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 العنوان: ممارسات التعاطف
 نموذج  نموذج الفرعي  وحدة  حجم المجموعة  المدة الزمنية  اللغة 
 2 1 2   فردية و  صغيرة 30دقيقة عربية

 

 

ملّخص: غالبًا ما يكون التعاطف وحتى التراحم من المكونات الرئيسية لما يتجلى في السياق االجتماعي  ال

إيثاًرا. من الناحية األخالقية وعلى أساس عملي ، يمكن أن يصبحوا فعاًل واعيًا يجلب السعادة  باعتباره 

 .الطبيعية الفورية في حياة الشخص. المفتاح هو جعلها عادة

 

 الكلمات المفتاحية: اإليثار ، السياق االجتماعي ، الفعل الواعي 

 

 :األهداف

 تعزيز الوعي في سياق اجتماعي محدد  •

 ر الوعي تطوي •

 استكشاف وتحدي تصوراتك •

 تصبح أكثر حساسية الحتياجات اآلخرين  •

 فهم وقبول اآلخر وتقدير االختالفات  •

 ابحث عن ممارسة رحيمة  •

المشاركون: مجموعة متنوعة من المجموعات ، ولكن على وجه الخصوص ، الكبار من مختلف  

 .الخلفيات االجتماعية والثقافية والهجرة 

 

 :وصف

 :ة التعاطفممارس

خطوة األولى في تنمية التعاطف هي تنمية التعاطف مع اآلخرين. هنا مثال على الممارسة: تخيل أن  ال

أحد أعز الناس يعاني من معاناة جسدية أو نفسية. حاول أن تتخيل: انظر واستمع وشعر باأللم. حاول ،  

 .مع المزيد من الممارسة ، مدها إلى اآلخرين القريبين منك

 

 :ة الوحدةممارس
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 .بداًل من التفكير في االختالفات بينك وبين اآلخرين ، حاول التفكير في أوجه التشابه 

 

 :التأكيدات 

 

 :مرات في اليوم 5اختر أحد العبارات التالية وكررها لمدة أسبوع 

 .مثلي ، عرف هذا الشخص الحزن واليأس والوحدة  .1

 .مثلي ، هذا الشخص يحاول تلبية احتياجاتهم  .2

 .مثلي ، هذا الشخص يبحث عن السعادة .3

 .مثلي ، هذا الشخص يحاول تجنب المعاناة  .4

 (مثلي ، ... )اصنع جملة خاصة بك  .5

 

 :فعل صدقة

كل يوم اختر سلوًكا وحوله إلى ممارسة يومية: ابتسامة ، كلمة طيبة ، خدمة ، عمولة لشخص آخر ،  

 .يستغرق وقتًا لالستماع ، إلخ

ئون إلينا في الممارسة: المرحلة األخيرة من ممارسات التراحم هي التفكير ألولئك الذين  أولئك الذين يسي 

يسيئون معاملتنا )مديرك ، غريب ، فرد من العائلة ، إلخ(. اقض بضع دقائق مفتونًا بالتاريخ الشخصي  

لها هذا  للشخص. حاول أن تتخيل الحالة المزاجية والمزاجية ، باإلضافة إلى المعاناة التي تعرض 

الشخص إلساءة معاملتك بهذه الطريقة. اعلم أنه كان يبذل قصارى جهده ، تماًما مثلما أساءت معاملة  

 .شخص آخر. المكونات الالزمة للسعادة الطبيعية هي الغفران والرحمة 

 

 /:مواد 

 

 الطريقة: التعلم التجريبي ، التأمل الذاتي 

 

 :نصائح للميسرين

غيرة ، بعد فترة معينة يعتبر من المناسب تعزيز مناقشة مفتوحة / مناقشة  لهذا النشاط ، في مجموعات ص

حول ممارسات ونتائج أعضاء المجموعة. في هذه الحالة ، يجب أن يكون لدى المشغل المعرفة األساسية  

 .بديناميكيات المجموعة 

 

 :(APA) المصدر
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 .د انتيغراالتعاطف(. فيلينجي: معه) Znanje za ravnanje .2013سونيا بركو. 

 

 / :الصدقات 

 

 المتعاون: معهد انتيغرا

 


