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 للتعلم الدولي التقییم صحة من التحقق و التطویر
 األطفال مع تجریبي اختبار من دلیل : والعاطفي االجتماعي

 العراق في  السوریین الالجئین
NIKHIT D’Sa aND ALLYSON KRUpaR 

 

 ملخص 

 
والعاطفي لألطفال في سن الصف االبتدائي في السیاقات    االجتماعيیستلزم التركیز المتزاید على التعلم  

 لمھارات  والموثوقة الصالحة المقاییس قلة أن  غیر. الھشة والمتأثرة بالصراع فھم تأثیرات ھذه البرامج.
 تطویر  تم. الدلیل ھذا تولید من حد قد واألزمات الموارد  منخفضة  السیاقات في  والعاطفي  االجتماعي التعلم

 تكون  ما وغالبا العالیة؛  الموارد سیاقات في الستخدامھا قویة نفسیة  قیاسیة خصائص لھا التي القلیلة  األدوات 
 بتطویر قمنا الفجوة، ھذه لمعالجة. كمستجیبین  البالغین على تركزو التكیف، من تحدّ و استخدام، تكالیف لھا

 ومفتوح التكلفة من وخالي للتكیف قابل مقیاس وھو ،)ISELA( والعاطفي االجتماعي للتعلم الدولي التقییم
 األطفال  لدى النزاعات وحل والتعاطف والمثابرة اإلجھاد وإدارة الذات لمفھوم األداء على وقائم المصدر

 االجتماعي  للتعلم  الدولي التقییم ومصداقیة صحة إثبات على ركزنا الدراسة، ھذه في. عاًما 12 و 6 سن  بین
 الكامنة، البنیة اختبرنا. العراق في السوریین الالجئین األطفال مع استخدامھ عند) ISELA( والعاطفي
 االجتماعي  للتعلم الدولي للتقییم قدرینالم وموثوقیة الداخلي، االتساق وموثوقیة المعیار، وصالحیة
 المھارات  لجمیع نظریًا أساسي عامل ھیكل إنشاء من تمكنا. سوریًا طفًال  620 مع) ISELA( والعاطفي

 من موثوق  بشكل) ISELA( والعاطفي االجتماعي للتعلم الدولي التقییم استخدام یمكن. المثابرة باستثناء
). KR-20>.70( قوي داخلي اتساق مع) Krippendorf’s alpha>.86( المقیمین من مجموعات قبل

الدراسي   أظھر  أولیة؛ ولكنھا واعدة  المعیار بصحة یتعلق فیما إلیھا توصلنا التي النتائج كانت   المستوى 
 .والعاطفیة ةاالجتماعی التعلم بمھارات إیجابیًا ارتباًطا الشخصیة للتھدیدات والتعرض
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 مقدمة 

 
 لألطفال،  االجتماعيو النفسي النمو على ضارة آثار المسلح النزاع بسبب القسري للنزوح یكون أن یمكن

 الصدمة بعد ما واضطراب األشخاص بین والعنف واالكتئاب القلق مثل مشاكل إلى یؤدي ما وغالبًا
)Morgos, Worden, and Gupta 2007; Smith et al .2002 ;Upadhyay, 

Srivastava, and Paul 2017). بسبب مباشر  بشكل والفقد  للعنف یتعرضون ال  الذین األطفال حتى 
 والترتیبات الموارد  ونقص األشخاص بین العدوانیة بالعالقات سلبًا یتأثروا أن یمكن القسري النزوح

 النفس  علم في  األخیرة  التطورات  تكشف ). Miller and Rasmussen 2010( المزدحمة المعیشیة
 یغیر الذي للضغط نفسیة استجابة من  یعانون ما غالبًا شدیدة لمحنة یتعرضون الذین األطفال أن العصبي

. Anda et al( واالزدھار التعلم على قدرتھم على مما قد یؤثر سلبًا للمعلومات، أدمغتھم معالجة كیفیة
 یظھروا أن یمكن المحن من یعانون الذین األطفال أن على  وواعدة أولیة  أدلة ھناك ذلك، ومع). 2011
 والعاطفي  االجتماعي التعلم فرص لھم تتاح عندما ملحوظة أكادیمیة وإنجازات اجتماعیة نفسیة مرونة

)SEL(، عالقات وتطویر التعاطف، وإظھار والشعور العواطف وإدارة فھم على األطفال قدرة وھي 
 ذلك  أدى وقد .(CASEL 2015; Ungar et al .2017 ;Winthrop and Kirk 2008( إیجابیة

بالصراع  الدول في ) McNatt et al .2018( البرامج انتشار ىإل والمتأثرة  الھشة  ) CAFS( الدول 
 ھذه تأثیر حول محدودة معرفة تتوفر ذلك، ومع .(SEL) والعاطفي االجتماعي التعلم على تركز والتي

) SEL( لعاطفيوا االجتماعي التعلم مھارات تقیس والموثوقة الصالحة األدوات من فقط قلیل وعدد البرامج
 الدولي  التقییم  بتطویر قمنا الفجوة، ھذه لمعالجة). CAFS( الدول الھشة والمتأثرة بالصراع في لألطفال

 وقائم  المصدر ومفتوح التكلفة من وخالي  للتكیف قابل مقیاس  وھو ،(ISELA) والعاطفي  االجتماعي للتعلم
 12 و 6 سن بین األطفال لدى النزاعات وحل والتعاطف والمثابرة اإلجھاد وإدارة الذات لمفھوم األداء على
 والعاطفي االجتماعي للتعلم الدولي للتقییم النفسیة القیاسیة الخصائص نناقش البحث، ھذا في. عاًما

)ISELA (العراق في یعیشون الذین السوریین األكراد الالجئین األطفال مع استخدامھا عند. 

 
 القسري  النزوح سیاق في) SEL( اطفيوالع  االجتماعي التعلم

 
 لألطفال  الدراسي التحصیل على واضح إیجابي تأثیر) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم لبرامج كان

)Durlak et al .2011(، الطالب  تناقص بتقلیل أیًضا ربطھا تم وقد 
)Wang et al. 2016( ، لمدرسة ا سن في  األطفال لدى العاطفي واالضطراب السلوك، ومشاكل 
)Payton et al. 2008 ;Taylor et al. 2017 .(االجتماعي  التعلم برامج أن ذلك، من واألھم 

 محدود وصول ولدیھم شدیدة محن من عانوا الذین األطفال حمایة في خاص بشكل فعالة) SEL( والعاطفي
 Greenberg et al .2017 ;Jones, Greenberg, and Crowley( األخرى الموارد إلى

 سیاقات  في) SEL( والعاطفي  االجتماعي التعلم برنامج تأثیر دراسات معظم  أجریت  فقد ذلك، ومع .(2015
 (SEL) والعاطفي االجتماعي التعلم لتدخالت التلویة والتحلیالت السابقة المراجعات في. الموارد عالیة

(Durlak et al. 2011 ;Puerta, Valerio, and Bernal 
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2016 ;Sklad et al. 2012( ، الشمالیة أمریكا خارج الدراسات من فقط% 12 إلى% 7 أجریت 
 معرفتنا في  الفجوة  ھذه أدت ).CAFS( الدول الھشة والمتأثرة بالصراع  على  منھا أي یركز ولم وأوروبا،
 الطوارئ  قطاع  في التعلیم قیام إلى األخرى التعلیم وبرامج ) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم بتأثیرات

 قصیرة األطفال نتائج على البرامج ھذه تأثیر تحدید على یركز وصرامة قوة أكثر بحث إجراء إلى عوةبالد
 ).Burde et al. 2017( األجل وطویلة

 
الھشة   في ) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم برامج تأثیر لدراسة  مؤخًرا حثیثة جھود  بذل تم الدول 

 البرامج أن وجدوا أوالً،. رئیسیة تحدیات ثالث الدراسات ھذه أظھرت وقد). CAFS(  والمتأثرة بالصراع
 وجدت  المثال، سبیل على. األطفال لدى) SEL( والعاطفي  االجتماعي التعلم مھارات  على  محدود تأثیر لھا

 الكونغو  جمھوریة في العالجي الدراسي الفصل في القراءة تعلم  لبرنامج صارمة عنقودیة عشوائیة تجربة
 لألطفال ) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم مھارات على عملیًا أو إحصائیًا الفعّال تأثیرھا أن الدیمقراطیة

 واضح  تأثیر للبرامج كان عندما حتى). Aber et al .2017 ;Torrente et al. 2019( محدودًا  كان
" التعافي أجل من الكتابة" لبرنامج تقییم وجد. محدودة اآلثار كانت لألطفال، االجتماعيو النفسي النمو على
 العقلیة  بالصحة تتعلق أخرى نتائج لھ لیس ولكن االكتئاب أعراض على طفیفًا تأثیًرا لھ أن غزة في

)Lange-Nielsen et al .2012 .(،استكشافیة  واضًحا تأثیًرا وجدت التي الدراسات معظم كانت ثانیًا .
ً  فصالً  عشر ستة  على غزة  في النفسیة التربیة برنامج تقییم ركز المثال، سبیل على  أربع في فقط دراسیا

 ).Qouta et al .2012( مدارس
 

 المتعلقة البعیدة النتائج على األول المقام  في) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم  تأثیر دراسات ركزت ثالثًا،
 والضیق  للصدمةاإلجھاد الالحق    وأعراض االكتئاب وأعراض القلق قیاس طریق عن المرضي النفس بعلم

 النفسیة النتائج ھذه أن ھي) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم برامج معظم في التغییر نظریة. النفسي
 الوعي  مثل األطفال، لدى قربًا األكثر) SEL( والعاطفي  االجتماعي التعلم بمھارات تتأثر البعیدة المرضیة

 التحقق  تم التي األدوات لتوفر نظًرا ذلك، ومع). Torrente et al .2019( النظر وجھات وتبني يالذات 
 نتائج  على كبیر بشكل األبحاث ركزت  فقد لألطفال، العقلیة الصحة على تركز والتي جیدًا صحتھا من

 التي المقاییس أحد. لألطفال) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم لمھارات كبدیل واستخدمتھا العقلیة الصحة
  بالصراع الدول الھشة والمتأثرة   في لألطفال) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم دراسات في  غالبًا تُستخدم

)CAFS (والصعوبات  القوة مواطن استبیان ھو )SDQ(، من العدید في صحتھ من التحقق تم تقییم وھو 
 القوة  مواطن استبیان تصمیم تم). Woerner et al. 2004) (CAFS) الدول الھشة والمتأثرة بالصراع 

 Goodman and Goodman( لألطفال العقلیة للصحة كتقییم األول المقام في ) SDQ( والصعوبات 
 ومع ). Goodman 1997( الشدة متفاوتة برامج في األطفال لفحص استخدامھ یتم ما وغالبًا) 2009

 على یركز ال البحث أن یعني لألطفال) SEL( والعاطفي ماعياالجت  للتعلم كمقیاس استخدامھ فإن ذلك،
 الغرض لتحقیق األداة تصمیم یتم لم  إذا لألطفال؛ الفعلیة) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم مھارات

 ).D’Sa 2019b( ھافعالیت  بشأن خاطئة  قرارات اتخاذ للبرامج یمكن منھا، المقصود
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 )SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم قیاس في التحدیات 

 
 االجتماعي التعلم  برامج تأثیرات على األدلة من مزید إلى للحاجة االستجابة تواجھ التي  التحدیات أحد یتمثل

 والموثوقة  الصالحة المقاییس ندرة في) CAFS( الدول الھشة والمتأثرة بالصراع في ) SEL( والعاطفي
 في  لألطفال) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم مھارات قیاس على التركیز  الباحثون أراد إذا. والممكنة

بالصراع والمتأثرة  الھشة   االجتماعي  التعلم أدوات غالبیة أن حقیقة  یواجھون فإنھم ،)CAFS( الدول 
 Halle and( حدیثة مراجعة أشارت . الموارد عالیة سیاقات في تطویرھا تم قد) SEL( والعاطفي

Darling-Churchill 2016 (والعاطفي  االجتماعي للتعلم مقیاًسا 75 بین من أنھ، إلى )SEL ( تم 
تتم   .اإلنجلیزیة غیر أخرى  بلغة فقط الثلث استخدام وتم الشمالیة یكاأمر في  معظمھا تطویر تم تضمینھا،

 ؛ (Super and Harkness 1986) المحلیة ةاالجتماعی و الثقافیة المعاییر خالل من الطفل تنمیة عملیة
 Henrich, Heine, and( وزمالؤه  ھنریش جمع. اإلعداد حسب  یختلف  فإنھ وبالتالي،

Norenzayan 2010 (المأخوذة  العینات استخدام یتم كیف إلظھار  التخصصات من مجموعة من النتائج 
 مطالبات  لتقدیم خاطئ بشكل والدیمقراطیة والغنیة والصناعیة والمتعلمة الغربیة  المجتمعات من الغالب في

 االجتماعي  التعلم برامج تستھدفھا التي ةاالجتماعی و النفسیة  المھارات  االدعاءات   ھذه تضمنت . عالمیة
 وقیاسھا متنوعة سیاقات عبر متشابھة تبدو الصحي الطفل نمو سمات أن وبافتراض). SEL( والعاطفي

 أو، . صحیح غیر بشكل  َمرضّیة  للتنمیة  المحلیة المعیاریة الجوانب  نعتبر فقد الغربیة، النماذج ھذه ضمن
 الدول الھشة والمتأثرة بالصراع  في األطفال بین الضیق  عالمات دتحدی   قد نفشل في ذلك، من العكس على

)CAFS.( 
 

 تطویرھا تم التي) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم أدوات من فقط قلیالً  عددًا أن ھو إضافي قلق مصدر
 نفس البنیة  تقیس - والموثوقة - المقصودة البنیة تقیس أنھا أي - صالحة  تكون العالیة الموارد سیاقات في

 تمت  مقیاًسا 75 بین من  فقط 6 أن )Halle and Darling-Churchill 2016( وجد. باتساق
 التعلم ألدوات مكتبة لتطویر متزایدة جھود تُبذل بینما. والموثوقیة الصالحیة بمقاییس تفي مراجعتھا

النفسي من صارمة) SEL( والعاطفي االجتماعي القیاس  الدول الھشة   في استخدامھا یمكن والتي  ناحیة 
 ھناك  یزال ال  ،(Ferráns, Weiss-Yagoda, and Dolan 2019) (CAFS) والمتأثرة بالصراع

 التعلم  برامج یدرسون الذین الباحثین یترك وھذا. جیدًا صحتھا من التحقق تم التي المقاییس في ندرة
 تكییف أوالً،. خیارین أمام) CAFS( الدول الھشة والمتأثرة بالصراع في) SEL( فيوالعاط االجتماعي

 التركیبات مواءمة ومحاولة العالیة، الموارد سیاق في تطویره تم الذي المقیاس وموثوقیة صالحیة واختبار
 تحدیًا الخیارین كال یمثل. البدایة من مخصص مقیاس تطویر ثانیًا،. تقییمھ یتم الذي البرنامج مع والمھارات

 الباحثین  على یجب ذلك، على عالوة). D’Sa 2019b( والموارد للوقت كبیًرا استثماًرا یتطلبان ألنھما
 متكرر  بشكل العالیة الموارد  سیاق في تطویره تم مقیاس  وموثوقیة صالحیة واختبار التكیف یقررون الذین

 وموثوقیة  صحة تثبت التي) SEL( والعاطفي عياالجتما التعلم أدوات أن حقیقة االعتبار في یأخذوا أن
 ومعظمھا  شراؤھا، یجب أو اشتراك غالبًا تتطلب ) Halle and Darling-Churchill 2016( قویة
 .بحریة سیاقھ في التقییم بوضع للمستخدمین تسمح ال مقیدة نشر حقوق لدیھا
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 والعاطفي  االجتماعي مالتعل معلومات تجمع صحتھا من التحقق  تم التي األدوات  من لیلالق أن  ھو مھم آخر  قید

)SEL ( ًالتعلم لمھارات جیدًا صحتھا من التحقق تم التي المقاییس لمعظم المستجیبون. األطفال من مباشرة 
 في . المعلمون أو  لمقدمي الرعایة ھم االبتدائیة المدارس صفوف في لألطفال) SEL( والعاطفي االجتماعي

 Denham, Ji, and Hamre) (SEL) والعاطفي االجتماعي التعلم لمقاییس السابقة اتالمراجع
2010; Halle and Darling-Churchill 2016)، أنھا  على تحدیدھا تم التي المقاییس جمیع 

لمقدمي   یمكن بینما. األطفال  مھارات لتقییم المعلمین أو   مقدمي الرعایةكانت من   وموثوقة صالحة  استجابات
 فإنھم لألطفال،) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم مھارات  حول  ھامة معلومات  تقدیم والمعلمین  ایةالرع
 كبیرة  بعینة رعایتھم في  الطفل لمقارنة الفرصة الرعایة   لمقدمي تتاح ال . مختلفة معلومات یقدمون ما غالبًا

 األكادیمیة،  غیر البیئات في األطفال عن محدود منظور لدیھم یكون ما غالبًا الذین والمعلمین، األطفال، من
 األولي  االختبار أو األساس خط بیانات جمع یتم عندما الدراسي  العام بدایة في  جیدًا األطفال دائًما یعرفون ال
)Darling-Churchill and Lippman 2016 .(صحیحة  تقاریر على الحصول صعوبة تتفاقم 

بالصراع في  المعلمین من وموثوقة والمتأثرة  الھشة   إبقاء على الحفاظ  یصعب حیث ، )CAFS( الدول 
) SEL( والعاطفي  االجتماعي التعلم مقاییس وجود من الرغم على ). Ring and West 2015( المعلمین

 نطاق  على بھا وموثوق صالحة أنھا  على تصنیفھا یتم لم أنھا إال األطفال، قبل من عنھا اإلبالغ تم التي
 .واسع

 
 وتنمیة تعلم على) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم برامج تأثیرات حول صرامة أكثر  بحث إلجراء
 قویة  دراسات تصمیم علینا یجب ،)CAFS( الدول الھشة والمتأثرة بالصراع  في یعیشون الذین األطفال
 موثوق  بشكل لألطفال القریبة) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم مھارات تقیس التي التقییمات تستخدم

 في  األطفال  من مباشرة البیانات لجمع األدوات  ھذه تصمیم تم  إذا خاص بشكل  المفید من سیكون. وصحیح
بالصراع والمتأثرة  الھشة   المصدر  مفتوحة األدوات بتكییف للمستخدمین ماحوالس) CAFS( الدول 

 .الحاجة حسب سیاق في ووضعھا
 

 )SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم لمھارات جدید مقیاس تطویر
 

 المترتبة اآلثار فھم على لمساعدتھم مقاییس عن تبحث الطفولة  إنقاذ منظمة كانت  ،2015 عام منتصف في
 المدرسة  سن في األطفال على) SEL( والعاطفي االجتماعي تعلمال برامج من المتنامیة محفظتھا على

 الموضحة  التحدیات ومواجھة المتاحة األدوات مراجعة بعد. الموارد وقلة األزمات سیاقات في االبتدائیة
 أجرینا أوالً،). SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم مقیاس تطویر عملیة في البحث فریق شرع أعاله،

 منظمة  برامج على فقط لیس  المراجعة ھذه ركزت. تقییمھا علینا یجب التي المھارات تحدیدل داخلیة مراجعة
 Chirwa المثال، سبیل على( الوطنیة  التعلیم خطط في الكفاءة متطلبات على أیًضا ولكن الطفولة إنقاذ

and Naidoo 2014جتماعي اال التعلم معاییر تطویر حول إرشادات ،)2010 والریاضة التعلیم وزارة ؛ 
 ،(Zinsser, Weissberg, and Dusenbury 2013 المثال، سبیل على) (SEL( والعاطفي
 خمس تحدید إلى ھذا قادنا وقد. لألطفال) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم حول الموجودة والمؤلفات

 مھارات  أیًضا  حددنا. النزاعات  وحل والتعاطف، والمثابرة، ،اإلجھاد وإدارة الذات، مفھوم - مھارات
 في  ندرجھا لم لكننا النمو، وعقلیة المشاعر وتنظیم المشاعر على التعرف مثل أخرى،
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 أعمارھم  تتراوح الذین لألطفال الطفولة إنقاذ منظمة برامج من صریًحا جزًءا تكن لم ألنھا القیاس مبادرة

 .عاًما 12 و 6 بین
 

 الموارد  سیاقات  من) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم لمقاییس وافیة خالصة بمراجعة  ذلك بعد قمنا
 الممكنة  واإلضافات التعدیالت لتحدید) Denham et al .2010 ;Haggerty et al. 2010( العالیة
 من  مقاییس - فاللألط لألسئلة مختلفة وطرائق أنواع عدة اختبرنا ،2019 و 2016 عامي بین. جدیدة ألداة
 جمھوریة  في - األداء على قائمة وعناصر  صغیرة، ومقاالت بصریة، تناظریة  ومقاییس لیكرت، نوع

 وسوریا وتنزانیا السودان وجنوب  والمكسیك كینیاو واألردن  والعراق وھایتي ومصر الدیمقراطیة  الكونغو
 البیئیة  والمناھج) INEE( الطوارئ التحا في للتعلیم الوكاالت بین المشتركة الشبكة( وأوغندا وتایالند

 :التكراریة العملیة ھذه أثناء معاییر ثالثة استخدمنا لقد). 2020 (EASEL) االجتماعي العاطفي للتعلم
 

 العناصر أن اعتقدوا وھل البرنامج لموظفي بالنسبة منطقیة المھارات كانت ھل: المحتوى صالحیة •
 سیاقھا؟  في المھارات أبعاد ُمرٍض  بشكل استوعبت قد

 
 متسقة؟  بطریقة ذلك تفعل المھارة نفس تقیس التي العناصر ھل: الداخلي االتساق موثوقیة •

 
 لموظفي  مفھومة النتائج كانت وھل واالستخدام، التكیف  سھل المقیاس  كان ھل: للتطبیق القابلیة •

 البرنامج؟ 
 

 من  مزیًجا) وتایالند المكسیك يف اختبارھا تم( طورناھا التي األولى النسخة تضمنت المثال، سبیل على
 والحظ قوي، داخلي اتساق لیكرت ألسئلة یكن لم. الموقف على الحكم ومھام لیكرت نوع من األسئلة

 الواقع،  في"). كثیًرا مثلي" إلى" اإلطالق على مثلي لیس(" األجوبة فئات  مع عانوا األطفال أن الموظفون
 تكیفًا تتطلب  ألنھا الصغار، لألطفال مناسبًا یكون ال قد یكرتل نوع من األسئلة استخدام أن على دلیل ھناك

 الحكم مھام استخدمت). Mellor and Moore 2014; Royeen 1985( مسبقًا  وتدریبًا واختباًرا
 النظر  وجھات تبني لمرحلة) (Selman 2003 نظریة التعاطف، لقیاس تصمیمھا  تم التي الموقف، على
 ھذه أن البرنامج موظفو الحظ ذلك، ومع. األشخاص بین الصراع لقصص الاألطف  استجابات ترتیب لتقییم

 اللذان التكراري  واالختبار التصمیم ھذا أدى . بالسیاق صلة  ذات تكن ولم تكییفھا الصعب من كان العناصر
 ، )ISELA( والعاطفي االجتماعي للتعلم الدولي التقییم تطویر إلى 2019 و 2016 عامي بین إجراؤھما تم

 أعمارھم تتراوح الذین األطفال  في) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم مھارات خمس تطویر یصف والذي
 التقییم  تصمیم تم. النزاعات  وحل والتعاطف  والمثابرة اإلجھاد وإدارة الذات مفھوم: عاًما 12 إلى 6 من

 جھود في واستخدامھا تكییفھا نیمك اشتراك بدون أداة لتكون) ISELA( والعاطفي االجتماعي للتعلم الدولي
 ).D’Sa 2019a( الموارد وقلة األزمات سیاقات في البرنامج وتقییم مراقبة



 العراق في السوریین الالجئین  لألطفال) ISELA( والعاطفي االجتماعي للتعلم  الدولي التقییم على  المصادقة

 7 2021 دیسمبر/  األول كانون

 

 

 
 الطرق 

 
 عرقیًا أكراد یعتبرون الذین سیما وال  قسًرا،  السوریین النازحین من 250,000 حوالي  العراق  یستضیف

 الشدید  للعنف  األطفال تعرض إلى سوریا في  المطول  الصراع أدى). 2019 الدائمة  الحلول منصة(
 عن  سةدرا  في. وسلوكیة وعاطفیة اجتماعیة مشاكل إلى األحیان من كثیر في أدى الذي األمر والحرمان،

 مقابلتھم تمت الذین األطفال نصف من یقرب ما قال  العراق، في یعیشون الذین النازحین السوریین األطفال 
ھذه   بسبب  بالضیق شعورھم عن األطفال  ھؤالء  من بالمائة 90 أبلغ ألحبائھم؛ العنیف الموت شاھدوا إنھم

الرعایة عزا ). Brophy 2017(  الخسارة  المخیف  سلوكھم في الزیادة ھذه الالجئین لألطفال  مقدمو 
 النطق، في  عوائق  وتطویر  للتأقلم، كوسیلة  المواد استخدام وإساءة  المتزایدة، العدوانیة  عن فضالً  والعصبي،

 ،2018 عام من األخیر النصف في). McDonald et al .2017( العنیف القسري  للنزوح تعرضھم على
 الطفولة إنقاذ منظمة بدأت العراق، في  النازحین لألطفال الخدمات لتقدیم المتزایدة للضغوط واستجابة
 ركزت . ودیالى ونینوى دھوك محافظات في  المدرسي وحمایة الطفل التعلیم مشروع من الثانیة المرحلة
 صحة إثبات على المشروع، ھذا من  جزًءا كانت  التي االبتدائیة المدارس في تضمینھا تم التي دراستنا،
 الالجئین  األطفال مع استخدامھا عند) ISELA( والعاطفي االجتماعي للتعلم الدولي قییمالت  وموثوقیة
 :التالیة البحثیة األسئلة على أجبنا. العراق في یعیشون الذین السوریین

 
 االجتماعي التعلم بنیات بھا تنبأت التي المرصودة المتغیرات جودة مدى ما: البنیة صالحیة •

 ؟ األساسیة) SEL( والعاطفي
 

 بالمتغیرات) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم مھارات ترتبط مدى أي إلى: المعیار صالحیة •
 بھا؟  قویة عالقة لھا تكون أن یجب أنھا نتصور التي

 
 التعلم مھارات من مھارة  كل تقیس التي العناصر ارتباط مدى ما: الداخلي االتساق موثوقیة •

 المھارة؟ تلك تقیس التي رىاألخ بالعناصر) SEL( والعاطفي االجتماعي
 

 المقیّمین؟ مختلف بین العناصر تصنیف في االتفاق مستوى ھو ما: المقدرین موثوقیة •
 

 البحث  تصمیم
 

 سیشاركون كانوا الذین السوریین الالجئین األطفال  معظم أن البرنامج طاقم  مع األولیة  المناقشات  كشفت
 تحدث  التي السوریة الكردیة اللھجة. العربیة ولیس بطالقة السوریة الكردیة اللھجة یجیدون الدراسة ھذه في
 في  صعوبة واجھوا والبالغین الشباب مینالمقّی  حتى مكتوبة؛ تكن لم األحیان من كثیر في األطفال ھؤالء بھا

 عربیة لغة إلى) ISELA( والعاطفي االجتماعي للتعلم الدولي التقییم ترجمة  قررنا ھنا ومن. النص قراءة
 الكردیة  باللھجة لألطفال األداة یدیرون اللغة ثنائي مقیًما 20 لدینا یكون وأن النھرین بین  ما بالد في عامیة

 .السوریة
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 صیاغة  باستخدام أسئلة المقیمون طرح  إذا متغیرة أو متحیزة  ردودا الموقع في الترجمة لھذه یكون أن یمكن

 توافق  إلى وتوصلوا التدریب أثناء الكردیة  الترجمة المقیّمون ناقش االختالفات، ھذه من للحد لذلك مختلفة،
 كل  على مدرب فریق قائد أشرف ،2019 فبرایر/  شباط في اتالبیان  جمع  أثناء. الصیاغة بشأن اآلراء في

 الطفولة  إنقاذ منظمة في األخالقیات مراجعة لجنة وافقت وقد. أفراد خمسة من مكون البیانات لجمع فریق
 قبل  األطفال وموافقة   مقدمي الرعایة من  مسبقة  موافقة على بالمقابالت القائمون حصل . الدراسة ھذه على
 .البیانات جمع

 
 العینة

 
 استخدمنا . الالجئین السوریین األطفال فقط خدمت التي دھوك في العشر المدارس على الدراسة  ھذه ركزت

التربیعي الخطأ   MacCallum, Browne, and( التقریب عینة لحجم) RMSEA(  جذر متوسط 
Sugawara 1996; Preacher and Coffman 2006 (جات در مراعاة مع المطلوبة، العینة لتقدیر 

 = alpha( افتراضاتنا على بناءً . الثاني والمستوى  األول المستوى  من  العامل تحلیل  نموذج لكل الحریة
.   .05، power = .80، RMSEA و ،05= . البدیل للتوزیع RMSEA كنا  ،)02= . الفارغ  للتوزیع 

 عینات أخذ  تم ،العشر المدارس من مدرسة كل في. األقل  على طفل 500 من البیانات جمع إلى بحاجة
 یوافقوا لم الذین األطفال إبعاد بعد. 4-1 للصفوف دراسي فصل كل من فتیات وثماني فتیان لثمانیة عشوائیة
 ،)األطفال جمیع بتقییم موظفي التعداد قام  حیث ( المدارس بعض  في الدراسیة  الفصول  أحجام  قلة  وبسبب

 .لعینتنا الدیموغرافیة الخصائص حنوض 1 الجدول في. طفالً  620 من بعینة األمر بنا انتھى

 نموذج في المدرجة العراق، دھوك، من السوریین الالجئین لألطفال الدیموغرافیة  الخصائص: 1 جدول 
 )ISELA( والعاطفي االجتماعي للتعلم النفسي القیاس

 

=  العدد السكانیة  اإلحصائیات
620 

 %49 أنثى 
 9 )السنوات متوسط( العمر

 %26 1 الصف
 %25 2 الصف
 %25 3 الصف
 %24 4 الصف

 %92 الكردیة  األم اللغة
 %13 العربیة  األم اللغة

 %5 اللغات  متعدد
 عناصر 9 متوسط) (SES( التكمیلیة التعلیمیة الخدمات

 )أسریة
6 

 1.2 )7 متوسط( المخاطر
 3.5 )10 متوسط( الشخصیة التھدیدات
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 األداة

 
 والعاطفي االجتماعي للتعلم مھارات خمس) ISELA( الدولي والعاطفي االجتماعي التعلم تقییم یقیس

)SEL (-  المستمدة  المعلومات مع -  النزاعات وحل  والتعاطف، والمثابرة، ،اإلجھاد وإدارة الذات، مفھوم 
 .فرعیة مھام ست من

 
 والمستقبلیة  الحالیة األھداف تحقیق لىع وقدراتھم مھاراتھم في األطفال معتقدات ھو  الذات مفھوم

)Bandura 2006 .(الدولي والعاطفي االجتماعي التعلم من األول اإلصدار  في )ISELA) (اختباره تم 
 في  والثقة االستقالل على المتزایدة األطفال قدرة  لقیاس  لیكرت نوع من  استبیانًا أنشأنا ،)2016 عام في

 فإن ذلك، ومع. الذات مفھوم مقاییس لتطویر )Bandura )2006 إرشادات باستخدام الیومیة، أنشطتھم
 مع  العاملون الزمالء أشار ذلك، على الوةع. ضعیفًا داخلیًا اتساقًا أظھرت لیكرت نوع من العناصر ھذه

 رؤیة  على الحصول في األطفال مساعدة  على یركز عملھم  أن إلى واألردن تایالند في الالجئین األطفال
 حول الواسعة األدبیات إلى بالنظر. معھم عملوا الذین لألطفال  كبیًرا تحدیًا یمثل ھذا ألن ألنفسھم مستقبلیة

 فقد ،)Bong and Skaalvik 2003( الذاتیة والكفاءة الذاتي بالمجال خاصوال العام األطفال مفھوم
 المستقبل في األطفال توجھ على الذات لمفھوم) ISELA( الدولي والعاطفي االجتماعي التعلم قیاس أسسنا

)Markus and Nurius 1986(المستقبل،  في علیھا نصبح أنفسنا نتخیل التي للذات" رؤیتھم أي ؛ 
 أن  تماًما نتوقع التي واألنفس علیھا، نصبح أن نخشى التي والذوات علیھا،  نصبح أن نأمل يالت  والذوات

 الدولي  والعاطفي االجتماعي التعلم إدارة أثناء). Oyserman and Fryberg 2006، 4" (علیھا نصبح
)ISELA(، منھما لكل ودعم حاجز وتحدید المستقبل في شخصین في والتفكیر الرسم األطفال من یُطلب 
 عما والتعبیر المستقبل تخیل المشاركین بإمكان كان إذا ما المقیّمین درجات تعكس  .)J3-J8: عناصر ستة(

 .المستقبل ذلك تحقیق من یمنعھم أو یدعمھم قد
 

 أو/و اإلجھاد المزمن  آثار من للتقلیل الشخصیة والموارد للمھارات الواعي  االستخدام ھو اإلجھاد إدارة
 منظمة في ) SEL( والعاطفي  االجتماعي التعلم برامج معظم  ألن  نظًرا). Rutter 1981( الحادة  الشدائد

 أو  البطن من التنفس مثل ( اإلجھاد إلدارة واضحة استراتیجیات األطفال  تعلیم على  ركزت الطفولة إنقاذ
 االستراتیجیات تحدید األطفال من تطلب) D1-D3: عناصر ثالثة( الفرعیة المھمة فإن ،)عشرة إلى العد
 یمكنھ الطفل كان إذا ما المقیّمین درجات  تعكس. االنزعاج أو الغضب حالة في للتھدئة یستخدمونھا التي

 تحدید  من الطفل  یتمكن لم  إذا. اإلجھاد إلدارة  مدمرة  وغیر مناسبة  استراتیجیات ثالث  إلى یصل  ما تحدید
 .إضافیة استراتیجیات ھمن  یُطلب فلن مناسبة، واحدة استراتیجیة

 
 المھمة  إكمال وصعوبة االنتكاسات من الرغم على المھمة في االستمرار على الطفل قدرة إلى تشیر المثابرة

)Von Culin, Tsukayama, and Duckworth 2014 .( االجتماعي التعلم مھارات  سیاق  في 
 اجتماعیة عالقات في االنخراط مواصلةل نفسھا/  نفسھ  تحفیز على  الطفل قدرة  إلى  یشیر ،)SEL( والعاطفي

 أربعة ) (ISELA( الدولي والعاطفي االجتماعي التعلم على  للمثابرة الفرعیة المھمة تطلب. ومعقدة صعبة
 متزایدة  ھندسیة أشكال أربعة رسم  األطفال من) F1-F4: عناصر
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 الرسم أنشطة من نشاط كل من ثانیة 40 و 20 بعد. عادةً  یستخدمونھا ال التي یدھم باستخدام الصعوبة
 درجات تعكس ال. التالیة الفرعیة المھمة إلى واالنتقال التوقف یرید كان  إذا الطفل المقیّم یسأل األربعة،
 التوقف، الطفل طلب إذا ثانیة؛ 60 لمدة رسم كل مع االستمرار على قدرتھم ولكن الطفل رسم دقة المقیّمین 

 .الالحقة الھندسیة األشكال  لھ  تظھر فلن
 

 في ذلك ودمج العاطفیة، أفعالھم ردود وفھم اآلخرین، األفراد منظور من النظر على القدرة ھو التعاطف
-E1: عناصر 10( للتعاطف  الفرعیة المھمة  تطلب). Selman 2003( اجتماعیًا المرغوبة التفاعالت

E10 ( ًالحزن على التعرف المشاركین من أوال )E1 (والغضب )E6 (اقتباس تم. طفلین صور في E1  و 
E6 األطفال لدى المشاعر مھارات تقییم من )Schultz, Izard, and Bear 2004 .(من یُطلب 

 الغاضب/  الحزین الطفل لجعل  فعلھا یمكنھم) E2، E3، E7، E8( أشیاء أربعة وصف  ذلك بعد المشاركین
 Pisani, Borisova, and Dowd 2018( المبكر التعلمو الدولیة التنمیة لتقییم تكییف - بتحسن یشعر

 شعور  في) الماء سكب أو الدفع مثل ( أفعالھ تسبب الذي الطفل نوایا تفسیر منك یُطلب أن قبل ،)2018
 لقیاس ) E4، E5، E9، E10( األخیرة  األربعة  العناصر تطویر تم. الغضب/  بالحزن األصلي الطفل
 ھذه  أن نفترض نحن. الغامضة االستفزازات إلى العدائیة النیة نسب إلى األطفال میل وھو العدائي، التحیز

 الغامضة االستفزازات  إلى العدائیة النیة ینسبون الذین األطفال ألن ،النزاع حل تقیس األربعة العناصر
 ).Dodge et al .2015( األشخاص بین للنزاع عدوانیة حلول على التفاوض إلى یمیلون

 
 الخالفات على السلمي للتفاوض األطفال  یستخدمھا التي واألسالیب االستراتیجیات  إلى یشیر  النزاع حل

 تفسیر  خالل من  النزاع  حل تقییم یتم). Lemerise and Arsenio 2000( أقرانھم مع الشخصیة 
 التعاطف  مھمة من األربعة العناصر بجانب ،(G1-G4: عناصر أربعة( الشخصیة  الصراع  لمقالة  األطفال 

 اللعب  آخر طفل ویطلب بلعبة یلعبون كانوا إذا سیفعلونھما شیئین تسمیة المشاركین من یُطلب. لفرعیةا
 وبدأ یطلب أن  دون منھم اللعبة اآلخر الطفل  أخذ إذا سیفعلونھ شیئین تسمیة  منھم یُطلب  ثم. اللعبة بنفس
 Pisani( المبكر والتعلم الدولیة یةالتنم تقییم من النزاع  لحل الفرعیة المھام عناصر تعدیل تم. بھا اللعب
et al .2018 (الصعبة المواقف ومھمة )Denham et al. 2013.( 

 
 الفرعیة المھمة تقیس ال. للطفل ةاالجتماعی الشبكة من جزًءا یشكلون الذین األفراد على تركز العالقات
 من  عناصر تحمیل یتم أن المفترض من ولكن ،)SEL( والعاطفي  االجتماعي  للتعلم محددة مھارة   للعالقة

 الموضحة الخمسة) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم مھارات من أربعة قیاس على الفرعیة المھمة ھذه
 الحظ  ،)ISELA( الدولي والعاطفي االجتماعي التعلم محتوى صالحیة حول السابقة المحادثات أثناء. أعاله

 الموضحة) (SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم لمھارة الفرعیة المھام من العناصر أن  البرنامج زمالء
  .كافٍ  بشكل المھارة تلتقط لم) أعاله
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 المھمة  في . المھارات لھذه للقیاس  القابلة األبعاد توسیع من للعالقة الفرعیة المھمة من  عناصر إضافة مكنتنا
 واألقران األسرة ذلك في بما ة،االجتماعی  شبكتھم حجم وصف المشاركین من یُطلب للعالقة، الفرعیة

 یتحدثون  كانوا إذا  عما المشاركون یُسأل ة،االجتماعی  شبكتھم في األفراد من نوع لكل . المجتمع في  والبالغون
 صعب  شيء على العمل عند المساعدة طلب ویمكنھم ،)اإلجھاد   إدارة( حزینًا یكون عندما ما شخص إلى

 المساعدة  طلب  ویمكنھ ،)تعاطف( بالحزن ةاالجتماعی  شبكتھم في ما شخص یشعر متى ومعرفة  ،)المثابرة(
 ).النزاع حل( األقران أحد مع مشكلة في

 

   والعاطفي الدولي  االجتماعيالتعلم  لتقییم تكییف
 

 غیر /  صحیح: ثنائي إجابة خیار لھا) ISELA( الدولي والعاطفي االجتماعي التعلم تقییم في األسئلة جمیع
 على  اإلجابات بتحدید المقیِّمون ویقوم مفتوحة، إجابات المشاركون یقدم. مناسب غیر/  مناسب أو صحیح

 جدوى  حّسن أوالً،. لسببین الموقع  في  الترمیز ھذا إجراء  تم. البیانات جمع أثناء مناسبة غیر  أو مناسبة أنھا
 بجمع قمنا ،)ISELA( الدولي والعاطفي االجتماعي التعلم تقییم من المبكرة ت اإلصدارا في. البیانات جمع
 تدریب  في االستثمار خالل من ذلك، ومع. الحقًا بترمیزھا وقمنا األسئلة بعض على الفعلیة المشاركین ردود

 نظًرا ثانیًا،. الجدوى تحسین وبالتالي التقییم، لتسجیل الالزمة والموارد الوقت  تقلیل من تمكنا المقیمین،
 على المفتوحة االستجابة  ترمیز یعمل ،)SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم لمھارات  المعیاریة للطبیعة
 یطور جدید، سیاق كل في. التكیف على) ISELA( الدولي والعاطفي االجتماعي التعلم تقییم قدرة تحسین
 فریق وضع العراق، في. وسیاقیًا اجتماعیًاالمناسبة    وغیرالمناسبة   االستجابة بخیارات قائمة  البحث فریق

 الفرعیة  للمھام  المناسبة وغیر المناسبة االستجابة  لخیارات األولى  القائمة الطفولة  إنقاذ منظمة من البرنامج
 ،مجتمع األطفال نفس من بالغین كانوا الذین المقیّمون، أضاف. النزاعات  وحل والتعاطف   اإلجھاد إلدارة

 العینة  في تضمینھ یتم لم والذي( األطفال مع واحد یوم لمدة میداني اختبار بعد. التدریب أثناء القائمة ھذه إلى
 .القائمة المقّیمون نقّح ،)النھائیة

 
 حول  أسئلة بتضمین قمنا فقد قسًرا، النازحین السوریین األطفال بین للشدائد التعرض معدل الرتفاع نظًرا

 :یةالتال الثمانیة الخطر عوامل

 أسرتك؟  إلعالة المال لكسب عملت أن لك سبق ھل .1

 واحد؟  شھر عن تزید لمدة المدرسة عن التغیب إلى یوًما اضطررت ھل .2

 آمنًا؟ یكن لم ألنھ منزلك مغادرة إلى یوًما اضطررت ھل .3

 بانتظام؟  المخدرات  بالغ شخص فیھ یتعاطى منزل في عشت أن لك سبق ھل .4

 ؟ یصرخون أو ناسال یصیح فیھ منزل في عشت أن سبق ھل .5
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 ؟شیئًا ما یقذفون أو یصفعون أو  الناس یدفع حیث منزل في عشت أن لك سبق ھل .6

 الطعام؟  من یكفي ما وجود عدم بسبب بالجوع یوًما شعرت ھل .7

 أشھر؟  ستة من ألكثر المنزل أسرتك أفراد أحد ترك أن لك سبق ھل .8
 

 مما  أي كان إذا عما األطفال سألنا ،الطفل یواجھھا  قد التي الشخصیة التھدیدات طبیعة ولمعرفة ذلك، وبعد
 :السابق األسبوع في مدرستھم في حدث قد یلي

 بالخوف؟  شعرت ھل .1

 المدرسة؟  إلى طریقك في وأنت بالخوف شعرت ھل .2

 آخر؟  طفل بمضایقة طفل قام ھل .3

 آخًرا؟  طفالً  طفل أغفل ھل .4

 ؟ لئیًما شیئًا شخص أي قال ھل .5

 عراك؟  في  األطفال دخل  ھل .6

 آخر؟  طفل إلیذاء بشيء طفل أي ألقى ھل .7

 صاح؟  أو بالغ شخص صرخ ھل .8

 شخص؟  أي ركل أو بضرب بالغ شخص قام ھل .9

 طفل؟  بإیذاء بالغ شخص  ھدد ھل .10
 

 البیانات  تحلیل
 

 العامل  تحلیل
 

 ،اإلجھاد وإدارة الذات، مفھوم - الخمسة) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم بنیات بنیة صحة من للتحقق
 Mplus في) (EFA( االستكشاف عامل تحلیل نموذج أوالً  نالئم -  النزاع وحل والتعاطف، والمثابرة،

 المتغیرات جمیع أن تحدید مع البیانات، من عشوائي نصف على geomin دوران باستخدام) 7.4
) EFA( االستكشاف  عامل تحلیل لنماذج  المالءمة  وإحصائیات إیجن قیم مراقبة بعد. فئویة كانت المالحظة
 المختلفة 
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 عامل  تحلیل على أكدنا. مالءمة األكثر النموذج اخترنا ،)عامالن واحد، عامل المثال، سبیل على(
 عامل تحلیل  نموذج تركیب مع البیانات، من اآلخر  العشوائي النصف  في  بنا الخاص ) EFA( االستكشاف

). الفئویة للبیانات المناسب التباین ومقدر الموزونة  الصغرى المربعات یعني( حدة على بناء لكل تأكید
 ).Schreiber et al .2006( لبیاناتل المحدد النموذج مالءمة مدى لمعرفة  المالئمة اإلحصائیات الحظنا

 
 والممیزة  المتقاربة الصالحیة

 
 التقارب  صحة إلثبات الخطر لعوامل والتعرض الشخصیة التھدیدات من والخبرة الدرجة استخدمنا
 العمر  وكان أعمارھم، یذكروا لم األطفال من بالمائة 10 ألن العمر من بدالً  الصف استخدمنا. والتمییز
 إحصائیًا مغزى  ذات  إیجابیة  عالقة لھ  سیكون الصف أن افترضنا). r = 0.75( بشدة مرتبطین والصف
 یتمتعون  الذین االطفال بأن فرضنا أننا كما. الخمسة) SEL( والعاطفي االجتماعي  التعلم مھارات مع وعملیًا

 الشخصیة  التھدیدات من المزید لتحدید الشخصیة المھارات  لدیھم  بدرجة أعلى من التعاطف وحل النزاعات
 لمعالجة  المتكامل) Lemerise and Arsenio (2000 نموذج إلى الفرضیة ھذه استندت. مدرستھم في

 ستؤثر  المشاعر تنظیم  في ومھاراتھم بالعواطف األطفال شعور شدة" أن یوضحونو. ةاالجتماعی  المعلومات
الذین یتمتعون  األطفال یالحظ أن المحتمل من). 113" (الموقف إلى  بالمنسو  والمعنى مالحظتھ  یتم ما على

 ویقومون حولھم من الشخصیة التھدیدات من المزید) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم في  بمھارات أقوى
 ذلك،  من بدالً . المستقبلیة ةاالجتماعی  اإلشارات معالجة عند الستخدامھا ذاكرتھم في التجارب ھذه بترمیز

 االجتماعي  التعلم في بمھاراتھم سلبیًا ارتباًطا األطفال یواجھھا التي الخطر عوامل  ترتبط أن قعناتو
 ).Anda et al .2011 ;Betancourt et al. 2013) (SEL) والعاطفي

 
 التعلم مھارات من مھارة لكل المستویات متعدد نموذًجا قمنا بمالئمة ،ھذه الصالحیة المتقاربة والممیزة لفھم

 الخطر  عوامل  ومؤشر الشخصیة، التھدیدات ومؤشر ،الصف الدراسي مع) SEL( والعاطفي الجتماعيا
 األخطاء بتجمیع وقمنا األسرة  ثروةو  االجتماعيللنوع   التفاضلیة اآلثار في  بالتحكم قمنا. تنبؤ كمؤشرات
 الدولي  والعاطفي  االجتماعي التعلم تقییم في نستخدمھا التي العناصر. المدرسة  مستوى على المعیاریة

)ISELA (على . المقیاس من والسفلى العلیا األطراف في األطفال استجابات على مصطنعة رقابة تفرض 
 الذي  وما الغضب/  الحزن على التعرف الاألطف من طلبنا الفرعیة، التعاطف مھمة في المثال، سبیل

 لیشمل للتعاطف التنموي المسار یمتد أن المحتمل من. بالتحسن الشعور على آخر طفل لمساعدة سیفعلونھ
. الثالثة الدرجة  من تقدًما أكثر منظور  اتخاذ  عن فضالً  التأسیسیة، المشاعر على التعرف مھارات من المزید
 ھذا  التقاط یمكنھا ال) ISELA( الدولي والعاطفي االجتماعي التعلم تقییم في الفرعیة المھام ألن نظًرا

 في األطفال على مصطنعة رقابة بفرض  نقوم فقد والموارد، الوقت قیود  بسبب بالكامل التنموي المسار
 .مھارة لكل المقیاس من والعلیا السفلیة األطراف
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.                                                                                                         المستویات متعددة النماذج تركیب في توبیت انحدار نااستخدم الرقابة، ھذه مع للتعامل 
 Stewart( البیانات مراقبة مع للتعامل احتمالیة وظیفة  مع العادیة الصغرى المربعات توبیت یمزج

2013.( 
 

 الداخلي  االتساق قیةموثو
 

 المصمم  كرونباخ ألفا إحصاء في تباین  وھو ،Kuder-Richardson-20 (KR-20) إحصاء استخدمنا
 لتقییم  بنیة كل تحت الفردیة العناصر موثوقیة  مدى  لفھم التفرع، ثنائیة العناصر مع  لالستخدام خصیًصا

 إلى  0 من KR-20 إحصائیة تتراوح. المھارة تلك لقیاس) ISELA( الدولي والعاطفي االجتماعي التعلم
 ).Streiner 2003( قوي  داخلي تناسق إلى 0.95 و 0.70 بین القیم تشیر ؛1

 
 المقدرین  موثوقیة

 
 في  المقیمون عمل  ،)n=99( مدرسة  كل في تقییمھما تم صف كل من األولى والفتاة األول للفتى بالنسبة
 ھذه تحلیل  تم. الدرجات  وسجل اآلخر استمع بینما الدرجات وسجل  التقییم المقیّمین أحد  أجرى  حیث أزواج،
 المقیّمین  بین االتفاق من قویًا مستوى تمثل 1-0.8 بقیم لكریبندورف، ألفا  إحصاء تخدامباس البیانات

)McHugh 2012.( 

 
 النتائج 

 
 العامل  تحلیل

 
 الجدول  في). SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم من مھارات مھارة لكل منفصل قیاس  نموذج قمنا بمالئمة

 في. للبیانات نموذج كل  مالءمة  مدى على للحكم استخدمناھا التي اإلحصائیات على عامة نظرة  نقدم 2
 البالغة لدینا القبول  عتبة من أعلى لویس تاكر ومؤشر المقارن التوافق مؤشر كان الخمسة، النماذج جمیع
0.95 )Schreiber et al .2006(، بالنموذج  مقارنتھا عند جیدًا البیانات تناسب  النماذج أن إلى یشیر مما 

 الخطأ  متوسط جذر - المطلق التوافق مؤشرات كانت. مرتبطة غیر المسارات جمیع كانت حیث األساسي
 ددة المح  العتبات من أقل القیاس نماذج لجمیع - المتبقي القیاسي التربیع متوسط وجذر للتقریب التربیعي

. جیدًا البیانات تناسب نماذجنا أن إلى یشیر مما ،)Schreiber et al .2006( 0.08 و 0.06 البالغة مسبقًا
 بناء  لكل التحمیالت ھیكل ووصف الخمسة القیاس نماذج من نموذج لكل التوضیحیة الرسوم أدناه نقدم

 .كامن
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 نصف مع تتناسب المؤكدة  العوامل تحلیل نماذج من لمالءمة ا إحصائیات جودة: 2 جدول 
 العراق  من العشوائیة البیانات

 

  النزاع حل التعاطف  المثابرة   اإلجھاد إدارة الذات  مفھوم  

 n 309 309 309 309 309 نصفین  إلى منقسمة عینة
 x 6 4 3 5 6 المرصودة  المتغیرات

 )χ2 (df, p-value) 8.93 )9 ,0.44( 0.32 )2 ,0.85( 0 )0> ,0.001( 1.95 )4 ,0.75( 11.93 )7 ,0.10 النموذج  لمالءمة كاي مربع اختبار
 CFI 1 1 1 1 0.99 النسبي  التوافق مؤشر
 TLI 1 1 1 1 0.97 لویس  تاكر مؤشر
 التربیعي الخطأ متوسط جذر

 للتقریب 
RMSEA (CI) <0.001 )0-0.06( <0.001 )0-0.06( <0.001 )0-0( <0.001 )0-0.06( 0.05 )0-0.09( 

 التربیعي المتوسط المعیاري الجذر
 المتبقي 

SRMR 0.03 0.01 >0.001 0.02 0.06 

 التربیعي المتوسط الجذر وزن
 المتبقي 

WRMR 0.22 0.12 0.01 0.23 0.56 
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 من المرصودة الستة المتغیرات على الكامن الذات مفھوم عامل تحمیل نوضح ،1 الشكل في. الذات مفھوم
  تنبأت الكامن الذات مفھوم بنیة أن وجدنا . مساراتھ من أي أو النموذج نعدل لم. الذات لمفھوم الفرعیة المھمة

 .المتوقعة المسارات جمیع على تقریبًا متساویة بأحمال  المرصودة الستة بالمتغیرات

 الكامن  الذات مفھوم لبنیة القیاس لنموذج  المعیاریة األحمال: 1 الشكل

 
 

 . p<0.05 عند إحصائیة داللة  ذات  الموضحة  المسارات جمیع: ملحوظة
 

 والمھمة  اإلجھاد إلدارة الفرعیة المھمة من بالعناصر یتنبأ واحدًا  كامنًا عامًال  افترضنا. اإلجھاد   إدارة
 مقیاس  شكلنا لقد). حزینین یكونون عندما ةاالجتماعی  شبكتھم مع المشاركون یتواصل( للعالقة  الفرعیة
 كانت  ألنھا اإلجھاد إلدارة الثالثة الفرعیة المھام أسئلة مع) 3 إلى 0 من  یتراوح ملخص مقیاس( جوتمان
 استراتیجیات  ،اإلجھاد إلدارة مناسبة استراتیجیة  تحدید على القادرین غیر المشاركین من  یُطلب لم: ھرمیة
 .الحقة
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 17 2021 دیسمبر/  األول كانون

 

 

 

 فرعیة  مھمة من كانت أخرى عناصر مع القیاس نموذج نفس في العناصر ھذه بتضمین قمنا ألننا نظًرا 
عًا مقیاًسا أیًضا أنشأنا. الھرمیة التبعیة حساب علینا كان مختلفة، استجابة بنیة ولدینا مختلفة -0 النطاق( ُمجمَّ

 أفراد أحد تحدید من یتمكنوا لم الذین المشاركون یُسأل لم حیث العالقة، أسئلة من عنصرین أول مع) 2
  ، )2 الشكل انظر( النھائي  نموذجنا في. العائلة من ثانٍ  فرد عن حزینین یكونون عندما معھم للتحدث األسرة
 جیدًا البیانات مع النموذج یتالءم المرصودة؛ األربعة المتغیرات اإلجھاد إلدارة الكامنة البنیة توقعت

 إلى  تحدثوا قد كانوا إذا  لما المشاركین استجابة بقوة الكامن العامل توقع. ةاألولی  فرضیتنا  مع ویتماشى
 .الحزن عند صدیق

 الكامنة  اإلجھاد إدارة لبنیة القیاس لنموذج  المعیاریة األحمال: 2 الشكل

 
 . p<0.05 عند إحصائیة داللة  ذات  الموضحة  المسارات جمیع: ملحوظة

 
 موجًزا مقیاًسا كان األول . مرصودة متغیرات بخمسة سیتنبأ واحدًا كامنًا عامًال  أن افترضنا. المثابرة

عًا مقیاًسا كان الثاني. للمثابرة الفرعیة المھمة من المستمدة لألسئلة) 4-0 النطاق (  حول) 2-0 النطاق( ُمجمَّ
 الثالثة صرالعنا تضمنت. صعب شيء على العمل عند  منھم المساعدة المشاركون طلب الذین العائلة أفراد

 المجتمع في بالغ شخص أو صدیق من اقترب قد الطفل كان إذا ما: العالقة عن سؤالین التفرع ثنائیة األخیرة
 .الذات مفھوم رسم اختار قد الطفل كان إذا وما صعب، شيء على العمل عند المساعدة على للحصول
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 الثالثة  العالقة عناصر یتوقع أحدھما كامنین، عاملین ھناك أن) EFA( االستكشاف عامل تحلیل اقترح
 النموذج  ھذا تأكید من نتمكن لم. الذات ومفھوم للمثابرة الفرعیة المھام من الرسم بعناصر یتنبأ واآلخر
 باإلضافة . النموذج تحدید یتم ولن مالحظین متغیرین لھ  سیكون العوامل أحد ألن نظًرا عاملین، من المكون

 مع  تتناسب ولم سلبیة) EFA( االستكشاف عامل تحلیل من الرسم عنصري تحمیل عملیات كانت ذلك، إلى
 انظر ( المرصودة الثالثة  العالقة متغیرات بھ  تنبأت واحد، كامنة مثابرة عامل نالئم فإننا ثم، ومن. نظریتنا
 جمیع كانت ذلك، ومع. للنموذج المناسب التفسیر من منعھ وتم تماًما مشبعًا النموذج ھذا كان). 3 الشكل
 .مغزى وذات وإیجابیة قویة التحمیل عوامل

 الكامنة المثابرة لبناء القیاس لنموذج المعیاریة األحمال): 3( الشكل

 
 . p<0.05 عند إحصائیة داللة  ذات  الموضحة  المسارات جمیع: ملحوظة

 

 النطاق( األولین المتغیرین جمع تم. مرصودة متغیرات بخمسة تنبأ واحدًا كامنًا عامًال  افترضنا لقد. التعاطف
 :للتعاطف الفرعیة المھمة من) 0-3
 و  بالتحسن، الشعور  على الحزین الطفل لمساعدة  بھما القیام یجب شیئین وتحدید الحزن على التعرف ) 1(
 الثالثة  العناصر كانت . الھدوء على الغاضب  الطفل لمساعدة شیئین وتحدید الغضب  على التعرف) 2(

 المجتمع  في عضو أو یقصد أو العائلة أفراد أحد یكون عندما معرفة: للعالقة الفرعیة المھمة من األخیرة
 التعدیل  كان. األولیة نظریتنا مع ویتماشى جیدًا البیانات یناسب) 4 الشكل انظر( النھائي النموذج. حزینًا
 التعاطف  مھمة من تلخیصھما تم اللذین  المقیاسین على المتبقیة بالتباینات السماح ھو أجریناه الذي الوحید

 ما  تحدید بإمكانھم كان إذا لما المشاركین استجابة بشدة الكامن لعاملا توقع. المتغایرة المھمة إلى الفرعیة
 .ال أم حزینًا ةاالجتماعی  شبكتھم في ما شخص كان إذا
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 الكامنة  التعاطف لبنیة القیاس لنموذج  المعیاریة األحمال: 4 الشكل
 . p<0.05 عند إحصائیة داللة  ذات  الموضحة  المسارات جمیع: ملحوظة

 

 ة االجتماعی  المشكالت حل - األول الكامن العامل. عاملین من نموذج نظریة وضعنا ،النزاع لحل . النزاع  حل
)SPS (- األول. متغیرات ثالث  مجموع مقیاس خالل من توقعھ یمكن )تجمیع  عن عبارة كان) 4-0 النطاق 

 المھمة  من) 2-0 النطاق ( والثالث الثاني الملخصان كان .النزاع لحل  الفرعیة  المھمة من األربعة للعناصر
. والغضب الحزن في الغامضة االستفزازات إلى الحمیدة النیة ینسب المشارك كان إذا ما: للتعاطف الفرعیة
 الفرعیة  المھمة  من مرصودة متغیرات ثالث خالل من توقعھ یمكن - المساعدة - الثاني امنالك العامل
 عند المجتمع أفراد أو األصدقاء أو األسرة أفراد أحد من المساعدة طلبوا قد المشاركون كان إذا ما: للعالقة

 - والمساعدة) SPS( ةی االجتماع المشكالت حل - الكامنتین للبنیتین  یكون أن توقعنا. األقران مشكلة حل
 واحدًا  تعدیًال  أجرینا لقد. النزاع  حل جوانب  كانتا تقیسان ألنھما نظًرا إحصائیة، داللة وذات  قویة عالقة

 ھذا یتناسب . المتغایرة المھمة إلى الفرعیة  التعاطف مھمة من جمعھما تم اللذین المتغیرین ببقایا للسماح
. وعملیًا إحصائیًا معنى ذات المسارات جمیع وكانت جید بشكل البیانات مع) 5 الشكل  انظر( المعدل  النموذج
 قدرھا  وإیجابیة قویة عالقة لھما كان - والمساعدة) SPS( ةاالجتماعی  المشكالت حل - الكامنان العامالن

0.30 . 



D’SA AND KRUPAR 

 الطوارئ حاالت في التعلیم مجلة 20

 

 

 

 الكامنة النزاع حل لبنیة الھیكلي والنموذج للقیاس  المعیاریة األحمال: 5 الشكل

 

 . p<0.05 عند إحصائیة داللة  ذات  الموضحة  المسارات جمیع: ملحوظة
 

 المركبة  الدرجات تكوین
 

 ھیكلھ؛ من والتحقق مالءمتھ تفسیر من  نتمكن لم  تماًما، مشبعًا كان المثابرة عامل تحلیل نموذج ألن نظًرا
 بعد . البنیة ھذه وموثوقیة لصالحیة االختبارات من مزید في قدًما للمضي كافیة أدلة لدینا یكن لم وبالتالي،

 الخطوة  كانت األخرى، األربعة) SEL( فيوالعاط االجتماعي التعلم لمھارات الداخلي الھیكل صحة إثبات
 تحمیالت  استخدام ھي الطرق إحدى كانت. التحلیل من مزید في الستخدامھا مركبة درجات إنشاء ھي التالیة
الدول الھشة والمتأثرة  في العمل فرق  ألن نظًرا ذلك، ومع. عنصر لكل  كأوزان المؤكدة العوامل تحلیل

 محدودة،  تحلیلیة بموارد) ISELA( الدولي والعاطفي االجتماعي علمالت  تقییم تستخدم) CAFS( بالصراع
. للعناصر اإلجمالي العدد على وقسمتھ مھارة لكل مجموع إنشاء: شیوًعا األكثر البحث ممارسة اتبعنا فقد
 یًاقو ارتباًطا وجدنا لقد. المركبة  النتیجة في بالتساوي وزنھا یتم العناصر جمیع أن نفترض بذلك، القیام عند

 0.83 من تراوحت والتي بالتحمیل، المرجحة والمركبة بالوحدة الموزونة المركبات بین للغایة وإیجابیًا
 .الذات لمفھوم 0.99 إلى للتعاطف
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. المعتاد من قریبة  والتعاطف   اإلجھادإدارة   توزیعات  كانت . للتوزیع بیانیة رسوم خمسة  نقدم ،6 الشكل في
 نقاًطا المشاركین من  بالمائة 45 حوالي سجل حیث منحرفة، توزیعات المساعدة وبنى الذات لمفھوم كان
 .نقیض طرفي عند

 )SEL( والعاطفي  االجتماعي التعلم لمھارات المركبة  الدرجات توزیع: 6 الشكل
 
 

 
 

  الذات مفھوم  مركب
 

  اإلجھاد إدارة مركب

 
 
 
  
 

 
  التعاطف مركب

 
 النزاع لحل ) SPS( ةاالجتماعی المشكالت  حل مركب

 
 

 
  

 

 

 

 النزاع  لحل المساعدة مركب
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 من تتراوح  ،)3 الجدول انظر( البعض بعضھا مع ما حد إلى وإیجابیة قویة ارتباطات الخمسة للبنى كان
 عام،  بشكل). SPS( ةاالجتماعی  المشكالت وحل التعاطف بین 0.53 إلى والمساعدة الذات مفھوم بین 0.09
 في  تساعد تزال  ال أنھا إال البعض، ببعضھا مرتبطة  البنى ھذه أن من الرغم  على ھ أن  إلى االرتباطات تشیر

 .لألطفال والعاطفي االجتماعي النمو في مختلفة مھارات اكتساب

 الخمس الوحدات ذات) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم لمركبات االرتباطات: 3 جدول 
 الموزونة 

 

 مفھوم 
 الذات 

: النزاع حل التعاطف   اإلجھاد إدارة
 المشكالت حل

 )SPS( ةاالجتماعی

 المساعدة : النزاع حل

     1 الذات  مفھوم

    1 0.21  اإلجھاد إدارة

   1 0.47 0.26 التعاطف 

: النزاع حل
 المشكالت حل

 ةاالجتماعی
)SPS( 

0.35 0.35 0.53 1  

: النزاع حل
 المساعدة 

0.09 0.47 0.27 0.28 1 
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 والممیزة  المتقاربة الصالحیة
 

 والتھدیدات  الدرجة مع المتقاربة الصالحیة  إلثبات الخمسة توبیت نماذج مالئمة نتائج نقدم ،4 الجدول في
 فقدان  بسبب طفالً، 576 لدینا العینة حجم كان. الخطر لعوامل التعرض مع التمییزیة والصالحیة الشخصیة،

 .النموذج في المشتركة المتغیرات عبر البیانات
 

 المتوقعة  والعاطفیة ةاالجتماعی  المھارة لنتائج توبیت نموذج تقدیرات: 4 جدول 
 

 مفھوم 
 الذات 

 حل: النزاع حل التعاطف   اإلجھاد إدارة
 ةاالجتماعی المشكالت

)SPS( 

: النزاع حل
 المساعدة 

 0.0526 **0.0532 ***0.0635 *0.0354 **0.0779 الصف 
 ]0.03[ ]0.02[ ]0.01[ ]0.02[ ]0.03[ 

 0.00846 0.0114 ~0.0403- 0.0468- 0.00625   االجتماعيالنوع 
 ]0.05[ ]0.03[ ]0.02[ ]0.03[ ]0.04[ 

 الوضع
 االجتماعي

 واالقتصادي 

-0.173 0.104 0.230~ 0.227* 0.422 

 ]0.31[ ]0.10[ ]0.14[ ]0.11[ ]0.30[ 
 عوامل عدد

 الخطر 
0.00186 -0.0111 0.00714 -0.0239 -0.0146 

 ]0.02[ ]0.02[ ]0.02[ ]0.02[ ]0.02[ 
 ***0.0454 **0.0246 ***0.0312 ***0.0294 0.0228 التھدیدات  عدد

 ]0.02[ ]0.00[ ]0.01[ ]0.01[ ]0.01[ 
 0.0413- 0.0192 0.105 **0.276 0.321 اعتراض 

 ]0.30[ ]0.09[ ]0.12[ ]0.12[ ]0.22[ 
 ***0.537 ***0.322 ***0.305 ***0.310 ***0.612 سیجما 

 ]0.08[ ]0.01[ ]0.02[ ]0.04[ ]0.03[ 
df 5 5 5 5 5 
n 576 576 576 576 576 

 * ,p<0.10. قوسین بین المعیاریة  األخطاء. المدرسة مستوى على مجمعة المعیاریة  األخطاء: ملحوظة
p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 
 وأربع المستوى الدراسي  بین وعملیًا إحصائیًا مغزى ذات إیجابیة عالقة  وجدنا فقد النظریة، من تبین كما
 في  بدرجاتھم   تنبؤیا    للطفل  المستوى الدراسي  یكن ولم ؛)SEL( والعاطفي االجتماعي  التعلم مھارات من
 نقاط  8 إلى  4 بتغییر الواحد الصف  فاختال ارتبط األخرى، األربع للبنى بالنسبة ذلك، ومع. المساعدة بنیة

 ).7 الشكل انظر( مناسب بشكل عنھا األطفال أجاب التي العناصر عدد في مئویة
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النوع   في والتحكم ،الصف حسب المتوقعة والعاطفیة ةاالجتماعی  المھارة درجات: 7 الشكل
 الشخصیة  والتھدیدات الخطر، لعامل  والتعرض واالقتصادیة، ةاالجتماعی  والحالة ،االجتماعي
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 المدرسة  مستوى على مجمعة المعیاریة األخطاء ،n = 576: ملحوظة
 

 الشخصیة  للتھدیدات ذاتیًا  عنھ المبلغ األطفال تصور ارتبط البدایة، في االفتراض تم  كما ذلك، إلى باإلضافة
 وھي  أال: لم نفرضھا في البدایة واحدة عالقة وجدنا ولقد .النزاع وحل التعاطف درجات مع إیجابي بشكل

. ارتباًطا إیجابیًا بنتائج إدارة اإلجھاد لدیھم ارتبطالشخصیة  تصور األطفال المبلغ عنھ ذاتیًا للتھدیدات   أن
 مئویة نقاط 5 إلى 2 من بتغیر إیجابي بشكل الطفل حددھا التي التھدیدات عدد في واحدة وحدة تغییر  ارتبط

 ).8 الشكل انظر( بھم الخاصة) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم مھارات في
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 العراق في السوریین الالجئین  لألطفال) ISELA( والعاطفي االجتماعي للتعلم  الدولي التقییم على  المصادقة

 25 2021 دیسمبر/  األول كانون

 

 

 

 التھدیدات عدد حسب المتوقعة والعاطفیة ةاالجتماعی  المھارات درجات: 8 الشكل
 ةاالجتماعی  والحالة ،الصفو ،االجتماعيالنوع  في والتحكم المحددة، الشخصیة 

 الخطر  لعوامل  والتعرض واالقتصادیة،
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 تحدیدھا  تم التي السالمة تھدیدات عدد
 المدرسة  مستوى على مجمعة المعیاریة األخطاء ،n = 576: ملحوظة

 
 لألطفال ) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم مھارات بین سلبیة عالقة ھناك تكون أن توقعنا وأخیرا،

 عوامل  تأثیر في التحكم عند المتغیرات ھذه بین عالقات أي نجد لم ذلك، ومع. الخطر لعوامل والتعرض
 .األسرة  ثروةو  االجتماعيالنوع و الصف الدراسي مثل الھامة، اإلنصاف

 
 الداخلي  االتساق موثوقیة

 
 0.70 تبلغ جیدة داخلي  تناسق موثوقیة وجدنا الخمسة،) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم مھارات عبر

 والعاطفي  االجتماعي  للتعلم بنیة كل داخل الفردیة العناصر أن إلى ھذا یشیر). 5 الجدول انظر( أعلى أو
)SEL (مماثلة مھارة وتقیس وثیقًا ارتباًطا مرتبطة. 



D’SA AND KRUPAR 

 الطوارئ حاالت في التعلیم مجلة 26

 

 

 

 )SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم لبنى )KR-20( الداخلي  االتساق موثوقیة: 5 جدول 
 

 KR-20 والعاطفیة  ةاالجتماعی  الكفاءة
 0.91 الذات  مفھوم
 0.70  اإلجھاد إدارة

 0.77 التعاطف 
 SPS( 0.82( ةاالجتماعی المشكالت حل: النزاع حل
 0.70 المساعدة : النزاع حل

 المقدرین  موثوقیة
 

) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم بنى في مدرج مرصود متغیر لكل لكریبندورف ألفا إحصائیة كانت
 ).6 الجدول  انظر( 0.80 البالغة لدینا مسبقًا المحددة القبول عتبة من أعلى قویة، الخمسة

) ISELA( لدوليا والعاطفي االجتماعي التعلم تقییم یدیرون كانوا المختلفین  المقیّمین أن إلى ھذا یشیر 
 .البیانات جمع أثناء وموثوق  متسق بشكل

 كل في المدرجة المرصودة للمتغیرات لكریبندورف أللفا المقدرین موثوقیة إحصائیات :6 جدول 
 )SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم بنى من

 

 المرصودة  للمتغیرات لكریبندورف ألفا نطاق والعاطفیة  ةاالجتماعی  الكفاءة
 0.98- 0.86 الذات  مفھوم
 1- 0.96  اإلجھاد إدارة

 1- 0.89 التعاطف 
 SPS( 0.94 -1( ةاالجتماعی المشكالت حل: النزاع حل
 0.96- 0.86 المساعدة : النزاعحل

 المناقشة 
 

) CAFS( الدول الھشة والمتأثرة بالصراع في) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم برامج انتشار یتطلب
 ندرة  بسبب المعرفة ھذه بناء محاوالت تعرقلت فقد ذلك، ومع. األطفال على البرامج ھذه لتأثیر أكمل فھًما

 دلیًال  نقدم المقالة، ھذه في. اشتراك وبدون المصدر مفتوحة تكون التي والممكنة  والموثوقة الصالحة التدابیر
 االجتماعي التعلم لتقییم البینیة والموثوقیة يالداخل االتساق وموثوقیة البنیة صحة على وإیجابیًا قویًا

. العراق في یعیشون الذین السوریین الالجئین األطفال مع استخدامھا عند) ISELA( الدولي والعاطفي
. بقیاسھا قمنا التي) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم مھارات  معیار صحة على واعدة أولیة أدلة أیًضا لدینا
 من  العدید مع یأتي) CAFS( الدول الھشة والمتأثرة بالصراع في  لالستخدام مقیاس تصمیم فإن  ذلك، ومع

 قابلیة على التأثیر من مختلفة درجة مقایضة ولكل النفسیة، الدقة مقابل الجدوى بتقییم المتعلقة المفاضالت
 غیر  المواقع في البیانات بجمع المتعلقة واللوجستیات الموارد لمحدودیة نظًرا. األداة صرامة أو استخدام

ً  أو سیاسیًا المتقلبة أو المسموحة جغرافیا بالصراع في  الصعبة  والمتأثرة  الھشة   (CAFS) الدول 
(Anderson, Read, and Losada 2020; Halman 2019)، مختصرة  تقییمات إلى  نحتاج 

 محدودة.  محفزات أو مواد  وتتطلب االستخدام وسھلة



 العراق في السوریین الالجئین  لألطفال) ISELA( والعاطفي االجتماعي للتعلم  الدولي التقییم على  المصادقة

 27 2021 دیسمبر/  األول كانون

 

 

 

 الصارمة السیكومتریة-الجدوى مقایضات ضوء في الدراسة ھذه إلیھا توصلت التي النتائج نناقش أدناه 
 المستقبل في) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم قیاس على المترتبة اآلثار على والتركیز أجریناھا التي
 ).CAFS( الدول الھشة والمتأثرة بالصراع في

 
 أبعاد  نلتقط أننا  من التأكد في) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم مھارات قیاس في المتمثل التحدي یتمثل

 األطفال  حكم یتأثر المثال، سبیل على). Halle and Darling-Churchill 2016( الفردیة المھارات
 اآلخر، الطفل إلى اینسبونھ التي النیة ذلك في بما عوامل، بعدة األشخاص بین  النزاعات حل بشأن

 ;Lemerise and Arsenio 2000( المساعدة طلب في وسلوكھم األشخاص، بین الحل واستراتیجیات
Selman 2003 .( والعاطفي االجتماعي للتعلم الدولي التقییم في للمھارة مختلفة أبعاد التقاط حاولنا لقد 

ISELA الفرعیة  المھام من فقط تأتي ال مھارة بنیة كل في تحمیلھا یتم التي العناصر أن  من التأكد خالل من 
 التقییم  وقت زدنا لقد. متأصلة مقایضة  مع القرار ھذا جاء. للعالقة الفرعیة المھمة من أیًضا ولكن للمھارة

. التقییم من أخرى أجزاء في فیضاتتخ إجراء علینا كان أنھ یعني قرار وھو ،)طفل لكل دقیقة 25 حوالي(
 ھیكل  إلى باإلضافة األداة، یستخدمون كانوا الذین الشركاء مع المحتوى صحة إثبات من تمكنا فقد ذلك، ومع

 .النزاع وحل  والتعاطف اإلجھاد وإدارة الذات مفھوم عامل
 

 بالمھمة المتعلقة التالمشك إحدى كانت. للمثابرة العامل ھیكل صحة من التحقق من نتمكن لم ذلك، ومع
 ھناك  كان أنھ  یعني وھذا. األربعة الرسومات  أكملوا المشاركین من بالمائة  79 أن ھي للمثابرة الفرعیة
 الفرعیة  المھمة بإضافة: أجریناھا التي المقایضة أعراض أحد ھذا كان. المشاركین أداء في بسیط اختالف
 أردنا األخرى؛ الفرعیة) ISELA( والعاطفي االجتماعي لمللتع الدولي التقییم مھام بتقصیر قمنا للعالقة،
 المثابرة  لقیاس. والمواد المحفزات من القلیل مع استخدامھ  یسھل األداء على یعتمد للمثابرة قصیًرا مقیاًسا
 على  األطفال قدرة تنوع تعكس والتي طویالً  وقتًا وتستغرق تعقیدًا  أكثر عناصر تضمین إلى نحتاج بدقة،

 على العمل  نعتزم ،)ISELA( والعاطفي االجتماعي للتعلم الدولي للتقییم المستقبلیة التكرارات  في. المثابرة
 األشكال  ذلك في بما التعدیالت، اختبار طریق عن  الكامنة المثابرة عامل بنیة صحة من التحقق من مزید

 ).الورق عن القلم رفع على  القدرة عدم المثال، سبیل على( المھام  تعقید وزیادة الصعبة الھندسیة
 

 مما  ،)ISELA( والعاطفي االجتماعي للتعلم وليالد التقییم أقسام جمیع على واإلیجاز التقییم مقایضة أثرت
 ذلك  أثار وقد. الطفل استجابة خیارات وتعقید الفرعیة المھام عناصر عدد بشأن بالحكمة التزامنا إلى أدى

. قویًا داخلیًا اتساقًا أظھرت مھارة كل  تقیس  التي المختلفة العناصر أن من  التأكد محاولة عند إحصائیًا تحدیًا
 وعدد  التفرع ثنائیة بنیة لھا) ISELA( والعاطفي االجتماعي للتعلم الدولي التقییم في راتالمتغی  جمیع

 االستخدام  وسھل موجًزا التقییم لجعل ذلك إجراء تم. 12 و 4 بین صغیر، مھارة كل تقیس التي العناصر
 االستجابة خیارات شرح إلى الحاجة من الحد طریق عن) CAFS( الدول الھشة والمتأثرة بالصراع  في

 من  المزید على تحتوي  وبنى أكبر تسجیل نطاقات على  تحتوي التي المتغیرات  توفر. لألطفال المعقدة
 Bentler 2009; Streiner( أقوى   داخلي  اتساق موثوقیة للمسح  الفرعیة المجموعة نفس  من العناصر

2003.( 
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 التعلم  مھارات من كل تقیس التي العناصر أظھرت القیود، ھذه مع حتى أنھ، تحلیلنا أظھر ذلك، ومع 
 في  قویة  موثوقیة) ISELA( والعاطفي االجتماعي للتعلم الدولي التقییم في ) SEL( والعاطفي  االجتماعي

) SEL( والعاطفي االجتماعي مالتعل مھارات قیاس  أن إلى إلیھا توصلنا التي النتائج تشیر. الداخلي االتساق
 یمكن. للقیاس الداخلي باالتساق التضحیة یتطلب ال) CAFS( الدول الھشة والمتأثرة بالصراع في لألطفال

 والعاطفي  االجتماعي للتعلم الدولي التقییم مع اتبعناھا التي  تلك مثل التكراري، التطویر عملیة تؤدي  أن
ISELA)(، وموثوقة مختصرة  إجراءات إلى. 

 
 القصیرة  للمقاالت األطفال الستجابات الموقع خارج  التسجیل إزالة في  تتمثل األخرى  المقایضة وكانت

 مناسبة  أنھا على األطفال  ردود  لتسجیل للمقیّمین الموقع في  بروتوكوًال  أنشأنا ذلك، من بدالً  والسیناریوھات؛
 للتعلم  الدولي التقییم قدرة  إلى ھذه التفسیریة  االستجابة فئات وتضیف. وسیاقیًا اجتماعیًا مناسبة  غیر أو

الدول الھشة والمتأثرة   في مھًما للتكیف  المقیاس ھذا یعد. التكیف على) ISELA( والعاطفي االجتماعي
 طفال األ  لتطور  المعیاریة المسارات على تؤثر أن یمكن الشدیدة  المحن ألن) CAFS( بالصراع

)Betancourt et al .2013، 2017(، وسھولة  بسرعة تغییرھا یمكن تدابیر استخدام یتطلب الذي األمر 
 من منظًما تحیًزا تضیف الموقع في التقییم مع  التكیف على القدرة فإن ذلك، ومع. السیاقیة االحتیاجات لتلبیة
 االجتماعي للتعلم الدولي التقییم عناصر علجمی   قویة المقدرین موثوقیة وجدنا ،على أي حال. المقیّم جانب

. نفسھ الطفل تقییم عند االتفاق من قویة مستویات لدیھم المقیّمین أن إلى یشیر مما ،(ISELA( والعاطفي
 بشكل  األطفال لتقییم المقیّمین إعداد إلى صارم وتدریب متعمقة استجابة خیارات إنشاء یؤدي أن یمكن

. الرابع  الیوم في میدانیًا اختباًرا وأجرینا كاملة أیام ثالثة لمدة المقیّمین یببتدر قمنا العراق، في. موثوق
 االجتماعي للتعلم الدولي للتقییم المستقبلیة لالستخدامات المقیّمین تدریب  في مماثل باستثمار نوصي

 ).ISELA( والعاطفي
 

 مع ولكن) ISELA( والعاطفي الجتماعيا للتعلم الدولي التقییم مع أجریناھا التي النھائیة المقایضة تكن لم
 للتطور  منھ التحقق تم  مقیاس تضمین من نتمكن لم والموارد، الوقت قیود بسبب. العراق في اختبارھا عملیة

 اختبار  وعمق  نطاق من ھذا حد. المعیار صالحیة لتحدید لألطفال االجتماعيو النفسي أو األكادیمي
) البیانات فقدان بسبب للعمر كبدیل( التصنیف استخدمنا ذلك، من بدالً . إنجازه یمكننا الذي الصالحیة
 للصحة  واعدة أدلة كنا قادرین على تقدیم أننا ورغم. التقارب صحة إلثبات الشخصیة للتھدیدات والتعرض
 مزید  إلى وتحتاج أولیة النتائج ھذه فإن ،النزاع وحل  والتعاطف، ،اإلجھاد وإدارة الذات، لمفھوم المتقاربة

 والعاطفي  االجتماعي التعلم لمھارات التمییزیة الصالحیة إثبات من نتمكن لم ذلك، إلى باإلضافة. التحقیق من
)SEL (الخطر  عوامل تضمنت يالت  الموجودة األدبیات عكس على. البعیدة الخطر عوامل مؤشر مع 

 للصدمات  قسًرا  النازحین األطفال تعرض دراسات في) التعذیب مشاھدة المثال، سبیل على( القریبة
)Morgos et al .2007 ;Smith et al. 2002(، مباشرة  المرتبطة الخطر عوامل تضمین عدم  قررنا 

 أسئلة  طرح قبل قوة أكثر إحالة امنظ لدینا یكون أن أردنا. السوریین الالجئین  لألطفال الصدمة بتجارب
 العوامل  عدد في لوحظت التي األرضیة تأثیرات تشیر أیًضا،. نزوحھم حول الصغار األطفال على حساسة
 الرغبة  تحیز إلى) خطر عوامل 7 من 1.2 عن المتوسط الطفل أبلغ( األطفال منھا عانى التي الخطرة

 .صلة ذات نتك لم البعیدة الخطر عوامل أن أو ةاالجتماعی 
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 المستقبلیة) ISELA( والعاطفي  االجتماعي للتعلم الدولي التقییم صحة  من التحقق  جھود تشمل أن یجب 
 المثال،  سبیل على. المعیار صالحیة لتحدید االجتماعي والنفسي األكادیمي للتطور وقوة صلة أكثر تدابیر
 التقییم  علیھا یتوفر  التي( الطوارئ حاالت  في للتعلیم وكاالتال بین المشتركة  الشبكة قیاس مكتبة تعمل

 یمكن وموثوقة صحیحة وتطویر تعلم مقاییس تجمیع على (ISELA) والعاطفي االجتماعي للتعلم الدولي
 المبادرة ھذه من مقیاس استخدام یؤدي أن یمكن). CAFS( الدول الھشة والمتأثرة بالصراع في استخدامھا

 ).ISELA( والعاطفي االجتماعي للتعلم الدولي التقییم لصالحیة فھمنا زیادة إلى

 
 خاتمة 

 
 ولكنھ صارم نفسي مقیاس  لتطویر اختبار وعملیة  متكرر تصمیم في  شرعنا  ، 2019 و  2016 عامي بین
 األداة  تصمیم تم. لألطفال) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم لمھارات المصدر ومفتوح للتطبیق قابل

 والقیود الموارد  دقیو وضع مع خصیًصا -) ISELA( والعاطفي  االجتماعي للتعلم الدولي التقییم - الناتجة
 أن  على قویًا دلیًال  الحالیة الدراسة تقدم. االعتبار في) CAFS( الھشة والمتأثرة بالصراع للدول اللوجستیة

 والتعاطف  اإلجھاد وإدارة الذات مفھوم  یقیس) ISELA( والعاطفي االجتماعي للتعلم الدولي التقییم
 لتوسیع. وموثوق صحیح بشكل العراق في یعیشون ینالذ الالجئین السوریین لألطفال النزاع  حل ومھارات

 األداة استخدام یمكن األطفال، على) SEL( والعاطفي االجتماعي التعلم برامج  تأثیر إلى المستندة األدلة
الھشة   الدول في األثر تقییمات أو المھارات  مراقبة سیاق في المقیّمین من  مجموعات قبل من موثوق بشكل

 ).CAFS( والمتأثرة بالصراع
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