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 (العنوان: طبيعة العقل )تعاون واعي
الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي   نموذج وحدة    نموذج  
60 عربية دقيقة   /صغيرة  فردية    1 4 2 

 

يجب أن تكون   .ملخص: لتطوير مهارات إدارة العاطفة ، ال يكفي االنفتاح على أفكار ومشاعر المرءال

كاملة على تغيير أفكارنا ومشاعرنا التي يتم إنشاؤها في كل مرة يتم فيها لمس قيمنا من خالل  لدينا سلطة 

من المهم أن نعرف ، ألن التغيير في أفكارنا ومشاعرنا يساعدنا على تغيير   .تصرفات شخص أو حدث 

 .عواطفنا ومنعنا من االندفاعات التفاعلية 

 شاعر ، القدرة على إدارة العواطف الكلمات المفتاحية: العواطف ، المزاج ، الم

 

األهداف: الهدف هو تعلم االسترخاء في أجسامنا والتوتر العاطفي ، وتحسين التركيز ، وتطوير القدرة  

 .على التعافي العاطفي وتعلم توجيه االنتباه باستخدام حواسنا

 

 المشاركون: الشباب من مختلف الفئات االجتماعية والثقافية 

 :الوصف

خالل التمارين العملية ، يتعلم الطالب تقنيات بسيطة لتحسين تركيزهم بينما سيكونون في نفس الوقت  من 

قادرين على رؤية الفرق بين حالة الجسد والعقل المتوترة والمسترخية . يتضمن التركيز تقنيات تساعدنا  

 .في السيطرة على قدراتنا العقلية ومنع االنفجارات العاطفية

 :أداء التمرين ، يجب على الميسر / المعلم اتباع الخطوات التالية بعناية مالحظة: عند 

ثم يطلب منهم   .: يطلب الميسر / المعلم من الطالب تشكيل دائرة والجلوس بشكل مريح1الخطوة 

بمجرد االستقرار ، يمكنهم البدء   .الجلوس بشكل مستقيم )ولكن ليس جامًدا( وإراحة أيديهم على حجرهم 

 .ن في التمري 

ز انتباهك على التنفس الطبيعي ؛ ركز على التنفس ثم على التنفس )كرر عدة مرات!(  : رك2الخطوة 

 .استنشق من خالل فتحتي األنف ، وزفير من خالل الفم. مع كل نفس ، يرتاح جسمك أكثر

نف  الجبين والحاجبين والعينين واأل  بوعي. الرأس مثال  هرخي إدراك جسدك جالًسا على كرسي. اابدأ ف

صدر؛ الظهر  ال؛ الذراعينكتاف؛ األذقنك.  يجب ان يكونوا مسترخين بشكل خاص. ارخ  واألذنين والذقن 

 .والساقين والقدمين وأصابع القدم. دع جسمك كله يسترخي. من أعلى الرأس إلى القدمين 
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رفق بهذا  : لمتابعة التمرين ، يختار الميسر / المعلم إحدى تقنيات الصوت الموضحة في الم3المرحلة 

 التمرين 

: يختتم الميسر / المعلم التمرين بالقول: دعنا اآلن نعيد توجيه انتباهك إلى هذه الغرفة ونتعرف  4الخطوة 

شعر بجسدك بالكامل. اآلن  ا، و تنفس وازفرالنفس -إلى تنفسك مرة أخرى على جسدك هنا واآلن. انتبه 

... ثم استرخ مرة أخرى. اشعر بجسدك    يمكنك أيًضا شد وإرخاء جسمك. شد عضالت ذراعك وساقيك

 .بالكامل هنا واآلن ، كن على دراية باألصوات من حولك وعندما تكون مستعًدا افتح عينيك ببطء

 :ملحوظة

بالنسبة ألولئك الذين على دراية بتقنيات االسترخاء والتصور ، يمكن تكييف التمرين ليتم تسجيله مسبقًا  

التمارين المنتظمة لهذا النوع   .واستخدامه كتقنية مهدئة ، يوميًا وعند الحاجة بصوتك على وسط صوتي  

 .من التقنية الواعية تهدئ التفاعل العاطفي المفرط

 /:مواد 

 

 األسلوب: الوعي ، التعلم التجريبي 

 

 :نصائح للميسرين

 .كثب أثناء تنفيذ النشاط ، يجب على الميسر / المعلم اتباع الخطوات الموضحة أعاله عن  

يجب إيالء اهتمام خاص إلعطاء التعليمات باستخدام صوت مهدئ ، جمل بسيطة وواضحة وتعديالت  

 .صوتية مناسبة 

 :(APA) المصدر

Bercko  ،Sonja. (1998)  فيلينجي: لومينا .شريط الموسيقى .مقدمة في التأمل. 

 

Bercko  ،Sonja. (2008).  دليل إعادة التأهيل العملي. Velenje. DruštvoIntegra. 

 

 .. نيويورك: البطريق بوتنام 1988العقل التأملي  .(1988جولمان ، د. )

 

 الصدقات: نعم 

 

 المتعاون: معهد انتيغرا
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 الصدقات: طبيعة العقل 

 

مالحظة: من القائمة أدناه ، يختار الميسر / المعلم إحدى تقنيات التركيز المقترحة التي يجب استخدامها  

 .نشاطمن وصف ال 3في الخطوة 

 تمرين التركيز الصوتي 

 

 تمرين المياه  .1

 

دع الطالب يركزون   .قرص مدمج( كموسيقى خلفية للتمرين  –استخدم صوت الماء )نهر ، بحر ، شالل 

إذا أمطرت في الخارج ، يمكنك استخدام صوت قطرات المطر  ) .دقائق تقريبًا  7على صوت الماء لمدة 

 ).بدالً من القرص المدمج 

 .4دقائق ، ابدأ بالخطوة بعد سبع 

 

 التقنية المرئية 

 تمرين الزهور  .1

 

شمها ، واشعر بها )وقفة   -تخيل نبتًة )استراحة قصيرة( ؛ تصور النبتة في عقلك )وقفة قصيرة( 

.انظر إلى أزهارها )استراحة  )ولونها )وقفة قصيرة   ا انظر إلى شكله)المسها )وقفة قصيرة -قصيرة( 

 .الجذع.اآلن انظر إلى )قصيرة

 .بأكملها مرة أخرى  ةاآلن انظر إلى النبت

 

 .قم بإذابة النبات عقليًا في عقلك

 .4تابع الخطوة 

 


