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  االجتماعيالتعلم  برامج إلنشاء   النھج التشاركياستخدام 
 ) SELالعاطفي (

 أھالً سمسمحالة  
SHANNA KOHN, KIM FOULDS, CHARLOTTE 
COLE, MacKENzIE MaTTHEWS, aND LAILA 

HUSSEIN 

 ملخص
 

في   )استخدام النھج التشاركي القائم على معرفة تأثیر الصدمات(تسلط ھذه الورقة الضوء على  
و األوسط،  للشرق  التلفزیوني  سمسم  أھالً  برنامج  تشاركي   تؤكد إنشاء  نھج  استخدام  أھمیة  على 

) وثیق الصلة بالثقافة. أھالً سمسم ھو أحد عناصر SELتعلیمي اجتماعي عاطفي (لتصمیم محتوى  
تحمل االسم نفسھ، تم إنشاؤھا بواسطة ورشة سمسم ولجنة اإلنقاذ الدولیة بتمویل من كبرى  مبادرة  

والرعایة  .Foundation  LEGOو  MacArthurمؤسستي   المبكر  التعلم  البرنامج  ھذا  یقدم 
المت واألسر  وبرامج  لألطفال  اإلعالم  وسائل  من  مزیج  خالل  من  السوریة  األزمة  من  ضررة 

الخدمات المباشرة. في ھذا المقال، نقدم مراجعة للبحوث والمشاورات التي أجرتھا ورشة سمسم  
العراق واألردن وسوریا ولبنان    كل من  المحلیین في  الطفل  مع المجتمعات المحلیة وخبراء تنمیة

كان ھدف ورشة سمسم ھو تحدید مجال و.  2018الثاني / نوفمبر  آب / أغسطس إلى تشرین  من  
 ،تركیز البرنامج التلفزیوني وتحسینھ وإنشاء محتوى مالئم محلیًا وقائم على معرفة تأثیر الصدمات

ولھا تأثیر أكبر   واسع   ) التي لھا صدىSELالعاطفي (  االجتماعيستمد من استراتیجیات التعلم  مو
  االجتماعي برمجة التعلم    وصول من أجل  أنھعتقد  نفي منطقة االستجابة السوریة.    الجماھیر  على

أن یقوم مصممو البرامج بتطویر    من األھمیة بمكانف  ) لتحقیق أقصى قدر من التأثیر،SELالعاطفي (
أطر اجتماعیة عاطفیة لألطفال من األلف إلى الیاء من خالل العمل مع مقدمي الرعایة والممارسین 
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 مقدمة 
 

تُظھر األبحاث أن برامج حیث  ).  SELالعاطفي (  االجتماعيال یمكن المبالغة في قیمة برمجة التعلم  
بناء المھارات التي تعتبر ضروریة للقدرة في  ) تساعد األطفال  SELالعاطفي (  االجتماعيالتعلم  
ومن   .)Umiltà et al  .2013والتعافي والتعامل مع التعرض طویل األمد للصدمات (   التأقلمعلى  

الممكن أن تعمل على تعزیز النتائج األكادیمیة لألطفال من خالل تزویدھم بأدوات تساعدھم على  
). تبرز أھمیة تدخالت  Durlak et al.  2011التركیز، وتنظیم مشاعرھم، والتعامل مع الضغوط ( 

 ، حیثصألطفال الذین عانوا من صراع عنیف بشكل خا مع ا)  SELالعاطفي (  االجتماعيالتعلم  
في مناطق الحرب أن التعرض لألحداث الصادمة  أُجریت على األطفال  أظھرت األبحاث التي 
یرتبط ارتباًطا وثیقًا بنتائج الصحة البدنیة والعقلیة، وأن التعرض لخمسة أحداث صادمة أو أكثر 

-Panterیضاعف ثالث مرات خطر اإلصابة باضطرابات نفسیة واضطراب ما بعد الصدمة (
Brick et al  .2009  ;Shonkoff et al.  2012 تصبح ھذه التأثیرات حادة بشكل خاص في .(

الحساسیة  شدید  یجعلھ  مما  لھ،  نمو  بأسرع  الدماغ  یمر  الطفل، عندما  حیاة  من  األولى  السنوات 
 للتأثیرات البیئیة.

 
تأثیر  المستفیدین و) صدى كامل لدى  SELالعاطفي (  االجتماعيمن أجل أن یكون لبرمجة التعلم  

 Cornwall 2002; Tufteأكبر، فمن الضروري اتباع نھج تشاركي في تطویر مثل ھذه البرامج (
and Mefalopulos 2009 یفرض الحد األدنى من معاییر التعلیم من الشبكة المشتركة بین .(

وشفافیة  ة  فعالی"ب  المشاركةأعضاء المجتمع    على)  INEEالوكاالت للتعلیم في حاالت الطوارئ (
إطار رعایة  ینصو ) في تصمیم وتحلیل االستجابات التعلیمیة.INEE 2010، 22وبدون تمییز" (

"عندما تشعر    على أنھ  -وھو نھج مقبول لتنمیة الطفولة المبكرة في المجتمع اإلنساني  -  التنشئة
أكثر نجاًحا   وااألسر بالتقدیر وعندما تشارك في تصمیم البرنامج وتقدیمھ، فمن المرجح أن یكون

 World Health Organization, UNICEF, and" (یستمروا في بذل المزید من الجھودوأن 
World Bank 2018, 38.( 

 
تشیر الدراسات إلى أن حیث  نفس القدر من األھمیة لتصمیم البرنامج ھو االعتراف بآثار الصدمة.  

نتائج األطفال الحقًا في الحیاة الضغط المستمر الشائع في البیئات اإلنسانیة یمكن أن یؤثر   على 
)Jabbar and Zaza 2014; Britto et al.  2016  ;Bouchane et al.  2018  توظف  .(

إدارة خدمات -)  2014وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة (محتوى من  ورشة سمسم  
أنھ نھج قائم على   علىتشیر الیھ وھي  –) 2014إساءة استخدام المواد المخدرة والصحة العقلیة (

الصدمات   تأثیر  ووادارك  معرفة  األطفال،  على  للصدمة  النطاق  واسعة  على الاآلثار  تعرف 
و واألعراض،  البرنامج االستجابة  العالمات  محتوى  في  بالصدمات  المعرفة  دمج  خالل  من 

 .بفاعلیة الصدمةالتأثر ب إعادةیساھم في مقاومة وممارساتھ و
 

) لألطفال الصغار SELالعاطفي (  االجتماعيعلى الرغم من وجود أدلة على أھمیة برمجة التعلم  
التوصیات الستخدام نھج تشاركي قائم على معرفة  وباالضافة الى  المتأثرین بالصراع والنزوح،  

)  ECDتأثیر الصدمات لتصمیم البرامج وتنفیذھا، إال أن القلیل من برامج تنمیة الطفولة المبكرة (
 من ھذه البرامج  أقلأن فئة  ، حتى  )SELالعاطفي (  االجتماعيفي حاالت الطوارئ تركز على التعلم  

 Meashamإشراك المجتمعات المحلیة بشكل ھادف في تطویر المحتوى الخاص بھم (ب یقومون
et al  .2014  ،(عادة من ستة أشھر إلى سنة واحدة) تساھم األطر الزمنیة القصیرة للمشروع .(

في حین أن الجداول    ؛ھذا النقص. ومع ذلكمفاقمة  دم كفایة األموال، والطبیعة الطارئة للعمل في  وع
 ون یتشرد ؛ حیث أن الالجئینبعید المدىھو قد تكون قصیرة، فإن تأثیر النزوح اریع الزمنیة للمش
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). لذلك، من األھمیة  World Bank 2016عاًما ( 26إلى  10 تتراوح من  لمدةالیوم في المتوسط 
بمكان أن یتعرف ممولي التعلیم في برامج الطوارئ والمنظمات التي تقدم مثل ھذه البرامج على 
اآلثار الضارة للنزاع والنزوح على الصحة العقلیة لألطفال وتوجیھ مواردھم نحو برمجة التعلم 

 الجمھور المستھدف.تجد تجوابًا من ) ذات الصلة ثقافیًا والتي SELالعاطفي ( االجتماعي
 

وخبراءإن   المحلیة  المجتمعات  مع  إجراؤھا  یتم  التي  وخبراء    األبحاث  المناھج الطفولة  تصمیم 
التعلیمیة   التلفزیونیة  البرامج  المشترك الخاص  الدولي  أمًرا أساسیًا لنموذج اإلنتاج  تعتبر  وإنتاج 

البرنامج من خبراء تنمیة الطفل    بورشة سمسم، كما ھو الحال في طلب المشورة بشأن محتوى 
قام مؤسسو ورشة سمسم بتطویر وقیادة ھذا النھج، المعروف اآلن  وقد ). Cole 2016المحلیین (

 عملیةالفي ھذا المقال، نلخص   ).Cooney 1966; Lesser 1974باسم نموذج ورشة سمسم ( 
ة ورقمیة في سیاق  إلنشاء برامج تلفزیونیوذلك    تشاركيّ النھج  الورشة سمسم لتكییف    التي تقوم بھا 

السوریة.   أیضا  نوضح  واالستجابة  التعلم  ھنا  تحدید  في  ساعدنا  تشاركي  نھج  اتباع  أن  كیف 
) كمحور أساسي ألھالً سمسم وساعدنا في إنشاء برنامج تلفزیوني وثیق  SELالعاطفي (  االجتماعي

ري  ة قیام مطوّ نسلط الضوء أیًضا على أھمیوالصلة بالثقافة وقائم على معرفة تأثیر الصدمات.  
) من األلف إلى  SELالعاطفي (  االجتماعيافتراضاتھم وتطویر برامج التعلم    بالتحقق منالبرامج  

 . أو بعید المدى  المستدام تأثیرالالیاء من أجل تحقیق 
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 سمسم  أھالً  برنامج لىة عامة عنظر
 

ملیون شخص مشرد حالیًا في جمیع أنحاء العالم، ونصفھم تقریبًا من األطفال.   71ما یقرب من  
االستجابة  و منطقة  الحرب    ةالسوریلألزمة  في  بدء  منذ  سوري  طفل  مالیین  أربعة  حوالي  ُولد 
)UNICEF 2018  .(  النازحین  وة العاطفیة  االجتماعیالتنمیة المعرفیة ووتعتبر الصحیة لألطفال 

عدم سوریا معرضة للخطر بشكل خاص، بسبب  داخل  ن یعیشون في األردن ولبنان والعراق والذی
ل المبكرة.  قدرتھم  الطفولة  مرحلة  والتعلیم في  الرعایة  إلى  اآلثار على  ولوصول  ھذه  تقتصر  ال 

األطفال الذین یعیشون في المجتمعات المضیفة، ال سیما  بل وتشمل أیًضا ؛ فقط األطفال المھجرین
والذین في المناطق منخفضة الدخل والذین لدیھم وصول محدود إلى خدمات تنمیة الطفولة المبكرة،  

والتعلیم  یفقدون أیًضا فرًصا مھمة    األطفال الذین یعانون من تجارب سلبیة كما أن   .في الرعایة 
قات التي ستتبعھم طوال حیاتھم، بما في ذلك ضعف الصحة معرضون لخطر شدید لإلعا   وقاسیة

) الدخل  وانخفاض  المعرفي،  والعجز  والعقلیة،   Felitti et al  .1998  ;Lahiri, vanالبدنیة 
Ommeren, and Roberts 2017; Measham et al. 2014 ;Forman-Hoffman et 

al. 2013 ;Cook et al. 2017.( 
 

كًال من    MacArthurمنحت مؤسسة    ،  2017ون األول / دیسمبر  استجابة لھذه األزمة، في كان
الدولیة ( بتصمیم وتقدیم  ) لتقوما معًا  change &100() منحة  IRCورشة سمسم ولجنة اإلنقاذ 

ل  االستجابة برنامج  منطقة  في  یعیشون  الذین  األطفال  لمالیین  والتعلیم  المبكرة  الطفولة  رعایة 
خدمات تنمیة الطفولة المبكرة  بحیث یتم تقدیم  أھالً سمسم،  ج  شرعت المؤسستان في برنامالسوریة.  

ة والعیادات االجتماعیالمباشرة من خالل الفصول الدراسیة والمراكز المجتمعیة وبرامج الحمایة  
تُستكمل ھذه الخدمات بمحتوى  ، فیما  الصحیة وغیرھا من األماكن التي یتردد علیھا األطفال واألسر

یتم تقدیمھ على منصات البث یتناسب مع الثقافة السائدة في ھذه المجتمات و  )فیدیومرئي (تلفزیوني  
الضوء على ویسلط  إطار رعایة التنشئة،    ھذا البرنامج    والمنصات الرقمیة. یستخدمالتلفزیوني  

رئیسیتین المبكھما   ركیزتین  للتعلم  لألطفال  فرص  توفیر  االستجابة  ر،:  سریعة  رعایة   وتقدیم 
)World Health Organization, UNICEF, and World Bank 2018  .(عمل أھالً سمسم  ی

الصحة الجیدة والتغذیة الكافیة : وھي  أیًضا على دمج الجوانب الثالثة األخرى إلطار رعایة التنشئة
الطفل الموجودة في لجنة اإلنقاذ برامج حمایة الطفولة المبكرة وصحة  ، من خالل  واألمن والسالمة

 ). IRCالدولیة (
 

من   أقل  یذھب  الحالي،  الوقت  میزانیة%    3في  التعلیم،  االستجابات    من  إلى  العالمیة  اإلنسانیة 
). ھذا یعني أنھ  UNESCO 2017فقط من ذلك إلى برمجة الطفولة المبكرة (   بسیط  ویذھب جزء

ال یوجد دعم كاٍف لألطفال الصغار الذین یعیشون في سیاقات الطوارئ. عندما یتم تصمیم البرامج 
النقص من خالل  التلفزیونیة بعنایة لضمان مالءمتھا الثقافیة، فإنھا تتمتع بالقدرة على تعویض ھذا 

تقدیم الشخصیات والسیناریوھات التي تعكس التجارب التي یعیشھا ھؤالء األطفال. وھذا بدوره  
یساعد على تغییر المعرفة والمواقف وسلوكیات األطفال واألسر بجزء بسیط من تكلفة العدید من  

مجة الخدمات  برومن الجدیر بالذكر أن  ).  Mares and Pan 2013نماذج االستجابة اإلنسانیة (
بالقدرة على تزوید األطفال والكبار الذین یھتمون بھم تتمتع    )IRCالمباشرة للجنة اإلنقاذ الدولیة (

نھًجا قائًما فیھ  خذ  بتت، في الوقت الذي  ببرامج تفاعلیة قائمة على اللعب تلبي احتیاجاتھم الخاصة
إن ھذا النھج المشترك لتقدیم لذا ف .على البحث لتزوید األطفال ومقدمي الرعایة بالتعلیمات المیسرة

المبكرة الطفولة  تنمیة  كبیًرا    خدمات  وعدًا  خالل  یحمل  من  استخدام  من  اإلعالم كًال  وسائل 
و بالثقافة  الصلة  ذات  الصدمات  القائمةالجماھیریة  تأثیر  معرفة  و  على  جھة،  العمیق من  التأثیر 

ی  لبرمجة الخدمة المباشرة  سمسم نموذًجا جدیدًا لبرامج تنمیة أھالً   مشروع  قدممن جھة أخرى. 
من  والتي تحقق نجاًحا تشغیلیًا على نطاق واسع،    االستجابة اإلنسانیة حاالت الطفولة المبكرة في
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التي تجمع بین  ولبرامج تنمیة الطفولة المبكرة    والمشاركةقائم على األدلة  خالل تقدیم النموذج ال
.قوة التلفزیون والخدمات المباشرة
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 التلفزیون دعم التنمیة اإلیجابیة للطفولة من خالل 

 
والذي یحمل    أھالً سمسم البرنامج التلفزیوني  إنشاء    ھو  أھالً سمسممشروع  ل العناصر األساسیة أحد

والذي یستھدف  شارع سمسم    البرنامج التلفزیوني الشھیر  النسخة العربیة مننفس االسم، ویعتبر  
یعیشون في سوریا والعراق واألردن أعمارھم بین ثالث إلى ثماني سنوات والذین تتراوح  ألطفال  ا

والمنصات الرقمیة من الطرق   التلفزیوني  تعد منصات البثكما   ولبنان والشرق األوسط الكبیر.
لتقدیم محتوىً  ما   التلفزیونیصل    عالي الجودة على نطاق واسع في المنطقة، حیث  الھائلة  إلى 

 Melki et al  .2012  ;Sweis and(المستھدفة بالبرنامج  ان األربعة  في البلد   %  90یتجاوز  
1Baslan 2013; MICT 2014; Wagner, Glioti, and Hussein 2021).    وجدت  وقد

كل   یعیشون فيالذین  سوریین  ال الجئین  الیعیشون في وطنھم والذین  سوریین  لدراسة استقصائیة ل
حتى في مخیمات   -أن القنوات الفضائیة منتشرة في كل مكان تقریبًا    ،األردن ولبنان وتركیا   من

 70، حیث تجاوز أیًضا  كما أن الوصول إلى الھواتف المحمولة مرتفع، )MICT 2014الالجئین (
 GSMAفي األردن (  %   70في العراق، وحوالي    %  60في سوریا، و  %    50في لبنان، و  %

2019.( 
 

التي تجعل البرامج التلفزیونیة، وتتجاوز فوائد الحجم وفعالیة التكلفة ھناك العدید من العوامل التي 
  ومن ھذه العوامل  وال سیما برامج ورشة سمسم، منصة فریدة لتعزیز النتائج اإلیجابیة لألطفال.  

نظًرا ألن نموذج ورشة سمسم یتضمن    تمثیل الصورة المجتمعیة،  على تعزیز  ة ھذه البرامج  ھو قدر
لجھات المعنیة المحلیة، فإن برامجنا تقدم لألطفال الشخصیات والمشاھد  لومشاركة    بحثًا مجتمعیًا 

لھ تأثیر قوي على   لقد ثبت أن التمثیل الھادفوالقصص التي تعكس حیاتھم وتجاربھم الخاصة. و
). وبسبب ھذا االرتباط، تكسب  Martins and Harrison 2012احترام الذات لدى األطفال (

التي   التعلیمیة  الرسائل  تذكر  على  یشجع  مما  وتعاطفھم،  األطفال  عاطفة  البرنامج  شخصیات 
شیا  ا للبرامج التلیفزیونیة القدرة على التأثیر في السلوك. تم ومن ھذه العوامل أیًضا، أنیروجونھا. 

 Singhalري للتعلیم الترفیھي () واألساس النظ Bandura 1962(  االجتماعيمع نظریة التعلم  
and Rogers 1999  ،(تطبیق المھارات تدعم أیًضا  التقلید ولكن  امج ال تدعم فقط  لبر حیث أن ھذه ا

التي تشتد الحاجة إلیھا. وأخیًرا، یتمتع التلفزیون بالقدرة على التأثیر في مستویات متعددة في حیاة 
ب،  الطفل الخاصة  االتصال  مفاھیم  والمرتكزة على   االجتماعيالتغییر  باالعتماد على  والسلوكي 

البیئي   برونفنبرینر  األفراد 1979(  االجتماعينموذج  األطفال  ورشة سمسم  برامج  تستھدف   ،(
والھیاكل   التأثیرات األكبر (على سبیل المثال، شبكات األسرة واألقران والمجتمع  وتعالج أیًضا 

وتطوره. تعد الوسائط أیًضا جزًءا من النظام البیئي    ة والثقافیة) التي تؤثر على نمو الطفلاالجتماعی
الثقافي األوسع للطفل، وتتمثل إحدى نقاط القوة في نموذج ورشة سمسم في جاذبیتھا وقدرتھا على 

یقوم  ،  بدایاتھفمنذ    تشجیع البالغین في حیاة األطفال على تبني نموذج للرعایة سریعة االستجابة.
قص عن  سمسم  شارع  برنامج  الكبار  منشئو  إلشراك  والفكاھة  والموسیقى  المشاھیر  بتضمین  د 

 المزید إذا كان شخًصا بالغًا یشاركھم.   ونل سیتعلما طفأن األیعتقدون  واألطفال على حد سواء ألنھم  

 
المشھد اإلعالمي األصغر التي أجرتھا  بینما تشیر ھذه االستشھادات إلى معدالت االختراق قبل بدء الصراع في سوریا، تشیر دراسات  1

.ورشة سمسم إلى أن المعدالت ال تزال متشابھة
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 استخدام نھج تشاركي في إنشاء أھالً سمسم 
 

كما ھو الحال مع جمیع منتجات ورشة سمسم، بدأ تطویر أھالً سمسم بالبحث واالستشارات على 
مقدمو الرعایة والسیاق الثقافي في بالدور المھم الذي یلعبھ  ا اعترافً ویأتي ذلك  ،أرض الواقع

لجأت ورشة  و، (Bronfenbrenner 1979; Lagercrantz 2016النمو المبكر للطفل (
واألطفال الذین یعیشون في  عاملین مع األطفال واألسر سمسم عمدًا إلى مقدمي الرعایة وال

ھج التشاركي ورشة  تصمیم المناھج الدراسیة للموسم األول. ساعد ھذا النمشاورتھم في المنطقة ل
سمسم على تحدید مجاالت التركیز الحاسمة ألھالً سمسم وساعد في إنشاء منتج مناسب ثقافیًا 

 ومرن محلیًا.
 

فیما یلي تقریر عن عملیة تطویر برنامج أھالً سمسم، وعن النتائج الرئیسیة من كل فرع من  
االستشاریین الخبراء، والعمل مع  التشاركي: تقییم االحتیاجات، والتشاور مع فروع النھج 

 2مجتمعات البحث عبر اإلنترنت، ودراسة تكوینیة لمحو األمیة العاطفیة لألطفال (انظر الملحق).
استخدمنا ھذه الدراسات للتأكد من أننا قمنا بتضمین أصوات المجتمعات ذات الصلة في تطویر 

 البرنامج وتصمیمھ. 
 

 ) SELالعاطفي ( االجتماعيالدعم بمھارات التعلم   : الحاجة إلىاالحتیاجات  تقییم   نتائج - أ
لتقییم   االحتیاجفإنھا تبدأ أوًال بتحدید تبدأ ورشة سمسم في تطویر أي إنتاج تلفزیوني جدید حین 

أجرینا تقییم   ، وقد) Foulds et al .2021( الفجوات الحالیة لألطفال الصغار في سیاق معین
الرعایة  يمقدممع    2018احتیاجات أھالً سمسم في األردن ولبنان والعراق وسوریا في أغسطس 

كونك  سعادة  االسباب التي تؤدي الشعور باللمساعدتنا على فھم العاملین مع االطفال  ینوالممارس
 تحدیاتكذلك الو،  لطفل یبلغ من العمر ثالث إلى ثماني سنوات في تلك المنطقة  أحد الوالدین

التي طلبوا المشورة  القضایا ، وتحدید للوالدینتحدید االستشاریین الموثوق بھم  الناتجة عنھ، وكذلك
لقد سألنا أیًضا عن آراء مقدمي الرعایة والممارسین حول موضوعات التركیز المحتملة وبشأنھا. 

 3لبرنامج تلفزیوني جدید لألطفال.
 

 
تعیش في العراق واألردن    التي  المضیفالمجتمع    عائالتو كانت مجتمعاتنا البحثیة عبر اإلنترنت عبارة عن مجموعة من النازحین السوریین   2

دقیقة تغطي مجموعة من الموضوعات، مثل الجوانب المختلفة للتوعیة   30للمشاركة في لجان بحثیة ربع سنویة مدتھا    قمنا بدعوتھم   الذین وولبنان،  
التجاریة،   التلفزیوني  والتعلیقاتبالعالمة  للبرنامج  التطویر  قید  األولیة  المفاھیم  على  الفعل  وردود  العرض  آلیات  األسر  . على  جمیع  لدى  كان 

لقد حصلوا على مكافأة فخریة لمشاركتھم لتغطیة  . ن من اللجان البحثیة المشاركة وصول ثابت إلى ھاتف ذكي ویمكنھا المشاركة في أكبر عدد ممك
یتضمن الملحق نظرة عامة على تقییم االحتیاجات ومجتمعات البحث عبر اإلنترنت والبحوث  . استخدام بیانات الھاتف المحمول الخاصة بھم والوقت

تعریفنا للبحث في ھذا المقال   لقد اقتصریین كان جزًءا من ھذا النھج التشاركي، االستشار الخبراءمع في حین أن التشاور . التكوینیة التي أجریناھا
 .المباشرین أھالً سمسمعلى مشاركتنا مع مستخدمي 
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  أو   أبًا ھم ردًا على أسئلة حول تحدیات األبوة واألمومة، أفاد مقدمو الرعایة أن أفضل جوانب كونو
، والمسؤولیة عن رغبات واحتیاجات األطفال، وإعطاء وتلقي  األمومةو ھي الشعور باألبوة أًما 

عناصر  الحب والرحمة من أطفالھم، ومراقبة أطفالھم یكبرون. أفاد مقدمو الرعایة أن أصعب 
عدم  على تلبیة احتیاجات أطفالھم بسبب المشكالت المالیة، و عدم القدرةھو  كونك أحد الوالدین

، ستقرالوضع األمني غیر المتأمین ظروف معیشیة آمنة في الظروف الحالیة و/ أو على  القدرة
 ، والتعامل مع الشخصیات المختلفة لألشقاء.المنفردة أو األمومة  والمسؤولیة، واألبوة

 
إرشادات األبوة واألمومة فیما یتعلق  بحثون عن مقدمو الرعایة األكثر شیوًعا أنھم ی كانت إجابات

األطفال،  وتنشئة، التربیةصحة األطفال، وتأدیب وإدارة سلوك األطفال، وطرق  قضایا ب
 المسائل المتعلقة بالتعلیم.و
 
وأعربوا عن  ،عرض تلفزیوني جدید لألطفال كان مقدمو الرعایة متحمسین بشأن احتمال ظھورو

لمواقف  الحاجة إلى برنامج یعكس القیم الثقافیة ویعلم األطفال مجموعة من المھارات وا
والمعلومات. عند سؤالھم عن الموضوعات التي یرغبون في التركیز علیھا في برنامج تلفزیوني  

معرفة القراءة والكتابة ألطفالھم جدید لألطفال، قال مقدمو الرعایة في المنطقة إنھم یریدون 
وشددوا  مجموعة من المھارات األخرى. باإلضافة الى والحساب باللغتین العربیة واإلنجلیزیة، 

ة العاطفیة، بما في ذلك احترام االجتماعیعلى الحاجة إلى التركیز بشكل خاص على المھارات 
اآلخرین، واألخالق الحمیدة، والعمل الجماعي والتعاون، والمشاركة والمساعدة، والتعبیر عن 

ات  المشاعر والعواطف، والثقة بالنفس، والتسامح، والتعامل مع االختالفات، والصدق، ومھار
االتصال. من المحتمل أن یكون تعبیر مقدمي الرعایة عن الحاجة المحددة للمساعدة في تدریس 

 ة العاطفیة مرتبًطا بضغوط العیش المتزایدة في بیئات الصراع واألزمات.االجتماعیالمھارات 
 

لبرنامج تلفزیوني جدید لألطفال صدى  المقترحة مواضیعالأفكار الممارسین حول  عكست وقد 
العدید من توصیات مقدمي الرعایة، على الرغم من أن الممارسین أعطوا األولویة للمھارات 

ة العاطفیة على المھارات األكادیمیة. وأوصوا بأن تركز السلسلة على المبادئ والقیم،  االجتماعی
دي واتخاذ القرار، ومھارات االتصال والصحة والنظافة، والحفاظ على البیئة، والتفكیر النق
والمھارات التقنیة، ھا، والبقاء فی  الى المدرسة  والتعبیر عن المشاعر والعواطف، وأھمیة الحضور

ة (على سبیل المثال، االحترام المتبادل والتفاھم، والثقة بالنفس، والتنظیم االجتماعیوالمھارات 
التحرش الجنسي، ونبذ العنف، ومحو األمیة،   الذاتي، وتكوین الصداقات)، وحمایة الذات من
 والحساب، وفنون اللغة (العربیة واإلنجلیزیة).

   
:  الحصیلة المھمة مع مقدمي الرعایة والممارسین عن ھذه أھالً سمسم أسفر تقییم احتیاجات 

) قبل كل SELاألطفال في منطقة االستجابة السوریة یحتاجون إلى التعلم االجتماعي العاطفي (
سلط تقییم االحتیاجات الضوء أیًضا على أھمیة مراعاة حساسیات األطفال الذین عانوا  وقد  شيء.  

المحتوى. مع وضع ھذا في االعتبار، شرعنا في المرحلة التالیة من  إنشاء  من الصدمات عند
ركیز أكثر مع االلتزام بنھج علم الصدمات وت ،ندوة المحتوى التعلیميوھي عملیة التطویر لدینا 

  ) باعتباره المحور األساسي لعرضنا.SELعلى التعلم االجتماعي العاطفي (

 
 .بالتبادل في ھذا البحث لإلشارة إلى مقدم الرعایة األساسي للطفل " مقدم الرعایة "و " الوالد"نستخدم   3
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   الخبراء اإلستشاریینالتعلیقات الواردة من 
 

العاطفي  االجتماعي، بعد قرارنا بتركیز محتوى أھالً سمسم على التعلم 2018في أیلول / سبتمبر 
(SEL) قمنا بتحسین منھجنا الدراسي من خالل مقابلة استشاریي التعلیم، بما في ذلك األكادیمیین ،

 والممارسین وعلماء النفس والمتخصصین في الصدمات والمخاطر والمرونة.  
لبنان ت في بیروفي مدینة األردن وفي َعمان مدینة الجتماعات التي عقدت في ت ھذه انضمتو

فجوة في یعتبر ذكروا أن التعرف على المشاعر وتنظیمھا واستشاریین من سوریا والعراق. 
مھارات األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین ثالث إلى ثماني سنوات والذین كانوا یعیشون في  

 ال سیما األطفال الذین عانوا من الصدمات. -العراق األردن ولبنان وسوریا و
 

سمعنا مراًرا وتكراًرا من االستشاریین أن المفردات العاطفیة لألطفال في المنطقة غالبًا ما وقد 
تقتصر على كلمتین إلى ثالث كلمات لوصف النطاق الواسع للمشاعر اإلنسانیة. إلى جانب ما 

القوي بنتائج الصحة البدنیة والعقلیة  ارتباطھا الصادمة ونعرفھ من البحث عن التعرض لألحداث 
)Panter-Brick et al .2009 ;Shonkoff et al. 2012 ،( تجدر اإلشارة إلى أن وھنا

المشاركة المحدودة في مصطلحات العواطف قد تكون سلوًكا تعلمھ مقدمو الرعایة الذین عانوا من 
األطفال من خالل المالحظة والتفاعل مع من حولھم، بدًءا من سن  وتعلمھ    4أثناء نموھم.  الصدمة

والتعبیر عنھا. سمعنا أیًضا أن  التعامل مع المشاعرفي مبكرة للغایة؛ وبالتالي، قد تتأثر قدرتھم 
التعبیر عن المشاعر یقتصر عادةً على سلوكین: تأثیر جامد أو مسطح، ورد فعل جسدي، وأحیانًا  

 ).Cole et al .2018عنیف، خاصة بین األطفال الذین عانوا من الصدمات (
 

فقد تحدثوا   لفي ورش العمشاركوا أخصائیو الصدمات والمخاطر والقدرة على الصمود الذین أما 
عن اعتبارات محددة لألطفال الذین مروا بتجارب سلبیة معینة، مثل العنف والنزوح. على سبیل 

في  السكانیة إحدى االستراتیجیات الشائعة التي نستخدمھا مع المجموعاتالمثال، عندما قدمنا 
ستشاریون إلى أن  أشار اال -"تخیل مساحة آمنة"  -الوالیات المتحدة الذین عانوا من الصدمات 

تخیل مكان آمن یمكن أن یؤدي إلى صدمة نفسیة لألطفال النازحین إذا كان المكان الذي یتخیلونھ 
 ھو المنزل الذي فقدوه. 

 
األردن  ، والصراعات المختلفة التي شارك فیھا )حتى اآلن 2003(، والصراع في العراق  )1990-1975(أثرت الحرب األھلیة اللبنانیة          4

واالستجابة  على مدى العقود العدیدة الماضیة على حیاة اآلباء واألمھات الذین لدیھم أطفال في فئتنا العمریة المستھدفة، بما في ذلك طریقة فھمھم  
 .یة للتكیف االنفصال عن المشاعر الجیاشة، ال سیما خالل فترات التوتر والصدمة الشدیدة، ھو بحد ذاتھ استراتیج . والتأقلم مع المشاعر
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متقدم جدًا لألطفال الذین  الوأوضحوا أیًضا أن تخیل مساحة آمنة یتطلب مستوى من التفكیر المجرد 
 عانوا من تأخر في النمو بسبب الصدمة. وأشار االستشاریون إلى أن الصدمة تؤثر على

 لقد یًضا على النطق.األشخاص في أي عمر على المستوى األساسي والحسي ویمكن أن تؤثر أ
 شجعونا على نمذجة أنماط التعبیر غیر اللفظیة والحسیة، مثل استخدام الموسیقى واأللوان

 أخیًرا، نصحنا المختصون بعدم التقلیل من أھمیة منحوواألشكال لتصویر المشاعر المختلفة. 
 المجھدة للكثیر منھم. یحتاج األطفال الحیاة في الوقت لذي یعیشون فیھ  مسلیا األطفال وقتًا ممتعًا و

إلى اللعب للتعلم، ومع ذلك فإن العدید من األطفال الذین یعیشون في حاالت الطوارئ لدیھم 
ولقد نصحوا أن تجربة شارع سمسم التي تمنح األطفال اإلذن بالمرح  عب والتعلم. محدودة لل فرصة

 والبھجة واألمل ستفعل الكثیر لدعم تطورھم اإلیجابي. 
 

 أھمیة التعرف على المشاعر وتنظیمھا 
 

بعد تلقي إرشادات االستشاریین، عدنا إلى مقدمي الرعایة الكتساب فھم أفضل ألفكارھم حول 
أھمیة تحدید وتنظیم المشاعر. لقد طلبنا أیًضا من مقدمي الرعایة تحدید مصطلحات العواطف  

طفالھم في الفھم، والمشاعر التي یعبر األكثر صعوبة بالنسبة ألأیھا یعتبر األسھل ووأیھا یعتبر 
 عنھا األطفال في أغلب األحیان.

 
أفاد  وقد  والواقع أن مقدمي الرعایة یضعون أولویة عالیة لقدرة أطفالھم على فھم وتنظیم عواطفھم. 

عدد كبیر من مقدمي الرعایة أنھم یؤمنون بقوة البرامج التلفزیونیة لدعم نمو أطفالھم ألنھم قالوا إن 
شعر مقدمو الرعایة أیًضا أن عرًضا والھم غالبًا ما یقلدون ما یرونھ على شاشات التلفاز. أطف

 تلفزیونیًا تعلیمیًا یمكن أن یمنح أطفالھم فرصة للتعلم أثناء االستمتاع أیًضا. 
 

عن   سؤالھم) و Shaver et al .2001عند تقدیم مجموعة من المشاعر األساسیة (بناًء على و
 :العرض، أفاد مقدمو الرعایة أن یتناولھا المشاعر ذات األولویة األعلى واألدنى التي یجب أن 

 
، بترتیب تنازلي، ھي السعادة  كان أطفالھم على درایة بھا المشاعر الثالثة األولى التي  •

 .  االھتماموالغضب و
 

 /والرھبةالغیرة  ھما وأھم مشاعر قد تكون غیر مألوفة ألطفالھم، بترتیب تنازلي،  •
الخوف. 



  11 2021دیسمبر  /كانون األول 

 
ھي الغضب والثقة   بھا  یتمنون لو كان أطفالھم أكثر معرفةالمشاعر الخمسة التي  •

 بالنفس والحزن وحب مساعدة اآلخرین والشجاعة.
 

من بین ھذه النتائج، قمنا بصیاغة منھج دراسي للموسم األول من أھالً سمسم والذي ركز على  
كانت مألوفة وغیر مألوفة لألطفال، والتي كانت مرتبطة  أساسیةتحدید واستكشاف تسعة مشاعر 

). ساعدتنا ھذه النتائج في صیاغة منھج  1بشكل خاص بطلبات مقدمي الرعایة (انظر الجدول 
 .لالحتیاجات المفصلة لجمھورنا  ویستجیب ذا مغزى نھ سیكونأنعتقد 

 
 مشاعرھم  األطفال ینقل   كیف: التكویني  البحث  نتائج

 
بالتزامن مع البحث عبر اإلنترنت الموصوف في الحاشیة أعاله وفي الملحق، أجرینا مقابالت 

فردیة مع أزواج من مقدمي الرعایة واألطفال في األردن ولبنان لفھم المصطلحات التي یستخدمھا 
وت األطفال للتعبیر عن مشاعرھم. خالل المقابالت، قرأ الباحثون كتب األطفال باللغة العربیة بص
عاٍل وتوقفوا عند نقاط معینة لطرح أسئلة على األطفال تتعلق بالمشاعر التي ظھرت في تلك 

اللحظة في القصة. وجدنا أن ردودھم تدعم تأكیدات مقدمي الرعایة والممارسین واالستشاریین بأن  
، مثل األطفال یكافحون للعثور على المفردات العاطفیة الالزمة لتحدید وتنظیم المشاعر المعقدة

القلق أو اإلحباط أو الشعور بالذنب أو الغیرة. كان النطاق العاطفي المفصلي لألطفال محدودًا، 
للحصول على  Kohn et al .2020وغالبًا ما لجأوا إلى عبارات أو أفعال لوصف الشعور (انظر 

تشاریین  االسالخبراء  أكدت نتائج ھذه المقابالت ما سمعناه منوملخص كامل لنتائج الدراسة). 
أن األطفال بحاجة إلى الدعم لبناء مفردات من  -ومن االستطالعات البحثیة عبر اإلنترنت 

 العواطف من أجل مساعدتھم على تحدید وتنظیم عواطفھم.
 

 تطبیق نتائجنا: 
 )SELالعاطفي (  االجتماعيشارع سمسم عربي جدید یركز على التعلم 

 
النتائج من ندوة المحتوى التعلیمي لدینا والدراسات البحثیة للمتابعة أیدت تأكیدات الممارسین 

) مھم لألطفال  SELالعاطفي ( االجتماعيأي أن التعلم  -ومقدمي الرعایة أثناء تقییم االحتیاجات 
والمعلمین من مقدمي الرعایة  المساھمات السوریة. بناًء على لألزمة الصغار في سیاق االستجابة 

ین وغیرھم مَمن أعربوا عن األھمیة الھائلة لھذا االجتماعیومسؤولي حمایة الطفل واألخصائیین 
؛ ركز الموسم األول بشكل  )SELالعاطفي ( االجتماعيأھالً سمسم على التعلم في المجال، ركزنا 

استند   لقة.ح  26على تسع مشاعر مختارة بعنایة خالل موسم وخاص على تحدید وتنظیم المشاعر. 
 درایة أقل تكون اختیارنا إلى توصیات من مقدمي الرعایة حول المصطلحات العاطفیة التي قد

 ). استجابةً لنداء مقدمي الرعایة1ألطفالھم واألكثر أھمیة بالنسبة لھم لتعلمھا (انظر الجدول 
باختیار وتقدیم ست  للمساعدة في تجھیز أطفالھم للتعامل مع عواطفھم أو التعامل معھا، قمنا أیًضا 

لقد اخترنا االستراتیجیات بناًء على  ). 2استراتیجیات للتأقلم كررناھا طوال الموسم (انظر الجدول 
توصیات االستشاریین الستراتیجیات المواجھة التي كانت ذات صلة ثقافیًا، ومناسبة تنمویًا  

االستراتیجیات من خالل األغاني  وذات الصلة بالمنطقة. قدمنا  والصدمات،للطفولة المبكرة، 
القصیرة والجذابة التي یمكن لألطفال ومقدمي الرعایة تذكرھا بسھولة، وقد تم توصیلھا من خالل  

 الشخصیات التي ارتبطوا بھا واھتموا بھا. 
 

 في الموسم األولالقویة مشاعر ال: 1جدول  
 الغضب  .1
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 طرق التخفیف من التوتر الناتج عن المشاعر القویة   – الموسم األول : 2جدول 

 
ضع یدیك على بطنك وقل "توقف". خذ نفًسا عمیقًا وبطیئًا من خالل أنفك  تنفس من البطن: ال .1

 أثناء تمدد بطنك، ثم اتركھ یخرج من فمك مع ترك بطنك ینكمش. 
 

 خذ نفًسا عمیقًا وعدّ ببطء من واحد إلى خمسة.  : 5عّد إلى ال .2
 

من خالل الحركة الجسدیة: ھّز یدیك،    مشاعرك تخرجدع    التعبیر بالحركات: .3
 ، وارقص للتعبیر عما تشعر بھ.دمیكدس بقو

 
بالرسم:  .4 وملمس    التعبیر  وشكل  لون  في  فّكر  بھ.  تشعر  لما  صورة  ارسم 

 مشاعرك.
 

تحدث إلى شخص بالغ موثوق بھ حول ما تشعر بھ. اطلب    اطلب المساعدة:  .5
 المساعدة والدعم.

 
حدّد ھدفك أوالً. بعد ذلك، حدّد الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذھا    ضع خطة: .6

 للوصول إلى ھدفك.

 
 

انطالقًا من بحثنا مع المجتمعات المحلیة ونصائح خبراء تنمیة الطفل المحلیین بشأن محتوى 
 البرنامج، تستند نظریة التغییر التي تدعم نھجنا في برنامج أھالً سمسم على فكرة أن التعرف على

 والتكیفوالمرونة  النمو الصحياء ھو جانب أساسي من جوانب المشاعر والتعبیر عنھا بشكل بنّ 
تُظھر األبحاث أن القدرة على تحدید المشاعر والتعبیر عنھا وتنظیمھا بشكل أفضل  والفعال. 

استیعاب األطفال للسلوكیات  زیادة ة) تساعد على االجتماعی(مكونات مھمة للكفاءة العاطفیة و
 Izard etاألقران والمدرسة ( مع وتوفر في النھایة أساًسا لقدرتھم الحقًا على العمل  وإخراجھا،

al .2001 كما ھو الحال بالنسبة الكتساب أي مھارة، یحتاج األطفال إلى تعلم األساسیات قبل أن .(
یف عدد محدود من المشاعر األساسیة  یتمكنوا من إتقان التعقیدات. من خالل التركیز على تصن

وفر أھالً سمسم أداة إلتقان عنصر أساسي لمھارات التعلم  ی وتحدیدھا والتعبیر عنھا بشكل مناسب، 
   النزاعات.) على نطاق أوسع، مثل تبني المنظور وحل SELالعاطفي ( االجتماعي
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وشخصیاتھ ولغتھ من خالل البحث  وموقعھرض العالتعاون مع مكان لدعم ھذا النھج، یتم أیًضا 
والتوجیھ من المستشارین المحلیین، الذین أكدوا أن عكس التنوع الثري للشرق األوسط سیكون  

منزل وحدیقة من الطبقة على   العرض وقعیحتوي م  من ھذه المنطقة. مھًما إلشراك األطفال
النموذجیة الموجودة في سوریا والعراق واألردن الوسطى وھي عبارة عن مزیج من المنازل 

یشمل األسر  وعكس بیئة واقعیة ومرتبطة بمقطع عرضي كبیر من مشاھدینا، ، ویھدف إلى ولبنان
من جمیع مستویات الدخل في جمیع أنحاء الشرق األوسط. كان اختیارنا للغات مقصودًا أیًضا. 

الشامیة ویضم شخصیات تتحدث اللھجات  یتم إنتاج العرض بشكل أساسي باللغة العربیةحیث 
السوریة واألردنیة والعراقیة واللبنانیة. نحرص بشكل خاص على استخدام الكلمات والعبارات 

مشترك بین األشخاص الذین یعیشون في البلدان األربعة المستھدفة،   التي تتمتع بأوسع فھم ومعنىً 
لتحدید مفاھیم و نا اللغویون باللھجة المحایدة. وبالتالي نخلق، قدر اإلمكان، ما یشیر إلیھ مستشارو

المناھج الرئیسیة والتعبیر عنھا، تستخدم الشخصیات مفردات في اللغة العربیة الفصحى الحدیثة، 
وھي مألوفة ویتحدث بھا الناس في جمیع أنحاء المنطقة وھي اللغة التي یستخدمھا معظم األطفال 

الً سمسم یضم ضیوفًا بالغین وأطفاًال من الشرق األوسط  في المدرسة. جزء العرض المتنوع من أھ
الذین یتحدثون بلھجاتھم والكبیر، بما في ذلك مصر والمملكة العربیة السعودیة وغیرھما، 

أكدت لنا التعلیقات الواردة من خبراء اللغة والمستشارین المحلیین أن عرض واألصلیة. 
األوسط األوسع سیعكس واقع الشتات ویساعد   شخصیات من بلداننا األربعة المستھدفة والشرق

على تعزیز االنفتاح والتقدیر للتنوع الغني للثقافات والبلدان واللھجات في جمیع أنحاء المنطقة، مما  
 سیزید في النھایة مشاركة األطفال. 

 
كشف النھج التشاركي الذي اتخذناه في تطویر أھالً سمسم أن األطفال یكافحون للعثور على  

غالبًا إلى مصطلحات العمل، مثل "لقد انتھیت".  ونأ ویلج دات للتعبیر عن مشاعرھم المعقدة المفر
 لھذا السبب، قمنا عن قصد ببناء تعریفات لمصطلحات المشاعر في الحلقات.  

كل حلقة واختتامھا، وتصف شخصیات البرنامج المظاھر  بدایةعند  المحوریةیتم تحدید المشاعر 
لتعزیز فھم األطفال، قمنا أیًضا بدمج الدعامات المرئیة والجسدیة للمشاعر في جمیع البرامج. 

 المرتبطة بكل عاطفة، مثل استخدام العبوس لإلشارة إلى الحزن. 
 

 
ھار التعاطف واالستجابة تعلمنا أن مقدمي الرعایة یسعون للحصول على إرشادات حول كیفیة إظ

شخصیتین من الكبار البالغین، تیتا نور في الموسم األول  یضم العرض لذلك لمشاعر أطفالھم. 
وھادي، اللذان یقدمان الرعایة لبسمة وجاد، وھما شخصیتان مركزیتان في أھالً سمسم. سمعنا  

ا إلى الدعم في تطویر مراًرا وتكراًرا من المستشارین أن البالغین في المنطقة یحتاجون أیضً 
ة العاطفیة، لذلك قمنا بتضمین مقدمي الرعایة عمدًا في العرض كوسیلة  االجتماعیالمھارات 

لنمذجة التعبیر العاطفي الصحي والتعاطف مع مقدمي الرعایة في المنطقة الذین یشاھدون أھالً  
ابة للسیناریوھات سمسم مع اطفالھم. قمنا ببناء أطر عمل لتوجیھ مقدمي الرعایة في االستج 

العاطفیة الصعبة.على سبیل المثال، صاغت تیتا نور وھادي خطوات بسیطة في كیفیة االستجابة 
للمشاعر، مثل مساعدة الطفل على تحدید الشعور باستخدام تعابیر الوجھ والعالمات الفسیولوجیة،  

ره، ومساعدتھم  التي یشعر بھا، والتحقق من صحة مشاعالمشاعر ومساعدتھ على تحدید أسباب 
 ستراتیجیة مناسبة للتكیف. اعلى إیجاد 

 
 

كان على نفس القدر من األھمیة تصویر شخصیات األطفال بطریقة أعطتھم القدرة على تحدید  
عواطفھم والتعامل معھا. على سبیل المثال، تمثل الحلقات نموذًجا لألطفال الذین یذھبون إلى 

المساعدة. استجاب ھذا االختیار لما توصلنا إلیھ من أن األطفال في   ویطلبون البالغینشخصیات 
 كثیر من األحیان ال یعرفون كیفیة التعبیر عن مشاعرھم أو التعامل معھا بطریقة صحیة. 
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أخیًرا، مع األخذ في االعتبار النتائج المستخلصة من تقییم االحتیاجات وتوصیات المستشارین، 

 من أن محتوى البرنامج قائم على معرفة تأثیر الصدمات.اتخذنا عدة خطوات للتأكد 
تمارین التخیل تجنبت الموسم األول  في استراتیجیات التأقلم التي اخترناھا كمحور تركیز :أوالً 

ركزت  والتي تتطلب من األطفال التفكیر في مفاھیم السالمة المجردة التي قد تسبب صدمة نفسیة.  
استراتیجیاتنا بدالً من ذلك على مفاھیم محددة، مثل العد إلى خمسة، وأخذ نفس عمیق، وتحریك  

 جسد للعمل من خالل المشاعر.ال
تصال غیر اللفظي لنمذجة التعبیر. على سبیل المثال،  استخدمنا عن قصد استراتیجیات اال :ثانیًا  

یستخدم الشخصیة الرئیسیة جاد فرشاة رسم للتعبیر عن مشاعره عندما ال یتمكن من العثور على  
الكلمات ألفكاره. وأخیًرا، اتخذنا نھًجا فكاھیًا قائًما على اللعب لقصص األحداث، مما أعطى 

 للتفاعل مع المحتوى بطریقة مبھجة وإیجابیة. ومقدمي الرعایة فرصة  لألطفال
 

قاموا  مشاھدین مركزةالباحثون لمجموعات  عرضھا بمجرد اكتمال المشاھد لحلقات أھالً سمسم، و
صریح للحصول على تعلیقات من مجموعات األقلیات ومقدمي الرعایة  واضح وبإنشائھا بشكل 

الوقائع بشكل عام. نظم  حول یات المواجھة المستخدمة، ولألطفال ذوي اإلعاقة حول استراتیج
) المیداني في العراق واألردن ست مجموعات تركیز. تضمنت  IRCفریق لجنة اإلنقاذ الدولیة (

من مقدمي الرعایة من العراقیین والسوریین واألردنیین من المجتمعات  37العینة المكونة من 
تنون باألطفال ذوي اإلعاقة. ركزت بروتوكوالتنا على المضیفة وأماكن المخیمات؛ سبعة منھم یع

التوصیات لتحسین العرض، وقام الفریق بدمج النتائج التي توصلوا الحصول على استئناف الفھم و
إلیھا في المراجعات المستمرة للمحتوى عند االنتھاء منھ. وشمل ذلك تعدیل اللغة لتحسین الوضوح 

وإضافة نغمة موسیقیة  أكثر وضوًحا،  للمشاعر ت الرئیسیةالمفرداوإضافة عناصر رسومیة لجعل 
.ومؤثرات صوتیة خالل كل حلقة لزیادة تفاعل المشاھدین
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) لألطفال  SELالعاطفي ( االجتماعي على الرغم من األدلة المتزایدة على أھمیة برمجة التعلم 
أفضل الممارسات التي یتبناھا مجتمع المساعدة استخدام الصغار المتأثرین بالصراع واألزمات، و

اإلنسانیة حول استخدام نھج تشاركي، إال أن القلیل من برامج تنمیة الطفولة المبكرة الحالیة في  
نھج تشاركي  واألقلیة تستخدم، )SELالعاطفي ( االجتماعيحاالت الطوارئ تركز على التعلم 

لتطویر المحتوى. تقدم عملیة تطویر اإلنتاج التلفزیوني ألھالً سمسم دراسة حالة حول كیفیة إنشاء  
 ) ذو صلة بالسیاق وقائم على معرفة تأثیر الصدماتSELالعاطفي ( االجتماعيلتعلم لمحتوى 

 ;Cooney 1966باستخدام نھج تشاركي. من خالل استخدام نھج أساسي لنموذج ورشة سمسم ( 
Lesser 1974( أھالً سمسم بھدف أساسي  البرنامج التلفزیوني ، شرعت ورشة سمسم في تطویر

 والنزوح.  النزاعھو إنشاء برنامج یستجیب لالحتیاجات المفصلة لألطفال واألسر المتضررة من 
ھم في  أسفر تقییمنا لالحتیاجات عن نتیجة واضحة مفادھا أن األسر بحاجة إلى المساعدة في مھارات

، وأن محتوى البرنامج یجب أن یكون حساًسا لتأثیرات اإلجھاد )SELالعاطفي ( االجتماعيالتعلم 
والصدمات المستمرة. ساعدتنا التعلیقات الواردة من المستشارین الخبراء خالل ندوة المحتوى 

محتوى وتصمیم ال ،تحدید وتنظیم العواطفالى التعلیمي الخاصة بنا على تضییق نطاق تركیزنا 
القائم على معرفة تأثیر الصدمات. ساعدتنا النتائج اإلضافیة من مجتمعاتنا البحثیة عبر اإلنترنت 

أي المشاعر األساسیة واستراتیجیات التنظیم   -واألبحاث التكوینیة في صیاغة إطار عملنا التعلیمي 
)  SELالعاطفي ( جتماعياالالذاتي التي كررناھا طوال الموسم. المنتج النھائي ھو برنامج التعلم 

 مصمم خصیًصا لتلبیة احتیاجات األطفال واألسر في المنطقة المستھدفة. ووثیق الصلة بالثقافة 
 
بدون تعلیقات ذات مغزى من مقدمي الرعایة والممارسین والمستشارین الخبراء واألطفال و

فشل في تلبیة احتیاجات األطفال  قد یبرنامًجا كنا سننشئ أنفسھم في إنشاء أھالً سمسم، ربما 
ال یعكس المعرفة  الذي أیضا قد ) األساسیة، وSELالعاطفي ( االجتماعيالواضحة لمھارات التعلم 

لیة لألطفال واآلباء بھذه المھارات. واألسوأ من ذلك، أنھ بدون دمج المعرفة بعنایة حول آثار الحا 
إصابة بعض كان من الممكن أن نخاطر في ، الخاصة بنا الصدمة في المحتوى والممارسات 

األطفال بالصدمة مرة أخرى. تداعیات ھذه الدروس على التعلیم في مجتمع حاالت الطوارئ 
یما بالنظر إلى مدى األھمیة الحاسمة للبحوث التشاركیة وتأیید المجتمع لتصمیم تنمیة  خطیرة، ال س

 ).  Foulds et al .2021الطوارئ ( برامجالطفولة المبكرة المستجیبة والمستدامة والفعالة في 
عبر سیاقات نأمل أن یتم تكییف العملیة والنھج الذي اتبعناه في تطویر برنامج أھًال سمسم 

، وبالتالي إنشاء معیار )SELالعاطفي ( االجتماعيالطوارئ وأنواع مختلفة من تدخالت التعلم 
ألطفال في جمیع أنحاء العالم.واجدید لبرامج تعلیمیة مبتكرة تركز على المجتمع 
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 5: منھجیات الدراسة وأخذ العیناتA1الجدول 
 

 الدول عدد المشاركین  الغرض / سؤال البحث منھجیة البحث  الدراسة 
: تقییم 1الدراسة 

 االحتیاجات 
مقابالت فردیة متعمقة مع  
الرعایة  مقدمي 

 والممارسین 

التعرف على احتیاجات  -
األطفال األكادیمیة 

 ة العاطفیة االجتماعیو
فھم احتیاجات األبوة واألمومة   -

 لمقدمي الرعایة 
تحدید ومقارنة األولویات  -

التعلیمیة لمقدمي الرعایة 
 والممارسین لألطفال الصغار 

د حول تعرف على المزیال -
االحتیاجات والتحدیات المھنیة  

لألشخاص الذین یعملون مباشرة 
 مع األطفال الصغار وأسرھم

 مستجیبًا:  265
من مقدمي الرعایة لألطفال   195

 8-3الذین تتراوح أعمارھم بین 
 سنوات 

ممارًسا یعملون مع األطفال  70
الصغار (على سبیل المثال،  

المعلمون، ومساعدو التدریس، 
والمیسرون، واألخصائیون  

ون، والعاملون في االجتماعی
مجال الرعایة الصحیة، وموظفو  

 الحمایة)

العراق، األردن، 
 لبنان، سوریا 

 
 

 
ونظًرا لطبیعة  . حث والمستجیبینولبنان وسوریا، لم یتم تضمین جمیع البلدان في جمیع الدراسات التكوینیة، بسبب قیود المیزانیة، والوصول، والمخاوف األمنیة لفریق الب بینما یغطي برنامج أھالً سمسم العراق واألردن   5

قات من خالل مجموعة متنوعة من األسالیب مع مجموعات سكانیة متنوعة، لم تكن عیناتنا ممثلة على المستوى الوطني  بینما سعت ورشة سمسم للحصول على تعلی. منھجیاتنا وعملیات جمع البیانات لدینا، فإن أخذ العینات یمثل قیدًا 
بیر على السكان النازحین بینما یطلب البعض اآلخر من  فھرستھا بشكل كیحد تحیز االختیار في أخذ العینات للدراسات المذكورة أعاله من قدرتنا على التعمیم على السكان عموًما، نظًرا ألن بعض الدراسات تمت  . أو اإلقلیمي 

 .المستجیبین الوصول إلى الھاتف الذكي واإلنترنت، وفي بعض الحاالت، لم یكن من الممكن دخول أجزاء معینة من المنطقة
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 الدول عدد المشاركین  الغرض / سؤال البحث منھجیة البحث  الدراسة 
: 2الدراسة 

مجتمعات البحث 
 عبر اإلنترنت 

استطالعات الرأي عبر 
اإلنترنت، یمكن الوصول  
إلیھا عن طریق الكمبیوتر 

أو الجھاز اللوحي أو الھاتف 
 الذكي 

تم استخدام مجتمعات البحث عبر 
اإلنترنت إلعطاء مالحظات مستمرة  

ورشة سمسم حیث  ومتواصلة لفریق 
كانوا یطورون أجزاًء مختلفة من 

اإلنتاج، واالستراتیجیة، والتسویق،  
 والتعلیم، وإطار البحث.

 أحجام تراوحت6دراسة. 11
 عبر دراسة لكل العینات

 من 110إلى  75من  اإلنترنت
 الذین لألطفال الرعایة مقدمي
  6و  3بین  أعمارھم تتراوح
 سنوات: 

 المجتمع من مستجیبًا 20-30
 بلد كل في  المضیف 

 كل في نازح مستجیب 15-20
 بلد كل في الوصول من حالة

العراق، األردن، 
 لبنان 

: دراسة  3الدراسة 
تكوینیة حول محو  

األمیة العاطفیة 
 لألطفال 

المقابالت الفردیة التي تم 
مقدم  كل من إجراؤھا مع 

 الرعایة والطفل: 
وخالل المقابلة، قرأ الباحثون  

الیوم األول من  قصة 
المدرسة، حیث توقفوا عند  

نقاط معینة لطرح أسئلة على 
الطفل تتعلق بالطیف العاطفي  

الذي تم تصویره في القصة  
في تلك اللحظة. وقد تكررت  

األرنب  قصة العملیة مع 
 والسلحفاة. 

بعد قراءة كال الكتابین، 
أجرى الباحث مقابلة مع  

م الرعایة في حین كان مقد
 الطفل یلون. 

تحدید المصطلحات التي  -
یستخدمھا األطفال للتعبیر عن  

 مشاعرھم
فھم كیف یعبر األطفال عن  -

مشاعرھم باستخدام ھذه  
 المصطلحات 

الفھم من اآلباء ومقدمي الرعایة  -
 كیف یعبر األطفال عن مشاعرھم 

 ثنائیة لمقدم الرعایة والطفل:  60
 السوریین النازحین % من 50
 % من المجتمع المضیف50
% من األطفال تتراوح 50

 سنوات 6-5أعمارھم بین 
% من األطفال تتراوح 50

 سنوات 8-7أعمارھم بین 

 األردن، لبنان 

 
 .كانت كل دراسة ممیزة وموحدة بأسئلة بحثیة ذات صلة خاصة بالمحتوى الذي یتم اختباره  6

 الطوارئ مجلة التعلیم في حاالت  28
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