التعلم االجتماعي والوجداين املنظُومي وأمهيته الرتبوية واحلياتية

()1

 ما هو التعلم االجتماعي والوجداين املنظُومي وما أمهيته؟
تشهد اجملتمعات تغيراً سريعاً وجذريً يف العوامل البيئية واالقتصادية والتكنولوجية واالجتماعية ،ولذلك يتزايد االهتمام العاملي مبجال التعليم والعمل
ومتنوع تتعدد فيه الثقافات .ومن هذا املنطلق ،جُي ِمع
على االرتقاء به إىل مستوى حت ّدي إعداد الشبان والشاابت ليتمكنوا من حتقيق النجاح يف عامل مرتابط ّ
الرتبويون واملعلمون وأولياء األمور ،واملسؤولون عن املؤسسات التعليمية واملدارس ،واجملتمعات احمللية ،واجملتمعات ،حول العامل ،على أمهيّة بناء الكفايت

االجتماعية والوجدانية .ويف هذا السياق ،تعمل املؤسسات التعليمية يف خمتلف أحناء العامل على تزويد املتعلمن مبا يلزمهم من كفايت أساسية مرتابطة ومتكاملة
تكفل مسامهتهم اإلُيابية والفعالة يف بيئتهم التعليمية وحياهتم اليومية وأنشطتهم االجتماعية ،أسري وجمتمعيا .ويزداد كل يوم عدد الدراسات والبحوث اليت توثّق
دور برامج التعلّم االجتماعي والوجداين املن ّفذة تنفيذاً جيداً يف توفي وااتحة الكثي من اخلربات الرتبوية وامليدانية والعديد من األدوات اليت حيتاجها األفراد للنجاح
يف حياهتم اليومية سواء يف :املدرسة ،أو املنزل ،أو اجملتمع.

رى املؤسسة التعاونية للتعلم األكادميي واالجتماعي والوجداين ( Collaborative for Academic, Social, and Emotional
 ، )Learning CASELأن التعلّم االجتماعي والوجداين املنطومي يتمحور حول مساعدة املتعلمن يف فهم طبيعة املشاعر اإلنسانية ،واكتساب مهارات
إدارهتا  ،والقدرة على حتديد األهدا الشخصية وكيفية حتقيقها يف اطار اجتماعي منتوع االهتمامات ،وكذلك التعاطف مع اآلخرين ،وإقامة عالقات إُيابية
واحلفاظ عليها ،و ّاّتاذ القرارات املسؤولة.
تسعى املؤسسة التعاونية ( )CASELإىل جعل التعلّم االجتماعي والوجداين جزءًا أساسياً من التعليم يف كافة املراحل الدراسية ،بدءًا من التعليم

يف مرحلة ما قبل املدرسة ووصوالً إىل التعليم الثانوي .وقامت املؤسسة – مع شركائها يف الواليت املتحدة األمريكية وحول العامل -بكثي من اجلهود الفعالة يف

هذا الشأن .وهلذا مت زيرة موقعها اإللكرتوين  www.casel.orgيف السنة املاضية أفراد وهيئات من أكثر من  081بلد للحصول على معلومات عن التعلم
االجتماعي والوجداين ومشاركتِها .وقد سامهت املؤسسة التعاونية جبهودها املتعددة مع املناطق واملدارس يف جمال التعلم االجتماعي والوجداين املنظومي لتوفي
وتنفيذ وتقييم مناذج وموارد ودورات تدريبة ترتكز على أربعة عناصر أساسية :توفي الدعم األساسي ،ووضع اخلطط ،وتعزيز كفايت الكبار وقدراهتم يف جمال
التعلم االجتماعي والوجداين ،والرتويج لتعلم التالميذ االجتماعي والوجداين ،وتعزيز املمارسات ذات الصلة ابستمرار.
يهد التعلم االجتماعي والوجداين إىل مساعدة الشباب يف تطوير املعار واملهارات واملواقف الالزمة ليصبحوا مواطنن اُيابين ومسؤولن ومن
ات القدرة على
مث يشاركون بفاعلية يف اجملتمع مبا حيقق األهدا واملصاحل الشخصية ويف الوقت ذاته حيقق أهدا ومصاحل األخرين .وقد تج رع ِزجز هذه املهار ج
ِ
حتسن الواقع االجتماعي والوجداين لدى األطفال والكبار الذين يعيشون يف سياق العنف والنزاعات واألزمات السياسية
الصمود ومواجهة الصعاب ،وتسهم يف ّ
والكوارث الطبيعية .ونتيجة لذلك ،أصبح التعلم االجتماعي والوجداين ظاهرة عاملية وجزءً أساسياً من املعايي التعليمية اليت حتدد نوعية املعار واملهارات والقيم
اليت ينبغي أن يكتسبها املتعلم وفقا ملتطلبات القرن احلادي والعشرون ومقتضيات حتقيق التنمية املستدامة.
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تفعيل التعلّم االجتماعي والوجداين يف العملية التعليمية
ميكن تفعيل التعلّم االجتماعي والوجداين ،من خالل املناهج الدراسية وعرب أنشطتها املختلفة ،وذلك يف إطار نظام تعليمي منظومي يشمل كافة

املراحل الدراسية ويتناسب مع خمتلف املستويت التعليمية .ويتطلب هذا التوجه تنمية قدرة املعلمن على هتيئة الظرو الالزمة لتعزيز التنمية االجتماعية
والوجدانية لدى مجيع املتعلمن ،وذلك عن طريق التحسن املستمر يف العملية التعليمية وتوظيف املمارسات التدريسية والرتبوية املستندة إىل األدلة االجرائية
والنماذج التطبيقية اليت تدمج التالميذ بشكل نشط يف املواقف التعليمية املختلفة وتستهد

تطوير الكفايت االجتماعية والوجدانية لديهم وتتيح هلم فرص

تعلّم متكافئة يف املدارس والعائالت واجملتمعات احمللية والشراكات.
يوضح الشكل األيت :شكل ( )0إطار التعلم االجتماعي والوجداين املنظومي الذي وضعته املؤسسة التعاونية للتعلم األكادميي واالجتماعي
والوجداين .حيث نالحظ أن الكفايت االجتماعية والوجدانية قد وضعت يف منتصف الشكل وتضمنت مخس جمموعات أساسية من الكفايت وهي :الوعي
الذايت ،وإدارة الذات ،والوعي االجتماعي ،واملهارات االجتماعية ،واّتاذ القرارات املسؤولة.
املنازل واجملتمعات احمللية
املدارس
قاعات الصف

إدارة الذات

الوعي الذايت

التعلم االجتماعي
اّتاذ القرارات املسؤولة

والوجداين

الوعي االجتماعي

املهارات االجتماعية
مناهج التعلم االجتماعي والوجداين
املمارسات والسياسات يف املدراس
الشراكات العائلية واجملتمعية

الشكل ( :)0إطار التعلم االجتماعي والوجداين املنظومي الذي وضعته املؤسسة التعاونية للتعلم األكادميي واالجتماعي والوجداين

وكذلك يتضح من الشكل السابق املهارات واملواقف املتعلقة ابلشخص (الوعي الذايت وإدارة الذات) ،وتلك املتعلقة بتعامله مع اآلخرين (الوعي
وتتضمن
االجتماعي والتعاطف وغيها من املهارات االجتماعية) وأمهية اّتاذ قرارات أخالقية تستند إىل مبادئ واضحة وحمددة يف مواقف شخصية واجتماعية.
ّ

امل املؤثرة فيها على مستوى قاعات الصف ،واملدارس ،والعائالت ،واجملتمعات
احللقات الثالث املوجودة حول الكفاءات اخلمس الواردة يف هذا الشكل العو ر

احمللية ،وفهم هذه العوامل يساعد يف تنفيذ برامج التعلم االجتماعي والوجداين بنجاح.

وتتعدد سياقات التعلم االجتماعي والوجداين يف إطار التوجه والفكر املنظومي وميكن تفعيل العديد من هذه السياقات كل يوم وعلى مدار السنة.
كما ميكن أن يندرج التعلم االجتماعي والوجداين على مستوى الصفو مثالً ضمن املناهج الدراسية بشكل مرتابط ومتسق وشامل لكل األطفال على مستوى
املدارس .وكذلك ميكن أن يتم التعلم االجتماعي والوجداين خارج السياق املدرسي يف املنزل عن طريق التفاعل مع أفراد العائلة ،واألصدقاء ومجعات الرفاق.

وابملثل ،توفّر سياقات متعددة يف اجملتمع احمللي ،منها األنشطة خارج املدرسة (الربامج الصيفية وبرامج ما بعد املدرسة واملنظمات اجملتمعية وغيها) وإاتحة مثل
هذه الفرص يساعد الشباب يف حتقيق التعلم وممارسة مهاراهتم االجتماعية والوجدانية مع اآلخرين ،وتسخي هذه املهارات يف سبيل النهوض مبدارسهم وجمتمعاهتم

احمللية.
وإىل جانب تنسيق فرص التعلم بن خمتلف السياقات التعليمية األخرى ،يوفر التوجه املنظومي للتعلم االجتماعي والوجداين منظمة شاملة ميكن أن
تعمل املدارس واجملتمعات احمللية حتت مظلتها إلدماج خمتلف جتارب التعلم وتنظيم خدمات وبرامج أخرى مثل (منع التدخن ،وتعاطي املخدرات ،والكحول،
التنمر) ومن مث زيدة فاعليتها وتعظيم مردودها الرتبوي.
واحلمل ،والعنف ،و ّ


األمهية الرتبوية واحلياتية للتعلم االجتماعي والوجداين املنظومي
يرتدد سؤال مشرت على ألسنة املعلمن ،واملربن ،وصانعي القرار :هل تتوفر أدلة مستم ّدة من أحباث توثّق فعالية التعلم االجتماعي والوجداين؟ وقد

تضمنت الورقة 653
مؤخرا إبعداد ورقة تتضمن مقارنة بن نتائج أربعة حتليالت جتميعية واسعة النطاق لربامج التعلم االجتماعي والوجداين .ويف اإلمجالّ ،
قمنا ً
تقرير حبث مع تصاميم دقيقة وبياانت متابرعة ملئات لال التالميذ من مرحلة التعليم ما قبل املدرسة إىل الصف الدراسي الثاين عشر .وقد أجريت هذه األحباث
صت تقارير التحليالت األربعة السابق ذكرها إىل أن تفعيل
يف الواليت املتحدة وخارجها وتناولت جمموعة واسعة من برامج التعلم االجتماعي والوجداين .ر
وخلج ر

هذه الربامج قد أفاد التالميذ املشاركن فيها بشكل واضح يف اجملاالت السلوكية واحلياتية والوجدانية واألكادميية وقد بقي األثر اإلُيايب هلذه الربامج طوال فرتات
املتابعة.
مستندا إىل
ولكي يؤدي تفعيل التعلم االجتماعي والوجداين إىل نتائج إُيابية ينبغي أن يستويف بعض الشروط األساسية ،ومنها أن يكون الربانمج
ً

أدلة إجرائية واضحة وان تجصمم هذه الربامج مصمم تصميماً جيداً ،وأن يتم توفي التدريب الالزم بنوعية جيدة .وأن يتم تقييمها بشكل علمي سليم ومستمر

ومبا ُيعلها موضع ثقة ويربهن على فعاليتها ،إذا ما مت تنفيذها على النحو الصحيح .وقد أشارت دراسة جامعة كوملبيا إىل فعالية برامج التعلم االجتماعي
والوجداين املستندة إىل األدلة من حيث التكلفة (إذ تعود ب  00دوالر لكل دوالر جمستر ثْ رمر فيها).


مبادرات ميدانية لتفعيل التعلم االجتماعي والوجداين ابملؤسسات التعليمية
مبادرة املناطق املتعاونة ( )Collaborating District Initiative - CDIالتابعة للمؤسسة التعاونية للتعاونية للتعلم األكادميي

واالجتماعي والوجداين وهى عبارة عن شراكة بن  20منطقة مدرسية ،معظمها مناطق كبية ،هتد إىل دعم اجلهود املبذولة لتنفيذ التعلم االجتماعي والوجداين
العايل اجلودة واملستند إىل األدلة التطبيقية بطريقة متسقة ومنظومية يف كافة املناطق .وقد جعلت هذه املناطق من التعلم االجتماعي والوجداين جزءًا من خططها
االسرتاتيجية وميزانيتها كما أهنا تقوم بتدريس كفايت التعلم االجتماعي والوجداين بوضوح وتعمل على إدماج هذا النوع من التعلم يف املواد املدرسية ،مبا يف

ذلك الريضيات ،ومهارات اللغة ،والتاريخ.

ولتقييم أثر اجلهود اليت تبذهلا مبادرة املناطق املتعاونة ( ،)CDIبدأت املؤسسة التعاونية للتعلم األكادميي واالجتماعي والوجداين وال تزال جتمع
البياانت وتقيّم الشراكة مع املناطق ومع املعاهد األمريكية للبحوث ( .)American Institutes for Research - AIRوذلك لقياس مستوى

التنفيذ والنتائج املرتتبة عنه .ومنذ تنفيذ مبادرة املناطق املتعاونة يف عام  ،1100شهد التحصيل العلمي لدى التالميذ يف القراءة والريضيات حتسناً مستمراً.
وازدادت فعالية املعلمن كما ارتفعت نسبة التخرج ومعدالت احلضور يف الصفو بويف املقابل تراجعت نسبة احلرمان املؤقت من حضور الصفو ونسبة الطرد
يف املدارس .ومع أ ّن عدد البياانت املتوفرة خيتلف بن املناطق ،إال أنه ميكن القول أبن النتائج النوعية والكمية املتاحة واعدة .هذا وقد أشارت التقييمات
اخلارجية إىل التق ّدم املستمر يف ثقافة املدراس وبيئتها ويف نتائج التالميذ من سنة إىل أخرى.


حتدايت تفعيل التعلم االجتماعي والوجداين وسبل التغلب عليها
تنشأ بعض التحديت اليت تواجه التعلم االجتماعي والوجداين خاصة فيما يتعلق ابلطابع العاملي للتعلم االجتماعي والوجداين نظرا لتنوع وتعدد

ونظرا إىل أن كل ثقافة تتميز بسياقات مدرسية وعائلية وجمتمعية خمتلفة عن األخرى ،وأن أولويهتا ّتتلف أيضاً
السياقات والثقافات العاملية فضال عن احملليةً .
طرح مسألة مهمة :إىل أي مدى ينبغي تكييف برامج التعلم االجتماعي
بناءً على الكفايت اليت تريد تعزيزها واملشاكل اليت تسعى إىل جتنبها .وابلتايل ،تج ر

والوجداين لتناسب جمموعة التالميذ املستفيدين منها يف كافة اجملتمعات؟ فنحن ،على سبيل املثال ،بدأان للتّو بعملية مجع البياانت عن دور التعلم االجتماعي
لكن األدلة املتاحة تشي إىل أن برامج التعلم االجتماعي والوجداين قابلة للتكييف لتتناسب
والوجداين يف السياقات املتضررة من النزاع اليت تشح فيها املواردّ .

مع نطاق واسع من الظرو احمللية اليت يواجه فيها الشباب حمناًكثية .ومن املسائل املطروحة أيضاً مدى إمكانية تنفيذ برامج التعلم االجتماعي والوجداين على

مستوى عاملي عوضاً عن تنفيذها لتلبية اجتياحات معيّنة لدى جمموعات متنوعة من املتعلمن يف داخل اجملتمعات ويف ما بينها .وحنن نتعلم أكثر فأكثر عن

الطرق الفضلى لتنسيق اجلهود املبذولة على مستوى املدارس والعائالت واجملتمعات احمللية من أجل مواءمة برامج التعلم االجتماعي والوجداين واملمارسات ذات
الصلة على كل مستوى ،ويف ما بن املستويت املختلفة ملعاجلة االحتياجات االجتماعية والوجدانية لدى األفراد من خمتلف األعمار واملستويت االقتصادية
أخيا ،حنتاج إىل املزيد من املعلومات بشأن الطرق الفضلى إلعداد املربن لينفذوا برامج التعلم االجتماعي والوجداين املستندة إىل أدلة بفعالية
واالجتماعية .و ً

جهودا تعتمد على بياانت لتحسن برامج التعلم االجتماعي والوجداين ونتائج التالميذ والكبار فيها بشكل مستمر.
وليبذلوا ً
التعليق اخلتامي

جح ِررز تقدماً ملحوظاً يف جماالت األحباث واملمارسات والسياسات منذ أن ق ّدمت املؤسسة التعاونية للتعلم األكادميي
خالل ال  15سنة املاضية ،أ ْ
وعرفته .وجا ٍر العمل على مناهد دراسية وطرائق تدريسية مبتكرة ومستندة على أدلة يف جمال التعلم
واالجتماعي والوجداين مفهوم التعلم االجتماعي والوجداين ّ
االجتماعي والوجداين مع جمموعات متنوعة من التالميذ .ومع مزيد من التعاون الدويل خالل العقد املقبل ،ميكننا أن نط ّور نظماً واسرتاتيجيات تعليمية تعزز
حياة العديد من األطفال واملراهقن وفرصهم احلياتية .وتتطلّع املؤسسة التعاونية للتعلم األكادميي واالجتماعي والوجداين إىل إقامة شراكة مع زمالئها حول العامل
لتجعل من هذه الرؤية واقعاً ملموساً.
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