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 العنوان: دعم األسرة 
 نموذج  نموذج الفرعي  وحدة  حجم المجموعة  المدة الزمنية  اللغة 
 2 1 2  صغيرة 90دقيقة عربية

 

 

الملخص: عائلتنا هي أول خلية جذعية اجتماعية ، وطبقتنا االجتماعية األولى. في ذلك ، نعتمد القيم  

االحتياجات الراسخة ، نقوم بصياغة توقعاتنا. التعلم االجتماعي هو واحد من  والمعتقدات ، وبناًء على 

أقوى أشكال التعلم بشكل عام. ال يقتصر األمر على تشكيلنا كأفراد فحسب ، بل له أيًضا تأثير عميق  

 .على تكوين الفئات االجتماعية في سياق ثقافي

 

 االحتياجات الشخصية؛ التأثير االجتماعي الثقافي ؛ تدريب شخصي الكلمات الرئيسية: التعلم االجتماعي ؛ 

 

 :األهداف

 تلخيص وتصور تاريخ األسرة الفردية 

 التعرف على الموارد المخفية

 توسيع منظور األسرة في السياق االجتماعي الثقافي 

 إظهار الفرق بين المنظور اليومي الفردي ومنظور الشخص )األشخاص( الثالث 

 باالحتياجات الشخصية فيما يتعلق باحتياجات وتوقعات المجتمع  تصبح على علم 

 

 .المشاركون: الكبار من خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة 

 

 :وصف

 .هذا التمرين رائع الكتشاف الموارد بناًء على الخلفية العائلية لكل شخص 

ء للرسم أو إنشائه على  : يجب على الطالب رسم أو تعبئة دعم أسرهم. واألمر متروك لهم سوا1الخطوة 

 .الكمبيوتر وطباعته أو قص المجالت وإنشاء صورة مجمعة

 3: المجموعة مقسمة إلى مجموعات فرعية من 2الخطوة 

 :: في كل مجموعة يعمل أعضاء الفريق مع الدعم على النحو التالي3الخطوة 
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ب أن تكون القصة حقيقية  )الراوي( يقدم الدعم للعائلة من خالل سرد قصة ما خلق. يج 1رقم العضو 

 .قدر اإلمكان ، وليست سطحية وليست واسعة النطاق. إنها ليست حملة إعالنية 

 .)المحاور( يطرح أسئلة لفهم تاريخ العائلة ومعرفة المزيد والمزيد  2رقم العضو 

)الشخص الذي يجمع المعلومات( يراقب ويستمع بعناية ويالحظ كل شيء على أي نوع   3رقم العضو 

 .الموارد أثناء االستماع إلى العضوين اآلخرين الذين يتحدثونمن 

 

 :تعريف "الموارد" لغرض هذا التمرين هو

 "أي مهارة أو كفاءة أو سمة أو إمكانات يمكن أن تكون مفيدة في حياة المرء"

دقائق من المحادثة ، يقوم الشخص الذي جمع المعلومات بتسليم قائمة أو   10: بعد حوالي 4الخطوة 

 .موارد للراوي 

: يجب على جميع أعضاء الفريق الثالثة تجربة جميع المواقف الثالثة. الراوي والمحاور  5الخطوة 

 .ومحدد المعلومات 

 

المواد: الكمبيوتر ، اإلنترنت ، الطابعة ؛ أوراق كبيرة بدالً من الورق من ورق التغليف العادي  

 والمجالت القديمة والمقص والغراء والقلم 

 

 ة: التعلم التجريبي ، ورواية القصص الطريق

 

 :نصائح للميسرين

يجب أن يقوم الميسر بإعداد المادة مقدًما ، وبشكل رئيسي المجالت ، بحيث يكون لدى الطالب ما يكفي  

 .من المواد لمجموعتهم 

 .يجب على العامل تجربة ذلك مع أصدقائه في حفلة أو اجتماع لتجربة الديناميكيات 

 

، ال يجب إجبار الطالب على تقديم شيء حساس شخصيًا مثل القصص المأساوية ، إلخ.  في هذا التمرين 

 .يجب أن يقوم على نهج طوعي 

إذا لم تكن االهتزازات في المجموعة إيجابية ولكنها تنافسية وغير آمنة باألحرى ، فال تستخدم هذا  

 .كن أن يستخدمها اآلخرون ضده التمرين على اإلطالق ، فقد يكشف عن بيانات الطالب الحساسة التي يم

إذا كنت تعمل مع مجموعة ذات دوافع جيدة ، فقد تقترح ، إذا وافق الراوي ، على أن يقوم جامع  

المعلومات بقراءة قائمة الموارد العائلية للمحاور أو المجموعة بأكملها. لكن القرار متروك للراوي ، ال  

 !أحد غيره
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 :(APA) المصدر

تقنية العالج األسري النظامية. التجارب كممارسات جيدة في السياق التربوي االجتماعي  بناًء على  *

 .الثقافي

 

 / :الصدقات 

 المتعاون: معهد انتيغرا

 


