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 مشتركة رؤية بناء – تمرين

 المنهجية:

 اهذ خطوات تسمح به. يقومون الذي المناصرة بعمل الخاصة الرؤية تحديد على المتدربين مجموعة توجية في التمرين هذا يساعد

 اآلخرين المتدربين أفكار مع الرأي وتبادل التفاوض في مساعدته ثم ومن الخاصة، أفكاره ليبتشك متدرب كل يقوم أن التمرين

 والتكتيك. الستراتيجية وتطوير إعداد في ادور ستلعب والتي الجميع قبل من ومقبولة عليها متفق مشتركة رؤية ىإل وصولا 

 األهداف:

  والغاية. التجاه تحديد بهدف الرؤية إلى الحاجة فهم على الناس مساعدة •

  المحددة. الخصائص إلى المبهمة القيم من الوالنتق تحقيقه، يودون الذي الهدف تصور في األفراد آفاق توسعة •

  األعضاء. بين المشتركة القيم وتوضيح مشتركة، رؤية بتطوير المجموعة قيام عملية تيسير •

 .بينهم فيما (تعارضها مدى أو) الرؤى تداخل ومدى الخاصة، أفكارهم اكتشاف على المشاركين مساعدة •

 البداية:

 حبر/ وأقالم للمالحظات، صغير دفتر أو أبيض ورق التالية: المواد إلى وتحتاج قيقة.د 06 إلى 54 من التمرين هذا يستغرق

 ألوان. بعدة تخطيط وأقالم القالب، اللوح وورق متدرب، لكل رصاص

 بالتيسير: تتعلق مالحظات

  العمل. ورشة خالل عليها العمل مجموعة كل قررت التي المشكلة أعينهم نصب يضعوا أن المتدربين إخبار من تأكد

 للمتدربين: كنموذج استخدامها يمكنك والتي المحددة المشاكل لبعض الرؤية عبارات عن األمثلة بعض يلي فيما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لليافعات القصري الزواج المرأة: ضد العنف المشكلة:

  بحرية حياتها شريك تختار امرأة تصبح حتى وحرية بأمان والنمو النضوج في الفتيات حق احترام-
 والمجالت الصحف في التعبير حرية انعدام الرقابة: المشكلة:

 اإلنسان لحقوق العالمي لإلعالن وفقاا  اإلنسان حقوق تحترم التي القوانين على يحافظ ديمقراطي دستور-
 السليم الجنسي الزواج إطار خارج الجنسي السلوك ضد قوانين الجنسي: التمييز المشكلة:

 التنوع وقبول العام والوعي الذاتي الفخرب الشعور تعزز جنسياا  للمثليين ومتساوية كاملة وإنسانية قانونية قوحق-
 المرأة ثياب بنوع تعلقمال القانوني الحظر الديني: لتطرفا المشكلة:

 المعتنق عن النظر بغض الدولة من مكفولة والفردية العامة الحياة نواحي جميع في ومتساوية عادلة خيارات-
 الديني
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 الجماعي: التمرين عملية

  .المشكلة هذه حل بعد العالم شكل حول أفكاره وتدوين التفكير، في دقائق بضع متدرب كل يأخذ (دقائق 4)  .1

 توجيهية: أسئلة على أمثلة 

 برؤيته؟ تأمل الذي التغيير هو ما •

 مجتمعك؟ يختلف أن يمكن كيف •

 الناس؟ بين العالقات على يطرأ أن يمكن الذي التغيير ما •

  ؟)الواقع( األمور تغّير على ليدلك تشاهده أو به تشعر أن يمكن الذي ما •

  نجحت؟ أنك تعرف أن يمكن كيف •

 

 بينهم امفي واالختالف التشابه وجهأ وتقييم أفكارهم، المجموعة مشاركة المتدربين من اطلب (دقيقة 14 – 16) .2

  بينكم؟ فيما المشتركة األفكار هي ما •

  الختالفات؟ هي ما •

 مجموعتك؟ طرحتها جديدة أفكار هناك هل •

 

ب اللوح ورق على والرؤية األفكار رسم مجموعة كل من اطلب (دقيقة - 40 – 36) .3  أن منهم اطلب – القالا

 أو عبارة، أو كلمات، بضع على بينهم فيما االتفاق مجموعة كل من اطلب ثما  !ومرحين مبدعين وايكون

 .الرسمة إلى بإضافتها قم ثم رؤيتهم، يصف شعار

 

 

 والمشاركة: بعملهم التفكير

  يلي: ما تحتوي التي الورقة الحائط على تلصق أن مجموعة كل من اطلب

 المحددة. المشكلة •

 الداللية وعبارتهم لرؤيتهم اإلبداعي رسمهم •

 
 

المصدر: قامت التكتيكات الجديدة بتعديل هذه النسخة القصيرة من مرجع قد تم تعديله باألصل من قبل جورج لكي من ريسورس 

مانيوال فور- دليل المصدر لثورة المعيشة –، تأليف فيرجينيا جوفر، إلين ديكون، تشارلز إيسر، وكريستوفر مور، حيث قامت دار 

نيو سوسيتي  للنشر بإصداره، وقد انتهت من عملية طباعته. يوفر التمرين أيضا تمارين اضافيه حول "تمرين مسرح الرؤية" على 

 موقع التكتيكات الجديدة اإللكتروني، و التدريب على التغير. 
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