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تم تمويل هذا المشروع بدعم من المفوضية األوروبية.
يعكس هذا المؤ َّلف آراء المؤلف وحده ،وال يمكن اعتبار المفوضية مسؤولة عن أي استخدام للمعلومات الواردة فيه.
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العنوان:
التعليم والمهارات الشخصية لألطفال (بين  6و 12عا ًما)

أهداف التعلم
.1
.2
.3

التعرف على المهارات الشخصية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6إلى  12عا ًما
رفع مستوى الوعي بالمشكالت العاطفية والسلوكية لدى األطفال الالجئين
تطوير استراتيجيات لدعم أطفال وأسر الالجئين

ما هي المهارات الشخصية
المهارات الشخصية هي عبارة عن مجموعة من المهارات االجتماعية ،ومهارات التواصل ،والصفات الشخصية ،والسلوكيات ،والسمات المهنية ،والذكاء
االجتماعي ،وحواصل الذكاء العاطفي ،وغيرهم من األمور التي تساعد األشخاص على إيجاد طريقهم والعمل بشكل جيد مع اآلخرين وتحقيق األداء الجيد
وبلوغ أهدافهم أثناء االستعانة بالمهارات التقنية المكملة.
يقودنا التحليل الذي أجري مؤخ ًرا إلى ( )1اقتراح ضرورة تركيز تنمية المهارات الشخصية للشباب على خمس مجموعات من المهارات؛ المفهوم اإليجابي عن
الذات ،وضبط النفس ،والتواصل ،والمهارات االجتماعية ،ومهارات التفكير العليا (والتي تتضمن حل المشكالت والتفكير الناقد وصنع القرار)

وفي الواقع فإن المهارات الشخصية أكثر أهمية من المهارات التقنية .وتعد المهارات "الشخصية" أو غير المعرفية ،بما يتضمن السيطرة على
االنفعاالت ،والتعاطف ،ويقظة الضمير ،والمثابرة ضرورية للغاية لألطفال للنجاح في حياتهم األكاديمية ،وفي المجتمع كذلك.
النقاط األساسية
قد تتضمن المهارات الشخصية التي يجب تطويرها لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6و 12عا ًما كل من:











المهارات االجتماعية :التفاعل مع أشخاص خارج دائرة أفراد األسرة واألقران والبالغين المقربين.
التصرفات
التواصل
االستماع
بناء عالقات جيدة
التعاطف
حل المشكالت
ضبط النفس
المهارات العاطفية

المشكالت العاطفية والسلوكية لدى األطفال الالجئين




يكون األطفال الالجئين أكثر عرضة للعديد من عوامل خطر المشكالت العاطفية والسلوكية (.)3
وكنتيجة للتحديات التي يواجها هؤالء األطفال ،فإن للعديد منهم احتياجات اجتماعية وعاطفية واضحة .فقد يكون بعض هؤالء األطفال على سبيل المثال
قد تعرضوا لصدمات نفسية خالل هجرتهم للفرار من بلدانهم التي مزقتها الحرب .ويتعين على األطفال الالجئين أن يجتازوا أدوار وهويات جديدة في
إطار ثقافي غير مألوف لهم .ويتعين عليهم كذلك االضطالع بالعديد من المواقف والقوالب النمطية للعديد من الفئات االجتماعية المختلفة والعثور على
المكان المناسب لهم.
ويكون األطفال الالجئين أكثر عرضة للشعور بأنهم أقل شعبية وسعادة وأكثر قلقًا من األطفال اآلخرين.




إال إنهم وعلى الرغم من ذلك فإنهم يظهرون في بعض األحيان أقل حرمانًا بكثير في المجاالت اإلنمائية األخرى كمهارات التأقلم غير الشفهية.

النشاط
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صف بعض أنشطة تأدية األدوار أو األلعاب التي تخط للعبها مع طفلك ليتعلم:


المصافحة



اتخاذ موقف



التواصل البصري



آداب التعامل



تقديم نفسه



طرح األسئلة



التعلم واالستماع

أسئلة للتأمل

ما االستراتيجيات التي تعتبرها ضرورية للتغلب على المشكالت العاطفية والسلوكية لدى أطفالك؟ (من Strategies for Supporting
)Immigrant Students and Families








بناء عالقات قوية ومواجهة التحديات التي تواجه الطالب.
معرفة المزيد حول الطرق التي تؤثر بها قضايا الهجرة على األطفال واألسر
اإللمام بسياسات الهجرة ذات الصلة.
إنشاء قنوات مختلفة للتواصل مع اآلباء األخرين في األسر الالجئة
التعرف على المنظمات التي قد تقدم دع ًما وإدرا ًكا قي ًما فيما يتعلق بأسر الالجئين ،والتعرف كذلك على المتطوعين.
التعرف على كيفية تأثير الضغط والقلق والصدمة على األطفال في الفئة العمرية التي تتراوح من  12 - 6عا ًما.
اإللمام بأشكال التعبير عن الذات المناسبة من الناحية العمرية والدعم االجتماعي والعاطفي.

التقييم الذاتي

ما المهارات الشخصية التي تأثرت لدى طفلك بالتحديات التي يواجها لكونه الجئًا؟
المراجع

How to Teach Your Kids the Most Important Soft Skills That Aren’t Taught in Schools, .1
https://www.lifehack.org/583346/how-teach-your-kids-the-most-important-soft-skills-thatarent-taught-schools
What Works in Soft Skills Development for Youth Employment?, Hata! Köprü başvurusu geçerli .2
değil.
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Strategies for Supporting Immigrant Students and Families .3
http://www.colorincolorado.org/guide/immigration
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