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امللخ�ص
تعد املدار�س من وجهة نظر التعليم الإيجابي �أماكن ل�صقل املواهب الفكرية للطالب وتطوير جمموعة وا�سعة من نقاط القوة واملزايا والكفاءات
ال�شخ�صية ،التي تدعم جمتمع ًة رفاههم .ويختلف ما يبدو عليه هذا الأمر من دول ٍة لأخرى ومن مدر�سة لأخرى ،ولكن جوهره هو التوجه “ال�شخ�صي
 +الأكادميي” يف جمال التعليم .وتدعم وتدفع ال�شبكة الدولية للتعليم الإيجابي مثل هذا التغيري يف التعليم يف جميع �أنحاء العامل.
ويعد الدعم وا�سع النطاق �ضروري ًا لنجاح حركة التعليم الإيجابي ،ويجب �أن نكون على �صواب ب�شكل وا�ضح من النواحي الفل�سفية والعلمية �أي�ض ًا.
ويف حال مل نتمكن من �إظهار �أن احلجج التي تدعم التعليم الإيجابي �صحيحة من حيث التطبيق وال�سيا�سة والبحث ،ف�إننا لن نقوم بتغيري التعليم
بالطريقة التي تقرتحها ال�شبكة الدولية للتعليم الإيجابي .لذلك �سعى هذا التقرير �إىل توفري �أقوى الأدلة من البحث وال�سيا�سة والتطبيق من العقد
املا�ضي لدعم التعليم الإيجابي.
ق�سم هذا التقرير �إىل خم�سة �أق�سام :ر�ؤية �أحد الرواد ومقدمة وملحة تاريخية عن التعليم الإيجابي؛ ودرا�سة حاالت من املدار�س االبتدائية
و ُي ّ
والثانوية والثالثية التي تطبق التعليم الإيجابي ب�شكل ن�شط حول العامل؛ ور�ؤى ال�سيا�سات عن التعليم الإيجابي .كما مت ت�ضمني قامو�س للم�صطلحات
يف نهاية هذا التقرير.
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رواية �أحد الرواد :مقدمة وملحة تاريخية
عن التعليم الإيجابي
الدكتور مارتن �سليجمان

هذا هو تاريخ التعليم الإيجابي وفق ًا لروايتي

يعترب الدكتور مارتن �سليجمان �أحد م�ؤ�س�سي علم النف�س الإيجابي
و�أ��س�ت��اذ علم النف�س يف م�ؤ�س�سة “زيلريباك فاميلي” يف جامعة
بن�سلفانيا .وفيما يلي روايته عن التحرك جتاه التعليم الإيجابي

قمنا �أنا و�سوزان نولني-هويك�سيما وجوان جريجو�س باختبار ما �إذا
كان الت�شا�ؤم يهيئ �أطفال املدار�س ال�صغار للإ�صابة باالكتئاب ،كما
يهيئ الكبار له .ووجدنا �أنه حتم ًا يقوم بذلك (نولني-هويك�سيما،
وجريجو�س و�سليجمان.)1922 ،

وملحة عامة عن م�شاريعه يف هذا املجال النا�شئ.
�س�أل �أنتوين �سيلدون املجتمعني يف مدر�سة “لورن�سفيل” يف نيوجري�سي
قائ ًال“ :بكلمتني �أو �أقل ،ما الذي تتمنوه لأطفالكم؟”.
فهتفنا قائلني“ :ال�سعادة واملغزى والر�ضا وحتقيق ال��ذات والفرح
وال�صحة واحلما�س وال�شجاعة واملثابرة” ،حيث تتابعت الكلمات
م��رار ًا .وكانت املنا�سبة ملتقى للمعلمني من جميع �أنحاء العامل يف
يونيو  ،2007وكان ومو�ضوعنا عن كيفية بناء نقاط القوة غري املعرفية
كاملغزى والتفاعل والتفا�ؤل وامل�شاعر الإيجابية -يف املدار�س .وي�شغل�أنتوين من�صب مدير مدر�سة ويلنجتون املرموقة يف اململكة املتحدة،
كما �أن��ه كاتب �سرية جون ميجور وت��وين بلري ،و�أح��د م�ؤرخي حزب
املحافظني .و�أطلق �أنتوين برناجم ًا حظي بتغطية �إعالمية كبرية يف
مدر�سته ،حيث يتميز باالعتماد على الت�أمل� ،إ�ضافة لكونه خطيب ًا
بارع ًا.
ثم �س�ألنا قائ ً
ال“ :اخربوين بكلمتني �أو �أقل ،مالذي تد ّر�سه املدار�س؟”
فت�سربت الكلمات ب�شيء من ال�تردد“ :االن�ضباط وعلم احل�ساب
والعمل بجد والعلوم والثقافة واالن�سجام”.

وميكن لالعتقاد �أن �سبب وقوع الأحداث ال�سيئة هو عوامل �شخ�صية
ودائمة ووا�سعة االنت�شار� ،إىل توقعات قوية بح�صول االكتئاب و�ضعف
الأدء الدرا�سي بعد ع��ام من حدوثها ل��دى الأط�ف��ال الذين ت�تراوح
�أعمارهم بني  11-8عام ًا .وي�شكل الت�شا�ؤم عامل خطر حلدوث
االكتئاب �ش�أنه �ش�أن التدخني الذي يعد عامل خطر حلدوث �سرطان
الرئة ،وميكن للت�شا�ؤم �أن ي�شكل عامل خطر �أكرب يف حقيقة الأمر.
�إننا ن�ؤمن بالوقاية قبل العالج ،فوجود �سيارة �إ�سعاف �أ�سفل التل
بعد ال��وق��وع من املنحدر ي�شكل ا�سرتاتيجية �أ��س��و�أ بكثري من منع
وقوع احلادث �أ�ص ًال .هل ميكننا �أن نعلم الأطفال املعر�ضني خلطر
االكتئاب مقاومة الأفكار املت�شائمة غري الواقعية ،متام ًا كما ُيع ّلم
العالج الإدراكي الكبار يف طور العالج �أن ي�صبحوا �أكرث تفا�ؤ ًال؟.
هل ميكن لهذا الأمر منع حدوث االكتئاب؟ يقودنا هذا ال�س�ؤال �إىل
تطوير �أول برنامج وقائي للأطفال يف بن�سلفانيا وكانت تلك هي
اللحظة يف �شتاء عام  ،1990التي بد�أ فيها التعليم الإيجابي بالن�سبة
يل.

ثم قال�“ :أتالحظون؟ ال يوجد �أي تداخل بني القائمتني .تخيلوا �أنه
ميكننا تعليم كل ما ذكر يف القائمة الأوىل كالرفاه والفرح واملغزى
وحتقيق الذات والتفاعل وغريها ،دون امل�سا�س بالأهداف التقليدية
للمدر�سة ،وقائمة الإجناز” .وحدد �أنتوين نوع ًا جديد ًا من التعليم،
و�أعتقد �أنه يجب ت�سميته “التعليم الإيجابي”.
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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 �إمتامها �شهادة الدكتوراه حتت �إ�شرايف؛ وليزا جايكوك�س ،التي
ح�صلت لتوها على �شهادة الدكتوراه؛ وكارين ريفيت�ش ،التي �أ ّمتت برنامج وقائي ميتد لفرتة � 12أ�سبوع ًا بواقع �ساعتني يف الأ�سبوع لطالب املدار�س
املتو�سطة .وقاموا جميع ًا بت�أليف كت ّيب دقيقة بدقيقة ،وقمنا مبراقبة  200من طالب ال�صف اخلام�س وال�ساد�س لإيجاد الأطفال ال�سبعني الأكرث
عر�ضة لالكتئاب (�سليجمان وريفيت�ش وجيلهام.)1995 ،
وتابعنا الأطفال ملدة �سنتني و�صو ًال �إىل �سن البلوغ ،وهو ال�سن الذي يرت�سخ فيه االكتئاب لأول مرة غالب ًا .وقبل بدء الربنامج ،كان لدى  25يف املائة
من الأطفال يف كل من جمموعة الوقاية وجمموعة املقارنة درجات اكتئاب معتدلة �إىل �شديدة .وبنهاية الربنامج ،بعد � 12أ�سبوع ًا انخف�ضت الن�سبة
يف جمموعة الوقاية �إىل  13يف املائة �أما جمموعة املقارنة فبقيت عند ن�سبة  23يف املائة .وبعد عامني ،كان لدى  22يف املائة فقط من جمموعة
الوقاية �أعرا�ض اكتئاب متو�سطة �إىل �شديدة ،بينما عانت ن�سبة كبرية بلغت  44يف املائة من جمموعة املراقبة من االكتئاب �أي ما ميثل �ضعف ن�سبة
جمموعة الوقاية .ويكمن ال�سبب الرئي�سي يف ذلك بالتغيري من الت�شا�ؤم �إىل التفا�ؤل يف جمموعة الوقاية ،وهو بال�ضبط ما كنا نعلمه للأطفال.
ويكمن �سر تع ّلم التفا�ؤل يف تع ّلم كيفية مالحظة ونبذ الأفكار الكارثية غري الواقعية .وي�شكل طالبي اخلريجني وطاقم عملي �أ�ساتذة رائعني للتفا�ؤل،
كاف منهم ،لذا بد�أنا بتدريب �أ�ساتذة املدار�س ،وقيا�س �أدائهم يف جمال الوقاية من االكتئاب .وبالنظر �إىل م�ستويات االكتئاب
ولكن اليوجد عدد ٍ
التي متت الوقاية منها وكمية التفا�ؤل الذي تعلمه طالبهم ،ف�إن الأ�ستاذة يقدمون �أدا ًء جيد ًا يوازي عمل فريقي .وبحلول عام  ،2016وبعد 20
عام ًا على بدء برنامج بن�سلفانيا للوقاية ،ف�إن الربنامج �سيتكرر مرات عديدة حول العامل و�سيطبق على الأطفال الأغنياء والفقراء والبي�ض وال�سود
والآ�سيويني والالتينيني وغريهم ،وباللغة الإنكليزية وغريها من اللغات .ويعد برنامج الوقاية من االكتئاب والقلق�“ ،صغري ًا” �إىل “متو�سط” احلجم
ولكنه ف ّعال (هوروويتز وجاربر.)2006 ،
يع ّلم برنامج بن�سلفانيا للوقاية املرونة وميكن اعتباره �س ّباق ًا يف جمال التعليم الإيجابي ،ولكنه �أقدم من علم النف�س الإيجابي حيث مل تكن العديد من
�أدوات علم النف�س الإيجابي متوفرة حتى عام  .2002يع ّد نبذ الأفكار الكارثية �أدا ًة رئي�سي ًة يف العالج النف�سي املعتاد للتخل�ص من الت�أثري ال�سلبي
وحتويله �إىل �إيجابي .ولكنه ال يتعلق ب�شكل مبا�شر ببناء امل�شاعر الإيجابية �أو التفاعل �أو العالقات اجليدة �أو املغزى �أو الإجنازات .و�سيهدف التعليم
الإيجابي ،وهو منهج لن تتم ت�سميته �إال يف الأعوام القادمة� ،إىل بناء تلك الأمور ب�شكل مبا�شر.
جريت و�أنجيال دوكوورث

تلقى ا�ستعرا�ضنا للعوامل غري املعرفية يف املدار�س دفع ًة كبري ًة بو�صول �أجنيال دوكوورث .ويف �سبتمرب  ،2002ان�ضمت �أجنيال كطالبة درا�سات عليا
يف ال�سنة الأوىل .وعملت �سابق ًا كمدّر�سة يف املدينة ،وم�ست�شارة يف �شركة “ماكنزي” ورئي�سة ملنظمات غري حكومية ،وزميلة يف برنامج “مار�شال”
يف �أك�سفورد .ولديها وجهة نظر غري تقليدية عن �سبب الأداء ال�سيئ لبع�ض الأطفال املوهوبني يف املدار�س و�سبب الأداء الالمع لبع�ض الأطفال الأقل
موهب ًة ،وهي ترى �أن الأمر ال يتعلق باملوهبة و�إمنا ب�شخ�صية الطفل.
وكان االعتقاد ال�سائد والت�صحيح ال�سيا�سي لنحو قرن من الزمن ،يلقيان بالالئمة على الأ�ساتذة واملدار�س وحجم ال�صف والكتب املدر�سية والتمويل
وال�سيا�سيني والآباء ،لف�شل الطالب� ،إذ كانت يتم توجيه اللوم �إىل �أي �شيء و�أي �شخ�ص ماعدا الطالب �أنف�سهم ،حيث كنا ن�س�أل �أنف�سنا :ماذا؟ كيف
نلوم ال�ضحية؟ كيف نلقي باللوم على �شخ�صية الطالب؟.
وبد�أت �أجنيال العمل على نق�ض هذا االعتقاد منذ مبا�شرتها العمل يف برنامج بن�سلفانيا ،وهي ترغب مبعرفة كيف ميكن �أن ت�سهم مقارنة االن�ضباط
الذاتي مع معدل الذكاء يف تو ّقع الطالب الناجحني يف املدار�س .و�أن�ش�أت �أجنيال مقيا�س ًا مركب ًا من االن�ضباط الذاتي ،وطبقته على جميع طالبها،
ووجدت �أن طالب ال�صف الثامن املن�ضبطني ذاتي ًا يوا�صلون حتقيق درجات �أعلى ،ويحققون نتائج �أعلى يف االختبارات ،ويق�ضون وقت ًا �أكرب يف �إجناز
فرو�ضهم املنزلية ،وي�شرعون ب�إجنازها يف وقت �أبكر ،وي�شاهدون التلفاز ب�شكل �أقل .و�إن االن�ضباط الذاتي يتفوق على م�ستوى الذكاء بالن�سبة للنتائج
الأكادميية بنحو عامل �أو اثنني (دوكوورث و�سليجمان.)2005 ،
وجذب هذا الأمر اهتمام اثنني من املدراء البارزين من مدار�س تقع على الطرف املقابل من الطيف االقت�صادي� .أحدهم هو ديفيد ليفني ،مدير
مدار�س “نوليدج �إز باور” ( )KIPPالتي تعترب جمموعة من �أكرث من  100مدر�سة حت�ضريية للدرا�سة اجلامعية ت�ضم �أطفا ًال فقراء �سود ًا و�أطفا ًال
من �أ�صول التينية ،ومبعدالت جناح مبهرة 8000 :خريج جامعي خالل الأعوام املا�ضية ،و�شعارهم هو�“ :إعمل بجد ،وكن لطيف ًا”� .أما �شريك ديفيد
فهو دومينيك راندولف الذي تلقى تعليمه يف بريطانيا ويدير مدر�سة “ريفريديل” يف �شمال مانهاتن.
حالة التعليم الإيجابي
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ويرغب هذان املديران يف �إدراج “علم النف�س الإيجابي” يف مدار�سهما ،وب�صورة �أكرث حتديد ًا يف برامج التعليم اخلا�صة بال�شخ�صية ،وقاما بزيارتنا
يف بن�سلفانيا وبد�أنا التعاون املثمر معهما .وركزنا على �إن�شاء اجلانب الأمين من بطاقة التقرير الذي يدعم التقرير الأكادميي التقليدي ،ويقي�س
م�ستوى احلما�س لدى ال�شخ�ص و�ضبط النف�س والتفا�ؤل واالمتنان� ،إىل جانب الذكاء االجتماعي (ميكنكم م�شاهدة بطاقة التقرير على املوقع
اللإلكرتوين التايل.)https://characterlab.org/measures :
وتت�صف �أجنيال بكونها مت ّقدة احلما�س ،وهي مقبل ٌة على م�ستقبل مهني باهر يف درا�سة االن�ضباط الذاتي واملثابرة ،ب�شغف ود�أب كبريين لتحقيق
الأهداف طويلة الأمد .وبينما �أكتب ،و�إن كتاب �أجنيال الأول الذي يحمل عنوان “املثابرة” ،يحتل املرتبة الثانية يف قائمة “نيويورك تاميز” للكتب
الأكرث مبيع ًا ،وهي تعترب الآن العب ًا �أ�سا�سي ًا يف التعليم الإيجابي وغريه.
مدر�سة جيلونج الأكاديمية

وبعد ب�ضعة �أعوامُ ،قلت“ :تخيلوا التعليم الإيجابي” ،يف ختام خطابي �أمام املانحني يف مدر�سة جيلوجن الأكادميية ،وهي مدر�سة خا�صة رائدة يف
عبت عن ر�ؤيتي بخ�صو�ص �أطفال املدار�س الذين يتمتعون بال�سعادة والتفاعل والعالقات الطيبة واملغزى والإجنازات الكبرية،
�أ�سرتاليا .وهناك ّ
و�أ�ضفت عليها ا�سم التعليم الإيجابي .وبعد ب�ضعة �أ�شهر اتفقت �أنا وريفيت�ش مع مدر�سة جيلوجن الأكادميية على:
•تدريب جميع املدر�سني البالغ عددهم  200مدر�س يف علم النف�س الإيجابي ونقاط القوة واملرونة.
•ترتيب زيارة حما�ضرين من ال�شخ�صيات البارزة يف علم النف�س الإيجابي من جميع �أنحاء العامل.
•تعيني مدير بدوام كامل ل�ش�ؤون التعليم الإيجابي.
•تعيني م�صمم مناهج لقيادة الطاقم التدري�سي يف و�ضع منهاج من احل�ضانة وحتى ال�صف الثاين ع�شر با�ستخدام علم النف�س الإيجابي.
يناير  :2007و�صلت �إىل حرم مدر�سة جيلوجن الأكادميية ب�صحبة كارين ريفيت�ش و 15من طالبي حملة �شهادة املاج�ستري يف علم النف�س الإيجابي
التطبيقي ( )MAPPورتبت لقدوم �أع�ضاء 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 �أخ�صائيي علم النف�س الإيجابي� ،إىل �أ�سرتاليا يف زيارة طويلة الأمد .وقام �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية ملدر�سة جيلوجن الأكادميية حتت �إ�شراف راندي �إرن�ست ،املد ّر�س يف مدر�سة “جولدن �آبل” الثانوية من مدينة كان�سا�س ،بت�صميم �أول
منهاج يعتمد على التعليم الإيجابي من احل�ضانة وحتى ال�صف الثاين ع�شر .وعندما غادرنا يف يونيو  ،2007كانت مدر�سة جيلوجن الأكادميية قد
�أ�صبحت مركز ًا �س ّباق ًا للتعليم الإيجابي يف العامل ،وهو ما �سيتم ت�سليط ال�ضوء عليه مبزيد من التف�صيل يف اجلزء الثاين من هذا التقرير .ومنذ
ذلك احلني يقوم �أع�ضاء الهيئة التدري�سية بقيادة املدير العامل بدوام كامل واملخت�ص ب�ش�ؤون التعليم الإيجابي ،بتدري�س علم النف�س الإيجابي
للمعلمني من جميع �أنحاء �أ�سرتاليا ،كما متنح جامعة ملبورن الآن درجة املاج�ستري يف التعليم الإيجابي( .نوري�ش.)2015 ،
المملكة المتحدة

يف دير يعود �إىل الع�صور الو�سطى ،كان رئي�س الدير يجمع بني املقدّ�س والدنيوي ،حيث �ص ّنف الرهبان وتعامل مع امل�صالح ال�صارمة للدولة.
ويعترب اللورد ريت�شارد ليارد رئي�س دير ع�صري� ،إ�ضاف ًة لكونه خبري ًا اقت�صادي ًا عاملي ًا ،و�أ�ستاذ ًا يف كلية لندن لالقت�صاد ،ومنظر ًا �أ�سا�سي ًا يف جمال
ال�سعادة ،وقائد يف حزب العمال الربيطاين ،ويعد هو وزوجته مويل واحد ًا من اثنني فقط من الأزواج يف جمل�س اللوردات .وعلى مر العقدين
املا�ضيني ،جعل ريت�شارد هدفه الأ�سا�سي ا�ستقاء �أفكار واعدة من علم النف�س ،و�إقناع الكيان ال�سيا�سي الربيطاين بالت�صرف وفق ًا لها .وقام ب�صحبة
ديفيد كالرك ،الأ�ستاذ يف �أك�سفورد ،ب�إقناع الربملان بتخ�صي�ص �أكرث من مليار جنيه �إ�سرتليني لتدريب �آالف املعاجلني الإدراكيني اجلدد ملعاجلة
االكتئاب (ليارد وكالرك.)2014 ،
وبينما كنا من�شي يف ال�شوارع اخللفية جلال�سكو خالل فرتة اال�سرتاحة يف امل�ؤمتر الذي ت�شاركنا من�صته ،قال ريت�شارد�“ :س�أجلب برنامج بن�سلفانيا
الوقائي �إىل مدار�س اململكة املتحدة”.
و�أجبته�“ :سيكون ذلك عظيم ًا ،ريت�شارد� .أعتقد �أنه لدينا ما يكفي من البيانات ملحاولة تكرار منوذج �صغري يف ليفربول”.
وقال ريت�شارد بطريقته الدمثة“ :مل تفهم الأمر� ،ألي�س كذلك يا مارتي؟ ف�أنت كمعظم الأكادمييني ت�ؤمن ب�أن احلكومات تعتمد ال�سيا�سات عندما
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تتجمع وترتاكم بيانات العلماء لت�صل نقط ًة ال ميكن مقاومتها ،و�أنا مل �أ�شهد خالل الأعوام التي ق�ضيتها يف العمل ال�سيا�سي ،حال ًة كهذه .تت�صرف
احلكومات عندما تكون البيانات كافية وعندما تتواجد الإرادة ال�سيا�سية ،و�إن بياناتك كافية وتتواجد الإرادة ال�سيا�سية �أي�ض ًا .لذلك �س�أجلب برنامج
بن�سلفانيا الوقائي اخلا�ص بك �إىل مدار�س اململكة املتحدة”.
وبد�أ ريت�شارد بجمع الأموال لربامج تدريب املعلمني يف اململكة املتحدة ،حيث مت �إطالق هذه الربامج يف  20مدر�سة يف تاين�سايد اجلنوبية ،ومان�ش�سرت
عام  .2007وحتى حلظة كتابة هذا التقرير ،مت تدريب �آالف املدر�سني الربيطانيني ،حيث قام ه�ؤالء املدر�سون بتعليم املرونة لع�شرات الآالف من
الأطفال.
الهند

ركزت العديد من هذه الدرا�سات على مدار�س ذات ميزانية كبرية وطاقم راغب يف تنفيذها .وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا هو :هل ميكن تطبيق
هذه الدرا�سات يف مناطق ذات دخل �أقل؟ �إن هناك تطورات تبعث على التفا�ؤل يف التعليم الإيجابي من الهند .حيث جعل �ستيف ليفينثال هدف
م�ؤ�س�سة “كور�ستون” اخلا�صة به تدري�س �أكرث الفتيات فقر ًا يف الأحياء الفقرية يف الهند ،حيث يقومون بتدري�س علم النف�س الإيجابي لآالف الفتيات
يف بيهار ،والو�صول �إىل م�ستويات �أكرب من املرونة العاطفية واملعرفة ال�صحية واملواقف جتاه امل�ساواة بني اجلن�سني وا�ستخدام املياه النظيفة.
(ميكنكم �إيجاد املزيد من املعلومات على موقعهم على �شبكة الإنرتنت.)/http://corstone.org/girls-first-biharindia :
المك�سيك

ب�أخذ مبادئ التعليم الإيجابي �إىل التعليم العايل ،فقد قرر هيكتور �إ�سكاميال ،رئي�س جامعة تيكميلينيو يف مونتريي يف املك�سيك ،عام  2013اعتماد
مبد�أ التعليم الإيجابي للجامعة ب�أ�سرها .و�أ�س�س معهد ًا للرفاه ومنظوم ًة للرفاه ويتلقى الطالب الذين يزيد عددهم عن � 40ألف طالب ًا من اجلامعات
الثالثني يف املك�سيك دورات يف علم النف�س الإيجابي .و�سيتم ا�ستعرا�ض هذا الأمر ب�شكل �أكرب يف الق�سم الثاين من هذا التقرير.
مدر�سة �سانت بيترز كوليدج – �أدياليد� ،أ�ستراليا

ت� ّأ�س�ست مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج�-أدياليد (املعروفة با�سم “القدي�سني”) عام  1847وتعد واحدة من �أهم املدار�س امل�ستقلة يف �أ�سرتاليا .وتخرج
يف مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج ثالثة من احلائزين على جوائز نوبل ،وع�شرة ر�ؤ�ساء وزراء ا�سرتاليني ،و 42من احلا�صلني على منح “رود�س”
( )Rhodesالدرا�سية .يف عام  ،2011ا�صطحبني �ساميون موراي ،وهو مدير ن�شط يتمتع بر�ؤى �سديدة ،وماثيو وايت ،وهو مدير الرفاه والتعليم
الإيجابي� ،إىل هناك للم�ساعدة على جتديد مدر�سة رائعة ا�ستناد ًا �إىل التعليم الإيجابي .وقد ا�ستقدما كارين رايفي�ش وفريق من بن�سلفانيا بهدف
تعليم املد ّر�سني ،وقاما برعاية �سل�سلة من الندوات التي ت�ضم نخبة من النجوم �أمام والية جنوب �أ�سرتاليا ،وما زالت م�ستمرة بعد �ستة �أعوام على
�إطالقها .وبالتعاون مع ليا واترز ،وهي الرئي�سة احلالية املنتخبة جلمعية علم النف�س الإيجابي الدولية ( ،)IPPAن�شر �ساميون وماثيو لغة القوة بد ًال
من ال�ضعف و�سط الطالب واملد ّر�سني وجميع املوظفني ،كما و�ضعا منوذج اال�ستعالم التقديري الذي ا�ستحدثه دايفيد كوبرايدر ك�أداة للتوا�صل على
نطاق املدر�سة� .أنظر املزيد من التفا�صيل حول الدرا�سة يف مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج يف الق�سم .2
والأهم �أنهما قدّرا ن�سبة الرفاه يف املدر�سة من البداية وبا�شرا با�سرتاتيجية ن�شر لإي�صال م�سرية املدر�سة على �أو�سع نطاق ممكن ،وحلثّ النقا�ش
التعليمي .وبعد عدة �أعوامّ � ،أ�س�س �ساميون موراي جمعية مدار�س التعليم الإيجابي يف �أ�سرتاليا ( )PESAبالتعاون مع ت�سعة نظراء رائدين �آخرين يف
�أ�سرتاليا .ويكمن هدف جمعية ( )PESAيف ريادة وتعزيز علم الرفاه وعلم النف�س الإيجابي لتمكني جميع الطالب واملدار�س واملجتمعات من حتقيق
االزدهار .وهي الآن جمعية تت�ألف من �أكرث من �ستني مدر�سة (وايت �آند موراي .)2016 ،ويع ّد �ساميون الرئي�س االفتتاحي جلمعية ( )PESAوهو
ملتزم بن�شر التعليم الإيجابي يف املدار�س بجميع �أنحاء البالد ،واي�صاله �إىل املد ّر�سني واملدراء يف جميع �أنحاء �أ�سرتاليا.
ويف تلك الفرتة ،ق ّرر �سعادة النائب جاي ويذرهيل ،وهو رئي�س الوزراء الـ 45جلنوب �أ�سرتاليا� ،أن يقي�س الرفاه بانتظام يف جميع �أنحاء البالد،
و�أدخلت �إداراته �أن�شطة علم النف�س الإيجابي يف خدمات ال�صحة النف�سية وامل�ست�شفيات .وتتوا�صل اجلهود من خالل مركز الرفاه واملرونة يف معهد
جنوب ا�سرتاليا لل�صحة والأبحاث الطبية يف حماولة لإن�شاء �أول دولة مزدهرة.
بوتان ،المك�سيك ،بيرو
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لقد �أخربت طالب الدكتوراه الواعد لدي يف فيالدلفيا مبا يلي�“ :س�أحاول ن�شر التعليم الإيجابي على ال�صعيد الدويل” .وقلت لأليخاندرو �أدلر:
“هذا قد يالئم طموحاتك” .و�سافر �أليخاندرو �إىل بوتان يف عام  2011ليبد�أ م�سريته املهنية بعد �إمتام درا�ساته العليا ،وهو يق�ضي وقت ًا على
منت الطائرات بقدر الوقت الذي مي�ضيه يف بن�سلفانيا .وتع ّد بوتان دولة �صغرية يف جبال الهيمااليا ،وهي منا�سبة جد ًا لتنفيذ �أول برنامج تعليم
�إيجابي على نطاق البالد .وكان امللك الرابع جيغمي �سينغيي وانغ�شوك قد �أعلن يف عام �“ 1972أن ال�سعادة املحلية الإجمالية �أهم من الناجت املحلي
و�شجعت هذه الفكرة ال�سيا�سة العامة وحدّدت وزارة الثقافة البوتانية ب�أن ر�سالتها تكمن يف ن�شر الوعي ب�ش�أن ال�سعادة املحلية الإجمالية.
الإجمايل”ّ .
ودعتنا الوزارة لن�شارك يف تطوير منهج ال�سعادة املحلية الإجمالية ،وتر�أ�س �أليخاندرو امل�شروع .وميتد املنهج املع ّد ل�صفوف ال�سابع متو�سط حتى
الثانوي على مدى � 15شهر ًا وي�ستهدف ع�شر مهارات حياتية وهي:
 )1اليقظة :الوعي الهادئ ب�ش�أن الأفكار والعواطف والبيئة املحيطة.
 )2التعاطف :حتديد ما ي�شعر به ويفكر فيه الآخرون.
 )3الوعي الذاتي :فهم املرء نقاط قوته ومواهبه وحدوده و�أهدافه.
 )4التعامل مع العواطف :حتديد العواطف وفهمها و�إدارتها.
 )5التوا�صل :التعامل ب�شكل ن�شيط وب ّناء مع الآخرين.
 )6العالقات ال�شخ�صية :التفاعالت ال�صحية والودودة مع الأهل والأ�صدقاء.
 )7التفكري الإبداعي :تطوير �أفكارهم ّ
اخللقة واملفيدة.
 )8التفكري الناقد :حتليل وتطبيق وجتميع وتقييم املعلومات كدليل للمعتقدات والأفعال.
 )9اتخاذ القرارات :اختيار �أف�ضل املعتقدات �أو خطط العمل من اخليارات املتوفرة.
 )10حل امل�شاكل :تع ّلم الأ�ساليب ال�سريعة حلل امل�شاكل النظرية والعملية.
ويقوم فريق بن�سلفانيا لدينا با�ستخدام دليل تدريب مكثف بتعليم  53مدرب ًا مك�سيكي ًا يتمتع كل منهم بخربة يف علم النف�س والتعليم وكيفية تعليم
املد ّر�سني هذه املهارات احلياتية وكيفية تعليم املد ّر�سني ت�ضمني هذه املهارات يف درو�سهم الأكادميية .ويقوم ه�ؤالء املدربون الـ 53بتعليم النظراء
واملد ّر�سني التابعني لـ 35مدر�سة ،يتم اختيارها ع�شوائي ًا .كذلك ،يقوم املدربون �أنف�سهم بتعليم النظراء واملد ّر�سني يف  35مدر�سة حول التغذية وعلم
النف�س وعلم الت�شريح الب�شري.
وبعد � 15شهر ًا� ،أ�صبح الطالب يف مدار�س الرفاه يتمتعون بن�سب �أعلى من الرفاه و�سجلوا معدالت قيا�سية �أعلى يف االمتحانات مقارنة بالطالب
املح�سنة .ويبدو الأثر الأكادميي كان �أقل
الذين يرتادون املدار�س الأخرى .ويبدو �أن املزيد من امل�شاركة واملثابرة كان ال�سبب وراء حتقيق الدرجات ّ
من بوتان بع�ض ال�شيء ،نظر ًا لوجود م�ستوى �إ�ضايف من التدريب بني مد ّربي بن�سلفانيا اخلرباء واملد ّر�سني �أنف�سهم (�أدلر.)2016 ،
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توجه �أليخاندرو بالتعاون مع البنك الدويل �إىل بريو ليتحقق هذه املرة من  694مدر�سة
وال�ستكمال �أكرب �أطروحة �أ�شرفت عليها منذ بداية م�سريتيّ ،
و 694,153طالب ًا .وي�شبه الت�صميم نف�سه ت�صميم املك�سيك وبوتان ،و�إن املنهج يوازي منهج املك�سيك ،ولكن ،ثمة م�ستوى واحد لتخفيف التدريب.
ويقوم مد ّربو بن�سلفانيا حالي ًا بتعليم  28مدرب ًا من بريو ،حيث يقوم ه�ؤالء املدربون حالي ًا بتعليم  590مدرب ًا حملي ًا ويقومون بدورهم بتدريب
النظراء واملد ّر�سني من املدار�س الـ.694
يزيد منهج الرفاه الأداء املتعلق بالرفاه والأداء الأكادميي يف �آن مع ًا ،وفق ًا لنتائج قيا�سه بعد � 15شهر ًا .وتعد امل�شاركة واملثابرة لدى الطالب جمدد ًا
العن�صر الو�سيط ،ومع امل�ستوى الإ�ضايف لتخفيف التدريب ،كان الأثر على الأداء الأكادميي �أ�صغر ،مع �أنه كان ملحوظ ًا ب�شكل كبري.
ويع ّد تغيري النظام التعليمي يف العامل حتدي ًا كبري ًا .ويتم ا�ستثمار ما يع ّلمه املد ّر�سون والنظراء ا�ستثمار ًا كبري ًا ،وتعمل االحتادات على تر�سيخ
ال�سيا�سات التي جتعل التغيري �شبه م�ستحيل .ويتج�سد االعرتا�ض الأ�سا�سي الذي �أ�سمعه و�أليخاندرو مرار ًا وتكرار ًا ،ب�أن املدار�س تُعنى بتمهيد
الطريق للتعليم العايل ومكان العمل .ومن �ش�أن �أي برنامج يع ّلم الرفاه لطالب املدار�س �أن ي�ستبدل بربنامج مفيد قائم �أ�سا�س ًا .و�إن ال�ساعات يف
اليوم املدر�سي حمدودة وال يكفي املال لدعم ما هو قائم �أ�سا�س ًا ،وبالتايل ،قد ي�ؤدي �إ�سعاد الطالب �إىل �إ�ضعاف النجاح الأكادميي التقليدي .غري
�أن بيانات �أليخاندرو تظهر �أن ال�شباب الذين ينعمون برفاه �أكرث ،يفلحون �أكرث يف عملهم الأكادميي ،وي�شاركون �أكرث وي�صبحون �أكرث مثابرة يف
املدر�سة.
املرحب بها الناجتة من التعليم الإيجابي .ولكن بغ�ض النظر عن ت�أثريه على النجاح ،يعد الرفاه
املح�سنة من الأمور الثانوية ّ
وبر�أيي ،تع ّد العالمات ّ
ّ
املطرد حقّ لكل �شاب وبتنا نعرف حالي ًا �أننا ن�ستطيع وعلينا تعليمه.
وحتى ينمو ويتح ّول التعليم الإيجابي حتو ًال منوذجي ًا كبري ًا يف التعليم ،ف�إننا نحتاج �إىل �شبكة ت�صل بني اجلهود العاملية للمدار�س الفردية التي تط ّبق
التعليم الإيجابي واحلكومات الوطنية ،وبني الباحثني و�صانعي ال�سيا�سات ،وبني املد ّر�سني و�أف�ضل املوارد .هذا هو الهدف الأ�سمى لل�شبكة الدولية
للتعليم الإيجابي (.)IPEN
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درا�سة حاالت يف جمال التعليم الإيجابي
ويف�سر تف�سري ًا خمتلف ًا يف كل مدر�سة وبلد ،ف�إننا نقدّم
يعترب كثريون �أن التعليم الإيجابي �أ�شبه ببناء جم ّرد .وعلى الرغم من �أن التعريف غري وا�ضح ّ
ت�ضم جمموعات من �أعمار خمتلفة وبلدان خمتلفة من جميع �أنحاء العامل .وب�سبب القيود التي تفر�ضها امل�ساحة ،ف�إننا
بع�ض درا�سات احلاالت التي ّ
مل نتمكن من �إدراج كل العمل الذي �أجريناه يف بع�ض املواقع مثل جامعة ت�سينغوا مع مدار�س يف ال�صني ،ومثل عمل “كور�ستون” مع الواليات النامية
يف الهند ،وغريه من العمل الهائل الذي يجرى يف �إطار التعليم الإيجابي.
وعلى الرغم من ذلك ،ف�إننا ن�شعر �أن درا�سات احلاالت القليلة املطروحة �أدناه تقدّم طريقة لتكوين فكرة عن تطبيق نظرية التعليم الإيجابي من
الناحية العملية.
وفيما يلي جتارب من ثالث مدار�س:
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ا�سم املدر�سة

نوع املدر�سة

عمر الطالب

املوقع

مدر�سة جيلوجن الأكادميية

ابتدائية-حتى الثانوية

18-3

فيكتوريا� ،أ�سرتاليا

مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج

ابتدائية-حتى الثانوية

18-3

�أدياليد� ،أ�سرتاليا

جامعة تيكميلينيو

جامعة للدرا�سات العليا
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مدر�سة جيلوجن الأكادميية،
فيكتوريا� ،أ�سرتاليا
دايفيد بوت
مقدمة

قامت مارتي �سليجمان يف عام  2006بزيارة مدر�سة جيلوجن الأكادميية للمرة الأوىل وو ّفرت احلافز لهذه املدر�سة التي حتولت �إىل �أهم االبتكارات
يف تاريخ املدر�سة التي م�ضى على ت�أ�سي�سها  150عام ًا .فقد ا�ستحدث م�صطلح “التعليم الإيجابي” يف عام  2008يف مدر�سة جيلوجن الأكادميية،
وبد�أ التح�ضري للتدريب الأول ّ
ملوظفي املدر�سة على نطاق وا�سع .ويف نهاية املطاف� ،أدّت هذه اخلطوات �إىل ا�ستحداث معهد جيلوجن للتعليم الإيجابي،
يوظف حالي ًا �سبعة ّ
الذي ّ
موظفني بدوام كامل ود ّرب �أكرث من � 10آالف مد ّر�س من �أكرث من  600مدر�سة ومنظمة خمتلفة يف جميع �أنحاء العامل.
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منهجية مدر�سة جيلونج الأكاديمية

يع ّد التعليم الإيجابي منهجية على نطاق املدر�سة بكاملها لتحقيق رفاه الطالب ّ
واملوظفني ،ويجمع بني علم النف�س الإيجابي و�أف�ضل املمار�سات يف
التعليم ،ليح ّفز ويدعم الأفراد واملجتمعات من �أجل حتقيق االزدهار.
ط ّورت مدر�سة جيلوجن الأكادميية ،بعد ا�ست�شارة خرباء عامليني يف علم النف�س الإيجابي وبنا ًء على منهجية �سليجمان حول العواطف الإيجابية
وامل�شاركة والعالقات واملعنى والإجناز (“ ،)PERMAمنوذج التعليم الإيجابي” اخلا�ص بها لرفد التعليم التقليدي ،وهو �إطار عمل مط ّبق يت�أ ّلف
من �ستة جماالت :العالقات الإيجابية ،والعواطف الإيجابية ،وال�صحة الإيجابية ،وامل�شاركة الإيجابية ،والإجناز الإيجابي ،والهدف الإيجابي .وقد
�أ�ضيف �إىل هذا النموذج �أربع عمليات نا�شطة �أ�سا�سية من �ش�أنها �أن تعزّز التطبيق الناجح وامل�ستدام للتعليم الإيجابي :تع ّلمه ،اختربه ،د ّر�سه،
وط ّبقه.
و ُيجري جميع املوظفون اجلدد الذين ين�ضمون �إىل مدر�سة جيلوجن الأكادميية ،املد ّر�سون منهم وغري املد ّر�سني ،دورة تعريفية يف التعليم الإيجابي
ملدة � 4أيام قبل توظيفهم ويتل ّقى املوظفون احلاليون تدريب ًا ليوم واحد كل �سنة.
ّ
ويدل هذا التدريب املتوا�صل وحت�سني املهارات الدائم للموظفني على جانبي الرتكيز الذين لطاملا مت ّيزت بهما املدر�سة ،ففوائد الرفاه الناجتة
من التعليم الإيجابي يجب �أن تتوفر ب�شكل مت�سا ٍو للموظفني والطالب .ويح�صل �أهل الطالب �أي�ض ًا على فر�ص دائمة “لتع ّلم” ماهية علم النف�س
الإيجابي ،ويتم ت�شجيعهم حالهم حال املوظفني على “اختبار” مبادئه من خالل تكييف ال�سلوكيات املنا�سبة يف تفاعالتهم مع الآخرين ومع الطالب.
�أما “التدري�س”
يتم تدري�س ح�ص�ص التعليم
في�صب يف �إطار اي�صال معرفة ومهارات التعليم الإيجابي �إىل الطالب من خالل م�سارين مم ّيزينّ :
ّ
الإيجابي املخ�ص�ص �أو “ال�صريح” للطالب من ال�صف اخلام�س �إىل العا�شر ،وتك ّر�س ت�شجيع الرفاه وتزويد الطالب ببع�ض الوقت للتفكري ملياً
بعالقة هذه املفاهيم بحياتهم اخلا�صة .ويرجع التدري�س “ال�ضمني” للتعليم الإيجابي �إىل دمج مفاهيم الرفاه باملوا�ضيع القائمة �أ�ص ًال حتى تتم
منهجية الأهداف الأكادميية بطرق تدعم االزدهار .ويدل “التطبيق” على الر�ؤية الأو�سع ال�ستحداث بيئة مدر�سية �شاملة وجمتمع لتحقيق الرفاه.
وتع ّد عمليات التعلم واالختبار والتدري�س والتطبيق جامعة ومتناغمة وحيوية� ،إذ �إنها تك ّمل بع�ضها بع�ض ًا مع مرور الزمن .وهي مبنية على �أ�س�س
اخلربة الفريدة والكثيفة التي تتمتع بها مدر�سة جيلوجن الأكادميية وتوا�صل حتديثها من خالل م�ساعدة املدار�س يف جميع �أنحاء �أ�سرتاليا والعامل
على تطبيق التغيري امل�ستدام .ولع ّل امليزة املحددة مل�ساهمة مدر�سة جيلوجن الأكادميية تكمن يف منهجيتنا التقليدية لكيفية التعامل مع الأخطاء.
وت�ستند هذه املنهجية التقليدية �إىل الرعاية ،وايجاد طريقة ايجابية للم�ضي قدم ًا واعتماد العطف والت�سامح يف املنهجية الفل�سفية والتطبيقية.
ويوجه َق َ�سم �أبقراط الطبي والقاعدة الذهبية ،كل �سلوك وكيفية تعامل املدر�سة مع الأخطاء و�إ�ساءة التقدير وهفوات الطالب واملوظفني ،وكل ما
ّ
يتعلق باملدر�سة .وميكن تعريف هذه املنهجية على �أنها منهجية “�إعداد العالقات” وقادت املدر�سة �إىل ا�ستبدال “�سيا�سة الت�أديب” بـ”�سيا�سة العطف
والت�سامح والإ�صالح” .ويكمن الهدف يف �إ�صالح جميع العالقات املت�ضررة واملت�أثرة باخلط�أ و�إ�ساءة التقدير .وت�ستند هذه العملية �إىل الرعاية ،وهي
تعليمية ب�شكل مبا�شر وتتعلق بالأ�شخا�ص العاملني مع ًا من �أجل الت�شارك على ا�ستحداث “طريق جديد” للم�ضي قدم ًا .وتعمل الأطراف متعاون ًة
�ضمن ال�سياق وتقبل التزام �إ�صالح العالقات املت�ضررة �أو امل�ضطربة .وت�ستخدم هذه العملية جميع �أهداف و”�أدوات” التعليم الإيجابي وتتالءم
مبا�شرة وبو�ضوح مع “املعنى” كما ت�ستند يف الوقت نف�سه �إىل الرعاية – للأفراد واملجتمع.
وتدرك هذه املنهجية �أن النا�س يعي�شون �ضمن عالقات بحتة ،وحتدّد جودة هذه العالقات الرفاه وراحة البال لكل فرد ،والرفاه وراحة البال �ضمن
املجتمعات ويف الأطر احلياتية املتعددة .فالب�شر يخطئون ،ومن �ش�أن كيفية التعامل مع اخلط�أ �أن تعزّز الرفاه .وقد ا�ستخدمت مدر�سة جيلوجن علم
بح�س ي�ستند �إىل العالقات ،وبطريقة �أخالقية وبهدف حت�سني
النف�س الإيجابي واعتمدت نوايا و�أدوات التعليم الإيجابي لت�ضمن التعامل مع اخلط�أ ٍ
احلياة للجميع .ويف نهاية املطاف ،يتيح حتقيق الرفاه الأمثل �إمكانية االزدهار للطالب من الناحية العاطفية واالجتماعية والنف�سية .وت�ستخدم
جميع هذه النواحي جمتمع ًة من �أجل تنمية طالب مرنني و�أذكياء من الناحية العاطفية ،ومت�سلحني بعد �إنهاء درا�ستهم باملهارات الالزمة للنجاح
واالزدهار والقيام مب�ساهمات مفيدة لعاملهم.
وعلى مدى الأعوام الع�شرة املقبلة ،وفيما يوا�صل العلم تطوره وت�شاطر مدار�س التعليم الإيجابي �أف�ضل املمار�سات ب�ش�أن التعليم والتع ّلم ،ف�إننا نعتقد
املح�سنة والرفاه اخلا�ص ب�شبابنا وجمتمعاتنا �ستُظهر جميعها فوائد هذا االلتزام ال�ضروري وامل�شروع لو�ضع الرفاه يف �صلب
�أن ال�صحة النف�سية ّ
التعليم.
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قيا�س النجاح

يع ّد القبول الوا�سع والنجاح املتوا�صل لعلم النف�س الإيجابي ،الدليل املتنامي الذي ي�شري �إىل �أن برامج التعليم الإيجابي التي تط ّبق بعناية تخ ّف�ض
حدوث الأمرا�ض النف�سية وتعزّز الرفاه �ضمن ال�شباب (�سليجمان ،و�إرن�ست ،وجيلهام ،ورايفي�ش ،ولينكينز2009 ،؛ وكوينالن ،و�سواين ،وكامريون،
وفيال-برودريك2015 ،؛ وفيال-برودريك ،وريت�شارد وت�شني2014 ،؛ وفرايدنربغ2010 ،؛ وجرين ونوري�ش .)2013 ،ويع ّد برنامج التعليم الإيجابي
يف مدر�سة جيلوجن الأكادميية �ضمن الربامج التي �أظهرت نتائج واعدة جد ًا ،مع انخفا�ض يف م�ستويات ا�ضطرابات القلق وعوار�ض االكتئاب لدى
طالب مدر�سة جيلوجن الأكادميية ،وازدياد فعاليتهم ور�ضاهم وتفا�ؤلهم .وقد و ّفرت قنوات خمتلفة معنية بالأبحاث املتوا�صلة يف مدر�سة جيلوجن
الأكادميية ،بيانات ثمينة ت�س ّلط ال�ضوء على النجاح ال�شامل للربنامج ومت ّكن تعزيز الربنامج من خالل ردود الفعل والتح�سينات املتوا�صلة.
و�أجرى فريق من العلماء بقيادة الربوفي�سور ديان فيال-برودريك من جامعة ملبورن درا�سة تاريخية م�ستقلة على مدى ثالثة �أعوام (من  2014حتى
 )2016حول فعالية برنامج التعليم الإيجابي اخلا�ص مبدر�سة جيلوجن الأكادميية .وتابعت الدرا�سة املط ّولة التي م ّولها جمل�س الأبحاث الأ�سرتايل
رفاه جمموعة من الطالب يف مدر�سة جيلوجن الأكادميية من ال�صف التا�سع وال�صف العا�شر وال�صف احلادي ع�شر با�ستخدام جمموعة من املعايري
النف�سية والفيزيولوجية وال�سلوكية .والأهم �أن الدرا�سة تابعت �أي�ض ًا رفاه جمموعة مراقبة من الطالب املماثلني من مدار�س م�شابهة ال تط ّبق برنامج
تعليم ايجابي.
وتت�ضمن النتائج الأ�سا�سية للدرا�سة التي �أجرتها فيال-برودريك وزمالءها ما يلي:
حم�سنة ب�شكل
•�شهد طالب ال�صف التا�سع �ضمن برنامج التعليم الإيجابي ملدر�سة جيلوجن الأكادميية مقارنة بالطالب الآخرين� ،صحة نف�سية ّ
ملحوظ (انخفا�ض عوار�ض االكتئاب والتوتر) ،ورفاه (الر�ضى ،والعواطف الإيجابية ،وامل�شاركة ،واملعنى) ،واعتربوا برنامج التعليم الإيجابي
امل�ساهم الرئي�س لل�شعور باملزيد من املرونة والثقة والر�ضى بالنف�س من خالل قدرتهم على حتقيق الأهداف.
•ا�ستخدم طالب ال�صف التا�سع يف مدر�سة جيلوجن الأكادميية ا�سرتاتيجات رفاه حمددة تد ّر�س �ضمن برامج التعليم الإيجابي مل�ساعدتهم على
اال�ستجابة الفعالة للأحداث اليومية ،مبا فيها التفكري املرن ،واتخاذ اخلطوات ال�شخ�صية للتعامل مع املواقف ال�صعبة ،وا�ستخدام نقاط القوة،
والتعبري عن االمتنان.
ً
ً
•�أظهر طالب ال�صف العا�شر �ضمن برنامج التعليم الإيجابي ملدر�سة جيلوجن الأكادميية ازديادا ملحوظا يف م�ستويات النمو يف العقلية واملغزى
والأمل مقارنة بالطالب الآخرين.
•�أظهر طالب ال�صف العا�شر �ضمن برنامج التعليم الإيجابي ملدر�سة جيلوجن الأكادميية م�ستويات �أعلى من الرفاه والعالقات االجتماعية
وال�صحة اجل�سدية يف نهاية العام املدر�سي مقارنة بالطالب الآخرين.
•ارتفع تقلب معدل �ضربات القلب لدى طالب ال�صف العا�شر يف مدر�سة جيلوجن الأكادميية ب�شكل ملحوظ قبل التقييم وبعد التقييم ،ما ي�شري
�إىل قدرة �أكرب على التك ّيف مع املن ّبهات البيئية ،ما ينتج بالتايل مرونة ّ
مطردة.
•على مدى الدرا�سة التي ا�ستمرت ثالثة �أعوام� ،أظهر طالب مدر�سة جيلوجن الأكادميية م�ستويات �أعلى من الر�ضى وال�سعادة واالمتنان واملثابرة،
مقارنة بالطالب الآخرين.
و�شملت النتائج الهامة الأخرى للتقييم الذي �أجرته جامعة ملبورن لربنامج التعليم الإيجابي اخلا�ص مبدر�سة جيلوجن الأكادميية:
•يعترب التوا�صل بني الطالب واملع ّلم مهم ًا لل�شباب.
•يقدّر الطالب قيمة التعليم الإيجابي �أكرث عندما يتم ّكنون من �إدراك ارتباطها بتجاربهم يف العامل الفعلي ،وعند م�شاركتهم بن�شاط يف عملية
التعلم.
وت�ؤثر املعارف واملهارات التي يتمتع بها املع ّلم يف جمال تقدمي درو�س التعليم الإيجابي ب�شكل كبري على قيمة الربنامج من منظور الطالب .و�شرع
الربوفي�سور فيال-برودريك وزمال�ؤه بدرا�سة متابعة للتحقق من الفعالية امل�ستدامة على املدى الطويل لربنامج التعليم الإيجابي .وتلقى هذا امل�شروع
البحثي متوي ًال كبري ًا من املجل�س الأ�سرتايل للأبحاث ،وهي الهيئة الوطنية الرئي�سية للتمويل يف البالد .و�ستقوم هذه الدرا�سة عرب ا�ستخدام
ت�صميم طويل خمتلط الأ�ساليب ،بالتحقق مما �إذا كانت امل�شاركة يف التعليم الإيجابي يف املدر�سة ت�ساعد ال�شباب �أثناء انتقالهم �إىل مرحلة ما بعد
الدرا�سة الثانوية.
و�سوف تنظر الدرا�سة �أي�ض ًا يف مدى توفري برنامج االنتقال الإيجابي اجلديد الذي يديره ال�شباب لفوائد م�ضافة ،با�ستخدام منهجية �أخذ العينات
ب�شكل فوري والبيانات احليوية .و�ست�ساعد نتائج الدرا�سة على حتديد فائدة التعليم الإيجابي لتح�سني جتربة االنتقال بالن�سبة لل�شباب .وجتري
جامعة ديكن حالي ًا بحث ًا رائ��د ًا �إ�ضافي ًا ،يقوم فيه طالب ال�صف العا�شر ب�إر�شاد طالب ال�صف الثامن حول كيفية تطوير وتنفيذ م�شاريعهم
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17

االجتماعية الإيجابية اخلا�صة .و�سيق ّيم البحث ما �إذا كان الرفاه املفيد للطالب امل�شاركني (كاال�ستقاللية ،وقبول الذات ،والهدف يف احلياة،
واالهتمام الفعلي بالآخرين ،بد ًال من متعة ال�سعادة) يزيد نتيجة امل�شاركة يف امل�شروع .وت�شمل التقييمات والدرا�سات الداخلية التي �أجريت يف
مدر�سة جيلوجن الأكادميية :قيا�س فاعلية اجلل�سات الداعمة للتعليم الإيجابي للمعلمني على نتائج ال�صف والطالب؛ وحتديد العوامل امل�ساعدة
�أو املعيقة مل�شاركة املعلمني خالل تطبيق مبادرات التعليم الإيجابي؛ وتقييم فعالية تدريب الأهل يف جمال التعليم الإيجابي؛ واختبار ت�أثري تدوين
االمتنان على الرفاه وا�ست�ضافة جمموعات الرتكيز لتعزيز الدعم وامل�شاركة الطالبية لربنامج التعليم الإيجابي.
وت�ض ّمنت املقايي�س اال�ستطالعية امل�ستخدمة يف مدر�سة جيلوجن الأكادميية:
•مقيا�س الرفاه االجتماعي والعاطفي ( ،)SEWBالذي و�ضعه املجل�س الأ�سرتايل للأبحاث الرتبوية؛
•م�ؤ�شر االزدهار ( ،)Flourishing Indexالذي ط ّورته الدكتورة فيلي�سيا هوبريت ،مديرة معهد الرفاه والأ�ستاذ الفخري يف علم النف�س يف
جامعة كامربيدج؛
•�أداة تقييم الرفاه يف التعليم ( ،)AWEالتي ط ّورها الدكتور �آرون جاردن ،كبري املحا�ضرين يف علم النف�س يف مركز الإمكانات الب�شرية يف
جامعة �أوكالند للتكنولوجيا؛
•حم ّلل الرفاه ،الذي ط ّوره مركز علم النف�س الإيجابي يف جامعة ملبورن.
التو�سع واالنت�شار

منذ البداية� ،أعطت مدر�سة جيلوجن الأكادميية الأولوية مل�شاركة التعليم الإيجابي مع املجتمع الرتبوي الأو�سع .حيث ا�ست�ضافت بداي ًة “�أيام الزوار”،
و�شاركت تفا�صي ًال حول حمتوى وعمليات املناهج ،وا�ستقبلت �ضيوف ًا من مدار�س �أخرى كانوا راغبني يف التعرف على منهجية مدر�سة جيلوجن
الأكادميية .ونظر ًا لالهتمام اخلارجي الكبري� ،أن�ش�أت مدر�سة جيلوجن الأكادميية يف عام  2014معهد الأبحاث والتدريب والتطوير اخلا�ص بها-
معهد التعليم الإيجابي -لتقدمي دعم �إ�ضايف للنم ّو هذا املجال .وتكمن ر�ؤية املعهد يف �أهمية تركيز جميع املدار�س حول العامل على و�ضع الرفاه يف
�صميم عملية التعليم .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تتمثل مهمتها يف تعزيز رفاه الطالب واملوظفني عن طريق برامج تربوية حتويلية ،واالبتكار والأبحاث يف
جمال التعليم الإيجابي.
و ّمت �إن�شاء معهد التعليم الإيجابي لدعم التزام مدر�سة جيلوجن الأكادميية امل�ستم ّر بتطوير جمتمع مزدهر من الطالب واملوظفني واحلفاظ على
دورها الريادي يف تطوير فل�سفات وممار�سات التعليم الإيجابي .و�أظهرت منذ ذلك احلني رياد ًة وابتكار ًا يف جمال امل�ساعدة على تنمية حركة
التعليم الإيجابي يف جميع �أنحاء العامل ،ال �س ّيما يف جمال توفري خربات تدريبية فعالة و�أ�صيلة 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 �أ�صبح املعهد
قناة هامة للأفكار واملعلومات حول التعليم الإيجابي يف العامل .وقدم املعهد جمموعة الدورات التدريبية اخلا�صة به لأكرث من � 10آالف معلم من
�أكرث من  600مدر�سة ،حيث توافد املعلمون من جميع الواليات والأقاليم الأ�سرتالية وجميع �أنحاء العامل .وتعترب “املواقع” املركزية من �أهم و�أجنح
الأ�ساليب لتقدمي التدريب ،حيث تخ�ضع مدار�س من منطقة معينة للتدريب كمجموعة ومن ّثم توا�صل دعمها لبع�ضها البع�ض طوال م�سريتها.
ولع ّل التطور الأكرث �أهمية فيما يتعلق بالتعليم الإيجابي الذي يديره املعهد هو التزامه بال�شراكة مع الطالب لتطوير هذا املجال .حيث كانت مدر�سة
جيلوجن الأكادميية تر ّكز ب�شكل دائم على �إدراج مقرتحات الطالب يف برناجمهاّ � ،إل �أنّ الرتكيز الآن بات موجه ًا نحو تطبيق التعليم الإيجابي مع
الطالب ،باعتبارهم �شركاء على قدم امل�ساواة ،مع ا�ستمرار املجتمعات املدر�سية يف �إيجاد �سبل جديدة االزدهار.
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الخال�صة

مع اقرتاب مدر�سة جيلوجن الأكادميية من عامها العا�شر من التطبيق العملي للتعليم الإيجابي ،ي�ستمر ظهور �أدلة علمية وجتريبية جديدة على
جناح الربنامج .كما تعزّزت �أخالقيات املدر�سة وثقافتها من خالل تطبيق التعليم الإيجابي وباتت املدر�سة الآن تتطلع قدم ًا نحو امل�ستقبل ،متحم�س ًة
لإجراء املزيد من الأبحاث املبتكرة والتطوير يف هذا املجال بالغ الأهمية.
يغي طريقة تعامل مدر�سة جيلوجن الأكادميية مع التعليم ،و�أن يو ّفر عمق ًا �أكرب ونطاق ًا �أو�سع للتعليم :حيث ينبغي على
وا�ستطاع التعليم الإيجابي �أن ّ
املدار�س ،يف جمتمع دائم التغري� ،أن ت�ؤدي �أدوار ًا جديدة ت�ساعد على دعم طالبنا ال�ستيعاب تعقيدات اجليل التايل من العلم واحلياة .وت�ستم ّر
حاالت الأمرا�ض العقلية واال�ضطرابات النف�سية باالزدياد ،بجذور تعود �إىل �أعوام النمو الأوىل .ومت ّكن التعليم الإيجابي من ا�ستكمال وتعزيز
منهجية مدر�سة جيلوجن الأكادميية ال�شاملة يف جمال التعليم من خالل دعم وحماية ومتكني الطالب لتقوية عالقاتهم ،وبناء امل�شاعر الإيجابية،
وتعزيز املرونة ،و�إتاحة ا�ستك�شاف املعنى والهدف يف حياتهم .ومن خالل التزامها بالتعليم الإيجابي� ،أظهرت مدر�سة جيلوجن الأكادميية �أنّ املدار�س
ت�ستطيع ،ال بل يجب �أن تعترب ال�صحة والرفاه واالزدهار بذات �أهمية التعلم الأكادميي التقليدي.
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مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج� ،أدياليد،
�أ�سرتاليا
البروفي�سور الم�ساعد الدكتور ماثيو �إيه .وايت
الدكتورة مارجريت �إل .كيرن
المقدمة

�شكل واقع �أن انت�شار ا�ضطرابات ال�صحة العقلية يندرج �ضمن م�س�ؤوليات املجتمع ويتطلب جمتمع ًا م�س�ؤو ًال �أحد العنا�صر املحددة يف منوذج
مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج ب�أدياليد ( .)SPSCويف ظل �إدارة �ساميون موراي (من عام  2010وحتى تاريخه) ،دجمت مدر�سة �سانت بيرتز
كوليدج ب�أدياليد التعليم الإيجابي يف جميع نواحي احلياة املدر�سية .حيث �أ�ضيف الرفاه ،بدء ًا من عام  ،2011كجزء �أ�سا�سي من خطة املدر�سة
اال�سرتاتيجية بالت�شاور مع جميع املوظفني .وتلقى املدر�سون واملوظفون تدريب ًا 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 ( )IPPAللتعاون مع الربوفي�سور امل�ساعد
ماثيو وايت والفريق التنفيذي يف املدر�سة لتطوير ا�سرتاتيجية الرفاه اخلا�صة مبدر�سة �سانت بيرتز كوليدج ،والتي حتمل غايات حمددة بو�ضوح
و�أهداف ًا قابلة للتقييم .وعلى م ّر الأعوام اخلم�سة املا�ضية ،عملت املدر�سة ب�شكل ا�ستباقي لدعم وت�أ�سي�س رفاه الطالب.
ومنذ البداية ،اعتمدت �إدارة مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج ومدر�سوها منهجي ًة قائم ًة على الأدلة والعلم لتدري�س التعليم الإيجابي .ومن الناحية
العملية ،يعني ذلك �أن عملية اتخاذ القرارات التي اعتمدت لتقرير برامج التعليم الإيجابي بح�سب املراحل قد جرت با�ستخدام املعرفة و�إدراك
املفاهيم والإجراءات العلمية .ودر�س كل طالب –  1,456فتى (ترتاوح �أعمارهم بني  3و 18عام ًا) خم�سة �أو �ستة برامج على الأقل من برامج التعليم
الإيجابي اخلا�صة بنا .واكت�سب جيل كامل من الفتية مهارات وقائية لل�صحة العقلية وتطور ال�شخ�صية .ون�شرت مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج م�ؤلفات
عن مو�ضوع الرفاه على نطاق وا�سع� ،أبرزها ثالثة كتب ومقاالت �صحفية .ملزيد من التفا�صيل عن كيفية دمج مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج للرفاه يف
املدر�سة ،يرجى مراجعة:
• وايت� ،إم� .إيه ،.وموراي� ،إيه� .إ�س .)2015( .منهجيات قائمة على الأدلة للتعليم الإيجابي يف املدرا�س :تطبيق �إطار عمل ا�سرتاتيجي للرفاه
يف املدار�س� ،سربينجر ،هولندا .حمرر ال�سل�سلة �إيلونا بونيويل.
•وايت �إم� .إيه .و�سليمب جي .وموراي �إيه� .إ�س .)2017( .اجتاهات م�ستقبلية يف جمال الرفاه :التعليم وامل�ؤ�س�سات وال�سيا�سات� .سربينجر،
هولندا.
•�آمبلر جي .و�أن�ستي �إيه .وماكول تي .ووايت �إم� .إيه .)2017( .االزدهار بالإميان :الالهوت وعلم النف�س الإيجابي .كتب “كا�سكايد”“ .ويف �أند
�ستوك” للن�شر ،يوجني� ،أوريغون.
وف ّعلت مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج كوليدج الرفاه يف املدر�سة لـ 1,456طالب ًا (ترتاوح �أعمارهم بني  3و 18عام ًا) وجميع املوظفني (البالغ عددهم
 250موظف ًا) من خالل خطة املدر�سة اال�سرتاتيجية التي حتمل الر�ؤية والر�سالة والت�أثريات التالية .وجرى تفعيل الرفاه من خالل الأهداف
والغايات واال�سرتاتيجيات املتنوعة التالية.
وتطمح مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج �إىل �أن ت�صبح مدر�سة عاملية امل�ستوى حتقق االزدهار جلميع طالبها.
كما تقت�ضي مهمة املدر�سة تقدمي تعليم ا�ستثنائي يظهر �أف�ضل القدرات لدى اجلميع .ونقوم بذلك �ضمن بيئة غنية فكري ًا وروحي ًا تغذي الفكر املنفتح
على العامل ،والتفاهم بني الثقافات ،واالحرتام ،وااللتزام بالعدالة االجتماعية.
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وتكون غايات هدف الرفاه اخلا�صة باملدر�سة كما يلي:
 .1االلتزام بت�شكيل بيئة �آمنة و�شاملة وداعمة وحمرتمة للتعلم والعمل جلميع �أفراد جمتمع املدر�سة.
� .2ضمان تبني جميع املوظفني للرفاه كجزء مركزي من �أدوارهم وم�س�ؤولياتهم.
 .3تعليم وبناء وتر�سيخ الكفاءات ال�شخ�صية واملجتمعية للرفاه.
 .4تطوير مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج كمركز للتم ّيز لأف�ضل املمار�سات يف العامل يف الرفاه من خالل ريادة احلوار التعليمي وم�شاركة معارفنا مع
الآخرين.
منهجية مدر�سة �سانت بيترز كوليدج ب�أدياليد

متا�شي ًا مع تقليدنا العلمي الرا�سخ ،ا�ستخدمت املدر�سة منهجي ًة قائم ًة على الأدلة على امتداد املدر�سة نحو التعليم الإيجابي .يت�ضمن هذا ثالثة
جماالت م�ستهدفة رئي�سية:
 )1اال�سرتاتيجية .دجمت املدر�سة الرفاه كجزء �أ�سا�سي �ضمن خطتها اال�سرتاتيجية منذ عام  .2011وت�ستخدم املدر�سة ،لتوفري بنية ملبادرات
الرفاه ،منوذج مارتن �سليجمان للرفاه ،)PERMA( ،الذي يحدد االزدهار من خالل خم�سة حماور �أ�سا�سية :امل�شاعر الإيجابية وامل�شاركة والعالقات
واملغزى والإجنازات ،ك�إطار عمل توجيهي .وين�ش�أ االزدهار من هذه العنا�صر اخلم�سة ،التي ترتكز على نقاط القوة يف ال�شخ�صية.
 )2التدخل .تهدف املدر�سة �إىل �إن�شاء ثقافة رفاه قائمة على الأدلة ،التي ت�ستهدف الطالب واملوظفني والأهل ب�شكل خا�ص.
•املوظفون والإدارة :يتلقى جميع املوظفني تدريب ًا م�ستمر ًا يف علم النف�س الإيجابي ويجري ت�شجيعهم على ا�ستخدامه لدعم رفاههم اخلا�ص ولدى
الطالب وجمتمع مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج بكامله.
•الطالب :طبقت برامج تعليم �إيجابي حمددة يف املنهاج الدرا�سي والأن�شطة الرديفة للمناهج الدرا�سية وتدريب املوظفني والإدارة والنواحي
الأخرى من ثقافة املدر�سة .جتمع الربامج ب�شكل خا�ص بني علم النف�س الإيجابي و�أف�ضل ممار�سات التعلم والتعليم.
•الأهايل :تقدم حالي ًا ور�ش عمل ت�ستند على منهجيات علمية للأهايل بغية توفري دعم �إ�ضايف لرفاه املجتمع.
 )3القيا�س :يت�ضمن �أحد عنا�صر منهجية مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج الأ�سا�سية تقييم عمليات وت�أثريات جهود التعليم الإيجابي وتوثقيها .ويف
عام  ،2011كان تقييم الرفاه جما ًال نا�شئ ًا يف التعليم .و�أ�صبح حالي ًا يعترب جزء ًا �أ�سا�سي ًا من ت�أ�سي�س الرفاه واحلفاظ عليه يف جميع مدار�س الدولة.
وال يزال العمل م�ستمر ًا على تطوير تو�صيات لأف�ضل املمار�سات ،وت�ؤدي مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج دور ًا ريادي ًا يف تقدمي املعلومات حول �أف�ضل
املمار�سات.
المنهاج الدرا�سي للتعليم الإيجابي

تتم حالي ًا مالءمة الربامج ب�شكل ا�سرتاتيجي مع م�سرية الطالب التعليمية .و�أ�صبحنا الآن ند ّر�س �صفوف التعليم الإيجابي ب�شكل خا�ص مرة يف
الأ�سبوع من مرحلة التعليم املبكر و�صو ًال �إىل ال�صف العا�شر ،بربنامج تطويري م�صمم بعناية قائم على �أبحاث علم النف�س الإيجابي ويتم حتديثه
ب�شكل متوا�صل ليعك�س معرفة �أف�ضل املمار�سات.
ومتا�شي ًا مع �أف�ضل املمار�سات ،يت�ضمن املنهاج الدرا�سي للتعليم الإيجابي يف املدر�سة جدو ًال بح�صة درا�سية واحدة �أ�سبوعي ًا (ملدة  50دقيقة) يركز
على تدري�س جمموعة منظمة من �إمكانيات الرفاه با�ستخدام �سبعة برامج للرفاه مدعومة بنماذج ب�سيطة تقليدية والعالقات بني الطالب وامل�شرفني
يف املدر�سة ب�أكملها .وا�ست�شار ماثيو وايت ،عند ت�صميم املنهاج الدرا�سي ،الربوفي�سور ليا ووترز من كلية الدرا�سات العليا للرتبية يف جامعة ملبورن،
و�أخذ يف االعتبار الربامج احلالية القائمة على الأدلة املتما�شية مع برامج التعليم الإيجابي ،وا�ستخدم نظرية معا�صرة للرفاه ،واعتمد منهجية
قائم ًة على نقاط القوة .ويت�ضمن املنهاج الدرا�سي برنامج “التعايف!” ( )!Bounce Backكمدخل – لل�صف اخلام�س الذي و�ضعه ماكجراث ونوبل
( ،)2003ودرو�س الرفاه ال�شخ�صي للمدار�س الثانوية لل�صف ال�سابع لبونيويل وريان ( )2012وبرنامج املرونة يف بن�سلفانيا يف ال�صف الثامن
جليلهام وريفيت�ش وجايكوك�س ( )2008ومنهاج “�ستارث هيفن” الدرا�سي لعلم النف�س الإيجابي يف ال�صف العا�شر لـريفيت�ش و�آخرون (.)2007
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تقييم النجاح

اعتادت مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج منذ وقت طويل على ا�ستخدام الأدلة لتوجيه عملية اتخاذ القرارات .وبالتايل ،ي�شكل تقييم جناح التعليم
الإيجابي وتوثيقه عم ًال جوهري ًا .التقييم ال�صريح للرفاه:
•توجيه ر�سالة ب�أن الرفاه جزء مهم من ثقافة املدر�سة ،وعن تقديرنا ملا نقيمه .حيث توىل نتائج االمتحانات القيا�سية تركيز ًا كبري ًا يف جميع
�أنحاء العامل .ولكن تقييم الرفاه وال�شخ�صية ي�شري �إىل �أنهما يتمتعان بالقدر ذاته من الأهمية التي حتملها النتائج الأكادميية.
•توفري ملحة للطالب واملوظفني ليدركوا م�ستوى �أدائهم يف جماالت متنوعة ،مبا يف ذلك نقاط القوة وال�ضعف.
•حتديد مدى تع ّلم الطالب للمهارات وطرق التفكري يف جمال الرفاه ،بالطريقة نف�سها التي حتدد فيها العالمات والوظائف م�ستوى تعلم
الطالب.
•ال�سماح بتقييم الربامج والن�شاطات ،بتحديد املفيد وغري املفيد منها .وميكن تنقيح الربامج �أو تغيريها ،عند احلاجة.
•ميكن �أن تقدم م�ؤ�شرات للأطراف املعنية حول عائدات اال�ستثمار.
بد�أت جهود التقييم يف مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج يف نوفمرب  ،2011عندما �شارك  516طالب ًا من ال�صف الثامن وحتى ال�صف احلادي ع�شر يف
ا�ستبيان �شامل عن الرفاه .ومت تطوير اال�ستبيان بالتعاون مع الطالب واملوظفني والباحثني يف جامعة ملبورن وجامعة بن�سلفانيا .و�أظهرت التحاليل
�أن �أداء الطالب كان جيد ًا على معظم الأ�صعدة حينذاك (راجع كرين ،ووترز� ،أدلر ،ووايت .)2015 ،كما �شارك املوظفون يف اال�ستبيان يف مطلع
عام ( 2012كرين ،ووترز ،وايت و�أدلر .)2014 ،وقدم التقييم الأ�سا�سي فكرة عن الوظيفة النف�سية يف املدر�سة وتوجيه ًا ال�سرتاتيجيات العناية
الأولية والرفاه التي طبقت على م ّر الأعوام الثالثة التالية.
يف �أغ�سط�س � ،2014شارك  709من طالب ال�صف اخلام�س وحتى ال�صف الثاين ع�شر يف ا�ستبيان للرفاه .حيث مت حت�سني املقيا�س �إىل حد كبري،
باال�ستفادة من املعرفة املتنامية حول �أف�ضل املمار�سات يف تقييم الرفاه .ا�ستمر الطالب ب�إحراز نتائج عالية يف معظم املجاالت.
ومت ربط هذه البيانات ،بالبيانات املو�ضوعية والأكادميية التي يقيمها املدر�سون .وكانت امل�شاركة واملثابرة والرفاه الإجمايل واحلزم واالح�سا�س
باملعنى �أو الهدف مرتبط ًة ب�شكل كبري مبعدالت تراكمية �أعلى للدرجات ،ما ي�شري �إىل �أن الرفاه والنجاح الأكادميي نتائج مك ّملة يدعمها التعليم
الإيجابي.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،طرحت على الطالب �أ�سئلة عدة ب�ش�أن جتاربهم مع التعليم الإيجابي .و�أظهر الطالب زيادة كبرية يف املعرفة والفهم والتقدير
ملا يلي:
•علم الرفاه واملرونة ب�شكل عام.
•�أهمية رفاههم اخلا�ص.
•�أهمية رفاه �أقرانهم.
•نقاط القوة يف �شخ�صياتهم.
•�أهمية نقاط القوة يف �شخ�صيات الآخرين.
•تعلموا يف �صفوف التعليم الإيجابي مهارات لتكوين �صداقات �أف�ضل.
•تعلموا يف �صفوف التعليم الإيجابي مهارات ليكونوا طالب ًا �أف�ضل.
وت�شري الأدلة ،ب�شكل خا�ص� ،إىل �أن الطالب الذين ا�ستفادوا �أكرث من غريهم ،هم الذين كانوا �أكرث عر�ضة خلطر الأداء التعليمي الأ�ضعف ،يف
حاالت �أخرى.
و�أجري تقييم ثالث م�ؤخر ًا يف نهاية عام  ،2016با�ستخدام �إجراءات حم�سنة ب�شكل �أكرب .ويتوا�صل الأداء اجليد للطالب ،لكنهم �أ�صبحوا الآن �أكرث
تقب ًال لالعرتاف مبعاناتهم من بع�ض امل�صاعب .وت�شري النتائج �إىل حدوث حتول ثقايف كبري على مر الأعوام اخلم�سة املا�ضية ،ما �أتاح للطالب
قدرة �أكرب على التوا�صل والتعبري عن رفاههم والأوقات التي يعانون فيها من امل�صاعب .ويبدو �أن �أحد �أقوى ت�أثريات التعليم الإيجابي يكمن يف
حت�سني العالقة بني الأقران .حيث يتمتع الطالب بفهم �أف�ضل لأهمية رفاه �أ�صدقائهم ومرونتهم ونقاط القوة يف �شخ�صياتهم .وكما �أفاد الطالب
ب�إح�سا�سهم بالقبول واالندماج يف املدر�سة ب�شكل �أف�ضل.
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الخال�صة

ب�شكل عام� ،أدى تطبيق منهجية ا�سرتاتيجية ومنتظمة للتعليم الإيجابي يف جميع �أنحاء املدر�سة� ،إىل تغيري يف ثقافة املدر�سة .حيث ي�ؤدي التعليم
الإيجابي دور ًا مهم ًا يف حتويل ثقاقة مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج باجتاه الر�ؤية الهادفة �إىل �أن ت�صبح املدر�سة عاملية امل�ستوى حيث يزدهر جميع
الطالب ،ويف �إيجاد بيئة �آمنة و�شاملة وداعمة وحمرتمة للتعلم والعمل جلميع �أفراد املدر�سة .ومل يتم هذا التحول بني ليلة و�ضحاها� ،إذ يتطلب �إن�شاء
جمتمع تعليم �إيجابي وقت ًا كبري ًا وتفاني ًا من �إدارة املدر�سة والتزام ًا من املدر�سني واملوظفني .ال يزال �أمامنا الكثري لنتعلمه وننمو يف عدة جماالت،
لكن احتماالت م�ساعدة جميع الطالب يف مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج على االزدهار يف املدر�سة وخارجها ت�ستحق هذا العناء بجدارة.
جداول �إ�ضافية

معدل الدرجات الرتاكمي 2012
معدل الدرجات الرتاكمي 2013

امل�شاركة

املثابرة

+
++

+
++
++

+

++

معدل الدرجات الرتاكمي 2014

درجات الت�صنيف الأ�سرتايل للقبول
اجلامعي

التوا�صل

التفا�ؤل

ال�سعادة

+

الرفاه
الإجمايل
++

+

ت�شري عالمة � +إىل وجود ارتباط �إيجابي وثيق ،وعالمة � --إىل وجود ارتباط �سلبي وثيق ،واملربع الفارغ يعني عدم وجود ارتباط هام .وي�شري اللون
الداكن �إىل وجود ارتباط �أكرب من غريه.
ّ
يلخ�ص اجلدول رقم  2االرتباطات بني الرفاه وتقييم املعلمني للأداء يف ال�صف .ومنذ عام  2012حتى عام  ،2014ارتبط الرفاه على نحو متزايد
مب�ستويات التعاون ،واجلهد ،والتنظيم ،التي قام املعلمون بتقييمها ما ي�شري �إىل الت�أثري املتزايد لربامج التعليم الإيجابي على �سلوك الطالب .وكانت
املثابرة مرتبطة بال�سلوك يف ال�صفوف الدرا�سية ،كما كان التوا�صل مرتبط ًا بذلك �أي�ض ًا .وهذا يدل على �أهمية �أخذ الرفاه بعني االعتبار كمعيار
متعدد الأبعاد (�أي ،عدم �أخذ معدل الرفاه العام فقط ،بل �شمل نطاقات فرعية حمددة �أي�ض ًا).
اجلدول رقم  :2االرتباطات بني الرفاه وال�سلوك الدرا�سي املتعلق باملعلمني عام 2014

امل�شاركة

املثابرة

التعاون 2012

++

اجلهد 2012

+

التنظيم 2012

+

التعاون 2013

+

++

اجلهد 2013

+

++

التنظيم 2013
التعاون 2014

+

اجلهد 2014
التنظيم 2014

+

التفا�ؤل

االت�صال

ال�سعادة

+

+

الرفاه الإجمايل
+

++

++

++

++

++

+

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

ت�شري عالمة � +إىل وجود ارتباط �إيجابي وثيق ،وعالمة � --إىل وجود ارتباط �سلبي وثيق واملربع الفارغ يعني عدم وجود ارتباط وثيق .وي�شري اللون
الداكن �إىل وجود ارتباط �أكرب من غريه.
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اجلدول رقم  .3املنهجية القائمة على نقاط القوة يف مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج ب�أدياليد؛ وايت �إم� .إيه ،.ووترز �إل� .إي .)2015( .املنهجية
القائمة على نقاط القوة يف الف�صول الدرا�سية وغرف املوظفني .وايت �إم� .إيه .موراي �إيه� .إ�س� ،.سليجمان �إم .بي .)2015( .املنهجية القائمة على
الأدلة يف جمال التعليم الإيجابي :تنفيذ �إطار العمل اال�سرتاتيجي للرفاه يف املدار�س .دوردريخت�“ :سربينجر”� .ص.128 .
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جامعة تيكميلينيو
املك�سيك
الدكتور هيكتور �إ�سكاميال
ت�أ�س�ست جامعة تيكميلينيو عام  2002كم�ؤ�س�سة خا�صة غري ربحية ،ت�ستقبل � 52ألف طالب يف  29حرم جامعي يف كافة �أنحاء املك�سيك (برامج
املدر�سة الثانوية ،اجلامعة واملاج�ستري).
ومن وحي منوذج ( )PERMAللدكتور مارتن �سليجمان (الإيجابية يف امل�شاعر وامل�شاركة والعالقات واملعنى والإجناز) الذي يقوم على مبد�أ قابل ّية
تعليم الرفاه وال�سعادة وتنميتهما ،فقد �أ�ضفنا عن�صرين �آخرين وهما ال�سالمة اجل�سدية واحل�ضور الذهني .هذا وت�ش ّكل نقاط قوة ال�شخ�صية �أي�ض ًا
جزء ًا من املنظومة .وي�صيغ هذا النموذج روح املدر�سة بالكامل والثقافة التي يختربها طالبنا يف جامعتنا.
و�صغنا منوذج اجلامعة اجلديد الذي يهدف �إىل:
ويف عام � ،2012أعدنا ابتكار �أنف�سناُ ،
•متكني الطالب لتكييف برناجمهم اجلامعي وفق طلبهم (مرونة يف اختيار  40يف املائة من الدورات الدرا�سية اخلا�صة بهم).
•�إدخال التعلم عرب ممار�سة منهج مدعوم بنموذج تعليم قائم على الكفاءة ،والف�صل الدرا�سي التعاوين ،واملختربات ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س
من هذا القطاع.
•توفري �أدوات لبناء الرفاه وال�سعادة يف جمتمعنا على �أ�سا�س علم النف�س الإيجابي.
وتقوم ر�ؤيتنا على “�إعداد النا�س مع هدف يف احلياة وكفاءات لتحقيقه” ،ونحن نع ّرف عن نف�سنا كجامعة �إيجابية“ :جمتمع تع ّلم ين ّمي �أف�ضل
امليزات بالأ�شخا�ص ،مما ي�سمح لهم باالزدهار .و�إننا نعمل على تعزيز القيادة داخل نظام بيئي خم�ص�ص للرفاه وال�سعادة وعلى اكت�شاف وتو�سيع
معنى احلياة للجميع ،مبا يعود بالفائدة على املجتمع” .ونر ّكز جهودنا على:
 .1الطالب :اكت�شاف وتطوير معنى احلياة بالن�سبة �إليهم وبلوغ م�ستويات عالية من الرفاه وال�سعادة ،مع خربة طالبية ال تن�سى وتطوير املهارات
الالزمة للتمتّع بالكفاءة يف اقت�صاد �شامل.
حت�سننا املتو�صل ك�أفراد .تطوير الزمالء لقيادة اجلامعة
 .2قادة �إيجابيون ومف ّو�ضون :الت�ص ّرف والعي�ش بان�سجام يف منظومة رفاهنا و�سعادتنا مع ّ
يف امل�ستقبل.
 .3اخلريجون� :إنتاج قادة ذوي هدف يف احلياة ي�سعون با�ستمرار �إىل �أف�ضل ما لديهم ويت�صرفون كعمالء لتغيري الأعمال الإيجابي.
 .4ال�شركاء :بناء عالقات طويلة الأمد مع املدار�س ،والقطاع ،واملجال�س اال�ست�شارية ،واملوردين.
 .5اال�ستدامة الذاتية :م�ؤ�س�سة ذات عمليات فعالة ومتكافئة وملتزمة بالبيئة.
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ال�شكل  .1منظومتا الرفاه وال�سعادة
وعززنا يف عام  2013التزامنا بالرفاه من خالل �إن�شاء �أول “معهد للرفاه وال�سعادة” يف املك�سيك لتوفري الدعم العلمي يف جميع الأن�شطة اجلامعية.
ّ
ونظم املعهد يف العام نف�سه “القمة الدولية للرفاه وال�سعادة” بهدف رفع الوعي حول علم النف�س الإيجابي ك�أ�سا�س للتعليم �إيجابي واملنظمات
الإيجابية.2013-http://cienciasdelafelicidad.mx/evento/foro .
ونحن حري�صون ،يف �إطار منظومتنا اخلا�صة بالرفاه ،على تقييم �أثر علم النف�س الإيجابي على طالبنا .وفيما يلي نتائج ما قبل االختبار وبعده
للطالب الذين تابعوا املقدمة املطلوبة مل�سار علم النف�س الإيجابي على امل�ستوى اجلامعي .و�شملت هذه الدرا�سة  1396طالب ًا 54 ،يف املائة منهم
�شبان ًا و 46يف املائة منهم �شابات ومعدّل �أعمارهم  21عام ًا.
�سجلوا زيادات كبرية يف منوذج �سعادتهم يف احلياة ( )PERMAوح�ضورهم الذهني وامتنانهم بعد
وجند من الر�سوم البيانية �أدناه �أن الطالب ّ
در�س علم النف�س الإيجابي ،مقارنة بو�ضعهم قبل االختبار.
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ومنذ يناير � ،2013أجرينا درا�سة مط ّولة مع طالبنا يف املدر�سة الثانوية لقيا�س رفاههم ور�ضاهم عن حياتهم.

وعزّزنا عملية القيا�س الأ�سا�سية هذه مبقارنة طالب من مدر�سة تيكميلينيو الثانوية بطالب من مدار�س مل تخ�ضع لبتطبيق التعليم �إيجابي.
ومن الر�سم البياين �أدناه ميكن متييز الطالب الذين خ�ضعوا ب�شكل كامل ملنظومة رفاه تيكميلينيو ،والطالب املتف ّوقني يف املجموعة اجلزئية وغري
اخلا�ضعة للمنظومة ،من حيث معدل الدرجات الرتاكمي ،و�إيجابية امل�شاعر ،وامل�شاركة ،والعالقات ،والإجناز.
امل�شجعة يف البيئة املدر�سية ،نوا�صل عي�ش منظومة الرفاه وال�سعادة هذه يف كل جانب من جوانب
وا�ستناد ًا �إىل النتائج التجريبية والنقلة النوعية ّ
حياتنا اليومية� .إن كل ما نقوم به ونديره يجب �أن يكون جزء ًا من هذه املنظومة :املرافق ،واخلدمات ،والأن�شطة الطالبية والتدريب والتطوير
والربامج الأكادميية.
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�أبحاث التعليم الإيجابي
الدكتورة مارجريت �إل .كيرن
الدكتور �سكوت باري كوفمان
بحث حول التعليم الإيجابي

يف ظل تنامي الإثارة والفائدة يف تطبيق مفاهيم التعليم الإيجابي يف ال�صفوف الدرا�سية واملجتمعات التعليمية يف جميع �أنحاء العامل ،تظهر �أي�ض ًا
�إمكانية كون هذه احلركة جمرد منا�سبة عابرة �أخرى .فمن جهة ،تُعترب املوا�ضيع التي تتما�شى بع�ض ال�شيء مع �إيجابية التعليم ،جماالت بحث
ن�شطة جد ًا من ِقبل نخبة من اجلامعيني عرب جماالت متعددة ،مبا يف ذلك علم النف�س ،والرتبية والتعليم ،وال�سيا�سة العامة ،وال�صحة ،وغريها.
وتط ّبق العديد من املدار�س بنجاح التعليم الإيجابي ،كما ورد من خالل درا�سات احلالة �أعاله .ومن جهة �أخرىُ ،يعترب الإطار التعليمي معقد ًا ،وتبدو
املطالبات الب�سيطة ال�صادرة عن املخترب حول قيمة املفاهيم واال�سرتاتيجيات والتدخالت املتن ّوعة ،خمتلفة جد ًا داخل البيئة الدرا�سية .وميكن
يغي احلياة” ،ولكن الأبحاث تدل بو�ضوح على �أنه حتى �أف�ضل التدخالت ت�ؤثر فقط على بع�ض الطالب،
الرتويج للتعليم الإيجابي على �أنه “برنامج ّ
ولبع�ض الوقت� .إن الإفراط يف العموميات ،مع �إخراج النتائج من ال�سياق ،واملمار�سة التي ت�سبق بفارق كبري البحث العلمي وامل�صادقة ،قد ال تق ّو�ض
احلركة فح�سب فقط بل من املمكن �أن تُنتج �أ�ضرار ًا متعددة غري مق�صودة .لذلك من ال�ضروري �إخ�ضاع الربامج والأن�شطة واال�سرتاتيجيات �إىل
التدقيق العلمي ،وحتديد �أف�ضل ما ميكن القيام به ،بالن�سبة �إىل ال�شخ�ص ،والتوقيت والظرف.
ويبقى ال�س�ؤال مفتوح ًا حول احلدود الدقيقة التي ي�ستند �إليها التعليم الإيجابي .وفيما ّمت و�ضع ت�ص ّور للتعليم �إيجابي على �أنه يث ّقف ك ًال من املهارات
الأكادميية التقليدية والرفاه (�سليجمان و�آخرون ،)2009 ،غالب ًا ما ُيعر�ض على �أنه تطبيق لعلم النف�س الإيجابي على التعليم ،الأمر الذي يتجاهل
ق�سم ًا كبري ًا من الإطالع الوا�سع والتجارب الق ّيمة للعديد من املر ّبني .وحتى م�صطلح “الرفاه” ُو�ضعت له مفاهيم يف عدد ال يح�صى من الطرق من
ِقبل باحثني خمتلفني (على �سبيل املثال ،بن�سون و�سكايلز 2009؛ كوك ،ميل�شريت ،وكونور2016 ،؛ دايرن1984 ،؛ فورجار و�آخرون2011 ،؛ هوبرت
و�سو2013 ،؛ كرين و�آخرون2016 ،؛ كيي�س2002 ،؛ رايف وكيي�س1995 ،؛ را�سك وواترز2015 ،؛ ريان ودي�سي2001 ،؛ �سكايلز و�آخرون2000 ،؛
�سليجمان2011 ،؛ ووجن .)2011 ،وتر ّكز بع�ض التعاريف �أكرث على امل�شاعر ال�شخ�صية جتاه الرفاه� ،أما البع�ض الآخر فريكز على املكونات النف�سية
مثل التفا�ؤل ،واملعنى ،والأ�صالة وتق ّبل الذات ،والبع�ض الآخر يركز على �شمولية ت�ص ّورات ال�شخ�ص وجتربته املعا�شة يف العامل.
وعالوة على ذلك ،ف�إن اخت�صا�ص العنا�صر الذي يتخطى املهارات الأكادميية -امل�شار �إليها �أحيان ًا با�سم “املهارات غري الإدراكية” (هيكمان،
 – )2000والذي ينبغي اعتباره جزء ًا من التعليم الإيجابي يبقى �س�ؤا ًال مفتوح ًا ،ال �سيما �إذا تع ّر�ض املربون للم�ساءلة لتعليمهم هذه املهارات.
وي�شمل التعليم الإيجابي جمموعة وا�سعة من املوا�ضيع ،وهنا تكمن احلاجة �إىل الدرا�سات التي ال تتط ّرق فقط �إىل التغيريات الفورية ولكن �أي�ض ًا �إىل
العمليات ،وامل�شرفني ،والنتائج على املدى الطويل ،بهدف حتديد اللبنات الأ�سا�سية لتعليم الطالب ال�شامل.
وميكن �أن تكون الأن�شطة التي ت�ساعد الطالب على ال�شعور “ب�إح�سا�س جي ّد” حمفز ًا هام ًا للثقة بالنف�س والتعلم ،لكن �إذا �ش ّكل هذا الإح�سا�س اجليد
املعيار الوحيد ،عندئذٍ ميكنه �أن يقو�ض التع ّلم (على �سبيل املثال ،باومي�ستري و�آخرون ،فريدمان وكرين.)2014 ،
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ولتنظيم تطبيق التعليم الإيجابي ،يبدو مفيد ًا للمدار�س حتديد �إطار عمل وهيكلة الأهداف والأن�شطة ،و�إجراء تقييم لهذه املجاالت .وخالل الأعوام
اخلم�سة املا�ضية ،ا�ستخدمت مدار�س متعددة ،مثل مدر�سة جيلوجن و�سانت بيرت املذكورتني �أعاله ،منوذج ( )PERMAل�سليجمان ( ،)2011الذي
ُيهيكل الرفاه حول جماالت امل�شاعر الإيجابية ،وامل�شاركة ،والعالقات ،واملعنى ،والإجناز ،مع �إ�ضافة املدار�س عموم ًا عن�صر ًا �ساد�س ًا هو ال�صحة
(على �سبيل املثال ،كرين و�آخرون2015 ،؛ نوري�ش .)2015 ،وقد ا�ستند البع�ض �إىل الطرق اخلم�سة لنموذج الرفاه الذي ُو�ضع يف اململكة املتحدة،
والتي تركز على املالحظة ،الن�شاط ،والتعلم ،والتوا�صل مع الآخرين ،و�إعطاء الآخرين (�آكد و�آخرون ،)2008 ،بينما اعتمد البع�ض الآخر منهجية
اللياقة الذهنية (على �سبيل املثال ،كلوف و�سرتايت�شاركزيك .)2012 ،ومع ذلك ،فقد اتبع �آخرون نهج ًا �إيجابي ًا للتدخل ال�سلوكي ،ي�ستخدم
نظام املكاف�آت لت�شجيع ال�سلوكيات املرغوبة (�سوغاي و�آخرون2000 ،؛ �سوغاي وهورنر )2002 ،كما ا�ستُخدمت مناذج �أخرى 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 �أكرث �أهمية من
النموذج نف�سه ،ما ي�شري جمدد ًا �إىل الطبيعة ال�سياقية للتعليم الإيجابي التي تق ّو�ض املزاعم العاملية املحتملة.
يتم و�صفها بالقدرة على ا�ستعادة التوازن من خالل التحدي .وت�ستخدم برامج
ويدور مو�ضوع �أ�سا�سي من البحث حول مفهوم املرونة التي غالب ًا ما ّ
مثل برنامج املرونة يف بن�سلفانيا (جيلهام و�آخرون1990 ،؛ جيلهام و�آخرون�“ ،)2013 ،سرتاهايفن” (�سليجمان و�آخرون ،)2009 ،و”التعايف”
(( )BounceBackماكجراث ونوبل  ،)2011تقنيات من العالج ال�سلوكي الإدراك��ي ملنح الطالب املهارات الالزمة ملواجهة التحديات .وعلى
م�ستوى �أعمق ،ت�شري املرونة �إىل القدرة على النمو يف مواجهة ال�شدائد (ما�سنت2001 ،؛  .)2014كما تولد املرونة يف �سياق التهديد ،فيقع معظم
الأطفال يف ظ ّل ال�صعوبات امل�ستمرة ،فري�سة لل�شدائد .ويعاين الكثري من ال�شباب اليوم من خطر �أكرب من الت�أخر االجتماعي والعاطفي ،والنتائج
الأكادميية ال�سيئة ،وامل�شاكل ال�سلوكية ب�سبب البيئة التي يعي�شون فيها ،مع اختبار العديد منهم حادث ًا م�ؤمل ًا �أو �أكرث يف املدر�سة الثانوية (برونتزل،
�ستوك�س وواترز .)2015 ،وبد�أت بع�ض الأبحاث بالرتكيز على نهج التعليم الإيجابي امل�ستند �إىل معلومات عن ال�صدمات ،مع �أدلة �أولية لنجاحه يف
املدار�س املحفوفة باملخاطر (برونتزل� ،ستوك�س وواترز ،)2016 ،ولكن ال يزال هناك الكثري من العمل املطلوب يف هذا املجال .وت�شري الدالئل �إىل
�أن مزج اخل�صائ�ص الفردية والعوامل الوقائية �ضمن امل�ؤ�س�سات االجتماعية واملجتمع املحيط ،مي ّكن ال�شباب من االزدهار (لوثر .)2006 ،وفقا
لذلكُ ،يفرت�ض �أن تر ّكز الأبحاث يف جمال التعليم الإيجابي على حتديد وتعزيز املواهب الفردية والقدرات والقوة ،ف�ض ًال عن الأو�ضاع والبنى داخل
املجتمع التي ميكن �أن ت�ساعد الطالب على االزدهار (كوفمان.)2013 ،
�أما داخلي ًا،
فت�ضم معظم برامج التعليم الإيجابي عنا�صر قائمة على القوة .وركزت الأبحاث يف املقام الأول على قوة ال�شخ�صية وفق “القيم يف
ّ
الواقع العملي” (( )VIAبيرت�سون و�سليجمان ،)2004 ،مع �أدلة تر ّكز على �أهمية تعلم الطالب حتديد نقاط القوة اخلا�صة بهم وا�ستخدامها
واالعرتاف بنقاط الق ّوة لدى الآخرين وتقديرها ،مع االرتباط بالرفاه ،والأداء الأكادميي الأف�ضل ،وح�سن الأداء االجتماعي ،وق ّلة امل�شاكل ال�سلوكية
(على �سبيل املثال ،بارك وبيرت�سون2009 ،؛ بروكرت و�آخرون2011 ،؛ �شو�شاين و�سلون2013 ،؛ تونر و�آخرون2012 ،؛ ويرب ورو�ش .)2012
و ّمت تطوير العديد من الربامج القائمة على نقاط الق ّوة مبا يف ذلك:
•برنامج ال�صفوف ال�سعيدة يف �إ�سبانيا (راي ،فالريو ،وبانييلو ،وموجني.)2012 ،
•برنامج االحتفال بنقاط القوة يف اململكة املتحدة (فوك�س �إيدز.)2008 ،
•ال�صالة الريا�ضية لنقاط القوة (بروكرت و�آخرون.)2011 ،
•كوكب قوي (فوك�س.)2008 ،
•نقاط القوة الذكية يف الواليات املتحدة (ييغر ،في�شر ،و�شيارون.)2011 ،
وتبقى الأ�سئلة مفتوحة حول متى يجب على الطالب الرتكيز على �أهم نقاط قوتهم مقابل نقاط �ضعفهم ،والإف��راط يف ا�ستخدام نقاط القوة،
وخ�صو�صية و�ضع خمتلف نقاط القوة .وي�أخذ بحث �آخر بعني االعتبار نقاط قوة ومهارات غري �إدراكية حمددة ،مثل االمتنان (على �سبيل املثال،
فروه ،يوركيوكز وكا�شكان2009 ،؛ واترز ،)2011 ،واللطف (على �سبيل املثال� ،أكنني و�آخرون2012 ،؛ دان ،و�أتكن ،ونورتون2008 ،؛ بارك�س
وبي�سوا�س -ديانر)2013 ،؛ و�ضبط النف�س (داكويرث وغرو�س ،2014 ،دويك ،ووالتون ،وكوهني ،)2014 ،والأمل (على �سبيل املثال� ،سنايدر،
1994؛ فايل ،وهويبرن و�سولدو ،)2006 ،من بني �أمور �أخرى.

30

حالة التعليم الإيجابي

ويربز ب�شكل وا�ضح جماالن مهمان بنا ًء على درا�سات �أُجريت على املد َيني الق�صري والطويل ،هما تنظيم امل�شاعر (�أي القدرة على التع ّرف على
امل�شاعر وتنظيمها ب�شكل منا�سب والتعبري عنها) ،واملهارات االجتماعية الإيجابية (على �سبيل املثال ،بلري وداميوند  ،2008براكيت وكرميينتزر،
 .)2011وت�ش ّكل هذه املهارات �أ�سا�س العديد من برامج التع ّلم االجتماعية والعاطفية ،التي �أثبتت عموم ًا جناحها يف بناء املهارات االجتماعية
والعاطفية وترتبط بنتائج �أكادميية �أف�ضل (تعاونية التع ّلم الأكادميي واالجتماعي والعاطفي2003 ،؛ دورالك و�آخرون.)2011 ،
ويجدر الت ّوقف عند جانب فردي �آخر ُيعترب �أ�سا�سي ًا لكل من التع ّلم والتطوير وهو العقلية .ويقرتح دويك ( )2006قيمة عقلية النمو ،حيث ينظر
�إىل �أن الذكاء وغريه من اخل�صائ�ص على �أنها مرنة ومتطورة باحل ّد نف�سه من خالل اجلهد والتعلم ،مقابل عقلية ثابتة ترى الفكر وغريه من
اخل�صائ�ص فطرية وثابتة .و ُيعترب هذا الأمر مهم ًا ب�شكل خا�ص يف تع ّلم املهارات الأكادميية وتطوير املهارات غري الإدراكية الأكرث ليونة مع ًا .وت�ؤ ّثر
العقليات على الثقة بالنف�س والكفاءة املُدركة ،والأمل ،واملثابرة ،التي ت�ؤثر يف نهاية املطاف على الإجناز والنتائج املرجوة الأخرى (بون�سكو و�آخرون،
2015؛ ييغر ودويك.)2012 ،
وط ّور املجال الأو�سع لعلم النف�س الإيجابي مداخالت خمتلفة لبناء نتائج �إيجابية (راجع بارك�س وبي�سوا�س -ديرن .)2013 ،ووجدت الدرا�سات
املنظمة الدعم لأن�شطة خمتلفة مثل التفكري يف الأمور اجليدة يف احلياة ،وت�ص ّور �أف�ضل حالة لل�شخ�ص ،و�إظهار االمتنان جتاه الآخرين (على �سبيل
املثال ،كتابة ر�سالة امتنان) ،وحتديد وا�ستخدام نقاط القوة ال�شخ�صية (على �سبيل املثال ،ليوبورمري�سكي و�آخرون2005 ،؛ �سليجمان و�آخرون،
 .)2005وكذلك يربز جمال اهتمام متنام يف املمار�سات الذهنية والت�أملية ،لكن العديد من التحاليل ال�شمولية ي�شري الآن �إىل �أن الأدلة متباينة
بدرجة كبرية على الرغم من فعاليتها ،مع ا�ستناد الأدلة يف املقام الأول �إىل درا�سات �سيئة الإعداد (على �سبيل املثال ،بوهلمايجر و�آخرون2010 ،؛
كيي�سا و�سرييتي2009 ،؛ غويال و�آخرون2014 ،؛ جو و�آخرون2015 ،؛ هوفمان و�آخرون2010 ،؛ واترز و�آخرون2015 ،؛ زيرن و�آخرون.)2014 ،
وفيما تدعم املختربات والدرا�سات عرب الإنرتنت هذه املداخالت ،يواجه تطبيق الأن�شطة يف املدار�س حتدي ًا �أكرب� .أما عملي ًا فقد طو ّر املر ّبون
جمموعة من املتغريات يف املداخالت الأ�سا�سية ،ولكنها غالب ًا ما تفتقر �إىل الأدلة التجريبية التي تدعم ا�ستخدامها .ويبقى املطلوب هو ج�سر �أوثق
بني البحث واملمار�سة.
وبعد جتاوز اخل�صائ�ص الفردية التي قد تدعم الرفاه واملرونة ،تبد�أ الأبحاث الآن يف درا�سة ت�أثري الثقافة واجلوانب ال�سياقية على كيفية تطبيق
التعليم الإيجابي ،وحتديد اجلوانب الأكرث مالءمة ،والنتائج املتوقعة عملي ًا .و ُوجدت معظم الأدلة القائمة لكل من مداخالت علم النف�س الإيجابي
والتعليم الإيجابي يف املدار�س ذات املوارد الأف�ضل ،الغربية يف املقام الأول من حيث طبيعتها ،مع انتماء معظم الطالب �إىل الطبقات من املتو�سطة
�إىل العليا .وتتو ّفر �أبحاث حمدودة حول النماذج ،واملداخالت ،والنهج الأكرث مالءمة يف خلفيات نامية مل تخ�ضع لت�أثري الغرب وتعاين من نق�ص
املوارد اقت�صادي ًا ،وواجهت حتديات تاريخية.
يح�سن رفاه الطالب ونتائجهم الأكادميية على ح ّد
على �سبيل املثال ،طو ّرت دولة بوتان برناجم ًا تعليم ًا �إيجابي ًا ،بدليل �أن الربنامج متعدد اجلوانب ّ
�سواء ،مقارنة مع جمموعة مراقبة (�أدلر و�سليجمان ،2016 ،راجع املقدمة) .وتخترب �آ�سيا و�أمريكا اجلنوبية حالي ًا برامج مماثلة .و�إن احل�سا�سية
مطلوبة جتاه كافة �أ�شكال التنوع ،مع توخي احلر�ص عند �إطالق مطالبات عاملية غري م�ؤكدة ب�ش�أن �أف�ضل نهج للممار�سات.
ويف الواليات املتحدة الأمريكية ،تدر�س “التنمية ال�شبابية الإيجابية” (� )PYDصراحة ت�أثري العوامل ال�سياقية يف حتديد كيفية ت�ص ّرف ال�شباب
وماهية �شعورهم .وي�ستند مفهوم “التنمية ال�شبابية الإيجابية” �إىل تخ�ص�صات ومنظورات متعددة لتعزيز ال�صفات االيجابية لدى ال�شباب (لرينر
و�آخرون2013 ،؛ .لرينر و�آخرون2009 ،؛ ناكوال ،وتو�شالي�س .)2006 ،وهو ير ّكز يف املقام الأول على بناء خم�سة جماالت ( )C’s 5وهي :االت�صال،
والكفاءة ،والثقة ،والرعاية ،وال�شخ�صية ( 5م�صطلحات تبد�أ بحرف “�سي” بالالتينية) ،مع امل�ساهمة االجتماعية (م�صطلح �ساد�س يبد�أ بحرف
“�سي”) والنا�شئة عن التطوير الناجح لهذه املجاالت (لرينر و�آخرون2000 ،؛ روث وبروك�س  -جون .)2003 ،وكل من املجاالت اخلم�سة مدعوم
ب�أدلة ُمتربة لفرتة طولية حول ت�أثريها و�أهميتها ،وت�شري بع�ض الأدلة �إىل �أن هذه اخل�صائ�ص مع ًا مرتبطة ب�أن�شطة �أقل �ضرر ًا ،و�صالت �أف�ضل
بالأ�سرة واملدر�سة ،ونتائج تعليمية �إيجابية ،و�إ�شراك املجتمع ،وتخفي�ض م�شاكل ال�صحة العقلية (على �سبيل املثال� ،أربايت و�آخرون2014 ،؛ هويت
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و�آخرون2012 ،؛ هوكينز و�آخرون2008 ،؛ لرينر و�آخرون .)2009 ،واقرتحت حتليالت التكلفة لربامج “التنمية ال�شبابية الإيجابية” ح�صيلة
ا�ستثمار مزدوجة (كاتاالنو و�آخرون .)2012 ،و�سوف ي�ستفيد التعليم الإيجابي من تكامل �أوثق مع مفهوم “التنمية ال�شبابية الإيجابية”.
و�إذا كان �أحد الأهداف ال�سامية للتعليم الإيجابي �إبراز �أف�ضل ما لدى كل طالب -الهدف امل�شرتك بني الت�صورات املختلفة للتعليم الإيجابي ،-ف�إنه
يجدر تناول املكونات املتعددة يف وقت واحد ،والنظر يف عملية تقييم النمو امل�ستمر .ومن �أجل حتقيق هذا الهدفُ ،يع ُّد التكامل مع جماالت علم
النف�س الأخرى �أمر ًا بالغ الأهمية ،مبا يف ذلك الأبحاث يف علم النف�س التنموي وتنمية املواهب (بلري وداميوند2008 ،؛ بلوم1985 ،؛ برونفنربمير،
2005؛ برونفنربمير و�سي�سي1994 ،؛ كوفمان2013 ،؛ كوفمان وداكويرث2015 ،؛ ناكوال ،وت�سوهالي�س2006 ،؛ �سويتونيك� ،أول�سزيو�سكي-
كوبوكيو�س ،ووريل .)2011 ،كما ي ُفرت�ض معاجلة املكونات املتعددة للتعليم الإيجابي (امل�شاركة ،والعالقات ،والغر�ض ،وما �إىل ذلك) على �أنها
م�ستقلة عن بع�ضها البع�ض ،ولكن تعزز كل منهما الآخر للت�أثري على تطوير “�شخ�ص بالكامل” -وهو نظام ديناميكي للعمليات الإدراكية ،والعاطفية،
والتحفيزية ،وال�شخ�صية (بلري وداميوند2008 ،؛ كوفمان2013 ،؛ كوفمان وداكويرث2015 ،؛ مولنار وكامبل.)2009 ،
ويف �سياق مت�صل ،ي�ستهل البحث النظر يف م�سائل متعلقة بالتو�سع واال�ستدامة ،ولكن مثل هذه الأ�سئلة دقيقة من منظور ال�سيا�سة العامة .وترتك
املداخالت الفردية القائمة ت�أثري ًا ونطاق ًا حمدود َين ،فيما يجل�س الطالب يف �أنظمة متعددة الت�أثري ،مبا يف ذلك املدر�سة نف�سها ،و�أ�سرهم،
وجماعات الأقران ،واملجتمع املحلي وال�سيا�سات على خمتلف امل�ستويات ،و�أمناط ثقافية وتاريخية وزمنية �أو�سع (على �سبيل املثال ،برونفنربيرن
و�سي�سي1994 ،؛ ناكوال ،وتو�شالي�ش .)2006 ،وقد بد�أت بع�ض الأبحاث النظر يف ما ي�سمى بـ”نهج املدر�سة كلها” للتعليم الإيجابي ،بحيث عو�ض ًا
معي �أو مداخلة حمددة ،تُبذل جهود ب�ش�أن حتويل ثقافة املدر�سة ككل (على �سبيل
عن الرتكيز على وجه اخل�صو�ص على برنامج تعليم �إيجابي ّ
املثال ،نوري�س2015 ،؛ واترز و�ستوك�س .)2013 ،وال تتو ّفر حتى الآن �أدلة لهذا النهج على املدى الطويل ،ولكن بع�ض امل�ؤ�شرات املبكرة ت�شري �إىل �أن
ي�ضم رفاه املوظفني ،والطالب ،والقيادة ،واملناخ املدر�سي ،وحتى الوالدين واملجتمع املحلي� ،سيكون �أكرث ا�ستدامة من الربامج والأن�شطة
النهج الذي ّ
الفردية وغري املهيكلة.
ومن بني �آالف برامج تنمية ال�شباب والتعليم الإيجابي يف جميع �أنحاء العاملّ ،مت على الأكرث تقييم مئات ،وعادة ما ت�ستويف ب�ضع ع�شرات منها
املعايري املنهجية ال�صارمة ،وتر ّكز على وجه التحديد على املهارات االجتماعية والعاطفية (دورالك و�آخرون2011 ،؛ .روث و�آخرون.)1998 ،
وت�شري املراجعات �إىل �أن الربامج امل�ص ّممة واملن ّفذة ب�شكل جيد من �ش�أنها �أن تعزّز النتائج الإيجابية وحت ّد من النتائج ال�سلبية ،ولكن املطالبات
حمدودة مب�سائل القيا�س ،وغياب املتابعة على املدى الطويل ،وعدم التو ّقف عند ميزات الربنامج �أو العوامل ال�سياقية (على �سبيل املثال ،كرين
و�آخرون ،يف ال�صحافة) .وب�شكل عام ،ي�شري البحث يف نقاط التعليم الإيجابية �إىل �إمكانيات املمار�سات املدعومة بالأدلة ،مع حاجة ما�سة لتقاطعات
�أكرب بني البحث واملمار�سة لتحديد جماعي لأف�ضل املبادئ التوجيهية املرتبطة بهذا املجال .عندها فقط ،ميكن �أن ن�شري حق ًا �إىل التعليم الإيجابي
باعتباره منوذج ًا دقيق ًا علمي ًا يف جمال التعليم .وي�ستحق العمل كل هذا العناء ،ولكن يجب �إدراك �أن �صحة ورفاه وازدهار �أطفالنا هي الأمور املعنية
التي تواجه اخلطر.
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�سيا�سات التعليم الإيجابي
كري�ستيان كريكيل

لماذا ينبغي على الحكومات �أن تنظر �إلى التعليم الإيجابي بجدية؟

تربز حاجة وا�ضحة لكي ت�أخذ احلكومات م�س�ألة التعليم الإيجابي – التعليم الذي يجمع بني املهارات التقليدية والتقنية الالزمة للنجاح يف �سوق
العمل واملهارات االجتماعية والعاطفية �أو املهارات احلياتية الأ�سا�سية التي تعزز الرفاه – على حممل اجلد .ويجعل ارتفاع معدالت االكتئاب وم�شاكل
ال�صحة العقلية بني ال�شباب واليافعني خالل العقدين املا�ضيني ،ف�ض ًال عن الإجهاد والإرهاق بني املدر�سني ،من م�س�ألة الرفاه نتيجة بحد ذاتها.
وبحلول عام � ،2030سيكون االكتئاب وم�شاكل ال�صحة العقلية من بني �أكرث الأمرا�ض انت�شار ًا و�أكرثها تكلفة ،والتي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل �إجهاد
الأنظمة ال�صحية الوطنية ب�شكل مزمن يف العامل املتقدم (منظمة ال�صحة العاملية .)2011 ،ما يجعل من م�س�ألة درئها يف وقت مبكر �أولوية بالن�سبة
للحكومات.
وال يقت�صر حتقيق الرفاه على هدف الوقاية من الأمرا�ض العقلية ،بل يتعداها لي�شمل طيف ًا وا�سع ًا من الفوائد الق ّيمة على ال�صعيد االجتماعي.
ويرتبط الرفاه بتح�سني نتائج التع ّلم ،وتعزيز الإجن��ازات ،وزيادة �إنتاجية العمل ب�شكل �أ�شمل (�أوزوال��د و�آخ��رون .)2015 ،هذا ويرتبط املزاج
الإيجابي بتعزيز الإبداع والتفكري ال�شمويل (فريدريك�سون ،)2001 ،وهما من املهارات الأ�سا�سية يف مكان العمل يف القرن احلادي والع�شرين .وثبت
�أن هذه املهارات غري املعرفية ت�ضاهي على الأقل يف �أهميتها املهارات املعرفية مثل الكتابة �أو القراءة لنجاح العملية التعليمية و�سوق العمل (هكمان
و�آخرون  .)2010 ،2006ومبا �أن الأطفال الذين يعي�شون يف بيئات حمرومة هم �أكرث عر�ضة لالفتقار �إىل مثل هذه املهارات ،ف�إن تلقينهم وتعليمهم
ي�ؤدي �إىل �س ّد ثغرات الإجناز التي تتعلق على �سبيل املثال باجلن�سني �أو العرق ،ف�ض ًال عن احل ّد من التفاوتات التعليمية ،وتعزيز احلراك االجتماعي
(مركز اليوبيل لل�شخ�صية والف�ضائل.)2016 ،
ويخ�شى القادة غالب ًا من وجود مفا�ضلة بني تدري�س املهارات التقليدية والتقنية من ناحية واملهارات التي تعزز الرفاه من جهة �أخرى .وكما يت�ضح
من درا�سات احلالة املذكورة �أعاله ،ت�سهم هذه املهارات يف تعزيز بع�ضها ،وينبغي �أن تد ّر�س مع ًا .وال يقو�ض التعليم الإيجابي الأهداف التقليدية
للتعليم املدر�سي ،بل يدعمها .وهناك احتمال ب�أن ي�سهم غر�س املهارات التي تعزز الرفاه مبكر ًا ،يف تن�شيط دورة �إيجابية� ،إذ �أن اال�ستثمارات املبكرة
يف املهارات تعترب �أكرث �إنتاجية وتر�سي الأ�س�س ال�ضرورية لإثراء مهارات �إ�ضافية – �سواء �أكانت معرفية �أو غري معرفية (كونها وهكمان،2007 ،
 .)2008تو ّفر املدار�س بيئة م�ؤاتية لتنمية هذه املهارات بطريقة ف ّعالة من حيث التكلفة (هكمان و�آخرون  ،2013كاوتز و�آخرون.)2014 ،
وقد �أظهرت تدخالت مثل برنامج املرونة يف بن�سلفانيا �أو منهج “�سرتاث هيفن” الدرا�سي لعلم النف�س الإيجابي �أن تعزيز املرونة ميكن �أن يقي
من االكتئاب ،والقلق ،وامل�شاكل ال�سلوكية لدى ال�شباب ،و�أن تعزيز نقاط قوة ال�شخ�صية ،والعالقات ميكن �أن يعزز الف�ضول ،والإبداع ،وامل�شاركة
يف املدار�س ،واملهارات االجتماعية مثل التعاون ،وت�أكيد الذات ،و�ضبط النف�س (�سليجمان و�آخرون  .)2009وبرهنت مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج
ومدر�سة جيلوجن الأكادميية يف �أ�سرتاليا وولينغتون كوليدج يف اململكة املتحدة ،على الكيفية التي ميكن من خاللها ملجتمعات املدار�س ب�أكملها �أن
ت�شارك ب�شكل هادف جلعل الرفاه �أولوية م�ؤ�س�سية ،من �ش�أنها �أن مت ّكن ازدهار الطالب واملدر�سني يف املدر�سة وخارجها (كرين و�آخرون،2014 ،
2015؛ �سليجمان و�آخرون.)2009 ،
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�أين تم �أخذ 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 االهتمام من قبل وا�ضعي ال�سيا�سات واملعلمني و�أولياء الأمور يف جميع �أنحاء العامل لإدراج عنا�صر التعليم الإيجابي� ،أو دجمها
متام ًا ،يف املناهج الدرا�سية .ينعك�س هذا التوجه جزئي ًا من خالل زيادة الإنفاق على الأبحاث املتعلقة بالتعليم الإيجابي� ،سواء يف القطاع العام �أو
اخلا�ص ،ومن خالل امل�شاريع التجريبية التي مت اال�ضطالع بها يف خمتلف الدول .كما يرتافق هذا التوجه بقيام عدد متزايد من مراكز البحوث
برتكيز عملها على التعليم الإيجابي يف جميع �أنحاء العامل .قامت بع�ض الدول مثل �أ�سرتاليا ،و�سنغافورة ،وكوريا اجلنوبية بالفعل بتو�سيع ودمج
التعليم الإيجابي يف مناهجها الدرا�سية الوطنية.
و�أعلنت م�ؤخر ًا وزارة التعليم يف الواليات املتحدة ،على �سبيل املثال عن تقدمي �أربع منح للأبحاث بقيمة �إجمالية تبلغ مليوين دوالر �أمريكي ،يف
�إطار م�سابقة املنح “مهارات النجاح” اجلديدة ،التي تهدف �إىل حت�سني عقليات الطالب ومهاراتهم التعليمية .و�ست�شمل امل�شاريع الفائزة �أكرث من
� 10آالف طالب يف خمتلف املناطق التعليمية يف الواليات املتحدة على مدى فرتة ثالثة �أعوام .كما قامت الوزارة �أي�ض ًا ب�إطالق مبادرة “عقليات
الإر�شاد” لتمكني املر�شدين من تعليم هذه املهارات لطالبهم (وزارة التعليم الأمريكية .)2015 ،واعت ُِبت العقليات ومهارات التعلم �أركن ًا �أ�سا�سية
يف مبادرة الرئي�س �أوباما “حار�س �أخي” التي ت�شكل جزء ًا من ا�سرتاتيجية الإدارة التي تعنى باال�ستعداد الوظيفي واجلامعي (البيت الأبي�ض،
 .)2016واعتربت الإدارة �أن املهارات االجتماعية والعاطفية مثل ال�شجاعة� ،أو املثابرة� ،أو العزم حتمل �أهمية حا�سمة لتحقيق النجاح يف �سوق
العمل اليوم (وزارة التعليم الأمريكية.)2013 ،
وتدعو وزارة التعليم يف اململكة املتحدة املدار�س لتقدمي طلبات ليتم اعتبارها رائ��دة يف جمال التعليم املتعلق بال�شخ�صية من خالل “جوائز
ال�شخ�صية” ،التي ُمتنح �سنوي ًا ،وت�شجع تقدمي الطلبات يف جماالت متنوعة ترتاوح بني املثابرة واملرونة والعزم ،و�صو ًال �إىل الوعي والف�ضول ،والرتكيز
على ال�صدق والنزاهة والكرامة (وزارة التعليم يف اململكة املتحدة .)2016 ،هذا ويجري جتريب م�شروع “العقول ال�صحية” ،الذي يهدف �إىل �إثبات
ال�صلة بني الطلبة امل�ستقرين عاطفي ًا والذين يتمتعون بالفعالية الذاتية وبني ال�سلوك الأف�ضل والتح�صيل الأكادميي يف املدر�سة ،بقيادة منظمة “هاو
تو ثرايف” ( )How to Thriveباال�شرتاك مع كلية لندن لالقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية ،يف م�شروع جتريبي مب�شاركة �أكرث من � 10آالف طالب يف
ال�صفوف الثانوية يف  33مدر�سة يف اململكة املتحدة على مدى فرتة �أربعة �أعوام (مركز الأداء االقت�صادي.)2016 ،
وت�شمل مراكز البحوث التي تركز على التعليم الإيجابي ،على �سبيل املثال“ ،م�شروع �أبحاث التعليم القابلة للتو�سع” ( )PERTSيف جامعة �ستانفورد،
وخمترب ال�شخ�صية يف جامعة بن�سلفانيا ،ومعهد الرفاه يف جامعة كامربيدج� ،أو مركز اليوبيل لل�شخ�صية والف�ضائل يف جامعة برمنجهام� ،أو معهد
علم النف�س الإيجابي والتعليم يف اجلامعة الكاثوليكية الأ�سرتالية.
وكانت املدار�س التي ّمت فيها دمج التعليم �إيجابي يف املناهج الدرا�سية ب�أكملها ،تعمل مبوجب مبادرات �شعبية مبعظمها والتي مهدت الطريق :ففي
الواليات املتحدة ،برنامج “نوليدج �إز باور” ،هو عبارة عن �شبكة غري ربحية ت�ضم نحو  200مدر�سة معتمدة مم ّولة من احلكومة حت�ضر لدخول
الكليات يف جمتمعات حملية حمرومة ،تغطي �أكرث من � 80ألف طالب يف ال�صفوف االبتدائية ،واملتو�سطة ،والثانوية على امتداد الدولة .عند �إطالقها
عام  ،1994جعلت ال�شبكة التعليم املتعلق بال�شخ�صية ركيزة دائمة للتدري�س ،وتهدف اليوم �إىل غر�س �سبع من نقاط قوة ال�شخ�صية ترتبط ارتباط ًا
وثيق ًا بالرفاه� ،أال وهي احليوية ،العزمية ،التفا�ؤل� ،ضبط النف�س ،االمتنان ،الذكاء االجتماعي والف�ضول (برنامج “نوليدج �إز باور”.)2016 ،
وت�شري التقديرات �إىل �أن الطالب امللتحقني بهذه املدار�س حققوا مكا�سب و�إجنازات هامة من حيث درجات االختبار القيا�سية يف الريا�ضيات واللغة
الإجنليزية ،و�أن هذه املكا�سب تكون �أعلى بالن�سبة �إىل الطالب الذين بد�أوا ب�إجنازات �أقل (عبدالقادر �أوجلو و�آخرون2011 ،؛ �أجنري�ست و�آخرون
 .)2010كما مييل الطالب �أي�ض ًا �إىل �إظهار م�ستوى �أعلى من التحفيز وامل�شاركة ،ور�ضا عام �إزاء املدر�سة ،و�أهداف وتطلعات وطموحات �أكرب
(“ماثيماتيكا” لبحوث ال�سيا�سات.)2015 ،
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ويف اململكة املتحدة ،ي�ضم “فلوريت �إديوكي�شن �أكادمييز تر�ست” الذي ت�أ�س�س عام  ،2014وال يزال يف بداياته من حيث التغطية املدر�سية ،حالي ًا
ثالث مدار�س ابتدائية ،وهو على و�شك فتح مدر�ستني �أخريني ،يف لندن و�ضواحيها .وهو يحاكي برنامج “نوليدج �إز باور” حيث يهدف �إىل غر�س
جمموعة جوهرية ومتوازنة من �أربع ف�ضائل وهي الف�ضول وال�صدق واملثابرة واخلدمة املدنية ،ولكنه �أو�سع نطاق ًا من حيث ا�ستهدافه لطالب من
جميع اخللفيات االجتماعية واالقت�صادية (“فلوريت �إديوكي�شن �أكادمييز تر�ست” .)2016 ،هذا ويو ّفر برنامج “فلوريت كاركرت” املتعلق بال�شخ�صية
للمدر�سني يف جميع املدار�س جمموعة �أدوات لتعزيز التعليم املتعلق بال�شخ�صية يف �صفوفهم (برنامج “فلوريت كاركرت”.)2016 ،
�أما يف �أ�سرتاليا� ،أخذت احلكومة زمام املبادرة ،وطبقت �سيا�سة تعليمية رائدة تقوم على دمج التعليم الإيجابي يف املناهج الدرا�سية الوطنية.
وين�ص “�إعالن ملبورن” حول الأهداف التعليمية لل�شباب الأ�سرتايل �أن “املدار�س ت�ؤدي دور ًا حيوي ًا يف تعزيز التطور ال�شباب الأ�سرتايل ورفاههم من
النواحي الفكرية اجل�سدية واالجتماعية والعاطفية والأخالقية والروحية واجلمالية” (املجل�س الوزاري للتعليم والتوظيف والتدريب و�ش�ؤون ال�شباب،
 .)2008وان�سجام ًا مع هذه الروح ،اعتمد الإطار الوطني الأ�سرتايل للمدار�س الآمنة منهجي ًة �شاملة للمدر�سة ككل �إزاء الرفاه ،معرتف ًا ب�أهمية
رفاه الطالب ك�شرط �أ�سا�سي للتعلم والإجناز .ويقوم الإطار بتحديد املبادئ التوجيهية ،مبا يف ذلك تعزيز �سلوك الطالب الإيجابي ،وتوفري الفر�ص
للطالب لتنمية الإح�سا�س باملعنى والهدف ،وتنمية املهارات االجتماعية والعاطفية الرئي�سية مثل التفاو�ض ،والإ�صغاء ،وامل�شاطرة ،واال�ستجابة
املتعاطفة (وزارة التعليم والتدريب .)2010 ،وي�شكل “مركز رفاه الطالب” موقع ًا متكام ًال على الإنرتنت يوفر للطالب واملعلمني و�أولياء الأمور
املعلومات واملواد حول على �سبيل املثال ،كيفية تعزيز م�س�ؤولية الطالب ومرونتهم �أو العالقات التي تقوم على االحرتام (“مركز رفاه الطالب”،
 ،)2016حيث تتما�شى املوارد مع املناهج الدرا�سية الأ�سرتالية.
�أما على ال�صعيد دون الوطني ،و�ضعت والية نيو�ساوث ويلز �إطارها اخلا�ص للرفاه ،الذي يهدف �إىل متكني الطالب ليكونوا �أ�صحاء ،و�سعداء،
وم�شاركني ،وناجحني يف احلياة .ي�ستند هذا الإطار �إىل ثالث ركائز وهي )1( :التوا�صل ،وهو تطوير العالقات الإيجابية والتي تقوم على االحرتام
يف املدر�سة ،وال�شعور باالنتماء؛ ( )2النجاح� ،أي �أن يتم ت�شجيع الطالب ،ودعمه ،ومتكينه لينجح يف املدر�سة؛ ( )3االزدهار ،وهو متكني الطالب
من �أن يزدهر وينمو من الناحية ال�شخ�صية .وهناك �أي�ض ًا �سمة �شاملة هي غر�س قوة ال�شخ�صية واملهارات االجتماعية والعاطفية الرئي�سية مثل
املرونة ،و�ضبط النف�س ،والقدرة على و�ضع ومتابعة الأهداف الطويلة الأمد ،حيث تعترب املدار�س بيئات ممكنة (�إدارة التعليم يف نيو �ساوث ويلز،
 .)2016aو�ستقوم حكومة نيو �ساوث ويلز خالل الفرتة بني عام  2016و 2018بتوفري مبلغ قدره  167مليون دوالر �أ�سرتايل لزيادة تعزيز رفاه
الطالب (�إدارة التعليم يف نيو �ساوث ويلز .)2016b ،وباملثل ،يعترب الرفاه يف فيكتوريا �شرط ًا �أ�سا�سي ًا للتعلم والتطوير ،وينظر �إىل الرفاه كم�ؤ�شر
لقيا�س جناح التعليم (�إدارة التعليم والتدريب يف فكتوريا .)2016a ،ويف منوذجها “�سل�سلة التدخل املتوا�صلة لل�صحة والرفاه” والذي يهدف �إىل
معاجلة ق�ضايا ال�صحة والرفاه لدى الأطفال وال�شباب ،ت�ؤدي املدار�س دور ًا حيوي ًا ،كما �أن بناء املرونة ،وتعزيز الرفاه من خالل التعلم االجتماعي
والعاطفي ،وال �سيما بني �أكرث الفئات �ضعف ًا وحرمان ًا ،يعترب من ا�سرتاتيجيات الوقاية الرئي�سية (�إدارة التعليم والتدريب يف فكتوريا2016b ،
و .)2016cومت و�ضع �أطر مماثلة لتلك املتبناة يف نيو �ساوث ويلز وفيكتوريا يف كوينزالند وتا�سمانيا (�إدارة التعليم واملجتمعات يف نيو �ساوث ويلز،
عام  .)2015بينما تعمل جنوب �أ�سرتاليا ،مدفوع ًة بالوقت الذي �أم�ضاه مارتن �سليجمان يف �أدياليد بني عامي  2012و 2013وكتب عنه يف كتابه
“املفكر املقيم” ،على تنفيذ ا�سرتاتيجية رفاه �شامل – تهدف �إىل قيا�س وتعزيز رفاه جميع املدار�س بطريقة متعددة اجلوانب ،بالإ�ضافة �إىل جعل
الرفاه �أولوية �سيا�سية للمجتمع ب�أ�سره .هذا وتعترب املدار�س بيئات متكينية وعام ًال م�ضاعف ًا لتوفري الرفاه للمجتمع ككل (�سليجمان .)2013 ،وتعترب
رابطة مدار�س التعليم الإيجابي �شبكة على نطاق الدولة ت�ضم مدار�س ت�ستخدم التعليم الإيجابي يف مناهجها الدرا�سية (رابطة مدار�س التعليم
الإيجابي.)2016 ،
ويف �سنغافورة ،ي�سهم التعليم املتعلق بال�شخ�صية واملواطنة يف املدار�س االبتدائية يف تعليم الطالب القيم الأ�سا�سية؛ واملهارات االجتماعية والعاطفية
مثل �إدارة العواطف ،وحتديد الأهداف ،واملرونة؛ واملهارات املتعلقة بكفاءات مواطنة .وتك ّر�س املناهج الدرا�سية بني  60و� 75ساعة تعليمية �سنوي ًا
لتعليم هذه املهارات ،اعتماد ًا على التعليم االبتدائي الأدنى والأعلى (وزارة التعليم ال�سنغافورية� .)2014 ،أقرت كوريا اجلنوبية قانون “تعزيز
التعليم املتعلق بال�شخ�صية عام  ،”2014والذي يلزم ريا�ض الأطفال ومدار�س التعليم االبتدائي ،والثانوي تعليم مهارات ال�شخ�صية (االحتاد
الكوري لنقابات املعلمني� .)2015 ،أما نيوزيلندا ،يهدف “م�شروع ال�صحة العقلية لل�شباب” الذي �أطلقه رئي�س الوزراء عام � 2012إىل تعزيز املرونة
والرفاه النف�سي واالجتماعي لل�شباب بالإ�ضافة �إىل �أمور �أخرى (وزارة ال�صحة النيوزيلندية.)2016 ،
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ومتا�شي ًا مع هذا امل�شروع ،يوفر املنهج الدرا�سي يف نيوزيلندا التوجيه للمدار�س حول كيفية ت�صميم مناهجها الدرا�سية لتنمية الكفاءات الأ�سا�سية
للحياة ،والتعلم مدى احلياة مثل املرونة �أو حتديد الأهداف (وزارة التعليم النيوزيلندية ،عام  .)2016وباملثل ،تعتمد “مناهج التميز الدرا�سية”
يف ا�سكتلندا على مبادئ التعليم الإيجابي الرامية �إىل جعل الطالب �أفراد ًا واثقني من �أنف�سهم ومواطنني م�س�ؤولني ،وم�ساهمني فعالني� ،إ�ضافة �إىل
كونهم متعلمني ناجحني (وكالة “�إديوكي�شن ا�سكتلندا”.)2016 ،
ولي�س من امل�ستغرب �أي�ض ًا �أن تكون بوتان -الدولة الوحيدة الذي ي�ستخدم مفهوم “ال�سعادة الوطنية الإجمالية” لقيا�س التقدم املجتمعي – قد عمدت
�إىل تطبيق منهج درا�سي للرفاه �صممه باحثون من مركز علم النف�س الإيجابي يف جامعة بن�سلفانيا ،حيث د ّر�س املنهج الدرا�سي التجريبي مهارات
حياتية غري �أكادميية مثل اليقظة ،والتعامل مع العواطف� ،أو حل امل�شاكل ملجموعة جتريبية من طالب املدار�س الثانوية الذين ترتاوح �أعمارهم
بني  7و 12عام ًا خالل فرتة � 15شهر ًا .و�أظهر التدخل – الذي مت تقييم وقعه بدقة با�ستخدام جتربة ع�شوائية م�ضبوطة – زيادات كبرية يف الأداء
الأكادميي للطالب يف املجموعة التجريبية ،على املدى الق�صري والطويل ،من خالل زيادة الرتابط واملثابرة وامل�شاركة (�أدلر.)2015 ،
بالإ�ضافة �إىل احلكومات الوطنية� ،أظهرت املنظمات الدولية اهتمام ًا متزايد ًا لو�ضع التعليم الإيجابي قيد املمار�سة .على �سبيل املثال ،يف جمهورية
مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة ،بالإ�ضافة �إىل املناهج الدرا�سية القائمة التي تع ّلم مهارات احلياة ،يدير البنك الدويل جتربة ع�شوائية م�ضبوطة
كبرية تهدف �إىل غر�س مبادئ العزم والعاطفة واملثابرة يف ال�سعي لتحقيق �أهداف طويلة الأجل – بني طالب املدار�س املتو�سطة (البنك الدويل،
 .)2014وطرحت منظمة “يوني�سيف” م�ؤخر ًا �إطار “املدار�س ال�سعيدة” اخلا�ص بها لتح�سني رفاه املتعلمني يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ (منظمة
“يوني�سيف” .)2016 ،ويعترب تعليم املهارات االجتماعية والعاطفية �أو مهارات احلياة الأ�سا�سية ال�سبيل لرفع م�ستويات التعليم ،واحلد من حاالت
عدم تطابق مهارات �سوق العمل يف البلدان النامية.
و�أخري ًا ،مت �إطالق ال�شبكة الدولية للتعليم الإيجابي عام  2014حل�شد املمار�سات ال�سيا�سية والأبحاث يف جمال التعليم الإيجابي .وتهدف ال�شبكة
�إىل دفع التعليم الإيجابي �إىل ال�صدارة على ال�صعيد العاملي وتعزيز فكرة �أن التعليم املتعلق بال�شخ�صية الرفاه بالإ�ضافة �إىل املوا�ضيع الأكادميية
هو �سبيل التعليم يف امل�ستقبل.
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اخلامتة
ال�سير �أنتوني �سيلدون
يحاول هذا التقرير �أن يقدم الأدلة الأكرث �أهمية عن التعليم الإيجابي ،بالإ�ضافة �إىل التحذيرات امل�ستقاة من الأبحاث .وعلى الرغم من وجود
العديد من الدرا�سات حول حاالت منوذجية لتطبيق وت�أثري التعليم الإيجابي� ،إال �أننا بحاج ٍة للمزيد من الأبحاث املتعلقة مبا يحقق جتربة مزدهرة
للأطفال ،واملع ّلم ،وجتربة تعليمية مزدهرة باملجمل .كما �أننا نحتاج للمزيد من العمل على كيفية ت�أثري ذلك على منو رفاه مواطنينا يف امل�ستقبل،
وجناحهم يف عامل متغري.
أكادميي .ولكن هنالك خطر متمثل برتكيز الإ�صالحات الرتبوية على
ون�سعى دوم ًا ،يف جميع �أنحاء العامل ،لإيجاد �أ�ساليب لتح�سني �أداء دولنا ال
ّ
زيادة الأداء الأكادميي دون �سواه .ونحن نغفل عن العن�صر الرئي�سي الآخر للأطفال� ،أال وهو رفاههم البدين والنف�سي و�شخ�صيتهم .وت�شري الأدلة
ب�شكل متزايد �إىل �أنه من خالل الرتكيز على الطفل ككل� ،سنزيد من �أدائه الأكادميي يف الوقت ذاته .ال يزال �أمامنا الكثري لنتعلمه ،ويقرتح هذا
ٍ
التقرير �أ�سلوب ًا جديد ًا للتقدم يف جمال الإ�صالح الرتبوي ،وخا�ص ًة التعليم الإيجابي.
لقد م ّكن ظهور التعليم الإيجابي يف هذا القرن مدار�س ًا ب�أكملها من �أن تتحول من منوذج الرعاية االجتماعية نحو منوذج الرفاه (�ألفورد ووايت،
2015؛ برونزيل� ،ستوك�س ،ووترز2016 ،؛ لوكا�س �آند جودمان .)2015 ،وت�شري الأدلة �إىل وجود حاجة ملحة� ،إذ �أن حياة �شبابنا مليئة بالكثري من
الك�آبة ،والكثري من املعاناة ،والكثري من ا�ضطرابات ال�صحة العقلية (كري�ستيان�سون2016 ،؛ كيز.)2009 ،
وتعد املخاوف ب�ش�أن تزايد ا�ضطرابات ال�صحة العقلية ،والك�آبة والقلق و�أعبائها على املجتمع� ،ش�أن ًا عاملي ًا (�ألفورد ووايت .)2015 ،وكثري ًا ما مت
انتقاد ا�ستجابة احلكومات ،واجلامعات ،واملدار�س والنظم لهذه الأمور .حيث ت�شعر العديد من املدار�س واملع ّلمني ،ويف مواجهة هذه املخاوف ،بعدم
ا�ستعدادها لإدارة منهجيات على م�ستوى املدر�سة ب�أكملها لتحقيق رفاه طالبها .وبالإ�ضافة �إىل املخاوف ب�ش�أن الطالب ،هنالك خماوف مماثلة
تتعلق برفاه املوظفني �أثناء عملهم لتحقيق الأهداف وامل�ساعي الرتبوية التي يتوجب عليهم حتقيقها (كري�ستيان�سون2016 ،؛ وايت.)2016 ،
ويعد منو التعليم الإيجابي تطور ًا مثري ًا و�أمر ًا بد�أ يحظى باهتمام عاملي �أكرب ،مع �سعينا لتعزيز خطة حت�سني املدار�س .كما تذكرنا ماالال يو�سفزي
يغي العامل”.
طفل واحد ،و� ٍ
أ�ستاذ واحدٍ ،
بقولها“ :ب�إمكان ٍ
وقلم واحد �أن ّ
وكتاب واحدٍ ،
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قامو�س امل�صطلحات
ال�سير �أنتوني �سيلدون
وفق ًا لل�شبكة الدولية للتعليم الإيجابي ،ف�إن التعليم الإيجابي مزيج من “التعليم الأكادميي والتعليم املتعلق بال�شخ�صية والرفاه” .وبالتايل ي�ؤكد
التعليم الإيجابي �أهمية املهارات التي تتجاوز املعرفة الأكادميية البحتة مثل احلقائق املتعلقة بالريا�ضيات ،والقراءات ،والعلوم ،واللغات� ،أو
الأحداث التاريخية .ولقد ا�ستخدمنا عدة م�صطلحات خالل هذا البحث لو�صف م�ضمون التعليم الإيجابي مثل :املرونة ،والتعاطف ،والإبداع،
والعزم واملثابرة ،وال�شخ�صية ،وعقليات النمو وغريها .وترتبط العديد من هذه امل�صطلحات �أو تتداخل حتى مع حركات ومنهجيات �أخرى لت�شكيل
املهارات غري الأكادميية .و�سيدر�س هذا اجلزء من البحث معانيها بحيث ميكننا �أن نحاول ر�سم �صورة �أو�ضح حلركة التعليم الإيجابي وعالقتها
باملجاالت الأخرى.
عندما يتعلق الأمر بت�شكيل املهارات غري الأكادميية ،ي�شمل املجال جمموعة متنوع ًة من املفاهيم مثل التعليم الأخالقي ،والتعليم املدين ،والتعليم
املتعلق بال�شخ�صية ،ومهارات القران احلادي والع�شرين ،والتع ّلم االجتماعي العاطفي� ،أو التنمية الإيجابية لل�شباب .ومع ذلك ،يبقى تعريف
امل�صطلحات الأ�سا�سية ناق�ص ًا �إىل حد ما (�ألتوف وبركويتز  ،)2006وغالب ًا ما تكون الفروقات مبهمة .وال يع ّد الأمر مفاجئ ًا نتيج ًة للخلفية متعددة
التخ�ص�صات ب�شكل كبري للعديد من الرتكيبات ،والتي متتد عرب العلوم ال�سيا�سية ،وعلم االجتماع ،والأعمال التجارية ،واالت�صاالت ،وعلم النف�س
والفل�سفة .ويهدف قامو�س امل�صطلحات هذا لتو�ضيح معنى امل�صطلحات الأكرث �شيوع ًا( .راجع ال�شكل .)1
امل�صطلح
التعليم الإيجابي

التعليم املدين

التعليم الأخالقي

التعليم املتعلق بال�شخ�صية

تعريف ق�صري
مزيج من التعليم الأكادميي والتعليم املتعلق
بال�شخ�صية والرفاه

املهارات الرئي�سية املكت�سبة
( ،)PERMAاملرونة ،ونقاط قوة ال�شخ�صية

املعرفة ب�ش�أن امل�ؤ�س�سات والعمليات ال�سيا�سية؛
حت�ضري الطالب لأداء دورهم كمواطنني يف
الأخالقيات ال�شائعة؛ امل�شاركة يف اخلطاب
جمتمع �أكرب
العام؛ ا�ستخدام و�سائل الإعالم؛ امل�شاركة
من �أجل املجتمع؛ تع ّلم اخلدمات؛ مهارات
التوا�صل.
قيم �أخالقية حمددة مثل :ال�شجاعة ،العدالة،
يتمحور التعليم الأخالقي حول م�س�ألة تقييم
ت�صرفات حمددة للأ�شخا�ص على �أنها �صحيحة الإن�سانية ،االعتدال ،الت�سامي� ،أو احلكمة؛
ا�سرتاتيجيات لكيفية اتخاذ قرارات �أخالقية
�أم خاطئة.
منطقية (مثل الإلزام الأخالقي املُط َلق لدى
كانت).
نقاط قوة ال�شخ�صية هي العمليات �أو الآليات الف�ضول ،حب التعلم ،اللطف ،امل�ساحمة،
تنظيم الذات ،الروحانية وال�صراحة التي يتم
النف�سية التي تعر�ض ،ومتار�س ،وحتفّز
تناولها يف هذا البحث:
الف�ضائل الأخالقية.
الإبداع (املخ ّيلة واملهارة �أي�ض ًا) :القدرة على
تقدمي الأ�صالة واملغزى على حد �سواء للعامل.
العزم :املثابرة وال�شغف لتحقيق الأهداف
طويلة الأجل.

امل�ؤ�س�سات الرئي�سية
ال�شبكة الدولية للتعليم الإيجابي (www.
 .)ipositive-education.netرابطة
مدار�س التعليم الإيجابي (PESA – www.
 .)/pesa.edu.auاجلمعية الدولية لعلم
النف�س الإيجابي (www.ippanetwork.
)/org
درا�سة املواطنة واملدنية الدولية من الرابطة
الدولية لتقييم التح�صيل العلمي www.
( ،civiced.orgمركز التعليم املدين)،
( ،Characterandcitizenship.orgمركز
ال�شخ�صية واملواطنة).
مركز ال�شخ�صية واملواطنة يف جامعة مي�سوري،
مبادرة التعليم الأخالقي والوطني لكلية
الدرا�سات العليا للرتبية ( )GSEيف جامعة
هارفارد
 ،Character.orgمركز اليوبيل لل�شخ�صية
والف�ضائل� ،أكادميية ماير�سون.
معهد اخليال.
خمترب ال�شخ�صية (�أجنيال دوكوورث).
"مايند�سيت وورك�س ،تعاون التح ّول اجلامعي".
"كيف تزدهر" ،برنامج املرونة يف بن�سلفانيا.

عقلية النمو :املعتقدات الأ�سا�سية للتعلم ب�أن
النا�س ميكنهم �أن ي�صبحوا �أذكى مبرور الوقت
وب�أن اجلهد يجعلهم �أقوى.

التع ّلم االجتماعي العاطفي والتنمية الإيجابية
لل�شباب
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رعاية �سلوكيات ومميزات حمددة لتحقيق
هدف حمدد مثل �أداء �أكادميي �أف�ضل ،و�سلوك
«�أف�ضل»� ،أو �صحة �أف�ضل.

املرونة :هي عملية التك ّيف مع �أو التعايف من
التجارب ال�صعبة واملجهدة.
التعاطف ،التنظيم الذاتي ،التوا�صل ،حل
النزاعات ،احلياة املجتمعية� ،أو التحكم
بالغ�ضب ،وغريها.

تعاونية التعلم النف�سي واالجتماعي والأكادميي
(.)CASEL
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التعليم املدين (تعليم املواطنة) ،يهدف تعليم املواطنة �إىل تعليم النا�س املعارف واملهارات الالزمة للقيام ب�أدوارهم امل�ستقبلية كمواطنني.
وبالإ�ضافة �إىل ت�أ�سي�س معرف ٍة �أ�سا�سية بامل�ؤ�س�سات املجتمعية القائمة وعمليات اتخاذ القرارات ال�سيا�سية (املهارات املعرفية) ،ي�ش ّكل تعليم املواطنة
�أي�ض ًا معايري ًا وقيم ًا م�شرتكة (ال�سلوكيات والأحكام الأخالقية) ،ويعزز امل�شاركة الن�شطة� :أ�ساليب ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وامل�شاركة
يف منظمات وجمموعات ،وامل�شاركة يف اخلطاب واالنتخابات العامة (مهارات �سلوكية) (�شولز و�إينلي و�آخرون  .)2016ومن خالل ت�شكيل معايري
وقيم �أخالقية م�شرتكة ،ت�ستخدم احلكومات التعليم املدين لت�ضمن التما�سك واالندماج �ضمن جمتمع (وطني مبجمله) ،وااللتزام بالقوانني (راجع
�ألتوف وبركويتز2006 ،؛ بركويتز و�ألتوف وجونز2008 ،؛ هال�ستيد وبايك2006 ،؛ �أو�سر وفيوجلرز2008 ،؛ هايدت ،جيه.)158 :2006 .
وعلى غرار درا�سة التوجهات العاملية يف العلوم والريا�ضيات ( )TIMSSوالربنامج الدويل لتقييم الطلبة ( ،)PISAجتري رابطة التعليم الدولية
درا�سات مقارنة دورية مثل درا�سة املواطنة واملدنية الدولية ( )2016 ICCSملقارنة تقييم التع ّلم يف التعليم املدين يف خمتلف الدول (�شولتز و�إينلي
و�آخرون  .)2016ويعمل مركز التعليم املتعلق بال�شخ�صية واملواطنة ( )2017يف جامعة مي�سوري يف جمال الأبحاث ،والتعليم والدعم لرعاية تنمية
ال�شخ�صية ،واملواطنة الدميقراطية واملجتمع املدين.
التعليم الأخالقي :ي�شري م�صطلح الأخالقيات �إىل تقييم الت�صرفات باعتبارها �صحيحة �أو خاطئة (هايدت  :)163 :2006هل يجب على مع ّلمة
ربر ل�ضابط �شرطة
يف مدر�سة حكومية �أن ترتدي الربقع �أو رداء الراهبات؟ هل يجب على الواليات املتحدة الأمريكية �أن ت�ستقبل الالجئني؟ هل ُي ّ
املجازفة مبوت �شخ�ص واحد لإنقاذ عدد �أكرب من النا�س؟ ي�شري التعليم الأخالقي دوم ًا لأفعال ال�شخ�ص بالن�سبة ملجتمع اجتماعي �أكرب .وبهذه
الطريقة تلزم الأخالق الأفراد على تف�ضيل امل�صلحة العامة عو�ض ًا عن �أهدافهم ال�شخ�صية ،واالمتثال بالقوانني املعيارية والتي ال تتداخل دوم ًا
مع التف�ضيالت ال�شخ�صية (هايدت 164 :2006؛ ليتكي  .)2006ووفق ًا لدوركهامي ( )1973ي�شري العديد من الباحثني �إىل �أن جمتمع ًا بدون
�أي ف�ضائل �أو قيم حمددة “يو ّلد م�شاعر عدم االنتماء والقلق ويف�ضي �إىل زيادة يف ال�سلوكيات غري الأخالقية �أو املعادية للمجتمع” (هايدت
176 :2006؛ مو�سوعة �ستانفورد للفل�سفة  .)2016ويختلف الأ�شخا�ص والدول حول الأخالقيات التي ينبغي تدري�سها يف املدار�س :ال�سالم ،اخلدمة
الع�سكرية ،الوطنية ،واحلرية االقت�صادية ،حماية احلدود ،الأخالقيات االجتماعية� ،أو كيفية درا�سة حقوق الأفراد املعار�ضة الحتياجات املجتمع
(دوركهامي  ،1973ديل  ،2007وي�ستهامير  .)17 :2008ويختلف التعليم الأخالقي �أي�ض ًا بالدرجة التي يقوم وفقها بتدري�س معايري وف�ضائل وقيم
حمددة �أو قيامه عو�ض ًا عن ذلك بغر�س كيفية التو�صل �إىل حماكمة �أخالقية ا�ستناد ًا �إىل املنطق (هايدت  ،2006بياجيه  ،1965كولربج .)1976
وتقوم كل من مبادرة التعليم الأخالقي والوطني لكلية الدرا�سات العليا للرتبية يف جامعة هارفارد ( )2017ومركز ال�شخ�صية واملواطنة ()2017
يف جامعة مي�سوري بتطوير مناهج قائمة على الأبحاث للتعليم الأخالقي.
التعليم املتعلق بال�شخ�صية :ي�شري امل�صطلح �إىل ال�سمات ال�شخ�صية التي ت�صف الفرد (هايدت  .)164 :2006وي�ؤكد املر ّبون التقليديون من �أمثال
فون همبولت (� )1964أو ديوي ( )1922على التعليم املتعلق بال�شخ�صية باعتباره مكون ًا رئي�سي ًا من التعليم العام .وحتى �أيامنا احلالية ،تتمتع
مناذج التعليم املتعلق بال�شخ�صية مبنظور �أخالقي معياري للغاية والذي يركز على جمموعات املعايري ،والعادات والتوقعات االجتماعية وم�سارات
نقاط قوة ال�شخ�صية ،حيث �أن تكوين نقاط قوة ال�شخ�صية يعترب فريد ًا بالن�سبة لكل فرد (لينكينز ونيميك و�آخرون  .)64 :2015وبالتايل ف�إن
هدف التعليم املتعلق بال�شخ�صية باالعتماد على علم النف�س الإيجابي يتعلق بتحفيز وتعزيز نقاط قوة ال�شخ�صية ب�شكل �أكرب عو�ض ًا عن �إرغام
الطالب على اكت�ساب �صفات حمددة تعترب بح�سب املعايري ال�سائدة يف جمتمع معني .وبهذه الطريقة فهي تتداخل بقوة مع التعليم الأخالقي
(لينكينز ونيميك و�آخرون 64 :2015؛ ليكونا 1991؛ بركويتز وباير 2005؛ ليكونا وديفيد�سون  :)2005معظم املنهجيات “�أيدت جمموعات
فرعية معينة من نقاط قوة ال�شخ�صية” القائمة على “التحيز الثقايف ،الديني و�/أو ال�سيا�سي” (لينكينز ونيميك ،و�آخرون 64 :2015؛ بيرت�سون
�آند �سليجمان  .)33 :2004ويف احلياة العملية ،يتداخل التعليم املتعلق بال�شخ�صية ،والتعليم الأخالقي والتعليم املدين ب�شكل وثيق يف بيانات ر�سالة
املدار�س وكذلك يف الوثائق احلكومية (�ألتوف وبركويتز  ،508-507 :2006و�أي�ض ًا للأمثلة وي�ستهامير .)22 :2008
ومع ذلك مي ّيز بيرت�سون و�سليجمان ( )2004الف�ضائل الأخالقية ونقاط قوة ال�شخ�صية ب�شكل دقيق :بينما “تعد الف�ضائل القيم الأ�سا�سية لفال�سفة
الأخالق واملفكرين الدينيني” ،تعد نقاط قوة ال�شخ�صية العمليات �أو الآليات النف�سية التي تظهر ،ومتار�س وحت ّفز هذه الف�ضائل (هايدت 2006
 ،168بيرت�سون و�سليجمان .)13 :2004
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ويتعمق بيرت�سون و�سليجمان ( 36 :2004و� )50أكرث ويقومان با�ستخال�ص �ست ف�ضائل منت�شرة عرب الثقافات والتاريخ وهي :ال�شجاعة ،والعدالة،
والإن�سانية ،واالعتدال ،والت�سامي ،واحلكمة .وباالعتماد على هذه الف�ضائل يقومون بتحديد نقاط قوة ال�شخ�صية التي تظهر وحتفز هذه الف�ضائل.
“على �سبيل املثال ،بالإمكان الو�صول �إىل ف�ضيلة احلكمة من خالل...الإبداع ،والف�ضول ،وحب التعلم ،واالنفتاح الفكري ،وما ندعوه املنظور – �أي �أن
يكون لدينا نظرة �أ�شمل للحياة”( .بيرت�سون و�سليجمان  36 :2004و .)50ويفرت�ض ت�صنيف نقاط قوة ال�شخ�صية هذا �أنه بالإمكان الو�صول �إىل
�شخ�صية جيدة من خالل جمموعات وم�سارات متنوعة للغاية من نقاط قوة ال�شخ�صية ،كما �أن تكوين نقاط قوة ال�شخ�صية يعترب فريد ًا بالن�سبة لكل
فرد (لينكينز ونيميك و�آخرون  .)64 :2015وبالتايل ف�إن الهدف من التعليم املتعلق بال�شخ�صية باالعتماد على علم النف�س الإيجابي قابل لتحفيز
وحتري�ض نقاط قوة ال�شخ�صية الفرد ب�صورة �أكرب عو�ض ًا عن �إرغام الطالب على اكت�ساب �صفات حمددة تعترب مرغوبة من قبل املعايري ال�سائدة يف
جمتمع معني .ويط ّور مركز اليوبيل لل�شخ�صية والف�ضائل ( )2017يف جامعة برمنجهام الأبحاث متعددة التخ�ص�صات حول ال�شخ�صية ،والف�ضائل،
واالزده��ار الب�شري .وتعترب ( )2017( )Character.orgمنظمة تدعو �إىل �إدراج النزاهة وال�صدق واالحرتام وغريها من القيم الأخالقية
الأ�سا�سية يف التعليم.
التعلم االجتماعي العاطفي والتنمية الإيجابية لل�شباب .يرتبط التعلم االجتماعي العاطفي والتنمية الإيجابية لل�شباب بالتعليم املتعلق بال�شخ�صية
ولكنهما يختلفان يف �أ�صولهما النظرية .وينطلق كالهما عاد ًة بهدف حل حاج ٍة �أو م�شكلة راهنة مثل ال�سلوك العدواين �أو تعاطي املخدرات .وبينما
ين ّمي علم النف�س الإيجابي نقاط قوة ال�شخ�صية تلك لدى كل فرد واملت�أ�صلة بالفعل يف �شخ�صيته ،فهو يهدف بالتايل �إىل حتفيز ال�شخ�صية الأف�ضل
لدى كل فرد بالن�سبة للف�ضائل الأخالقية العاملية ،والتعلم االجتماعي العاطفي وبرامج تنمية ال�شباب التي تعزز عاد ًة �صفات و�سلوكيات حمددة
لتحقيق هدف حمدد مثل �أداء �أكادميي �أف�ضل ،و�سلوك “�أف�ضل”� ،أو �صح ٍة �أف�ضل (دورالك وواي�سربج و�آخرون  .)2011ويعترب التعلم االجتماعي
العاطفي م�صطلح ًا �شام ًال ملجموعة متنوعة من التدخالت التي ت�شكل �سلوك الأطفال االجتماعي و�أ�سلوبهم يف التعامل مع م�شاعرهم اخلا�صة.
وت�شمل التدخالت برامج تركز على كفاءات اجتماعية وعاطفية حمددة للغاية مثل التعاطف ،والتوا�صل ،وحل النزاعات ،واحلياة املجتمعية� ،أو
التحكم بالغ�ضب .و�أما بالن�سبة للمبادرات ذاتها ،ف�إن �أهدافها م�ضاعفة وترتاوح بني الأداء الأكادميي املتقدم (زين�س و�آخرون  ،)2004واحلد
من ال�سلوك العدواين واملعادي للمجتمع (ويل�سون وليب�سي ،)2007 ،والوقاية من �أعرا�ض االكتئاب (هورويتز وجاربر  )2006وتعاطي املخدرات
(توبلر و�آخرون  ،)2000وتعزيز ال�صحة العقلية (دورالك وويلز1997 ،؛ جرينبريج ودوميرتوفيت�ش وبومبارجر� ،)2001 ،أو احلد من ال�سلوكيات
الإ�شكالية (ويل�سون وجوتفريد�سون وناجاكا .)2001 ،وغالب ًا ما تُعت ََب برامج التنمية الإيجابية لل�شباب مبثابة جزء من التعلم االجتماعي العاطفي
وهي تعزز نقاط القوة التي تقلل من النتائج ال�سلبية مثل تعاطي املخدرات ،والعنف ،وحمل املراهقات ،والف�شل الأكادميي (جيلهام وريفيت�ش و�شات
 .)2002ومن غري الوا�ضح مدى �أهمية النتائج بالن�سبة للثقافات املختلفة على ال�صعيد العاملي بالن�سبة ملعظم املبادرات .وتعترب تعاونية التعلم
النف�سي واالجتماعي والأكادميي ( )2017 CASELمنظمة رائدة تعمل على تطوير ممار�سة تعزيز التعلم االجتماعي والعاطفي جلميع الأطفال.
مهارات القرن احلادي والع�شرين .تعترب مهارات القرن احلادي والع�شرين من املفاهيم الإ�ضافية التي ت�ستخدم غالب ًا يف �سياق ت�شكيل املهارات
غري الأكادميية يف املدار�س .ويتمتع هذا املفهوم بخلفية نظرية وتاريخية �أقل قوة وميكن اعتباره تعبري ًا رنان ًا ي�شري �إىل االحتياجات احلالية يف
النظام التعليمي .على �سبيل املثال ،ت�شري مهارات القرن احلادي والع�شرين �إىل �أن جمموعة من املهارات املحددة غري املطورة حالي ًا– والتي ت�شمل
مهارات �أكادميية وغري �أكادميية – �ست�صبح �أكرث �أهمية يف امل�ستقبل من الناحية االقت�صادية (اللجنة الوطنية للتميز يف التعليم  .)1983وقامت
مهارات كالتفكري النقدي وحل امل�شكالت� ،أو التوا�صل على �أنها هامة للقرن
جمموعة متنوعة من الهيئات احلكومية وغري احلكومية بتحديد
ٍ
احلادي والع�شرين (ال�شراكة ملهارات القرن احلادي والع�شرين  ،2006منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( ،2005 )OEDCاحتاد كليات طالب
التخرج يف نوفا �سكو�شا ( ،1991 )SCANSمارتينيز وماكجراث  .)2014وعلى عك�س التعلم االجتماعي العاطفي والتعليم املتعلق بال�شخ�صية،
ال ت�ستهدف هذه املهارات القيم �أخالقية وال النمو الذاتي بل ت�ستهدف تلبية املتطلبات االقت�صادية الوا�ضحة املتعلقة ب�سوق العمل .وت�ؤ�س�س ال�شراكة
ملهارات القرن احلادي والع�شرين (� )2017شراكات تعاونية بني ممثلني يف التعليم ،وال�شركات ،واملجتمع واحلكومة لتحديد متطلبات املعارف
وت�شجع �إدراجها يف املناهج التعليمية.
واملهارات اجلديدة يف عامل دائم التغري ّ
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امل�ؤلفون
ديفيد بوت
رئي�س ق�سم التعليم الإيجابي ،مدر�سة جيلوجن الأكادميية.
الربيد االلكرتوينDBott@ggs.vic.edu.au :

الدكتور هيكتور �إ�سكاميال
عميد جامعة تيكميلينيو.
الربيد االلكرتوينhector.escamilla@tecmilenio.mx :

الدكتور �سكوت باري كوفمان
معهد “ذي �إماجيني�شن” ،مركز علم النف�س الإيجابي ،جامعة بن�سلفانيا.
الربيد االلكرتوينsbk@psych.upenn.edu :

الدكتورة مارجريت �إل .كرين
كبرية املحا�ضرين يف مركز علم النف�س الإيجابي ،يف كلية الدرا�سات العليا للرتبية يف جامعة ملبورن.
الربيد االلكرتوينPeggy.Kern@unimelb.edu.au :

كري�ستيان كريكيل
طالبة دكتوراه يف كلية باري�س لالقت�صاد ( ،)PSEوباحثة يف مركز الأداء االقت�صادي ( ،)CEPوكلية االقت�صاد يف لندن (.)LSE
الربيد االلكرتوينCKrekel@diw.de :

الدكتورة رافاييال �شليخت�-شميزل
باحثة م�شاركة ،مكتب الدرا�سات الدولية يف التعليم ،بجامعة والية مي�شيغان.
الربيد االلكرتوينmsu.edu@schlic21 :

ال�سري �أنتوين �سيلدون
نائب رئي�س جامعة باكنغهام ،رئي�س ال�شبكة الدولية للتعليم الإيجابي (.)IPEN
الربيد االلكرتوينvc-office@buckingham.ac.uk :

الدكتور مارتن �سليجمان
�أ�ستاذ علم النف�س يف م�ؤ�س�سة “زيلريباك فاميلي” ،مدير مركز علم النف�س الإيجابي يف جامعة بن�سلفانيا.
الربيد االلكرتوينseligman@psych.upenn.edu :

الدكتور ماثيو وايت
بروفي�سور م�ساعد ،مدير الرفاه والتعليم الإيجابي  -مدر�سة �سانت بيرتز كوليدج ب�أدياليد؛ زميل رئي�سي يف مركز علم النف�س الإيجابي ،يف كلية الدرا�سات العليا للرتبية
يف جامعة ملبورن.
الربيد االلكرتوينMWhite@stpeters.sa.edu.au :

املحررة� :إميلي �إي .الر�سون
مديرة ال�شبكة الدولية للتعليم الإيجابي.

الربيد االلكرتوينposednet@gmail.com :
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