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وصف التحديات الخاصة باألزمات

يواجــه المعلمــون )والطالب/الطالبــات( يف الســلفادور، تحديــات اجتماعيــة 
وعاطفيــة كبيــرة، بمــا يف ذلــك تهديــدات عنــف العصابــات وانعــدام األمــن 
ويســبب  واالجتماعيــة،  النفســية  صحتهــم  عــى  يؤثــر  الــذي  المجتمــي 
ــر. أفــادت  ــن بشــأن المســتقبل، ويرفــع مســتويات التوت الشــعور بعــدم اليقي
دراســة حديثــة صــادرة عــن وزارة الصحــة يف الســلفادور عــن انتشــار األمــراض 
ــد  ــون إىل تحدي ــن يحتاج ــر والذي ــن للتوت ــون المعرضي ــن المعلم ــة بي المزمن
ومعالجــة عالمــات اإلجهــاد البــدين والنفــيس قبــل أن يلحــق بهــم ضــرر دائــم 
)مينســال، 2017(. تؤثــر مســتويات اإلجهــاد المتزايــدة يف نهايــة المطــاف عــى 
عالقــات المعلمونمــع الطالبوأوليــاء األمــور والزمــالء، ممــا يؤثــر بــدوره عــى 

التدريــس والتعلــم.

ولضمــان حصــول التالميــذ عــى تعليــم نــويع يف هــذه البيئــة المعقــدة، 
االجتماعيــة  الكفــاءات  تطويــر  الســلفادور  يف  المعلمــون  عــى  يجــب 
والعاطفيــة الــي تدعــم صحتهــم، باإلضافــة إىل االحتياجــات االجتماعيــة 
والعاطفيــة لطلبتهــم. عندمــا يتعلــم المعلمــون تنظيــم وإدارة مشــاعرهم، 
الفصــل )جيننجــز،  يرفعــوا مــن درجــة فاعليتهــم يف  أن  يمكنهــم حينهــا 
2015(. كجــزء مــن برنامــج مؤسســة تحــدي األلفيــة الــذي يمولــه برنامــج 
ــة 360  ــرة الدولي ــة األس ــة صح ــوم منظم ــين، تق ــم الوط ــام التعلي ــز نظ تعزي
ببنــاء القــدرات االجتماعيــة والعاطفيــة المعلمــون مــن خــالل اســتراتيجيات 
لتقليــل  الــويع  وممارســات  الموجهــة  والعاطــيف  االجتمــايع  التعلــم 

مســتويات التوتــر وزيــادة فعاليــة إدارة الفصــل الــدرايس.

استعراض موجز

يف  للمعلمــون”  والعاطــيف  االجتمــايع  “التطــور  برنامــج  تطبيــق  يتــم 
ــذي  ــم الوطــين ال ــة التعلي الســلفادور يف 2019-2018 كجــزء مــن نظــام تقوي
تقــوم بتمويلــه مؤسســة تحــدي األلفيــة وتطبقــه منظمــة صحــة األســرة 
الدوليــة 360. يشــمل المشاركون/المشــاركات يف برنامــج التنميــة االجتماعيــة 

والعاطفيــة المعلمونأكثــر مــن 3000 مــدرس ابتــدايئ وثانــوي.
 

كمــا يشــمل المــدراء الذيــن يقومــون بمهــام تعليميــة. حــوايل %65 مــن 
المعلمونمــن النســاء ونحــو %70 ســبعين بالمئة يعشــن ويعملــن يف األرياف 
ومعظمهــن تجــاوزن األربعيــن مــن العمــر. وأظهــرت البيانــات األساســية 
الــي تــم جمعهــا مــن المعلمونالمشــاركين أن %32 مــن المعلمونعانــوا مــن 
ــون إىل  ــر، وأن %38 منهــم يميل مســتويات متوســطة إىل مرتفعــة مــن التوت

كبــت مشــاعرهم، والــي ثبــت أنهــا تــؤدي إىل مســتويات أعــى مــن التوتــر.

ويعمــل المدرســون يف 350 مدرســة تشــكل 45 تجمــع مــدريس. وتشــكل 
هــذه المجموعــات المدرســية 45 مجموعــة بحــث لبرنامــج تعزيــز نظــام 

التعليــم الوطــين SNES وقــد تــم اختيارهــا عشــوائيًا لتكــون مجموعــة للبحــث 
مــن قبــل مقيــم خارجــي بتكليــف مــن مؤسســة تحــدي األلفيــة MCC. يتلــىق 
المدرســون 120 ســاعة مــن التدريــب تتضمــن 48 ســاعة مــن ورش العمــل 
الشــخصية )ســت ورش عمــل لمــدة 8 ســاعات( و48 ســاعة مــن أنشــطة 
التطبيــق بعــد ورشــة العمــل )بمــا يف ذلــك التماريــن الفرديــة واألنشــطة 
ــاعة  ــات( و24 س ــع الطالب/الطالب ــية م ــول الدراس ــق الفص ــة وتطبي الجماعي

ــة. ــطة االفتراضي ــن األنش م

األدلــة  عــى  مبنييــن  وعاطفييــن  اجتماعييــن  إطاريــن  البرنامــج  يدمــج 
لخلــق فرصــة تطويــر مهــين مصممــة خصيًصــا لالحتياجــات االجتماعيــة 
والعاطفيــة المعلمونالســلفادوريين. وتشــكل الكفــاءات األساســية الخمســة 
لتعاونيــة التعلــم االجتمــايع والعاطــيف األكاديمــي )CASEL( أســاس اإلطــار 
النظــري للبرنامــج حيــث تركــز كل مــن الوحــدات الســت عــى واحــدة أو أكثــر 
مــن كفــاءات CASEL الخمــس والــي تشــمل: الــويع الــذايت، وإدارة الــذات، 
والــويع االجتمــايع، ومهــارات العالقــات، ومســؤولية صنــع القــرار. وتــم ربــط 
ــة 40 لمعهــد البحــث المســتمدة مــن إطــار عمــل األصــول  األصــول التنموي
للبالغيــن،  وتكييفهــا   CASEL لـــ األساســية  الكفــاءات  مــع   )1997( التنمويــة 
ممــا أدى إىل 40 مهــارة ملموســة يمكــن المعلمونــيف الســلفادور بناءهــا 

ــس. ــية الخم ــاءات األساس ــر الكف ــى تطوي ــاعدتهم ع لمس

بعــد ورشــة  المباشــرة وأنشــطة مــا  العمــل  اُســتمد محتــوى ورش  وقــد 
العمــل مــن مصــادر متعــددة تســتند إىل األدلــة بمــا يف ذلــك )1( أنشــطة 
الــويع ويقظــة الذهــن مــن كتــاب الويع ويقظــة الذهــن المعلمونواألنشــطة 
النفــيس  الدعــم  مــواد   )2( الكولومبيــة   RESPIRA ريســبيرا  منظمــة  مــن 
حــاالت  يف  للتعليــم  الــوكاالت  بيــن  المشــتركة  الشــبكة  مــن  واالجتمــايع 
  War Child Holland ومنظمــة أطفــال الحــرب الهولنديــة INEE الطــوارئ
ــدة  ــم المتح ــدوق األم ــن صن ــيف م ــايع والعاط ــم االجتم ــادر التعل )٣( مص
ــر الكفــاءات  للســكان ومنظمــة أنقــذوا األطفــال. ويقــوم البرنامــج أواًل بتطوي
الكفــاءات  إىل  االنتقــال  المعلمونقبــل  الداخليــة  واالجتماعيــة  العاطفيــة 
اإليجابيــة، كمــا هــو  الــدرايس  الفصــل  الشــخصية واســتراتيجيات  الذاتيــة 

موضــح يف تسلســل ورشــة العمــل أدنــاه:
االجتماعيــة . 	 للرفاهيــة  مقدمــة  والعاطــيف:  االجتمــايع  الرفــاه 

للمدرسين/للمدرســات والعاطفيــة 
الــويع ويقظــة الذهــن الداخليــة: تطويــر الــويع الذهــين. تحديــد وإدارة . 	

أفكارنــا وعواطفنــا الداخلية
ــة باعتبارهــا . 	 ــة الذاتي ــة لممارســات الرعاي ــة: إعطــاء األولوي ــة الذاتي الرعاي

ــة ــة المتكامل ــة للتنمي ضروري
ــط . 	 ــز التعاطــف والتراب ــة الشــخصية: تعزي ــويع ويقظــة الذهــن الذاتي ال

ــة ــات الهادف والعالق
التجــارب العاطفيــة واالجتماعيــة اإليجابيــة: تعزيز التجــارب االجتماعية . 	

والعاطفيــة اإليجابيــة داخــل أنفســنا ولــدى طالب/طالباتنا

“التطــور االجتمــايع والعاطــي للمدرسين/للمدرســات”: برنامــج مبتكــر لتحســين صحــة ورفــاه المعلمــون 
يف الســلفادور
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لدراســة ســير المعالجــة الذهنيــة لألفــراد واالســتجابة عــى أســئلة االســتقصاء 
المترجمــة  االســتقصاءات  إيصــال  ضمــان  يف  تســاعد  أن  يمكــن  وبالتــايل 
للمعــى المقصــود )الفــراكاس 2008(. ويف هــذه الحالــة أجرينــا مقابــالت 
ــى  ــالت ع ــط التعدي ــلفادور لضب ــا يف الس ــن 30 مدرًس ــة م ــع عين ــة م معرفي
المقاييــس  منطقيــة  يضمــن  ممــا  االســتقصاء  يف  المســتخدمة  اللغــة 

المقتبســة مــن ســياقات أخــرى بالنســبة المعلمونــيف الســلفادور.

قيــاس  وســيتم  السادســة  العمــل  ورشــة  خــالل  االســتبيان  تطبيــق  ســيتم 
تأثيــر ورش العمــل عــى يقظــة ذهــن المعلمونووعيهــم الــذايت وتنظيــم 
انفعاالتهــم والتأثيــر اإليجــايب، والتأثيــر الســلي، والتوتــر، واالحتــراق العاطــيف 

للمــدرس.

ــات  ــة ومجموع ــالت الفردي ــن المقاب ــم م ــن التقيي ــويع م ــزء الن ــون الج ويتك
ــة. ــات الكمي ــة البيان ــة لتكمل ــات إضافي ــع بيان ــون لجم ــع المعلم ــز م التركي

عــى الرغــم مــن أن البيانــات النهائيــة لــم يتــم جمعهــا بعــد إال أن النتائــج 
األوليــة ســتكون متاحــة بحلــول بدايــة نوفمبــر 2019. وقــد جمــع فريــق 
المشــروع يف الســلفادور شــهادات وأدلــة مــن خــالل قصــص رواها المدرســون 
الذيــن شــاركوا يف ورش العمــل. ويشــير المدرســون إىل قيامهــم بتطبيــق 
التوتــر  لتقليــل  والمدرســة  المنــزل  يف  بانتظــام  الذهنيــة  اليقظــة  تقنيــات 
وتحســين صحتهــم العقليــة والبدنيــة. وكمــا يشــيرون إىل تحســن عالقاتهــم 
وتفاعلهــم مــع الزمــالء والطالبمــن خــالل تطبيــق اســتراتيجيات االســتماع 

ــرى. ــور أخ ــن أم ــد م ــن العدي ــن بي ــايب م ــل اإليج ــال والتواص الفع

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

كان حضــور المعلمونأحــد التحديــات الرئيســية يف تنفيــذ هــذا البرنامــج. 
وقــد اســتدىع حضــور سلســلة مــن ورش العمــل هــذه والــي يه واحــدة مــن 
ًــا تغيبهــم عــن صفوفهــم الدرســية مــع الطلبــة.  ســتة أنشــطة تدريبيــة تقريب
ــدرس  ــم 2700 م ــغ عدده ــع المعلمونوالبال ــارك جمي ــم يش ــك ل ــة لذل ونتيج
يف جميــع ورش العمــل العاطفيــة واالجتماعيــة. ويثيــر هــذا األمــر إشــكالية 
حيــث أن ورش العمــل مصممــة بحيــث تعتمــد إحداهــا عــى األخــرى. 
ــا يمكــن أن تتضمــن التكيفــات وإعــادة تنفيــذ هــذه  ولمعالجــة هــذه القضاي
البرامــج يف المســتقبل التعديــالت التاليــة )وقــد تــم مناقشــة المزايــا والعيــوب 

لــكل خيــار(:
ــن . 	 ــد م ــر والمزي ــب المباش ــن التدري ــل م ــدر أق ــى ق ــج ع ــواء البرنام احت

األنشــطة االفتراضيــة. تتمثــل ميــزة هــذا النهــج يف أنــه ســيقلل مــن 
تغيــب المعلمونعــن صفوفهــم الدراســية مــع التالميــذ وســيمكنهم 
مــن التعلــم بالســرعة الــي تناســبهم. ويفتقــر هــذا النهــج الــذي يقــل فيــه 
ــم  ــذا التعل ــدرّب وك ــر ُم ــن ميس ــم م ــة التعل ــر إىل فرص ــب المباش التدري

ــران. ــع األق ــالت م ــن التفاع ــد م ــالل العدي ــن خ م
مــن . 	 تتطلــب  ال  والــي  المباشــر  للتدريــب  أوقــات  اســتغالل 

المعلمونالتغيــب عــن حضــور الفصــول الدراســية )مثــل أيــام الســبت أو 
أيــام التطويــر المهــين الوطنيــة المحــددة مســبًقا(. والميــزة هنــا يه أن 
ــة  المعلمــون ســيفوتون عــدد أقــل مــن الصفــوف الدراســية مــع الطلب
لكــن عيبهــا يكمــن يف أن الحضــور قــد يكــون أقــل يف جلســات الســبت. 
ويف الواقــع يمكــن أن تتعــارض جلســات الســبت مــع ســي المعلمــون 
ــية  ــج عكس ــؤدي إىل نتائ ــد ي ــا ق ــاة مم ــل والحي ــن العم ــوازن بي ــو الت نح

لبرنامــج رفاهيــة المــدرس.
الحــرص عــى تطويــر وحــدات مســتقلة بحيــث تكــون أقــل اعتمــاًدا . 	

ــة المســاهمة . 	 ــة: فهــم أهمي ــة اإليجابي ــة الصفي ــة والبيئ ــة المتوازن العناي
وخلــق نهــج متــوازن لرعايــة اآلخريــن وتهيئــة منــاخ إيجــايب يف الفصــل 

الــدرايس والحفــاظ عليــه

ســياق  يف  تحققــه  مــن  والتحقــق  المحتــوى  هــذا  تكييــف  أجــل  ومــن 
التاليــة: الخطــوات  البرنامــج  اتخــذ  الســلفادور 

مراجعــة . 	 العمــل  ورشــة  تصميــم  عمليــة  مــن  األول  الجــزء  تضمــن 
الكفــاءات األساســية الخمســة لتعاونيــة التعلــم االجتمــايع والعاطــيف 
األكاديمــي و 40 إطــار عمــل للمــوارد التنمويــة مــع فريــق منظمــة صحة 
األســرة الدوليــة FHI 360 يف الســلفادور )حيــث أنــه يتكــون بالكامــل مــن 
مواطنيــن ســلفادوريين(. واســتعرض الفريــق الترجمــة اإلســبانية إلطــار 
 CASEL األكاديمــي  والعاطــيف  االجتمــايع  التعلــم  تعاونيــة  عمــل 
والــي  للبالغيــن  التطويــر  لمــوارد  إطــارًا   40 لتعديــل  تمرينًــا  وأجــرى 
تمــت مراجعتهــا الجًقــا ووضــع اللمســات األخيــرة عليهــا مــن قبــل 
ــق  ــام فري ــم ق ــة FHI 360. ث ــن منظم ــن م ــن وعاطفيي ــراء اجتماعيي خب
الســلفادور بتصميــم هيــكل حلقــات العمــل الســت باالشــتراك مــع فريــق 
خبــراء التعلــم االجتمــايع العاطــيف. ثــم تــم التصديــق عــى مواضيــع 
ــم. ــة والتعلي ــل وزارة التربي ــن قب ــا م ــة عليه ــل والموافق ــة العم ــر ورش وأط

عــى . 	 التصميــم  عمليــة  اشــتملت  فقــد  وحــدة  لــكل  بالنســبة  أمــا 
مطــورة للوحــدة  مســودة   )1( التاليــة:  الخطــوات 

 
بواســطة خبــراء اجتماعييــن وعاطفييــن مــن منظمــة FHI 360، وخبــراء 
التعلــم العاطــيف االجتمــايع، كمــا اســتعرض فريــق منظمــة صحــة األســرة 
العالميــة 360 يف الســلفادور وحدتــان )3( تدقيــق مــواد الوحــدة ومراجعتهــا 
عــى  الميسرين/الميســرات  تدريــب   )4( والتعليــم،  التربيــة  وزارة  قبــل  مــن 
محتــوى الوحــدة الجديــد، وتقديــم توصيــات إلجــراء تعديــالت نهائيــة عــى 

المحتــوى و/ أو اســتراتيجيات التنفيــذ.

األدلة والمخرجات

ــزال برنامــج الســلفادور يف”التنميــة العاطفيــة واالجتماعيــة للمدرســين/ ال ي
للمدرســات” قيــد التنفيــذ. وحــى اآلن، تــم االنتهــاء مــن خمــس ورش عمــل 
مــع زيــارة التدريــب المــدريس، وورشــة عمــل واحــدة أمــا بقيــة النشــاط 
فيتعيــن االنتهــاء منــه يف أوائــل عــام 2020. وســيتم تقييــم البرنامــج مــن 
خــالل دراســة مختلطــة األســاليب حيــث تســتخدم فيهــا كاًل مــن األســاليب 

الكميــة والنوعيــة.

يقــارب  مــا  عــى  اســتقصائية  دراســة  تطبيــق  الكمــي  التقييــم  ويتضمــن 
ــة  ــة ومقارن ــة والعاطفي ــة االجتماعي 1600 مــدرس شــاركوا يف برنامــج التنمي
المخرجــات بمجموعــة ضابطــة تــم إنشــاؤها كجــزء مــن تقييــم عشــوايئ 
بتكليــف مــن مؤسســة تحــدي األلفيــة. وقــد قــام المقيــم الخارجــي باالنتقــاء 
العشــوايئ مــن 147 تجّمــع مدريس/مدرســات حــى أصبــح لدينــا مجموعــة 
تجريبيــة مــن 45 تجّمــع مدريس/مدرســات ومجموعــة ضابطــة مــن 55 
تجّمــع مــدريس. أمــا المجموعــات الســبعة واألربعــون المتبقيــة فــال تشــارك 

يف الدراســة.

يجمــع االســتقصاء بيــن خمســة مقاييــس ســارية الصــدق والثبــات لقيــاس 
يف  ووضعهــا  ترجمتهــا  تمــت  والــي  والعاطفيــة  االجتماعيــة  الكفــاءات 
الســياق المناســب للســلفادور وذلــك مــن خــالل المقابــالت المعرفيــة مــع 
المعلمونوالدليــل اإلرشــادي المعمــول بــه. وتُســتخدم المقابــالت المعرفيــة 



20

ــج يف  ــذا النه ــزة ه ــل مي ــرى. وتتمث ــدات األخ ــوى يف الوح ــى المحت ع
أن المعلمونــوإن تغيبــوا عــن جلســة واحــدة ســيتمكنون مــن االنضمــام 
إىل جلســات إضافيــة دون الشــعور بالضيــاع واالرتبــاك. باإلضافــة إىل 
ذلــك ستســمح الوحــدات المســتقلة بمزيــد مــن المرونــة يف تكييــف و/ 
أو إعــادة ترتيــب الوحــدات لتناســب احتياجــات برامــج التطويــر المهــين 
العيــب يف وجــود وحــدات مســتقلة  فــإن  ذلــك  ومــع  المســتقبلية. 
معظــم  ألن  تصميمهــا  جــًدا  الصعــب  مــن  يكــون  قــد   )1( أنــه  هــو 
محتــوى التعليــم االجتمــايع والعاطــيف مترابــط، و )2( قــد يصبــح 
لــدى المعلمونخبــرة PD تطــور مهــين أكثــر تفــككًا )بــداًل مــن أن تكــون 
متكاملــة( وقــد يفشــلون يف إجــراء اتصــاالت بأنفســهم بيــن المحتــوى.

مــا  ألنشــطة  المعلمــون  إكمــال  مراقبــة  وهــو  آخــر  رئيــس  تحــد  وهنــاك 
جميــع  يقــوم  أن  يه  األوليــة  الخطــة  كانــت  لقــد  العمــل.  ورشــة  بعــد 
المعلمونبتوثيــق أنشــطة مــا بعــد ورشــة العمــل الخاصــة بهــم يف أدلــة 
المعلمونالخاصــة بهــم والــي تتضمــن ســجالت لتســجيل أنشــطة الــويع 
ويقظــة الذهــن، وأســئلة التفكــر يف القــراءات، وقوائــم الحضــور، واألســئلة 
الــي تطــرح لــي تــرد عليهــا مجموعــة العمــل. ويف بدايــة كل ورشــة عمــل 
ــدأ المدرســون الجلســة مــن خــالل مناقشــة أنشــطة مــا  ــدة يب مباشــرة جدي
بعــد ورشــة العمــل الخاصــة بهــم بينمــا يتجــول الميســر بينهــم يف الغرفــة 
لتســجيل المــدرس الــذي أكمــل العمــل والــذي لــم يفعــل )بحيــث يُطلــب 
مــن المعلمونإحضــار دليــل المدرس/المدرســة الســابق إىل ورشــة العمــل 

الجديــدة إلظهــار عملهــم الكامــل(.

غيــر أننــا واجهنــا تحديــان: )1( عــدم قيــام عــدد كاٍف مــن المعلمونبمــلء 
صفحــات أنشــطة مــا بعــد ورشــة العمــل يف دليــل المدرس/المدرســة، و)2( 
ــم يقومــوا بعمــل متســق لتوثيــق إكمــال أنشــطة  أن الميسرون/الميســرات ل
مــا بعــد ورشــة العمــل حيــث أنهــم يكافحــون إليجــاد الوقــت لتفحــص عمــل 
ــا  ــطة م ــول أنش ــل أن نح ــن األفض ــل. وكان م ــة العم ــالل ورش ــارك خ كل مش
بعــد ورشــة العمــل إىل نمــوذج رقمــي حــى يســهل علينــا تتبــع اإلنجــاز 
باســتخدام التكنولوجيــا. وقــد اتخــذ البرنامــج قــرارًا بإلغــاء األنشــطة عبــر 
اإلنترنــت نظــرًا لعــدم توفــر اتصــال باإلنترنــت يف جميــع المــدارس، وقــد 
ــت/ ــر اإلنترن ــر أنشــطة عب ــه ربمــا كان مــن األفضــل تطوي ــن أن ــا متأخري أدركن

رقميــة لغالبيــة المشــاركين وتطويــر أنشــطة بديلــة “نســخة مطبوعــة” ألولئــك 
ــا.  ــائل تكنولوجي ــم وس ــس لديه ــن لي الذي

ملف تعريف المدرس/المدرسة

مارثــا بالومــو معلمــة لريــاض أطفــال يف بلديــة أوســولوتان يف الســلفادور 
المعلمونــيف  االجتماعيــة  العاطفيــة  التنميــة  عمــل  ورش  يف  شــاركت 
الســلفادور. قالــت الســيدة بالومــو أنــه مــن خــالل المشــاركة يف ورش العمــل 
تعلمــت التحكــم بعواطفهــا بطريقــة أكثــر منطقيــة وبــدأت يف التركيــز عــى 
العالقــة بيــن ســالمتها الجســدية، وســالمتها العقليــة، وأصبحــت أكثــر انفتاًحا 

ــة. ــات نظــر مختلف ــم آراء ووجه ــن لديه ــاه األشــخاص الذي تج

وأدرجــت الســيدة بالومــو تقنيــات الــويع ويقظــة الذهــن مثــل “األنفــاس 
الثالثــة”، و “األكل الــوايع”، و “المــي الــوايع” يف حياتهــا اليوميــة مــن أجــل 
االســترخاء وتقليــل التوتــر. يف الوقــت نفســه شــاركت هــذه التقنيــات مــع 
ــدرايس. وكان  ــل ال ــة الفص ــا يف بيئ ً ــرًا إيجابي ــت تغيي ــا والحظ طالبها/طالباته
الجــزء المفضــل للســيدة بالومــو يف مهنتهــا كمدرســة هــو قضــاء الوقــت مــع 
ــم  ــة للتدريــس والتعل الطالبوأســرهم وأنهــا تســتطيع أن تخلــق بيئــات حاضن

ــر الــذات اإليجــايب لــدى طالبهــا/ ــر وتنميــة تقدي المنتجيــن إىل جانــب تطوي
طالباتها.

ويتمثــل التحــدي األكبــر الــذي تواجهــه الســيدة بالومــو هــو بيئــة العمــل 
الســامة والــي ترجــع يف معظمهــا إىل الزمــالء الذيــن ال يتآلفــون مــع بعضهم 
البعــض ويرفضــون التغييــر. كمــا قامــت بالومــو باســتخدام اســتراتيجيات 
مــن ورش عمــل التنميــة العاطفيــة االجتماعيــة لتوجيــه الطاقــة اإليجابيــة 
ــم  ــات التنظي ــت منحــى تفكيرهــا ومارســت تقني إىل تدريســها كمــا أنهــا عدل

ــون. ــا المعلم ــع زمالئه ــل م ــد التفاع ــيف عن العاط
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search-institute.org/our-research/development-assets/
developmental-assets-framework/ حــدد معهــد البحــث 40 دعًما 
ونقــاط قــوة إيجابيــة يحتاجهــا الشــبابللنجاح. تركــز نصــف األصــول 
عــى العالقــات والفــرص الــي يحتاجونهــا يف أســرهم، ومدارســهم، 
ومجتمعاتهــم )األصــول الخارجيــة(. بينمــا تركــز األصــول المتبقيــة عــى 
ــم  ــي يت ــم، وااللتزامــات ال ــة، والقي ــة، والعاطفي نقــاط القــوة االجتماعي

تنميتهــا داخــل الشــباب)األصول الداخليــة(.


