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 العنوان: الدور العاطفي
الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي  نموذج  وحدة    نموذج  
60دقيقة عربية صغيرة و   فردي    3 1 2 

 

 

 :ملخص ال

العواطف هي مكونات مهمة للغاية لشخصيتنا. التعرف على مشاعر المرء ومشاعره يقوم على الذكاء  

الفرد. يشجع البحث في هذا المجال العلمي بشكل متزايد على تطوير هذه المهارات  العاطفي الذي طوره 

، ألنها تمثل مكونًا مهًما لنجاح الفرد طوال الحياة. يجب أن يكون التعرف على العواطف والتعبير عنها  

فراد  أساس النظم التعليمية الحديثة. تحفز التمارين التعرف على العواطف وتنفيذها والتي تعزز األ

 .واآلخرين 

 

 .الكلمات المفتاحية: العواطف ، المزاج ، المشاعر 

 

األهداف: الهدف هو اكتشاف أنواع مختلفة من العواطف وفي نفس الوقت اكتشاف عواطف اآلخرين  

 .والتعرف عليها

 

 .مناسب لمختلف الفئات االجتماعية / .n.a :المشاركون

 

 :وصف

"مناطق عاطفية" مثل الغضب والفرح والحزن والحياد. عندما    الزوايا األربع للغرفة مصنفة على أنها

تكون في أحد هذه المناطق يكون لديك هذا الشعور أيًضا. عندما تنتقل إلى منطقة أخرى ، يتغير شعورك  

باستمرار. أوال تفعل ذلك بنفسك. لذا تقابل أشخاًصا آخرين بشعور بأنك في الداخل أو مع الشخص الذي  

 .تأتي منه 

الذهاب بسرعة كبيرة من الزاوية إلى الزاوية ؛ تشعر بالعواطف مع جسدك ، يمكنك أيًضا إصدار   يمكنك 

صوت ، ولكن ال يمكنك استخدام أي كلمات. كيف يذهب الرأس ، كيف يشعر الكتفين ، كيف يشعر  

 البطن ، ماذا تفعل الساقين؟ 

؟ أخرجها! إذا كان صوتك يريد أن  قم بذلك أوالً في صمت ، ولكن بعد ذلك: ماذا يريد صوتك أن يفعل 
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 !يكون صامتًا ، فال بأس ، إذا كان يريد أن يصرخ ، يصرخ

من الحزن إلى الغضب ، من الفرح إلى الحياد   -تأكد من أنك تسير في كل طريق مرة واحدة على األقل  

 .كل اتجاه مرة واحدة على األقل -، من الغضب إلى الفرح وما إلى ذلك. 

رين وقابلهم. إذا قابلت شخًصا في نفس الزاوية ، فأنت سعيد أو حزين ، ماذا تفعل معًا؟  اتصل اآلن باآلخ

 هل هناك تفاعل؟ 

 إذا أتيت من موقف محايد والتقيت بشخص يبدو حزينا ، ماذا تفعل؟ 

 كيف تقول مرحبا؟ ما الذي يؤثر عليك؟ 

غاضب. كيف تتعامل مع   أنت في غرفة ، بعض الناس سعداء ، البعض حزين ، البعض محايد ، البعض 

 هذا؟

يمكنك استخدام جسمك بالكامل ، يمكنك التحدث والحركة والتصرف بشكل طبيعي. عندما تكون جاهًزا ،  

 .اختر الشعور الذي تريد أن تكون فيه األخير ثم اخرج من الساحة ، إذا أردت 

اعر في بيئة آمنة وعلى التوالي.  توضح المناقشة التالية مدى ثراء التمرين. من المفيد دائًما المرور بالمش 

 .حياة صحية تحتوي على كل العواطف. ال توجد عواطف جيدة أو سيئة ، فقط العواطف

 ردود الفعل وملخص النشاط 

 كيف شعرت؟ هل يمكنك تجربة العواطف؟ 

 :إنها األداة الرئيسية للمدرب لطرح األسئلة. يمكنك طرح المزيد من األسئلة مثل

 كانت صعبة وأيها كانت سهلة السفر؟ ما الطرق التي 

 كيف تفكر وتسمع األصوات؟

 

 .(المواد: / )غرفة 

 

 الطريقة: التعلم بالممارسة والمناقشة 

 

 :نصائح للميسرين

 .بصفتك عاماًل ، عليك التحلي بالصبر وإعطاء الناس الوقت ، على سبيل المثال ، للخروج من الساحة 

 :(APA) المصدر

1. Bercko  ،S. (2003). إعادة التأهيل النفسي واالجتماعي في مجموعة صغيرة )سيناريو(. فيلينجي: 
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 / :الصدقات 

 المتعاون: معهد انتيغرا

 


