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 الحظ  و امسح :  العنوان
الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي   نموذج وحدة    نموذج  
 2 2 3 فردية  دقيقة 30-15 عربية

 

يساعدنا النشاط   .الملخص: يميل األشخاص الذين يدركون جيًدا الموقف إلى مالحظة األشياء في بيئتهم

الرؤية المحيطية مهارة حاسمة في العديد من جوانب الحياة ،   .ويالحظأن ننظر   -على تشكيل مالحظتنا 

لدينا من المهم أن ندرك ما هو قريب منا وما   SA لزيادة .لكنها تميل إلى االنخفاض مع التقدم في السن

 .من خالل تحسين قدراتنا على األمان ، نحسن من أماننا  .يحدث من حولنا 

 SA قدرةاللرؤية ، الكلمات المفتاحية: المالحظة ، ا

 

 .األهداف: الهدف الرئيسي هو تطوير مهارات المالحظة المتعمدة والرصد المحيطي 

 المشاركون: الشباب والكبار ، واألفراد من مختلف الفئات االجتماعية والثقافية 

 :وصف

الجميل تطوير  سيكون من  ."عند العودة إلى المنزل والدخول ألول مرة ، تذكر إجراء "مسح كامل للغرفة

 .عادة القيام بنفس الشيء مع كل مكان جديد 

عندما تدخل ، تنظر حولك وتالحظ عقليًا المكان ، واألشياء ، واأللوان ، واألثاث ، والتفاصيل ، ...  

نفترض أننا   .عندما نذهب إلى نفس األماكن عدة مرات ، فإننا ال نميل إلى مالحظة األشياء بعد اآلن

 .موجود  نعرف بالفعل ما هو 

 

 المسح ألغراض أمنية  .1

 :امسح المكان )الغرفة( واسأل نفسك أسئلة مثل

 أين المخرج؟  -

أي نوع من الحواجز هم؟ أين أنا عند المخرج؟ إذا كان سيكون مظلًما ، فكيف يمكنني المضي قدًما   -

 بمفردي؟ 

تبه جيًدا أليدي الناس  هل هناك أي اشخص مشبوهين يبدون غريبًين أو عصبيًين يتصرفون بغرابة؟ ان  -

 استمع إلى مشاعرك .وعيونهم 

 اذا كان ضروري(؛ هل هناك أي عناصر مريبة قريبة؟  (أين مخبأ جيد؟ -
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 التمرين على مهارات المالحظة  .2

 كم عدد ألوان القمصان التي أراها؟ كم مرة أعرف ما يرتدي الناس؟  -

 كم شخص يبدو سعيًدا؟ حزين؟ ضجر؟ البهيجة؟  -

 .النساء هناك؟ كم طفل؟ كم عدد الشيوخ؟ إلخ كم عدد  -

  5سؤااًل حول األشياء التي قد تبحث عنها ثم اختيار  30-20أفضل رهان هو في الواقع وضع قائمة من 

بعد كل أسبوع ، اسأل نفسك ، "ما مدى   .الستخدامها كل أسبوع ، في كل مرة تذهب فيها إلى مكان ما 

 .10-1على النموذج في مقياس وتقييم اإلجابة   "جودة أدائك اآلن؟

 /:مواد 

 

 الطريقة: التعلم الذاتي ، االستكشاف الذاتي 

 

 / :نصائح للميسرين

 

 :(APA) المصدر

 :تم السحب من .مدونة تمارين التوعية بالوضع .(2018) .سوينسن ، ميشيل 

https://smartenings.com 

 

 / :الصدقات 
 

 المتعاون: معهد انتيغرا

 


