
تحالف عاملي 
ــدرات  ــة ق ــة والعاطفي ــارات االجتامعي ــكل امله تش

برشيــة مهمــة تســمح لألفــراد بالتحكــم بعواطفهــم 

والعمــل مــع اآلخريــن وتحقيــق أهدافهــم. وتعتــر 

هــذه املهــارات أساســية لرفــاه ونجــاح أي طفــل وأي 

راشــد، وملســتقبل مجتمعاتنــا وأنظمتنــا االقتصاديــة.

ويف عاملنــا املعقــد ورسيــع التحــول، مــن الــروري 

والفــرص  للتحديــات  املتعلمــن  تجهيــز جميــع 

الجديــدة التــي هــي أمامهــم. وتُظهــر األدلــة وجود 

فوائــد عديــدة طويلــة املــدى لتضمــن فــرص 

التعلــم االجتامعــي والعاطفــي يف التعليــم، وذلــك 

يف الســياقات الرســمية وغــر الرســمية. ويســتطيع 

يف  املســاهمة  والعاطفــي  االجتامعــي  التعلــم 

جعــل املــدارس واملجتمعــات وأماكــن العمــل أكــر 

شــمولية وديناميكيــة وإنتاجيــة، كــام يســتطيع 

ــات  ــوال للحكوم ــر األم ــد توف ــدى البعي ــى امل ع

ــة. ــن اإلنتاجي وتحس

نعتــر أنــه مــن الــروري أن تضــع السياســات 

العامليــة  التعليميــة  واألنظمــة  واملامرســات 

والوطنيــة التعلــم االجتامعــي والعاطفــي يف قلــب 

جهــود تنميــة “الشــخص الــكيل” منــذ والدتــه.

باحثــو  أنشــأ  التحــول،  هــذا  وتــرة  ولترسيــع 

“التعلــم  برنامــج  مــن  العامليــون  ســالزبورغ 

الــذي  تركيــب عاملــي”  االجتامعــي والعاطفــي: 

 ٢٠١٨ األول  ديســمر/كانون  يف  أقيــم 

 ،)www.salzburgglobal.org/go/603(

تحالفــاً عامليــاً جديــداً للمــي قدمــاً مــع هــذا 

أهــداف: أربعــة  العاملــي  وللتحالــف  العمــل. 

• الرتويج للتعلم االجتامعي والعاطفي حول العامل

• تسهيل إقامة املشاريع والفعاليات التعاونية

• توفر موارد عالية الجودة للمدرسن

التعلــم  حــول  املتطــورة  األبحــاث  دعــم   •

والعاطفــي االجتامعــي 

للحصــول عــى مزيــد مــن املعلومــات، يرجــى 

زيــارة املوقــع التــايل: 

www.karanga.org

الحالة الراهنة

تســعى البلــدان يف مختلــف أنحــاء العــامل العتــامد أنظمــة تعليميــة تحــّر الشــباب لخــوض مســرة 

الحيــاة والعمــل وعيــش حيــاة ســعيدة، وتلهمهــم مــن أجــل لعــب دور نشــط يف مجتمعاتهــم. ولكــن 

التغيــر ال يحصــل بالرسعــة الالزمــة أو عــى نطــاق واســع مبــا فيــه الكفايــة لتحقيــق هــذه األهــداف أو 

ملســاعدة املجتمعــات عــى مواجهــة التحديــات املرتبطــة بأهــداف التنميــة املســتدامة. وتشــمل أبــرز 

املخــاوف مــا يــيل: 

مســتقبل العمــل: كيــف يســتطيع التعليــم تزويــد جميــع الشــباب باملهــارات والكفــاءات الالزمــة  •

لألنظمــة االقتصاديــة رسيعــة التطــور وللثــورة الرقميــة؟ 

القدرة عى االبتكار: كيف تستطيع املدارس تعزيز روح املبادرة واملرونة؟ •

التحصيــل العلمــي: كيــف نســتطيع تحســن نتائــج التعلــم يف كل الســياقات، وال ســيام بالنســبة  •

لألطفــال والراشــدين الذيــن هــم عــى هامــش املجتمــع ويعيشــون أزمــات وحــاالت طارئــة؟

الصحــة العقليــة: كــون االكتئــاب مــن األســباب الرئيســية إلصابــة املراهقــن باملــرض أو اإلعاقــة  •

حــول العــامل، مــاذا يســتطيع التعليــم فعلــه للمســاعدة يف الرتويــج للصحــة النفســية وتخفيــف 

الصعوبــات املرتبطــة بالصحــة العقليــة؟

التامســك االجتامعــي: مــع تفــكك املجتمعــات وتغرهــا أكــر مــن أي وقــت مــى، كيف نســتطيع  •

مســاعدة الشــباب عــى الشــعور بالثقــة بهويتهــم واالندمــاج يف املجتمــع عــى الصعيــد املحــيل 

والعاملــي عــى حــد ســواء؟

أولويات لترسيع عجلة التغيري

ــي تســتطيع  ــي والعاطف ــم االجتامع ــج التعل ــامل أن برام ــن األبحــاث حــول الع ــد م ــدد متزاي ــر ع يُظه

معالجــة املخــاوف األساســية الــواردة أعــاله، وتأمــن مجموعــة أكــر مــن الفوائــد طويلــة األمــد لألفــراد 

ــم  ــت التعل ــان إىل تثيب ــذا البي ــدف ه ــد. ويه ــه بع ــت مفعول ــل مل يثب ــذا الدلي ــن ه ــع. ولك وللمجتم

ــم. ــا كلفــة يف العــامل لإلصــالح يف مجــال التعلي االجتامعــي والعاطفــي كأفضــل فرصــة وأقله

ولتحقيق ذلك، ال بد من مواجهة ثالثة تحديات شائعة )حقيقية ومتصورة(، هي: 

إعداد األساتذة وضامن تقدير وفهم الراشدين للتعليم االجتامعي والعاطفي؛ •

وتصميم املنهج ومحتوى املنهج والتعرف عى فرص التعلم الالمنهجية؛  •

وقياس التعلم االجتامعي والعاطفي وتقييمه. •

ويُظهــر املبدعــون واملســؤولون الرتبويــون يف مختلــف أنحــاء العــامل نجاحــاً عــى صعيــد تطويــر الحلــول 

وتحويــل األنظمــة. وقــد حــان الوقــت لتوســيع نطــاق هــذا العمــل. ومــن أجــل تأمــن اســتفادة جميــع 

األطفــال مــن فــرص التعلــم االجتامعــي والعاطفــي، علينــا التطــرق إىل أولويتــن:

ــن . 1 ــي ضم ــي والعاطف ــم االجتامع ــي للتعل ــق املنهج ــى التطبي ــب ع ــاء طل ــف وبن ــداد املل إع

ــا. ــة وخارجه ــة الرتبوي األنظم

تســليط الضــوء عــى مــا يعمــل بفعاليــة وســبب ذلــك، مــن أجــل تكييــف أفضــل املامرســات يف . 2

مختلــف أنحــاء العــامل ودفــع الجهــات املعنيــة إىل التحــرك والعمــل.

بيان سالزبورغ
للتعلم االجتامعي والعاطفي

SalzburgGlobal.orgThe Salzburg Statement for Social and Emotional Learning was jointly drafted in English by Salzburg Global Fellows.   
All translations have been provided through the goodwill and voluntary efforts of the Fellows and their colleagues.

http://education.salzburgglobal.org
http://www.karanga.org
http://www.SalzburgGlobal.org


تحويل التعلم للجميع: املبادئ والتوصيات

أصول التدريس واملنهج والتقييم

ــاته  ــة يف مامرس ــورة واضح ــي بص ــي والعاطف ــم االجتامع ــي التعل ــام تعليم ــمل كل نظ ــب أن يش يج
الرتبويــة واملنهجيــة والتقييميــة عــر مختلــف الرشائــح العمريــة، مــن الطفولــة املبكــرة حتــى مرحلــة 
البلــوغ ومــروراً باملراهقــة، وكلــام تــم ذلــك بصــورة أرسع، كلــام كانــت النتيجــة أفضــل. وإن االســتثامر 

ــن يحقــق التغيــر املطلــوب. ــة معينــة دون ســواها ل يف ناحي

ومــن الــروري تخصيــص مقاربــات املنهــج والتقييــم واملامرســات الرتبويــة التــي تركــز عــى املتعلــم 
ــارات  ــف االعتب ــث تعكــس مختل ــد بحي ــي، بحســب ســياق كل بل ــم االجتامعــي والعاطف ضمــن التعل

ــة. ــة العاملي ــة باالســتناد إىل األدل الثقافي

ويتطلــب التعلــم االجتامعــي والعاطفــي بيئــة تعليميــة ومدرســية تكــون شــاملة وآمنــة مــن الناحيــة 
الجســدية والعاطفيــة. ويؤثــر التدريــب الخــاص بالتعلــم االجتامعــي والعاطفــي بشــكل إيجــايب عــى 
رفــاه األســاتذة وعالقتهــم بطالبهــم، األمــر الــذي ينعكــس بــدوره إيجابيــاً عــى نتائــج هــؤالء. وتعتــر 
العالقــة بــن األســاتذة والطــالب، إىل جانــب الرفــاه االجتامعــي والعاطفــي لألســاتذة، عامــالً أساســياً 

يف نجــاح الطــالب واألســاتذة عــى حــد ســواء.

ــات واملجتمــع(  ــك الطــالب واألهــايل والحكوم ــاس )مبــا يف ذل ــد الن ــة تحدي ــم عــى كيفي ــر التقيي ويؤث
ملــا هــو مهــم يف مجــال التعليــم. وبالتــايل، فــإن تصميــم التقييــم الرتبــوي ونطاقــه لــه آثــار اجتامعيــة 

ومهنيــة بعيــدة املــدى. 

ــدة  ــؤرشات جي ــكل م ــة تش ــة والعاطفي ــارات االجتامعي ــة أن امله ــالت التجميعي ــرت التحلي ــد أظه وق
للنتائــج األكادمييــة وجهوزيــة القــوى العاملــة والصحــة والرفــاه عــى املــدى القريــب والبعيــد. ولكــن 

ــاس. ــم والقي ــارات يف برامــج التقيي ــم تجاهــل هــذه امله ــا يت ــاً م غالب

ــايل، ال  نؤمــن بــرورة أن يســتفيد جميــع األطفــال مــن فــرص التعلــم االجتامعــي والعاطفــي. وبالت
ــي. وســتتمثل إحــدى  ــم االجتامعــي والعاطف ــامً للتعل ــم تقيي ــة التقيي ــن أن تتضمــن كل أنظم ــد م ب
الخطــوات املســتقبلية املهمــة يف هــذا املجــال يف تطويــر وتأكيــد التقــدم عــى صعيــد التعلــم 

ــّن. ــياق مع ــاص بس ــي الخ ــي والعاطف االجتامع

املجتمع

يخلــق التعليــم املســتند إىل العائلــة واملجتمــع فرصــاً تضمــن تأثــراً أكــر، خــارج نطــاق التعليم الرســمي. 
وميلــك هــذا النــوع مــن التعليــم القــدرة عــى إفــادة األفــراد األكــر تهميشــاً، وبالتــايل املســاعدة عــى 

ســد الفجــوة عــى مســتوى توفــر الفــرص.

ويف بعــض الحــاالت، قــد يشــكل املجتمــع املســاحة الوحيــدة للتعلــم االجتامعــي والعاطفــي. فتســتطيع 
املجتمعــات تعزيــز وتثبيــت التعلــم االجتامعــي والعاطفــي، رشط أن تكــون املقاربــات أصليــة ومرتبطــة 

بالســياق الحــايل ومتمحــورة حــول املجتمــع.

التعليم يف سياق األزمات والرصاعات

ــع املتعلمــن،  ــراً أساســياً لجمي ــم، أم ــي يف كل أشــكال التعلي ــم االجتامعــي والعاطف ــج التعل ــر دم يعت
مــن مرحلــة الطفولــة املبكــرة إىل مرحلــة البلــوغ. ويُعــد ذلــك مهــامً بشــكل خــاص بالنســبة ملــن تأثــروا 
باألزمــات والرصاعــات والعنــف. ويف بعــض الحــاالت، تتوفــر توجيهــات عمليــة لدمــج التعلــم االجتامعــي 
والعاطفــي يف الرامــج التعليميــة يف البلــدان التــي تواجــه أزمــات ورصاعــات، ولكــن تبقــى هنــاك حاجــة 

فعليــة لبــذل جهــود إضافيــة عــى صعيــد البحــث واملامرســة والسياســات.

رسائل أساسية حول التعلم 
االجتامعي والعاطفي

األطفال
نســتطيع ســوياً جعــل املــدارس أكــر لطفــاً وأمانــاً. 
ــع  ــاركه م ــم تش ــا يت ــاً عندم ــم ممتع ــون التعل ويك
آخريــن. تســاعدكم املهــارات االجتامعيــة والعاطفية 
عــى الشــعور بالــرىض الــذايت، كــام تســاعدكم عــى 

العمــل بطريقــة أفضــل وتحقيــق أهدافكــم.

األهايل
تلعبــون دوراً أساســياً يف تعزيــز التعلــم االجتامعــي 
ــة ويف املــدارس. ويســاعد  والعاطفــي ضمــن العائل
ــة  ــة التعليمي ــي البيئ ــي والعاطف ــم االجتامع التعل
ــام  ــعادة، ك ــاً وس ــر توازن ــال أك ــة أطف ــى تربي ع
والعاطفيــة  االجتامعيــة  املهــارات  ستســاعد 

أطفالكــم عــى أن يرعــوا يف العــامل.

املجتمعات
يدعــم التعلــم االجتامعــي والعاطفــي التامســك 
املجتمعــي عــر تطويــر مفاهيــم أساســية كاالحــرتام 
ــم  ــك، يدعــم التعل ــامء. كذل والكرامــة وحــس االنت
املبدعــة  املجتمعــات  والعاطفــي  االجتامعــي 

ــاة. ــة بالحي ــرة والنابض واملزده

األساتذة 
تركيــز  والعاطفــي  االجتامعــي  التعلــم  يعــزز 

ــم  ــاركة والفه ــد املش ــم، فيزي ــى التعل ــب ع الطال
والرفــاه. ويؤمــن التدريــس املســتند إىل التعلــم 
االجتامعــي والعاطفــي عالقــة أفضــل مــع الطــالب. 
كذلــك، يعــد هــذا النــوع مــن التدريــس أكــر 

ــذايت. ــرىض ال ــزز ال ــام يع ــة، ك ــة وفعالي متع

املسؤولون الرتبويون 
ــي  ــي والعاطف ــم االجتامع ــات التعل ــل مقارب تعم
وتحفيزهــم.  األســاتذة  فعاليــة  تحســن  عــى 
ولهــذه املقاربــات أثــر إيجــايب عــى رفاههــم 

التعليــم. يف   واســتمراريتهم 

األعامل
ســتحتاج اقتصــادات املســتقبل إىل قــوى عاملــة 
متعلمــة وقويــة اجتامعيــاً وعاطفيــاً. وسيســاعد 
االســتثامر يف برامــج التعلــم االجتامعــي والعاطفــي 
قــوى  تطويــر  يف  العمــل،  وأماكــن  املــدارس  يف 
مجهــزة  تكــون  وتحفيــزاً،  مهــارة  أكــر  عاملــة 
ــة  ــتقبلية ومواجه ــامل املس ــات األع ــة متطلب لتلبي

التحديــات املرتبطــة بهــا.

صانعو السياسات
تعــزز برامــج التعلــم االجتامعــي والعاطفــي قــدرة 
املواطنــن عــى تلبيــة املتطلبــات املتزايــدة للمجتمعــات 
التعلــم  يف  االســتثامرات  وســتؤدي  واالقتصــادات. 
ــات  ــوال للحكوم ــر األم ــي إىل توف ــي والعاطف االجتامع

ــد. ــب والبعي ــدى القري ــى امل ع

املراجع متوفرة عر املوقع التايل: 

www.salzburgglobal.org/go/education

SalzburgGlobal.org

https://www.britishcouncil.org/
https://gulbenkian.pt/en/
https://www.iadb.org/en
https://www.porticus.com/en/home

