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التعلّم االجتماعّي والعاطفّي في المدرسة

الدعم النفسّي واالجتماعّي

من أجل تعلّم شامل عالي الجودة لالجئین والنازحین



جدول الورشة

إعادة التواصل-

التوّتر والصدمات وآثارھا على التعلیم-

المرونة والتكّیف وكیفیة تعزیزھما -

دور الدعم النفسّي واالجتماعّي في المدرسة-

ھرم التدابیر-

تأمالت ختامیة-
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أھداف ھذه الورشة

في نھایة ھذا الیوم، ستكون قادًرا على:

التعّرف على آثار التوّتر والصدمات على تعلّم الطّالب وسلوكھم االجتماعّي●

التعّرف على دور الدعم النفسّي واالجتماعّي في تعزیز مرونة الطّالب النفسّیة في سیاقات األزمات●

التمییز بین احتیاجات الدعم النفسّي واالجتماعّي المختلفة ●

تصنیف االحتیاجات والتدابیر حسب ھرم تدابیر الدعم النفسّي واالجتماعّي والتعلّم االجتماعّي ●
PSS-SEL العاطفّي

اقتراح تدابیر دعم نفسّي واجتماعّي مناسبة وقابلة للتطبیق في سیاق عملك●
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الموارد

تّم تطویر ھذه المواد باستخدام مصادر مفتوحة المصدر، منھا: 
وحدة تدریب اآلیني على الدعم النفسّي واالجتماعّي والتعّلم االجتماعّي العاطفّي في حاالت الطوارئ-

 https://inee.org/ar/resources/whdt-tdryb-alayny-aldm-alnfsy-alajtmay-waltlm-alajtmay-alatfy

اإلسعافات األولیة النفسّیة: دلیل للعاملین المیدانیین (متوفر باإلنجلیزیة والفرنسیة)-
 https://www.paho.org/en/node/44399

مساعدة األطفال المصابین بصدمات نفسّیة على التعّلم-
 https://traumasensitiveschools.org/trauma-and-learning
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https://inee.org/fr/resources/module-de-formation-de-linee-sur-sps
https://www.paho.org/fr/node/44399
https://traumasensitiveschools.org/trauma-and-learning


الوردة = حدث مؤثر، نجاح أو انتصار صغیر أو حدث 
إیجابّي ..

شوكة = تحّد مررت بھ أو أمر تحتاج إلى مزید من 
الدعم لھ.

برعم = أفكار جدیدة یمكن تطویرھا  أو أمر تتشّوق 
لمعرفة المزید عنھ أو تجربتھ.

كیف الحال؟ - وردة، شوكة، برعم

وردة شوكة  برعم
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PSS تذِكرة - الدعم النفسّي واالجتماعّي

الشعور باالنتماء

العالقات مع األقران

الروابط الشخصیة

التحفیز الفكري

الشعور بالتقدیرالتحفیز البدني

اإلجراءات والممارسات التي تعّزز الراحة النفسّیة الشاملة لألفراد

المصدر: وحدة تدریب اآلیني على الدعم النفسّي واالجتماعّي والتعلّم االجتماعّي العاطفّي 6



 ممارسة الرسم للتغلب على الصدمات

مثال على تدابیر للّدعم النفسّي واالجتماعّي 
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https://www.youtube.com/watch?v=Bk397TxgNR4


 التوّتر
 و

الصدمة
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لماذا نتحّدث عن التوّتر والصدمات؟
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ما المواقف التي تسبب التوّتر؟1.
 

كیف یؤثر التوّتر في الصحة الجسدیة؟2.
 

كیف یؤثر التوّتر في الحالة العاطفّیة؟3.
 

كیف یتصّرف األشخاص المتوّترون؟ 4.

تأّمل: ما ھو التوّتر؟

10



أنواع أعراض التوّتر 

األعراض الجسدّیة تشیر إلى ردود فعل الجسم.
(مثال: صداع أو آالم في المعدة)

األعراض العاطفّیة  تشیر إلى العواطف والحالة الذھنّیة.
(مثال: الشعور باإلرھاق)

األعراض المعرفّیة  تشیر إلى القدرة على التفكیر ومعالجة المعلومات.
(مثال: صعوبة التركیز)

األعراض السلوكّیة  تشیر إلى التصرفات.
(مثال: قضم األظافر)

المصدر: وحدة تدریب اآلیني على الدعم النفسّي واالجتماعّي والتعلّم االجتماعّي العاطفّي11



في مجموعات صغیرة، لدیك 3 دقائق لتصنیف بعض األعراض الشائعة للتوّتر.

? ھل یمكنك التفكیر في أّیة أعراض أخرى للتوّتر غیر المذكورة ھنا؟

سلوكّي 
أفعالك

معرفّي 
طریقتك في التفكیر 
 ومعالجة المعلومات 

عاطفّي 
  عواطفك وحالتك الذھنّیة 

جسدّي 
ما یشعر بھ جسمك 

نشاط - تصنیف أعراض التوّتر

المصدر: وحدة تدریب اآلیني على الدعم النفسّي واالجتماعّي والتعلّم االجتماعّي العاطفّي12



مستویات التوّتر
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زیادة وجیزة في معّدل ضربات القلب●
ارتفاع طفیف في مستویات ھرمون التوّتر● إیجابّي

سلسلة من ردود الفعل المؤقتة بسبب التوّتر●
یمكن الحد من تأثیره بفضل دعم األشخاص المحیطین●

مقبول

التنشیط المطّول ألنظمة االستجابة للضغط والتوّتر●مؤذ
عدم وجود عالقات وقائّیة وداعمة●



التوّتر والتعّلم ال یجتمعان!

لقد أظھر الباحثون أن المستویات المنخفضة والمعتدلة من ھرمون التوّتر، الكورتیزول، تساھم في 
تحسین التعلّم وتنشیط الذاكرة، 

بینما للمستویات المرتفعة من ھرمون التوّتر تأثیر ضار على التعلّم والذاكرة.

 https://www.edutopia.org/blog/the-science-of-fear-ainissa-ramirez :لمزید من التفاصیل
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https://www.edutopia.org/blog/the-science-of-fear-ainissa-ramirez


ناقش في مجموعات صغیرة األسئلة التالیة:

ما ھي األزمات التي تعّرضت لھا وأّثرت أو ما زالت تؤثّر فیك أو في طّالبك ؟●

ما ھي آثار األزمة في حیاة الناس وروتینھم الیومّي؟●

ما أنواع أعراض التوّتر التي الحظتھا لدى اآلخرین ؟●

ما أعراض التوّتر التي الحظتھا في سلوكك؟●

التوّتر في سیاقات األزمات
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تخّیل أنك طالب الجئ. أنت في مكان جدید دون عائلتك. أنت ترتاد اآلن مدرسة جدیدة مع أشخاص جدد 
ومنھج جدید. 

 
ما ھي الوسائل اإلیجابّیة التي قد تلجأ إلیھا إلدارة ھذا التوّتر؟ ●

ما ھي الوسائل السلبّیة التي قد تلجأ إلیھا إلدارة ھذا التوّتر؟ ●

نشاط تقمص األدوار - إدارة التوّتر
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الصدمة

 https://traumasensitiveschools.org/trauma-and-learning ھذا القسم مقتبس من 17

https://traumasensitiveschools.org/trauma-and-learning


مثال - حاجة أطفال الیمن للدعم النفسّي بعد الصدمات

اقرأ مقال مساعدة وسام إلستعادة طفولتھ من خالل الدعم النفسّي والاجتماعّي
أو شاھد مقطع الفیدیو القصیر
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https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/stories/helping-restore-wesams-childhood-through-psycho-social-support.html
https://youtu.be/66MlYDpWfmk


الصدمة والتعّلم

الصدمة ھي استجابة لحدث أو أكثر من األحداث المثیرة للتوّتر لدرجة تؤّثر سلباً في القدرة على التكّیف. 
تتجاوز آثار الصدمة األداء األكادیمّي وتسّبب صعوبات أخرى.

خالل الطفولة
صعوبات اجتماعّیة
صعوبات العاطفّیة
صعوبات دراسّیة

خالل فترة المراھقة
صعوبات اجتماعّیة
صعوبات العاطفّیة
صعوبات دراسّیة

+
ممارسات مؤذیة للشخص نفسھ
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آثار الصدمة على الطّالب

تأثیر سلبّي على:
األداء ااألكادیمّي●
السلوك  في الصّف ●

الدراسي
العالقات االجتماعّیة●

انخفاض القدرة على:
التركیز●
الحفظ واالستذكار●
مھارات اللغة ●
القدرة على التنظیم●
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تأمُّل: دعم الطّالب المصابین بصدمات نفسّیة؟

في سیاقات األزمات والنزوح، ربما یكون ھناك طالب واحد على األقل قد تعّرض لحدث صادم دون علمك.

یحتاج ھؤالء الطّالب والمجموعة بأكملھا إلى دعمك وتوجیھك للتغلب على الصعوبات التي یواجھونھا.

خذ بضع دقائق للتفكیر فیما یمكنك القیام بھ لدعم الطّالب المصابین بصدمات نفسّیة
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ماذا یمكنني أن أفعل كمعّلم؟

إنھ جھد فردّي و جماعّي یشمل جمیع موظفي المدرسة.● جھد جماعّي

توفیر مساحة آمنة لتعزیز الراحة النفسّیة والتعلّم●
توفیر الشعور باألمان●

بیئة آمنة للراحة 
النفسّیة والتّعلم

نسج روابط اجتماعّیة●
تقدیم الدعم االجتماعّي والنفسّي●

 الدعم النفسّي
واالجتماعّي

توفیر الفرص لتطویر المھارات االجتماعّیة والعاطفّیة عالوة على ●
المھارات األكادیمّیة

التعّلم االجتماعّي 
العاطفّي
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المرونة النفسّیة ھي القدرة على التعامل مع التوّتر والضغوط والتكّیف 
مع التحدیات. تتحّقق المرونة عندما تكون عوامل الحمایة  المتوفرة 

أقوى من عوامل الخطر المسببة للضرر.

ما ھي العوامل التي تزید المرونة النفسّیة؟

Resilience المرونة النفسّیة
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المرونة النفسّیة بالنسبة لك أیضا!
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 شاھد ھذا الفیدیو القصیر عن المرونة
النفسّیة وأسالیب تعزیزھا

https://www.youtube.com/watch?v=kjdQhk8F3pc
https://www.youtube.com/watch?v=kjdQhk8F3pc


كشفت البحوث عن مجموعة مشتركة من العوامل التي تھیئ األطفال 
لتحقیق نتائج إیجابّیة في مواجھة الشدائد الكبیرة:

العالقات السلیمة بین البالغین واألطفال؛ ●

على سبیل المثال معك أنت، معلّمھ أو معلّمتھ○

تنمیة الشعور بالكفاءة الذاتیة والقدرة على ضبط النفس؛●

توفر فرص بناء مھارات التكّیف وقدرات التنظیم الذاتّي؛●

اإلیمان بأّن اإلخفاقات والفشل ھي فرص للتعلّم.●

 التمّسك بالعقائد، وغرس قیم اإلیمان والتفاؤل، وممارسة التقالید ●
الثقافّیة بحرّیة.

دور التعّلم االجتماعّي العاطفّي والدعم النفسّي واالجتماعّي في تعزیز المرونة النفسّیة

 /https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/resilience :مصدر 25



مشاركة خبرات



تأمُّل- كیف یمكن أن یفید الدعم النفسّي واالجتماعّي الطّالب الذین مّروا بأحداث صادمة؟

نشاط فردّي- ثم مناقشة جماعّیة
 

خذ بضع دقائق للتفكیر في طالب تعّرض لحدث صادم والعالمات التي تظھر علیھ. ●

حّدد احتیاجات الطالب○

فّكر في كیفیة استفادة ھذا الطالب من دعمك النفسّي واالجتماعّي.○

ھل ھو / ھي بحاجة إلى دعم أشخاص آخرین بدالً منك؟○

استخدم الجدول الموجود في الشریحة التالیة لتحدید االحتیاجات واقتراح التدابیر الالزمة ●
تذّكر قاعدة الخصوصیة: یجب أال تذكر اسم الطالب أو تحدد ھوّیتھ●
في رأیك ما ھو دور المعّلم في الدعم النفسّي واالجتماعّي لطّالبھ؟●

المصدر: وحدة تدریب اآلیني على الدعم النفسّي واالجتماعّي والتعلّم االجتماعّي العاطفّي27



أعط أمثلة عن التدابیر الممكنة

احتیاجات الطالب   التدابیر الممكنة لتحسین الراحة النفسّیة للطالب المصابین بصدمات نفسّیة

 الشعور باالنتماء

العالقات مع األقران

الروابط الشخصیة

التحفیز الفكري

التحفیز البدني

الشعور بالتقدیر
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التدابیر النفسّیة واالجتماعّیة الممكنة احتیاجات األطفال

إنشاء  بنیة تربویة یشعر فیھا األطفال بأنھم مشمولین.
الشعور باالنتماء

تشجیع العودة إلى ممارسات رعایة الطفل التقلیدیة والمتعارف علیھا، حیثما أمكن ذلك.

توفیر روتین مستقر وتفاعلي، من خالل المدرسة أو من خالل تنظیم أنشطة تعلیمیة أخرى.
إتاحة أنشطة جماعّیة وأنشطة فریق(ریاضة ، دراما ، إلخ) تتطلب التعاون واعتماد المشاركین على بعضھم البعض.العالقات مع األقران

االعتماد على المعلمین الذین یمكنھم إقامة عالقات رعایة مناسبة مع األطفال.
توفیر فرص لالندماج والوحدة االجتماعّیة من خالل تدریس واحترام جمیع القیم الثقافیة، بغض النظر عن التجارب السابقة.الروابط الشخصیة

تعزیز نمو الطفل من خالل توفیر مجموعة متنوعة من الخبرات التعلیمیة. التحفیز الفكري

تشجیع األنشطة الترفیھیة واإلبداعیة، التقلیدیة منھا والجدیدة، من خالل األلعاب والریاضة والموسیقى والرقص، إلخ. التحفیز البدني

إتاحة فرص للتعبیر من خالل المناقشات الفردیة أو الجماعیة، والرسم، والكتابة اإلبداعیة، والدراما، والموسیقى، إلخ. ھذه النشاطات تعّزز 
االفتخار والثقة بالنفس.  الشعور بالتقدیر

التعّرف على األطفال، وتشجیعھم، والثناء علیھم 

احتیاجات وأمثلة عن تدابیر الدعم النفسّي واالجتماعّي



ھرم تدابیر الدعم النفسّي واالجتماعّي



ھرم تدابیر الدعم النفسّي واالجتماعّي
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نشاط تصنیف

نشاط على الورق

طابْق التدابیر بالمستوى 
المناسب في ھرم التدابیر.

 

INEE 2016 ،ورقة مرجعیة- الدعم النفسّي واالجتماعّي والتعلّم االجتماعّي والعاطفّي في السیاقات المتأثرة باألزمات 32
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الدعم النفسّي واالجتماعّي على أرض الواقع

أین یتّم النشاط؟1.

ما ھو النشاط؟2.

من یدیر النشاط؟3.

من المستفید من النشاط؟4.

كیف یعّزز ھذا النشاط الراحة النفسّیة 5.
واالجتماعّیة؟

ما ھو مستوى الھرم الذي یستھدفھ ھذا 6.
النشاط؟
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اقرأ دراسة الحالة المعطاة لمجموعتك وناقشھا:

ما ھي تدابیر الدعم النفسّي واالجتماعّي والتعلّم االجتماعّي العاطفّي التي یمكنك مالحظتھا في ھذه الدراسة؟●

من ھي الفئة المستھدفة من التدابیر المتّبعة؟ كیف یستفیدون منھ؟●

من أیضاً یمكن أن یستفید من ھذه التدابیر؟ كیف؟●

في أي مستوى من ھرم  PSS-SEL تقع ھذه التدابیر؟●

اكتسب مزید من الخبرة من خالل دراسات حالة
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نشاط استرخاء للمعّلمین والطّالب

في بعض األحیان، بضعة أنفاس عمیقة تساعدك على االسترخاء.
التعلیمات

اجلْس أو قْف في وضع مریح.●

استنشْق من أنفك لمّدة خمس ثوان. سأعّد إلى خمسة، لذا اتبع صوتي واستنشق برفق عندما أعد.●

 ازفر من فمك لمّدة خمس ثوان. سأعّد إلى خمسة، لذا اتبع صوتي وأطلق الزفیر ببطء في أثناء العّد. ●

كّرْر تمرین التنّفس ھذا ألربع دورات تنّفس، مع العّد ببطء. ●

شارْك مع الزمالء كیف تشعر اآلن.●
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دورنا كمعّلمین



تأمُّل: ماذا علي أن أفعل كمعّلم؟

ناقش في مجموعات صغیرة وتوّصل إلى بعض اإلجراءات ومن ثم شاركھا مع اآلخرین

بصفتك معلّم لطالب الجئین ونازحین داخلًیا (أو مستضعفین) ، 

ما ھو دورك في ضمان الدعم النفسّي واالجتماعّي المناسب لھم؟●

ما ھي الخطوات التي یمكنك اّتخاذھا؟●

ماذا یمكنك أن تفعل لتعزیز الدعم النفسّي واالجتماعّي المناسب في مدرستك أو على نطاق أوسع في مجتمعك؟●
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مبادئ المساعدة المسؤولة

احترام سالمة وكرامة وحقوق الطالب .1

تكییف ما نقوم بھ لمراعاة ثقافة الطّالب  وتقالیدھم
.2

االّطالع على التدابیر األخرى المّتخذة على مستوى المدرسة أو المجتمع  .3

العنایة بنفسِك .4
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أرشد الطّالب إلى ●
الخدمات المتاحة

انقل المعلومات إلى ●
مسؤولي المدرسة.

إذا أمكن، تواصل مع ●
األھل وعرفھم بالدعم 

المجتمعي المتاح.

تحقق من ضمان األمن●

حّدد الطّالب ذوي ●
االحتیاجات األساسیة 
الملحة بشكل واضح.

حّدد الطّالب الذین یبدون ●
في ضائقة.

تدابیر للدعم النفسّي واالجتماعّي األولّي 

39

أنصت
بادر بالتواصل مع الطّالب ●

الذین یبدون بحاجة إلى 
الدعم. 

حاول أن تفھم ما ھي ●
احتیاجاتھم واھتماماتھم. 

استمع وأظھر تعاطفك.●

وّجھ وتواصل راقب 



خاتمة - تأّمالت
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واآلن...
اقترح تدابیر دعم نفسّي واجتماعّي قابلة للتطبیق وتتالءم مع سیاق عملك 

التدابیر الممكنة لتحسین الراحة النفسّیة الطّالب المصابین بصدمات نفسّیة احتیاجات الطالب

الشعور باالنتماء

العالقات مع األقران

الروابط الشخصیة

التحفیز الفكري

التحفیز البدني

الشعور بالتقدیر



التأمل وفق طریقة 1-2-3

فّكْر في ما یلي واكتب أفكارك على ورقة:

3 مفاھیم جدیدة اكتشفتھا الیوم●

2 تدبیران PSS تعتقد أّنھ یمكنك تطبیقھما اعتباًرا من الغد●

سؤال واحد أو جانب مقلق ال یزال یتعّین إیضاحھ أكثر●
 

ناقش إجاباتك مع زمیل بجوارك ثّم مع المجموعة.
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ھل تّم تحقیق أھدافنا؟

كیف تقّیم إتقانك ألھداف الیوم على مقیاس من 1-10؟ إلى أّي مدى أنت قادر على:

التعّرف على آثار التوّتر والصدمات في تعلّم الطّالب وسلوكھم االجتماعّي1.

التعّرف على دور الدعم النفسّي واالجتماعّي في تعزیز مرونة الطّالب في سیاقات األزمات.2.

التمییز بین احتیاجات الدعم النفسّي واالجتماعّي المختلفة 3.

تصنیف االحتیاجات والتدابیر حسب ھرم تدابیر الدعم النفسّي واالجتماعّي والتعلّم االجتماعّي العاطفّي 4.
PSS-SEL

اقتراح تدابیر دعم نفسّي واجتماعّي مناسبة وقابلة للتطبیق في سیاق عملك.5.

ھل لدیك أّیة اقتراحات لتحسین ھذه المادة التدریبیة؟
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شكراً على مشاركتكم!

 أرسل أسئلتك وتعلیقاتك إلى
clipmail@ceinternational1892.org

ھذا العمل مرخص بموجب رخصة المشاع اإلبداعي 
 Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
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