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ورقة عمل تقييم عوامل التقسيم وعوامل الربط 

الخطوة: 1 العصف الذهني 
قم بإنشاء قائمة عوامل التقسيم وعوامل الربط باستخدام ورقة عمل تحليل عوامل التقسيم وعوامل الربط

تصفح كل فئة واحدة تلو األخرى. افهم أوالً ما تتطلبه كل فئة ، ثم اطرح أمثلة على عوامل التقسيم وعوامل الربط وفًقا للفئة. من المفيد القيام بهذا 
التمرين في مجموعة. ورقة عمل SAVESعبارة عن وثيقة مهمة تساعد الجميع على فهم مختلف الفئات. 

األنظمة والمؤسسات : الهياكل الرسمية وغير الرسمية التي تقسم الناس أو تربطهم.   	 
المواقف واألفعال : األشياء التي يقولها الناس ويفعلونها والتي تقسم أو تربط.  	 
القيم واالهتمامات : المعتقدات اللتي يؤمن بها الناس أو تعطيها األولوية والتي تقسم أو تربط.	 
الخبرات : ذكريات األحداث التاريخية أو الحديثة والتي تقسم أو تربط 	 
الرموز والمناسبات : الصور العامة أو األحداث والتي تقسم أو تربط. 	 

الخطوة :2 المناقشات 
هذه خطوة مهمة للتحقق من صحة عوامل التقسيم وعوامل الربط قبل أن تبدأ في تحديد أولويات تلك التي تريد التركيز عليها في 

مشروعك. 

هل عوامل التقسيم الصحيحة ؟ 
كيف نعرف أن هذه عوامل التقسيم ؟ 	 
هل هذه العوامل الموجودة؟	 
كيف نعرف ما إذا تغيرت هذه؟( المؤشرات ) 	 

هل عوامل الربط الصحيحة ؟
كيف نعرف أن هذه عوامل الربط ؟           	 
هل هذه العوامل الموجودة؟           	 
كيف نعرف ما إذا تغيرت هذه؟( المؤشرات )	 

الخطوة: 3 ترتيب األولويات
ال توجد معايير عامة لتحديد األولويات. بدالً من ذلك ، يمكنك القيام بذلك من خالل ما يعتقد أصحاب المصلحة أنه صحيح على 

األرض ومن منظورهم (أي وفًقا لمعاييرهم الخاصة.). بمعنى آخر ، ما الذي يمنع العالقات اإليجابية والثقة أكثر من وجهة نظرهم؟

ما هي عوامل التقسيم األكثر أهمية أو خطورة؟ 	 
ما هي 3-2 من أهم عوامل التقسيم لكل مكون من مكونات SAVES؟	 

ما هي أهم وأقوى وأفضل عوامل الربط المحتملة؟ 	 
ما هي 3-2 من أهم عوامل الربط لكل مكون من مكونات SAVES؟    	 

ورقة العمل  2 أ: ورقة عمل تقييم عوامل التقسيم وعوامل الربط 1 
هذا  التمرين حول تقييم عوامل التقسيم وعوامل الربط هو األكثر فائدة إلجراء مع مجموعة متنوعة. استخدم ورقة العمل الثانية (ورقة العمل 2 ب 

) لإلجابة على األسئلة أدناه. 
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ورقة العمل  2 ب: ورقة عمل تحليل عوامل التقسيم وعوامل الربط 2 

يرافق هذا الرسم البياني ورقة العمل األولى ويمكن استخدامه لإلجابة على األسئلة أعاله. 


