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 اقتباس مقترح

لتنمية الّدولية 
ّ
م االجتماعّي والعاطفّي واملهارات  . "(USAID)الوكالة األمريكّية ل

ّ
ق بالّتعل

ّ
موجز سياسة الوكالة األمريكّية للتنمية الّدولية املتعل

 (". 2019الّناعمة )

 شكر وامتنان

 نعرب عن عميق تقديرنا للمراجعين الخارجّيين اآلتية أسماؤهم والذين راجعوا النّص األولّي لهذا املوجز وقّدموا مالحظاتهم: 

عليم أثناء النزاعات لشبكة التّ  والعاطفّي  علم االجتماعيّ بالتّ  وفريق العمل الخاّص ؛ بينتاكورت والدكتورة تيريزا؛ ي لورنس آبركتور جالّد  

   ؛كتورة ماراديث غولد والّد ؛  كتور برانت إلدروالّد   ؛واألزمات
ّ
العمل فريق  ؛ و (ECCNبكة املشتركة بين الوكاالت للتربية أثناء حاالت الطوارئ )والش

مة األلعاب األوملبية الخاصّ ؛ باسم ناصر و؛ كتورة تيا كيموالّد  ؛فس ي،االجتماعيّ والنّ  والعاطفّي  عم االجتماعيّ الخاّص بالّد 
ّ
كتور والّد  ؛ةومنظ

 . ول طويتس ي 

وأنجولي راسلر،  املوجز: كالين هذا كتبوا والذين أسماؤهم اآلتية الّدولية للتنمية األمريكّية الوكالة لدى العامل الفريق أعضاء نشكر كما

  وجوش   هاندرسون،  وأشلي  سوانسون،  هانسون   وجولي  غرويبل،  ولوران  شيابيتا،  وميليسا كارنيل،  كاباتش  وكريس  ألفس،  وسامنثا  ،شيفشانكر 

 بايغل، ونانس ي وريبيكا أوجيكوتو، أوليسكي ميلرغراندفو، وساندي ويولند  مارشان، وأولغا ماكسون، ولي مارتيناز، وريبيكا الرتيغ، ولورا جوزا،

 . ويتون  ووندي واسنهورن ونينا تاغارتن
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 :مقّدمة .1
ات على االعتماد رحلة يخوض بلد  لكلّ  الّرئيسّية املحّركات هي الّتعليمّية الّنتائج وتحسين جّيد مستدام تعليم على الحصول  إّن 

ّ
ة تبين. الذ

ّ
 األّدل

باب األطفال أّن  املستفيضة
ّ
 في ذلك كان سواء أفضل أداؤهم يكون  ناعمة مهارات أو وعاطفية اجتماعية مهارات على يحوزون  الذين والش

 .مجتمعاتهم في إيجابي بشكل ويساهموا منتجة حياة يحيوا لكي املطلوبة املهارات يكتسبون  همألنّ  3العمل في أو 2الحياة في أو 1املدرسة

د 
ّ
 التربوّيةالّدولّية  للّتنمية األمريكّية الوكالة سياسة وكذلك 2018 لسنة العاملي األساس ي التعليم حول  األمريكية الحكومية االستراتيجّية تؤك

باب لألطفال املدى طويل نجاح ضمان في الّناعمة املهارات أو والعاطفية االجتماعية املهارات أهمية على 2018 لسنة
ّ
 .والش

ر
ّ
 لدى املهارات تلك تنمي التي البرامج تأثيرات لرسم جديدة فرصا الّسياسة وتلك االستراتيجّية هذه الّدولّية عبر للّتنمية األمريكّية الوكالة توف

باب األطفال
ّ
  .ممنهج نحو على وذلك وفهمها وتطبيقها وقياسها والش

 :املوجز هذا فإن العمل هذا في التنفيذ  الّدولّية وشركاء للّتنمية األمريكّية الوكالة عمل فريق لدعم

 ولكيفية"  الناعمة  املهارات"  و"  والعاطفية  االجتماعية  املهارات"   الّدولّية بمصطلحي  للّتنمية  األمريكّية  الوكالة  تعنيه  ملا  أولّيا  فهما  يتيح .1

 .بشأنهما التواصل

م التي البرمجة جودة ومعايير  املرغوبة النتائج يوضح .2
ّ
 .الناعمة املهارات أو والعاطفية االجتماعية املهارات تعل

ثلى  واملمارسات  األدلة  مستوى   على  ثغرات من  تعاني  مازالت  التي  باملناطق  يعّرف .3
م
 االستثمار   في  التفكير   بنا  يجدر  التي  املناطق  وكذلك  امل

 .التعلم من املزيد  في فيها

 

نمية األمريكّية الوكالة مصطلحات .2
ّ
  :الّدولّية للت

 إلى  لإلشارة" الناعمة املهارات" و"والعاطفية  االجتماعية املهارات"  الجامعين املصطلحين التربية قطاع ذلك في بما القطاعات عديد  تستعمل

 واّتخاذ  املشاكل حلّ  وكيفية بينهم فيما والشباب األطفال تفاعل كيفية في تؤثر التي والعاطفية واالجتماعية اإلدراكية القدرات من واسع طيف

 .أنفسهم تجاه مشاعرهم وفي القرارات

ل قد  عبرها أو والبلدان القطاعات ضمن املصطلحين متداخال يكون  ما عادة الذي هذين استعمال تصّفح إّن 
ّ
 تطوير برمجة في تحّديا يشك

 .املهارات

مصطلح  استعمال الوكالة األمريكّية للّتنمية الّدولّية ستستمّر في فإّن  الّتعليمّية الوكالة األمريكّية للّتنمية الّدولّية سياسة في مبين هو مثلما

 العالّي.  والتعليم الشبابية العاملة القوى  برمجة في الّناعمة املهارات ومصطلح األساس ي التعليم برمجة في" والعاطفّية االجتماعّية املهارات"

ر
ّ
  واستعمالهما مستقبال   املصطلحين  الوكالة األمريكّية للّتنمية الّدولّية لهذين  تعريف  كيفّية  عن  إضافّيين  وإرشادا  توضيحا  القسم  هذا  بقّية  يوف

 . وعبرها القطاعات ضمن املهارات هذه حول  والتواصل للتعاون  الّناجعة الطريقة عن إرشادات ويقدم

  

 
ة  تحليل تلوي آلثار املتابعة". ريبيكا د. تايلور وآخرون، "تعزيز تنمية الشباب اإليجابية من خالل التدخالت التعليمية واالجتماعية والعاطفية القائمة على املدرسة:  1

ّ
مجل

ن، "تأثير تعزيز التعلم االجتماعي والعاطفي للطالب:  ؛ جوزيف أ. دورالك وآخرو https://doi.org/10.1111/cdev.12864، 71-1156(: 2017) 4، عدد. 88تنمية الطفل 

ة تحليل تلوي للتدخالت العاملية القائمة على املدرسة". 
ّ
 . https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x، 32-405(: 2011) 1، عدد. 82تنمية الطفل مجل

ة." املستقبلية والعافية األطفال لرياض االجتماعية الكفاءة بين العالقة: العامة والصحة املبكر العاطفي االجتماعي األداء" وآخرون، جونز إي دامون  2
ّ
 االمريكّية املجل

  الشاملة   الشبابية  للنتائج  األساسية  املهارات"  وآخرون،  غيتس  سارة  ؛https://doi.org/10.2105/AJPH.2015.302630  ،90-2283(:  2015)  11  عدد  ،105  العاّمة،  للصّحة

 (. 2016". )الشباب عمل برنامج التنفيذ،: الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابعة الشباب قوة: "العاصمة واشنطن". للقطاعات

ة". املجاالت عبر إجماع نحو: للّشباب العاملة القوى  نجاح تعّزز  التي" األساسية املهارات:" العاملة القوى  اتصاالت" وآخرون، ليبمان. هـ  لورا 3
ّ
#  األطفال اّتجاهات مجل

2015-24 (2015.) 
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األمريكّية للّتنمية الّدولّية التربوية تعّرف سياسة الوكالة 

"املهارات االجتماعية والعاطفية" بكونها "مجموعة القدرات 

اإلدراكية واالجتماعية والعاطفية التي يتعلمها األطفال 

والشباب والكهول عبر التوجيهات الصريحة والنشطة 

واملركزة واملتوالية التي تسمح لهم بفهم عواطفهم وإدارتها 

أهداف إيجابّية وتحقيقها واإلحساس بالّتعاطف مع وتحديد  

اآلخرين وإظهار هذا التعاطف وإقامة عالقات إيجابية 

 األمريكّية الوكالةداخل و  4ورعايتها واتخاذ قرارات مسؤولة".

عادة ما يستعمل مصطلح "املهارات الّدولّية،  للّتنمية

"التعلم  ة" وصيغة أخرى شائعة هية والعاطفيّ االجتماعيّ 

سمي وغير عليم الرّ " في سياق برمجة التّ والعاطفّي  االجتماعيّ 

 . عليميّ ظام التّ في مختلف مستويات النّ  الرسميّ 

 

 الّدولّية للّتنمية األمريكّية لوكالةلعليمية ياسة التّ ف الّس تعرّ و 

اعمة" بكونها "مجموعة كبيرة من املهارات   " املهارات النّ 

 والّس 
ّ

ير في اس للّس ل النّ خصية التي تؤّه لوكيات والخصال الش

 ،وتحقيق أداء جّيد  ،دة باآلخرينوربط عالقات جيّ  ،بيئتهم

عادة ما فاعمة" "املهارات النّ أّما مصطلح  6".وبلوغ أهدافهم

في  الّدولّية للّتنمية األمريكّية الوكالةيستعمل داخل منظمة 

 
ّ
وفي  عليم العاليّ بابّية وبرامج التّ برامج تنمية اليد العاملة الش

 برمجة التّ 
ّ
 بابية اإليجابيّ نمية الش

ّ
ة قطاعات  املة لعّد ة والش

 
ّ
 وباالت

ّ
باب لكي يصبحوا ساق مع تصّور الوكالة ملساعدة الش

 7ملتزمين. و اء منتجين مندمجين أفرادا أصّح 

  

 
(، وهو معهد مقره CASELتعلم األكاديمي واالجتماعي والعاطفي" )المن "تعاونية  2018يأتي هذا التعريف من سياسة التعليم للوكالة األمريكية للتنمية الدولية لعام  4

 .عملية لتنفيذ التعلم االجتماعي والعاطفي في جميع أنحاء النظم املدرسيةالواليات املتحدة يقدم أدلة بحثية وإرشادات 

م. سكينر، م. بارديني، وت. إيفانز ويب: "قياس مجموعة أدوات تنمية الشباب اإليجابية: دليل ملنفذي الشباب." واشنطن، العاصمة:    جيس ي،س ي.    كابونجو،س ي. ل. هنسن،    5

(؛ ف. سواريس، س. باب، أو. دينر، س. غيتس، وس ي. إعناتوفسكي: "املبادئ التوجيهية لبناء املهارات اللينة بين املراهقين 2016ية )تعليم الشباب، مايكينغ سانتس الّدول 

" التي تعزز نجاح القوى (؛ ليبمان وآخرون: "اتصاالت القوى العاملة: املهارات األساسية2017والشباب." واشنطن العاصمة: قوة الشباب للوكالة األمريكية للتنمية الدولية )

 .2015العاملة للشباب: نحو إجماع عبر املجاالت"، 

(. 2018) العاصمة واشنطن. الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التعليم سياسة ،2018 الدولية للتنمية األمريكية الوكالة 6

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/2018_Education_Policy_FINAL_WEB.pdf .من  سلسلة الدولية للتنمية األمريكية الوكالة مولت  

ظهر التي الدراسات   القوى  العنف، ونجاح اإلنجابية، والوقاية من الّصحة ذلك في بما متعددة،  مجاالت في للّشباب اإليجابية النتائج لتعزيز الناعمة املهارات تطوير أهمية تم

 .الدراسات من محدثة قائمة على للحصول  اإلنترنت على الشباب قدرات تعلم أجندة موقع  على االطالع يرجى. العاملة

ر "تعاونية التعلم األكاديمّي واالجتماعّي والعاطفّي" أحدث األبحاث واألبحاث حول البرامج التعليمية ا 7
ّ
 لتي تدعم قائمة املهارات هذه.توف

 والعاطفية. االجتماعية للمهارات توضيحي مثال: األولى الخانة
 

 الذاتية، تحديد  بالنفس، الكفاءة الثقة: بالذات الوعي .1

 العواطف
 

اتية اإلدارة .2
ّ
االنفعاالت،   على الذاتي، السيطرة االنضباط: الذ

 النفس يّ  الضغط على الّسيطرة
 

 اآلخرين، اّتخاذ اآلخرين، احترام مع االجتماعّي: التعاطف الوعي .3

 الّنظر  وجهات
 

 الفريق بروح التواصل، العمل: العالئقية املهارات .4

 

 األوضاع املشاكل، تحليل تحديد : املسؤولة القرارات اّتخاذ .5
 

 اليد بنتائج املرتبطة الشخصية للمهارات توضيحي الثانية: مثال الخانة

 5العاملة.
 

النقدي  املشاكل التفكير  حلّ : املستوى  رفيع التفكير  مهارات .1

 القرارات اتخاذ
 

 – االنفعاالت على املنافع السيطرة تأجيل: الّنفس ضبط .2

 السلوك العواطف تعديل وتركيزه إدارة االنتباه توجيه
 

  مع يتناسب سلوك اآلخرين اعتماد احترام: االجتماعّية املهارات .3

زاعات  السياق فض
ّ
 الن

 

 اللفظي وغير  واللفظي الكتابي التواصل: التواصل مهارات .4
 

ات اإليجابّي  الّتقدير .5
ّ
قة: للذ

ّ
الذاتية،  بالنفس، الكفاءة الث

 والكبرياء  بالذات، الرفاه، واملعتقدات االعتزاز بالذات الوعي
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ّ
 الت

ّ
اعمةاجع بشأن واصل الن

ّ
 املهارات االجتماعّية والعاطفّية أو املهارات الن

 

خالل العقدين املاضيين استخدم تطوير املهارات لقد تّم 

 
ّ
باب في العديد من القطاعات وهو ما  لدى األطفال والش

 
ّ
ة حول طيف واسع من نتائج األطفال أنتج ثروة من األدل

والشباب وعدة تعريفات ومصطلحات متعلقة باملهارات 

 اعمة.املهارات النّ االجتماعية والعاطفية أو 

ض  سيتعرّ  الّدولّية للّتنمية األمريكّية الوكالةخارج منظمة و 

 
ّ
ركاء الستعماالت مختلفة للمصطلحات الفريق العامل والش

فوا لغتهم للعمل بصورة ناجعة في وسيكون عليهم أن يكيّ 

 مختلف االختصاصات. 

فس مصطلح عليم وعلم النّ غالبا ما تستعمل مجاالت التّ و 

ات االجتماعية والعاطفّية" أو "املهارات غير "املهار 

األكاديمّية" بينما تميل اختصاصات العلوم االقتصادّية 

هارات والفالحة وتطوير اليد العاملة وكذلك القطاع الخاص إلى استعمال مصطلحات مثل "املهارات الّناعمة" و"املهارات القابلة للّنقل" و "امل

ة أيضا مصطلحات "املهارات الحياتية" مع وجود حة العامليّ والّص  الّنوع االجتماعيّ دراكّية. وتستعمل في مجاالت الحياتّية" أو املهارات غير اإل 

ّدعم القدرات االجتماعية والعاطفية كمجموعة فرعّية لهذه املهارات. وقد يستعمل العاملون في الخدمات اإلنسانّية أو االجتماعّية مصطلح "ال

ة اإليجابّية وأن حة العقليّ اعمة جزءا من الّص املهارات النّ  ة أّن حة العقلية العموميّ يعتبر مجال الّص و "الرفاه العام". النفس ي واالجتماعي" أو 

 بإمكان البرامج الهادفة إلى تنمية املهارات الّناعمة أن تكون جزءا من تعزيز الّصحة العقلّية.

ستعمل في مختلف املجاالت االختصاصات الفنّية للحديث عن مجموعة مشابهة  د نفسك على املصطلحات العاّمة أن تعوّ : يجب
م
األخرى التي ت

 8من املهارات. 

 أن تؤسس للغة ورؤية مشتركتين مع األطراف املؤثرة في البالد مثل وزارة التربية وشركاء التنفيذ واملانحين اآلخرين وغيرهم. : يجب

ما أو نهج قياس تسمية وتعريفا كما يجب أن تضمن أن جميع األطراف املؤثرة توافق على إجابات أن تكون واضحا عند الحديث عن مهارة  :  يجب

 األسئلة التالية:

 ما هي النتائج التي يأمل هذا البرنامج تحقيقها؟ ومن أجل أّي فئة سكانّية؟ •

 يف تتالءم مع نظرية التغيير؟ما هو دور املهارات االجتماعّية والعاطفية أو املهارات الّناعمة في تحقيق النتائج؟ وك •

 كيف سنقيس هذه املهارات؟ •

ملهارة من املهارات حتى   الّدولّية للّتنمية األمريكّية الوكالةأن تفترض أن األطراف املؤثرة األخرى تستعمل نفس التعريف الذي تستعمله : ال يجب

 وإن كانت املصطلحات متطابقة أو متشابهة.

  

 
 على كيفية استخدام مصطلحات محّددة في قطاعات القوى العاملة 2016جيتس وآخرون: "املهارات األساسية للنتائج الشبابية الشاملة لعدة قطاعات"،  8

ً
، تقدم مثاال

 للّشباب، والوقاية من العنف، والّصحة الجنسّية واإلنجابّية. 

 للتربية وزارة مع  التواصل: الثالثة الخانة

 للّتنمية األمريكّية الوكالة منظمة فيها تعمل التي البلدان من كثير  يمتلك

 تطوير أو والعاطفي االجتماعي بالتعلم عالقة ذات وبرامج سياسات الّدولّية

 . واالجتماعية والتاريخية الثقافية بيئاتها إلى وتستند  الناعمة املهارات

 في الجماهيري  التعليم أجل من حكومية وكاالت ثالث مع اد يواس عملت

 االجتماعي  التعلم حول  مكتوبة ودروس دراسية مناهج الستحداث نيجيريا

 الدراسية  املناهج تستعمل التي الرسمية غير  التعلم مراكز لفائدة والعاطفي

 في لألعمار املالئمة والعاطفية االجتماعية القدرات تعريف تمّ  لقد . املوجودة

 ذا صلة إطارا وشكلت املدنية للتربية الدراس ي املنهج في النيجيرية التربية وزارة

 الرسمي  غير  التعليم مع للمالءمة واالجتماعية والتاريخية الثقافية بالبيئة

 األزمات. من واملتضّررين املهجرين للتالميذ 
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 ة والعاطفيّ االجتماعيّ ية املهارات أهمّ  .3
ّ
 ة أو املهارات الن

ّ
تائج اعمة في تحقيق الن

 
ّ

 بابيّ الش
ّ
 ةعليميّ ة والت

 ظم التّ النّ  الّدولّية للّتنمية األمريكّية للوكالةة ياسة التعليميّ تدعم الّس 
ّ
  ريكة من أجل تزويد كّل عليمية للبلدان الش

ّ
عليم باب بالتّ األطفال والش

 
ّ
ات حاسمة لدعم عليمية أربع أولويّ ياسة التّ د هذه الّس تحّد  ،في سبيل تحقيق هذا الهدفوزمة ليكونوا أعضاء منتجين في املجتمع. واملهارات الال

  مسارالبلدان في 
ّ
 ات:االعتماد على الذ

1.  
ّ
يكون آمنا ومناسبا د أي الذي عليم الجيّ باب، وخاصة األكثر تهميشا وهشاشة من بينهم، على املزيد من التّ حصول األطفال والش

 9. وداعما لرفاههم االجتماعيّ 

حصول األطفال والشباب على مهارات القراءة والكتابة والحساب واملهارات االجتماعية والعاطفية املؤسسة للتعلم والنجاح في  .2

 املستقبل. 

3.  
ّ
 ساهمة إيجابية في املجتمع.باب على املهارات التي يحتاجونها ليحيوا حياة منتجة ويحصلوا على عمل ويساهموا محصول الش

اكتساب مؤّسسات التعليم للعالي للقدرة على االضطالع بدور مركزي في التنمية عن طريق تسيير البحوث وتطبيقها وتوفير تعليم   .4

 جيد والتعاون مع املجتمعات املحلية.

 تقوم تنمية املهارات بدور في تحقيق تلك األولويات التعليمية األربع بطرق متعددة:

دوات االجتماعية يقومون بتنمية املهارات  عن .1 دون وأشخاص بمثابة القم طريق توفير خدمات جيدة وآمنة وشاملة يقدمها كهول مؤّيِّ

 االجتماعية والعاطفية للمتعلمين وخصوصا أكثرهم عرضة للتهميش.

مين االجتماعية والعاطفية يمكن للنظم التعليمية تعزيز نمو .2
ّ
النتائج األكاديمية مهارات القراءة  عن طريق تنمية مهارات املتعل

 والكتابة ومهارات الحساب.

 في حاالت األزمات والّصراعات يمكن للمرافق الّتعليمّية التي تدرس املهارات االجتماعّية والعاطفّية أن تساعد في الحّد من التأثيرات .3

 الّسلبية الناتجة عن الّتعرض املطّول للّصراعات واألزمات. 

باب باملهارات الناعمة التي يمكن أن تساعدهم في النجاح في مختلف املسارات املهنيّ بإمكان الّتعلي  .4
ّ
 ة. م والّتدريب تزويد الش

 ة والعاطفيّ بإمكانها بناء املهارات االجتماعيّ و نمية. عليم العالي هي قاطرة التّ مؤّسسات التّ  .5
ّ
ى يكون ين حتّ بين املهنيّ مين واملدرّ ة للمعل

  افريد  ادور  داخل الّصفوف. ذلك أّن لديهم للجميع أكثر شموال ودعما تربوّي باستطاعتهم خلق جو 
ّ
مين باملعرفة في تزويد املتعل

مة واملهارات التي يحتاجونها للنجاح في االقتصاد العاملي الراهن. كما أنهم يسّيرون البحوث والّتحصيل العلمي املرتبط بالبيئة املتقّد 

 االجتماعّية والخاّص بالبلد.

االعتماد على الذات. فال ينطبق مصطلح االعتماد على  مسارلكّل بلد يخوض  د هي املحرك األساس يّ ّّ املساواة في الحصول على تعليم جي إّن 

 ة واملؤّس عليميّ ظم التّ على النّ  10الذات
ّ
  ،ريكة فحسبسات في البلدان الش

ّ
عليم.  باب واملجتمعات التي تستفيد من التّ بل أيضا على األطفال والش

فس بتزويد األفراد بالقدرة على النّ   الفردّي   االعتمادعليم أن يعّزز  اعمة من خالل التّ ة أو املهارات النّ ة والعاطفيّ يمكن لتطوير املهارات االجتماعيّ و 

 
ّ
   روف املتغيرة واالستفادة القصوى من أمالكهم وفرصهم. باإلضافة إلى أّن على الّتحرك باستقاللية والتأقلم مع الظ

ّ
ر عائدات تطوير املهارات يوف

 
حة أو األزماتعّرف  9

ّ
ت اإلنسانية أو الخارجين منها، أو الّسياسة التعليمية للوكالة األمريكية للتنمية الدولية هؤالء األطفال بأّنهم فتيات أو أطفال متأثرون بالنزاعات املسل

رون إلى املياه الّصالحة للشرب والّصرف الّصحّي( أو األقليات الدينية  األطفال والّشباب ذوي اإلعاقة أو األطفال في املناطق النائية أو الريفية )بما في ذلك أولئك الذين يفتق

تزوجين، واألطفال والشباب من األقليات  أو االثنية، والشعوب األصلية، واأليتام واألطفال املتأثرين بفيروس نقص املناعة البشرية / اإليدز، واألطفال العّمال، واملراهقين امل

 ". الجنسية، وضحايا االتجار

يام بذلك بفعالية وشمولية  يستلزم االعتماد على الذات في قطاع التعليم قدرة أي بلد على تخطيط وتمويل وتنفيذ تعليم جيد لجميع األطفال والشباب، وااللتزام بالق 10

 وبمساءلة.
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دوالرا تعود على املجتمع لقاء كل دوالر يقع استثماره    11كبيرة على مداخيل الفرد وأرباحه. ففيما يتعلق باملداخيل املرتفعة تظهر البرمجة فوائد بـ  

 
ّ
ياة منتجة ويساهموا مساهمة إيجابية في باب الذين ينتفعون بهذه البرامج يكتسبون املهارات التي يحتاجونها ليحيوا حألن األطفال والش

 11املجتمع. 

  إّن 
م
د عندما  بناء املهارات االجتماعية والعاطفية أو املهارات الناعمة للمواطنين هو استثمار في رأس املال البشري للبالد. فبإمكان الحكم أن يرش

يمكن لقدرات مثل الوعي و د األهداف واتخاذ القرارات املسؤولة.  يطور قادة البالد وصناع سياستها املستقبليون مهارات ناعمة رئيسية مثل تحدي

راعات ه في حاالت األزمات والصّ ي إلى تنمية أشمل وأكثر توازنا وأن تحّد من الّصراعات. باإلضافة إلى أنّ عاطف مع اآلخرين أن تؤدّ ي والتّ االجتماعّ 

ة أكثر قدرة على ة وعاطفيّ القراءة والكتابة والحساب ومهارات اجتماعيّ  ة فييكون األفراد الذين اكتسبوا تعليما أساسيا ومهارات أساسيّ 

 والتّ  12ودالصمّ 
ّ

 ة. ة واالقتصاديّ خصية واالجتماعيّ كيف مع األوضاع الجديدة وأكثر قدرة على تجاوز العقبات الش

4.  
ّ
ائد أفضل األدل ة أو املهارات ة والعاطفيّ املهارات االجتماعيّ ة املتاحة حول فو

 
ّ
 الن

ّ
 باباعمة لألطفال والش

ية املهارات أهمّ  الّدولّية للّتنمية األمريكّية الوكالةتدرك 

اعمة بالنسبة إلى األطفال االجتماعّية والعاطفّية أو املهارات النّ 

 
ّ
يعتمد هذا و . ظر عن مستواهم التعليميّ النّ  باب بغّض والش

 ي جزء منه على كمّ اإلدراك ف
ّ
رة من ية هائلة من األدل

ّ
ة املتوف

 املناطق أو في ، حدة وأوروبامختلف املجاالت في الواليات املتّ 

 ذات الّدخل املرتفع، األخرى 
ّ
دة من ة املستّج إلى الجانب األدل

ط. ورغم أن هناك واملتوّس  املنخفض الّدخلالبلدان ذات 

األماكن التي تعمل فيها يواس اد حاجة ماسة إلى أدلة قوية من 

ة املتاحة يوّضح ما يلي:
ّ
 وشركائها فإّن أفضل األدل

 املهارات تدعم التي التعليمّية البرامج بإمكان •

 األطفال  مواقف تحسن أن والعاطفّية االجتماعّية

باب
ّ
 واالضطرابات لوكيةالّس  املشاكل من وتحّد ، ةاإليجابيّ  االجتماعية لوكياتالّس  وتدعم، اآلخرين  وتجاه أنفسهم  تجاه والش

  ذلك بما 13. األكاديميّ  األداء تحسين هو واألهمّ  .ةالعاطفيّ 
ّ
 14.اإلعاقة ذوي  من الميذ التّ  إلى سبةبالن

 
(، نسخة 2015الفائدة في كلية املعلمين في التعليم، جامعة كولومبيا، )-وآخرون: "القيمة االقتصادية للتعلم االجتماعي والعاطفي". مركز دراسات التكلفة  كاليف بيلفيلد  11

 . www.cbcse.orgمنقحة( ، 

(. مستمّد من: 2016". واشنطن العاصمة )2016التقدم املحرز لعام الوكالة األمريكية للتنمية الدولية: "املرونة في الوكالة األمريكية للتنمية الدولية: تقرير  12

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1867/082816_Resilience_FinalB.PDF.  

13  
ّ
؛ تايلور وآخرون، "تعزيز تنمية الشباب  2011، "تلوي للتدخالت العاملية القائمة على املدرسة م االجتماعي والعاطفي للطالب: تحليلدورالك وآخرون: "أثر تعزيز التعل

 .2017، "اإليجابية من خالل التدخالت التعليمية واالجتماعية والعاطفية القائمة على املدرسة: تحليل تلوي آلثار املتابعة

، عدد. 57ية وآخرون. "تعزيز اإلدماج االجتماعي من خالل الرياضة املوحدة للشباب ذوي اإلعاقات الذهنية: دراسة خماسية". مجلة أبحاث اإلعاقة الذهن روي ماكونكي 14

 لشباب ذوي اإلعاقة.. دراسة نوعية وصفية تستكشف وتشرح تأثير البرامج الشاملة على املهارات االجتماعية والعاطفية لألطفال أو ا923-35(: 2012) 10

ابعة الخانة  وجمهورية أوغندا في للمدرسين املنهي التطوير. الّر

 الديمقراطّية الكنغو

 االجتماعّية املهارات تقوية أن أوغندا في للتأثير تقييم أظهر

 تحّد  كما ودعما أمنا أكثر تعليمّية بيئة يخلق للمدّرسين والعاطفّية

  (.384، 388 2015 وآخرون البدني )دافرس العقاب حدوث من

 التطوير أّن  الديمقراطية الكونغو في للتأثير آخر تقييم أظهر كما

 والحساب والكتابة القراءة مهارات في والتحّسن للمدّرسين املنهيّ 

 املتعلمين نظرة من حّسن والعاطفّية االجتماعّية واملهارات

 والكتابة القراءة في مهاراتهم وحّسن وداعمة آمنة بوصفها ملدارسهم

 .(2019.وآخرون تورنتي. )والحساب

 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1867/082816_Resilience_FinalB.PDF


 سياسة التّ  موجز  الوكالة األمريكّية للّتنمية الّدولّية 
ّ
 اعمة واملهارات النّ  والعاطفّي  م االجتماعيّ عليم: التعل

 

6 

   ز تعزّ   أن  ةوالعاطفيّ   ةاالجتماعيّ   املهارات  تبني  التي  ةالتعليميّ   للبرامج  أيضا  يمكن •
ّ
 ز التحيّ   من  الحّد   ويمكنها أيضا  15.املدارس  في  موليةالش

 ين املتعلمّ  من األخرى  واألصناف اتواألقليّ  اإلعاقات ذوي  واألطفال 16الفتيات تمنع التي املقاربات أو ةاملدرسيّ  واإلدارة لوكالّس  في

  من الحّد  يمكنها كذلك كما 17. منها واالستفادة املدرسة إلى فاذالنّ  من شيناملهمّ 
ّ
 االعتزاز وتعزيز 18باإلعاقة املرتبط بالعار عور الش

 
ّ
  اتبالذ

ّ
  البرامج وتستطيع 19.اإلعاقة ذوي  األطفال لدى باالنتماء عور والش

ّ
 ة االجتماعيّ  املهارات نتحّس  أن اإلعاقة لذوي  املةالش

  .واءالّس  حّد  على املعوقين وغير  قيناملعوّ  األطفال لدى ةوالعاطفيّ 

  في اعتالل إلى والكوارث للعنف ضالتعرّ  ييؤدّ  أن يمكن •
ّ
 لوكوالّس  مالتعل

 أو الضاّر  لإلجهاد الّسيئة الـّتأثيرات منع ويمكن 20.والبدنّي  العقليّ  فاهوالرّ 

رت ما إذا نقضها
ّ
م آمنة بيئات لألطفال توف

ّ
 مع مثرية وعالقات للتعل

 21.والعاطفّية االجتماعّية مهاراتهم طّوروا ما وإذا األساسّيين، البالغين

 يستفيدوا أن األزمات من تضّرروا الذين لألطفال أيضا كما يمكن

م تدخالت من قصوى  استفادة
ّ
 ناحية من والعاطفّي  االجتماعيّ  الّتعل

 22.األكاديميّ  الّتحصيل تحسين

هّمون  شركاء املعلمون  •  واألكاديميّ  والعاطفّي  االجتماعيّ  طويرالتّ  في مم

  رفاههم أّن  كما 23. لألطفال
ّ

 يناملتعلمّ  سلوك نتحّس  في يساهم ما وهو العالقات وبناء للقسم أفضل إدارة بطرق  مرتبط خص يّ الش

  24.األكاديمي وتحصيلهم

 اقي الرّ   فكير التّ   وأسلوب  ةاالجتماعيّ   املهارات  تساهم  25.موظفيهم  لدى  مةاملتقّد   اعمةالنّ   واملهارات  ةاإلدراكيّ   املهارات  أرباب العمل  ريقّد  •

 : العاملة اليد  نتائج من أنواع أربع في فسالنّ  وضبط
ّ
  مهارة  وهي القيادة، تتطلب 26.االستثمار ونجاح األجر/خلوالّد  واألداء شغيلالت

 27.وإدارتها العواطف إدراك على والقدرة النفس وضبط والتواصل االجتماعية املهارات من التمكن معقدة، ناعمة

 
  لدرجات آلثار كانت أكبر بالنسبة مثال: اآلثار ملدة عام للتدخل االجتماعي والعاطفي الّشامل مع طالب املدارس االبتدائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أوضحت أّن ا 15

على مهارات القراءة  "املتعافية"اآلثار بعد سنة واحدة من" الفصول الدراسية  الرياضيات ألطفال األقليات اللغوية وفي املدارس منخفضة األداء. لورنس أبير وآخرون:

-507(: 2017) 3. عدد، 10 ." مجلة أبحاث حول الفعالية التعليميةمجموعة تجارب سريرية عشوائيةوالرياضيات لألطفال في جمهورية الكونغو الديمقراطية: النتائج من 

29. 

ات  دروس التعافي للصليب األحمر الدولي على تعليم األطفال والنتائج العاطفية واالجتماعية في النيجر". لجنة اإلنقاذ الدولية وموجز سياس "أثر  ها يون كيم وآخرون: 16

 (. 2019) 2.2.2جامعة نيويورك، العدد 

ا وشمولية: آن غريغوري وآخرون: "التعلم االجتماعي نظرة عامة على الكيفية التي قد تساعد بها املهارات االجتماعية والعاطفية في إنشاء فصول دراسية  17
ً
أكثر إنصاف

ة مستقبل األطفال 
ّ
 .36-117(: 2017) 1، عدد. 27والعاطفي: التعلم االجتماعّي والعاطفي واإلنصاف في االنضباط املدرس ي". مجل

 2. عدد، 9 للتعليم العاطفيكافيني وآخرون: "التعلم االجتماعي والعاطفي لألطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم: اآلثار املترتبة على الشمول." املجلة الدولية  فاليريا 18

(2017 :)100-9. 

 (.2016)عليم الجامع". أبت أسوشيتس.  تود جريندال وآخرون: "ملخص األدلة البحثية على التّ  19

 .e232-e246(: 2012) 1. عدد ،129 األطفال طب". السام واإلجهاد املبكرة الطفولة ملحن الطارئة اآلثار"وآخرون:  شونكوف. ب جاك 20

 .46-138(: 2018) 89 العصبيّ  الّصماء  الغدد علم". محتمل تدخل تجربة: بالحرب املتأثرين املراهقين عند الكورتيزول هرمون  تركيزات"وآخرون:   دجاني رنا 21

ة القائم على املدرسة: تجربة في البحوث التنموية االنتقالية."  ومحو األمية العاملّي  العاطفّي  ل االجتماعيّ من التدخّ  سنتينستيفاني م. جونز وآخرون: "آثار  22
ّ
تنمية  مجل

 .54 -533(: 2011) 2. ، عدد82الطفل 

 7. عدد، 109 وآخرون: "آثار برنامج كير للمعلمين على الكفاءة االجتماعية والعاطفية للمعلمين وتفاعالت الفصل الدراس ي." مجلة علم النفس التربوي  جينينغز . ب.أ 23

(2017 :)1010-1028. 

 ريشل: "التّ -كيمبرلي أ. شونرت 24
ّ
ة مستقبل األطفالعل

ّ
مين". مجل

ّ
 .55-137(: 2017) 1عدد. ، 27 م االجتماعّي والعاطفّي واملعل

"أصوات أصحاب العمل، وطلبات صاحب العمل، واآلثار املترتبة على سياسة تنمية املهارات العامة التي تربط بين قطاعي العمل والتعليم".  : ويندي كننغهام وآخرون 25

 WPS7582 (2016 .)البنك الدولي، ورقة عمل حول أبحاث السياسات 

 (.2015). وآخرون: "اتصاالت القوى العاملة: املهارات األساسية" التي تعزز نجاح القوى العاملة للشباب: نحو توافق في اآلراء عبر املجاالت"  ليبمان 26

كاء العاطفّي وعالقته بنتائج األداء في مكان العمل من فعالّية القيادة." مجلة القيادة وتطوير املنظم 27
ّ
، 99-388(: 2005) 5، عدد. 26ة ديفيد روسيتي وآخرون: "الذ

https://doi.org/10.1108/01437730510607871 . 

اندا في التشغيل الخامسة: الخانة  رو

 رواندا في ببرنامج يتعلق فيما لآلثار دقيق تقييم

 لالنتقال ودعما اعمةالنّ  املهارات على تدريبا وفر

 لدى اعمةالنّ  املهارات رفع العمل إلى املدرسة من

 
ّ
  وانتشار بابالش

ّ
 مراقبة بفريق املرتبط شغيلالت

 (. 4-1، 2017ومارتن  آلسيد)

 

https://doi.org/10.1108/01437730510607871
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  مهارات لتعزيز يمكن •
ّ
 العنف  منع في يساهم أن نّدية عالقات بناء في ودعمهم املشاكل وحل النزاعات وإدارة واصلالتّ  في بابالش

 تعمل أن اعمةالنّ  املهارات أو ةوالعاطفيّ  ةاالجتماعيّ  للمهارات يمكنكما  29.الجنس يّ  حّتى ماوربّ  28،والجسدّي  العاطفّي  واالستغالل

  ةوقائيّ  قدرات َعمل
ّ
  ساءللن

ّ
 على تركز التي البرامج أّن  نتبيّ  وقد  .العمل في أو املدرسة خارج املتواجدات أولئك وخصوصا اباتالش

قة بالّصحة  الّنتائج  وتحّسن  الخطير   الجنس ي  السلوك  من  تحّد   املراهقات  الفتيات  مهارات  تطوير
ّ
ر  الّزواج  وتأخير   املتعل

ّ
 وتحسين  املبك

 30.ةاملستقبليّ  العيش سبل

  توجيهات  .5
ّ
  مللتعل

ّ
 ياملستقبل

. ازدياد في فهي ذلك ومع .حدةاملتّ  الواليات في األدلة حجم مع الوكالة األمريكّية للتنمية الّدولّية فيها تعمل التي البلدان في األدلة حجم يتناسبال 

  لألطفال اعمةالنّ  املهارات أو ةوالعاطفيّ  االجتماعية املهارات بتعليم الوكالة سياسة التزام إّن حيث 
ّ
 ظام النّ  مستويات مختلف في بابوالش

  البحث في مركزة استثمارات يتطلب سميّ الرّ  وغير  الرسميّ  بنوعيه التعليميّ 
ّ
 .موالتعل

  الفهم في ملحوظة بإسهامات بالقيام لهم يسمح د جيّ  وضع في وشركاءها الّدولّية للّتنمية األمريكّية الوكالة إّن 
ّ
 املهارات  برمجة الستعمال املالش

  املهارات أو ةوالعاطفيّ  ةاالجتماعيّ 
ّ
  األمر وكذلك وديمومتها وداللتها عمةالنا

ّ
 .بها املرتبطة للنتائج سبةبالن

  :يلي ما املحتملة األسئلة نتتضمّ و 

 ة االجتماعيّ  املهارات نتحّس  التي التالتدّخ  هي ما •

 ال فعّ  نحو على الميذللتّ  اعمةالنّ  املهارات أو ةوالعاطفيّ 

 باألزمات  التأثر سياقات في خصوصا مجدية وبتكاليف

حدث التي ببيةالّس  اآلليات هي ما راعات؟والصّ   عبرها  تم

 بهذه الوصول  يمكن كيف تأثيرات؟ التدخالتم 

 النظم  مختلف في املطلوب املستوى  إلى التدخالت

 التعليمية؟

 والعاطفّية  االجتماعّية املهارات بين العالقة ماهي •

 حاالت في وذلك الوقت بمرور األكاديميّ  حصيلوالتّ 

 ؟املتدنّي  األكاديميّ  حصيلالتّ 

 والقدرة  الّنوع االجتماعيّ  عوامل تتفاعل كيف •

  واالمتيازات
ّ
 ة االجتماعيّ  املهارات ر تطوّ  مع قافةوالث

 بعض أّن  وهل 31اعمة؟النّ  املهارات أو ةوالعاطفيّ 

 أخرى؟  دون  ياقاتالّس  بعض في ةإيجابيّ  نتائج تحقيق في فائدة أكثر  املهارات

ر  كيف •
ّ
م  بيئة  تؤث

ّ
   الّتعل

ّ
 املنتمين  ذلك  في  بما  التالميذ   جميع  لدى  الّناعمة  املهارات  أو  والعاطفّية  االجتماعّية  املهارات  تطّور   على  املالش

 شة؟مهمّ  مجموعات إلى منهم

 
 ، 33 الوقائّي  ة للطّب املجلة األمريكيّ ". شعوب األيتا تحليلل : تحديث والتخريبيّ  لوك العدوانّي ساندرا ج. ويلسون وآخرون: "التدخالت القائمة على املدرسة من أجل الّس  28

 .143S-S130، https://doi:10.1016/j.amepre.2007.04.011(: 2007) 2. عدد

في كيب، جنوب أفريقيا". اإليدز   وآخرون، "إدامة عنف الشريك وسلوك خطر اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية بين الشباب في الريف الشرقيّ  كريستين ل. دونكل 29

 .aids.0000247582.00826.52.01/  10.1097، 14-2107(: 2006) 16، عدد. 20

 (.2018. )5عدد  ،(CMIمركز التكامل املتوّسطي )ياقات غير الرسمية للفتيات املراهقات في البلدان النامية". تقرير "املهارات الحياتية في الّس وآخرون، كندرا دوبوي  30

م االجتماعّي والعاطفّي: التعلم االجتماعّي والعاطفّي واإلنصاف في االنضباط املدرس ي،"  31
ّ
 .2017غريغوري وآخرون، "التعل

الت: الّسادسة الخانة
ّ

دخ
ّ
فسّية الت

ّ
م االجتماعّية الن

ّ
 املهارات تعل

 .الّرفاه وتحّسن

 واألردنّيين الّسورّيين للمراهقين موّجه برنامج في للتأثير تقييم أظهر

ما برنامجا أّن  18و 12 بين أعمارهم تتراوح الذين
ّ
 بثمانية منظ

م أسابيع
ّ
 بناء وإعادة املخاطر وتقييم نزعاتهم إدارة املشاركين عل

 النفس يّ  الّرفاه تحسين إلى أّدى اآلخرين ومع أنفسهم مع الّتعاطف

ص الّسواء، حّد  على واألردنّيين الّسوريين لدى واالجتماعيّ 
ّ
 وقل

 جنسية فوارق  وجود لوحظ وقد. العقلّية االضطرابات مخاطر

 والحماية األمان حول  الّتصّورات تحسين على فالتأثيرات مهّمة

 .فقط الشّبان الّرجال على اقتصرت

 (2017 وآخرون بريك بانتر ،2016 كورتس)

https://doi:10.1016/j.amepre.2007.04.011
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 التالميذ  فئات مختلف لدى اعمةالنّ  املهارات أو ةوالعاطفيّ  ةاالجتماعيّ  املهارات لقياس كلفة واألدنى فاعلية األكثر  الطرق  هي ما •

 التدخالت تنفيذ  لقياس كلفة واألجدى فاعلية األكثر  الطرق  ماهي عاية؟الرّ  ميومقّد  دريسالتّ  هيئة وأعضاء واملدربين واملعلمين

 ناتها؟ مكوّ  ملختلف والشباب األطفال وتعرض تتابعها منوال وخصوصا

 الّناعمة؟ املهارات أو والعاطفّية االجتماعّية للمهارات فعالة برمجة كنولوجياالتّ  تتيح كيف •

 االجتماعّية  املهارات في االستثمارات تنمية ةكيفيّ  حول  ببحوث للقيام العاليّ  الّتعليم مؤّسسات مع وجه أكمل على نتعاون  كيف •

  العاملة واليد  عليمالتّ  في االستثمارات هذه تأثير  وتعزيز البشرّي  أسمالللرّ  اعمةالنّ  املهارات أو والعاطفّية
ّ
  بابية؟الش

مين ومدّرسين من العاملة القوى  أفضل بإعداد العاليّ  الّتعليم مؤّسسات تقوم كيف •
ّ
 املهارات  لبناء الّتدريس هيئة أعضاء أو معل

باب؟  لألطفال الّناعمة املهارات أو والعاطفّية االجتماعّية
ّ
 والش

  األوضاع في سواء األسئلة من الّنوعّية هذه عن اإلجابة على الّتابع للوكالة األمريكّية للّتنمية الّدولّية الّتعليم مكتب إّن 
ّ
 أو باالستقرار سمةاملت

  تلك
ّ
 مع  ، سميّ الرّ  وغير  سميّ الرّ  بنوعيه عليميّ التّ  ظامالنّ  من مستويات ةعّد  وفي راعاتبالصّ  ةأثر تّ امل أو باألزمات سمةاملت

ّ
  املساواة  على ركيز الت

 
ّ
 ة فعاليّ  فهم إلى رميت املسألة تكان إذا مثالللمسألة املطروحة: ف املتاحة اتاملنهجيّ  أدّق  عليمللتّ  الوكالة مكتب يستعمل سوف. و مول والش

 .األثر تقييم أسلوب باعتماد توص ي الّدولّية للّتنمية األمريكّية الوكالة فإّن ، لدّخ التّ 

 البرنامج جودة  مبادئ .6

 
ّ
  العامل للفريق الجودة ومبادئ األساس يّ  البرنامج الّدولّية للّتنمية األمريكّية الوكالة رتوف

ّ
ؤخذ  ركاءوالش  نفيذ والتّ  صميمالتّ  عند  االعتبار بعين لتم

 
ّ
 فعند .  عليمالتّ   مناحي  مختلف  في  الميذ التّ   لدى الّناعمة  املهارات أو  والعاطفّية  االجتماعّية  املهارات  تنمية  إلى  الهادفة  البرامج  أو  باألنشطة  قاملتعل

  أفضل استخدام وشركائها الوكالة عمل فريق على ينبغي برنامج أّي  تصميم
ّ
  بالخبراء واالستعانة املتاحة ةاألدل

ّ
تكّمل  املبادئ هذهف. ييناملحل

  املبادئ
ّ
  املهارات لبناء القائمة بالفعل وجيهيةالت

ّ
  التي البرمجة في عمةاالن

ّ
  على ز ترك

ّ
 .بابالش

 تحقيق في اعمةالنّ  املهارات أو ةالخاصّ  ةوالعاطفيّ  ةاالجتماعيّ  املهارات به تضطلع الذي ور الّد  تحديد . واضحة غيير التّ  نظرية جعل .1

  مستوى  على ا أمّ . النتائج إطار في املرغوبة تائجالنّ 
ّ
 ة االجتماعيّ  املهارات تسمية النتائج إطار أو املنطقّي  موذجالنّ  على فينبغي شاطالن

  بيئة تدعيم ةكيفيّ  تحديد  وكذلك اعمةالنّ  املهارات أو ةالخاصّ  ةوالعاطفيّ 
ّ
  مالتعل

ّ
 أو دريسالتّ  هيئة وأعضاء بينواملدرّ  مينواملعل

  ولألطراف الّدولّية للّتنمية األمريكّية الوكالة ؤيةالرّ  ديحّد  وهذا. املهارات لهذه اإليجابّي  ر للتطوّ  ةاالجتماعيّ  عايةالرّ  مومقّد 
ّ
 ريكةالش

 .وغيرهم من أصحاب املصلحة التنفيذ  ولشركاء الوزارة مع

  باألطفال ةالخاصّ  االنطالق نقطة فهم .2
ّ
  الذين والبالغين بابوالش

ّ
 الفئات تكون  أن يمكنو . عايةالرّ  ميومقّد  وعائالتهم مونهميعل

 .يةاألهمّ  من قدر على ناعمة مهارات أو ةوعاطفيّ  ةاجتماعيّ  مهارات بعد  تتلّق  قد  املستهدفة كانيةالّس 

 املهارات أو الخاصة والعاطفية االجتماعية املهارات التدريس هيئة أعضاء أو املدربون  أو املعلمون  بها يصوغ التي الطريقة مالءمة .3

 .املنتفعين وجنس التطور  ومرحلة واألعمار السائدة االجتماعية واألعراف الثقافي السياق مع ويقيسونها ويدرسونها الناعمة

4.  
ّ
  بيئة أّن  من د التأك

ّ
  وعالقة مالتعل

ّ
  ميناملتعل

ّ
ر تدريسهم هيئة أعضاء أو بيهمومدرّ  ميهمبمعل

ّ
موه ما لتطبيق إيجابّية فرصا توف

ّ
 من تعل

م بيئة تكون  أن تقدير أقلّ  على وينبغي 32،33. وتعزيزها مهارات
ّ
 .ونفسّيا جسدّيا آمنة الّتعل

 
 (. 2017ة لبناء املهارات الناعمة بين املراهقين والشباب". )سواريس وآخرون: "املبادئ التوجيهي 32

 (. 2015جيمس روغان وجوين هينر، "أدوات الّتعليم الّسريع وتحليل املخاطر"، الوكالة األمريكّية للتنمية الدولّية. ) 33

https://static.globalinnovationexchange.org/s3fs-public/asset/document/YouthPower%20Action_Guiding%20Principles%20for%20Building%20Soft%20Skills_Final.pdf?Euwdv5ihoI5gOqyNMkKWq_nAvUMqUJE1#page=23
https://static.globalinnovationexchange.org/s3fs-public/asset/document/YouthPower%20Action_Guiding%20Principles%20for%20Building%20Soft%20Skills_Final.pdf?Euwdv5ihoI5gOqyNMkKWq_nAvUMqUJE1#page=23
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د  .5
ّ
  لألطفال توفر الدرس في أو البرنامج في املدرجة غير  األخرى  واألنشطة التدريبيّ  املحتوى  أّن  من التأك

ّ
 مناسبا  تدريبا بابوالش

م 34.وواضح ومركز ونشط مالئم نحو على ومتسلسال
ّ
 تقديمه ويمكن 35.منفصلة ال مجتمعة املهارات املناسب دريبالتّ  حيث يعل

م الرعاية مقدم أو املعلم حول  املتمحورة األنشطة ذلك في بما ةاألكاديميّ  رسالّد  خطط تتجاوز  متنوعة بطرق 
ّ
 على املرتكز أو الّتعل

  اإلضافّية.  األنشطة أو الخدمات تعلم مشاريع أو اللعب

  تعبئة .6
ّ
  اعمةالنّ  املهارات أو ةوالعاطفيّ  ةاالجتماعيّ  املهارات على التدريب توفير  يمكن . الحالّيين والقادة ميناملعل

ّ
 بيناملدرّ  أو مينللمعل

فين في يشترط وال. طريقهم وعن دريسالتّ  هيئة أعضاء أو
ّ
 36مختّصين.  يكونوا أن املوظ

  تدريب .7
ّ
  ألعمار املناسبة ةحيّ الّص  الخدمات أو/و األطفال حماية على اإلحالة على فيناملوظ

ّ
 املهارات برمجة ّن ذلك أ. ميناملتعل

 الخدمات  من غيرها أو والوقائية والصحية القانونية الخدمات في األطفال حق تعوض ال اعمةالنّ  املهارات أو ةوالعاطفيّ  ةاالجتماعيّ 

 .األخرى  االجتماعية

 للعيان  ظهر ففي حين. اعمةالنّ  املهارات أو ةوالعاطفيّ  ةاالجتماعيّ  املهارات فاعلية من ستحّد  التي ةالهيكليّ  فاوتاتالتّ  مكامن تحديد  .8

  أنشطة من تزيد  اعمةالنّ  املهارات أو ةوالعاطفيّ  ةاالجتماعيّ  املهارات أّن 
ّ
 فإّن  ،الفردّي  املستوى  على فالتكيّ  على وقدرتهم بابالش

  لجميع الفرص توفير  دون  تحول  التي العراقيل إزالة
ّ
  ميناملتعل

ّ
 من  أخرى  مستويات في املاثلة الهيكلّية للتفاوتات وفهما تحليال بيتطل

 .الّنظام

  األطفال لدى املهارة مستويات قيس .9
ّ
  بيهمومدرّ  بابوالش

ّ
  بداية عند  ميهمومعل

ّ
 فترة  مدى على اسةحّس  مراحل وفي ونهايته شاطالن

وينبغي هنا  (. ةطبيعيّ  كارثة أو تهجير  أو جماعيّ  الغتصاب ضالتعرّ  مثل) نفس يّ  ضغط أو صدمةحالة  ملواجهةمن ذلك مثال . لالتدّخ 

الّنوع أو االندماج   حول   مسبقا   ةمعّد   أخرى   تقييمات بموازاة  اعمةالنّ   املهارات  أو  ةوالعاطفيّ   ةاالجتماعيّ   للمهارات  أساس يّ   تقييم  إجراء

  التي التالتدّخ  سيدعم 37االجتماعيّ 
ّ
  املستوى  على متعل

ّ
  جميع ئقالال

ّ
  ذلك في بما ميناملتعل

ّ
 ر يوتوف 38،اإلعاقة وذوي  والفتيات ساءالن

  مناسب منهيّ  تطوير
ّ
  والعاطفية  االجتماعية املهارات تبني التي البرامج نتائج قياس أّن  كما. دريسالتّ  هيئة وأعضاء بينواملدرّ  مينللمعل

  قاعدة زيادة في سيساعد  اعمةالنّ  املهارات أو
ّ
 املهارات  لقياس معتمدة أدوات ظهور  مع ىحتّ  الوكالة فيها تعمل التي البيئات في ةاألدل

 .اعمةالنّ  املهارات أو ةوالعاطفيّ  ةاالجتماعيّ 

 ةاألساسيّ  املوارد .7

إّتباعها عند تصميم األنشطة ة لفريق عمل الوكالة األمريكّية للّتنمية الّدولّية وشركائها بغرض  ابق مبادئ البرمجة األساسيّ م القسم الّس بينما يقّد 

طّوِّرة للمهارات االجتماعيّ 
م
العه يمكن فإنّ ، اعمةة أو املهارات النّ ة والعاطفيّ امل

ّ
نفيذ على تعريفات املهارات ومقاربات البرمجة وتوجيهات التّ  االط

 شركاءها ملشاركة نجاحاتهم والتحّد  الوكالةتدعو و  .EducationLinksموقع  وأدوات القياس على
ّ
زة يات التي اعترضتهم في تنفيذ البرامج املرك

 
 في الواليات املتّ  34

ً
ز ا وصريحا ونشطحدة، تؤثر البرامج التي توفر تعليًما متسلسال

ّ
على املهارات االجتماعية والعاطفية واملواقف والسلوك االجتماعي  ا بشكل إيجابّي ومرك

واألداء األكاديمي )أي أنها ال  املشكالت،إلى  وممارسات السلوك واألداء األكاديمي والضيق العاطفي. تؤثر البرامج التي ال تفي بمعايير الجودة هذه فقط على املواقف، وتؤدي

وآخرون: "تأثير تعزيز التعلم االجتماعي  كتؤثر في النهاية على املهارات االجتماعية والعاطفية أو تؤدي إلى املسارات السببية املرتبطة باملهارات االجتماعية والعاطفية(. دورال

 (.2011والعاطفي للطالب: تحليل تلوي للتدخالت العاملية القائمة على املدرسة". )

 skills-soft-building-principles-links.org/resources/guiding -https://www.edu.:  متاح على(  2017روابط التعليم. "املبادئ التوجيهية لبناء املهارات الشخصية". )  35

  االجتماعية املهارات برامج بتقديم( التدريس هيئة أعضاء  أو  املرّبون  أو  املعلمون  املثال، سبيل على) املدرسة موظفو يقوم عندما 36
ً
 غير  املوظفين من والعاطفية بدال

. "درسةامل على القائمة العاملية للتدخالت تلوي  تحليل: للطالب والعاطفي  االجتماعي التعلم تعزيز  تأثير" وآخرون، دورالك. يتحّسن الّدراس ي الّتحصيل فإّن  املدرسيين،

2011. 

شغيلّية للوكالة األمريكّية للتنمية الدولّية )2017) 205يقّدم الفصل  37
ّ
(، مزيًدا من 2018(، ومذكرة اإلرشادات: الّتعليم الّشامل لإلعاقة )USAID ADS( من الّسياسة الت

 اإلرشادات حول هذا املبدأ.

م   العاملي  الّتصميم"  موران:  ونورما  تنبول،  آن  هايز،  آّن   38
ّ
 األمريكّية   الوكالة".  اإلعاقة  ذوي   للمتعلمين  والكتابة  القراءة  معرفة  تشجيع :  القراءة  على  األطفال  جميع   مساعدة  لتعل

 (. 2018) الدولي". التعليم في املصلحة ألصحاب أدوات الّدولّية "مجموعة للّتنمية

https://www.edu-links.org/resources/social-and-emotional-learning-and-soft-skills
https://www.edu-links.org/resources/social-and-emotional-learning-and-soft-skills
https://www.edu-links.org/resources/social-and-emotional-learning-and-soft-skills
https://www.edu-links.org/resources/guiding-principles-building-soft-skills
https://www.edu-links.org/resources/guiding-principles-building-soft-skills
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 لدى اعمة ة أو املهارات النّ ة والعاطفيّ على تنمية املهارات االجتماعيّ 
ّ
وذلك عبر استمارة املقترحات هذه ، وفي قياسها وتقييمها، باب األطفال والش

submission form   على موقع املوجودةEducationLinks . 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgH7DcGa_ggcJZmbamY7Z4oFf9DHl2oK8q0HxNi2qioFJnOw/viewform
https://www.edu-links.org/resources/social-and-emotional-learning-and-soft-skills

