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" عندما اليستطيع طفل من ثالثة أطفال أن يصل إلى الحد األعلى لقدراته ،فإننا نشهد واحد ًا
من أكبر تحديات العالم"
اقتباس من بيترا .سنجر ،المدير التنفيذي للتحديات الكبرى – كندا في كلية الصحة
العامة في هارفرد عام 2016

مقدمة
الغرض من هذه الورقة هو توضيح النهج والمصطلحات ذات الصلة المتعلقة بالصحه النفسية واالجتماعية والتعلم االجتماعي
والعاطفي في سياقات األزمات ،واستكشاف عالقة وترابط الدعم النفسي واالجتماعي والعاطفي .الجمهور المستهدف لهذه الورقة
هوالممارسين واألكاديميين وصانعي السياسات الذين يعملون في مجال التعليم في حاالت الطوارئ واالزمات طويلة االمد .للتوضيح،
يشير مصطلح "التعليم في حاالت الطوارئ" إلى االستجابة  -الرسمية وغير الرسمية – التي تكون مناسبة وفورية ومفاجئة في
حاالت الﻄﻮارئ ،وتﻮفﻴﺮ الﺘعلﻴﻢ أثﻨاء األزمات الﻤﺰمﻨة ومراحل إعادة اإلعمار (الشبكة الدولية للتعليم في حاالت الطوارئ الدعم
النفسي والتعلم اإلجتماعي العاطفي ( ،)2010اليونسكو )2006

الدعم النفسي واالجتماعي والتعلم
االجتماعي والعاطفي
تعريفات جوهرية
ما هو الدعم النفسي واالجتماعي؟
يشير مصطلح " نفسي – إجتماعي" إلى العالقة الديناميكية بين الجوانب النفسية واالجتماعية في تجاربنا الشخصية (بمعنى؛ أفكارنا
وعواطفنا وتصرفاتنا) وتجاربنا االجتماعية األوسع نطاقا (بمعنى؛ عالقاتنا االجتماعية ،والشبكات العائلية والمجتمعية والقيم
االجتماعية والممارسات الثقافية) حيث يؤثر كال منهما على اآلخر (مركز الدعم النفسي 2014؛ مجموعة العمل النفسي االجتماعي
 .)2005يستند استخدام مصطلح "الدعم النفسي واالجتماعي" على فكرة وجود مجموعة من الجوانب المسؤولة عن الصحة النفسية
واالجتماعية للناس ،و أن كل هذه الجوانب من التجارب البيولوجية والعاطفية والروحية والثقافية واالجتماعية والعقلية والمادية ال
يمكن فصلها عن بعضها البعض .وبناء على ذلك ،بدأل من التركيز بشكل حصري على الجوانب الجسدية أو النفسية من الصحة
والسالمة ،يشدد هذا المصطلح على تعدد تجارب األشخاص ،ويؤكد على الحاجة للنظر لهذه المواضيع في سياق الشبكات العائلية
والمجتمعية التي تحدث فيها (.)Action for the Rights of Children [ARC], 2009
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يُمكن وصف مصطلح الدعم النفسي واالجتماعي كـ "عملية تسهيل التكيف االجتماعي بين األفراد ،والعائالت والمجتمعات .ويروج
هذا المفهوم إلعادة التعايش المجتمعي من خالل احترام استقاللية وكرامة وآليات تعايش األفراد والمجتمعات" ( IFRC Centre
for Psychosocial Support, 2009a, p.23. Origional source: IFRC Psychosocial Framework
 )2005-2007ويهدف الدعم النفسي واالجتماعي لمساعدة األشخاص على التعافي من بعد نشوء أزمة أدت إلى تمزيق حياتهم،
ولتعزيز قدرتهم على العودة إلى حالتهم الطبيعية بعد ما مروا به من تجارب قاسية .كما ويشير هذا المصطلح إلى اإلجراءات التي
تعالج كال من االحتياجات االجتماعية والنفسية لألفراد والعائالت والمجتمعات.
يُستخدم مصطلح "الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي" بشكل شائع في الدراسات لوصف أي نوع من الدعم المحلي أو
الخارجي الذي يستهدف حماية أو تدعيم الصحة النفسية واالجتماعية أو لمنع أو معالجة اإلضطرابات العقلية للناس في ظل األزمات
( .)Inter-Agency Standing Committee [IASC], 2007يرتبط مصطلحي "الصحة النفسية" والدعم النفسي
واالجتماعي" ببعضهما البعض بشكل وثيق حيث يعكسان توجهين مختلفين لكن مكملين لبعضهما في نفس الوقت .ولذلك ،تميل
المنظمات التي تعمل خارج نطاق قطاع الصحة إلى استخدام مصطلح "دعم الصحة النفسية واالجتماعية" ،بينما يميل العاملين في
القطاع الصحي إلى استخدام "الصحة النفسية" .يمكن أن تختلف التعريفات الدقيقة لهذه المصطلحات بشكل طفيف ما بين المنظمات
الداعمة وفروع المعرفة والدول ()IASC, 2007

ما هي الصحة النفسية االجتماعية؟
وفقا الطار العمل الذي طورته مجموعة العمل النفسي االجتماعي ( ،)2005فإن التعريف األمثل للصحة النفسية واالجتماعية
لألفراد والمجتمعات يستند على ثالثة نطاقات رئيسيةIFRC Reference Centre for Psychosocial( :
)Support 2009a
•

المقدرة االنسانيه :وتشير إلى الصحة النفسية والجسدية للفرد ،باإلضافة إلى مهاراته ومقدرته وثقافته.

•

البيئة االجتماعية :وتشير إلى الترابطات االجتماعية والتي تشمل العالقات والشبكات االجتماعية وأنظمة الدعم لألفراد
وبين المجتمعات نفسها :كما وأن العالقات المتماسكة التي تدعم التوازن االجتماعي تعد جوهرية للصحة النفسية والرخاء
العاطفي واالجتماعي.

•

الثقافة والقيم :وتشير إلى السياق والثقافة الخاصة للمجتمعات التي تؤثر على تجربة وفهم واستجابة األفراد لما يحيط
بهم .ولذلك ،تلعب الثقافة والقيم االجتماعية دور مهم في تقرير الصحة النفسية واالجتماعية لألفراد ألنها تؤثر على
الجانب االجتماعي من سلوك الناس.
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تعتمد الصحة النفسية واالجتماعية للفرد بشكل كبير على قدرته على التعويل أو الرجوع إلى مصادر من هذه النطاقات األساسية
عندما يستجيب للتحديات التي يواجهها .تستنزف الظروف الصعبة ،مثل النزاعات وحاالت الطوارئ ،هذه الموارد ،وبالتالي ،يمكن
أن يؤدي هذا النقص إلى الحاجة لتدخالت خارجية ومساعدة من شأنها إعادة بناء الصحة النفسية على مستوى فردي وجمعي.

ما هو التعلم االجتماعي والنفسي؟
التعلم االجتماعي والعاطفي هي عملية اكتساب القيم االجتماعية والعاطفية والتصرفات والكفاءات والمعرفة والمهارات التي تعد
أساسية لتكون إنسان فعال وناجح في الحياة ( .)UNICEF, 2015aيمكن لتعريف أشمل للتعلم االجتماعي والعاطفي أن يصفه
كعملية اكتساب كفاءات جوهرية كتمييز وادارة المشاعر ،ووضع وتحقيق أهداف ،واحترام توجهات اآلخرين ،وبناء والحفاظ على
عالقات إيجابية ،واتخاذ قرارات ناضجة ،والتعامل مع المواقف الشخصية بشكل بناء ( .)Elias et al., 1997الصفات المذكورة
سابقا تشمل الوعي الذاتي والثقافة العاطفية والتكيف االجتماعي والمثابرة والتحفيز والتعاطف ومهارات بناء العالقات االجتماعية
باإلضافة إلى التواصل الفعال والثقة بالنفس واالحترام واالنضباط الذاتي.
يهدف التعلم االجتماعي والعاطفي لتعزيز تنمية مجموعة متداخلة من خمس كفاءات إدراكية وسلوكية ومؤثرة:
•

وعي ذاتي :مقدرة الفرد على إدراك عواطفه وأفكاره ووتأثير كال منهما على تصرفاته بشكل دقيق .وهذا يشمل
التقييم الدقيق لنقاط قوته وحدوده وامتالك حس متجذر من الثقة والتفاؤل.

•

إدارة ذاتية :مقدرة الفرد على ضبط عواطفه وأفكاره وتصرفاته وسلوكه بشكل فعال في مواقف مختلفة .وتشمل القدرة
على إدارة الضغوطات ،والتحكم باالنفعاالت ،باإلضافة إلى كون الفرد محفز ذاتيا قادر على وضع مخططات شخصية
وأكاديمية يعمل على تحقيقها.

•

وعي إجتماعي :القدرة على التعاطف وفهم وجهات نظر وتوجهات اآلخرين من خلفيات وثقافات متنوعة .وهذا يشمل
استيعاب للتصرفات االجتماعية واألخالقية السائدة وإدراك مصادر الدعم من العائلة والمدرسة والمجتمع.

•

مهارة في العالقات االجتماعية :المقدرة على بناء والحفاظ على عالقات صحية ومثمرة مع أفراد وجماعات متنوعين.
وهذا يشمل التواصل الواضح واالستماع الجيد والمساهمة ومقاومة الضغوط االجتماعية غير المناسبة وإدارة األزمات
بشكل بناء ووالسعي لتقديم يد المساعدة عند الحاجة.
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•

اتخاذ قرارات مسؤولة :القدرة على القيام بخيارات عملية قائمة على االحترام فيما يتعلق بتصرفاتنا الشخصية
وتفاعالتنا مع اآلخرين .تعتمد هذه الخيارات بشكل أساسي على األخذ بعين االعتبار بكال من المعايير األخالقية وحس
األمن والتقاليد والعرف االجتماعية والعواقب الخطيرة الناجمة عن بعض التصرفات ،وسالمة الذات واآلخرين.

تزود هذه الكفاءات باألسس لتحقيق تعايش إجمالي وانجازات أكاديمية أفضل تتجسد في تصرفات إيجابية أكثر داخل وخارج غرفة
الفصل .تشمل هذه التصرفات أيضا مشاكل سلوكية وألم نفسي أقل ،باإلضافة إلى تحصيل دراسي أفضل في المدرسة .وبالمختصر،
إتقان مهارات التعلم العاطفي واالجتماعي يعد عملية تطويرية تدفع باتجاه التغير من كونك متأثرا ُ بشكل كبير بالعوامل الخارجية
للتصرف بشكل أكبر بما يتوافق مع قيمك ومعتقداتك الداخلية (.)Bear & Watkins, 2006

تأثير التعلم العاطفي واالجتماعي على الصحة النفسية ودورها في
حاالت الطوارئ
بما أن واحدا من أهداف هذه الدراسة هو توضيح الدور الذي يلعبه برنامج التعلم العاطفي واالجتماعي في حاالت الطوارئ وعالقته
بالدعم النفسي واالجتماعي .ستبحث الدراسة أوال بشكل مختصر الدور الذي يلعبه التعليم في فترات الطوارئ ،وسيتبعه تحليل
يبرهن التأثير الذي يلعبه التعلم العاطفي واالجتماعي على صحة ورخاء األطفال والشباب المتأثرين بالنزاعات .وأخيرا ،ستناقش
هذه الدراسة الممارسة والتنفيذ لبرنامج التعلم العاطفي واالجتماعي في فترات الطوارئ.
يعتبر التعليم عامل أساسي لحماية األطفال وتدخل نفسي و اجتماعي بالغ األهمية في ظروف الطوارئ .إذ يمنح التعليم بيئة آمنة
ومستقرة للمتعلمين في حال تم توصيله بشكل مناسب ،ويساعد على إعادة حس من العادية والكرامة واألمل من خالل تنفيذ عدد من
أنشطة البناء والدعم ( .)IASC, 2007; Talbot, 2013يُعتبر األطفال والمراهقين الغير ملتحقين بالمدارس األكثر عرضة
لحوادث العنف واإلغتصاب ،واألكثر انقيادا للتجنيد في القوات المسلحة وشبكات الدعارة وأنشطة أخرى تهدد الحياة كأعمال
الجريمة .بينما يمتلك األطفال المتلقين للتعليم ،سواء بشكل رسمي أو غير رسمي خالل فترات النزاع والتهجير ،وصول أسهل
لمعلومات إنقاذ الحياة ومهارات النجاة ،والتي تشمل الوعي للمخاطر مثل حقول األلغام ،والحصول على تغذية أفضل ،وحماية من
اإلعتداء الجنسي ،وتجنب عدوى نقص المناعة المكتسبة .وبذلك ،يمكن أن يساعد منح تعليم ذو جودة مناسبة خالل أي أزمة على
التصدي ألسباب العنف الموضحة من خالل ترويج قيم االحتواء والتسامح وحقوق اإلنسان وحل النزاعات
( .)Sinclair, 2004aوكذلك يلعب التعليم دورا مركزيا خالل األزمات الطبيعية في نشر الوعي وتجنب مضاعفات األمراض
مثل ارتفاع معدل وفيات األطفال وانتقال مرض نقص المناعة المكتسبة من األم للجنين ،ويمكن لها أن تدعم أيضا استراتيجيات
الناس المحليين لمواجهة الظروف المدمرة .وعلى النقيض ،يعد فقدان الحق في التعليم من أكثر ما يشكل ضغطا على األطفال
والعائالت الذين يدركون أن التعليم هو األساس لطفولة ناجحة وطريق لمستقبل أفضل.
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تلقي التعليم في بيئة داعمة يبني كفاءات األطفال الفكرية والعاطفية ،ويمنح نوع من الدعم االجتماعي من خالل التفاعل مع الزمالء
والمعلمين ،ويقوي حس األطفال بالقوة وقيمة الذات .يستطيع التعليم أن يكون أيضا ُ أداة أساسية لمساعدة المجتمعات بعملية إعادة
البناء من خالل تقديم مهارات حياتية تقوي آليات التكيف والتعايش ،وكذلك بتسهيل المستقبل الوظيفي للشباب من خالل الدورات
المهنية مثال،و تخفيف الضغط االقتصادي .وبالمختصر ،إمتالك إمكانية الوصول للتعليم في فترات الطوارئ يفعل أكثر من مجرد
معالجة األضرار الناجمة عن الطوارئ ،فهو يساعد كذلك على دعم العملية طويلة األمد لتعزيز التعايش االجتماعي والمصالحة
وبناء السالم ،وتهيأ المجتمعات لفترة ما بعد األزمات أو الكوارث يتخللها إعادة بناء وتحسينات اجتماعية واقتصادية
( .)Nicolai, 2009; Novelli & Smith, 2011لسوء الحظ،ال تكون بيئات التعلم آمنة دائما لألطفال ،حيث يمكن أن يصبح
االعتداء واالستغالل واقعا في الحياة المدرسية ،وخصوصا في فترات التهجير والنزاعات المسلحة ،حيث يمكن لدوائر العنف
واالعتداء واالستغالل أن تصل لداخل البيئة التعلمية (.)Emmons, 2006). J
توضح الدراسات أن برامج التعلم العاطفي واالجتماعي تترك تأثير إيجابي على تعلم وتطور الطفل من خالل ترويج الصحة العاطفية
لألطفال ،وتعتبر هذه البرامج طريقا واعدا للتعليم في فترات الطوارئ .فيمكن لبرامج التعلم العاطفي واالجتماعي أن تعزز االنجازات
والتحصيل األكاديمي ،وتحسن الحضور المدرسي والمشاركة والتحفيز ،وتعمل على تقليل السلوكيات السلبية للطالب في المدرسة
وفي المجتمع ،مثل اإلساءات والعنف وجرائم األحداث .تفيد هذه البرامج أيضا الصحة النفسية للطاقم التدريسي والطالب من خالل
تخفيف الضغط النفسي والقلق واالكتئاب ،وتحسين النتائج الصحية من خالل تقليل نسبة الحمل بين المراهقات وتعاطي المخدرات،
وتؤدي برامج الدعم العاطفي واالجتماعي إلى تحسين استعمال الطاقم للصالحيات التي يمتلكها ويعمل على تعزيز األخالق المهنية.
وبشكل عام ،تساعد هذه البرامج على تحسين المهارات االجتماعية والعاطفية لكال من الطالب والطاقم (;Durlak et al., 2011
.)Fleming et al., 2005; Zins, Weissberg, et al., 2004
دمج برامج التعلم العاطفي واالجتماعي في الحياة التعليمية من شأنه أن يساعد الشباب على تعلم مهارات ُتقلل التأثيرات التطويرية
والسلوكية السيئة الناجمة عن التعرض لألزمات .وهذا يشمل المهارات الشخصية ومهارات التفاعل مع اآلخرين التي نحتاجها إلدارة
العواطف بشكل فعال وبناء عالقات صحية مع اآلخرين(.)2013 Varela, Kelcey, Reyes, Gould, & Sklar,تضيف
مقاربات برامج التعلم العاطفي واالجتماعي جودة للتعليم الذي يتلقاه األطفال من خالل منحهم أدوات تساعدهم على تركيز وضبط
ردودهم العاطفية وتفاعالتهم مع اآلخرين ،و ُتحسن تعايشهم مع الضغط والتحديات ،وتعمل على تطوير استيعابهم التعليمي تساعدهم
على اكتساب مهارات يحتاجونها لتطبيق ما تعلموه في حياتهم اليومية (.)2013 Durlak et al., 2011; UNICEF,
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برامج التعلم العاطفي واالجتماعي قائمة
على األدلة:
 -1تخلق بيئة تعليمية تتصف بكونها آمنة
ومراعية للمشاعر ومدارة بشكل جيد
و تفاعلية.

 -2تمنح تعليمات الكتساب مهارات
عاطفية واجتماعية
وعي ذاتي
ادارة ذاتية
وعي اجتماعي
مهارات في فن العالقات
اتخاذ قرارات مسؤولة

تعلق أكثر بالمدرسة

طالب متحفزين ومسؤولين
ومراعيين للمشاعر

أداء أكاديمي أفضل
تصرفات سيئة أقل ،وقيم
وتصرفات إيجابية أكثر
عاملين فعالين

شكل  :1آلية عمل برامج التعلم االجتماعي والعاطفي القائمة على األدلة إلنتاج نجاح أكبر للطالب في المدرسة والحياة ،المصدر:
.CASEL )2008(, p. 4

ُتوضح األدلة التي تم جمعها بشكل أساسي في ظروف غير طارئة وفي الدول ذات الدخل العالي أن تعلق الطالب بالمدرسة يتأثر
بشكل كبير بالبيئة التعليمية .تعمل التدخالت الصفية والمدرسية،تلك التي تجعل البيئة التعليمية أكثر أمانا ومراعاة للمشاعر وتفاعال ُ
وتنظيماُ ،على زيادة تعلق الطالب بالمدرسة وتعزز قدرتهم على التحمل (انظر الشكل  1أعاله) .يحصل الطالب األكثر تعلقا
وتفاعال في المدرسة بالمقابل على حضور مدرسي ومعدالت تخريج أفضل باإلضافة إلى نتائج ودرجات أكاديمية ذات معايير أعلى.
ولذلك ،تترك هذه التدخالت التي ترفع من قدرات الطالب على االرتباط بالمدرسة تأثيرا ايجابيا على المخرجات التعليمية واإلنجازات
األكاديمية لهم (.)CASEL, 2008, 2013; Varela et al., 2013
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أعد بايتون والزمالء ( )2008التقييم األوسع واألكثر دقة لتأثير برامج التعلم العاطفي واالجتماعي المدرسية على األطفال في الدول
ذات الدخل العالي .يتضمن التقييم الذي أعدوه  317دراسة شملت  324,303طالب مدرسي تترواح أعمارهم ما بين  5إلى .13
وتقترح النتائج أن الطالب الملتحقين في برامج التعلم العاطفي واإلجتماعي يظهرون تطورات كبيرة في مجاالت مختلفة مقارنة
بالطالب الغير متلقين لهذه البرامج .وتشمل هذه التطورات مهارات اجتماعية وعاطفية أقوى وسلوك أفضل تجاه الذات والمدرسة
والمجتمع ،بمعنى تصرفات اجتماعية أكثر إيجابية وافتعال مشاكل بنسب أقل .وتقلل هذه البرامج التوتر العاطفي ،كالضغط النفسي
واالكتئاب ،و ُتحسن األداء األكاديمي .ووجدت عدة تقييمات أخرى لبرامج التعلم العاطفي واالجتماعي العالمية إثباتات تفيد بفعالية
هذه البرامج بين األطفال ما بين عمر  7-2بشكل أكبر منه ما بين األطفال األكبر سنا ُ ( Browne, Gafni, Roberts, Byrne,
 .)& Majumdar, 2004; Tennant, Goens, Barlow, Day, & Stewart-Brown, 2007وعالوة على ذلك،
أظهرت بعض برامج التعلم العاطفي واالجتماعي التي تم تنفيذها في البلدان ذات الدخل المرتفع إحتمالية أقوى لتفادي العنف وتقليل
الخطر الناجم عن صعوبة التكيف والعالقات الفاشلة والعنف مع اآلخرين ،وتروج لصحة نفسية جيدة وتطور شبابي إيجابي
(Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak, & Hawkins, 2002; Elias et al., 1997; Zins, Bloodworth,
 .)et al., 2004تؤكد نتائج هذه األبحاث مجتمعة على حاجة المدارس أن يتبنوا دورهم في نشر التعلم العاطفي واالجتماعي في
مرحلة مبكرة قبل التعليم اإلبتدائي.
تصبح الروابط ما بين المهارات االجتماعية والعاطفية واألكاديمية أقوى في سياقات الطوارئ والنزاعات حيث يصارع المتعلمين
من كل األعمار للتعايش والنجاة في وسط بيئة غير مستقرة ومهددة للحياة .تعد مهارات التعليم االجتماعي والعاطفي أدوات بالغة
األهمية لبناء قوة تحمل األطفال و الشباب المتأثرين بالنزاعات ،والتي تقوم على إحداث الفرق ما بين امتالكهم لعالقات داعمة أو
كونهم منعزلين اجتماعيا ،وما بين إدارة الضغط النفسي أو التوجه ألساليب تعايش سلبية ،وما بين النجاح في المدرسة أو التسرب
منها ( .)Varela et al., 2013اضاف ُة ،تعد قوة تحمل األطفال وصحتهم االجتماعية والنفسية مركزية ألي عملية إعادة بناء أو
خطة تطويرية أو سالم طويل األمد في مرحلة ما بعد النزاع .وفي الواقع ،غالبا ما يتم تعريف مهارات التعلم العاطفي واالجتماعي
ككفاءات جوهرية في البرامج التي تهدف لبناء التعايش المجتمعي قبل وخالل وبعد األزمة أو النزاع .ويتم التخطيط للعديد من حلول
النزاع ومهارات الحياة وأساليب تجنب العنف والتعليم المدني ومبادرات السالم التعليمي ليعملوا على تمكين األطفال والشباب من
الحصول على نتائج أكاديمية واجتماعية وعاطفية محسنة ( .)Varela et al., 2013ويعد وضع برنامج التعلم العاطفي
و االجتماعي كأولوية في المجتمعات التي تتعافى من صراع أو كارثة طبيعية أو تتعامل مع العنف من شأنه أن يساعد في بناء
مجتمعات أقوى وأكثر ترابط اجتماعي قادرة على تمهيد الطريق إلنهاء دوائر العنف.
ُتعتبر المساحات التعليمية قنوات طبيعية لتوصيل برامج التعلم العاطفي واالجتماعي 1و خاصة في سياق األزمات .وهذا يحدث
بالفعل في أنحاء مختلفة من العالم ،حتى لو لم توضع هذه الجهود تحت مسمى التعلم العاطفي واالجتماعي.يتمركز التعلم العاطفي
واالجتماعي في قلب البرامج المصممة لدعم الشفاء والتعايش االجتماعي وقوة التحمل بغض النظر عما إذا كانت ُتسمي سالم تعليمي
أو حل نزاع أو وقف للعنف أو مهارات حياتية أو تعليم يهتم بالشخصية أو أي شئ آخر.

 1يتضمن التعلم النفسي واالجتماعي الوعي بالذات واداره الذات والوعي االجتماعي ومهارات العالقات االجتماعيه والقدره على
اتخاذ القرارات المسووله
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نقاط اإللتقاء واالختالف بين التعلم النفسي واالجتماعي والدعم
النفسي واالجتماعي
قبل الشروع في تحليلنا ،من المهم للقارئ معرفة أن مقاربة الدعم النفسي واالجتماعي مبنية على مبادئ أساسية محددة ومصفوفة
من التدخالت ونظم استجابة متعدد المراحل .تنحدر من هذه المقاربة مجموعة متنوعة من البرامج من ضمنها برامج التعلم العاطفي
واالجتماعي )انظر الشكل  ،3صفحة  (20ولذلك ،يُمثل التعلم العاطفي واإلجتماعي مسار محدد من البرمجة يقع تحت مظلة الدعم
النفسي واإلجتماعي وال حاجة لتحليل آخر لنقاط االلتقاء .وبالتالي ستركز هذه الدراسة بشكل أساسي على الصفات المُميزة للتعلم
العاطفي واالجتماعي عن برامج الدعم العاطفي واالجتماعي المشابهة .يوضح الشكل أدناه في المربع األول )صفحة  )15التقاطع
الحتمي ما بين المبادئ األساسية التي تقوم عليها كال من مقاربات الدعم النفسي واالجتماعي وبرنامج التعلم العاطفي واالجتماعي;
حيث توضح األسهم العالقة القريبة بين مجاالت اجتماعية ونفسية محددة وبعض من نتائجها الخاصة وبين بعض كفاءات التعلم
العاطفي واالجتماعي.
من المحتمل أن يكون قد أسهم هذا التقاطع في االلتباس بين كال المفهومين أو في وضع تحديات أمام األكاديميين والممارسين في
تأسيس تمييز واضح بينهما .على سبيل المثال ،يتمحور برنامج قوة تحمل األطفال التابع لمؤسسة إنقاذ الطفل – المعروف كبرنامج
نفسي إجتماعي يهتم بمهارات تعايش األطفال وقوة تحملهم -حول تحقيق األهداف التالية :تحسين التعاون والتفاعل السلمي بين
األطفال; مثل تقوية الحافز على اللعب وتعزيز حل المشاكل ،وغرس التصرفات اإليجابية تجاه اآلخرين كترسيخ التوقعات اإليجابية
من المستقبل وتحسين القدرة على السيطرة على االنفعاالت (المتعلقة بالتصرفات العدوانية أو الخطرة( ،ويدعم قدرة األطفال على
الوعي الذاتي والحماية الذاتية وحماية الزمالء ( .)Save the Children, n.dيمكن لكثير من هذه العناصر أن ترتبط بشكل
مباشر مع الكفاءات األساسية لبرامج التعلم العاطفي واالجتماعي ،كما هو مذكور أعاله ،والتي تعد مفتاح رئيسي لتطور اجتماعي
وعاطفي صحي لألطفال.
في المقابل ،توضح مبادرة اللجنة العالمية إلنقاذ التعافي المجتمعي الفصلي – وهو برنامج تعلم عاطفي واجتماعي يركز على دعم
المعلم والعمليات التطويرية ،مع تأكيد خاص على الحالة النفسية للطالب – الكيفية التي يقتبس فيها برنامج التعلم العاطفي واالجتماعي
من مقاربة الدعم النفسي االجتماعي في التركيز على مبادئ الصحة النفسية واالجتماعية و"شفاء" األطفال والمعلمين .تهدف هذه
المبادرة لتطوير وتدعيم الدور الذي تلعبه المدارس والمعلمين بالتحديد في ترويج الشفاء النفسي واالجتماعي والصحة النفسية عند
األطفال والشباب في سياق الهجوم المفاجئ واألزمات المزمنة (2 .)International Rescue Committee [IRC], 2012

 2لمزيد من المعلومات الرجاء زياره Inter-Aency standing committee (2007) pp. 9-29
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تهدف التدخالت النفسية واالجتماعية الحداث تغيير
ايجابي في حياة األطفال ضمن الثالث نطاقات النفسية
واالجتماعية الجوهرية:
المعرفة والمهارات( :مثل امتالك مهارات التواصل
واتخاذ القرارات واستخدام آليات تعايش مقبولة
مجتمعيا واستحواذ مهارات مهنية ومهارات إدارة
الصراع ومعرفة من يجب التوجه له للحصول على
معلومات)
النتائج :يعزز التطورات االدراكية المتعلقة بالتعلم
واإلبداع والحصول على مهارات حياتية ومهنية
الصحة العاطفية( :على سبيل المثال ،الشعور باألمان
والثقة باآلخرين وبقيمة النفس ،والشعور باألمل تجاه
المستقبل ووضع أهداف واقعية)
النتائج :حس متزايد باألمان والثقة وتصرفات مناصرة
للمجتمع وضبط النفس (إحباط وعنف وغضب أقل
وتعاون أكثر) باإلضافة إلى حس أمل قوي بالمستقبل .
الصحة االجتماعية( :مثل التعلق بمقدمي الرعاية
والعالقات مع الزمالء وحس من االنتماء للمجتمع
ومتابعة النشاطات الثقافية والمساهمة المهذبة
والمناسبة في نشاطات المنزل والدعم المعيشي)
النتائج :مقدرة محسنة على تولي مهام مقبولة
اجتماعياو تعايش مجتمعي أفضل وشمول اجتماعي
أفضل .

يهدف برنامج التعلم العاطفي واالجتماعي إلى تعزيز
تطور مجموعة متداخلة من خمس كفاءات .
اتخاذ قرارات مسؤولة :القدرة على القيام باختيارات
بناءة بخصوص التصرفات الشخصية والتفاعالت مع
الناس( مبنية على أسس أخالقية وإجراءات أمنية
وعرف اجتماعية وتطورات نتائج األفعال وحرص
على صحة النفس واالخرين .
الوعي الذاتي :مقدرة الفرد على إدراك عواطفه
وأفكاره ووتأثير كال منهما على تصرفاته بشكل دقيق.
وهذا يشمل التقييم الدقيق لنقاط قوته وحدوده وامتالك
حس متجذر من الثقة والتفاؤل .
إدارة ذاتية :مقدرة الفرد على ضبط عواطفه وأفكاره
وتصرفاته وسلوكه بشكل فعال في مواقف مختلفة .
ويشمل القدرة على إدارة الضغوطات ،والتحكم
باالنفعاالت باإلضافة إلى كون الفرد محفز ذاتيا قادر
على وضع مخططات شخصية وأكاديمية يعمل على
تحقيقها .

وعي إجتماعي :القدرة على التعاطف وفهم وجهات
نظر وتوجهات اآلخرين من خلفيات وثقافات متنوعة .
وهذا يشمل استيعاب للتصرفات االجتماعية واألخالقية
السائدة وإدراك مصادر الدعم من العائلة والمدرسة
والمجتمع.
مهارة في العالقات االجتماعية :المقدرة على بناء
والحفاظ على عالقات صحية ومثمرة مع أفراد
وجماعات متنوعين .وهذا يشمل التواصل الواضح
واالستماع الجيد والمساهمة ومقاومة الضغوط
االجتماعية الغير مناسبة وإدارة األزمات بشكل بناء
ووالسعى لتقديم يد المساعدة عند الحاجة .

صندوق نص  :1التداخل في المبادئ الرئيسة بين الدعم النفسي واالجتماعي والتعلم العاطفي واالجتماعي

صفات رئيسية مشتركة أخرى لبرنامج التعلم العاطفي واالجتماعي وبرامج الدعم النفسي واالجتماعي المتعلقة بها:
•

توجهاتهم الكلية :تركز كال من برامج الدعم النفسي واالجتماعي والتعلم العاطفي واالجتماعي على التطور الكلي لألطفال
من خالل الوعي الحتياجاتهم المتعددة ،ومن ضمن هذه االحتياجات تقع التغذية والصحة والعالقات الداعمة والتواصل
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واللعب وأنشطة التعلم المناسبة.ويعزز التطرق لهذه االحتياجات المتعددة النطاقات الثالث المتداخلة لتطور األطفال سواء
على صعيد جسدي أو إدراكي أو اجتماعي أو عاطفي.
•

أنظمة الدعم الخاصة بهم :يمنح كال من التعلم العاطفي واالجتماعي والدعم النفسي واالجتماعي مجموعة شاملة من
الخدمات قائمة على احتياجات األطفال(انظر الشكل  2في األسفل).

•

توجهاتهم البيئية :يُركز كال ُ من البرنامجين توجهاتهم حول الشراكة ما بين المدرسة والعائلة والحي من جهة والمجتمع
من جهة أخرى ،حيث تقدم هذه الشراكة األساس األمثل لتعزيز تطور األطفال جميعا .وبذلك يُعتبر األطفال وأهاليهم
ومعلميهم وأعضاء المجتمع شركاء في تخطيط وتنفيذ وتقييم كل هذه البرامج ،خاصة أنه يعد من الصعب تحقيق استدامة
في التغيرات الفردية واالجتماعية والعاطفية والسلوكية إذا لم تتوفر بيئة داعمة.

التركيز اإلجمالي للدعم النفسي واالجتماعي والتعلم العاطفي واالجتماعي هو بناء قوة تحمل من أجل تعزيز التعايش اإليجابي .ويتم
تحقيق مساهمة برامج التعلم العاطفي واالجتماعي من خالل أُطرهم التطويرية وتعزيزهم للكفاءات بينما يتم بناء رأس مال اجتماعي،
وتنميتهم لمجموعة من عناصر الحماية التي تعمل كإطار وقائي.

يجب أن يضمن التنفيذ أن
المجتمعات والعائالت مشاركون
في عمليات التعلم وتوصيل
برنامج التعلم العاطفي والنفسي
لمنح دعم كلي أكثر

خدمات
متخصصة

خدمات
مكثقة
غير متخصصة

باإلضافة إلى نظم اإلحالة
بالنسبة للحاالت
األكثرتخصصاً ،تستطيع
من خالل تقديم مقاربة
تعلم اجتماعي وعاطفي
أكثر مدمجة أكثر في النظم
التعليمية منح دعم نفسي
واجتماعي غير سريرية
يومية للمتعلمين في
سياقات العنف والصراع

دعم عائلي ومجتمعي

خدمات أساسية وآمان

شكل  :2دور برامج التعلم االجتماعي والعاطفي في استمرارية الخدمات .المصدر :دياز -فاريال و اخرون  ،2013ص 6
تم تطويعه بناء على دليل ال  IASCحول الصحه العقليه والدعم النفسي واالجتماعي في سياقات االزمات 2007

فيما يلي الخصائص التي تميز برامج التعلم العاطفي واالجتماعي مقارنة بمقاربة الدعم النفسي واالجتماعي:
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•

تتمركز برامج التعلم العاطفي واالجتماعي في مجال التطور اإليجابي لألطفال والشباب ،والتي تجادل بأنه يجب مخاطبة
حاجات الشباب من خالل بناء بيئة تدعم المخرجات اإليجابية لهم ،مثل تحقيق إنجازات في المدرسة وعالقات متبادلة
الدعم مع البالغين واألصدقاء وقدرة على حل المشكالت والمشاركة المدنية ( .)Greenberg et al., 2003تختلف
الجهود التي يتم بذلها لتنمية التطور اإليجابي عن تلك التي تهدف لتقليل عناصر المخاطرة في الطريقة التي تركز فيها
على تطوير المهارات وتحسين القدرات وتعزيز القوة على التحمل لتحقيق نتائج إيجابية (.)Catalano et al., 2002
توظف التدخالت اإليجابية ،التي تهدف لتطوير الشباب واألطفال مثل برامج التعلم العاطفي واإلجتماعي ،مقاربة تعمل
على بناء قدرات الطفل على كل المستويات ويركز بشكل أساسي على بناء الكفاءات وليس على تجنب المشاكل
( .)Brackett & Rivers, 2014ويمكن المجادلة أن تعزيز قوة التحمل يستطيع أن يخفف تطور أو تصعيد المشاكل
االجتماعية والنفسية.
على النقيض ،يكون لتدخل الدعم النفسي واالجتماعي وقائي عندما يقلل المخاطر الناجمة عن تطور مشاكل الصحة
النفسية; وعالجي عندما يساعد األفراد والمجتمعات على التخطي والتعامل مع المشاكل النفسية واالجتماعية التي نشأت
من الصدمة وآثار أخرى لألزمات،وعندما يروج أيضا للصحة النفسية (,Fazel, Patel, Thomas, & Tol
 .)IFRC Reference Centre for Psychosocial Support, 2009a ;2014يُستخدم المصطلح
" "MHPSSلوصف أي نوع من الدعم المحلي والخارجي الذي يهدف ليس لحماية أو ترويج الصحة النفسية
واالجتماعية وحسب ،وبل أيضا ُ لمنع أو معالجة أمراض الصحة النفسية ( .)IASC, 2007يستند برنامج الدعم النفسي
واإلجتماعي بشكل كبير كال من عناصر القوة والمخاطرة التي تؤثر على الصحة النفسية واإلجتماعية.

•

من المحتمل أن تكون الصفة األكثر تميزا لبرنامج التعلم العاطفي واإلجتماعي هو أنه مرتبط بشكل متعمد باألكاديميين،
وبكونه جزء ال يتجزأ من المنهاج المدرسي ،ويُعتبر إلى حد ما نهج تربوي يتم تنفيذه في المساحات التعليمية (,CASEL
 .)Elias et al., 1997 ;2013يمتلك برنامج التعلم العاطفي واإلجتماعي الفرصة األفضل للنجاح عندما يتم تصميمه
ليناسب برنامج المدرسة األساسي ،ويتم دمجه ضمن أولويات تطوير الطفل في المدرسة .يجب بالمقابل تدعيم المخرجات
التعليمية من برامج التعلم العاطفي واالجتماعي في كل جوانب المنهاج وخالل اليوم الدراسي .وعلى النقيض ،ال يتم
بشكل معتاد استخدام أو تضمين برنامج الدعم النفسي واالجتماعي في حالة محددة فقط .فمقدار الحاالت التي يستطيع
فيها برنامج الدعم النفسي واالجتماعي أن يُنفذ يتسع كعدد التدخالت النفسية واالجتماعية المتاحة .يمكن أن تشمل المراكز
المجتمعية ونوادي الشباب والمساحات الصديقة لألطفال كالمساحات التعليمية والتي تشمل المدارس ،باإلضافة إلى مرافق
الرعاية الصحية .ومع ذلك كله ،يجادل الكثيرون أنه يمكن استخدام برنامج التعلم العاطفي واالجتماعي في حاالت متعددة
وال يجب حصره في المجال األكاديمي.

•

يُركز برنامج التعلم العاطفي واإلجتماعي على التعلم المخطط له ،بينما تتجه معظم برامج الدعم النفسي واإلجتماعي
باتجاه االستجابة إلى األزمات المفاجئة وتأثيرها على الصحة النفسية واالجتماعية لألطفال .يتم تنفيذ برامج دعم نفسي
واجتماعي أخرى خالل أو بعد األزمة بفترة قصيرة (مثل اإلسعاف األولى النفسي وتتبع وتوحيد العائلة) ليمهد الطريق
لبرنامج التعلم العاطفي واإلجتماعي .وبعد فترة ،يميل البرنامجين للعمل بنفس الوقت البناء على بعضهم البعض.
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•

تمتلك برامج التعلم العاطفي واإلجتماعي تأثير إيجابي ليس فقط على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية وعلى األداء
األكاديمي ،ولكن أيضا على التصرفات التي تسبب المشاكل والعنف أو تؤدي إلى تعاطي المخدرات والتصرفات الجنسية
الخطرة والتسرب المبكر من المدارس ( .)Payton et al., 2000يتعارض توجهها الشامل مع مجموعة واسعة من
البرامج النفسية اإلجتماعية والتي تميل إلى معالجة عددا محددا أكثر من القضايا (مثل التصرفات الغير اجتماعية والعنيفة
وتقدير الذات) والتي تكون غالبا ُ قصيرة األمد وتبقى على هوامش الروتين المدرسي المعمول به .وبما أن المشاكل
السلوكية تنشأ من عوامل متشابهة تمتلك نفس الجذور وترتبط بالتعرض للخطر ،فإنه يمكن مواجهتها باستراتيجيات
متشابهة .وهناك دعم متزايد لمقاربات شاملة ومنسقة لتجنب المخاطر وتعزيز التطور اإليجابي لألطفال والشباب في
ظروف األزمات .تستهدف مبادرات شاملة كهذه ،تقريبا مثل إطار عمل التعلم العاطفي واالجتماعي ،في الغالب تحقيق
نتائج متعددة تمتد على مدار عدة سنوات ،وتقوم على تنسيق الجهود المبذولة في المدارس مع تلك المبذولة في العائالت
والمجتمع ( .)Payton et al., 2000ومع ذلك ،يجب المالحظة أنه لم يركز أي تقييم لحد اآلن بشكل خاص على
برامج التعلم العاطفي واإلجتماعي لفحص تأثيرها على مخرجات الطالب المختلفة.
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برمجة الدعم النفسي واالجتماعي
تتضمن البرمجة النفسية واالجتماعية طيفا واسعا من الردود متمثله بالشكل ( )3أدناه:
خدمات متخصصة :دعم نفسي للذين يعانون من مشاكل نفسية حادة
دعم مكثف غير متخصص:
 اسعاف نفسي أولي استشارة نفسية برامج الوقاية من العنف وتعليم السالم برامج النجاة من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي برامج اعادة دمج األطفال الملتحقين سابقا كجنودالدعم العائلي والمجتمعي:
 تعقب ولم شمل العائالت دعم التراكيب المجتمعية واألنشطة الثقافية والتقليدية دعم الطقوس المجتمعية بما فيها طقوس الحزن مجموعات الدعم (مثل مجموعات األرامل والمراهقين واألطفال والكباروالنساء )
 برامج التشبيك مع الزمالء لألطفال والمراهقين والشباب ومقدمي الرعاية برامج تربية أطفال ايجابية برامج تدريب مهني للمراهقين تعليم رسمي وغير رسمي شامل للبرامج التعليمية المتسارعة برامج تعليم عاطفي واجتماعي برامج تثقيف نفسي اجتماعات عائلية ومجتمعية لمناقشة صحتهم النفسية واالجتماعية وصحةأطفالهم النفسية كذلك
 مواد تعليمية حول الصحة النفسية واالجتماعية للوالدين والمعلمين أنشطة حياتية ومجموعات شبابية برامج مهارات حياتية برامج تطور مبكر لألطفالالخدمات األساسية والحماية:
 أنشطة تعبيرية وترفيهية لألطفال في المساحات اآلمن أنشطة جماعية مجتمعية ،مثل أنشطة التنظيف حيث يشارك أفراد من المجتمع ،أولئكالمتضررين وغير المتضررين ،في جمع الحطام وترميم المؤسسات العامة وطالء
المدارس والعيادات الخ .باالضافة الي االحتفاالت الدينية والمطابخ المجتمعية حيث
يجتمع أفراد المجتمع لطهي الوجبات للمتضررين في حاالت الطوارئ
 برامج مناصرة للخدمات األساسية وحماية حقوق األطفال توزيع أدوات تخفيف للدعم النفسي واالجتماعي مثل سجادات الصالةواأللعاب لألطفال

خدمات
متخصصة

دعم
مكثف
غير متخصص

الدعم العائلي
والمجتمعي

خدمات أساسية وآمان

شكل  :3هرم التدخل في الصحة النفسية والدعم النفسي والمجتمعي في حاالت الطوارئ .يستند هذا التوضيح على هرم التدخل للصحة النفسية
والدعم النفسي واالجتماعي في الطوارئ في ارشادات اللجنة المشتركة الدائمة بين الوكاالت .المصدر :هذا الشكل مبني على التدخل الهرمي
للصحه العقليه و الدعم النفسي و االجتماعي في سياقات االزمات  IASCالمتضمن في دليل للعام  2007ارنتسون و كنودسن  2004و ايمونز
 2006و  IFRCو مركز الدعم النفسي و االجتماعي ()a, b2009
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يتم منح تدريب ودعم للمختصين النفسيين واالجتماعيين ،من ضمنهم المعلمين والمتطوعين الشباب وعاملي الصحة ،باإلضافة إلى
تدريب للطاقم حول كيفية العمل مع األطفال ومعالجة ضغوطهم النفسية ضمن نطاق برامج الدعم النفسي واإلجتماعي 3
تهدف استجابات برامج الدعم النفسي واإلجتماعي ل
•

دعم األطفال في األنشطة التعبيرية واإلبداعية

•

منح األطفال وصول أسهل للخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم

•

استعادة السريان الطبيعي لنمو األطفال وتطورهم

•

حماية األطفال من التأثيرات المتراكمة من األحداث المؤلمة والخطيرة

•

تسهيل إمكانيات األطفال لتطوير عالقات وصداقات وروابط اجتماعية ذات معنى مع زمالئهم

•

تسهيل حس االنتماء والثقة باآلخرين

•

تحسين قدرة العائالت على العناية بأطفالهم (على سبيل المثال ،التأكد من أن الوالدين أو مقدم الرعاية يمتلكون المهارات
المطلوبة لدعم طفل مضغوط نفسيا)

•

يسمح لألطفال أن يكونوا وكالء فعالون في إعادة بناء عائالتهم ومجتمعاتهم وبناء مستقبل أكثر أمال ُ
(.)Emmons, 2006

فيما يلي بعض من العوامل التي تعد أساسية لنجاح البرامج النفسية واإلجتماعية
•

مشاركة األطفال :من المهم للغاية إشراك األطفال بقدر المستطاع في كل جوانب هذه البرامج .يعرف األطفال ما هي
التحديات التي يواجهونها وفي الغالب يعرفون ما هي أفضل الحلول .إِشراك األطفال يقويهم بمجموعة من المهارات مثل
حل المشكالت .ويرفع أيضا ثقتهم بنفسهم ويحسن مهارات اإلتصال والتواصل لديهم .وأخيرا ،تريهم بأن آرائهم مسموعة
ومُحترمة وبأن أهميتهم للمجتمع معترف بها وذات قيمة.

 3معلومات أكثر عن التدخالت النفسية واإلجتماعية متاحة هنا:
;http: //pscentre.org/resources/psychosocial-interventions-a-handbook/
; http: //pscentre.org/topics/strengthening-resilience/
; http: //www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/
http: //resourcecentre.savethechildren.se/library/arc-foundation-module-7psychosocial-support ; http: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4098699/.
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•

مشاركة االهل ومقدمي الرعاية :من األساسي إشراك الوالدين ومقدمي الرعاية وأعضاء مجتمع آخرون بقدر المستطاع
في النشاطات النفسية واإلجتماعية .تمنح مشاركتهم األطفال بمصدر خارجي وتعزز فرص البالغين في دعم بعضهم
البعض.

•

مقاربة مدرسية :من المهم إِشراك المعلمين في البرامج .فتعد المدرسة جزء مهم من بيئة الطفل ،ومن الممكن أن تكون
مكان للعنف أيضاُ .جمع مقاربة مجتمعية مع مقاربة مدرسية يحمل إمكانيات كبيرة حيث يساعد على تغطية أشمل لبيئة
األطفال اآلمنة .لذلك ،من الهام تبنى مقاربة كلية لتوفير دعم نفسي اجتماعي تشمل من ضمنها التعليم.

•

استجابات مالئمة للسياق :على الرغم من احتمال وجود تشابهات بين مواقف طارئة متنوعة ،من المهم عدم إشاحة
النظر عن حقيقة أن كل سياق له ما يميزه ،حيث يمتلك تحدياته وحلوله الخاصة به .ومن الهام أيضا ُ أن نتأكد من كون
األنشطة مقبولة ثقافيا.

•

التأكد من سالمة وأمن األطفال :من الملح تحديد أماكن األلغام األرضية بأسرع وقت للمساعدة في تخفيف الضغط النفسي
وتجنب التهديدات المستقبلية ،ومن المهم كذلك زيادة وعي األطفال حول خطورة األلغام والمعدات الحربية الغير متفجرة،
والتحدث للبنات و االوالد عن األماكن التي يشعرون فيها باألمان لتنظيم األنشطة في المواقع الصحيحة وبناء مساحات
صديقة لألطفال حيث يلتقي األطفال والشباب للعب والهدوء والبدء بأنشطة بنائية .ويعمل أيضا ُ على تمرين كل أعضاء
الطاقم على الطرق المناسبة للعمل مع األطفال،وتمرين موظفي األمن على حقوق األطفال والمواطنين ،وإنشاء آلية
للتقرير والشكوى ُتمكن األطفال والبالغين من الشعور باألمان عند تقديم تقرير عن حوادث خطرة.

•

إعادة خلق روتين عادي :يسمح إمتالك جداول وأنشطة دورية لألطفال والعائالت أن يشعروا باألمان أكثر.وسيكون من
الضروري تعديل األنشطة السابقة لتناسب البيئة الجديدة وحالة الضغط النفسي المستمر .فعلى سبيل المثال ،من الممكن
أن ال ينام األطفال جيدا ُ في الليل وبالتالي يحتاجون لفترات راحة أكبر خالل اليوم .من المهم للطاقم العالمي أن يعرف
قدر ما يستطيع عن الحياة اليومية والثقافة المحلية قبل حلول األزمة.و يجب إعطاء األولوية لألنشطة التي تعكس ما كان
جيدا ُ قبل األزمة مثل التعلم والروتين العائلي واألنشطة الرياضية .يشكل تنظيم الفعاليات واألنشطة التعليمية ،من ضمنها
أوقات منظمة لألطفال للتجمع للعب والتعليم واالختالط االجتماعي،نقطة انطالق .ومن الممكن إضافة أنشطة أخرى كلما
أصبحت األوضاع أكثر إستقرارا وتقديم تعليم رسمي في الموعد .التحدث مع األطفال والبالغين عن كيفية مواجهة
المشاكل واألزمات في الماضي والسعي لتقوية آليات التعايش اإليجابية لديهم .وأخيراُ ،يجب أن يتم إِشراك المجتمع في
األنشطة اليومية التي تعطي شعور بالتملك والروتين.
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•

التأكد من أن البرامج مصممة لتكون شاملة :يعتبر البنات واألوالد الذين ال يشاركون في أنشطة اجتماعية منظمة أكثر
عرضة للمخاطر .هذا يشمل البنات من كل األعمار وكذلك الشباب (األفراد ما بين عمر ال 15وال )24واألطفال الغير
ملتحقين بالمدارس واألطفال الفاقدين لرعاية األم أو األب (شامال أولئك الذين تيتموا نتيجة اإليدز و/أو يعيشوا مع حامل
لمرض اإليدز) واألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال العاملين.

•

التعرف على خدمات اإلحالة :على الرغم أن معظم الناس سيكونون قادرين على التكيف مع الوضع الجديد ،يمكن
لمجموعة صغيرة أن تتأثر بشكل كبير بالظروف وتحتاج لعالج نفسي .سيكون هناك أيضا ُ أفراد كانوا يعانون من مرض
نفسي قبل األزمة وتم وقف عالجهم .من المهم مناقشة آليات اإلحالة مع عمال الصحة وعمال الرعاية الصحية والنفسية
قبل تنفيذ أي برنامج ،وتمرين الطاقم على التعرف على أكثر الحاالت خطورة ومعرفة لمن يجب إحالتها.
(.)Arntson & Knudsen, 2004; International Committee of the Red Cross, 2011
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من يتلقى الخدمات النفسية اإلجتماعية؟
يجب توافر الدعم النفسي اإلجتماعي لكل األفراد المتأثرين باألزمات .تستجيب المجموعات المختلفة ،أي األطفال والشباب والبالغين
والرجال والنساء وكبار السن ،بشكل مختلف لألزمات ،ويكون من ضمن هذه المجموعات بعض األفراد الذين يظهرون ردود فعل
أقوى أو مختلفة عن البقية .ويعد تطوير نظام متعدد الطبقات من الدعم الذي يتوافق مع احتياجات المجموعات المختلفة مفتاح رئيسي
لتنظيم الصحة النفسية والدعم النفسي واإلجتماعي(،كما هو موضح في شكل  4في األسفل) .كل مستويات هذا الهرم تعد مهمة
ويجب تنفيذها في نفس الوقت.

التأثير على السكان بسبب األزمات

االستجابات المقترحة
الطبقة الرابعة :عالج متخصص لألفراد
أو العائالت
الطبقة الثالتة :تدخل فردي أو عائلي أو
جماعي
الطبقة الثانية :أنشطة دعم نفسي
وإجتماعي

خدمات
متخصصة
الطبقة الرابعة :مشاكل نفسية حادة
دعم
متخصص
غير مكثف

دعم عائلي
ومجتمعي

الطبقة الثالثة :مشاكل صحة نفسية
خفيفة إلى معتدلة
الطبقة الثانية :ضغط نفسي خفيف
(رد فعل طبيعي على األزمات)
الطبقة األولى :السكان المتأثرين
بالنزاعات

الطبقة األولى :تأمين االحتياجات
األساسية وتوفير األمن
خدمات أساسية
وآمان

الشكل  :4هرم التدخل للصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي في الطوارئ :تقديم الخدمات .المصدر :يستند هذا التوضيح على التدخل
الهرمي للصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي في الطوارئ في ارشادات اللجنة المشتركة الدائمة بين الوكاالت ( )2007ومرجع االتحاد
الدولي للصليب األحمر – مركز الدعم النفسي واالجتماعي()2009

24

تصف النقاط التالية كل مستوى من الهرم :4
•

الخدمات األساسية والحماية :يجب حماية صحة ورخاء
األفراد المتأثرين بالنزاعات من خالل خدمات تخاطب
احتياجاتهم الرئيسية وتحميهم من األذى .يمكن تحقيق ذلك
من خالل إعادة تأسيس الحماية والحكم الصالح والخدمات
التي تهتم باالحتياجات الجسدية األساسية (المأكل
والمأوى والماء والرعاية الصحية األساسية والسيطرة
على األمراض المعدية) .انظر صندوق نص رقم 2

•

الدعم المجتمعي والعائلي :5تشير الطبقة الثانية إلى استجابة طارئة تستهدف عدد صغير من األشخاص القادرين على
الحفاظ على صحتهم النفسية واإلجتماعية إذا تلقوا مساعدة في الوصول إلى دعم مجتمعي وعائلي.

•

دعم مركز غير مختص :تمثل الطبقة الثالثة الدعم الالزم لمجموعة صغير من األفراد الذين يحتاجون لتدخالت فردية
وعائلية وجماعية مركزة أكثر من خالل عاملين مدربين وتحت إشراف (يمكن لهؤالء العاملين أن ال يكونوا قد تلقوا
تدريبا في الرعاية المختصة)

•

خدمات مختصة :تمثل الطبقة األعلى من الهرم الدعم اإلضافي الذي يتطلبه نسبة صغيرة من الناس الذين تعتبر معاناتهم
غير قابلة على اإلحتمال برغم الدعم المذكور سابقا ،ومن المحتمل أن يواجهوا صعوبة كبيرة في المهام اليومية األساسية.
يحتاج هؤالء إلى اإلحالة والرعاية لمشاكل الصحة النفسية المتأزمة.

"يجب تزويد األطفال باألنشطو التنموية العادية ،التعليم المدرسي،
صقل المهارات ،الرياضة ،األنشطة الترويحية الخ .بالتعليم ،األسرة،
ودعم المجتمع يتعافى معظم األطفال إذا مُنحوا فرصة الذهاب إلى
المدرسة ،واللعب ،والتفاعل مع نظرائهم .هذا سبب أهمية النشاطات
الهادفة والمبنية لألطفال والمراهقين مباشرة بعد األزمات"
)(IRC, 2004
صندوق نص  :2الخدمات األساسية واألمن

تهدف تدخالت الـ  MHPSSلتعزيز الرخاء النفسي وتقوية الجوانب اإليجابية من الصحة النفسية .تتخذ هذه التدخالت الوقائية عدة
أشكال ،فعلى سبيل المثال يمكن أن تأخذ شكل توجه وقائي عالمي يستهدف كل األطفال بغض النظر عن عوامل الخطر والحماية
(مثل زيادة الوعي بخصوص مسائل الصحة النفسية لألطفال في المدرسة) ،أو توجه انتقائي للمجموعات الفرعية المعرضة بشكل
أكبر لخطر االضطرابات ( على سبيل المثال نتيجة وجود مشاكل صحة نفسية عند األهل أو التعرض ألحداث صادمة) ،وتدخالت
تستهدف مجموعة صغيرة من األطفال تعاني من مشاكل نفسية مشخصة (مثل الضغط النفسي واإلجتماعي الذي يوحي باضطرابات
نفسية) .وأخيرا ،تهدف تدخالت العالج واإلصالح لتخفيف وإدارة األعراض عند األطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية
مُشخصة (.)O’Connell, Boat, & Warner, 2009

 4معلومات أخرى متوفرة هنا
http: //www.who.int/mental_health/emergencies/
guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
 5تقطع معظم حاالت الطوارئ الشبكات العائلية والمجتمعية نتيجة للفقدان والتهجير واالنفصال العائلي والمخاوف المجتمعية
وعدم الثقة .وحتى عندما تظل الشبكات المجتمعية والعائلية سليمة ،يستفيد الناس في حاالت النزاع من المساعدة للوصول
لدعم مجتمعي وعائلي أفضل) .(IASC, 2007يعد التعلم العاطفي واإلجتماعي من االستجابات النفسية واالجتماعية التي
يمكن إيجادها في هذه الطبقة .
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من المهم اإلشارة أنه يمكن لألشخاص المحتاجين للدعم على المستويين الثالث والرابع اإلستفادة أيضا من الدعم النفسي االجتماعي
واألنشطة المجتمعية ( ARC, 2009; IASC, 2007; IFRC Reference Centre for Psychosocial Support,
 .)2009a & 2009bولذلك ،يمكن لألطفال الذين فقدوا مؤخرا ُ كال الوالدين أو/و تعرضوا للعنف أو الصدمات أن:
•

يستفيدون من االستشارات الفردية (تدخل صحة نفسية يتم تقديمه لمجموعة صغيرة جدا من األطفال في المجتمع –
خدمات متخصصة).

•

ينتسبون الحقا لمجموعة من أطفال آخرين قد تأثروا بشكل مباشر من خالل تدخل جماعي منظم يدعم الحزن ويسهل
التعايش (دعم مكثف غير متخصص)

•

يتحمسون للمشاركة في النشاطات الجماعية العائلية والمجتمعية بصحبة أطفال آخرين في

المجتمع6.

تق ع برامج الدعم النفسي واالجتماعي بشكل عام داخل نطاق الدعم المجتمعي والعائلي والدعم المكثف الغير متخصص ،ولحد
أقل ضمن نطاق الدعم النفسي االجتماعي المتخصص.

الدعم النفسي اإلجتماعي في المساحات التعليمية
يوضح جدول ( 1صفحة  )27االحتياجات النفسية واالجتماعية التي يشعر بها األطفال وبعض المقاربات النفسية االجتماعية المحتملة
التي يمكن تنفيذها في مجال التعليم خالل عملية اإلستجابة للطوارئ.
قبل البحث في مقاربات الدعم النفسي واالجتماعي التي تم تنفيذها في المساحات التعليمية ،من المهم أن نعرف بشكل مختصر بعض
من المواضي ع الرئيسية الموصى بها من أجل تحقيق الشمول في تدريب المعلمين بحسب اإلرشادات الدولية والممارسات الجيدة
العالمية ( .)REPSSI, 2010هذه المعلومات يمكن ايجادها في ملحق  ،1باإلضافة إلى قائمة بأهم المواد األساسية للمدربين.

6

أمثلة على نشاطات دعم العائلة والمجتمع تتضمن سرد القصص الشخصية بالرسم وتمارين فنية .معلومات أكثر موفرة هنا
http: //www.repssi.org/making-a-hero-active-citizen-book-a-guide-for-facilitators/
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احتياجات األطفال
حس من االنتماء

تدخالت نفسية واجتماعية ممكنة
بناء تركيب تعليمي يشعر األطفال فيه بالشمول
تعزيز استعادة الثقافة والممارسات التقليدية لرعاية األطفال قدر المستطاع

عالقات مع الزمالء

منح روتين تفاعلي من خالل المدرسة وغيرها من األنشطة التعليمية المنظمة
تقديم أنشطة جماعية (مثل الرياضة والدراما) والتي تتطلب المساهمة واالعتماد على البعض

روابط شخصية

دمج المعلمين القادرين على تشكيل عالقات دعم مالئمة مع األطفال
منح فرص للتكامل االجتماعي والوحدة من خالل تعليم وإظهار االحترام لكل القيم الثقافية بغض النظر على
الخلفيات المتنوعة

تحفيز فكري
تحفيز جسدي
الشعور بالقيمة

تعزز تطور األطفال من خالل تقديم تجارب تعليمية متنوعة
تشجع األنشطة الترفيهية واإلبداعية التقليدية والجديدة من خالل األلعاب والرياضة والموسيقى وغيرها
تشجع األنشطة الترفيهية واإلبداعية التقليدية والجديدة من خالل النقاشات الفردية والجماعية والرسم والكتابة
والدراما والموسيقى الخ والتي تعزز الثقة بالنفس والفخر.
تقدير وتشجيع ومدح األطفال

جدول  :1التدخالت النفسية واالجتماعية المتاحة .المصدر REPSSI (2010), p. 40

يواجه المرء عددا من التحديات عندما يحاول تحليل برامج الدعم النفسي واإلجتماعي في المساحات التعليمية; فعلى سبيل المثال
ُتركز معظم المعلومات المتاحة على دراسات يتم تنفيذها في البلدان مرتفعة الدخل ،حيث تميل األبحاث المتاحة إلى التركيز على
اضطرابات الصحة النفسية (غالبا اضطرابات توتر ما بعد الصدمة) بدال ُ من التركيز على المجال الكلي للتوترات النفسية
واإلجتماعية والخلل الوظيفي .يتوفر عدد محدود من الدراسات عن ترويج الصحة النفسية في البلدان قليلة أو متوسطة الدخل ،وتندر
األبحاث عن الوقاية.
حتى اآلن ،ركزت الت دخالت في المساحات التعليمية بشكل رئيسي على الوقاية من التوتر واالكتئاب أو اآلثار السلبية الناجمة عن
التعرض ألحداث صادمة محتملة ( .)Fazel et al., 2014يقوم المعلمين المُدربين عادة بتنفيذ هذه التدخالت ،وتتبعها تدخالت
أخرى يتم تنفيذها بواسطة مختصين صحة نفسية ،مثل أطباء األطفال النفسيين والمرشدين في المدرسة واألخصائيين االجتماعيين.
يتم تنفيذ بعض التدخالت من قبل غير أخصائيين وتشمل أعضاء المجتمع وأحيانا الطالب األكبر سنا .يمكن إيجاد النتائج الرئيسية
لتدخالت  MHPSSالمنفذة في المساحات التعليمية في ملحق .2
على الرغم من وجود عدد من القيود عند استخراج استنتاجات من مجموعة متنوعة كهذه من التدخالت ،يبدو أنه من األكثر أمانا
أن نقوم الفرضيات التالية :جعل الظروف االجتماعية تبدو طبيعية وعادية يدعم بشكل كبير الصحة النفسية لألطفال – وهو حجر
أساس من إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بخصوص الصحة النفسية والدعم النفسي واإلجتماعي في ظروف
الطوارئ ( – )2007من خالل أبحاث ميدانية توثق العالقة بين إعادة البناء المجتمعي والصحة النفسية الفردية
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(  .)Ager, Stark, Olsen, Wessells, & Boothby, 2010; Ager, Strang, & Abebe, 2005يمكن لتدخالت
 mhpssالمتعددة الطبقات أن تكون طريقة فعالة لتوصيل خدمات مفيدة وغير خطرة وتعالج التعقيدات االجتماعية األكبر
( ،)Layne et al., 2008ولذلك تعتبر العائالت والمجتمعات عناصر مهمة لتدخالت  mhpssالمتركزة في المساحات التعليمية
(.)Fazel et al., 2014
هناك نقاط أخرى تستحق التأمل :هل التعرض للعنف – سواء مشاهدته أو تجربته أو إعادة إنتاجه من قبل األطفال – هو حقا القضية
األساسية التي تعالجها تدخالت  ،mhpssعلما ُ بأن الضغوطات المستمرة قد أظهرت تأثير سلبي كبير على الصحة النفسية والرخاء
االجتماعي والنفسي ( .)Mels, Derluyn, Broekaert, & Rosseel, 2010وبناء على ذلك ،هل تستطيع تدخالت mhpss
القصيرة األمد أن تعالج بشكل واقعي التأثيرات البالغة التعقيد نتيجة التجارب الصادمة نفسيا على األفراد؟ أظهرت الدراسات التي
تسعى لتحديد عناصر المخاطرة والوقاية أن الضغوطات على المستويين العائلي والمجتمعي تعد حرجة للصحة النفسية والرخاء
النفسي واإلجتماعي (على سبيل المثال ،الحكم السئ من أعضاء المجتمع والنزاعات العائلية; Betancourt, Agnew – Blais,
.)Gilman, Williams, & Ellis, 2010; Panter – Brick, Goodman, Tol, & Eggerman, 2011
ال تأتي توصية التدخالت المناسبة لتنفيذ في المساحات التعليمية كجزء من التعليم خالل االستجابة للطوارئ من دون تحديات ،علما
بنقص األدلة المجموعة .تعتبر برامج المهارات الحياتية (مثل برنامج قوة اإلحتمال لألطفال وبرنامج قوة تحمل الشباب 7و برنامج
أنا أتعامل )8ومبادرات التعليم النفسي والدعم الجماعي واإلسعاف األولى النفسي9والتدخالت النفسية من خالل الفنون من بعض
التدخالت النفسية واالجتماعية التي يمكن دمجها في االستجابات النفسية واإلجتماعية والتعليمية لحاالت الطوارئ ويجب أن يتم البحث
فيها بشكل أوسع .يمكن للتدريب المتخصص في االسعاف النفسي اإلجتماعي األولي أن يكون طريقة فعالة في البالد الممزقة بفعل
الحروب األهلية لتوضيح مهارات تعلم عاطفي واجتماعي مهمة ،مثل التضامن واالستماع الفعال وتقييم االحتياجات ومعالجة الهموم.
يركز اإلسعاف النفسي اإلجتماعي األولي على تعليم مختصين الصحة الغير نفسية ،مثل المستجيبين في الحاالت اإلنسانية لتقديم
استجابة داعمة ولتقليل حدوث اضطراب نفسي ما بعد الصدمة عند الناس الذين يساعدونهم .تقوم تدريبات اإلسعاف النفسي واإلجتماعي
األولي أحيانا بتعريف عمال اإلغاثة باألساسات لتعليم السالم (التفاهم والتسامح الخ ).والمشاركة الفعالة وحل المشكالت .يستطيع
عمال اإلغاثة ،10من خالل التدريب في اإلسعاف النفسي واالجتماعي األولي وبالنتيجة يظهرون مهارات تعلم عاطفي واجتماعي،
أن يتركوا تأثير إيجابي على الصحة النفسية لألفراد الذين يساعدونهم ،أو على أقل تقدير ،أن يحموا هؤالء من أذى أكثر.

 7معلومات أكثر متوفرة هنا:
http: //resourcecentre.savethechildren.se/library/childrens-resilienceprogrammepsychosocial-support-and-out-schools
 8معلومات أكثر متوفرة هنا:
http: //resourcecentre.savethechildren.se/library/youth-resilienceprogrammepsychosocial-support-and-out-school
 9معلومات اكثر متوفرة هنا http: //www.warchildholland.org/deals
 10معلومات أكثر متوفرة هنا
http://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/
:
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عند البحث في التدخالت النفسية واالجتماعية في التعليم ،يبدو أساسيا أن نتطرق لدور المساحات الصديقة للطفل ،والتي تعتبر أداة
تستخدم بشكل واسع للمساعدة في دعم وحماية األطفال في سياقات الطوارئ .تستخدم الوكاالت هذه المساحات بشكل متزايد كطريقة
لحماية األطفال من المخاطر ،وكوسيلة لتعزيز رخاء األطفال النفسي واإلجتماعي ،كأساس لتدعيم إمكانيات حماية المجتمع والطفل
( .)Ager & Metzler, 2012إضافة ،تشتهر هذه المساحات بكونها مستخدمة لتنفيذ نشاطات ترفيهية وتعليم غير رسمي وبرامج
مهارات حياتية ومجموعات دعم .11درس كال من أغر وميتزلر ( )2012عشرة دراسات تستهدف المساحات الصديقة لألطفال،
بعضها تأسس في المناطق المتأثرة بالصراعات وأخرى متأثرة بالكوارث الطبيعية .أماكن التنفيذ كانت أفريقيا وآسيا والشرق األوسط
شاملة المجتمعات ذات التهجير الداخلي وأماكن الالجئين والمجتمعات المتأثرة بالصراع .هذه الدراسات العشرة أقرت نتائج نفسية
واجتماعية إيجابية لألطفال والمجتمع األوسع ،وأشارت ثمان دراسات إلى إرتفاع الرخاء العاطفي واالجتماعي عند األطفال.
وأخيرا ،أوضحت عدة دراسات تم تنفيذها في  HICsأن التدخالت الناجحة تقوم بتطبيق مقاربة قائمة على المدرسة ككل وتركز
على الصحة النفسية اإليجابية وتقوم بتعليم كفاءات اجتماعية وعاطفية تشمل كل األطفال في المدرسة وتحدث على مدى طويل من
الوقت (;Barry, Clarke, Jenkins, & Patel, 2013; Durlak et al., 2011; Jané – Llopis et al., 2011
 .)O’Mara & Lind, 2013; Weare & Nind, 2011يؤكد كال من ويلزنسكي وكوك ( )2014أن خدمات MHPSS
في المدارس في القرن الواحد والعشرين “سوف تقوم على الوقاية مع تدعيم الصحة النفسية اإليجابية والشراكات المدرسية
والعائلية والمجتمعية التي تشدد على مهارات استباقية ونظامية لبناء كفاءات اجتماعية عاطفية لكل األطفال”
(.)Wilczenski and Cook, 2014, p. 1

 11لمزيد من المعلومات
http://www.terredeshommes.hu/library/laugh-run-and-move-to-develop-together/
;2123
;https://mhpss.net/?get=51/Traditional-Games-for-Child-Protection.pdf
http://www.avsi.org/2012/11/14/do-you-want-to-play-with-me-didactic-gamesforchildrens%
;E2%80%99-well-being-2/
http://mhpss.net/resource/ideas-bank-of-creative-activities-for-child-friendlyspaces;and-youth-centresclubs/
;http://resourcecentre.savethechildren.se/library/draw-your-rights
;https://mhpss.net/?get=51/1301921776-JEUX_DEXPRESSION.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.se/library/together-we-play-and-learn.
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من يقدم الخدمات النفسية واإلجتماعية؟
يقوم أعضاء المجتمع المدربين بشكل عام بمنح الدعم النفسي واإلجتماعي ويكونوا في الغالب من السكان المستهدفين .وفي أحسن
حال ،يكون هؤالء األشخاص محل ثقة ولهم إحترام في المجتمع ،ويجب التعرف عليهم خالل عملية تفاعل مجتمعية .باإلضافة إلى
ذلك ،يمنح مختصين الصحة النفسية المدربين ،ويكونون في الغالب أطباء نفسيين محليين ،خدمات على أعلى مستوى في هرم
التدخل.
يوضح الشكل  5في األسفل انسياب الدعم من مديري البرامج ألعضاء المجتمع في الصليب األحمر والهالل األحمر .يقترح الشكل
الهرمي للمجسم أن في حين وجود عدد قليل من الناس على مستوى إدارة البرنامج ،إال أنه يوجد متطوعين وميسيرين مجتمعيين
كثر يعملوا بشكل مباشر مع عدد كبير من الناس المتأثرين .المسؤولية الكلية تقع على عاتق إدارة البرنامج ويتدرج اإلشراف
الى األسفل.
في البلدان التي تمتلك القليل أو أي من الخبرة في االستجابات النفسية اإلجتماعية ،سيكون من المجدي أو الضروري أن نحضر
مصادر خارجية مثل المستشارين المستقلين أو الزمالء الخبراء من داخل المنظمة للمساعدة على التخطيط لتدخل نفسي وإجتماعي.
تدفق الدعم
للمجتمع

مستجيبو الدعم النفسي واالجتماعي

االشراف على تخطيط وتنفيذ البرنامج

المشاركة واالشراف على تنفيذ وتقييم ومتابعة البرنامج

تنفيذ أنشطة مع المستفيدين
صلة مباشرة مع المجتمع ومسؤولية تجاه عائالت محددة

ادارة طاقم
البرنامج
طاقم البرناج
وقادة المجموعات
(من ميسيري المجتمع)

ميسرو المجتمع
والمتطوعين

المستفيدون من
السكان المتضررين

شكل  :5مستجيبو الدعم النفسي واالجتماعي .المصدرIFRC Reference Centre for Psychosocial Support (2009a) p. 39 :
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برمجة التعلم العاطفي واإلجتماعي
برامج التعلم العاطفي واإلجتماعي
على الرغم من أن تطبيق التعلم اإلجتماعي والعاطفي واألكاديمي على أرض الواقع يتخذ عدة أشكال ،إال أن الباحثين يسلطون
الضوء على عدد من المبادئ األساسية الفعالة .استنتجت دراسة مكثفة حول برامج التعلم العاطفي واإلجتماعي لطالب المدارس في
المرحلة التمهيدية واالبتدائية في البلدان مرتفعة الدخل أن البرامج األكثر فعالية هي تلك التي تم تضمينها في المنهاج األكاديمي
وشملت تعليمات واضحة عن مهارات التعلم العاطفي واالجتماعي ،باإلضافة لتوافر الفرص لممارسة هذه المهارات داخل وخارج
الفصل ( .)CASEL, 2013وبشكل أدق ،يجب لتدخالت التعلم العاطفي واالجتماعي الفصلية أن تتبنى مقاربة منسقة تنظيميا
وشاملة لكل المدرسة ولكل جوانب الطفل من أجل أن تكون فعالة ومستدامة .يلعب المناخ المدرسي دور مركزي في فعالية برامج
التعلم العاطفي واالجتماعي – تعتبر المدارس مجتمعات مصغرة من المجتمع ،وإذا لم يتم دعمها بشكل مناسب ،سينتقل العنف خارج
المدرسة إلى داخلها .وتم اقتراح مقاربة ثالثية المستوى لتعزيز الرخاء االجتماعي والعاطفي لألطفال .تركز هذه المقاربة على)1 :
المناخ المدرسي والفصلي )2 ،تعليم أصول التربية ودعم الطاقم المدرسي  )3بناء مهارات الطالب كما هو موضح بشكل مختصر
في التالي:
•

يتعلم الطالب الذين يشعرون باألمان والرعاية والدعم بشكل أفضل .ويتحقق ذلك من خالل بناء بيئية مدرسية يشعر
الطالب فيها بحس من القوة والتنبؤ ،ويكون فيها قواعد وعواقب واضحة وثابتة لتصرفاتهم .تعد صفوف الشفاء التابعة
لمجموعة اإلنقاذ الدولية نموذجاعلى هذا المبدأ .تم تنفيذ برنامج التعافي الفصلي في المناطق المتأثرة بالنزاعات واألزمات،
حيث تدعم المعلمين في خلق والمحافظة على “عالج” المساحات التعليمية التي يمكن لألطفال من خاللها التعافي والنضوج
والتطور.

•

يقوم المعلمين بتمكين الطالب على تطوير وممارسة المهارات االجتماعية والعاطفية من خالل الممارسات التعليمية
الفعالة.و يمكن لإلدارة المدرسية أن تمنح قيادة وتوجيه من شأنه تعزيز تطبيق الطالب لهذه المهارات خارج غرفة
الفصل .يوضح بحث نفذه البنك الدولي حول قوة التحمل عند الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة واألردن
الدور الرئيسي الذي يلعبه المعلمون في توفير ليس فقط تعليمات أكاديمية ولكن أيضا رعاية ونصح ودعم
عاطفي( .)Varela et al., 2013كان هذا يحدث من خالل الدعم المباشر (مثل زيارات المعلمين لمنازل الطالب بعد
مرورهم بفترات صعبة) ومن خالل رعاية اجتماعية وعاطفية راسخة خالل المدرسة والنشاطات الالمنهجية ،ومن خالل
إعطاء الطالب فرص لممارسة دور القيادة والدعم المتبادل .ومن المهم اإلشارة أن تطوير المعلمين لمعرفتهم ومهاراتهم
الذاتية في التعلم العاطفي واإلجتماعي يفيد الطالب أيضا.
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•

توفير فرص لبناء المهارات وممارسة األنشطة يٌمكن الطالب من إظهار كفاءات اجتماعية وعاطفية مع زمالئهم ومعلميهم
وأهاليهم .أوصل تحليل لـ  213برنامج تعلم عاطفي واجتماعي مدرسي عالمي لخالصة تفيد بأن أكثر برامج التعلم
العاطفي واالجتماعي فعالية والتي ٌتعنى ببناء المهارات الطالبية هي التي تكون متسلسلة وفاعلة ومركزة وواضحة
( .)Durlak et al., 2011تخصص البرامج التي تستعمل أشكال متفاعلة من التعليم وقت كافي لتطوير المهارات
وتمتلك أهداف تعليمية واضحة وتحقق هذه اآللية بشكل عام.

شدد عدد من الكاتبين ( )e.g., Elias et al., 1997أن التوجهات المستدامة للتعلم العاطفي واإلجتماعي تشمل الطالب واألهالي
والمعلمين وأعضاء المجتمع كشركاء في التخطيط والتنفيذ والتقييم .وأخيرا ،من الموصى به أن تبدأ برامج التعلم العاطفي
واالجتماعي في مرحلة ما قبل المدرسة وتستمر خالل المدرسة الثانوية ،وتكون جزء ال يتجزأ من البيئة طويلة األمد والمنهاج
المدرسي أو النظام المدرسي ،وال يتم التعامل معها كمشروع مؤقت أو شئ إضافي (;CASEL, 2013; Elias et al., 1997
 .)IASC, 2007; Zins & Elias 2007جمع كال من زينز وويسبرج ( )2004الخصائص الرئيسية لبرنامج تعلم عاطفي
واجتماعي فعال والتي يمكن إيجادها في ملحق.3
يمكن إيجاد نظرة عامة حول برامج التعلم العاطفي واالجتماعي التي تم تنفيذها ضمن اإلغاثة العالمية واالستجابات التطويرية في
الملحق الرابع ،حيث يعطي جدول  4و 5ملخص عن برامج التعلم العاطفي واإلجتماعي في االستجابات التطويرية واإلغاثية،
باالستناد إلى المعلومات المتاحة .يعرض جدول  6بعض من برامج التعلم العاطفي واالجتماعي التي تم تنفيذها وبحثها في البلدان
مرتفعة الدخل ،غالبا في الواليات المتحدة ،والتي تعد من أكثر البرامج بحثا .تعد المهارات األساسية التي تقوم عليها برامج التعلم
العاطفي واإلجتماعي مهمة عالميا ،ولكن تبقى هذه المعرفة العلمية الدقيقة حول برامج التعلم العاطفي واإلجتماعي مقتصرة بشكل
كبير على البلدان ذات الدخل المرتفع في شمال العالم .بدأت اإلغاثة الدولية والمنظمات التطويرية مؤخرا بفهم وترويج برامج التعلم
العاطفي واالجتماعي في البلدان ذات الدخل المنخفض ،ولكن يبقى هناك القليل من المعلومات المتاحة حول التقييمات المنفذة على
البرامج المشمولة تحت المبادرات التطويرية واإلغاثة الدولية ،وتلك التي تم تنفيذها بواسطة المنظمات الغير حكومية العالمية و\أو
وزارات الدولة ،خاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض ،التي تبقى األقل تضمينا في المناقشات والمعرفة الدولية.

من ينفذ برامج التعلم العاطفي واإلجتماعي؟
تظهر أبحاث في البلدان ذات الدخل المرتفع أنه ال حاجة للطواقم الخارجية لتوصيل برامج التعلم العاطفي واالجتماعي بشكل فعال
( ،) Durlak et al., 2011وأنه يجب أن تكون بقيادة عاملي المدرسة مثل المعلمين وطواقم دعم الطالب (Payton et al.,
 ،)2008; Varela et al., 2013وأن تكون مشمولة ضمن الممارسات التعليمية الروتينية .أجرى كالرك وباري تقييم ل317
دراسة شملت  324,303طالب مدرسي تتراوح أعمارهم ما بين  5ل  .13ووجدوا أن األداء األكاديمي للطالب يتحسن بشكل
ملحوظ عندما يقود طاقم المدرسة التدخل .وهذا يعني أن المشاركة المباشرة للمعلمين والطاقم المدرسي مهمة إذا أرادت برامج التعلم
العاطفي واالجتماعي أن تترجم التطورات في المهارات االجتماعية والعاطفية للطفل إلى مخرجات أكاديمية.
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وهذا يثير سؤال التطوير المهني للمعلمين واالستثمار في تدريبهم واإلشراف عليهم ورعايتهم ،ومدى مالئمة توقع أن يكون المعلمين
في ظروف األزمات متاحين دائما ومستجيبين الحتياجات األطفال االجتماعية والعاطفية عندما نأخذ بعين االعتبار االضطرابات
التي حدثت في بيئتهم الخاصة (مثل النزاعات أو الكوارث الطبيعية) .سيتم تحليل هذه المواضيع في القسم الثالث من هذه الدراسة.
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الدعم النفسي االجتماعي والتعلم
االجتماعي والعاطفي:
اعتبارات لها عالقة بالبرنامج
يقضي األطفال في سن المدرسة وقت أطول في المساحات التعليمية عنه في مساحات اجتماعية أخرى .ولذلك ،بناء نظام رعاية في
داخل هذه المساحات يساعد في التأكد من حصول الطالب على إهتمام ودعم مناسبين .تقوم المساحات الصديقة لألطفال في الغالب
بمنح الدعم النفسي واإلجتماعي في حاالت الطوارئ; مثل التعليم ،مصحوبة بتعلم إجتماعى وعاطفي من خالل مساحات تعليمية
مؤقتة ومدارس صديقة لألطفال .12يتواصل الطالب في المساحات التعليمية بشكل يومي مع مجموعة من المختصين ،األمر الذي
يعطي الطاقم المُدرب فرصة لعمل تقييمات وتقديم استشارات والتدخل عند الضرورة واستشارة مختصين مدربين آخرين والقيام
بإحاالت ،ويقوم بالمتابعة مع األطفال عند الحاجة .هذا يجعل المساحات التعليمية مواقع ال موازي لها في دعم األطفال – وباألخص
ألن معظم مشاكل الصحة النفسية واالجتماعية من الممكن تجنبها أو الكشف عنها من سن مبكرة ،وإذا ما تم عالجها في أسرع وقت
مستطاع ،يمكن للعواقب السلبية التعليمية والوظيفية والعائلية المستقبلية أن تكون محدودة (;Blackman et al., 2016
 .)Raines, 2008وإضافة على ذلك ،تمنح المساحات التعليمية ،وخاصة المدارس مع المناهج والبناءات والسياسات والمصادر
الموجودة التابعة لها مواقع واعدة حيث يمكن للتدخالت أن تكون مستدامة من خالل ترسيخ خدمات الدعم النفسي واإلجتماعي في
نظام متجذر يقوم بتموين األطفال والعائالت ( .)Fazel et al., 2014ومع هذا ،من المهم اإلشارة أن البيئات التعليمية الغير آمنة
تستطيع أن تترك أثرا ُ سلبيا على الصحة النفسية لألطفال والشباب ،من ضمنها انتهاك حقوقهم .تحبط هذه الحقيقة في الغالب مقدمي
الرعاية من تسجيل أبنائهم ،وخاصة الفتيات ،في المدارس ويكون عامل للتسرب المدرسي.13

التدريب واإلشراف والرخاء النفسي:
على الرغم من كون التدريب المستمر للطاقم مهمال ،إال أنه يعد عنصر أساسي من مقاربة الدعم النفسي اإلجتماعي،
من ضمنها برامج التعلم العاطفي والنفسي .ويجعل تدريب الطاقم ربط النظرية مع الممارسة ممكنا ،ويمنح كذلك متابعة
وتقييم مستمرين .يجب أن يُعطى األكاديميين الممارسين الفرصة للحصول على تدريب معياري،والذي بدوره سيضمن امتالكهم
للمهارات والمعرفة لتنفيد ما هو متوقع منهم ،ويعزز فهمهم للدعم النفسي واإلجتماعي المقبول والمناسب في سياق معين
(.)IFRC Reference Centre for Psychosocial Support, 2009a
يجعل اإلشراف المستمر للطاقم تعزيز وتطوير المعرفة والكفاءات ممكنا .حيث تمنح نموذج محدد ألولئك الذين يتم اإلشراف عليهم
ل ،وتسعى للمساعدة في فهم و التعامل مع المشاكل التي يواجهونها في عملهم مع االطفال بشكل فعال أكثر .وتروج أيضا لمساحة
مهنية وشخصية أكبر وتزيد كذلك وعي مقدمي الخدمات الذاتي ،وتبني مكان ذو امتيازات يتم فيه إشراف وتقييم تقديم الخدمات

 12لمزيد من المعلومات عن المدارس الصديقة لألطفال ،الرجاء الرجوع إلى اليونسيف  –2009موجز المدارس
الصديقة لألطفال .
 13لمزيد من المعلومات ،الرجاء الرجوعEmmons (2006, pp. 32–33).
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بعناية .هذا يتطلب تأسيس بناءات والقيام بإجراءات من المحتمل أن تكون مكلفة ومستنفذة للوقت ولكنها مع ذلك ضرورية .من المهم
شمل األنشطة التدريبية في اإلستجابة المخطط لها ،وأن تكون هذه التدريبات المختلفة مطلوبة في مراحل مختلفة ومعروفة مقدما
(  .)IFRC Reference Centre for Psychosocial Support, 2009a, bيعتبر تمكين الناس بالمهارات والمعرفة
إستثمار في الرخاء المستقبلي للسكان ،ومصدر مهم عند االستجابة ألزمات أخرى .وعند التخطيط لألنشطة التدريبية ،فإنه من المُلح
النظر بعناية إلى القدرات الحالية لكل متدرب وتخطيط التدريب بشكل مسبق ليالئم احتياجاتهم.
وعلى صعيد آخر ،إذا كان المعلمون وأعضاء الطاقم اآلخرين ليسوا بصحة جيدة ،فإن هذا سيؤثر على طالبهم وسيقلل جودة
الخدمات الممنوحة ،والتي من الممكن أن تضع البرنامج ككل في خطر حيث يمكن للمشاركة في أي استجابة للطوارئ والعمل في
حاالت األزمات الطويلة زمنيا أن يسبب ضغط نفسي كبير وتحديات عاطفية .وفي كثير من الحاالت يعيش المعلمون مع نفس
الشعور بعدم األمان تماما كطالبهم .ويمكن أن يكونوا أيضا أهداف لعنف أكبر بواسطة القوات المسلحة 14ألنهم يُعتبرون كقادة في
مجتمعاتهم .وجدت دراسات حول برامج تعليم المعلمين في سياقات ما بعد الحرب أنه باإلضافة إلى التهديدات الواقعة على سالمتهم
الشخصية،يواجه المعلمون في مناطق ما بعد النزاع تحديات مهنية كبيرة (Women’s Commission for Refugee
 .)Women and Children, 2004ولذلك ،يمتلك نقص تدريب ودعم المعلمين تأثير مباشر على الصحة النفسية للمعلمين.
وجد أزمينج بواهيني ( )2003أن المعلمين في أفريقيا ما بعد االستعمار كانوا مقيدين بفعل عوامل مهنية واجتماعية ،مثل نقص
المصادر أو الدعم اإلداري ومساحة الفصل الواسعة والتدريب المهني الغير كافي والمناخ السياسي العنيف والفرص الضئيلة للتطور
المهني .وأشار الكاتب أن هذا من شأنه أن يقود للشعور بالضعف واإلحباط – المعروف بشكل أوسع ك”احتراق وظيفي” في دراسات
التعليم والدعم النفسي واالجتماعي – وأكد أن هذا االحتراق الوظيفي يمتلك اإلمكانية لخلق تأثيرات خطيرة على عمل المعلمين في
المدارس قليلة المصادر .فعلى سبيل المثال ،يمكن أن يترك المعلمون الذين يتعرضوا لالحتراق الوظيفي وظائفهم ،وبذلك يزيد
النقص في المعلمين المُدربين .يتدرب المعلمون من خالل برامج التعلم العاطفي واالجتماعي أن يوظفوا كال من أصول التربية
النفسية واإلجتماعية و المنهاج في فصولهم .تكشف هذه المقاربات في الغالب عن قصص وتجارب مؤلمة للطالب وللمعلمين الذين
يديرون الفصل ( .)Sinclair, 2004bيجب أن تشمل اإلجراءات لمواجهة هذا التحدي تدريب المعلمين على تقنيات المساعدة
الذاتية وتوفير المصادر لمساعدتهم على التعامل مع صحتهم النفسية الخاصة ومشاكلهم النفسية واالجتماعية ،والوصول لخدمات
االستشارة و تدريب ومساعدة في اإلسعاف النفسي واإلجتماعي األولى ،باإلضافة إلى تعليم نفسي حول طرق تجنب الضغط
واالحتراق الوظيفي ،ودعم الزمالء واألنشطة واالجتماعية وفرص لدمج الروحانيات في التدريب (كالصالة مثال) .وعلى الرغم
من كون أهمية المعلمين في جودة التعليم الممنوح معترف بها بشكل كبير ،إال أن الدراسات والمعلومات التجريبية حول نتائج توفير

 14لمزيد من المعلومات ،الرجاء اإلطالع على:
http: //www.ungei.org/resources/files/doc_1_Teaching_Well_- _IRC_Liberia_Report1.pdf, p. 10
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دعم للمدرسين العاملين في الطوارئ وبرامج إعادة اإلعمار تبقى محدودة .وكذلك بالنسبة لألبحاث أو المواد التدريبية المحددة حول
منح الدعم النفسي واإلجتماعي للمعلمين (15)IRC, 2007

منظور النوع االجتماعي
تختلف تجارب النساء والرجال والبنات واألوالد في فترات الطوارئ.حيث تخلق اإلختالفات في األدوار والمهارات واألنشطة
ومكانة الرجال والنساء في عائالتهم ومجتمعاتهم ومؤسساتهم مخاطر ومساحات تختلف بحسب النوع االجتماعي في حاالت
الطوارئ 16.وتتقيد تحت هذه الظروف فرص الفتيات التعليمية بشكل عام أكثر من األوالد ،على الرغم من إمكانية فتح فرص أمام
النساء و الفتيات (مثل الحاجة للتحكم في المصاريف المنزلية أو الذهاب للعمل ،التي تمكنهم من الوصول للتعليم
( .)UNESCO, 2006; UNICEF, 2006bمن المهم التأكد من حصول الفتيات والفتيان على تلقي وانتفاع متساوي من
التعليم .ومع ذلك ،تحديات النوع اإلجتماعي تصبح أكبر مع ظهور متطلبات تعليمية جديدة للطالب .ويجب البحث في التجارب
واألولويات المختلفة لكل من المعلمين الذكور واإلناث ،باإلضافة إلى الفروق الجندرية الكبيرة في كال من منح وطلب التعليم –
والذي غالبا ال يصب في مصلحة للفتيات .تشمل العناصر في جانب منح التعليم اآلتي17

 15بعض المواد التي يمكن استخدامها لتوفير الدعم النفسي واإلجتماعي للمعلمين موجودة هنا
;http: //pscentre.org/wp-content/uploads/volunteers_EN.pdf
; http: //www.ifrc.org/Global/Publications/Health/managing-stress-en.pdf
; http: //www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en
; http: //resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/final_pfa.pdf
 16لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعه ).UNESCO (2006, pp. 2–5
 17أٌخذت قائمة عوامل العرض والطلب هذه مباشرة من UNESCO (2006), p. 5
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•

عندما تدمر المدارس ويضطر األطفال لقطع مسافات طويلة – وغالبا خطيرة – للتواجد في أقرب مساحة تعليمية متاحة،
تكون الفتيات أكثر عرضة من الفتيان للبقاء في المنزل.

•

تتأثر الفتيات بشكل غير عادل عندما تكون المدارس متضررة بدون صيانة أو مرفقات صحية ،حيث يمكن أن يضطروا
للتغيب عن المدرس في فترة الحيض.

•

وبينما يكون الفتيان أكثر عرضة للخطف واإللحاق اإلجباري في القوات المسلحة أثناء ذهابهم أو عودتهم من المدرسة،
تكون الفتيات أكثر عرضة للخطف ،وأكثر عرضة أيضا للعنف الجنسي واإلعتداء واإلستغالل.

وتشمل العوامل من جهة الطلب كال من اآلتي:
•

يمكن أن تعطي العائالت الفقيرة األولوية لتعليم األوالد ،حيث من الممكن أن يكون أسهل وأكثر أمانا بالنسبة لهم الخروج
والمشاركة في أعمال مدرة للدخل من أجل دفع تكاليف المدرسة.

•

يتم غالبا االعتماد على الفتيات للقيام باألعمال المنزلية ورعاية أشقائهن .ويعتبر الزواج المبكر والحمل حواجز إضافية
أمام الفتيات الذين سيحصلون أو يكملون تعليمهم .تكون معدالت حمل المراهقات عالية جدا غالبا في مخيمات الالجئين
وبين الناس النازحين داخليا ،ويمكن للفتيات الالتي يملكن أطفال أن ال يلتحقوا بالمدرسة بسبب السياسات اإلقصائية
والنظرة المجتمعية السلبية ونقص الدعم ونقص التسهيالت المناسبة والخ.

•

تعتبر المدرسة في الغالب كجواز سفر لحياة أفضل بالنسبة لالجئين والنازحين داخليا وغيرهم من المتأثرين بالنزاعات،
ويرغب األطفال في الذهاب للمدرسة مهما كلف األمر .من المحتمل أن تكون الفتيات تحت خطر االنخراط في المتاجرة
في الجنس مع رجال أكبر سنا أو حتى معلميهم ليتمكنوا من دفع الرسوم وتغطية التكاليف ،والتأكد من حصولهم على
عالمات جيدة ،وهذا يعرضهم بشكل أكبر لخطر عدوى اإليدز أو األمراض المنقولة جنسيا.

•

يمكن لألطفال الذين انفصلوا عن أهاليهم ويعيشوا بشكل مؤقت مع أقاربهم أو العائالت الحاضنة لهم أن ينقصهم الدعم
والتشجيع لتكم لة تعليمهم .وهذا صحيح بشكل أخص عند الفتيات حيث يكون متوقع منهم في الغالب القيام باألعمال
المنزلية وبذلك ال يمتلكن الوقت للدراسة)UNESCO, 2006; Women’s UN Report Network, 2006( .

تمنح الخطوات التالية بعض اإلرشادات لتصميم وتنفيذ تعليم يستجيب لالحتياجات الجندرية خالل الطوارئ:
•

جمع معلومات أساسية عن عدد البنات واالوالد واماكنهم والسياق االجتماعي الخاص بهم .ويجب كذلك فحص التركيبة
السكانية المتعلقة بالتعليم ،من ضمنها عدد البنات واألوالد النازحين وإمكانية وصولهم للتعليم ،باإلضافة إلى عدد البنات
واألوالد المعيلين لمنازل والغير ملتحقين بالمدرسة ونسبة األمية بين النساء والرجال.
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•

تحليل التأثير الذي خلفته ألزمات على حياة الفتيات والفتيان ،وكذلك الكيفية التي أثرت فيها على المعلمين اإلناث والذكور.
إعطاء مزيد من االهتمام للتأثير الغير متكافئ للشعور بعدم األمان على الفتيات والنساء ،وعرضتهم للعنف القائم على
أساس جندري .وهذا يشمل توفير مرافقين إلى ومن المدرسة ،وبناء قواعد سلوك للمعلمين وأفراد الطاقم التعليمي اآلخرين
لمنع االستغالل الجنسي واالعتداء باإلضافة إلى التحرش الجنسي.

•

فهم أن العالقات بين الجندر والقوة في المجتمع والمدرسة والمساحات التعليمية حرجة جدا في تعزيز المساواة بين
الجنسين في وخالل التعليم.

•

البحث في مسائل األمن والوصول ،وتشمل مواقع المدرسة وطرق المشي والوصول للمراحيض والمياه .التأكد كم أن
البيئة التعليمية آمنة وتعزز الحماية والصحة الجسدية والعقلية والعاطفية للمتعلمين.

•

يجب تحليل وتقييم المواد التعليمية الحالية بناء على شمولهم ومالئمتهم للفتيات.

•

التأكد من المشاركة المجتمعية عند تطوير البرامج التعليمية وتوعية المجتمعات بضرورة وأهمية حصول الفتيات والنساء
على التعليم ،خاصة في الطوارئ .ودمج الشابات والشبان في تطوير وتنفيذ عدد من األنشطة الرياضية والترفيهية
المختلفة ،والتأكد من أن مبادراتهم البناءة مدعومة من قبل المساهمين المعنيين.

•

تعزيز تعليمات متمركزة حول المتعلم نفسه بحيث تكون شمولية ومتفاعلة تصل وتعمل على إشراك الفتيات في الفصل.
وتطوير منهاج حساس للجندر يعالج االحتياجات والتوجهات والتجارب الخاصة للفتيات والفتيان ،من ضمنها المحتوى
حول الصحة اإلنجابية واإليدز)IASC, 2006( 18

وعلى صعيد آخر ،تمتلك معظم تدخالت الدعم النفسي واالجتماعي التي يتم تنفيذها خالل الطوارئ – موضحة باألسماء في ملحق
 – 2عالقة إيجابية مع التطور نفسي و اإلنجاز .تفصيل المعلومات على حسب الجندر يقدم صورة أكثر دقة ،بحيث تلقي الضوء
على التأثيرات المختلفة لبرامج الدعم النفسي واإلجتماعي على األوالد والبنات .على سبيل المثال ،وجدت التدخالت الفصلية التي
تم تنفيذها في نيبال (انظر ملحق  )2أن هذه التدخالت مفيدة بشكل أخص لألوالد ،حيث أنها قللت العنف والصعوبات النفسية التي
تؤثر على التصرف .في المقابل ،أظهرت الفتيات زيادة في السلوكيات االجتماعية اإليجابية .19أشارت نتائج دراسة أجريت في
الواليات المتحدة حول اإلختالفات الجندرية في السلوك اإلجتماعي والعاطفي اإليجابي أن الفتيات يظهرن قوة اجتماعية وعاطفية
أكبر ،من ضمنها المهارات المتعلقة باالنضباط الذاتي والكفاءة واالجتماعية والمسؤولية والتعاطف (,Wesley & Merrel
 .)2010يثير تطور المهارات االجتماعية والعاطفية للفتيات والفتيان أسئلة مهمة ،وخاصة في السياق المدرسي حيث تم ربط

 18مزيد من المعلومات يمكن ايجادها في المصادر التالية IASC (2006, pp. 50–53); 17 UNESCO
(2006, pp. 8–9); UNICEF (2006b, pp. 89–92); Women’s UN Report Network (2006).
 19معلومات أكثر متوافرة هنا
https: //www.researchgate.net/publication/
41147458_Evaluation_of_a_school_based_psychosocial_intervention_in_Nepal_A
_randomized_controlled_trial.
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المهارات واالجتماعية والعاطفية بالنتائج األكاديمية اإليجابية ( .)Zins, Bloodworth et al., 2004تميل الفتيات للمرور
بضغط نفسي داخلي ،بينما يميل األوالد إلظهار مهارات اجتماعية وعاطفية أقل ومشاكل سلوكية أكثر في سياقات محددة
( .20)Pomerantz, Altermatt, & Saxon, 2002تحليل معمق عن هذا الموضوع يعد خارج نطاق هذه الدراسة ،ولكن
يجب التنويه أن البحث في الفروقات الجندرية وتحليل تأثيراتها العملية على البرامج يجب أن يتم تنفيذه بشكل أوسع.
يوضح القسم التالي بشكل مختصر السياق ألهمية الدعم النفسي واإلجتماعي وبرامج التعلم العاطفي واإلجتماعي كما هو موضح
في األعلى في السياقات المتأثرة بالنزاعات.

 20لمزيد من المعلومات اتبعوا الرابط التالي /https://www.researchgate.net/publication
_41147458_Evaluation_of_a_school_based_psychosocial
intervention_in_Nepal_A_randomized_controlled_trial.
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تأثير النزاعات والكوارث الطبيعية على
رخاء األطفال
التركيبة السكانية
في الوقت الراهن ،هناك حوالي  263مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدارس على مستوى العالم (.)UNESCO, 2016
يشمل المجموع  61مليون طفل في سن المرحلة االبتدائية ،و 60مليون في سن المرحلة االعدادية ،و 142مليون في سن المرحلة
الثانوية .ووفقا للبيانات التي قدمها معهد اليونسكو لإلحصاءات ،يواجه الشباب من سن أكبر في كل منطقة حواجز أكبر للوصول
للتعليم .وبالنسبة للمتوسط العالمي ،يكون الشباب ما بين عمر  15و 17معرضين بشكل أكثر لعدم االلتحاق في المدرسة عنه من
األطفال ما بين عمر  6إلى  .11وهذا يتم تفسيره غالبا بسبب كون التعليم االبتدائي واالعدادي إجباريا في كل البلدان تقريبا ،بينما
ليس هو الحال بالنسبة للتعليم الثانوي .وعالوة على ذلك ،ال يمتلك الكثير من هؤالء الشباب أي خيار بل العمل ألن معظمهم يكون
قد وصل سن العمل القانوني ،بينما يختار آخرون العمل والدراسة في نفس الوقت ( .)UNESCO, 2016وأخيرا ،يفرض النزاع
المسلح حواجز أساسية أمام التعليم .21على صعيد عالمي ،هناك حوالي  %35من الطالب الغير ملتحقين في المدرسة في عمر
المرحلة اإلبتدائية ( 22مليون) ،و %25منهم في سن اإلعدادية ( 15مليون) ،و %18من الشباب في عمر المرحلة الثانوية (26
مليون) يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاعات .يعيش معظم األطفال األكثر فقرا في العالم أيضا ُ في مناطق معرضة للكوارث
الطبيعية ،كالفيضانات والجفاف والعواصف القوية جدا ( .)UNICEF, 2016عندما يعيش األطفال في فقر ونظام صحي سئ
وسوء تغذية وضغط نفسي وعنف واعتداء وإهمال ورعاية غير كافية ونقص الفرص التعليمية ،خصوصا خالل السنوات األولى
من حياتهم ،تصبح قدراتهم على تحقيق إنجازات في خطر (.)McCoy et al., 2016
ثلث من األطفال في عمر الثالثة والرابعة ال يتلقون المعالم األساسية للتطور اإلدراكي واالجتماعي والعاطفي في البلدان منخفضة
ومتوسطة الدخل ( .)McCoy et al., 2016ومن المقدر أن  80.8مليون من تقريبا  249مليون طفل في عمر ما قبل المدرسة
الذين يعيشون في دول ذات دخل منخفض أو متوسط ال ينجحوا في الحصول على مجموعة رئيسية من المهارات المالئمة عمريا
والتي تسمح لهم في المحافظة على االنتباه وفهم ومتابعة التوجيهات البسيطة والتواصل مع اآلخرين والتعايش مع األطفال اآلخرين
والسيطرة على العدوانية وحل بشكل متقدم المشاكل األكثر تعقيدا .ترتبط هذه القدرات المبكرة مع تطور الطفل الالحق وصحتهم
النفسية والجسدية ،باإلضافة إلى تعلم أفضل في المدرسة وحياة أكثر فعالية في سن الرشد ( .)McCoy et al., 2016تضع هذه
اإلخفاقات التعليمية النمو االقتصادي والتعايش المجتمعي للدول على المحك ،حيث يمنعون كثير من الدول من جني المنفعة من
العدد المتزايد من الشباب.

 21مزيد من المعلومات هنا:
http: //www.uis.unesco.org/Education/Pages/oosc-data-release-2016.aspx.
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عوامل الخطر
يقود التعرض للمحن ،وخاصة في الطفولة المبكرة ،إلى تدهور طويل األمد في التعلم والسلوك والصحة النفسية والجسدية
( .)Shonkoff, Boyce, & McEwen, 2009تعتبر تجارب الطفولة السلبية عوامل خطر تشير إلى مصادر ضغط نفسي
كبيرة ومتكررة الحدوث التي يمكن أن يعاني منها األطفال في سن مبكرة .تشمل تجارب الطفولة السلبية أنواع متعددة من اإلساءة
واإلهمال والعنف بين اآلباء ومقدمي الرعاية ومشاكل منزلية خطيرة أخرى مثل الكحول واالعتداء المتكرر وعنف الزمالء والمجتمع
( .)WHO, 2016بينما هناك ضغط نفسي طبيعي وحتى ضروري للتطور – يحتاج األطفال لتجربة بعض الضغط العاطفي من
أجل تطوير آليات تعايش صحية ومهارات حل مشكالت –  ،ولكن نوع الضغط الذي يمر به الطفل عندما يتعرض لتجارب طفولية
سلبية يمكن أن يصبح ساما إذا ما كان هناك تفعيل مكثف ومتكرر لنظام استجابة الجسم للضغط النفسي ،وخاصة إذا لم يكن هناك
حماية مقدمة من دعم البالغين (  .)Center on the Developing Child, 2016; Shonkoff & Garner, 2012تقدم
حاالت الطوارئ عدد من التهديدات على سالمة األطفال وصحتهم النفسية والجسدية وتطورهم الكلي .22يمكن أن تحمل الطوارئ
تأثير إضافي على وظائف العائالت والمجتمعات ،والذي في المقابل يؤثر على تطورهم ،كما هو موضح في النموذج البيئي الذي
طوره برونفينبرينر ( ،)1979والذي يتم استخدامه بشكل واسع في تطوير الطفل (انظر الشكل  ،6جدول  )2المخاطر األوسع
انتشارا التي يتعرض لها األطفال والعائالت والمجتمعات في الطوارئ.

 22تشير الطوارئ إلى الحاالت التي تهدد كال من الحياة والصحة النفسية للسكان المتأثرين ،وحيث يكون من الضروري القيام
بنشاط غير عادي للتأكد من نجاتهم ورعايتهم وحمايتهم .يمكن أن تشمل الطوارئ النزاع المسلح واإلرهاب والعنف
المتبادل والتعذيب وعدم االستقرار السياسي .تعتبر الكوارث الطبيعية أيضا ُ ضمن حاالت الطوارئ ولكن تحدث ألسباب
طبيعية وليس بشرية .ومع ذلك ،تأثير اإلنسان على البيئة يمكن أن يرتبط ببعض الحوادث الطبيعية .وتشمل الكوارث
الطبيعية السائدة كال من الجفاف والزالزل والفيضانات واألعاصير واالنفجارات البركانية وتسونامي والمجاعة
)(UNICEF, 2009a, p.14

41

الثقافة أو المجتمع

المجتمع
العائلة

التطور االجتماعي
والعاطفي
والنفسي

الطفل

التطور
الجسدي

التطور
اإلدراكي

شكل :6نموذج بيئي .المصدرBronfenbrenner (1979), retrieved and adopted from ARC (2009) :

األطفال
الجروح الجسدية التي تخلق إعاقة طويلة األمد — مثل فقدان القدرة على الحركة والبتر وفقدان السمع أو القدرة
على الكالم أو التشوه الجسدي الحاد — يمكن أن يُولد عواقب مستمرة حول صورة الطفل الذاتية عن نفسه والقبول
االجتماعي والقدرة على المساهمة في دخل العائلة واالعتماد على النفس في المستقبل.
يمكن أن يؤثر النظام الصحي السيئ ،والذي يرتبط في الغالب بسوء التغذية ،على ميل األطفال الطبيعي
لالستكشاف والتعلم .يمتلك األطفال الذين يعانون من سوء التغذية مقاومة أقل لألمراض .ويرتبط سوء التغذية الحاد
مع تأثيرات طويلة األمد على الجوانب اإلدراكية والعاطفية والسلوكية من تطور الطفل.
االنفصال عن العائلة يحرم األطفال من الحماية التي تقدمها العائلة ،تاركة إياهم معرضين للخطر الجسدي
واالستغالل الجنسي وواستغالل في العمل والمتاجرة والخطف واإللحاق العسكري وتعاطي المخدرات وتصرفات
خطرة أخرى .يمكن أن يصبح األخ األكبر في العائلة المسؤول عن المنزل حيث يتحمل مسؤوليات ومصاعب
كبيرة.
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يمكن لفقدان أفراد من العائلة أو األصدقاء ومشاهدة حاالت موت أو جروح وتضرر منازلهم ومجتمعاتهم أن تكون
أحداث مسببة للضغط العاطفي .يتم ترك األطفال بمشاعر من القلق والحزن والخوف والغضب والندم ألنهم نجوا
بينما غيرهم لم ينجوا (لمزيد من المعلومات حول أعراض الضغط ،الرجاء الرجوع للملحق )1
يسبب النزوح فقدان النظام والروتين والتوقعات في الحياة اليومية لألطفال ،ويسبب أيضا فقدان الخدمات
واالجتماعية كالتعليم .تقلل هذه الخسارة بشكل أكبر حس االستقرار واألمن عند األطفال .يعمل اللعب على السماح
لألطفال أن يقوموا باالكتشاف والتعلم والمساهمة والتعايش .تعيق مجموعة من العوامل اللعب في حاالت الطوارئ:
يضع التعايش مع الكوارث ضغط زمني على الوالدين ومقدمي الرعاية ،فالهموم الشخصية للوالدين تجعلهم غير
متاحين عاطفيا ألوالدهم ،ومن الممكن أن يقود نقص المساحات اآلمنة للعب والقلق بشأن السالمة اآلباء أن يقيدوا
حركة وتنقل أوالدهم.
يسمح اللعب لألطفال باالكتشاف والتعلم والتعايش .يعيق عدد من العوامل اللعب في ظروف الطوارئ :يمكن أن
يضع التعايش مع األزمات ضغط زمني على الوالدين ومقدمي الرعاية ويمكن للقلق الذاتي للوالدين أن يجعلهم غير
متاحين عاطفيا ألطفالهم ويمكن أيضا ُ لنقص المساحات االمنة للعب والقلق بشأن السالمة أن تقود الوالدين لفرض
قيود على حركة أطفالهم.
يجعل خطر االغتصاب واالذالل الجنسي والدعارة وأشكال أخرى من العنف القائم على أساس جندري الفتيات الغير
مصحوبات أكثر عرضة للخطر .وبينما كان معظم هؤالء الضحايا من الفتيات ،إال أن األوالد اليافعين وقعوا أيضا
ضحية لإلغتصاب أو اإلجبار على الدعارة .يمكن أن يشعر بعض األطفال باإلجبار على تبادل الجنس من أجل
الضروريات األساسية بسبب الفقر واالنفصال.
يمكن لإلصابة الناجمة من األلغام األرضية أن تترك آثار خطيرة على سالمة الطفل النفسية ،باإلضافة إلى الضرر
الجسدي الكبير الذي سببته .سيتلقى عدد قليل جدا من األطفال الناجين من انفجار لغم أرضي أطراف صناعية
تتماشى مع نمو أطرافهم الضعيفة .ويمكن أن يترك هذا تأثير كبير على صورة الطفل الذاتية عن نفسه والتقبل
االجتماعي والقدرة على المساهمة في دخل العائلة واالعتماد على النفس في المستقبل.
العائالت
يقود االنخفاض في دخل األسرة أو فقدانه إلى تغذية سيئة وووصول أقل للخدمات األساسية مثل الرعاية الصحية
والتعليم ،ويمكن أن يملك الوالدين أو مقدمي الرعاية وقت أقل لرعاية أطفالهم حيث يسعون وراء فرص اقتصادية
ليكونوا قادرين على تقديم االحتياجات الرئيسية ألطفالهم.
تشكل أماكن اإلقامة المزدحمة مخاطر على الصحة والنظافة واألمان .واألهم من ذلك ،من المحتمل أن تنعدم
الخصوصية بالنسبة للعائلة ،األمر الذي يضع ضغط أكبر على العائالت ومن المحتمل أن يُحدث تغيرات في
العادات واالجتماعية والثقافية داخل المنزل.
مكن أن تتغير األدوار والمكانة الجندرية التقليدية مع فقدان الرجال المسؤولين عن العائلة ،أو مع الحاجة لمساهمة
كل فرد في العائلة ،من ضمنهم النساء واألطفال ،في زيادة دخل األسرة.
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من الممكن أن يسبب الضغط الناجم عن كل هذه الخسارات والتغيرات التي أحدثتها الطوارئ إلى خلق توتر وضغط
في العائالت نفسها ،والتي من المحتمل أن تؤدي إلى عنف وإساءة.
المجتمع
فقدان الخدمات:
 النقص في الخدمات الصحية (مثل التطعيم الغير كافي والرعاية الصحية اإلنجابية ورعاية حديثي الوالدة وبرامجطب األطفال) ونقص المياه النظيفة والمرفقات الصحية الكافية سوف يقوم بوضع تهديدات على صحة ونمو
األطفال ،وخاصة الرُضع الواقعين تحت خطر أمراض اإلسهال.
 يؤدي تعطل القوانين والنظام إلى انتهاكات في الحقوق القانونية ،مثل التمييز وحرمان النساء واألطفال منحقهم – في الميراث والتجنيد العسكري لألطفال ،باإلضافة إلى إرتفاع في نسبة الجرائم ونقص إجراءات الحماية
للمجموعات المعرضة للخطر.
 ويجد األطفال الذين تم قطع تعليمهم بسبب الظروف صعوبة في العودة للمدرسة الحقا خالل طفولتهم ،ويكونهناك إحتمال أكبر للفتيات من أن ال يكملن تعليمهن.
تعطل الدعم المجتمعي:
 فقدان الزمالء لألطفال والمراهقين يعني خسارة الدعم العاطفي والتفاعل االجتماعي الذي يأتي من األطفالوالشباب اآلخرين .وممكن أن يصبح فقدان الزمالء ،حتى لو لفترة مؤقتة ،مصدرا للضغط لألطفال المراهقين.
 تمنح المؤسسات الثقافية التقليدية مصادر مالية خالل األوقات الصعبة ،ومساعدة في طقوس الدفن وتوجيهروحاني ،ونقل المعرفة الثقافية التي تربط المجتمعات .ومع ذلك ،يمكن أن تصبح هذه المؤسسات ضعيفة خالل
فترات الطوارئ ،وتصبح المصادر المجتمعية غير قادرة على مواكبة االحتياجات الهائلة للناس.
 يمكن أن تتغير العادات والقيم الثقافية نتيجة لتعطل الممارسات الشعبية والتأثيرات والقوى الخارجية التي تأتيمع جهود اإلغاثة .يمكن أن ُتحدث هذه التغييرات ضغط وتوتر يؤثر على الصحة النفسية لكل شخص في المجتمع.
 يزيد التوتر االجتماعي غالبا خالل الطوارئ عندما تكون االحتياجات هائلة والمصادر محدودة .يمكن لهذهالتوترات أن تعرقل التعايش المجتمعي وتقود النقسامات في داخل المجتمع أو لصراع ما بين المجموعات المختلفة
من المجتمع
جدول  :2عوامل الخطر التي يواجهها األطفال والعائالت والمجتمعات في ظروف الطوارئ .المصدرAmerican Academy of :
)Paediatrics (2014); Gouvêa (2016); Save the Children (1996);UNICEF (2009a, 2015c
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يتكون أكثر من نصف النازحين بشكل إجباري في العالم من األطفال ،حيث تكون تجربة النزوح بالنسبة لهم على وجه الخصوص
مدمرة ( .)UNHCR, 2016حيث يقضي كثير منهم طفولتهم بعيدا عن البيت ،وأحيانا مفصولين عن أهاليهم .ويمكن أن يكونوا
قد شهدوا أو مروا بأعمال عنف ،ويعيشون تحت خطر اإلساءة واإلهمال واالستغالل والمتاجرة والتجنيد العسكري في المنفى .هذا
الثقل المتراكم من الصعوبات االجتماعية واالقتصادية والتعرض لألزمات في بالدهم األصلية ،متبوعا بالتهجير وأخيرا ُ إعادة
التوطين أو التكيف في السياق الجديد ،يُعرض األطفال للعديد من المخاطر في تطورهم الجسدي والعاطفي واالجتماعي
( .)Reed et al., 2012وإضافة لذلك ،يرتبط النزوح لفترات أطول بصعوبات في التواصل واالهتمام والتزام اجتماعي أقل
( .)Lahiti, Ommeren, & Roberts, 2016يقترح بحث تم تنفيذه مع الالجئين أن ضغوطات ما بعد التهجير أو ضغوطات
المنفى ،مثل االنعزال االجتماعي والبطالة والتمييز العنصري ،تشكل مؤشرات افضل لقياس مشاكل الصحة النفسية أكثر من
التعرض للعنف ما قبل التهجير ( .)Porter & Haslam, 2005وبالفعل ،يواجه األطفال مجموعة من التحديات ،مثل العالقات
العائلية المتغيرة وتولي مسؤولية رعاية األشقاء األصغر سنا ُ أو بسبب الوالدين المصابين جسديا أو نفسيا 23.وعالوة على ذلك ،يقوم
أولئك الذين ينزحون على الحدود الدولية بتنفيذ هذه المهام بينما يديرون تعلم لغة ونظام تعليمي وثقافة جديدة ،وغالبا تحت ظروف
اقتصادية وقانونية صعبة (.)Reed et al., 2012
توضح هذه العوامل أهمية الظروف االجتماعية والمادية الصعبة على الحياة اليومية،والتي تؤكد على أهمية النظر إلى ما هو أبعد
من العالقة المباشرة العادية بين التعرض لألزمات والصحة النفسية (ُ .)Miller & Rasmussen, 2010تقلص
التهديدات المستمرة للصحة النفسية واالجتماعية المصادر التي يلجأ الناس إليها لتحقيق التعايش بشكل تدريجي ،والذي يؤدي
لشعور بنقص السيطرة على المصادر األساسية التي يعتمد عليها األفراد لتحقيق الرخاء الجسدي والنفسي واالجتماعي .لقد وُ جد أن
الضغوطات اليومية ،مثل تعطل الخدمات المجتمعية والصعوبات االقتصادية وصعوبات إبقاء التواصل مع العائلة واألصدقاء
بسبب األزمات ،تشكل مؤشرات أفضل لقياس الضغط بين العائالت بشكل أكبر من تهديدات العنف المرتبطة بالنزاع
( .)Farhood et al., 1993ومن المهم اإلشارة أن الضغوطات اليومية تبقى متواصلة بين الناس المتأثرين بالنزاعات
(.)Fernando, Miller, & Berger, 2010; Miller & Rasmussen, 2010

 23لمزيد من اإلرشاد حول حماية الطفل في األزمات اإلنسانية الرجاء زيارة المعايير الدنيا لحماية الطفل )(CPMS
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فهم استجابات الضغط النفسي
ايجابي

زيادة طفيفة في معدل ضربات القلب ،ارتفاع
معتدل في مستويات هرمون التوتر

معقول

استجابات ضغط مؤقتة وجدية تقوم بتخفيفها
العالقات الداعمة

السام

تفعيل طويل لنظم االستجابة للضغط في ظل غياب
عالقات داعمة

شكل  :7أنواع االستجابات للضغوط .المصدر :مركز تطوير الطفل ،جامعة هارفرد ()2017

يُظهر األطفال ثالث أنواع رئيسية من االستجابة للضغط :إيجابي ومقبول وسلبي (انظر الشكل  7في األعلى ،والمجلس الوطني
العلمي حول تطور الطفل  .)Shonkoff, 2010 ;2014-2005تشير االستجابة اإليجابية لتلك االستجابة النفسية التي تكون
خفيفة إلى متوسطة في المقدار .يقع توفر الرعاية الجيدة والبالغين المستجيبين الذين يساعدون الطفل على التعايش مع الضغوطات
في عمق االستجابة اإليجابية ،حيث تمنح حماية تعمل على توقف االستجابة للضغط النفسي .يعتبر هذا الضغط جزء طبيعي من
الحياة ،وتعلم التكيف والتعايش يعد خاصية أساسية لتطور صحي يشمل استجابات تعايشية مع التجارب القاسية .يمكن لهذا النوع
من الضغط أن يثار من خالل مواقف معينة كالحصول على تطعيم أو التعامل مع اإلحباط أو الشعور بالقلق في أول يوم حضور
لمركز رعاية الطفل.
بينما تعتبر االستجابة للضغط المقبولة غير مفيدة ولكنها على األغلب لن تسبب ضرر دائم .فتظهر هذه االستجابة نتيجة التعرض
لتجارب تشمل مقدار أكبر من المصاعب أو التهديد .ويمكن أن تشمل هذه المسببات موت أحد أفراد العائلة أو إصابة خطيرة أو
كارثة طبيعية أو عمل إرهابي .تقلل الحماية الممنوحة من قبل البالغين الداعمين المخاطر التي تقوم هذه التجارب بتفعيلها من خالل
نظم استجابة متطرفة – والتي تقود لضرر جسدي وعواقب طويلة األمد على الصحة والتعليم .تعزز العالقات الداعمة مع البالغين
مهارات األطفال التعايشية وحس من التحكم ،والذي يقلل بدوره االستجابة للضغط النفسي (.)Kashef, 2015
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النوع الثالث واألكثر خطورة من االستجابة للضغط النفسي هو الضغط السام ،والذي يستطيع أن يهدم آليات تعايش الطفل الغير
متطورة ويقود لتدهور وخلل على المدى الطويل .ويحدث هذا النوع من الضغط عندما يكون هناك تفعيل قوي ومتكرر وطويل لنظم
االستجابة عند الطفل وخاصة في حال عدم توفر عالقات داعمة مع البالغين .وتشمل الظروف التي تثير هذا النوع من االستجابة
االعتداء على األطفال أو اإلهمال أو اإلساءة من قبل مقدمي الرعاية أو التعرض للعنف أو األعباء المتراكمة نتيجة الصعوبات
االقتصادية للعائلة .عندما تحدث استجابة ضغط سامة بشكل مستمر ويتم إثارتها من قبل مصادر متنوعة ،فإنها تمتلك قدر متراكم
من السلبية على الصحة الجسدية والنفسية لألفراد ،من ضمنها تدهور في التعليم والسلوك (American Academy of
 .)Paediatrics, 2014; Shonkoff & Garner, 2012تعد الصدمة العاطفية والنفسية الناجمة عن مستويات عالية من
الضغط النفسي السام المصاحب لتجارب العنف والخطر والفقدان الكبير واألحداث مهددة للحياة .ومن المهم اإلشارة أن الضغط
النفسي هو عبارة عن تجربة ذاتية ،ويختلف إدراك هذا الضغط من طفل آلخر .تتداخل عدة عوامل في وجود هذا التنوع في
االستجابات ويعتمد بشكل كبير على صدمة الطفل السابقة والدعم االجتماعي والعاطفي والقابلية الوراثيةAmerican( .
.)Academy of Paediatrics, 2014

الضغط السام والتطور العقلي
بشكل مختصر ،يُضعف الضغط السام بناء العقل قيد التطوير (Center on the Developing Child, 2016; UNICEF,
 .)2015cتتشابك مراكز العاطفة في الدماغ بشكل معقد مع مناطق القشرة الحديثة المرتبطة بالتعلم اإلدراكي .وعندما يحاول الطفل
المحاصر في مشاعر مؤلمة أن يتعلم ،فإن مراكز التعلم في الدماغ تتوقف بشكل مؤقت .يصبح الطفل مشغول بمصدر المشكلة،
وألن تركيز االنتباه يعتبر قدرة محدودة ،فيصبح الطفل أقل قدرة على سماع وفهم وتذكر ما قاله المعلم أو ما يحتويه الكتاب.
وباختصار ،هناك رابط مباشر ما بين المشاعر والتعلم .ومن وجهة نظر علم األعصاب ،فإن بيئة التعلم المثالية (مثل وجود معلم
مهتم وبيئية صفية ايجابية) يعكس حالة دماغية داخلية أكثر تفهما على التعلم (.)Zins, Weissberg et al., 2004
يسبب التعرض طويل األمد والمكثف للخوف والقلق مستويات من الضغط تدهور عملية التعلم المبكرة وتؤثر بشكل سلبي على
األداء في المدرسة والعمل والمجتمع الحقا .تختلف تأثيرات الضغط النفسي السام طويلة األمد بشكل كبير حسب عمر الشخص
ومستوى تطور الدماغ عندما يحدث هذا الضغط .وكلما كان العقل أصغر سنا،كلما كانت آثار الضغط السام أكثر ضررا .يمتلك
الضغط الذي تم تجربته في مرحلة الطفولة المبكرة تأثير أوسع وخاصة على التعلم والذاكرة .ويبدو أن التجارب مثل اإلهمال
واالعتداء الجسدي والفقر المدقع يعمل على تغيير اللوزة والحصين ،وهما أجزاء في الدماغ تعتبر حيوية للتعلم والذاكرة وادارة
الضغط والعواطف .يسبب الضغط السام خالل مرحلة الطفولة المتأخرة والمراهقة مشاكل أكبر في تركيز االنتباه والسيطرة على
العواطف ،حيث يتم تفعيل هذه المشاعر في أجزاء من الدماغ والتي تتطور بسرعة خالل هذه الفترة (American Academy
 .)of Paediatrics, 2014; Young, 2016يعتمد المدى الذي يمكن فيه تخفيف الضغط السام على مجموعة من العوامل من
ضمنها العائلة وتوافر على األقل عالقة داعمة واحدة تعمل كمخففة للضغط( .لمزيد من المعلومات حول األمراض المتعلقة بالضغط
النفسي والمعيقات االجتماعية والعاطفية واإلدراكية موجودة في ملحق .)5
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عوامل حماية
ترتبط عوامل الحماية بالمخرجات اإليجابية في سياقات سلبية ،وتشمل هذه العوامل عالقات الفرد االجتماعية والبيئات المتواجد فيها
( .)Masten, Gewirtz, & Sapienza, 2006مكنتنا سنوات من البحث حول تطور ورخاء الطفل من فهم أن بعض الحاالت
األساسية يجب أن تكون في مكانها إذا ما تعرض األطفال لرخاء نفسي واجتماعي ،وتشمل اآلتي:
•

روابط قوية وعالقات مع الوالدين ومقدمي الرعاية .يساعد امتالك عالقات قريبة األطفال على تطوير نوع من الثقة مع
ناس آخرين في محيطهم ،والذي يعد مهم لتطور عاطفي صحي.

•

االستقرار والروتين في حياتهم اليومية والذي يرتبط مع الثقة ببيئتهم

•

الحماية من األذى :يعتبر األطفال بشكل خاص أكثر السكان تعرضا للخطر ،ويعتمدون على اآلخرين لتحقيق النجاة،
وعندما يصبحون أكبر سنا للحصول على التغذية والرعاية (,International Committee of the Red Cross
.)2011

يمكن وصف قوة التحمل كعملية تخطي تأثيرات التعرض للخطر خالل حياة الشخص (.)Gouvêa, 2016; Rutter, 1987
ولذلك ،ال تعت بر قوة التحمل كخصلة إما أن تكون موجودة أو غائبة بل هي عملية تتطور في مواجهة السلبية .وهكذا ،يمكن اعتبار
األطفال الذين تعرضوا لعوامل خطر مرنيين عندما يكونوا قادرين على االعتماد على عوامل حماية كافية لتخفيف السلبية (Reed
 .)et al., 2012وقد تم إثبات أن تطوير عوامل حماية يعادل أهمية إنهاء أو تخفيف عوامل الخطر( .)ARC, 2001يوضح
الجدول 3عوامل الحماية األساسية المتعلقة بصفات األطفال وبيئتهم االجتماعية الحالية.
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بيئة الطفل االجتماعية الحالية

صفات أو مصادر األطفال

كفاءات إدراكية – مستوى معقول من الذكاء ومهارات في دعم وتوجيه جيد ومستمر من الوالدين أو مقدمي الرعاية ،ودعم
من العائلة الممتدة واألصدقاء والشبكات المجتمعية
التواصل وتخطيط واقعي الخ
والمعلمين الخ
تقدير الذات والثقة بالنفس والتحكم الذاتي

يئة تعليمية إيجابية عاطفيا ومنفتحة وداعمة

أسلوب تعايش فعال بدال من نهج سلبي ،على سبيل المثال ،وجود قدوات مناسبة تشجع على التعايش البناء
الميل للنظر للمستقبل بدال ُ من النظر للماضي
حس من البناء والمعنى في حياة الطفل ،مستوحى غالبا من إعادة بناء نمط عادي للحياة اليومية
معتقدات دينية أو سياسية ،وحس من التعايش الخ
جدول 3عوامل الحماية األساسية المتعلقة بصفات األطفال وبيئتهم االجتماعية الحالية .المصدرARC (2002), p. 17 :

بالعودة إلى النموذج البيئي الذي طوره برونفينبرنر ( ،)1979من المفيد اإلشارة أنه بالنسبة للوالدين ومقدمي الرعاية ،فإن الصفات
الشخصية المتنوعة ستقيد أو تعزز قوة تحمل األطفال .يمكن أن تشير عوامل الحماية في البيئة واالجتماعية الحالية إلى:
•

عالقة زوجية داعمة

•

دعم من العائلة الممتدة

•

أنظمة مجتمعية داعمة (مثل الدعم الغير رسمي من المجتمع والجيران ومؤسسات النساء الخ)

•

وصول لخدمات صحية وداعمة مناسبة

•

فرص إلعادة بناء قاعدة اقتصادية مقبولة للعائلة ()ARC, 2002

وأخيرا ،يقترح البحث أن بناء عالقات داعمة مستجيبة مع البالغين المهتمين في مرحلة مبكرة في الحياة تحمل إمكانية منع أو عكس
النتائج المضرة الستجابات الضغط النفسي السامة.
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الخالصة
قدمت هذه الورقة أهم المصطلحات واألساليب والمناهج المرتبطة بالرخاء النفسي والتعلم االجتماعي والعاطفي في التعليم في
السياقات المتأثرة باألزمات .يشير مصطلح “النفسي – االجتماعي” إلى العالقة الحيوية الديناميكية بين المناحي النفسية االجتماعية
لتجاربنا (وهي :أفكارنا ،وعواطفنا ،وسلوكنا) وتجاربنا االجتماعية األوسع (وهي :عالقاتنا ،عائالتنا ،وشبكاتنا المجتمعية ،وقيمنا
االجتماعية ،وممارساتنا الثقافية) ،حيث تؤثر إحداهما على األخرى .التعلم االجتماعي والعاطفي هو عملية اكتساب قيم وتوجهات
ومعرفة ومهارات اجتماعية وعاطفية الزمة للتعلم ،والفعالية ،والرخاء ،والنجاح في الحياة .ستشكل العالقة الموضحة بين هذه
المصطلحات في هذه الورقة مرجعية تعتمد لتطوير مذكرة توجيهية حول التعلم االجتماعي والعاطفي والدعم النفسي واالجتماعي
من قبل الشبكة العالمية لوكاالت التعليم.
تم إضافة المالحق التالية لتسليط الضوء على مصادر وطروحات إضافية مرتبطة بالرخاء النفسي والتعلم االجتماعي والعاطفي:
•

ملحق  :1تحليل مختصر للمصادر :تدريب المعلمين في الطوارئ

•

ملحق  :2نتائج رئيسية :تدخالت الصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي في المدارس

•

ملحق  :3خصائص رئيسية لبرمجة تعلم عاطفي واجتماعي فعالة

•

ملحق  :4برمجة التعلم العاطفي واالجتماعي :لمحة عامة

•

ملحق  :5أمراض متعلقة بالضغط النفسي والقيود االجتماعية والعاطفية واإلدراكية
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المالحق
ملحق  :1تحليل مختصر للمصادر :تدريب المعلمين في الطوارئ
جدول  :4قائمة في محتوى تدريب المعلمين في الطوارئ .المصدرREPSSI )2010(, p. 18 – 20 :

المحتوى

مكان المحتوى في المواد التدريبية
العواقب النفسية واالجتماعية للطوارئ

•
•
•
•
•

تعريف المصطلحات“ :الصحة النفسية” “ /الدعم النفسي”“ /الرخاء النفسي” “ /قوة التحمل” /التعايش
عواقب الصحة النفسية واإلجتماعية متعددة الطبقات هي نتائج الطوارئ بالنسبة للبالغين واألطفال والعائالت والمجتمعات
تعتبر أعراض الضغط النفسي واليأس نتائج طبيعية وفي الغالب ال تحتاج الستجابة دعم نفسي واجتماعي متخصص
يمتلك معظم الناس قوة تحمل وال يطوروا لحاجة لدعم نفسي واجتماعي متخصص
يعتمد التأثير على الناس المتضررين على توافر الحاجات األساسية واآلمان والحماية والدعم االجتماعي وقوة التحمل الطبيعية
وأسلوب التعايش وعوامل الحماية والتصرفات والقيم واألخالق

• )IASC MHPSS Guidelines (1
• )SCF (5
• )Balls, Books (7
• )UNICEF (11
• )IRC (11

التعليم كدعم نفسي واجتماعي في الطوارئ
• )IASC MHPSS Guidelines(1
•
•
•
•

يتأثر الناس ،ومن ضمنهم األطفال ،بالطوارئ بطرق مختلفة
مفهوم أساسي“ :التعلم كتدخل اجتماعي ونفسي رئيسي”
تتاح حماية الفتيات من خالل التعليم
أفضل ممارسات الدعم النفسي واالجتماعي في المدرسة

• )IASC GBV (3
• )INEE (2
• )SCF (5
• )Balls, Books (7
• )UNESCO/IIEP (4
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المحتوى

مكان المحتوى في المواد التدريبية

قواعد ارشادية عالمية حول التعليم في المدارس
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مراجعة لإلرشادات الدولية حول كيفية وسبب توفير التعليم في الطوارئ
يعتبر التعليم كأولوية
يستند التعليم في الطوارئ على ثالث مبادئ أساسية:
حق األطفال في التعليم (للجميع شامال الذكور واإلناث واألطفال ذوي االعاقة)
حاجة األطفال للحماية
أولوية المجتمع في التعليم
يوصى بمقاربة متعددة الطبقات للتدخل حسب هرم ارشادات اللجنة المشتركة الدائمة بين الوكاالت والصحة النفسية والدعم
النفسي واالجتماعي
أهمية فهم االحتياجات الفعلية وتوفير تدخل للناس متوافقا مع المستوى المناسب
يحتاج كل األطفال للتعليم الذي يسهله المعلمون ويقدم دعم على المتسوى الثاني من هرم االرشادات الذي وضعته اللجنة المشتركة
الدائمة بين الوكاالت وبرامج الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي حيث أنها توفر بيئة تعمل على تحقيق االستقرار والعادية
والحماية وتوفر بيئة اجتماعية وأمل في المستقبل وتروج لقوة تحمل وتعايش طبيعي.

• )IASC MHPSS Guidelines (1
• )INEE (2
• )SCF (5
• )UNESCO/IIEP (4

نظم الدعم المتكاملة أساسية في فترات الطورائ
• )Balls, Books (7
•

يجب أن تشمل كل األنشطة االنسانية ،بما فيها التعليم ،دعم نفسي واجتماعي لتسهيل الرخاء النفسي.

• )IASC MHPSS Guidelines (1
• )SCF (5

يمنح التعليم الجيد دائما ً دعما ً نفسيا ً واجتماعيا ً في الطوارئ
• )IASC MHPSS Guidelines (1
•
•
•
•

يمنح التعليم الجيد دائما دعم نفسي واجتماعي في حاالت الطوارئ أو في غير حاالت الطوارئ
ممارسات تعليمية جيدة وكيفية دمج الدعم النفسي واالجتماعي
ممارسات ادارة فصلية تعزز البيئة التعليمة وتسهل نمو وتطور االطفال
يمنح التعليم الجيد مهارات تعليمية حياتية لتسهيل نمو وتطور األطفال

• )INEE (2
• )IRC (10
• )UNICEF (11
• )SCF (5
• )MOE Uganda (8
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مكان المحتوى في المادة التدريبية

المحتوى
دور المعلمين والمدارس في حاالت الطوارئ
•
•
•
•
•
•
•
•

للمعلمين دور هام
المعلمون جزء طبيعي من شبكة الدعم النفسي االجتماعي
يستطيع المعلمون إضافة أنشطة في الفصل والتي تعزز بشكل أكبر النمو والتطور لكل األطفال
المعلمون ليسوا استشاريون واألنشطة الفصلية ليست بهدف االستشارة
يستطيع المعلمون التعرف على األطفال الذين يحتاجون صحة نفسية ودعم اجتماعي ونفسية ويحيلوهم لآلخرين للخدمات
يستط يع المعلمون الحاصلون على تدريب مناسب أن يقدموا دعم إضافي وتواصل وحل مشكالت ووالتشبيك مع األهالي
والمجتمعات من أجل األطفال الذين تعرضوا لضغط نفسي واجتماعي أكثر
يستطيع المعلمون إرسال األطفال الذين يعانوا من ضغط نفسي يؤثر على حياتهم اليومية للمصادر المتاحة
تسهل المدارس تحقيق حماية اضافية من خالل تعليم األطفال مهارات الحياة األساسية

•
•
•
•
•

)UNICEF (11
)• IRC (10
)• SCF (5
)• INEE (2
)• IASC-GBV (3

المشاركة في مساعدة النفس من قبل المتضررين من الطوارئ
•
•
•
•
•

يجب على كل األنشطة اإلنسانية أن ترفع مشاركة المتضررين باألزمات إلي أقصى حد في مساعدة الذات
يملك الناس المتضررين طرق لمساعدة ذواتهم ويجب أن يتم تسهيل هذه الطرق
يضاف الدعم الخارجي فقط في حال عدم تمكن الناس المتضررين من مساعدة أنفسهم بشكل فعال
المشاركة العائلية ضرورية في المدرسة
المشاركة المجتمعية ضرورية في المدرسة

•
•
•

)IASC MHPSS Guidelines (1
)UNICEF (11
)IRC (10

دعم المعلمين العاملين في حاالت الطوارئ
•
•
•
•

الواقعية حول األدوار الفعلية التي يمكن أن يلعبها المعلمون خالل الطوارئ
دراك المعيقات الشخصية والمهنية للمعلمين في الطوارئ
الطرق التي تمنح المعلمون الدعم
القواعد السلوكية للمعلمين

•
•
•
•

)IRC (10
)UNESCO/IIEP (4
)UNICEF (11
)IASC-GBV (3
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جدول  :5قائمة بالمواد التدريبية.
أ) إرشادات دولية
عنوان المواد التدريبية

الوصف

.1
 IASCإرشادات الصحة النفسية والدعم النفسي اإلجتماعي )(2007

إرشادات شاملة للطوارئ .تشمل التفكير المنطقي بأهمية التعليم باإلضافة
إلى إرشادات وخطوات فعلية لدمج الدعم النفسي واالجتماعي وتعزيز
الرخاء في المدارس تشمل مراجعة واضحة للممارسات الجيدة في التدريب

.2
 INEEالمعايير الدنيا للتعليم خالل الطوارئ:
االستعداد ،االستجابة والتعافي )(2010

إرشادات شاملة وواضحة لتأسيس وبناء التعليم خالل الطوارئ ،تشمل
خطوات فعلية واضحة لتيسير الدعم النفسي االجتماعي في المدارس وتعليم
الفتيات

.3
إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لتدخالت العنف القائم على النوع
االجتماعي في الظروف االنسانية )(2015

إرشادات شاملة للطوارئ وتوفير الحماية في حاالت العنف القائم على أساس
النوع االجتماعي ،تشمل إدراكا بأهمية التعليم كوسيلة لحماية األطفال.

.4
إرشادات التخطيط للتعليم وإعادة اإلعمار

مراجعة ألهمية التعليم في تعزيز الصحة النفسية واالجتماعية وكيفية تضمين
الدعم النفسي االجتماعي في خطط التعليم خالل عملية إعادة اإلعمار.
مراجعة ألهمية دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس مع خطوات فعلية
حول كيفية التطبيق.
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ب) معلومات للمدربين
عنوان المادة التدريبية
.5
التعليم في الطوارئ
أداة لبدء وادارة التعليم في الطوارئ )(2003

الوصف
مراجعة لكيفية بدء وإدارة التعليم خالل الطوارئ وتشمل دمج الدعم النفسي واالجتماعي في
المدارس .تشمل العديد من األنشطة العملية الستخدامها في المدارس .تم تطوير هذه الرزمة استجابة
للحاجة المتنامية لوجود أدوات عملية ترشد العاملين في الميدان حول استيعاب عمل التعليم وتطبيقه
في الطوارئ .أما في توفير إطار عام وأدوات عملية فإن هذه الرزمة تستهدف العاملين في الميدان
المسؤولين عن إنشاء وإدارة المشاريع التعليمية في الطوارئ
شرح هام لقيمة البرامج التكاملية.

.6
التدخالت النفسية االجتماعية أو البرامج المدمجة للصحة النفسية؟
)(2006

يتضمن المقال رسما توضيحيا لإلطار العام الذي يعكس دمج األمن ،والمشاركة ،والتنمية في العوامل
المختلفة للرخاء ،باإلضافة إلى منظور وطرح تكاملي يدعو إلى تضمين القضايا النفسية االجتماعية
في البرامج اإلنسانية في مختلف القطاعات .السؤال الجوهري ليس عن مكونات التدخل النفسي
االجتماعي وإنما كيف تعزز جميع التدخالت اإلنسانسة الرخاء للجميع .يدعم المقال النقاط المختلفة
بأمثلة عملية تطبيقية من الميدان.

.7
دروس مثيرة لالهتمام ومفيدة للمدربين ،تم تعلمها من تسونامي ومن دراسة حاالت من سياقات
كرات وكتب وعناق الدببة :االستجابة النفسية واالجتماعية من خالل
آسيوية .يقدم شرحا ملخصا عن معنى النفسي واالجتماعي وطيفية استخدامه في التعليم الرسمي
التعليم في مواقف الطوارئ )(2006c
لمساعدة األطفال على إيجاد مرونتهم وتقويتها.
.8
بدائل للعقوبات الجسدية
سلسلة خلق مدارس أكثر أمانا ً :عدد  1دليل لتعزيز االنضباط
االيجابي في المدارس )(2008

توجهات مثيرة لإلهتمام حول عدم التسامح مع العقوبة الجسدية من وزارة التعليم األوغندية .هذا
الكتيب معد لجميع من لهم عالقة بتصميم وإيصال التعليم بمن فيهم المعلمين ،ومدراء المدارس،
والهيئة اإلدارية للمدرسة ،والطالب ،وأولياء األمور ،والموظفين الذين يطبقون السياسات العامة ومن
يريد خلق بيئة آمنة في المدارس .يوفرهذا الكتيب بدائال عن العقاب الجسدي وكيفية تطبيقه في
المدارس في المجتمع.

.9
تطوير المعلمين ورخاء الطالب )(2004

نتائح بحث مهمة عن التأثير المحدود للطرق المعتادة لتدريب المعلمين وتوصيات جوهرية حول كيفية
تحسين هذا التدريب الذي يحب أخذه بعين االعتبار.
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ج) نماذج عالمية لتدريب المعلمين (تمنح كل من هذه الكتيبات التدريبية واالرشادات نماذج مفصلة حول الدورات التدريبية للمعلمين .وتشمل منهج مفصل مع أهداف وتدريبات
تفاعلية لتعزيز المعرفة والمهارة التعليمية .وتعتبر نماذج مفيدة للمدربين ليقوموا بمراجعتها والعودة اليها وهم يصممون تدريبهم الخاص للمعلمين)

عنوان المادة التدريبية

.10
 IRCدليل تدريب المعلمين النفسي واالجتماعي )(2004

.11
يونيسف:
الرعاية والحماية النفسية واالجتماعية لألطفال
في الطوارئ )(2008

نقاط القوة
ترابطات جيدة قائمة بين التراكيب النظرية للدعم النفسي واالجتماعي وتطور واحتياجات ومشاكل
األطفال من خالل ترابطهم مع أدوار المعلمين وأهداف التعليم ودمج هذه األفكار النظرية في
األنشطة العملية الصفية .تمنح أنشطة عملية مفيدة إلدارة الصف .تقدم أفكارا حول الكيفية التي
يمكن للمدربين فيها دمج االنعكاس الذاتي والدعم للمعلمين.يستخدم هذا الدليل مثلثا يظهر مستويات
مشاكل الطالب مع تدخالت محتملة تختلف عنها في اللجنة المتشركة الدائمة بين الوكاالت ولكنها
مشابهة ومفيدة.
هذا الدليل هو األكثر توافقا مع المبادئ التوجيهية للجنة المتشركة الدائمة بين الوكاالت والصحة
النفسية والدعم النفسي االجتماعي حيث تم كتابتها خصيصا ُ لهذا الغرض .تقدم المنهج األكثر
شموال ووضوحا .مفيدة للمدربين قليلي التجرب ،إذ يستطيع المدربين من غير الخبراء في استخدام
هذا الكتيب أن يقرؤوه ويستخدموا األمثلة اليومية .يمنح الكتيب إرشادا يوميا مع تفاصيل كاملة عن
المحتوى والطرق والمصادر الخ .تركيز على استخدام تجارب المعلمين في عملية التعلم .دمج
المبادئ الرئيسية الخاصة بالدعم النفسي واالجتماعي والصحة النفسية وكل المفاهيم األساسية
لتعزيز الصحة النفسية واالجتماعية مع المدارس .ودمج طرق االرتخاء والدعم للمتدربين.
مقترحات واضحة حول كيفية خلق بيئة صفية تدمج الرخاء والدعم النفسي واالجتماعي في أسلوب
تعليمها .على سبيل المثال :بيئة صفية آمنة وداعمة ،وعالقات وتواصل بين األطفال والمعلمين.
تمييز واضح بين أغلبية األطفال الذين يملكون قدرة على التحمل وكيفية تسهيل تعايشهم وبين
مجموعة صغيرة من األطفال ذوي احتياجات خاصة .مقترحات واضحة عن كيفية مساعدة
المعلمين لألطفال المحتاجين لرعاية خاصة .تمنح ارشادات توجيهية للعمل مع العائالت
والمجتمعات .نشرات مفيدة للمشاركين.

المصدرAdopted from REPSSI (2010), pp. 43- 46 :
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ملحق  :2نتائج رئيسية :تدخالت الدعم النفسي والصحة النفسية في المدارس
جدول  :6عينة من تدخالت الدعم النفسي والصحة النفسية في المدارس
التدخل واإلعداد

المن ّفذ

النهج

الهدف

تدخل مدون موجه للمجموعات
إثر التعرض ألحداث صادمة.
يتضمن عناصر من تدخالت
الوقاية والعالج المختارة ،بواقع
 15جلسة على مدى  5أسابيع.
لتحديد األطفال الذين يعانون من
صعوبات نفسية واجتماعية
يسمح بعمل مسح مختصر.

األهداف األساسية للتدخل
القائم على الصف:

النتائج

التدخل القائم على الصف
التدخل القائم على
الصف :نيبال،
بوروندي،اندونيسيا،
سريالنكا
المصدرJordans :
;)et al. (2010
Tol et al.
(2014); Tol et
al. (2012); Tol
)et al. (2008

التدخل القائم على الصف كان
جزءا من باقة رعاية متعددة
الطبقات والتي تضمنت :ترويج
الصحة النفسية القائم على
المدارس ،التدخل الوقائي
العالمي (كالنشاطات االجتماعية
المنظمة) ،التدخالت العالجية
(كاالستشارات النفسية
واالجتماعية والتحويل
الختصاصيي الصحة النفسية.

 -1التقليل من المشاكل
النفسية واالجتماعية ومن
مخاطر سوء االندماج في
المجتمع والتكيف معه
 -2تيسير المرونة والتمكين
من خالل تعزيز التكيف،
والسلوك االجتماعي
اإليجابي ،واألمل بحيث يجمع
كال من المكونات التي تركز
على الصدمة (تقنيات اإلدراك
السلوكية مثل الرسم المرتبط
باألحداث السلبية ،التعليم
النفسي ،مناقشة التأقلم)
والعوامل المعبرة الخالقة
(تمرينات الدراما ،والحركة،
واستخدام الموسيقى)

نيبال :تم اختيار مجموعة
متوازنة من حيث النوع
االجتماعي من المتدخلين بناء
على خبراتهم السابقة
وتقاربهم مع األطفال من
المجتمعات المستهدفة.
بوروندي وسريالنكا :تم
تحديد ميسرين محليين غير
مختصين على أن يكونوا
حاصلين على شهادة الثانوية
العامة في المدرسة وأن
يتحلوا بالتقارب مع األطفال
وبالقدرة على التعامل معهم.

نيبال :أظهر التدخل النفسي واالجتماعي آثارا إيجابية معتدلة
قصيرة المدى مثل التحسن في مؤشرات المرونة والسلوك
االجتماعي ضمن مجموعات جزئية ممن تعرضوا لنزاع
مسلح ،وانخفاض في الصعوبات النفسية والعنف ضمن
األوالد ،وزيادة السلوك االجتماعي اإليجابي ضمن البنات،
وزيادة اإلحساس باألمل لدى األطفال األكبر سنا .لم يقلل
التدخل من أعراض االضطرابات النفسية .بشكل عام هذه
الدراسة تؤكد على أن للدعم النفسي واالجتماعي القدرة على
خفض أعراض الكرب النفسي واالجتماعي (خاصة مشاكل
السلوك االجتماعي) وزيادة المناحي اإليجابية للرخاء لدى
الشباب المعرضين للخطر (اإلحساس باألمل ،والسلوك
االجتماعي اإليجابي) ،على الرغم من أن النتائج تقتصر على
بعض المجموعات الجزئية.
بوروندي :لم يتم تحديد أي آثار عامة للتدخل ،بينما تم تحديد
فوائد التدخل للمجموعات الجزئية من األطفال المقيمين في
منازل كبيرة (انخفاض في أعراض االكتئاب والخلل
الوظيفي) مع كال الوالدين (انخفاض في أعراض االكتئاب
واضطراب ما بعد الصدمة)؛ أظهر األطفال األصغر سنا
واألطفال األقل عرضة للصدمات المشاركين في التدخل
تطورا في اإلحساس باألمل .بينما أظهرت مجموعات
األطفال على قائمة االنتظار ارتفاعا في أعراض االكتئاب؛ تم
مالحظة آثار سلبية على األطفال النازحين الذين شاركوا في
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التدخل وكانت نتائجهم أسوأ من حسث األمل والخلل
الوظيفي.

التدخل واإلعداد

النهج

الهدف

المن ّفذ

النتائج
بشكل عام هذه النتائج ال تدعم التدخل القائم على المدرسة
كعالج ألعراض االكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة لدى
األطفال المتأثرين بالنزاعات؛ يظهر للتدخل فوائد وقائية ثابتة
إال أنها منوطة بمتغيرات مرتبطة بالفرد (مثال :العمر،
الجنس) وبالسياق (مثال :مهنة العائلة ،حالة النزاع ،النزوح).
سريالنكا :لوحظ أثر التدخل في الصعوبات المرتبطة بالسلوك
لدى األوالد الذين يعانون من أعراض القلق واضطراب ما
بعد الصدمة ،ولدى األطفال ممن لديهم مستوى منخفض من
الضغوطات المرتبطة بالحرب (اضطراب ما بعد الصدمة،
والقلق ،والخلل الوظيفي)؛ أظهرت البنات في مجموعة
التدخل انخفاضا أقل من نظيراتهن في قائمة االنتظار من
حيث أعراض اضطراب ما بعد الصدمة .لوحظ أثر إيجابي
اساسي للتدخل على مشاكل السلوك ،كان هذا األثر أكبر لدى
األطفال األصغر سنا .كما لوحظت آثار للتدخل على
مجموعات جزئية معينة .وجدت آثار أكبر لدى األوالد ممن
يعانون من أعراض القلق واضطراب ما بعد الصدمة ،ولدى
األطفال األصغر سنا في السلوط االجتماعي اإليجابي؛ تم
التحقق من أن للتدخل آثارا أقوى على أعراض القلق
واضطراب ما بعد الصدمة والخلل الوظيفي لدى األطفال
ممن لديهم مستوى منخفض من الضغوطات الحالية المرتبطة
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بالحرب؛ أظهرت البنات في ظرف التدخل انخفاضا أقل من
نظيراتهن في قائمة االنتظار من حيث أعراض اضطراب ما
بعد الصدمة .بشكل عام ،تم استنتاج أن التدخل النفسي
واالجتماعي الوقائي القائم على المدرسة في مناطق متقلبة
تستمر فيها الضغوطات المرتبطة بالحرب القائمة قد يحسن
من مؤشرات الرخاء النفسي واالجتماعي وأعراض
اضطراب ما بعد الصدمة المرتبطة بالتوتر لدى بعض
األطفال إال أنه قد يقوض التعافي الطبيعي لدى آخرين.
التدخل واإلعداد

النهج

الهدف

المن ّفذ

النتائج

اندونيسيا :المتدخلون ،ممن
هم على األقل في عمر 18
وحاصلين على شهادة الثانوية
العامة ،تم اختيارهم من
المجتمعات المحلية
المستهدفة.

اندونيسيا :هذا اإلعداد أظهر أقوى الفوائد ،التي لوحظت
بشكل أساسي في تحسن اإلحساس باألمل وفوائد إضافية
للبنات ممن يعانين من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة
والخلل الوظيفي؛ إال أن التغييرات في تعابير الصدمة
(األعراض الجسدية ذات العالقة بالتوتر) ،أعراض االكتئاب،
القلق ،والوظائف لم تختلف بين مجموعات العالج واالنتظار.
مالحظة :األطفال في اندونيسيا ونيبال يعيشون في الغالب مع
عائالت داعمة ،مع قلة في التعرض المستمر للعنف المرتبط
بالنزاع .في هذه اإلعدادات ،يستطيع التدخل القائم على
الصف أن يبني على نقاط القوة القائمة .أما في بوروندي
وسيريالنكا فإن النزاعات الطويلة الممتدة قضت على وظائف
الحماية على مستوى األسرة والحي ،وكان العنف مستمرا.
في هذه اإلعدادات كان للتدخل القائم على الصف
المختصرنتائج عكسية على بعض المجموعات الغير حصينة.
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األنشطة النفسية واالجتماعية المنظمة والقائمة على المدرسة
األنشطة النفسية
واالجتماعية المنظمة
والقائمة على المدرسة –
شمال أوغندا

المصدر:
)2011) .Ager at al

التدخل واإلعداد

يشمل تدخل األنشطة النفسية
واالجتماعية المنظمة والقائمة
على المدرسة سلسلة من 15
جلسة صفية مصممة لتزيد
تدريجيا من مرونة األطفال
من خالل أنشطة منظمة
تتضمن الدراما ،والحركة،
والموسيقى ،والفن ،مع
مكونات إضافية تعالج دعم
الوالدين ،ودور المجتمع.
النهج

تستخدم مرونة األطفال
الطبيعية لمساعدتهم على
التعافي من الصدمات

نفذ معلمو المدارس
المعتادون والمدربين على
األسلوب المكونات الصفية
والمجتمعية .يسر موظفو
إنقاذ الطفل لقاءات األهل

المن ّفذ

الهدف

لوحظت ازديادات مهمة في معدالت رخاء األطفال في
مجموعات التدخل والمقارنة على فترة تمتد لـ  12شهر،
إال أن رخاء األطفال الذين تلقوا تدخل األنشطة النفسية
واالجتماعية المنظمة والقائمة على المدرسة ازداد أكثر منه
لألطفال في مجموعات المقارنة ،بناء على تقارير الطفل
والوالد وليس المعلم .كان هناك أدلة في بعض المؤشرات
أن األطفال األكبر سنا والبنات قد أظهروا نتائج أفضل.
تشير النتائج إلى قيمة هذا التدخل في سياق التعافي ما بعد
النزاع.
النتائج

التغلب على تهديد اإلرهاب
التغلب على تهديد
اإلرهاب – إسرائيل
المصدرBerger, :
Pat- Horenczyk
)Gelkopf (2007

يوفر هذا البرنامج الكلي مواد
تعليمية نفسية وتدريب مهارات
مع ممارسات تأملية ،وتمارين
الطاقة الحيوية ،والعالج بالفن،
وتقنيات السرد إلعادة معالجة
تجارب الصدمات( .يتضمن
التدخل مشاركة مهمة لألهل
من خالل واجبات منزلية
تطلبت تعاونهم.

التغلب على تهديد اإلرهاب
هو برنامج صفي مصمم
لمساعدة األطفال على
التكيف مع تهديد اإلرهاب
والتعرض له.

معلمون خصوصيون

كان هنالك انخفاضات أكبر ملحوظة في جميع قياسات
أعراض اضطراب ما بعد الصدمة ،والشكاوى الجسدية،
وفي كال مستويات القلق العام واالنفصال مقارنة بمجموعة
التحكم .باإلضافة ،لم يظهى أي طالب في المجموهة
النشطة أي تدهور في األعراض مما يدفع لالعتقاد بأنه ال
يوجد آثار ضارة للتدخل .تحسن األوالد أكثر من البنات في
قياسات الخلل الوظيفي
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الشفاء والتعليم من خالل الفنون
برنامج الشفاء والتعليم
من خالل الفنون – إنقاذ
الطفل

التدخل واإلعداد

يساعد برنامج الشفاء والتعليم
من خالل الفنون األطفال
على التعبير عن مشاعرهم
وتجاربهم من خالل أشطال
متعددة من الفنون مثل
الرسم ،والتلوين،
والموسيقى ،والدراما،
والرقص ،مما يساعدهم على
تحسين رخائهم العاطفي
وقدرتهم على التعلم
النهج

الهدف

تم تجريب برنامج الشفاء والتعليم من خالل الفنون في 6
أماكن – السلفادور ،وهايتي ،ومالوي ،وموزمبيق ،ونيبال،
والضفة الغربية وكانت النتائج الفتة.
الشفاء :طور األطفال القدرة على التعبير ،وضبط
عواطفهم ،وتحسين التحكم بالنفس وتقدير النفس ،التعافي
وبناء المرونة ليكونوا جاهزين للتعلم .التعلم :طور األطفال
مهارات اإلدراك الالزمة للتعلم – اإلدراك الحسي،
واالهتمام ،والذاكرة ،والمنطق ،واالستنتاج ،باإلضافة إلى
مهارات اللغة ،والمهارات االجتماعية والجسدية.
المن ّفذ

النتائج

الشفاء والتعليم من خالل الفنون
المصدرSave the :
(2016) Children

برنامج الشفاء والتعليم من
خالل الفنون مصمم لألطفال
من عمر  14 – 3سنة ممن
يعيشون في مجتمعات متأثرة
بالنزاع ،أو العنف ،أو مرض
نقص المناعة المكتسبة ،أو
الفقر المدقع.

األطفال المشاركين في برنامج الشفاء والتعليم من خالل
الفنون كانوا على الدوام أكثر تعبيرا وانخراطا في التعلم
من نظرائهم من غير المشاركين .أحيوا الذهاب إلى
المدرسة وترفعوا لصفوف عليا بنجاح أكبر .بعض هؤالء
األطفال جربوا اإلحساس باألمل والمتعة ألول مرة في
حياتهم.

تصمم إنقاذ الطفل منهاجا
مرتبطا بالثقافة لبرنامج الشفاء
والتعليم من خالل الفنون ليلبي
احتياجات األطفال في كل
مجتمع .يتضمن البرنامج
تدريب معلمين محليين ورعاة
آخرين على توجيه األطفال في
أنشطة الفنون التعبيرية،
واسنخدام الفن كوسيلة للتعبير
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عن النفس وتطوير مهارات
حساسة؛ دعم األطفال ممن
يحتاجون مساعدة خاصة؛ دمج
أهالي األطفال ومجتمعاتهم في
العملية.
يرعى برنامج الشفاء والتعليم
من خالل الفنون مجموعة
متنوعة من أشكال الفنون
التعبيرية .تبدأ عملية الشفاء
عند مشاركة الطفل/ـة
ذكرياته/ـا أو مشاعره/ـا سواء
شفهيا أو من خالل التعبير
الفني مع شخص بالغ محب
وأهل للثقة أو مع نظير.
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ملحق  :3خصائص رئيسية لبرمجة تعلم عاطفي واجتماعي فعالة
مخطط لها بعناية ،قائمة على النظرية والبحث
• منظمة بشكل منهجي لتعالج االحتياجات المحلية المحددة
• قائمة على نظريات سليمة في تنمية الطفل ،التعلم ،علم الوقاية ،وممارسات تم التحقق منها تجريبيا
• متابعة التطبيق وتقييم البرنامج مدمجة في عملية التخطيط
تعلِّم مهارات التعلم العاطفي العاطفي واالجتماعي لغاية التطبيق في الحياة اليومية
• توفر إرشادات من مجموعة واسعة من المهارات العاطفية – االجتماعية ،والمعرفة ،والتوجه ضمن أساليب تتموية واجتماعية –
ثقافية مالئمة
• تشجع التطبيقات الشخصية واالجتماعية التعميم لتشمل مناطق وإعدادات متعددة المشاكل
• تساعد في تنمية توجهات وقيم أخالقية ،إيجابية ،محترمة عن الذات واآلخرين والعمل والمواطنة
• تتضمن المهارات إدراك وإدارة العواطف ،وتقدير آراء اآلخرين ،ووضع أهداف إيجابية ،وصنع قرارات مسؤولة ،ومعالجة التفاعالت
الداخلية بفعالية.
تخاطب أبعاد التعلم االجتماعية والمؤثرة
• تبني التعلق بالمدرسة من خالل ممارسات صفية ومدرسية مراعية ،ومدمِجة ،وتفاعلية ،وتعاونية
• تقوي العالقات بين الطالب ،والمعلمين ،وموظفي المدرسة ،والعائالت ،وأفراد المجتمع
• تشجع وتوفر فرص المشاركة
• تستخدم أساليب تعليم متنوعة ومدمجة التي تحفز ونشرك الطالب
• تعزز المسؤولية ،والتعاون ،وااللتزام بالتعلم
• تغذي اإلحساس يالحماية ،واألمن ،والدعم ،واالنتماء
• تؤكد مراعاة الثقافة واحترام التعددية
تؤدي إلى برمجة موحدة ومنسقة ومتكاملة ومرتبطة بمخرجات التعلم
• توحيد اإلطار العام الذي يعزز ويكمل التنمية االجتماعية – العاطفية واألكاديمية
• هيئة متكاملة من المنهاج األكاديمي الرسمي وغير الرسمي والنمط اليومي (مثال :الغداء ،االنتقال ،ساحة اللعب ،النشاطات الالمنهجية)
• تزود للطالب بانتظام على مدى عدة سنوات من الحضانة وحتى المرحلة الثانوية
• تنسق مع خدمات دعم الطالب من صحة وتغذية ورياضة وتعلم الخدمة ،وعلم النفس ،واإلرشاد ،والتمريض
تعرف عوامل تطبيق أساسية لدعم تنمية وتعلم اجتماعي وعاطفي فعالين
ّ
• تعزز بيئة تعلم آمنة ومراعية وتعاونية ومليئة بالتحديات
• تراقب بشكل مستمر خصائص التدخل والتدريب والدعم التقني ةالعوامل البيئية لضمان تطبيق ذي جودة عالية
• توفر القيادة ،وفرصا للمشاركة في التخطيط ،ومصادر كافية
• السياسات المؤسساتية تتماشى مع وتعكس أهداف التعلم االجتماعي – العاطفي
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• تعرض تنمية مهنية معدة بشكل جيد ،اإلشراف ،التدريب ،الدعم ،والتغذية الراجعة البناءة
تتضمن شراكات مع العائلة والمجتمع
• تشجع وتنسق الجهود وتشرك الطالب ،والنظراء ،وأولياء األمور والمعلمين ،وأفراد المجتمع
• توجهات ومهارات التعلم االجتماعي – العاطفي يتم تشكيلها وتطبيقها في المدرسة والبيت والمجتمع
تتضمن تحسينا ً مستمراً ،تقييما ً للمخرجات ،ونشراً للمكونات
• استخدام نتائج تقييم البرنامج للتحسين المستمر ولتحديد مدى التقدم في تحقيق األهداف والتعديالت الالزمة
• اعتماد التقييم متعدد األوجه لفحص التطبيق ،والمعالجة ،ومعايير المخرجات
• مشاركة النتائج مع أصحاب المصلحة
المصدرZins, J. E., et al. (2004), p. 10 :
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ملحق  :4برمجة التعلم العاطفي واالجتماعي :لمحة عامة
يوفرجدول  7وجدول  8لمحة عامة عن برامج التعلم االجتماعي والعاطفي في االستجابة لإلغاثة والتنمية ،بناء على المعلومات المتوفرة .بيتما يعرض جدول  9بعض برامج التعلم االجتماعي
والعاطفي التي تم تطبيقها ودراستها في الدول عالية الدخل بشكل أساسي في الواليات المتحدة األمريكية ،وهي من بين األكثر بحثا

جدول  :7اإلغاثة والتنمية الدولية :برامج التعلم االجتماعي العاطفي
برامج التعلم االجتماعي
العاطفي

الفئة
المستهدفة

صندوق الناجين من
التطهير العرقي –
برنامج عائلي في
مدرسة التحالف الثانوية
في مقاطعة غاسابو،
راوندا

األيتام واألطفال
المتضررين في
مدارس راوندا
الثانوية

خصائص البرنامج

النتائج

صندوق الناجين من التطهير العرقي – برنامج عائلي

المصدر Baskin
()2014

منهاج التعلم االجتماعي العاطفي خارج الغرفة الصفية :تعقد االجتماعات مرتين
أسبوعيا في أوقات محددة خالل األسبوع الدراسي .في هذه االجتماعات تلتقي
عائالت مكونة من  25-15طالب من جميع المستويات في مكان محدد على أرض
المدرسة لمدة  30دقيقة تدار من قبل الطالب كيفما شاؤوا؛ للغناء ،الصالة ،لمناقشة
امور المدرسة أو قضايا اجتماعية أوتحديات يواجهونها.أحيانا ،يدعو قادة العائالت
المعلمين أو طالبا من غير المشاركين للزيارة أو االنضمام الجتماعهم العائلي
لتوطيد عالقة االحترام المتبادل بين المغلمين
والطالب .خالل الفصل الدراسي الثاني تدعم تدعم العائالت بعضها بعضا اجتماعيا
وعاطفيا في غياب عائالتهم الفقيدة .خالل السنة الدراسية يقوم أعضاء العائلة
األكبر سنا بإرشاد وتوجيه األعضاء الجدد األصغر سنا عن ثقافة المدرسة ،وكيفية
بناء حياة اجتماعية وأكاديمية متميزة والتعامل مع مشاعر الخسارة .يبقى البرنامج
مبادرة يقودها الطالب التي تعزز الهوية الجماعية للطالب في تجربة مشتركة
بغض النظر عن العمر ،والمرحلة الدراسية ،والعرق والدين.

تصميم البرنامج العائلي لصندوق الناجين من التطهير العرقي فعال
في إعدادات غير رسمية خارج غرفة الصف في دول ما بعد
النزاع .يعزز تصميم البرنامج المميزات الرئيسية للتعلم االجتماعي
العاطفي في بناء قدرات الطالب للتعاطف واالحترام والتعاون .كما
يعزز اإلحساس باالنتماء وبقيمة الذات والعالقات اإلبجابية مع
النظراء والمعلمين .باستثناء تكلفة إطالق البرنامج تجريبيا في
مدارس جديدة ال يوجد مصروفات أخرى مما يجعل البرنامج مج ٍد
اقتصاديا ومستدام .دعوة المعلمين والطالب غير المشاركين
لحضور االجتماعات العائلية يعزز روح المبادرة والدمج مع
مجتمع المدرسة األكبر
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الفئة
المستهدفة

خصائص البرنامج

النتائج

إعادة تأهيل األطفال الجنود في مركز النغويني
إعادة تأهيل األطفال
الجنود في مركز
النغويني ،مابتو –
موزمبيق

األطفال الجنود
ممن تتراوح
أعمارهم بين 6
و 16سنة

المصدرBaskin :
()2014

يركز برنامج إعادة التأهيل إلنقاذ الطفل ،ذو الستة شهور في مركز النغويني على
 4مخرجات :التأسيس لألمان ولميثاق شرف في التعامل؛ إعادة تأسيس عمليات
ضبط النفس :تعزيز الحماية مقابل سلوك وتقييم السعي للبقاء ،ودعم صنع المعنى.
عمل موظفو إنقاذ الطفل على تأسيس عادات اجتماعية وسلوكية جديدة ضمن
المركز ومواجهة محاوالت المقاومة الوطنية في موزمبيق تخشين األطفال عاطفيا
وذلك بمعاقبة أي شخص يعرض المساعدة أو يظهر مشاعره لآلخرين .النشاطات
اليومية تتضمن :ممارسة الرياضة ،الموسيقى ،مشاريع الفن الجماعية ،وسرد
القصص الشخصية ،للمساعدة في استبدال آليات البقاء والتكيف المترسخة في
األطفال عبر سنين الحرب بمشاعر األمن واالستقرار والطبيعية ،هذه أهداف
البرنامج .من خالل هذه النشاطات ،يستطيع األطفال الجنود إعادة تعلم الثقة،
والتواصل ،ومهارات حل النزاع ،والتعاون والتعبير عن الذات.

بعد انقضاء  3اشهر ،أشارت قياسات التقييم إلى إحراز التطبيع
لجميع األطفال ،مصحوبا بانخفاض في مستوة العدائية تجاه
الموظفين ،وبزيادة في االنخراط والسلوك االجتماعي .إعادة دمج
األطفال الجنود الذين تم تأهيلهم في مجتمعاتهم تتبع على مدى 16
عاما .لوحظ أن معظمهم استعاد ثباته اقتصاديا في المناطق النائية
في موزمبيق ،وتجدهم زوجاتهم أزواجا جيدين .جميع األطفال
الجنود السابقين استمروا في تجربة التوتر النفسي ،ولكن اعتمدوا
على عوائلهم ،ومجتمعاتهم ،وأصدقائهم للتغلب على هذه
الصعوبات .كان البرنامج ناجحا في وضع آليات للتكيف والتأقلم
في ‘دارة الجزع والصدمة ،باإلضافة إلى غرس اإلحساس
بالمسؤولية االجتماعية وضبط النفس .عرف المشاركون احتياجهم
األكبر بتقبلهم مرة أخرى في عائالتهم ومجتمعاتهم ،الشيء الذي
استطاع المعظم تحقيقه عدا عن  3مشتركين من أصل 29

صفوف الشفاء
صفوف الشفاء
(مجموعة اإلنقاذ
الدولية)
المصدر.IRC )n :
).d

المعلمون

مبادرة لتعزيز رخاء الطالب ،بالمبدأ عن طريق تطوير المعلم .صفوف الشفاء
لمجموعة اإلنقاذ الدولية مصممة خصيصا لسياقات تتضمن حاالت الطوارئ
المفاجئة ،واألزمات المزمنة ،التعافي من األزمات ،والحاالت الهشة .يهدف هذا
الطرح لتطوير وتقوية دور المدارس وخاصة المعلم في تعزيز التعافي النفسي
والرخاء لألطفال والشباب .تستهدف  5مجاالت للتنمية الذاتية :اإلحساس باالنتماء،
اإلحساس بالسيطرة ،اإلحساس بقيمة الذات ،عالقات إيجابية مع األقران ،والتعلق
الشخصي ،عالقات إيجابية مع األشخاص البالغين.

في تقييم داخلي في عام  2005لتوظيف صفوف الشفاء في عمل
مجموعة اإلنقاذ الدولية في افغانستان تبين أن المعلمين المدربين
بذلوا جهدا مميزا لخلق بيئة تعلمية يكون الطفل فيها محورا للتعلم.
في تقييم داخلي آخر في عام  2007وجد أنه بالنسبة للمعلمين
والطالب فإن صفوف الشتاء كانت تحويلية
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برامج التعلم االجتماعي
العاطفي

الفئة
المستهدفة

خصائص البرنامج

النتائج

تعزز صفوف الشفاء هذه المهارات في سياقات المدرسة ،والعائلة ،والمجتمع ،مع
تدريب مكثف للموظفين لتيسير هذه العملية .األسلوب األساسي في صفوف الشفاء
هو تدريب المعلمين وتنمية مهاراتهم مع التركيزعلى ممارسات التعليم الواقعية
الملموسة التي تعزز رخاء الطالب.

كما أشارالمعلمون إلى ازدياد في حضور الطالب بعد تطبيق
أساليب صفوف الشفاء ،وبمبادرة فردية منهم قاموا بتدريب معلمين
آخرين ،بينما أشار الطالب إلحساسهم باألمان والسعادة في
المدرسة بعد تطبيق األساتذة لصفوف الشفاء

67

جدول  :8مبادرات المؤسسات غير الحكوميه والوزارات
المنظمة /المؤسسة والمبادرة
لجنة بنغالدش – الدولية لمساعدة التأهيل )(BRAC
منظمة تنموية مخصصة للقضاء على الفقر من خالل تمكين الفقراء إلحداث التغيير في حياتهم .المصدرSherman (2011) :
بمساعدة من خبراء التعلم االجتماعي والعاطفي ،قيمت  BRACمناهجها التعليمية حول كيفية تطوير الكفاءات الخمس للتعلم االجتماعي والعاطفي ،وعقدت تدريبا دوليا للمدربين مع فريق التعليم فيها،
كما تطلق بشكل تجريبي طرقا لتعزيزها .ركزت على أساسيات التعلم االجتماعي النفسي ،وعلى خلق ظروف مثلى للتعلم .كما مجموعة اإلنقاذ الدولية ،ترى  BRACتدريب المعلم محورا لمؤسستها
التعليمية .وفي تباين متميز عن المدارس الحكومية ،فإن مدارس  BRACاألساسية تجد أن التنمية العاطفية تتشابك والنمو اإلدراكي .تضع  BRAC 4شروط لتعزيز التعلم االجتماعي العاطفي :أن
يشعر الطالب باألمان والدعم وأنهم قادرون اجتماعيا وانهم على قدر التحدي .هذه الظروف تجعل الحصول على مهارات مهينة في التعلم االجتماعي والعاطفي ممكنا .من القاعدة ،تم تقديم المعلمين
لخيارات برامجية متعددة حول تعلمهم الذاتي ،وإدارة غرفهم الصفية ،ووضع القواعد في المدرسة ،وخلق العادات الصفية بالشراكة مع الطالب ،واستخدام الصباحات واالحتماعات الصفية بإنتاجية.
عقدت  BRACتدريبا للمدربين للمؤسسة كلها وذلك لتقديم وتوظيف التعلم االجتماعي العاطفي صراحة في كل البرامج من التمويل الصير وحتى االستجابة للطوارئ .وتم تدريب الموظفين على
مهارات حل المشاكل بفعالية وتهدئة النفس .للمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة./http: //www.brac.net :

وزارة التعليم في تشيلي .المصدرSherman (2011) :
األدوات الذهنية تؤكد أن التحكم بالذات ويناء العالقات ناتج عن اللعب الحر للطالب .يقارن الدارسون اآلن بين اآلثار في تشيلي وفي الواليات المتحدة األمريكية .للمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة:
.http: //www.mscd.edu/collcom/assets/docs/ListofOngoingResearchProjects2.pdf

اليونيسيف .المصدرSherman (2011) :
المدارس صديقة األطفال هي برنامج تعليمي قائم على الحقوق وصديق لألطفال .إن تركيز اليونيسيف على أن يكون الطفل هو المحور وأن تكون صديقة لألطفال يتناغم وصيغة  CASELحول التعلم
االجتماعي العاطفي ( .)CASEL, 2013المدارس صديقة األطفال تعلم وتعزز المساواة بين األوالد والبنات ،الرجال والنساء ،كميثاق للسلوك وكتعلم أساسي .تشجع المدارس بشكل دؤوب المشاركة
الديموقراطية ،واإلشراك ،وتنمية الطفل بشكل كلي .الرجاء االطالع على .http: //www.unicef.org/lifeskills/index_7260.html :قد تم تبني استراتيجية اليونيسيف للتعليم في عدد من
الوزارات في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ،حيث أن أهداف المدارس صديقة األطفال تدمج التعلم االجتماعي العاطفي كوسيلة للتقليل من معدل االنسحاب من الدراسة وتحسين المهارات الحياتية.
للمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة http: //www.unicef.org/eapro/media_7792.html

 Mercy CorpsالمصدرSherman (2011) :
تم تطوير الراحة لألطفال عقب الهجوم اإلرهابي في مدينة نيويورك في  .9/11/2001وقد تم نسخ هذا البرنامج في مختلف أنحاء العالم منذ ذلك الحين ،إذ يشكل األساس للتعافي العاطفي في الظروف
المحطمة .يتم تدريب المعلمين وأولياء األمور والرعاة على كيفية تمييز ودعم األطفال ذوي االحتياجات النفسية الخاصة ،كما يتم تزويدهم بأنشطة وكراسات عمل لمساعدة األطفال على التعامل مع
تجاربهم .ويتم تشجيع التعبير العاطفي من أي نوع كالتحدث والغناء والرقص واللعب والبكاء مع أي شخص بالغ مع التأكيد على تواجدهم ودعمهم الدائمين .تم تطبيق البرنامج في مدينة نيويورك،
ولويزيانا عقب إعصار كاترينا ،في غزة واليابان والصين أيضا .للمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة:https http: //www.mercycorps.org/topics/children/10782 :
www.mercycorps.org/researchresources/comfort-kids-%E2%80%94-gaza-youth-support-materials//
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المنظمة /المؤسسة والمبادرة

أنقذوا األطفال .المصدرSherman (2011) :
يعمل برنامج أعيدوا كنابة المستقبل في الدول المتنازع عليها والتي مزقتها النزاعات ،إذ يحاول الحفاظ على استقرار األطقال خالل األزمات لواسطة التعليم .للمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة:
 http: //www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6148051/k.BB46/Rewrite_the_Future.htmيتشابه برنامج الشفاء والتعليم من خالل الفنون المنظم من
قبل إنقاذ الطفل ،وبرنامج الراحة لألطفال المنظم من قبل  Mercy Corpsبحيث يركز على القدرة على التعافي في التعبير عن النفس وضرورة التواصل لألطفال مع األشخاص البالغين في حياتهم في
أوقات األزمات والصدمات بغض النظر عن الوسيلة .بعض األطفال صغير في السن وال يمتلك مهارات لغوية بعد ،إال أنهم يتعلمون كيفية استخدام الفنون إلعطاء مشاعرهم صوتا للتعبير عن األوقات
الصعبة التي يمرون بها في حياتهم اليومية .هذا أساسي في مساعدة األطفال على التكيف .للمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة:
http: //www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6292389/k.335/Healing_and_Education_through_Art_HEART.htm

وزارة التعليم في البيرو .المصدرDiaz-Varela et al. (2013) :
تعد استراتيجية التعليم الوطنية ضد العنف في المدارس في البيرو ( )2016 – 2013مثاال على النهج الواسع والنظام المؤسساتي للتعلم االجتماعي العاطفي“ .المدرسة الصديقة” تعمل في العديد من
الوزارات وتركز صراحة على تنمية المهارات االجتماعية والعاطفية ،وتحسين المناخ المدرسي ،وتوطيد عالقات المدرسة والمجتمع .وقد أضاف إصالح التعليم “ التنمية الشخصية” كمخرج أساسي
للتعلم للطالب من الحضانة وحتى الصف الحادي عشر ،مع وصف واضح ودقيق ،وتسلسل ،ومؤشرات لكل تنافسية وقدرة ومهارة يجب على الطالب امتالكها.

 Colegio del Cuerpo de Cartagena de Indias in ColombiaالمصدرDiaz - Varela et al. (2013) :
تبني مدرسة الجسد على الدور الخاص الذي يلعبه الرقص في الثقافة الكولومبية لتقديم بديل للصورة السلبية للجسد التي يقدمها العنف الناجم عن النزاع في البالد.

معهد أفغانستان الوطني للموسيقى .المصدرDiaz-Varela et al. (2013) :
يعتمد معهد أفغانستان الوطني للموسيقى على الثقافة المحلية والعادات ،حيث تتمتع المنطقة بتاريخ غني في صناعة الموسيقى .يعلم المعهد مهارات الموسيقى المهنية جنبا إلى جنب مع المنهاج الوطني،
فيمتلك الطالب المهارات ،والرؤية اإلبداعية والثقة ليساهموا في الحياة الثقافية واالجتماعية والفنية للبالد.

الفنون الكمبودية الحية .المصدرDiaz-Varela et al. (2013) :
التعافي والتحول االجتماعي من خالل الفنون هو منحى مهم من برنامج الفنون الحية في كمبوديا الذي يسعى إلعادة تخزين الثقافة الفنية النابضة التي كانت موجودة قبيل التطهير العرقي

مركز القطان للطفل في غزة .المصدرDiaz-Varela et al. (2013) :
تبنى المركز منهاجا تربويا متكامال يستخدم األدب والدراما والسينما لدعم التعلم الذاتي وتشجيع الطالب على التعبير عن أنفسهم ،اكتشاف ثقافات مختلفة ،وتعزيز فهمهم لهويتهم الثقافية .أنظمة التعليم
تستطيع مأسسة هذه األنواع من إبداعات التعلم االجتماعي العاطفي من خالل سياساتهم وبرامجهم.
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جدول  :9نموذج برنامج التعلم العاطفي واالجتماعي الدول مرتفعة الدخل
البرنامج
مجتمع المدرسة الراعية المتجاوب– خطوات نحو االحترام
Caring School Community Responsive – Steps to Respect

أهم خصائص البرنامج
بيئة مدرسية آمنة ،والوقاية من العنف

 %24تحفيز أكاديمي أقوى
راع ومحب
 %33إحساس أكبر بأن المدرسة مجتمع ٍ
%12زيادة نسبة المحبة تجاه المدرسة.

نشاطات وقائية متنوعة للحد من انتشار
الكحول والتبغ ومخدرات أخرى

انخفاض في تعاطي الكحول والماريجوانا.
انخفاض في تعاطي الكحول والماريجوانا على مدى الحياة،
و 30يوما من اإلقالع عن شرب المشروبات الروحية
بأنواعها والتدخين ومضغ التبغ

توفير الدعم السلوكي ،واالجتماعي
والعاطفي للطالب

 %20ارتفاع في نتائج الطالب في اختبارات المهارات
اإلدراكية.

للمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة:
https: //www.collaborativeclassroom.org/caring-school-communiy
مجتمع المدرسة الراعية وسعي األسود
Lions Quest and Caring School Community
للمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة:
/https: //www.lions-quest.org
تعزيز استراتيجيات بديلة للتفكير
)PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies

النتائج

تقليل نسبة البالغات المقدمة من المعلمين حول سلوكيات
عنيفة من الطلبة بنسبة %32
زيادة نسبة التقارير المرفوعة من المدرسين حول تحلي
الطالب بمهارات ضبط النفس بنسبة %36

للمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة:
/http: //www.pathstraining.com/main

زيادة المخزون اللغوي العاطفي لدي الطلبة بنسبة ٪٦٨
برنامج صنع القرار االجتماعي وحل المشاكل
Social Decision-Making and Problem- Solving Program

خدمات الصحة النفسية

تقليل حاالت االكتئاب ،والتفكير التدميري للذات وتقليل
السلوكيات المنحرفة والمضرة للغير.

للمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة:
/ http: //ubhc.rutgers.edu/sdm
النهج التعليمي واسع النطاق لمرحلة ما قبل المدرسة والصفوف األساسية
High-Scope Educational Approach for Preschool and Primary Grades

برامج التعلم االجتماعي والعاطفي لألطفال
في عمر مبكر

للمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة:
/http: //www.highscope.org/file/educationalprograms
earlychildhood/upkfullreport.pdf

وقت أقل في التعليم الخاص ،نجاح أكبر في الحياة؛ كما
يتضح من ازدياد معدالت التخرج من المدرسة الثانوية،
تقليل احتمالية االعتقال والسجن ،والحصول على فرصة
افضل لتحصيل دخل أعلى في مرحلة عمرية مبكرة

المصدرAdapted from Education Development Center, Inc. (EDC) PromoteEvent (n.d.), p. 6 :
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ملحق  :5أمراض متعلقة بالضغط النفسي والقيود االجتماعية
والعاطفية واإلدراكية
هذه بعض األمثلة عن امراض متعلقة بالضغط النفسي وعدم القدرة علي التفكير العاطفي واالجتماعي (,Shonkoff & Garner
)Kashef, 2015; Young, 2016 ;2012
•

التعلم ،والذاكرة ،والعاطفة (اللوزة المخية هي الجزء المسؤول في الدماغ عن االستجابة للضغط النفسي ،والتي من الممكن أن
تتطور وتتنشط وتكون فعالة بشكل غير طبيعي بينما تكون أجزاء اخرى في الدماغ أقل نموا ونشاطا مثل األجزاء التي تتحكم
في الذاكرة والتعلم وصنع القرار ،كما يعتبر الفص األمامي من الدماغ المنطقة التي تتحكم بالتفكير والقدرة على صنع القرار،
والتي من الممكن أن يثبط تطورها لصالح األجزاء العاطفية ،مما قد يؤدي الى أمراض مثل القلق المزمن والتأخر في التعلم
وحتى ضعف في المهارات االجتماعية.

•

الزيادة المفرطة في الحساسية والتجاوب مع تهديدات محتملة (الميل إلى تفسيرالغموض والمواقف البسيطة بشكل خاطئ على
أنها تهديدات جدية والتعامل معها بشكل عنيف وحاد؛ احتمال أكبر بتحسس الغضب والعدائية ،حتى في حال عدم وجودها؛
البقاء في حالة تأهب وتنبه دائم حتى مع عدم وجود مسببات للضغط او التهديد)

•

أكثر عرضة لألمراض النفسية (مثال :االكتئاب)

•

أكثر عرضة لإلدمان (المراهقون ممن لديهم تاريخ من العوامل المتعددة للخطر هم أكثر عرضة لبدء تناول المشروبات الروحية
بسن صغيرة واللجوء للكحول كطريقة للتعامل مع الضغط النفسي)

•

أكثر عرضة لالمراض العضوية (تتضمن االستجابة الحيوية للضغوطات السامة :التغير في أداء النظام المناعي وازدياد
العالمات الدالة على التعرض للعدوى وااللتهابات الناجمة عن الصحة المتردية ،والتي تتنوع لتشمل أمراض القلب ،وأمراض
التنفس والشعب الهوائية كما وتسبب التهاب الكبد الوبائي ،وسرطان الكبد وأمراض المناعة ،كما وتؤثر على صحة الفم
واالسنان باإلضافة الى التعرض لالكتئاب)

•

الصداع النصفي وعالمات األلم المزمن واإلرهاق الدائم (كما في متالزمة اإلرهاق المزمن)

•

تعريض النظام المناعي للخطر (عندما يكون الضغط النفسي مستمر وبشكل مزمن ،يتعرض الجسم للمواد الكيمائية الناتجة عنه
مثل الكوليسترول واألدرينالين بشكل دائم .الكوليسترول وهو الهرمون الناتج عن الضغط يقوم بتعطيل خاليا المناعة وإضعاف
غاز ،عندما يكون إفراز الكوليسترول دائما ال تحظى الخاليا المناعية بفرصة لعالج نفسها أو التجدد
قدرتها في االستجابة ألي ٍ
والتعافي مما يعني أنه عند تعرض الجسم الي من االخطار الخارجية كالفيروسات أوالعدوى يكون الجهاز المناعي غير قادر
علي الدفاع عن الجسم مما يجعل الشخص أكثر عرضة لإلصابة باألمراض)
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القشرة الجبهية
مركز الوظائف التنفيذية ؛ ينظم الفكر العواطف،
واإلجراءات .عرضة بشكل خاص الرتفاع المواد
الكيميائية في الدماغ الناجمة عن اإلجهاد .ينضج
في وقت الحق في مرحلة الطفولة

اللوزة
تثير ردود الفعل العاطفية .تكتشف ما إذا كان
التحفيز خطير .يمكن أن تؤثر مستويات الكورتيزول
المرتفعة الناتجة عن اإلجهاد على نشاطها.
تنضج في السنوات األولى من العمر.
قرن آمون
مركز الذاكرة قصيرة المدى ؛ يربط عاطفة الخوف
بالسياق الذي يحدث فيه الحدث المهدد .يمكن أن
تؤثر مستويات الكورتيزول المرتفعة الناتجة عن
اإلجهاد على النمو واألداء .ينضج في السنوات
األولى من الحياة

شكل  :8تاثير الخوف والقلق الدائم على تعلم وتطور األطفال
المصدرNational Scientific Council on the Developing Child, Center on the Developing Child at :
Harvard University (2010), p. 4., Illustration by Betsy Hayes

/http: //developingchild.harvard.edu/science/deep-dives/neglect

القشرة الجبهية

اللوزة

قرن آمون
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