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امللخ�ص  
تعد املدار�س من وجهة نظر التعليم الإيجابي اأماكن ل�سقل املواهب الفكرية للطالب وتطوير جمموعة وا�سعة من نقاط القوة واملزايا والكفاءات 
ال�سخ�سية، التي تدعم جمتمعًة رفاههم. ويختلف ما يبدو عليه هذا الأمر من دولٍة لأخرى ومن مدر�سة لأخرى، ولكن جوهره هو التوجه “ال�سخ�سي 

+ الأكادميي” يف جمال التعليم. وتدعم وتدفع ال�سبكة الدولية للتعليم الإيجابي مثل هذا التغيري يف التعليم يف جميع اأنحاء العامل.

ويعد الدعم وا�سع النطاق �سروريًا لنجاح حركة التعليم الإيجابي، ويجب اأن نكون على �سواب ب�سكل وا�سح من النواحي الفل�سفية والعلمية اأي�سًا. 
ويف حال مل نتمكن من اإظهار اأن احلجج التي تدعم التعليم الإيجابي �سحيحة من حيث التطبيق وال�سيا�سة والبحث، فاإننا لن نقوم بتغيري التعليم 
بالطريقة التي تقرتحها ال�سبكة الدولية للتعليم الإيجابي. لذلك �سعى هذا التقرير اإىل توفري اأقوى الأدلة من البحث وال�سيا�سة والتطبيق من العقد 

املا�سي لدعم التعليم الإيجابي.

البتدائية  املدار�س  من  حالت  ودرا�سة  الإيجابي؛  التعليم  عن  تاريخية  وملحة  ومقدمة  الرواد  اأحد  روؤية  اأق�سام:  خم�سة  اإىل  التقرير  هذا  وُيق�ّسم 
والثانوية والثالثية التي تطبق التعليم الإيجابي ب�سكل ن�سط حول العامل؛ وروؤى ال�سيا�سات عن التعليم الإيجابي. كما مت ت�سمني قامو�س للم�سطلحات 

يف نهاية هذا التقرير.
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رواية اأحد الرواد: مقدمة وملحة تاريخية 
عن التعليم الإيجابي

الدكتور مارتن �سليجمان
الإيجابي  النف�س  علم  موؤ�س�سي  اأحد  �سليجمان  مارتن  الدكتور  يعترب 
جامعة  يف  فاميلي”  “زيلريباك  موؤ�س�سة  يف  النف�س  علم  واأ���س��ت��اذ 

بن�سلفانيا. وفيما يلي روايته عن التحرك جتاه التعليم الإيجابي

وملحة عامة عن م�ساريعه يف هذا املجال النا�سئ.

�ساأل اأنتوين �سيلدون املجتمعني يف مدر�سة “لورن�سفيل” يف نيوجري�سي 
قائاًل: “بكلمتني اأو اأقل، ما الذي تتمنوه لأطفالكم؟”.

والفرح  ال��ذات  وحتقيق  والر�سا  واملغزى  “ال�سعادة  قائلني:  فهتفنا 
الكلمات  تتابعت  حيث  واملثابرة”،  وال�سجاعة  واحلما�س  وال�سحة 
يف  العامل  اأنحاء  جميع  من  للمعلمني  ملتقى  املنا�سبة  وكانت  م��رارًا. 
يونيو 2007، وكان ومو�سوعنا عن كيفية بناء نقاط القوة غري املعرفية 
-كاملغزى والتفاعل والتفاوؤل وامل�ساعر الإيجابية- يف املدار�س. وي�سغل 
اأنتوين من�سب مدير مدر�سة ويلنجتون املرموقة يف اململكة املتحدة، 
حزب  موؤرخي  واأح��د  بلري،  وت��وين  ميجور  جون  �سرية  كاتب  اأن��ه  كما 
اإعالمية كبرية يف  اأنتوين برناجمًا حظي بتغطية  واأطلق  املحافظني. 
خطيبًا  لكونه  اإ�سافة  التاأمل،  على  بالعتماد  يتميز  حيث  مدر�سته، 

بارعًا.

ثم �ساألنا قائاًل: “اخربوين بكلمتني اأو اأقل، مالذي تدّر�سه املدار�س؟”

احل�ساب  وعلم  “الن�سباط  ال��رتدد:  من  ب�سيء  الكلمات  فت�سربت 
والعمل بجد والعلوم والثقافة والن�سجام”.

اأنه  القائمتني. تخيلوا  اأي تداخل بني  “اأتالحظون؟ ل يوجد  ثم قال: 
واملغزى  والفرح  كالرفاه  الأوىل  القائمة  ما ذكر يف  كل  تعليم  ميكننا 
التقليدية  بالأهداف  امل�سا�س  دون  والتفاعل وغريها،  الذات  وحتقيق 
التعليم،  من  نوعًا جديدًا  اأنتوين  وحدد  الإجناز”.  وقائمة  للمدر�سة، 

واأعتقد اأنه يجب ت�سميته “التعليم الإيجابي”.

هذا هو تاريخ التعليم الإيجابي وفقًا لروايتي

اإذا  اأنا و�سوزان نولني-هويك�سيما وجوان جريجو�س باختبار ما  قمنا 
كان الت�ساوؤم يهيئ اأطفال املدار�س ال�سغار لالإ�سابة بالكتئاب، كما 
)نولني-هويك�سيما،  بذلك  يقوم  حتمًا  اأنه  ووجدنا  له.  الكبار  يهيئ 

وجريجو�س و�سليجمان، 1922(.

وميكن لالعتقاد اأن �سبب وقوع الأحداث ال�سيئة هو عوامل �سخ�سية 
ودائمة ووا�سعة النت�سار، اإىل توقعات قوية بح�سول الكتئاب و�سعف 
ت��رتاوح  الذين  الأط��ف��ال  ل��دى  حدوثها  من  ع��ام  بعد  الدرا�سي  الأدء 
حلدوث  خطر  عامل  الت�ساوؤم  وي�سكل  عامًا.   11-8 بني  اأعمارهم 
الكتئاب �ساأنه �ساأن التدخني الذي يعد عامل خطر حلدوث �سرطان 

الرئة، وميكن للت�ساوؤم اأن ي�سكل عامل خطر اأكرب يف حقيقة الأمر.

التل  اأ�سفل  اإ�سعاف  �سيارة  فوجود  العالج،  قبل  بالوقاية  نوؤمن  اإننا 
منع  من  بكثري  اأ���س��واأ  ا�سرتاتيجية  ي�سكل  املنحدر  من  ال��وق��وع  بعد 
نعلم الأطفال املعر�سني خلطر  اأن  اأ�ساًل.  هل ميكننا  وقوع احلادث 
ُيعّلم  كما  متامًا  الواقعية،  غري  املت�سائمة  الأفكار  مقاومة  الكتئاب 

العالج الإدراكي الكبار يف طور العالج اأن ي�سبحوا اأكرث تفاوؤًل؟.

اإىل  ال�سوؤال  الأمر منع حدوث الكتئاب؟ يقودنا هذا  هل ميكن لهذا 
هي  تلك  وكانت  بن�سلفانيا  يف  لالأطفال  وقائي  برنامج  اأول  تطوير 
اللحظة يف �ستاء عام 1990، التي بداأ فيها التعليم الإيجابي بالن�سبة 

يل.
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برنامج المرونة في بن�سلفانيا

ا�ستكملت جني جيلهام درا�سات ما بعد الدكتوراه يف مركز يال لدرا�سات الأطفال بعد اإمتامها �سهادة الدكتوراه حتت اإ�سرايف؛ وليزا جايكوك�س، التي 
ح�سلت لتوها على �سهادة الدكتوراه؛ وكارين ريفيت�س، التي اأمّتت برنامج وقائي ميتد لفرتة 12 اأ�سبوعًا بواقع �ساعتني يف الأ�سبوع لطالب املدار�س 
املتو�سطة. وقاموا جميعًا بتاأليف كتّيب دقيقة بدقيقة، وقمنا مبراقبة 200 من طالب ال�سف اخلام�س وال�ساد�س لإيجاد الأطفال ال�سبعني الأكرث 

عر�سة لالكتئاب )�سليجمان وريفيت�س وجيلهام، 1995(.

وتابعنا الأطفال ملدة �سنتني و�سوًل اإىل �سن البلوغ، وهو ال�سن الذي يرت�سخ فيه الكتئاب لأول مرة غالبًا. وقبل بدء الربنامج، كان لدى 25 يف املائة 
من الأطفال يف كل من جمموعة الوقاية وجمموعة املقارنة درجات اكتئاب معتدلة اإىل �سديدة. وبنهاية الربنامج، بعد 12 اأ�سبوعًا انخف�ست الن�سبة 
يف جمموعة الوقاية اإىل 13 يف املائة اأما جمموعة املقارنة فبقيت عند ن�سبة 23 يف املائة. وبعد عامني، كان لدى 22 يف املائة فقط من جمموعة 
الوقاية اأعرا�س اكتئاب متو�سطة اإىل �سديدة، بينما عانت ن�سبة كبرية بلغت 44 يف املائة من جمموعة املراقبة من الكتئاب اأي ما ميثل �سعف ن�سبة 

جمموعة الوقاية. ويكمن ال�سبب الرئي�سي يف ذلك بالتغيري من الت�ساوؤم اإىل التفاوؤل يف جمموعة الوقاية، وهو بال�سبط ما كنا نعلمه لالأطفال.

ويكمن �سر تعّلم التفاوؤل يف تعّلم كيفية مالحظة ونبذ الأفكار الكارثية غري الواقعية. وي�سكل طالبي اخلريجني وطاقم عملي اأ�ساتذة رائعني للتفاوؤل، 
ولكن ليوجد عدد كاٍف منهم، لذا بداأنا بتدريب اأ�ساتذة املدار�س، وقيا�س اأدائهم يف جمال الوقاية من الكتئاب. وبالنظر اإىل م�ستويات الكتئاب 
 20 2016، وبعد  اأداًء جيدًا يوازي عمل فريقي. وبحلول عام  التي متت الوقاية منها وكمية التفاوؤل الذي تعلمه طالبهم، فاإن الأ�ستاذة يقدمون 
عامًا على بدء برنامج بن�سلفانيا للوقاية، فاإن الربنامج �سيتكرر مرات عديدة حول العامل و�سيطبق على الأطفال الأغنياء والفقراء والبي�س وال�سود 
والآ�سيويني والالتينيني وغريهم، وباللغة الإنكليزية وغريها من اللغات. ويعد برنامج الوقاية من الكتئاب والقلق، “�سغريًا” اإىل “متو�سط” احلجم 

ولكنه فّعال )هوروويتز وجاربر، 2006(.

يعّلم برنامج بن�سلفانيا للوقاية املرونة وميكن اعتباره �سّباقًا يف جمال التعليم الإيجابي، ولكنه اأقدم من علم النف�س الإيجابي حيث مل تكن العديد من 
اأدوات علم النف�س الإيجابي متوفرة  حتى عام 2002. يعّد نبذ الأفكار الكارثية اأداًة رئي�سيًة يف العالج النف�سي املعتاد للتخل�س من التاأثري ال�سلبي 
وحتويله اإىل اإيجابي. ولكنه ل يتعلق ب�سكل مبا�سر ببناء امل�ساعر الإيجابية اأو التفاعل اأو العالقات اجليدة اأو املغزى اأو الإجنازات. و�سيهدف التعليم 

الإيجابي، وهو منهج لن تتم ت�سميته اإل يف الأعوام القادمة، اإىل بناء تلك الأمور ب�سكل مبا�سر.

جريت واأنجيال دوكوورث

تلقى ا�ستعرا�سنا للعوامل غري املعرفية يف املدار�س دفعًة كبريًة بو�سول اأجنيال دوكوورث. ويف �سبتمرب 2002، ان�سمت اأجنيال كطالبة درا�سات عليا 
يف ال�سنة الأوىل. وعملت �سابقًا كمّدر�سة يف املدينة، وم�ست�سارة يف �سركة “ماكنزي” ورئي�سة ملنظمات غري حكومية، وزميلة يف برنامج “مار�سال” 
يف اأك�سفورد. ولديها وجهة نظر غري تقليدية عن �سبب الأداء ال�سيئ لبع�س الأطفال املوهوبني يف املدار�س و�سبب الأداء الالمع لبع�س الأطفال الأقل 

موهبًة، وهي ترى اأن الأمر ل يتعلق باملوهبة واإمنا ب�سخ�سية الطفل.

وكان العتقاد ال�سائد والت�سحيح ال�سيا�سي لنحو قرن من الزمن، يلقيان بالالئمة على الأ�ساتذة واملدار�س وحجم ال�سف والكتب املدر�سية والتمويل 
وال�سيا�سيني والآباء، لف�سل الطالب، اإذ كانت يتم توجيه اللوم اإىل اأي �سيء واأي �سخ�س ماعدا الطالب اأنف�سهم، حيث كنا ن�ساأل اأنف�سنا: ماذا؟ كيف 

نلوم ال�سحية؟ كيف نلقي باللوم على �سخ�سية الطالب؟.

وبداأت اأجنيال العمل على نق�س هذا العتقاد منذ مبا�سرتها العمل يف برنامج بن�سلفانيا، وهي ترغب مبعرفة كيف ميكن اأن ت�سهم مقارنة الن�سباط 
الذاتي مع معدل الذكاء يف توّقع الطالب الناجحني يف املدار�س. واأن�ساأت اأجنيال مقيا�سًا مركبًا من الن�سباط الذاتي، وطبقته على جميع طالبها، 
ووجدت اأن طالب ال�سف الثامن املن�سبطني ذاتيًا يوا�سلون حتقيق درجات اأعلى، ويحققون نتائج اأعلى يف الختبارات، ويق�سون وقتًا اأكرب يف اإجناز 
فرو�سهم املنزلية، وي�سرعون باإجنازها يف وقت اأبكر، وي�ساهدون التلفاز ب�سكل اأقل. واإن الن�سباط الذاتي يتفوق على م�ستوى الذكاء بالن�سبة للنتائج 

الأكادميية بنحو عامل اأو اثنني )دوكوورث و�سليجمان، 2005(.

وجذب هذا الأمر اهتمام اثنني من املدراء البارزين من مدار�س تقع على الطرف املقابل من الطيف القت�سادي. اأحدهم هو ديفيد ليفني، مدير 
مدار�س “نوليدج اإز باور” )KIPP( التي تعترب جمموعة من اأكرث من 100 مدر�سة حت�سريية للدرا�سة اجلامعية ت�سم اأطفاًل فقراء �سودًا واأطفاًل 
من اأ�سول لتينية، ومبعدلت جناح مبهرة: 8000 خريج جامعي خالل الأعوام املا�سية، و�سعارهم هو: “اإعمل بجد، وكن لطيفًا”. اأما �سريك ديفيد 

فهو دومينيك راندولف الذي تلقى تعليمه يف بريطانيا ويدير مدر�سة “ريفريديل” يف �سمال مانهاتن.
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ويرغب هذان املديران يف اإدراج “علم النف�س الإيجابي” يف مدار�سهما، وب�سورة اأكرث حتديدًا يف برامج التعليم اخلا�سة بال�سخ�سية، وقاما بزيارتنا 
يف بن�سلفانيا وبداأنا التعاون املثمر معهما. وركزنا على اإن�ساء اجلانب الأمين من بطاقة التقرير الذي يدعم التقرير الأكادميي التقليدي، ويقي�س 
املوقع  على  التقرير  بطاقة  م�ساهدة  الجتماعي )ميكنكم  الذكاء  اإىل جانب  والمتنان،  والتفاوؤل  النف�س  و�سبط  ال�سخ�س  لدى  م�ستوى احلما�س 

.)https://characterlab.org/measures :الالإلكرتوين التايل

وتت�سف اأجنيال بكونها متّقدة احلما�س، وهي مقبلٌة على م�ستقبل مهني باهر يف درا�سة الن�سباط الذاتي واملثابرة، ب�سغف وداأب كبريين لتحقيق 
الأهداف طويلة الأمد. وبينما اأكتب، واإن كتاب اأجنيال الأول الذي يحمل عنوان “املثابرة”، يحتل املرتبة الثانية يف قائمة “نيويورك تاميز” للكتب 

الأكرث مبيعًا، وهي تعترب الآن لعبًا اأ�سا�سيًا يف التعليم الإيجابي وغريه.

مدر�سة جيلونج الأكاديمية

وبعد ب�سعة اأعوام، ُقلت: “تخيلوا التعليم الإيجابي”، يف ختام خطابي اأمام املانحني يف مدر�سة جيلوجن الأكادميية، وهي مدر�سة خا�سة رائدة يف 
اأ�سرتاليا. وهناك عرّبت عن روؤيتي بخ�سو�س اأطفال املدار�س الذين يتمتعون بال�سعادة والتفاعل والعالقات الطيبة واملغزى والإجنازات الكبرية، 

واأ�سفت عليها ا�سم التعليم الإيجابي. وبعد ب�سعة اأ�سهر اتفقت اأنا وريفيت�س مع مدر�سة جيلوجن الأكادميية على:

تدريب جميع املدر�سني البالغ عددهم 200 مدر�س يف علم النف�س الإيجابي ونقاط القوة واملرونة.	 
ترتيب زيارة حما�سرين من ال�سخ�سيات البارزة يف علم النف�س الإيجابي من جميع اأنحاء العامل.	 
تعيني مدير بدوام كامل ل�سوؤون التعليم الإيجابي.	 
تعيني م�سمم مناهج لقيادة الطاقم التدري�سي يف و�سع منهاج من احل�سانة وحتى ال�سف الثاين ع�سر با�ستخدام علم النف�س الإيجابي.	 

يناير 2007: و�سلت اإىل حرم مدر�سة جيلوجن الأكادميية ب�سحبة كارين ريفيت�س و15 من طالبي حملة �سهادة املاج�ستري يف علم النف�س الإيجابي 
التطبيقي )MAPP( ورتبت لقدوم اأع�ساء هيئة بن�سلفانيا التدري�سية وهم راي فاولر وبارب فريدريك�سون وروي باومي�سرت ودايان تاي�س وكاثلني 
فو�س وكيت هيز و�ستيفن بو�ست وجمموعة متميزة من اأخ�سائيي علم النف�س الإيجابي، اإىل اأ�سرتاليا يف زيارة طويلة الأمد. وقام اأع�ساء الهيئة 
اأول  اآبل” الثانوية من مدينة كان�سا�س، بت�سميم  “جولدن  اإرن�ست، املدّر�س يف مدر�سة  اإ�سراف راندي  التدري�سية ملدر�سة جيلوجن الأكادميية حتت 
منهاج يعتمد على التعليم الإيجابي من احل�سانة وحتى ال�سف الثاين ع�سر. وعندما غادرنا يف يونيو 2007، كانت مدر�سة جيلوجن الأكادميية قد 
اأ�سبحت مركزًا �سّباقًا للتعليم الإيجابي يف العامل، وهو ما �سيتم ت�سليط ال�سوء عليه مبزيد من التف�سيل يف اجلزء الثاين من هذا التقرير. ومنذ 
الإيجابي  النف�س  بتدري�س علم  الإيجابي،  التعليم  ب�سوؤون  واملخت�س  بدوام كامل  العامل  املدير  بقيادة  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  يقوم  ذلك احلني 

للمعلمني من جميع اأنحاء اأ�سرتاليا، كما متنح جامعة ملبورن الآن درجة املاج�ستري يف التعليم الإيجابي. )نوري�س، 2015(.

المملكة المتحدة

للدولة.  ال�سارمة  امل�سالح  مع  وتعامل  الرهبان  �سّنف  والدنيوي، حيث  املقّد�س  بني  يجمع  الدير  رئي�س  كان  الو�سطى،  الع�سور  اإىل  يعود  دير  يف 
ويعترب اللورد ريت�سارد ليارد رئي�س دير ع�سري، اإ�سافًة لكونه خبريًا اقت�ساديًا عامليًا، واأ�ستاذًا يف كلية لندن لالقت�ساد، ومنظرًا اأ�سا�سيًا يف جمال 
العقدين  مر  وعلى  اللوردات.  الأزواج يف جمل�س  اثنني فقط من  واحدًا من  وزوجته مويل  ويعد هو  الربيطاين،  العمال  وقائد يف حزب  ال�سعادة، 
املا�سيني، جعل ريت�سارد هدفه الأ�سا�سي ا�ستقاء اأفكار واعدة من علم النف�س، واإقناع الكيان ال�سيا�سي الربيطاين بالت�سرف وفقًا لها. وقام ب�سحبة 
ديفيد كالرك، الأ�ستاذ يف اأك�سفورد، باإقناع الربملان بتخ�سي�س اأكرث من مليار جنيه اإ�سرتليني لتدريب اآلف املعاجلني الإدراكيني اجلدد ملعاجلة 

الكتئاب )ليارد وكالرك، 2014(.

وبينما كنا من�سي يف ال�سوارع اخللفية جلال�سكو خالل فرتة ال�سرتاحة يف املوؤمتر الذي ت�ساركنا من�سته، قال ريت�سارد: “�ساأجلب برنامج بن�سلفانيا 
الوقائي اإىل مدار�س اململكة املتحدة”.

واأجبته: “�سيكون ذلك عظيمًا، ريت�سارد. اأعتقد اأنه لدينا ما يكفي من البيانات ملحاولة تكرار منوذج �سغري يف ليفربول”.

وقال ريت�سارد بطريقته الدمثة: “مل تفهم الأمر، األي�س كذلك يا مارتي؟ فاأنت كمعظم الأكادمييني توؤمن باأن احلكومات تعتمد ال�سيا�سات عندما 
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تتجمع وترتاكم بيانات العلماء لت�سل نقطًة ل ميكن مقاومتها، واأنا مل اأ�سهد خالل الأعوام التي ق�سيتها يف العمل ال�سيا�سي، حالًة كهذه. تت�سرف 
احلكومات عندما تكون البيانات كافية وعندما تتواجد الإرادة ال�سيا�سية، واإن بياناتك كافية وتتواجد الإرادة ال�سيا�سية اأي�سًا. لذلك �ساأجلب برنامج 

بن�سلفانيا الوقائي اخلا�س بك اإىل مدار�س اململكة املتحدة”.

وبداأ ريت�سارد بجمع الأموال لربامج تدريب املعلمني يف اململكة املتحدة، حيث مت اإطالق هذه الربامج يف 20 مدر�سة يف تاين�سايد اجلنوبية، ومان�س�سرت 
عام 2007. وحتى حلظة كتابة هذا التقرير، مت تدريب اآلف املدر�سني الربيطانيني، حيث قام هوؤلء املدر�سون بتعليم املرونة لع�سرات الآلف من 

الأطفال.

الهند 

ركزت العديد من هذه الدرا�سات على مدار�س ذات ميزانية كبرية وطاقم راغب يف تنفيذها. وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هنا هو: هل ميكن تطبيق 
هذه الدرا�سات يف مناطق ذات دخل اأقل؟ اإن هناك تطورات تبعث على التفاوؤل يف التعليم الإيجابي من الهند. حيث جعل �ستيف ليفينثال هدف 
موؤ�س�سة “كور�ستون” اخلا�سة به تدري�س اأكرث الفتيات فقرًا يف الأحياء الفقرية يف الهند، حيث يقومون بتدري�س علم النف�س الإيجابي لآلف الفتيات 
النظيفة.  املياه  وا�ستخدام  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  واملواقف جتاه  ال�سحية  واملعرفة  العاطفية  املرونة  من  اأكرب  م�ستويات  اإىل  والو�سول  بيهار،  يف 

.)/http://corstone.org/girls-first-biharindia :ميكنكم اإيجاد املزيد من املعلومات على موقعهم على �سبكة الإنرتنت(

المك�سيك

باأخذ مبادئ التعليم الإيجابي اإىل التعليم العايل، فقد قرر هيكتور اإ�سكاميال، رئي�س جامعة تيكميلينيو يف مونتريي يف املك�سيك، عام 2013 اعتماد 
مبداأ التعليم الإيجابي للجامعة باأ�سرها. واأ�س�س معهدًا للرفاه ومنظومًة للرفاه ويتلقى الطالب الذين يزيد عددهم عن 40 األف طالبًا من اجلامعات 

الثالثني يف املك�سيك دورات يف علم النف�س الإيجابي. و�سيتم ا�ستعرا�س هذا الأمر ب�سكل اأكرب يف الق�سم الثاين من هذا التقرير.

مدر�سة �سانت بيترز كوليدج – اأدياليد، اأ�ستراليا

تاأ�ّس�ست مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج-اأدياليد )املعروفة با�سم “القدي�سني”( عام 1847 وتعد واحدة من اأهم املدار�س امل�ستقلة يف اأ�سرتاليا. وتخرج 
“رود�س”  و42 من احلا�سلني على منح  ا�سرتاليني،  روؤ�ساء وزراء  نوبل، وع�سرة  �سانت بيرتز كوليدج ثالثة من احلائزين على جوائز  يف مدر�سة 
)Rhodes( الدرا�سية. يف عام 2011، ا�سطحبني �ساميون موراي، وهو مدير ن�سط يتمتع بروؤى �سديدة، وماثيو وايت، وهو مدير الرفاه والتعليم 
الإيجابي، اإىل هناك للم�ساعدة على جتديد مدر�سة رائعة ا�ستنادًا اإىل التعليم الإيجابي. وقد ا�ستقدما كارين رايفي�س وفريق من بن�سلفانيا بهدف 
تعليم املدّر�سني، وقاما برعاية �سل�سلة من الندوات التي ت�سم نخبة من النجوم اأمام ولية جنوب اأ�سرتاليا، وما زالت م�ستمرة بعد �ستة اأعوام على 
اإطالقها. وبالتعاون مع ليا واترز، وهي الرئي�سة احلالية املنتخبة جلمعية علم النف�س الإيجابي الدولية )IPPA(، ن�سر �ساميون وماثيو لغة القوة بدًل 
من ال�سعف و�سط الطالب واملدّر�سني وجميع املوظفني، كما و�سعا منوذج ال�ستعالم التقديري الذي ا�ستحدثه دايفيد كوبرايدر كاأداة للتوا�سل على 

نطاق املدر�سة. اأنظر املزيد من التفا�سيل حول الدرا�سة يف مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج يف الق�سم 2.

والأهم اأنهما قّدرا ن�سبة الرفاه يف املدر�سة من البداية وبا�سرا با�سرتاتيجية ن�سر لإي�سال م�سرية املدر�سة على اأو�سع نطاق ممكن، وحلّث النقا�س 
التعليمي. وبعد عدة اأعوام، اأ�ّس�س �ساميون موراي جمعية مدار�س التعليم الإيجابي يف اأ�سرتاليا )PESA( بالتعاون مع ت�سعة نظراء رائدين اآخرين يف 
اأ�سرتاليا. ويكمن هدف جمعية )PESA( يف ريادة وتعزيز علم الرفاه وعلم النف�س الإيجابي لتمكني جميع الطالب واملدار�س واملجتمعات من حتقيق 
الزدهار. وهي الآن جمعية تتاألف من اأكرث من �ستني مدر�سة )وايت اآند موراي، 2016(. ويعّد �ساميون الرئي�س الفتتاحي جلمعية )PESA( وهو 

ملتزم بن�سر التعليم الإيجابي يف املدار�س بجميع اأنحاء البالد، واي�ساله اإىل املدّر�سني واملدراء يف جميع اأنحاء اأ�سرتاليا.

ويف تلك الفرتة، قّرر �سعادة النائب جاي ويذرهيل، وهو رئي�س الوزراء ال�45 جلنوب اأ�سرتاليا، اأن يقي�س الرفاه بانتظام يف جميع اأنحاء البالد، 
واأدخلت اإداراته اأن�سطة علم النف�س الإيجابي يف خدمات ال�سحة النف�سية وامل�ست�سفيات. وتتوا�سل اجلهود من خالل مركز الرفاه واملرونة يف معهد 

جنوب ا�سرتاليا لل�سحة والأبحاث الطبية يف حماولة لإن�ساء اأول دولة مزدهرة.

بوتان، المك�سيك، بيرو
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اأدلر:  لأليخاندرو  الدويل”. وقلت  ال�سعيد  الإيجابي على  التعليم  ن�سر  “�ساأحاول  يلي:  الواعد لدي يف فيالدلفيا مبا  الدكتوراه  اأخربت طالب  لقد 
وقتًا على  العليا، وهو يق�سي  اإمتام درا�ساته  بعد  املهنية  ليبداأ م�سريته   2011 بوتان يف عام  اإىل  األيخاندرو  و�سافر  “هذا قد يالئم طموحاتك”. 

منت الطائرات بقدر الوقت الذي مي�سيه يف بن�سلفانيا. وتعّد بوتان دولة �سغرية يف جبال الهيماليا، وهي منا�سبة جدًا لتنفيذ اأول برنامج تعليم 
اإيجابي على نطاق البالد. وكان امللك الرابع جيغمي �سينغيي وانغ�سوك قد اأعلن يف عام 1972 “اأن ال�سعادة املحلية الإجمالية اأهم من الناجت املحلي 
الإجمايل”. و�سّجعت هذه الفكرة ال�سيا�سة العامة وحّددت وزارة الثقافة البوتانية باأن ر�سالتها تكمن يف ن�سر الوعي ب�ساأن ال�سعادة املحلية الإجمالية. 
ودعتنا الوزارة لن�سارك يف تطوير منهج ال�سعادة املحلية الإجمالية، وتراأ�س األيخاندرو امل�سروع. وميتد املنهج املعّد ل�سفوف ال�سابع متو�سط حتى 

الثانوي على مدى 15 �سهرًا وي�ستهدف ع�سر مهارات حياتية وهي:

1( اليقظة: الوعي الهادئ ب�ساأن الأفكار والعواطف والبيئة املحيطة.

2( التعاطف: حتديد ما ي�سعر به ويفكر فيه الآخرون.

3( الوعي الذاتي: فهم املرء نقاط قوته ومواهبه وحدوده واأهدافه.

4( التعامل مع العواطف: حتديد العواطف وفهمها واإدارتها.

5( التوا�سل: التعامل ب�سكل ن�سيط وبّناء مع الآخرين.

6( العالقات ال�سخ�سية: التفاعالت ال�سحية والودودة مع الأهل والأ�سدقاء.

7( التفكري الإبداعي: تطوير اأفكارهم اخلاّلقة واملفيدة.

8( التفكري الناقد: حتليل وتطبيق وجتميع وتقييم املعلومات كدليل للمعتقدات والأفعال.

9( اتخاذ القرارات: اختيار اأف�سل املعتقدات اأو خطط العمل من اخليارات املتوفرة.

10( حل امل�ساكل: تعّلم الأ�ساليب ال�سريعة حلل امل�ساكل النظرية والعملية.

ويقوم فريق بن�سلفانيا لدينا با�ستخدام دليل تدريب مكثف بتعليم 53 مدربًا مك�سيكيًا يتمتع كل منهم بخربة يف علم النف�س والتعليم وكيفية تعليم 
املدّر�سني هذه املهارات احلياتية وكيفية تعليم املدّر�سني ت�سمني هذه املهارات يف درو�سهم الأكادميية. ويقوم هوؤلء املدربون ال�53 بتعليم النظراء 
واملدّر�سني التابعني ل�35 مدر�سة، يتم اختيارها ع�سوائيًا. كذلك، يقوم املدربون اأنف�سهم بتعليم النظراء واملدّر�سني يف 35 مدر�سة حول التغذية وعلم 

النف�س وعلم الت�سريح الب�سري.

وبعد 15 �سهرًا، اأ�سبح الطالب يف مدار�س الرفاه يتمتعون بن�سب اأعلى من الرفاه و�سجلوا معدلت قيا�سية اأعلى يف المتحانات مقارنة بالطالب 
الذين يرتادون املدار�س الأخرى. ويبدو اأن املزيد من امل�ساركة واملثابرة كان ال�سبب وراء حتقيق الدرجات املح�ّسنة. ويبدو الأثر الأكادميي كان اأقل 

من بوتان بع�س ال�سيء، نظرًا لوجود م�ستوى اإ�سايف من التدريب بني مدّربي بن�سلفانيا اخلرباء واملدّر�سني اأنف�سهم )اأدلر، 2016(.
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ول�ستكمال اأكرب اأطروحة اأ�سرفت عليها منذ بداية م�سريتي، توّجه األيخاندرو بالتعاون مع البنك الدويل اإىل بريو ليتحقق هذه املرة من 694 مدر�سة 
و694،153 طالبًا. وي�سبه الت�سميم نف�سه ت�سميم املك�سيك وبوتان، واإن املنهج يوازي منهج املك�سيك، ولكن، ثمة م�ستوى واحد لتخفيف التدريب. 
بتدريب  بدورهم  ويقومون  590 مدربًا حمليًا  بتعليم  املدربون حاليًا  يقوم هوؤلء  28 مدربًا من بريو، حيث  بتعليم  بن�سلفانيا حاليًا  ويقوم مدّربو 

النظراء واملدّر�سني من املدار�س ال�694.

يزيد منهج الرفاه الأداء املتعلق بالرفاه والأداء الأكادميي يف اآن معًا، وفقًا لنتائج قيا�سه بعد 15 �سهرًا. وتعد امل�ساركة واملثابرة لدى الطالب جمددًا 
العن�سر الو�سيط، ومع امل�ستوى الإ�سايف لتخفيف التدريب، كان الأثر على الأداء الأكادميي اأ�سغر، مع اأنه كان ملحوظًا ب�سكل كبري.

تر�سيخ  الحتادات على  وتعمل  كبريًا،  ا�ستثمارًا  والنظراء  املدّر�سون  يعّلمه  ما  ا�ستثمار  ويتم  كبريًا.  العامل حتديًا  التعليمي يف  النظام  تغيري  ويعّد 
بتمهيد  ُتعنى  املدار�س  باأن  وتكرارًا،  مرارًا  واأليخاندرو  اأ�سمعه  الذي  الأ�سا�سي  العرتا�س  ويتج�سد  م�ستحيل.  �سبه  التغيري  جتعل  التي  ال�سيا�سات 
الطريق للتعليم العايل ومكان العمل. ومن �ساأن اأي برنامج يعّلم الرفاه لطالب املدار�س اأن ي�ستبدل بربنامج مفيد قائم اأ�سا�سًا. واإن ال�ساعات يف 
اليوم املدر�سي حمدودة ول يكفي املال لدعم ما هو قائم اأ�سا�سًا، وبالتايل، قد يوؤدي اإ�سعاد الطالب اإىل اإ�سعاف النجاح الأكادميي التقليدي. غري 
اأن بيانات األيخاندرو تظهر اأن ال�سباب الذين ينعمون برفاه اأكرث، يفلحون اأكرث يف عملهم الأكادميي، وي�ساركون اأكرث وي�سبحون اأكرث مثابرة يف 

املدر�سة.

وبراأيي، تعّد العالمات املح�ّسنة من الأمور الثانوية املرّحب بها الناجتة من التعليم الإيجابي. ولكن بغ�س النظر عن تاأثريه على النجاح، يعد الرفاه 
املّطرد حّق لكل �ساب وبتنا نعرف حاليًا اأننا ن�ستطيع وعلينا تعليمه.

وحتى ينمو ويتحّول التعليم الإيجابي حتوًل منوذجيًا كبريًا يف التعليم، فاإننا نحتاج اإىل �سبكة ت�سل بني اجلهود العاملية للمدار�س الفردية التي تطّبق 
التعليم الإيجابي واحلكومات الوطنية، وبني الباحثني و�سانعي ال�سيا�سات، وبني املدّر�سني واأف�سل املوارد. هذا هو الهدف الأ�سمى لل�سبكة الدولية 

.)IPEN( للتعليم الإيجابي
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درا�سة حالت يف جمال التعليم الإيجابي

يعترب كثريون اأن التعليم الإيجابي اأ�سبه ببناء جمّرد. وعلى الرغم من اأن التعريف غري وا�سح ويف�ّسر تف�سريًا خمتلفًا يف كل مدر�سة وبلد، فاإننا نقّدم 
بع�س درا�سات احلالت التي ت�سّم جمموعات من اأعمار خمتلفة وبلدان خمتلفة من جميع اأنحاء العامل. وب�سبب القيود التي تفر�سها امل�ساحة، فاإننا 
مل نتمكن من اإدراج كل العمل الذي اأجريناه يف بع�س املواقع مثل جامعة ت�سينغوا مع مدار�س يف ال�سني، ومثل عمل “كور�ستون” مع الوليات النامية 

يف الهند، وغريه من العمل الهائل الذي يجرى يف اإطار التعليم الإيجابي.

وعلى الرغم من ذلك، فاإننا ن�سعر اأن درا�سات احلالت القليلة املطروحة اأدناه تقّدم طريقة لتكوين فكرة عن تطبيق نظرية التعليم الإيجابي من 
الناحية العملية.

وفيما يلي جتارب من ثالث مدار�س:

املوقععمر الطالبنوع املدر�سةا�سم املدر�سة

فيكتوريا، اأ�سرتاليا3-18ابتدائية-حتى الثانويةمدر�سة جيلوجن الأكادميية

اأدياليد، اأ�سرتاليا3-18ابتدائية-حتى الثانويةمدر�سة �سانت بيرتز كوليدج

 16جامعة للدرا�سات العلياجامعة تيكميلينيو

40-18
40 كلية يف جميع اأنحاء املك�سيك
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 مدر�سة جيلوجن الأكادميية،
فيكتوريا، اأ�سرتاليا

دايفيد بوت

مقدمة

قامت مارتي �سليجمان يف عام 2006 بزيارة مدر�سة جيلوجن الأكادميية للمرة الأوىل ووّفرت احلافز لهذه املدر�سة التي حتولت اإىل اأهم البتكارات 
يف تاريخ املدر�سة التي م�سى على تاأ�سي�سها 150 عامًا. فقد ا�ستحدث م�سطلح “التعليم الإيجابي” يف عام 2008 يف مدر�سة جيلوجن الأكادميية، 
وبداأ التح�سري للتدريب الأول ملوّظفي املدر�سة على نطاق وا�سع. ويف نهاية املطاف، اأّدت هذه اخلطوات اإىل ا�ستحداث معهد جيلوجن للتعليم الإيجابي، 

الذي يوّظف حاليًا �سبعة موّظفني بدوام كامل ودّرب اأكرث من 10 اآلف مدّر�س من اأكرث من 600 مدر�سة ومنظمة خمتلفة يف جميع اأنحاء العامل.
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منهجية مدر�سة جيلونج الأكاديمية

يعّد التعليم الإيجابي منهجية على نطاق املدر�سة بكاملها لتحقيق رفاه الطالب واملوّظفني، ويجمع بني علم النف�س الإيجابي واأف�سل املمار�سات يف 
التعليم، ليحّفز ويدعم الأفراد واملجتمعات من اأجل حتقيق الزدهار.

الإيجابية  العواطف  �سليجمان حول  وبناًء على منهجية  الإيجابي  النف�س  ا�ست�سارة خرباء عامليني يف علم  بعد  الأكادميية،  طّورت مدر�سة جيلوجن 
وامل�ساركة والعالقات واملعنى والإجناز )PERMA(، “منوذج التعليم الإيجابي” اخلا�س بها لرفد التعليم التقليدي، وهو اإطار عمل مطّبق يتاأّلف 
من �ستة جمالت: العالقات الإيجابية، والعواطف الإيجابية، وال�سحة الإيجابية، وامل�ساركة الإيجابية، والإجناز الإيجابي، والهدف الإيجابي. وقد 
دّر�سه،  تعّلمه، اختربه،  الإيجابي:  للتعليم  وامل�ستدام  الناجح  التطبيق  تعّزز  اأن  �ساأنها  اأ�سا�سية من  نا�سطة  اأربع عمليات  النموذج  اإىل هذا  اأ�سيف 

وطّبقه.

وُيجري جميع املوظفون اجلدد الذين ين�سمون اإىل مدر�سة جيلوجن الأكادميية، املدّر�سون منهم وغري املدّر�سني، دورة تعريفية يف التعليم الإيجابي 
ملدة 4 اأيام قبل توظيفهم ويتلّقى املوظفون احلاليون تدريبًا ليوم واحد كل �سنة.

الناجتة  الرفاه  الدائم للموظفني على جانبي الرتكيز الذين لطاملا متّيزت بهما املدر�سة، ففوائد  املتوا�سل وحت�سني املهارات  التدريب  ويدّل هذا 
من التعليم الإيجابي يجب اأن تتوفر ب�سكل مت�ساٍو للموظفني والطالب. ويح�سل اأهل الطالب اأي�سًا على فر�س دائمة “لتعّلم” ماهية علم النف�س 
الإيجابي، ويتم ت�سجيعهم حالهم حال املوظفني على “اختبار” مبادئه من خالل تكييف ال�سلوكيات املنا�سبة يف تفاعالتهم مع الآخرين ومع الطالب. 
اأما “التدري�س” في�سّب يف اإطار اي�سال معرفة ومهارات التعليم الإيجابي اإىل الطالب من خالل م�سارين ممّيزين: يتّم تدري�س ح�س�س التعليم 
اإىل العا�سر، وتكّر�س ت�سجيع الرفاه وتزويد الطالب ببع�س الوقت للتفكري مليًا  “ال�سريح” للطالب من ال�سف اخلام�س  اأو  الإيجابي املخ�س�س 
بعالقة هذه املفاهيم بحياتهم اخلا�سة. ويرجع التدري�س “ال�سمني” للتعليم الإيجابي اإىل دمج مفاهيم الرفاه باملوا�سيع القائمة اأ�ساًل حتى تتم 

منهجية الأهداف الأكادميية بطرق تدعم الزدهار. ويدل “التطبيق” على الروؤية الأو�سع ل�ستحداث بيئة مدر�سية �ساملة وجمتمع لتحقيق الرفاه.

وتعّد عمليات التعلم والختبار والتدري�س والتطبيق جامعة ومتناغمة وحيوية، اإذ اإنها تكّمل بع�سها بع�سًا مع مرور الزمن. وهي مبنية على اأ�س�س 
اخلربة الفريدة والكثيفة التي تتمتع بها مدر�سة جيلوجن الأكادميية وتوا�سل حتديثها من خالل م�ساعدة املدار�س يف جميع اأنحاء اأ�سرتاليا والعامل 
على تطبيق التغيري امل�ستدام. ولعّل امليزة املحددة مل�ساهمة مدر�سة جيلوجن الأكادميية تكمن يف منهجيتنا التقليدية لكيفية التعامل مع الأخطاء. 
وت�ستند هذه املنهجية التقليدية اإىل الرعاية، وايجاد طريقة ايجابية للم�سي قدمًا واعتماد العطف والت�سامح يف املنهجية الفل�سفية والتطبيقية. 
ويوّجه َق�َسم اأبقراط الطبي والقاعدة الذهبية، كل �سلوك وكيفية تعامل املدر�سة مع الأخطاء واإ�ساءة التقدير وهفوات الطالب واملوظفني، وكل ما 
يتعلق باملدر�سة. وميكن تعريف هذه املنهجية على اأنها منهجية “اإعداد العالقات” وقادت املدر�سة اإىل ا�ستبدال “�سيا�سة التاأديب” ب�”�سيا�سة العطف 
والت�سامح والإ�سالح”. ويكمن الهدف يف اإ�سالح جميع العالقات املت�سررة واملتاأثرة باخلطاأ واإ�ساءة التقدير. وت�ستند هذه العملية اإىل الرعاية، وهي 
“طريق جديد” للم�سي قدمًا. وتعمل الأطراف متعاونًة  اأجل الت�سارك على ا�ستحداث  تعليمية ب�سكل مبا�سر وتتعلق بالأ�سخا�س العاملني معًا من 
التعليم الإيجابي وتتالءم  اأهداف و”اأدوات”  العملية جميع  اأو امل�سطربة. وت�ستخدم هذه  اإ�سالح العالقات املت�سررة  التزام  ال�سياق وتقبل  �سمن 

مبا�سرة وبو�سوح مع “املعنى” كما ت�ستند يف الوقت نف�سه اإىل الرعاية – لالأفراد واملجتمع.

وتدرك هذه املنهجية اأن النا�س يعي�سون �سمن عالقات بحتة، وحتّدد جودة هذه العالقات الرفاه وراحة البال لكل فرد، والرفاه وراحة البال �سمن 
املجتمعات ويف الأطر احلياتية املتعددة. فالب�سر يخطئون، ومن �ساأن كيفية التعامل مع اخلطاأ اأن تعّزز الرفاه. وقد ا�ستخدمت مدر�سة جيلوجن علم 
النف�س الإيجابي واعتمدت نوايا واأدوات التعليم الإيجابي لت�سمن التعامل مع اخلطاأ بح�ٍس ي�ستند اإىل العالقات، وبطريقة اأخالقية وبهدف حت�سني 
احلياة للجميع. ويف نهاية املطاف، يتيح حتقيق الرفاه الأمثل اإمكانية الزدهار للطالب من الناحية العاطفية والجتماعية والنف�سية. وت�ستخدم 
جميع هذه النواحي جمتمعًة من اأجل تنمية طالب مرنني واأذكياء من الناحية العاطفية، ومت�سلحني بعد اإنهاء درا�ستهم باملهارات الالزمة للنجاح 

والزدهار والقيام مب�ساهمات مفيدة لعاملهم.

وعلى مدى الأعوام الع�سرة املقبلة، وفيما يوا�سل العلم تطوره وت�ساطر مدار�س التعليم الإيجابي اأف�سل املمار�سات ب�ساأن التعليم والتعّلم، فاإننا نعتقد 
اأن ال�سحة النف�سية املح�ّسنة والرفاه اخلا�س ب�سبابنا وجمتمعاتنا �سُتظهر جميعها فوائد هذا اللتزام ال�سروري وامل�سروع لو�سع الرفاه يف �سلب 

التعليم.
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قيا�ص النجاح

يعّد القبول الوا�سع والنجاح املتوا�سل لعلم النف�س الإيجابي، الدليل املتنامي الذي ي�سري اإىل اأن برامج التعليم الإيجابي التي تطّبق بعناية تخّف�س 
حدوث الأمرا�س النف�سية وتعّزز الرفاه �سمن ال�سباب )�سليجمان، واإرن�ست، وجيلهام، ورايفي�س، ولينكينز، 2009؛ وكوينالن، و�سواين، وكامريون، 
وفيال-برودريك، 2015؛ وفيال-برودريك، وريت�سارد وت�سني، 2014؛ وفرايدنربغ، 2010؛ وجرين ونوري�س، 2013(. ويعّد برنامج التعليم الإيجابي 
يف مدر�سة جيلوجن الأكادميية �سمن الربامج التي اأظهرت نتائج واعدة جدًا، مع انخفا�س يف م�ستويات ا�سطرابات القلق وعوار�س الكتئاب لدى 
طالب مدر�سة جيلوجن الأكادميية، وازدياد فعاليتهم ور�ساهم وتفاوؤلهم. وقد وّفرت قنوات خمتلفة معنية بالأبحاث املتوا�سلة يف مدر�سة جيلوجن 

الأكادميية، بيانات ثمينة ت�سّلط ال�سوء على النجاح ال�سامل للربنامج ومتّكن تعزيز الربنامج من خالل ردود الفعل والتح�سينات املتوا�سلة.

واأجرى فريق من العلماء بقيادة الربوفي�سور ديان فيال-برودريك من جامعة ملبورن درا�سة تاريخية م�ستقلة على مدى ثالثة اأعوام )من 2014 حتى 
2016( حول فعالية برنامج التعليم الإيجابي اخلا�س مبدر�سة جيلوجن الأكادميية. وتابعت الدرا�سة املطّولة التي مّولها جمل�س الأبحاث الأ�سرتايل 

رفاه جمموعة من الطالب يف مدر�سة جيلوجن الأكادميية من ال�سف التا�سع وال�سف العا�سر وال�سف احلادي ع�سر با�ستخدام جمموعة من املعايري 
النف�سية والفيزيولوجية وال�سلوكية. والأهم اأن الدرا�سة تابعت اأي�سًا رفاه جمموعة مراقبة من الطالب املماثلني من مدار�س م�سابهة ل تطّبق برنامج 

تعليم ايجابي.

وتت�سمن النتائج الأ�سا�سية للدرا�سة التي اأجرتها فيال-برودريك وزمالءها ما يلي:

�سهد طالب ال�سف التا�سع �سمن برنامج التعليم الإيجابي ملدر�سة جيلوجن الأكادميية مقارنة بالطالب الآخرين، �سحة نف�سية حم�ّسنة ب�سكل 	 
ملحوظ )انخفا�س عوار�س الكتئاب والتوتر(، ورفاه )الر�سى، والعواطف الإيجابية، وامل�ساركة، واملعنى(، واعتربوا برنامج التعليم الإيجابي 

امل�ساهم الرئي�س لل�سعور باملزيد من املرونة والثقة والر�سى بالنف�س من خالل قدرتهم على حتقيق الأهداف.
ا�ستخدم طالب ال�سف التا�سع يف مدر�سة جيلوجن الأكادميية ا�سرتاتيجات رفاه حمددة تدّر�س �سمن برامج التعليم الإيجابي مل�ساعدتهم على 	 

ال�ستجابة الفعالة لالأحداث اليومية، مبا فيها التفكري املرن، واتخاذ اخلطوات ال�سخ�سية للتعامل مع املواقف ال�سعبة، وا�ستخدام نقاط القوة، 
والتعبري عن المتنان.

اأظهر طالب ال�سف العا�سر �سمن برنامج التعليم الإيجابي ملدر�سة جيلوجن الأكادميية ازديادًا ملحوظًا يف م�ستويات النمو يف العقلية واملغزى 	 
والأمل مقارنة بالطالب الآخرين.

الجتماعية 	  والعالقات  الرفاه  من  اأعلى  م�ستويات  الأكادميية  جيلوجن  ملدر�سة  الإيجابي  التعليم  برنامج  �سمن  العا�سر  ال�سف  طالب  اأظهر 
وال�سحة اجل�سدية يف نهاية العام املدر�سي مقارنة بالطالب الآخرين.

ارتفع تقلب معدل �سربات القلب لدى طالب ال�سف العا�سر يف مدر�سة جيلوجن الأكادميية ب�سكل ملحوظ قبل التقييم وبعد التقييم، ما ي�سري 	 
اإىل قدرة اأكرب على التكّيف مع املنّبهات البيئية، ما ينتج بالتايل مرونة مّطردة.

على مدى الدرا�سة التي ا�ستمرت ثالثة اأعوام، اأظهر طالب مدر�سة جيلوجن الأكادميية م�ستويات اأعلى من الر�سى وال�سعادة والمتنان واملثابرة، 	 
مقارنة بالطالب الآخرين.

و�سملت النتائج الهامة الأخرى للتقييم الذي اأجرته جامعة ملبورن لربنامج التعليم الإيجابي اخلا�س مبدر�سة جيلوجن الأكادميية:

يعترب التوا�سل بني الطالب واملعّلم مهمًا لل�سباب.	 
يقّدر الطالب قيمة التعليم الإيجابي اأكرث عندما يتمّكنون من اإدراك ارتباطها بتجاربهم يف العامل الفعلي، وعند م�ساركتهم بن�ساط يف عملية 	 

التعلم.
وتوؤثر املعارف واملهارات التي يتمتع بها املعّلم يف جمال تقدمي درو�س التعليم الإيجابي ب�سكل كبري على قيمة الربنامج من منظور الطالب. و�سرع 
الربوفي�سور فيال-برودريك وزمالوؤه بدرا�سة متابعة للتحقق من الفعالية امل�ستدامة على املدى الطويل لربنامج التعليم الإيجابي. وتلقى هذا امل�سروع 
ا�ستخدام  عرب  الدرا�سة  هذه  و�ستقوم  البالد.  يف  للتمويل  الرئي�سية  الوطنية  الهيئة  وهي  لالأبحاث،  الأ�سرتايل  املجل�س  من  كبريًا  متوياًل  البحثي 
ت�سميم طويل خمتلط الأ�ساليب، بالتحقق مما اإذا كانت امل�ساركة يف التعليم الإيجابي يف املدر�سة ت�ساعد ال�سباب اأثناء انتقالهم اإىل مرحلة ما بعد 

الدرا�سة الثانوية.

و�سوف تنظر الدرا�سة اأي�سًا يف مدى توفري برنامج النتقال الإيجابي اجلديد الذي يديره ال�سباب لفوائد م�سافة، با�ستخدام منهجية اأخذ العينات 
ب�سكل فوري والبيانات احليوية. و�ست�ساعد نتائج الدرا�سة على حتديد فائدة التعليم الإيجابي لتح�سني جتربة النتقال بالن�سبة لل�سباب. وجتري 
م�ساريعهم  وتنفيذ  تطوير  كيفية  حول  الثامن  ال�سف  طالب  باإر�ساد  العا�سر  ال�سف  طالب  فيه  يقوم  اإ�سافيًا،  رائ��دًا  بحثًا  حاليًا  ديكن  جامعة 



حالة التعليم الإيجابي18

والهدف يف احلياة،  الذات،  وقبول  امل�ساركني )كال�ستقاللية،  للطالب  املفيد  الرفاه  كان  اإذا  ما  البحث  و�سيقّيم  الإيجابية اخلا�سة.  الجتماعية 
اأجريت يف  التي  الداخلية  والدرا�سات  التقييمات  وت�سمل  امل�سروع.  امل�ساركة يف  نتيجة  يزيد  ال�سعادة(  بدًل من متعة  بالآخرين،  الفعلي  والهتمام 
امل�ساعدة  العوامل  والطالب؛ وحتديد  ال�سف  نتائج  للمعلمني على  الإيجابي  للتعليم  الداعمة  فاعلية اجلل�سات  قيا�س  الأكادميية:  مدر�سة جيلوجن 
اأو املعيقة مل�ساركة املعلمني خالل تطبيق مبادرات التعليم الإيجابي؛ وتقييم فعالية تدريب الأهل يف جمال التعليم الإيجابي؛ واختبار تاأثري تدوين 

المتنان على الرفاه وا�ست�سافة جمموعات الرتكيز لتعزيز الدعم وامل�ساركة الطالبية لربنامج التعليم الإيجابي.

وت�سّمنت املقايي�س ال�ستطالعية امل�ستخدمة يف مدر�سة جيلوجن الأكادميية:

مقيا�س الرفاه الجتماعي والعاطفي )SEWB(، الذي و�سعه املجل�س الأ�سرتايل لالأبحاث الرتبوية؛ 	 
موؤ�سر الزدهار )Flourishing Index(، الذي طّورته الدكتورة فيلي�سيا هوبريت، مديرة معهد الرفاه والأ�ستاذ الفخري يف علم النف�س يف 	 

جامعة كامربيدج؛ 
اآرون جاردن، كبري املحا�سرين يف علم النف�س يف مركز الإمكانات الب�سرية يف 	  اأداة تقييم الرفاه يف التعليم )AWE(، التي طّورها الدكتور 

جامعة اأوكالند للتكنولوجيا؛
حمّلل الرفاه، الذي طّوره مركز علم النف�س الإيجابي يف جامعة ملبورن.	 

التو�سع والنت�سار

منذ البداية، اأعطت مدر�سة جيلوجن الأكادميية الأولوية مل�ساركة التعليم الإيجابي مع املجتمع الرتبوي الأو�سع. حيث ا�ست�سافت بدايًة “اأيام الزوار”، 
جيلوجن  مدر�سة  منهجية  على  التعرف  يف  راغبني  كانوا  اأخرى  مدار�س  من  �سيوفًا  وا�ستقبلت  املناهج،  وعمليات  حمتوى  حول  تفا�سياًل  و�ساركت 
الأكادميية. ونظرًا لالهتمام اخلارجي الكبري، اأن�ساأت مدر�سة جيلوجن الأكادميية يف عام 2014 معهد الأبحاث والتدريب والتطوير اخلا�س بها- 
معهد التعليم الإيجابي- لتقدمي دعم اإ�سايف للنمّو هذا املجال. وتكمن روؤية املعهد يف اأهمية تركيز جميع املدار�س حول العامل على و�سع الرفاه يف 
�سميم عملية التعليم. بالإ�سافة اإىل ذلك، تتمثل مهمتها يف تعزيز رفاه الطالب واملوظفني عن طريق برامج تربوية حتويلية، والبتكار والأبحاث يف 

جمال التعليم الإيجابي.

ومّت اإن�ساء معهد التعليم الإيجابي لدعم التزام مدر�سة جيلوجن الأكادميية امل�ستمّر بتطوير جمتمع مزدهر من الطالب واملوظفني واحلفاظ على 
تنمية حركة  امل�ساعدة على  وابتكارًا يف جمال  ريادًة  واأظهرت منذ ذلك احلني  الإيجابي.  التعليم  الريادي يف تطوير فل�سفات وممار�سات  دورها 
التعليم الإيجابي يف جميع اأنحاء العامل، ل �سّيما يف جمال توفري خربات تدريبية فعالة واأ�سيلة للمعلمني. ويعتمد ذلك على اخلربة العميقة التي 
متلكها مدر�سة جيلوجن الأكادميية لتطبيق وتطوير وا�ستدامة برنامج التعليم الإيجابي الأول يف العامل، ونتائج الأبحاث اجلارية. وقد اأ�سبح املعهد 
قناة هامة لالأفكار واملعلومات حول التعليم الإيجابي يف العامل. وقدم املعهد جمموعة الدورات التدريبية اخلا�سة به لأكرث من 10 اآلف معلم من 
اأكرث من 600 مدر�سة، حيث توافد املعلمون من جميع الوليات والأقاليم الأ�سرتالية وجميع اأنحاء العامل. وتعترب “املواقع” املركزية من اأهم واأجنح 

الأ�ساليب لتقدمي التدريب، حيث تخ�سع مدار�س من منطقة معينة للتدريب كمجموعة ومن ثّم توا�سل دعمها لبع�سها البع�س طوال م�سريتها.

ولعّل التطور الأكرث اأهمية فيما يتعلق بالتعليم الإيجابي الذي يديره املعهد هو التزامه بال�سراكة مع الطالب لتطوير هذا املجال. حيث كانت مدر�سة 
جيلوجن الأكادميية ترّكز ب�سكل دائم على اإدراج مقرتحات الطالب يف برناجمها، اإّل اأّن الرتكيز الآن بات موجهًا نحو تطبيق التعليم الإيجابي مع 

الطالب، باعتبارهم �سركاء على قدم امل�ساواة، مع ا�ستمرار املجتمعات املدر�سية يف اإيجاد �سبل جديدة الزدهار.
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الخال�سة

اأدلة علمية وجتريبية جديدة على  ي�ستمر ظهور  الإيجابي،  للتعليم  العملي  التطبيق  العا�سر من  الأكادميية من عامها  مع اقرتاب مدر�سة جيلوجن 
جناح الربنامج. كما تعّززت اأخالقيات املدر�سة وثقافتها من خالل تطبيق التعليم الإيجابي وباتت املدر�سة الآن تتطلع قدمًا نحو امل�ستقبل، متحم�سًة 

لإجراء املزيد من الأبحاث املبتكرة والتطوير يف هذا املجال بالغ الأهمية. 

وا�ستطاع التعليم الإيجابي اأن يغرّي طريقة تعامل مدر�سة جيلوجن الأكادميية مع التعليم، واأن يوّفر عمقًا اأكرب ونطاقًا اأو�سع للتعليم: حيث ينبغي على 
اأدوارًا جديدة ت�ساعد على دعم طالبنا ل�ستيعاب تعقيدات اجليل التايل من العلم واحلياة. وت�ستمّر  اأن توؤدي  املدار�س، يف جمتمع دائم التغري، 
وتعزيز  ا�ستكمال  من  الإيجابي  التعليم  ومتّكن  الأوىل.  النمو  اأعوام  اإىل  تعود  بجذور  بالزدياد،  النف�سية  وال�سطرابات  العقلية  الأمرا�س  حالت 
منهجية مدر�سة جيلوجن الأكادميية ال�ساملة يف جمال التعليم من خالل دعم وحماية ومتكني الطالب لتقوية عالقاتهم، وبناء امل�ساعر الإيجابية، 
وتعزيز املرونة، واإتاحة ا�ستك�ساف املعنى والهدف يف حياتهم. ومن خالل التزامها بالتعليم الإيجابي، اأظهرت مدر�سة جيلوجن الأكادميية اأّن املدار�س 

ت�ستطيع، ل بل يجب اأن تعترب ال�سحة والرفاه والزدهار بذات اأهمية التعلم الأكادميي التقليدي.
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مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج، اأدياليد، 
اأ�سرتاليا

البروفي�سور الم�ساعد الدكتور ماثيو اإيه. وايت

الدكتورة مارجريت اإل. كيرن

المقدمة

منوذج  يف  املحددة  العنا�سر  اأحد  م�سوؤوًل  جمتمعًا  ويتطلب  املجتمع  م�سوؤوليات  �سمن  يندرج  العقلية  ال�سحة  ا�سطرابات  انت�سار  اأن  واقع  �سكل 
�سانت بيرتز  تاريخه(، دجمت مدر�سة  2010 وحتى  اإدارة �ساميون موراي )من عام  باأدياليد )SPSC(. ويف ظل  �سانت بيرتز كوليدج  مدر�سة 
كوليدج باأدياليد التعليم الإيجابي يف جميع نواحي احلياة املدر�سية. حيث اأ�سيف الرفاه، بدءًا من عام 2011، كجزء اأ�سا�سي من خطة املدر�سة 
ال�سرتاتيجية بالت�ساور مع جميع املوظفني. وتلقى املدر�سون واملوظفون تدريبًا يف علم النف�س الإيجابي واملرونة من جامعة بن�سلفانيا. وعينت مدر�سة 
�سانت بيرتز كوليدج الربوفي�سورة ليا ووترز، الرئي�س املنتخب يف اجلمعية الدولية لعلم النف�س الإيجابي )IPPA( للتعاون مع الربوفي�سور امل�ساعد 
ماثيو وايت والفريق التنفيذي يف املدر�سة لتطوير ا�سرتاتيجية الرفاه اخلا�سة مبدر�سة �سانت بيرتز كوليدج، والتي حتمل غايات حمددة بو�سوح 

واأهدافًا قابلة للتقييم. وعلى مّر الأعوام اخلم�سة املا�سية، عملت املدر�سة ب�سكل ا�ستباقي لدعم وتاأ�سي�س رفاه الطالب.

التعليم الإيجابي. ومن الناحية  اإدارة مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج ومدر�سوها منهجيًة قائمًة على الأدلة والعلم لتدري�س  ومنذ البداية، اعتمدت 
العملية، يعني ذلك اأن عملية اتخاذ القرارات التي اعتمدت لتقرير برامج التعليم الإيجابي بح�سب املراحل قد جرت با�ستخدام املعرفة واإدراك 
املفاهيم والإجراءات العلمية. ودر�س كل طالب – 1،456 فتى )ترتاوح اأعمارهم بني 3 و18 عامًا( خم�سة اأو �ستة برامج على الأقل من برامج التعليم 
الإيجابي اخلا�سة بنا. واكت�سب جيل كامل من الفتية مهارات وقائية لل�سحة العقلية وتطور ال�سخ�سية. ون�سرت مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج موؤلفات 
عن مو�سوع الرفاه على نطاق وا�سع، اأبرزها ثالثة كتب ومقالت �سحفية. ملزيد من التفا�سيل عن كيفية دمج مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج للرفاه يف 

املدر�سة، يرجى مراجعة:

 وايت، اإم. اإيه.، وموراي، اإيه. اإ�س. )2015(. منهجيات قائمة على الأدلة للتعليم الإيجابي يف املدرا�س: تطبيق اإطار عمل ا�سرتاتيجي للرفاه 	 
يف املدار�س، �سربينجر، هولندا. حمرر ال�سل�سلة اإيلونا بونيويل. 

اإ�س. )2017(. اجتاهات م�ستقبلية يف جمال الرفاه: التعليم واملوؤ�س�سات وال�سيا�سات. �سربينجر، 	  اإيه.  اإيه. و�سليمب جي. وموراي  اإم.  وايت 
هولندا. 

اآمبلر جي. واأن�ستي اإيه. وماكول تي. ووايت اإم. اإيه. )2017(. الزدهار بالإميان: الالهوت وعلم النف�س الإيجابي. كتب “كا�سكايد”. “ويف اأند 	 
�ستوك” للن�سر، يوجني، اأوريغون. 

وفّعلت مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج كوليدج الرفاه يف املدر�سة ل�1،456 طالبًا )ترتاوح اأعمارهم بني 3 و18 عامًا( وجميع املوظفني )البالغ عددهم 
الأهداف  خالل  من  الرفاه  تفعيل  وجرى  التالية.  والتاأثريات  والر�سالة  الروؤية  حتمل  التي  ال�سرتاتيجية  املدر�سة  خطة  خالل  من  موظفًا(   250

والغايات وال�سرتاتيجيات املتنوعة التالية. 

وتطمح مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج اإىل اأن ت�سبح مدر�سة عاملية امل�ستوى حتقق الزدهار جلميع طالبها. 

كما تقت�سي مهمة املدر�سة تقدمي تعليم ا�ستثنائي يظهر اأف�سل القدرات لدى اجلميع. ونقوم بذلك �سمن بيئة غنية فكريًا وروحيًا تغذي الفكر املنفتح 
على العامل، والتفاهم بني الثقافات، والحرتام، واللتزام بالعدالة الجتماعية. 
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وتكون غايات هدف الرفاه اخلا�سة باملدر�سة كما يلي:

1.  اللتزام بت�سكيل بيئة اآمنة و�ساملة وداعمة وحمرتمة للتعلم والعمل جلميع اأفراد جمتمع املدر�سة. 

2.  �سمان تبني جميع املوظفني للرفاه كجزء مركزي من اأدوارهم وم�سوؤولياتهم. 

3.  تعليم وبناء وتر�سيخ الكفاءات ال�سخ�سية واملجتمعية للرفاه. 

4.  تطوير مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج كمركز للتمّيز لأف�سل املمار�سات يف العامل يف الرفاه من خالل ريادة احلوار التعليمي وم�ساركة معارفنا مع 

الآخرين. 

منهجية مدر�سة �سانت بيترز كوليدج باأدياليد

متا�سيًا مع تقليدنا العلمي الرا�سخ، ا�ستخدمت املدر�سة منهجيًة قائمًة على الأدلة على امتداد املدر�سة نحو التعليم الإيجابي. يت�سمن هذا ثالثة 
جمالت م�ستهدفة رئي�سية:

1(  ال�سرتاتيجية. دجمت املدر�سة الرفاه كجزء اأ�سا�سي �سمن خطتها ال�سرتاتيجية منذ عام 2011. وت�ستخدم املدر�سة، لتوفري بنية ملبادرات 

الرفاه، منوذج مارتن �سليجمان للرفاه، )PERMA(، الذي يحدد الزدهار من خالل خم�سة حماور اأ�سا�سية: امل�ساعر الإيجابية وامل�ساركة والعالقات 
واملغزى والإجنازات، كاإطار عمل توجيهي. وين�ساأ الزدهار من هذه العنا�سر اخلم�سة، التي ترتكز على نقاط القوة يف ال�سخ�سية. 

2(  التدخل. تهدف املدر�سة اإىل اإن�ساء ثقافة رفاه قائمة على الأدلة، التي ت�ستهدف الطالب واملوظفني والأهل ب�سكل خا�س. 

املوظفون والإدارة: يتلقى جميع املوظفني تدريبًا م�ستمرًا يف علم النف�س الإيجابي ويجري ت�سجيعهم على ا�ستخدامه لدعم رفاههم اخلا�س ولدى 	 
الطالب وجمتمع مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج بكامله. 

الطالب: طبقت برامج تعليم اإيجابي حمددة يف املنهاج الدرا�سي والأن�سطة الرديفة للمناهج الدرا�سية وتدريب املوظفني والإدارة والنواحي 	 
الأخرى من ثقافة املدر�سة. جتمع الربامج ب�سكل خا�س بني علم النف�س الإيجابي واأف�سل ممار�سات التعلم والتعليم. 

الأهايل: تقدم حاليًا ور�س عمل ت�ستند على منهجيات علمية لالأهايل بغية توفري دعم اإ�سايف لرفاه املجتمع. 	 

3(  القيا�س: يت�سمن اأحد عنا�سر منهجية مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج الأ�سا�سية تقييم عمليات وتاأثريات جهود التعليم الإيجابي وتوثقيها. ويف 

عام 2011، كان تقييم الرفاه جماًل نا�سئًا يف التعليم. واأ�سبح حاليًا يعترب جزءًا اأ�سا�سيًا من تاأ�سي�س الرفاه واحلفاظ عليه يف جميع مدار�س الدولة. 
ول يزال العمل م�ستمرًا على تطوير تو�سيات لأف�سل املمار�سات، وتوؤدي مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج دورًا رياديًا يف تقدمي املعلومات حول اأف�سل 

املمار�سات. 

المنهاج الدرا�سي للتعليم الإيجابي

تتم حاليًا مالءمة الربامج ب�سكل ا�سرتاتيجي مع م�سرية الطالب التعليمية. واأ�سبحنا الآن ندّر�س �سفوف التعليم الإيجابي ب�سكل خا�س مرة يف 
الأ�سبوع من مرحلة التعليم املبكر و�سوًل اإىل ال�سف العا�سر، بربنامج تطويري م�سمم بعناية قائم على اأبحاث علم النف�س الإيجابي ويتم حتديثه 

ب�سكل متوا�سل ليعك�س معرفة اأف�سل املمار�سات. 

ومتا�سيًا مع اأف�سل املمار�سات، يت�سمن املنهاج الدرا�سي للتعليم الإيجابي يف املدر�سة جدوًل بح�سة درا�سية واحدة اأ�سبوعيًا )ملدة 50 دقيقة( يركز 
على تدري�س جمموعة منظمة من اإمكانيات الرفاه با�ستخدام �سبعة برامج للرفاه مدعومة بنماذج ب�سيطة تقليدية والعالقات بني الطالب وامل�سرفني 
يف املدر�سة باأكملها. وا�ست�سار ماثيو وايت، عند ت�سميم املنهاج الدرا�سي، الربوفي�سور ليا ووترز من كلية الدرا�سات العليا للرتبية يف جامعة ملبورن، 
واأخذ يف العتبار الربامج احلالية القائمة على الأدلة املتما�سية مع برامج التعليم الإيجابي، وا�ستخدم نظرية معا�سرة للرفاه، واعتمد منهجية 
قائمًة على نقاط القوة. ويت�سمن املنهاج الدرا�سي برنامج “التعايف!” )Bounce Back!( كمدخل – لل�سف اخلام�س الذي و�سعه ماكجراث ونوبل 
)2003(، ودرو�س الرفاه ال�سخ�سي للمدار�س الثانوية لل�سف ال�سابع لبونيويل وريان )2012( وبرنامج املرونة يف بن�سلفانيا يف ال�سف الثامن 

جليلهام وريفيت�س وجايكوك�س )2008( ومنهاج “�ستارث هيفن” الدرا�سي لعلم النف�س الإيجابي يف ال�سف العا�سر ل�ريفيت�س واآخرون )2007(. 
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تقييم النجاح

التعليم  القرارات. وبالتايل، ي�سكل تقييم جناح  اعتادت مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج منذ وقت طويل على ا�ستخدام الأدلة لتوجيه عملية اتخاذ 
الإيجابي وتوثيقه عماًل جوهريًا. التقييم ال�سريح للرفاه: 

توجيه ر�سالة باأن الرفاه جزء مهم من ثقافة املدر�سة، وعن تقديرنا ملا نقيمه. حيث توىل نتائج المتحانات القيا�سية تركيزًا كبريًا يف جميع 	 
اأنحاء العامل. ولكن تقييم الرفاه وال�سخ�سية ي�سري اإىل اأنهما يتمتعان بالقدر ذاته من الأهمية التي حتملها النتائج الأكادميية. 

توفري ملحة للطالب واملوظفني ليدركوا م�ستوى اأدائهم يف جمالت متنوعة، مبا يف ذلك نقاط القوة وال�سعف. 	 
تعلم 	  م�ستوى  والوظائف  العالمات  فيها  حتدد  التي  نف�سها  بالطريقة  الرفاه،  جمال  يف  التفكري  وطرق  للمهارات  الطالب  تعّلم  مدى  حتديد 

الطالب. 
ال�سماح بتقييم الربامج والن�ساطات، بتحديد املفيد وغري املفيد منها. وميكن تنقيح الربامج اأو تغيريها، عند احلاجة. 	 
ميكن اأن تقدم موؤ�سرات لالأطراف املعنية حول عائدات ال�ستثمار.	 

بداأت جهود التقييم يف مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج يف نوفمرب 2011، عندما �سارك 516 طالبًا من ال�سف الثامن وحتى ال�سف احلادي ع�سر يف 
ا�ستبيان �سامل عن الرفاه. ومت تطوير ال�ستبيان بالتعاون مع الطالب واملوظفني والباحثني يف جامعة ملبورن وجامعة بن�سلفانيا. واأظهرت التحاليل 
اأن اأداء الطالب كان جيدًا على معظم الأ�سعدة حينذاك )راجع كرين، ووترز، اأدلر، ووايت، 2015(. كما �سارك املوظفون يف ال�ستبيان يف مطلع 
عام 2012 )كرين، ووترز، وايت واأدلر، 2014(. وقدم التقييم الأ�سا�سي فكرة عن الوظيفة النف�سية يف املدر�سة وتوجيهًا ل�سرتاتيجيات العناية 

الأولية والرفاه التي طبقت على مّر الأعوام الثالثة التالية. 

يف اأغ�سط�س 2014، �سارك 709 من طالب ال�سف اخلام�س وحتى ال�سف الثاين ع�سر يف ا�ستبيان للرفاه. حيث مت حت�سني املقيا�س اإىل حد كبري، 
بال�ستفادة من املعرفة املتنامية حول اأف�سل املمار�سات يف تقييم الرفاه. ا�ستمر الطالب باإحراز نتائج عالية يف معظم املجالت. 

ومت ربط هذه البيانات، بالبيانات املو�سوعية والأكادميية التي يقيمها املدر�سون. وكانت امل�ساركة واملثابرة والرفاه الإجمايل واحلزم والح�سا�س 
باملعنى اأو الهدف مرتبطًة ب�سكل كبري مبعدلت تراكمية اأعلى للدرجات، ما ي�سري اإىل اأن الرفاه والنجاح الأكادميي نتائج مكّملة يدعمها التعليم 

الإيجابي. 

بالإ�سافة اإىل ذلك، طرحت على الطالب اأ�سئلة عدة ب�ساأن جتاربهم مع التعليم الإيجابي. واأظهر الطالب زيادة كبرية يف املعرفة والفهم والتقدير 
ملا يلي: 

علم الرفاه واملرونة ب�سكل عام.	 
اأهمية رفاههم اخلا�س.	 
اأهمية رفاه اأقرانهم.	 
نقاط القوة يف �سخ�سياتهم.	 
اأهمية نقاط القوة يف �سخ�سيات الآخرين.	 
تعلموا يف �سفوف التعليم الإيجابي مهارات لتكوين �سداقات اأف�سل.	 
تعلموا يف �سفوف التعليم الإيجابي مهارات ليكونوا طالبًا اأف�سل.	 

وت�سري الأدلة، ب�سكل خا�س، اإىل اأن الطالب الذين ا�ستفادوا اأكرث من غريهم، هم الذين كانوا اأكرث عر�سة خلطر الأداء التعليمي الأ�سعف، يف 
حالت اأخرى. 

واأجري تقييم ثالث موؤخرًا يف نهاية عام 2016، با�ستخدام اإجراءات حم�سنة ب�سكل اأكرب. ويتوا�سل الأداء اجليد للطالب، لكنهم اأ�سبحوا الآن اأكرث 
تقباًل لالعرتاف مبعاناتهم من بع�س امل�ساعب. وت�سري النتائج اإىل حدوث حتول ثقايف كبري على مر الأعوام اخلم�سة املا�سية، ما اأتاح للطالب 
قدرة اأكرب على التوا�سل والتعبري عن رفاههم والأوقات التي يعانون فيها من امل�ساعب. ويبدو اأن اأحد اأقوى تاأثريات التعليم الإيجابي يكمن يف 
حت�سني العالقة بني الأقران. حيث يتمتع الطالب بفهم اأف�سل لأهمية رفاه اأ�سدقائهم ومرونتهم ونقاط القوة يف �سخ�سياتهم. وكما اأفاد الطالب 

باإح�سا�سهم بالقبول والندماج يف املدر�سة ب�سكل اأف�سل. 
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الخال�سة

ب�سكل عام، اأدى تطبيق منهجية ا�سرتاتيجية ومنتظمة للتعليم الإيجابي يف جميع اأنحاء املدر�سة، اإىل تغيري يف ثقافة املدر�سة. حيث يوؤدي التعليم 
الإيجابي دورًا مهمًا يف حتويل ثقاقة مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج باجتاه الروؤية الهادفة اإىل اأن ت�سبح املدر�سة عاملية امل�ستوى حيث يزدهر جميع 
الطالب، ويف اإيجاد بيئة اآمنة و�ساملة وداعمة وحمرتمة للتعلم والعمل جلميع اأفراد املدر�سة. ومل يتم هذا التحول بني ليلة و�سحاها، اإذ يتطلب اإن�ساء 
جمتمع تعليم اإيجابي وقتًا كبريًا وتفانيًا من اإدارة املدر�سة والتزامًا من املدر�سني واملوظفني. ل يزال اأمامنا الكثري لنتعلمه وننمو يف عدة جمالت، 

لكن احتمالت م�ساعدة جميع الطالب يف مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج على الزدهار يف املدر�سة وخارجها ت�ستحق هذا العناء بجدارة.

جداول اإ�سافية

الرفاه ال�سعادةالتوا�سلالتفاوؤلاملثابرة امل�ساركة 
الإجمايل

++معدل الدرجات الرتاكمي 2012
+++++++معدل الدرجات الرتاكمي 2013
++معدل الدرجات الرتاكمي 2014

درجات الت�سنيف الأ�سرتايل للقبول 
++++اجلامعي

ت�سري عالمة + اإىل وجود ارتباط اإيجابي وثيق، وعالمة -- اإىل وجود ارتباط �سلبي وثيق، واملربع الفارغ يعني عدم وجود ارتباط هام. وي�سري اللون 
الداكن اإىل وجود ارتباط اأكرب من غريه.

يلّخ�س اجلدول رقم 2 الرتباطات بني الرفاه وتقييم املعلمني لالأداء يف ال�سف. ومنذ عام 2012 حتى عام 2014، ارتبط الرفاه على نحو متزايد 
مب�ستويات التعاون، واجلهد، والتنظيم، التي قام املعلمون بتقييمها ما ي�سري اإىل التاأثري املتزايد لربامج التعليم الإيجابي على �سلوك الطالب. وكانت 
املثابرة مرتبطة بال�سلوك يف ال�سفوف الدرا�سية، كما كان التوا�سل مرتبطًا بذلك اأي�سًا. وهذا يدل على اأهمية اأخذ الرفاه بعني العتبار كمعيار 

متعدد الأبعاد )اأي، عدم اأخذ معدل الرفاه العام فقط، بل �سمل نطاقات فرعية حمددة اأي�سًا(.

اجلدول رقم 2: الرتباطات بني الرفاه وال�سلوك الدرا�سي املتعلق باملعلمني عام 2014

الرفاه الإجمايلال�سعادةالت�سالالتفاوؤلاملثابرةامل�ساركة

++++التعاون 2012

+اجلهد 2012

+التنظيم 2012

++++++++التعاون 2013

+++++++اجلهد 2013

+++++++التنظيم 2013

+++++++++++التعاون 2014

++++++++++اجلهد 2014

+++++++++++التنظيم 2014

ت�سري عالمة + اإىل وجود ارتباط اإيجابي وثيق، وعالمة -- اإىل وجود ارتباط �سلبي وثيق واملربع الفارغ يعني عدم وجود ارتباط وثيق. وي�سري اللون 
الداكن اإىل وجود ارتباط اأكرب من غريه.
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اإل. اإي. )2015(. املنهجية  اإيه.، ووترز  اإم.  3. املنهجية القائمة على نقاط القوة يف مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج باأدياليد؛ وايت  اجلدول رقم 
القائمة على نقاط القوة يف الف�سول الدرا�سية وغرف املوظفني. وايت اإم. اإيه. موراي اإيه. اإ�س.، �سليجمان اإم. بي. )2015(. املنهجية القائمة على 

الأدلة يف جمال التعليم الإيجابي: تنفيذ اإطار العمل ال�سرتاتيجي للرفاه يف املدار�س. دوردريخت: “�سربينجر”. �س. 128.
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 جامعة تيكميلينيو
املك�سيك

الدكتور هيكتور اإ�سكاميال
تاأ�س�ست جامعة تيكميلينيو عام 2002 كموؤ�س�سة خا�سة غري ربحية، ت�ستقبل 52 األف طالب يف 29 حرم جامعي يف كافة اأنحاء املك�سيك )برامج 

املدر�سة الثانوية، اجلامعة واملاج�ستري(.

ومن وحي منوذج )PERMA( للدكتور مارتن �سليجمان )الإيجابية يف امل�ساعر وامل�ساركة والعالقات واملعنى والإجناز( الذي يقوم على مبداأ قابلّية 
تعليم الرفاه وال�سعادة وتنميتهما، فقد اأ�سفنا عن�سرين اآخرين وهما ال�سالمة اجل�سدية واحل�سور الذهني. هذا وت�سّكل نقاط قوة ال�سخ�سية اأي�سًا 

جزءًا من املنظومة. وي�سيغ هذا النموذج روح املدر�سة بالكامل والثقافة التي يختربها طالبنا يف جامعتنا.

غنا منوذج اجلامعة اجلديد الذي يهدف اإىل: ويف عام 2012، اأعدنا ابتكار اأنف�سنا، و�سُ

متكني الطالب لتكييف برناجمهم اجلامعي وفق طلبهم )مرونة يف اختيار 40 يف املائة من الدورات الدرا�سية اخلا�سة بهم(.	 
اإدخال التعلم عرب ممار�سة منهج مدعوم بنموذج تعليم قائم على الكفاءة، والف�سل الدرا�سي التعاوين، واملختربات، واأع�ساء هيئة التدري�س 	 

من هذا القطاع.
توفري اأدوات لبناء الرفاه وال�سعادة يف جمتمعنا على اأ�سا�س علم النف�س الإيجابي.	 

اأف�سل  ينّمي  تعّلم  “جمتمع  اإيجابية:  نف�سنا كجامعة  نعّرف عن  لتحقيقه”، ونحن  النا�س مع هدف يف احلياة وكفاءات  “اإعداد  روؤيتنا على  وتقوم 
امليزات بالأ�سخا�س، مما ي�سمح لهم بالزدهار. واإننا نعمل على تعزيز القيادة داخل نظام بيئي خم�س�س للرفاه وال�سعادة وعلى اكت�ساف وتو�سيع 

معنى احلياة للجميع، مبا يعود بالفائدة على املجتمع”. ونرّكز جهودنا على:

1.   الطالب: اكت�ساف وتطوير معنى احلياة بالن�سبة اإليهم وبلوغ م�ستويات عالية من الرفاه وال�سعادة، مع خربة طالبية ل تن�سى وتطوير املهارات 

الالزمة للتمّتع بالكفاءة يف اقت�ساد �سامل.
2.   قادة اإيجابيون ومفّو�سون: الت�سّرف والعي�س بان�سجام يف منظومة رفاهنا و�سعادتنا مع حت�ّسننا املتو�سل كاأفراد. تطوير الزمالء لقيادة اجلامعة 

يف امل�ستقبل.
3.   اخلريجون: اإنتاج قادة ذوي هدف يف احلياة ي�سعون با�ستمرار اإىل اأف�سل ما لديهم ويت�سرفون كعمالء لتغيري الأعمال الإيجابي. 

4.   ال�سركاء: بناء عالقات طويلة الأمد مع املدار�س، والقطاع، واملجال�س ال�ست�سارية، واملوردين.

5.   ال�ستدامة الذاتية: موؤ�س�سة ذات عمليات فعالة ومتكافئة وملتزمة بالبيئة.
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ال�سكل 1. منظومتا الرفاه وال�سعادة

وعززنا يف عام 2013 التزامنا بالرفاه من خالل اإن�ساء اأول “معهد للرفاه وال�سعادة” يف املك�سيك لتوفري الدعم العلمي يف جميع الأن�سطة اجلامعية. 
واملنظمات  اإيجابي  للتعليم  كاأ�سا�س  الإيجابي  النف�س  علم  الوعي حول  رفع  بهدف  وال�سعادة”  للرفاه  الدولية  “القمة  نف�سه  العام  املعهد يف  ونّظم 

.2013-http://cienciasdelafelicidad.mx/evento/foro .الإيجابية

ونحن حري�سون، يف اإطار منظومتنا اخلا�سة بالرفاه، على تقييم اأثر علم النف�س الإيجابي على طالبنا. وفيما يلي نتائج ما قبل الختبار وبعده 
للطالب الذين تابعوا املقدمة املطلوبة مل�سار علم النف�س الإيجابي على امل�ستوى اجلامعي. و�سملت هذه الدرا�سة 1396 طالبًا، 54 يف املائة منهم 

�سبانًا و46 يف املائة منهم �سابات ومعّدل اأعمارهم 21 عامًا.

وجند من الر�سوم البيانية اأدناه اأن الطالب �سّجلوا زيادات كبرية يف منوذج �سعادتهم يف احلياة )PERMA( وح�سورهم الذهني وامتنانهم بعد 
در�س علم النف�س الإيجابي، مقارنة بو�سعهم قبل الختبار.



27حالة التعليم الإيجابي



حالة التعليم الإيجابي28

ومنذ يناير 2013، اأجرينا درا�سة مطّولة مع طالبنا يف املدر�سة الثانوية لقيا�س رفاههم ور�ساهم عن حياتهم.

وعّززنا عملية القيا�س الأ�سا�سية هذه مبقارنة طالب من مدر�سة تيكميلينيو الثانوية بطالب من مدار�س مل تخ�سع لبتطبيق التعليم اإيجابي.
ومن الر�سم البياين اأدناه ميكن متييز الطالب الذين خ�سعوا ب�سكل كامل ملنظومة رفاه تيكميلينيو، والطالب املتفّوقني يف املجموعة اجلزئية وغري 

اخلا�سعة للمنظومة، من حيث معدل الدرجات الرتاكمي، واإيجابية امل�ساعر، وامل�ساركة، والعالقات، والإجناز.
وا�ستنادًا اإىل النتائج التجريبية والنقلة النوعية امل�سّجعة يف البيئة املدر�سية، نوا�سل عي�س منظومة الرفاه وال�سعادة هذه يف كل جانب من جوانب 
والتطوير  والتدريب  الطالبية  والأن�سطة  املرافق، واخلدمات،  املنظومة:  يكون جزءًا من هذه  اأن  ونديره يجب  به  نقوم  ما  اإن كل  اليومية.  حياتنا 

والربامج الأكادميية.
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اأبحاث التعليم الإيجابي
الدكتورة مارجريت اإل. كيرن

الدكتور �سكوت باري كوفمان

بحث حول التعليم الإيجابي

يف ظل تنامي الإثارة والفائدة يف تطبيق مفاهيم التعليم الإيجابي يف ال�سفوف الدرا�سية واملجتمعات التعليمية يف جميع اأنحاء العامل، تظهر اأي�سًا 
اإمكانية كون هذه احلركة جمرد منا�سبة عابرة اأخرى. فمن جهة، ُتعترب املوا�سيع التي تتما�سى بع�س ال�سيء مع اإيجابية التعليم، جمالت بحث 
ن�سطة جدًا من ِقبل نخبة من اجلامعيني عرب جمالت متعددة، مبا يف ذلك علم النف�س، والرتبية والتعليم، وال�سيا�سة العامة، وال�سحة، وغريها. 
وتطّبق العديد من املدار�س بنجاح التعليم الإيجابي، كما ورد من خالل درا�سات احلالة اأعاله. ومن جهة اأخرى، ُيعترب الإطار التعليمي معقدًا، وتبدو 
املطالبات الب�سيطة ال�سادرة عن املخترب حول قيمة املفاهيم وال�سرتاتيجيات والتدخالت املتنّوعة، خمتلفة جدًا داخل البيئة الدرا�سية. وميكن 
الرتويج للتعليم الإيجابي على اأنه “برنامج يغرّي احلياة”، ولكن الأبحاث تدل بو�سوح على اأنه حتى اأف�سل التدخالت توؤثر فقط على بع�س الطالب، 
ولبع�س الوقت. اإن الإفراط يف العموميات، مع اإخراج النتائج من ال�سياق، واملمار�سة التي ت�سبق بفارق كبري البحث العلمي وامل�سادقة، قد ل تقّو�س 
احلركة فح�سب فقط بل من املمكن اأن ُتنتج اأ�سرارًا متعددة غري مق�سودة. لذلك من ال�سروري اإخ�ساع الربامج والأن�سطة وال�سرتاتيجيات اإىل 

التدقيق العلمي، وحتديد اأف�سل ما ميكن القيام به، بالن�سبة اإىل ال�سخ�س، والتوقيت والظرف.

ويبقى ال�سوؤال مفتوحًا حول احلدود الدقيقة التي ي�ستند اإليها التعليم الإيجابي. وفيما مّت و�سع ت�سّور للتعليم اإيجابي على اأنه يثّقف كاًل من املهارات 
الأكادميية التقليدية والرفاه )�سليجمان واآخرون، 2009(، غالبًا ما ُيعر�س على اأنه تطبيق لعلم النف�س الإيجابي على التعليم، الأمر الذي يتجاهل 
ق�سمًا كبريًا من الإطالع الوا�سع والتجارب القّيمة للعديد من املرّبني. وحتى م�سطلح “الرفاه” ُو�سعت له مفاهيم يف عدد ل يح�سى من الطرق من 
ِقبل باحثني خمتلفني )على �سبيل املثال، بن�سون و�سكايلز 2009؛ كوك، ميل�سريت، وكونور، 2016؛ دايرن، 1984؛ فورجار واآخرون، 2011؛ هوبرت 
و�سو، 2013؛ كرين واآخرون، 2016؛ كيي�س، 2002؛ رايف وكيي�س، 1995؛ را�سك وواترز، 2015؛ ريان ودي�سي، 2001؛ �سكايلز واآخرون، 2000؛ 
�سليجمان، 2011؛ ووجن، 2011(. وترّكز بع�س التعاريف اأكرث على امل�ساعر ال�سخ�سية جتاه الرفاه، اأما البع�س الآخر فريكز على املكونات النف�سية 

مثل التفاوؤل، واملعنى، والأ�سالة وتقّبل الذات، والبع�س الآخر يركز على �سمولية ت�سّورات ال�سخ�س وجتربته املعا�سة يف العامل.

الإدراكية” )هيكمان،  “املهارات غري  با�سم  اأحيانًا  اإليها  امل�سار  الأكادميية-  املهارات  يتخطى  الذي  العنا�سر  اخت�سا�س  فاإن  ذلك،  على  وعالوة 
املهارات.  لتعليمهم هذه  للم�ساءلة  املربون  تعّر�س  اإذا  �سيما  �سوؤاًل مفتوحًا، ل  يبقى  الإيجابي  التعليم  اعتباره جزءًا من  ينبغي  والذي   –  )2000

وي�سمل التعليم الإيجابي جمموعة وا�سعة من املوا�سيع، وهنا تكمن احلاجة اإىل الدرا�سات التي ل تتطّرق فقط اإىل التغيريات الفورية ولكن اأي�سًا اإىل 
العمليات، وامل�سرفني، والنتائج على املدى الطويل، بهدف حتديد اللبنات الأ�سا�سية لتعليم الطالب ال�سامل.

وميكن اأن تكون الأن�سطة التي ت�ساعد الطالب على ال�سعور “باإح�سا�س جيّد” حمفزًا هامًا للثقة بالنف�س والتعلم، لكن اإذا �سّكل هذا الإح�سا�س اجليد 
املعيار الوحيد، عندئٍذ ميكنه اأن يقو�س التعّلم )على �سبيل املثال، باومي�ستري واآخرون، فريدمان وكرين، 2014(.
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ولتنظيم تطبيق التعليم الإيجابي، يبدو مفيدًا للمدار�س حتديد اإطار عمل وهيكلة الأهداف والأن�سطة، واإجراء تقييم لهذه املجالت. وخالل الأعوام 
اخلم�سة املا�سية، ا�ستخدمت مدار�س متعددة، مثل مدر�سة جيلوجن و�سانت بيرت املذكورتني اأعاله، منوذج )PERMA( ل�سليجمان )2011(، الذي 
ُيهيكل الرفاه حول جمالت امل�ساعر الإيجابية، وامل�ساركة، والعالقات، واملعنى، والإجناز، مع اإ�سافة املدار�س عمومًا عن�سرًا �ساد�سًا هو ال�سحة 
)على �سبيل املثال، كرين واآخرون، 2015؛ نوري�س، 2015(. وقد ا�ستند البع�س اإىل الطرق اخلم�سة لنموذج الرفاه الذي ُو�سع يف اململكة املتحدة، 
والتي تركز على املالحظة، الن�ساط، والتعلم، والتوا�سل مع الآخرين، واإعطاء الآخرين )اآكد واآخرون، 2008(، بينما اعتمد البع�س الآخر منهجية 
ي�ستخدم  ال�سلوكي،  للتدخل  اإيجابيًا  نهجًا  اآخرون  اتبع  فقد  ذلك،  ومع   .)2012 و�سرتايت�ساركزيك،  كلوف  املثال،  �سبيل  )على  الذهنية  اللياقة 
نظام املكافاآت لت�سجيع ال�سلوكيات املرغوبة )�سوغاي واآخرون، 2000؛ �سوغاي وهورنر، 2002( كما ا�سُتخدمت مناذج اأخرى عديدة. ومل تقارن 
الدرا�سات هذه النماذج املختلفة، التي برزت لديها يف كثري من الأحيان مكونات متداخلة. وقد يكون التنا�سب مع جمتمع املدر�سة اأكرث اأهمية من 

النموذج نف�سه، ما ي�سري جمددًا اإىل الطبيعة ال�سياقية للتعليم الإيجابي التي تقّو�س املزاعم العاملية املحتملة.

ويدور مو�سوع اأ�سا�سي من البحث حول مفهوم املرونة التي غالبًا ما يتّم و�سفها بالقدرة على ا�ستعادة التوازن من خالل التحدي. وت�ستخدم برامج 
مثل برنامج املرونة يف بن�سلفانيا )جيلهام واآخرون، 1990؛ جيلهام واآخرون، 2013(، “�سرتاهايفن” )�سليجمان واآخرون، 2009(، و”التعايف” 
وعلى  التحديات.  ملواجهة  الالزمة  املهارات  الطالب  ملنح  الإدراك��ي  ال�سلوكي  العالج  من  تقنيات   ،)2011 ونوبل  )BounceBack( )ماكجراث 
م�ستوى اأعمق، ت�سري املرونة اإىل القدرة على النمو يف مواجهة ال�سدائد )ما�سنت، 2001؛ 2014(. كما تولد املرونة يف �سياق التهديد، فيقع معظم 
الأطفال يف ظّل ال�سعوبات امل�ستمرة، فري�سة لل�سدائد. ويعاين الكثري من ال�سباب اليوم من خطر اأكرب من التاأخر الجتماعي والعاطفي، والنتائج 
الأكادميية ال�سيئة، وامل�ساكل ال�سلوكية ب�سبب البيئة التي يعي�سون فيها، مع اختبار العديد منهم حادثًا موؤملًا اأو اأكرث يف املدر�سة الثانوية )برونتزل، 
�ستوك�س وواترز، 2015(. وبداأت بع�س الأبحاث بالرتكيز على نهج التعليم الإيجابي امل�ستند اإىل معلومات عن ال�سدمات، مع اأدلة اأولية لنجاحه يف 
املدار�س املحفوفة باملخاطر )برونتزل، �ستوك�س وواترز، 2016(، ولكن ل يزال هناك الكثري من العمل املطلوب يف هذا املجال. وت�سري الدلئل اإىل 
اأن مزج اخل�سائ�س الفردية والعوامل الوقائية �سمن املوؤ�س�سات الجتماعية واملجتمع املحيط، ميّكن ال�سباب من الزدهار )لوثر، 2006(. وفقا 
لذلك، ُيفرت�س اأن ترّكز الأبحاث يف جمال التعليم الإيجابي على حتديد وتعزيز املواهب الفردية والقدرات والقوة، ف�ساًل عن الأو�ساع والبنى داخل 

املجتمع التي ميكن اأن ت�ساعد الطالب على الزدهار )كوفمان، 2013(.

اأما داخليًا، فت�سّم معظم برامج التعليم الإيجابي عنا�سر قائمة على القوة. وركزت الأبحاث يف املقام الأول على قوة ال�سخ�سية وفق “القيم يف 
اأهمية تعلم الطالب حتديد نقاط القوة اخلا�سة بهم وا�ستخدامها  اأدلة ترّكز على  2004(، مع  الواقع العملي” )VIA(  )بيرت�سون و�سليجمان، 
والعرتاف بنقاط القّوة لدى الآخرين وتقديرها، مع الرتباط بالرفاه، والأداء الأكادميي الأف�سل، وح�سن الأداء الجتماعي، وقّلة امل�ساكل ال�سلوكية 

)على �سبيل املثال، بارك وبيرت�سون، 2009؛ بروكرت واآخرون، 2011؛ �سو�ساين و�سلون، 2013؛ تونر واآخرون، 2012؛ ويرب ورو�س 2012(.

ومّت تطوير العديد من الربامج القائمة على نقاط القّوة مبا يف ذلك: 

برنامج ال�سفوف ال�سعيدة يف اإ�سبانيا )راي، فالريو، وبانييلو، وموجني، 2012(.	 
برنامج الحتفال بنقاط القوة يف اململكة املتحدة )فوك�س اإيدز، 2008(.	 
ال�سالة الريا�سية لنقاط القوة )بروكرت واآخرون، 2011(.	 
كوكب قوي )فوك�س، 2008(.	 
نقاط القوة الذكية يف الوليات املتحدة )ييغر، في�سر، و�سيارون، 2011(.	 

القوة،  ا�ستخدام نقاط  والإف��راط يف  اأهم نقاط قوتهم مقابل نقاط �سعفهم،  الأ�سئلة مفتوحة حول متى يجب على الطالب الرتكيز على  وتبقى 
وخ�سو�سية و�سع خمتلف نقاط القوة. وياأخذ بحث اآخر بعني العتبار نقاط قوة ومهارات غري اإدراكية حمددة، مثل المتنان )على �سبيل املثال، 
بارك�س  2008؛  ونورتون،  واأتكن،  2012؛ دان،  واآخرون،  اأكنني  املثال،  �سبيل  واللطف )على   ،)2011 واترز،  2009؛  وكا�سكان،  يوركيوكز  فروه، 
2014(، والأمل )على �سبيل املثال، �سنايدر،  2014، دويك، ووالتون، وكوهني،  2013(؛ و�سبط النف�س )داكويرث وغرو�س،  وبي�سوا�س- ديانر، 

1994؛ فايل، وهويبرن و�سولدو، 2006(، من بني اأمور اأخرى.
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ويربز ب�سكل وا�سح جمالن مهمان بناًء على درا�سات اأُجريت على املدَيني الق�سري والطويل، هما تنظيم امل�ساعر )اأي القدرة على التعّرف على 
امل�ساعر وتنظيمها ب�سكل منا�سب والتعبري عنها(، واملهارات الجتماعية الإيجابية )على �سبيل املثال، بلري وداميوند 2008، براكيت وكرميينتزر، 
اأثبتت عمومًا جناحها يف بناء املهارات الجتماعية  التي  التعّلم الجتماعية والعاطفية،  اأ�سا�س العديد من برامج  2011(. وت�سّكل هذه املهارات 

والعاطفية وترتبط بنتائج اأكادميية اأف�سل )تعاونية التعّلم الأكادميي والجتماعي والعاطفي، 2003؛ دورلك واآخرون، 2011(.

ويجدر التّوقف عند جانب فردي اآخر ُيعترب اأ�سا�سيًا لكل من التعّلم والتطوير وهو العقلية. ويقرتح دويك )2006( قيمة عقلية النمو، حيث ينظر 
الفكر وغريه من  ثابتة ترى  اأنها مرنة ومتطورة باحلّد نف�سه من خالل اجلهد والتعلم، مقابل عقلية  اأن الذكاء وغريه من اخل�سائ�س على  اإىل 
اخل�سائ�س فطرية وثابتة. وُيعترب هذا الأمر مهمًا ب�سكل خا�س يف تعّلم املهارات الأكادميية وتطوير املهارات غري الإدراكية الأكرث ليونة معًا. وتوؤّثر 
العقليات على الثقة بالنف�س والكفاءة املُدركة، والأمل، واملثابرة، التي توؤثر يف نهاية املطاف على الإجناز والنتائج املرجوة الأخرى )بون�سكو واآخرون، 

2015؛ ييغر ودويك، 2012(.

2013(. ووجدت الدرا�سات  اإيجابية )راجع بارك�س وبي�سوا�س- ديرن،  وطّور املجال الأو�سع لعلم النف�س الإيجابي مداخالت خمتلفة لبناء نتائج 
املنظمة الدعم لأن�سطة خمتلفة مثل التفكري يف الأمور اجليدة يف احلياة، وت�سّور اأف�سل حالة  لل�سخ�س، واإظهار المتنان جتاه الآخرين )على �سبيل 
املثال، كتابة ر�سالة امتنان(، وحتديد وا�ستخدام نقاط القوة ال�سخ�سية )على �سبيل املثال، ليوبورمري�سكي واآخرون، 2005؛ �سليجمان واآخرون، 
2005(. وكذلك يربز جمال اهتمام متنام يف املمار�سات الذهنية والتاأملية، لكن العديد من التحاليل ال�سمولية ي�سري الآن اإىل اأن الأدلة متباينة 

بدرجة كبرية على الرغم من فعاليتها، مع ا�ستناد الأدلة يف املقام الأول اإىل درا�سات �سيئة الإعداد )على �سبيل املثال، بوهلمايجر واآخرون، 2010؛ 
كيي�سا و�سرييتي، 2009؛ غويال واآخرون، 2014؛ جو واآخرون، 2015؛ هوفمان واآخرون، 2010؛ واترز واآخرون، 2015؛ زيرن واآخرون، 2014(. 
املرّبون  فقد طوّر  اأما عمليًا  اأكرب.  املدار�س حتديًا  الأن�سطة يف  تطبيق  يواجه  املداخالت،  الإنرتنت هذه  والدرا�سات عرب  املختربات  تدعم  وفيما 
جمموعة من املتغريات يف املداخالت الأ�سا�سية، ولكنها غالبًا ما تفتقر اإىل الأدلة التجريبية التي تدعم ا�ستخدامها. ويبقى املطلوب هو ج�سر اأوثق 

بني البحث واملمار�سة.

وبعد جتاوز اخل�سائ�س الفردية التي قد تدعم الرفاه واملرونة، تبداأ الأبحاث الآن يف درا�سة تاأثري الثقافة واجلوانب ال�سياقية على كيفية تطبيق 
التعليم الإيجابي، وحتديد اجلوانب الأكرث مالءمة، والنتائج املتوقعة عمليًا. وُوجدت معظم الأدلة القائمة لكل من مداخالت علم النف�س الإيجابي 
والتعليم الإيجابي يف املدار�س ذات املوارد الأف�سل، الغربية يف املقام الأول من حيث طبيعتها، مع انتماء معظم الطالب اإىل الطبقات من املتو�سطة 
اإىل العليا. وتتوّفر اأبحاث حمدودة حول النماذج، واملداخالت، والنهج الأكرث مالءمة يف خلفيات نامية مل تخ�سع لتاأثري الغرب وتعاين من نق�س 

املوارد اقت�ساديًا، وواجهت حتديات تاريخية. 

على �سبيل املثال، طوّرت دولة بوتان برناجمًا تعليمًا اإيجابيًا، بدليل اأن الربنامج متعدد اجلوانب يح�ّسن رفاه الطالب ونتائجهم الأكادميية على حّد 
�سواء، مقارنة مع جمموعة مراقبة )اأدلر و�سليجمان، 2016، راجع املقدمة(. وتخترب اآ�سيا واأمريكا اجلنوبية حاليًا برامج مماثلة. واإن احل�سا�سية 

مطلوبة جتاه كافة اأ�سكال التنوع، مع توخي احلر�س عند اإطالق مطالبات عاملية غري موؤكدة ب�ساأن اأف�سل نهج للممار�سات.

ويف الوليات املتحدة الأمريكية، تدر�س “التنمية ال�سبابية الإيجابية” )PYD( �سراحة تاأثري العوامل ال�سياقية يف حتديد كيفية ت�سّرف ال�سباب 
وماهية �سعورهم. وي�ستند مفهوم “التنمية ال�سبابية الإيجابية” اإىل تخ�س�سات ومنظورات متعددة لتعزيز ال�سفات اليجابية لدى ال�سباب )لرينر 
واآخرون، 2013؛. لرينر واآخرون، 2009؛ ناكول، وتو�سالي�س، 2006(. وهو يرّكز يف املقام الأول على بناء خم�سة جمالت )C’s 5( وهي: الت�سال، 
والكفاءة، والثقة، والرعاية، وال�سخ�سية )5 م�سطلحات تبداأ بحرف “�سي” بالالتينية(، مع امل�ساهمة الجتماعية )م�سطلح �ساد�س يبداأ بحرف 
“�سي”( والنا�سئة عن التطوير الناجح لهذه املجالت )لرينر واآخرون، 2000؛ روث وبروك�س - جون، 2003(. وكل من املجالت اخلم�سة مدعوم 

باأدلة خُمتربة لفرتة طولية حول تاأثريها واأهميتها، وت�سري بع�س الأدلة اإىل اأن هذه اخل�سائ�س معًا مرتبطة باأن�سطة اأقل �سررًا، و�سالت اأف�سل 
بالأ�سرة واملدر�سة، ونتائج تعليمية اإيجابية، واإ�سراك املجتمع، وتخفي�س م�ساكل ال�سحة العقلية )على �سبيل املثال، اأربايت واآخرون، 2014؛ هويت 
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الإيجابية” ح�سيلة  ال�سبابية  “التنمية  لربامج  التكلفة  واقرتحت حتليالت   .)2009 واآخرون،  لرينر  2008؛  واآخرون،  هوكينز  2012؛  واآخرون، 
ا�ستثمار مزدوجة )كاتالنو واآخرون، 2012(. و�سوف ي�ستفيد التعليم الإيجابي من تكامل اأوثق مع مفهوم “التنمية ال�سبابية الإيجابية”.

واإذا كان اأحد الأهداف ال�سامية للتعليم الإيجابي اإبراز اأف�سل ما لدى كل طالب -الهدف امل�سرتك بني الت�سورات املختلفة للتعليم الإيجابي-، فاإنه 
يجدر تناول املكونات املتعددة يف وقت واحد، والنظر يف عملية تقييم النمو امل�ستمر. ومن اأجل حتقيق هذا الهدف، ُيعدُّ التكامل مع جمالت علم 
النف�س الأخرى اأمرًا بالغ الأهمية، مبا يف ذلك الأبحاث يف علم النف�س التنموي وتنمية املواهب )بلري وداميوند، 2008؛ بلوم، 1985؛ برونفنربمير، 
اأول�سزيو�سكي- �سويتونيك،  2006؛  وت�سوهالي�س،  ناكول،  2015؛  وداكويرث،  كوفمان  2013؛  كوفمان،  1994؛  و�سي�سي،  برونفنربمير  2005؛ 

اأنها  2011(. كما يُفرت�س معاجلة املكونات املتعددة للتعليم الإيجابي )امل�ساركة، والعالقات، والغر�س، وما اإىل ذلك( على  كوبوكيو�س، ووريل، 
م�ستقلة عن بع�سها البع�س، ولكن تعزز كل منهما الآخر للتاأثري على تطوير “�سخ�س بالكامل”- وهو نظام ديناميكي للعمليات الإدراكية، والعاطفية، 

والتحفيزية، وال�سخ�سية )بلري وداميوند، 2008؛ كوفمان، 2013؛ كوفمان وداكويرث، 2015؛ مولنار وكامبل، 2009(.

ويف �سياق مت�سل، ي�ستهل البحث النظر يف م�سائل متعلقة بالتو�سع وال�ستدامة، ولكن مثل هذه الأ�سئلة دقيقة من منظور ال�سيا�سة العامة. وترتك 
واأ�سرهم،  نف�سها،  املدر�سة  ذلك  يف  مبا  التاأثري،  متعددة  اأنظمة  يف  الطالب  يجل�س  فيما  حمدودَين،  ونطاقًا  تاأثريًا  القائمة  الفردية  املداخالت 
اأو�سع )على �سبيل املثال، برونفنربيرن  وجماعات الأقران، واملجتمع املحلي وال�سيا�سات على خمتلف امل�ستويات، واأمناط ثقافية وتاريخية وزمنية 
و�سي�سي، 1994؛ ناكول، وتو�سالي�س، 2006(. وقد بداأت بع�س الأبحاث النظر يف ما ي�سمى ب�”نهج املدر�سة كلها” للتعليم الإيجابي، بحيث عو�سًا 
اأو مداخلة حمددة، ُتبذل جهود ب�ساأن حتويل ثقافة املدر�سة ككل )على �سبيل  عن الرتكيز على وجه اخل�سو�س على برنامج تعليم اإيجابي معنّي 
املثال، نوري�س، 2015؛ واترز و�ستوك�س، 2013(. ول تتوّفر حتى الآن اأدلة لهذا النهج على املدى الطويل، ولكن بع�س املوؤ�سرات املبكرة ت�سري اإىل اأن 
النهج الذي ي�سّم رفاه املوظفني، والطالب، والقيادة، واملناخ املدر�سي، وحتى الوالدين واملجتمع املحلي، �سيكون اأكرث ا�ستدامة من الربامج والأن�سطة 

الفردية وغري املهيكلة.

اأنحاء العامل، مّت على الأكرث تقييم مئات، وعادة ما ت�ستويف ب�سع ع�سرات منها  ومن بني اآلف برامج تنمية ال�سباب والتعليم الإيجابي يف جميع 
املعايري املنهجية ال�سارمة، وترّكز على وجه التحديد على املهارات الجتماعية والعاطفية )دورلك واآخرون، 2011؛. روث واآخرون، 1998(.

وت�سري املراجعات اإىل اأن الربامج امل�سّممة واملنّفذة ب�سكل جيد من �ساأنها اأن تعّزز النتائج الإيجابية وحتّد من النتائج ال�سلبية، ولكن املطالبات 
اأو العوامل ال�سياقية )على �سبيل املثال، كرين  حمدودة مب�سائل القيا�س، وغياب املتابعة على املدى الطويل، وعدم التوّقف عند ميزات الربنامج 
واآخرون، يف ال�سحافة(. وب�سكل عام، ي�سري البحث يف نقاط التعليم الإيجابية اإىل اإمكانيات املمار�سات املدعومة بالأدلة، مع حاجة ما�سة لتقاطعات 
اأكرب بني البحث واملمار�سة لتحديد جماعي لأف�سل املبادئ التوجيهية املرتبطة بهذا املجال. عندها فقط، ميكن اأن ن�سري حقًا اإىل التعليم الإيجابي 
باعتباره منوذجًا دقيقًا علميًا يف جمال التعليم. وي�ستحق العمل كل هذا العناء، ولكن يجب اإدراك اأن �سحة ورفاه وازدهار اأطفالنا هي الأمور املعنية 

التي تواجه اخلطر.
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�سيا�سات التعليم الإيجابي
كري�ستيان كريكيل

لماذا ينبغي على الحكومات اأن تنظر اإلى التعليم الإيجابي بجدية؟

تربز حاجة وا�سحة لكي تاأخذ احلكومات م�ساألة التعليم الإيجابي – التعليم الذي يجمع بني املهارات التقليدية والتقنية الالزمة للنجاح يف �سوق 
العمل واملهارات الجتماعية والعاطفية اأو املهارات احلياتية الأ�سا�سية التي تعزز الرفاه – على حممل اجلد. ويجعل ارتفاع معدلت الكتئاب وم�ساكل 
ال�سحة العقلية بني ال�سباب واليافعني خالل العقدين املا�سيني، ف�ساًل عن الإجهاد والإرهاق بني املدر�سني، من م�ساألة الرفاه نتيجة بحد ذاتها. 
وبحلول عام 2030، �سيكون الكتئاب وم�ساكل ال�سحة العقلية من بني اأكرث الأمرا�س انت�سارًا واأكرثها تكلفة، والتي من �ساأنها اأن توؤدي اإىل اإجهاد 
الأنظمة ال�سحية الوطنية ب�سكل مزمن يف العامل املتقدم )منظمة ال�سحة العاملية، 2011(. ما يجعل من م�ساألة درئها يف وقت مبكر اأولوية بالن�سبة 

للحكومات.

ول يقت�سر حتقيق الرفاه على هدف الوقاية من الأمرا�س العقلية، بل يتعداها لي�سمل طيفًا وا�سعًا من الفوائد القّيمة على ال�سعيد الجتماعي. 
املزاج  ويرتبط  2015(. هذا  واآخ��رون،  )اأوزوال��د  اأ�سمل  ب�سكل  العمل  اإنتاجية  وزيادة  الإجن��ازات،  وتعزيز  التعّلم،  نتائج  بتح�سني  الرفاه  ويرتبط 
الإيجابي بتعزيز الإبداع والتفكري ال�سمويل )فريدريك�سون، 2001(، وهما من املهارات الأ�سا�سية يف مكان العمل يف القرن احلادي والع�سرين. وثبت 
اأن هذه املهارات غري املعرفية ت�ساهي على الأقل يف اأهميتها املهارات املعرفية مثل الكتابة اأو القراءة لنجاح العملية التعليمية و�سوق العمل )هكمان 
واآخرون 2006، 2010(. ومبا اأن الأطفال الذين يعي�سون يف بيئات حمرومة هم اأكرث عر�سة لالفتقار اإىل مثل هذه املهارات، فاإن تلقينهم وتعليمهم 
يوؤدي اإىل �سّد ثغرات الإجناز التي تتعلق على �سبيل املثال باجلن�سني اأو العرق، ف�ساًل عن احلّد من التفاوتات التعليمية، وتعزيز احلراك الجتماعي 

)مركز اليوبيل لل�سخ�سية والف�سائل، 2016(.

ويخ�سى القادة غالبًا من وجود مفا�سلة بني تدري�س املهارات التقليدية والتقنية من ناحية واملهارات التي تعزز الرفاه من جهة اأخرى. وكما يت�سح 
من درا�سات احلالة املذكورة اأعاله، ت�سهم هذه املهارات يف تعزيز بع�سها، وينبغي اأن تدّر�س معًا. ول يقو�س التعليم الإيجابي الأهداف التقليدية 
للتعليم املدر�سي، بل يدعمها. وهناك احتمال باأن ي�سهم غر�س املهارات التي تعزز الرفاه مبكرًا، يف تن�سيط دورة اإيجابية، اإذ اأن ال�ستثمارات املبكرة 
يف املهارات تعترب اأكرث اإنتاجية وتر�سي الأ�س�س ال�سرورية لإثراء مهارات اإ�سافية – �سواء اأكانت معرفية اأو غري معرفية )كونها وهكمان، 2007، 

2008(. توّفر املدار�س بيئة موؤاتية لتنمية هذه املهارات بطريقة فّعالة من حيث التكلفة )هكمان واآخرون 2013، كاوتز واآخرون، 2014(.

“�سرتاث هيفن” الدرا�سي لعلم النف�س الإيجابي اأن تعزيز املرونة ميكن اأن يقي  اأو منهج  وقد اأظهرت تدخالت مثل برنامج املرونة يف بن�سلفانيا 
من الكتئاب، والقلق، وامل�ساكل ال�سلوكية لدى ال�سباب، واأن تعزيز نقاط قوة ال�سخ�سية، والعالقات ميكن اأن يعزز الف�سول، والإبداع، وامل�ساركة 
يف املدار�س، واملهارات الجتماعية مثل التعاون، وتاأكيد الذات، و�سبط النف�س )�سليجمان واآخرون 2009(. وبرهنت مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج 
ومدر�سة جيلوجن الأكادميية يف اأ�سرتاليا وولينغتون كوليدج يف اململكة املتحدة، على الكيفية التي ميكن من خاللها ملجتمعات املدار�س باأكملها اأن 
ت�سارك ب�سكل هادف جلعل الرفاه اأولوية موؤ�س�سية، من �ساأنها اأن متّكن ازدهار الطالب واملدر�سني يف املدر�سة وخارجها )كرين واآخرون، 2014، 

2015؛ �سليجمان واآخرون، 2009(.
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اأين تم اأخذ التعليم الإيجابي على محمل الجد حتى الآن؟

هناك قاعدة متنامية من الأدلة حول التعليم الإيجابي والأثر الإيجابي لتعليم املهارات التي تعزز الرفاه على التعلم والإجناز )بارك، 2013(. يف 
الوقت نف�سه، يتزايد الهتمام من قبل وا�سعي ال�سيا�سات واملعلمني واأولياء الأمور يف جميع اأنحاء العامل لإدراج عنا�سر التعليم الإيجابي، اأو دجمها 
متامًا، يف املناهج الدرا�سية. ينعك�س هذا التوجه جزئيًا من خالل زيادة الإنفاق على الأبحاث املتعلقة بالتعليم الإيجابي، �سواء يف القطاع العام اأو 
اخلا�س، ومن خالل امل�ساريع التجريبية التي مت ال�سطالع بها يف خمتلف الدول. كما يرتافق هذا التوجه بقيام عدد متزايد من مراكز البحوث 
برتكيز عملها على التعليم الإيجابي يف جميع اأنحاء العامل. قامت بع�س الدول مثل اأ�سرتاليا، و�سنغافورة، وكوريا اجلنوبية بالفعل بتو�سيع ودمج 

التعليم الإيجابي يف مناهجها الدرا�سية الوطنية.

اأربع منح لالأبحاث بقيمة اإجمالية تبلغ مليوين دولر اأمريكي، يف  واأعلنت موؤخرًا وزارة التعليم يف الوليات املتحدة، على �سبيل املثال عن تقدمي 
اإطار م�سابقة املنح “مهارات النجاح” اجلديدة، التي تهدف اإىل حت�سني عقليات الطالب ومهاراتهم التعليمية. و�ست�سمل امل�ساريع الفائزة اأكرث من 
10 اآلف طالب يف خمتلف املناطق التعليمية يف الوليات املتحدة على مدى فرتة ثالثة اأعوام. كما قامت الوزارة اأي�سًا باإطالق مبادرة “عقليات 

الإر�ساد” لتمكني املر�سدين من تعليم هذه املهارات لطالبهم )وزارة التعليم الأمريكية، 2015(. واعُترِبت العقليات ومهارات التعلم اأركنًا اأ�سا�سية 
الأبي�س،  )البيت  واجلامعي  الوظيفي  بال�ستعداد  تعنى  التي  الإدارة  ا�سرتاتيجية  من  ت�سكل جزءًا  التي  اأخي”  “حار�س  اأوباما  الرئي�س  مبادرة  يف 
اأو العزم حتمل اأهمية حا�سمة لتحقيق النجاح يف �سوق  اأو املثابرة،  2016(. واعتربت الإدارة اأن املهارات الجتماعية والعاطفية مثل ال�سجاعة، 

العمل اليوم )وزارة التعليم الأمريكية، 2013(.

“جوائز  خالل  من  بال�سخ�سية  املتعلق  التعليم  جمال  يف  رائ��دة  اعتبارها  ليتم  طلبات  لتقدمي  املدار�س  املتحدة  اململكة  يف  التعليم  وزارة  وتدعو 
ال�سخ�سية”، التي مُتنح �سنويًا، وت�سجع تقدمي الطلبات يف جمالت متنوعة ترتاوح بني املثابرة واملرونة والعزم، و�سوًل اإىل الوعي والف�سول، والرتكيز 
على ال�سدق والنزاهة والكرامة )وزارة التعليم يف اململكة املتحدة، 2016(. هذا ويجري جتريب م�سروع “العقول ال�سحية”، الذي يهدف اإىل اإثبات 
ال�سلة بني الطلبة امل�ستقرين عاطفيًا والذين يتمتعون بالفعالية الذاتية وبني ال�سلوك الأف�سل والتح�سيل الأكادميي يف املدر�سة، بقيادة منظمة “هاو 
تو ثرايف” )How to Thrive( بال�سرتاك مع كلية لندن لالقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية، يف م�سروع جتريبي مب�ساركة اأكرث من 10 اآلف طالب يف 

ال�سفوف الثانوية يف 33 مدر�سة يف اململكة املتحدة على مدى فرتة اأربعة اأعوام )مركز الأداء القت�سادي، 2016(.

وت�سمل مراكز البحوث التي تركز على التعليم الإيجابي، على �سبيل املثال، “م�سروع اأبحاث التعليم القابلة للتو�سع” )PERTS( يف جامعة �ستانفورد، 
وخمترب ال�سخ�سية يف جامعة بن�سلفانيا، ومعهد الرفاه يف جامعة كامربيدج، اأو مركز اليوبيل لل�سخ�سية والف�سائل يف جامعة برمنجهام، اأو معهد 

علم النف�س الإيجابي والتعليم يف اجلامعة الكاثوليكية الأ�سرتالية.

وكانت املدار�س التي مّت فيها دمج التعليم اإيجابي يف املناهج الدرا�سية باأكملها، تعمل مبوجب مبادرات �سعبية مبعظمها والتي مهدت الطريق: ففي 
الوليات املتحدة، برنامج “نوليدج اإز باور”، هو عبارة عن �سبكة غري ربحية ت�سم نحو 200 مدر�سة معتمدة ممّولة من احلكومة حت�سر لدخول 
الكليات يف جمتمعات حملية حمرومة، تغطي اأكرث من 80 األف طالب يف ال�سفوف البتدائية، واملتو�سطة، والثانوية على امتداد الدولة. عند اإطالقها 
عام 1994، جعلت ال�سبكة التعليم املتعلق بال�سخ�سية ركيزة دائمة للتدري�س، وتهدف اليوم اإىل غر�س �سبع من نقاط قوة ال�سخ�سية ترتبط ارتباطًا 
 .)2016 باور”،  اإز  “نوليدج  )برنامج  والف�سول  الجتماعي  الذكاء  المتنان،  النف�س،  التفاوؤل، �سبط  العزمية،  وهي احليوية،  األ  بالرفاه،  وثيقًا 
وت�سري التقديرات اإىل اأن الطالب امللتحقني بهذه املدار�س حققوا مكا�سب واإجنازات هامة من حيث درجات الختبار القيا�سية يف الريا�سيات واللغة 
الإجنليزية، واأن هذه املكا�سب تكون اأعلى بالن�سبة اإىل الطالب الذين بداأوا باإجنازات اأقل )عبدالقادر اأوجلو واآخرون، 2011؛ اأجنري�ست واآخرون 
اأكرب  اإزاء املدر�سة، واأهداف وتطلعات وطموحات  اأعلى من التحفيز وامل�ساركة، ور�سا عام  اإظهار م�ستوى  اأي�سًا اإىل  2010(. كما مييل الطالب 

)“ماثيماتيكا” لبحوث ال�سيا�سات، 2015(.



35حالة التعليم الإيجابي

ويف اململكة املتحدة، ي�سم “فلوريت اإديوكي�سن اأكادمييز تر�ست” الذي تاأ�س�س عام 2014، ول يزال يف بداياته من حيث التغطية املدر�سية، حاليًا 
ثالث مدار�س ابتدائية، وهو على و�سك فتح مدر�ستني اأخريني، يف لندن و�سواحيها. وهو يحاكي برنامج “نوليدج اإز باور” حيث يهدف اإىل غر�س 
جمموعة جوهرية ومتوازنة من اأربع ف�سائل وهي الف�سول وال�سدق واملثابرة واخلدمة املدنية، ولكنه اأو�سع نطاقًا من حيث ا�ستهدافه لطالب من 
جميع اخللفيات الجتماعية والقت�سادية )“فلوريت اإديوكي�سن اأكادمييز تر�ست”، 2016(. هذا ويوّفر برنامج “فلوريت كاركرت” املتعلق بال�سخ�سية 

للمدر�سني يف جميع املدار�س جمموعة اأدوات لتعزيز التعليم املتعلق بال�سخ�سية يف �سفوفهم )برنامج “فلوريت كاركرت”، 2016(.

الوطنية.  الدرا�سية  املناهج  الإيجابي يف  التعليم  تقوم على دمج  رائدة  تعليمية  �سيا�سة  املبادرة، وطبقت  زمام  اأخذت احلكومة  اأ�سرتاليا،  اأما يف 
وين�س “اإعالن ملبورن” حول الأهداف التعليمية لل�سباب الأ�سرتايل اأن “املدار�س توؤدي دورًا حيويًا يف تعزيز التطور ال�سباب الأ�سرتايل ورفاههم من 
النواحي الفكرية اجل�سدية والجتماعية والعاطفية والأخالقية والروحية واجلمالية” )املجل�س الوزاري للتعليم والتوظيف والتدريب و�سوؤون ال�سباب، 
اإزاء الرفاه، معرتفًا باأهمية  2008(. وان�سجامًا مع هذه الروح، اعتمد الإطار الوطني الأ�سرتايل للمدار�س الآمنة منهجيًة �ساملة للمدر�سة ككل 

رفاه الطالب ك�سرط اأ�سا�سي للتعلم والإجناز. ويقوم الإطار بتحديد املبادئ التوجيهية، مبا يف ذلك تعزيز �سلوك الطالب الإيجابي، وتوفري الفر�س 
وال�ستجابة  وامل�ساطرة،  والإ�سغاء،  التفاو�س،  مثل  الرئي�سية  والعاطفية  الجتماعية  املهارات  وتنمية  والهدف،  باملعنى  الإح�سا�س  لتنمية  للطالب 
“مركز رفاه الطالب” موقعًا متكاماًل على الإنرتنت يوفر للطالب واملعلمني واأولياء الأمور  2010(. وي�سكل  املتعاطفة )وزارة التعليم والتدريب، 
املعلومات واملواد حول على �سبيل املثال، كيفية تعزيز م�سوؤولية الطالب ومرونتهم اأو العالقات التي تقوم على الحرتام )“مركز رفاه الطالب”، 

2016(، حيث تتما�سى املوارد مع املناهج الدرا�سية الأ�سرتالية.

و�سعداء،  اأ�سحاء،  ليكونوا  الطالب  اإىل متكني  يهدف  الذي  للرفاه،  اإطارها اخلا�س  ويلز  نيو�ساوث  ولية  الوطني، و�سعت  ال�سعيد دون  اأما على 
وم�ساركني، وناجحني يف احلياة. ي�ستند هذا الإطار اإىل ثالث ركائز وهي: )1( التوا�سل، وهو تطوير العالقات الإيجابية والتي تقوم على الحرتام 
يف املدر�سة، وال�سعور بالنتماء؛ )2( النجاح، اأي اأن يتم ت�سجيع الطالب، ودعمه، ومتكينه لينجح يف املدر�سة؛ )3( الزدهار، وهو متكني الطالب 
من اأن يزدهر وينمو من الناحية ال�سخ�سية. وهناك اأي�سًا �سمة �ساملة هي غر�س قوة ال�سخ�سية واملهارات الجتماعية والعاطفية الرئي�سية مثل 
املرونة، و�سبط النف�س، والقدرة على و�سع ومتابعة الأهداف الطويلة الأمد، حيث تعترب املدار�س بيئات ممكنة )اإدارة التعليم يف نيو �ساوث ويلز، 
2016a(. و�ستقوم حكومة نيو �ساوث ويلز خالل الفرتة بني عام 2016 و2018 بتوفري مبلغ قدره 167 مليون دولر اأ�سرتايل لزيادة تعزيز رفاه 

الطالب )اإدارة التعليم يف نيو �ساوث ويلز، 2016b(. وباملثل، يعترب الرفاه يف فيكتوريا �سرطًا اأ�سا�سيًا للتعلم والتطوير، وينظر اإىل الرفاه كموؤ�سر 
لقيا�س جناح التعليم )اإدارة التعليم والتدريب يف فكتوريا، 2016a(. ويف منوذجها “�سل�سلة التدخل املتوا�سلة لل�سحة والرفاه” والذي يهدف اإىل 
معاجلة ق�سايا ال�سحة والرفاه لدى الأطفال وال�سباب، توؤدي املدار�س دورًا حيويًا، كما اأن بناء املرونة، وتعزيز الرفاه من خالل التعلم الجتماعي 
 2016b فكتوريا،  والتدريب يف  التعليم  )اإدارة  الرئي�سية  الوقاية  ا�سرتاتيجيات  يعترب من  الفئات �سعفًا وحرمانًا،  اأكرث  �سيما بني  ول  والعاطفي، 
و2016c(. ومت و�سع اأطر مماثلة لتلك املتبناة يف نيو �ساوث ويلز وفيكتوريا يف كوينزلند وتا�سمانيا )اإدارة التعليم واملجتمعات يف نيو �ساوث ويلز، 
عام 2015(. بينما تعمل جنوب اأ�سرتاليا، مدفوعًة بالوقت الذي اأم�ساه مارتن �سليجمان يف اأدياليد بني عامي 2012 و2013 وكتب عنه يف كتابه 
“املفكر املقيم”، على تنفيذ ا�سرتاتيجية رفاه �سامل – تهدف اإىل قيا�س وتعزيز رفاه جميع املدار�س بطريقة متعددة اجلوانب، بالإ�سافة اإىل جعل 
الرفاه اأولوية �سيا�سية للمجتمع باأ�سره. هذا وتعترب املدار�س بيئات متكينية وعاماًل م�ساعفًا لتوفري الرفاه للمجتمع ككل )�سليجمان، 2013(. وتعترب 
رابطة مدار�س التعليم الإيجابي �سبكة على نطاق الدولة ت�سم مدار�س ت�ستخدم التعليم الإيجابي يف مناهجها الدرا�سية )رابطة مدار�س التعليم 

الإيجابي، 2016(.

 

ويف �سنغافورة، ي�سهم التعليم املتعلق بال�سخ�سية واملواطنة يف املدار�س البتدائية يف تعليم الطالب القيم الأ�سا�سية؛ واملهارات الجتماعية والعاطفية 
مثل اإدارة العواطف، وحتديد الأهداف، واملرونة؛ واملهارات املتعلقة بكفاءات مواطنة. وتكّر�س املناهج الدرا�سية بني 60 و75 �ساعة تعليمية �سنويًا 
“تعزيز  اأقرت كوريا اجلنوبية قانون   .)2014 ال�سنغافورية،  التعليم  التعليم البتدائي الأدنى والأعلى )وزارة  لتعليم هذه املهارات، اعتمادًا على 
)الحتاد  ال�سخ�سية  مهارات  تعليم  والثانوي  البتدائي،  التعليم  ومدار�س  الأطفال  ريا�س  يلزم  والذي   ،”2014 عام  بال�سخ�سية  املتعلق  التعليم 
الكوري لنقابات املعلمني، 2015(. اأما نيوزيلندا، يهدف “م�سروع ال�سحة العقلية لل�سباب” الذي اأطلقه رئي�س الوزراء عام 2012 اإىل تعزيز املرونة 

والرفاه النف�سي والجتماعي لل�سباب بالإ�سافة اإىل اأمور اأخرى )وزارة ال�سحة النيوزيلندية، 2016(.
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ومتا�سيًا مع هذا امل�سروع، يوفر املنهج الدرا�سي يف نيوزيلندا التوجيه للمدار�س حول كيفية ت�سميم مناهجها الدرا�سية لتنمية الكفاءات الأ�سا�سية 
للحياة، والتعلم مدى احلياة مثل املرونة اأو حتديد الأهداف )وزارة التعليم النيوزيلندية، عام 2016(. وباملثل، تعتمد “مناهج التميز الدرا�سية” 
يف ا�سكتلندا على مبادئ التعليم الإيجابي الرامية اإىل جعل الطالب اأفرادًا واثقني من اأنف�سهم ومواطنني م�سوؤولني، وم�ساهمني فعالني، اإ�سافة اإىل 

كونهم متعلمني ناجحني )وكالة “اإديوكي�سن ا�سكتلندا”، 2016(.

ولي�س من امل�ستغرب اأي�سًا اأن تكون بوتان- الدولة الوحيدة الذي ي�ستخدم مفهوم “ال�سعادة الوطنية الإجمالية” لقيا�س التقدم املجتمعي – قد عمدت 
اإىل تطبيق منهج درا�سي للرفاه �سممه باحثون من مركز علم النف�س الإيجابي يف جامعة بن�سلفانيا، حيث دّر�س املنهج الدرا�سي التجريبي مهارات 
اأو حل امل�ساكل ملجموعة جتريبية من طالب املدار�س الثانوية الذين ترتاوح اأعمارهم  اأكادميية مثل اليقظة، والتعامل مع العواطف،  حياتية غري 
بني 7 و12 عامًا خالل فرتة 15 �سهرًا. واأظهر التدخل – الذي مت تقييم وقعه بدقة با�ستخدام جتربة ع�سوائية م�سبوطة – زيادات كبرية يف الأداء 

الأكادميي للطالب يف املجموعة التجريبية، على املدى الق�سري والطويل، من خالل زيادة الرتابط واملثابرة وامل�ساركة )اأدلر، 2015(.

 

بالإ�سافة اإىل احلكومات الوطنية، اأظهرت املنظمات الدولية اهتمامًا متزايدًا لو�سع التعليم الإيجابي قيد املمار�سة. على �سبيل املثال، يف جمهورية 
مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة، بالإ�سافة اإىل املناهج الدرا�سية القائمة التي تعّلم مهارات احلياة، يدير البنك الدويل جتربة ع�سوائية م�سبوطة 
كبرية تهدف اإىل غر�س مبادئ العزم والعاطفة واملثابرة يف ال�سعي لتحقيق اأهداف طويلة الأجل – بني طالب املدار�س املتو�سطة )البنك الدويل، 
2014(. وطرحت منظمة “يوني�سيف” موؤخرًا اإطار “املدار�س ال�سعيدة” اخلا�س بها لتح�سني رفاه املتعلمني يف منطقة اآ�سيا واملحيط الهادئ )منظمة 

“يوني�سيف”، 2016(. ويعترب تعليم املهارات الجتماعية والعاطفية اأو مهارات احلياة الأ�سا�سية ال�سبيل لرفع م�ستويات التعليم، واحلد من حالت 

عدم تطابق مهارات �سوق العمل يف البلدان النامية.

 

واأخريًا، مت اإطالق ال�سبكة الدولية للتعليم الإيجابي عام 2014 حل�سد املمار�سات ال�سيا�سية والأبحاث يف جمال التعليم الإيجابي. وتهدف ال�سبكة 
اإىل دفع التعليم الإيجابي اإىل ال�سدارة على ال�سعيد العاملي وتعزيز فكرة اأن التعليم املتعلق بال�سخ�سية الرفاه بالإ�سافة اإىل املوا�سيع الأكادميية 

هو �سبيل التعليم يف امل�ستقبل.
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اخلامتة
ال�سير اأنتوني �سيلدون

اأن يقدم الأدلة الأكرث اأهمية عن التعليم الإيجابي، بالإ�سافة اإىل التحذيرات امل�ستقاة من الأبحاث. وعلى الرغم من وجود  يحاول هذا التقرير 
العديد من الدرا�سات حول حالت منوذجية لتطبيق وتاأثري التعليم الإيجابي، اإل اأننا بحاجٍة للمزيد من الأبحاث املتعلقة مبا يحقق جتربة مزدهرة 
لالأطفال، واملعّلم، وجتربة تعليمية مزدهرة باملجمل. كما اأننا نحتاج للمزيد من العمل على كيفية تاأثري ذلك على منو رفاه مواطنينا يف امل�ستقبل، 

وجناحهم يف عامل متغري.

ون�سعى دومًا، يف جميع اأنحاء العامل، لإيجاد اأ�ساليب لتح�سني اأداء دولنا الأكادميّي. ولكن هنالك خطر متمثل برتكيز الإ�سالحات الرتبوية على 
زيادة الأداء الأكادميي دون �سواه. ونحن نغفل عن العن�سر الرئي�سي الآخر لالأطفال، األ وهو رفاههم البدين والنف�سي و�سخ�سيتهم. وت�سري الأدلة 
ب�سكٍل متزايد اإىل اأنه من خالل الرتكيز على الطفل ككل، �سنزيد من اأدائه الأكادميي يف الوقت ذاته. ل يزال اأمامنا الكثري لنتعلمه، ويقرتح هذا 

التقرير اأ�سلوبًا جديدًا للتقدم يف جمال الإ�سالح الرتبوي، وخا�سًة التعليم الإيجابي.

لقد مّكن ظهور التعليم الإيجابي يف هذا القرن مدار�سًا باأكملها من اأن تتحول من منوذج الرعاية الجتماعية نحو منوذج الرفاه )األفورد ووايت، 
2015؛ برونزيل، �ستوك�س، ووترز، 2016؛ لوكا�س اآند جودمان، 2015(. وت�سري الأدلة اإىل وجود حاجة ملحة، اإذ اأن حياة �سبابنا مليئة بالكثري من 

الكاآبة، والكثري من املعاناة، والكثري من ا�سطرابات ال�سحة العقلية )كري�ستيان�سون، 2016؛ كيز، 2009(.

وتعد املخاوف ب�ساأن تزايد ا�سطرابات ال�سحة العقلية، والكاآبة والقلق واأعبائها على املجتمع، �ساأنًا عامليًا )األفورد ووايت، 2015(. وكثريًا ما مت 
انتقاد ا�ستجابة احلكومات، واجلامعات، واملدار�س والنظم لهذه الأمور. حيث ت�سعر العديد من املدار�س واملعّلمني، ويف مواجهة هذه املخاوف، بعدم 
ا�ستعدادها لإدارة منهجيات على م�ستوى املدر�سة باأكملها لتحقيق رفاه طالبها. وبالإ�سافة اإىل املخاوف ب�ساأن الطالب، هنالك خماوف مماثلة 

تتعلق برفاه املوظفني اأثناء عملهم لتحقيق الأهداف وامل�ساعي الرتبوية التي يتوجب عليهم حتقيقها )كري�ستيان�سون، 2016؛ وايت، 2016(. 

ويعد منو التعليم الإيجابي تطورًا مثريًا واأمرًا بداأ يحظى باهتمام عاملي اأكرب، مع �سعينا لتعزيز خطة حت�سني املدار�س. كما تذكرنا مالل يو�سفزي 
بقولها: “باإمكان طفٍل واحد، واأ�ستاٍذ واحد، وكتاٍب واحد، وقلٍم واحد اأن يغرّي العامل”.
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قامو�ص امل�سطلحات
ال�سير اأنتوني �سيلدون

يوؤكد  وبالتايل  والرفاه”.  بال�سخ�سية  املتعلق  والتعليم  الأكادميي  “التعليم  الإيجابي مزيج من  التعليم  فاإن  الإيجابي،  للتعليم  الدولية  لل�سبكة  وفقًا 
اأو  واللغات،  والعلوم،  والقراءات،  بالريا�سيات،  املتعلقة  احلقائق  مثل  البحتة  الأكادميية  املعرفة  تتجاوز  التي  املهارات  اأهمية  الإيجابي  التعليم 
والإبداع،  والتعاطف،  املرونة،  مثل:  الإيجابي  التعليم  م�سمون  لو�سف  البحث  هذا  خالل  م�سطلحات  عدة  ا�ستخدمنا  ولقد  التاريخية.  الأحداث 
والعزم واملثابرة، وال�سخ�سية، وعقليات النمو وغريها. وترتبط العديد من هذه امل�سطلحات اأو تتداخل حتى مع حركات ومنهجيات اأخرى لت�سكيل 
املهارات غري الأكادميية. و�سيدر�س هذا اجلزء من البحث معانيها بحيث ميكننا اأن نحاول ر�سم �سورة اأو�سح حلركة التعليم الإيجابي وعالقتها 

باملجالت الأخرى. 

عندما يتعلق الأمر بت�سكيل املهارات غري الأكادميية، ي�سمل املجال جمموعة متنوعًة من املفاهيم مثل التعليم الأخالقي، والتعليم املدين، والتعليم 
تعريف  يبقى  ذلك،  ومع  لل�سباب.  الإيجابية  التنمية  اأو  العاطفي،  الجتماعي  والتعّلم  والع�سرين،  احلادي  القران  ومهارات  بال�سخ�سية،  املتعلق 
امل�سطلحات الأ�سا�سية ناق�سًا اإىل حد ما )األتوف وبركويتز 2006(، وغالبًا ما تكون الفروقات مبهمة. ول يعّد الأمر مفاجئًا نتيجًة للخلفية متعددة 
التخ�س�سات ب�سكل كبري للعديد من الرتكيبات، والتي متتد عرب العلوم ال�سيا�سية، وعلم الجتماع، والأعمال التجارية، والت�سالت، وعلم النف�س 

والفل�سفة. ويهدف قامو�س امل�سطلحات هذا لتو�سيح معنى امل�سطلحات الأكرث �سيوعًا. )راجع ال�سكل 1(.
املوؤ�س�سات الرئي�سية املهارات الرئي�سية املكت�سبة تعريف ق�سريامل�سطلح

مزيج من التعليم الأكادميي والتعليم املتعلق التعليم الإيجابي
بال�سخ�سية والرفاه

ال�سبكة الدولية للتعليم الإيجابي ).PERMA(www(، املرونة، ونقاط قوة ال�سخ�سية 
ipositive-education.net(. رابطة 

PESA – www.( مدار�س التعليم الإيجابي
pesa.edu.au/(. اجلمعية الدولية لعلم 
www.ippanetwork.( النف�س الإيجابي

)/org
حت�سري الطالب لأداء دورهم كمواطنني يف التعليم املدين 

جمتمع اأكرب
املعرفة ب�ساأن املوؤ�س�سات والعمليات ال�سيا�سية؛ 

الأخالقيات ال�سائعة؛ امل�ساركة يف اخلطاب 
العام؛ ا�ستخدام و�سائل الإعالم؛ امل�ساركة 
من اأجل املجتمع؛ تعّلم اخلدمات؛ مهارات 

التوا�سل.

درا�سة املواطنة واملدنية الدولية من الرابطة 
www. الدولية لتقييم التح�سيل العلمي
civiced.org، )مركز التعليم املدين(، 

Characterandcitizenship.org، )مركز 
ال�سخ�سية واملواطنة(.

يتمحور التعليم الأخالقي حول م�ساألة تقييم التعليم الأخالقي 
ت�سرفات حمددة لالأ�سخا�س على اأنها �سحيحة 

اأم خاطئة. 

قيم اأخالقية حمددة مثل: ال�سجاعة، العدالة، 
الإن�سانية، العتدال، الت�سامي، اأو احلكمة؛ 

ا�سرتاتيجيات لكيفية اتخاذ قرارات اأخالقية 
منطقية )مثل الإلزام الأخالقي املُطَلق لدى 

كانت(.

مركز ال�سخ�سية واملواطنة يف جامعة مي�سوري، 
مبادرة التعليم الأخالقي والوطني لكلية 

الدرا�سات العليا للرتبية )GSE( يف جامعة 
هارفارد 

نقاط قوة ال�سخ�سية هي العمليات اأو الآليات التعليم املتعلق بال�سخ�سية
النف�سية التي تعر�س، ومتار�س، وحتّفز 

الف�سائل الأخالقية.

الف�سول، حب التعلم، اللطف، امل�ساحمة، 
تنظيم الذات، الروحانية وال�سراحة التي يتم 

تناولها يف هذا البحث:

الإبداع )املخّيلة واملهارة اأي�سًا(: القدرة على 
تقدمي الأ�سالة واملغزى على حد �سواء للعامل.

العزم: املثابرة وال�سغف لتحقيق الأهداف 
طويلة الأجل.

عقلية النمو: املعتقدات الأ�سا�سية للتعلم باأن 
النا�س ميكنهم اأن ي�سبحوا اأذكى مبرور الوقت 

وباأن اجلهد يجعلهم اأقوى.

املرونة: هي عملية التكّيف مع اأو التعايف من 
التجارب ال�سعبة واملجهدة.

Character.org، مركز اليوبيل لل�سخ�سية 
والف�سائل، اأكادميية ماير�سون.

معهد اخليال.

خمترب ال�سخ�سية )اأجنيال دوكوورث(.

"مايند�سيت وورك�س، تعاون التحّول اجلامعي".

"كيف تزدهر"، برنامج املرونة يف بن�سلفانيا.

التعّلم الجتماعي العاطفي والتنمية الإيجابية 
لل�سباب

رعاية �سلوكيات ومميزات حمددة لتحقيق 
هدف حمدد مثل اأداء اأكادميي اأف�سل، و�سلوك 

»اأف�سل«، اأو �سحة اأف�سل.

التعاطف، التنظيم الذاتي، التوا�سل، حل 
النزاعات، احلياة املجتمعية، اأو التحكم 

بالغ�سب، وغريها.

تعاونية التعلم النف�سي والجتماعي والأكادميي 
.)CASEL(
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كمواطنني.  امل�ستقبلية  باأدوارهم  للقيام  الالزمة  واملهارات  املعارف  النا�س  تعليم  اإىل  املواطنة  تعليم  يهدف  املواطنة(،  )تعليم  املدين  التعليم 
وبالإ�سافة اإىل تاأ�سي�س معرفٍة اأ�سا�سية باملوؤ�س�سات املجتمعية القائمة وعمليات اتخاذ القرارات ال�سيا�سية )املهارات املعرفية(، ي�سّكل تعليم املواطنة 
اأي�سًا معايريًا وقيمًا م�سرتكة )ال�سلوكيات والأحكام الأخالقية(، ويعزز امل�ساركة الن�سطة: اأ�ساليب ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي، وامل�ساركة 
يف منظمات وجمموعات، وامل�ساركة يف اخلطاب والنتخابات العامة )مهارات �سلوكية( )�سولز واإينلي واآخرون 2016(. ومن خالل ت�سكيل معايري 
وقيم اأخالقية م�سرتكة، ت�ستخدم احلكومات التعليم املدين لت�سمن التما�سك والندماج �سمن جمتمع )وطني مبجمله(، واللتزام بالقوانني )راجع 
 .)158  :2006 جيه.  هايدت،  2008؛  وفيوجلرز،  اأو�سر  2006؛  وبايك،  هال�ستيد  2008؛  وجونز،  واألتوف  بركويتز   2006؛  وبركويتز،  األتوف 
وعلى غرار درا�سة التوجهات العاملية يف العلوم والريا�سيات )TIMSS( والربنامج الدويل لتقييم الطلبة )PISA(، جتري رابطة التعليم الدولية 
درا�سات مقارنة دورية مثل درا�سة املواطنة واملدنية الدولية )ICCS 2016( ملقارنة تقييم التعّلم يف التعليم املدين يف خمتلف الدول )�سولتز واإينلي 
واآخرون 2016(. ويعمل مركز التعليم املتعلق بال�سخ�سية واملواطنة )2017( يف جامعة مي�سوري يف جمال الأبحاث، والتعليم والدعم لرعاية تنمية 

ال�سخ�سية، واملواطنة الدميقراطية واملجتمع املدين.

التعليم الأخالقي: ي�سري م�سطلح الأخالقيات اإىل تقييم الت�سرفات باعتبارها �سحيحة اأو خاطئة )هايدت 2006: 163(: هل يجب على معّلمة 
يف مدر�سة حكومية اأن ترتدي الربقع اأو رداء الراهبات؟ هل يجب على الوليات املتحدة الأمريكية اأن ت�ستقبل الالجئني؟ هل ُيرّبر ل�سابط �سرطة 
املجازفة مبوت �سخ�س واحد لإنقاذ عدد اأكرب من النا�س؟ ي�سري التعليم الأخالقي دومًا لأفعال ال�سخ�س بالن�سبة ملجتمع اجتماعي اأكرب. وبهذه 
الطريقة تلزم الأخالق الأفراد على تف�سيل امل�سلحة العامة عو�سًا عن اأهدافهم ال�سخ�سية، والمتثال بالقوانني املعيارية والتي ل تتداخل دومًا 
اأن جمتمعًا بدون  اإىل  2006(. ووفقًا لدوركهامي )1973( ي�سري العديد من الباحثني  164؛ ليتكي   :2006 مع التف�سيالت ال�سخ�سية )هايدت 
)هايدت  للمجتمع”  املعادية  اأو  الأخالقية  غري  ال�سلوكيات  يف  زيادة  اإىل  ويف�سي  والقلق  النتماء  عدم  م�ساعر  “يوّلد  حمددة  قيم  اأو  ف�سائل  اأي 
2006: 176؛ مو�سوعة �ستانفورد للفل�سفة 2016(. ويختلف الأ�سخا�س والدول حول الأخالقيات التي ينبغي تدري�سها يف املدار�س: ال�سالم، اخلدمة 

الع�سكرية، الوطنية، واحلرية القت�سادية، حماية احلدود، الأخالقيات الجتماعية، اأو كيفية درا�سة حقوق الأفراد املعار�سة لحتياجات املجتمع 
)دوركهامي 1973، ديل 2007، وي�ستهامير 2008: 17(. ويختلف التعليم الأخالقي اأي�سًا بالدرجة التي يقوم وفقها بتدري�س معايري وف�سائل وقيم 
حمددة اأو قيامه عو�سًا عن ذلك بغر�س كيفية التو�سل اإىل حماكمة اأخالقية ا�ستنادًا اإىل املنطق )هايدت 2006، بياجيه 1965، كولربج 1976(. 
وتقوم كل من مبادرة التعليم الأخالقي والوطني لكلية الدرا�سات العليا للرتبية يف جامعة هارفارد )2017( ومركز ال�سخ�سية واملواطنة )2017( 

يف جامعة مي�سوري بتطوير مناهج قائمة على الأبحاث للتعليم الأخالقي.

التعليم املتعلق بال�سخ�سية: ي�سري امل�سطلح اإىل ال�سمات ال�سخ�سية التي ت�سف الفرد )هايدت 2006: 164(. ويوؤكد املرّبون التقليديون من اأمثال 
فون همبولت )1964( اأو ديوي )1922( على التعليم املتعلق بال�سخ�سية باعتباره مكونًا رئي�سيًا من التعليم العام. وحتى اأيامنا احلالية، تتمتع 
مناذج التعليم املتعلق بال�سخ�سية مبنظور اأخالقي معياري للغاية والذي يركز على جمموعات املعايري، والعادات والتوقعات الجتماعية وم�سارات 
نقاط قوة ال�سخ�سية، حيث اأن تكوين نقاط قوة ال�سخ�سية يعترب فريدًا بالن�سبة لكل فرد )لينكينز ونيميك واآخرون 2015: 64(. وبالتايل فاإن 
اإرغام  اأكرب عو�سًا عن  ال�سخ�سية ب�سكل  يتعلق بتحفيز وتعزيز نقاط قوة  الإيجابي  النف�س  بال�سخ�سية بالعتماد على علم  املتعلق  التعليم  هدف 
الأخالقي  التعليم  مع  بقوة  تتداخل  فهي  الطريقة  وبهذه  معني.  جمتمع  يف  ال�سائدة  املعايري  بح�سب  تعترب  حمددة  �سفات  اكت�ساب  على  الطالب 
“اأيدت جمموعات  املنهجيات  2005(: معظم  وديفيد�سون  ليكونا  2005؛  وباير  بركويتز  1991؛  ليكونا  64؛   :2015 واآخرون  ونيميك  )لينكينز 
فرعية معينة من نقاط قوة ال�سخ�سية” القائمة على “التحيز الثقايف، الديني و/اأو ال�سيا�سي” )لينكينز ونيميك، واآخرون 2015: 64؛ بيرت�سون 
اآند �سليجمان 2004: 33(. ويف احلياة العملية، يتداخل التعليم املتعلق بال�سخ�سية، والتعليم الأخالقي والتعليم املدين ب�سكل وثيق يف بيانات ر�سالة 

املدار�س وكذلك يف الوثائق احلكومية )األتوف وبركويتز 2006: 507-508، واأي�سًا لالأمثلة وي�ستهامير 2008: 22(.

ومع ذلك ميّيز بيرت�سون و�سليجمان )2004( الف�سائل الأخالقية ونقاط قوة ال�سخ�سية ب�سكل دقيق: بينما “تعد الف�سائل القيم الأ�سا�سية لفال�سفة 
الأخالق واملفكرين الدينيني”، تعد نقاط قوة ال�سخ�سية العمليات اأو الآليات النف�سية التي تظهر، ومتار�س وحتّفز هذه الف�سائل )هايدت 2006 

168، بيرت�سون و�سليجمان 2004: 13(.
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ويتعمق بيرت�سون و�سليجمان )2004: 36 و50( اأكرث ويقومان با�ستخال�س �ست ف�سائل منت�سرة عرب الثقافات والتاريخ وهي: ال�سجاعة، والعدالة، 
والإن�سانية، والعتدال، والت�سامي، واحلكمة. وبالعتماد على هذه الف�سائل يقومون بتحديد نقاط قوة ال�سخ�سية التي تظهر وحتفز هذه الف�سائل. 
“على �سبيل املثال، بالإمكان الو�سول اإىل ف�سيلة احلكمة من خالل...الإبداع، والف�سول، وحب التعلم، والنفتاح الفكري، وما ندعوه املنظور – اأي اأن 

يكون لدينا نظرة اأ�سمل للحياة”. )بيرت�سون و�سليجمان 2004: 36 و50(. ويفرت�س ت�سنيف نقاط قوة ال�سخ�سية هذا اأنه بالإمكان الو�سول اإىل 
�سخ�سية جيدة من خالل جمموعات وم�سارات متنوعة للغاية من نقاط قوة ال�سخ�سية، كما اأن تكوين نقاط قوة ال�سخ�سية يعترب فريدًا بالن�سبة لكل 
فرد )لينكينز ونيميك واآخرون 2015: 64(. وبالتايل فاإن الهدف من التعليم املتعلق بال�سخ�سية بالعتماد على علم النف�س الإيجابي قابل لتحفيز 
وحتري�س نقاط قوة ال�سخ�سية الفرد ب�سورة اأكرب عو�سًا عن اإرغام الطالب على اكت�ساب �سفات حمددة تعترب مرغوبة من قبل املعايري ال�سائدة يف 
جمتمع معني. ويطّور مركز اليوبيل لل�سخ�سية والف�سائل )2017( يف جامعة برمنجهام الأبحاث متعددة التخ�س�سات حول ال�سخ�سية، والف�سائل، 
الأخالقية  القيم  من  وغريها  والحرتام  وال�سدق  النزاهة  اإدراج  اإىل  تدعو  منظمة   )2017(  )Character.org( وتعترب  الب�سري.  والزده��ار 

الأ�سا�سية يف التعليم. 

التعلم الجتماعي العاطفي والتنمية الإيجابية لل�سباب. يرتبط التعلم الجتماعي العاطفي والتنمية الإيجابية لل�سباب بالتعليم املتعلق بال�سخ�سية 
ولكنهما يختلفان يف اأ�سولهما النظرية. وينطلق كالهما عادًة بهدف حل حاجٍة اأو م�سكلة راهنة مثل ال�سلوك العدواين اأو تعاطي املخدرات. وبينما 
ينّمي علم النف�س الإيجابي نقاط قوة ال�سخ�سية تلك لدى كل فرد واملتاأ�سلة بالفعل يف �سخ�سيته، فهو يهدف بالتايل اإىل حتفيز ال�سخ�سية الأف�سل 
لدى كل فرد بالن�سبة للف�سائل الأخالقية العاملية، والتعلم الجتماعي العاطفي وبرامج تنمية ال�سباب التي تعزز عادًة �سفات و�سلوكيات حمددة 
لتحقيق هدف حمدد مثل اأداء اأكادميي اأف�سل، و�سلوك “اأف�سل”، اأو �سحٍة اأف�سل )دورلك وواي�سربج واآخرون 2011(. ويعترب التعلم الجتماعي 
العاطفي م�سطلحًا �ساماًل ملجموعة متنوعة من التدخالت التي ت�سكل �سلوك الأطفال الجتماعي واأ�سلوبهم يف التعامل مع م�ساعرهم اخلا�سة. 
اأو  وت�سمل التدخالت برامج تركز على كفاءات اجتماعية وعاطفية حمددة للغاية مثل التعاطف، والتوا�سل، وحل النزاعات، واحلياة املجتمعية، 
2004(، واحلد  التحكم بالغ�سب. واأما بالن�سبة للمبادرات ذاتها، فاإن اأهدافها م�ساعفة وترتاوح بني الأداء الأكادميي املتقدم )زين�س واآخرون 
من ال�سلوك العدواين واملعادي للمجتمع )ويل�سون وليب�سي، 2007(، والوقاية من اأعرا�س الكتئاب )هورويتز وجاربر 2006( وتعاطي املخدرات 
)توبلر واآخرون 2000(، وتعزيز ال�سحة العقلية )دورلك وويلز، 1997؛ جرينبريج ودوميرتوفيت�س وبومبارجر، 2001(، اأو احلد من ال�سلوكيات 
الإ�سكالية )ويل�سون وجوتفريد�سون وناجاكا، 2001(. وغالبًا ما ُتعَترَب برامج التنمية الإيجابية لل�سباب مبثابة جزء من التعلم الجتماعي العاطفي 
وهي تعزز نقاط القوة التي تقلل من النتائج ال�سلبية مثل تعاطي املخدرات، والعنف، وحمل املراهقات، والف�سل الأكادميي )جيلهام وريفيت�س و�سات 
2002(. ومن غري الوا�سح مدى اأهمية النتائج بالن�سبة للثقافات املختلفة على ال�سعيد العاملي بالن�سبة ملعظم املبادرات. وتعترب تعاونية التعلم 

النف�سي والجتماعي والأكادميي )CASEL 2017( منظمة رائدة تعمل على تطوير ممار�سة تعزيز التعلم الجتماعي والعاطفي جلميع الأطفال.

مهارات القرن احلادي والع�سرين. تعترب مهارات القرن احلادي والع�سرين من املفاهيم الإ�سافية التي ت�ستخدم غالبًا يف �سياق ت�سكيل املهارات 
اإىل الحتياجات احلالية يف  اأقل قوة وميكن اعتباره تعبريًا رنانًا ي�سري  غري الأكادميية يف املدار�س. ويتمتع هذا املفهوم بخلفية نظرية وتاريخية 
النظام التعليمي. على �سبيل املثال، ت�سري مهارات القرن احلادي والع�سرين اإىل اأن جمموعة من املهارات املحددة غري املطورة حاليًا– والتي ت�سمل 
مهارات اأكادميية وغري اأكادميية – �ست�سبح اأكرث اأهمية يف امل�ستقبل من الناحية القت�سادية )اللجنة الوطنية للتميز يف التعليم 1983(. وقامت 
للقرن  هامة  اأنها  على  التوا�سل  اأو  امل�سكالت،  وحل  النقدي  كالتفكري  مهاراٍت  بتحديد  احلكومية  وغري  احلكومية  الهيئات  من  متنوعة  جمموعة 
احلادي والع�سرين )ال�سراكة ملهارات القرن احلادي والع�سرين 2006، منظمة التعاون القت�سادي والتنمية )OEDC( 2005، احتاد كليات طالب 
التخرج يف نوفا �سكو�سا )SCANS( 1991، مارتينيز وماكجراث 2014(. وعلى عك�س التعلم الجتماعي العاطفي والتعليم املتعلق بال�سخ�سية، 
ل ت�ستهدف هذه املهارات القيم اأخالقية ول النمو الذاتي بل ت�ستهدف تلبية املتطلبات القت�سادية الوا�سحة املتعلقة ب�سوق العمل. وتوؤ�س�س ال�سراكة 
املعارف  وال�سركات، واملجتمع واحلكومة لتحديد متطلبات  التعليم،  تعاونية بني ممثلني يف  والع�سرين )2017( �سراكات  القرن احلادي  ملهارات 

واملهارات اجلديدة يف عامل دائم التغري وت�سّجع اإدراجها يف املناهج التعليمية.
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املوؤلفون
ديفيد بوت

 رئي�س ق�سم التعليم الإيجابي، مدر�سة جيلوجن الأكادميية.
DBott@ggs.vic.edu.au :الربيد اللكرتوين

�لدكتور هيكتور �إ�سكاميال

 عميد جامعة تيكميلينيو.
hector.escamilla@tecmilenio.mx :الربيد اللكرتوين

�لدكتور �سكوت باري كوفمان

 معهد “ذي اإماجيني�سن”، مركز علم النف�س الإيجابي، جامعة بن�سلفانيا.
sbk@psych.upenn.edu :الربيد اللكرتوين

�لدكتورة مارجريت �إل. كرين

 كبرية املحا�سرين يف مركز علم النف�س الإيجابي، يف كلية الدرا�سات العليا للرتبية يف جامعة ملبورن.
Peggy.Kern@unimelb.edu.au :الربيد اللكرتوين

كري�ستيان كريكيل

.)LSE( وكلية القت�ساد يف لندن ،)CEP( وباحثة يف مركز الأداء القت�سادي ،)PSE( طالبة دكتوراه يف كلية باري�س لالقت�ساد 
CKrekel@diw.de :الربيد اللكرتوين

�لدكتورة ر�فاييال �سليخت-�سميزل

 باحثة م�ساركة، مكتب الدرا�سات الدولية يف التعليم، بجامعة ولية مي�سيغان.
msu.edu@schlic21 :الربيد اللكرتوين

�ل�سري �أنتوين �سيلدون

.)IPEN( نائب رئي�س جامعة باكنغهام، رئي�س ال�سبكة الدولية للتعليم الإيجابي 
vc-office@buckingham.ac.uk :الربيد اللكرتوين

�لدكتور مارتن �سليجمان

 اأ�ستاذ علم النف�س يف موؤ�س�سة “زيلريباك فاميلي”، مدير مركز علم النف�س الإيجابي يف جامعة بن�سلفانيا.
seligman@psych.upenn.edu :الربيد اللكرتوين

�لدكتور ماثيو و�يت

بروفي�سور م�ساعد، مدير الرفاه والتعليم الإيجابي - مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج باأدياليد؛ زميل رئي�سي يف مركز علم النف�س الإيجابي، يف كلية الدرا�سات العليا للرتبية 
 يف جامعة ملبورن.

MWhite@stpeters.sa.edu.au :الربيد اللكرتوين

�ملحررة: �إميلي �إي. الر�سون

 مديرة ال�سبكة الدولية للتعليم الإيجابي.
posednet@gmail.com :الربيد اللكرتوين
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