C O R P O R AT I O N

ﻣﺮاﺟـﻌــﺔ اﻷدﻟـــﺔ

Laura S. Hamilton

Celia J. Gomez

Jennifer T. Leschitz

Emilio R. Chavez-Herrerias
Mark Harris

Sean Grant

Stephani L. Wrabel

Anamarie Whitaker

Mark Barrett

(Alyssa Ramos

Fatih Unlu

Garrett Baker

مزيد من المعلومات حول هذا المنشور ،الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني www.rand.org/t/RR2133
للحصول على ٍ

تم النشر بواسطة مؤسسة  ،RANDسانتا مونيكا ،كاليفورنيا
© حقوق الطبع والنشر لعام  2017محفوظة لصالح مؤسسة RAND
 ® RANDعالمة تجارية مسجلة.

حقوق الطبع والنشر اإللكتروني محدودة

هذه الوثيقة والعالمة (العالمات) التجارية الواردة فيها محمية بموجب القانون  .يتوفر هذا التمثيل للملكية
َّ
المصرح
الفكرية الخاصة بمؤسسة  RANDلالستخدام ألغراض غير تجارية حصري  .يحظر النشر غير
به لهذا المنشور عبر اإلنترنتُ .يصرح بنسخ هذه الوثيقة لالستخدام الشخ�صي فقط ،شريطة أن تظل
مكتملة دون إجراء أي تعديل عليها .يلزم الحصول على تصريح من مؤسسة  ،RANDإلعادة إنتاج أو
إعادة استخدام أي من الوثائق البحثية الخاصة بنا ،بأي شكل كان ،ألغراض تجارية .للمزيد من المعلومات حول
تصاريح إعادة الطباعة والربط على المواقع اإللكترونية ،الرجاء زيارة صفحة التصاريح في موقعنا اإللكتروني
.www.rand.org/pubs/permissions.html
مؤسسة  RANDهي مؤسسة بحثية تقوم بتطوير حلول لتحديات السياسات العامة للمساهمة في جعل املجتمعات في جميع
ً
أنحاء العالم أكثر أمن وأمان وصحة وازدهار .مؤسسة  RANDهي مؤسسة غير ربحية ،حيادية ،وملتزمة بالصالح العام.
ال تعكس منشورات مؤسسة  RANDبالضرورة آراء عمالء ورعاة األبحاث الذين يتعاملون معها.

ادعم مؤسسة RAND

تبرع بمساهمة خيرية معفاة من الضريبة على الموقع اإللكتروني
www.rand.org/giving/contribute
www.rand.org

تمهيد

ُ
إن إعادة تفويض قانون التعليم االبتدائي والثانوي األمريكي ،املشار إليه باسم
«قانون كل طالب ينجح ( ،»)ESSAتؤكد على التدخالت القائمة على األدلة مع إعطاء
الواليات واملقاطعات مرونة جديدة في استخدام األموال الفيدرالية ،بما في ذلك
األموال التي يمكن استخدامها لدعم التعلم االجتماعي والعاطفي (.)SEL
راجعت مؤسسة  RANDأدلة حديثة على تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي في
الواليات املتحدة للتالميذ من رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر لتوفير معلومات
من شأنها تحسين استخدام تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي بموجب قانون "كل
طالب ينجح" .يناقش هذا التقرير فرص دعم تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي
بموجب قانون "كل طالب ينجح" ومعايير األدلة بموجب هذا القانون وتدخالت التعلم
االجتماعي والعاطفي التي ينبغي أن تكون مؤهلة للحصول على األموال الفيدرالية من
خالل هذا القانون .يمكن ّ
لصناع السياسات التعليمية على الصعيد الفيدرالي وعلى
صعيد الواليات واملقاطعات استخدام هذا التقرير لتحديد تدخالت التعلم االجتماعي
والعاطفي ذات الصلة والقائمة على األدلة التي تلبي احتياجاتهم املحلية.
تم إجراء هذا البحث في مؤسسة  RANDللتعليم (قسم من مؤسسة )RAND
وبتكليف من مؤسسة واالس .تلتزم مؤسسة واالس بدعم البرامج واملمارسات التي
تساعد األطفال والشباب على اكتساب املهارات االجتماعية والعاطفية التي يحتاجون
إليها لتحقيق النجاح ،كما تلتزم بتكليف إجراء األبحاث التي تساهم في تقديم أدلة
موثوقة ومفيدة في هذا املجال.
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الخالصة

هناك إقرار متزايد بين صفوف المعلمين والباحثين ،بأن نجاح التلميذ ال يعتمد فقط على
ً
التحصيل في المواد األكاديمية األساسية ولكن أيضا على تعلم مجموعة أوسع من الكفاءات
الشخصية والتفاعلية .غالب ما يتم وصف الجهود المبذولة لتطوير هذه الكفاءات
باستخدام عبارة التعلم االجتماعي والعاطفي .على الرغم من أن تشريع القانون الفيدرالي
ً
احة إلى التعلم االجتماعي والعاطفي ،إال أن المعلمين ّ
وصناع
"كل طالب ينجح" ال ُيشير صر
السياسات بإمكانهم االستفادة من التمويل ُ
المقدم بموجب هذا القانون لدعم البرامج
المستندة إلى األدلة والمتعلقة بالتعلم االجتماعي والعاطفي والتي تستوفي متطلبات التشريع
(القانون العام .)2015 ،114-95
لمساعدة ّ
صناع القرار على فهم كيفية تناول قانون "كل طالب ينجح" للتعلم

االجتماعي والعاطفي ولتوفير اإلرشادات فيما يتعلق بتدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي
التي ستستوفي متطلبات األدلة لقانون "كل طالب ينجح" ،فحصنا األبحاث الحديثة التي
خضعت لمراجعة األقران لتقييم آثار تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي في المدارس
الحكومية من رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر بالواليات المتحدة.
دعم قانون "كل طالب ينجح" للتعلم االجتماعي والعاطفي

يحتوي قانون "كل طالب ينجح" على فرص مباشرة وغير مباشرة لدعم التعلم االجتماعي
والعاطفي .والستغالل هذه الفرص ،يحتاج املعلمون إلى فهم كيفية االستفادة من مصادر
التمويل تحت هذا القانون .يقدم الباب الرابع (مدارس القرن الحادي والعشرين)  -الذي
يجيز اإلنفاق بين عامي ( 2017و )2020على البرامج التي تهدف إلى تحسين الفرص التعليمية
 -أكثر مصادر التمويل ذات الصلة املباشرة بالتعلم االجتماعي والعاطفي  .إضافة إلى ذلك،
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 xتدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي

يقدم البابان األول (تحسين التحصيل األكاديمي للمحرومين) والثاني (إعداد وتدريب وتوظيف
معلمين أو مدراء أو غيرهم من قادة املدارس الذين يتمتعون بكفاءات عالية) فرص سانحة
لدعم التعلم االجتماعي والعاطفي .إن مصادر التمويل األخرى التي تركز على شرائح فرعية
ً
محددة قد تكون مناسبة أيضا لتدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي .فعلى سبيل املثال،
يمكن للواليات إعطاء أولويات للتعلم االجتماعي والعاطفي في خطط تطبيق قانون "كل طالب
ينجح" التي تضعها من خالل إدراج مقاييس التعلم االجتماعي والعاطفي في نتائج املساءلة
املُ َ
عتمدة لديها .ومع ذلك ،فإن مستقبل السياسات التي تتناول قانون "كل طالب ينجح"
تنفيذ للقانون ،كلها عرضة
ومخصصات التمويل التي تمت مناقشتها أدناه وما ينتج عنها من
ٍ
للتغيير .وبالتالي ،ينبغي أن تواصل وكاالت التعليم الحكومية واملحلية مراقبة الرسائل الصادرة
عن وزارة التعليم األمريكية للحصول على أحدث املعلومات واملستجدات املتعلقة بقانون "كل
طالب ينجح".
تعريف األدلة بموجب قانون "كل طالب ينجح"

يتطلب قانون "كل طالب ينجح" استخدام التدخالت القائمة على األدلة لعدد من مصادر
التمويل .يحدد التشريع ثالثة درجات أو مستويات من األدلة الناتجة عن األبحاث التجريبية:
أدلة قوية (المستوى األول) ومتوسطة (المستوى الثاني) وواعدة (المستوى الثالث) .كما
ً
يتضمن هذا القانون مستو ًى إضافيا (المستوى الرابع) ال يتطلب وجود أدلة تجريبية ولكنه
ً
ً
بدال من ذلك يتطلب ( )1أن يكون التدخل مدعوما بمبرر قوي لالعتقاد بأن هذا التدخل من
املحتمل أن يحسن النتائج المستهدفة و( )2أن تقييم التدخل قيد التنفيذ .بسبب الغموض
في التشريع ،وضعت وزارة التعليم األمريكية إرشادات غير ملزمة تو�صي بمعايير إضافية أكثر
تفصيل لتحديد األدلة في كل مستوى من المستويات األربعة .ومع ذلك ،فإن اإلرشادات غير
الملزمة مقترحة فحسب ولكنها ليست مفروضة ولم يتم ذكرها في التشريع نفسه .إضافة إلى
ذلك ،ال يزال هناك بعض الغموض الذي يكتنف متطلبات أدلة قانون "كل طالب ينجح"،
مما يسمح بتفسيرات وتطبيقات مختلفة لتعريفات األدلة المطروحة في قانون "كل طالب
ينجح" .نظر ألن تقريرنا يهدف إلى تحديد التدخالت التي تستوفي مستويات أدلة قانون "كل
طالب ينجح" كما هي اآلن ،فإننا ال نطبق معايير أكثر تفصيل وإحكام من تلك المتوافقة مع
قراءة النظام األسا�سي لقانون "كل طالب ينجح" واإلرشادات غير الملزمة .ومع ما تقدم ذكره،
فإننا ندعم الجهود المستقبلية لزيادة توضيح متطلبات أدلة هذا القانون واستكشاف معايير
ً
أكثر إحكاما للمستويات األعلى.
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تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي مع أدلة المستويات من األول
حتى الثالث

ً
حددنا  60تدخال للتعلم االجتماعي والعاطفي تستوفي املستويات الثالثة األولى من
األدلة بموجب قانون "كل طالب ينجح" (املستويات من األول حتى الثالث) من خالل
التقييمات التي أجريت في املدارس الحكومية من مرحلة رياض األطفال حتى الصف
الثاني عشر بالواليات املتحدة .ضمن كامل مجموعة األدلة ،يمتلك املعلمون خيارات
لتدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي التي لها محصالت إيجابية على الكفاءات
الشخصية والتفاعلية وعلى اإلنجاز والتحصيل األكاديمي ونتائج االنضباط واملواقف
والسلوكيات املجتمعية والسالمة واملناخ املدر�سي .تم التحقق من صحة غالبية
التدخالت على مستوى املدارس االبتدائية وفي املجتمعات الحضرية ،على الرغم من
أن العديد من التدخالت كانت لها نتائج إيجابية على املستويات املدرسية األخرى
وفي املجتمعات األخرى .تم التحقق من صحة عدد كبير من التدخالت مع عينات
من التالميذ الذين ينتمون إلى أسر منخفضة الدخل أو إلى مجموعات من األقليات
العرقية أو اإلثنية .عالوة على ذلك ،فإن العديد من التقييمات ذكرت التطوير املنهي
والدعم التنفيذي للمسؤولين عن تقديم التدخالت ،ويوجد للعديد من التدخالت
موقع إلكتروني ُمخصص.
إرشادات حول تدخالت المستوى الرابع

بينما تركز هذه املراجعة على تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي مع أدلة املستويات
من األول حتى الثالث ،يوفر املستوى الرابع للمعلمين املرونة الالزمة لتطبيق التدخالت
التي تفتقر إلى األبحاث التجريبية ولكنها على الرغم من ذلك تلبي االحتياجات املحلية.
ُي ّ
عد شرط تقييم تدخالت املستوى الرابع أداة مهمة ملواصلة بناء قاعدة األدلة
لتدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي ،وبالتالي ،توسيع نطاق التدخالت املتاحة
للمعلمين املستقبليين .العديد من املوارد املجانية على اإلنترنت والتي تناقش إعداد
نماذج املنطق وتصميم التقييمات متوفرة للمعلمين املهتمين بتطبيق تدخالت املستوى
الرابع (انظر الفصل السادس للحصول على أمثلة) .لتعزيز فرص أكبر للنجاح ،يجب
على وكاالت التعليم املحلية اعتبار التشارك في جهودها لتجربة تدخالت جديدة وتقييم
نتائجها بدقة.
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التطلع إلى المستقبل
النتائج الرئيسية

•يدعم قانون "كل طالب ينجح" التعلم االجتماعي والعاطفي من خالل عدة مصادر
تمويل مختلفة.
ً
•حددنا  60تدخال للتعلم االجتماعي والعاطفي تستوفي متطلبات أدلة قانون "كل
طالب ينجح".
•لدى املعلمين في املدارس االبتدائية واملجتمعات الحضرية أكثر الخيارات لتدخالت
التعلم االجتماعي والعاطفي التي تستوفي متطلبات دليل قانون "كل طالب ينجح".
ً
•الكفاءات التفاعلية هي النتائج اإلجابية األكثر شيوعا في دراسات التدخالت
القائمة على األدلة.
توصيات

•استخدم هذه املراجعة إليجاد تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي التي تستوفي
أدلة املستويات من األول حتى الثالث بموجب قانون "كل طالب ينجح".
•استفد من مرونة املستوى الرابع للتدخالت التي ليس لها أبحاث تجريبية.
•عالج الظروف املحلية لتسهيل تطبيق التدخالت الفعالة.
•انظر إلى ما وراء التدخالت الواضحة عند تصميم أساليب لتعزيز التعلم االجتماعي
والعاطفي.
ّ
•وفر برامج التطوير املنهي وغيرها من أشكال الدعم لبناء قدرة املعلمين على جمع
األدلة واستخدامها.
•واصل تحسين قياس التعلم االجتماعي والعاطفي.
• ّ
قد م املالحظات والتعقيبات بشأن حاالت الغموض املتبقية من متطلبات مستويات
األدلة.

شكر وعرفان

نحن ممتنون ملوظفي مؤسسة واالس الذين ّ
قد موا مدخالت ّ
قيمة ال تقدر بثمن
خالل املشروع وفي هذا التقرير .وعلى وجه التحديد ،نحن نقدر أعلى تقدير األسئلة
االستكشافية التي قدمها موظفو هذه املؤسسة خالل تقرير حول النتائج الرئيسية،
ونحن ّ
نقد ر بشكل خاص الدعم املتواصل من هيالري رودز (.)Hilary Rhodes
من مجلس التعليمّ ،
قد م كل من كاثرين يونغ ( )Kathryn Youngوكاثرين هوالهان
ً
ً
( )Catherine Holahanوسكوت باملر ( ،)Scott Palmerتحليال تشريعيا لقانون "كل
ّ
وحسنت اقتراحاتهم بشكل ملحوظ من جودة التقرير .قدمت بريتني
طالب ينجح"،
ً
ً
ً
سيمور ( )Brittany Seymourدعما إداريا ممتازا في جميع جوانب املشروع .كما نشكر
بيكي هيرمان ( )Becki Hermanوبريان ستيتشر ( )Brian Stecherمن مؤسسة RAND؛
وستيفاني جونز ( )Stephanie Jonesمن كلية التربية بجامعة هارفارد للدراسات العليا؛
وساندرا ويلسون ( )Sandra Wilsonمن مؤسسة أبت أسوشيتس؛ وروجر فايسبرغ
( )Roger Weissbergمن التعاونية للتعلم األكاديمي واالجتماعي والعاطفي ملالحظاتهم
وتعقيباتهم حول محتوانا الفكري طوال املشروع .أجرت جودي الركين ()Jody Larkin
ً
ً
من قسم الخدمات املعرفية التابع ملؤسسة  RANDبحثا مكثفا للمؤلفات السابقة،
وكانت معرفتها وخبرتها ضروريتين ملساعدتنا في تنقيح عمليتي البحث واملراجعة.
ً
وأخيرا  ،نحن ممتنون لكاثرين أوغستين ( )Catherine Augustineوجيل كانون (Jill
 )Cannonمن مؤسسة  RANDولساندرا ويلسون ( )Sandra Wilsonمن مؤسسة أبت
أسوشيتس ملراجعتهم الدقيقة لهذا التقرير ،ولفيليس جيلمور ( )Phyllis Gilmoreمن
مؤسسة  RANDالذي قام بتحرير النسخة النهائية .نحن نتحمل كامل املسؤولية عن
أية أخطاء وردت بالتقرير.
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الفصل األول

مقدمة

يشدد تشريع قانون "كل طالب ينجح" (القانون العام  - )2015 ،114-95الذي أعاد
تفويض قانون التعليم االبتدائي والثانوي  -على ضرورة تبني املدارس لألنشطة
واالستراتيجيات والتدخالت ُ(يطلق عليها مجتمعة التدخالت) املدعومة باألدلة البحثية
عند استخدام األموال الفيدراليةّ .
يعبر تركيز القانون على األدلة عن اتجاهات أوسع
ً
نطاقا في صنع السياسات على املستوى الفيدرالي ومستوى الواليات لجمع واستخدام
األبحاث عالية الجودة لتوجيه عملية صنع القرار .يدعم التوفر املتزايد للموارد ،مثل
ّ
وصناع السياسات للنظر فيما إذا
مركز تبادل املمارسات الناجحة ،جهود املعلمين
كان التدخل املعني من املرجح أن يؤدي إلى النتائج املرجوة (Institute of Euducation
 .)Sciences,[IES],undated cبالنظر إلى املجموعة الواسعة من التدخالت املتاحة
ّ
املرشحة التي يتلقاها املعلمون
للمدارس وإلى الكم الهائل من املعلومات الخام غير
حول التدخالت من البائعين واملصادر األخرى ،فإن املوارد املوحدة التي تسهل اتخاذ
القرارات املدعومة باألدلة ّ
قيمة بشكل خاص.
بحسب مجموعة متزايدة من األدلة ،كي يحرز التالميذ النجاح فإنهم ال
يحتاجون إلى إتقان املواد األكاديمية األساسية وحدها ،مثل الرياضيات والقراءة،
ً
بل يحتاجون أيضا إلى إظهار الكفاءة في مجموعة واسعة من املجاالت املعرفية
والعاطفية والسلوكية .على الرغم من أن الكثير من مناقشات السياسات حول قانون
"كل طالب ينجح" وحول تحسين املدارس قد ركزت على املهارات األكاديمية ،فإن
التشريع يتناول مجموعة واسعة من جهود تحسين املدارس ونتائج التالميذ .مجموعة
واحدة من النتائج التي كانت موضع اهتمام متزايد من أصحاب الشأن في التعليم في
السنوات األخيرة هي املجموعة األوسع من الكفاءات الشخصية والتفاعلية التي تساعد
ً
التالميذ على النجاح داخل املدرسة وخارجها .يتم وصف هذه الكفاءات أحيانا بأنها

1
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ً
كفاءات أو مهارات "اجتماعية وعاطفية" ،وغالبا ما يتم وصف تطوير هذه املهارات
باستخدام عبارة التعلم االجتماعي والعاطفي ( .)SELال يتضمن تشريع قانون "كل
ً
طالب ينجح" «أحكاما اجتماعية وعاطفية» ولكنه يتضمن العديد من األحكام ذات
ً
ّ
الصلة بالتعلم االجتماعي والعاطفي ،كما سنناقش الحقا في هذا التقرير .عندما يفكر
ّ
صناع السياسات واملعلمون في البرامج القائمة على األدلة التي ستستوفي متطلبات
قانون "كل طالب ينجح" ،فلعلهم سيرغبون في التفكير في التدخالت املصممة لتعزيز
الكفاءات االجتماعية والعاطفية كجزء من استراتيجية التحسين الشاملة.
تتمثل األهداف الرئيسية لهذا التقرير في مساعدة ّ
صناع القرار على فهم ()1
كيفية تناول قانون "كل طالب ينجح" لجهود املدارس في تعزيز الكفاءات االجتماعية
والعاطفية للتالميذ ( )2وماهية تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي التي تستوفي
متطلبات أدلة قانون "كل طالب ينجح" .ترتكز مراجعتنا على التدخالت التي لها هدف
أسا�سي واضح يتمثل في تحسين الكفاءات االجتماعية والعاطفية للتالميذ ويتم تطبيقها
ُ
على شرائح عامة من التالميذ في مواقع املدارس (انظر مناقشة مختلف ن ُهج التعلم
ً
الحقا ) .يشمل الجمهور األسا�سي لهذا التقرير ّ
صناع السياسات
االجتماعي والعاطفي
واملمارسين املسؤولين عن وضع السياسات أو اختيار البرامج للمدارس .يمكن أن يكون
ً
التقرير أيضا ذا أهمية ملقدمي الخدمات خارج أوقات الدوام املدر�سي؛ وتتضمن العديد
ً
من التدخالت التي نقوم بمراجعتها عنصرا من خارج أوقات الدوام املدر�سي .على الرغم
من نشر مراجعات أخرى لتدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي ،يتفرد هذا التقرير
باستعراض تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي في سياق مستويات أدلة قانون "كل
طالب ينجح" وفرص استخدام األموال الفيدرالية لدعم هذا النوع من التعلمُ .يعد
هذا التقرير األحدث بين سلسلة من مراجعات األدلة بتفويض من مؤسسة واالس التي
تقدم بدروها إرشادات حول التدخالت القائمة على األدلة بموجب قانون "كل طالب
ينجح" عبر مختلف املوضوعات ذات األولوية في التعليم (;Herman et al., 2017
 .)Ludwig, Boyle, and Lindsay, 2017تستكمل هذه السلسلة الجهود األخرى
املبذولة ملساعدة املعلمين على فهم وتطبيق متطلبات أدلة قانون "كل طالب ينجح"،
بما في ذلك موقع "األدلة بموجب قانون "كل طالب ينجح"" اإللكتروني الذي أطلقه
مركز األبحاث واإلصالح في التعليم في جامعة جونز هوبكنز(Center for Research
.)and Reform in Education), 2017
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ما هو التعلم االجتماعي والعاطفي؟

في هذا التقرير ،نستخدم عبارة التعلم االجتماعي والعاطفي ( )SELلوصف الجهود التي
تعزز مجموعة متنوعة من الكفاءات التي أثبتت األبحاث أنها مهمة لنجاح التالميذ في
ً
املدرسة وفي الحياة .أحيانا يتم وصف هذه الكفاءات باستخدام مسميات أخرى مثل
السمات الشخصية أو املهارات غير املعرفية؛ ويقدم كل من الش وبيلفيور (Lash and
ً
 )Belfiore,2017ملخصا للنهج املتنوعة املستخدمة في تصنيف هذه الكفاءات .تشير
أبحاث السوق التي ّ
تمولها مؤسسة واالس إلى أن عبارة التعلم االجتماعي والعاطفي من
املرجح أن تكون مألوفة ومقبولة لدى املمارسين ّ
وصناع السياسات وأفراد األسرة أكثر
من العبارات األخرى لوصف هذه الكفاءات (.)Loeb, Tipton, and Wagner, 2016
ّ
لخص تقرير املجلس الوطني للبحوث ( )NRCاألبحاث التي تتناول الكفاءات
املساهمة في التجارب الناجحة في املدارس ومكان العمل والحياة على نطاق أوسع،
ّ
وصنف الكفاءات إلى ثالثة مجاالت رئيسية (Center for Research and Reform in
:)Education, 2017
•الكفاءات املعرفية تشمل إتقان املحتوى األكاديمي في موضوعات مثل الرياضيات
والعلوم وآداب اللغة واللغات األجنبية والتاريخ والجغرافية ومهارات التفكير
النقدي واإلبداع واملناظرة.
•الكفاءات الشخصية تشمل املواقف والسلوكيات مثل الضمير واملبادرة واملرونة
والتنظيم العاطفي واملثابرة ،والتي يمكن أن تؤثر على كيفية اجتهاد التالميذ في
املدرسة وفي األماكن األخرى.
•الكفاءات التفاعلية تشمل املهارات الالزمة للتفاعل مع أشخاص آخرين ،مثل
التواصل والتعاون وحل النزاعات والقيادة.
من املهم مالحظة أن تضمين فئة بعنوان الكفاءات املعرفية يمكن أن ُيساء
تفسيره على أنه يوحي بأن املهارات في الفئات األخرى ال تعتمد على نشاط ذهني متطور؛
وقد جادل كثير من العلماء بأنه يجب تجنب هذا التمييز (انظر على سبيل املثال:
(.)Conley, 2013
ّ
في هذا التقرير ،نركز على الكفاءات الشخصية والتفاعلية التي تعبر عن الكفاءات
ً
التي يتم وصفها في أكثر األحيان بصفتها جزءا من التعلم االجتماعي والعاطفي .تم نشر
ُ
األطر ُ
والنهج األخرى لتصنيف هذه الكفاءات ،ويتم استخدام العديد منها
العديد من
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على نطاق واسع في املدارس وفي برامج ما بعد املدرسة وفي كيانات أخرى .على سبيل
املثال ،قامت التعاونية للتعلم األكاديمي واالجتماعي والعاطفي ( )CASELبوضع إطار
شائع االستخدام يتضمن خمسة أبعاد (انظر املربع).
تشتمل أبعاد الوعي بالذات وإدارة الذات الخاصة بالتعاونية للتعلم األكاديمي
واالجتماعي والعاطفي على الكفاءات التي سيتم تصنيفها على أنها "شخصية" في
إطار املجلس الوطني للبحوث ،بينما تندرج أبعاد الوعي االجتماعي ومهارات العالقات
الخاصة بالتعاونية للتعلم األكاديمي واالجتماعي والعاطفي تحت فئة "التفاعلية" لدى
الكفاءات األساسية حسب التعاونية للتعلم األكاديمي
واالجتماعي والعاطفي

الوعي بالذات" :القدرة على التعرف بدقة على مشاعر الفرد وأفكاره وقيمه وكيفية
تأثيرها على السلوك .القدرة على تقييم مواطن القوة والضعف لدى الفرد بدقة ،مع
شعور مسيطر بالثقة والتفاؤل واكتساب «عقلية النمو»".
إدارة الذات" :القدرة على تنظيم مشاعر الفرد وأفكاره وسلوكياته بنجاح في مواقف
مختلفة – إدارة اإلجهاد بشكل فعال والتحكم بالدوافع وتحفيز الذات .القدرة على
تحديد األهداف الشخصية واألكاديمية والعمل على تحقيقها".
الوعي االجتماعي" :القدرة على مراعاة منظور اآلخرين والتعاطف معهم ،بما في ذلك
األشخاص من مختلف الخلفيات والثقافات .القدرة على فهم املعايير االجتماعية
واألخالقية للسلوك وعلى إدراك موارد ودعم األسرة واملدرسة واملجتمع".
مهارات العالقات" :القدرة على تكوين وصون عالقات صحية ومجزية مع مختلف
األفراد والجماعات .القدرة على التواصل بوضوح ،واإلصغاء بانتباه ،والتعاون مع
اآلخرين ،ومقاومة الضغوط االجتماعية غير الالئقة ،والتفاوض بشأن النزاعات بشكل
ّبناء ،وطلب املساعدة وتقديمها عند الحاجة".
اتخاذ القرارات املسؤولة" :القدرة على اتخاذ قرارات ّبناءة حول السلوك الشخ�صي

والتفاعالت االجتماعية على أساس املعايير األخالقية واعتبارات السالمة واألعراف
االجتماعية .التقييم الواقعي لعواقب مختلف التصرفات ومراعاة سالمة املرء
واآلخرين" ()CASEL, 2016
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املجلس الوطني للبحوث .يتضمن ُبعد اتخاذ القرارات املسؤولة والخاص بالتعاونية
ً
للتعلم األكاديمي واالجتماعي والعاطفي كال من الكفاءات الشخصية والتفاعلية .تشمل
الطرق اإلضافية لتنظيم وتصنيف الكفاءات االجتماعية والعاطفية تلك الطرق التي
طورها اتحاد جامعة شيكاغو لألبحاث املدرسية (Farrington et al.,2012; Nagaoka
 )et al. 2015وستيفاني جونز وزمالؤها (Jones and Bouffard, 2012; Jones, Brush,
 )et al., 2017ومنتدى استثمار الشباب ( )Smith , McGovrn, et al., 2016والنهوض
بالتعليم ( .)2016على الرغم من تنوع املصطلحات املستخدمة لوصف الكفاءات
ُ
والنهج املتنوعة لتصنيفها ،إال أن املجاالت الشخصية
االجتماعية والعاطفية
والتفاعلية توفر طريقة جوهرية وبديهية لتصنيف الكفاءات االجتماعية والعاطفية
التي تتناولها األبحاث حول تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي .لذلك ،سوف نركز
على هذا التمييز خالل هذا التقرير.
يمكن أن تتخذ الجهود املبذولة لتناول كفاءات التالميذ االجتماعية والعاطفية
في املدارس عدة أشكال ( .)Kendziora and Yoder, 2016فعلى سبيل املثال ،يصف
موجز حديث صادر عن التعاونية للتعلم األكاديمي واالجتماعي والعاطفي (Dusenbury
ُ
 )et al., 2015أربعة نهج عامة لتعزيز التعلم االجتماعي والعاطفي:
ً
•تدريس مباشر ومخصص كليا للتعلم االجتماعي والعاطفي يهدف إلى تطوير
كفاءات محددة
•ممارسات تدريس عامة تدعم بيئات الفصول الدراسية وتتميز بتوقعات مشتركة
وعالقات إيجابية وغيرها من امليزات التي تعزز التعلم االجتماعي والعاطفي (مثل
استخدام العمل الجماعي لتيسير التعاون)
•دمج إرشادات التعلم االجتماعي والعاطفي في املناهج األكاديمية (مثل إشراك
التالميذ في أنشطة حل املعادالت املعقدة في الرياضيات لإلسهام في غرس املثابرة
باإلضافة إلى تعلم الرياضيات)
•جهود لخلق ظروف ومناخ مدر�سي يعزز التعلم االجتماعي والعاطفي ،بما في ذلك
أساليب انضباط جديدة ورؤية مشتركة.
ّ
ينصب التركيز الرئي�سي لتقريرنا على
للحفاظ على سهولة التحكم بمجال مراجعتنا،
النهج األول من هذه ُ
النهج ،على الرغم من أن العديد من التدخالت املشمولة في مراجعتنا
اشتملت على واحد أو أكثر من ُ
النهج األخرى .وعلى الرغم من أن التدريس املباشر ليس
ٍ
سوى أحد ُ
النهج لتعزيز الكفاءات االجتماعية والعاطفية ،إال أن التركيز عليه في شرح
التعلم االجتماعي والعاطفي سيكون ذا قيمة ألن األبحاث تشير إلى أن العديد من التالميذ
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يلتحقون باملدرسة دون اكتساب لهذه الكفاءات ويمكن أن يستفيدوا من الشرح املباشر
للمساعدة في اكتسابها ( .)Jones and Bouffard, 2012ومع ذلك ،نهيب باملعلمين الذين
يقرؤون هذا التقرير مراعاة جميع هذه ُ
النهج أثناء وضع وتطبيق االستراتيجيات لتحسين
التعلم االجتماعي والعاطفي في مدارسهم.
ّ
تركز المدارس على التعلم االجتماعي والعاطفي؟
لماذا ينبغي أن

تتعرض املدارس في جميع أنحاء الواليات املتحدة لضغوط هائلة لتحقيق درجات
عالية في اختبارات التحصيل األكاديمي بينما تعمل في الوقت نفسه على معالجة
ً
مجموعة متنوعة من احتياجات التالميذ والتحديات األخرى  .نظرا لكثرة املتطلبات
ً
على املعلمين واملدراء وموظفي املدرسة اآلخرين ،قد يجد املعلمون أيضا أنفسهم أمام
توقع إضافي يتمثل في تحسين كفاءات التالميذ االجتماعية والعاطفية .ومع ذلك،
هناك ثالثة أسباب على األقل تدعو املدارس واملعلمين إلى اعتبار التعلم االجتماعي
والعاطفي أولوية.
ً
أوال  ،تشير األبحاث إلى أن التركيز على التعلم االجتماعي والعاطفي بإمكانه أن
يعزز  -وال ينتقص من  -املهام األساسية للمدارس املتمثلة في دعم التحصيل واإلنجاز
األكاديمي ( .)Osher et al, 2016فعلى سبيل املثال ،أوضحت إحدى مراجعات تدخالت
التعلم االجتماعي والعاطفي أن التالميذ الذين شاركوا في هذه البرامج تفوقوا على
التالميذ اآلخرين في العديد من املجاالت ،بما في ذلك التحصيل األكاديمي (Durlak
 .)et al., 2011وكشفت دراسة تكميلية حديثة لهذه املراجعة عن أن هذه الفوائد
ً
استمرت من  6إلى  18شهرا بعد التدخل (.)Taylor et al., 2017
ً
ثانيا  ،تشير البراهين إلى أن تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي املباشرة فعالة
في مساعدة التالميذ على تطوير الكفاءات االجتماعية والعاطفية وفي تحسين الجوانب
األخرى من حياتهم ،إضافة إلى التحصيل األكاديمي .يمكن لتدخالت التعلم االجتماعي
والعاطفي تحسين نظرة التالميذ ألنفسهم ولآلخرين ،إضافة إلى سلوكياتهم االجتماعية
ومشاكلهم السلوكية (Durlak et al.,2011; Jones, Brush, et al., 2017; Yeager,
ُ
 .)2017باإلضافة إلى ذلك ،تظهر مجموعة كبيرة ومتزايدة من األبحاث العالقات القوية
بين الكفاءات االجتماعية والعاطفية والنجاح في مجاالت مختلفة ،بما في ذلك النتائج
املتحققة في وقت الحق من الحياة ،مثل األرباح املادية والنشاط اإلجرامي .لتكوين ملحة
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عامة عن هذا البحث ،انظر مركز األبحاث العلمية ( )2012واألكاديميات الوطنية
للعلوم والهندسة والطب (.)2016
ً
ً
أخيرا ،قامت معظم الواليات مؤخرا بمراجعة معاييرها األكاديمية أو اعتمدت
معايير جديدة ،بما في ذلك املعايير األساسية العامة للوالية ومعايير العلوم للجيل
القادم 1 .أدت هذه املعايير إلى توسيع نطاق الكفاءات التي ُيتوقع من التالميذ إظهارها
ّ
– على سبيل املثال ،زيادة التركيز على التواصل والتعاون واملثابرة .تبنت عدة واليات
ً
ً
أيضا معايير منفصلة للتعلم االجتماعي والعاطفي (فاعتبارا من شباط (فبراير) ،2017
كان لدى  11والية معايير للتعلم االجتماعي والعاطفي لبعض املستويات الصفية على
األقل في نظم التعليم من رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر) ،مما يعزز الرسالة
ّ
املوجهة إلى املدارس حول أهمية تعزيز هذه الكفاءات ( .)CASEL, 2017على مدار
السنوات القليلة املاضية نشأ اتجاه ذو صلة في مجال التقييم ،حيث شارك املمارسون
والباحثون في جهود البحث والتطوير إلنشاء مقاييس للكفاءات االجتماعية والعاطفية
(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2016; Soland,
 .)Hamilton, and Stecher, 2013; Stecher and Hamilton, 2014هذا التركيز املتزايد
على الكفاءات التي تتجاوز تلك املرتبطة بالتحصيل األكاديمي التقليدي هو استجابة،
في جزء منه ،لنداءات أصحاب األعمال ومؤسسات التعليم العالي لرفع كفاءات التالميذ
وأدائهم في املجاالت املتعلقة بالتعلم االجتماعي والعاطفي.
التطورات األخيرة في السياسات واألبحاث مجتمعة ،تشير إلى أنه من املرجح أن
يستفيد التالميذ عندما تقدم املدارس تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي عالية
الجودة .إن مصادر املعلومات اإلضافية املتعمقة حول تدخالت التعلم االجتماعي
والعاطفي املستندة إلى األدلة ،تشمل إرشادات التعاونية للتعلم األكاديمي واالجتماعي
والعاطفي ( ،)CASEL, 2013; CASEL,2015والتقرير التفصيلي عن التعلم االجتماعي
والعاطفي ،الذي أعدته ستيفاني جونز وزمالؤها( ،)Jones, Brush, et al., 2017وكتيب
التعلم االجتماعي والعاطفي لعام ّ .)Durlak et al., 2015( 2015
يتفرد تقريرنا في تركيزه
على تقديم إرشادات واضحة الستخدام األموال الفيدرالية لدعم التعلم االجتماعي
ً
والعاطفي وتصنيف تدخالت هذا النوع من التعلم وفقا ملستويات أدلة قانون "كل
طالب ينجح" .في الفصل التالي ،نناقش كيف ّ
يقد م قانون "كل طالب ينجح" العديد
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من الفرص الستخدام األموال الفيدرالية بطرق تدعم مبادرات املدارس والواليات التي
تركز على التعلم االجتماعي والعاطفي .
تنظيم هذا التقرير

بدأنا هذا التقرير بتعريف التعلم االجتماعي والعاطفي وإيضاح ملاذا يجب أن يكون
االعتبار الرئي�سي للمدارس أثناء تخطيطها للمناهج واختيار البرامج التعليمية .بعد
َ ُ
ذلك ،ن ِصف كيف يتناول قانون "كل طالب ينجح" التعلم االجتماعي والعاطفي (الفصل
الثاني) وكيف يتعامل مع األدلة (الفصل الثالث) قبل االنتقال إلى وصف نطاق
وأساليب مراجعتنا (الفصل الرابع) ونتائج تلك املراجعة (الفصل الخامس) .في الفصل
السادس ،نقدم إرشادات للقراء املهتمين باعتماد التدخالت التي ال تستوفي معايير
قانون "كل طالب ينجح" من حيث األدلة التجريبية .نختتم نص التقرير بمناقشة
موجزة للتداعيات والتوصيات في الفصل السابع .يتوسع امللحق (أ) في محتوى الفصل
الرابع .يتوسع امللحق (ب) واملجلد املرافق في محتوى الفصل الخامس.

الفصل الثاني

كيف يدعم قانون "كل طالب ينجح" التعلم االجتماعي
والعاطفي؟

ال يشير تشريع قانون "كل طالب ينجح" صراحة إلى التعلم االجتماعي والعاطفي.
ً
ولكن سياسات هذا القانون توفر فرصا سانحة لدمج تدخالت التعلم االجتماعي
والعاطفي في عمل املدارس واملقاطعات ووكاالت التعليم املحلية ( )LEAsووكاالت
التعليم الحكومية ( .)SEAsتحتوي صياغة السياسات على دعوات لتحسين الظروف
املدرسية الخاصة بتعلم التالميذ وتعزيز تفاعالت األقران وتوفير تجربة تعليم شامل
ودمج البرامج واألنشطة التي تعزز العمل التطوعي واملشاركة املجتمعية أو ممارسات
التدريس الكتساب مهارات تكوين العالقات.
هناك فرص لدعم جهود املعلمين املهتمين بدمج تدخالت التعلم االجتماعي
والعاطفي في املمارسات املدرسية من خالل االستفادة من األموال الفيدرالية التي
يخصصها قانون "كل طالب ينجح" .في هذا الفصلّ ،
نقد م ملحة موجزة عن مصادر
التمويل املحددة في إطار قانون "كل طالب ينجح" والتي يمكن استخدامها لدعم
تدخالت ومبادرات التعلم االجتماعي والعاطفي .رغم أن األموال املذكورة ضمن الباب
الرابع من هذا القانون هي ،بشكل أكبر ،ذات الصلة املباشرة ،إال أن البابان األول
ً
ً
والثاني يوفران أيضا فرصا لدعم التعلم االجتماعي والعاطفي .باإلضافة إلى مصادر
ّ
التمويل التي وصفناها في هذا الفصل ،توجد مصادر أخرى لألموال الفيدرالية تركز
على شرائح سكانية معينة قد تكون مناسبة لالستخدام في تدريس التعلم االجتماعي
والعاطفي .يمكن للواليات إعطاء األولوية للتعلم االجتماعي والعاطفي في خططها
لتنفيذ قانون "كل طالب ينجح" (على سبيل املثال ،إدراج مؤشرات تتعلق باملناخ
1

ً
 1بحثنا ف ي صياغة السياسات عن املصطلحات املستخدمة غالبا لتمييز الكفاءات االجتماعية والعاطفية .وشملت
هذه املصطلحات بناء الشخصية واملهارات غير املعرفية واملهارات الشخصية واملهارات التفاعلية .ال توجد إشارات
صريحة لهذه ّ
املعرفات واسعة النطاق.

9

 10تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي

املدر�سي أو مشاركة التالميذ املرتبطة بالتطور االجتماعي والعاطفي كجزء من مؤشر
2
جودة املدرسة أو نجاح التالميذ في نظام مؤشر األداء املعمول به على مستوى الوالية).
ً
وتوجد أيضا فرص سانحة للمقاطعات واملدارس للتركيز على التعلم االجتماعي
والعاطفي (على سبيل املثال ،إعالمهم أن تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي يمكن
ً
أن تكون جزءا من منح الباب األول ) .إن جميع مصادر تمويل قانون "كل طالب ينجح"
والتي نناقشها في هذا الفصل تسمح للمعلمين بتبني أنواع تدخالت التعلم االجتماعي
ً
والعاطفي الواضحة  -والتي هي محور هذه املراجعة  -كما أنها تسمح لهم أيضا بتناول
ً
التعلم االجتماعي والعاطفي بشكل أوسع نطاقا من خالل أنشطة أخرى ،مثل دمج
التعلم االجتماعي والعاطفي في الشرح األكاديمي أو الجهود املبذولة لتحسين املناخ
والثقافة املدرسية .ومع ذلك ،فإن مستقبل السياسات التي تتناول قانون "كل طالب
ينجح" ومخصصات التمويل التي تمت مناقشتها هنا وتنفيذ القانون ً
بناء عليها ،كلها
عرضة للتغيير .يجب أن تستمر وكاالت التعليم الحكومية ووكاالت التعليم املحلية في
مراقبة الرسائل الصادرة عن وزارة التعليم في الواليات املتحدة بشأن قانون "كل طالب
ينجح" لضمان امتثال جميع املمارسات ألحدث األنظمة واللوائح.
الباب األول :تحسين التحصيل األكاديمي للمحرومين

يخصص الباب األول من تشريع قانون "كل طالب ينجح" حوالي  62.5مليار دوالر
لغرض اإلنفاق على التعليم بين عامي  2017و 2020على شكل منح تخصيص ّ
تقد م
ً
ّ
3
للواليات.
ويقد م هذا املصدر التمويلي فرصا لدمج التعلم االجتماعي والعاطفي في
العمليات املدرسية بثالث طرق رئيسية :برامج على مستوى املدرسة ،وبرامج املساعدة
ّ
املوجهة ،وأنشطة دعم املدارس وتحسينها.
تذهب نسبة متواضعة من أموال الباب األول إلى تطوير املقاطعة واملدارس في
ّ
املوجهة التي تدعم تقدم التالميذ
إطار البرامج على مستوى املدارس وبرامج املساعدة
 2يخرج عن نطاق هذا العمل تحديد املقاييس املناسبة أو مراجعة قاعدة األدلة ملقاييس التعلم االجتماع ي والعاطفي
النهائية الت ي يمكن استخدامها ف ي املساءلة املترتبة .يتطلب اختيار مثل هذه املقاييس من ّ
صن اع السياسات عل ى مستوى
الواليات جمع معلومات إضافية حول الجودة الفنية واستيعاب أن الطريقة (الطرق) املحددة لبناء مؤشر قد تكون أو ال
تكون متسقة مع ما تشير إليه األدلة ( .)Chiefs for Change,2016bيو�ص ي معهد سياسات التعلم بعدم استخدام الواليات
ملقاييس الكفاءة االجتماعية والعاطفية للتالميذ ،عل ى األقل ف ي املدى القصير(Melnick, Cook-Harvey, and Darling-
 .)Hammond, 2017فهم يذهبون إل ى أن معظم مقاييس التعلم االجتماع ي والعاطفي لم يتم تصميمها إلجراء مقارنات بين
املدارس ،وبالتال ي ،فه ي ليست مناسبة للمساءلة املترتبة.
 3قد تكون مخصصات التمويل الفعلية أقل من املبالغ املمنوحة كما هو منصوص عليها ف ي التشريع .ينطبق هذا األمر
عل ى جميع مصادر التمويل الت ي تمت مناقشتها ف ي هذا التقري ر.
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ذوي الدخل املنخفض على وجه الخصوص من أجل الوفاء باملعايير األكاديمية
الصعبة (انظر "البرامج على مستوى املدارس" [املادة  ]1114و"مدارس املساعدات
ّ
املوجهة" [املادة  ]1115من قانون التعليم االبتدائي والثانوي بصيغته املعدلة
بموجب قانون "كل طالب ينجح") .يمكن استخدام هذه األموال في تدخالت للمواد
ً
األكاديمية وغير األكاديمية .فعلى سبيل املثال ،يتطلب التشريع من املدارس وصفا
لكيفية "استخدام املمارسات املختارة لطرق واستراتيجيات التعليم التي من شأنها
تقوية البرامج األكاديمية في املدارس ،وزيادة كمية ونوعية وقت التعلم ،واملساعدة في
توفير منهاج ثري ومتسارع ،والذي قد يشمل البرامج واألنشطة والدورات الالزمة لتوفير
تجربة تعليم شامل" (املادة ( 1114ب)(()7أ)( .))2وبالتالي ،قد تكون املدرسة قادرة أن
تتدمج في خطتها تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي التي تحسن جودة زمن التعلم في
خطتها وذلك من خالل الحد من املشاكل السلوكية في الصفوف املدرسية .التدخالت
ّ
املوجهة ال تحتاج إلى تلبية حد
املستخدمة للبرامج على مستوى املدارس واملساعدات
معين من األدلة التي تحددها معايير األدلة بموجب قانون "كل طالب ينجح" (والتي
سنناقشها بمزيد من التفصيل في الفصل الثالث وفي بقية التقرير).
يتعين على كل والية تخصيص  7%من مخصصات الباب األول ألنشطة الدعم
والتحسين املدر�سي في املدارس التي تحددها الوالية على أنها األقل ً
أداء كل عام (انظر
املادة ( 1111د)( )2من قانون "كل طالب ينجح") .يتم منح هذه األموال كمخصصات
أو على أساس تناف�سي لوكاالت التعليم املحلية ،ويجب استخدامها لدعم تطبيق
ّ
تحسن نتائج التالميذ .يمكن أن تشتمل نتائج التالميذ
التدخالت واملمارسات التي
هذه على الكفاءات االجتماعية والعاطفية إذا كانت املدارس أو املقاطعات (وكاالت
التعليم املحلية) قادرة على إثبات الحاجة؛ ويجب أن تكون جميع خطط تحسين
ً
املدارس املوضوعة للمدارس املختارة للدعم والتحسين الشاملين ،مستنيرة جزئيا
باملؤشرات التي تستخدمها الوالية في نظام أدائها وبنواتج تقييم االحتياجات الشاملة
الخاصة باملدرسة .فعلى سبيل املثال ،يمكن للمدرسة استخدام مقاييس انضباط
التالميذ أو معدالت تغيبهم أو مشاركتهم أو بيانات املناخ املدر�سي في تقييم االحتياجات
لتحديد حاجة خطة التحسين املدر�سي إلى تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي التي
ّ
من شأنها معالجة مناطق األداء املتدني .وكمثال آخر ،قد يكون املعلمون قادرين على
دمج تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي في جهود تحسين املدارس إذا أظهر تقييم
االحتياجات أن تعاون األقران في الصفوف املدرسية من شأنه تحسين نتائج اللغة
اإلنجليزية وآداب اللغة بشكل ّ
فعال .يجب أن تشتمل جميع خطط تحسين املدارس
التي يتم تمويلها من األموال الفيدرالية على تدخل واحد قائم على األدلة ّ
كحد أدنى،
ٍ
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ً
مدعوما بأدلة قوية أو متوسطة أو واعدة على األقل .وبالتالي ،يجب أن تستوفي هذه
التدخالت معايير املستويات من األول حتى الثالث ،والتي تتطلب أدلة تجريبية من
تقييمات التدخل والتي هي محور مراجعتنا.
الباب الثاني :إعداد وتدريب وتوظيف معلمين أو مدراء أو غيرهم من
قادة المدارس الذين يتمتعون بكفاءات عالية

يخصص تشريع قانون "كل طالب ينجح" نحو  11.1مليار دوالر لإلنفاق على مدار أربع
سنوات ( )2020 - 2017لدعم إعداد املعلمين وتدريبهم وتوظيفهم في جميع مستويات
النظام املدر�سي .من املحتمل أن تستخدم الواليات منح التخصيص املحددة في الجزء
(أ) من الباب الثاني لدعم قدرة املعلمين على تقديم التعليم الذي يعزز الكفاءات
االجتماعية والعاطفية لدى التالميذ .عالوة على ذلك ،قد تكون هذه األموال متاحة
ً
أيضا لتطوير قادة املدارس واملعلمين من أجل تقييم الكفاءات االجتماعية والعاطفية
وتطبيق التدخالت ذات الصلة .باإلضافة إلى تعيين أبواب محددة الستخدام األموال
على التعلم املنهي وإعداد املعلمين وتوظيفهم واالحتفاظ بهم ،فإن الجزء (أ) من الباب
الثاني يسمح للواليات واملقاطعات بدعم "األنشطة األخرى التي تحددها الوالية" والتي
تستوفي أهداف وأغراض الباب الثاني .يجب أن تستند معظم أبواب استخدام األموال
املسموح بها إلى األدلة "إلى الحد الذي ّ
تقرر فيه الوالية أن مثل هذه األدلة متاحة
بشكل معقول" .يجب أن تستوفي هذه األدلة متطلبات أحد املستويات األربعة لقانون
"كل طالب ينجح".
يمكن استخدام نوعين من املنح التنافسية بموجب الباب الثاني لدعم التعلم
االجتماعي والعاطفي .يمكن للواليات التقدم للحصول على منح تنافسية لدعم تطوير
املعلمين ّ
الفعال (الباب الثاني ،املادة  )2242لتوفير التطوير املنهي القائم على األدلة
لتلبية حاجات الوكاالت الحكومية املحلية والتالميذ الذين تخدمهم هذه الوكاالت.
كما ويمكن استخدام هذه املنحة على سبيل املثال ،لتوفير برامج التطوير املنهي التي
تساعد املعلمين على تطبيق ممارسات التدريس املتعلقة بالتعلم االجتماعي والعاطفي.
أما صندوق توظيف ودعم قادة املدارس (الباب الثاني ،املادة  )2243فهو ّ
موجه نحو
تطوير قدرة قادة املدارس على النجاح في املدارس ذات االحتياجات العالية ،مع إعطاء
ّ
ستنفذ األنشطة املستندة إلى األدلة ضمن أعلى ثالثة مستويات
األولوية للكيانات التي
من األدلة بموجب قانون "كل طالب ينجح" .فعلى سبيل املثال ،إذا استخدمت إحدى
املدارس ذات االحتياجات العالية موارد الباب األول لدعم تدخالت التعلم االجتماعي
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ً
والعاطفي ،فيمكنها أيضا استخدام صناديق توظيف ودعم قادة املدارس لدعم
التطوير املنهي املرتبط باألدلة لقادة املدارس لنفس التدخل.
الباب الرابع :مدارس القرن الحادي والعشرين

ّ
يخصص الباب الرابع من قانون "كل طالب ينجح" أكثر من  7.3مليار دوالر على مدى
أربع سنوات لدعم مجموعة متنوعة من البرامج التي تهدف إلى تحسين الفرص التعليمية
للتالميذ .املنح املخصصة إلثراء التالميذ والدعم األكاديمي تتطلب من املقاطعات
تخصيص ما ال يقل عن  20%من تمويل املنحة لدعم توفير تعليم متكامل ،و 20%على
األقل لدعم تنشئة تالميذ آمنين وأصحاء ،وجزء من األموال لدعم االستخدام ّ
الفعال
للتكنولوجيا .يجب على املقاطعات التي تتلقى أكثر من  30,000دوالر من أموال املنح
إجراء تقييمات شاملة لالحتياجات التي تتناول كل مجال من هذه املجاالت ،وتتطلب
ّ
الحد
االستخدامات املسموح بها لألموال أدلة تدعمها (مثل ممارسات االنضباط) إلى
الذي ّ
تقرر فيه الوالية أن مثل هذه األدلة متاحة بشكل معقول.
ً
تغطي أموال الباب الرابع أيضا توفير الدعم األكاديمي وغير األكاديمي بشكل
صريح خارج دوام اليوم الدرا�سي االعتيادي .تتم تغطية هذه األنشطة من خالل
تخصيص منح منفصلة للواليات (على سبيل املثال ،مراكز التعلم املجتمعية للقرن
الواحد والعشرين) .إضافة إلى ذلك ،فإن مخصصات املنح التنافسية في برنامج
تمويل الباب الرابع تدعم البرامج الوطنية التي تحتوي على عنصر التعلم االجتماعي
والعاطفي ،مثل "برنامج األحياء الواعدة" و"املدارس املجتمعية مكتملة الخدمات" .وفي
هذا السياق ،لدى املدارس ومنظمات املجتمع املحلي الفرصة لتحديد مجموعة ضخمة
من التدخالت التي تستهدف تحسين الفرص التعليمية للتالميذ.
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الخالصة

تتيح صياغة قانون "كل طالب ينجح" فرصة سانحة لوكاالت التعليم الحكومية ووكاالت
التعليم املحلية واملدارس لدمج مبادرات التعلم االجتماعي والعاطفي في جهودها لدعم
التالميذ من األسر ذات الدخل املنخفض وتعزيز جهود تحسين املدرسة .تتضمن
ً
هذه املبادرات فرصا إلعداد املعلمين لتقديم تعليم عالي الجودة فيما يخص التعلم
االجتماعي والعاطفي ،وتقييم تعلم التالميذ في املجاالت املتعلقة بهذا النوع من التعلم.
سيحتاج أي تدخل مختار إلى استيفاء الحد األدنى من األدلة ،كما هو ُم ّ
عرف في القسم
ً
ُ ّ ً
حبذا .في
املحدد من التشريع حيث يكون هذا االستخدام لألموال مسموحا به أو م
الفصل التالي ،سنناقش كيفية تعريف قانون "كل طالب ينجح" ملستويات األدلة
ّ
الخاصة به ،وسنلخص اإلرشادات املرتبطة بالتشريع.
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ملخص ألبرز مصادر تمويل قانون "كل طالب ينجح" التي يمكن أن
تدعم برامج التعلم االجتماعي والعاطفي

الباب األول :تحسين التحصيل األكاديمي للمحرومين
الجزء (أ) :تحسين البرامج األساسية التي تديرها وكاالت التعليم املحلية (15
مليار دوالر)
برامج على مستوى املدارس a
ّ
املوجهة a
برامج املساعدات
أنشطة الدعم والتحسين املدر�سي a
الباب الثاني :إعداد وتدريب وتوظيف معلمين أو مدراء أو غيرهم من قادة
املدارس الذين يتمتعون بكفاءات عالية
ّ
الجزء (أ) :منح مخصصة للواليات لدعم التدريس الفعال
( 2.3مليار دوالر) a
الجزء (ب) :األنشطة الوطنية
دعم تطوير املعلمين ّ
الفعال ( 53مليون دوالر) b
توظيف ودعم قادة املدارس ( 16مليون دوالر) b
الباب الر ابع :مدارس القرن الحادي والعشرين
الجزء (أ) :منح دعم التالميذ واإلثراء األكاديمي ( 1.65مليار دوالر)
منح إثراء التالميذ والدعم األكاديمي a
الجزء (ب) :مراكز التعلم املجتمعية للقرن الواحد والعشرين (مليار دوالر)
التطبيق في الواليات a
برنامج املنح الفرعية املحلية التنافسية b
الجزء (و) :األنشطة الوطنية
األحياء الواعدة ( 72مليون دوالر) b
املدارس املجتمعية مكتملة الخدمات ( 10مليون دوالر) b
ً
مالحظة :قد تحدد الواليات واملقاطعات طرقا إضافية لدعم التعلم االجتماع ي والعاطفي بما يتجاوز
مصادر التمويل املحددة هنا .عالوة عل ى ذلك ،قد تكون مخصصات التمويل الفعلية أقل من املبالغ
املمنوحة كما هو منصوص ف ي التشريع.
ّ a
موزعة من خالل صناديق التخصيص.
ّ b
موزعة من خالل املنح التنافسية.

الفصل الرابع

نهجنا في مراجعة األدلة الخاصة بتدخالت التعلم
االجتماعي والعاطفي

توجه نهجنا
األسئلة الرئيسية التي ّ
درسنا املؤلفات البحثية السابقة الخاضعة ملراجعة األقران لتحديد األدلة على
تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي التي تستوفي متطلبات قانون "كل طالب ينجح".
ثمة سؤاالن رئيسيان ّ
وجها نهجنا:
ً
1.1ما هي تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي التي تم تقييمها مؤخرا في املدارس
الحكومية من الروضة وحتى الثانوية في الواليات املتحدة؟
2.2ما هي تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي التي أسفرت عن أدلة تستوفي
مستويات قانون "كل طالب ينجح" من األول حتى الثالث؟
ً
في هذا الفصل ،نلخص نهجنا ونقدم مزيدا من التفاصيل الفنية في امللحق أ.
مصادر المعلومات التي استخدمناها في بحثنا في المؤلفات البحثية
السابقة

ً
ً
أجرينا بحثا شامال في قواعد البيانات اإللكترونية الرئيسية للمؤلفات العلمية
السابقة املفهرسة (The Education Resources Information Center
)(ERIC),Education Abstracts, PsychInfo, Scopus, and Web of Science
ومواقع الويب ذات الصلة بأبحاث التعلم االجتماعي والعاطفي لتحديد تقارير
تقييم تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي .اقتصر بحثنا على التقارير املنشورة
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من عام  ،2002عندما بدأ معهد العلوم التربوية التابع لوزارة التعليم
ً
ً
األمريكية استثمارا كبيرا في أبحاث التدخالت التربوية املحكمة ( Public law
 ،)2002 ,279 -107حتى أيلول (سبتمبر)  .2016بالتعاون مع أمين مكتبة
املراجع في قسم الخدمات املعرفية التابع ملؤسسة  ،RANDاستخدمنا إطار
عمل املجلس الوطني للبحوث (  )2012إلعداد خطوط البحث في قواعد
البيانات هذه باستخدام مصطلحات ذات صلة بالتعلم االجتماعي والعاطفي
وبمناهج البحث الخاصة بالتدخالت وباملدارس األمريكية وبالشباب وبالنتائج
ً
ً
األكاديمية .أجرينا بحثا واسعا عن تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي
ّ
املوجهة لتدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي
بشكل عام واستهدفنا األبحاث
املوسومة التي قمنا بتحديدها عبر املؤلفات السابقة واملراسالت مع الخبراء
ّ
في هذا املجال .لم يركز بحثنا إال على تقارير النصوص الكاملة (تم استبعاد
ملخصات املؤتمرات) املنشورة باللغة اإلنجليزية .حذفنا كل النسخ املكررة
الناشئة عن عمليات البحث املتعددة.
المعايير التي استخدمناها لتحديد الدراسات المؤهلة لقانون "كل
طالب ينجح"

استخدمنا إطار املجلس الوطني لألبحاث للتعلم االجتماعي والعاطفي إلعداد معايير
ً
اإلدراج واالستبعاد من أجل تطبيقها على املؤلفات املسترجعة وفقا للمجاالت السبعة
من بيتيكرو وروبرتس ( )Petticrew and Roberts, 2008وهي :املشاركين والتدخالت
واملقارنات والنتائج والتوقيت واملواقع وتصميم الدراسة( .انظر الجدول  4.1للحصول
على تفاصيل معاييرنا لألهلية) .بشكل عام ،قمنا بشمل دراسات حول تدخالت التعلم
االجتماعي والعاطفي التي تتضمن أنشطة أو تقنيات أو استراتيجيات يتم فيها تدريس
الكفاءات االجتماعية والعاطفية (مثل أي من :الوعي بالذات أو إدارة الذات أو الوعي
االجتماعي أو مهارات العالقات أو اتخاذ القرارات املسؤولة أو جميع ما سبق) أو
االحتذاء بها أو ممارستها وتطبيقها بواسطة التالميذ (.)Durlak et al., 2011
لتحديد ما إذا كانت الدراسات تشكل أدلة املستوى األول  ،درسنا ما إذا ()1
ً
قاموا بتعيين املشتركين عشوائيا (أو مجموعات من املشتركين) إما لتدخل التعلم
ً
االجتماعي والعاطفي أو ملجموعة مقارنة و( )2واجهوا مستوى متدنيا من فقد العينة
باستخدام الحدود ّ
الحرة من إجراءات ومعايير مركز تبادل املمارسات الناجحة (IES,
 .)2014فإذا كان للتجربة العشوائية املنضبطة مستوى فقد مرتفع ،ندرس أهليتها
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الجدول 4.1

معايير األهلية لمراجعة األدلة
المجال
المشاركون

تدخالت التعلم
االجتماعي
والعاطفي

المعايير

•قمنا بشمل دراسات على عينات التالميذ بالصفوف من مرحلة رياض األطفال حتى الصف
الثاني عشر.
•استبعدنا الدراسات على عينات الصغار ما قبل رياض األطفال والشباب ما بعد املرحلة
الثانوية وغير املسجلين في املدارس.
•قمنا
–
–
–

بشمل البرامج والسياسات واملمارسات واملنتجات املوسومة وغير املوسومة التي
–لها هدف أسا�سي يتمثل في تشجيع التعلم االجتماعي والعاطفي في املجاالت الشخصية
والتفاعلية التابعة إلطار عمل املجلس الوطني للبحوث
–تستهدف شريحة عامة من التالميذ (في مقابل التالميذ الفرادى أو مجموعات التالميذ
الذين تم اختيارهم أو تحديدهم بشكل خاص لتعرضهم لعامل خطر معين)
–يتم تطبيقها بشكل مباشر للتالميذ في الصفوف أو في بيئة مدرسية .لقد اعتبرنا
التدخالت خارج وقت الدوام املدر�سي التي يتم تطبيقها من خالل مدرسة عامة تدخالت
مؤهلة.

•استبعدنا الدراسات عن التالي:
– –اإلجراءات واألحداث غير املقصودة أو غير املخطط لها والتي كان لها تأثير على التعلم
االجتماعي والعاطفي
– –التدخالت الهادفة بشكل أسا�سي إلى تشجيع الدافعية أو التحصيل في تخصصات
أكاديمية محددة (مثل القراءة والرياضيات)
ً
– –املمارسات العامة في الصفوف الدراسية التي ال تسعى عمدا لتحسين الكفاءات
االجتماعية والعاطفية
ّ
– –التدخالت التي تركز على الصحة البدنية للتالميذ وعلى نموهم (مثل تعاطي املخدرات
والحمل والعنف املرتبط باملواعدة)
ّ
– –التدخالت غير
املطبقة على التالميذ بشكل مباشر (مثل أطر دعم تدخالت السلوكيات
اإليجابية أو التطوير املنهي ملوظفي املدرسة)
– –التدخالت املطروحة فقط على شرائح خاصة من التالميذ أو مجموعات التالميذ
املُ ّ
صنفين ضمن مجموعة (معرضة للخطر).
تدخالت المقارنة

النتائج

•استبعدنا الدراسات التي تضمنت فقط مقارنات ثنائية مباشرة بين تدخلين من تدخالت التعلم
االجتماعي والعاطفي.
ً
ً
•قمنا بشمل الدراسات التي فحصت مقياسا واحدا على األقل في املجاالت التالية:
– –الكفاءات الشخصية (مثل التوجهات الفكرية واملعرفة واملواقف واملهارات والسلوك
املتعلق بالوعي بالذات وإدارة الذات واتخاذ القرارات املسؤولة بشأن السلوك الشخ�صي)
– –الكفاءات التفاعلية (مثل التوجهات الفكرية واملعرفة واملواقف واملهارات والسلوك
املتعلق بالوعي االجتماعي ومهارات العالقات واتخاذ القرارات املسؤولة بشأن التفاعالت
االجتماعية)
ّ
املوحدة فقط)
– –التحصيل األكاديمي (التقييمات
– –اإلنجاز األكاديمي
– –نتائج االنضباط
– –املواقف والسلوكيات املجتمعية
– –السالمة واملناخ املدر�سي
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الجدول  — 4.1تابع
المجال

المعايير

•استبعدنا مقاييس النتائج املشكوك في صحتها وثباتها لألهداف املقصودة ،أو التي ال تتما�شى
مع تدخل التعلم االجتماعي والعاطفي كما هو محدد في معايير أدلة مركز تبادل املمارسات
الناجحة ،أو التي لم يتم تطبيقها بطريقة موحدة على جميع املشاركين.أ
التوقيت

•قمنا بشمل الدراسات الخاصة طوال مدة التدخل وفترة املتابعة.
•قمنا بشمل الدراسات التي تم فيها طرح التدخل خالل العام الدرا�سي أو خالل برامج التعلم
الصيفية من عام  1994وحتى الوقت الراهن.
ً
•قمنا بشمل الدراسات املنشورة في عام  2002فصاعدا.

المواقع

•قمنا بشمل الدراسات التي أجريت في املدارس الحكومية التي تخدم أي من الصفوف من مرحلة
رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر -بما في ذلك املدارس الحكومية املستقلة واملدارس
البديلة.
املتخصصة واملدارس
ُ
ً
•لتحديد األدلة األنسب تطبيقا على قانون "كل طالب ينجح" ،استبعدنا الدراسات التي أ جريت
خارج الواليات املتحدة أو أقاليمها أو الكيانات القبلية .ب
•كما استبعدنا تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي املطروحة عبر اإلنترنت فقط.
ً
ً
•قمنا بشمل تقييمات لتدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي التي تضمنت تحليال واحدا على
األقل لنتائج مؤهلة تستوفي املستوى األول أو الثاني أو الثالث لقانون "كل طالب ينجح".

تصميم الدراسة

املنشورة لسالفين وكيم ( )Slavin and Kim,2017تحوي بعض التوصيات الخاصة بمقاييس التعلم
أ إحدى املدونات الحديثة
ً
االجتماعي والعاطفي األكثر إحكاما من تلك املوجودة في تشريع قانون "كل طالب ينجح" وفي اإلرشادات غير امللزمة (مثل التركيز على
مقاييس موضوعية قابلة للمالحظة والتي يمكن التحقق من صحتها بشكل مستقل) .بينما يوجد سبب يدعو للقلق بشأن صحة بعض
مقاييس التبليغ الذاتي الخاصة للتالميذ واملعلمين ،باإلضافة إلى تحيزات األداء والكشف ،احتفظنا بأي مقاييس في مراجعتنا إذا
كانت غير منحازة للتدخل بشكل واضح ،وإذا تمت إدارتها بطريقة ّ
موحدة ،وكان لها بعض األدلة على صحتها وثباتها وتكون متسقة مع
اإلرشادات غير امللزمة.
ُ
الدفاع ،ووكالة
ارة
لو
التابعة
عالين
امل
ومدارس
األصليين،
املواطنين
تعليم
مكتب
املتحدة:
الواليات
في
ا�ضي
ب تشمل األقاليم واأل
ز
ر
ً
األنشطة التعليمية التابعة لوزارة الدفاع ،وساموا األمريكية ،وجزيرة غوام ،وجزر ماريانا الشمالية (ويشار إليها أيضا باسم ماريانا
الشمالية) ،وإقليم بورتوريكو ،وجزر العذراء األمريكية.

للمستوى الثاني .قمنا بتقييم أهلية الدراسات للمستوى الثاني من خالل دراسة ما إذا
ً
ً
كانت هذه الدراسات قد حققت أساسا متكافئا بين املجموعات في العينة التحليلية
ً
بناء على إما ( )1االختبار املسبق في مجال مشابه للنتيجة أو ( )2مقياس التحصيل
األكاديمي والحالة االجتماعية واالقتصادية إذا كان املقياس األول غير موجود (IES,
ُ
 .)2016إذا لم تثبت الدراسة التي تم تقييمها للمستوى الثاني أن املجموعات في العينة
التحليلية كانت متكافئة في األساس ،فإننا ننظر في أهليتها للمستوى الثالث .بالنسبة
للمستوى الثالث ،بحثنا إذا كانت الدراسات قد قيمت االرتباط اإلحصائي بين تعيين
التدخل (التعلم االجتماعي والعاطفي أو تدخل املقارنة) والنتيجة املرغوبة وشملت
ضوابط منهجية أو إحصائية للتحيز في االختيار.
كما ذكرنا في الفصول السابقة ،لم تتضمن مراجعتنا دراسات املستوى الرابع.
ً
بدال من ذلك ،قمنا بتضمين إرشادات للمعلمين لتوثيق أن التدخل الذي يريدون
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ً
تطبيقه  -ولكن لم يتم تقييمه تجريبيا بعد  -يستوفي متطلبات أدلة املستوى الرابع
(انظر الفصل السادس).
كيف اخترنا الدراسات لمراجعتنا

قام اثنان من املراجعين املستقلين بفحص عنوان وملخص كل مرجع تم استرجاعه
ً
استنادا ملعايير األهلية التي وضعناها .بعد ذلك ،حاولنا الحصول على مخطوطات
النصوص الكاملة كي ّ
نقيم بشكل كامل أهلية كل مرجع تم الحكم عليه على أنه مؤهل
من قبل مراجع واحد على األقل خالل فحص العنوان وامللخص .قام مراجعان مستقالن
املراج َعين االثنين من
بتقييم هذه النصوص الكاملة لألهلية .ثم حل الخالفات بين
ِ
ّ
خالل ُمراجع ثالث أو املناقشة داخل فريق املراجعة أو كال الحلين.
كيف قمنا بجمع وتصنيف المعلومات من الدراسات المؤهلة

قام مراجعان مستقالن باستخالص معلومات عن الدراسة وبيانات النتائج لكل
دراسة مؤهلة (انظر امللحق (أ) للحصول على قائمة كاملة باملعلومات التي جمعناها).
تضمنت نتائج االهتمام تلك النتائج التي تتوافق مع املجاالت الشخصية والتفاعلية
إلطار عمل املجلس الوطني للبحوث؛ والتقييمات املوحدة للتحصيل األكاديمي في
الرياضيات وآداب اللغة اإلنجليزية والقراءة؛ اإلنجاز األكاديمي؛ ونتائج االنضباط؛
املواقف والسلوكيات املجتمعية؛ السالمة واملناخ املدر�سي .قام اثنان من املراجعين
ً
املؤهلين على مستوى الدكتوراه ،بتقييم الجودة املنهجية للدراسات املشمولة وفقا
ملعايير قانون "كل طالب ينجح" وقاموا بتعيين كل نتيجة ألحد مستويات أدلة قانون
"كل طالب ينجح":
•يشمل املستوى األول استنتاجات إيجابية ذات داللة إحصائية من الدراسات
التي قامت بتعيين املشاركين (أو مجموعات من املشاركين) بشكل عشوائي
ملجموعة التدخل أو املقارنة الخاصتين بالتعلم االجتماعي والعاطفي ،والتي
تمتعت بمستوى فقد منخفض للعينة.
– –تجدر اإلشارة إلى أن االستنتاجات املستخلصة من دراسة مفردة قامت
ً
بتعيين املشاركين عشوائيا يمكن تخصيصها ملستوى أدنى من أدلة قانون
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"كل طالب ينجح" إذا ّ
أخل التحليل بمتطلبات التوزيع العشوائي أو الفقد
أو كالهما.
– –يمكن أن تستوفي النتيجة بشكل تراكمي متطلبات العينة الكبيرة (350
ً
تلميذا على األقل) ومتطلبات عينة املواقع املتعددة (على األقل مقاطعتين أو
وكالتي تعليم محليتين أو منطقتين محليتين أو واليتين) إذا وجدت دراسات
متعددة ،من تلك التي تستوفي متطلبات املستوى األول األخرى  ،محصلة
إيجابية لهذه النتيجة.
•يتضمن املستوى الثاني استنتاجات إيجابية ذات داللة إحصائية من الدراسات
ً
ً
التي حققت أساسا متكافئا بين املجموعات في العينة التحليلية وإما (أ) عينت
املشاركين (أو مجموعات املشاركين) بشكل غير عشوائي ملجموعة تدخل
التعلم االجتماعي والعاطفي أو مجموعة املقارنة ،أو (ب) عينت املشاركين
(أو مجموعات املشاركين) بشكل عشوائي ملجموعة تدخل التعلم االجتماعي
العاطفي أو مجموعة التدخل املقارن ،ولكن واجهت مستوى مرتفع من فقد
العينة (بشكل كمي و/أو نوعي).
– –أما االستنتاجات الفردية املستمدة من دراسة تتمتع بأساس متكافئ فيمكن
تخصيصها ملستوى أدنى من أدلة قانون "كل طالب ينجح" إذا تضمن
ً
ً
التحليل عينة تحليلية لم تحقق أساسا متكافئا.
– –يمكن أن تستوفي النتيجة بشكل تراكمي متطلبات العينة الكبيرة (350
ً
تلميذا على األقل) ومتطلبات عينة املواقع املتعددة (على األقل مقاطعتين أو
وكالتي تعليم محليتين أو منطقتين محليتين أو واليتين) إذا وجدت دراسات
متعددة ،من تلك التي تستوفي متطلبات املستوى الثاني األخرى  ،محصلة
إيجابية لهذه النتيجة.
•يتضمن املستوى الثالث استنتاجات إيجابية ذات داللة إحصائية من الدراسات
التي تقارن املشاركين (أو مجموعات املشاركين) الذين يتلقون أحد تدخالت
التعلم االجتماعي والعاطفي مع مجموعة املقارنة التي فشلت في استيفاء
متطلبات املستوى األول أو املستوى الثاني ،ولكن خضعت للضبط املنهجي أو
اإلحصائي من أجل تجنب عوامل االلتباس املحتملة.
•إذا لم يكن هناك دليل قاطع على أن النتيجة استوفت مستوى من مستويات
األدلة ،عندها نقوم بتقييمها في املستوى األدنى التالي.
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ً
– –ونظرا العتمادنا على املعلومات الواردة في مخطوطات الدراسات املحددة
وحدها ،فقد أشرنا إلى أية مسببات لتعيين الدراسة ملستوى أدنى من أدلة
قانون "كل طالب ينجح" على أنها نتيجة للغموض الذي يكتنف تقارير
الدراسة .يمكن للقراء املهتمين تقديم استفسار إلى مؤلفي هذه الدراسة
للحصول على مزيد من املعلومات إذا كانوا يرغبون في تقييم ما إذا كانت
الدراسة تستوفي مستو ًى أعلى.
– –جميع التدخالت في قائمتنا الخاصة بالتدخالت القائمة على األدلة تستوفي
على األقل معايير املستوى الثالث.
•بالنسبة لكل نتيجة ذات صلة تستوفي معايير املستويات من األول حتى الثالث،
قمنا بتقييم ما إذا كانت استنتاجات الدراسة ذات داللة إحصائية وتدعم تدخل
التعلم االجتماعي والعاطفي ("إيجابية") أو إذا لم تظهر داللة تدعم التدخل
("ليست ذات داللة إحصائية") أو ذات داللة إحصائية تدعم التدخل املقارن
("سلبية").
ً
– –تماشيا مع اإلرشادات غير امللزمة الصادرة عن وزارة التعليم األمريكية،
استخدمنا هذه املعلومات الستبعاد التدخالت من قائمتنا للتدخالت
"القائمة على األدلة" إذا كانت ( )1جميع االستنتاجات ليست ذات داللة
إحصائية لنكون نتائج مؤهلة أو ( )2كانت هناك نتيجة واحدة سلبية على
األقل ملقياس النتائج املؤهلة.
ً
– –عندما وفرت الدراسات املشمولة بيانات كافية ،قمنا أيضا بحساب أحجام
ً
التأثير وفقا إلجراءات ومعايير مركز تبادل املمارسات الناجحة ،وذلك
للنتائج التي تستوفي املستوى األول أو الثاني (أي األدلة املناسبة الستخالص
استدالالت سببية) .وبهدف التما�شي مع معايير األدلة ملركز تبادل املمارسات
الناجحة ،لم نقم بحساب أحجام التأثير للنتائج التي تستوفي املستوى
الثالث ما لم يتم تخفيضها بسبب متطلبات حجم العينة أو املواقع املتعددة
لإلرشادات غير امللزمة( .التي ال يفرضها مركز تبادل املمارسات الناجحة).
•باإلضافة إلى تخصيص كل استنتاج توصلت له الدراسة إلى أحد مستويات
األدلة ،قمنا بتخصيص كل تدخل ألحد مستويات األدلة ً
بناء على أعلى تصنيف
حققته أي نتيجة في جميع الدراسات.
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من املهم اإلشارة إلى أنه ال ينبغي اعتبار تخصيصاتنا للمستويات  -وال سيما
تخصيصات املستوى األول أو الثاني  -كقرارات رسمية بأن الدراسة تستوفي معايير
مركز تبادل املمارسات الناجحة (مع أو بدون تحفظات) .على الرغم من أن منهجياتنا
تستند إلى إجراءات ومعايير مركز تبادل املمارسات الناجحة ،قد ال ترتبط تخصيصاتنا
ً
ً
للمستويات ارتباطا مثاليا بالقرارات املتعلقة بالدراسات التي تستوفي معايير مركز
تبادل املمارسات الناجحة بسبب :التباين بين اإلرشادات غير امللزمة وإجراءات ومعايير
مركز تبادل املمارسات الناجحة في تحديد استنتاجات الدراسة ومتطلبات حجم العينة
ومتطلبات املواقع املتعددة؛ واملعلومات املفقودة في مخطوطات الدراسات املشمولة
والتي سيتواصل مركز تبادل املمارسات الناجحة مع املؤلفين بشأنها؛ وقدرة وكاالت
التعليم الحكومية ووكاالت التعليم املحلية على مراعاة األدلة "ذات النوعية املتشابهة"
ً
وبالتالي تفسير متطلبات أدلة قانون "كل طالب ينجح" بطرق مختلفة تماما.
ّ
في الفصل التالي ،سنلخص نتائج مراجعتنا لألدلة.

الفصل الثالث

عرف قانون "كل طالب ينجح" األدلة؟
كيف ُي ِّ

يتضمن تشريع قانون "كل طالب ينجح" العديد من األحكام التي تتطلب أن تكون التدخالت
مدعومة باألدلة عندما تستخدم املدارس أو وكاالت التعليم املحلية األموال الفيدرالية
لتغطية تكلفة التدخالت .تحدد السياسات أربع مراحل أو مستويات من األدلة ّ
تعبر عن
درجات متفاوتة من الدقة املنهجية (انظر املربع ،صّ 11 .)18.
يصنف تشريع قانون "كل
ِ
طالب ينجح" املستويات الثالثة األولى على أنها أدلة قوية (املستوى األول) ومتوسطة
ً
ً
(املستوى الثاني) وواعدة (املستوى الثالث) .ال يوجد للمستوى الرابع تصنيفا متفقا
عليه ولكن تم تسميته "منطقي" ( )AEM Corporation, 2016; Herman et al.2017أو
"األساس املنطقي القائم على األبحاث" ( )Ludwig, Boyle, and Lindsay, 2017أو "نظرية
قوية" ( )Chiefs for Change, 2016aأو "بناء األدلة" (Results of America,2017
) أو "قيد التقييم" ( .)West, 2017نستخدم التصنيف منطقي لإلشارة إلى املستوى الرابع
في بقية هذا التقرير.
ً
يجب أن يأتي دليل املستوى األول من األبحاث التجريبية األكثر إحكاما في
استنتاج األسباب – التجربة العشوائية املنضبطة .ففي التجربة العشوائية املنضبطة،
يتم تعيين املشتركين بشكل عشوائي إما لتلقي التدخل أو للمشاركة في مجموعة مقارنة
ً ُ
ال تتلقى التدخل .غالبا ما تعتبر التجارب العشوائية املنضبطة املعيار الذهبي لتقييم
آثار التدخالت ( .)Torgerson and Torgerson, 2001أما أدلة املستوى الثاني ،فيجب
أن تأتي من أبحاث شبه تجريبية محكمة تحاكي األبحاث التجريبية من خالل تعيين
مجموعة مقارنة تشبه املشاركين في مجموعة التدخل في الخصائص امللحوظة ما
قبل التدخل (على سبيل املثال ،درجات االختبار) .يجب أن تتضمن دراسات املستوى
الثالث مجموعة مقارنة لم تتلق التدخل ،ولكن لم يتم مطابقة املشاركين في مجموعة
املقارنة مطابقة محكمة مع املشاركين في مجموعة التدخل كما هو مطلوب ألدلة

25
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تعريف االستناد إلى األدلة في قانون "كل طالب ينجح"

في الباب الثامن ،املادة ()21(8002أ) ،يعرف قانون "كل طالب ينجح" االستناد إلى
األدلة على أنه النشاط أو االستراتيجية أو التدخل الذي:
ً
(ُ )1يظهر تأثيرا ذي داللة إحصائية على تحسين نتائج التالميذ أو النتائج األخرى ذات
الصلة ً
بناء على:
(أ) أدلة قوية من دراسة تجريبية واحدة على األقل محكمة التصميم
ومحكمة التنفيذ؛
أو (ب) أدلة متوسطة من دراسة شبه تجريبية واحدة على األقل محكمة
التصميم ومحكمة التنفيذ؛
أو (ج) أدلة واعدة من دراسة ارتباطية واحدة على األقل محكمة التصميم
ومحكمة التنفيذ مع وجود ضوابط إحصائية للتحيز في االختيار؛
أو (( )2أ) ُيظهر األساس املنطقي الذي يستند إلى نتائج بحثية عالية الجودة أو تقييم
إيجابي بأن هذا النشاط أو االستراتيجية أو التدخل من املحتمل أن يحسن نتائج
التالميذ أو غيرها من النتائج ذات الصلة؛
ً
و(ب) يتضمن جهودا مستمرة لدراسة آثار هذا النشاط أو االستراتيجية أو
التدخل.

املستوى الثاني .ملعالجة تحيزات االختيار التي قد تنشأ ،تتمثل الخاصية الرئيسية
ألدلة املستوى الثالث في أنه يجب استخدام األساليب املنهجية أو اإلحصائية لتقليل
أو حصر االختالفات بين مجموعتي التدخل واملقارنة ،مثل الضوابط اإلحصائية لجنس
التالميذ أو عرقهم أو درجات االختبارات السابقة أو مستوى تعليم الوالدين.
ً
ً
يختلف املستوى الرابع اختالفا كبيرا عن املستويات من األول حتى الثالث في أنه
ال يتضمن أدلة تجريبية مباشرة على العالقة بين تلقي التدخل والنتائج ذات االهتمام.
ً
ً
بدال من ذلك ،يتم تحديد املستوى الرابع من خالل خاصيتين :أوال ،يجب أن يتم دعم
التدخل بأساس منطقي قوي يربط مكونات التدخل املحددة بالنتائج املتوقعة الناجمة
ً
ً
عن التدخل .ثانيا  ،يجب أن يكون هناك تقييم قيد التنفيذ على هذا التدخل .نظرا
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ألن املستوى الرابع ال يتطلب أدلة تجريبية مثبتة ،فإن مراجعة الدراسات السابقة
ً
املصممة لجمع األدلة املستندة إلى األبحاث ليست مناسبة تماما لتحديد التدخالت
ّ
التي يمكن أن تستوفي متطلبات املستوى الرابع .لذلك ،تركز مراجعتنا لألدلة في
الفصل الخامس على تدخالت املستويات من األول حتى الثالث فقط ،بينما يقدم
الفصل السادس مناقشة منفصلة عن الطرق التي يستطيع بها املعلمون استيفاء
متطلبات أدلة املستوى الرابع عند تطبيق التدخالت التي تفتقر إلى األبحاث التجريبية
ولكنها تلبي االحتياجات املحلية.
يحدد التشريع أي من مستويات األدلة يجب أن تكون موجودة لبعض
االستخدامات املسموح بها لكل مصدر من مصادر التمويل .ومع ذلك ،ال تحدد
السياسات مستوى األدلة (املسموح بها ضمن مصدر التمويل) والتي يجب على املدارس
االستفادة منها في اتخاذ قرارات التدخل .في املقابل ،فإن اإلرشادات غير امللزمة من
وزارة التعليم األمريكية بشأن استخدام األدلة لتعزيز استثمارات التعليم بموجب
قانون "كل طالب ينجح" (التي سنناقشها في القسم التالي) تو�صي باستخدام أعلى
ً
مستوى من األدلة املتاحة  -وبشكل أمثل ،أدلة املستوى األول أو الثاني .أخيرا  ،تتيح
السياسات مرونة في تطبيق معايير األدلة لصناديق تمويل البابين الثاني والرابع .وعلى
وجه التحديد ،تشير السياسات إلى أن الواليات (بالتشاور مع وكاالت التعليم املحلية
ً
في الوالية) تحدد ما إذا كان الدليل الضروري "متاحا بشكل معقول" للتحقق منه أو
ما إذا كان يمكن استخدام التدخالت غير القائمة على األدلة في غياب مثل هذه األدلة
ل 2
املتاحة بشكل معقو .
اإلرشادات غير الملزمة بشأن األدلة

باستثناء تحديد املقصود من االستناد إلى األدلة  ،فإن التشريع ال ّ
يفسر الدراسات
التجريبية (املستوى األول ) وشبه التجريبية (املستوى الثاني) واالرتباطية (املستوى
الثالث) "محكمة التصميم" أو "محكمة التنفيذ" .على سبيل املثال ،ال توجد قواعد
ثابتة ملعرفة ماهية الضوابط اإلحصائية املطلوبة ملعالجة التحيز في االختيار 3 ،وال
ً
يحدد التشريع مسبقا "نتائج التالميذ أو النتائج األخرى ذات الصلة" التي يجب قياسها
 2كال التشريع واإلرشادات غير امللزمة ال تحدد أو توضح معن ى األدلة "املتاحة بشكل معقول".
 3يتضمن التحيز ف ي االختيار اختالفات منهجية بين خصائص ما قبل التدخل (أي األساس) للمشاركين ف ي مجموعت ي
ً
التدخل واملقارنة .يتم تصنيف مستويات األدلة ف ي قانون "كل طالب ينجح" وفقا لقدرتها عل ى معالجة التحيز ف ي
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ً
للتدخل كي يتم اعتبار التدخل قائما على األدلة .يتيح هذا الغموض مساحة كبيرة
ً
لوكاالت التعليم املحلية أو الحكومية لتفسير متطلبات األدلة بطرق مختلفة تماما .
ً
ّ
نظرا لغموض تعريف التشريع ملا يشكل أدلة املستويات من األول حتى الرابع،
أصدرت وزارة التعليم األمريكية إرشادات غير ملزمة في  16أيلول (سبتمبر)من عام
 2016لتزويد الواليات بمعلومات إضافية حول اختيار واستخدام التدخالت القائمة
على األدلة بموجب قانون "كل طالب ينجح" .بحكم طبيعتها ،ال تفرض اإلرشادات
غير امللزمة املعلومات التي يجب استخدامها (أي أنها غير ملزمة) ولكن يتم توفيرها
من أجل "التسهيل ،ويتم تضمينها لتقديم أمثلة على العديد من املوارد التي قد تكون
مفيدة للمعلمين وأولياء األمور واملدافعين عن القضايا واإلداريين واألطراف املعنية
ُ
األخرى وتستخدم حسب تقديرهم" (U.S. Department of Education, 2016,
ً
 .)p.2غالبا ما تؤدي اإلرشادات وظيفة "عوامل األمان" للجهات املتلقية للمنح عند
تفسيرهم للقانون .املراجعات السابقة لألدلة التي دعمتها مؤسسة واالس (Herman
 ،))et al., 2017; Ludwig, Boyle and Lindsay, 2017و"أدلة قانون كل طالب ينجح"
( ،)Center for Research and Reform in Education, 2017و"النتائج ألمريكا" (غير
مؤرخ) ،جميعها استخدمت هذه اإلرشادات في أعمالها.
ً
وفقا لإلرشادات ،فإن دراسات املستوى األول محكمة التنفيذ والتصميم يجب
أن تستوفي معايير األدلة ملركز معلومات السبل الناجحة دون أي تحفظات ،أو أن
تكون ذات جودة مماثلة الستخالص استدالالت سببية (أي أنها من املرجح أن تستوفي
معايير مركز معلومات السبل الناجحة ولكنها لم تخضع ملراجعة هذا املركز بشكل
كامل) .ينبغي أن تستوفي دراسات املستوى الثاني معايير أدلة مركز معلومات السبل
الناجحة مع بعض التحفظات أو أن تكون ذات جودة مماثلة .تصنيف الدراسات فيما
إذا كانت تستوفي "بدون تحفظات" معايير مركز معلومات السبل الناجحة يعتمد على
االختيار العشوائي السليم للعينة وعلى نقصها ،بينما تصنيف الدراسات فيما إذا
كانت تستوفي معايير مركز معلومات السبل الناجحة "مع بعض التحفظات" ،يعتمد
على تكافؤ مجموعتي التدخل واملقارنة في الخصائص املبدئية .باإلضافة إلى ذلك ،يؤكد
مركز معلومات السبل الناجحة أن الدراسات التي تستوفي معايير املركز بما يختص
مخرجاتها وتحليل نتائجها بأنها مؤهلة للمراجعة .بعد ذلك ،فإن تخصيص
معايير األدلة العامة ملركز معلومات السبل الناجحة واملوجودة ضمن كتيب:
مركز تبادل املمارسات الناجحة :كتيب اإلجراءات واملعايير ( )IES, 2014
ّ
االختيار ،مع مراعاة أن التجارب العشوائية املنضبطة توف ر أقوى طريقة ملنع االختالفات املنهجية ف ي الخصائص
املبدئية ،ف ي املتوسط ،بين املشاركين ف ي مجموعت ي التدخل واملقارنة.
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يتم توفيقها لتناسب مجاالت مراجعات املحتوى املحددة ،مثل تدخالت بناء
الشخصية ( .)IES, 2016
إضافة لإلشارة إلى معايير مركز معلومات السبل الناجحة ،توضح اإلرشادات
عدة معايير إضافية للمستويين األول والثاني بما يتجاوز متطلبات تعريف قانون "كل
طالب ينجح" .لتلبية متطلبات املستوى األول أو املستوى الثاني ،ينبغي ألدلة التدخل:
ً
ً
ُ
1 .1أن تظهر تأثيرا إيجابيا ذا داللة إحصائية للتدخل على نتائج التالميذ أو النتائج
4
األخرى ذات الصلة
2 .2أال تتغلب عليها التأثيرات غير املرغوبة ذات الداللة اإلحصائية من دراسات
5
املستويين األول والثاني
ً
3 .3أن تعتمد على عينة كبيرة ( 350تلميذا على األقل) وأن يتم تطبيقها في مواقع
متعددة (على األقل في مقاطعتين أو وكالتين من وكاالت التعليم املحلية أو
منطقتين محليتين أو واليتين)
4 .4أن يتم التحقق من صحتها لشريحة سكانية (كل من العينة الديموغر افية وإطار املستوى
األول ؛ إما العينة الديموغر افية أو إطار املستوى الثاني) تعكس عدد التالميذ أو املدارس
التي تم تعيينها لتلقي التدخل.

تقدم اإلرشادات القليل من التوضيح ألدلة املستوى الثالث؛ فهي تنص فقط
على أن الدراسة االرتباطية محكمة التصميم ومحكمة التنفيذ تستخدم مناهج اختيار
العينات أو مناهج التحليل أو كالهما لتقليل أو مراعاة االختالفات بين مجموعتي
ً
التدخل واملقارنة .ويجب أن تكون نتائج هذه التقييمات ،وفقا لإلرشادات ،ذات داللة
إحصائية ومواتية للتدخل ،كما وينبغي أال يتم تجاوزها بأدلة غير مرغوبة ذات داللة
إحصائية من دراسات املستوى األول أو املستوى الثاني.
تتوسع إرشادات املستوى الرابع في تفسير قانون "كل طالب ينجح" من خالل
تقديم بعض االقتراحات اإلضافية لعرض األساس املنطقي الكافي والجهود البحثية
ً
املتواصلة .أوال  ،تو�صي اإلرشادات بوجود "نموذج منطقي محدد بوضوح معتمد على
األبحاث" ألدلة املستوى الرابع ( .)U.S. Department of Education, 2016, p.9عالوة
على ذلك ،يجب تصميم الجهود البحثية املتواصلة إلنتاج أدلة واعدة أو متوسطة أو
4
ّ
تعرف اإلرشادات غير امللزمة النتائج ذات الصلة بأنها النتائج الت ي تم تصميم التدخل لتحسينها.
ِ
 5بشكل أسا�س ي ،يحاول ّ
صن اع السياسات منع املمارسين من استخدام النتائج اإليجابية فقط لدعم استخدام التدخل
ً
املفضل؛ فبدال من ذلك ،يطلبون اعتبار جميع األبحاث ذات الصلة بشأن تدخل معين.
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قوية .توضح اإلرشادات أن املقاطعة املهتمة بتطبيق تدخالت جديدة ،ليست بالضرورة
الجهة املسؤولة عن إجراء التقييم .فعلى سبيل املثال ،إذا كانت إحدى املقاطعات في
والية نبراسكا تتطلع إلى طرح تدخل ،وكانت إحدى املقاطعات في والية تيني�سي تجري
ً
تقييما للتدخل نفسه ،يمكن أن تعتمد نبراسكا على تقييم مقاطعة تيني�سي الستيفاء
متطلبات املستوى الرابع.
يلخص الجدول  3.1متطلبات األدلة لكل مصدر تمويل ويقدم أمثلة على
األنشطة التي يمكن للمدارس اعتمادها باستخدام األموال .هذه القائمة ليست شاملة
ولكنها تهدف إلى توضيح تنوع املناهج املستخدمة لتعزيز التعلم االجتماعي والعاطفي
التي يمكن تمويلها بموجب قانون "كل طالب ينجح".
النتائج المؤهلة

يسمح كل من قانون "كل طالب ينجح" واإلرشادات غير امللزمة باملرونة في النتائج التي
ّ
قاستها التقييمات أو التي ستقوم بقياسها .توفر القراءة الدقيقة لتشريعات قانون
"كل طالب ينجح" بعض املعلومات حول أنواع النتائج التي أخذها ّ
صناع السياسات
بعين االعتبار عند تحديد أولويات املبادرات وفرص التمويل وأنظمة املساءلة الخاصة
ُ
بالواليات (انظر املربع ،ص .)24.وكما هو مذكور في القسم السابق ،يجب أن تظهر
تقييمات التدخالت تأثيرات إيجابية على تحصيل التالميذ أو النتائج األخرى ذات
الصلة ،ومع ذلك ،يتم تعريف "النتائج األخرى ذات الصلة" بشكل عام على أنها النتائج
التي من املتوقع أن يتم تغييرها بواسطة تدخل معين .وبالتالي ،بالنسبة لتدخالت
التعلم االجتماعي والعاطفي ،يجب أن تستند األدلة على مقاييس النتائج للكفاءات
االجتماعية والعاطفية املحددة التي يستهدفها التدخل أو على أحد مجاالت األداء
املتعددة املحددة في التشريع (مثل التحصيل األكاديمي والسالمة املدرسية).

الجدول 3.1

فرص التمويل واألدلة المطلوبة للتمويل واألنشطة المؤهلة المتعلقة بالتعلم االجتماعي والعاطفي حسب الباب في قانون "كل طالب ينجح".
فرص االستثمار الفيدرالي في
التعلم االجتماعي والعاطفي ،بحسب
الباب ،في قانون "كل طالب ينجح"

األدلة المطلوبة للتمويل

أمثلة على األنشطة المحتملة ذات الصلة (الممولة من قانون "كل طالب ينجح" وذات صلة
بالتعلم االجتماعي والعاطفي)
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ّ
املوجهة ،بما في ذلك تدخالت املواد األكاديمية وغير
املستويات األول أو الثاني أو الثالث أو الرابع •البرامج على مستوى املدارس واملساعدات
الجزء (أ) :تحسين البرامج األساسية
األكاديمية لدعم تقدم التالميذ نحو تلبية املعايير الصعبة
التي تديرها وكاالت التعليم املحلية ( 15مسموح بها ملجموعة فرعية من أنشطة الباب
ّ
األول
مليار دوالر)
•أنشطة الدعم والتحسين املدر�سي التي تركز على تحسين أداء التالميذ في املدارس منخفضة
األداء؛ يمكن استخدامها لتدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي إذا تم تبريرها من خالل
املستويات األول أو الثاني أو الثالث مطلوبة
تقييم االحتياجات
فقط لتدخل واحد على األقل في املدارس
ّ
واملوجه
املحددة للدعم الشامل
الباب الثاني

املستويات األول أو الثاني أو الثالث أو الرابع
يجب أن تستند معظم استخدامات األموال
املسموح بها إلى األدلة "بقدر ما تقرر الوالية
أن مثل هذه األدلة متاحة بشكل معقول"

•التطوير املنهي للمعلمين وقادة املدارس ،بما في ذلك تدريس التعلم االجتماعي والعاطفي
الواضح ودمج التعلم االجتماعي والعاطفي في الشرح األكاديمي

الباب الرابع

املستويات األول أو الثاني أو الثالث أو الرابع

•دعم التالميذ وأنشطة اإلثراء التي تعزز النتائج االجتماعية والعاطفية
•زيادة مدة التعلم الزمنية املخصصة للتعلم االجتماعي والعاطفي
•الجهود لتشجيع املدارس التي تنعم بالسالمة والصحة من خالل تدريس التعلم االجتماعي
والعاطفي
•تنفيذ املدارس املجتمعية التي تشدد على احتياجات التالميذ األكاديمية وغير األكاديمية
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نتائج قانون "كل طالب ينجح"

التحصيل املحتمل للتالميذ والنتائج األخرى ذات الصلة التالية تم ذكرها في قانون "كل طالب
ينجح":
1 .1التحصيل األكاديمي وسد فجوات التحصيل الدرا�سي
2 .2الزيادة في التحصيل األكاديمي
3 .3إتقان اللغة اإلنجليزية
4 .4معدالت التخرج
5 .5مشاركة التالميذ
6 .6مشاركة املعلمين
7 .7إمكانية وصول الطالب إلى املقررات الدراسية املتقدمة وإتمامها
8 .8الجاهزية بعد املرحلة الثانوية
9 .9السالمة واملناخ املدر�سي
1010منع و/أو الحد من االنقطاع عن الدراسة
1111تدابير السالمة املدرسية (اإليقاف والعنف واالحتجازات واإلحاالت)
ّ 1212
التغيب (بعذر أو بدون عذر)
1313إجراءات االنضباط (االستخدام غير املتناسب للعقوبات خارج املدرسة أو
الصف)
1414االلتحاق بالجامعة
1515الجاهزية للقوى العاملة
1616االنتقاالت الناجحة من مرحلة ما قبل رياض األطفال إلى مرحلة رياض
األطفال وإلى مرحلة الصفوف املتوسطة وإلى املدارس الثانوية

التدخالت الموسومة وغير الموسومة

يعطي تشريع قانون "كل طالب ينجح" مرونة كبيرة للواليات ولوكاالت التعليم املحلية
في تحديد "النشاط أو االستراتيجية أو التدخل" الذي يتعين تطبيقه ،بصرف النظر
ً
ً
عما إذا كان تدخال موسوما أو غير موسوم .التدخالت املوسومة هي تلك التي ينشئها
ّ
املطورون .ومن املرجح أن يكون لهذه التدخالت اسم معروف وتقييمات أكثر
أو يبيعها
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ً
ً
ً
ً
إحكاما ودعما رسميا للتطبيق ( .)Herman et al., 2017عادة ما يتم تطوير التدخالت
ً
محليا ولكنها قد تتكون من أنشطة أو ّ
غير املوسومة
مكونات مشابهة لتلك املوجودة
في التدخالت املوسومة .يمكن أن يتم دعم التدخالت املوسومة وغير املوسومة بأدلة
تجريبية من التقييم .بإمكان الواليات ووكاالت التعليم املحلية اختيار التدخل طاملا أنه
ً
يستوفي أحد مستويات األدلة املطلوبة ملصدر التمويل املحدد .كما يمكنها أيضا اختيار
تكرار امليزات الرئيسية للتدخل املوسوم مع تكييف عناصر أخرى من هذا التدخل
ً
لتلبية االحتياجات واألولويات املحلية .وفقا للتواصل الشخ�صي بين مؤلفي مراجعة
ُ
مؤسسة  RANDالسابقة لتدخالت القيادة املدرسية ووزارة التعليم األمريكية" ،تعتبر
التسمية أو وسم العالمة التجارية امللحق ببرنامج أو تدخل مشمول في دراسة بحثية
أقل أهمية من األنشطة واالستراتيجيات واملمارسات التي تشكل هذا البرنامج أو
التدخل" ( .)see Herman et al., 2017ومع ذلك ،على الرغم من أن القانون ال يشير
إلى أي تفضيل أو أولوية للتدخالت املوسومة أو غير املوسومة ،إال أن بعض البرامج
ّ
املوسومة قد تكون لها فرصة أكبر للتكرار ألنها موثقة في األدلة والكتيبات اإلرشادية
ُ
وألن املؤسسات املزودة املختصة والتي تساعد في التدريب والتطبيق متاحة بسهولة
أكبر.
الخالصة

يتطلب تشريع قانون "كل طالب ينجح" استخدام التدخالت القائمة على األدلة للعديد
من مبادرات التعليم املدعومة من خالل التمويل الفيدرالي .ومع ذلك ،فإن وصف
قانون "كل طالب ينجح" ملستويات األدلة األربعة غامض وواسع النطاق .اإلرشادات غير
امللزمة الالحقة عرفت االستناد إلى األدلة من أجل مساعدة وكاالت التعليم الحكومية
ً
واملحلية واملدارس على تطبيق متطلبات مستويات األدلة .قدمت هذه اإلرشادات مزيدا
من التفاصيل حول نوعية أو دقة تصميم البحث املتوقع لدراسة تجريبية لكي ُت َّ
صنف
على أنها من املستوى األول أو الثاني أو الثالث أو الرابع .ومع ذلك ،فإن اإلرشادات
مقترحة فحسب ولكنها ليست مفروضة ولم يتم ذكرها في التشريع نفسه .إضافة إلى
ذلك ،ال يزال هناك بعض الغموض ،مما يسمح بتفسيرات وتطبيقات مختلفة للتعاريف
ً
َّ
املستندة إلى األدلة املطروحة في قانون "كل طالب ينجح" .نظرا ألن مراجعتنا ركزت
على تحديد التدخالت التي تستوفي مستويات أدلة قانون "كل طالب ينجح" كما هي
ً
ً
اآلن ،فإننا لم نطبق معايير أكثر تفصيال وإحكاما من تلك املتوافقة مع قراءة النظام
ً
األسا�سي لقانون "كل طالب ينجح" واإلرشادات غير امللزمة .أخيرا  ،بينما يسمح التشريع
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بالتدخالت املوسومة وغير املوسومة ،من املرجح أن تكون التدخالت املوسومة محور
تركيز الدراسات التجريبية من أجل استيفاء مستويات األدلة األعلى (أي املستويات من
األول حتى الثالث) وامتالك املوارد املتاحة لدعم التطبيق .في الفصل التالي ،سنناقش
نطاق وطرق مراجعتنا األدلة.

الفصل الخامس

تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي القائمة على األدلة بموجب
قانون "كل طالب ينجح"

في هذا الفصل ،نقدم ملخصات ملختلف تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي القائمة
على األدلة بموجب قانون "كل طالب ينجح" ،وذلك بحسب النتائج واملستويات املدرسية
املواقع والعينات وميزات التدخل .تهدف هذه التجميعات إلى تقديم نظرة عامة عن
التقييمات الحديثة لتدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي الشاملة للتالميذ من مرحلة
رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر في الواليات املتحدة .وللراغبين في الحصول على
معلومات خاصة بكل تدخل ،نقدم جداول موجزة باألدلة في نهاية هذا الفصل تلخص كل
ً
تدخل قائم على األدلة بكل صف مدر�سي ،مع جدول أدلة أكثر تفصيال في امللحق (ب)،
ً
باإلضافة إلى نظرة عامة أكثر شموال على كل تدخل في مجلد مرافق (جرانت وآخرون
ً
 .)Grant et al., 2017يتضمن امللحق "ب" أيضا توصيات حول كيفية استخدام املعلمين
ً
لجداول األدلة هذه ومعلومات أكثر تفصيال في مجلدنا املرافق الختيار التدخالت ذات
الصلة القائمة على األدلة ،والتي تخدم على أفضل وجه االحتياجات املحددة في دراسات
ً
ً
تقييم الحاجات .تشير أيضا امللخصات األكثر تفصيال لكل تدخل قائم على األدلة
ً
ُ
في مجلدنا املرافق تظهر أيضا ما إذا كان التدخل قد تم تضمينه في األدلة اإلرشادية
للتعاونية للتعلم األكاديمي واالجتماعي والعاطفي ( )CASEL, 2013; CASEL, 2015أو في
مراجعة جونز وآخرون (.)2017
نتائج البحث

ً
حدد بحثنا أكثر من  24,000مرجعا خضع  4,943منها لتقييم أهلية كامل النص ،مما
ً
أسفر عن  150من مخطوطات الدراسات املؤهلة التي قيمت  68تدخال من تدخالت
التعلم االجتماعي والعاطفي املوسومة وغير املوسومة .من بين هذه التدخالت ،كان
35

 36تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي

ألربعة منهم تقييم استوفى معايير تصميم البحث للمستويات من األول حتى الثالث،
ومع ذلك لم يكن هناك محصلة إيجابية ذات داللة إحصائية على أي من النتائج محل
اهتمامنا :برنامج الفتيات في اللعبة ( )Bohnert and Ward, 2013وبرنامج دروس
في الشخصية ( )Hanson et al., 2012وبرنامج صلة مجموعة األقران(Johnson,
 )Simon, and Mun, 2014والتدريب على التفاعل بين املعلم والطفل (Fernandez
 .)et al., 2015باإلضافة إلى ذلك ،حصلت أربعة تدخالت على تقييم استوفى معايير
تصميم البحث للمستويات من األول حتى الثالث ،وكانت هناك نتائج سلبية ذات داللة
إحصائية على االستنتاج محل االهتمام :تهيئة بيئة تعليمية مدرسية سلمية Fonagy
 ،)et al., 2009على مقياس السالمة واملناخ املدر�سي؛ توجيه املسؤولية والتوقعات
للمراهقين للحاضر واملستقبل ( ،)Farrell, 2008على مقياس الكفاءات التفاعلية؛
بناة السالم ( ،)Flannery et al., 2003حصل على نتيجة سلبية على مقياس الكفاءات
الشخصية؛ وحل املشاكل االجتماعية (،)Gottfredson, Jones, and Gore, 2002
حصل على نتيجة سلبية على مقياس اإلنجاز األكاديمي .لم نشمل هذه التدخالت
الثمانية في قائمتنا بالتدخالت القائمة على األدلة.
ً
بشكل عام ،حددنا  60تدخال من تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي القائمة
على األدلة بموجب متطلبات أدلة قانون "كل طالب ينجح" :حددنا على األقل نتيجة
إيجابية واحدة ذات داللة إحصائية ولم نحدد أي نتائج سلبية ذات داللة إحصائية
(مثل "األدلة املضادة") على النتيجة محل االهتمام.
النتائج التي تأثرت بتدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي القائمة
على األدلة

فيما يلي أمثلة على تركيبة املفاهيم ،حسب املجال:
•الكفاءات الشخصية :االنتباه والتركيز والتنظيم العاطفي والسلوك أثناء
املهمات ومهارات التكيف وتقدير الذات والكفاءة الذاتية واملثابرة
•الكفاءات التفاعلية :تحيزات العزو العدائية واملواقف تجاه العنف ومعالجة
املعلومات االجتماعية والعدائية والسلوكيات االجتماعية املقبولة والتواصل
التفاعلي ومهارات حل املشاكل االجتماعية
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•التحصيل الدرا�سي :تقييمات ّ
موحدة في الرياضيات والقراءة والكتابة واملفردات
•اإلنجاز األكاديمي :الحضور وإتمام املقررات األساسية ومعدالت التخرج
•نتائج االنضباط :انتهاكات تعليمات االنضباط واإلحاالت التأديبية وحاالت
اإليقاف
•املواقف والسلوكيات املجتمعية :التسامح والتعاطف مع اآلخرين واالهتمام
بالبلدان األخرى واألحداث الجارية واملعتقدات في النظام األخالقي
•السالمة واملناخ املدر�سي :مفاهيم عن دعم الصفوف والسالمة املدرسية وشعور
التالميذ باالندماج ونوعية العالقات بين التالميذ واملعلمين ومشاهدة أعمال
التنمر وارتكابها.
ّ ً
من بين جميع التدخالت ،كانت مجاالت النتائج األكثر تأثرا هي الكفاءات
ً
التفاعلية والشخصية (الشكل  :)5.1كان الثنين وأربعين تدخال ( 70في املئة) نتيجة
إيجابية ذات داللة إحصائية على مقياس واحد على األقل من مقاييس الكفاءات
ً
التفاعلية ،بينما كان لواحد وثالثين تدخال ( 52في املئة) نتيجة إيجابية ذات داللة
إحصائية على مقياس واحد على األقل من مقاييس الكفاءات الشخصية .كانت
ّ ً
املجاالت األكثر تأثرا بعد ذلك هي السالمة واملناخ املدر�سي ( 27في املئة من التدخالت)
والتحصيل الدرا�سي ( 15في املئة) ونتائج االنضباط ( 12في املئة) واإلنجاز األكاديمي
( 10في املئة) واملواقف والسلوكيات املجتمعية ( 7في املئة) .كان للتدخالت محصلة
إيجابية ذات داللة إحصائية على مجالين من النتائج في املتوسط ،على الرغم من أن
عدد مجاالت النتائج التي تأثرت بشكل إيجابي بالتدخل تراوحت بين واحد إلى سبعة.
األدلة عبر المستويات المدرسية

ً
وجدنا أدلة تستوفي متطلبات املستويات من األول حتى الثالث ألربعين تدخال ( 67في
ً
تدخال ( 35في املئة) على مستوى
املئة) تم تقييمها على مستوى املدارس االبتدائية و21
املدارس املتوسطة وثمانية تدخالت ( 13في املئة) على مستوى املدارس الثانوية.
ثمانية من هذه التدخالت ( 13في املئة) تم تقييمها عبر مختلف املستويات املدرسية
(انظر الشكل  .)5.2يتوافق العدد األكبر من التدخالت القائمة على األدلة للمدارس
ً
االبتدائية مع األبحاث األخرى التي وجدت آثارا أقل لتدخالت التعلم االجتماعي
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الشكل 5.1

مجاالت النتائج التي لها محصالت إيجابية ذات داللة إحصائية عبر مستويات األدلة

والعاطفي املباشرة والقائمة على املهارات بين املراهقين باملقارنة مع التالميذ األصغر
ً
سنا (.)Heckman and Kautz, 2013; Yeager, 2013
من بين التدخالت األربعين التي تم تقييمها على مستوى املدارس االبتدائية،
حددنا محصالت إيجابية في أغلب األحيان للكفاءات التفاعلية ( 80في املئة من
تدخالت املدارس االبتدائية) ،تليها الكفاءات الشخصية ( 53في املئة) والسالمة واملناخ
املدر�سي ( 28في املئة) والتحصيل الدرا�سي ( 15في املئة) ونتائج االنضباط ( 10في املئة)
واإلنجاز الدرا�سي ( 5في املئة) واملواقف والسلوكيات املجتمعية ( 5في املئة).
من بين التدخالت الواحد والعشرين التي تم تقييمها على مستوى املدارس
املتوسطة ،حددنا محصالت إيجابية في أغلب األحيان للكفاءات التفاعلية والشخصية
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الشكل 5.2

مستويات األدلة للتدخالت عبر المستويات المدرسية

( 57في املئة من تدخالت املدارس املتوسطة) ،يليها السالمة واملناخ املدر�سي ( 33في املئة)
ونتائج االنضباط ( 29في املئة) واإلنجاز األكاديمي ( 19في املئة) واملواقف والسلوكيات
املجتمعية ( 14في املئة) والتحصيل الدرا�سي ( 10في املئة).
من بين التدخالت الثمانية التي تم تقييمها على مستوى املدارس الثانوية ،حددنا
نتائج إيجابية في أغلب األحيان للكفاءات الشخصية ( 50في املئة من تدخالت املدارس
الثانوية) ،تليها الكفاءات التفاعلية ( 38في املئة) واملواقف والسلوكيات املجتمعية
( 25في املئة) والتحصيل الدرا�سي واإلنجاز األكاديمي ( 13في املئة) والسالمة واملناخ
املدر�سي ( 13في املئة).
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عينات ومواقع التقييمات

ً
عندما تم إعداد التقارير عن أماكن التدخالت ،كانت التدخالت األكثر تقييما في
املجتمعات الحضرية ( 68في املئة من التدخالت) ،تليها مجتمعات الضواحي ( 28في
املئة) ثم املجتمعات الريفية ( 20في املئة) (انظر الشكل  .)5.3باإلضافة إلى ذلك،
ً
كان ألربعين تدخال ( 67في املئة) تقييم واحد على األقل مع عينة تتكون بشكل رئي�سي
َّ
مصنفين كأعضاء في مجموعات األقليات العرقية أو اإلثنية ،وكان لواحد
من تالميذ
ً
وأربعين تدخال ( 68في املئة) تقييم واحد على األقل مع عينة تتكون بشكل رئي�سي من
ً
تالميذ محرومين اقتصاديا.
ّ
للتدخل
المكونات الرئيسية
ّ

بشكل عام ،تضمنت معظم التدخالت ( 78في املئة) املعلمين بصفتهم ّ
منفذين ،يليهم
موظفي الدعم ( 43في املئة) ثم املستشارين ( 35في املئة) واإلداريين ( 20في املئة).
اشتملت جميع التدخالت على شرح واضح (مثل التدريس أو النمذجة أو املمارسة
أو تطبيق الكفاءات االجتماعية والعاطفية أو جميعها؛( .)Durlak et al., 2011في
الشكل 5.3

مستويات األدلة للتدخالت عبر المواقع
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ً
ً
الغالبية العظمى من التدخالت ( 93في املئة) ،شمل هذا الشرح منهاجا دراسيا ملساعدة
التالميذ على اكتساب كفاءات اجتماعية وعاطفية .باإلضافة إلى ذلك ،فإن نسبة
كبيرة من التدخالت ( 47في املئة) تضمنت ّ
مكونات لتغيير البيئة الصفية لتكون أكثر
مالءمة لتنمية الكفاءات االجتماعية والعاطفية .أما ّ
املكونات التي شملت أفراد األسرة
أو املجتمع ( 33في املئة) أو التي شملت تطبيق الكفاءات االجتماعية والعاطفية خارج
ً
محيط الصف ( 28في املئة) فكانت أقل شيوعا .أبلغت ستة تدخالت ( 10في املئة) عن
وجود ّ
مكون خارج وقت الدوام املدر�سي ،مثل املخيمات الصيفية (Catalano et al.,
 )2003أو نشاطات ما بعد املدرسة (Bleeker et al., 2012; Chang and Muñoz,
ّ
املكونات
 .)2006; White, 2012اشتملت معظم تقييمات التدخالت على بعض
املتعلقة بالتطوير املنهي ( 77في املئة) أو دعم التطبيق ( 87في املئة) ملن يطرحون
ً
ً
التدخل بصفته جزءا من التقييم .تمتلك غالبية التدخالت ( 67في املئة) موقعا
ً
ً
ً
إلكترونيا ُمخصصا يحتوي على معلومات أكثر تفصيال للمعلمين حول التدخل.
الخالصة

ً
ً
استلزمت هذه املراجعة لألدلة بحثا شامال عن املؤلفات البحثية الحديثة وعملية
ً
دقيقة لتحديد الدراسات واستخراج املعلومات منها وتصنيف األدلة وفقا ملستويات
قانون "كل طالب ينجح" .حددنا العديد من تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي
عبر مستويات الصفوف واملستويات املدرسية التي لها محصالت إيجابية على النتائج
الشخصية والتفاعلية ،وتستوفي مستويات أدلة قانون "كل طالب ينجح" من األول
حتى الثالث .أظهرت العديد من التدخالت تأثيرات على نتائج إضافية ،مثل التحصيل
واإلنجاز األكاديمي ،ونتائج االنضباط ،والسالمة واملناخ املدر�سي .توجد خيارات
للمعلمين الذين يبحثون عن تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي التي تم التحقق
من صحتها للتالميذ الذين ينتمون إلى مجموعات األقليات العرقية أو اإلثنية واألسر
ذات الحالة االجتماعية واالقتصادية املنخفضة ،وكذلك للمدارس في املجتمعات
الحضرية ومجتمعات الضواحي واملجتمعات الريفية .تتضمن العديد من التدخالت
ذات النتائج اإليجابية التطوير املنهي للمعلمين وغيرهم من موظفي املدارس الذين
ّ
يطرحون التدخل .تلخص الجداول من  5.1إلى  5.4االستنتاجات التي توصلنا إليها.
نحن نشجع املعلمين واملدارس واملقاطعات ووكاالت التعليم املحلية ووكاالت التعليم
الحكومية التي تسعى إلى تطبيق تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي املحددة على
استخدام جدول األدلة والتوجهات في امللحق (ب) ،باإلضافة إلى ملخصات التدخل
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التفصيلية في مجلدنا املرافق ،لتحديد التدخالت القائمة على األدلة بموجب قانون
"كل طالب ينجح" التي تلبي احتياجاتهم.
في الفصل التالي ،سنناقش كيف يمكن للمعلمين الراغبين في توثيق أن التدخل
ً
الذي يريدون تطبيقه  -ولكنه لم يتم تقييمه تجريبيا بعد  -يستوفي متطلبات أدلة
املستوى الرابع.

الجدول 5.1
تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي القائمة على األدلة التي تم التحقق من صحتها على مستوى المدارس االبتدائية
التدخل

الصفوف

مساحات اللعب

الصفان
الرابع
والخامس

•املنهاج الدرا�سي
•التطبيقات خارج الصف
•خارج وقت الدوام املدر�سي
•املوقع اإللكتروني

الشخصية :االستعداد للصف (املستوى األول ) ،السلوك أثناء املهمة (املستوى
األول ) ،االنتقال من العطلة إلى التعلم (املستوى األول )
املناخ/السالمة :التنمر (املستوى األول ) ،الشمول (املستوى األول ) ،حق التلميذ في
الحصول على أنشطة العطلة (املستوى األول ) ،سالمة التالميذ (املستوى األول )،
استخدام التلميذ للغة إيجابية (املستوى األول )

أدوات االنسجام

الصفان
الرابع
والخامس

•املنهاج الدرا�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

الشخصية :التحكم بالغضب (املستوى الثالث) ،سمة الغضب (املستوى الثالث)
التفاعلية :التوجه نحو حل املشاكل (املستوى األول ) ،حل املشاكل بعقالنية
(املستوى األول ) ،حل املشاكل االجتماعية (املستوى األول )

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

التفاعلية :املهارات االجتماعية (املستوى األول )

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق

الشخصية :السلوك أثناء املهمة (املستوى األول )

•املنهاج الدرا�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

التفاعلية :السلوك العدائي (املستوى األول) ،التواصل التفاعلي (املستوى األول )،
املهارات االجتماعية والعاطفية (املستوى األول )

نحن لدينا مهارات!
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المكو نات الرئيسية
ّ

النتائج اإليجابية (المستوى)

من رياض
األطفال
حتى الصف
الثالث

فرق التدخل املتعلقة بالوظائف من رياض
األطفال
على نطاق الصف
حتى الصف
الخامس
نموذج ميشيغان للصحة

الصفان
الرابع
والخامس
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الجدول —5.1تابع
التدخل

الصفوف

خطوات لالحترام

من الصف
الثالث حتى
الصف
السادس أ

المكو نات الرئيسية
ّ

النتائج اإليجابية (المستوى)

•املنهاج الدرا�سي
•التطبيقات خارج الصف
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

التفاعلية :التفاعالت االجتماعية السلسة (املستوى األول ) ،التفاعالت االجتماعية
الجدلية (املستوى األول ) ،إثبات الشخصية (املستوى األول ) ،العدائية من غير
التنمر (املستوى األول) ،الكفاءة االجتماعية (املستوى الثالث)
املناخ /السالمة :قبول التنمر (املستوى األول ) ،التنمر (املستويان األول والثالث)،
تشجيع التنمر (املستوى األول) ،مسؤولية املتفرج (املستويان األول والثالث)،
النميمة اإلقصائية (املستوى األول ) ،استجابة املوظفين للتنمر (املستويان األول
والثالث) ،استجابة التلميذ للتنمر (املستوى الثالث) ،املناخ املحيط بالتلميذ
(املستوى الثالث) ،املستهدف بالتنمر (املستوى األول )

نظام تحسين املهارات االجتماعية
 برنامج التدخل على نطاقالصف

الصف
الثاني

•املنهاج الدرا�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

الشخصية :الدافع األكاديمي (املستوى األول ) ،املشاركة األكاديمية (املستوى
األول ) ،املشاركة الصفية (املستوى األول) ،املسؤولية (املستوى األول ) ،ضبط
النفس (املستوى األول)
التفاعلية :التواصل (املستوى األول) ،التعاون (املستوى األول) ،التعاطف
(املستوى األول ) ،املهارات االجتماعية (املستوى األول )
املناخ /السالمة :البيئة الصفية ّ
الهد امة (املستوى األول )

أفضل بكثير من العنف

الصف
الثالث

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

الشخصية :الكفاءة العاطفية (املستوى الثالث)
التفاعلية :مهارات التواصل (املستوى الثالث) ،السلوك االجتماعي غير املالئم
(املستوى الثالث) ،السلوك االجتماعي املقبول (املستوى الثالث) ،مهارات مقاومة
الضغوطات (املستوى الثالث) ،القدرة على التكيف االجتماعي (املستوى الثالث)،
املهارات االجتماعية (املستوى الثالث)

تربية أطفال أصحاء

•تغيير بيئة التعلم
الصفان
األول والثاني •خارج وقت الدوام املدر�سي
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

الشخصية :االلتزام باملدرسة (املستوى الثالث)
التفاعلية :سلوك العداء االجتماعي (املستوى الثالث) ،الكفاءة االجتماعية
(املستوى الثالث)
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الجدول —5.1تابع
التدخل

الصفوف

مسارات

من الصف
األول حتى
الصف
السادس أ

المكو نات الرئيسية
ّ

النتائج اإليجابية (المستوى)

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطبيقات خارج الصف
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

الشخصية :التركيز املعرفي (املستوى الثالث) ،التنظيم املعرفي (املستوى الثالث)
التفاعلية :استراتيجيات التفاوض التفاعلي الجريئة (املستوى الثالث) ،حل
املشاكل االجتماعية بجرأة (املستوى الثالث) ،قبول السلطة (املستوى الثالث)،
املشاكل السلوكية (املستوى الثالث) ،تحيز العزو العدائي (املستوى الثالث)،
السلوكيات اإلشكالية (املستوى الثالث) ،الكفاءة االجتماعية (املستوى الثالث)
التحصيل :الرياضيات (املستوى الثالث) ،القراءة (املستوى الثالث) ،الكتابة
(املستوى الثالث)

املديح

الصفان
الثالث
والرابع

•املنهاج الدرا�سي
•دعم التطبيق

التفاعلية :حل املشاكل االجتماعية (املستوى الثالث)

مستعد للتعلم

رياض
األطفال

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق

الشخصية :االستيعاب السمعي (املستوى الثالث)
التفاعلية :السلوك (املستوى الثالث)

برنامج منع العدائية االجتماعية الصفوف من •املنهاج الدرا�سي
الرابع حتى •التطوير املنهي
السادس أ •دعم التطبيق
أدوات العقل

رياض
األطفال

•تغيير بيئة التعلم
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

التفاعلية :مهارات حل املشاكل االجتماعية (املستوى الثالث)

الشخصية :املرونة املعرفية (املستوى الثالث) ،السيطرة على النزعات (املستوى
ّ
الحسية (املستوى الثالث)
الثالث) ،الذاكرة
التحصيل :الرياضيات (املستوى الثالث) ،القراءة (املستوى الثالث) ،املفردات
(املستوى الثالث)
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الجدول —5.1تابع
التدخل

الصفوف

الرؤى

المكو نات الرئيسية
ّ

النتائج اإليجابية (المستوى)

من رياض
األطفال
حتى الصف
الثاني

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

الشخصية :االهتمام (املستوى الثالث)
التفاعلية :املشاكل السلوكية في املنزل (املستوى الثالث) ،املشاكل السلوكية في
املدرسة (املستوى الثالث)
التحصيل :الرياضيات (املستوى الثالث) ،القراءة (املستوى الثالث)
املناخ /السالمة :الدعم العاطفي في الصف (املستوى الثالث)

مشروع الدراسات السابقة عن
ا لتنمر

الصفان
الثالث
والرابع

•املنهاج الدرا�سي
•التطبيقات خارج الصف
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق

التفاعلية :السلوك االجتماعي املقبول (املستوى الثالث)

برنامج فور آرز

الصفان
الثالث
والرابع

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

التفاعلية :السلوك العدائي (املستوى الثالث) ،تحيز العزو العدائي (املستوى
الثالث) ،سلوك التمكن االجتماعي (املستوى الثالث)

قضايا الشباب

الصفان
الرابع
والخامس

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطبيقات خارج الصف
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق

املناخ /السالمة  :اإليذاء (املستوى الثالث)

 47تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي

الجدول —5.1تابع
التدخل

الصفوف

المكو نات الرئيسية
ّ

النتائج اإليجابية (المستوى)

صديق لصديق

من الصف
الثالث حتى
الصف
الخامس

•املنهاج الدرا�سي
•التطبيقات خارج الصف
•دعم التطبيق

التفاعلية :السلوك االجتماعي املقبول (املستوى الثالث)
املناخ /السالمة :العالقات بين التالميذ واملعلمين (املستوى الثالث)

لعبة السلوك املحمود

من الصف
األول حتى
الصف
الثالث

•تغيير بيئة التعلم
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

التحصيل :الرياضيات (املستوى الثالث) ،القراءة (املستوى الثالث)

برنامج حل النزاعات بإبداع

من الصف
األول حتى
الصف
السادس أ

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطبيقات خارج الصف
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

التفاعلية :السلوك العدائي (املستوى الثالث) ،استراتيجيات التفاوض التفاعلي
الجريء (املستوى الثالث) ،استراتيجيات التفاوض التفاعلي الكفؤة (املستوى
الثالث) ،املشاكل السلوكية (املستوى الثالث) ،تحيز العزو العدائي (املستوى
الثالث) ،السلوك االجتماعي املقبول (املستوى الثالث)

الصف املتجاوب

من الصف
الثاني حتى
الصف
الخامس

•تغيير بيئة التعلم
•التطبيقات خارج الصف
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

التفاعلية :الحزم (املستوى الثالث) ،السلوك االجتماعي املقبول (املستوى الثالث)
التحصيل :الرياضيات (املستوى الثالث) ،القراءة (املستوى الثالث)

الجدول —5.1تابع
التدخل

الصفوف

حماية مدرستك من التنمر

من الصف
الثالث حتى
الصف
الخامس

الدائرة املفتوحة

الصف الرابع •املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•إشراك األسرة /املجتمع
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني
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املجتمعات املدرسية املراعية

من الصف
الثالث حتى
الصف
الخامس

المكو نات الرئيسية
ّ

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطبيقات خارج الصف
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطبيقات خارج الصف
•خارج وقت الدوام املدر�سي
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

النتائج اإليجابية (المستوى)

التفاعلية :ارتكاب االعتداء الجسدي (املستوى الثالث) ،ارتكاب االعتداء املعنوي
(املستوى الثالث)
املناخ /السالمة :ضحايا االعتداء الجسدي (املستوى الثالث) ،ضحايا االعتداء
املعنوي (املستوى الثالث) ،مشاهدة االعتداءات (املستوى الثالث) ،إحباط التنمر
في املدرسة (املستوى الثالث) ،السالمة املدرسية املتصورة (املستوى الثالث)

التفاعلية :السلوك اإلشكالي (املستوى الثالث) ،املهارات االجتماعية (املستوى
الثالث)

املناخ /السالمة :الدعم الصفي (املستوى الثالث) ،استقاللية التلميذ (املستوى
الثالث) ،الثقة في التالميذ (املستوى الثالث)
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الجدول —5.1تابع
التدخل

الصفوف

املهارات الالزمة للنمو

من الصف
الثالث حتى
الصف
الخامس

المكو نات الرئيسية
ّ

النتائج اإليجابية (المستوى)

•املنهاج الدرا�سي
•التطبيقات خارج الصف
•خارج وقت الدوام املدر�سي
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

التفاعلية :مهارات العالقات (املستوى الثالث)
االنضباط :السلوك ّ
الهدام البسيط (املستوى الثالث)
املناخ /السالمة :مناخ آمن ومحترم (املستوى الثالث)

أنا أستطيع حل املشكلة

رياض
األطفال
والصف
األول

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

التفاعلية :السلوك االجتماعي املقبول (املستوى الثالث) ،االعتداء العلني (املستوى
الثالث) ،االعتداء املعنوي (املستوى الثالث)

التحدث مع تي جيه

الصف
الثالث

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

الشخصية :مفهوم الذات (املستوى الثالث)

فرقة إيربان امبروف

الصف الرابع •املنهاج الدرا�سي
•املوقع اإللكتروني

الشخصية :فرط النشاط (املستوى الثالث) ،ضبط النفس (املستوى الثالث)
التفاعلية :السلوك التعاوني (املستوى الثالث) ،سلوكيات التظهير (املستوى
الثالث)
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الجدول —5.1تابع
التدخل

الصفوف

الحاكم

المكو نات الرئيسية
ّ

النتائج اإليجابية (المستوى)

الصفان
الخامس
والسادس أ

•املنهاج الدرا�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

الشخصية :املشاكل املدرسية (املستوى الثالث)
التفاعلية :التكيف االجتماعي (املستوى الثالث)

أطفال أقوياء

الصفان
الثالث
والرابع

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

الشخصية :الكفاءات /القدرات العاطفية (املستوى الثالث)
التفاعلية :مهارات التكيف االجتماعي (املستوى الثالث) ،األداء االجتماعي (املستوى
الثالث)

اتخاذ القرارات

الصف
الثالث

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

الشخصية :التركيز املعرفي (املستوى الثالث)
التفاعلية :ترميز املعلومات االجتماعية (املستوى الثالث) ،العزو العدائي (املستوى
الثالث) ،االعتداء العلني (املستو ًى الثالث) ،قبول األقران (املستوى الثالث)،
صياغة األهداف املقبولة اجتماعيا (املستوى الثالث) ،اتخاذ القرارات املسؤولة
(املستوى الثالث) ،العداء االجتماعي (املستوى الثالث) ،الكفاءة االجتماعية
(املستوى الثالث) ،التواصل االجتماعي (املستوى الثالث)

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطبيقات خارج الصف
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

الشخصية :االنتباه /التركيز (املستوى الثالث) ،االمتثال (املستوى الثالث) ،الكفاءة
الذاتية (املستوى الثالث)
ً
التفاعلية :العدائية (املستوى الثالث) ،مهارات حل املشاكل املقبول اجتماعيا
(املستوى الثالث) ،الكفاءة االجتماعية /العاطفية (املستوى الثالث)

أطفال أكفاء ،مجتمعات مراعية

الصفان
الرابع
والخامس

في هذه الدراسة ،املدرسة االبتدائية تشمل الصف السادس

الجدول 5.2
تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي القائمة على األدلة التي تم التحقق من صحتها على مستوى المدارس المتوسطة
التدخل

الصفوف

خذ زمام املبادرة

الصف
السابع

•املنهاج الدرا�سي
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي

املناخ /السالمة :التنمر (املستوى الثالث) ،اإليذاء (املستوى الثالث)

من املدرسة إلى العمل

الصف
الثامن

•املنهاج الدرا�سي
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق

الشخصية :العقلية األكاديمية (املستوى الثالث) ،أخذ زمام املبادرة (املستوى
الثالث)
ّ
املوحدة (املستوى الثالث)
التحصيل :اجتياز االختبارات
اإلنجاز :حاالت الغياب (املستوى الثالث)

هيا أيتها الفتيات

الصف
السابع

•املنهاج الدرا�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

الشخصية :الكفاءة الذاتية (املستوى الثالث) ،تقدير الذات (املستوى الثالث)
التفاعلية :إثبات الشخصية (املستوى الثالث) ،تقدير الصداقة (املستوى الثالث)

•املنهاج الدرا�سي

الشخصية :الجاهزية للمدرسة (املستوى الثالث)
اإلنجاز :الحضور املدر�سي (املستوى الثالث)

تدخل املدرسة /املجتمع

من الصف
الخامس
حتى الصف
الثامن أ

•املنهاج الدرا�سي
•التطبيقات خارج الصف
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

التفاعلية :السلوك االستفزازي (املستوى الثالث) ،السلوك العنيف (املستوى
الثالث)
االنضباط :اإلهمال املدر�سي (املستوى الثالث)

منهاج التنمية االجتماعية

من الصف
الخامس
حتى الصف
الثامن أ

•املنهاج الدرا�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

التفاعلية :السلوك العنيف (املستوى الثالث)

التناقض الذهني مع نوايا التنفيذ الصف
الخامس أ
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المكو نات الرئيسية
ّ

النتائج اإليجابية (المستوى)

الجدول —5.2تابع
التدخل

الصفوف

االستجابة بطرق سلمية وإيجابية الصفان
السادس
والسابع

•املنهاج الدرا�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق

التفاعلية :السلوك العدائي (املستوى الثالث) ،قبول السلوك غير العنيف
(املستوى الثالث) ،سلوك الجنوح (املستوى الثالث) ،رفض السلوك العنيف
(املستوى الثالث) ،حل املشاكل بدون عنف (املستوى الثالث) ،االعتداء الجسدي
(املستوى الثالث)
االنضباط :انتهاكات القانون التأديبي للعنف (املستوى الثالث)
املناخ /السالمة :استفزازات األقران (املستوى الثالث) ،دعم األقران للسلوك
االجتماعي املقبول (املستوى الثالث) ،اإليذاء والتحرش (املستوى الثالث)

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطبيقات خارج الصف
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

املناخ /السالمة :التصور أن اآلخرين سوف يتدخلون (املستوى الثالث)

السعي وراء الهدف

الصف
السابع

•املنهاج الدرا�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق

الشخصية :ضبط النفس (املستوى الثالث)
التفاعلية :مهارات حل املشاكل االجتماعية (املستوى الثالث)

منتدى راب

الصفان
السابع
والثامن

•املنهاج الدرا�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق

الشخصية :التنظيم العاطفي الذاتي (املستوى الثالث)
التفاعلية :قبول السلطة (املستوى الثالث) ،الكفاءة االجتماعية (املستوى الثالث)

برنامج اولويس ملنع التنمر
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المكو نات الرئيسية
ّ

النتائج اإليجابية (المستوى)

من الصف
السادس
حتى الصف
الثامن

الجدول —5.2تابع
التدخل

الصفوف

التايكوندو

الصفان
السابع
والثامن

•املنهاج الدرا�سي

التفاعلية :التحكم في السلوك (املستوى الثالث)

مشروع وين

الصف
الخامس أ

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•دعم التطبيق

التفاعلية :مهارات حل النزاعات (املستوى الثالث)

تشجيع عالقات األقران اإليجابية الصفان
السابع
والثامن

•املنهاج الدرا�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

املناخ /السالمة :املواقف تجاه التنمر (املستوى الثالث) ،دعم األقران ضد التنمر
(املستوى الثالث)

في هذه الدراسة ،املدارس املتوسطة تشمل الصف الخامس
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المكو نات الرئيسية
ّ

النتائج اإليجابية (المستوى)

الجدول 5.3
تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي القائمة على األدلة التي تم التحقق من صحتها على مستوى المدارس الثانوية
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التدخل

الصفو ف

المكو نات الرئيسية
ّ

النتائج اإليجابية (المستوى)

بناء األصول—
الحد من املخاطر

الصف
التاسع

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطبيقات خارج الصف
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

التحصيل :الرياضيات (املستوى الثالث) ،القراءة (املستوى الثالث)
اإلنجاز :ال رسوب في رصيد املواد الدراسية (املستوى الثالث) ،رصيد عدد املواد
املدرسية األساسية (املستوى الثالث)

حل النزاعات ووساطة األقران

الصف
التاسع

•املنهاج الدرا�سي
•دعم التطبيق

التفاعلية :املواقف تجاه حل النزاعات (املستوى الثالث) ،مهارات التفاوض
(املستوى الثالث)

حياة حقيقية

الصفان
التاسع
والعاشر

•املنهاج الدرا�سي

املجتمعية :التعاطف العرقي والثقافي (املستوى الثالث) ،االهتمام باألحداث الجارية
(املستوى الثالث) ،االهتمام بالبلدان األخرى (املستوى الثالث)

معرفة النزاع

الصف
التاسع

•املنهاج الدرا�سي

التفاعلية :املواقف تجاه العنف (املستوى الثالث)

مشروع منع العنف

الصفان
التاسع
والعاشر

•املنهاج الدرا�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

الشخصية :مفهوم الذات األكاديمي (املستوى الثالث)
التفاعلية :استراتيجيات حل النزاعات (املستوى الثالث)

وقت الهدوء

الصف
التاسع

•املنهاج الدرا�سي
•املوقع اإللكتروني

الشخصية :املرونة (املستوى الثالث)

الجدول 5.4
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تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي القائمة على األدلة التي تم التحقق من صحتها عبر المستويات المدرسية
التدخل

الصفو ف

المكو نات الرئيسية
ّ

النتائج اإليجابية (المستوى)

الخطوة الثانية

من رياض
األطفال
حتى الصف
الثامن

•املنهاج الدرا�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

الشخصية :فرط النشاط (املستوى األول) ،مهارات التعلم (املستوى األول )
التفاعلية :السلوك املعادي للمجتمع (املستوى الثالث) ،املشاكل السلوكية
(املستوى األول ) ،االعتداء الجسدي (املستوى األول ) ،الكفاءة االجتماعية
(املستوى الثالث)
اإلنجاز :حاالت الغياب (املستوى الثالث)

تواصل مع األطفال

من الصف
السابع حتى
الصف
الثاني عشر

•املنهاج الدرا�سي
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

الشخصية :سمات الطابع الشخ�صي (املستوى الثاني)
املجتمعية :سمات الشخصية املجتمعية (املستوى الثاني)
املناخ /السالمة :الشخصية املدركة لزمالء الدراسة (املستوى الثاني

العمل اإليجابي

من الصف
األول حتى
الصف
الثامن

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطبيقات خارج الصف
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

الشخصية :السلوكيات األكاديمية (املستوى الثالث) ،الدافع األكاديمي (املستوى
الثالث) ،النفور من التعلم (املستوى الثالث) ،مفهوم الذات (املستوى الثالث)،
ضبط النفس (املستوى الثالث) ،تقدير الذات (املستوى الثالث)
التفاعلية :حل املشاكل بعدوانية (املستوى الثالث) ،املعتقدات الداعمة للعدائية
(املستوى الثالث) ،املشاكل السلوكية (املستوى الثالث) ،االنتماء ألقران السوء
التفاعالت االجتماعية املقبولة (املستوى الثالث) ،االنتماء
(املستوى الثالث)،
ً
لألقران املقبول اجتماعيا (املستوى الثالث) ،املهارات االجتماعية والعاطفية
(املستوى الثالث)
التحصيل :الرياضيات (املستوى الثاني) ،القراءة (املستوى الثاني)
اإلنجاز :حاالت الغياب (املستوى الثالث)
االنضباط :حاالت اإليقاف (املستوى األول ) ،اإلحاالت (املستوى الثالث)
املجتمعية :األمانة (املستوى الثالث) ،األخالق (املستوى الثالث)
املناخ /السالمة :سلوكيات التنمر (املستوى الثالث) ،سالمة التلميذ ورفاهه
(املستوى الثالث) ،التحرش اللفظي والجسدي في املدرسة (املستوى الثالث)

الجدول —5.4تابع
التدخل

الصفو ف

تدريب الحضور الذهني

من الصف
األول حتى
الصف
الثالث
من الصف
الخامس
حتى الصف
الثامن

•املنهاج الدرا�سي
•دعم التطبيق

الشخصية :االنتباه (املستوى الثالث) ،االنتباه االنتقائي (املستوى الثالث)،
العدائية تجاه النفس (املستوى الثالث) ،القلق من االختبارات (املستوى الثالث)،
استيعاب الذاكرة الحسية (املستوى الثالث)
ّ
التفاعلية :استراتيجيات التكيف االجتماعي السلبية (املستوى الثالث) ،التفكر
للتكيف مع األوضاع االجتماعية (املستوى الثالث) ،املهارات االجتماعية (املستوى
الثالث)

مهارات نجاح الطالب

الصف
الخامس
الصف
السابع

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

الشخصية :التنظيم املعرفي (املستوى الثالث) ،التحكم بالعواطف (املستوى
الثالث) ،الوعي بالذات (املستوى الثالث)
التفاعلية :السلوك االجتماعي املقبول (املستوى الثالث)
التحصيل :الرياضيات (املستوى الثالث) ،القراءة (املستوى الثالث)
املناخ /السالمة :التنمر (املستوى الثالث) ،املناخ الصفي (املستوى الثالث) ،دعم
زمالء الصف (املستوى الثالث)

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•خارج وقت الدوام املدر�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

الشخصية :التحكم بالغضب (املستوى الثالث) ،مهارات التكيف (املستوى
الثالث) ،التنظيم العاطفي (املستوى الثالث) ،املرونة (املستوى الثالث) ،املشاركة
املدرسية (املستوى الثالث) ،التنظيم الذاتي (املستوى الثالث) ،إدارة اإلجهاد
(املستوى الثالث)
اإلنجاز :حاالت الغياب (املستوى الثالث)
االنضباط :االحتجاز (املستوى الثالث)

اليوجا
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المكو نات الرئيسية
ّ

النتائج اإليجابية (المستوى)

من الصف
الرابع حتى
الصف
السادس
الصف
التاسع
الصفان
الحادي
عشر والثاني
عشر

 57تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي

الجدول —5.4تابع
التدخل

الصفو ف

المكو نات الرئيسية
ّ

النتائج اإليجابية (المستوى)

النجاح لألطفال

من الصف
األول حتى
الصف
الثامن

•املنهاج الدرا�سي
•خارج وقت الدوام املدر�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

الشخصية :فرط النشاط (املستوى الثالث) ،تقدير الذات (املستوى الثالث)،
مهارات الدراسة (املستوى الثالث)
التفاعلية :املشاكل السلوكية (املستوى الثالث) ،التواصل (املستوى الثالث)،
تظهير املشاكل (املستوى الثالث) ،القدرة على التكيف االجتماعي (املستوى
الثالث) ،املهارات االجتماعية (املستوى الثالث)
االنضباط :املشاكل املدرسية (املستوى الثالث)
املجتمعية :الكفاءات القيادية (املستوى الثالث)

ّ
صناع السالم

من الصف
الرابع حتى
الصف
الثامن

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطبيقات خارج الصف
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق

التفاعلية :السلوك العدائي (املستوى الثالث)
االنضباط :أحداث تأديبية للسلوك العدائي (املستوى الثالث) ،اإلحالة إلى الوساطة
في النزاعات (املستوى الثالث) ،حاالت اإليقاف (املستوى الثالث)

الفصل السادس

إرشادات حول تدخالت المستوى الرابع

في الفصل الخامس ،عرضنا تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي التي حددناها بصفتها
تدخالت تستوفي متطلبات املستويات األول والثاني والثالث من أدلة قانون "كل طالب
ً
ينجح" .ومع ذلك ،يسمح التشريع أيضا لوكاالت التعليم الحكومية ووكاالت التعليم
املحلية واملقاطعات واملدارس وأصحاب الشأن اآلخرين املعنيين بالتعليم (يشار إليها
فيما يلي بـ"وكاالت التعليم الحكومية" أو "وكاالت التعليم املحلية" لإليجاز) بتطبيق
تدخالت املستوى الرابع .في هذا الفصل ،سنقدم إرشادات حول استيفاء متطلبات
املستوى الرابع لتدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي.
متطلبات المستوى الرابع

كما هو موضح في الفصل الثالثُ ،ي ّ
عرف قانون "كل طالب ينجح" التدخل الذي
يستوفي متطلبات املستوى الرابع على أنه:
النشاط أو االستراتيجية أو التدخل الذي:
(( )1أ) ُيظهر األساس املنطقي الذي يستند إلى نتائج بحثية عالية الجودة
أو تقييم إيجابي بأن هذا النشاط أو االستراتيجية أو التدخل من املحتمل
أن يحسن نتائج التالميذ أو غيرها من النتائج ذات الصلة؛
و(ب) يتضمن الجهود املستمرة لدراسة آثار هذا النشاط أو االستراتيجية
أو التدخلTitle VIII, Sec. 8002(21)(A)(ii), ,95-Public law 114( .
)2015
تشرح اإلرشادات غير امللزمة من وزارة التعليم األمريكية املستوى الرابع بمزيد من
ً
التوضيح .أوال ،تشير اإلرشادات إلى أنه ،من أجل توضيح األساس املنطقي ،ينبغي أن
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ً
يتضمن التدخل "نموذج منطق محكم التحديد مدعوما ببحث أو تقييم يشير إلى
احتمالية تحسين التدخل للنتائج ذات الصلة" (US. Department of Education,
 .)2016, p.9في هذا السياق ،يكون نموذج املنطق عبارة عن تمثيل مرئي لنظرية التغيير
الخاصة بالتدخل أو العمليات االفتراضية التي من خاللها تؤثر موارد وأنشطة التدخل
ً
على النتائج املستهدفة .ثانيا ،تشير اإلرشادات إلى أنه من أجل استيفاء متطلبات املستوى
الرابع ،ينبغي أن بذل "جهد لدراسة آثار التدخل ،مما يؤدي بشكل مثالي إلى تقديم أدلة
واعدة أو أعلى " ( .)US. Department of Education, 2016, p.9قد يتضمن الجهد
ً
ً
املبذول لدراسة آثار التدخل تقييما متواصال للتدخل الذي تجريه إما وكاالت التعليم
املحلية التي ّ
تنفذ البرنامج أو أحد أصحاب الشأن اآلخرين.
بينما ّ
يفضل اختيار التدخل الذي يستوفي األدلة  -في املستويات من األول حتى
الثالث ،من املحتمل أن ترغب وكاالت التعليم املحلية في تطبيق تدخل ال يحتوي على
أدلة في املستويات من األول حتى الثالث (مثل تلك املعروضة في الفصل الخامس) .فعلى
سبيل املثال ،قد ال تتمكن وكالة التعليم املحلية أو املدرسة من إيجاد تدخل مصمم
للشريحة التي تخدمها وللنتائج التي ترغب باستهدافها ،أو قد يتطلب التدخل الذي
ً
يناسب احتياجاتها بالشكل األمثل موارد أو كفاءات غير متوفرة .أو عوضا عن ذلك ،ربما
ً
تكون إحدى وكاالت التعليم املحلية قد طبقت أو أنشأت بالفعل تدخال ال يتوفر له أي
دليل من املستويات األول حتى الثالث .تم تصميم املستوى الرابع إلعطاء وكاالت التعليم
الحكومية املرونة لتطبيق التدخالت التي تلبي احتياجاتها ولكن لم تتم دراستها على
نطاق واسع بعد ،وكذلك لتشجيع التجارب املحلية على دراسة آثار التدخالت الناشئة
واإلضافة إلى قاعدة األدلة الشاملة .بهذه الطريقةُ ،يشار إلى اختيار تدخل من املستوى
الرابع على أنه "فرصة لبناء األدلة" (.)Lee et al., 2016, p.14
اختيار التدخل

ً
أوال على وكالة التعليم املحلية أو املدرسة أن تجري
عند اختيار أحد التدخالت ،يجب
ً
ً
تقييما لالحتياجات من أجل تحديد شريحتها املستهدفة أوال (على سبيل املثال ،مستويات
الصفوف املدرسية وأنواع التالميذ) والنتائج املستهدفة (على سبيل املثال ،الكفاءات
الشخصية واملناخ املدر�سي)1 .كما وينبغي أن تبذل وكاالت التعليم املحلية واملدارس
الجهود لجمع املعلومات من مختلف أصحاب الشأن (مثل ،املعلمين والتالميذ وأولياء
ّ
 1عل ى الرغم من أن هذا الفصل يرك ز عل ى املستوى الرابع ،تنطبق بعض املحتويات عل ى التدخالت ف ي أي مستوى من
مستويات األدلة.
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األمور وأعضاء املجتمع املحلي) لفهم حاجاتهم املحلية وأسباب هذه الحاجات بشكل
ً
أكثر شموال .ينبغي أن تأخذ وكاالت التعليم املحلية واملدارس بعين االعتبار قدراتها
املحلية (بما في ذلك املوارد املتاحة أو مهارات وتفضيالت املمارسين) عند اختيار تدخل
من أجل تطبيقه .عند القيام بذلك ،قد يكون من املحتمل أن تختار وكالة التعليم
ً
املحلية أو املدرسة تدخال يتوافق مع السياق املحلي ويمكن أن يدوم مع مرور الوقت.
تتوفر بشكل متزايد عبر اإلنترنت إرشادات ملساعدة وكاالت التعليم املحلية أو املدارس
على اختيار التدخالت األكثر مالءمة الحتياجاتها (.)Lee et al., 2016
بعد اتخاذ هذه الخطوات ،وإن لم تستطع وكالة التعليم املحلية أو املدرسة
إيجاد تدخل متوافق مع أدلة املستويات من األول حتى الثالث يعالج االحتياجات
ً
املحددة ،قد تختار أن ّ
تطبق تدخال يلبي متطلبات املستوى الرابع .تناقش األقسام
مستمر لدراسة آثار
جهد
الفرعية التالية كيفية عرض األساس املنطقي وتضمين
ٍ
ٍ
التدخل املختار.
نموذج المنطق الذي يعرض األساس المنطقي

للوفاء بالشرط األول من املستوى الرابع ،يجب أن يوضح التدخل األساس املنطقي
القائم على األبحاث والذي يصف سبب احتمالية تحسينه لنتائج التالميذ أو النتائج
األخرى ذات الصلة .الصيغة املو�صى بها إليضاح وشرح هذا األساس املنطقي هي
نموذج املنطقّ .
تعرف أنظمة اإلدارة العامة لوزارة التعليم ( )EDGARنموذج املنطق
على أنه
إطار محدد للمفاهيم يعرض العناصر الرئيسية للعملية أو املنتج أو
ّ
"املكونات" الفعالة التي ُيفترض
االستراتيجية أو املمارسة املقترحة (مثل،
أنها ضرورية لتحقيق النتائج ذات الصلة) ويصف العالقات بين العناصر
ً
ً
الرئيسية والنتائج ،نظريا وعمليا Code of Federal Regulations,( .
)Title 34, Sec. 77.1, 2015
ّ
الفعال على األبحاث السابقة ليشرح بالتفصيل
يجب أن يعتمد نموذج املنطق
ً
ً
ّ
ّ
مكونات التدخل ويقدم مبررا تجريبيا للطرق املفترضة التي تؤثر بها هذه املكونات
على النتائج املستهدفة؛ أي أن نماذج املنطق هي أدوات ّ
فعالة إلخطار أصحاب الشأن
بوسيلة مرئية بماهية متطلبات هذا التدخل وأسباب احتماالت نجاحه.
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على الرغم من عدم وجود معيار ذهبي لكيفية تصميم نموذج املنطق وما ينبغي
عرضه فيه ،إال أن معظم نماذج املنطق تحتوي على معلومات مشابهة (انظر الشكل
 )6.1حول املوارد أو املدخالت املطلوبة للتطبيق (مثل املواد واملوظفين والحيز املادي
واالستثمارات املالية)؛ واألنشطة أو اإلجراءات املحددة التي ينطوي عليها التطبيق؛
واملخرجات أو النواتج التي يمكن مالحظتها أو املحصالت املباشرة لألنشطة (مثل،
عدد الدروس التي تم تدريسها أو عدد املهام التي أنجزها املشاركون )؛ والنتائج ،أو
اآلثار املتوقعة على املدى القصير واملتوسط والطويل على املهارات املستهدفة أو
السلوكيات أو الكفاءات.
املثال الخاص بنا لنموذج املنطق لتدخل التعلم االجتماعي والعاطفي العام على
مستوى املدرسة ،يهدف إلى إعطاء توضيح ملموس لتعاريف نموذج املنطق الواردة في
األنظمة اإلدارية العامة لوزارة التعليم وفي اإلرشادات غير امللزمة .وعلى أي حال ،هذا
مجرد مثال توضيحي محتمل ،وبالتأكيد ليس الخيار الوحيد لتصميم نموذج املنطق.
وفي هذا املثال ،يوضح العمود األول في الشكل املوارد الرئيسية للتدخل ،بما في ذلك
موظفي املدرسة املسؤولين عن تطبيق ودعم التدخل ،ومواد التدخل ،والسياسات
ُ
املدرسية الحالية .تستخدم هذه املوارد لتفعيل أنشطة التدخل املدرجة في العمود
الثاني .تشمل بعض األنشطة التدريس داخل الصف حول الكفاءات االجتماعية
والعاطفية ،والتجمعات على مستوى املدرسة ،واألنشطة إلشراك أولياء األمور
في التدخل .تثمر هذه األنشطة عن مخرجات قابلة للقياس ،مثل إكمال الدروس
الصفية حول الكفاءات وتلقي أولياء األمور ملعلومات حول تدخل التعلم االجتماعي
والعاطفي .يفترض نموذج املنطق أن األنشطة واملخرجات الالحقة ستؤثر على النتائج
املستهدفة املدرجة في األعمدة الثالثة األخيرة .على املدى القصير ،من املتوقع أن يؤدي
تدخل التعلم االجتماعي والعاطفي هذا إلى زيادة في الكفاءات الشخصية والتفاعلية
لدى التالميذ .تشمل النتائج متوسطة وطويلة األمد تهيئة مناخ صفي أفضل وزيادة في
التحصيل األكاديمي .في الجزء السفلي من هذا الشكل ،قمنا بشمل مناقشة للعوامل
السياقية التي من املحتمل أن تؤثر على تطبيق تدخل التعلم االجتماعي والعاطفي
ً
على مستوى املدرسة ،مثل املستوى األسا�سي ملناخ وثقافة املدرسة ،فضال عن أشكال
دعم التدريس على مستوى املدرسةُ .يعد محتوى هذا املربع في الشكل بمثابة تذكير
هام بأنه عندما تخطط وكالة التعليم املحلية للتطبيق يجب أال تأخذ فقط بعين
ً
ً
االعتبار التدخل املختار حديثا  ،ولكن أيضا كيفية توافق هذا التدخل مع الخصائص
والسياق الحالي ملجتمع املدرسة.
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الشكل 6.1
مثال لنموذج منطق لتدخل التعلم االجتماعي والعاطفي على مستوى المدرسة
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ّ
مطوري التدخل بتضمين نماذج املنطق مع مواد البرنامج.
يقوم العديد من
ينبغي لوكالة التعليم املحلية التي تحاول تحديد ما إذا كان التدخل يستوفي متطلبات
املستوى الرابع ،أن تفكر بالبحث في مواقع التدخل اإللكترونية وفي كتيبات البرامج
ومقاالت األبحاث املنشورة وغيرها من املواد املتاحة لنموذج املنطق .قد تأخذ وكاالت
ً
التعليم املحلية أيضا بعين االعتبار تطوير نماذج املنطق الخاصة بها للتدخالت
ّ
بمكونات التدخل
املختارة ،على الرغم من أن القيام بذلك يتطلب معرفة كبيرة
والنتائج املستهدفة والنظرية واألبحاث السابقة التي تربط االثنين .توفر املواد
املجانية املتاحة على اإلنترنت مقدمة سريعة وميسرة لنماذج املنطق واألدلة اإلرشادية
الستخدامها كأدوات ملساعدة أصحاب الشأن املعنيين بالتعليم على تخطيط ومراقبة
تقييمات التدخل؛ على سبيل املثال ،انظر املربع في الصفحة.65.
الجهد المستمر لتقييم التدخل

الستيفاء الشرط الثاني من املستوى الرابع ،يجب أن تكون هناك جهود مستمرة
لدراسة آثار التدخل املختار .تشير اإلرشادات غير امللزمة إلى أن أي أبحاث أو جهود
مستمرة مبذولة للتقييم ينبغي تصميمها إلنتاج أدلة ("واعدة") على األقل من
املستوى الثالث للتدخل .كما هو موضح في الفصل الثالث ،تتضمن أدلة املستوى
الثالث دراسة ارتباطية محكمة التنفيذ تقارن التالميذ الذين تلقوا التدخل
(مجموعة العالج) مع التالميذ الذين لم يتلقوه (مجموعة املقارنة) .والستيفاء معايير
املستوى الثالث ،يجب ضبط الدراسة بطريقة منهجية أو إحصائية مع التصنيف
غير العشوائي للتالميذ ضمن مجموعات العالج واملقارنة .وبالتالي ،يجب أن تأخذ
هذه الدراسات بعين االعتبار العوامل  -مثل جنس التلميذ وانتماءه العرقي أو اإلثني
ونتائجه في االختبارات السابقة ومستوى تعليم والديه  -والتي قد تكون مرتبطة
ً
بالنتائج محل االهتمام ،كما ويجب أن تشرح جزئيا انضمام التالميذ إلى مجموعات
العالج واملقارنة .على الرغم من أن األدلة الواعدة مقبولة ،إال أن الجهود البحثية
املتواصلة التي تثمر عن أدلة املستوى األول ("القوية") أو الثاني ("املتوسطة") هي
ً
املفضلة .يتطلب استيفاء هذه املعايير تصاميم دراسات أكثر إحكاما  ،مثل التجارب
العشوائية املنضبطة (املكافئة للمستوى األول ) واألبحاث شبه التجريبية (املكافئة
للمستوى الثاني) .من خالل التخفيف من احتماالت تحيز االختيار ،توفر هذه
ً
الدراسات أدلة أكثر ثباتا على فعالية البرنامج.
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مصادر النماذج المنطقية وتقييم البرامج

ً
املصادر التالية متاحة مجانا عبر اإلنترنت؛ الروابط متوفرة في قسم املراجع:
1 .1نماذج املنطق :أداة لتصميم ومراقبة تقييمات البرامج ()Lawton et al., 2014
ّ ً
ً
مفصال لكيفية إنشاء نموذج منطق
•يتضمن :دليال
• ّ
املطور :برنامج مختبر التعليم اإلقليمي التابع ملعهد العلوم التربوية

2 .2تطبيق نموذج املنطق للتعليم ()REL Pacific, undated
•يتضمن :مقاطع فيديو ،وأدلة إرشادية ،وتطبيق على نماذج منطق
• ّ
املطور :برنامج مختبر التعليم اإلقليمي التابع ملعهد العلوم التربوية

3 .3نماذج املنطق لتصميم البرامج وتطبيقها وتقييمها :مجموعة أدوات ورشة العمل
()Shakman and Rodriguez, 2015
•يتضمن :مواد من ورشة عمل حول تصميم نموذج املنطق
• ّ
املطور :برنامج مختبر التعليم اإلقليمي التابع ملعهد العلوم التربوية

4 .4نماذج املنطق لدعم تصميم البرامج وتطبيقها وتقييمها ()Shakman, 2014
ّ
ومكونات نموذج املنطق
•يتضمن :معلومات عن أهمية
• ّ
املطور :برنامج مختبر التعليم اإلقليمي التابع ملعهد العلوم التربوية

5 .5دليل عملي حول تصميم وإجراء دراسات تقييم األثر في التعليم (Song and Herman,
)2009
•يتضمن :تقرير شامل عن دراسات األبحاث التجريبية واألبحاث شبه التجريبية
• ّ
املطور :معاهد األبحاث األمريكية

6 .6برمجيات RCT-YES
( )Mathematica Policy Research, 2016

ً
•يتضمن :حزمة برمجيات متاحة مجانا لتقييم البرنامج
• ّ
املطور :أبحاث سياسات ماثيماتيكا

7 .7تطوير البرامج وتقييمها ()University of Wisconsin Extension, 2016
•تتضمن :إرشادات مكتوبة حول نماذج املنطق وتقييم البرامج
• ّ
املطور :جامعة ويسكونسين اكستنشن

8 .8دليل تطوير نموذج املنطق الخاص بمؤسسة دبليو .كيه .كيلوج ( )W.K. Kellogg Foundation, 2006
ً
ً
•يتضمن :دليال مفصال عن نماذج املنطق وتقييم البرامج
• ّ
املطور :فريق عمل جامعة كانساس لصحة وتنمية املجتمع

9 .9صندوق أدوات املجتمع (Center for Community Health and Development,
)2017
•يتضمن :مواد تشرح كيفية إنشاء واستخدام نموذج املنطق في برامج املجتمع
• ّ
املطور :فريق عمل جامعة كانساس لصحة وتنمية املجتمع
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للوفاء بشرط التقييم املستمر للمستوى الرابع ،يمكن أن تختار وكالة التعليم
ً
أحد من
املحلية تدخال تجري دراسته بالفعل أو تقييمه بواسطة منظمة أو باحث أو ٍ
أصحاب الشأن ،حتى إذا كان يتم تطبيقه في وكالة تعليم محلية مختلفة أو في وسط
آخر .لتحديد ما إذا كانت هناك دراسات جارية حول برنامج ما ،يمكن لوكالة التعليم
املحلية االستفسار من مطور التدخل أو استخدام املوارد املتاحة من معهد العلوم
التربوية ( )IES, undated aوبرنامج مختبر التعليم اإلقليمي التابع له (IES, undated
ً
 )bللتنقيب عن األبحاث الجديدة .أو عوضا عن ذلك ،ربما تختار وكالة التعليم
ً
املحلية تصميم وتنفيذ تقييمها الخاص للتدخل بصفته جزءا من خطة التطبيق .إن
القيام بذلك سيؤدي إلى االستفادة من فرصة بناء األدلة للمستوى الرابع من خالل
اإلسهام بمعلومات جديدة حول تأثيرات التدخل الحالي .يتضمن تصميم دراسة بحثية
ً
تتمتع بالقدرة على تقديم أدلة واعدة على األقل تخطيطا واسع النطاق ومدخالت من
العديد من أصحاب الشأن .لذا نقترح التعاون مع قادة املدارس واملعلمين والعاملين
اآلخرين في املجال املدر�سي وأولياء األمور وأعضاء املجتمع .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن
استخدام مصادر بيانات الوالية ،وغيرها من املوارد التي تنسقها الوالية والهادفة
إلى دعم البحث والتقييم ،والشراكة مع الباحثين في جامعة محلية أو منظمة بحثية
لدعم خطط أبحاث وكاالت التعليم املحلية ( .)Kane, 2017تقدم املواد املجانية
املتوفرة على اإلنترنت معلومات حول تخطيط وإدارة تقييمات األثر التي تستوفي
معايير أدلة مركز تبادل املمارسات الناجحة؛ على سبيل املثال ،انظر املربع في ص.61.
الخالصة

أظهرت مراجعتنا إلى أن مجموعة متنوعة من تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي
تتمتع بأدلة تستوفي متطلبات قانون "كل طالب ينجح" للمستويات من األول حتى
الثالث .ومع ذلك ،ال تقتصر وكاالت التعليم املحلية على التدخالت التي تمت
مراجعتها .فقد تأخذ املنظمات بعين االعتبار التدخالت التي تستوفي أدلة املستوى
ً
ً
ً
الرابع .تتطلب أدلة املستوى الرابع أساسا منطقيا قائما على األبحاث يصف سبب
احتمالية أن يؤدي التدخل إلى تحسين نتائج التالميذ أو غيرها من النتائج ذات
الصلة  -على شكل نموذج منطق  -ويجب أن يكون هناك جهود مستمرة لدراسة آثار
ّ
ويشجع على
التدخل .يوفر املستوى الرابع من قانون "كل طالب ينجح" مرونة إضافية
ّ
إجراء التجارب املحلية ،والتي بوسعها أن تمكن الواليات ووكاالت التعليم املحلية في
نهاية املطاف من اإلسهام في بناء قاعدة األدلة لتدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي
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ّ
وصناع السياسات في املستقبل
وبالتالي توسيع نطاق التدخالت املتاحة للمعلمين
بجميع أنحاء الواليات املتحدة .ينبغي لوكاالت التعليم املحلية املهتمة بتبني التدخالت
التي تستوفي معايير املستوى الرابع أن تنظر في إقامة شراكات مع غيرها من الوكاالت
التعليمية املحلية وأن تلتمس الحصول على إرشادات من مجموعة واسعة من املوارد
املتاحة بشأن تطوير نماذج املنطق وتصميم التقييمات.
ّ
في الفصل السابع ،سنلخص أبرز االستنتاجات والتوصيات الواردة في تقريرنا.

الفصل السابع

النتائج والتوصيات الرئيسية

ّ
في هذا الفصل األخير ،نلخص العديد من النتائج العامة التي أثمرت عنها مراجعتنا .ثم
نقدم بعد ذلك توصيات للممارسين ّ
وصناع السياسات املهتمين باالستفادة من تمويل
قانون "كل طالب ينجح" لدعم التعلم االجتماعي والعاطفي لدى التالميذ.
النتائج الرئيسية
ّ
يوفر قانون "كل طالب ينجح" فرصاً لدعم التعلم االجتماعي والعاطفي من خالل
العديد من مصادر التمويل المختلفة

ً
ّ
ال يتضمن التشريع عبارة التعلم االجتماعي والعاطفي ولكنه يوفر فرصا متعددة
للواليات ولوكاالت التعليم املحلية كي تستفيد من األموال الفيدرالية للتدخالت التي
ً
تدعم التعلم االجتماعي والعاطفي .يستهدف الباب األول التالميذ املحرومين اقتصاديا .
ّ
تحسن النتائج
يمكن استخدام هذه األموال لدعم التدخالت واملمارسات التي
األكاديمية وغيرها من النتائج ذات الصلة لهؤالء التالميذ وللمدارس التي تخدمهم،
ّ
بما في ذلك الكفاءات االجتماعية والعاطفية .يركز الباب الثاني على توظيف املعلمين
ً
واالحتفاظ بهم وتطويرهم مهنيا ؛ يمكن لوكاالت التعليم الحكومية واملحلية استخدام
األموال الفيدرالية إلعداد املعلمين لتقديم تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي
وتقييم الكفاءات االجتماعية والعاطفية .يمكن استخدام أموال الباب الرابع لدعم
العديد من األهداف ذات الصلة ،بما في ذلك تجربة التعليم الشامل وتنشئة تالميذ
آمنين وأصحاء ،داخل وخارج اليوم املدر�سي.
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يمتلك المعلمون خيارات عديدة لتدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي التي تستوفي
متطلبات أدلة قانون "كل طالب ينجح"

كشفت مراجعتنا عن مجموعة متنوعة من تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي التي
تستوفي متطلبات أدلة قانون "كل طالب ينجح" ،مما يسهل إمكانية إيجاد تدخل
للتعلم االجتماعي والعاطفي قائم على األدلة يلبي االحتياجات املحلية .وكما هو ّ
مبين
ً
في الفصل الخامس ،أظهرت معظم التدخالت التي حددناها آثارا إيجابية على النتائج
ً
الشخصية والتفاعلية؛ عالوة على ذلك ،أظهرت أيضا العديد من التدخالت املؤهلة
ً
لقانون "كل طالب ينجح" آثارا إيجابية على نتائج أخرى مهمة ،مثل التحصيل األكاديمي
ً
ّ
واملناخ املدر�سي .ركزت مراجعتنا بشكل رئي�سي على التدخالت التي تستخدم تعليما
ً
ً
صريحا ومستقال ،والتي من خاللها يتم تدريس الكفاءات االجتماعية والعاطفية بشكل
صريح .يتوفر لدى املعلمين عدة خيارات للتدخالت التي تساعد التالميذ على اكتساب
هذه الكفاءات من خالل املناهج الدراسية وتغيير بيئة التعلم وإشراك أفراد األسرة
واملجتمع وتوفير فرص لتعلم وممارسة الكفاءات خارج الصف وخارج أوقات الدوام
ً
املدر�سي .تم التحقق من صحة أكثر من  40تدخال على عينات تتكون في الغالب من
ً
تالميذ محرومين اقتصاديا تستهدفهم أموال الباب األول لقانون "كل طالب ينجح".
املعلمون هم الجهة ّ
املزودة الرئيسية ملعظم التدخالت التي ُحددت ،وفي العديد من
ً
ً
ً
التقييمات ،تلقى موظفو املدرسة موادا أو تطويرا مهنيا أو كالهما لطرح التدخل
الذي يمكن دعمه بواسطة أموال الباب الثاني لقانون "كل طالب ينجح" .يمكن
للمعلمين استخدام قوائم التدخل التي أعددناها في امللحق "ب" لتحديد تدخالت
التعلم االجتماعي والعاطفي القائمة على األدلة ،ثم استخدام ملخصاتنا املفصلة لكل
تدخل مؤهل لقانون "كل طالب ينجح" في مجلدنا املرافق لتحديد التدخالت التي تلبي
السياقات واالحتياجات املحلية على أفضل وجه.
عدد تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي التي تستوفي متطلبات أدلة قانون "كل
طالب ينجح" هو األكبر في المدارس االبتدائية والمجتمعات الحضرية.

معظم التدخالت التي حددنا بأنها تلبي مستويات األدلة القوية أو املتوسطة أو الواعدة
(املستويات من األول حتى الثالث) تحققت صحتها لالستخدام مع تالميذ املدارس
االبتدائية ،مع توفر خيارات أقل لتالميذ املدارس املتوسطة والثانوية .إن هذا التباين
ً
ً
ليس مفاجئا  ،خاصة أن تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي الواضحة من املرجح أن
تستهدف تالميذ املدارس االبتدائية أكثر من الثانوية .باإلضافة إلى املستوى املدر�سي،
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ً
ً
حددنا أيضا عددا أكبر من تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي املؤهلة لقانون "كل
طالب ينجح" في املجتمعات الحضرية يفوق مجتمعات الضواحي واملجتمعات الريفية.
على الرغم من أن أسباب هذه االختالفات ليست واضحة ،إال أن أحد التفسيرات
املحتملة لوجود عدد أكبر من تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي للصفوف الدراسية
باملدارس االبتدائية يعود إلى الطبيعة املقسمة للتدريس األكاديمي ولقيود الجدولة
ً
األكثر تشددا في العديد من املدارس املتوسطة والثانوية .وحيث إن جداول هذه
املدارس قد ال تستوعب الدروس املستقلة ،من املمكن أن يكون املعلمون أكثر قدرة
على معالجة التعلم االجتماعي والعاطفي من خالل دمجها في التدريس األكاديمي أو
ً
املناخ املدر�سي ومبادرات االنضباط .وقد تزداد أيضا فرص طرحهم للتدخالت املتعلقة
ً
ّ
بالتعلم االجتماعي والعاطفي بصفتها جزءا من البرامج التي تركز على منع السلوكيات
عالية الخطورة (مثل تعاطي املخدرات) أو املوجهة نحو التالميذ املعرضين للخطر
ً
ً
بدال من التالميذ عموما على مستوى
الذين يعانون من مشاكل اجتماعية وعاطفية
الشرائح كاملة (مثل ،الفصول الدراسية أو مستويات الصفوف).
ً
من املحتمل أن هذا التفاوت يعكس أيضا االختالفات في مدى تلبية تدريس
التعلم االجتماعي والعاطفي الواضح لالحتياجات التنموية لدى التالميذ في مختلف
الفئات العمرية .تشير مراجعة األبحاث حول تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي
مع املراهقين ( )Yeager, 2017إلى أن الجهود املبذولة لتحسين الكفاءات االجتماعية
والعاطفية للتالميذ من خالل التدريس املباشر قد ال تكون هي األكثر فعالية مع هؤالء
ّ
ً
التالميذ .بدال من ذلك ،يبدو أن التدخالت التي تركز على عقلية التالميذ ومناخ
ً
ً
ً
املدرسة األوسع نطاقا هي األكثر تبشيرا بالنجاح ،ربما ألنها أكثر توافقا من الناحية
التنموية مع احتياجات املراهقين ،مثل االستقاللية ،واالحترام من األقران والبالغين،
والشعور بالكفاءة.
ً
تعزز هذه النتائج ضرورة أن يكون املعلمون أكثر حكمة وحذرا عند النظر في
تطبيق التدخل بالصفوف أو املراحل املدرسية البعيدة بدرجة كبيرة عن الصفوف
أو املراحل التي تم التحقق فيها من صحة التدخل .يختلف كل من النمو النف�سي
ً
ً
للتالميذ واملتطلبات االجتماعية والعاطفية الخاصة ببيئتهم اختالفا كبيرا عبر املراحل
املدرسية ،مما يجعل املالءمة التنموية للتدخل هي أحد االعتبارات الرئيسية للتطبيق.
ينبغي للمعلمين التفكير بجدية فيما إذا كانت أهداف وكفاءات التدخل تتوافق مع
العينة املستهدفة.
ُ
ربما ترجع زيادة عدد الدراسات التي أ جريت في املدارس باملجتمعات الحضرية
ً
ً
جزئيا إلى حقيقة أن املناطق الحضرية عادة ما تكون أكبر من املناطق األخرى ،وبالتالي،
ً
ً
يمكنها استيعاب دراسات أكبر؛ ومن املمكن أيضا أن تكون هذه املناطق أكثر استعدادا
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إلجراء أبحاث التعلم االجتماعي والعاطفي بسبب الحاجة امللحوظة إلى األدلة في هذا
املجال.
الكفاءات التفاعلية هي أكثر النتائج ذات التأثير اإليجابي شيوعاً في دراسات التدخالت
القائمة على األدلة

تناولت مراجعتنا مجموعة متنوعة من نتائج التالميذ ،ولكن وجدنا أن معظم الدراسات
أبلغت عن تأثيرات إيجابية على الكفاءات االجتماعية والعاطفية وليس على النتائج
ً
األخرى ،مثل التحصيل األكاديمي .بالتأكيد ،لم يكن هذا التركيز مفاجئا  ،بالنظر إلى
تركيز تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي على مساعدة التالميذ في تحسين هذه
الكفاءات .من بين الفئتين الرئيسيتين للكفاءات االجتماعية والعاطفية التي درسناها،
كانت الكفاءات التفاعلية (على سبيل املثال ،تحيزات العزو العدائية والسلوكيات
االجتماعية املقبولة والتواصل التفاعلي ومهارات حل املشاكل االجتماعية) أكثر عرضة
ً
للتأثر إيجابيا من الكفاءات الشخصية (مثل االهتمام والتركيز والتنظيم العاطفي
واملثابرة).
ّ
ولصناع السياسات
توصيات للمعلمين
إجراء تقييم االحتياجات لدعم اتخاذ القرارات بشأن تدخالت التعلم االجتماعي
والعاطفي

ً
بغض النظر عما إذا كان قانون "كل طالب ينجح" يتطلب تقييما لالحتياجات من
أجل االنتفاع بمصدر تمويل معين ،ينبغي للمدارس ووكاالت التعليم املحلية النظر في
إجراء تقييمات يمكن أن تساعد في تحديد أنواع تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي
التي ستلبي االحتياجات املحلية .قد يشمل هذا التقييم مقاييس مباشرة للكفاءات
ً
االجتماعية والعاطفية للتالميذ ومقاييس أوسع نطاقا للمناخ املدر�سي أو غيرها من
الظروف ذات الصلة بمستوى املدرسة .يمكن أن يساعد تقييم االحتياجات في ضمان
تركيز املوارد املحدودة على أهم األنشطة ،وأن تكون التدخالت املختارة متماشية
مع االحتياجات واألهداف املحلية .توفر اإلرشادات غير امللزمة واملوارد املتاحة على
ً
اإلنترنت التي أدرجناها في الفصل السادس مزيدا من التفاصيل حول كيفية تصميم
وإجراء تقييم احتياجات ناجح.

استخدام قائمة التدخالت الواردة في هذه المراجعة كنقطة بداية
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تعرض مراجعتنا مجموعة واسعة من التدخالت القائمة على األدلة التي يمكن للمعلمين
استخدامها كمورد .ومع ذلك ،ال ينبغي التعامل مع نتائج هذه املراجعة بصفتها قائمة
نهائية بالخيارات املعتمدة .على الرغم من أن التدخالت املحددة في هذه املراجعة
تستوفي متطلبات أدلة قانون "كل طالب ينجح" ،إال أنه من املمكن أال يلبي أي منها
احتياجات مجموعة معينة من التالميذ أو املدارس بشكل كاف .عالوة على ذلك ،حتى
ً
ً
إذا كان التدخل ال يستوفي حاليا متطلبات قانون "كل طالب ينجح" وفقا ملراجعتنا،
من املمكن أن تتوفر مثل هذه األدلة في املستقبل ،خاصة في ظل التركيز املتزايد على
ً
األبحاث التي تفحص تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي .كما يمكن للمعلمين أيضا
تكييف التدخل ليناسب ظروفهم وأهدافهم ،باالستناد إلى األدلة من التدخل لدعم
االدعاء بأن نهجهم يستوفي األدلة من املستويات األول حتى الثالث .ولكي تكون مماثلة
قدر اإلمكان للتدخالت التي تم التحقق من صحتها في تقييمات املستويات األول حتى
الثالث ،يجب أن تنظر املحاكاة إلى أبرز األنشطة واالستراتيجيات واملمارسات للتدخل
األصلي.
االستفادة من مرونة المستوى الرابع إذا تعذرت تلبية االحتياجات بالتدخالت ذات
األدلة األقوى

على الرغم من أن بعض مصادر التمويل تتطلب تدخالت الستيفاء متطلبات
املستويات من األول حتى الثالث ،إال أن البعض اآلخر يسمح باستخدام األموال
ً
ّ
لتدخالت املستوى الرابع .وهذا يوفر فرصا للمعلمين من أجل االستفادة من مجموعة
واسعة من التدخالت .كما يسمح للمعلمين بإنشاء تدخالت جديدة أو بتكييف ُ
النهج
ً
ً
القائمة تكييفا جوهريا لتناسب السياقات املحلية ،بشرط أن يتمكن املنشئون
من تقديم أساس منطقي قائم على األبحاث وأن يشاركوا في التقييم املستمر لهذه
الجهود .يمكن لوكالة التعليم املحلية وقادة املدارس النظر في تشكيل اتحادات بهدف
تصميم وتطبيق أنشطة التقييم والتعلم من جهود بعضهم ،وينبغي لهم أن يبحثوا في
املوارد الخارجية ،مثل مختبرات التعليم اإلقليمية للحصول على إرشادات التقييم.
توفير التطوير المهني وغيره من أشكال الدعم لبناء قدرات المعلمين على جمع
واستخدام األدلة على فاعلية البرامج

إن عملية جمع وقراءة املؤلفات السابقة التي خضعت ملراجعة األقران الستخراج
ً
ً
ً
املعلومات حول األدلة تستغرق وقتا طويال وتستهلك كثيرا من املوارد .في كثير من
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الحاالت ،لن تتاح للمعلمين الفرصة للوصول إلى املقاالت ذات الصلة ألن املعلومات
ُ
تحجب وراء خاصية الدفع للدخول إلى املواقع اإللكترونية التي أنشأها ناشرو املجالت
األكاديمية .يمكن ملثل هذه التقارير ،إلى جانب املوارد األخرى ذات الصلة مثل صفحة
«أدلة قانون "كل طالب ينجح"» اإللكترونية (Center of Research and Reform in
ُ
 )Education, 2017وبعض موارد مختبر التعليم اإلقليمي ،أن تقلل أو تلغي في بعض
الحاالت ،الحاجة إلى أن يقوم املعلمون بمراجعة املؤلفات السابقة وتقييم جودة
األدلة .ينبغي لوكاالت التعليم الحكومية واملحلية النظر في طرق لتوفير التطوير املنهي،
بما في ذلك مجتمعات التدريب والتعليم املنهي ،لتعزيز وعي املعلمين بهذه املوارد والقدرة
على استخدام املعلومات التي توفرها .عالوة على ذلك ،سيحتاج املعلمون أو غيرهم من
التربويين الذين قد يساهموا في جهود التقييم املستمرة إلى التوجيه وفرص التعاون مع
الزمالء من أجل املساعدة في تصميم تقييمات صارمة .إن أحد املوارد املهمة التي يتم
التغا�ضي عنها في كثير من األحيان ،هو الوقت املخصص للقراءة والتعاون واملشاركة في
أنشطة أخرى والتي من شأنها تمكين املعلمين واملوظفين من جمع األدلة واستخدامها
لتوجيه مهنتهم.
اعتبار مجموعة متنوعة من برامج واستراتيجيات التعلم االجتماعي والعاطفي عند
تصميم منهجيات لتحسين الكفاءات االجتماعية والعاطفية لدى التالميذ

كما ناقشنا في الفصل األول ،فإن البرامج املستقلة الواضحة ليست هي الطريقة
الوحيدة التي تستطيع بها املدارس تعزيز الكفاءات االجتماعية والعاطفية .تشمل
الطرق األخرى دمج التعلم االجتماعي والعاطفي في الشرح األكاديمي (على سبيل
املثال ،من خالل إشراك التالميذ في مناقشات األحداث التاريخية التي تعزز الكفاءات
ّ
التفاعلية) واملناخ املدر�سي أو برامج االنضباط التي تركز على مهارات التعلم االجتماعي
ً
والعاطفي .يمكن أيضا استخدام مصادر تمويل قانون "كل طالب ينجح" التي لخصناها
في الفصل الثالث لدعم هذه االستراتيجيات األخرى  ،لذلك ينبغي للمعلمين التفكير
ً
في كيفية إنشاء نهج متكامل لتناول هذه الكفاءات االجتماعية والعاطفية ،بدال
ً
من التركيز حصريا على برنامج أو نهج واحد .يجب مواءمة هذا النهج عبر مستويات
الصفوف املختلفة إلى أق�صى حد ممكن ،بحيث يتمكن التالميذ من تجربة نهج مشترك
ومتسق للتعلم االجتماعي والعاطفي خالل اليوم الدرا�سي وأثناء تقدمهم خالل املراحل
املدرسية (.)O’Connor et al., 2017
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الفعال للتعلم االجتماعي والعاطفي
معالجة الظروف المحلية لتعزيز التطبيق
ّ

إن اعتماد التدخل القائم على األدلة ال يضمن بالطبع الوصول إلى محصالت تطابق
تلك املوجودة في األبحاث التي تمت مراجعتها .إن أحد االعتبارات املهمة للمعلمين
ّ
وصناع السياسات الذين يتبنون تدخالت جديدة هو ضرورة ضمان توفر الشروط
ً
األوسع نطاقا لدعم تطبيق التدخالت عالية الجودة .تشمل هذه الشروط التطوير
ُ
املنهي املخصص وعالي الجودة ،وغرس ثقافة داعمة على مستوى املدرسة ،وتطبيق
ّ
سياسات على مستويات املقاطعات واملدارس توفر الوقت واملوارد لتدخالت التعلم
االجتماعي والعاطفي .باإلضافة إلى ذلك ،قد يساعد الشركاء الخارجيون الذين يقدمون
املساعدة الفنية في معالجة هذه الشروط وفي دعم التطبيق ،على الرغم من أن جودة
هذا الدعم يمكن أن تتفاوت .تظهر في العديد من التقارير إرشادات لتعزيز تطبيق
التعلم االجتماعي والعاطفي عالي الجودة (Jones et al., 2017; O'Connor et al.,
ً
 ،)2017; Kendziora and Yoder, 2016ونذكر في مجلدنا املرافق أيا من التدخالت
لها مواقع إلكترونية مخصصة تحتوي على معلومات عن توفير املساعدة الفنية ودعم
ا لتطبيق .
مواصلة تحسين قياس التعلم االجتماعي والعاطفي

اعتمدت الدراسات التي تمت مراجعتها في هذا التقرير على مجموعة متنوعة من
تقييمات الكفاءات االجتماعية والعاطفية للتالميذ .تحتوي معظم هذه املقاييس على
بعض األدلة على صحتها وثباتها لالستخدامات املقصودة منها ،بما في ذلك ألغراض
األبحاث ولكن لم يتم تصميمها بالضرورة لدعم عملية اتخاذ قرارات التعليم اليومية
وجهود التحسين املستمرة .ال يزال املعلمون ال يملكون إمكانية الوصول إلى التقييمات
عالية الجودة التي تلبي احتياجاتهم املحددة ،خاصة تلك التي ال تفرض سوى أعباء
وتكاليف منخفضة .باإلضافة إلى االستمرار في االستثمار في دراسات التدخل عالية
ّ
ّ
وصناع السياسات إعطاء األولوية للجهود املبذولة لتحسين
للممولين
الجودة ،ينبغي
القياس ،وال سيما تلك الجهود التي تنطوي على التعاون بين مطوري التقييمات ،الذين
يمكنهم تقديم اإلرشادات التي ستساعد في ضمان تلبية األدوات الناتجة لحاجات
املعلمين ،وبين املستخدمين املحتملين.
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التطلع إلى المستقبل

ّ
توفر املرونة املتضمنة في قانون "كل طالب ينجح" ،وال سيما فيما يتعلق باملستوى
ً
ّ
الرابع ،فرصا سانحة لألبحاث املستقبلية التي تسترشد باحتياجات وأهداف صناع
السياسات واملمارسين املحليين .إن إمكانات النمو في تدخالت التعلم االجتماعي
ً
والعاطفي القائمة على األدلة كبيرة ،ولكنها ستتطلب جهودا تعاونية من الباحثين
ّ
وصناع السياسات على جميع املستويات لتعزيز أنشطة البحث والتقييم
واملعلمين
عالية الجودة املصحوبة باستراتيجيات النشر التي تجعل النتائج متاحة للمستخدمين
املحتملين على نطاق واسع.
تقديم المالحظات والتعقيبات حول متطلبات مستويات األدلة

ً
نظرا للغموض املتبقي الذي يكتنف متطلبات أدلة قانون "كل طالب ينجح" والتباين في
كيفية تفسير الواليات لهذه املتطلبات ،اتخذنا العديد من القرارات املنهجية التي قد
تختلف عن املراجعات األخرى التي تحدد التدخالت القائمة على األدلة بموجب قانون
"كل طالب ينجح" ،والتي قد تختلف في املستقبل في حال ازداد الوضوح أو حدثت تغييرات
على متطلبات األدلة .باإلضافة إلى أوجه الغموض ،تنتج بعض املشاكل عن التناقضات
املحتملة بين معايير أدلة مركز تبادل املمارسات الناجحة والتوصيات في اإلرشادات غير
امللزمة حول تفسير متطلبات أدلة قانون "كل طالب ينجح" (التي تو�صي باتباع معايير أدلة
ً
مركز تبادل املمارسات الناجحة للمستويين األول والثاني) .نظرا ألن أوجه الغموض هذه
ال تزال قائمة ،فإننا نشجع التربويين على تقديم مالحظاتهم وتعقيباتهم إلى وكاالت التعليم
الحكومية ولوزارة التعليم األمريكية ،خاصة حول أوجه الغموض امللحة في معايير األدلة.
ً
ً
للم�ضي قدما ،نحن نشجع بشكل خاص على استكشاف معايير أكثر إحكاما ملستويات
األدلة العليا وعلى تعزيز ُ
النهج الراسخة لألخذ بعين االعتبار مجموعة األدلة في عملية
صنع القرار (Guyatt et al., 2008; Alonso-Coello et al., 2016a; Alonso-Coello et
ً
 .)al., 2016bباإلضافة إلى ذلك ،ونظرا ألن بعض أوجه الغموض تنجم عن غياب بعض
التفاصيل في تقارير التقييم ،فإننا نشجع ّ
املقيمين على أن يقوموا بالتسجيل املبكر
ِ
ً
لعمليات التقييم التي يقومون بإجرائها واإلبالغ عن تقييماتهم بشكل أكثر شموال (Grant
 )et al., 2013لزيادة فائدة النتائج للمعلمين.

الملحق أ

تفاصيل فنية إضافية لمراجعة األدلة

إعداد إطار المفاهيم

تشاورنا مع أبرز األعضاء في مؤسسة واالس وراجعنا األعمال التأسيسية عن التعلم
االجتماعي والعاطفي من أجل وضع إطار املفاهيم ملراجعتنا .بعد مراجعة العديد من
األطر التي صنفت النتائج في التعلم االجتماعي والعاطفي ،قمنا بتصميم إطار املفاهيم
الخاص بنا حول الفئات املستخلصة من إطار املجلس الوطني للبحوثّ .
يصنف إطار
املجلس الوطني للبحوث الكفاءات إلى ثالثة مجاالت رئيسية — معرفية وشخصية
وتفاعلية — يتضمن كل منها عدة مجموعات من الكفاءات .استخدمنا هذا اإلطار
لتصميم عملية املراجعة التي أعددناها ألنه يشمل مجموعة واسعة من الكفاءات
االجتماعية والعاطفية ،ويربط مجموعات رئيسية من الكفاءات بمفاهيم محددة،
ويعكس اإلجماع بين الخبراء الذين درسوا التعلم االجتماعي والعاطفي من منظور
مجاالت تخصص مختلفة .وفي النهاية ،قمنا بتضمين جميع املجموعات الخمس من
املجاالت الشخصية والتفاعلية لتشكيل األساس إلطار مراجعتنا للتعلم االجتماعي
والعاطفي — باستثناء أي مجموعات من املجال املعرفي الخاص باملجلس الوطني
للبحوث.
استراتيجية البحث

استخدمنا خطوط بحث التعلم االجتماعي والعاطفي العامة التالية والخاصة بمركز
معلومات املوارد التربوية (جميع خطوط البحث األخرى متوفرة عند الطلب):

77

 تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي78

) أيلول (سبتمبر22  إلى2002 مركز معلومات املوارد التربوية؛ كافة أنواع الوثائق؛
؛ باللغة اإلنجليزية2016
public school*” OR “Charter school*” OR “magnet school*” OR “primary“
school*” OR “elementary school*” OR “secondary school*” OR “middle
school*” OR “high school*” OR “Grade school” OR “grade school*” OR
*kindergarten
AND
TI bully* OR AB bully* OR TI “career orientation” OR AB “career orientation” OR
TI “Character development” OR AB “Character development” OR TI “character
education” OR AB “character education” OR TI citizenship OR AB citizenship
OR TI “civic engagement” OR AB “civic engagement” OR TI civility OR AB civility
OR TI collaboration OR AB collaboration OR TI “commun* responsibility” OR
AB “commun* responsibility” OR TI competence OR AB competence OR TI
conscientiousness OR AB conscientiousness OR TI “conflict resolution” OR AB
“conflict resolution” OR TI “continuous learning” OR AB “continuous learning”
OR TI cooperation OR AB cooperation OR TI courage OR AB courage OR TI
“Decision making” OR AB “Decision making” OR TI “dropout prevention” OR
AB “dropout prevention” OR TI “emotional development” OR AB “emotional
development” OR TI “emotional intelligence” OR AB “emotional intelligence”
OR TI “emotional learning” OR AB “emotional learning” OR TI empath* OR AB
empath* OR TI “ethical development” OR AB “Ethical development” OR TI grit
OR AB grit OR TI initiative OR AB initiative OR TI integrity OR AB integrity TI
“intellectual openness” OR AB “intellectual openness” OR TI “interpersonal skills”
OR AB “interpersonal skills” OR TI Leadership OR AB leadership OR TI motivation
OR AB motivation OR TI “non-cognitive skills” OR AB “non-cognitive skills”
OR TI Perseverance OR AB perseverance OR TI “positive youth development”
OR AB “positive youth development” OT TI pro-social OR AB pro-social OR TI
prosocial OR AB prosocial OR TI Resilience OR AB resilience OR TI responsibility
OR TI Responsibility OR TI SEL OR AB SEL OR TI “self-evaluation” OR AB “Selfevaluation” OR TI “self-awareness” OR AB “self-awareness” OR TI “Self-direction”
OR AB “self-direction” OR TI “Self-reflection” OR AB “Self-reflection” OR TI “Self-
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regulation” OR AB “Self-regulation” OR TI “social and emotional learning” OR
AB “Social and emotional learning” OR TI “Social-emotional learning” OR AB
“Social-emotional learning” OR TI “Social awareness” OR AB “Social awareness”
OR TI “Social development” OR AB “social development” OR TI “social emotional
education” OR AB “Social emotional education” OR TI “social responsibility”
OR AB “social responsibility” OR TI “social skills” OR AB “social skills” OR TI
teamwork OR AB teamwork OR TI tolerance OR AB tolerance OR TI “whole child”
OR AB “whole child” OR TI “work ethic” OR AB “work ethic” OR TI restorative OR
AB restorative OR TI Reparation OR AB reparation OR TI respect OR AB respect
OR TI reintegration OR AB reintegration OR TI circle OR AB circle OR TI Offender
OR AB offender OR TI Conferencing OR AB conferencing
AND
rigorous research” OR impact OR effect OR outcome OR “randomized control”“
OR RCT OR “quasi-experimental” OR RCT OR correlational OR quantitative OR
*“research synthesis” OR “meta analysis” OR review OR evaluat
NOT
SU Foreign countries
الفحص وتقييم األهلية

ً
 قمنا. فحصنا عناوين وملخصات جميع مراجع االقتباس املسترجعة، أوال
بتحميل جميع مراجع االقتباس التي تم استرجاعها في برنامج "مراجع األدلة على
EPPI-Centre,( ) لتجميع األدلةEPPI-Reviewer( "معلومات السياسات واملمارسة
 تم فحص كل مرجع اقتباس بشكل مستقل بواسطة اثنين من الباحثين (شارك.)2017
:إجمالي عشرة باحثين في فحص العناوين وامللخصات) باستخدام املعايير التالية
ً
 ما ليس منشورا باللغة اإلنجليزية:•استبعد من اللغة
ً
 ال تعالج موضوعا يتعلق بالتعليم:•استبعد من التركيز املوضوعات غير التعليمية
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•استبعد من البلدان :ما ليس في الواليات املتحدة وأراضيها ومجتمعاتها القبلية
(مثل الواليات الخمسين ،والعاصمة واشنطن ،ومكتب تعليم السكان األصليين،
ومدارس املعالين التابعة لوزارة الدفاع ،ووكالة األنشطة التعليمية التابعة
لوزارة الدفاع ،وساموا األمريكية ،وجزيرة غوام ،وجزر ماريانا الشمالية ،وإقليم
بورتوريكو ،وجزر العذراء األمريكية)
ُ
ّ
•استبعد من التواريخ :املخطوطات املنشورة قبل  2002أو التدخل املنفذ قبل
1994
•استبعد من اقتباسات املؤتمرات :ملخص املؤتمر واملحاضرات وجلسات النقاش
واألوراق املقدمة في املؤتمر.
•استبعد من أنواع املنشورات :الصفحة االفتتاحية ،الرسائل إلى املحرر ،املقاالت
في جريدة أو مجلة أو نشرة إخبارية ،أو كتاب أو فصل من كتاب ،أو مراجعة
كتاب
•استبعد من أعمار الشريحة :إما قبل رياض األطفال أو بعد املرحلة الثانوية
ً
•استبعد من حالة الشريحة :غير املسجلين حاليا في املدارس الحكومية
•استبعد من املواقع :ما هو خارج الصفوف من رياض األطفال حتى الصف الثاني
عشر في املدارس الحكومية
•استبعد من حاالت التدخل :اإلجراءات واألحداث غير املقصودة أو غير املخطط
لها التي لها تأثير على التعلم االجتماعي والعاطفي
ً
•استبعد من أهداف التدخل :التدخالت التي لم تكن مصممة أساسا ملعالجة
الكفاءات االجتماعية والعاطفية في املجاالت الشخصية أو التفاعلية في إطار
املجلس الوطني للبحوث
•استبعد من مستهدفات التدخل :التدخالت التي ً تستهدف أولياء األمور واملعلمين
أو موظفي املدرسة أو جميعهم كمشاركين (بدال من التالميذ)
•استبعد من مجموعات الشرائح املحددة :التدخالت التي تركز على التالميذ من
صفوف رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر الذين ال يشكلون مجموعة
سليمة أو الذين تم تجميعهم بشكل خاص ضمن مجموعة "معرضون للخطر"
أو لديهم مؤشرات معينة
•استبعد من النتائج :الدراسة التي ال تقيس النتيجة في مجال واحد على األقل
من املجاالت محل االهتمام (املجاالت الشخصية أو التفاعلية في إطار املجلس
الوطني للبحوث والتحصيل األكاديمي في الرياضيات أو آداب اللغة اإلنجليزية
والقراءة كما تم قياسها بواسطة تقييم موحد ،أو اإلنجاز األكاديمي ،أو نتائج
االنضباط ،أو املواقف والسلوكيات املجتمعية ،أو السالمة واملناخ املدر�سي)
•استبعد من مناهج الدراسة :الدراسات غير التجريبية التي ال تستوفي املستويات
 1إلى  3من قانون "كل طالب ينجح"
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حصل أمين مكتبة األبحاث على النصوص الكاملة ملراجع االقتباسات التي
اعتبرها واحد من املراجعين على األقل مؤهلة .تم فحص كل نص كامل تمكنا من
استرجاعه بشكل مستقل بواسطة اثنين من الباحثين (شارك عشرة باحثين بشكل
إجمالي في تقييم أهلية النص الكامل) باستخدام نفس املعايير الخاصة بفحص
ً
العناوين وامللخصات .قمنا بتضمين كل مرجع اقتباس تم اعتباره مؤهال بواسطة كال
َ
املراجعين .تم حل الخالفات حول األهلية بواسطة فريق املراجعة .بشكل عام ،حدد
ً
بحثنا أكثر من  24,000اقتباسا  ،خضع  4,943منها لتقييم أهلية النص الكامل ،مما
ً
أسفر عن  150مخطوطة من الدراسات املؤهلة التي ّ
تقيم  68تدخال من تدخالت
ً
التعلم االجتماعي والعاطفي .من بين  68تدخال من تدخالت التعلم االجتماعي
والعاطفي ،استوفى  60منها املستويات من  1إلى  3لقانون "كل طالب ينجح" (انظر
الشكل .)A.1
استخراج البيانات

لكل تقرير مشمول  ،قام باحثان بشكل مستقل (شارك إجمالي عشرة باحثين في
استخراج البيانات) باستخراج البيانات التالية إذا تم تضمينها بالدراسة:
•خصائص الدراسة واملوقع
– –الشهر والعام :الشهر (األشهر) والعام (األعوام) التي تمت خاللها الدراسة
– –املوقع الجغرافي :املوقع (املواقع) الجغرافي للدراسة (مثل ،املدينة والوالية واملنطقة)
– –املنطقة التعليمية :املنطقة (املناطق) التعليمية املشاركة (مثل ،العدد واألسماء)
– –عدد املدارس :عدد املدارس املشاركة في الدراسة
– –عدد الصفوف :عدد الصفوف املشاركة في الدراسة
– –نوع املدرسة :نوع املدرسة (املدارس) املشاركة (على سبيل املثال ،املستقلة ،البديلة)
– –املراحل الدراسية املشمولة :املراحل الدراسية املشمولة في املدرسة (املدارس)
املشاركة (مثل ،مرحلة ما قبل رياض األطفال حتى الصف السادس ،ومن رياض
األطفال حتى الصف الثامن ،ومن الصف الثالث حتى الصف الثامن)
– –حجم املدرسة (مجموع امللتحقين) :مجموع امللتحقين باملدرسة (املدارس) املشاركة
في املدرسة
– –املوقع املجتمعي :مكان املدرسة (املدارس) املشاركة بالدراسة بالحضر أو الضواحي
أو الريف
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الشكل 1.A

تدفق بحث الدراسات السابقة

)(n = 24,278

)(n = 4,943

)(n = 150

)(n = 60

)(n = 19,335

ً )(n = 10,466
(n = 2,974
(n = 1,858
(n = 1,278
(n = 1,165
(n = 710
(n = 426
(n = 227
(n = 160
(n = 41
(n = 25
(n = 4
(n = 1

)(n = 4,793
(n = 1,162
(n = 1,158
(n = 550
(n = 520
(n = 473
(n = 238
(n = 156
(n = 138
(n = 128
(n = 91
(n = 64
(n = 50
(n = 28
(n = 20
(n = 14
(n = 2
ً (n = 1

RAND RR2133-A.1

– –حجم املقاطعة :حجم املقاطعة (املقاطعات) املشاركة في الدراسة
– –الباب األول :حالة املدرسة (املدارس) املشاركة في الدراسة
– –الدخل املنخفض :حالة الدخل املنخفض للمدرسة (املدارس) املشاركة في الدراسة

 83تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–التالميذ ذوو اإلعاقة :حالة التالميذ ذوي اإلعاقة في املدرسة (املدارس) املشاركة في
الدراسة
–متعلمو اللغة اإلنجليزية :حالة متعلم اللغة اإلنجليزية في املدرسة (املدارس)
املشاركة في الدراسة
–االنتماء اإلثني أو العرقي :االنتماء اإلثني أو العرقي للتالميذ في املدرسة (املدارس)
املشاركة في الدراسة
–تقييمات املناخ املدر�سي :املناخ في املدرسة (املدارس) املشاركة في الدراسة
–تقييمات السالمة املدرسية :السالمة في املدرسة (املدارس) املشاركة في الدراسة
–معدالت االنضباط :معدالت االنضباط في املدرسة (املدارس) املشاركة في الدراسة
–معدالت الحضور :معدالت الحضور في املدرسة (املدارس) املشاركة في الدراسة
–أداء القراءة وآداب اللغة اإلنجليزية على مستوى املدرسة :معدالت أداء القراءة في
املدرسة (املدارس) املشاركة في الدراسة
–أداء الرياضيات على مستوى املدرسة :معدالت أداء الرياضيات في املدرسة
(املدارس) املشاركة في الدراسة

•خصائص العينة
– –إجراءات التعيين :كيف قام الباحثون بتعيين املشاركين في الدراسة
– –معايير األهلية :معايير إشراك واستبعاد التالميذ ليكونوا مؤهلين للدراسة
– –حجم العينة :حجم العينة الكاملة وحجم العينة لكل من مجموعة التدخل
ومجموعة املقارنة
– –العمر :متوسط األعمار (االنحراف املعياري) للعينة الكاملة ولكل من مجموعة
التدخل ومجموعة املقارنة
– –الجنس أو النوع :نسبة اإلناث املئوية للعينة الكاملة ولكل من مجموعة التدخل
ومجموعة املقارنة
ُ
– –االنتماء العرقي أو اإلثني :بيانات االنتماء العرقي أو اإلثني املبلغ بها للعينة كاملة
ولكل من مجموعة التدخل ومجموعة املقارنة
ُ
– –املستوى الصفي :بيانات املستوى الصفي املبلغ بها للعينة كاملة ولكل من مجموعة
التدخل ومجموعة املقارنة
– –الدخل (بما في ذلك وجبة الغداء املجانية أو مخفضة الثمن) :بيانات الدخل املبلغ
بها للعينة كاملة ولكل من مجموعة التدخل ومجموعة املقارنة
ُ
– –التحصيل الدرا�سي السابق في القراءة وآداب اللغة اإلنجليزية :البيانات املبلغ بها
للعينة كاملة ولكل من مجموعة التدخل ومجموعة املقارنة
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–
–
–
–
–
–
–
–

ُ
–التحصيل الدرا�سي السابق في الرياضيات :البيانات املبلغ بها للعينة كاملة ولكل من
مجموعة التدخل ومجموعة املقارنة
ُ
–مشاكل االنضباط السابقة :البيانات املبلغ بها للعينة كاملة ولكل من مجموعة
التدخل ومجموعة املقارنة
ُ
–حاالت الغياب والحضور السابقة :البيانات املبلغ بها للعينة كاملة ولكل من
مجموعة التدخل ومجموعة املقارنة
ُ
–تقييمات التعلم االجتماعي والعاطفي السابقة :البيانات املبلغ بها للعينة كاملة ولكل
من مجموعة التدخل ومجموعة املقارنة
ُ
–متعلمو اللغة اإلنجليزية :البيانات املبلغ بها للعينة كاملة ولكل من مجموعة التدخل
ومجموعة املقارنة
ُ
–التالميذ ذوو اإلعاقة :البيانات املبلغ بها للعينة كاملة ولكل من مجموعة التدخل
ومجموعة املقارنة
ُ
–التالميذ املتفوقون واملوهوبون :البيانات املبلغ بها للعينة كاملة ولكل من مجموعة
التدخل ومجموعة املقارنة
ً
ُ
–التالميذ األكبر سنا من صفوفهم أو املستمرون في صف سابق :البيانات املبلغ بها
للعينة كاملة ولكل من مجموعة التدخل ومجموعة املقارنة

•خصائص مجموعتي التدخل واملقارنة
– –االسم :االسم أو العبارة التي تصف التدخل
– –نظرية التغيير :أي مبررات أو نظرية أو هدف للعناصر الضرورية للتدخل
ُ
– –املواد :أي مواد مادية أو معلوماتية تستخدم في التدخل ،بما في ذلك املواد املقدمة
ُ
للمشاركين أو املستخدمة في طرح التدخالت أو في تدريب مقدمي التدخل ،وكذلك
املعلومات حول مكان الوصول إلى هذه املواد (مثل فهرس على اإلنترنت ،عنوان
صفحة اإلنترنت)
– –اإلجراءات :كل من اإلجراءات أو األنشطة أو العمليات املستخدمة في التدخل أو
جميعها ،بما في ذلك أي أنشطة تمكين أو دعم
– –املقدمون :الخبرة والخلفية وأي تدريب محدد يتم توفيره ملقدمي التدخل
ً
– –الصيغة أو النمط :أنماط الطرح (مثل وجها لوجه أو بوسيلة آلية أخرى ،مثل
اإلنترنت أو الهاتف) للتدخل وما إذا كان قد تم طرحه بشكل فردي أو في مجموعة
– –املوقع والتوقيت :نوع (أنواع) املوقع (املواقع) التي حدث فيها التدخل ،بما في ذلك
أي بنية تحتية ضرورية أو ميزات ذات صلة
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–
–
–
–
–
–

–الكم :عدد مرات طرح التدخل وعلى مدار أي فترة ،بما في ذلك عدد الجلسات
مواعيدها ومدتها وكثافتها أو كميتها
ً
ّ
التكيف املخطط له مسبقا :إذا كان من املخطط للتدخل أن يتم
–التصميم أو
تخصيصه ومعايرته وتكييفه ،ويجيب على األسئلة :ماذا؟ وملاذا؟ ومتى؟ وكيف؟
–التعديالت الالحقة :إذا تم تعديل التدخل أثناء الدراسة ،ويصف التغييرات (يجيب
على األسئلة :ماذا؟ وملاذا؟ ومتى؟ وكيف؟)
–قياس االلتزام :إذا تم تقييم الدقة وااللتزام بالتدخل ،ويصف وسيلة التقييم ومن
قام به وما إذا كانت أي استراتيجيات قد استخدمت للحفاظ على أو تحسين الدقة
ْ
(صفهم)
–بيانات االلتزام :إذا تم تقييم الدقة واإللتزام بالتدخل ،وتصف إلى أي مدى تم طرح
التدخل كما هو مخطط له
–التدخالت املشتركة :التدخالت األخرى التي تم طرحها للعينة في نفس الوقت الذي
تم طرح تدخل (تدخالت) التعلم االجتماعي والعاطفي التجريبية

•أساليب الدراسة
– –التصميم :تصميم الدراسة الذي يلخص بدقة كيف تم تخصيص املشاركين
ملجموعات التدخل (التجارب العشوائية املنضبطة الفردية ،والتجارب العشوائية
املنضبطة التجميعية ،والتعيين غير العشوائي بواسطة الباحثين ،والشرائح غير
املعينة بواسطة الباحثين ،ومجموعة املقارنة املتزامنة من غير الشرائح)
– –طريقة تعيين املشاركين :كيف تم تعيين املشاركين إلى مجموعات (على سبيل املثال،
طبيعة التوزيع العشوائي)
– –إخفاء التخصيص :إمكانية وكيفية عدم معرفة املسؤولين عن تعيين املشاركين
إلى مجموعات بتسلسل التعيين (في الغالب ال ينطبق إال على التجارب العشوائية
املنضبطة)
– –األساس املتكافئ :أي معلومات تم اإلبالغ بها حول األساس املتكافئ
– –الحجب أو اإلخفاء :أي معلومات حول حجب أو إخفاء املشاركين أو طارحي التدخل
أو ّ
مقيمي النتائج أو جميعهم
– –فقد العينة الجمعي :الفقد الكلي من الدراسة في كل نقطة متابعة
– –فقد العينة الشرائحي :الفقد من شرائح الدراسة في كل نقطة متابعة
– –اإلبالغ االنتقائي عن النتائج :أي معلومات تخص اإلبالغ االنتقائي عن النتائج (مثل،
دليل على أن املؤلفين لم يبلغوا عن نتيجة محل اهتمام قاموا بقياسها ،أو تحليل
محل اهتمام قاموا بإجرائه)
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–
–
–

–

ُ
–حساب القدرة اإلحصائية :حسابات القدرة اإلحصائية التي أجريت للدراسة
–التقاطع أو الخلط :التقاطعات و/أو الخلط بين مجموعتي التدخل واملقارنة في
الدراسة
–طريقة التحليل :اإلجراءات املستخدمة لتقدير النتائج (املتغيرات محل االهتمام
تشمل االختبار املسبق ملقياس النتائج أو املقياس ذي الصلة في نفس املجال إذا
ً
كان قياس النتائج مستحيال في األساس أو الصف أو العمر أو الجنس أو النوع أو
الحالة الخاصة للتلميذ أو الحالة املجتمعية أو الحالة االجتماعية واالقتصادية أو
االنتماء العرقي أو اإلثني)
–تحليل النتائج لكامل العينة التجريبية :إجراءات تحليل النتائج لكامل العينة
التجريبية مقابل تحليل النتائج ألفراد العينة التجريبية الذين أكملوا التجربة أو
تلقوا التدخل فقط

•بيانات النتائج
– –املجال :املجال ذو الصلة لتعيين مقياس النتائج (أي التعلم االجتماعي والعاطفي،
والتحصيل األكاديمي ،واإلنجاز األكاديمي ،ونتائج االنضباط ،واملواقف والسلوكيات
املجتمعية ،والسالمة واملناخ املدر�سي)
– –املقياس :اسم املقياس املستخدم
– –الصحة :صحة املقياس
– –الثبات :ثبات املقياس
– –النقاط الزمنية :متى يتم القياس (على سبيل املثال ،بعد التدخل ،بعد التدخل
بثالثة أشهر)
– –وحدة القياس :وحدة قياس املقياس (مثل ،التغير عن خط األساس ،املتابعة)
– –طريقة التجميع :طريقة تجميع القياس (على سبيل املثال ،املتوسط ،النسبة
املئوية)
– –تحليل الوساطة :إن كان هناك تحليل وساطة تم إجراؤه على مقياس واحد على
األقل في مجال النتائج هذا
– –النتيجة :الداللة اإلحصائية واتجاه التأثير
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تصنيف األدلة

بهدف تخصيص نتائج الدراسة ملستويات قانون "كل طالب ينجح" ،قمنا
باستخدام نفس تشريع قانون "كل طالب ينجح" واإلرشادات غير امللزمة من وزارة
التعليم األمريكية وتعريف األنظمة اإلدارية العامة لوزارة التعليم بشأن االستناد
إلى األدلة ( ،)U.S. Department of Education, 2017واإلرشادات الخاصة باملعايير
واإلجراءات ملركز تبادل املمارسات الناجحة ( )IES, 2014بشأن تصاميم املجموعات:
•املستوى األول :قمنا بتصنيف نتائج الدراسة على أنها تستوفي املستوى األول
إذا تم تعيين املشاركين في مجموعتي التدخل أو املقارنة بواسطة عملية انتقاء
ً
عشوائية وإذا كان مجمل الفقد الكلي و الفقد الشرائحي للعينة منخفضا
باستخدام الحدود ّ
الحرة ملعايير الفقد في كتيب مركز تبادل املمارسات الناجحة
( .)IES, 2014كما قمنا بتصنيف كل نتائج الدراسة التي اعتبرنا أنها تستوفي
معايير مركز تبادل املمارسات الناجحة بدون تحفظات في تقرير تدخالت مركز
تبادل املمارسات الناجحة أو في مراجعة دراسة واحدة على أنها تستوفي املستوى
األول بشرط استيفاء حجم العينة ومتطلبات املوقع للمستوى األول (انظر
أدناه).
•املستوى الثاني :قمنا بتصنيف نتائج الدراسة على أنها تستوفي املستوى الثاني في
حال استيفاء متطلبات األساس املتكافئ والواردة في كتيب مركز تبادل املمارسات
الناجحة ( )IES, 2014للعينة التحليلية ً
بناء على إما ( )1اختبار مسبق ضمن
مجال النتيجة نفسه أو ( ،)2أو في حال عدم توفر هذا اإلجراءً ،
بناء على مقياس
التحصيل األكاديمي والحالة االجتماعية واالقتصادية .كما قمنا بتصنيف كل
نتائج الدراسة التي اعتبرنا أنها تستوفي معايير مركز تبادل املمارسات الناجحة
مع تحفظات في تقرير تدخالت مركز تبادل املمارسات الناجحة أو في مراجعة
دراسة واحدة على أنها تستوفي املستوى األول بشرط استيفاء حجم العينة
ومتطلبات املوقع للمستوى األول (انظر أدناه).
•املستوى الثالث :قمنا بتصنيف نتائج الدراسة على أنها تستوفي املستوى الثالث
ً
في حال لم تكن تستوفي املستويين األول والثاني ولكن حملت مؤشرا ينبئ بحالة
التدخل أو تلقي التدخل في نموذج إحصائي (أي في حال تم تعيين املشاركين
ً
لطرح تدخل التعلم االجتماعي والعاطفي أو كانوا قد تلقوه بدال من التدخل
املقارن ) وتضمنت بعض وسائل الضبط املنهجي أو اإلحصائي للتحيز في االختيار.
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•حجم العينة وعدد املواقع :كي يتم تصنيف نتائج الدراسة على أنها تستوفي
املستوى األول أو املستوى الثاني ،يجب أن تستند إلى عينة تحليلية كبيرة
ً
( 350تلميذا على األقل) ومواقع متعددة (مقاطعتين على األقل أو وكالتي تعليم
ً
محليتين أو منطقتين محليتين أو واليتين) يمكن أن تستوفي النتيجة تراكميا
ً
العينة الكبيرة ( 350تلميذا على األقل) وبمتطلبات عينة املواقع املتعددة (على
األقل مقاطعتين أو وكالتي تعليم محليتين أو منطقتين محليتين أو واليتين) إذا
كشفت الدراسات املتعددة التي تستوفي املتطلبات األخرى للمستوى املحدد عن
محصلة إيجابية لهذه النتيجة .لم نقم بتعيين أي متطلبات لحجم العينة أو
املوقع فيما يخص دراسات املستوى الثالث.
•مقاييس النتائج :فيما يخص جميع الدراسات ،لم نقم بتضمين مقاييس نتائج
غير صالحة بشكل واضح ،أو غير موثوقة ،أو ال تتما�شى مع تدخل التعلم
االجتماعي والعاطفي ،أو لم يتم قياسها بنفس الطريقة في مجموعات التدخل
ً
واملقارنة .وتوافقا مع اإلرشادات غير امللزمة من وزارة التعليم األمريكية ،أصدرنا
هذه األحكام باستخدام كتيب مركز تبادل املمارسات الناجحة (.)IES, 2014
ً
كان للمؤلف الرئي�سي الحرية املطلقة في تحديد أهلية مقياس النتيجة ،اعتمادا
على املعلومات الواردة في الدراسات املشمولة.
•االلتباسات :أية دراسات ينطبق عليها تعريف مركز تبادل املمارسات الناجحة
لعامل االلتباس (مثل مجموعات التدخل واملقارنة التي تحتوي كل منها على
وحدة واحدة فقط) تم اعتبارها غير مؤهلة للمستوى األول واملستوى الثاني،
لكن تم تقييم أهليتها لتستوفي متطلبات املستوى الثالث.
•النتائج :بالنسبة لكل نتيجة ذات صلة تستوفي املستويات من األول حتى الثالث،
قمنا بتقييم إذا كانت استنتاجات الدراسة ذات داللة إحصائية وتدعم تدخل
التعلم االجتماعي والعاطفي ("إيجابية") أو إذا لم تظهر داللة تدعم التدخل
("ليست ذات داللة إحصائية") أو ذات داللة إحصائية تدعم التدخل املقارن
("سلبية") .استخدمنا مستويات الداللة اإلحصائية التي أبلغ بها مؤلفو الدراسة
ما عدا تلك التي لم تراعي )1( :التجميع عندما ال يكون هناك توافق بين وحدة
التخصيص ووحدة التحليل أو ( )2وجود مقارنات متعددة للتأثير على مقياس
النتيجة نفسه أو كال النقطتين .باتباعنا كتيب مركز تبادل املمارسات الناجحة
( ،)IES, 2014حاولنا حساب تقديرات الداللة اإلحصائية املصححة بشكل
تجميعي في حال لم يراعي املؤلفون التجميع والتصحيح بطريقة بينجاميني-
هوشبيرغ ،وفي حال لم يراعي املؤلفون املقارنات املتعددة على نفس مقياس
النتيجة .بالنسبة للدراسات التي تستوفي املستوى األول أو املستوى الثاني ،تمت
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إحالة النتائج التي لم تعد تتمتع بداللة إحصائية إلى املستوى الثالث بعد حساب
التجميع أو التعديل للمقارنات املتعددة .في الحاالت التي قدمت الدراسات
ً
ً
املشمولة بيانات كافية ،قمنا أيضا بحساب أحجام التأثير تبعا لكتيب مركز
تبادل املمارسات الناجحة ( )IES, 2014للنتائج التي تستوفي املستوى األول أو
الثاني .بهدف التما�شي مع معايير األدلة ملركز تبادل املمارسات الناجحة ،لم نقم
بحساب أحجام التأثير للنتائج التي تستوفي املستوى الثالث ما لم يتم تخفيضها
بسبب حجم العينة أو متطلبات املواقع املتعددة من اإلرشادات غير امللزمة.
باإلضافة إلى تخصيص كل استنتاج توصلت له الدراسة إلى أحد مستويات
األدلة ،قمنا بتخصيص كل تدخل ألحد مستويات األدلة ً
بناء على أعلى تصنيف
حققته أي نتيجة في جميع الدراسات.
متطلبات أدلة قانون "كل طالب ينجح" التي ستستفيد من المزيد من
التوضيح

سيكون من املفيد بشكل خاص طرح املزيد من اإليضاحات والتأكيدات في املسائل
التالية:
ً
•ما إذا كانت هناك حاجة إلى معايير أكثر إحكاما من معايير مركز تبادل املمارسات
الناجحة فيما يخص تصميم الدراسة
ً
•ما إذا كانت هناك حاجة إلى معايير أكثر إحكاما من معايير مركز تبادل املمارسات
الناجحة فيما يخص مقاييس النتائج
•ما إذا كان ينبغي إجراء تصحيحات للمقارنات املتعددة بهدف التقليل من خطر
الوقوع في أخطاء من النوع األول
ُ
•ما هو املستوى الذي يجب تعيينه (إن وجد) عندما تقدم الدراسة معلومات غير
كافية لتحديد املستوى بشكل حاسم
•كم يجب أن تشابه عينات ومواقع الدراسة تلك الخاصة بالطالب واملدارس
املقصودة
ّ
•ما هي الخواص التي تحول دراسة "ذات جودة كافية الستخالص استدالالت
سببية" إلى دراسة تستوفي معايير مركز تبادل املمارسات الناجحة
•دور أحجام التأثير في تحديد املستوى ومنح األولوية للتدخالت التي يجب أن
يختارها املعلمون.
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املسألة األخيرة هي تحديد كيفية تقييم "مجموعة األدلة" أو "مجمل" التدخل
ً
بطريقة أكثر رسمية .على سبيل املثال ،وفقا لتفسير أكثر دقة لإلرشادات الحالية،
ً
يمكن لنتيجة واحدة ذات داللة إحصائية سلبية  -حتى لو كان حجم التأثير ضئيال
ً
جدا أو ال مغزى له من الناحية العملية  -أن تعاكس مجموعة من األدلة مع عدد
هائل من النتائج ذات الدالالت اإلحصائية اإليجابية مع أحجام تأثير مهمة من الناحية
العملية .في املقابل ،يمكن لدراسة أن تستوفي املستوى األعلى بنتيجة واحدة ذات داللة
إحصائية إيجابية ،حتى لو لم تكن هذه النتيجة تتمتع بحجم تأثير مهم من الناحية
العملية أو كانت لها نتائج عديدة غير ذات داللة .عالوة على ذلك ،وألن ممارسات
البحث املعروفة بزيادة معدالت النتائج اإليجابية الكاذبة (مثل ،تحليل نتيجة بطرق
متعددة واإلبالغ فقط عن مجموعة ثانوية مختارة من هذه التحاليل) شائعة في أبحاث
ً
التدخل االجتماعي ،يمكن أن يكون تأثير وحيد ذي داللة إحصائية رفضا غير صحيح
لفرضية العدم (أي االدعاء بوجود تأثير ولكن ال يوجد أي تأثير في الواقع).

الملحق ب

ملخص جدول األدلة

تو�صي اإلرشادات غير امللزمة الصادرة عن وزارة التعليم األمريكية بأن تقوم وكاالت
التعليم الحكومية واملحلية واملقاطعات واملدارس وأصحاب الشأن اآلخرين باختيار
التدخالت ذات الصلة القائمة على األدلة التي تخدم بالشكل األمثل االحتياجات
املحددة في تقييمات االحتياجات الخاص بهم .يقدم هذا امللحق ملحة موجزة عن األدلة
التي وجدناها لكل تدخل خاص بالتعلم االجتماعي والعاطفي وقائم على األدلة ،في
ً
حين تقدم ملخصات التدخل التفصيلية في مجلدنا املرافق نظرة عامة أكثر شموال
على كل تدخل ( .)Grant et al., 2017أوصينا بأن يستخدم املعلمون الجدول  B.1من
اإلرشادات غير امللزمة لتوجيه اختيار التدخالت ذات الصلة القائمة على األدلة:
ً
ً
1 .1ابدأ من أعلى الجدول واستمر نزوال .الجدول منسق تبعا لقوة األدلة بهدف
ً
استخالص االستدالالت السببية وفقا لإلرشادات غير امللزمة وتو�صي هذه
اإلرشادات غير امللزمة بإعطاء األولوية لهذه التدخالت ألن االستدالالت  -التي
أشارت إلى أن التدخالت قد أدت إلى تأثيرات إيجابية  -هي على األرجح حقيقية.
2 .2ابحث عن التدخالت التي لها محصلة إيجابية على النتائج في املجاالت املحددة في
تقييمات االحتياجات بصفتها أولويات قصوى .
3 .3من بين التدخالت التي تتناول مجاالت النتائج ذات األولوية ،اختر تلك التي تم
التحقق منها ضمن مواقع وشرائح مشابهة للتي تتلقى التدخل.
4 .4من بين التدخالت التي تتناول مجاالت النتائج ذات األولوية ،والتي تتمتع بمواقع
وشرائح مشابهة ،اختر تلك التي تعتبر قابلة للتطبيق ضمن اإلمكانيات املحلية
لوكاالت التعليم املحلي من خالل تقييم منفذي التدخالت واملكونات األساسية
للتدخل.
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5 .5استخدم ملخصات التدخالت التفصيلية في مجلدنا املرافق للحصول على مزيد
ً
من املعلومات عن أعلى مستوى من التدخالت القابلة للتطبيق محليا والتي
تتناول النتائج واملواقع والشرائح املحلية ذات األولوية لتوجيه اختيار وتطبيق
التدخل النهائي.
6 .6من بين التدخالت التي تصل إلى هذه املرحلة ،فكر بإعطاء األولوية لتلك
التدخالت التي تتمتع بتأثيرات أكبر على املقاييس محل االهتمام والتي من املرجح
1
قبولها – بالنسبة للتالميذ الذين تتم مساعدتهم.
 .أمن املهم التأكيد أن أصحاب الشأن ال يأخذون باعتبارهم في مجال النتائج
وحسب وإنما املعايير املحددة ضمن مجاالت النتائج ذات األولوية وذلك
لضمان أن دليل التأثير يطابق املفاهيم الدقيقة محل االهتمام.
ً
 1نحذر من استخدام أحجام التأثير ّ
الحد ية في اختيار التدخل (أي اختيار التدخالت دائما بأحجام تأثير أكبر) .يمكن
ألسباب مغايرة لفاعلية التدخل أن تؤدي إلى اختالف أحجام التأثير خالل الدراسات (مثل اختالف حدة العجز االجتماعي
ً
والعاطفي بين التالميذ في األساس) .عوضا عن ذلك ،فقد أوصينا بعدم أخذ أحجام التأثير بعين االعتبار إال بعد إعطاء
األولوية إلى ( )1جودة الدراسة الستخالص استدالالت سببية )2( ،والتأثيرات املفيدة على مجاالت النتائج ذات األولوية)3( ،
وتشابه سياق الدراسة مع السياق محل االهتمام )4( ،وقابلية التطبيق ضمن السياق محل االهتمام.
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الجدول B.1
ملخص األدلة
العينة

النتائج اإليجابية (المستوى)

شرائح خاصة

المنفذون

التدخل

الخطوة الثانية
( 4دراسات)

 16,858تلميذ
أكثر من 14
موقع
من رياض
األطفال حتى
الصف الثامن

 2نتيجة شخصية (املستوى األول ):
فرط النشاط ،مهارات التعلم
 4نتائج تفاعلية:
السلوك املعادي للمجتمع (املستوى الثالث)،
املشاكل السلوكية (املستوى األول ) ،االعتداء
الجسدي (املستوى األول ) ،الكفاءة االجتماعية
(املستوى الثالث)
 1نتيجة لإلنجاز األكاديمي (املستوى الثالث):
حاالت الغياب

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
مجتمعا ت
حضرية/
مجتمعا ت
الضواحي/
مجتمعات ريفية

املعلمون

مساحات اللعب
(دراسة واحدة)

 2,331تلميذ
 6مواقع
الصفوف من
الرابع حتى
الخامس

 3نتائج شخصية (املستوى األول ):
االستعداد للصف ،السلوك أثناء املهمة،
االنتقال من العطلة إلى التعلم
 5نتائج تتعلق باملناخ /السالمة (املستوى األول ):
التنمر ،الشمول  ،حق التلميذ في الحصول على
أنشطة العطلة ،سالمة التالميذ ،استخدام
التلميذ للغة إيجابية

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
املجتمع الحضري

املعلمون
موظفو الدعم

أدوات االنسجام
(دراستان)

 4,118تلميذ
أكثر من  4مواقع
الصفوف من
الرابع حتى
الخامس

 2نتيجة شخصية (املستوى الثالث):
التحكم بالغضب ،سمة الغضب
 3نتائج تفاعلية (املستوى األول ):
التوجه نحو حل املشاكل ،حل املشاكل
بعقالنية ،حل املشاكل االجتماعية

حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية

املعلمون
املستشارون

مكونات التدخل الرئيسية

•املنهاج الدرا�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

•املنهاج الدرا�سي
•التطبيقات خارج الصف
•خارج وقت الدوام املدر�سي
•املوقع اإللكتروني

•املنهاج الدرا�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني
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الجدول  — B.1تابع
التدخل

العينة

نحن لدينا مهارات!
(دراسة واحدة)

 1,661تلميذ
أكثر من  4مواقع
من رياض
األطفال حتى
الصف الثالث

تواصل مع األطفال
(دراسة واحدة)

 352تلميذ
 4مواقع
الصفوف من
السابع حتى
الثاني عشر

فرق التدخل املتعلقة
بالوظائف على نطاق
الصف
(دراسة واحدة)

أكثر من 2,862
تلميذ
 3مواقع
من رياض
األطفال حتى
الصف الخامس

النتائج اإليجابية (المستوى)

مكونات التدخل الرئيسية

شرائح خاصة

المنفذون

 1نتيجة تفاعلية (املستوى األول ):
املهارات االجتماعية

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية

املعلمون

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

 1نتيجة شخصية (املستوى الثاني):
سمات الطابع الشخ�صي
 1نتيجة مجتمعية (املستوى الثاني):
سمات الشخصية املجتمعية (املستوى الثاني)
 1نتيجة للمناخ /السالمة (املستوى الثاني):
الشخصية املدركة لزمالء الصف

مجتمعا ت
حضرية/
مجتمعا ت
الضواحي/
مجتمعات ريفية

املعلمون

•املنهاج الدرا�سي
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

 1نتيجة شخصية (املستوى األول ):
السلوك أثناء املهمة

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
املجتمع الحضري

املعلمون

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
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الجدول  — B.1تابع
العينة

النتائج اإليجابية (المستوى)

شرائح خاصة

المنفذون

التدخل

نموذج ميشيغان
للصحة
(دراسة واحدة)

 3,383تلميذ
أكثر من موقعين
الصفوف من
الرابع حتى
الخامس

 3نتائج تفاعلية (املستوى األول ):
السلوك العدائي ،التواصل التفاعلي ،املهارات
االجتماعية والعاطفية

حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
مجتمعا ت
حضرية/
مجتمعا ت
الضواحي/
مجتمعات ريفية

املعلمون

العمل اإليجابي
( 4دراسات)

 5,670تلميذ
 5مواقع
الصفوف من
األول حتى الثامن

 6نتائج شخصية (املستوى الثالث):
أقلية عرقية/
إ ثنية
السلوكيات األكاديمية ،الدافع األكاديمي،
النفور من التعلم ،مفهوم الذات ،التحكم
حالة اجتماعية
بالنفس ،تقدير الذات
واقتصادية
 7نتائج تفاعلية (املستوى الثالث):
متد نية
حل املشاكل بعدوانية ،املعتقدات الداعمة
املجتمع الحضري /
ألقران
للعدائية ،املشاكل السلوكية ،االنتماء
املقبولة ،االنتماء املجتمع الريفي
االجتماعية
السوء ،التفاعالت
ً
لألقران املقبول اجتماعيا  ،املهارات االجتماعية
والعاطفية
 2نتيجة للتحصيل األكاديمي (املستوى الثاني):
الرياضيات ،القراءة
 2نتيجة لإلنجاز األكاديمي:
حاالت الغياب (املستوى األول ) ،املواظبة (املستوى
الثالث)
 2نتيجة لالنضباط:
حاالت اإليقاف (املستوى األول ) ،اإلحاالت (املستوى
الثالث)
 2نتيجة مجتمعية (املستوى الثالث):
األمانة ،األخالق

املعلمون
املستشارون
اإلداريون

مكونات التدخل الرئيسية

•املنهاج الدرا�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطبيقات خارج الصف
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني
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الجدول  — B.1تابع
التدخل

العينة

 3نتائج للمناخ /السالمة (املستوى الثالث):
سلوكيات التنمر ،سالمة التلميذ ورفاهه،
التحرش اللفظي والجسدي في املدرسة

العمل اإليجابي
(تابع)
خطوات لالحترام
(دراستان)

النتائج اإليجابية (المستوى)

شرائح خاصة

المنفذون

مكونات التدخل الرئيسية

 4,066تلميذ
 5مواقع
الصفوف من
الثالث حتى
السادس

 5نتائج تفاعلية:
التفاعالت االجتماعية السلسة (املستوى
األول ) ،التفاعالت االجتماعية الجدلية
(املستوى األول ) ،إثبات الشخصية (املستوى
األول) ،العدائية من غير التنمر (املستوى
األول ) ،الكفاءة االجتماعية (املستوى الثالث)
 9نتائج للمناخ /السالمة:
قبول التنمر (املستوى األول ) ،التنمر
(املستويان األول والثالث) ،تشجيع التنمر
(املستوى األول ) ،مسؤولية املتفرج (املستويان
األول والثالث) ،النميمة اإلقصائية (املستوى
األول) ،استجابة املوظفين للتنمر (املستويان
األول والثالث) ،استجابة التلميذ للتنمر
(املستوى الثالث) ،املناخ املحيط بالتلميذ
(املستوى الثالث) ،املستهدف بالتنمر (املستوى
األول )

حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
مجتمعا ت
حضرية/
مجتمعا ت
الضواحي/
مجتمعات ريفية

املعلمون
املستشارون
اإلداريون
موظفو الدعم

•املنهاج الدرا�سي
•التطبيقات خارج الصف
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني
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الجدول  — B.1تابع
التدخل

نظام تحسين املهارات
االجتماعية  -برنامج
التدخل على نطاق
الصف
(دراسة واحدة)

العينة

 494تلميذ
موقعين
الصف الثاني

أفضل بكثير من العنف  999تلميذ
موقع واحد
(دراسة واحدة)
الصف الثالث

تربية أطفال أصحاء
(دراسة واحدة)

 938تلميذ
أكثر من موقع
واحد
الصفان األول
والثاني

النتائج اإليجابية (المستوى)

شرائح خاصة

املجتمع الحضري /
 5نتائج شخصية (املستوى األول ):
الدافع األكاديمي ،املشاركة الصفية ،املسؤولية ،املجتمع الريفي
ضبط النفس
 4نتائج تفاعلية (املستوى األول ):
التواصل ،التعاون  ،التعاطف ،املهارات
االجتماعية
 1نتيجة للمناخ /السالمة (املستوى األول ):
البيئة الصفية ّ
الهد امة
 1نتيجة شخصية (املستوى الثالث):
الكفاءة العاطفية
 6نتائج تفاعلية (املستوى الثالث):
مهارات التواصل ،السلوك االجتماعي غير
املالئم ،السلوك االجتماعي املقبول ،مهارات
مقاومة الضغوطات ،القدرة على التكيف
االجتماعي ،املهارات االجتماعية

 1نتيجة شخصية (املستوى الثالث):
االلتزام باملدرسة
 2نتيجة تفاعلية (املستوى الثالث):
السلوك العداء االجتماعي ،الكفاءة االجتماعية

المنفذون

مكونات التدخل الرئيسية

املعلمون

•املنهاج الدرا�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
مجتمعا ت
حضرية/
مجتمعا ت
الضواحي/
مجتمعات ريفية

املعلمون
موظفو الدعم

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

مجتمعا ت
الضواحي

املعلمون
موظفو الدعم

•تغيير بيئة التعلم
•خارج وقت الدوام املدر�سي
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني
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الجدول  — B.1تابع
التدخل

مكونات التدخل الرئيسية

العينة

النتائج اإليجابية (المستوى)

شرائح خاصة

المنفذون

بناء األصول — الحد
من املخاطر
(دراسة واحدة)

 555تلميذ
موقع واحد
الصف التاسع

 2نتيجة للتحصيل األكاديمي (املستوى الثالث):
الرياضيات ،القراءة
 2نتيجة لإلنجاز األكاديمي (املستوى
ا لثا لث ) :
ال رسوب في رصيد املواد الدراسية ،رصيد عدد
املواد املدرسية األساسية

حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
مجتمعا ت
الضواحي

املعلمون
املستشارون
اإلداريون
موظفو الدعم

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطبيقات خارج الصف
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

تدريب الحضور الذهني
( 3دراسات)

 646تلميذ
 3مواقع
الصفوف من
األول حتى
الثالث ،ومن
الخامس حتى
الثامن

 5نتائج شخصية (املستوى الثالث):
االنتباه ،االنتباه االنتقائي ،العدائية تجاه
النفس ،القلق من االختبارات ،استيعاب
الذاكرة الحسية
 3نتائج تفاعلية (املستوى الثالث):
استراتيجيات التكيف االجتماعي السلبية،
التفكير للتكيف مع املواقف االجتماعية،
املهارات االجتماعية

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
املجتمع الحضري

موظفو الدعم

•املنهاج الدرا�سي
•دعم التطبيق
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الجدول  — B.1تابع
التدخل

مكونات التدخل الرئيسية

العينة

النتائج اإليجابية (المستوى)

شرائح خاصة

المنفذون

مسارات
( 4دراسات)

 5,428تلميذ
 11موقع
الصفوف من
األول حتى
السادس

 2نتيجة شخصية (املستوى الثالث):
التركيز املعرفي ،التنظيم املعرفي
 7نتائج تفاعلية (املستوى الثالث):
استراتيجيات التفاوض التفاعلي الجريئة ،حل
املشاكل االجتماعية بجرأة ،قبول السلطة،
املشاكل السلوكية ،تحيز العزو العدائي،
السلوكيات اإلشكالية ،الكفاءة االجتماعية
 3نتائج للتحصيل األكاديمي (املستوى الثالث):
الرياضيات ،القراءة ،الكتابة

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
مجتمعا ت
حضرية/
مجتمعا ت
الضواحي/
مجتمعات ريفية

املعلمون
اإلداريون
موظفو الدعم

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطبيقات خارج الصف
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

خذ زمام املبادرة
(دراسة واحدة)

 323تلميذ
موقع واحد
الصف السابع

 2نتيجة للمناخ /السالمة (املستوى الثالث):
التنمر ،اإليذاء

مجتمعا ت
الضواحي

املعلمون

•املنهاج الدرا�سي
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي

املديح
(دراسة واحدة)

 290تلميذ
موقع واحد
الصفان الثالث
والرابع

 1نتيجة تفاعلية (املستوى الثالث):
حل املشاكل االجتماعية

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
املجتمع الحضري

املعلمون
املستشارون

•املنهاج الدرا�سي
•دعم التطبيق
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التدخل

العينة

النتائج اإليجابية (المستوى)

من املدرسة إلى العمل
(دراسة واحدة)

 264تلميذ
موقع واحد
الصف الثامن

 2نتيجة شخصية (املستوى الثالث):
العقلية األكاديمية ،أخذ زمام املبادرة
 1نتيجة للتحصيل األكاديمي (املستوى الثالث):
ّ
املوحدة
اجتياز االختبارات
 1نتيجة لإلنجاز األكاديمي (املستوى الثالث):
حاالت الغياب

مستعد للتعلم
(دراسة واحدة)

 260تلميذ
أكثر من موقع
واحد
مرحلة رياض
األطفال

 1نتيجة شخصية (املستوى الثالث):
االستيعاب السمعي
 1نتيجة تفاعلية (املستوى الثالث):
السلوك

مهارات نجاح الطالب
(دراستان)

 529تلميذ
موقعين
الصفان الخامس
والسابع

 3نتائج شخصية (املستوى الثالث):
التنظيم املعرفي ،التحكم بالعواطف ،الوعي
بالذات
 1نتيجة تفاعلية (املستوى الثالث):
السلوك االجتماعي املقبول
 2نتيجة للتحصيل األكاديمي (املستوى الثالث):
الرياضيات ،القراءة
 3نتائج للمناخ /السالمة (املستوى الثالث):
التنمر ،املناخ الصفي ،دعم زمالء الصف

مكونات التدخل الرئيسية

شرائح خاصة

المنفذون

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
املجتمع الحضري

موظفو الدعم

مجتمعا ت
الضواحي

املعلمون

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
مجتمعا ت
الضواحي

املعلمون
املستشارون

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

•املنهاج الدرا�سي
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
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التدخل

اليوجا
( 7دراسات)

العينة

 800تلميذ
 7مواقع
الصفوف من
الرابع حتى
السادس
الصف التاسع
الصفان الحادي
عشر والثاني
عشر

النتائج اإليجابية (المستوى)

شرائح خاصة

أقلية عرقية/
 7نتائج شخصية (املستوى الثالث):
إ ثنية
التحكم بالغضب ،مهارات التكيف ،التنظيم
العاطفي ،املرونة ،املشاركة املدرسية ،التنظيم حالة اجتماعية
الذاتي ،إدارة اإلجهاد
واقتصادية
متد نية
 1نتيجة لإلنجاز األكاديمي (املستوى الثالث):
حاالت الغياب
املجتمع الحضري /
املجتمع الريفي
 1نتيجة لالنضباط (املستوى الثالث):
االحتجاز

برنامج منع العدائية
االجتماعية
(دراسة واحدة)

 134تلميذ
موقع واحد
الصفوف من
الرابع حتى
السادس

 1نتيجة تفاعلية (املستوى الثالث):
مهارات حل املشاكل االجتماعية

هيا أيتها الفتيات
(دراستان)

 173تلميذ
موقعين
الصف السابع

 2نتيجة شخصية (املستوى الثالث):
تقدير الذات ،الكفاءة الذاتية
 2نتيجة تفاعلية (املستوى الثالث):
إثبات الشخصية ،تقدير الصداقة

المنفذون

املعلمون
موظفو الدعم

مكونات التدخل الرئيسية

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•خارج وقت الدوام املدر�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

أقلية عرقية/
إ ثنية
املجتمع الحضري

املستشارون

•املنهاج الدرا�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق

مجتمعا ت
حضرية/
مجتمعا ت
الضواحي

املستشارون

•املنهاج الدرا�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني
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التدخل

العينة

النتائج اإليجابية (المستوى)

شرائح خاصة

المنفذون

حل النزاعات ووساطة
األقران
(دراسة واحدة)

 92تلميذ
موقع واحد
الصف التاسع

 2نتيجة تفاعلية (املستوى الثالث):
املواقف تجاه حل النزاعات ،مهارات التفاوض

مجتمعا ت
الضواحي

املعلمون

•املنهاج الدرا�سي
•دعم التطبيق

التناقض الذهني مع
نوايا التنفيذ
(دراسة واحدة)

 77تلميذ
موقع واحد
الصف الخامس

 1نتيجة شخصية (املستوى الثالث):
الجاهزية للمدرسة
 1نتيجة لإلنجاز األكاديمي (املستوى الثالث):
الحضور

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
املجتمع الحضري

موظفو الدعم

•املنهاج الدرا�سي

 759تلميذ
 12موقع
مرحلة رياض
األطفال

 3نتائج شخصية (املستوى الثالث):
املرونة املعرفية ،السيطرة على النزعات،
الذاكرة العاملة
 3نتائج للتحصيل األكاديمي (املستوى الثالث):
الرياضيات ،القراءة ،املفردات

حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية

املعلمون
موظفو الدعم

•تغيير بيئة التعلم
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

أدوات العقل
(دراسة واحدة)

مكونات التدخل الرئيسية
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الجدول  — B.1تابع
التدخل

الرؤى
(دراستان)

النجاح لألطفال
(دراسة واحدة)

مكونات التدخل الرئيسية

العينة

النتائج اإليجابية (المستوى)

شرائح خاصة

المنفذون

 583تلميذ
 4مواقع
من رياض
األطفال حتى
الصف الثاني

 1نتيجة شخصية (املستوى الثالث):
االنتباه
 2نتيجة تفاعلية (املستوى الثالث):
املشاكل السلوكية في املنزل  ،املشاكل السلوكية
في املدرسة
 2نتيجة للتحصيل األكاديمي (املستوى الثالث):
الرياضيات ،القراءة
 1نتيجة للمناخ /السالمة (املستوى الثالث):
الدعم العاطفي في الصف

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
املجتمع الحضري

املعلمون
املستشارون
موظفو الدعم

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

 737تلميذ
 3مواقع
الصفوف من
األول حتى الثامن

 3نتائج شخصية (املستوى الثالث):
فرط النشاط ،تقدير الذات ،مهارات الدراسة
 5نتائج تفاعلية (املستوى الثالث):
املشاكل السلوكية ،التواصل ،تظهير املشاكل،
القدرة على التكيف االجتماعي ،املهارات
االجتماعية
 1نتيجة لالنضباط (املستوى الثالث):
املشاكل املدرسية
 1نتيجة مجتمعية (املستوى الثالث):
الكفاءات القيادية

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية

املعلمون
موظفو الدعم

•املنهاج الدرا�سي
•خارج وقت الدوام املدر�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني
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الجدول  — B.1تابع
شرائح خاصة

المنفذون

التدخل

العينة

النتائج اإليجابية (المستوى)

مشروع الدراسات
السابقة عن التنمر
(دراسة واحدة)

 168تلميذ
موقعين
الصفان الثالث
والرابع

 1نتيجة تفاعلية (املستوى الثالث):
السلوك االجتماعي املقبول

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية

املعلمون
املستشارون

برنامج فور آرز
(دراسة واحدة)

 1,184تلميذ
موقع واحد
الصفان الثالث
والرابع

 3نتائج تفاعلية (املستوى الثالث):
السلوك العدائي ،تحيز العزو العدائي ،سلوك
التمكن االجتماعي

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
املجتمع الحضري

املعلمون

تدخل املدرسة/
ا ملجتمع
(دراسة واحدة)

 1,153تلميذ
أكثر من موقع
واحد
الصفوف من
الخامس حتى
الثامن

 2نتيجة تفاعلية (املستوى الثالث):
السلوك االستفزازي  ،السلوك العنيف
 1نتيجة لالنضباط (املستوى الثالث):
اإلهمال املدر�سي

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
املجتمع الحضري

املستشارون

مكونات التدخل الرئيسية

•املنهاج الدرا�سي
•التطبيقات خارج الصف
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني
•املنهاج الدرا�سي
•التطبيقات خارج الصف
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني
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التدخل

العينة

النتائج اإليجابية (المستوى)

مكونات التدخل الرئيسية

شرائح خاصة

المنفذون

منهاج التنمية
االجتماعية
(دراسة واحدة)

 1,153تلميذ
أكثر من موقع
واحد
الصفوف من
الخامس حتى
الثامن

 1نتيجة تفاعلية (املستوى الثالث):
السلوك العنيف

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
املجتمع الحضري

املستشارون

قضايا الشباب
(دراسة واحدة)

 1,126تلميذ
موقع واحد
الصفوف من
الرابع حتى
الخامس

 1نتيجة للمناخ /السالمة (املستوى الثالث):
اإليذاء

أقلية عرقية/
إ ثنية
املجتمع الحضري

موظفو الدعم

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطبيقات خارج الصف
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق

صديق لصديق
(دراسة واحدة)

 665تلميذ
موقع واحد
الصفوف من
الثالث حتى
الخامس

 1نتيجة تفاعلية (املستوى الثالث):
السلوك االجتماعي املقبول
 1نتيجة للمناخ /السالمة (املستوى الثالث):
العالقات بين التالميذ واملعلمين

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
املجتمع الحضري

املعلمون
املستشارون
موظفو الدعم

•املنهاج الدرا�سي
•التطبيقات خارج الصف
•دعم التطبيق

•املنهاج الدرا�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني
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التدخل

مكونات التدخل الرئيسية

العينة

النتائج اإليجابية (المستوى)

شرائح خاصة

المنفذون

االستجابة بطرق
سلمية وإيجابية
( 3دراسات)

 2,167تلميذ
 7مواقع
الصفان
السادس والسابع

 6نتائج تفاعلية (املستوى الثالث):
السلوك العدائي ،قبول السلوك غير العنيف،
سلوك الجنوح ،رفض السلوك العنيف ،حل
املشاكل بدون عنف ،االعتداء الجسدي
نتيجة واحدة لالنضباط (املستوى الثالث):
انتهاكات القانون التأديبي للعنف
 3نتائج للمناخ /السالمة (املستوى الثالث):
استفزازات األقران ،دعم األقران للسلوك
االجتماعي املقبول  ،اإليذاء والتحرش

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
املجتمع الحضري /
املجتمع الريفي

موظفو الدعم

•املنهاج الدرا�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق

حياة حقيقية
(دراسة واحدة)

 323تلميذ
أكثر من موقع
واحد
الصفان التاسع
والعاشر

 3نتائج مجتمعية (املستوى الثالث):
التعاطف العرقي والثقافي ،االهتمام باألحداث
الجارية ،االهتمام بالبلدان األخرى

أقلية عرقية/
إ ثنية
مجتمعا ت
حضرية/
مجتمعا ت
الضواحي

املعلمون
موظفو الدعم

•املنهاج الدرا�سي

معرفة النزاع
(دراسة واحدة)

 198تلميذ
موقع واحد
الصف التاسع

 1نتيجة تفاعلية (املستوى الثالث):
املواقف تجاه العنف

املجتمع الحضري

املعلمون

•املنهاج الدرا�سي
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التدخل

العينة

شرائح خاصة

المنفذون

 2نتيجة للتحصيل األكاديمي (املستوى الثالث):
الرياضيات ،القراءة

مجتمعا ت
حضرية/
مجتمعا ت
الضواحي/
مجتمعات ريفية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية

املعلمون

•تغيير بيئة التعلم
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

برنامج حل النزاعات
بإبداع
(دراسة واحدة)

 11,160تلميذ
 4مواقع
الصفوف من
األول حتى
السادس

 6نتائج تفاعلية (املستوى الثالث):
السلوك العدائي ،استراتيجيات التفاوض
التفاعلي الجريء ،استراتيجيات التفاوض
التفاعلي الكفؤة ،املشاكل السلوكية ،تحيز
العزو العدائي ،السلوك االجتماعي املقبول

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
املجتمع الحضري

املعلمون
اإلداريون

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطبيقات خارج الصف
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

الصف املتجاوب
(دراستان)

 5,694تلميذ
موقعين
الصفوف من
الثاني حتى
الخامس

 2نتيجة تفاعلية (املستوى الثالث):
الحزم ،السلوك االجتماعي املقبول
 2نتيجة للتحصيل األكاديمي (املستوى الثالث):
الرياضيات ،القراءة

أقلية عرقية/
إ ثنية
املجتمع الحضري

املعلمون
اإلداريون

•تغيير بيئة التعلم
•التطبيقات خارج الصف
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

 949تلميذ
لعبة السلوك املحمود
 6مواقع
(دراسة واحدة)
الصفوف من
األول حتى الثالث

النتائج اإليجابية (المستوى)

مكونات التدخل الرئيسية
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الجدول  — B.1تابع
التدخل

حماية مدرستك من
ا لتنمر
(دراسة واحدة)

الدائرة املفتوحة
(دراسة واحدة)

العينة

النتائج اإليجابية (المستوى)

شرائح خاصة

المنفذون

 3,497تلميذ
أكثر من موقعين
الصفوف من
الثالث حتى
الخامس

 2نتيجة تفاعلية (املستوى الثالث):
ارتكاب االعتداء الجسدي ،ارتكاب االعتداء
املعنوي
 5نتائج للمناخ /السالمة (املستوى الثالث):
ضحايا االعتداء الجسدي ،ضحايا االعتداء
املعنوي  ،مشاهدة االعتداءات ،إحباط التنمر
في املدرسة ،السالمة املدرسية املتصورة

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية

املعلمون
املستشارون

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطبيقات خارج الصف
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

مجتمعا ت
حضرية/
مجتمعا ت
الضواحي

املعلمون
املستشارون
اإلداريون
موظفو الدعم

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•إشراك األسرة /املجتمع
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

 154تلميذ
موقعين
الصف الرابع

 2نتيجة تفاعلية (املستوى الثالث):
السلوك اإلشكالي ،املهارات االجتماعية

مكونات التدخل الرئيسية
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الجدول  — B.1تابع
التدخل

العينة

النتائج اإليجابية (المستوى)

مكونات التدخل الرئيسية

شرائح خاصة

المنفذون

برنامج اولويس ملنع
ا لتنمر
(دراسة واحدة)

 6,518تلميذ
أكثر من موقع
واحد
الصفوف من
السادس حتى
الثامن

 1نتيجة للمناخ /السالمة (املستوى الثالث):
التصور أن اآلخرين سوف يتدخلون

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية

املعلمون
املستشارون
اإلداريون
موظفو الدعم

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطبيقات خارج الصف
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

املجتمعات املدرسية
املراعية
(دراسة واحدة)

 3,098تلميذ
موقع واحد
الصفوف من
الثالث حتى
الخامس

 3نتائج للمناخ /السالمة (املستوى الثالث):
الدعم الصفي ،استقاللية التلميذ ،الثقة في
التالميذ

حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية

املعلمون
اإلداريون
موظفو الدعم

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطبيقات خارج الصف
•خارج وقت الدوام املدر�سي
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني
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الجدول  — B.1تابع
التدخل

شرائح خاصة

المنفذون

 1نتيجة تفاعلية (املستوى الثالث):
السلوك العدائي
 3نتائج لالنضباط (املستوى الثالث):
أحداث تأديبية للسلوك العدائي ،اإلحالة إلى
الوساطة في النزاعات ،حاالت اإليقاف

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
املجتمع الحضري

املعلمون
املستشارون
اإلداريون

مشروع منع العنف
(دراسة واحدة)

 1,112تلميذ
موقع واحد
الصفان التاسع
والعاشر

 1نتيجة شخصية (املستوى الثالث):
مفهوم الذات األكاديمي
 1نتيجة تفاعلية (املستوى الثالث):
استراتيجيات حل النزاعات

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
املجتمع الحضري

املعلمون
اإلداريون
موظفو الدعم

•املنهاج الدرا�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

السعي وراء الهدف
(دراسة واحدة)

 479تلميذ
موقع واحد
الصف السابع

 1نتيجة شخصية (املستوى الثالث):
ضبط النفس
 1نتيجة تفاعلية (املستوى الثالث):
مهارات حل املشاكل االجتماعية

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
املجتمع الحضري

موظفو الدعم

•املنهاج الدرا�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق

ّ
صناع السالم
(دراسة واحدة)

العينة

 1,822تلميذ
موقع واحد
الصفوف من
الرابع حتى
الثامن

النتائج اإليجابية (المستوى)

مكونات التدخل الرئيسية

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطبيقات خارج الصف
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
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الجدول  — B.1تابع
شرائح خاصة

المنفذون

التدخل

العينة

النتائج اإليجابية (المستوى)

املهارات الالزمة للنمو
(دراسة واحدة)

 474تلميذ
موقع واحد
الصفوف من
الثالث حتى
الخامس

 1نتيجة تفاعلية (املستوى الثالث):
مهارات العالقات
 1نتيجة لالنضباط (املستوى الثالث):
السلوك ّ
الهد ام البسيط
 1نتيجة للمناخ /السالمة (املستوى الثالث):
مناخ آمن ومحترم

حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
املجتمع الحضري

املعلمون
املستشارون
اإلداريون

أنا أستطيع حل
ا ملشكلة
(دراسة واحدة)

 226تلميذ
موقع واحد
رياض األطفال
والصف األول

 3نتائج تفاعلية (املستوى الثالث):
السلوك االجتماعي املقبول ،االعتداء العلني،
االعتداء املعنوي

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
املجتمع الحضري

املعلمون

التحدث مع تي جيه
(دراسة واحدة)

 208تالميذ
موقع واحد
الصف الثالث

 1نتيجة شخصية (املستوى الثالث):
مفهوم الذات

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
املجتمع الحضري

املعلمون
موظفو الدعم

مكونات التدخل الرئيسية

•املنهاج الدرا�سي
•التطبيقات خارج الصف
•خارج وقت الدوام املدر�سي
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني
•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني
•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•إشراك األسرة /املجتمع
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني
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الجدول  — B.1تابع
التدخل

شرائح خاصة

المنفذون

 140تلميذ
موقع واحد
الصف الرابع

 2نتيجة شخصية (املستوى الثالث):
فرط النشاط ،ضبط النفس
 2نتيجة تفاعلية (املستوى الثالث):
السلوك التعاوني ،سلوكيات التظهير

أقلية عرقية/
إ ثنية
املجتمع الحضري

موظفو الدعم

•املنهاج الدرا�سي
•املوقع اإللكتروني

منتدى راب
(دراسة واحدة)

 49تلميذ
موقع واحد
الصفان السابع
والثامن

 1نتيجة شخصية (املستوى الثالث):
التنظيم العاطفي الذاتي
 2نتيجة تفاعلية (املستوى الثالث):
قبول السلطة ،الكفاءة االجتماعية

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
املجتمع الحضري

املستشارون
موظفو الدعم

•املنهاج الدرا�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق

الحاكم
(دراسة واحدة)

 273تلميذ
أكثر من موقع
واحد
الصفان الخامس
والسادس

 1نتيجة شخصية (املستوى الثالث):
املشاكل املدرسية
 1نتيجة تفاعلية (املستوى الثالث):
القدرة على التكيف االجتماعي

غير قابل للتطبيق

املعلمون

•املنهاج الدرا�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

أطفال أقوياء
(دراسة واحدة)

 108تلميذ
موقع واحد
الصفان الثالث
والرابع

 1نتيجة شخصية (املستوى الثالث):
الكفاءات /القدرات العاطفية
 2نتيجة تفاعلية (املستوى الثالث):
مهارات التكيف االجتماعي ،األداء االجتماعي

غير قابل للتطبيق

املعلمون

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

فرقة إيربان امبروف
(دراسة واحدة)

العينة

النتائج اإليجابية (المستوى)

مكونات التدخل الرئيسية
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الجدول  — B.1تابع
التدخل

العينة

النتائج اإليجابية (المستوى)

شرائح خاصة

المنفذون

ا ملجتمعا ت
الريفية

املعلمون
املستشارون

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

املعلمون

•املنهاج الدرا�سي

املستشارون

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•دعم التطبيق

اتخاذ القرارات
(دراستان)

 649تلميذ
موقعين
الصف الثالث

 1نتيجة شخصية (املستوى الثالث):
التركيز املعرفي
 9نتائج تفاعلية (املستوى الثالث):
ترميز املعلومات االجتماعية ،العزو العدائي،
األقران ،صياغة
االعتداء العلني ،قبول ً
األهداف املقبولة اجتماعيا  ،اتخاذ القرارات
املسؤولة ،العداء االجتماعي ،الكفاءة
االجتماعية ،التواصل االجتماعي

التايكوندو
(دراسة واحدة)

 46تلميذ
موقع واحد
الصفان السابع
والثامن

 1نتيجة شخصية (املستوى الثالث):
التحكم في السلوك

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية

مشروع وين
(دراسة واحدة)

 34تلميذ
موقع واحد
الصف الخامس

 1نتيجة تفاعلية (املستوى الثالث):
مهارات حل النزاعات

أقلية عرقية/
إ ثنية
حالة اجتماعية
واقتصادية
متد نية
املجتمع الحضري

مكونات التدخل الرئيسية

تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي 114

الجدول  — B.1تابع
التدخل

العينة

النتائج اإليجابية (المستوى)

شرائح خاصة

المنفذون

تشجيع عالقات
األقران اإليجابية
(دراسة واحدة)

 636تلميذ
موقع واحد
الصفان السابع
والثامن

 2نتيجة للمناخ /السالمة (املستوى الثالث):
املواقف تجاه التنمر ،دعم األقران ضد التنمر

أقلية عرقية/
إ ثنية
مجتمعا ت
الضواحي

املعلمون

•املنهاج الدرا�سي
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

وقت الهدوء
(دراسة واحدة)

 195تلميذ
موقع واحد
الصف التاسع

 1نتيجة شخصية (املستوى الثالث):
املرونة

أقلية عرقية/
إ ثنية
املجتمع الحضري

املعلمون
موظفو الدعم

•املنهاج الدرا�سي
•املوقع اإللكتروني

أطفال أكفاء،
مجتمعات مراعية
(دراسة واحدة)

 119تلميذ
موقع واحد
الصفوف من
الرابع حتى
الخامس

أقلية عرقية/
 3نتائج شخصية (املستوى الثالث):
إ ثنية
الكفاءة الذاتية ،االنتباه /التركيز ،االمتثال
حالة اجتماعية
 3نتائج تفاعلية (املستوى الثالث):
ً
واقتصادية
مهارات حل املشاكل املقبول اجتماعيا  ،الكفاءة
متد نية
االجتماعية /العاطفية ،العدائية
املجتمع الحضري

املعلمون

مكونات التدخل الرئيسية

•املنهاج الدرا�سي
•تغيير بيئة التعلم
•التطبيقات خارج الصف
•التطوير املنهي
•دعم التطبيق
•املوقع اإللكتروني

االختصارات

التعاونية للتعلم األكاديمي واالجتماعي والعاطفي

CASEL

األنظمة اإلدارية العامة لوزارة التعليم

EDGAR

مركز معلومات املوارد التربوية

ERIC

قانون كل طالب ينجح

ESSA

معهد العلوم التربوية

IES

رياض األطفال

رياض األطفال

وكالة التعليم املحلية

LEA

املجلس الوطني للبحوث

NRC

مختبر التعليم اإلقليمي

REL

التجربة العشوائية املنضبطة

RCT

وكالة التعليم الحكومية

SEA

التعلم االجتماعي والعاطفي

SEL

الحالة االجتماعية واالقتصادية

SES

مركز تبادل املمارسات الناجحة

WWC
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