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افهم:  تخيل المستقبل
استمر في العمل على الحل البديل الذي تريده وقم بتقييم أي 

تحديات قد تواجهك.

في هذه األداة، افهم: تخيل المستقبل، ستتخيل المستقبل الذي ترغب به فيما يتعلق بمجتمعك 
والظلم الذي اخترته. سوف تكتشف ما سوف يساعدك على تحقيق الحل المطلو	 الخاص بك وأين 

قد تكون التحديات.

ابحث في المشاريع التي شاركتها فرق صنع السالم األخرى التي تتعلق بالظلم الذي اختاره فريقك  •
للعمل عليه. قد تقدم هذه القصص رؤية إضافية حول أفضل طريقة لتحديد الحلول الفعالة التي 

ستسمح لفريقك بالمضي قدماً متسلحين بالتعاطف والشجاعة والتعاون.

استخدم “افهم: ورقة عمل مقابلة” لتوثيق الحالة الحالية للظلم الخاص بك والبديل المطلوب. •

اكمل “افهم: ورقة عمل تقييم فعالية الفريق” لتقييم مدى نجاح فريقك في العمل مًعا في هذه  •
المرحلة من رحلة صنع السالم.
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استخدم ورقة العمل لملء الوضع الحالي لظلمك والبديل الذي تريده. يجب أن تكون الحالة الحالية 
قصيرة ومحددة، مع وصف مدى الظلم ومن هم األكثر تأثراً في جملة واحدة أو فقرة مختصرة. عند كتابة 
بيان حول البديل المرغوب، من المهم أن تكون واقعيًا ومحددا، مع وصف كيفية تقليل الظلم أو تغييره أو 

التغلب عليه في جملة واحدة أو فقرة موجزة.

على الجانب األيمن مع السهم "لألعلى"، أدرج األشياء اإليجابية التي تساعدك في تحقيق الحلول 
التي تريدها. على الجانب األيسر، اذكر أي تحديات محتملة لتحقيق الحل. بمعنى آخر، ما الذي يمنعك 

من المضي قدًما؟ ارجع إلى " ورقة عمل "اإليجابيات والسلبيات" من المرحلة 1: اختر.

 مثال: 

القوى التي تمنعنا من 
الوصول الى الحل البديل 

الذي نريده

القوى الداعمة التي تساعدنا 
الى الوصول الى الحل البديل 

الذي نريده.

نحن منظمة جيدة

المدرسون مهتمون 
بالمساعدة

هناك فعاليات تحدث 
على المستوى الوطني 
ويمكن لمنظمة واحدة 
على األقل توفير التمويل

يمكننا استخدام 
كمشروع تعلم الخدمة

بعض الطالب يعتقدون ان 
التنمر شيئ مقبوال

بعض المدرسون يعتقدون 
أن التنمر شيئا مقبوال 

ربما لن نملك وقتا كافيا 

ربما قد ال يكون لدينا 
مواردا كافية 

البديل المرغوب

مدرستنا تشكل مجتمعا 
شامال يعامل الجميع بعدالة

الحالة الحالية 

يتعرض الطالب ذوي االعاقة 
الى التنمر في المدرسة 
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القوى التي تمنعنا من الوصول الى 
الحل البديل الذي نريده

القوى الداعمة التي تساعدنا الى 
الوصول الى الحل البديل الذي 

نريده.

البديل المرغوب

الحالة الحالية 

 ____________________________________________________________ اسمك: 
 _________________________________________________________ مجموعتك: 
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ضع عالمة على شعورك حاليًا حول كل عبارة. 
لقد حدد فريقنا الغاية واألهداف . 1

 
أوافق بشدة

 
أوافق

 
محايد

 
ال أوافق

 
ال أوافق بشدة

أدوار أعضاء فريقنا واضحة، وقيادة الفريق متوازنة.. ٢

 
أوافق بشدة

 
أوافق

 
محايد

 
ال أوافق

 
ال أوافق بشدة

التواصل داخل الفريق واضح وفعال. . ٣

 
أوافق بشدة

 
أوافق

 
محايد

 
ال أوافق

 
ال أوافق بشدة

تم اتخاذ القرارات بفعالية وتعاون. . ٤

 
أوافق بشدة

 
أوافق

 
محايد

 
ال أوافق

 
ال أوافق بشدة

تجرى اجتماعات فريق العمل بكفاءة، وأهداف واضحة وجداول أعمال وتوثيق. . ٥

 
أوافق بشدة

 
أوافق

 
محايد

 
ال أوافق

 
ال أوافق بشدة

يتم إدارة الخالف داخل الفريق أو حله بفعالية. . ٦

 
أوافق بشدة

 
أوافق

 
محايد

 
ال أوافق

 
ال أوافق بشدة

مشاركة جميع أعضاء الفريق متوازنة. . ٧

 
أوافق بشدة

 
أوافق

 
محايد

 
ال أوافق

 
ال أوافق بشدة

يرتكز سلوك الفريق على التعاطف.. ٨

 
أوافق بشدة

 
أوافق

 
محايد

 
ال أوافق

 
ال أوافق بشدة

افهم:  ورقة عمل تقييم فاعلية الفريق 

 ____________________________________________________________ اسمك: 
 _________________________________________________________ مجموعتك: 


