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 1،2األهداف

 التعلّم المعّقدة ثناء حاالتجرونه مع أنفسهم أالذي ي  لحديث حول االب الط رفع وعيأن ن. 

  ّخالل حاالت التعلّم المعّقدة إيجابيّ  أن يتدّرب الطالب على إجراء حديث ذاتي. 
 
 

 (دقائق 5) فعالية تمهيدية

 عندما ال تسير األمور التعلّم، أي أثناء نة عيّ هون صعوبة ميواج دماعن فسهمقولها الطالب ألنمل التي يهي الج   ما
في مجاراة  ونقوفّ يال ، أو اإلجابة ثرون علىعي، أو ال مونفهيال أو لل، بالم ونشعريعندما أو ، ونريديكما 

 ؟م اآلخرينوتيرة تعلّ 
 

 . ن أنفسهم بصدقع الطالب على التعبير علوح، ويشجّ على ال ملج  اليكتب المعلم 
 . ملج  ال ب  ل الطاليتأمّ 
 

 ..."اشلأنا ف" ،"؟هل أنا الوحيد الذي ال يستوعب"، "ئسيأنا طالب "ة، نحو: مل السلبيّ ز الج  يقوم المعلم بإبرا
 

  السنة؟ هه  خللة واحدة على األقل مرّ   ههه مًل ج  لنفسه  قالَمن   
   ؟ ملهه  الج   بهسبّ ما هو الشعور الداخلي الهي ت 

 
 ويخلق أجواء معينة. ر علينايؤثّ وا منّ ، فهو بنبع تياذال للحديث َوْقع  يوجد 

أو أن تساعدوه منكم  طلبها لَمن يكنتم تقولون لمل لصديقكم؟ ه"هل كنتم تقولون هذه الج   :أليسوة مال سلبيّ يختار المعلم ج  
 "نصحوه؟ت نأ

 ، تكون اإلجابة "ال".عادة  
 في بعض األحيان؟  شديدة  ناقدة بل  لغة  تجاه أنفسنا م ستخدنذا لمامل ألنفسنا؟ لماها نقول هه  الج  ، اإهً 

 . الرأفة والتقّبل الذاتيّ ب الذي يّتسم ذاتيالحديث الاليوم سنتدّرب على استخدام 
 وأالضغط ب عندما يعترينا شعور  ي أة يمكن أن نقولها ألنفسنا أثناء األوقات الصعبة، إيجابيّ  ملج   بصياغة اليوم نقومس

 ..وغيرها العجز وأالفشل 
 
 

 (ةقيقد 15) ةالمجموعة الهاملفي العمل  –إيجابي" سي بشهل ث مع نفدّ "أنا أتح

 :جريه مع أنفسنان أن ن  كالذي يم ثلاألم ن الحديث الذاتيّ شارة إلى ثمانية أنواع م  مكن اإلي

  ّدراسةلأثناء ان نفسي م  أغضب عندما  -ةالرأفة الهاتي. 

  ّسة.أثناء الدراعر بالضغط وأخاف عندما أش -ةالتهدئة الهاتي 

                                                             
1

 ة.ة االستشاريّ ، الخدمات النفسيّ دافنه كالين وأوريت برغ س:كتبت الدر 
2

 موّجهة لإلناث والذكور على حّد سواء. بت الجمل بصيغة المذّكر لكنهات  ك   

    
# 

 التعلّم أثناءإدارة المشاعر 

 مجال التدريس النفسيّ  -قسم برامج المساعدة والوقاية
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  ّة.ات الدراسيّ اجهة المهمّ ثقتي بقدرتي على موع تتزعزعندما  -التشجيع الهاتي 

 نّرب أتهأو عندما  مللأو ال عندما أشعر بالتعب -التحفيز الهاتي  الدراسة. م 
 ةلدراسا أثناءأخطأت أني أو لم أنجح، أو  ،أخفقت  عندما أكتشف أني  -ةهاتيّ مصالحة الال. 

  ّا أمامعندما أشعر  -الهاتيّ  الحث  ات.مّ المه وحيد 

  ّات الكثيرةالمهمّ "أغرق" جّراء أني عندما أشعر ب -ةاإلدارة الهاتي. 

 في جميع األوقاتنحو نفسي، ، الطالب ي أنامنّ  -الهاتيّ  عجا اإل . 

 
 

المعلم يكتب . (نوع كلّ ن م  مل ج   أربعنحو ) األمثل لذاتيّ اأنواع الحديث  تمّثل مال  ج  أن يقترحوا  ن الطالبيطلب المعلم م  
 ح.مل على اللوالج  
 
 

 ( ئقدقا 10) مجموعاتفي  العمل
ا . تختار كلّ ةثالث وين أطالب نة م  مجموعالن تكوّ تأن يمكن  أو  أغنية مجموعةأعضاء ال كتبيس يث، حمجموعة موضوع 
أن يضيفوا كما يمكنهم  ،نها المعلم على اللوحالتي دوّ مل مل بنفس القافية(. يمكنهم االستعانة بالج  )تنتهي الج   هحول قصيدة

 . ن تأليفهمم   مال  ج  
 
 

 دقيقة(  15تلخيص في المجموعة الهاملة )
 لسائر المجموعات.  القصيدة\كلمات األغنية مجموعة ل كلّ رس  في الصف. ت   قصيدتها\مجموعة أغنيتها تعرض كلّ 

 
 تطبيق

تنفيذ  أثناءعلى أرض الواقع، أي أخرى ة مجموعاقترحتها  قصيدة  \أغنية  أو  دتهقصي\هأغنيت ل استخدامواب أن يحعلى الطال
  . ةالمهمات التعليميّ 

 

 
 


