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 الشخصيات : العنوان
الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي   نموذج وحدة    نموذج  
  مجموعات 30 دقيقة عربية

 صغيرة
 مجموعات كبيرة

1 1 2 

 

ومع ذلك ، يتأثر   .نصف الشخصية بصفتها مجموعة من الخصائص التحفيزية واألخالقية : الملخص 

يركز على فهم قيمهم  .النشاط على خصائص مختلف المشاهيريركز  .محتوى السلوك بالعوامل البيئية 

 .الشخصية التي تعد جزًءا مهًما من شخصيتهم وشخصيتهم بشكل عام 

 القيم االجتماعية ، القيم ، الهوية : الكلمات المفتاحية

 

 :األهداف

 ات فهم األساليب المختلفة إلدارة الصراع •

 تعرف شخصيتك وسماتك الشخصية  •

 ير في حل النزاعات بطريقة إيجابية تشجيع التفك •

 الخصائص الشخصية اإليجابية والضعيفة  / التعرف على السمات  •

 

 .الكبار ، واألفراد من مختلف الفئات االجتماعية والثقافية : المشاركون

 :الوصف

من المستحسن أن يكون لديك ) قسم المجموعات الكبيرة إلى فرق أصغر من أربعة إلى سبعة مشاركين 

معروفة وأن يكتب كل اسم على  " شخصيات "اطلب من كل فريق أن يخترع ثالث  .(ة فرق على األقلثالث

 .الورقة

يمكن أن تكون الشخصيات حقيقية أو خيالية ، حية أو ميتة ، مشهورة ، ولكنها ليست إجرامية ، من 

األمثلة سوبرمان ،  تشمل  .أخبرهم أن الشخصيات المثالية يجب أن يكون لها شخصيات مميزة  .فضلك

 .غاندي ، أينشتاين ، جيمس بوند ، روكي ، هاري بوتر ، دارث فيدر أو لوسي من الفول السوداني 

اجمع كل قطع الورق واطلب من كل فريق اختيار قطعتين من مجموعة الورق وإكمال نشرة لكل 

 .شخصية 

 .دقيقة ، اطلب من الفرق اإلبالغ عما تعلموه من شخصياتهم  15بعد 
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 ئلة إرشادية للمناقشة أس

 ما هي الشخصيات التي تتعامل مع الصراع بشكل أكثر فاعلية؟ ما مدى فعاليتها؟ 1.

 غير فعال؟  و هوأي الشخصيات ال تتعامل مع الصراع بشكل جيد؟ ماذا يفعلون  2.

 ما هي بعض التقنيات التي يمكننا تعلمها من شخصياتنا لمساعدتنا في حل النزاعات؟3.

 ط الضعف التي يمكن أن ندركها؟ ما هي نقا4.

 ما هي األشياء التي يمكننا تعليمها لشخصياتنا؟  5.

 الورق واألقالم : المواد 

 

 لعب األدوار ، التعلم التجريبي ، المناقشة : الطريقة

 :نصائح للميسرين

 .يمكن للميسر إنشاء الشخصيات مقدًما

بقيمهم الشخصية وخصائصهم ونقاط ضعفهم  أساس التمرين هو أن يصبح المشاركون على وعي  / جوهر 

يجب على المدربين تكريس نفس الوقت لكلتا النقطتين ، ألن الخصائص الشخصية   .في شخصيتهم 

في النهاية ، يمكن أن   .اإليجابية واألقل إيجابية تسمح للشخص بالتعامل مع النزاعات بطريقته الخاصة 

أقوى واستخدامها  ابفضل نقاط الضعف ، لجعله يكون اقتراح العامل هو ما يمكن أن يفعله الشخص 

 .للمساعدة في حل تحديات الحياة 

 :(APA) المصدر

أنشطة سريعة وفعالة لتحسين التواصل والثقة والتعاون  :" كتاب لعبة حل النزاعات الكبرى"مقتبس من 

 .Mc Graw Hill 2010بقلم ماري سكانيل ، "

 

 (انظر الوصف أعاله  -د المشاركين من إعدا) ما هي مجموعة الشخصيات : النشرات 

 

 معهد انتيغرا : المتعاون

 

 


