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شكر وتقدير  

ورد التفويـض لكتابـة هـذه المذكـرة التوجيهيـة مـن قبـل سـكرتاريا الشـبكة  المشـتركة بيـن الـوكاالت للتعليـم وكتبهـا 
زهيـره مـاك نـات، والدكتـور نيـل بوثبي، والدكتور مايك فيسـيلز، وريتا لو مـن مجموعة كولومبيـا المعنية باألطفال 

فـي الشـدائد. قـدم جـو كيلسـيي كتابـة وبحـوث تقنيـة إضافيـة )جامعـة نيويـورك سـتينهاردت(.  جرى وضـع تصور  
للمذكـرة التوجيهيـة حـول الدعـم النفسـي االجتماعـي  وفقـاً لمعاييـر اآلينـي والفريـق العامـل المعنـي بالممارسـات 
والفريـق العامـل المعنـي بسياسـة التعليـم الخاصـة باآلينـي. اسـتعرضت إحـدى المجموعـات المرجعية لـدى أعضاء 
الفريـق العامـل والصحـة النفسـية الخارجيـة، وحمايـة الطفل، والتعليم، وخبراء الدعم النفسـي واالجتماعي مسـودات 
الكنائـس  التوجيهيـة. أدار هـذا المنشـور ونّسـقه لـورا دافيسـون )اآلينـي(. قدمـت ميّنـا بيلتـوال )معونـة  المذكـرة 
الفنلنديـة( وفريدريـك أفولتـر )اليونيسـف(، الرئيسـان المشـاركان لفريـق اآلينـي الفرعـي للدعـم النفسـي، التوجيـه 

واإلشـراف. الفني 

ُتعرب الشبكة  المشتركة بين الوكاالت للتعليم عن امتنانها للمدخالت القيّمة التي قدمها األعضاء  في الفريق المرجعي 
للدعم النفسي والتعلم االجتماعي والعاطفي  دين بروكس )اآليني(؛ رينا دييتز )منظمة اإلنقاذ الدولية(؛ أندريا دياز 
- فاريال )الحق في اللعب(؛ جوليا فيندر ) الجمعيه العالميه لالبداع(؛بول فريسولي )منظمة اإلنقاذ الدولية(؛ ماريا 
إغنيس جيوردانو) مجموعة التعليم العالمية(؛ ساره هاريسون)اللجنة الدائمة المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة 
الفريق المرجعي للصحة النفسية والعقلية(؛روزانا هوليت )األونروا( ؛ كاميال لودي )مجلس الالجئين النرويجي( ؛ 
رجا عمر )االنروا( ؛  جون-هاكين  شولتز )جامعة ترومسو ، النرويج( ؛ زينب تركمان ساندوفاك )جمعية مافي 
كاليم الخيرية للمساعدة االجتماعية( ؛ سهى توتنجي )جسور( ويندي ويتون )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية( ؛ 
آنا ويلسون )وكالة الغوث(. شكر خاص إلى بينيل مصطفى )اآليني( وتيريزا ولفيرتون )اآليني( لمساعدتهما في 
المعني  فريق كولومبيا  العامة( أيضاً  النهائية. دعمت هانا تشاندلر )كلية ماليمان للصحة  المراحل  التحرير خالل 
باألطفال في الشدائد. تعرب اآليني عن امتنانها ألعضاء فريق التعلم االجتماعي والعاطفي للممارسة  إلسهامهم ، 
وال سيما  أليسون جوينر )مؤسسة آغا خان ؛ كارولين كينان )أنقاذ الطفل( ؛ تيا كيم )اللجنة المعنية باألطفال( ؛ 
ستيفن ريتشاردسون )استشاري مستقل( ؛ نيخيت دسا )انقاذ االطفال( ؛ ميريديث غولد )استشارية مستقله( ؛ ريبيكا 
بيلي )كلية هارفارد للدراسات العليا في التربية( ؛ لندساي براون )روابط عالمية جامعة نيوورك(. تشكر اآليني 
بشكل خاص رينا ديتز )لجنة اإلنقاذ الدولية ( لتنسيق المدخالت من فريق  فريق التعلم االجتماعي والعاطفي . تعرب 
اآليني عن امتنانها للفريق المرجعي للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالدعم النفسية والصحة العقلية 
)اللجنة الدائمة المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة( على إسهاماتهم في مذكرة التوجيه، والتي قامت بتنسيقها  سارة 

هاريسون. وقام دودي ريجز بتحرير النسخة. وضع التصميم: سفلين أندرييف.

نجحت اآليني في وضع  هذه المذكرة  بفضل دعم العشرات من الوكاالت والمؤسسات، والمنظمات التي دعمت 
الشبكة منذ إنشائها. تتوجه اآليني بالشكر خصوصاً للجهات التالية  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ، التعليم فوق 
كل شيء - الحماية والتعليم في أوقات انعدام األمن والنزاع، وحكومة هولندا لدعمهم السخي لبرنامج بناء السالم 
والتعليم والدعوة الذي تنفذه اليونيسف، األمر الذي مّكن من تطوير هذه المذكرة التوجيهية. للحصول على قائمة 

.www.ineesite.org/en/donors :بأسماء الداعمين كاملة، يرجى زيارة موقع اآليني
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فريق عمل حماية الطفل    CPWG
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى   UNRWA

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية   USAID
منظمة الصحة العالمية   WHO

المساحات الصديقة للشباب   YFS
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تتزايد األزمات اإلنسانية في جميع أنحاء العالم مع تزايد عدد الصراعات والعنف اإلقليمي والكوارث 
الطبيعية و الكوارث التي من صنع اإلنسان واألوضاع المرتبطة بالمناخ التي تؤدي لتهجير مجتمعات 
بأكملها. طال أمد العديد من هذه األحداث وكان لها آثار ملموسة على  رفاه  األطفال والشباب. ُتسبب 
الهجرة القسرية بإحداث تعطيل طويل األمد لكل جانب من جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك اإلسكان 
والصحة، والمرافق الصحية، والترفيه، والتعليم. عند  نشر هذه المذكرة التوجيهية، تحدثت التقارير عن 
وجود أكثر من 65 مليون شخص، نصفهم دون سن الثامنة عشرة من الالجئين وطالبي اللجوء، أو ممن 
الوضوح و عدم  الالجئين ، 2016(. جعلت حالة عدم  المتحدة لشؤون  )مفوضية األمم  نزحوا داخلياً 
للحياة وعدم  اليومية  التحديات  النزوح طويل األمد، إلى جانب  المحيطة باألوضاع وطبيعة  االستقرار 
وجود حلول طويلة األجل لمحنتهم، الالجئين الشباب واألشخاص النازحين قسراً أكثر عرضة للمعاناة 

من مشاعر اليأس وفقدان األمل. 

إلى عرقلة  األحيان  في بعض  والشباب  األطفال  كبير على  بشكل  تؤثر  التي  اإلنسانية  األزمات  تؤدي 
والخوف،  اليقين،  وعدم  العزلة،  مشاعر  وتخلق  االجتماعي،  التماسك  وتشوش  األسرية،  العالقات 
والغضب، والخسارة، والحزن. يمكن للتعرض طويل األمد للكوارث أو الصراعات دون تخفيف مالئم 
أن ُيلحق ضرراً بالصحة الجسدية والنفسية على حد سواء. تؤثر حاالت الطوارئ على كيفيه تعامل األسر 
والمجتمعات و في دورهم في تطور األطفال والشباب. يمكن أن يؤدي التعرض إلى الشدائد، ال سيما في 
مرحلة الطفولة المبكرة، إلى ضعف لمدى الحياة في التعلم والسلوك والصحة البدنية والنفسية )شونكوف 
وبويس ومكيوين 2009( في حين يعتبر بعض اإلجهاد في الحياة أمراً طبيعياً وحتى ضرورياً للتطور، 
إذ يحتاج الطفل لتجربة بعض الضغوط العاطفية من أجل تطوير آليات التكيف الصحي ومهارات حل 
المشكالت، إال أنه يمكن لنوع اإلجهاد الذي يواجهه الطفل عند تعرضه لصراع أو كارثة طبيعية أن 
يصبح مؤذياً إذا كان هناك تفعيل مكثف ومتكرر وممتد لنظام االستجابة لإلجهاد في الجسم، خاصة إذا 
النامي، 2016؛ شونكوف  لم يكن هناك شخص بالغ يوفر الدعم لتوفير الحماية )التركيز على الطفل 

وغارنر، 2012(. 

كما يؤدي النزوح القسري في كثير من األحيان إلى الحد من حصول األطفال على تعليم نوعي ويؤثر 
الشباب خارج  العالمي، تعيش نسب كبيرة من األطفال و  التعلم. على الصعيد  سلباً على قدرتهم على 
المدارس  في المناطق المتأثرة بالنزاع: 35 في المائة في عمر يخولهم دخول المدرسة االبتدائية، 25 في 
المائة في عمر يخولهم دخول اإلعدادية، ونسبة 18 في المائة في سن الثانوية العليا. تعيش شريحة من 
أفقر األطفال والشباب في العالم في المناطق التي تكون عرضه للكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات أو 

مقدمة
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الجفاف أو العواصف الشديدة )اليونيسيف، 2016(. إن النقص الناجم عن التعلم وتنمية المهارات يضع 
الشباب المتأثرين عرضة لخطر البطالة في المستقبل، والعمل مقابل أجور متدنية، والوصم، وغيرها من 
العيوب االجتماعية واالقتصادية )الفريق المرجعي- اللجنة الدائمة المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة، 

.)2010

األمر الذي يبعث على القلق على نحو مماثل هو حقيقة أن التعليم هو حق من حقوق اإلنسان، وهو حق 
ُيعّد الحق في  المتأثرين بحاالت الطوارئ واألزمات.  أولئك  بالنسبة لجميع األطفال، بما في ذلك  مهم 
تلقي التعليم مضمناً في عدة صكوك قانونية دولية متعددة ملزمة وغير ملزمة في حين تزداد الحاجة إلى 
الحماية في حاالت الطوارئ وحيث أنه يساهم في هذه الحاجة كل من التعليم والدعم النفسي واالجتماعي، 
نجد أن الحق في  التعليم غالباً ما يتم تهميسه كاولويه. ولذلك، يتعين على المجتمع الدولي االستمرار في 
توفير التعليم لألطفال والشباب النازحين أثناء األزمات، كما يتعين على المعلمين أن يضمنوا أن برامجهم 
التعليم االجتماعي والعاطفي. من شأن  تدعم وتعزز الرفاه النفسي لألطفال والشباب من خالل أنشطة 
التعليم الذي يدعم الرفاه النفسي واالجتماعي لألطفال والشباب المتأثرين باألزمة أن يمّكنهم من التعلم 

بسهولة أكبر والمشاركة بصورة أكثر شموالً في الفرص التعليمية. 

يواجه األطفال والشباب في حاالت األزمات عدداً هائالً من المخاطر واشكال الضعف. من شأن وجود 
القدرة على التكيف وأن يخفف من  دعم نفسي اجتماعي مناسب ومصمم على نحو جيد أن يعزز من 
عوامل الضعف التي يواجهها األطفال والشباب ) ألكسندر، بوثبيو  ويسيلز 2010( ُيعّد التعليم قناة شديدة 

األهمية يمكن من خاللها توفير هذا الدعم لألسباب التالية:

البيئات منفعة لألطفال 	  تتصف المدارس اآلمنة ومساحات التعليم غير الرسمي  بكونها من أكثر 
والشباب خالل أوقات انعدام االمن و االستقرار. وقد أن أثبت االستثمار المتعمد في الدعم النفسي 
االجتماعي والتعليم االجتماعي العاطفي القائمين على التعليم يساهم في حمايتهم من اآلثار السلبية 
للكوارث بإنشاء روتين يومي مستقر، وإتاحة الفرص للصداقة واللعب، وتعزيز األمل، والحد من 
اإلجهاد، وتشجيع التعبير عن الذات، وتعزيز السلوك التعاوني )العمل من أجل "حقوق األطفال"، 

2002؛ ألكسندر، بوثبي، و ويسيلز، 2010؛ ماستين، جويرتز، وسابينزا، 2013(.1

1  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948 )المواد 2 و 26(. اتفاقية جنيف الرابعة  1949 )المواد 3 و 24 و 50( 
البروتوكول اإلضافي الثاني 1977 )المادة 4.3  )أ(. االتفاقية المتعلقة بوضع الالجئين 1951 )المادتان 3 و 22. الميثاق الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 )المادة 2(. الميثاق الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966 
)المواد 2 و 13 و 14(. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  1979 )المادة 10(. اتفاقية حقوق الطفل 1989 
)المواد 2 و 22 و 28 و 29 و 30 و 38 و 39(. نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 )المادتان 9.ب.8.2 و 
4.ه.8.2(. المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي )غير ملزم( 1998 )الفقرة 23(. اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2006 
)المادة 24(. قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة جلسة رقم 64 ، 290 بشأن التعليم في حاالت الطوارئ 2010. قرار مجلس األمن 

التابع لألمم المتحدة 1998 بشأن مراقبة الهجمات على المدارس عام 2011. أهداف التنمية المستدامة 2015 - 2030.
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التحصيل 	  لتحقيق  ضروري  وهو  التعلم  لضرورة  مهماً  مؤشراً  واالجتماعي  النفسي  الرفاه  ُيعّد 
األكاديمي؛ وبالتالي فإن له تأثيراً مهم على اآلفاق المستقبلية لكل من األفراد والمجتمعات.

أفضل 	  نحو   على  العاطفي  االجتماعي  والتعليم  االجتماعي  النفسي  الدعم  نهج  من  كل  ينجح 
األطفال  تجمع  التعليم  اوساط  أن  نظراً  الشباب.  حياة  من  مختلفة  مجاالت  في  دمجهما  عند 
تشجع  داعمة  بيئة  تكوين  في  المساعدة  بذلك  يمكنها  معاً،  ومجتمعاتهم  وعائالتهم  وأقرانهم 
والمجتمع  التعليم  أوساط  تعمل  المثالية،  الناحية  ومن  االجتماعي.  النفسي  الرفاه  تحسين  على 
يشمل  وهذا  ممكنة؛  ومتابعة  رعاية  أفضل  على  الحصول  لضمان  معاً  طفل  بكل   المحيطة 

 التواصل بين المعلمين واالهل واألخصائيين إذا لزم األمر.

الدعوة إلى إدراج الدعم النفسي االجتماعي في سياقات التعليم

يوّفر التعليم روتين وبنية مستقرين ويدعم الشعور بوجود حياة طبيعية، وكل العوامل التي  يمكن 	 
أن تدعم األطفال والشباب في طور الشفاء وتطوير القدرة على التكيف.

المهارات 	  هذه  ُتعّد  والراشدين.  األقران  دعم  عن  فضالً  للصداقة،  فرصاً  التعلم  مساحات  توّفر 
نفسي  ورفاه  اجتماعية صحية  بيئة  إلرساء  العالقات ضرورياً  من  المستمد  والدعم  الشخصية 

واجتماعي، ومرونة طويلة األمد.

توّحد مساحات التعلم المجتمع األوسع وتعزز الدعم المستمد من العالقات المتاحة لألطفال اللذين 	 
يعانون من ظروف صعبه و لذلك يعتبرون من المجموعات الضعيفه. تعتبر األنشطة التي ُتشرك 
االهل و قاده المجتمعات المحلية وسلطات التعليم أمراً حاسماً في هذا الوضع ويمكن أن تعزز 

التماسك االجتماعي.

والتعافي من 	  تعلم  األطفال على  تساعد  التي  المنظم  اللعب  مثالية ألنشطة  التعليم  أوساط  تعتبر 
التجارب المؤلمة، وتطوير مهارات اجتماعية وعاطفية.

األداء 	  تعزز  التي  والعاطفية  االجتماعية  الكفاءات  تطوير  االجتماعي  العاطفي  التعليم  يدعم   
األكاديمي وُيحّسن من  قدرة األطفال على التعامل مع  الشدائد.
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ما هو السبب وراء هذه المذكرة التوجيهية؟

الذين  والمتخصصين  للمعلمين  حالياً  المتاحة  األدوات  في  لفجوة  لآليني  التوجيهية  المذكرة  تتطرق 
يعملون في سياقات الطوارئ واألزمات. رغم وجود العديد من الموارد الخاصة بأعداد البرامج النفسية 
فإن  الوثيقة،  إليه في هذه  المشار  اإلنسانية  الشؤون  لقطاع  التأسيسي  التوجيه  بما في ذلك  االجتماعية، 
أعضاء اآليني يعملون في سياقات متنوعة كأزمة فيروس إيبوال في غرب أفريقيا، وفي أعقاب زلزال 
نيبال واألزمة الحالية في سوريا التي أظهرت حاجة إلى وجود توجيه في الدعم النفسي االجتماعي الذي 
كان موجهاً على وجه التحديد إلى قطاع التعليم. تشّجع مذكرة التوجيه هذه على تنفيذ أكثر تعمداً واتساقاً 
للتدخالت النفسية االجتماعية العملية ذات الجودة العالية على الخطوط األمامية للتعليم من قبل المدرسين 
ومديري التعليم واالهل واالختصائيين واألقران والوزارات وموظفي التعليم اآلخرين من خالل ثالث 

طرق محددة:
توّضح المذكرة التوجيهية أهمية قطاع التعليم في دعم الرفاه النفسي لألطفال والشباب.	 

توّفر المذكرة التوجيهية للمدرسين نصائح عملية ُتعنى بكيفية دمج الدعم اإلجتماعي النفسي، في 	 
جهود التعليم الرسمية وغير الرسمية.

ُتبرز المذكرة التوجيهية أهمية الترابط بين الدعم النفسي االجتماعي في التعليم وفي قطاعات أخرى.	 

يمكن إلبقاء أبواب المدارس مفتوحة أو توفير أماكن بديلة للتعلم أثناء األزمة وبعدها أن يوّفر بيئة آمنة 
لألطفال والشباب وأسرهم، لكن تحقيق ذلك قد يكون صعباً للغاية. من شأن تضمين األنشطة العملية للدعم 
النفسي االجتماعي والتعليم االجتماعي العاطفي )بما في ذلك دعم األقران واللعب التعاوني، وتمارين 
تنظيم العاطفة، وأداء األدوار، والمناقشات التأملية، وما إلى ذلك( في عالقة الطالب مع الطالب وعالقة 
الطالب مع المعلم أن تحّسن من أهمية ونوعية التعليم، وغالباً ما تحقق نتائج إيجابية للمتعلمين والمعلمين، 
والمجتمعات المحلية )المجلس النرويجي لالجئين، 2017؛ اليونيسيف، 2009(. وعلى العكس من ذلك، 
يمكن للتأثير النفسي الناتج عن العيش في أزمة حادة قد طال أمدها أن يحد من قدرة األطفال والشباب على 
التعلم؛وبالتالي، فإن عدم دمج الدعم النفسي االجتماعي والتعليم االجتماعي العاطفي في مساحات التعليم 
الرسمي وغير الرسمي ُيهدد بتعطيل نموهم األكاديمي. ينطوي بالتالي عدم تكوين بيئة تعليمية داعمة على 

مخاطر كبيرة ويمكن أن يحد بشكل خطير من فرص الشباب في التعلم وفي الحياة.

من الذي ينبغي عليه قراءة هذه المذكرة التوجيهية؟

تم تطوير هذه المذكرة التوجيهية ألجل المهنيين الذين يقومون بتنفيذ أو دعم األنشطة التعليمية الرسمية 
وغير الرسمية لألطفال والشباب خالل األزمات اإلنسانية. تشمل سياقات التنفيذ  النزاعات السياسية، 
والمناطق المتأثرة بالعنف، والكوارث الطبيعية التي تسبب بها اإلنسان، والبلدان أو المناطق التي تعاني 
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خاص  نحو  على  التوجيهية  المذكرة  ُتركز  صحية.  أزمة  من 
في  الموجودين  اإلنساني  المجال  في  العاملين  احتياجات  على 
في  بما  التعليم،  مهنة  يمارسون  من  وعلى  األمامية  الخطوط 
ذلك معلمي المدارس والمديرين واألخصائيين ومديري إدارات 
التعليم ومديري المساحات الصديقة لألطفال  )CFS( . كما أنه 
المجتمعية  السياسات والفرق  الحكومية وصانعي  للهيئات  مفيد 
والعائالت ألغراض  واألقران  اإلنساني  المجال  في  والعاملين 
التخطيط والبرمجة والسياسة والتأييد، وآلليات من مثل مجموعة 
التعليم وتنسيقات تعليمية أو فرق عمل أخرى. كما أن المحتوى 
مفيد لألشخاص الذين يعملون في القطاعات ذات الصلة، بما في 
ذلك الحماية، وحماية الطفل، والصحة النفسية والصحة العامة، 

وما إلى ذلك.

مواد مرجعية أساسية

استرشدت المذكرة التوجيهية لآليني عند إعدادها بمجموعة متنوعة من المنشورات حول هذا الموضوع، 
خمسة منها كانت أساسية لوضعها:

المعايير الدنيا للتعليم من اآليني: االستعداد واالستجابة والتعافي )الشبكة العالمية لوكاالت التعليم 	 
في حاالت الطوارئ، 2010(

ورقة المعلومات األساسية من اآليني حول الدعم النفسي واالجتماعي والتعلم االجتماعي والعاطفي 	 
لألطفال والشباب في أوضاع الطوارئ   )الشبكة العالمية لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ، 

 )2016

إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة حول الصحة النفسية والدعم النفسي 	 
االجتماعي في حاالت الطوارئ )اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ، 2007(

 المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني )فريق عمل حماية الطفل، 2013( 	 

 نحو أفضل ممارسة في إعداد البرامج النفسية االجتماعية القائمة على المدرسة: دراسة استقصائية 	 
للمنهجيه/المقاربات الحاليه  )بوثباي وميلفين، 2007(

تناقش هذه المذكرة التوجيهية كل من المجاالت الخمسة المعروضة في الشبكة العالمية لوكاالت التعليم 
في حاالت الطوارئ:  المعايير الدنيا للتعليم  )2010( - وُيشار إليه فيما يلي المعايير الدنيا لآليني  - من 
حيث صلتها بممارسات التعليم االجتماعي العاطفي والدعم االجتماعي النفسي الموصى بها. وتشمل هذه 



المذكرة التوجيهية لاليني حول الدعم النفسي االجتماعي | 12

المجاالت   )1( المعاييرالتأسيسية )2(  الوصول وبيئة التعلم،  )3( والتدريس و التعلم، )4( المدرسين 
والعاملين في مجال التعليم )5( سياسة التعليم. ُتقدم المذكرة التوجيهية نصائح وأمثلة لتسهيل تطبيق إعداد 

برامج في الدعم النفسي االجتماعي القائم على التعليم في السياقات المتأثرة باألزمات.

كيف يتم تنظيم هذه "المذكرة التوجيهية"؟

ُينظم ما تبقى من هذه المذكرة التوجيهية على النحو التالي:

ُيقدم القسم 1 نظرة عامة حول التعريفات والمبادئ التي ُتؤطر المذكرة التوجيهية. ُتعتبر المفاهيم 
المذكورة في هذا القسم أساسية لفهم العالقة بين الرفاه النفسي االجتماعي والتعليم.

ُيقدم القسم 2 استراتيجيات محددة لكيفية دمج الدعم النفسي االجتماعي في استجابات التعليم. تتمحور 
هذه االستراتيجيات حول نطاقات المعايير الدنيا لآليني، وينبغي قراءتها باالقتران مع المعايير وأدوات 
الشبكة األخرى التي تقدم تفاصيل أكبر بشأن مواضيع محددة. تتم اإلشارة إلى موارد تكميلية خالل النص 
ألجل القراءة اإلضافية. باإلضافة إلى االستراتيجيات المحورية، يشمل كل مجال نصائح عملية مرتبطة 
ميدانية  تطبيقها ضمن سياقات  تم  التي  األنشطة  وأمثلة عن  النفسي واالجتماعي  الدعم  نشاطات  بتنفيذ 

مختلفة. ُتدرج المعلومات عن اإلنجازات المحققه عن هذه التدخالت الميدانية، أينما توفرت.

يتبع ختام المذكرة التوجيهية مسرد مصطلحات ُيوّضح شروطاً مفيدة فيما يتعلق بالتعليم والدعم النفسي 
االجتماعي. 

من  التربويين  والممارسين  السياسة  صّناع  يتمكن  لكي  اإلضافية  والمصادر  المراجعون  ذكر  يتم 
االجتماعي  والتعليم  واالجتماعي  النفسي  الدعم  وتقييم  والتنفيذ  واإلعداد  التخطيط  أثناء  منها  االستفادة 

العاطفي في قطاع التعليم.
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التعريفات والمبادئ

يعتمد دمج الدعم النفسي االجتماعي في األنشطة التعليمية على عدد من المفاهيم والمبادئ األساسية التي 
يشار إليها بشكل متكرر في هذه المذكرة التوجيهية. يتم تعريف هذه المفاهيم والمبادئ أدناه، ويتم نقاش 
الدعم  المعلومات األساسية لآلينيحول  المهتم بمراجعة ورقة  القارئ  ُينصح  المفاهيم.  الروابط بين هذه 
النفسي واالجتماعي والتعليم االجتماعي العاطفي لألطفال والشباب في أوضاع الطوارئ )الشبكة العالمية 

لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ، 2016(

الحماية:  تم تعريف الحماية على أنها "جميع األنشطة التي تهدف إلى الحصول على االحترام الكامل 
لحقوق الفرد وفقاً لنص وفحوى المجموعات القانونية ذات الصلة" أي قانون حقوق اإلنسان، والقانون 
اإلنساني الدولي وقانون الالجئين )اللجنة الدولية للصليب األحمر، 1999، تم االستشهاد بها في اللجنة 
التدخالت  الواسع  التعريف  المتحدة، 1999، ص 4(. يشمل هذا  األمم  بين وكاالت  المشتركة  الدائمة 
القانونية المستهدفة، فضالً عن المزيد من األنشطة الروتينية التي تتمسك بحماية ورفاهية األفراد أثناء 
حاالت الطوارئ واألزمات.2 ُيعّد التعليم الجيد تعليماً يوفر الحماية وألن التعليم حق من حقوق االنسان 
في حد ذاته، وكذلك ألنه حق تمكيني )أي حق ييسر حقوق اإلنسان األخرى(، فإن إلعداد التعليم أهمية 

خاصة لتعميم برامج وسياسات الحماية.

حماية الطفل: ُتعّرف حماية الطفل بأنها "منع سوء المعاملة واإلهمال واالستغالل والعنف ضد األطفال 
والتصدي لهما" )مجموعة العمل المعنية بحماية الطفل، 2013 ، ص 13(. ُيشير على وجه التحديد إلى 
التخلص من "التنمر" ؛ واالستغالل الجنسي؛ والعنف من األقران أو المدرسين أو غيرهم من العاملين 
التعليمي؛ ومخاطر طبيعية األسلحة والذخيرة؛ واأللغام األرضية والذخائر غير المنفجرة؛  في المجال 
واألفراد المسلحون؛ ومواقع تبادل إطالق النار؛ والتهديدات السياسية والعسكرية؛ والتجنيد في القوات 

المسلحة أو الجماعات المسلحة ”)اآليني، 2010 أ، ص 115(.

النفسي  البعد  بين  الديناميكية  "العالقة  إلى  االجتماعي  النفسي  مصطلح  يشير  االجتماعي:  النفسي 
لجمعيات  الدولي  لالتحاد  المرجعي  )المركز  اآلخر"  على  أحدهما  يؤثر  حيث  للشخص،  واالجتماعي 

2 يحيط بحماية الالجئين والنازحين قسراً أطر ملزمة قانونياً وغير قانونياً، مثل اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع الالجئين 
وبروتوكولها لعام  1967، واتفاقية عام 1954 الخاصة بوضع األشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن الحد من 

انعدام الجنسية، والمبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي.

Iالقسم األول
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الصليب األحمر والهالل األحمر للدعم النفسي-االجتماعي"، 2014، ص 11(. ُتشير الجوانب النفسية 
االجتماعية  الجوانب  تشير  الفرد وعواطفه وسلوكياته وذكرياته وتصوراته وفهمه.  أفكار  إلى  للتطور 

للتنمية إلى التفاعل والعالقات بين الفرد واألسرة واألقران والمجتمع )األونروا، 2016، صفحة 4(.

التي تعزز  "العمليات واإلجراءات  إلى  النفسي االجتماعي  الدعم  النفسي االجتماعي:  يشير  الدعم 
الرفاهية الشاملة لألشخاص في عالمهم االجتماعي. ويشمل الدعم المقدم من العائلة واألصدقاء ”)اآليني، 
2010 أ، ص. 121( يمكن أيضاً وصف نظام الدعم النفسي االجتماعي على أنه "عملية تسهيل المرونة 
داخل األفراد واألسر والمجتمعات" )المركز المرجعي االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل 
األحمر للدعم النفسي االجتماعي، 2009، ص 11(. يهدف الدعم النفسي االجتماعي إلى مساعدة األفراد 
للعوده الى حياتهم الطبيعيه بعد أزمة عطلت حياتهم وتعزيز قدرتهم على العودة إلى الحالة الطبيعية بعد 

التعرض لألحداث السلبية.

الرفاه: ُيعرف الرفاه على أنه حالة الصحة الشاملة وعملية تحقيق هذه الحالة. كما يشير إلى الصحة 
البدنية والعاطفية واالجتماعية، والمعرفية. يشمل الرفاه ما هو جيد للشخص: المشاركة في دور اجتماعي 
لقيم جيدة كما هو محدد محلياً؛ وجود عالقات اجتماعية  هادف؛ الشعور بالسعادة واألمل؛ العيش وفقاً 
إيجابية وبيئة داعمة؛ والتصدي للتحديات من خالل استخدام المهارات الحياتية اإليجابية؛ وتوفير األمن 
والحماية والحصول على الخدمات الجيدة. ُيحدد تحالف ACT وكنيسة السويد سبعة جوانب مهمة للرفاه: 
البيولوجية والمادية واالجتماعية والروحية والثقافية والعاطفية والعقلية ) تحالف ACT وكنيسة السويد، 

2015، ص. 42 - 43(.

على  الحصول  عملية  أنه  على  والعاطفي  االجتماعي  التعليم  ُيعّرف  العاطفي:  االجتماعي  التعليم 
الكفاءات الجوهرية للتعرف على وإدارة العواطف ووضع وتحقيق األهداف وتقدير وجهات نظر الغير 
ووضع وتنفيذ الشراكات اإليجابية واتخاذ القرارات المسؤولة والتعامل مع الحاالت الشخصية بشكل بّناء" 
إلى تعزيز  الصفات  العاطفي  التعليم االجتماعي  قيم  )إلياس، زينز، ويسبيرغوآخرون 1997(. تهدف 
والمرونة، واالستمرار،  الذاكرة،  المعرفية، وتحسين  والمرونة  العاطفية،  األمية  الذاتي، ومحو  الوعي 
والدافع، والتعاطف، والمهارات االجتماعية ومهارات العالقة، والتواصل الفعال، ومهارات االستماع، 

واحترام الذات، والثقة بالنفس، واالحترام، والتنظيم الذاتي )اآليني، 2016، ص 10 - 11(.

ُيعّد التعليم االجتماعي العاطفي عنصراً مهماً لضمان النوعية تحت مظلة الدعم النفسي االجتماعي ترى 
المذكرة التوجيهية هذه آراء التعليم االجتماعي العاطفي كعنصر مهم من عناصر الدعم النفسي االجتماعي 
واالجتماعي  النفسي  الرفاه  في  تسهم  ألنها  نظراً  بمعالجتها،  المدرسون  يقوم  أن  وينبغي  يمكن  والتي 
البيئات  في  خاص  بشكل  االمناسبه  التربوية  العمليات  و  الممارسات  ُتعّد  والشباب.  لألطفال  المحسن 
تساعد  التي  والقدرات  المهارات  تعزز  ألنها  وذلك  سواء،  حد  على  الرسميه  وغير  الرسمية  التعليمية 
األطفال والشباب والبالغين على التعلم. من خالل تعزيز الوعي بالذات ومهارات التعامل مع اآلخرين، 
يعمل التعليم االجتماعي العاطفي كحافز للتعليم األفضل )دورالك، ويسبيرج، ديمنيكي، وآخرون، 2011، 
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ص 405(. يتم وصف مبادئ وممارسات الدعم النفسي االجتماعي والتعليم االجتماعي العاطفي في هذه 
المذكرة بهدف تمكين العاملين في مجال التعليم للحيلولة دون تفاقم المشاكل النفسية واالجتماعية، والتماس 
الرعاية المتخصصة للشباب عند الحاجة، وتشجيع التعليم االجتماعي العاطفي والتماسك االجتماعي في 
المعلومات األساسية الخاصة باآليني لعام 2016  إلجراء مناقشات  التعلم. انظر  ورقة  جميع أماكن 

متعمقة حول العالقة الدعم االجتماعي النفسي والتعليم العاطفي واالجتماعي.

 القدرة على التكيف: مفهوم آخر مرتبط ويتداخل مع الدعم النفسي االجتماعي. غالباً ما يشار إليه على 
أنه نتيجة، وتشير المرونة او القدره على التكيف إلى عملية يتم بواسطتها قدره االفراد على التعايش و 
حتى القدره على االزدهار و التطور. ُتحدد هذه المذكرة اإلرشادية القدرة على التكيف باعتبارها قدرة 
التغيير من  أو  المقاومة  التكيف  هذا  يعني  يتكيف.  أن  للمخاطر على  فرد معرض  أو  أو مجتمع  نظام 
أجل الوصول والحفاظ على مستوى مقبول من األداء والهيكلة. تعتمد القدره على التكيف على آليات 
التأقلم والمهارات الحياتية مثل حل المشكالت، والقدرة على طلب الدعم، والتحفيز، والتفاؤل، واإليمان، 
والمثابرة، والقدره على استخدام المصادر القليله )مشروع اسفير، 2017(. تحدث القدره على التكييف 
عندما تكون العوامل الوقائية التي تدعم الرفاه أقوى من عوامل الخطر التي تسبب ضرراً )دياز-فاريال،   
كيلسيي، رييس، وآخرون، عام 2013(. يمكن لألنشطة التي تعزز الدعم النفسي االجتماعي والتعليم 
االجتماعي العاطفي أن تسهم في المرونة و القدره على التكيف  من خالل تعزيز الكفاءات األساسية التي 
تدعم النتائج المتعلقة بالرفاه والتعلم )أي المهارات والمواقف والسلوكيات والعالقات( ، والتي بدورها 
تسمح لألطفال والشباب وأنظمة التعليم التي هم جزء منها بإدارة والتغلب على الشدائد. من المهم أيضاً 
ما يدعمها الدعم المجتمعي، بما في  مالحظة أن المرونة الفردية و القدره الفرديه على التكييف غالباً 
ذلك التفاعالت مع األقران، واألسرة، والمعلمين، وقادة المجتمع، وما إلى ذلك )دياز - فاريال ، كيلسي، 

رييس وآخرون، 2013(.

المحيط البيئي: ُيعّد النموذج االجتماعي - البيئي الذي وضعته برونفينبرينر )1979( إطاراً مهماً لفهم 
الجوانب العالئقية والبيئية للدعم النفسي االجتماعي والتعليم االجتماعي العاطفي. كما هو مبين في الشكل 
1، يتم وضع الطفل في مركز النظام البيئي الذي تؤثر فيه التطورات الجسدية والمعرفية واالجتماعية 
والروحية والعاطفية على رفاههم. يتم دعم الطفل من قبل العائلة، والتي ُتعّد بدورها مضمنة في بنية 
المجتمع وفي النهاية بالمجتمع ككل. توّضح الحلقات المتداخلة في النموذج كيف تؤثر العوامل من مستوى 
على مستوى آخر. بعبارة أخرى، يمكن أن تؤثر مستويات متعددة من المخاطر والدعم على رفاه الطفل، 

وبالتالي ينكشف تطور الطفل ضمن سياق نظام بيئي كامل.

توّفر البيئة الداعمة التي ترتبط بها أسرة الطفل والمدرسة والمجتمع المحلي أفضل أساس للنمو والتطور 
ممثلين ومؤسسات على جميع  بالضرورة  تشمل  هذا ألنها  التعليم  سياقات  ُتسّهل  أن  يمكن  اإليجابيين. 
مثل  الخدمات،  مقدمي  إلى  المجتمع  وقادة  األمور  وأولياء  الطالب  من  االجتماعية،  البيئة  مستويات 
الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات متعددة األطراف. ولذلك، فإن أي نشاط يركز على 
أحد مستويات البيئة االجتماعية للطفل، مثل صياغة سياسة ضد العقاب البدني، يجب أن ينظر أيضاً في 



المذكرة التوجيهية لاليني حول الدعم النفسي االجتماعي | 16

النفسي  الدعم  المجتمع والمدرسة. عند تصميم تدخالت  السياسة وتخصيصها على مستوى  تنفيذ  كيفية 
االجتماعي ، يجب على ممارسي التعليم وصّناع السياسات أن يضعوا هذه الروابط في االعتبار، ويجب 
أن ضمان  تكاملها و تزامنها مع المستويات األخرى من البيئة االجتماعية. على سبيل المثال، من أجل 
تعزيز تغيير شامل ومستدام، يجب أن تصحب السياسة الجديدة بشأن العقوبة البدنية أو يجب أن تتماشى 
الدراسية  الفصول  العنيفة إلدارة  باألساليب غير  النهوض  المدرسة ألجل  المبادرات على مستوى  مع 
وإلنشاء أنظمة الحماية واإلحالة وآليات الشكوى )انظر أيضاً اليونيسيف، 2014 أ(. ُيعّد مثل هذا النهج 

المتزامن متعدد المستويات هو ما ُيقصد به بالتفكير بشكل منتظم.

الشكل 1: النموذج االجتماعية البيئي

المصدر: مقتبس من مراكز رقابة األمراض واتقائها، 2015

 

 سياسة/ بيئة داعمة
)وطنية، والية، القوانين المحلية(

  تنظيمية
)المنظمات والمؤسسات االجتماعية(

المجتمع المحلي
 )العالقات بين المنظمات(

 

العالقات الشخصية المرتبطة 
)العائلة، األصدقاء، الشبكات االجتماعية( 

الصعيد الشخصي
 )معرفة، المواقف، التصرفات(
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أنواع التدخالت: يعد هرم اللجنة الدائمة لعام 2007 أداة أخرى مفيدة للتفكير بشأن الصالت القائمة بين 
التعليم  والتعليم النفسي االجتماعي / التعليم االجتماعي العاطفي.

نصائح لدمج رفاه الدعم النفسي اإلجتماعي والتعليم االجتماعي والعاطفي في سياسة 
وممارسة التعليم

كيف يقوم المدرسون بإدماج أهداف الدعم النفسي االجتماعي والتعلم االجتماعي العاطفي ضمن 	 
النفسي  الدعم  التالية توجيه عملية دمج  الثالثة  التقييمات األوسع نطاقاً؟ يمكن لألهداف  نتائج 

االجتماعي والتعليم االجتماعي العاطفي في األنشطة التعليمية:

دعم تطوير المتعلمين للمهارات  والمعرفة  من خالل األنشطة التي تركز على المهارات الحياتية 	 
وآليات التكيف المناسبة ثقافياً والمهارات المهنية وأساليب إدارة النزاعات.

تعزيز  الرفاه العاطفي  من خالل تعزيز مشاعر األمان والثقة باآلخرين والقيمة الذاتية واألمل 	 
في المستقبل

مع 	  العالقات  تبني  التي  األنشطة  خالل  من  ذلك  يتحقق  االجتماعية.  الرفاهية  المتعلمين  تقويه 
المعلمين واالهل واألقران؛ وتكوين شعور باالنتماء إلى المجتمع؛ وتوفير الوصول إلى األدوار 

المناسبة اجتماعياً؛ واستئناف األنشطة والتقاليد الثقافية.

قد تنعكس هذه األهداف بطرق مختلفة عبر الثقافات، ولكنها توفر نواة مشتركة يمكن أن توجه أنشطة 
الدعم النفسي االجتماعي والتعليم االجتماعي العاطفي )اليونيسيف، 2011(.
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المصدر: مقتبس من اللجنة الدائمة، 2007

النفسي لألطفال  الرفاه  ينبغي مراعاتها عند معالجة  التي  التدخالت  أربعة مستويات من  الهرم  ُيصور 
والشباب خالل األزمات:

الخدمات األساسية واألمنية. 1
دعم المجتمع واألسرة. 2
الدعم المركز وغير المتخصص. 3
الخدمات التخصصية. 4

يمكن دعم األنشطة التعليمية وتشجيع الدعم النفسي االجتماعي في أي من هذه المستويات؛ ومع ذلك، 
سوف تعتمد أنواع األنشطة أو التدخالت المستخدمة  على احتياجات عدد معين من السكان  وستكون 
مختلفة عند كل مستوى.ُيقدم الجدول 1 أدناه بعض األمثلة عن األنشطة والبرامج التي تعمل في كل من 
هذه المستويات األربعة. يجب معالجة الخدمات األساسية واألمنية والجهود المبذولة لتعزيز شبكات الدعم 
االجتماعي بشكل منتظم على مستوى األسرة والمجتمع والسياسة. تتطلب المساندة المتخصصة وغير 
المتخصصة المركزة التدعيم المؤسساتي للمدارس ومؤسسات المجتمع، فضالً عن القيادة وااللتزامات 

السياسية على المستويين التنظيمي واإلداري.

االعتبارات االجتماعية في
 األمن والخدمات األساسية

دعم عائلي ومجتمعي متين

دعم مرّكز غير-متخصص

خدمات 
متخصصة

الرعاية النفسية عبر أخصائيين نفسيين
)ممرضين، علماء نفسيين، أطباء نفسيين...(

أمثلة

الرعاية الصحية األساسية عبر أطباء. 
دعم أساسي عاطفي وعملي من عاملين مجتمعيين

شبكات اجتماعية فاعلة
دعم مجتمعي تقليدي

مساحات داعمة مالئمة ألعمار معّينة

اجتماعياً،  مالئمة  اآلمنة،  األساسية  للخدمات  مناصرة 
وتحمي كرامة األشخاص

هرم التدخل:



نوع التدخل )كما 

حددته اللجنة 

الدائمة، 2007(

أمثلة على األنشطة والبرامج التي يمكن تنفيذها على هذا المستوىدور سياقات التعليم

1. االعتبارات 

االجتماعية 

في الخدمات 

األساسية واألمن

أوقات  في  أساسية  خدمة  التعليم  ُيعّد 

الرسائل  تكون  أن  يمكن  األزمات. 

في  عليها،  ومبقية  للحياة  منقذة  التعليمية 

الحياة  إلى  والعودة  الروتين  أن  حين 

النفسي  الرفاه  يدعمان  المدرسة  في 

واالجتماعي لألطفال والشباب المتأثرين 

التعليم  لسياقات  يمكن  باألزمات. 

الخدمات  إلى  الوصول  تسهيل  أيضاً 

على  األخرى.  األساسية  واالحتياجات 

لتوزيع  استخدامها  يمكن  المثال،  سبيل 

الطبية  والرعاية  والمياه،  األغذية، 

األساسية. يسعى هذا المستوى المعمم إلى 

التدخل ألجل دعم جميع األطفال والشباب 

جعل  طريق  عن  التعليمي  النظام  في 

ممكن  وقت  أقرب  في  تعمل  المدارس 

ومن خالل تعزيز الوصول المتكافئ إلى 

التعلم الجيد.

الصديقة  الرسمي والمساحات  التعليم غير  المدارس ومساحات  تأمين  ينبغي 

للطفل )CFS( وإعادة فتحها في أقرب وقت ممکن بعد األزمة. ينبغي على 

وجمع التبرعات  بالدعوه/المناصره  االنخراط  التعليم  مجال  في  العاميلين 

إلدراج التعليم في االستجابات اإلنسانية والتمويل الكافي لجعل المدارس آمنة 

ومن السهل الوصول إليها.

ينظر  أن  يمكن  معرضاً،  الوصول  يكون  حيث  الخاصة  السياقات  ضمن 

أو  التعليمي  التلفزيون  )مثل  المناسبة  التكنولوجية  المنصات  في  المدرسون 

حزم التعليم القائمة في المنزل( لدعم استمرارية التعليم ودمج أنشطة التعليم 

االجتماعي العاطفي في الروتين اليومي لألطفال.

يمكن أن يساعد تكامل أنشطة الدعم النفسي االجتماعي والتعليم االجتماعي 

مع  للتعامل  آليات  بناء  على  والشباب  األطفال  التربوية  واألساليب  العاطفي 

اختصاصي  على  يجب  ذلك،  لتحقيق  األزمة.  عن  الناجمة  الشدائد  وإدارة 

التوعية تحديد أولويات تدريب المدرسين ودعمهم. ال تضطر هذه التدخالت 

للتأهب. تجدر  إلى االنتظار حتى تحدث األزمة، حيث يمكن دمجها كنشاط 

اإلشارة أيضاً إلى أنه قد يتأثر المعلمون أيضاً من جراء األزمة وقد يحتاجون 

المعلمين وغيرهم من  احتياجات  إهمال  ينبغي  اجتماعي. ال  نفسي  إلى دعم 

موظفي التعليم خالل األزمات، ويجب أن تأخذ النظم في الحسبان احتياجات 

وقدرات المدرسين عند دعم المتعلمين ذوي االحتياجات النفسية واالجتماعية.

 

2. تعزيز دعم 

المجتمع واألسرة

غالباً ما تكون المدارس  واحدة من أبرز 

المجتمع.  في  أهمية  وأكثرها  المؤسسات 

لتقوية  جيد  وضع  في  ذلك  يجعلهم 

يمكن  األزمات.  أوقات  في  المجتمعات 

بين نظم دعم  المدارس كجسر  تعمل  أن 

األسرة والمجتمع. 

يجب أن تشمل استجابات التعليم وتتعامل مع العائالت والمجتمعات. غالبا ما 

المدارس  ومجالس   )PTAs  ( الموجودة  والمعلمين  االهل  جمعيات  تكون 

نقطة انطالق ممتازة. يجب أن يعرف اختصاصيو التوعية جهات االتصال 

المجتمعية هؤالء ويجب أن يكون لديهم معلومات و / أو بيانات عن الموارد 

والقدرات الموجودة في مجتمع والذي يمكن تسخيره لدعم الوصول إلى فرص 

التعليم الجيد أثناء األزمات.

اختصاصيي  على  يجب  مجتمعية،  هياكل  فيها  توجد  ال  التي  األماكن  في 

التوعية تصميم أنشطة ذات هدف واضح إلشراك االهل أو أعضاء المجتمع 

اآلخرين، مثل تعيين   المدرسين المساعدين التدريس.

الجدول 1. من المبادئ إلى الممارسه: أمثلة عن التدخالت النفسية-االجتماعية في قطاع التعليم
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3. الدعم المركز 

وغير المتخصص

الرغم  على  المتعلمين،  بعض  سيحتاج 

الطبي  الدعم  إلى  يحتاجون  ال  أنهم  من 

غيرهم.  من  أكبر  اهتمام  إلى  الجسدي، 

من  المتعلمين  لدى  يكون  قد  بالمثل، 

ذوي  )مثل  تقليدًيا  الضعيفة  المجموعات 

اإلعاقات( احتياجات دعم نفسي اجتماعي 

االعتبار.  بعين  أخذها  يجب  خاصة 

فهم  التوعية  اختصاصيي  على  يتعين 

لهؤالء  الخاصة  والتحديات  االحتياجات 

النفسي  الدعم  أنشطة  وتكييف  المتعلمين 

االجتماعي وفقاً لذلك.

 يمكن االستعانة المرشدين االجتماعيين والنفسيين بالمدارس لتحديد ودعم 

المتعلمين ذوي االحتياجات الخاصة في سياقات التعليم.

يمكن استخدام مقاربات التعلم من خالل دعم االقران    التي تجمع األطفال 

الدعم  يوفرون  أقران  مع  ذهنياً  أو  واجتماعياً  نفسياً  أو  أكاديمياً  المعّرضين 

وذلك وقت الفصل الدراسي أو يمكن تنظيمها كنشاط خارج عن المنهج. 

الذاتية   لالهل والمتعلمين ذوي االحتياجات  المساعدة  يمكن لمجموعات   

في  االحتياجات  هذه  على  والتركيز  وجود  ضمان  في  المساعدة  الخاصة 

االستجابات لحاالت الطوارئ مع توفير شبكات دعم أقران قّيمة.

 4. الخدمات 

التخصصية

أكثر  إلى  موجهة  الخدمات  هذه  ُتعّد 

تلبية  يمكن  ال  الذين  ضعفاً  الطالب 

التعليمية  األنشطة  خالل  من  احتياجاتهم 

المعلمون  يحاول  أن  ينبغي  ال  وحدها. 

إنما  األفراد  لهؤالء  الرعاية  تقديَم 

الصحية  الخدمات  إلى  إرشادهم  يجب 

قبل  من  مة  المقدَّ المناسبة  المتخصصة 

النفسيين  واألخصائيين  النفسيين  األطباء 

بين. يجب أن  واختصاصيين آخرين مدرَّ

قادرين  التعليم  العاملون في مجال  يكون 

األطفال  عند  األعراض  إدراك  على 

الخدمات  نحو  توجيههم  كيفية  ومعرفة 

الصحية الالزمة.

الرئيسي  المفتاح  هي  جيد  بشكٍل  شرحها  يتم  التي  الفعالة  اإلحالة  آليَة  إن 

نحو ضمان تقديم الرعاية الالزمة في الوقت المناسب. يمكن التسبب بضرر 

كبير إذا كان يتم إجراء اإلحاالت ولكن ال تتوفر الخدمات المتخصصة. على 

المعلمين أن ينّسقوا مع زمالئهم في قطاعاٍت أخرى عن كثب )أي وزارات 

الصحة، العالقات االجتماعية، والعائالت( لضمان نشوء الروابط بينهم. من 

المهم أال ننتظر حدوث األزمات حتى ننشئ مثل هذه األنظمة، يجب أن تكون 

جانباً رئيسياً من جوانب الجهوزية.
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يمكن أن تكون األساطيرو االفكار الشائعه حول االمور النفسية و االجتماعيه مؤذية!

يمكن لمعظم األطفال والشباب أن يتغلبوا على األزمات واالضطرابات قصيرة األمد، وسوف يستفيدون من 
االستثمار في الدعم النفسي االجتماعي والتعلم االجتماعي العاطفي خالل تجربتهم التعليمية. يساعد العاملون 
في مجال التعليم المتعلمين في التطور أكاديمياً واجتماعياً، وهو عملٌ يمكنه أن يكون تحدياً يستحق المكافأة. 
االهتمام  األزمات  وبعد  واليافعين خالل  األطفال  نفسية  تدور حول  التي  األساطير  تستحق بعض  ذلك،  مع 
والتصحيح. يمكن لاللتزام الشديد بتلك األساطير أن ينتج عنه مبالغة في جعل االستجابة اإلنسانية أمراً طبياً، 

كما أنه سيؤخر تنفيذ الخدمات أو حتى يسبب نفوراً بين األطفال واليافعين وعائالتهم.

ٌض لصدمات نفسية بعد األزمة خرافة: كل شخٍص معرَّ

لدى األطفال والشباب خبرات متنوعة، ومهارات متفاوتة في التكيف وطرق استجابة مختلفة للكوارث أو 
الصراعات. والكثير منهم لديهم القدره و الجرآه ويتطلبون إيالء االهتمام فقط باحتياجاتهم النفسية والجسدية 
من  باً  مقرَّ فرداً  أو  والديهم  أحد  فقدوا  إن  خاصًة  للغاية،  مفجوعين  سيكونون  آخرون  وهناك  األساسية. 
العائلة. لن تكون الصدمة المعيار أو الحاجة األكثر شيوعاً في مجتمٍع ما. من المهم اخذ ذلك بعين االعتبار، 
الخدمات  استثمار  في  مبالغة  عنه  ينتج  أن  يمكن  للصدمة  ٌض  معرَّ كل شخٍص  أن  الخاطئ  االفتراض  ألن 
الصحية المتخصصة واستثمار متدٍن في الدعم النفسي االجتماعي أكثر تعميماً لكل أفراد المجتمع وفي التعلم 
االجتماعي العاطفي في الظروف الرسمية وغير الرسمية. باختصار، فإن تصديق هذه الخرافة هو مخاطرةٌ 

قد تؤدي إلى تقديم القليل من الرعاية لغالبية الشباب وتقويض قدرتهم على الشفاء واالزدهار.

االجتماعي  النفسي  الدعم  تقديم  على  قادرون  العقلية  الصحة  اختصاصيو  وحدهم  خرافة: 
والتعليم االجتماعي العاطفي

وأسرتهم  وأشقائهم  ذويهم   - حياتهم  في  األشخاص  بأهم  وثيًقا  ارتباًطا  والشباب  األطفال  رفاهية  ترتبط 
الممتدة وأصدقائهم ومعلميهم وزعمائهم الدينيين وغيرهم. هذه العالقات هي وسائل حماية أساسية لألطفال 
والشباب المتضررين من األزمات. باإلضافة إلى ذلك، تعتبر المرونة الذاتية واالعتماد على الذات لألطفال 
والشباب عوامل أساسية في قدرتهم على التعامل مع األزمات. في حين أن العاملين في مجال الصحة العقلية 
أو المعالجين التقليديين هم خيارات إحالة هامة لألطفال والشباب ذوي االحتياجات الخاصة، حسب السياق، 
اليومية وآلية  النفسي واالجتماعي لألطفال والشباب يرتبط بعالقاتهم  فمن الضروري أن نتذكر أن الرفاه 
تكيفهم مع أنفسهم. مع تدريب عالي الجودة ولكن بحد أدنى، يمكن للمدرسين ومقدمي الرعاية تقديم أنشطة 

ودروس التعلم االجتماعي العاطفي بطرق بسيطة وفعالة.
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خرافة: ممارسات الشفاء المعتمده على الثقافه و الخبره المحليه و معرفه السكان االصليين 
جميعها خطيرة

العقلية. ومع ذلك،  النفسية والصحة  للرفاهية  الغربية  بالمنهجيات  الغالب  اإلنسانية في  االستجابات  تتأثر 
يمكن للمنهجيات التي يتبعها المجتمع المحلي للصحة  أن تكون مفيدة للغاية لألطفال والشباب. قد تتضمن 
مثل هذه المنهجيات الصالة أو التأمل، ومراسم التطهير أو الطقوس الروحية األخرى. وينبغي إجراء تقييمات 
األشخاص  قبل  من  شفاًء  تعتبر  التي  الممارسة  هذه  كانت  إذا  اجتماعي.  نفسي  تدخل  أي  سالمة  لتحديد 
المتضررين والمجتمعات ال تنتهك حقوق اإلنسان وتعد آمنة، فقد يكون دمُج كال النهجين النهَج األكثر فعالية.
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القسم الثاني
االستراتيجيات

ُوضع هذا القسم من "المذكرة التوجيهية، التي تناقش استراتيجيات لتعزيز الرفاه النفسي االجتماعي، وفًقا 
لإلطار التنظيمي لمجاالت المعايير الدنيا للشبكة العالميه لوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ )االيني(. 
م أمثلة من البرامج الداعمة النفسية واالجتماعية  باإلضافة إلى االستراتيجيات التي تتعلق بكل مجال، ُتقدَّ
التي ُنفِّذت في سياقات مختلفة من المجال. ويختتم كل مجال بعمليه اعتباريه للعمليه واالنشطه )عمليه 
انعكاسيه(. مع أن هذه "المذكرة" وثيقة قائمة بذاتها، فقد يكون من المفيد اإلشارة إلى دليل المعايير الدنيا 

لاليني للحصول على معلومات أكثر تفصيالً عن المجاالت والمعايير.

مجاالت المعايير الدنيا:

المجال األول: المعايير التأسيسية	 
المجال الثاني: إمكانية الحصول على التعليم وبيئته	 
المجال الثالث: التعليم والتعلم	 
المجال الرابع: المدرسون وسائر العاملين في مجال التعليم	 
لمجال الخامس: سياسة التعليم	 

 

   تنسيق
  تحليل 

 

 
شاركة المجتمع 

م

الوصول 
الى والبيئة 

التعليمية

التعليم 
والتعّلم

المعلمين
وطاقم التعليم

السياسة 
التعليمية

II
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1المجال األول
المعايير التأسيسية

المجال األول للمعايير الدنيا في الشبكة العالميه لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ: المعايير 
التأسيسية

المشاركة المجتمعية )المشاركة والموارد(:

يشارك أعضاء المجتمع بفعالية وشفافية، ودون تمييز في التحليل والتخطيط والتصميم 	 
والتنفيذ والرصد واستجابات تقييم التعليم.

المناسبة 	  التعلم  فرص  تنفيذ  في  واستخدامها  وحشدها  المجتمعية  الموارد  تحديد  يتم 
للعمر.

إلى  الوصول  لضمان  يعملون  الذين  المصلحة  أصحاب  لدعم  التعليم  تنسيق  آليات  تستخدم  التنسيق: 
التعليم الجيد واستمراريته.

التحليل )التقييم واستراتيجيات االستجابة والرصد والتقييم(:

وشفافة 	  شاملة  وبطريقة  المناسب  الوقت  في  الطوارئ  لحالة  التعليم  تقييمات  تجري 
وتشاركية.

حق 	  وحواجَز  للسياق،  واضحا  وصفاً  الشامل  التعليم  استجابة  استراتيجياُت  وتشمل 
التعليم، واستراتيجياٍت للتغلب على تلك الحواجز.

يتم إجراء رصد منتظم ألنشطة االستجابة التعليمية واحتياجات التعلم المتطورة للسكان 	 
المتضررين.

ُتجرى تقييماٌت منهجية ونزيهة لتحسين أنشطة االستجابة في التعليم وتعزيز المساءلة.	 
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االستراتيجيات

التعلم  وتدخالت  االجتماعية  النفسية  التدخالت  لتحديد  األزمة  بداية  في  التقييمات  إجراء  المهم  من 
االجتماعي العاطفي التي من شأنها خدمة األطفال والشباب المتضررين بشكل أكثر فاعلية. يجب أن تاخذ 
التقييمات بعين االعتبار السن و النوع االجتماعي، والعرق، والدين، والثقافة بما أنها تجمع المعلومات 
المتعلمين  حياة  في  الرئيسية  والعالقات  المتعلمين،  على  الطوارئ  حالة  وأثر  السكانية،  التركيبة  حول 

والمخاطر المحتملة والموارد المتاحة.

يجب أن تستخدم تقييمات االحتياجات كالً من األساليب النوعية والكمية عند السعي إلى التعرف على 
تجارب األطفال والشباب أثناء األزمات وفهمها. االستبيانات الكمية يمكن استخدامها لعد )للسكان ككل( 
أو تقدير )باستخدام عينات تمثيلية( عدد األطفال الذين لديهم احتياجات مادية و/أو نفسية نتيجة أزمة ما 
عة تقييماٍت لالحتياجات والموارد على مستوى األسرة؛ عدد  في مكان معين. قد تتضمن البيانات المجمَّ
السكان األساسي، الذي قد تكون ذا قيمة خاصة في الحاالت التي حدث فيها تهجير قسري؛ والدراسات 
االستقصائية لمدى توافر وإمكانية الحصول على دعم الصحة العقلية وأنظمة اإلحالة؛ وتتبع االلتحاق 
بالمدارس أو المشاركة في فرص التعليم غير النظامي على مر الزمن. تعد تمارين الترتيب القائم على 
المشاركة طريقة أخرى لتسجيل هذه البيانات )للحصول على مزيد من المعلومات، راجع أجير، ستارك 
وبوتس، 2010(. حيث أمكن، يجب أن ُتستخدم بيانات االستبيان الموجودة لتحديد الحالة األساسية قبل 
عة معلوماٍت مفصلة لتقّصي انتشار نقاط الضعف المحددة،  األزمة. ينبغي أن تشمل أي بيانات كمية مجمَّ
مثل عدد األطفال غير المصحوبين بذويهم أو األسر التي ترأسها نساء. بينما يتم إجراء هذه االستبيانات 
من قبل زمالء يعملون في مجال الحماية، يجب أن يكون هناك تعاوٌن مع قطاع التعليم في كل األوقات.

تكون  ما  )غالباً  تفصيالً  أكثَر  معلوماٍت  اجتذاب  أجل  من  أساسيٌة  أخرى،  جهٍة  من  الكيفية،  البيانات 
سرداً( حول الطرق التي تمر بها األزمة على المستويات الفردية والمجتمعية. وتشمل البيانات الكيفية 
االنعكاسات أو االنطباعات أو المشاعر أو ما يمكن فهمه حول احتياجات الشخص الخاصة و/أو احتياجات 
أفراد العائلة. قد تشمل وسائل التقييم مالحظات المعلمين، أو العاملين في مجال المساعدات، وأعضاء 
آخرين من المجتمع، وكذلك المقابالت ومجموعات التركيز للمساعدة في تحديد االحتياجات، إضافًة إلى 
االستجابات لألزمة بشكل مقبول ومالئم لثقافة المجتمع. يمكن تسجيل المالحظات باستخدام قوائم االختيار 
أو على شكل تقارير قصصية، مثل تسجيل مالحظات منهجية بعد زيارة ميدانية أو كتابه مالحظات و 
يوميات من قبل المعلمين. يمكن للبيانات الكيفية التي تسلط الضوء على وسائل جمع البيانات التشاركية 
أن تكون مهمًة بشكل خاص في سياق األزمة، بما أنها يمكن أن تقدم اطالعاً على آثاٍر ومخاطر ملموسة 

أخرى يواجهها األفراد والمجتمعات.
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اذا كان باإلمكان، على التقييمات أن تتشكل من مصادر 
لحالة  أكثر شموالً  للبيانات. هذا سيوفر صورة  متعددة 
بعينها، ويمكن تحسين موثوقية النتائج التي تم التوصل 
عبر/ النتائج  مقارنه  )محاذاة/  التثليث  إليها عن طريق 
بالنسبه ألنواع مختلفة من البيانات(. على سبيل المثال، 
بمجموعات  االستقصائية  الدراسات  ُترفق  أن  يمكن 
تجمع  حيث  سياقات  في  المراقبة.  وبيانات  التركيز 
منسقة  جهود  بذل  ينبغي  البيانات،  مختلفة  وكاالت 
التوصل  تم  التي  النتائج  في  والشمولية  التثليث  لتعزيز 
إليها. وأخيراً، ينبغي أن تبلغ التقييمات الحد األدنى من 
يتم  أن  يشمل  وهذا  البيانات.  لجمع  األخالقية  المعايير 
إعالم أفراد المجتمع بالبيانات التي يجري جمعها منهم 
والغرض من استخدامها، والتأكد من موافقتهم الطوعية 
أفراد  تضمين  يتم  أن  يجب  البيانات.  جمع  عملية  على 
المجتمع بشكل دائم في عملية تحديد االحتياجات، ألنهم 
الدقيقة  والمعلومات  الصحيحة  المعرفة  يملك  من  أكثر 
حول وضعهم الشخصي. تشمل أدوات تقييم االحتياجات 
في  التعليم  دليل  العالمية،  التعليم  مجموعة  من  المفيدة 
 ،)2016( االحتياجات  تقييم  حزمة  الطوارئ،  حالة 
أدوات  ومجموعة  الطفل  لحماية  العاملة  والمجموعة 
التقييم السريع لحماية الطفل )2012(، ومجموعة أدوات 
منظمة الصحة العالمية-المفوضية السامية لألمم المتحدة 
واالحتياجات  العقلية  الصحة  وتقييم  الالجئين،  لشؤون 
النفسية االجتماعية والموارد: مجموعة األدوات للحاالت 
النفسية  االحتياجات  تقييم  وأداة   ،)2012( اإلنسانية 
واالستعادة  الطوارئ  حاالت  في  للنازحين  االجتماعية 
المبكرة والعودة التي تستخدمها المنظمة الدولية للهجرة  

)المنظمة الدولية للهجرة، التاريخ غير محدد(. 

الفردية وعلى  السلبيه على قدراتهم  التي يستجيب فيها األطفال والشباب تجاه األحداث  تعتمد الطريقة 
درجة الدعم الذي يقدمه لهم ذووهم والمجتمع. لذلك، يجب أن يتم تقييم مستويات الخطر ونقاط القوة لديهم 
التي تم جمعها واسعًة وشاملًة بما يكفي التباع استراتيجيات  المعلومات  بشكل فردي. يجب أن تكون 
استجابة مناسبة، بما يشمل البيانات وفًقا للسياق والعالقات والمؤسسات ذات الصلة، كالبلد المستضيف 

أو مؤسسات المجتمع، والمؤسسات ضمن البيئة اإلنسانية.

مرحلة  خالل  جمعها  يجب  التي  البيانات 
التقييم

الدراسات السكانية: عدد األطفال والشباب 
المتضررين )مقسمين حسب العمر والنوع 

االجتماعي( والموقع ومقياس التأثير.
على  الطارئة  الحاالت  تأثير  العالقات: 
عالقات األطفال األولية: الوالدين واألقران 
في  مهمون  آخرون  وأشخاص  والعائالت 

حياتهم.
هم  من  تحديد  المستضعفة:  المجموعات 
المستضعفة  والمجموعات  تهميشاً  األكثر 

وجمع البيانات حول احتياجاتهم المحددة.
يمكن  التي  المحتملة  المخاطر  المخاطر: 
أن تظهر في طريق العائالت والمجتمعات 

والمدارس في المستقبل القريب.
نقاط القوة: الموارد المتاحة وقدرة األسر 
المتضررة والمجتمعات المحلية والمدارس 
واستعادة  الطوارئ  حالة  التعافي من  على 

الشعور بالحياة الطبيعية.
لتعزيز  الالزمة  المساعدة  تقديم  الثغرات: 

الرفاه النفسي واالجتماعي.
الشركاء: التنسيق مع المنظمات التي تقدم 
والنفسي  المادي  الدعم  عن  فضالً  التعليم، 

واالجتماعي.
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يمكن استخدام أدوات بسيطة إلجراء التقييمات تشمل المالحظات، وتمارين الترتيب التشاركية، وتحليل 
التجارب لمجموعات فرعية معينة. مع ذلك، ال ينبغي أن تنتهي عملية التقييم عندئٍذ. التقييمات المستمرة 
التي تسمح للمعلمين أن يحددوا التغييرات في طريقة صمود األطفال والشباب في وجه المحن، يمكن 
أن تكون بداية لجهود جاّدة للمراقبة والتقييم. قد يلعب المعلمون دوراً مصيرياً في بذل تلك الجهود؛ 
ألنهم يراقبون سلوك التالميذ يومياً ويراقبون أي تغييراٍت حاصلة عبر الزمن، وبالتالي يمكنهم المساعدة 
في تحديد احتياجات طالبهم. هناك حاجٌة كبيرة للتقييمات عالية المستوى والمراقبة التي تشمل األطفال 

والشباب في عملية جمع البيانات، وذلك لضمان الدقة والفهم المشترك.

احتياجات  ودعم  تحديد  إلى  خاص  انتباٍه  يجب صرف  والتقييم،  والمراقبة  التقدير  مراحل  مدى  على 
شة على سبيل المثال، األطفال والشباب ذوي االحتياجات الخاصه تعرضوا للتهميش  المجموعات المهمَّ
على مر التاريخ في التعليم السائد. جزٌء كبير من هذه الفئة ال يلتحق بالمدارس ألنهم يشعرون بوصمة 
خزي ويعيشون في حالة نقٍص يسببها الضعف الجسدي. قد ترفع األزمات اإلنسانية من عدد األطفال 
والشباب ذوي االحتياجات الخاصه، باألخص خالل الصراعات العنيفة أو عند انتشار وباٍء ما على نطاٍق 
واسع. سعياً نحو بيئٍة تمكينيٍة شاملة، يمكن أن ُيجري المعلمون تحليالٍت معينة لفهم مدى تأثير األزمة 
على الرفاه النفسي االجتماعي للطالب ذوي اإلعاقات. للمزيد من المعلومات التفصيلية حول كيفية التأكد 
الجيب من  دليل  قراءة  يرجى  التعليم،  تدخالت  في  اإلعاقات مدرجون  ذوي  والشباب  األطفال  أن  من 
.)2010b( و دليل الجيب من االيني نحو دعم المتعلمين ذوي اإلعاقات )االيني نحو تعليٍم شامل )2009

قد تختلف احتياجات الدعم النفسي االجتماعي لألطفال أيًضا حسب النوع االجتماعي والعمر. إن ضمان 
تصنيف البيانات بحيث تعكس احتياجات الفئات المختلفة ضروري لتوفير استجابة مدروسة. ينبغي أن 
التعليم وأن تضع استراتيجيات استجابة شاملة تلبي  التقييمات الحواجز التي تعوق الوصول إلى  تحدد 
احتياجات جميع أفراد المجتمع. مثالً، هناك عدة أدوات من االيني و أعضائها لدعم مجموعة البيانات التي 
تأخذ النوع االجتماعي بعين االعتبار، وتشمل كتيبات االيني. لمزيٍد من المعلومات المفصلة، يرجى قراءة 
 .)2010c( دليل الجيب من الشبكة العالمية لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ حول النوع االجتماعي
إن االحتياجات التعليمية والنفسية واالجتماعية لألطفال في عمر الحضانة والمرحلة االبتدائية غالباً ما 
تخضع لإلشراف، مع ذلك يمكن احتواؤها بشكل فعال عبر توفير المدارس الصديقة لألطفال والتي توفر 
فرصاً تعليمية تعتمد على اللعب حيث تجتمع أنشطة الدعم النفسي االجتماعي مع التحفيز المبكر لألطفال 

.)b 2014 ،اليونيسيف(

مورداً  المجتمع  تعتبر  أن  يجب  للتقييم  والتنفيذ  والتصميم  التحليل  مراحل  خالل  تتم  التي  األنشطة  إن 
واشركاء ويجب أن تلتمس مشاركة أفراد المجتمع. حيث أن مشاركة المجتمع من خالل البنى التعليمية 
المدارس، ومنظمات  إدارة  التعليمية، ولجان  المجتمع  لجان  ذلك  هامٌة جداً؛ ويشمل  الموجودة  المحلية 
المعلمين والوالدين، إلخ. ومن شأن ذلك أن يدعم التقييم ويعزز اتصاله بشكل أكثر فعالية نحو مستويات 
وقتها  في  االستجابة  يسهلوا  أن  للمعلمين  يمكن  ذلك،  على  عالوًة  االجتماعية.  البيئة  علم  من  مختلفة 
ويحسنوا جودة التعليم إذا عملوا مع المجتمع أو لجان المدرسة إلعادة إحياء ما كان موجوداً مسبقاً وإعادة 
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بنائه، من خالل ضمان صلة االستجابة بالموضوع. من المهم إدراك أن الموارد ليست مجرد مواٍد يتم 
تزويدنا بها؛ يجب أن تتبع المشاركة مبادئ التشاركية حتى يكون األشخاص الذين ينفذون االستجابة على 

درايٍة بمعرفة المجتمع وليستفيدوا من قدرة المجتمع على دعم التعليم.

في النهاية، خالل األزمة، تستخدم عشرات اآلالف من المنظمات التقييمات لتخطيط وتنفيذ استجابتها. 
من  المشتقة  االستجابة  واستراتيجات  عة  المجمَّ البيانات  تكون  أن  لضمان  الحيطة  أخذ  يجب  ولذلك، 
البيانات منسقًة بشكل جيد. لتجنب التكرار والموارد الضائعة، على أصحاب األعمال في مجال التعليم 
أخرى  تنظيمية  المجموعات ومع مكوناٍت  اجتماعات  الصلة عبر  ذات  المكونات  ينسقوا مع جميع  أن 
إلجراء التقييمات، وتخطيط االستجابات، والتعاون من أجل التنفيذ. إن تنسيق أي استجابة للدعم النفسي 
االجتماعي مع قطاعات الصحة والحماية مهٌم بشكل خاص. تقّدم مجموعة التعليم العالمية حزمة تقييم 
االحتياجات )2016( التي توفر دليالً عملياً ذا صلة وموارَد تنفع في إجراء تقييم االحتياجات، بما فيها 

التقييمات داخل القطاع.

المجتمع كمورد

أفرادها شركاَء في  البيئة االجتماعية، وينبغي أن يكون  لعلم  المحلية مكون أساسي  المجتمعات  إن 
جميع مراحل التعليم في حاالت الطوارئ، بما في ذلك التأهب واالستجابة واالنتعاش. يمكن للمعلمين 
المجتمعات  مع  العمل  واستدامتها عن طريق  وتوقيتها،  بالموضوع،  االستجابة  ارتباط  يحسنوا  أن 
وباألخص  المجتمعات،  العبء على  يزيد  الحيطة، كي ال  أخذ  ينبغي  ذلك  كثب. ومع  المحلية عن 
لتجنب تحويل المسؤوليات المالية والمادية إلى المجتمعات الواقعة فعالً تحت الضغط. يجب أن تكون 
أهمية مساهمات المجتمع المحلي مفهومًة بطريقة شمولية ال تتساوى مع الدعم المادي، إنما تأخذ بعين 
االعتبار مجال القدرة الممكن، كدعٍم عيني، وإن أمكن، المساعدات المادية والموارد التي يمكن أن 

يساهم بها المجتمع.



أمثلة من العمل الميداني 

الفرع االول: معايير المؤسسة: مشاركة المجتمع، وتنسيقها، وتحليلها

نيبال: إشراك االهل للتعرف على االحتياجات لدى المتعلمين المستضعفين

قدمت منظمة كاريتاس دورات لمدة شهر للتدريب وبناء القدرات لعدد من أمهات األطفال ذو اإلعاقات 
)العقلية، والسمعية، والبصرية، والجسدية( بلغَن 55 أًم في مخيمات الالجئين البوتانيين. إذ يركُز التدريب 
مثل  عدة  مناطق  في  ومهاراتهن  قدراتهن  وتطوير  لألمهات  االجتماعية  النفسية  الصحة  تحسين  على 
ت األمهات واألفراد ذوو اإلعاقات  اإلسعافات األولية، ومعالجة حاالت اإلجهاد، وتنظيم األسرة.   فقد أعدَّ
بالغاً( في كل مخيم. فقد كانوا  الذاتية )تتضمن 10 - 15 شخصاً  المساعدة  الدعم في مجال  جماعات 
االحتياجات  البعض، ولتحديد  لبعضهم  والنفسية االجتماعية  العاطفية  الرفاهية  لدعم  أسبوعياً  يجتمعون 
لدى األفراد ذوي اإلعاقة في المخيمات. قدمت قوائم االحتياجات المحددة تغذية راجعة قيمة إلى منظمة 
الذاتية  المساعدة  ومجموعات  الرعاية  ولمقدمي  لألطفال،  الفعال  الدعم  برمجة  كيفية  حول  كاريتاس 
وأن  نشاًطا  أكثر  تكون  أن  من  األمهات  مّكنت  الدعم  مجموعات  أن  التقييمات  ووجدت  بهم.  الخاصة 
يشعرن بمزيد من االندماج في مجتمعاتهن. وأيًضا، مّكنت هذه المجموعات األمهات من تحقيق إمكانات 
التعلم ألطفالهم ويشعرن براحة أكبر عند مناقشة مشاعرهن الخاصة مع اآلخرين )لجنة النساء، 8200(.

هيوستن، تكساس: تقييم االحتياجات وتنسيق اإلسعافات النفسية األولية 

عقب "إعصار هارفي"، الذي داهم منطقة هيوستن الكبرى في والية تكساس األمريكية في خريف عام 
2017، أطلق مركز "الصحة المدرسية السلوكية" في منظمة أمريكا للصحة العقلية في هيوستن الكبرى 
)MHA( اإلسعافات النفسية )PFA( برنامج التوعية للمدارس المتضررة من اإلعصار في المجتمعات 
الطوارئ  حاالت  إلدارة  الفيدرالية  الوكالة  شاركتها  التي  العاصفة  تأثير  وخرائط  المهمشة.  الحضرية 
ثم  الفيضانات.  من  المتضررة  المناطق  تحديد  بغية  الحالية  المدرسية  الخرائط  إلى  أُضيفت  العاصفة 
حددت مدينة هيوستن المدارس التي تخدم السكان الضعفاء اقتصادًيا واجتماعًيا. تواصلت منظمة أمريكا 
للصحة العقلية مع الدوائر المجتمعية للتحقق من المدارس األكثر تضرًرا وعدد المنازل العائلية للطالب 
التي تعرضت للضرر، حتى لو ظلت مدارسهم سليمة. وأخيراً، اشتركت منظمة أمريكا للصحة العقلية 
مع مركز الصدمات والعزاء في مستشفى األطفال بتكساس لتقييم شدة المحنة بين الطالب، وللتوصية 
بإحاالت الطالب إلى المدرسة–على أساس مجموعات التعليم النفسي االجتماعي أو، إذا لزم األمر، إلى 

المراكز المتخصصة للخدمة في حالة الصدمات النفسية.

ووضعت منظمة أمريكا للصحة العقلية منهًجا تدريبًيا تعاقبًيا للدعم النفسي االجتماعي وتحديد الصدمة 
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لما يزيد على 60 فرًدا من مدربي المعلمين، الذين تعهدوا بالتواصل مع وتدريب عدد من المربين يصل 
إلى 6500 مربًيا من مدارس محرومة اجتماعًيا واقتصادًيا في المناطق المتضررة من اإلعصار هارفي 
ويتراوح عدد هذه المدارس بين 60 و90 مدرسة. ويستفيد من خدمات المربين المدربين حديًثا عدًدا 
من الطالب يتراوح ما بين 50,000 و80,000، والعديد منهم يعاني من ضيق، وبعضهم من صدمة 

حادة وحزن.

من  والعديد  هارفي،  إعصار  حول  هيوستن  مدينة  في  التنسيق  مركز  مع  وثيًقا  تنسيًقا  التدخل  تطلب 
نقاط االتصال في المناطق التعليمية، ومديري المدارس، باإلضافة إلى خبراء علم النفس. هناك حاجة 
إلى التنسيق مع المنظمات الشريكة المتخصصة لتجنب التداخل، وضمان أكبر قدر ممكن من التغطية 

واالستخدام األمثل للقدرات التنظيمية )بوزمانتير ج.، اتصال شخصي، 22 ديسمبر 2017(.

تنزانيا: مشاركة المجتمع عبر وسائل الترفيه واللعب

ففي قرية ناتا، بشمال تانزانيا، يشارُك االهل، واألساتذة، والطالب باألنشطة في يوم ُيعرف " بيوم اللعب" 
)وقد تتضمن هذه األنشطة الرقص، واللعب، والرسم، والتلوين...إلى آخره.( فهذا النشاط، والذي ابتكرته 
منظمة الحق في اللعب، نسقته لجنة االهل بالمدرسة، وهذه اللجنة تتألف من االهل، واألساتذة، وممثلي 
القرية. وتتضمن مسؤوليات اللجنة حشد طاقات المجتمع للمشاركة في رفع مستوى الوعي حول أنشطة 
حماية األطفال، والعمل في شراكة مع إدارة المدرسة لوضع نظام إحالة للعنف ومراقبته في المدرسة 
إذ تشمل مواضيع مثل  يوم لعب،  لكل  المواضيع  المدرسة. تختلف  إلى  تستند  استراتيجية  وكجزء من 
مسؤوليات االهل، وحقوق األطفال، والزواج المبكر، وعمالة األطفال، وأشكال التعذيب التي يتعرض 
لها األطفال في مجتمعهم. فعبر طريق أنشطة التعلم التجريبية القائمة على اللعب، يتعلُم المشاركون عن 
المسائل المحيطة بهم ويتناقشون فيها بينما يقضون وقتاً ممتعاً. إذ أشار تقييم لمنظمة الحق في اللعب أن 
العالقات داخل المجتمع ومشاركة االهل أدت إلى تحسين أيام اللعب التالية. فمن شارك من االهل كانوا 
أكثر رغبة في االستماع إلى أطفالهم، وأعاروا اهتماًما أكثر الحتياجاتهم، وألحقوهم بالمدارس.   وإضافًة 
إلى ذلك، وعلى مدى فترة المشروع، لوحظ تحسن كبير في معدالت اجتياز االمتحان الوطني. وقد ُعزي 
جزٌء من هذا إلى ارتفاع معدل المواظبة على الحضور للمدرسة، وخاصًة لدى الطالبات )منظمة الحق 

في اللعب - بدون تاريخ(.
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نقاط للمالحظة

الزمن. ُتجمع 	  الفرد مع  تتغير احتياجات  وقد  ثابتاً  النفسية واالجتماعية ليست مفهوماً  إن الصحة 
البيانات، ليسترشد بها الدعم النفسي واالجتماعي في وضع استراتيجيات لالستجابة يجب أن تكون 

عملية متواصلة وجارية، بدًءا من تقييمها وحتى مراقبتها وتقويمها.

جمُع البيانات ينبغي أن ال يراعي فقط احتياجات الفرد والقدرات الحالية لدى األطفال، والشباب، 	 
واألساتذة، ولكن أن ينظر كذلك إلى قدرات المجتمع والخدمات لدى المرافق المتاحة.

ينبغي إيالء عناية خاصة لالحتياجات النفسية واالجتماعية لدى الفئات المستضعفة أثناء فترة األزمات 	 
وبعدها. ينبغي أن ال يحدد  تقييم المؤسسات التعليمية حاجة وضع الدعم النفسي واالجتماعي والتعليم 
االجتماعي العاطفي، بقدر المستطاع، بل ينبغي كذلك جمع بيانات مفصلّة حول احتياجات فئات 
محددة من المستضعفين، وتشمل هذه الفئات األشخاص ذو اإلعاقات، والفتيات والنساء اليافعات، 

و االقليات الدينيه و العرقيه.
والمجموعات 	  المجموعات،  مثل  )في  والصحة  والحماية،  التعليم،  بين  التنسيق  ُيوصى آلليات  إذ 

الفرعية، ومناطق المسؤولية )AOR(، ومجموعات العمل الرسمية/وغير الرسمية( بالتعاون على 
اجراء تقييمات لالحتياجات(.



المذكرة التوجيهية لاليني حول الدعم النفسي االجتماعي | 32

2المجال الثاني 
 إمكانية الحصول على التعليم وبيئته

الطوارئ:  التعليم في حاالت  لوكاالت  العالمية  الشبكة  معايير  األنى من  للحد  الثاني  المجال 
إمكانية الحصول على التعليم وبيئته  

الوصول المتساوي: يتمكن جميع األفراد من الحصول على فرص التعليم ذات النوعية الجيدة.

الحماية والرفاه: أن تكون بيئات التعليم آمنة وسليمة، وتعزز الحماية والصحة النفسية واالجتماعية 
لدى الطالب، واألساتذة، وغيرهم من العاملين في مجال التعليم.

المرافق والخدمات: أن تعزز المرافق التعليمية الحماية والصحة لدى الطالب، واألساتذة، وغيرهم من 
العاملين في مجال التعليم وأن تكون مرتبطة مع الخدمات الصحية، والغذائية المقدمة وخدمات الحماية 

النفسية واالجتماعية.

االستراتيجيات

فبعد حدوث حالة طارئة، قد تتضرر إمكانية الحصول على التعليم ذا النوعية الجيدة. فإعادة وضع فرص 
الحصول على التعليم - أو ابتكار فرص للحصول عليه حيث لم توجد قبل - أمٌر بالغ األهمية للصحة 
النفسية واالجتماعية لدى األطفال، والشباب، والمجتمع بأكمله وذلك ألنه يسهل مشاركتهم واندامجهم، 
وكالهما أمران يرتطبان نفسياً واجتماعياً لدى األطفال والشباب الذين يعانون من التأقلم في ظل الظروف 
السلبية الراهنة. تتيح إمكانية الحصول على التعليم ذا النوعية الجيدة روتين وبيئة آمنة للمستضعفين من 
األطفال والشباب: فأماكن التعليم كهذه من الممكن أن توفر كذلك مكاناً للقيام فيه بالمبادرات التي تحمي 
الصحة النفسية واالجتماعية وتعززها. تدعم هذه االستراتيجيات هدف توفير فرص الحصول المتساوية 

على التعليمأثناء حاالت الطوارئ وبعدها:
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تحدد المخاطر المختلفة التي يتعرض لها الصبيان والفتيات وتنشر الوعي باستجابتهم . 1
بناًء على ذلك: إذ يجب أن يكون التعليم ذا النوعية الجيدة آمناً ويراعي الفروق بين الجنسين. قد 
تختلف المخاطر التي يتعرض لها الفتيات والصبيان، وهذا يؤثر بدوره على فرص حصولهم على 
التعليم ذا النوعية الجيدة بطرق عديدة.   تكمن أهمية تحديد هذه االختالفات بالحد من اعطاء اهميه 
لهويه جنسيه على حساب االخرى تواجه الفتيات والصبيان عدة مخاطر جسدية ونفسية واجتماعية، 
وإلى  من  بالطريق  تحدث  قد  وكالهما  العنيفة،  واإلعتداءات  اللفظي  والتنمر  الجسدية  كالمخاطر 

المدرسة وفي داخل أروقتها )بيريزنايوتو، ماغيي، وفاليس، 2017، صفحة. 33(.

أي صف . 2 في  األهمية  بالغ  فالهيكل هي عنصٌر  لألساتذة:  تعيين مساعدين  في  النظر  يجب 
مكتظة  الدراسية  الصفوف  تكون  عندما  وذلك  األزمات،  بعد  وخاصًة  مهم   أمر  وهو  دراسي. 
تقع  التي  المسؤولية  حجم  من  يقلل  قد  للمعلم  مساعٍد  وجود  إن  األحيان.  من  كثير  في  بالطالب 
على عاتقه ويزيد من فرصة حصول جميع الطالب على االهتمام الذي يحتاجونه. فعادًة ما يتلقى 
المساعدون أجًرا أقل من األساتذة، وبالتالي وجودهم بالصفوف الدراسية المكتظة قد يحسن من 
من  اإلناث  المتطوعات  أثبتت  فقد  مقبولة.  بتكلفة  وذلك  الطالب  أعداد  إلى  البالغين  أعداد  نسبة 
المجتمعات المتضررة باألزمات كفاءتهن بجدارة في دعم كل من األساتذة والطالب. ولمزيٍد من 
المعلومات، يرجى اإلطالع على برنامج لجنة اإلنقاذ الدولية لمساعد الصف الدراسي في غينيا،  
والمشار إليه في دليل الجيب الخاص بالشبكة العالمية لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ للجنسين 

)2010، صفحة 21، إلى 75(.

حشد طاقات المتطوعين الشباب: وهي استراتيجية أخرى يمكن أن تسهم في دعم إدارة الصف . 3
الدراسي بينما تقوي العالقات بين المجتمع والمدرسة وذلك بغرض مشاركة المتطوعين الشباب. 
وقد ُنِفَذ هذا المنهج بنجاح في المدارس المراعية الحتياجات الطفل بمرحلتي الحضانة و المرحله 
االبتدائية )هايدن وواي، 2013(. وهناك فائدة إضافية لهذه اإلستراتيجية تتمثل في توفير فرص 
تطوع ُتداُر إدارًة جيدة وآمنة للشباب والتي بدورها تثمن شعورهم باإلنتماء والعمل الجماعي، وهذه 
النتائج تسهم في تيسير صحتهم النفسية واالجتماعية وتعزيز هوية الذات اإليجابية لديهم )ستوب، 
2003(. فمن المهم عند العمل مع المتطوعين اليافعين أن يكون هناك آلية لحماية الطفل في موضع 

التنفيذ وأن يتوفر التدريب المتعلق بالعمل التطوعي.  

الحصول . 4 إمكانية  دعم  في  يسهم  طويلة  فترة  منذ  متبع  إجراء  الفترتين:  بنظام  العمل  تنفيذ 
على التعليم خالل أوقات األزمات وُيعرُف بالعمل بنظام الفترتين. وهذا يستدعي استخدام المباني 
المدرسية أثناء الفترة الصباحية )كالعمل من الساعة 7:30  صباحاً وحتى الساعة 12:30 ظهًرا( 
ومرة أخرى في فترة الظهيرة )كالعمل من الساعة 12:30 ظهًرا وحتى الساعة 5:00 مساًء( فقد 
يخفف العمل بنظام الفترتين من حدة مشكلة االكتظاظ أو أن يوفر مساحة للقيام بأنشطة إضافية 
أخرى تركز على الصحة النفسية واالجتماعية دون التضحية بالمناهج المعتادة وذلك عندما تفتقر 
وبعد  الصباح  فترتي  في  للعمل  استعداد  على  التدريس  هيئة  وتكون  األساسي  للهيكل  المدرسة 
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الطريقة،  لهذه  النظر  االعتبار عند  بعين  النفسيه  لالساتذه  الصحه  تؤخذ  أن  الظهيرة. كما يجب 
وينبغي أن ال ُيطالبوا بالعمل لساعات إضافية دون الحصول على أجر.  وتنبغي اإلشارة إلى أن 
العمل ينظام الفترتين يمكن أن يزيد من استخدام المناهج الدراسية األساسية )كالقراءة، والكتابة، 
والرياضيات( غير أن خطورته تكمن في قطع األنشطة الترفيهية وهي ذات أهمية بالغة للتعليم 
الشامل. وبالتالي، ينبغي أن ُيتبَع هذا المنهج بحذر، وينبغي أن ُتدَمج منهجيات التعليم االجتماعي 
العاطفي في المناهج الدراسية األساسية.   وأخيًرا، ينبغي أن يكون األساتذة، والطاقم الوظيفي، 

والعاملين اآلخرين في مجال التعليم طرًفا دائًما في عملية اتخاذ القرار في هذه الحاالت. 

االستفادة من األماكن المجتمعية غير الرسمية عندما تكون البيئات التعليمية الرسمية غير متاحة . 5
أو غير آمنة، يمكن أن ُتنظم المدارس القائمة في مرافق المجتمع، والتي تسمح بإجراء الحصص 
أمرها األساتذة،  يتولى  البيت، وأن  أو في  الكنيسة  أو  المسجد  المجتمع مثل  الدراسية في مرافق 
واالهل، وقادة المجتمع أو المتطوعون. سواًء أكان العمل فردياً أو بالشراكة مع الحكومات المحلية 
والوطنية، يمكن للمدراس القائمة في مرافق المجتمع أن ُتحدث تحسناً شاسعاً في إمكانية الحصول 
على  والمواظبة  بالمدارس  الطالب  التحاق  معدل  ارتفاع  إلى  تؤدي  بدورها  والتي  التعليم،  على 
الحضور إلى المدرسة، والصحة النفسية واالجتماعية. ولكن، تذكر أنَّ األمان يأتي دائماً في المقام 
األول عند تصميم أي مكان الستخدامه في أغراض التعليم. ويجب أيضاً الحرص على تفادي  ان 
تكون المدارس بأي طريقة  تعزز النظرة السلبية للهوية الجندرية )انظر مبادرة األمم المتحدة لتعليم 

الفتيات والمجلس النرويجي للالجئين، 2016، صفحة 1(.

برامج تعجيل وتيرة التعليم: ُتعُد برامج تعجيل وتيرة التعليم خياًرا لألطفال واليافعين ممن ُحِرموا 
لشهوٍر أو لسنواٍت من مقاعد الدراسة بسبب نزاٍع  أو أزمٍة ما. توفُر هذه البرامج مناهج دراسية مكثفة 
تتيح للمتعلمين أن يلحقوا بما فاتهم من التعليم، وفي نهاية المطاف إعادة دمجهم بالمدارس الرسمية. فعند 
تنفيذ هذه البرامج بشكل صحيح، سوف تسدُّ ثغرة بالغة األهمية في توفير الخدمات التعليمية األساسية  
وتضمن حصول المتعلمين على تعليم يتناسب مع مختلف األعمار وكما يستجيُب لظروف حياتهم. كما 
تساعُد هذه البرامج في تحسين مستوى احترام الذات والكفاءة الذاتية لدى المتعلمين.  وكما تتضمن برامج 
الدراسية  المناهج  في  والكفاءات  العاطفي  االجتماعي  التعليم  إدماج مهارات  التعليم على  تعجيل وتيرة 

الُمكّيفة. 

ولكن، تتطلب الصحة النفسية االجتماعية أكثر من مجرد الحصول على التعليم.   لكي توفر بيئات التعلم 
المراعية  المدارس  فتوفير  المتعلم وسالمته.  أمن  تعزز  التي  االستراتيجيات  تعتمد  أن  ينبغي  الحماية، 
الحتياجات الطفل هي إحدى الطرق لخلق البيئات التي توفر الحماية وتدعم الصحة النفسية واالجتماعية 
والذي  مؤقتاً  الطفل دعماً  المراعية الحتياجات  المدارس  توفر عادًة  اليونيسف، 2011(. وكما  )انظر 
يساهم بدوره في رعاية األطفال وحمايتهم عند حاالت الطوارئ.   كما أنها توفر هيكالً انتقالياً يكون بمثابة 
جسر نحو اإلنعاش المبكر والدعم على المدى الطويل لألطفال المستضعفين. وتوفر المدارس المراعية 
على  المادية  وغير  المادية  المهارات  يتعلموا  أن  فيها  األطفال  يستطيع  مهمة  بيئة  الطفل  الحتياجات 



حد سواء، وتتضمن القراءة، والكتابة، 
والرسم، والمهارات الحركية األخرى. 
لألطفال  اللعب  فرص  أيضاً  وتتيُح 
وتلقي الدعم االجتماعي من المجتمع.  

 )YFS( للشباب  المالئمة  األماكن  إنَّ 
والترفيهية  االجتماعية  األماكن  هي 
لهم  تقدم  التي  والشباب  للمراهقين 
المنظمة  األنشطة  من  مجموعة 
)تعليمية، وتدريبية، ومهنية( واألنشطة 
وألعاب،  )إرشادية،  تنظيماً  األقل 
وفرص لتكوين الصداقات( في ظل بيئة 
بالشراكة  فالعمل  لإلشراف.  خاضعة 
المدارس  من  المجتمع،  من  أفراد  مع 
واألماكن  الطفل  الحتياجات  المراعية 
الطاقات  حشد  تتيُح  للشباب  المالئمة 
األزمات  حدوث  بعد  فائقة  بسرعة 
أنها  كما  الترفيهية.  البرامج  لتقديم 
التفاعلية  التعليمية  األنشطة  تتيُح أيضاً 
إلى  باإلضافة  الحياتية،  والمهارات 
التعليم الفني والمهني وفرص التدريب، 
من  الشباب  حماية  في  تساعد  والتي 
مخاطر التنافس، كأن يتم تجنيدهم في 
الميليشيات. إذ ينبغي أن توفر األماكن 
المناسبة  األنشطة  للشباب  المالئمة 
تركز  التي  األنشطة  كتلك  للظروف، 
والعاطفية  االجتماعية  المهارات  على 
الصحة  )مثل  الحياتية  والمهارات 
كيفية  أو  اإلنجابية،  والصحة  الجنسية 
المنفجرة  غير  الذخائر  على  التعرُف 
والحماية من خطرها(. ويمكن لألماكن 
تقدم فرص  أن  أيضاً  للشباب  المالئمة 
مهارة  تطوير  مثل  المهارات  لبناء 
والكتابة،  بالقراءة  واإللمام  الحساب، 
وفي  األساسية،  التقنية  والمهارات 

المبادئ العشرة 
لبرامج تعجيل وتيرة التعليم

يّتسم برنامج تعجيل وتيرة التعليم  بالمرونة وعادًة . 1
ما يكون مخصًصا للطالب األكبر سناً ممن ُحِرموا 

من مقاعد الدراسة.
إن برنامج تعجيل وتيرة التعليم هو خياٌر للحصول . 2

شهاده  على  للحصول  يفضي  الذي  التعليم  على 
للتعليم االبتدائي و الموثوق.

يتوافق برنامج تعجيل وتيرة التعليم مع نظام التعليم . 3
الوطني وهيكل العمل اإلنساني ككل.

فعادًة ما يتم تعجيل وتيرة المناهج الدراسية، والمواد، . 4
يتناسب مع برنامج تعجيل  بما  التربوية،  والمناهج 

وتيرة التعليم، وتستخدم لغة للتدريس المناسبه.
في . 5 التعليم  وتيرة  تعجيل  برنامج  معلمو  يشارك 

التطوير المهني المستمر.
تعيين . 6 على  التعليم  وتيرة  تعجيل  برنامج  ُيعنى 

المعلمين واإلشراف عليهم ومنحهم أجورهم.
ُيداُر مركز تعجيل وتيرة التعليم على نحٍو فّعال.. 7
التعليم . 8 وتيرة  تعجيل  لبرنامج  التعليمية  البيئة  تتسم 

بالشمولية واألمان، كما أنها بيئة مواتية للتعلّم.  
مسؤوالً . 9 ويكون  البرنامج  في  المجتمع  ُيشارك 

أمامه.  
توجد مواءمة بين األهداف، والمراقبة، والتمويل.  . 10

من   ،2016 ونورث،  ومينينداز،  وراميش،  )باكستير، 
صفحة 80 إلى صفحة 82(

واطلع أيضاً على آخر ما قام به الفريق العامل ببرنامج 
هذا  بشأن  أعمال  من   )AEWG( التعليم  وتيرة  تعجيل 
الموضوع، تعجيل وتيرة التعليم: عشرة مبادئ للممارسة 
السامية  المفوضية  تترأس   .)2017،  AEWG( الفّعالة 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أمور فريق عمل برنامج 
اليونيسف،  من  ممثلين  ويضم  التعليم،  وتيرة  تعجيل 
واليونسكو، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، والمجلس 
النرويجي للالجئين، ومنظمة بالن، ولجنة اإلنقاذ الدولية، 
واألزمات  الصراعات  وشبكة  الطفل،  إنقاذ  ومنظمة 

بالتعليم، ومنظمة أطفال الحرب - هولندا.
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بعض األحيان المشاركة بالتعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني. ويمكن أن يشّكل تدريب الشباب 
لتطوير المهارات التي يحتاجها سوق العمل استراتيجية قّيمة للدعم النفسي واالجتماعي، وذلك من خالل 
زيادة فرص حصولهم على الوظائف، وذلك ألنها تبعث على التفاؤل في نفوسهم للمستقبل وهي طريقة 
لتساهم في تكوين عائلة الفرد والمجتمع )موناغان وكنج، 2015: اليونيسكو، 2012(.  ينبغي أن تشجع 
المدارس المراعية الحتياجات الطفل واألماكن المالئمة للشباب الدعم اإليجابي لألقران والتفاعل فيما 
بين األقران والذي يعزز بدوره الصحة النفسية واالجتماعية والمسؤولية السلوكية بين كل من المتعلمين 
والمعلمين. إذ ينبغي أن نسعى سعياً حثيثاً حتى تصبح البيئة خالية من التنمر، أو االضطهاد، أو العنف.  
وفي خالصة القول، يجب أن تكون المدارس المراعية الحتياجات الطفل واألماكن المالئمة للشباب آمنة، 
والصحة  واألكاديمي،  الشخصي  النمو  بدورها  تدعم  التي  الحماية  توفر  تعليمية  بيئات  وذات  وشاملة، 

النفسية واالجتماعية، وتلقي المتعلمين للمعلومات.

ولكي يتم إعداد المرافق والخدمات التي تعزز األمان والصحة للمتعلمين، يجب دمج المعلمين وغيرهم 
والتغذية،  الصحة،  بمجاالت  العاملين  مع  مناسباً،  ذلك  يكون  عندما  التعليمي،  بالمجال  العاملين  من 
والمجال النفسي االجتماعي، وخدمات الحماية. ففي مناقشة لعام 2007 ذكرت اللجنة الدائمة المشتركة 
النفسية  لالحتياجات  االستجابة  لكيفية  دليل  بتوفير  قامت  بأنها  مقدمتها  في  المتحدة  األمم  وكاالت  بين 
واالجتماعية لألفراد والمجتمعات. فمن الجدير أن نتذكر بأنَّ المعلمين تأثروا كذلك بحدوث األزمات وقد 
يكونون في حاجة إلى الدعم. الجزء الثاني، الفقرة 4 من هذه المذكرة التوجيهية ُتقدُم استراتيجيات التي 

قد تدعم المعلمين في أثناء ظروف األزمات. 

ال ضرر وال ضرار:

نصائح لكي تصبح المدارس أماكن توفر الدعم واألمان.  

العمل الجوهري الذي قامت به ماري أندرسون في عام 1999، عدم اإلضرار: كيف يمكن لإلغاثة أن 
تكون داعمًة للسالِم - أو الحرب، فهذا العمل يوجه األنظار إلى العواقب غير المقصودة التي قد تكون 
النزاع  أسباب  حدة  من  األحيان  بعض  في  تزيد  قد  والتي  اإلنمائية،  أو  اإلنسانية  التدخالت  ناتجة عن 
في  اإلنساني  العمل  على  باالضرار"  التسبب  عدم  "عدم  مبدأ  ينطبق  تخفيفها.  عن  عوضاً  وأعراضه 
القطاع التعليمي، والذي اعُتِمد خالل تطبيق الدعم النفسي االجتماعي والتعليم االجتماعي العاطفي وذلك 
التعليمية إلى تفاقم معاناة األطفال والشباب أو تقويض صحتهم. إن  لكي نضمن أن ال تؤدي األنشطة 
األخطاء األكثر شيوعاً في حاالت الطوارئ السابقة هي )1( التركيز الزائد على المتعلمين األفراد بدالً 
من المجموعات، )2( محاولة تقديم المشورة لشريحة األطفال والشباب الذين يحتاجون إلى عالج نفسي 
متخصص، )3( االعتماد على العقاب البدني كأكثر أشكال التأديب شيوًعا )4( محدودية فهم كيفية تحديد 

مواطن القوة لدى المتعلمين والبناء عليها )ويسيلس، 2009(.
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الفردية  المشورة  تقديم  يكون  أن  الممكن  من  الجماعية:  التدخالت  مقابل  الفردية  التدخالت 
لألطفال والشباب خالل المراحل المبكرة من األزمة غيرعملي، وأن يؤدي إلى نتائج عكسية. 
من المضر لألشخاص العاديين التعامل مع المتعلمين كما لو كانوا "حاالت"، أو تقديم المشورة 
لهم دون إشراف وتدريب ودون الحصول على شهادة. هذه المحاوالت قد تثير مشاعر قلٍق ربما 
يعجز المتعلمون والمعلمون على حد سواء عن التحكم بها، وربما تركت المتعلمين دون متابعة 
مهنية مالئمة. باإلضافة إلى ذلك، فإن انتقاء األطفال أو الشباب وإيالءهم الرعاية الخاصة، قد 
يِصمهم ويسبب لهم المزيد من األذى. ينبغي للمعلمين وضع خطط دراسية محورها المتعلم، 
تكون مفيدة لغالبية الطالب، وتعريف المتعلمين برفق على األنشطة التي تعزز صحتهم العاطفية 
ومهارات التكيف لديهم. ومن خالل دمج ممارسات التعليم االجتماعي العاطفي والدعم النفسي 
االجتماعي في المناهج التعليمية، يكون التعليم بمثابة المعيار الوقائي الذي يحسن الصحة النفسية 
لألطفال والشباب أثناء تنمية مهاراتهم االجتماعية ومهارات التكيف االجتماعي لديهم، وبهذا 

تتحسن لديهم فرص تفادي الضرر الذي قد يحدث جراء اإلجهاد الضار.

العالج النفسي المتخصص: سوف يكون ألنشطة التعليم االجتماعي العاطفي والدعم االجتماعي 
على  والحث  المتعلمين  غالبية  على  إيجابي  مردود  المعلمون  يديرها  التي  الجماعية   النفسي 
التعافي واكتساب الثقة والشعور باألمن. ومع ذلك، قد يظهر نسبه صغيرة من األطفال والشباب 
السلوكيات  هذه  عمًقا.  أشد  نفسية  بقضايا  توحي  غيرها،  أو  انسحابية  أو  عدوانية  سلوكيات 
تستدعي اإلحالة إلى خدمات نفسية متخصصة حال توافرها، أو إلى خدمات الدعم التقليدية متى 
كان ذلك مناسًبا. يقوم دور موظفي التعليم على كشف عالمات االحتياج النفسي الشديد، وإحالة 
المتعلمين المعرضين للخطر إلى متخصصي الصحة النفسية باستخدام آليات اإلحالة المناسبة، 

وضمان سير االستجابات واإلحاالت على نحو مهني وسري.

اللفظي واإلهانة االجتماعية نفًعا في  البدني واإليذاء  الضبط غير العنيف: قلما يجدي العقاب 
محاولة تقويم السلوك السيء للطالب. فقد يزيد هذا النهج من تفاقم المخاطر السائدة في حاالت 
األزمات، وإلحاق المزيد من األذى بصحة المتعلمين النفسية وتطورهم النفسي. فالفتية والفتيات 
الذين مروا بمستويات عالية من العنف على مدار الحاالت الطارئة، قد يصابون بصدمات في 
حالة تعرضهم لإليذاء أو اإلحراج الجسدي. وتعتبر المكافأة والمديح هي خيارات بديلة للعقاب 

البدني، لكن المعلمين الذين يعملون في ظروف صعبة قد يحتاجون إلى دعم إضافي لوضع
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المعلمين  تثقيف  أساسي. ومن شأن  أمر  االستعداد  والسلوكيات.  التصرفات  هذه  لمثل  نموذج 
بشأن اآلثار الضارة لتلك الممارسات على قدرات الطالب االجتماعية والعاطفية واألكاديمية، 
وتقديم تدريب على الممارسات البديلة المستخدمة في إدارة الفصول أن يجعل المعلمين اكثر 
قدره على تجنب استخدام العقاب البدني في أوقات الضغط الشديد. اقرأ الوحدة التدريبية الثالثة 
من حزمة التدريب لمعلمي المدارس االبتدائية في سياقات األزمة )المدرسين في فريق عمل 
سياقات األزمة، 2016( لفهم إدارة الفصول االستباقية والتفاعلية، وكيفية تجنب العقاب البدني 

عن طريق إنشاء بيئة صفية استباقية.

تسليط الضوء على نقاط القوة والمرونة: الكوارث والنزاعات تخلق الناجين. تركيز االهتمام 
األطفال  يستفيد  اإلنسان.  كرامة  من  ويقلل  اليأس  على  يشجع  أن  يمكن  الضحية  هوية  على 
تنشأ من مواهبهم وقدراتهم  قد  نقاط قوتهم وتنميها، والتي  التي تحدد  التدخالت  والشباب من 
الفردية وعالقاتهم العائلية وممارساتهم الثقافية. وقد تشمل هذه الصفات إحساس الطفل بالفكاهة 
أو جدين حنونيين، أو معاملة معنوية صحية. من أجل دعم األطفال والشباب بشكل أكثر فاعلية 
في األزمات، ينبغي على اآلباء والمدرسين والمجتمعات المحلية تشجيع فرص رفع األصول 
الشخصية واالجتماعية ومساعدة المتعلمين على تعزيز اإلحساس بالسيطرة على قدرتهم في 

االنتعاش واالزدهار.

مثال من الميدان

المجال الثاني: إمكانية الحصول على التعليم وبيئته

غينيا: إشراك مساِعدات المدرسين

الفتيات،  الغينية، وال سيما  في عام 2001، تبين أن األطفال الالجئين في مخيمات الالجئين 
الفتيات  فيه وصول  كان  نطاق واسع. وفي سياق  والعنف على  الجنسي  تعرضوا لالستغالل 
إلى التعليم محدوداً بالفعل، أدت هذه الحوادث إلى استمرار انخفاض حضورهن إلى المدارس. 
لحماية األطفال، ومنع وقوع حوادث في المستقبل، وزيادة التحاق الفتيات بالمدارس، أطلقت 
لجنة اإلنقاذ الدولية برامج مساعد الفصل الدراسي. وتلقت النساء تدريباً من لجنة اإلنقاذ الدولية 
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حول كيفية دعم الفتيات في أماكن الدراسة. حيث تم تعيين مساِعدات لجميع الفصول الدراسية 
في الصفوف 4 - 12 وُكلفنَّ أيضاً بإجراء زيارات منزلية في الحاالت التي تغيب فيها الطالبات 
عن المدرسة بشكل متكرر. كانت المساِعدات يتحدثن مع الوالدين ويدعيَن الفتيات للعودة إلى 
المدرسة. وكشف تقييم البرنامج أنه نتيجة لهذه المبادرة، وجد الطالب والطالبات على حد 
بين  العالقات  واعُتِبرت  للتعلم،  مالءمة  وأكثر  تنظيماً  وأفضل  هدوءاً  أكثر  صفوفهم  سواء 
المعلمين والطالب أكثر احتراماً )مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، 2007(.

نقاط للمالحظة

المدارس ومساحات التعليم غير النظامي مثل "المساحات الصديقة لألطفال" و"المساحات الصديقة 	 
للشباب" هي األماكن الرئيسية للوصول إلى األطفال والشباب الذين يحتاجون إلى تدخالت "الدعم 
التعليم  إلى  الوصول  المهم توسيع  لذلك من  العاطفي".  االجتماعي  االجتماعي" و"التعلم  النفسي 
االجتماعي  و"التعلم  االجتماعي"  النفسي  "الدعم  أنشطة  ودمج  الطوارئ،  حاالت  وبعد  أثناء 
العاطفي" في المناهج الدراسية القائمة أو األنشطة المدرسية القائمة، أو لتوفير أنشطة "الدعم 
لمجموعة من  يمكن  المنهج.  العاطفي" كخيارات خارج  االجتماعي  االجتماعي" و"التعلم  النفسي 
التدابير الفورية والمتوسطة أن تسهل الوصول إلى هذه األنشطة حتى يتم عمل أحكام للمدى الطويل 

الستيعاب جميع المتعلمين .

والحاجة 	  القائمة  التعليم  أنشطة  في  دمجها  يمكن  التي  التدخالت  مجموعة  بين  التمييز  المهم  من 
النفسية.  الصحة  ورعاية  متخصصة  خدمات  إلى  يحتاجون  الذين  للمتعلمين  منفصلة  أنظمة  إلى 
يجب استخدام آليات اإلحالة الوظيفية لربط المدارس بالخدمات المتخصصة، بما في ذلك الرعاية 
الصحية. وينبغي تنسيق آليات اإلحالة هذه بشكل وثيق مع قطاعات مثل قطاع حماية الطفل وقطاع 
الصحة الجسدية والعقلية، وينبغي رصدها بشكل دوري للتأكد من أنها تحدد احتياجات المتعلمين 

وتلتزم بها بشكل صحيح.

ينبغي تدريب المعلمين وغيرهم من العاملين في مجال التعليم على فهم آليات اإلحالة القائمة، 	 
والتعرف على وقت احتياج المتعلم للدعم، واحترام السرية عند التحدث مع الطلبة. يجب اإلبالغ 
عن األماكن التي ال توجد فيها آليات اإلحالة حتى اآلن ، من خالل أنظمة التنسيق، بما في ذلك 
مثل  األخرى  التنسيق  آليات  مع  جنب  إلى  جنًبا  والعمل  الصحية،  والمجموعات  والحماية  التعليم 

مجموعات العمل، ومجال المسوؤلية لحماية الطفل، وما إلى ذلك.
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3المجال الثالث 
التعليم والتعلم

المعايير الدنيا من االيني المجال الثالث: التعليم والتعلم

وغير  تعليم رسمي  لتوفير  ولغوياً  واجتماعياً  ثقافياً  الصلة  ذات  المناهج  تستخدم  الدراسية:  المناهج 
رسمي يناسب السياق الخاص واحتياجات المتعلمين.

التدريب والتطوير المهني والدعم: يتلقى المعلمون وموظفو التعليم اآلخرون تدريباً دورياً ومالئماً 
ومنظماً وفقا لالحتياجات والظروف.

والتشاركية،  المتعلمين،  تتمحور حول  والتعلم هي عمليات  التعليم  والتعلم: عمليات  التعليم  عمليات 
والشمولية.

تقييم مخرجات التعلم: ُتستخدم الطرق المناسبة لتقييم نتائج التعلم والتحقق منها.

االستراتيجيات

يمكن أن تكون العالقات الداعمة بين المعلمين والطالب النموذج األكثر فعالية للدعم النفسي االجتماعي 
تقوي  وداعمة  آمنة  تعلم  بيئات  إنشاء  إلى  المعلمون  يسعى  أن  يجب  التعليمية.  األوساط  في  المتوفر 
المعلمون مدعومين  أكبر عندما يكون  للمتعلمين. ويتم ذلك بسهولة  البدني والعقلي والعاطفي  التطور 
بشكل جيد وعندما يتلقون تدريباً يركز على "التعليم االجتماعي العاطفي" و"الدعم النفسي االجتماعي" 
)انظر القسم الثاني، المجال 4 لمعرفة المزيد عن هذه النقطة(. إن تدريب المعلمين على دمج أنشطة 
"التعليم االجتماعي العاطفي" و "الدعم النفسي االجتماعي" في أساليبهم التعليمية يمّكنهم من إدخال هذه 
األنشطة في فصولهم الدراسية اليومية أو في فضاء التعلم، ما يوفر التحفيز الذهني والعاطفي. ويمكن أن 
يكون لبيئات التعلم الداعمة نفسيا واجتماعيا تأثير إيجابي على تقدير الذات لدى الطالب وعلى فعاليتهم 
الذاتية، وبالتالي على إتقانهم المواد التقليدية، مثل الرياضيات والقراءة والعلوم والعلوم اإلنسانية. وبالتالي 
يتم إنشاء حلقة تغذية راجعة إيجابية، ألن إتقان المواد األكاديمية يساعد الطالب على بناء المزيد من الثقة، 
واحترام الذات، والكفاءة الذاتية، بل ويعطيهم األمل في المستقبل. في الغالب يفهم المعلمون وموظفو التعليم 
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اآلخرون حالة طالبهم بشكل أفضل ممن هم 
وبالتالي  التعليم،  أماكن  أو  المدرسة  خارج 
المناهج  تكييف  أو  إنشاء  في  دعمهم  يجب 
الطالب  احتياجات  تلبي  التي  الدراسية 
الدراسية  الفصول  والثقافية.  االجتماعية 
للجنة اإلنقاذ  التابعة  التعافي  المساعدة على 
جيداً  به  معترف  تعليمي  منهج  هي  الدولية 
يساعد  مما  الطوارئ،  حاالت  في  يستخدم 
بيئة  توفير  على  التعليمية  الخدمات  مقدمي 
مدرسية وبيئات دراسية إيجابية. لمزيد من 
نهج  حول  النص  مربع  راجع  اإلرشادات، 
"الفصول الدراسية للمساعدة على التعافي" 
إلى  باإلضافة  الدولية.  اإلنقاذ  للجنة  التابعة 
بناء  استراتيجيات  على  لالطالع  ذلك، 
للمدرسين  األساسية  التعليمية  الكفاءات 
تدريب  حزمة  انظر  األزمات،  سياقات  في 
سياقات  في  االبتدائية  المدارس  معلمي 
في  المدرسين  عمل  )مجموعة  األزمات 

سياق األزمات، 2016 (.

النفسي  "الدعم  دمج  إلى  باإلضافة 
إدارة  استراتيجيات  في  االجتماعي" 
وأنشطة  مهارات  دمج  يجب  الصفوف، 
المناهج  في  العاطفي"  االجتماعي  "التعلم 
يأخذ  قد  ذلك.  أمكن  كلما  الحالية  الدراسية 
النهوض  أو  صريح،  محتوى  شكل  هذا 
بمهارات معينة، أو التخفيف من اإلجراءات 

الدراسية. كما يمكن  المناهج  التي يمكن تضمينها بشكل صريح أو ضمني في  والمواقف والسلوكيات 
حاالت  تجبر  ما  كثيراً  ذلك،  ومع  الالمنهجية.  األنشطة  من خالل  االجتماعي"  النفسي  “الدعم  تشجيع 
الطوارئ المعلمين على تكثيف مناهجهم الدراسية، ما يترك وقتاً أقل لألنشطة الالمنهجية. توفر أفضل 
بيئات التعلم الخدمات التي تربط أنشطة التعليم بعمل البالغين الموثوق بهم، مثل األخصائيين االجتماعيين 
المساحات  أن  حين  في  اآلخرين.  المجتمعية  الخدمات  ومقدمي  والموجهين  والمدربين  والمستشارين 
األكاديمية قد تكون محدودة الموارد، يمكن للمعلمين تعزيز هذه المرافق والخدمات المتاحة للمتعلمين من 

خالل التواصل مع المنظمات المجتمعية األخرى.

في  التعافي  على  المساعدة  الدراسة  فصول  منهج 
لجنة اإلنقاذ الدولية

فصول التعافي هي أماكن تعليمية آمنة تنموية حيث 
يمكن لألطفال المتأثرين باألزمات والصراعات التعلم 
والنمو واالزدهار. ينشئ مقدمو التعليم بيئة مدرسية 
وفصول دراسية إيجابية حيث يكون األطفال في أمان 

وبعيدين عن العنف، وحيث يهدفون إلى خلق:
بيئة 	  في  الطالب  يتعلم  بالسيطرة:  الشعور 

بها  التنبؤ  ويمكن  وآمنة  مستقرة  تعليمية 
وبأنشطتها

وكأنهم 	  األطفال  يشعر  باالنتماء:  الشعور 
ينتمون ويرون أنفسهم كطالب وأعضاء قيمين 

في المجتمع المدرسي
بالثقة 	  الطالب  يشعر  الذاتية:  بالقيمة  الشعور 

والقدرة والفخر بأنفسهم وقدراتهم
الطالب 	  ينمي  اإليجابية:  االجتماعية  العالقات 

عالقات اجتماعية صحية ومهارات إيجابية في 
التعامل مع اآلخرين

بيئة 	  بناء  إن  الفكرية:  التعلم  فرص  تحفيز 
الطلبة  يساعد  المتنوعة  التعلم  بفرص  محفزة 
ما  على  وبأنهم  يتعلمون  بأنهم  الشعور  على 

يرام
)لجنة اإلنقاذ الدولية، 2006، ص 6-5(



المذكرة التوجيهية لاليني حول الدعم النفسي االجتماعي | 42

الصعبة عن طريق  المحادثات  في  المشاركة  عند  ارتياحاً  أكثر  المتعلمين  يجعلوا  أن  للمدرسين  يمكن 
التعاطف والرأفة. وُيعد االستماع بعناية إلى المشاعر المسببة لضيق الطالب أو سلوكه غير المستجيب 

أمراً أساسياً الستعادة قدرته على التعلم والحفاظ على المعايير األكاديمية العالية.

و"التعلم  االجتماعي"  النفسي  "الدعم  مجالي  في  محددة  أنشطة  المتكاملة  المناهج  تتضمن  أن  يجب 
عمليات  وتشمل  االجتماعي.  والتماسك  الفردية  الرفاهية  ثقافة  بناء  على  تساعد  العاطفي"  االجتماعي 
التغيير؛  التي تستكشف مفهوم  الدروس  خطط  االجتماعية  النفسية  الرفاهية  تعزز  التي  والتعلم  التعليم 
استراتيجيات المواجهة التي تساعد األطفال والشباب على التكيف؛ األلعاب التعاونية التي تعزز التماسك 
االجتماعي والتعاون؛ محاكاة الوعي االجتماعي التي تعزز التعاطف والتفاهم؛ لعب منظم يسهل الشفاء 
وينمي مهارات التكيف؛ تمارين التصور التي تطلب من المتعلمين النظر في أهدافهم المستقبلية؛ األنشطة 
أو  التنفس  وتمارين  قدراتهم؛  في  التفكير  المتعلمين على  لتشجيع  الذاتي  الوعي  تنمية  تركز على  التي 
االسترخاء التي تساعد المتعلمين على التعرف على مشاعرهم الخاصة وإدارتها. يمكن دمج هذه الدروس 

في اليوم الدراسي العادي أو أنشطة ما بعد المدرسة.

ينبغي تقييم هذه التدخالت وأثرها على المتعلمين األفراد وعلى المجتمع بشكل رسمي من خالل تقنيات 
الرصد والتقييم. ويجب أن تدرس التقييمات العالقة بين التدخالت والمؤشرات العامة للرفاه، والعالقة بين 

تدخالت "الدعم النفسي االجتماعي" و"التعلم االجتماعي العاطفي" ومؤشرات األداء األكاديمي.

خلق بيئات تعليمية داعمة

نصائح من مدارس األونروا

إن إيجاد بيئات تعليمية داعمة أمر بالغ األهمية لـ"الدعم النفسي االجتماعي"-"التعلم االجتماعي العاطفي"، 
لكن هذه ليست مسؤولية المعلمين وحدهم. هناك العديد من الطرق لخلق بيئات تعليمية داعمة، تتراوح بين 

تدريب المعلمين التربويين على األنشطة الالمنهجية والتوفير المتفاني للمستشارين المدرسيين.

تعزيز األساليب التربوية التي تدمج "التعلم االجتماعي العاطفي": األنشطة الفصلية التي تساعد 
الطالب على تعلم مهارات التواصل الفعال وتعزيز قدراتهم االجتماعية والعاطفية ستساعدهم على فهم 
وإدارة مشاعرهم بشكل أفضل، والسيطرة على نزواتهم، واإلحساس والتعاطف مع اآلخرين. وينبغي 
دعم المعلمين في تنفيذ مثل هذه األنشطة من خالل تدريسهم اليومي. نماذج التدريب أثناء الخدمة التي 
تجمع المعلمين معاً للتعرف على هذه األساليب يمكنها المساعدة في إعادة توجيه ممارساتهم نحو تعزيز 
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"التعلم االجتماعي العاطفي"، مع تزويدهم أيضاً بشبكة من األقران الداعمين الذين يشاركونهم األفكار 
ويقدمون التوجيه. ومن األمثلة على هذه النهج برنامج األونروا المدرسي لتنمية المعلمين، وهو برنامج 
تنمية مهني يهدف إلى تعزيز نظام تربوي يركز على الطفل ويدعم الصحة النفسية لألطفال. يعمل معلمو 

األونروا من خالل البرنامج في الموقع، من خالل التعلم الذاتي، ومع أقرانهم )األونروا ، 2013(.

تعليم مهارات حل النزاعات، بما في ذلك من خالل الفنون واللعب: إن تعليم الطالب أدوات حل 
النزاعات الشخصية  النزاعات بالطرق السلمية هي عملية ُتشرك الشباب للعمل معاً على تخفيف حدة 
وحلها ومعالجتها. وبدالً من مواجهة اآلخرين بقوة أو تجنب المواجهة بشكل سلبي، ينبغي تشجيع الشباب 
النزاعات بشكل مباشر ومشاركة مشاعرهم واحتياجاتهم بصدق،  بالشجاعة عبر معالجة  التحلي  على 
وإظهار الحنان من خالل االستماع إلى وجهات نظر اآلخرين والتعاطف مع تجاربهم، والعمل بشكل 
والمسرح  الفنون  استخدام  ويمكن  للحل.  خطة  ووضع  النزاع  لمعالجة  المعنيين  اآلخرين  مع  تعاوني 
وحتى األنشطة الرياضية لهذا الغرض. كما يمكن تحقيق هذه النهج من خالل األنشطة الالمنهجية أو في 
المخيمات الصيفية، وبالتالي توسيع نطاق المدرسة اآلمنة بعد ساعات الدوام المدرسي. قامت األونروا 
بتطوير دليل موارد األنشطة الترفيهية للدعم النفسي االجتماعي من أجل دعم ومساعدة معلميها ومرشديها 
وأفراد المجتمع على تنظيم أنشطة تعليمية وترفيهية ممتعة لجميع األطفال والشباب في األونروا، وبشكل 

خاص أولئك الذين يعيشون في ظروف صعبة. )األونروا، 2013، 2015(

بين  المتبادل  الدعم  أنشطة  تعزيز  التعليم  إلعدادات  يمكن  نظير:  إلى  نظير  من  األكاديمي  الدعم 
الطالب. هذه األنشطة يمكن أن ُتقوي البيئة االجتماعية للمتعلمين وتقلل من الضغط على المعلمين. وجدت 
الفلسطينيين في مدارس  الالجئين  بين  العالي  األكاديمي  األداء  أسباب  بحثت في  الدولي،  للبنك  دراسة 
األونروا في األردن والضفة الغربية وغزة، أن العالقات الداعمة بين الطالب كانت مصدراً مهماً لمرونة 
الطالب. أحد الطرق التي تحقق بها ذلك كانت من خالل تقنيات تعلم النظراء الرسمية، حيث قام الطالب 
الذين يظهرون أداء أكاديمي رفيع بإجراء ورش عمل لنظرائهم خالل فترات االستراحة وبعد المدرسة. 
للفهم من  الجلسات كنت أكثر راحة وأسهل  الذين يواجهون صعوبات أكاديمية أن هذه  ووجد الطالب 
دروسهم، ما ساعدهم على التغلب على الصعوبات، عدا عن بناء المهارات االجتماعية والعاطفية. من 
ناحية أخرى، شعر الطالب ذوو األداء العالي بأنهم مصدقون ومعترف بهم بسبب جهودهم، وساهمت 

جميعها في التماسك االجتماعي للبيئة المدرسية )عبد الحميد، باترينوس، وآخرون، 2015(.
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مرشدو المدارس: قد يحتاج الطالب أحياناً إلى دعم ومشورة من شخص بالغ داعم ومتفاٍن. ويعتبر 
المرشدون في المدارس أحد المناهج المّتبعة لتقديم هذا الدعم، وقد تم توظيفهم للتأثير بشكل إيجابي على 
مدارس األونروا في الضفة الغربية وغزة ولبنان وسوريا واألردن. يمكن للمرشدين مساعدة الطالب 
على التخفيف من حدة التوتر الذي يعانونه في سياقات األزمات من خالل السماح لهم بمناقشة المشاكل 
الضغط  من  الحد  في  المساعدة  المدارس  الستشاريي  يمكن  كما  سري.  بشكل  المدرسية  أو  المنزلية 
على المعلمين من خالل السماح لهم بالتركيز على مهارات التعليم االجتماعي العاطفي داخل الفصول 

الدراسية، والتي تعزز آليات التعامل مع الطالب والكفاءات األكاديمية. )األونروا، 2016(

أمثلة من الميدان
المجال الثالث: التعليم والتعلم

لبنان: بناء شبكات دعم األقران في سياق الالجئين 

تعاونت   ، لبنان  في  والالجئين  المضيفة  المجتمعات  بين  االجتماعي  الترابط  تعزيز  أجل  من 
منظمة طفل الحرب - هولندا مع أولياء األمور في ثماني بلديات إلنشاء فرق كرة قدم لألطفال، 
مع الحرص على ضمان أن يكون كل فريق متوازناً بين الجنسين. مع مشاركة المجتمع في إنشاء 
الِفرق، شارك 600 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 14 عاما في 20 فريق لمباريات 
كرة القدم. تم ترشيح مدرَبين اثنين لكل فريق، أحدهما سوري واآلخر لبناني. باإلضافة إلى 
المتعة وتعلم التعاون والمنافسة بطرق صحية، أعِطي األطفال الفرصة لمناقشة قضايا النزاع 
بشكل مفتوح وكيفية التواصل مع األقران في سياق المجتمع المضيف. ُعِقدت هذه المناقشات 
قبل وبعد كل مباراة لكرة القدم لمدة 30 دقيقة. اقترح تقييم ما بعد البرنامج أن األطفال الذين 
شاركوا كانوا أكثر قدرة على التعامل مع التحديات اليومية وتطوير الثقة واالعتراف بعواطفهم 
وسلوكياتهم وإدارتها. وكان لذلك أثر إيجابي في خلق بيئة أكثر دعًما وأمًنا لألطفال الالجئين 

وعائالتهم )عكار، 2015(.
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فلسطين: تحسين الرفاهية النفسية واالجتماعية لتحقيق نتائج أكاديمية أفضل

برنامج التعلم األفضل )BLP( هو عبارة عن تدخل نفسي اجتماعي نّفذه المجلس النرويجي 
لالجئين في المدارس في غزة والضفة الغربية: يجمع البرنامج بين النهج النفسية واالجتماعية 
والتعليمية لمساعدة المعلمين وعلماء النفس التربوي في دعم األطفال والشباب الذين عانوا من 
أحداث مؤلمة. يتكون البرنامج من ثالث مراحل للتدخل، بما في ذلك نهج دعم نفسي اجتماعي 
1(؛ وتدخل مجموعة   BLP( الدراسية يستهدف جميع األطفال والشباب الفصول  عام داخل 
أكاديمًيا  الضعفاء  األشخاص  من  تحديداً  أكثر  مستهدفة  مجموعة  بين  الصمود  لدعم  صغيرة 
األطفال  من  العديد  منها  يعاني  التي  الكوابيس  لمعالجة  متخصص  طبي  ونهج  2(؛   BLP(
كأعراض مزمنة لإلجهاد الناجم عن الصدمة )BLP 3(. كما يتم دعم األطفال والشباب من 
خالل جلسات فردية. يعمل البرنامج على تعزيز التواصل بين موظفي التعليم وذوي األطفال 
لمساعدتهم في فهم أطفالهم من خالل نهج مجتمعي. أظهر تقييم شامل للبرنامج الذي تم تنفيذه 
كوابيس  لديهم  الذين  المستهدفين  األطفال  من   ٪67 أن   2015 عام  في  الغربية  الضفة  في 
مرتبطة بالصدمات أفادوا بأن األحالم السيئة انتهت بشكل كامل. وأفاد 28 في المائة آخرون 
بأن كوابيسهم انخفضت إلى مرتين أو ثالث مرات في األسبوع ، فيما أفاد الخمسة في المائة 
المتبقية بأن كوابيسهم انخفضت إلى أربع مرات في األسبوع. أصبح معظم األطفال المشاركين 
في البرنامج أكثر نشاًطا أكاديمياً واجتماعياً: أبلغ 79٪ منهم عن تحسن في إكمال واجباتهم 
المدرسية بعد التدخل ، وأفاد 52٪ بأنهم آمنون في المدرسة وفي طريقهم إلى المدرسة، كما 
شعر 74٪ منهم أنهم لم يعودوا معزولين بسبب مشاكلهم )لجنة اإلنقاذ الدولية، 2016؛ شولتز 

مارشال نورهأيم, وآخرون، 2016(.
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نقاط للمالحظة

يجب أن يهدف المعلمون إلى تعزيز بيئات تعلم آمنة وداعمة تقوي التطور البدني والعقلي والعاطفي 	 
للمتعلمين. ويمكن تحقيق ذلك من خالل تدريب المعلمين الذي يزود المعلمين بتقنيات لدمج منهجيات 

الدعم النفسي االجتماعي والتعليم االجتماعي العاطفي في إدارة الفصل وتعليم المواد األكاديمية.

من الناحية المثالية ينبغي دمج هذه المناهج في المناهج الحالية، و/ أو  تكييف المناهج لتعزيز 	 
تنمية المهارات بطريقة داعمة نفسًيا واجتماعًيا. يجب دمج الفنون واللعب والرياضة حيثما كان 
ذلك مناسًبا، مع ضمان االهتمام بالمساواة بين الجنسين والحساسية الثقافية. في األزمات ، يتم في 
المنهج  للمعلمين بإكمال  إلغاؤها تماًما للسماح  كثير من األحيان الحد من األنشطة الالمنهجية أو 
اإليجابي  الذاتي  التعبير  تدعم  التي  األنشطة  نقص  فإن  ذلك،  ومع  المحدد.  الوقت  في  الدراسي 
والتفاعل مع اآلخرين يمكن أن يزيد من الشعور بالعزلة والحزن. وهذا بدوره يمكن أن يؤثر سلًبا 
على األداء األكاديمي للطالب. يجب على متخصصي التعليم التفكير في طرق لدمج األنشطة التي 

تدعم التعبير الذاتي اإليجابي في المنهج الدراسي.

كما يجب على المعلمين تعزيز التفاعل بين األقران ، وال سيما دعم األقران. يعزز التفاعل اإليجابي 	 
تشجع  التي  األنشطة  تعتبر  الذاتية.  والكفاءة  الذات  واحترام  والشباب  األطفال  ثقة  األقران  بين 
أهمية خاصة  ذات  األقران،  بين  التعلُّم  أنشطة  إلى  باإلضافة  المتعلمين،  بين  والحوار  المناقشة 

ويمكن أن تكون جزًءا من أنشطة الفصل الدراسي اليومية.
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الرفاهيـة  تعـزز  التـي  األنشـطة  االفـكار(:  )مسـاحة  زون  آيديـا 
الدراسـية الفصـول  داخـل  واالجتماعيـة  النفسـية 

لألطفال
أ. الفصول الدراسية المشجعة للتعاطف

األعمار من 5 - 10، القلب المتعاطف

للمعلم إعداد قلوب الورق لكل طالب مقدًما، أو يمكن لطالب الفصل إعدادها مًعا. يمكنك 	  يمكن 
تفتحها  المنتصف وقص نصف قلب، وبذلك فعندما  الورق من خالل طي ورقة من  صنع قلوب 

سوف يظهر شكل قلب.

ابدأ النشاط بتمرير قلوب الورق بينما تشرح للطالب أنهم على وشك االستماع إلى قصة. يجب 	 
توجيه الطالب إلى طي قلبهم الورقي في كل مرة تشعر فيها الشخصية الرئيسية في القصة بأنها 
اليومية  أنشطته  يمارس  شاًبا  القصص شخًصا  تشمل  قد  تعاطفه.  يظهر  ال  ما  سيئة ألن شخًصا 
أو  المدرسين  أو  األشقاء  أو  )االهل  منه  مقربين  أشخاص  قبل  من  التوبيخ  أو  للسخرية  يتعّرض 

الطالب اآلخرين(. 
بمجرد انتهاء القصة، يمكنك العودة إلى أكبر عدد من أجزاء القصة يسمح بها الوقت واسأل الطالب 	 

كيف يمكنهم االستجابة مع إظهار المزيد من التعاطف. يمكنهم التراجع عن طية واحدة في وقت 
واحد في قلبهم الورقي في كل مرة يحدث شيء جميل.

مناقشة المسائل: عند انتهاء القصة، يمكن أن يجري المدرس مناقشة مع الطالب باستخدام األسئلة 
التالية:

ما هو الحال مع قلوبكم اآلن؟ )كلها متجعدة(. 1

لماذا تبدو القلوب هكذا؟ )ألن الشخصية قد عانت من أشخاٍص كانوا لئيمين معها(. 2

كيف يمكننا أن تجعل القلب غير متجعد؟ )بأن نقول أشياَء لطيفة بداًل من أشياء لئيمة(. 3

النقاط الرئيسية: يمكن للكلمات واألفعال أن يكون لها تأثير كبير على طريقة شعور شخص ما، لذلك 
فمن الضرورة دائًما أن نتوخى الحذر فيما نقول ونفعل لآلخرين.

)المركز الوطني للوقاية من التنّمر - بيسر2017(
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ب. األلعاب التعاونية لمختلف الفئات العمرية
من سن 6 - 9 ، الحلقات الساخنة

يرسم كل طفل شكل حول نفسه باستخدام الطباشير- مربع أو مثلث أو مستطيل. 	 

ثم يختار المعلم شكاًل معيًنا يكون "الساخن" بأن يقول مثاًل "المثلثات ساخنة". يجب على أي طفل 	 
أن يقف في مثلث أن يقفز خارًجا منه وينضم إلى طفل آخر في شكل مختلف. 

ال يمكن ألكثر من أربعة أطفال أن يكونوا في شكٍل واحد في وقت واحد. عندما يكون هناك أربعة 	 
أطفال بداخل أحد األشكال ، يمكن للمعلم اختيار شكل آخر ليكون "ساخًنا". 

لبدء اللعبة مرة أخرى، يجب على األطفال العودة إلى أشكالهم األصلية.	 

أشياء للمراقبة: هل يساعد األطفال بعضهم البعض بحماس للدخول داخل األشكال التي ليست "ساخنة"؟ 
هل يشعرون بالراحة تجاه مشاركة مساحة واحدة مع بعضهم البعض؟

باستخدام  الطالب  مع  نقاٍش  على  اإلشراف  المدرسون  يستطيع  اللعبة،  انتهاء  عند  األسئلة:  مناقشة 
األسئلة التالية:

االستنتاج: كيف شعرت عندما علمت أن شكلك كان "ساخًنا" وكان عليك إيجاد واحٍد جديد؟ َكيَف 	 
كان شعورك عندما طلب اآلخرون االنضمام لشكلك؟ هل ساعدت األطفال اآلخرين في العثور على 

شكل آخر إذا كان شكلك مكتماًل)يوجد به اربعه اطفال(؟ لماذا أو لَِم ال؟

االتصال: هل يمكنك التفكير في وقت كنت خالله غير موجود في أي مجموعة؟ كيف شعرت تجاه 	 
ذلك؟

التطبيق: ما الذي يمكنك القيام به لضمان شعور اآلخرين بالقبول والترحيب في أي مجموعة؟	 

) مؤسسه الحق في اللعب ، 2017(

األعمار من 5 إلى 11 عاًما ، عالمة الِوحدة

يمسك عدٌد من األطفال )بين ثالثة وعشرة( أيدي بعضهم البعض ويشكلون دائرة. يتم تعيين طفل 	 
واحد ليكون "الطفل المحمي" ويقف داخل الدائرة التي شّكلها الُحماة. 

ُيطلب من أحد األطفال الوقوف خارج الدائرة، بحيث يمثل ذلك الطفل "التحدي". عندما تبدأ اللعبة، 	 
يحاول "التحدي" وضع عالمة على الطفل المحمي. 
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يعّين الُحماة طفاًل واحًدا ليكون "الطفل المحمي" ويقف داخل الدائرة التي شكلها الُحماة. ال يجب 	 
كسر الدائرة، وإال فسوف يفوز "التحدي". كل لعبة تستمر حوالي 30 ثانية.

النقاط الرئيسية: هذه اللعبة هي وسيلة ممتعة لتعريف المجموعة بمفاهيم العمل الجماعي والوحدة. . 
فهي ترمز اللتزام أعضاء المجموعة بحماية بعضهم البعض من التحديات البدنية والنفسية.

الذين تتراوح أعمارهم ما بين  12 - 18،  العقدة البشرية

الوقوف في دائرة. كلما ازداد عدد األطفال، ازدادت 	  إلى 8 أطفال  ُيطلب من مجموعات من 3 
صعوبة النشاط.

ُيطلب من كل طفل اإلمساك بيد طفلين مختلفين يعقد كل طفل يده باألثنين االخرين وتشكل أذرعهم 	 
عقدة بشرية.

والهدف من اللعبة هو فك األطفال أيديهم المعقودة لمنعها من التشابك، ولكن دون إفالت أي يد. وهذا 	 
يعني أنهم سيحتاجون إلى التسلق فوق أو االنحناء تحت أذرع بعضهم البعض من أجل فك أنفسهم.

تفوز 	  لكي  بدأوا  عندما  عليه  كانوا  الذي  االتجاه  غير  في  أوجههم  تكون  أن  األطفال  على  يتعين 
مجموعتهم.

النقاط الرئيسية: هذه اللعبة هي طريقة ممتعة لتعريف المجموعة بمفاهيم التقييم والتعاون والوحدة وحل 
المشكالت. فإنه يرمز التزام أفراد المجموعة بالعمل سوية بصبٍر وأمان.

األعمار من 12 إلى 18 عاًما ، العقدة البشرية: جميع األشياء بالمقلوب
يمسك أفراد المجموعة أيدي بعضهم البعض ويديرون ظهورهم تجاه بعضهم البعض.	 

أيدي 	  ترك  دون  المناورة  المجموعة سيستطيعون  أفراد  كان  إذا  ما  اللعبة هو رؤية  من  والهدف 
بعضهم البعض كي يتمكنوا من الوقوف في دائرة مواجهين بعضهم البعض.

الذين أعمارهم 12 - 18، جلبة الفريق
ُيطلب من األطفال الوقوف في دائرة ، وُيعطى أحدهم كرة.	 

يبدأ ذلك الطفل "الجلبة" بإلقاء الكرة على شخص آخر في المجموعة ، الذي يلقي الكرة بدوره إلى 	 
عضو آخر في المجموعة.
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ويستمر ذلك حتى يلمس كل عضو في المجموعة الكرة خالل الجولة الواحدة دون أن يالمس أي 	 
عضو الكرة أكثر من مرة ، وُتعاد الكرة إلى صاحبها األصلي.

ثانية وثالثة 	  إدخال كرة  ذاته. يمكن  النمط  باتباع  الدائرة  الكرة عبر  المجموعة في تمرير  تستمر 
لزيادة التحدي.

)ماسي ر.د.، ماسي د.ج.، جروس وآخرون، 2002(

للمعلمين
يمكن استخدم األنشطة التالية في الدورات التدريبية أو جلسات دعم المعلمين. وهي مأخوذة من دليل لجنة 

اإلنقاذ الدولية إيجاد فصول المساعدة على التعافي:للمعلمين والمشرفين على التعليم )2006(.

استراتيجيات التدريس: إضافة إلى مرجعنا 20 دقيقة

ابدأ هذه الجلسة من خالل الطلب من المشاركين اقتراح نشاطات/طرق أخرى متمحورة حول الطالب، 
المحتملة  العوائق  أيضأ تحديد  المشاركين  ينبغي على  بالفعل.  التي يستخدمونها في عملهم  تلك  خاصة 
التي يمكن أن تمنع تنفيذ تلك االستراتيجيات. يجب تسجيل الردود، وإذا رغبت المجموعة، يمكن إعطاء 
مع  ومشاركتها  االقتراحات  تلك  لكتابة  أوراًقا  إضافية  استراتيجيات  اقتراح  يودون  الذين  المشاركين 

المجموعة.

نشاط جماعي: الطفل السعيد 30 دقيقة
اطلب من المشاركين تشكيل مجموعات واطلب منهم شكل طفل على أوراٍق بيضاء كبيرة. ينبغي لكل 
مجموعة إعطاء طفلها اسًما، ُيكتب كذلك على ذات الورقة. على الجانب األيسر من الصفحة، اطلب من 
كل مجموعة كتابة السلوكيات والخصائص "العادية" التي يتوقعون من طفلهم إبداءها في ظروٍف عادية. 
ستشمل القوائم غالًبا صفاٍت مثل: لعوب، فضولّي، ودود، يثق باآلخرين وغيرها من الصفات. شاِرك هذه 

القوائم مع بقية المجموعة وكّون منها قائمة موّحدة.

ثم اطلب من كل مجموعة العودة إلى طفلها ووضع قائمة بالتصرفات والعواطف التي يمكن أن يبديها ذلك 
الطفل خالل حاالت التعافي خالل وما بعد األزمات. سوف تشمل اإلجابات غالًبا ما يلي: حزين، منطٍو، 
خائف، قلِق وغيرها. هذه المرة أيًضا شاِرك القوائم مع كامل المجموعة وكّون منها قائمة موّحدة. عندما 

يقارن المشاركون ما بين القائمتين، سوف تتضح لهم معاناة ذلك الطفل.
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عصف ذهني: مساعدة األطفال على التكيف 30 دقيقة

في هذا النشاط، يبدأ المشاركون في التفكير حول كيفية مساعدة األطفال الذين تضرروا بسبب األزمة.
في المجموعة الكبيرة ، استخدم صيغة سؤال وجواب لمناقشة االختالفات في درجة االستجابة للصدمات 
بين األطفال، مع مالحظة أن كل طفل يتفاعل بطريقته الخاصة. اشرح للمشاركين عن الهرم الذي يصف 
درجات االستجابة المختلفة للصدمات عند األطفال واطلب من المشاركين تقديم آرائهم وتعليقاتهم. اطلب 
من المشاركين أن يناقشوا الطرق التقليدية التي يعاَمل بها األطفال الذين يظهرون السلوكيات القلِقة ومن 
ثم يقومون بالمساعده. يجب أن يكون كاّفة المشاركين على علٍم بكيفية الوصول إلى العالجات التقليدية 

المقتَرحة.

ناقش واسرد المنافع النفسية واالجتماعية المحتملة التي يمكن لألطفال الحصول عليها من خالل البرامج 
الترويحية والتعليم المدرسي. امنح المشاركين الوقت لوضع قوائمهم الخاصة بالنشاطات التي يمكن أن 
تكون مناسبة في سياقات مجتمعهم. يمكنك استخدام سؤال تقليدٌي كالتالي: "تخّيل أنك تعمل مع مجموعة 
على  لمساعدتهم  استخدامها  يمكنك  التي  األنشطة  ما هي  القلق،  تصرفاتهم عن  تنّم  الذين  األطفال  من 

الشعور بشكٍل أفضل؟
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4المجال الرابع 
المدرسون وسائر العاملين في مجال التعليم

معايير الحد األدنى لاليني في المجال الرابع: المعلمين وغيرهم من موظفي التعليم

مناسب وغيرهم من  بشكل  المؤهلين  المعلمين  تعيين عدد كاف من  يتم  التوظيف واالختيار: 
موظفي التعليم من خالل عملية تشاركية شفافة ، تستند إلى معايير االختيار التي تعكس التنوع 

والمساواة.
شروط العمل: يحدد المعلمون وموظفو التعليم اآلخرون بوضوح شروط العمل ويتم تعويضهم 

بشكل مناسب.

الدعم واإلشراف: فعالية آليات الدعم واإلشراف للمعلمين وغيرهم من موظفي التعليم.

االستراتيجيات

اإلداري،  الدعم  إلى  واالفتقار  المحدودة  الموارد  الممتدة  األزمات  في  الشائعة  التعليم  تحديات  تشمل 
والطبقات الكبيرة، والتدريب المهني غير المالئم، والبيئات السياسية العدائية، وقلة فرص النمو المهني. 
كما أن المعلمين قد يكونوا قد عانوا بشكل مباشر من آثار نزاع أو كارثة طبيعية، أو فقدوا منازلهم أو 
أحباءهم، أو تعرضوا للعنف أو اإلصابة أنفسهم. يمكن أن يؤدي اإلحباط واإلرهاق بين المعلمين إلى 
خلق ظروف سامة تقوض تعافيهم النفسي واالجتماعي وقدرتهم على الصمود، وتؤدي إلى ترك المعلمين 
لوظائفهم. يمكن لتغيب المعلمين عن المدرسة بدوره أن يشّكل حاجزاً أمام إبقاء أبواب المدارس مفتوحة 
وفعالية العملية التعليميه. ولذلك فإن التعامل مع االحتياجات األساسية للمعلمين والسيطرة عليها أمر 

أساسي لتدخالت دعم نفسي اجتماعي ناجحة.

فمن  المتاحة،  التدريس  الهيئة  أعضاء  مجموعة  في  تغيير  إلى  تؤدي  قد  الطوارئ  حاالت  ألن  نظراً 
لتوضيح عمليات  الضروري إجراء اتصال واضح مع المعلمين الذين تم توكيلهم أو تم تعيينهم مؤخراً 
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أثناء  العمل األخرى  الحوافز، وشروط  العمل، وحزم  التعويض، وجداول  التعيين واالختيار، ومسائل 
كل من حالة الطوارئ وبمجرد انتهائها. انظر المعايير الدنيا لآليني في المجال الرابع للحصول على 

إرشادات مفيدة حول تحسين ممارسات التوظيف واالستخدام )اآليني، 2010 أ(.

يتولى مديرو المدارس مسؤولية ضمان حصول المعلمين وموظفي التعليم اآلخرين على الدعم واإلشراف 
المناسبين، بما في ذلك  لظروف العمل غير اإلداري يشمل هذا توفير موارد مادية ومالية فضال عن 
الدعم النفسي ومساندة األقران. تطوير خطة ألجل تحقيق رفاه المعلم والكادر، مثل تقديم حلقات نقاش 
بين األقران أو تقنيات إدارة اإلجهاد، والتي من شأنها أن تكون مفيدة للغاية. في بعض السياقات، قد يكون 
لدمج الصالة والممارسات الروحانية في أنشطة تعزيز الرفاه  فعالية أكبر، في حين يحصل تقديم خدمات 
المشورة األولوية في مواضع أخرى. في نهاية المطاف ، يتولى اإلداريون مسؤولية ضمان أن يتوفر 
لدى المعلمين شروط عمل محددة على نحو واضح والتي تتضمن برنامج الدعم النفسي االجتماعي 
في البيئة األكاديمية. يتأثر رفاه المعلم ودوافعه بالتجارب الشخصية والمهنية على حد سواء، وبالتالي 
ينبغي على المسؤولين أن يحرصوا على إحاطة أنفسهم  بالتحديات الشخصية التي يواجهها المعلمون. 
يشمل ذلك دمج البيانات المتعلقة باحتياجات المعلمين في تقييمات احتياجات الدعم النفسي واالجتماعي.

النفسي  التدريب  برامج  ُتبنى  أن  يجب 
قائمة.  جيدة  ممارسات  على  االجتماعي 
يسعى  ما  غالباً  المثال،  سبيل  فعلى 
تعلم  بيئات  إنشاء  إلى  الفّعالون  المعلمون 
ُتمّكن  أن  شأنها  من  التي  وداعمة  مريحة 
أن  يمكن  باألمان.  الشعور  من  المتعلمين 
كيفية  تحديد  المعلمين على  تدريب  يساعد 
سياق  في  العمل  خضم  في  بذلك  القيام 
ازمه مستمرة أو عندما يكون هناك أعداد 
كبيرة جداً من الطالب. سواء كان ذلك في 
العادية،  األوقات  في  أو  الطوارئ  حاالت 
يمكن للمدرسين بشكل مثالي أن يساعدوا 
والتعلم من خالل  التركيز  المتعلمين على 
وأهداف  جيد  تخطيط  ذات  دروس  وضع 

وبدايات ونهايات واضحة، ووسائل مساعدة تعليمية مالئمة، متبوعة بمراجعة لما قد تم تعلمه. قد يلزم 
مع  متماشياً  يكون  أن  ولكن يجب  انعكاسية إضافية،  أو  ترفيهية  أنشطة  التسلسل الستيعاب  هذا  تعديل 

الهيكل العام لألنشطة.

المبادئ التي ُتعنى بتدريب المعلمين

عالقة 	  في  التفكير  إمعان  في  المعلمين  إشراك 
العالقة  هذه  بأهمية  واالعتراف  بالطالب  المعلم 

في تعزيز القدرة على التكيف.
للمعلمين 	  يمكن  وأنشطة  لدروس  نماذج  تقديم 

الجيدة  اإلدارة  لتعزيز  الصف  في  استخدامها 
للفصول الدراسية. 

المعلمون 	  يواجهها  التي  الضغوط  التعرف على 
أنفسهم والمساعدة في تيسيير مناقشتها وتوفير 

الدعم لهم.
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في  ذلك  كان  الطالب. سواء  من  كبيرة جداً 
العادية،  األوقات  في  أو  الطوارئ  حاالت 
يساعدوا  أن  مثالي  بشكل  للمدرسين  يمكن 
خالل  من  والتعلم  التركيز  على  المتعلمين 
وأهداف  جيد  تخطيط  ذات  دروس  وضع 
وبدايات ونهايات واضحة، ووسائل مساعدة 
تم  قد  لما  بمراجعة  متبوعة  مالئمة،  تعليمية 
تعلمه. قد يلزم تعديل هذا التسلسل الستيعاب 
ولكن  إضافية،  انعكاسية  أو  ترفيهية  أنشطة 
العام  الهيكل  مع  متماشياً  يكون  أن  يجب 

لألنشطة.

ممارسات  على  البناء  كيفية  تحديد  أللجل 
جيدة قائمة على نحو أكثر فاعلية، يجب أن 
االجتماعي  النفسي  التدريب  برامج  ف  ُتعرِّ
االستجابات  من  مجموعة  على  المدرسين 
لدى  تكون  قد  التي  والعاطفية  المعرفية 
واستكشاف  الطوارئ  حاالت  في  المتعلمين 
كيفية فهمهم واالستجابة لهم. عادة ما يكون 
األطفال والشباب ممن عاشوا نزاعاً أو كارثة 
من  النفسي  باإلجهاد  لإلصابة  عرضة  أكثر 
ظروف  يعيشون  الذين  والشباب  األطفال 
على  الضغط  يؤثر  األزمات.  من  خالية 
تركيزهم ونوعية النوم، ويتداخل مع قدرتهم 
والتعاطف  االحترام  ُيعّد  التعلم1.3  على 
قدرة  تعزيز  نحو  أساسية  أموراً  واالستماع 
وتحسين  الصمود  على  والشباب  األطفال 
الدراسية  إنجازاتهم  وتعزيز  انتباههم  مدى 
)لجنة اإلنقاذ الدولية، 2011(. يمكن لمبادرة 
يساعد  أن  مشاعرهم  بمشاركة  المعلمين 
أمر  به  يشعرون  ما  أن  فهم  على  المتعلمين 
طبيعي. يمكن للفصول الدراسية القائمة على 

الرأفة أن تشّكل الحجارة األساسية للتماسك االجتماعي، وإعادة بناء روابط الثقة، والحفاظ على الحضور 

3  لقراءة المزيد حول كيفية تحديد العالمات النفسية الشائعة للتوتر، اقرأ الفصل 2 من دليل التدريب على الدعم 
النفسي االجتماعي الخاص بتحالف ACT والكنيسة السويد )2015(.

تمرين المعلم: إعادة صياغة أنماط التفكير السلبي

1. قسم المشاركين إلى أربع مجموعات بحسب "نوع" 
التفكير السلبي. 

أ. أخذ األمر على محمل شخصي- إلقاء اللوم على 
أنها  على  آخر  شخص  تعليقات  تفسير  أو  نفسك 

هجوم شخصي
فقط  السيء  الجانب  رؤية   - اللوم  إلقاء  تبادل  ب. 

في موقف ما
الجانب  رؤية  في  المبالغة   - السلبي  العبء  ج. 

السلبي لألمور
أو  األفعال  آخر على  أحٍد  لوم   - وأسود  أبيض  د. 

األخطاء التي ارتكبتها
2.  في حال عدم توفر عدد كاٍف من المدرسين لتشكيل 
أربع مجموعات، قم بتوزيعهم ضمن مجموعات ثنائية 
أو شّكل مجموعة واحدة لجميع أنواع التفكير األربعة.

واحدة حين  دقيقة  المجموعة  في  لدى كل عضو    .3
يحين دوره ليتحدث عن نمط تفكير سلبي قد جربه.

4.  بعد أن يقوم العضو بالمشاركة، ُتعقب المجموعة 
لمدة دقيقة واحدة حول كيفية إعادة صياغته.

5.  قم بجمع أفراد المجموعات معاً مرة أخرى.
المجال لكل مجموعة لمشاركة استراتيجية  6.  افسح 

واحدة ناقشوها إلعادة صياغة أنماط تفكيرهم السلبية.
وكيف  اليوم  تعلموه  ما  مناقشة  المشاركين  يقوم    .7

سيوظفونه في ممارساتهم.
8.  ذّكر المشاركين بأن هذه اإلستراتيجيات يجب أن 
ُتستخدم وُتمارس في جميع حصصهم التعليمية، عندما 

يقومون بعملية التدريس، وفي جميع مناحي الحياة.
) لجنة اإلنقاذ الدولية، 2015 - 2016(
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المدرسي. للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول كيفية إنشاء مساحات تعلم داعمة نفسياً 
التعافي: دليل المدرس ومدربي  للطالب، اقرأ دليل لجنة اإلنقاذ الدولية " تكوين فصول دراسية توفر 
تدريب  موارد  التعافي:  توفر  دراسية  "تكوين فصول  الدولية  اإلنقاذ  لجنة  ودليل   ")2006( المدرسين 

المدرسين متعددة الوسائط".

ال يقل تقديم محتوى تدريب المدرسين أهمية عن المحتوى نفسه. يجب أن تكون الدورات التدريبية شاملة 
ومراعية للنوع االجتماعي وتشاركية وبعبارة أخرى، ينبغي أن تدّل الدورات التدريبية على السلوكيات 
واإلجراءات التي يجب على المدرسين وضعها وغرسها في فصولهم الدراسية أو في مساحات التعليم 
غير الرسمية. الهدف هو توفير أساليب تدريب )والتعليم في نهاية المطاف( التي تؤثر بشكل إيجابي على 
الثقة بالنفس واحترام الذات. ولذلك، ينبغي تصميم دورات تدريبية تستهدف أنشطة تتمحور حول الطالب 

بدالً من ُنهج تعليمي يتمحور حول المعلم.

وأخيراً، ينبغي تقييم أداء المعلم من خالل اإلشراف الداعم. ُيساعد هذا النوع من التقييم المعلمين على 
التعليم  ُنهج  دمج  أو   / و  النفسي واالجتماعي  الدعم  وتبني  األكاديمي  التحصيل  لتعزيز  نهجهم  تحسين 
العاطفي االجتماعي في الغرف الصفية أو بيئة التعلم. ينبغي أن ترصد تقييمات األداء على نحو مثالي ما 

إذا كان المعلم قد أوجد بيئة تعلم داعمة اجتماعية وعاطفية.

أمثلة من الميدان

المجال الرابع: المدرسون وسائر العاملين في مجال التعليم

كينيا: دعم المدرسين بغية دعم الطالب
في مخيم كاكوما لالجئين في كينيا، تلقى المدرسون تدريباً في إطار مبادرة ألجل المعلمين حول التربية، 
قام  ورفاهه.  المعلم  ودور  وإشراكهم،  الطالب  ورفاه  الطفل،  وحماية  والتخطيط،  الدراسية  والمناهج 
منتظمة  شخصية  لقاءات  بعقد  األمور،  وتيسيير  بتنظيمهم  قاموا  الذين  المدربين  بمساعدة  المدرسون، 
لمناقشة التحديات اليومية التي يواجهونها أثناء التدريس في سياقات الطوارئ. من خالل تطبيق واتس 
أب، تواصل المدرسون مع الموجهين الذين قدموا الدعم المستمر، مما سمح لهم بمشاركة تجاربهم وتقديم 
بأنفسهم وأكثر  ثقة  أكثر  بأن جاهزيتهم بحال أفضل وأنهم  المدرسون عن شعورهم  متبادل. عبر  دعم 
تحفيزاً ويميلون إلى التعاون مع المدرسين األقران في جهودهم الجماعية لدعم الطالب بشكل أفضل. 
أدى هذا التحسن في الرفاه بدوره إلى تغييرات إيجابية في ممارساتهم التدريسية، مثل توظيف التأديب 

اإليجابي بدالً من العقاب، وكذلك في عالقاتهم مع الطالب )ميندينهول، 2017، ص. 8-6(.
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نقاط للمالحظة

مع 	  التعامل  فإن  ولذلك  الطبيعية.  الكوارث  أو  للنزاع  المباشرة  اآلثار  من  المدرسون  يعاني  قد 
الدعم  برنامج  خالل  من  ناجحة  تدخالت  لتحقيق  أساسي  أمر  للمدرسين  األساسية  االحتياجات 
النفسي االجتماعي. من شأن وضع خطة ُتعنى برفاه الموظفين والمدرسين أن يكون مفيداً على 
نحو خاص في هذا الصدد، وينبغي على مديري المدارس والسلطات التعليمية دمجها في خطط 

تطوير الموظفين.
رفاه 	  على  تركز  التي  لألنشطة  يمكن  أيضاً.  الدعم  إلى  االمدرسون  يحتاج  األزمات،  أوقات  في 

المعلمين أن تتضمن توجيه وإشراف مهنيين مستمرين، مثل الخضوع لتدريب داخلي ومراجعات 
دورية بحيث تقيس حالة المعلمين العاطفية ومدى حاجتهم إلى دعم إضافي.

ُتمّكن شبكات النظراء المدرسين من دعم بعضهم البعض. يمكن لتأسيس هذه الشبكات أن يكون 	 
بسيطاً مثل ربط األفراد من خالل مجموعات على تطبيق واتس أب أو مجموعات رسائل نصّية، أو 
مجموعات على البريد اإللكتروني، وما إلى ذلك، كي يتبادلوا األحاديث عن اإلحباطات والتحديات 

التي اختبروها وكي يقدموا حلوالً إبداعية.

يعتمد المتعلمون على المدرسين للحصول على المشورة والتوجيه، والتعاطف مع مشاكلهم، وكي 	 
التعليم،  يكونوا قدوة لهم. لذلك من الضروري أن تولي إدارة المدرسة والسلطات المسؤولة عن 
المدرسون  يحتاج  المدرسين.  عمل  ألوضاع  األولوية  األخرى  والمنظمات  التعليم،  ووزارات 
وغيرهم ممن يعملون في سلك التعليم إلى ظروف عمل محددة بوضوح ويمكن التنبؤ بها. تنطوي 
التوقعات على أهمية خاصة لمجتمع يعيش أزمة قد طالت النظم والُبنى المألوفة )بما في ذلك تلك 
المتعلقة بالميزانية(. في مثل هذه الحاالت، ينبغي أن ُتبلغ السلطات المدرسين بوضوح وبأقصى 

سرعة ممكنة بما هو متوقع منهم وحول كيف سيتم تقدير جهودهم.

برامج 	  تكون  أن  يجب  المدرسين.  تدريب  برامج  وبنية  مضمون  من  لكل  االهتمام  إيالء  يجب 
التدريب شاملة وقائمة على المشاركة، كما ينبغي أن ُتمثل نموذجاً للسلوكيات والُنهج التي ُيتوقع من 

المعلمين توظيفها في الفصول الدراسية.
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5المجال الخامس 
سياسة التعليم

معايير الحد األدنى من اآليني، المجال الخامس: سياسة التعليم

صياغة القانون والسياسة: ُتعطي السلطات التعليمية األولوية الستمرارية التعليم الجيد وتعافيه، 
بما في ذلك توفير الفرص للجميع للحصول على التعليم من دون مقابل.

والوطنية،  الدولية  التعليمية  السياسات  االعتبار  في  التعليم  أنشطة  تأخذ  والتنفيذ:  التخطيط 
والقوانين والمعايير، والخطط، واحتياجات التعلم للسكان المتضررين.

االستراتيجيات

كي تتمكن التدخالت النفسية االجتماعية وبرامج التعلم العاطفي االجتماعي من تعزيز تغييرات مجدية 
وطويلة األمد، ينبغي أن تكون جزءاً من نهج نظامي ويجب أن تعكس التزاماً مركزياً نحو تحسين الرفاه 
النفسي االجتماعي. بعبارة أخرى، يجب أن تنعكس المبادئ والممارسات الجيدة في  برامج الدعم النفسي 
االجتماعي والتعلم االجتماعي العاطفي على جميع مستويات نظام التعليم، بما في ذلك صياغة القانون 
والسياسة. يتوقف األمر على وزارة التربية الوطنية وبرامج تدريب المدرسين فيما يتعلق باحترام وحماية 
وإعمال الحق في تلقي التعليم في جميع األوقات. يعني ذلك أنه ينبغي على السلطات الوطنية المعنية 
بالتعليم وعلى جميع المستويات أن تكون مستعدة الستجابة تعليمية سريعة، بما في ذلك التنبؤ بالتحديات 

والتخطيط لكيفية الحفاظ على أي مكاسب يمكن تحقيقها خالل االستجابة لحاالت الطوارئ.

نظراً ألن الرفاه النفسي واالجتماعي ذو طبيعة شاملة للقطاعات، من المناسب القيام باستعراض ودراسة 
القوانين والتشريعات، والسياسات، واإلجراءات ذات الصلة أو المطلوبة في القطاعات األخرى لتوفير 
برامج دعم نفسي اجتماعي وتعليم اجتماعي عاطفي ذي فعالية أكبر في المدارس. على سبيل المثال، 
ينبغي تحديد واإلعالن عن نظم اإلحالة بين قطاعي التعليم والصحة بوضوح عن طريق  كل من  سلطات 

الصحة والتعليم من أجل حماية األطفال والشباب األكثر تأثراً بحالة الطوارئ.
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وبالمثل، فإن إعداد برامج فعالة للدعم النفسي االجتماعي والتعليم االجتماعي العاطفي يتطلب مشاركًة 
ودعماً من عدة شركاء في التعليم في جميع مستويات عمليات التخطيط والتنفيذ. ينبغي على وزارات 
التربية والتعليم العاملة في البلدان المتضررة من األزمات أن تستعد وُتعّد لخطة استجابات تعليمية تتضمن 
برامج دعم نفسي اجتماعي وبرامج تعليم اجتماعي عاطفي في المناهج الدراسية ومنهجيات التدريس، 
الدعم  أنشطة  دمج  يؤدي   السابقة،  األقسام  في  توضيحه  تم  كما  المدرسين.  تدريب  برامج  في  وكذلك 
النفسي االجتماعي والتعليم االجتماعي العاطفي في تقنيات التدريس، إلى تعزيز التحفيز الذهني والعاطفي 
لدى المتعلمين، ما يؤثر بدوره إيجاباً على إتقان المواد األكاديمية والمواضيع التقليدية )مثل الرياضيات 
والقراءة والعلوم واإلنسانيات(. كما أنه يمّكن الطالب من اكتساب المزيد من الثقة بالنفس والكفاءة الذاتية. 
ولذلك، فإن تمكين السكان المتضررين من اكتساب المهارات من خالل التعليم عن طريق االعتماد على 
برامج الدعم النفسي االجتماعي والتعلم االجتماعي العاطفي سُيسهم إسهاماً كبيراً في مرحلة التعافي ما 

بعد األزمة وفي التنمية طويلة األجل.

على أولئك الذين يقومون بتصنيع ودعم سياسة 
برامج  أن  يتذكروا  أن  البرامج  وإعداد  التعليم 
تقتصر  ال  الفعالة  االجتماعي  النفسي  الدعم 
ُتعنى  ولكن  األزمة  في  االستجابة  على  فقط 
هذا  يتطلب  التعافي.  ومرحلة  بالجاهزية  أيضاً 
البيئة الحاميه، ويشجع الروابط بين  يعزز  ُنهجاً 
المرونة  االعتبار  في  ويأخذ  الفاعلة  الجهات 
الهائلة في  التحديات  للنظام.  قد تتسبب  الشاملة 
وفي  األزمة  أثناء  التعليمية  السلطات  استجابة 
مرحلة مابعد األزمة، إال أنه ينبغي أن تسعى إلى 
االجتماعي وبرامج  النفسي  الدعم  أنشطة  إدماج 

التعليم االجتماعي العاطفي في استجاباتهم التعليمية. ينطبق األمر نفسه على جميع وكاالت دعم استجابات 
التعليم في حاالت الطوارئ.

التحديات التي قد تحول دون استجابة السلطات 
التعليمية أثناء وما بعد االزمه

التمويل المحدود، وانخفاض قدرة العاملين	 
مشاكل األمن والوصول	 
صعوبات التنسيق	 
 التركيز على البنية التحتية بدالً من التركيز 	 

على مضمون البرامج
قياس 	  وعدم وجود  المدخالت  نوعية  سوء 

الجودة
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قائمة التحقق المعتمدة لدى سلطات التعليم

الجهوزية

إنشاء حاالت طوارئ أو خطط طوارئ تشرح كيفية إعادة فتح أبواب المؤسسات التعليمية و/أو 	 
إنشاء أماكن مؤقتة آمنة للتعلم والتي يمكن أن توفر خدمات تعليم تتصل باألنشطة النفسية )قد 
تستوحي هذه الخطط من االستراتيجيات المشروحة في القسم الثاني، المجال الثاني: الوصول وبيئة 

التعلم(. انظر خطط الطوارئ قطاع التعليم )اآليني، 2018(. 

تطوير خطط للتصديق على التحصيل األكاديمي للطالب خالل األزمة. يفترض تنفيذ هذا األمر في 	 
مراحل مبكرة بسبب اهميته البالغة وذلك بسبب تأثيره على قدرة المتعلمين في الحصول على وظيفة 

أو مواصلة التعليم، وبالتالي يؤثر على دوافع المتعلم وتطلعاته المستقبلية.

المتأثرة في حالة 	  المجتمعات  التعاون معهم في  ينبغي  الذين  الرئيسيين  المصلحة  تحديد أصحاب 
وقوع حالة طوارئ. غالباً ما ُتعتبر لجان إدارة المدارس القائمة والنشطة، والمدعومة بشكل جيد 
و/ أو مجالس االهل والمعلمين نقطة دخول ممتازة. يتعين على سلطات التعليم أن تتعرف على 
هؤالء األشخاص وأن تجد طريقة للتواصل معهم. كما ينبغي أن تأخذ السلطات في عين االعتبار 
السبل الكفيلة بتوفير الموارد المالية لهذه المنظمات والتي قد يحتاجونها إلعادة تشغيل أو مواصلة 

التعليم أثناء حاالت طوارئ والتي تنهار فيها األنظمة والعمليات العادية.

جمع بيانات عن المخاطر على مستوى المجتمع المحلي ومواطن القوة والقدرات. إن وجود بيانات 	 
موثوقة ضروري ألي استجابة، ويمكن إلدماج هذه العناصر أن يكون مفيداً بشكل خاص لتوفير 
اإلرشاد لبرامج استجابة الدعم النفسي االجتماعي. تفشل تقييمات المخاطر في كثير من األحيان في 
التعرف على نقاط القوة وقدرات المجتمعات المحلية التي يمكن أن تسهم في مرحلة التعافي التعليمية 
التي ينفذونها. ترتبط االستجابة الفورية والفعالة بكمية المعلومات المتوفرة حول موارد المجتمع 

على المستويين المحلي والمجتمعي.

وضع آلية سرية ومالئمة من الناحية الثقافية للتعامل مع الشكاوى واإلبالغ عن األمور المتعلقة 	 
بالحماية والمشاكل النفسية االجتماعية عند الحاجة.

 تعميم تنمية المهارات والكفاءات االجتماعية والعاطفية من خالل المنهج الدراسي وما يرتبط به 	 
من إعداد ودعم للمدرس. وضع أهداف تعليمية واضحة ُتعنى بهذه المهارات والكفاءات
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االستجابة

تقييمات تجمع 	  الدعوة إلجراء  المحلي والوطني.  المستوى  تقييمات االحتياجات على  تعاون مع 
بيانات عن االحتياجات النفسية للمتعلمين والمدرسين والتبليغ عن استجابات هذه االحتياجات. كما 
تم  قد  الضعيفة  الفئات  المصّنفة حول  البيانات  أن  الطريق لضمان  تقود  أن  السلطات  ينبغي على 
جمعها ومنحها األولوية من قبل المنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية والشركاء متعددي 

األطراف.

حاالت 	  في  االستجابات  في  وجودته  التعليم  على  الحصول  في  القائمة  القصور  أوجه  معالجة 
الطوارئ. توّفر حاالت الطوارئ فرصة للمجتمعات المحلية إلعادة البناء على نحو أفضل مما كان 
الوضع عليه سابقاً. يمكن التخفيف من المخاطر الحالية ومعالجتها من خالل الدعوة، والتواصل، 
والتوعية، وتنمية القدرات، والتدريب، والتعاون. يجب أن تراعي استراتيجيات االستجابة وخطط 
التنفيذ أولويات الحكومة الحالية ويجب أن تتواءم معها، حتى أثناء االستجابة في حاالت الطوارئ.

نشر الوعي والدعوة ألهمية الرفاه النفسي بين الموظفين والمدرسين. ينبغي تثقيف سائر العاملين 	 
تتم  أن  يجب  كما  االجتماعي.  النفسي  الدعم  لماهية  أساسي  بفهم  تزويدهم  عبر  التعليم  مجال  في 

إحاطتهم بشكل جيد حول نتائج التقييمات.

تذكر احتياجات المدرس. ينبغي عدم إغفال حقيقة أن للمدرسين احتياجات بدنية ونفسية واجتماعية. 	 
في كثير من الحاالت، تضيف هذه االحتياجات مزيداً من الضغط إلى حياة المعلم، وقد تؤدي إلى 
التغيب واإلنهاك وترك الوظيفة. في حاالت الطوارئ، قد تشمل مصادر اإلجهاد اإلضافية اإلصابة 
الجسدية، وفقدان المساكن والخدمات العامة، وفقدان أحد الوالدين أو غيرهما من األقارب، وزيادة 

الفقر، والشعور بالضعف.

التعافي
إنشاء فصول دراسية توفر التعاطف والتعافي حيث يشعر فيها المتعلمون باألمان والدعم. يجب 	 

أن تمّكن البيئات التعليمية المتعلمين من الشعور بالثقة والقدرة والفخر بأنفسهم وبقدراتهم. ينبغي 
للمدرسين مساعدة المتعلمين على تطوير عالقات اجتماعية صحية ومهارات شخصية إيجابية.

في أعقاب األزمة مباشرة، قد تكون هناك حاجة ملحة إلى مراجعة و إثراء المناهج الدراسية لتشمل 	 
الموضوعات والمواد المتعلقة باألزمات. على سبيل المثال، يمكن للمناهج الدراسية المّدعمة أن 
تشمل التثقيف في مجال الصحة والسالمة، والتدريبات على السالمة، ومهارات الحياة، ومهارات 
التأقلم واإلدارة الذاتية )"الدعم النفسي االجتماعي والتعلم االجتماعي العاطفي(. كما يمكنها أيضاً 
تقديم مهارات البقاء )السالمة والصحة والتغذية( والمواطنة المسؤولة واألنشطة الترفيهية واللعب 



المذكرة التوجيهية لاليني حول الدعم النفسي االجتماعي | 61

والرياضة. يمكن أن يؤدي دمج الدعم النفسي االجتماعي و التعلم االجتماعي والعاطفي في المناهج 
الدراسية إلى منح المتعلمين شعوراً باألمل والطموح.

ُيعّد التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة في مجال التعليم، بما في ذلك المنظمات 	 
غير الحكومية، أمراً ضرورياً. ينبغي أن تتعاون وزارات التربية والتعليم وأن تتبادل المعلومات 
مع الوزارات األخرى لتلبية احتياجات الدعم النفسي االجتماعي للتعلمين والمدرسين وغيرهم من 
العاملين في مجال التعليم بطريقة شاملة ومنسقة. ُتعّد الروابط المشتركة بين القطاعات مهمة في 
أن تحصل  ينبغي  ولذلك  العاطفي.  االجتماعي  والتعلم  اإلجتماعي  النفسي  الدعم  المتعلقة  المسائل 

وزارات التربية والتعليم على الدعم الفني وعلى الدعم في مجال بناء القدرات حسب الحاجة.

لسوء الحظ، غالباً ما تكون حاالت الطوارئ واألزمات دورية و / أو طويلة األمد. ولذلك، من المهم 	 
تحديد وتخطيط  عناصر االستعداد حتى أثناء مراحل التعافي والتي ستعزز النظام وتسمح له بالتأقلم 
بشكل أكثر فاعلية مع أي أزمة مستقبلية. قد يتطلب ذلك إعادة النظر في خطط التعليم المتوسطة 

والطويلة األجل وتكييفها وإعادة تخصيص موارد الميزانية لمعالجة أوجه الضعف في النظام.

أمثلة من الميدان

المجال الخامس: سياسة التعلم

عن  البيانات  جمع  أجل  من  المحلية  والمجتمعات  المحلية  السلطات  مع  المشاركة  مالي: 
التحديات / االحتياجات و مواطن القوة /القدرات

في عام 2013، عمل البنك الدولي مع وزارة التربية والتعليم في مالي على إجراء تقييم سريع للقدرة 
على التكيف. قد تم استخدام التقييم لتوفير المعلومات الستجابة الوزارة حول الصراع المسلح في الشمال 
وما يتصل به من تهجير للناس إلى جنوب مالي. وتم تدريب فريق من الوزارة حول كيفية إجراء تقييم 
منتظم لقدرة التكيف. لم يجمع التقييم بيانات حول المخاطر فحسب ولكنه جمع أيضاً معلومات حول نقاط 
قوة المجتمعات المتأثرة. بالنظر في العملية التشاركية، أوضح أحد المسؤولين في وزارة التربية والتعليم 

ما يلي:

ينبغي أن تنبع التنمية من تعزيز قدرات المجتمعات ... لتصبح فاعلة في تطورها الخاص. عندما 
يكون السكان والمجتمعات أنفسهم مسؤولين عن التنمية الخاصة بهم، ويتم تصور التنمية من ِقبل 
هذه المجتمعات، عندها يصبح من السهل تنفيذ هذه التنمية من ِقبلهم وال يعودون مقيدين بحدود 
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الزمان أو المكان. وهذا هو سبب أنه من المهم في دراسة قدرة التكيف أال ُتفقد الموارد، و]لكن[ 
تعزيزها ... ويمكن االستفادة من جمع هذه الموارد ودعمها ويمكن أن تعمل كنقاط دخول للتنمية 
]...[ لقد وجدت ]أن تطبيق منهجية المشاركة المجتمعية[ هي عملية تحميل المسؤولية. )البنك 

الدولي، 2013، ص. 2(

نقاط للمالحظة
ُيعّد إنشاء بيئة وقائية أمراً ضرورياً لتعزيز الرفاه النفسي لألطفال والشباب. يساهم في تشكيل هذه 	 

البيئة األطفال والشباب وآبائهم وأسرهم الموّسعة والمجتمع المحلي والمدارس والسلطات التعليمية 
ومن خالل السياسات التي تسعى إلى حماية االحتياجات العاطفية لألطفال.

لتعزيز تدخالت تعليمية دائمة وهادفة، ينبغي أن يكون الدعم النفسي االجتماعي والتعلم االجتماعي 	 
والعاطفي جزءاً من نهج شامل وينعكس في التزام مركزي لتحسين الرفاه النفسي االجتماعي. ينبغي 
السياسات، وعند تصميم  الشاملة والرفاه لألطفال والشباب في االعتبار عند صياغة  التنمية  أخذ 

وتنفيذ برامج التعليم في األزمات.

ولتحسين 	  والشباب،  لألطفال  دائم  تغيير  لتحقيق  األساسي  المفتاح  القطاعات  متعددة  المناهج  ُتعّد 
تنسيق  وآليات  الوزارات  تتواصل  أن  ينبغي  كما  التعلم.  واالجتماعي ومخرجات  النفسي  رفاههم 

الشؤون اإلنسانية في قطاعات التعليم والحماية والصحة وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

إشراك أفضل التدخالت في جميع مستويات البيئة االجتماعية. إذا كان هدف التدخل في قطاع التعليم 	 
هو مرونة طويلة اآلجل، فإنه سوف يتطلب قيادة والتزام السلطات التعليمية.

ال ينبغي تأجيل أنشطة الدعم النفسي االجتماعي والتعليم االجتماعي والعاطفي حتى وقوع األزمة. 	 
وذلك من خالل  استعدادها ومرونتها  مدى  تحسين  التعليمية  السلطات  ينبغي على  ذلك،  من  بدالً 
النظر في كيفية دمج الدعم النفسي االجتماعي والتعلم االجتماعي والعاطفي في المنهج الدراسي، 
ومن خالل تشجيع أساليب التعليم المناسبة عبر التدريب والدعم المستمر ألعضاء هيئة التدريس. 
في المناطق المعرضة لألزمات، قد يكون من المالئم أيضاً التفكير في خطط الطوارئ والمنصات 
التكنولوجية التي يمكن تنفيذها على الفور لتسهيل الوصول إلى فرص التعلم، حتى إذا حدثت أزمة.
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الخاتمة

تؤثر األزمات اإلنسانية تأثيراً عميقاً على األطفال والشباب والمجتمعات المحلية ويمكن أن تعطل كل 
جانب من جوانب الحياة اليومية العادية. بدون التخفيف المناسب، يمكن أن يؤدي التعرض الطويل األجل 
ألزمة إلى اإلضرار بالصحة الجسدية والنفسية االجتماعية لألطفال والشباب. ُتعّد المدارس وغيرها من 
أماكن التعلم غير الرسمية من بين أكثر البيئات تأثيراً ونفعاً لألطفال والشباب خالل فترة من عدم اليقين، 

ونتيجة لذلك، فإن توفير الفرص التعليمية خالل األزمات هو مكون أساسي الستجابة إنسانية فعالة.

والشباب  األطفال  وتعلم  لرفاه  والعاطفي ضروريين  االجتماعي  والتعليم  االجتماعي  النفسي  الدعم  ُيعّد 
والتعلم  االجتماعي  النفسي  للدعم  متكامالً  نهجاً  التوجيهية  المذكرة  هذه  توفر  األزمة.  من  المتضررين 
االجتماعي  التعلم  إلى  تنظر  الطوارئ.  حاالت  وبعد  أثناء  التعليمية  البيئات  في  والعاطفي  االجتماعي 
النفسي  الدعم  برمجة  لكل من  مبادئ عامة  وتتبنى  االجتماعي  النفسي  الدعم  في  هام  العاطفي كمكون 
االجتماعي والتعلم االجتماعي والعاطفي في قطاع التعليم. توفر معايير الحد األدنى لآليني إطاراً شامالً 
لكيفية تضمين الدعم النفسي االجتماعي والتعلم االجتماعي والعاطفي في جميع مستويات نظام التعليم 
أمثلة محددة عن  التوجيهية  المذكرة  تقدم  والتأهب واالستجابة. كما  التعليم  وفي جميع جوانب تخطيط 
الممارسات المفيدة التي تدمج الدعم النفسي االجتماعي والتعلم االجتماعي والعاطفي، إلى جانب المشورة 
حول كيفية بدء التنفيذ. ُيعّد الجزء المهم من التطبيق تنظيم شبكات المعلمين الشخصية والمهنية التي تدعم 

البرمجة الشاملة أثناء األزمات.

وثيق  بشكل  ببعضهما  مرتبطين  عنصرين  العاطفي  االجتماعي  والتعلم  االجتماعي  النفسي  الدعم  ُيعّد 
يدعمان األطفال والشباب المتأثرين باألزمة ويمكنهم من التعلم بفعالية. بدون هذا الدعم الضروري، من 
الكاملة. يحفز أفضل  التعلم بقدراتهم  الكثير من األطفال والشباب غير قادرين على  المرجح أن يكون 
المعلمين طالبهم على تحقق التفوق األكاديمي مع توفير مساحات آمنة للتعلم ولبناء عالقات داعمة على 
نحو أكاديمي وعاطفي. قد يكون تحقيق هذه األهداف صعباً أثناء وبعد حدوث حالة طوارئ، ولكنه ليس 
مستحيالً. يمكن أن يؤدي إدخال األنشطة البسيطة للدعم النفسي االجتماعي والتعلم االجتماعي العاطفي 
جنباً إلى جنب مع التغييرات في الطريقة التي يتفاعل بها المعلمون مع الطالب ألجل تحسين قدرة كل 

شاب على التأقلم مع األزمات والتعافي واالزدهار.
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المصطلحات

يمكن  حيث  لألطفال  مالئمة  أماكن  بإنشاء  المحلية  المجتمعات  تقوم  لألطفال:  الصديقة  المساحات 
لألطفال الوصول إلى أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والتعلم المجانية. يمكن أن توفر المساحات الصديقة 
للطفل لألطفال أنشطة الصحة والتغذية والدعم النفسي االجتماعي، واألنشطة األخرى التي تعيد الشعور 
بالحياة الطبيعية واالستمرارية. وهي مصممة وتعمل بطريقة تشاركية. يمكن أن تخدم األطفال من فئة 

عمرية معينة أو مجموعة متنوعة من األعمار. 

لحل  الجهود  وبذل  الصعبة،  الظروف  وإدارة  جديد،  حياة  مع وضع  تكيف  عملية  التأقلم  ُيعّد  التأقلم: 
المشاكل، و / أو محاولة التقليل من أو تخفيف أو تحمل اإلجهاد أو الصراع.

اإلعاقة: ُتشير اإلعاقة إلى اإلعاقة الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية، فضالً عن حواجز الموقف 
والبيئة التي تمنع مشاركة الفرد الكاملة والفّعالة في المجتمع والتي هي على قدم المساواة مع اآلخرين.

يمكن أن يحدث استجابة لظروف معيشية صعبة، مثل الفقر واالكتظاظ، أو يمكن أن ينتج عن التعرض 
للتهديدات التي يتعرض لها أمن المرء أو رفاهه.

في  التعليم  بشأن  والتعاون  للتنسيق  مفتوح  رسمي  منتدًى  التعليم  مجموعة  ُتعّد  التعليم:  مجموعة 
حاالت األزمات اإلنسانية. تجمع مجموعة التعليم بين المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة 
واألكاديميين والشركاء اآلخرين في إطار الهدف المشترك المتمثل في ضمان توفير التعليم الذي يمكن 
التنبؤ به والمنسق بشكل جيد ومنصف للسكان المتضررين من األزمات اإلنسانية. أنشئت مجموعة التعليم 
في عام 2007 من قبل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت كجزء من نهج المجموعات، وتعمل على 
دعم التعليم باعتباره حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان والمكون األساسي لالستجابة اإلنسانية. ُتعّد مجموعة 
التعليم هي المجموعة العالمية الوحيدة التي تشترك في قيادتها وكالة تابعة لألمم المتحدة ومنظمة دولية 

غير حكومية: اليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفول )مجموعة التعليم، 2018(. 

التعليم الرسمي: ُيشير التعليم الرسمي إلى فرص التعلم المتوفرة في نظام المدارس والكليات والجامعات 
تتراوح  الذين  والشباب  لألطفال  كامل  بدوام  التعليم  يشمل  ما  وعادة  األخرى.  التعليمية  والمؤسسات 
أعمارهم بين 5 و7 سنوات وتستمر حتى 20 أو 25. عادة ما يتم تطويره من قبل وزارات التربية التعليم 

الوطنية، ولكن في حاالت الطوارئ قد يكون مدعوماً من ِقبل أصحاب المصلحة التعليمية اآلخرين.

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت: ُتعّد اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت منتدًى للتنسيق، 
بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  تأسست  اإلنسانية.  المساعدات  ضمن  القرار  واتخاذ  السياسات،  ووضع 
الوكاالت في يونيو 1992 استجابة لقرار اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن تعزيز المساعدة 
اإلنسانية. تضم اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت شركاء رئيسيين في األمم المتحدة وشركاء غير 

تابعين لألمم المتحدة.
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التعليم غير الرسمي: ُتعتبر األنشطة التعليمية التي ال تتوافق مع تعريف التعليم الرسمي )انظر النقطة 
المنفصلة أعاله( تعليماً غير رسمي، والذي يتم داخل وخارج المؤسسات التعليمية ويلبي احتياجات الناس 
من جميع األعمار. ولكنها ال تمنح الشهادات دائماً. تتميز برامج التعليم غير الرسمي بتنوعها ومرونتها 
وقدرتها على االستجابة بسرعة لالحتياجات التعليمية الجديدة لألطفال أو البالغين. غالباً ما يتم تصميمها 
لمجموعات محددة من المتعلمين، مثل كبار السن مقارنة بمستواهم الدراسي أو الذين ال يلتحقون بمدارس 
رسمية أو البالغين. قد تعتمد مناهج التعليم غير الرسمي على مناهج التعليم الرسمي أو على مناهج جديدة. 
المدرسة، ومحو األمية، والحساب. قد يؤدي  التعلم "للتعويض"، وبرامج ما بعد  تشمل األمثلة تسريع 
التعليم غير الرسمي إلى الدخول المتأخر في برامج التعليم الرسمية. ُيطلق أحياناً على الدخول المتأخر 

اسم "تعليم الفرصة الثانية".

يعاني  لشخص  وداعمة  إنسانية  استجابة  النفسي  األولي  اإلسعاف  تصف  النفسي:  األولي  اإلسعاف 
بطريقه  يتدخل  ال  الذي  العملي  والدعم  الرعاية  توفير  التالية:  المواضيع  وتشمل  الدعم.  إلى  ويحتاج 
الغذاء  مثل  األساسية،  االحتياجات  تلبية  على  الناس  مساعدة  واالهتمامات؛  االحتياجات  تقييم  مباشره؛ 
والماء أو المعلومات؛ االستماع إلى الناس لكن ليس الضغط عليهم للتحدث؛ طمانه الناس ومساعدتهم 
على الشعور بالهدوء؛ مساعدة الناس على الوصول إلى المعلومات والخدمات والدعم االجتماعي؛ حماية 

الناس من التعرض لمزيد من األذى. 

التوتر المؤذي: يمكن أن ُتحدث ردود فعل التوترات المؤضية للطفل عندما يعاني من الشدائد القوية 
والمتكررة و / أو المتواصلة دون دعم كاٍف من الكبار، مثل اإلساءة الجسدية أو العاطفية أو اإلهمال 
المزمن أو إساءة استخدام مواد الرعاية أو األمراض العقلية والتعرض للعنف و / أو األعباء المتراكمة 
أن  للتوتر  االستجابة  لنظام  المطول  التنشيط  من  النوع  لهذا  يمكن  العائلية.  االقتصادية  المصاعب  من 
ُيحدث خلالً في نمو بنية الدماغ وأنظمة األعضاء األخرى ويمكن أن يزيد من خطر اإلصابة باألمراض 

المرتبطة بالتوتر والضعف اإلدراكي في سنوات البلوغ.

أو  أو اغتصاب أو موت  بأنها استجابة عاطفية لحدث مرعب، مثل حادث  تعرف الصدمة  الصدمة: 
تعذيب أو عنف أو كارثة من صنع اإلنسان أو كارثة طبيعية. بعد الحدث مباشرة، من المعتاد ظهور 
أعراض الصدمة واإلنكار. تشمل ردود الفعل على المدى الطويل مشاعر ال يمكن التنبؤ بها، وذكريات 
هذه  أن  حين  في  الغثيان.  أو  الصداع  مثل  أعراض جسدية  ُتظهر  كما  المتوترة،  والعالقات  الماضي، 
المشاعر طبيعية، إال أن بعض الناس يجدون صعوبة في التأقلم معها. هذا ما يعرف أيضاً باسم اضطراب 
ما بعد )PTSD(، وهي حالة صحة نفسية يتم تشخيصها دائماً من قبل أطباء الصحة النفسية. يجب أن 
يشير استخدام كلمة "الصدمة" دائماً إلى اضطراب ما بعد الصدمه؛ وإذا لم يتم تشخيصها، يجب استخدام 
تعبير آخر، مثل الكرب، أو التوتر، أو الغم، أو اآلثار النفسية لحاالت الطوارئ. انظر المزيد من األمثلة 
يمكن  ACT عام، 2015، ص. 36(.  )تحالف  المجتمعي  االجتماعي  النفسي  الدعم  تدريب  دليل  في 
لعلماء النفس مساعدة األفراد الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمه في إيجاد طرق بّناءة إلدارة 

عواطفهم والتعامل مع الحدث.
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ُتسهل  وتمكينية  آمنة وحاضنة  بيئات  للشباب  الصديقة  المساحات  ُتعّد  للشباب:  الصديقة  المساحات 
وتدعم التنمية الشاملة وتحول الشباب. وينبغي إشراك الشباب بصورة تامة في صياغة هذه المساحات 
وتقييمها وتنفيذها. توفر هذه المساحات مجموعة كاملة من الخدمات التي يمكن الوصول إليها وبأسعار 
معقولة والتي توفر رعاية جيدة في جو يتم فيه التعامل مع الشباب باحترام وكرامة، ويتم ضمان السرية 

فيها، ويتلقون الخدمات من الموظفين المحترفين الذين ال يطلقون األحكام.
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