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 التعّلم االجتماعي والعاطفي
 

 خلفية

 ُيقدم الُملخص أدناه األدلة البحثية حول التعّلم االجتماعي والعاطفي في العالم العربي.
 

تركز مجموعة أدوات التعليم على األثر الواقع على مخرجات المتعّلمين؛ حيث تقدم تقديًرا لمتوسط أثر 

الُمحرز في التعليم، وذلك استناًدا إلى عدد كبير من التعّلم االجتماعي والعاطفي على التقدم 

عة من جميع أنحاء العالم.  الدراسات الكّمية المجم�
 

تقدم هذه الصفحة ملخًصا وتحليًال للدراسات الفردية حول نهج التعّلم االجتماعي والعاطفي الُمطّبق 

ال تقدم تقديًرا لألثر، وإنما في العالم العربي. وعلى خالف مجموعة األدوات، فإنها تتضمن دراسات 

تبحث في تطبيق التدخالت ونظرة مديري المدارس والمعلمين والطلبة إليها باستخدام مجموعة من 

الطرق البحثية. وُتعد هذه المعلومات مفيدة بالنسبة لمديري المدارس والمعلمين الراغبين في 

 عاطفي التي طبقت في العالم العربي.االطالع على أمثلة محددة عن تدخالت التعّلم االجتماعي وال

 

 العربي العالمفي  األبحاث التي أجريتلخص ُم 

) إلى تحسين التحصيل والتعّلم SELتسعى التدخالت التي تستهدف التعّلم االجتماعي والعاطفي (

بشكل عام، وذلك بتحسين الجوانب االجتماعية والعاطفية للتعّلم، بدًال عن التركيز مباشرًة على 

) على SELاصر األكاديمية أو المعرفية للتعّلم، وقد تركز تدخالت التعّلم االجتماعي والعاطفي (العن

 طرق عمل الطلبة مع (وإلى جانب) أقرانهم أو معلميهم أو أسرهم أو مجتمعهم.
 

يعاني معظم الطلبة المراهقين في العالم العربي من مشكالت عاطفية وسلوكية، ففي مصر يعاني 

ن الطلبة المراهقين من صعوبات تتعلق بالسلوك االجتماعي اإليجابي ومن مشكالت % م44حوالي 

سلوكية وعاطفية، وُوجد أن اإلناث يعانين من مشكالت عاطفية أكثر من الذكور، ويرجع ذلك بشكل 

). من المثير لالهتمام أن الطلبة Osman et al., 2019أساسي إلى مرحلة البلوغ والتغييرات البيولوجية (

الذين ينتمون إلى أسر ذات وضع اجتماعي واقتصادي مرتفع (دخل األسرة مرتفع) ذكروا أنهم 

يواجهون صعوبات أكثر من أولئك الذين ينتمون إلى أسر ذات وضع اجتماعي واقتصادي متدٍن. ليس 

 ذلك فحسب، بل قد يكون االفتقار إلى المرافق الترفيهية والمجتمعات المنغلقة خاصًة في المناطق

 Osmanالريفية سببْين إضافيين وراء زيادة المشكالت االجتماعية والعاطفية ال سيما بين المراهقين (

et al., 2019.(  
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إضافة إلى ذلك، َتبّين أن نمط التربية الحازم أو المتساهل له عالقة سلبية بالذكاء العاطفي للطلبة، 

سنوات  6 – 5طالبة) تتراوح أعمارهم بين  53وطالًبا  47من الطلبة في رياض األطفال ( 100فقد ذكر 

في األردن أنه عندما يستخدم أولياء األمور التهديد والعقاب البدني دون تفسير، واإلجبار على الطاعة 

بالقوة، بدًال عن التعزيز اإليجابي للسلوكات المرغوبة، فإن ذلك يقلل من شعور الطفل باألمان. من 

دون رعاية واهتمام وانضباط ينعكس بشكل سلبي على شخصياتهم ناحية أخرى فإن ترك األطفال 

وسلوكاتهم. نتيجة لذلك قد ال يستطيع األطفال إدارة عواطفهم األمر الذي له أثر كبير في تقديرهم 

   ).Al-Elaimat et al., 2018لذاتهم (
 
ادي لألب، وضعف وإلى جانب القلق واالكتئاب، وطالق الوالدين، وتدني الوضع االجتماعي واالقتص 

تقدير الذات، تشكل العالقات االجتماعية الضعيفة متغيًرا آخر يؤثر في السالمة النفسية واالجتماعية 

). لهذا السبب أكد األدب النظري في العالم العربي للمدارس Al-Fayez  &Ohaeri, 2011للطلبة (

والعاطفي للطلبة باعتباره نهًجا لتعزيز ومصممي المناهج الدراسية أهمية تعزيز التعّلم االجتماعي 

السلوك اإليجابي والرفاه في المدرسة، كما نصح مصممي الكتب المدرسية أيًضا بوضع معايير 

مالئمة لنشر المهارات الحياتية في الكتب المدرسية لّلغة اإلنجليزية بما في ذلك اتخاذ القرارات، وحل 

لنقدي، والتواصل الفّعال، ومهارات العالقات الشخصية، المشكالت، والتفكير اإلبداعي، والتفكير ا

والوعي الذاتي، ومهارة التعامل مع العواطف؛ ألن تضمين هذه المهارات الحياتية في المناهج يعّد 

  ).Al Masri et al., 2016أسلوًبا فعاًال لزيادة النجاح األكاديمي، والتطور االجتماعي والعاطفي للطلبة (

) في أثر تطبيق المناهج Hassan  &Mouganie )2014ك وفي دراسة تجريبية، بحث باإلضافة إلى ذل

) في الذكاء العاطفي والسلوكات SDSCالدراسية التي تتضمن مهارات اتخاذ القرار االجتماعية (

االجتماعية اإليجابية لطلبة االبتدائي في الصفوف من األول إلى الثالث. وفي مدرسة خاصة في لبنان 

االجتماعية واتخاذ القرارات  لطلبة في المجموعة التجريبية على مهارات حل المشكالتتدّرب ا

االجتماعية باستخدام الطالب أمثلة مباشرة وافتراضية عند اإلجابة عن أسئلة المعلم، وربطها بقضايا 

أمثلة  ومشكالت الحياة الواقعية، وتدربوا أيًضا على تقّبل وتقدير ما يسمعونه، وُطلب منهم مشاركة

على استخدامهم مهارات اتخاذ القرارات االجتماعية وحل المشكالت االجتماعية في المواقف 

اليومية، وأتيحت لهم الفرصة للتواصل مع أقرانهم وتكوين صداقات معهم واالهتمام بهم. بعد 

أسابيع ) مدة تسعة SDSCتطبيق المناهج الدراسية التي تتضمن مهارات اتخاذ القرارات االجتماعية (

) مستويات أعلى من الذكاء 29جلسة) أظهر الطلبة في المجموعة التجريبية (المجتمع =  42(

العاطفي والمهارات االجتماعية اإليجابية عند مقارنتهم بأقرانهم في المجموعة الضابطة (المجتمع 

حل ) التي تلقت الحصص الصفية المعتادة كل يوم في هذه المدة. وكان تدريس مهارات 51= 

المشكالت االجتماعية تدخًال فعاًال لمساعدة الطلبة على تعّرف عواطفهم وإدارتها وتطوير مهاراتهم 

  االجتماعية اإليجابية.
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تعد برامج مكافحة التنمر في المدارس أيًضا من التدخالت التي تهدف إلى تطوير التعّلم االجتماعي 

) للطلبة، إذ يعاني الطلبة في العالم العربي بشكل رئيسي من التنمر، خاصًة بين SELوالعاطفي (

) أن هناك عالقة بين التنمر والسلوك Rigby, Haroun & ,Ali )2018األوالد وفي الصفوف العليا. وجد 

ض الطلبة غير النشطين اجتماعًيا للتنمر، وشعروا بعدم األمان بشكل كبير  االجتماعي للطلبة، حيث تعر�

) والبنات (المجتمع 841في المدارس. وفي استبانة الدراسة المستعرضة هذه، ذكر األوالد (المجتمع = 

مدرسة حكومية وغير حكومية في اإلمارات العربية المتحدة  20) في المرحلة المتوسطة في 938= 

اسية، لكن الطلبة الذين أن تفاعالتهم وعالقاتهم االجتماعية مع اآلخرين تراجعت مع تقدم المرحلة الدر

 كّونوا أصدقاء وقّدموا الدعم لآلخرين أشاروا إلى مستويات أعلى من الشعور باألمان في المدارس.

تم البحث أيًضا في تعزيز التفاعالت االجتماعية للطلبة المصابين بالتوّحد في اإلمارات العربية المتحدة، 

لوب للتدريس بحيث يعرض شخصْين يتفاعالن حيث اسُتخدم مقطع فيديو لألدوار النموذجية كأس

بطريقة تمثيل األدوار، واستطاع خمسة أوالد مصابين بالتوّحد تقليد السلوك النموذجي، وأظهروا أداًء 

أفضل في مهارات المحادثة وطرح األسئلة واإلجابة عنها للحصول على المعلومات، وكذلك في 

لفظي. إّال أّن التحدي هنا يكمن في إنشاء مقاطع فيديو والتواصل غير ال مهارات المبادرة االجتماعية

 ,Alzyoudi, Sartawi & ,Almuhiriتجذب انتباه األطفال لإلشارات األكثر صلة بمخرجات التعّلم المطلوبة (

2015.(    
 

أدى السماح للطلبة المحرومين بلعب ألعاب الفيديو على جهاز اآليباد في المملكة العربية السعودية 

تحسين مهاراتهم االجتماعية، مقارنة بأقرانهم الذين لم يكن لديهم جهاز آيباد، وفي هذه إلى 

) أن طلبة رياض األطفال الذين لعبوا ألعاب الفيديو كانوا Al Saud )2017الدراسة شبه التجريبية، الحظ 

ن سلوكاته م نتيجة قادرين على التواصل بشكل أفضل وتكوين صداقات مع أقرانهم، كما الحظ تحس�

للتفاعل االجتماعي الناجح. لقد استطاع هؤالء الطلبة اتباع القواعد، وانتظار دورهم، وقول كلمة شكًرا، 

واالعتذار لآلخرين. وباستخدام جهاز اآليباد، استطاع الطلبة أيًضا العمل وحل المشكالت مًعا، واقتراح 

   أفكار لدعم بعضهم بعًضا.
 

كنولوجيا في المدارس في العالم العربي أمًرا مثيًرا للجدل، فعلى الرغم حتى اآلن ال يزال استخدام الت

من أهمية استخدام التكنولوجيا كأداة لتحسين التعّلم االجتماعي، وخلق مشاعر إيجابية للطلبة، إال 

أنهم ُينصحون بشكل عام بالحد من استخدامها لتوفير مزيد من الوقت للتواصل مع أولياء أمورهم. 

بنًتا) تتراوح أعمارهم  138ولًدا و 92طالًبا وطالبة ( 230ت البيانات التي جمعت في مصر من وقد أظهر

سنة ارتباًطا إحصائًيا كبيًرا بين استخدام المراهقين للتكنولوجيا والتفاعل االجتماعي مع  18و 12بين 

ولياء األمور ) بضرورة أن يثقف أMoawad  &Ebraham )2016أولياء أمورهم، وبناء على هذا أوصى 

أنفسهم حول وسائل التواصل االجتماعي، وطرق استخدام المراهقين من أبنائهم وبناتهم لها، 

وكذلك حول مخاطرها الشائعة لمساعدتهم على فهم التكنولوجيات وطرق استخدامها. إلى جانب 

تهم طريقة ذلك تعّد زيادة الوقت المخصص لنقاشات أولياء األمور مع المراهقين من أبنائهم وبنا

فعالة لبناء العالقات اإليجابية والثقة، كما يمكنها الحد من السلوكات الخطرة عبر اإلنترنت، ومن أجل 
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تقوية العالقة بين أولياء األمور واألطفال ينبغي للمدارس أن تنّظم ورش عمل وبرامج توعوية ألولياء 

من أطفالهم، ما سيؤثر في النهاية األمور للمشاركة في أنشطة تعّلمهم كيف يتعاملون ويتفاعلون 

    ).Al-Elaimat et al., 2018بشكل إيجابي في تعّلم األطفال وذكائهم العاطفي (
 

عندما تقوم المدارس والمجتمع بتطوير التعّلم العاطفي واالجتماعي للطلبة، فهم يساهمون بشكل 

 Hassan  &Mouganieمثل  غير مباشر في تحسين تحصيلهم األكاديمي؛ لهذا السبب أشارت دراسات

) إلى طرق لتزويد الطلبة باألدوات التي تمكنهم من إدارة عواطفهم، 2016. (Al Masri et al) و2014(

والتواصل بشكل فعال مع اآلخرين. ويعد تعزيز مهارات حل المشكالت تدخًال فعاًال لمساعدة الطلبة 

م االجتماعية اإليجابية. كما أن تقديم على تعّرف مشاعرهم وعواطفهم وإدارتها، وتطوير مهاراته

الفرص للطلبة للتواصل والعمل مع بعضهم بعًضا، وتشجيعهم على إظهار السلوك اإليجابي 

     كالتعاطف واالهتمام باآلخرين سيكون له أثر إيجابي في تطور التعّلم االجتماعي والعاطفي لديهم.
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 الُملخص

والعاطفي للطلبة أسلوًبا فعاًال لزيادة رفاههم وتحصيلهم األكاديمي ُيعّد تطوير التعّلم االجتماعي 

بشكل عام. ولم تبحث الدراسات في العالم العربي لألسف بعُد في العالقة بين هذه المتغيرات، لكنها 

ركزت بدًال عن ذلك على األسباب الكامنة وراء المشكالت االجتماعية والعاطفية للطلبة من رياض 

   الصف الثاني عشر. األطفال وحتى
 

في مصر، كان االفتقار إلى المرافق الترفيهية والمجتمعات المنغلقة خاصًة في المناطق الريفية، 

ووضع األسرة االجتماعي واالقتصادي أسباًبا تقف وراء زيادة المشكالت االجتماعية والعاطفية ال سيما 

المتساهل من العوامل التي لها ارتباط سلبي بين المراهقين. وفي األردن كان نمط التربية الحازم أو 

بالذكاء العاطفي لطلبة رياض األطفال، ونتيجة لذلك لم يستطع األطفال إدارة عواطفهم، وكان 

   تقديرهم لذاتهم منخفًضا.
 
وحتى اآلن، لم يتم البحث في نظرة التربويين، وال سيما المعلمين، إلى تطوير التعّلم االجتماعي  

)، ولهذا السبب يفتقر األدب النظري لبيانات حول أفضل استراتيجيات التدريس الفعالة SELوالعاطفي (

). إضافة إلى ذلك، ُيعد فهم المعلمين لهذه SELالمستخدمة لتحسين التعّلم االجتماعي والعاطفي (

يضع المهارات، وكيفية دمجها في طرق تدريسهم لصالح الطلبة محدوًدا جًدا؛ لذلك أوصى الباحثون أن 

مصممو المناهج الدراسية كتًبا مدرسية تقوم على التعّلم االجتماعي والعاطفي، وتتضمن مهارات 

حياتية معينة يستطيع المعلمون دمجها في ممارسات التدريس اليومية الخاصة بهم. وعلى سبيل 

ي الذين ، حقق طلبة االبتدائ2014المثال في دراسة تجريبية ُأجريت في مدرسة خاصة في لبنان عام 

) تحسًنا أكبر في SDSCدرسوا المناهج الدراسية المبنية على مهارات اتخاذ القرارات االجتماعية (

 ذكائهم العاطفي وسلوكاتهم االجتماعية اإليجابية بالمقارنة مع أقرانهم في المجموعة الضابطة.

االجتماعية والعاطفية األكثر  وأخيًرا، ُيوصى بأن ُيجري الباحثون تحليالت مقارنة لدراسة برامج التدخالت

فاعلية، ويحددوا أثرها في المهارات األكاديمية ومهارات التواصل واللغة. كما توجد حاجة كبيرة 

إلجراء الدراسات التجريبية في هذا المجال لتحديد العالقة السببية بين هذه المتغيرات من أجل 

فهم أفضل عن العوامل النفسية  تضمينها في المناهج، وإجراء الدراسات الطولية لتكوين

دة للمشكالت السلوكية والعاطفية لدى المراهقين.           واالجتماعية المحد�
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 مصطلحات البحث

االجتماعي  تعّلمتدخالت ال /SELاالجتماعي والعاطفي  تعّلماالجتماعي والعاطفي؛ تدخالت ال تعّلمال

؛ التفاعل االجتماعي؛ المهارات ةاإليجابي ةاالجتماعيالسلوكيات ؛ SEAL والعاطفي للمراهقين

المهارات الحياتية؛ تقدير الذات؛ التعاطف؛ الذكاء العاطفي؛ التنظيم العاطفي؛ اإلدارة االجتماعية؛ 

   الذهنية. ؛ الِعشرة االجتماعية؛ اليقظةالشخصية العاطفية؛ الروح المدرسية اإليجابية؛ ذكاء العالقات

 

 قواعد البيانات التي تم البحث فيها
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ERIC (EBSCO)  
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