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 العنوان: هل أنا حازم؟ 
الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي  نموذج  وحدة    نموذج  
60دقيقة عربية    ة و فردي  

صغيرة و  
3 1 2 

 

 

 

الملخص: الحزم هو القدرة على الدفاع عن نفسك ، والدفاع عن رأيك ، والقتال من أجل شيء ، والقتال  

الموقف المحترم الختالفات الرأي وحرية التعبير. الشخص الحازم  من أجل حقوقك دون عنف ، مع 

يدرك مشاعره واهتماماته واحتياجاته ويمكنه التعبير عنها بوضوح مع مراعاة اآلخرين واحتياجاتهم.  

يمكن للشخص أن يساوم عندما ينشأ صراع ويدرك احتياجاته ومصالحه وعواطفه ومشاعره وحدوده وال  

 .رين ينوي إخفاءه عن اآلخ

 

 الكلمات المفتاحية: الذكاء العاطفي ، الذكاء االجتماعي ، التعبير عن المشاعر 

 

 :األهداف

 فهم الحزم وكيفية عمل الشخص الحازم  •

 تحسين التعبيرات العاطفية الخاصة بك •

 تشجيع التعبير اإليجابي عن أفكار ومشاعر المرء •

 ي التعرف على الفرق بين التعبير الحازم والعدوان  •

 

 .مناسبة ألنواع مختلفة من الفئات االجتماعية  / .n.a :المشاركون

 

الوصف: الحزم هو القدرة على التعبير عن رغبات الفرد ومعتقداته بطريقة إيجابية ، مع مراعاة الحدود  

 .الشخصية لنا و / أو اآلخرين. يمكن استخدام النشاط بشكل فردي أو في مجموعة 

عة ، فمن المستحسن أن يتحدث المشاركون عن المواقف التي يكونون فيها  إذا تم استخدامه داخل مجمو 

أقل إصراًرا ولم يكونوا حازمين. بهذه الطريقة نقوم بتحسين التعلم الذاتي والمالحظة واالستكشاف الذاتي  

على أساس التعلم التجريبي. سيشجع العمل الجماعي المشاركين أيًضا على العمل معًا على إيجاد حلول  

كون أكثر تحديًدا في المواقف المستقبلية. أسئلة مثل: ما الذي يمكن فعله بشكل مختلف في المرة القادمة  ت
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، وما هي اإلجراءات التي تسبب لي االستياء ، وما الذي يجب علي االنتباه إليه في المرة القادمة ؟، ما  

 .هي إال اقتراحات للتفكير الملموس

 :مخزن للممارسة

 .والمواقف التي لم تحدد فيها بما فيه الكفاية   فكر في األوقات 

 ماذا حدث؟

____________________________________________________________ 

 ماذا فعلت؟

___________________________________________________________ 

 كيف شعرت؟ 

___________________________________________________________ 

اآلن ، فكر في طريقة أفضل للتعامل مع المواقف المماثلة المحتملة في المستقبل. اكتب إجابة أفضل  

وضعها موضع التنفيذ. إذا كان من الممكن العمل في مجموعة ، فتابع لعب األدوار و / أو بمحاكاة  

 .ية المحتملة األحداث المستقبل

 .فكر في وقت كنت فيه شديًدا أو عدوانيًا في التواصل

 ماذا حدث؟

____________________________________________________________ 

 ماذا فعلت؟

___________________________________________________________ 

 كيف شعرت؟ 

___________________________________________________________ 

اآلن ، فكر في طريقة أفضل للتعامل مع هذا الوضع في المستقبل. اكتب إجابة أفضل وضعها موضع  

التنفيذ. إذا كان من الممكن العمل في مجموعة ، فتابع لعب األدوار و / أو بمحاكاة األحداث المستقبلية  

 .المحتملة

فاتبع المناقشة العامة حول أهمية الحزم في   إذا كان النشاط جزًءا من تدريب مجموعة صغيرة ،

اتصاالتنا اليومية مع اآلخرين ، مع التعرف على احتياجات اآلخرين وتقديرها ، وكذلك احتياجاتنا ،  

 .وإيجاد طريقة حازمة ل بناء حدود صحية 

 .نقاش 

 .يمكن إجراء االستنتاجات / النتائج ملصقات المجموعة 

 الم تلوين ، لوح ورقي ، ملصقات المواد: ورق ، أقالم رصاص ، أق

 

 الطريقة: التعلم التجريبي ، االستكشاف الذاتي ، لعب األدوار ، منتدى المناقشة 
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نصائح للميسرين: يقرأ الميسر اإلرشادات ويوزع األسئلة على المشاركين. قبل ملء ورقة النشاط ، من  

 .مجاالت حياتنا اليومية الجيد أن يشرح الميسر مصطلح الحزم وسبب أهميته في العديد من

 

 :(APA) المصدر

 .(2003يناير   28مقتبس من: الذكاء العاطفي ، دانيال جولمان )تمت مراجعته في  .1

 . كتيب استشاري حول إعادة التأهيل النفسي واالجتماعي. معهد انتيغرا2009بركو سونيا.  - 2

 / :الصدقات 

 المتعاون: معهد انتيغرا

 


