
1717 ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة َدْعُم الصحَّ نرشة الهجرة القرسية 66

www.fmreview.org/ar/issue66 آذار/مارس 2021

ة العقلية عند الطالب ويف النُُّظم الرتبوية  أهميَّة ُحْسِن حاِل املعلِّمني يف الصحَّ

فيَّة   التكيُّ
َداِنِيل ُفْلك وپول فريُسويل وإِِميِل ڤارين  

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة إىل طالبهم، ويف حفظ  للمعلِّمني شأٌن عظيٌم يف إيصال َدْعم الصحَّ
ي املعلِّمون ذلك كاَن َدْعُم ُحْسِن حالهم رضورة. النظم الرتبوية التكيُّفية، فإن أريد أن يؤدِّ

القرسية  الهجرة  سياقات  مهارات يف  يديه  بني  التعليم  م  يقدِّ
ومفيدٍة  للحياة  منقذٍة  مهاراٍت  اع  بالصِّ رة  املترضِّ والسياقات 
مهمة  أمكنة  الرسمية  وغري  الرسمية  فاملدارس  االستدامة.  يف 
النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  خدمات  إليصال 
واملعلمون  باب،  والشَّ األطفال  من  رين  املترضِّ إىل  االجتامعيَّة 
بؤرُة هذا العمل. عىل أّن املعلِّمني يف حاالت الطوارئ واألزمات 

َدْعم  من  يشٍء  أقلَّ  يتلقون  املبكر  التعايف  وسياقات  املزمنة 
ُوِجد،  إن  االجتامعيَّة، هذا  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
لتنشئة  واملستمرة  األولية  القدرة  تنمية  بوسائل  دون  ُيزوَّ وال 
طالبهم يف أمان. ولقد يكون السبب يف ذلك أنَّ فكرة ُحْسن 
ُحْسن  يدعم  الذي  ل  التدخُّ وأن  بعيدة،  تزال  ما  امُلعلِّم  حال 
حال امُلعلِّم ما زال يف حداثة أمره، وهذا أسهم يف انتفاء الكفاية 

القوة املحلية يف  ُتؤثِّر بنيات  وسؤاٌل ثالث ينبغي مراعاته: كيف 
املناقشات الدائرة حول معرفة طرق املقاربة املحلية ذات القيمة، 
عىل  االنخراط  يؤدي  فقد  الثقافة؟  حيث  من  املناسبة  وحتَّى 
)ديناميَّات(  تقدير لحركيَّات  بال  الثقافيني  املحاورين  العمياء مع 
َنن  والسُّ امُلعتقَدات  عن  منحرفة  صورة  إظهار  إىل  املحلية  القوة 
يف  الفاعلني  أنَّ  الذهن  يف  ُيستبَقى  أن  ذلك  من  وأهم  املحلية. 
بنفسها يف  ُتؤثِّر  بطريقة  يتفاعلون  قد  الدولية  اإلنسانية  املعونة 
إّنه  ثم  تصوغها.  أو  تعكسها  أو  والتأثري  املحلية  القوة  حركيَّات 
ة العقليَّة  من الرضوري للعاملني الخارجيني يف ميدان َدْعم الصحَّ
الفروق  َفْهَم  يحاولوا  أن  االجتامعيَّة وهيئاتهم  النفسانيَّة  والحال 
الناس، ومنهم  يتعّلموا من  وأن  املحلية  القوة  بنيات  الدقيقة يف 
لهم  يكون  أن  يندر  والذين  املجتمع،  هامش  يعيشون يف  الذين 
ي  صوت أو تأثري يف القرارات أو األعامل الرَّئيَسة. وميكن أن ُيؤدِّ
زيادة  إىل  للقوة  املحل  التمييزي  االستعامل  يدعم  الذي  الِفْعل 

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة. الحاجة إىل َدْعم الصحَّ

إنَّ معالجة التحيز الثقايف لها آثار قوّية يف كرامة الناس وهويتهم 
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  برامج  يف  وُتؤثِّر  حالهم،  وُحْسن 
تقيض  التي  األمكنة  يف  وتنفيذاً،  جودًة  االجتامعيَّة،  النفسانيَّة 
االستعامر  إلنهاء  ضغوط  فيه  توجد  زمٍن  ويف  اإلنسانّية.  املعونة 
سات  وتوجد معها أيضاً ضغوط قوية من الجهات املانحة وامُلؤسَّ
َتحثُّ عىل االمتثال لطرق مقاربة معيارية )غربية(، ما تزال هناك 
العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  برامج  إِدماُج  ن  ُيحسَّ أن  إىل  حاجة شديدة 
املقاربة  ُطُرق  سياق  يف  وَوضُعها  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال 
ز التزامنا الجامعي  ق نتائج أفضل وُتعزِّ الثقافية املحلية بحيث ُتحقِّ

بالعمل لُحْسن حال اإلنسان واملحاسبة اإلنسانية.
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االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  إيصال  يف 
إىل املعلِّمني. 

وهنياك اإلطيار املفاهيميي ملبادرة أبحياث املسياواة يف التَّعليم 
واألزميات  القليلية  امليوارد  سيياقات  امُلعلِّيم يف  حيال  لُحْسيِن 
اإلطيار  باسيم  املقالية  هيذه  يف  إلييه  )ونشيري  والنزاعيات1 
املفاهيميي(، وهيو بنييٌة لتقدير ميا عند املعّلمني مين حاجات 
االجتامعيَّية،  النفسيانيَّة  والحيال  العقليَّية  ية  الصحَّ َدْعيم  إىل 
ولوضع السياسيات العامة والرباميج التي تقيض هذه الحاجات 
ولتقوييم فعالّيية هيذه السياسيات والرباميج يف تحسيني حياِل 
امُلعلِّيم. والتوصييات التيي املصاحبية لإلطيار املفاهيميي هيي 
خطيوات قابلية ألن ينّفذهيا راسيمو السياسيات واملزاوليني يف 
تعزييز ُحْسين حيال املعلِّيم، ويف ضامن تحقييق تكيُّفيَّية النُُّظم 
ية العقليَّية  الرتبويية، بحييث يفياد مين حاجيات َدْعيم الصحَّ
والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّية ليكلٍّ مين امُلعلِّميني والطيالب. 

هذا وحسين حيال املعلِّم يختلف باختالف السيياق، ويشيتمل 
عيىل كيفيية عملهيم وميا يشيعرون بيه يف وظائفهيم. ولقيياس 
حسين حيال املعلِّميني أربعُة مفاهييم تقوم عيىل النتائج يجب 
مراعاتهيا: النُّجيوع اليذايّت )أي اعتقادهم أنهم قيادرون عىل أن 
يأتيوا للطالب بالنتائيج املرغوب فيها(، وضغيط الوظيفة ونفاد 
الوسيع، والرِّضيا بالوظيفية، واألهليَّية االجتامعيية االنفعاليية.2 
ويف إطارنيا املفاهيميي هيذا، نقيارب املسيألة مبنهيج اجتامعّي 
حيال  حسين  دعيم  مين  مسيتويات  أربعية  لتحدييد  بيئيّي 
امُلعلِّيم: الَفرد، واملدرسية، واملجتميع املحيّل، والصعيد الوطني 
واإلقليميي والعامليي. وهيذه املقاربة تناسيب بخاّصية املعلِّمني 
الذيين يعمليون وحولَهيم النيزاع والتَّهجيري، وذليك مليا لهم من 
أدوار مختلفية يف املدرسية وخارَجهيا. مثيال ذليك: أنَّ املعلميني 
يكيرث أن يكونيوا أشيباه عياّمٍل اجتامعييني يف شيؤون األطفيال 
والشيباب، أو أن يكونيوا قيادًة يف مجتمعهم املحيّل؛ ذلك أّنهم 
البيئيّي  اإلطيار االجتامعييّ  وُيقيرِّ  ُمحيرَتم.  معلِّميون وشيأنهم 
والتفاعيالت  األحيياز  مين  ببعيض  بعضيه  يّتصيل  مبيا  الواسيع 
م بيني  والعالقيات التيي ُتسيِهم يف حسين حيال املعلِّيم، ويقيدِّ
ل للمزاولني وراسيمي  ٍة مين مواضع التدخُّ يدييه اإلرشياد يف عدَّ
وينّفيذون  يضعيون  حيني  الغيرض  يراعيوا  حّتيى  السياسيات 
َدْعيم  الرباميج والسياسيات املسيتدامة واملناسيبة للسيياق يف 
فيدعميون  االجتامعيَّية،  النفسيانيَّة  والحيال  العقليَّية  ية  الصحَّ

بذليك ُحْسيَن حياِل املعلِّم.  

التيي يقيوم عليهيا  ودونيك توصيياٌت تتوافيق هيي والنتائيُج 
اإلطيار املفاهيميي، واملعاييرُي الدنييا عند الشيبكة املشيرتكة بني 

الهيئيات للتَّعلييم يف الطيوارئ.3 

عم اإلفرادّي: تعرُّف سامِت امُلعلِّمني  الدَّ
املتنوعِة وتقديرها حّق قدرها

اإلفرادية  املعلِّمني  خصائص  يف  مراعاتها  ينبغي  التي  العوامل 
ي  هي الجنسانية، وحالة التَّهجري، ودرجة التعليم، وآليات التصدِّ
لصعوبة املعيشة، والحالة الوظيفية، والخربة يف التَّعليم، والدراية 
الثقافية.  والكفاية   ،)content knowledge( املحتوى  مبعارف 
لفهم  ة  امُللحَّ الحاجات  تقديَر  العوامل  هذه  ُترِشد  أن  فيمكن 
التي يعملون فيها كذلك،  املحلّية  املعلِّمني واملجتمعات  سامت 
د الربامج والسياسات باملعلومات يف التنمية  وينبغي أيًضا أن ُتزوِّ
املهارات  املعلِّمني من  ما يكمن يف  تراعي  للمعلِّم حّتى  املهنية 
ووجوه القوة. وميكن مبقاربة املسألة مبنهج »البناء عىل األصول« 
والرِّضا  الييذايّت  النُّجوع  للمعلِّمني  ُز  ُيعزِّ ما  عىل  تعني  أن  هذا 
فهذه  وأيضاً  حالَهم.  الُحْسن  يُعمَّ  أن  يف  ُيسِهم  ماّم  بالوظيفة، 
ة  الصحَّ َدْعم  ل  تدخُّ عىل  ُيدرَّب  حني  عنها  يستغنى  ال  املقاربة 
املعلِّمون  يوصله  الذي  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
ل وَجْودته يعتمدان بعَض  التدخُّ إىل الطالب، فُنُجوع مثل هذا 
االعتامد يف األقّل عىل حسن حال املعلِّمني. وميكن أن يكون يف 
تنبُّه  مثل  بالبالغني،  مخصوصة  أدواٌت  للمعلِّم  املهنية  التنمية 
الفؤاد وتدبري الكرب وإسرتاتيجيات رعاية النفس بالنفس، يأخذ 
فيها املعلِّمون ليدعموا أنفسهم، مع تكييف املقاربات لطاّلبهم. 
كفايتهم  من  اإلفييادة  سبيَل  للمعلِّمني  تفتح  املقاربة  فهذه 
وجوِه  مَنَذَجِة  وسبيَل  كربهم،  لتخفيف  االنفعالية  االجتامعية 

السلوك االجتامعّي االنفعايّل الفّعالة وإسرتاتيجياتها للطالب. 

دعم املدرسة: االستثامر يف عالقات 
األقران واألحياز الواِقَية

املعلمني  املدرسة وأمنها ومواردها يف حسن حال  ثقافة  wتؤثر 
النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  إيصال  عىل  وقدرتهم 
التي  املدرسة  يف  األربعة  والعوامل  الطالب.  إىل  االجتامعيَّة 
والعالقات  والطالب،  املعلِّم  بني  العالقة  هي  مراعاتها  ينبغي 
بني األقران، وقيادة املدرسة، واملوارد املدرسية. وميكن أن يضع 
راسمو السياسات معايري وطنية للنسب املتساوية بني املعلِّمني 
والطالب، والتوزيع العادل للصفوف بني املعلِّمني، وإعداد مواد 
راسمو  يضمن  أن  وميكن  للمدارس.  مناسبة  وتعلُّمية  تعليمية 
املعايري،  تطبيَق هذه  معاً  يعملون  الذين  واملزاولون  السياسات 
ٌق  تدفُّ فيها  يكون  فقد  القرسية،  الهجرة  سياقات  يف  سيام  وال 
للطالب مع قّلة املعلِّمني ونقص البنية التحتية واملوارد املدرسية.  

لسياسات  إرشاٌد  أيضا  املدرسة  مستوى  عىل  التي  العوامل  ويف 
بقادة  املختّصة  سيام  وال  وبرامجها،  للمعلِّم  املهنية  التنمية 
الَحَسنة  الثقافة  تعزيز  يف  عظيم  شأن  لهم  الذين  املييدارس 
والتعاون بني األقران يف املدرسة. وميكن أن ُيِعدَّ املزاولون التنمية 
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املهنية ملديري املدارس ومفتش الوزارة واملرشفني بحيث يكون 
ئة،  فيها إسرتاتيجيات ملموسة األثر يف إنشاء مدارس آمنة وُمنشِّ
وفرص إلظهار القيادة الحسنة ودعم قادة املدارس إلنشاء أنظمة 
إدارة مدرسية تشاركية، ُتظِهر أصواَت املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات 
يف املدرسة. وأما املديرون، فيمكن أن ترّكز التنمية املهنية للمعلِّم 
عىل إسرتاتيجيات تنمية العالقات بني األقران وجامعات املزاولة 
التي  النتائج  تحسني  عىل  ُيِعنُي  املعلِّمني  فتعاون  امُلعلِّمني.  بني 

ُتسِهم يف حسن الحال مع تخفيف الكرب ونفاد الوسع. 

الوسع،  ونفاد  الكرب  تخفيف  مع  النتائج،  هذه  َدعُم  وُيعدُّ 
الشؤون  كرثة  من  الخصوص  عىل  ذلك  األهمية،  يف  بالغاً  أمراً 
سياقات  يف  الطالب  يف  بها  يؤّثرون  التي  للمعلِّمني  اإلضافية 
االجتامعيني.  للعاّمل  وأشباهاً  مستشارين  كونهم  مثَل  التَّهجري، 
الشؤون  هذه  تعرُّف  السياسات  وراسمي  املزاولني  عىل  ويجب 
دة واألخذ يف مقاربات متكاملة يف املدارس ُتزوِّد املعلِّمني  املتعدِّ
بني  الضيق  أمارات  يعيِّنوا  أن  ليستطيعوا  واملهارات،  باملعارف 
بني  املزاولون  يعمل  أن  فيمكن  وأيضاً  لها.  ويستجيبوا  الطالب 
وا آليات اإلحالة ويتابعوا  قطاع الرتبية وقطاع حامية الطفل، لُيقوُّ
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  وُمقِلقات  الطفل  حامية  شؤون 
ويجب  املحّل.  واملجتمع  املدرسة  يف  االجتامعيَّة  النفسانيَّة 
املدارس  قادة  أن  يضمنوا  أن  واملزاولني  السياسات  راسمي  عىل 
املهنية،  التنمية  بأدوات  دون  مزوَّ املنطقة،  يف  التعليم  ومكاتب 
من  وغريهم  للمعلِّمني  واستعاملها  اإلحالة  ُسُبل  إلنشاء  وذلك 
يقتيض أمرهم خدماٍت  الذين  التعليم، ولألطفال  موظفّي سلك 

مخصوصًة بهم. 

دعم املجتمع املحيّل: تقوية إقامة املشاركات
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة  ياُق حاسٌم يف فهم ما لَدْعم الصحَّ السِّ
االجتامعيَّة من حاجاٍت ويف االستجابة لها. وعىل مستوى املجتمع 
األساسية،  الحاجات  إىل  الوصول  هي   – عوامل  ثالثة  املحّل 
املزاولني  ُترِشد  والواجب–  واملسؤولية  والتقدير،  واالحييرتام 
وما  املحّل  املجتمع  سياق  يفهموا  حّتى  السياسات  وراسمي 
بني املعلِّمني وأهل املجتمع املحّل من عالقات. وميكن أن ُيِعني 
رسم خريطة املخاطر واملوارد يف املجتمع املحّل املجتمعية عىل 
الذين  واألفراد  واملوارد،  الرسمية،  وغري  الرسمية  البنى  تحديد 
ة  قد يكونون يف منزلة األصول أو العقبات يف طريق َدْعم الصحَّ
أن  مبكان  األهمية  ومن  االجتامعيَّة.  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
غذاٍء  من  األساسية  حاجاتهم  قضاء  عىل  املعلِّمني  قدرُة  ُتدرََك 
ُيعدُّ  بالنزاع،  رة  املترضِّ السياقات  ويف  وأمٍن.  ونقٍل  ومأوًى  وماٍء 
تقديُر مخاطر األمن الجساميّن أمراً بالغاً يف األهمية؛ فاملعلِّمون 
الهجامت. وميكن أن تزيد  واملدارس يكرث أن يجعلوا أهدافاً يف 
ونفاد  املعلِّمني  كرِب  من  واملتصورة  الواقعية  العنف  تهديدات 

آلياٍت ذات صلة  الجهد لضامن وجود  بذل  لذا يجب  وسعهم، 
د للمعلِّمني والطالب بزوال  بالسياق ومستجيبة لإلبالغ عاّم يهدِّ

حسن حالهم الجسامنّية واالجتامعية واالنفعالية. 

وبخاصة  املحّل،  املجتمع  وأهل  املعلِّمني  بني  والعالقات  هذا 
فيه.  النظر  وينبغي  عنه  يستغنى  ال  أمٌر  ُطالََّبهم،  يرعون  الذي 
األكرث غري  للمسألة مهّمٌة، وهي يف  فبناء عالقاٍت طّيبٍة مقاربٌة 
مستعملة االستعامل الذي تستحّق، فهي تقيض حاجات املعلِّمني 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة، وذلك أنها  يف َدْعم الصحَّ
واالنفعالية،  االجتامعية  وكفايتهم  بوظائفهم،  رضاهم  تحّسن 
أن  ميكن  العالقات  هذه  ولتعزيز  عليهم.  العمل  ضغط  وتقلِّل 
يرشع املزاولون يف تدريب رابطات اآلباء واملعلِّمني ولجان إدارة 
املدارس عىل حول أهمّية التَّعليم وشأن املعلِّمني، وَحْشد األعضاء 

لدعم املهامت غري التعليمية يف املدرسة. 

عم الوطنّي واإلقليمّي والعاملّي: َتبِديُة حسِن  الدَّ
ياسة العامة وُسَنِن العمل حاِل املعلِّم يف السِّ

االحتفاظ  وزيادة  املعلِّمني  حال  ن  تحسُّ إمكان  ى  ُيقوَّ أن  ميكن 
الفئات  اإلدماج بني  الجنسني، وتعزيز  التكافؤ بني  بهم، وتعزيز 
املمثلة متثيال ناقصاً يف املهنة، وذلك بالتدخالت يف خمسة عوامل 
هة نحو السياسة: تدبري املعلِّم، والحق يف العمل، والتعويض،  موجَّ

م، واإلشهاد.  والتنمية املهنية للمعلِّ

السياسات  راسمو  ُيدِخَل  أن  ميكن  الوطني،  املستوى  وعىل 
ويجعلونها  التعليم  قطاع  خطط  يف  املعلِّمني  تدبري  سياساِت 
إجراءات استعداٍد لالستجابة لألزمات والتَّهجري، مثال ذلك: َنرْش 
املعلِّمني رسيعاً أو تعيني معلمني بالُعُقود يف املناطق التي تشتدُّ 
بني  املساواة  السياسات  هذه  َز  تعزِّ أن  وينبغي  الحاجة.  فيها 
رين وغريهم مّمن يف املجتمعات  الجنسني وإدماج املعلِّمني املهجَّ

املحلّية امُلمثَّلة متثياًل ناقصاً. 

توسيع  إىل   )19 )كوڤيد  التاجية  الُحَمة  داء  جائحة  ت  أدَّ وقد 
شأن املعلِّمني الذي ال غنى عنه، وزادِت األخطاَر املحتملة التي 
الوطنية،  الحكومات  من  كثرٌي  وأدخَل  بعملهم.  قياَمهم  تعرتض 
النازحني  أو  الالجئني  من  كثرياً  أعييداداً  ُتضيُِّف  التي  سيام  وال 
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  أدخل  معاً،  كّلهم  أو  الداخليِّني 
النفسانيَّة االجتامعيَّة يف خططه الوطنّية لالستجابة لداء الُحَمة 
وكوُلمبيا  أوغندا  الحكومات  هذه  )ومن   )19 )كوڤيد  التاجية 
يستعمل  أن  ميكن  الخطط،  هذه  تفعيل  أجل  ومن  ونيجرييا(. 
راسمو السياسات واملزاولون اإلطاَر املفاهيمي إلرشاِد املناقشات 
ل لتعزيز حسن حال  يف السياسات العاّمة، وتحديِد مواضع التدخُّ

ل.  املعلِّم، وانتقاِء عوامَل تقوم عىل األدلَّة لقياس تأثري التدخُّ
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 ،)19 )كوڤيد  التاجية  الُحَمة  لداء  االستجابة  خطط  إىل  وإضافًة 
يجب عىل راسمي السياسات أن يجعلوا ما يف السياسات الرتبوية 
العقليَّة  ة  الصحَّ وَدْعييم  املعلِّمني  حال  حسن  َدعَم  من  الدامئة 
بالتَّعاوِن  وذلك  مؤّسّس،  قالٍب  يف  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال 
ة  الصحَّ والتعليم ووزارة  الرتبية  والتمويل بني وزارة  امليزانيات  يف 
ووزارة املاليَّة. مثال ذلك: أن تتعاون هذه الوزارات التنفيذية عىل 
الحامية  وإجراءات  الشخصية  ون  الصَّ ات  مُلعدَّ والتمويل  امليزانية 
ة العقليَّة  يف املدارس، مع نفقات التدريب عىل تقويم َدْعم الصحَّ
النفسانيَّة  الحال  دعم  برمجة  أو  االجتامعيَّة،  النفسانيَّة  والحال 
االجتامعيَّة يف املدارس. وأيضاً فينبغي يف سياقات الهجرة القرسية 
الالجئني  من  املعلِّمني  حصول  لضامن  الداخلية  وزارة  إرشاك 
عليها  يحصل  التي  نفسها  الخدمات  عىل  الداخليِّني  والنازحني 
وال سيام  اإلقليمي،  املستوى  وأما عىل  أقرانهم.  من  النازحني  غري 
راسمو  َي  ُيقوِّ أن  فيمكن  القرسية،  بالهجرة  رة  املترضِّ املناطق  يف 
املعلِّمني  إدماج  لتعزيز  اإلقليمية  األطر  ينشئوا  أو  السياسات 
رين والعائدين يف ُنُظم الرتبية الوطنية؛ فذلك يعني عىل أن  املهجَّ
رين التعويضات واملزايا والحقوق األساسية  َيِصَل إىل املعلِّمنَي املهجَّ
وأحد  الحال.  ُحْسِن  يف  تسهم  فكّلها  فني،  املوظَّ حامية  ووجوه 
العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعَم  ي  ُتبدِّ التي  اإلقليمية  السياسة  عىل  األمثلة 
ي حاجات ُحْسن الحال املعلِّمني  والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة وتبدِّ

رين واملجتمعات امُلضيِّفة هو إعالن جيبويت، الذي اعتمدته  املهجَّ
القرن  بالتنمية يف  املعنية  الحكومات  املشرتكة بني  الدولية  الهيئة 

األفريقي.4 

وأما عىل املستوى العاملي، فيجب عىل املزاولني وراسمي السياسات 
واملانحني والباحثني أن يقّدموا مزيداً من األدلَّة يف ُحْسن املعلِّم، يف 
رة بالنزاع والهجرة القرسية، وأن يشحذوا مزيداً من  األمكنة املترضِّ
عم للمعلِّمني يف هذه السياقات. وينبغي أن يتعاون  االهتامم والدَّ
واملعلُِّمون  العامل  يف  التَّعليم  الرتبية  ميدان  يف  املصلحة  أصحاُب 
العاملون يف هذه البيئات عىل صوغ أدّلٍة عىل سنن العمل الحسنة 
ة  يف َدْعِم ُحْسن حال املعلِّم وقضاِء حاجات املعلِّمني يف َدْعم الصحَّ
العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة. وأخرياً، يجب عىل أصحاب 
املصلحة يف ميدان الرتبية والتعليم رَْفُع أصوات املعلِّمني بإرشاكهم 
ُيتناَقُش يف ُحْسن  يف املنتديات املحليَّة واإلقليميَّة والدوليَّة حيث 
النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  سياسة  ويف  املعلِّم  حال 

االجتامعيَّة وبرمجتها.  

الخامتة 
رين  ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة للمترضِّ إنَّ َدْعم الصحَّ
بالنزاع والهجرة القرسية من معلِّمني وأطفال وشباب هي مسؤوليٌة 

ب عىل بناء صفوف جديدة حتى يخّففوا االزدحاَم يف املدرسة. معلٌِّم يف مدرسٍة ابتدائية وهو يف حّصة يلقي درساً، يف مخيَّم َمْكَبْنُدو لالجئني، بوالية غريّب اإلقليم االستوايئ، يف جنوب السودان، وهناك أعان أهل الطالَّ
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كّله.  العامل  يف  والتعليم  الرتبية  ميدان  أهُل  فيها  يدخل  جامعية 
ة  الصحَّ َدْعم  يف  ِبهم  طالَّ حاجات  تحديَد  املتولُّون  هم  فاملعلِّمون 
النفسانيَّة االجتامعيَّة واالستجابة لتلك الحاجات،  العقليَّة والحال 
املعلِّمون ذلك وحَدهم. فتبديُة ُحْسن حال  أْن يفعل  ُر  نتصوَّ وال 
وبحوث  عمٍل  وسنن  سياساٍت  من  والتعليم  الرتبية  يف  املعلِّم 
ب  والطالَّ للمعلِّمني  ُز  ُتعزِّ تربوية  ُنُظم  بناَء  أردنا  إن  رضورٌة، هذا 
نهم  تهم االجتامعيَّة االنفعاليَّة، وَتحفُظ املعلِّمني يف املهنة، ومتكِّ صحَّ
ة  أن ُيعلِّموا كلَّ األطفال والشباب يف أماٍن وإنصاف، مع َدْعم الصحَّ

العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة. 

dlf2136@tc.columbia.edu َداِنِيل ُفْلك 
 طالبة لدرجة الدكتوراه، يف كليَّة املعلِّمني 

)Teachers College(

paul.frisoli@lego.com پول فريُسويل 
ٌص رئيٌس بالربنامج، يف مؤسسة ليغو   متخصِّ

 )The LEGO Foundation(

evarni@savechildren.org إِِميِل ڤارين 
صٌة بالرتبية والتعليم يف الطوارئ، يف منظمة إنقاذ الطفل  متخصِّ

بالواليات املتحدة

 Education Equity Research Initiative )2019( Landscape Review: Teacher .1
 Well-being in Low Resource, Crisis, and Conflict-Affected Contexts 
 )the visual representation of the Teacher Well-being Conceptual

 Framework is on p10(
)مراجعة املشهد: حسن حال املعلِّم يف سياقات املوارد القليلة واألزمات والنزاعات( 

 bit.ly/EERI-landscape-review-2019
من شاء مزيد معلومات يف هذا وجَده يف القسم الرابع )ص /11( من )مراجعة   .2

املشهد(: انظره يف الهامش الذي فوق. 
www.ineesite.org/en/minimum-standards/translations .3

 bit.ly/Djibouti-declaration-2017  .4

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة امُلراِعي لإلميان عند مزاويل  َدْعم الصحَّ

املعونة اإلنسانيَّة
ِلُيويِن َهرْش وُكوِري ڤان ِدرِڤن وأوِليِڤَيا ِوْلِكْنُسن

ينفصل  ال  جزء  اإلميان  ومراعاة  يوم،  كل  وعيشهم  الناس  من  كثري  هوية  من  جزء  والروحانية  اإلميان 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة إيصااًل شاماًل يركز عىل الناس يف األحوال  من إيصال َدْعم الصحَّ

املقتضية للمعونة اإلنسانية.

النفسيانيَّة االجتامعيَّية  العقليَّية والحيال  ية  الصحَّ َدْعيم  يرتبيط 
العيامل  بيآراء  اإلنسيانية  للطيوارئ  االسيتجابة  يف  يال  الفعَّ
ْعيم  ووجيوه مزاولية االستشيفاء ولغية النياس الذيين يقصيد الدَّ
األفيراد  مين  كثيري  قيدرة  يف  عاميل  واإلمييان  إعانتهيم.  إىل 
النفسياينَّ  ييات  امُلتحدِّ لصعوبية  ي  التصيدِّ عيىل  واملجتمعيات 
َدْفين  أنَّ  النياس  مين  كثيري  عنيد  أنَّ  ذليك  مثيال  االجتامعيَّية، 
يف  يدخليوا  حتيى  مهيم  أميٌر  إميانهيم  لطقيوس  وفقيًا  اء  األعيزَّ
الِحيَداد. وهيذا هيو السيبب يف أن املبيادئ التوجيهيية للجنية 
يِة العقليَّية  الدامئية املشيرتكة بيني الهيئيات يف شيأن َدْعيُم الصحَّ
الفاعليني  َتدُعيو  الطيوارئ  يف  االجتامعيَّية  النفسيانيَّة  والحياِل 
يف املعونية اإلنسيانيَّة إىل الدخيول يف ميا هيو دينييٌّ وروحياينٌّ 
محيلٌّ مين ميوارد وجامعيات وزعيامء يف برامجهيم املنتظمة.1 
الدينيِّيني  الزعيامء  إدمياَج  أن  يف  أيضياً  السيبب  هيو  وهيذا 
يف  يدة  املوحَّ التشيغيل  إجيراءات  يف  املتَّبعية  الدينيَّية  ينن  والسُّ
أثنياء االسيتجابة إليبيوال بيني سينة 2014 وسينة 2015 يف غيريّب 

جيّداً.2 ياالً  فعَّ كان  مثياًل  إفريقييا 

وُيبَتيَدُأ يف إنشياء اسيتجابة إنسيانية تراعيي اإلمييان باإلقيرار بيأنَّ 
ينن والشيعائر الدينيية، كإقامية الصالة، ميكن أن تكيون عنصاً  السُّ
ينبغيي  اليذي  النفسيانيَّة االجتامعيَّية  الحيال  مين عنياص دعيم 
والحيال  العقليَّية  ية  الصحَّ َدْعيم  مين  أخيرى  بيرضوب  تكملتيه 
النفسيانيَّة االجتامعيَّية، ال أن ُيسيتبَدل بيه غريه. وميكين أن يعتمَد 
مزاوليو املعونية اإلنسيانيَّة طريقية مقاربيٍة تراعي اإلمييان من غري 
متهم وبني ذليك اإلميان من عطف  نظيٍر إىل ميا بينهيم أو بيني منظَّ
أو انتفياء العطيف. فمراعياة اإلمييان هيي مراعياة النياس الذيين 

3 ُتِعينُهم.

د كثري  وعيىل الرغيم مين وجيوه االلتيزام السييايس الرئيسية4 تيرتدَّ
يامت اإلنسيانية والتنمويية يف تنياول الجوانيب املتعلقة  مين املنظَّ
باإلمييان تنياوالً تحصيل معيه كفايية عنيد وضيع برامجهيا أو يف 
لتتعياون  محتمليني  الدينيِّيني رشكاَء  املحليِّيني  الفاعليني  تيرى  أن 
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة  هيي وهيم يف مييدان َدْعيم الصحَّ
االجتامعيَّية. وميييل املزاوليون إىل تجنُّيب التعاميل ميع األسيئلة 
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