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الجلسة الخامسة  :املشاعر.
يف الجلسة/الفيديو السابق تعلمنا معًا عن مواطن القوة والصعوبات التي لدينا  ،ولكن قبل البدء
بالجلسة/الفيديو األن هل قام الجميع بتنفيذ املهمة التي قمنا بطلبها بالجلسة/الفيديو السابق  ،ضع إشارة
حول اإلجابة سواءًا إن كانت نعم أو ال.

نعم

ال
االجراءات:
.1

قم بإحضار مستلزمات الجلسة الحالية :قلم  -ممحاة  -الوان.

 .2اختر اإلجابة الصحيحة  ،سنقوم بوضع إشارة أو رسم دائرة حول اإلجابة التي قمنا بإختيارها:


عندما اقوم باللعب مع اصدقائي اشعر ب :

الخوف

السعادة

الجوع



عندما يأتي الظالم أشعر ب :

الخوف

الندم

األشمئزاز



عندما اذهب مع اصدقائي اشعر ب :

األمان

الراحة

السعادة



عندما اتكلم مع اصدقائي اشعر ب:

السعادة

الضحك



عند مصارحة عائلتي بمشاكلي اشعر ب :

الشبع

الفرح

النعاس



عندما يأتي عيد ميالدي أشعر ب:

الدهشة

التثاؤب

الصدمة



عندما أشاهد قمامة امام املنزل اشعر ب :

الفرح

التعب



عندما تجتمع العائلة جميعها لتناول الطعام  :الشبع

السعادة

النعاس



عندما يقوم احد بضربي اشعر ب :

الندم

الخوف

التسلية



عندما يقوم احد بكسر العابي اشعر ب :

الطمأنينة

الغضب

امللل

الخجل

األشمئزاز

كم أجابة برأيك كانت صحيحة من األسئلة السابقة.................................. :
 -اإلجابات يف آخر ورقة من أوراق العمل.

مجموعة وتد

-

https://www.watadgroup.org/

أوراق عمـــل  -جلسات الدعم النفسي االجتماعي
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املشاعر :
يصعب تحديد تعريف املشاعر ولكنها تتكون دائمًا من السلوك والتغيير الفسيولوجي واإلدراك وتحدث دائمًا
يف سياق معين مما يؤدي إلى التأثير عليه .وتتمثل مهمتها الرئيسية يف إعطاء معلومات للفرد حول
تفاعلهم مع العالم وما هي ردات فعلهم املعنوية.
 -1ما هي املشاعر األساسية؟
هناك أربع أو خمس مشاعر أساسية ،أساسية بمعنى أن تكون متماسكة بيولوجيًا بوضوح ومهمة للبقاء
التطوري للفرد .هذه هي:
القلق /الخوف  ،الحزن ،الغضب  ،الفرح  ،االشمئزاز ،األندهاش.
أما ما تبقى من االمور التي نفرض أننا نشعر بها فهي عبارة عن مزيج من أكتر من شعور من املشاعر
األساسية مثل :


التفاؤل  :توقع ماذا سيحصل  +مشاعر فرح.



الحب  :الثقة  +الفرح



الخضوع  :الخوف  +قلة ثقة بالنفس.



العنف  :الغضب  +الحزن



خيبة االمل  :حزن  +اندهاش.



الرعب  :الحزن  +الخوف+االندهاش.



الندم  :الخوف  +الحزن  +االندهاش.

كيف يمكننا تحديد املشاعر بشكل صحيح:
غالبًا ما يعود تحديد املشاعر باملنفعة ىلع الشخص ،حيث يجعله أقوى عقليًا ويساعده ىلع اتخاذ
القرارات الصحيحة ويجعله يدرك أن املشاعر ليست سجنًا يُحبس فيه وتقوم بالتحكّم به ،بل هي حالة
نفسية مؤقتة يجب تخطّيها ،فإدارة املشاعر ال تتطلّب قمعها وتجاهلها بل تساعد ىلع تخطّيها بشكل
فعّال ،لكن تحديد املشاعر وإدارتها يتطلّب بعض الخطوات منها:
 تحديد العاطفة بدقّة ،حيث إنّ عدم معرفة الشعور وسوء التعبير عنه قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة. إعادة صياغة األفكار ،حيث إنّ املنظور الذي يتم النظر منه إلى األحداث يؤثر بشكل كبير ىلع اإلدراك ،لذلكيجب ىلع الشخص أوالً تغيير طريقة نظره لألمور قبل الشعور بها.

مجموعة وتد

-

https://www.watadgroup.org/

استمارة شخصية

أوراق عمـــل  -جلسات الدعم النفسي االجتماعي

مهمات يجب تنفيذها وتسيلمها يف الجلسة القادمة:
 -1قم بتسجيل فيديو وأنت تقوم بإخبارنا ما هي مشاعرك حتى األن بعد مضي  4جلسات.
 -2قم بحل السؤال التالي :كيف يمكننا التعبير عن مشاعرنا ؟ اإلجابة قد تكون عن طريق الكتابة أو الرسم.
صندوق اإلجابة عن السؤال السابق

اجوبة األسئلة السابقة :
عندما اقوم باللعب مع اصدقائي اشعر ب :

الخوف

السعادة

الجوع

عندما يأتي الظالم أشعر ب :

الخوف

الندم

اإلشمئزاز

عندما اذهب مع اصدقائي اشعر ب :

األمان

الراحة

السعادة

عندما اتكلم مع اصدقائي اشعر ب:
عندما اقع يف بمشاكلي اشعرب :
عندما يأتي عيد ميالدي أشعر ب:
عندما أشاهد قمامة امام املنزل اشعر ب :

الخجل
الشبع
الدهشة
األشمئزاز

عندما تجتمع العائلة جميعها لتناول الطعام  :الشبع

السعادة

الضحك

الجوع

القلق

التثاؤب

الصدمة

الفرح

التعب

السعادة

الخوف
الندم
عندما يقوم احد بضربي اشعر ب :
 https://www.watadgroup.org/مجموعة وتد
الغضب
الطمأنينة
عندما يقوم احد بكسر العابي اشعرب :

النعاس
التسلية
امللل
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املالحظات:

مجموعة وتد

-

https://www.watadgroup.org/

