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 العنوان: كعكة العسل 
الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي  نموذج  وحدة    نموذج  
60دقيقة عربية صغيرة و   فردي    3 1 1 

 

 

 .الملخص: يهدف هذا التمرين إلى التعرف على األجزاء المختلفة من شخصيتنا وشدة تلبية احتياجاتنا

تلعبها "الشخصيات الفرعية" داخلنا مدمرة ، خاصة إذا لم نكن على علم بها  يمكن أن تكون األلعاب التي 

أو إذا تركنا الصراعات تجعلنا نشعر باليأس. أحد أهداف المراقبة الذاتية هو أن تدرك هذه العملية  

 .الداخلية

 

 الكلمات الرئيسية: العواطف ، المزاج ، المشاعر ، ردود الفعل الجسدية 

 

التعرف على العواطف والسمات األساسية لشخصيتنا. إنه يحسن تطوير تقنيات   األهداف: الهدف هو 

 .المراقبة الذاتية ويشكل تصور شخصيتنا

 

 المشاركون: الشباب والكبار واألفراد من مختلف الفئات االجتماعية والثقافية 

 

 :وصف

؛ عند تنفيذ التمرين ،   من خالل هذا التمرين ، يلتقي الطالب / المستخدمون بأجزاء مختلفة من أنفسهم

 .يكون للمجموعة وديناميكياتها تأثير بناء وتفاعل بين األشخاص 

 

على األقل(. اكتب بسرعة واكتب كل ما يتبادر إلى ذهنك من المواد    20: ضع قائمة برغباتك )1الخطوة 

 .في المستقبل  إلى األشياء غير المادية. على أي حال ، اكتب كل ما يعجبك اآلن وترغب في االستمتاع به

 

: اآلن ، فكر في مشاعرك وأنت تقرأ القائمة. هل تقترح إحدى "الشخصيات الفرعية" الخاصة  2الخطوة 

 بك أنك ال تستحق بعض الرغبات التي تتحقق أو التي كنت تتمنى المزيد منها؟ 

أ القائمة  رغبة على األقل )أو عندما تشعر أنه ليس لديك ما تضيفه( ، اقر 20: بعد كتابة 3الخطوة 

 .من أهمها 6أو  5بالكامل واختر 
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  6إلى  5سم على قطعة كبيرة من الورق. أدخل  55إلى  35: اآلن ارسم دائرة بقطر 4الخطوة 

 .("شخصيات فرعية" في شكل رغباتك. في المنتصف ارسم دائرة صغيرة تمثلك )نفسك الداخلية

في الدائرة. ارسم ولون الرموز التي تتبادر إلى  : استخدام أقالم الشمع ترسم رمًزا لكل رغباتك 5الخطوة 

 .ذهنك بسرعة

: بمجرد االنتهاء من الرسم ، قم بتسمية كل من "الشخصيات الفرعية" الخاصة بك )على سبيل  6الخطوة 

المثال ، تريد ماري أن تكون في دائرة الضوء أو المغامرة وما إلى ذلك(. من الضروري العثور على  

 .التي تعني شيئًا لك مجموعة من األسماء 

 .: قم اآلن بتلوين نفسك الداخلية بلون من اختيارك7الخطوة 

: مناقشة ومحادثات موجهة داخل مجموعة: كيف تبدو خريطتي الداخلية في الوقت الحالي؟ ما  8المرحلة 

 هي الرموز واأللوان التي تشكل الخريطة؟ هل تعلمت شيئا جديدا عن نفسي؟ 

 

 .صاص بألوان مختلفة ، أقالم الشمعالمادة: ورق ، أقالم ر

 

 المنهج: التعلم الذاتي ، االستكشاف الذاتي ، التعلم التجريبي ، المناقشة 

 

نصائح للميسرين: يجب أن يكون الميسر / المعلم حذراً في تصنيف األشخاص داخل المجموعة ؛ يجب  

في النقاش ، الذين يريدون القيام  أن يشعر كل مشارك باألمان. فقط أولئك الذين ينبغي دعوتهم للمشاركة 

بذلك وفقط إلى الحد الذي ال يزال يمنحهم الشعور باألمان. يرجى مراعاة واحترام "الجوكر" الذي يحق  

لكل شخص استخدامه في حالة عدم رغبته في المشاركة في المناقشة. لذا ، قبل التمرين ، يقوم الميسر /  

ن مناسب لجميع الفئات العمرية ويمكن تنفيذه بشكل فردي أو  المعلم بتوزيع ما يسمى "جوكرز". التمري 

 .في مجموعة صغيرة

 

 :(APA) المصدر

 

 :(. إعادة التأهيل النفسي واالجتماعي في مجموعة صغيرة )سيناريو(. فيلينجي2003بيركو ، س. )

ZavodRuj. 

 (الندوات  -دفتر التأهيل النفسي االجتماعي )التأهيل النفسي االجتماعي 

http://www.theberne.com/main.htm  معهد برن 

 .Element :(. عناصر التخليق النفسي. جالستونبري1990بارفيت ، دبليو. )

http://www.willparfitt.com/ 
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 / :الصدقات 

 المتعاون: معهد انتيغرا

 


