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مقدمة: 

الكبار  تعليم  وبرامج  أنشطة  بتعدد  اجلماهير  تعليم  مجلة  اهتمامات  تتعدد   

وتنوعها، وهو األمر الذي فرض على املجلة أن تنوع موضوعات هذا العدد حتى 

تتمكن من اطالع قراءها األعزاء على بعض ما حتفل به الساحة العربية من توجهات 

واهتمامات تؤكد في مجملها على أن تعليم الكبار ومحو األمية في مقدمته أصبح 

ميثل هما يوميا يسعى اجلميع نحو تطويره وتقوميه وتعزيز مكانته وتوسيع قاعدة 

املنتفعني منه، والقاسم املشترك بني هذه املوضوعات هو التأكيد على أهمية التقومي 

ملختلف التجارب وجودة البرامج ومتابعة املداخل احلديثة لتطوير برامج تعليم الكبار. 

ويحتوي هذا العدد على سة دراسات تناولت الدراسة األولى »تقومي مؤسسات 

على  أكدت  حيث  اإلستراتيجي«  التخطيط  موجهات  ضوء  في  املستمر  التعليم 

به  األخذ  من  البد  العربية  للمجتمعات  حتمية  أصبح ضرورة  املستمر  التعليم  أن 

حول  وتصورات  رؤى  الدراسة  وطرحت  الطموحة،  أهدافها  لتحقيق  واستثماره 

التعليم املستمر وواقعة في الدول العربية، وآليات مقترحة لتقومي مؤسساته في ضوء 

املؤسسي،  األداء  وتقومي  األكادميي،  واالعتماد  اجلودة،  ضبط  أساليب  موجهات 

وقدمت عددًا من التوصيات لتطوير التعليم املستمر في الوطن العربي للرفع من أداء 

مؤسساته وتقوميهما . 

أما الدراسة الثانية وموضوعها »تقومي املنهجية السريعة في ضوء املعايير القومية 

ملناهج محو األمية - دراسة ميدانية -« فقد استهدفت التعرف على نواحي القوة 

وجوانب الضعف في كتاب »أنت وحياتك في مصر« وذلك  في ظل تطبيق املنهجية 

بانتهاء  أنه  وبينت  وحياتك.  أنت  كتاب  لتطوير  مقترحا  تصورا  وقدمت  السريعة، 

»أنت وحياتك« والذي ساهمت منظمة  السريعة على كتاب  املنهجية  تطبيق  جتربة 

اليونسكو بتطبيقه على كتاب »أنت وحياتك« في مصر بهدف تعلّم القرائية بالطريقة 

السريعة ومحو أمية الدارس خالل ثالثة أشهر ظهرت احلاجة إلى ضرورة تقومي تلك 
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التجربة الفريدة لتدعيم نقاط القوة والتغلب على أوجه القصور، وكذلك وضع تصور 

مقترح لكيفية تطوير كتاب »أنت وحياتك«  في ظل تطبيق املنهجية السريعة. ومت 

التطبيق امليداني لألدوات البحثية على املشرفني واملعلمني والدارسني، وقد كشفت 

نتائج الدراسة عن بعض الثغرات التي أوصت الدراسة بالعمل على جتاوزها، وبيت 

إضافية  مبصادر  تعزيزها  ضرورة  مع  املنهجية  هذه  جناح  مجملها  في  النتائج 

لضمان عدم االرتداد إلى األمية ملن محيت أميتهم.

وتناولت الدراسة الثالثة وموضوعها »معوقات تطبيق اجلودة في برامج التدريب 

أثناء اخلدمة ملعلمي الكبار« حيث التوجه نحو اجلودة والذي أصبح في املؤسسات 

حتى  ومستقبلية،  تعليمية  وحتمية  خاصة،  الكبار  تعليم  وبرامج  عامة  التعليمية 

في  الدولية  املنافسة  النظامية  وغير  النظامية  التعليمية  املؤسسات  تلك  تستطيع 

ظل عصر ميوج بالتحديات والتغيرات املتالحقة عامليًا وإقليميًا في شتي مجاالت 

املعرفة، ومن ثم لم يعد احلديث عن جودة العمل التعليمي أمرًا نظريًا أو نوعًا من 

الترف، أو بدياًل تأخذ منه أو تتركه، وعلى ذلك ينبغي االهتمام باملعلمني وتدريبهم 

وتطويرهم واستمرار منوهم حتى يستطيع متابعة النواجت الفكرية واالجتماعية والتي 

تعرضت لتغييرات كثيرة وسريعة، وإشباع حاجات املجتمع الثقافية واملهنية والعلمية 

والتكنولوجية املتجددة، مما يعطي ذلك االهتمام صفة االستمرارية، ويدفع املهتمني 

ثقافة  نشر  ثم  املعلمني. ومن  تربية  مجال  في  الدراسات  من  مزيد  إلى  والباحثني 

اجلودة في مؤسسات تعليم الكبار الذي يقتضي تنفيذ عدد من البرامج التدريبية 

املتخصصة عن اجلودة لكافة عناصر املنظومة التعليمية غير النظامية، مما يساعد 

بها  العاملني  كل  وتهيئة  الكبار،  تعليم  مؤسسات  داخل  اجلودة  ثقافة  نشر  على 

للمشاركة في إدارة اجلودة بكل مؤسسة. 

الكبار وكيفية  تعليم  الرابعة وموضوعها »جتارب عاملية في  الدراسة   وأشارت 

االستفادة منها في تعليم الكبار في الوطن العربي« إلى أنه نظرا لدور تعليم الكبار 

في استمرار التطور العقلي والوجداني واالجتماعي في مرحلة الرشد، فقد بذلت 

مجتمعات عديدة جهودا كبيرة، وأنفقت أمواال طائلة لتصميم وتنفيذ برامج متنوعة 

لتعليم الكبار، وقد استعرضت الدراسة مجموعة مختارة من التجارب العاملية، مبا 
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في ذلك آليات التخطيط والتنفيذ والتقييم.  وتضمنت التجارب العاملية مختلف أنواع 

املدرسي واجلامعي واملهني، واملهارات  التعليم  إلى  األمية،  الكبار من محو  تعليم 

فكريا  الذات  ببناء  االستمرار  على  ومساعدتهم  الكبار،  حياة  وإثراء  احلياتية، 

ووجدانيا واجتماعيا. وفي األخير اقترحت استرتيجية تأخذ في االعتبار معطيات 

املجتمعات العربية، واخلصوصيات الثقافية للنهوض بتعليم الكبار لتحقيق أهدافه 

والتفاعل مع العوملة بفعالية.

املنظومة  لترقية  اخلارجي  »العون  وموضوعها  اخلامسة  الدراسة  وأوضحت 

التعليمية بني التبعية واالستقالل الوطني )رؤية نقدية(« أنه عندما يصبح االقتصاد 

قائم على املعرفة، يصبح دور البيداغوجيا واألندراغوجيا متكني املتعلمني من القدرة 

على اصطياد املعرفة الظاهرة بفضل التقانات وتوفير متطلبات التمكني من املعرفة 

الكامنة/املكينة في عقل وطبع املواطنني/املعلمني املتعلمني منذ الطفولة، وبينت بأن 

على العرب أن يتعامل مع املنظمات الدولية واإلقليمية وفق رؤية نقدية تراعي املصالح 

املرسلة، وتفتح جميع النوافذ دون أن نقتلع من اجلذور، ودون تبعية عمياء لآلخر 

فهم  في  حاضرة  التبعية  نظرية  تصبح  وبالتالي  احلياة.  فارق  الذي  أو  املعاصر 

العالقات بني الدول الصناعية/احلداثية والدول التي نعتها  ترومان باملتخلفة.

مدخل  ضوء  فى  الكبار  »تعليم  وموضوعها  واألخيرة  السادسة  الدراسة  أما 

تزايد  إلى  أشارت  فقد  التطبيق«،  وضمانات  التحول  مقدمات  اإلنسانية  احلقوق 

االهتمام مع بداية القرن احلادي والعشرين باملعاجلة الشاملة ملفهوم تعليم الكبار، 

وتبنى سياسات حتليلية إلعادة صياغة مفهوم شامل لتعليم الكبار، فى إطار جتاوز 

التركيز على التعليم إلى التعلم الدائم واملستمر، والدمج بني فرص التعلم النظامى 

وغير النظامى وال النظامى. ومن ثم سعي املهتمون واملسؤولون عن تعليم الكبار 

التنمية اإلنسانية كحق أصيل  - سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر - إلى 

لإلنسان في  مجتمع صناعة املعرفة ، وبينت أن العالقة بني تعليم الكبار والتنمية 

اإلنسانية تفرض تبنى مداخل ومقاربات فكرية لتعليم الكبار فكًرا وممارسة، وميثل 

مدخل احلقوق اإلنسانية وتطبيقاته في تعليم الكبار صياغة مغايرة للحق في التعليم 

والتعلم واالنتقال من النظريات واألفكار إلى ممارسات إنسانية تؤكد على تنامي 



8

د
د
د
د

الوعي بأهمية تعليم الكبار ومؤسساته كقوة مجتمعية في إحداث التغيير واملبادرة 

بتلبية مستجدات التنمية اإلنسانية. وأكدت أنه وفي سياق هذه التحوالت ظهرت عدة 

مقدمات للتحوالت في مجال تعليم الكبار مما أدى إلى التوجه العاملي إلدراج مدخل 

احلقوق اإلنسانية في تعليم وتعلم الكبار.

وتضمن ملف العدد التقرير اخلتامي للمؤمتر السنوي الثاني عشر لتعليم الكبار 

»تقومي جتارب تعليم الكبار في الوطن العربي«، الذي عقد في القاهرة 14-17 إبريل 

2014، ونهدف بنثره اتاحة الفزصة للقراء ملتابعة اجلهود التى تبذلها املنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم لتطوير هذا املجال في مختلف مستوياته.

وفي اخلتام تأمل  أسرة مجلة تعليم اجلماهير من قراءها األعزاء ومن الباحثني 

واملهتمني بتعليم الكبار في الوطن العربي أن يسهموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم 

التي  العلمية اجلادة  بالدراسات والبحوث  املجلة، ورفدها  وتصوراتهم نحو تطوير 

تسهم في تطوير مضامينها وتعزز من دورها باعتبارها املجلة العلمية املتخصصة 

على مستوى الوطن العربي.

 

رئيس التحرير
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تقويم مؤسسات التعليم المستمر 
في ضوء موجهات التخطيط اإلستراتيجي

 أ.د.عبد العزيز بن عبد اهلل السنبل*

المقدمة: 

املعاصرة هي مجتمعات  تنبئ أن املجتمعات  اليوم  لعالم  الفاحصة  النظرة  إن 

تأثرها  حدة  املسافات وتزايدت  فيها  املكان والزمان وقربت  فيها حواجز  تقلصت 

وتأثيرها ببعضها البعض، حتى كادت تصبح كالقرية اإللكترونية.. ويحكم املجتمعات 

عوملة كاسحة في االقتصاد والسياسة والثقافة وحدة التغيير فيها متسارعة بطريقة 

غير معهودة.. 

واملعرفة فيها تتزايد مبتواليات هندسية، فيها ما هو خير اإلنسانية، وفيها ما 

هو شر لها وإن كانت طبيعة املعرفة في األصل احلياد، بيد أن اإلنسان يوجهها 

وإعادة  التعلم  أصبح  املعوملة،  املجتمعات  هذه  في  ويوظفها.  يبتغيها  التي  اجلهة 

التعلم والتدريب وإعادة التدريب، سمة أساسية من سمات العصر وجزءًا أساسيًا 

في حياة الشعوب خاصة املتقدمة، ليس ترفًا بل مطلبًا أساسيًا ملواجهة التحديات 

وتطورها،  والثقافة  وتغيراتها،  والسياسة  العمل  سوق  في  اإلنسانية  تواجه  التي 

واالقتصاد ومتطلباته )السنبل، 2001، ص8(. 

وفي الفكر العاملي املعاصر، لم تعد املدرسة هي املؤسسة الوحيدة التي يتعلم 

فيها األفراد، بل أصبح املجتمع بأسرة وبكل مؤسساته وشبكاته عبارة عن مدرسة 

كبرى للتعلم. والتعلم املدرسي لم تعد وظيفته مجرد نقل التراث واحلفظ والتلقني، 

* كلية التربية - جامعة امللك سعود
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بل أصبحت رسالته إكساب الدارسني مهارات التعلم الذاتي، والقيم واملهارات التي 

تسهم في حتسني نوعية احلياة، وإكساب الدارسني مهارات التكيف وإعادة التكيف 

مع املتغيرات املتسارعة وحل املشكالت وقيم احلوار والتعايش والتسامح. 

إن منوذج التربية املستمرة كإطار عام مرن يستدعى قيمًا إنسانية وبيداغوجية 

العربية  التربوية  لتجويد األنظمة  تكاد تكون عاملية ميكن أن يوظف توظيفا حيويًا 

وتفعيل  اإلنتاج  مقومات  ولتعزيز  اإلنسانية،  التجربة  معطيات  لتواكب  وترقيتها 

االقتصاد، ولتحقيق مبدإ دميقراطية التربية، ولتقوية املنافسة في ظل تيارات العوملة 

املجتمعات  في  احلياة  نوعية  مستوى  ولتحسني  الكاسحة،  واالقتصادية  الثقافية 

العربية، ولتهيئة الفرص أمام األفراد لتحقيق ذواتهم واملساهمة في العطاء والبناء 

في مجتمع متغير. 

إن هذا املفهوم والنموذج الذي يدعو للتكامل والتعاون بني أنظمة التعليم النظامي 

وغير النظامي والعرضي، امتد واتسع في نطاقه ومداه، واتسع أيضًا في محتواه 

ومضمونه وأهدافه. فغدا يشمل ميادين تنتسب إلى ميادين التنمية الشاملة للمجتمع 

وإلى القيم اإلنسانية األساسية كالتربية السياسية، والكفاح من أجل تقدم املجتمع 

وكتعليم التقنيات الزراعية والصناعية والصحية واملهنية بوجه عام، والصحة اإلجنابية، 

وإيقاظ الوعي السياسي والدربة على ما يتصل بالتربية املدنية وتكوين روح املواطنة 

وتوفير مشاركة املجتمع في شتى شؤونه، وغرس روح الدميقراطية وحقوق اإلنسان، 

وإشاعة روح التفاهم والتعاون العاملي حتى كاد يحول املجتمع كله إلى مدارس بال 

جدران، وإلى مجتمع متعلم ومعلم في آن واحد  وغدا هدفه األساسي السعي إلى 

إعداد األفراد للعمل من أجل بيئتهم ومجتمعهم، ومن أجل اإلنسانية جمعاء، والعمل 

على صياغة جديدة وفق هذا املطلب )عبد الدائم، 1993، ص107(، وفق ذلك تدعو 

التربية املستمرة لتمكني املجتمعات واألفراد من مواجهة التغييرات املتسارعة التي هي 

سمة من سمات هذا العصر. 

إن العصر الذي نعيشه مليئ بالتحديات التي تواجه اإلنسان كل يوم، فكل يوم 

تظهر على مسرح احلياة معطيات جديدة حتتاج إلى خبرات جديدة وأفكار جديدة 

ومهارات جديدة وآليات جديدة للتعامل معها بنجاح، أي أنها حتتاج إلى إنسان 
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مبدع، ومبتكر، بصيرته نافذة، قادر على تكييف بيئته الطبيعية واالجتماعية، وفق 

القيم واألهداف املرغوبة وليس التكيف معها فقط. وال يتحقق هذا دون تربية تواكب 

لتحسني  األساسية  االنطالق  نقطة  تكون  تربية  تواجه حتدياته،  العصر،  متطلبات 

نوعية احلياة، ومساعدة األفراد واجلماعات على حتقيق األهداف التنموية للمجتمع، 

عن  النظر  بصرف  األفراد،  جلميع  تتوافر  النظامي  وغير  النظامي  بشقيها  تربية 

كلفتها وعائدها االقتصادي، تربية لكل من يحتاجها ويريدها، وفي أي وقت يحتاج 

التي تتالءم مع كل ما يحتاج لتحقيق  إليها، وفي أي مكان يعيش فيه، وبالطرق 

النجاح والسيطرة على املعرفة التي تؤهله لالستفادة مما تعلمه واالستمرار في هذا 

حتى نهاية حياته. )السنبل، 2002(. 

املعطيات  تتحرك وفق هذه  بخلق مجتمعات  كفيلة  املستمرة وحدها  التربية  إن 

والتصورات، وبدون األخذ بها ستظل التربية راكدة، كالسيكية، قاصرة عن األخذ 

والعطاء مع متطلبات التغيير والتحديث وروح العصر وجوهره. ومهما يكن من أمر، 

إلى  تربوية، ويهدف  نتحدث عنه كرؤية فلسفية  الذي  التربية املستمرة  فإن مفهوم 

إحداث قفزات نوعية لتطوير التربية وجتويدها، لم يحظ بكثير من العناية في أدبيات 

التربية العربية، إذ أن نصيبها ال يتجاوز اإلشارات العابرة هنا وهناك دون التوقف 

املفهوم  املتعددة. وعلى ذلك اتصف  الرؤية في جوانبها  لبحث هذه  املتعمق اجلاد 

بالضبابية وعدم الوضوح مما أدى إلى اخللط الكبير بني هذا املفهوم ذي الرؤية 

منها جزءًا محدودًا من منظومته  البعض  التي يشكل  األخرى  واملفاهيم  املوسعة، 

مثل مفاهيم تعليم الكبار، ومحو األمية، والتعليم املوازي، والتعليم عن بعد، والتعليم 

املتجدد وغيرها الكثير. ولهذا السبب ظلت التربية املستمرة في كثير من املجتمعات 

على  إليها  ينظر  أن  دون  تنفذ،  برامج  وأحيانًا  تذكر ومتجد،  لفظة  مجرد  النامية 

املستوى الفكري والتشريعي على أنها رؤية تضبط العمل والتحرك التربوي ويخطط 

لها تخطيطًا عقالنيًا كجزء ال يتجزأ من املنظومة التنموية. 

مشكلة الدراسة:

في  األكبر  الدور  احلياة  مدى  املستمر  للتعليم  أن  والبحوث  الدراسات  تبني 

التعليم املستمر مدى  إلى أن األخذ مببدإ  املعرفي حيث تشير  التحول لالقتصاد 
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احلياة هو أهم مبدإ من أجل التحول لالقتصاد املعرفي )القيسي 2011، أمجدل 

وهواري 2005، وجمعة 2010( والواضح أن مشاريع التحول القتصاد املعرفة في 

الدول املتقدمة أخذت مببدإ التعليم املستمر كاملشروع األمريكي والكندي والياباني 

)احلمود، 2011(. وتؤكد كل هذه الشواهد على أهمية التعليم املستمر في حتقيق 

متطلبات االنتقال لالقتصاد املعرفي ملا يتميز به هذا النوع من التعليم من مميزات 

جتعله النمط التعليمي األنسب لهذه اآللية. 

عام  بشكل  العالم  حياة شعوب  في  املستمرة  للتربية  احملورية  املكانة  هذه  إن 

وشعوب الوطن العربي بشكل خاص تستلزم ضمن ما تستلزم إيالء أهمية خاصة 

لتقوميها  خاصة  عناية  وإيالء  واملشروعات  البرامج  لهذه  االستراتيجي  بالتخطيط 

بشكل دوري ومستمر حتى حتقق هذه البرامج األهداف واآلمال املعقود عليها وما لم 

تبادر الدول واملؤسسات إلى األخذ بالتخطيط والتقومي اإلستراتيجي فإن إشكاليات 

عن  املشروعات وإلى خروجها  هذه  عرقلة  إلى  تؤدي  جمة وحتديات ضخمة رمبا 

حول  الدراسة  هذه  وتتمحور  أجله.  من  أنشئت  التي  ورسالتها  إطارها وأهدافها 

هذه املوضوعات حتى يتسنى للمسؤولني عن مؤسسات التعليم املستمر األخذ بها 

واإلفادة منها. 

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى حتقيق األمور التالية: 

1- التعرف على واقع مؤسسات التعليم املستمر في الدول العربية. 

املستمر في  التعليم  التخطيط والتقومي االستراتيجي ملؤسسات  2- حتديد أمناط 
الوطن العربي وأدواتها وأساليبها. 

3- حتديد مالمح اإلستراتيجية العربية لألخذ مبوجهات التخطيط االستراتيجي في 
مؤسسات التعليم املستمر. 

أهمية الدراسة: 

تلقي هذه الدراسة الضوء على مسألة شبه غائبة في كثير من املؤسسات التربوية 

العربية أال وهي مسألة التخطيط والتقومي االستراتيجي. فاألفكار والرؤى املطروحة 
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في هذه الدراسة ميكن أن تعني املسؤولني واملخططني لالستفادة من هذه األفكار 

لتطوير مؤسساتهم واحلفاظ عليها وتنميتها من خالل توظيف الرؤى اإلستراتيجية 

املطروحة. إن كثيرًا من املال واجلهد والوقت ميكن أن يتحقق عندما تلتفت املؤسسات 

ملتطلبات وموجهات التخطيط اإلستراتيجي. 

منهجية الدراسة: 

الدراسة احلالية وصفية حتليلية تصف الظواهر والواقع كما هو موجود. وتستند 

الوثائق  على  امليدان وتعتمد  في  كخبير  الباحث  خبرة وجتارب  على  معظمها  في 

الرسمية في طرح الرؤى والتصورات. ورغم أنها دراسة وثائقية في املقام األول إال 

أن اجلانب التحليلي هو توجه منهجي أساسي في هذه الدراسة. 

تنظيم الدراسة: 

انتظمت الدراسة في أجزاء ثالثة رئيسة. اشتمل اجلزء األول منها على املقدمة 

وإشكالية الدراسة وأهدافها ومنهجيتها ومصطلحاتها ووضعت هذه األجزاء الدراسة 

في سياقها التنظيمي وبلورة األفكار الرئيسة التي يستهدفها البحث.

واشتمل اجلزء الثاني على اإلطار النظري الذي ناقش واقع مؤسسات التعليم 

املستمر في الوطن العربي وتقومي هذه املؤسسات والتخطيط االستراتيجي ومنهجية 

متطلبات  حتقق  اجلزء  هذا  في  الواردة  والرؤى  واألفكار  املؤسسي،  األداء  تقومي 

الهدف األول من الدراسة. 

لتقومي  املستحدثة  النماذج واملنهجيات  الدراسة عن  الثاني من  ويتحدث اجلزء 

تساؤالت  حتقيق  تلبي  اجلزء  هذا  في  واألفكار  املستمر  التعليم  مؤسسات  أداء 

الهدف الثاني. واجلزء األخير من الدراسة يتحدث عن املالمح اإلستراتيجية لألخذ 

مبوجهات التخطيط والتقومي االستراتيجي ملؤسسات التعليم املستمر. ويناسب هذا 

اجلزء متطلبات الهدف الثالث من الدراسة.

مصطلحات الدراسة: 

التعليم المستمر: 

عرفت اللجنة االستشارية للمجلس األوربي للتعليم املستمر بأنه “ كل الفرص 

التعليم  يعني  كما  شيخوخته  حتى  املبكرة  طفولته  من  لإلنسان  املتوفرة  التربوية 
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ويعني  وإمكاناته  استعداده  ضوء  في  فرد  لكل  ومنسقًا  متكاماًل  نظامًا  املستمر 

التعليم املستمر أيضًا متكني كل فرد في املجتمع من تطوير شخصيته خالل سنوات 

حياته عن طريق نشاطات العمل والترويح املتوفرة لديه )عبداجلواد، 1983، ص21(. 

مؤسسات التعليم المستمر: 

مؤسسات التعليم املستمر مؤسسات متعددة في وظائفها واختصاصاتها ولكنها 

املؤسسات  هذه  بني  ومن  األول،  املقام  في  البشرية  املوارد  بتنمية  مهتمة  جميعًا 

)اجلامعات اإللكترونية واملفتوحة ومؤسسات ومراكز التعليم عن بعد ومراكز خدمة 

وأقسام  املسائي  الليلي  والتعليم  الكبار  تعليم  وإدارات  املستمر  والتعليم  املجتمع 

تعليم الكبار والتعليم املستمر في اجلامعات واجلمعيات اخليرية والنسوية، ومراكز 

ومؤسسات  واخلاص  العام  القطاعني  في  اخلدمة  أثناء  في  التدريب  ومؤسسات 

املجتمع املدني املهتمة بالتدريب والتعليم واملنظمات املهنية املعنية بالتعليم املستمر، 

ومراكز البحوث اخلاصة بتعليم الكبار وغيرها(. 

التخطيط اإلستراتيجي:

منهج منظم يستشرف آفاق املستقبليات بتشخيص اإلمكانات املتاحة واملتوقعة 

وتصميم االستراتيجيات البديلة واتخاذ قرارات عقالنية بشأن تنفيذها ومتابعة هذا 

التنفيذ )زاهر 1993 ص 7(. 

اإلطار النظري للدراسة

أوالً: واقع مؤسسات التعليم المستمر في الوطن العربي: 

من  واملستفيدين  مؤسساتها  طبيعة  تتنوع  فضفاضة  مظلة  املستمر  التعليم 

خدماتها وال ميكن بطبيعة احلال حصر جميع مكوناتها ومنظوماتها. ُتعد اجلامعات 

املفتوحة واالفتراضية واإللكترونية من أبرز املؤسسات العاملة في هذا اإلطار وتكاد 

تكون هناك مناذج لهذه الصيغ في جميع الدول العربية باستثناء الدول العربية ذات 

األوضاع االستثنائية اخلاصة كالصومال وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر. لقد مر 

ردح من الزمن والدول العربية ممثلة بوزارات التعليم العالي تعارض البدء في إنشاء 
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هذا النوع من اجلامعات ولكن تزايد الطلب االجتماعي على التعليم العالي وعدم 

تفكر جديًا  العالي  التعليم  وزارات  الضغوطات جعلت  هذه  تلبية  على  الدول  قدرة 

باستخدام هذه التقنيات واألساليب احلديثة لتلبية هذه املتطلبات.  إن إشكالية هذه 

املؤسسات، أي مؤسسات التعليم املفتوح، تكمن في عدم قبول الشهادات املمنوحة 

خلريجيها وبالتالي صعوبة وجود مؤسسات تقبلهم للتوظيف إال في القطاع اخلاص 

حيث املرونة أكبر واالعتماد على الكفاية واملهارات دون االلتفات املطلق للشهادات. 

ومن ابرز صيغ التعليم املستمر في الوطن العربي خاصة في املشرق العربي 

ودول اخلليج صيغة مراكز خدمة املجتمع والتعليم املستمر، ذلك النموذج املستمد 

من التجربة األمريكية وقد يكون من البديهي أن نؤكد أن حلقات التعليم االبتدائية 

واملتوسطة والثانوية،  والتعليم العالي هي جزء ال يتجزأ من منظومة التعليم املستمر 

مجتمع  لولوج  الرئيسة  والبوابة  املفتاح  هي  املنظومات  هذه  أن  إذ  احلياة،  مدى 

التعليم واملعرفة من أوسع أبوابه. فال ميكن إذن أن نفهم أو نتفهم مفهوم التعليم 

املستمر مبنأى عن دمج مفهوم التعليم النظامي والعالي والفني واملهني والدراسات 

العليا والتدريب في أثناء اخلدمة والتعلم الذاتي وبرامج التنمية املهنية التي يقدمها 

القطاع اخلاص واحلكومي مبنأى عن هذه املنظومة التي تشمل حياة األفراد من 

املهد إلى اللحد. 

وتواجه التربية املستمرة عدة حتديات في إطار تطبيقها في العالم العربي ومن 

وعدم وضوح  الفلسفة،  لهذه  املنظمة  التشريعات  غياب  أو  أبرز حتدياتها ضمور 

التعليم  بني مؤسسات  التنسيق  وغياب  املسألة،  بهذه  الرؤى والتصورات اخلاصة 

عن بعد، وندرة املتخصصني واملؤهلني العاملني في امليدان، وغياب التعاون العربي 

املشترك. 

ثانياً: تقويم مؤسسات التعليم المستمر. 
وكفاية  التعليمة  املؤسسة  وجوده  كفاية  على  أحكام  إصدار  التقومي  يستهدف 

األدائية واإلدارية والتدريبية والتجهيزية والفنية واملناهجية والتعاملية.  منظوماتها 

كفاية  زادت  كلما  والتميز  باجلودة  املنظومات  هذه  من  منظومة  كل  عرفت  فكلما 
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املؤسسة وبالتالي قدرتها على حتقيق أهدافها. ويرتبط بقياس األداء عدة مفاهيم 

أساسية من بينها مفهوم املساءلة التربوية والتفتيش واملراقبة وجودة األداء وتعدد 

أمناط التقومي التربوي بالذات واملتأثر أيضًا بالتجربة األوربية حيث تنظر اجلامعات 

إلى هذه املراكز على أنها الذراع الرئيس الذي متتد به إلى خدمة املجتمع. ومن 

خالل هذه املراكز تقدم اجلامعات برامج تثقيفية وتوعوية وتدريبية في كافة مجاالت 

املعرفة ويشارك في تقدمي هذه البرامج مدفوعة األجر أو غير مدفوعة األجر أساتذة 

اجلامعات واحملاضرين. وتالقي هذه البرامج قبواًل من املجتمعات إذ أن البرامج في 

الغالب تالمس االحتياجات احلقيقية للمواطنني. فاجلامعات السعودية، على سبيل 

املثال تضم مراكز خلدمة املجتمع والتعليم املستمر في كل جامعة. وترصد لهذه 

املراكز موازنات مقدرة إميانًا من اجلامعات أن اخلدمات التي تؤديها هذه املراكز 

متثل وظيفة ورسالة أساسية من وظائف اجلامعات. 

ومن برامج التعليم املستمر التي تقدمها اجلامعات برامج التعليم املوازي املسائي 

وبرامج االنتساب املوجهة والتعليم عن بعد وهذه البرامج وفرت فرصًا للتعليم ملئات 

اآلالف من املواطنني لم تكن لتتوفر لوال استخدام هذه الطرائق احلضارية املستحدثة 

الكبار املوجهة لألميني وللدارسني في املدارس  التعليم.  وتشمل برامج تعليم  في 

التوعية والتثقيف والتنمية االجتماعية والتوعية  الليلية، وبرامج  املتوسطة والثانوية 

الفالحية والتربية اإلعالمية وتطوير املرأة وجميعها برامج تنتظم في الدائرة املوسعة 

للتعليم املستمر التي تستهدف تنمية اإلنسان وتوعيته ودمجه في املنظومة التنموية 

الشاملة. 

ويشمل تقومي هذه البرامج أنواعًا عده من بينها التقومي البنائي في مقابل التقومي 

اخلتامي والتقومي الشامل في مقابل التقومي التحليلي والتقومي الرسمي في مقابل 

التقومي غير الرسمي والتقومي املقارن في مقابل التقومي غير املقارن والتقومي الكمي 

اخلارجي والتقومي  التقومي  مقابل  في  الداخلي  الكيفي والتقومي  التقومي  مقابل  في 

التقومي  مقابل  في  املكبر  باألهداف والتقومي  املرتبط  غير  التقومي  مقابل  باألهداف 

املصغر والتقومي املؤسسي في مقابل تقومي األفراد )عالم، 2003، ص ص 12 - 

 .)24
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إن املتابع للتجربة العاملية في إدارة مؤسسات التعليم املستمر يدرك بأن مسألة 

التقومي واملراجعة املستمرة تعد مسألة ضرورية العتبارات سياسية ومهنية وثقافية. 

التقومي  نتائج  على  كبير  حد  إلى  تعتمد  لها  املمنوحة  املؤسسة واملوازنات  فمكانه 

وتنتشر  املسؤولية.  هذه  مبزاولة  لها  واملصرح  املعنية  املؤسسات  بها  تقوم  التي 

مؤسسات مهنية وظيفتها التحكيم والتقومي واالعتماد وهي مؤسسات مستقلة ماليًا 

وإداريًا وتتخذ قراراتها بصورة موضوعية ونزيهة. وبدأ كثير من املؤسسات التربوية 

هذه  وتستند  برامجها.  العتماد  املؤسسات  هذه  على  االعتماد  العربي  الوطن  في 

بشأنها  متعارف  ومحكات  وضوابط  معايير  على  أعمالها  مزاولة  في  املؤسسات 

وحترص املؤسسات على مراجعة برامجها واعتمادها من قبل هذه الهيئات. وبدأت 

اعتماد  في  منها  االستفادة  هيئات وطنية ميكن  تأسيس  العربية  الدول  من  كثير 

برامجها سواء تلك اخلاصة ببرامج التعليم املستمر والتعليم العالي أو بكليهما.

ثالثاً: التخطيط االستراتيجي: 
“ذلك  بأنه  االستراتيجي  بلوم Land Bloom التخطيط  الند  عرف 

واملؤسسات  باملنظمات  يحيط  ما  يراعي  الذي  املستقبلي  التخطيط  من  النوع 

التصور  في  كبير  تأثير  لها  باعتبارها  خارجية  وعوامل  قوى  من  املختلفة 

الشعور  هذا  على  أيضا  تأثير  من  ومالها  الداخلية  بيئتها  وكذلك   املستقبلي 

)Dborah.A.& JENNINGSL 1980( وهناك من ُيعّرف التخطيط االستراتيجي 

اإلجراءات  فتصنع  مستقبلها  املؤسسة  أو  املنظمة  بها  تتصور  التي  العملية  بانه 

والتخطيط  ص99(   ،1994 )عبدالرازق  املستقبل  ذلك  لبلوغ  الفردية  والعمليات 

التربوية واحملتملة واملمكنة  التنظيمات  آفاق  يستشرف  منظم  منهج  االستراتيجي 

االستراتيجيات  وتنظم  واملتوقعة  املتاحة  اإلمكانات  بتشخيص  ملواجهتها  وتستعد 

البديلة واتخاذ قرارات عقالنية بشأن تطبيقها )زاهر، 1993، ص 113(. 

الداخلية  البيئة  حتليل  أهمية  على  االستراتيجي  التخطيط  موجهات  وتؤكد 

واخلارجية والعوامل املؤثرة في كل منهما خاصة العوامل السياسية واالقتصادية 

والثقافية واالجتماعية والتكنولوجية، كما تؤكد موجهات التخطيط االستراتيجي على 

للبيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة وكذلك دراسة  دراسة جوانب القوة والضعف 
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الفرص والتهديدات التي ميكن أن تعوق أوترشد في بناء تصور مستقبلي واقعي 

ومدروس للمؤسسة أيا كانت. 

فالتخطيط االستراتيجي البد أن ينطلق من رؤية ورسالة وتطلعات واقعية مدروسة 

ومتناسبة مع قدرات للمؤسسة واإلمكاناتها، وأن يتولى التخطيط فريق عمل جاد 

ومتعمق ومتنوع اخلبرات وأن تتم استشارات موسعة للمعنيني األساسني والفاعلني 

الرئيسني في املؤسسة واالستعانة مبستشارين داخليني أو خارجيني. 

رابعاً: تقويم األداء المؤسسي: 

في ضوء  املنظمة  أعمال  لنتائج  املتكاملة  املنظومة  هو  املؤسسي  األداء  يعتبر 

تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية واخلارجية وهو محصلة لكل من أداء األفراد في 

وحداتهم التنظيمية، وأداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة للمنظمة 

ونظرًا  االقتصادية واالجتماعية والثقافية..  اجلوانب  املؤسسة ضمن  أداء  وأخيرًا 

إلى وجود العديد من العوامل اخلارجة عن قدرة املنظمة وتؤثر في أدائها أصبح من 

الضروري أن يتم تقومي األداء املؤسسي مع األخذ في االعتبار العوامل الداخلية 

واخلارجية املؤثرة فيها وهو ما مييز تقومي األداء املؤسسي عن تقومي األداء باألسلوب 

التقليدي )عايض، 1429، ص 49(. 

وتنتظم إجراءات تقومي األداء املؤسسي في أربع خطوات أساسية أولها إجراء 

التقومي  فريق  وزيارة  الذاتي،  التقومي  تقومي حول  للمؤسسة وتقدمي  الذاتي  التقومي 

احلكم  وإصدار  الزائر  للفريق  النهائي  التقرير  تقدمي  وآخرها  للمنشأة  اخلارجي 

وتستلزم  املؤسسة.  أداء  بتطوير  املتعلقة  والتوصية  واملقترحات  بالتقومي  اخلاص 

مسألة إجراء التقومي املؤسسي وجود عدد من املعايير واملؤشرات التي يستند إليها 

عند احلكم على األداء وهذه املؤشرات واملعايير تختلف من هيئة حتكيمية إلى أخرى 

وإن كانت تتقاطع جميعها في بعض احملاور وان اختلفت املسميات. ولعل من أهم 

قياس  املؤسسات هي  أداء  على  احلكم  في  إليها  يستند  التي  املؤشرات واملعايير 

قدرة املؤسسة على االستمرار، وقياس قدرة املؤسسة على النمو )أبوالوفا، 2003( 

ومؤشرات السيولة الربحية )عبد الفتاح، 2001( ومؤشرات ضبط اجلودة والتمييز 
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العمل،  بسوق  واالرتباط  الثقافة،  وتوظيف  اإلدارية  والكفاية  واإلبداع  والتنافسية 

وكفاية حتقيق متطلبات مجتمع املعرفة. 

النماذج والمنهجيات المستحدثة لتقويم أداء المؤسسات: 

أداء  لتقومي  التقليدية واملبسطة  املنهجيات واألساليب  بأسرة  العالم  لقد جتاوز 

املؤسسات: فمرحلة التقومي املبني على االجتهادات الشخصية واالنطباعات الذاتية 

جتاوزها  مرحلة  املبسطة  واإلحصائيات  الرأي  استطالعات  على  املبني  والتقومي 

تعقيدًا  وواقعية وأكثر  دقة وصرامة  أكثر  التاريخ وحلت محلها مناذج ومنهجيات 

يتعرض  وسوف  املستقبلية.  ورؤاها  أطروحاتها  في  واقعية  وأكثر  إجراءاتها  في 

الباحث في الصفحات القادمة إلى خمسة مناذج من بني األكثر شيوعًا والتي ميكن 

ملؤسسات التعليم املستمر بأشكالها املختلفة االستفادة منها ومن موجهاتها. 

من  بعدد  النوعية  اجلودة  أدبيات  تزخر  النوعية:  الجودة  ضبط  نماذج  أوالً: 
النماذج النظرية األساسية التي ميكن االسترشاد واالستئناس بها لتطوير أنظمة 

النماذج  هذه  بعض  أن  صحيح  املستمر.  التعليم  مؤسسات  في  النوعية  اجلودة 

أو  النظامي  التعليم  أنظمة اجلودة في مؤسسات  لتطوير  صممت وطورت أساسًا 

اجلامعي بيد أن القواسم املشتركة املتعددة بني هذه األنظمة وأنظمة التعليم املستمر 

يجعل هذه النماذج قابلة للتطبيق بعد إجراء بعض عمليات التغيير والتحوير لتناسب 

طبيعة املؤسسات التربوية. ونعرض فيما يلي لبعض هذه النماذج:

1- نموذج بالدرج: ففي إطار اهتمامات الواليات املتحدة مبسألة االمتياز والتميز 
في التعليم عمدت إلى تكليف علماء بارزين  للنظر في هذه املسألة. ولعل أبرز 

هذه املجهودات ما قام به كل من دمينج وجوران وكروسبي على حدة حيث طور 

كل منهم مجموعة من العناصر املؤدية إلى اجلودة والتميز ومن ثم قام بالدرج 

ويعتمد  النوعية.  اجلودة  إدارة  لتقييم  موحد  إطار  في  العناصر  هذه  بوضع 

نظام بالدرج لضبط جودة التعليم على مجموعة من إحدى عشرة قيمة أساسية 

والتي توفر أساسًا للتطوير والتكامل مكونة من ثمانية وعشرين معيارًا ثانويًا 

)نوفل، 1999، ص 26( وهذه اإلحدى عشرة قيمة هي )تعليم متمحور حول 
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التعليم، دور القيادة في التطوير، التطوير املستمر والتعليم املؤسسي، مساهمة 

هيئة التدريس، املساهمة اجلماعية في التطوير، تصميم اجلودة ومنع األخطاء، 

السريعة  االستجابة  املجتمع،  مسؤولية  املستقبلية،  النظرة  باحلقائق،  اإلدارة 

للمتغيرات، االهتمام بالنتائج ومن بني أهم املقاييس املعمول بها دوليًا لقياس 

يتطابق  الذي   )Iso 9000( اجلودة  مقياس  يأتي  التعليم  في  النوعية  اجلودة 

مع املعيار البريطاني )Bs 5750( واملعيار األوربي )En3 9000( واملعيار 

األمريكي )Q 90( حيث أن هذه املسميات واملعايير تعبر عن مضمون واحد هو 

 Karpetoric , 1998( معيار نظام اجلودة في النظام أو املؤسسة أيا كانت

P203 ,(. وتتضمن جودة اإلنتاج في نظام )Iso 9000( واألنظمة املشابهة 
العمليات  جودة  وتطوير  املنتجات  جودة  تطوير  احملاور وهي  من  عدد  في  له 

وثقة العاملني في نظام اإلنتاج وحتقيق متطلبات جودة نظام اإلنتاج. ويتضمن 

مقياس األيزو من مجموعة من املعايير واحملكات الكمية التي بعد تطبيقها ميكن 

احلكم على مستوى اجلودة في املؤسسة. 

ويعد مقياس اآليزو من أكثر مناذج اجلودة شيوعًا في االستخدام بني املؤسسات 

التعليمية في الدول العربية ويأخذ البعض على هذا النموذج أنه بدأ يأخذ بالنزعة 

التجارية والربحية خاصة في تعامالتهم مع مؤسسات الدول النامية. 

2- ومن النماذج الرائدة املمكن االسترشاد بها في ضبط اجلودة النوعية، منوذج 
إدارة  لتطبيق استراتيجيات  أبعادا أساسية  النموذج  يقترح هذا  إرفن. حيث 

أولها  أساسية،  أبعاد  خمسة  على  النموذج  ويركز   )Irvin, 1995( النوعية 

في  التحرك  التغيير وضرورة  إلى  الرامي  اخلارجي والداخلي  الضغط  مسألة 

ضوئه لئال تتقادم وضعية املؤسسة وتتجاوزها األحداث، وثانيها ضرورة التزام 

القيادة في الدفع إلى األمام والتغيير حلفظ اجلودة النوعية وتنفيذها. وثالثها 

البحث والتفكير  املستمر في اخليارات اإلستراتيجية سواء قصدت املؤسسة 

إحراز حتسني على مستوى املؤسسة كلها أو هدفت لتحقيق التنفيذ أو توفير 

ورابع  التغيير.  عملية  التزامات  لبناء  االستراتيجيات  أو وضع  اإلداري  الدعم 

هذه ألبعاد حسب منوذج إرفن يركز على اختيار مؤشرات املؤسسة التعليمية 

بعد  واملعنيني وذلك  لألعضاء  املعلومات وإيصالها  جمع  وآليات  التقدم  لتقييم 
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إجراء عمليات التقومي كنمط من أمناط التغذية الراجعة. والبعد اخلامس من 

أبعاد هذه اإلستراتيجية يركز على ضرورة صياغة األهداف وإعادة صياغتها 

في ضوء التغذيات الراجعة. 

 Asqher & عرف  لقد  للمؤسسة  البيئي  للتحليل   Swot  سوات نموذج  ثانياً: 
تستخدم  التي  العلمية  األدوات  من  أداة  بأنه   Swot  منوذج Ganesh)2002( 

في حتليل البيئة الداخلية واخلارجية ملختلف املؤسسات واملنظمات ويعتمد منوذج 

سوات على حتليل جوانب القوة والضعف للبيئة الداخلية والفرص والتهديدات للبيئة 

التي  باالستراتيجيات  التوصية  هو  سوات  لنموذج  األساسي  والهدف  اخلارجية. 

تؤكد أفضل اتفاق بني البيئة اخلارجية والوضع الداخلي للمشروعات املختلفة بهدف 

التخطيط املستقبلي لكل منظوم رئيسة وفروعه منظومات النظام. 

املنهجية  هذه  وظفت  اخلليجية  اجلامعات  من  كثيرًا  أن  الباحث  الحظ  ولقد 

لبناء خططها املستقبلية وأثمرت هذه اخلطط في بناء رؤى وتصورات فاعلة كانت 

لها آثار ايجابية على مستوى اجلامعات وصناع القرار في املجتمع. وبنيت هذه 

واالنفتاح  والتنوع  التنافسية  أهمها  القيم  من  مجموعة  ضوء  في  االستراتيجيات 

على العالم وحتقيق متطلبات مجتمع واقتصاد املعرفة. ومؤسسات التعليم املستمر 

بكافة أنواعها وأمناطها تستطيع أن تستثمر موجهات هذا النموذج لرسم خططها 

واستراتيجياتها املستقبلية. 

ومتر عملية التخطيط االستراتيجي في إطار هذه املنهجية في عدة خطوات وهي 

ومرحلة  اإلستراتيجية  واألهداف  الغايات  ووضع  املؤسسة،  ورسالة  رؤية  صياغة 

امليزانيات  وحتديد  التنفيذية  البرامج  وصياغة  األجل  قصيرة  األهداف  صياغة 

اإلستراتيجية،  وتقييم  الرقابة  ومرحلة  اإلستراجتية  البدائل  وصياغة  واإلجراءات 

وهناك عوامل رئيسة تساعد على جناح التخطيط االستراتيجي أهمها، وجود إدارة 

للمؤسسة،  ومناسب  واضح  تنظيمي  وهيكل  االستراتيجي،  بالتخطيط  تؤمن  عليا 

وتوفر  بالتخطيط،  للقيام  واملتنوعة  املناسبة  واملهارات  املادية  اإلمكانيات  وتوفير 

العاملني واإلدارة  والتزام  جيدًا،  القصور  العمل وإدراك  بيئة  عن  صورة واضحة 

املتوسطة بالتخطيط، وتوفر القناعة الكاملة للمشاركني باخلطة حلجم الفوائد املترتبة 

على تطبيق اخلطة اإلستراتيجية )فرشي، 2010، ص 51(. 
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ثالثاً: االعتماد األكاديمي: يعتبر االعتماد األكادميي منهجية راقية ومعمقة لتقومي 
األداء املؤسسي والتعليمي للمؤسسة التعليمية وهو كذلك منهج استراتيجي ميكن 

اخلطة  في  إجراءات وبدائل  ورسم  استحداث إصالحات  في  املساهمة  من خالله 

اإلستراتيجية للمؤسسة، واالعتماد األكادميي ليس حصرًا على مؤسسات التعليم 

العالي واجلامعات فحسب بل يشمل اعتماد مؤسسات التعليم النظامي، وإدارات 

التعليم ومؤسسات التعليم املستمر بكافة أشكالها وأنواعها. وانتشرت عبر العالم 

لالعتماد  املقدمة  الطلبات  في  النظر  الرئيسية  مسؤوليتها   ودولية  وطنية  هيئات 

األكادميي. 

وهناك عدة تعريفات لالعتماد األكادميي وبشكل عام ُيعّرف االعتماد األكادميي 

تستخدمها  التي  املستمرة واملعايير  األنشطة واإلجراءات  من  “مجموعة  أنه:  على 

الشروط  للتحقق من استيفاء  التعليمية  املؤسسة  االعتماد في فحص وتقييم  هيئة 

واملقومات األكادميية والتنظيمية واإلدارية التي تضمن حتقيق رؤية املؤسسة ورسالتها 

وأهدافها. وبشكل يتالءم مع املستويات املتعارف عليها عامليًا )العباد، 1429هـ، ص 

18(. ولالعتماد األكادميي ثالثة أنواع رئيسة هي: االعتماد املؤسسي، واالعتماد 
البرامجي، واالعتماد املهني. ومتر مرحلة االعتماد األكادميي بأربع مراحل رئيسة 

هي: الدراسة الذاتية، والزيارة امليدانية، والقرار النهائي والتقومي املوضوعي املستمر. 

ويقدم االعتماد األكادميي فوائد جمة جلهات مختلفة، فاملواطنون يضمنون وجود 

تقومي خارجي للمؤسسة أو للبرنامج التعليمي، ويعرفهم باملؤسسات والبرامج اجلديدة 

ونشاطها، وأنها جادة في حتسني أعمالها بنجاح، كما أنه يدفع إلى حتسني البرامج 

املتاحة للجمهور، وذلك ألن البرامج املعتمدة تعدل من متطلباتها وفقًا للتغيرات التي 

 .) Smith,1990,p.8 ( تطرأ في مجال املعرفة واملمارسة التطبيقية

ويتفق الباحثون على أهمية االعتماد األكادميي ويذكرون عددًا كبيرًا من فوائده 

عليها في  التي يجمعون  األكادميي  االعتماد  تلخيص اجلوانب اجليدة في  وميكن 

النقاط اآلتية: )1( بلورة رسالة واضحة )2( حتديد معايير اجلودة )3( تبني منظومة 

جودة )4( حتديد البرامج األكادميية )5( توافر آلية مراجعة داخلية )6( بناء ثقافة 

التعليم )7( توفير آلية مساءلة )احلكيمي، 1423، ص 45(. 
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راسخة  وضوابط  معايير  إلى  األكادميي  االعتماد  وهيئات  مؤسسات  وتستند 

إلجراء عمليات االعتماد ويكاد يكون هناك تقاطعات واسعة بخصوص املعايير التي 

الوطني  الشأن. وتعد منظمة )NCATE( املجلس  الدولية بهذا  الهيئات  تطبقها 

العتماد برامج املعلمني وإعدادهم في الواليات املتحدة من أشهر الهيئات الدولية 

املعنية باالعتماد، وحتى عام 2004م منح املجلس الوطني االعتراف حلوالي 575 

كلية ومؤسسة تربوية في الواليات املتحدة. ويوظف املجلس ستة معايير رئيسة في 

النظر لعملية االعتماد وهي أداء الطالب اخلريج )معارف الطالب ونظام التقومي في 

املؤسسة( وقدرة املؤسسة وإمكاناتها )التربية العملية واخلبرات امليدانية( ومؤهالت 

2006، ص  )عبدالله،  املؤسسة ومواردها  التدريس وأداؤهم وسلطة  أعضاء هيئة 

 .)104 - 1001

إن إعطاء ومنح االعتماد األكادميي ملؤسسة من املؤسسات يعد مؤشرًا عامليًا 

راقيًا ينبئ عن كفاية املؤسسة وجودتها، ومينح ثقة ومصداقية ألدائها األكادميي 

االعتماد  التربوية خلوض جتربة  املؤسسات  تسعى  االعتبارات  ولهذه  واملؤسسي، 

العليا  املصالح  لتحقيق  والتغيير  اجلودة  حتسني  منه  يقصد  استراتيجي  كخيار 

للمؤسسة، ولالرتقاء مبستوى اإلنتاج واملخرجات. 

من  املؤسسي  األداء  مفهوم  يعتبر  المؤسسي:  األداء  تقويم  منهجية  رابعاً: 
املفاهيم الواسعة التي يختلف الناس في منهجيته وحتليل أبعاده باختالف آرائهم 

وإملامهم بخفاياه، وإدراكهم لتفاصيله، فهناك من يرى أن مفهوم األداء املؤسسي 

يعني املنظومة املتكاملة لنتائج أعمال املنظمة في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها 

الداخلية واخلارجية. )مخيمر وآخرون، 2000، ص 9( وهناك من يرى أن تقومي 

األداء املؤسسي هو عملية تستهدف مقارنة النتائج الفعلية بالنتائج املخططة وحتديد 

مستقباًل  تكرارها  مبنع  والكفيلة  الالزمة  العالجية  اإلجراءات  واتخاذ  مسبباتها 

)جبالي، 2006، ص12(. 

واملسائل  املؤسسي  األداء  تقومي  مفهوم  بني  األدبيات  في  كبير  خلط  وهناك 

املرتبطة بضبط اجلودة النوعية واالعتماد األكادميي والتخطيط االستراتيجي، وقد 

تكون التداخالت الواسعة بني هذه املفاهيم أدى إلى غموض الرؤية واخللط وعدم 
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حتديد النقاط الفاصلة بني مفاهيم هذه املصطلحات ومعانيها. وتشير األدبيات أن 

املؤسسة الراغبة في إجراء تخطيط أو تقومي استراتيجي لوضعيتها من خالل منظور 

والتوعية  األكادميي  األداء  معايير  على  تركز  أن  فعليها  املؤسسي  األداء  مقياس 

السيولة  النمو ومؤشرات  على  وقدرتها  االستمرار   على  املؤسسة  بقدرة  املرتبطة 

وكفاية االئتمان ومؤشرات الفعالية والربحية. 

مالمح اإلستراتيجية العربية ألخذ بموجهات التخطيط والتقويم االستراتيجي 
في مؤسسات التعليم المستمر.

ليس الهدف من هذا اجلزء من الدراسة رسم إستراتيجية ملسألة حتت الدرس 

إمنا الهدف منه هو طرح رؤى ومالمح إستراتيجية أولية ميكن للحكومات واملنظمات 

األخذ بها عند رغبتهم في بناء مثل هذه اإلستراتيجية. وتتخلص املالمح اإلستراتيجية 

التي ينادي بها الباحث  في هذا الشأن باحملاور التالية: 

ضرورة تبني قرارات إستراتيجية من أعلى مستويات الهرم اإلداري في وزارات   :
ً
أوال

التربية ووزارات التعليم العالي تؤكد على أن التخطيط االستراتيجي إمنا هو 

خيار استراتيجي ال مناص من األخذ به وتخصيص املوارد املادية والبشرية 

الالزمة لتنفيذه. 

أهمية نشر ثقافة التخطيط والتقومي االستراتيجي بني العاملني في املؤسسات  ثانياً: 
هذه  أهم  ولعل  املؤسسات.  في  والعاملني  القرار  صناع  وبالذات  التربوية 

اخلطوات مسألة بناء الثقة في أذهان وعقول صناع القرار بأهمية التخطيط 

العناية  الثقافة  نشر  مسألة  وتتضمن  للعمل.  كمنهج  االستراتيجي واعتماده 

املستمر  التدريب  عمليات  وإجراء  واللوائح  واألنظمة  التشريعات  بإصدار 

للمسؤولني عن التخطيط بكافة مستوياته. 

العمل في كل دولة من الدول العربية على رسم وصياغة استراتيجيات عملية  ثالثاً: 
ومناسبة تعمل للتحرك في مجال التعليم املستمر، وتكون هذه االستراتيجيات 

مبثابة خطط طريق للتحرك الرأسي واألفقي في مجال التعليم املستمر. 

في  املستمر  التعليم  مؤسسات  العتماد  وطنية  هيئات  إنشاء  على  العمل  رابعاً: 
العربية  الدول واملنظمات  الهيئات  العربية وأن تساهم في إنشاء هذه  الدول 
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للتدريب  مراكز  الهيئات  بهذه  يرتبط  أن  املناسب  ومن  والدولية  واإلسالمية 

والتثقيف بخصوص وثقافة التخطيط االستراتيجي وإجراءاته. 

خامساً: تعزيز أواصر التعاون العربي - العربي والعربي الدولي في مجال اعتماد 
البرامج املرتبطة بالتعليم املستمر. 

سادساً: ضرورة تبني اجلامعات العربية لصيغ التعليم عن بعد، والتعليم اإللكتروني 
والتعليم املستمر، إما على هيئة اجلامعات اإللكترونية أو املفتوحة أو االفتراضية. 

مسؤوليتها  تكون  تعليمية  مؤسسة  كل  داخل  وحدات  إنشاء  على  العمل  سابعاً: 
األكادميي  اجلودة واالعتماد  شؤون  ومتابعة  والتطوير،  البحث  األساسية 

على أن تزود بخبرات عربية وعاملية. 

املؤسسات ذات  اعتماد  دورًا أساسيًا في  التربية  كليات  تلعب  أن  ثامناً: ضرورة 
للكليات  دور  هناك  يكون  أن  وينبغي  واملستمر،  النظامي  بالتعليم  الصلة 

التخطيط  وطرائق  بآليات  ملنسوبيها  واخلبرات  واإلدراك  الوعي  تنمية  في 

اإلستراتيجي. 

تاسعاً: توفير املوارد واإلمكانات الالزمة إلجراء عمليات التخطيط االستراتيجي، والعمل 
على توفير قواعد البيانات في األجهزة التعليمة ذات الصلة بالتعليم املستمر. 

كحقل  املستمر  التعليم  لدراسة  وأقسام  تخصصات  إنشاء  على  العمل  عاشراً: 
تخصصي مهني، وطرح مسارات تخصصية للراغبني في دراسة التخطيط 

االستراتيجي. 

الحادي عشر: تعبئة اجلهود الرسمية والشعبية ملواجهة األخطار االجتماعية واالقتصادية 
جودة  وعدم  األمية،  أخطار  ذلك  املستمر ومن  التعليم  مسيرة  تعرقل  التي 

األنظمة التعليمية، وقصور البحث العلمي، وقصور التدريب املستمر. 

الثاني عشر: ضرورة ربط امليزانيات واملخصصات املالية للمؤسسات بتقارير اجلودة 
واالعتماد األكادميي تشجيعًا لهذه املؤسسات على األخذ باألسباب املؤدية 

للتمّيز والتطوير. 
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التوصيات

في إطار الرؤى والتعدادات السابقة يطرح الباحث عددا من التوصيات الرئيسة 

الالزمة لتفعيل حركة التعليم املستمر من خالل تبني موجهات التخطيط االستراتيجي: 

أوالً: ضرورة تبني سياسات وتشريعات توضح مكانة التعليم املستمر وأدواره في 
إطار املنظومة التربوية في الدولة، وتعبئة املوارد املالية والبشرية والبنية التحتية 

الالزمة لتحقيق متطلبات التعليم املستمر. 

جودة  لضمان  أساسيا  حضاريًا  مدخاًل  االستراتيجي  التخطيط  اعتماد  ثانياً: 
املؤسسات وقدرتها على حتقيق أهدافها. 

ثالثاً: التوسع في نشر اجلامعات املفتوحة وفرص التدريب املستمر، وإنشاء مراكز 
خدمة املجتمع والتعليم املستمر، وبرامج مكافحة األمية وتطوير أدوار املرأة 

بصفتها برامج أساسية لتطوير املشروع احلضاري للتعليم املستمر. 

رابعاً: دعوة مؤسسات التعليم املستمر إلى تبني صيغ وخيارات ورؤى واستراتيجيات 
تخطيطية متنوعة تؤدي إلى جناح املؤسسات. 

خامساً: حتقيق التعاون العربي، العربي والعربي الدولي في مجال تطوير مؤسسات 
التعليم املستمر وفي مجال التخطيط االستراتيجي لها. 

املؤسسي  األداء  بتقييم  املرتبطة  والدراسات  البحوث  مجال  في  التوسع  سادساً: 
للمؤسسات العاملة في التعليم املستمر. 

والتخطيط  املستمر  التعليم  أهمية  يدرك  واعد  جيل  إنشاء  على  العمل  سابعاً: 
اإلستراتيجي وميكن للجامعات أن تقوم بأدوار أساسية في هذا املجال. 

وفق  املستمر  التعليم  مؤسسات  العتماد  وطنية  هيئات  إنشاء  على  العمل  ثامناً: 
املعايير الدولية املتعارف عليها. 

تاسعاً: تفريق دور مؤسسات املجتمع املدني في بناء حركة التعليم املستمر. 

عاشراً: إيالء عناية خاصة للتعاون املشترك مع املنظمات العربية واإلسالمية والدولية 
في مجاالت بناء حركة التعليم املستمر وتقومي برامجها. 

والله املوفق
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تقويم المنهجية السريعة في ضوء المعايير القومية
 لمناهج محو األمية 
»دراسة ميدانية«

د. رضا السيد محمود حجازي* 
 

المقدمة:

تعد مشكلة األمية في مصر واحدة من أخطر املشكالت التي تعترض مسيرة 

التنمية، وذلك الرتباطها بالعديد من املشكالت االقتصادية واالجتماعية، والتربوية 

التي تؤثر فيها وتتأثر بها، فاألمية األبجدية وإن كانت مظهرا سلبيا في حدود املفهوم 

التعليمي إال أنها مظهر للتخلف االجتماعي بصفة عامة، فهناك عالقة عضوية بني 

ارتفاع نسبة التعليم بني السكان كبارا وصغارا وبني التقدم مبعناه الشامل.

قضية  باعتبارها  متكاملة،  جهودا  مصر  في  األمية  ملشكلة  التصدي  ويستلزم 

متكني وإدماج نسبة كبيرة من سكان مصر في مواجهة حتديات احلاضر واملستقبل، 

غير  احلكومية واملنظمات  الهيئات  بني  التعاون والتكامل  على ضرورة  يؤكد  وهذا 

احلكومية والدولية للقضاء على األمية في مصر.

وفي هذا اإلطار يأتي مشروع اليونسكو لتعزيز القدرات الوطنية وتطوير البرامج 

اإلبداعية في مجال تعليم الكبار في مصر، وذلك بهدف تطوير السياسات في مجال 

تعليم الكبار والتعليم غير النظامي، وتخطيط البرامج التعليمية وتنفيذها وإدارتها، 

* أستاذ مساعد باملركز القومي لالمتحانات والتقومي التربوي
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واالستفادة من التجارب الرائدة احمللية والعاملية، وكان من مخرجاته على املستوى 

لتعليم  السريعة  الطرق  استخدام  في  )الزقازيق(  اجلامعة  مشروع طالب  الوطني 

الطريقة  حول  متنوعة  تعليمية  مواد  أيضا  مخرجاته  ومن  وحياتك(،  )أنت  الكبار 

السريعة لتعليم الكبار. )مشروع اليونسكو، 2008(.

املشروع جتاوز  إنتاجها وتطويرها خالل  التي مت  اآلليات واملناهج  وقد راعت 

السابقة، وتقدمي  لم تساعد على إجناح اجلهود  التي  التقليدية  النصوص والطرق 

صيغ جاذبة تستثمر وحتترم اخلبرات احلياتية للدارسني وثرواتهم اللغوية باإلضافة إلى 

تبني مداخل التعلم النشط واملدخل التأملي لزيادة التفاعلية والدافعية وإتاحة فرص أكبر 

للتعلم التعاوني.

والصني  الهند  مثل  السريعة  الطرق  طبقت  التي  الدول  جتارب  كشفت  ولقد 

وإندونيسيا، أسبانيا ورومانيا وكوبا، روسيا وإيران وغانا وموريتانيا عن جدواها..

توصل الدارس ملستوى احلد األدنى من مهارات القراءة والكتابة في زمن   -

قدره ثالثة شهور.

تعطى نتائج سريعة كميًا ونوعيًا  وتلفت الرأي العام وتستعيد الثقة.  -

-  تستثير املستهدفني، وتنمي روح املنافسة واملشاركة مبا يعظم النتائج.

توفر 05 % من التكلفة لقصر زمنها، ومادتها املبسطة، وتقدمي اخلدمة   -

املنزلية.

أهمية  تأتى  الكبار،  بخصائص  اخلاصة  األدبيات  وكذلك  سبق  ما  ضوء  وفى 

الدارسني  ظروف  تلبى  حتى  األمية؛  محو  في  السريعة  الطرق  منهجية  استخدام 

“أنت  كتاب  على  السريعة  املنهجية  بتطبيق  اليونسكو  منظمة  قامت  ولذلك  الكبار، 

وحياتك” بهدف تعلم القرائية بالطريقة السريعة ومحو أمية الدارس خالل ثالثة أشهر 

ويعتمد على إيجابية وتفاعلية الدارس في توظيف ما ميتلك من خبرات حياتية وثقافية 

واجتماعية، ومضامينها اللغوية والرياضية لالنطالق بها نحو املضامني املطلوبة. 

وبانتهاء جتربة تطبيق املنهجية السريعة على كتاب »أنت وحياتك« ظهرت احلاجة 

إلى ضرورة تقومي تلك التجربة الفريدة لدعم نقاط القوة والتغلب على أوجه القصور 
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تطبيق  ظل  في  وحياتك«   »أنت  كتاب  تطوير  لكيفية  مقترح  تصور  وكذلك وضع 

املنهجية السريعة.

مشكلة الدراسة:

تتحدد مشكلة الدراسة احلالية في التساؤل الرئيس التالي:  

محو  مناهج  ملعايير  األمية  محو  في  السريعة  املنهجية  كتاب  مناسبة  مدى  ما 

األمية؟

وتتفرع عن هذا التساؤل األسئلة الفرعية اآلتية: 

ما معايير مناهج محو األمية ؟   -

ما مدى توافر هذه املعايير في الواقع الفعلي من وجهة نظر املشرفني؟  -

ما آراء املعلمني في استخدام املنهجية السريعة في محو األمية؟  -

ما آراء الدارسني في استخدام املنهجية السريعة في محو األمية؟  -

ما أهم التوصيات واملقترحات التي ميكن التوصل إليها لتطوير منهج أنت   -

وحياتك ؟ 

أهداف الدراسة:

»أنت  القوة وجوانب الضعف في كتاب  نواحي  الدراسة تعرف  استهدفت هذه 

وحياتك« وذلك  في ظل تطبيق املنهجية السريعة، وكذلك وضع تصور مقترح لتطوير 

كتاب أنت وحياتك. 

حدود الدراسة: 

تتمثل أهم حدود الدراسة احلالية فيما يلي: 

اقتصرت الدراسة امليدانية على عينات من املشرفني واملعلمني والدارسني 	 

من محافظة املنوفية. 

تتمثل أدوات البحث األساسية في معايير لتقومي األهداف واحملتوى والكتاب 	 

املدرسي ومقابلة شخصية شبه مقننة للدارسني. 
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 	 6 من  يتكون  الذي  وحياتك«،  »أنت  كتاب  على  التقومي  عملية  اقتصرت 

وحدات، هي:

o .من أنت

o .أنت وحقوقك 

o .أنت وبيئتك 

o .أنت وصحتك 

o .أنت واآلخر 

o  .أنت ومشروعك 

مصطلحات الدراسة:

المنهجية السريعة لمحو األمية: منهج يهدف إلى تعلم القرائية بالطريقة 	 
السريعة ومحو أمية الدارس خالل ثالثة أشهر وذلك بدراسة كتاب »أنت 

وحياتك« ويعتمد على إيجابية وتفاعلية الدارس في توظيف ما ميتلك من 

خبرات حياتية وثقافية واجتماعية، ومضامينها اللغوية والرياضية لالنطالق 

بها نحو املضامني املطلوبة.

أسس 	  مبثابة  تكون  محددة  مواصفات  هي  األمية:  محو  مناهج  معايير 
ومؤشرات لبناء كتب محو األمية بحيث تصل بالدارس إلى درجة من التفوق 

من  دوما  يشمله  مبا  العمل  سوق  احتياجات  مع  يتوافق  جتعله  والتميز 

متغيرات.

»أنت 	  كتاب  في  والضعف  القوة  جوانب  تشخيص  به  يقصد  التقويم: 
وحياتك« في ضوء معايير بناء كتب محو األمية بهدف الوصول بتلك الكتب 

إلى أفضل صورة ممكنة

إجراءات الدراسة:

تتبع الدراسة الخطوات التالية لتحقيق أهدافها:

املناهج . 1 تقومي  بشان  السابقة  والدراسات  والبحوث  األدبيات  دراسة 

وخاصة مناهج الدارسني الكبار.
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إعداد معايير لتقومي األهداف واحملتوى والكتاب املدرسي وعرضها على . 1

جلنة من اخلبراء للتأكد من مدى مناسبتها. 

إعداد مجموعة من االستبانات لكل من املشرف واملعلم لتعّرف آرائهم . 1

نحو مجموعة العناصر )األهداف- احملتوى- الكتاب املدرسي(. 

إعداد بطاقات مقابلة للدارسني لتعّرف آرائهم بشان كتاب »أنت وحياتك«. . 1

استبانات . 1 من  البحث  أدوات  بتطبيق  الكبار  لتعليم  املنوفية  فرع  قيام 

املشرفني واملعلمني وإجراء املقابالت مع الدارسني. 

شبني . 1 املنوفية وهي:  فرع  من  مراكز  أربعة  من  الدراسة  عينة  اختيار 

الكوم – الشهدا – منوف – الباجور (، وطبقت أدوات البحث على أفراد 

العينة في املدة من 1 - 30 مايو 2010م. 

أهمية الدراسة:

تبرز أهمية هذه الدراسة فيما يلي:
تقدم هذه الدراسة صورة واضحة للوضع الراهن لكتاب »أنت وحياتك«.	 

حتدد الدراسة نقاط القوة والضعف لتطبيق املنهجية السريعة على كتاب 	 

“أنت وحياتك”
ميكن أن تقدم تصورا لكيفية تطوير هذا الكتاب مبا يساعد على مواجهة 	 

التحديات العلمية والثقافية العاملية وإلشباع حاجات الدارسني.

مساعدة مؤلفي كتب محو األمية على مراعاة األسس والشروط في تأليف 	 

مثل هذه الكتب.

قد تساعد هذه الدراسة على جذب الدارسني إلى فصول محو األمية.	 

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

المنهجية السريعة لمحو األمية ( أنت وحياتك):

الدارس  أمية  ومحو  السريعة  بالطريقة  القرائية  تعلم  إلى  املنهج  هذا  يهدف 

خالل ثالثة أشهر ويعتمد على إيجابية وتفاعلية الدارس في توظيف ما ميتلك من 
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خبرات حياتية وثقافية واجتماعية، ومضامينها اللغوية والرياضية لالنطالق بها نحو 

املضامني املطلوبة. 

وتعتمد منهجية الطريقة السريعة على مفردات محورية يتم استخدامها بأقصى طاقتها 

مما يسهل على الدارس إدراك الرمز واملفهوم، وبذلك تختلف تلك املنهجية في طريقتها 

السابقة إذ حتتوي على مضامني جديدة ال تعتمد على  القرائية  ومضمونها عن مناهج 

النصوص املعدة سلفًا، وتركز على فعالية الدارس داخل قاعة الدرس وجتاربه احلياتية 

التي ميتلكها، ويشتمل هذا الكتاب على وحدات ذات صلة مباشرة بحياة الدارس: ذاتيته 

وحقوقه، وبيئته وصحته وعالقاته باآلخرين. )رضا حجازي، 2008( 

ويقوم تطبيق المنهجية السريعة في برامج محو األمية على المنطلقات 
التالية: 

الدارس الكبير وقته قليل، وبالتالي يجب تزويده باألدوات التي متكنه من   -

ومكثفة  سريعة  وطرق  برامج  عن  البحث  يستوجب  وهذا  وقته،  استثمار 

تتناسب مع وظروفه.

أثبتت الدراسات واألبحاث أن األمي ميكن أن يتعلم بطريقة مركزة وسريعة   -

الكتساب املهارات األساسية خالل )411( ساعة كما في جتربة أندونسيا، 

وبرنامج املواجهة املكثفة لتعلم اللغة؛ وبالتالي تأتى أهمية استخدام الطرق 

السريعة واملركزة في محو أمية الكبار.

استخدام تربوية النص )احلوار – الوعي – النقد البناء( واملدخل التشاركي   -

في التعليم والتعلم تزيد من دافعية الدارسني.

األمي له نقاط قوة تتمثل في: نضجه، خبرته، ثقافته، رصيده، لغته الشفهية،   -

رغبته وقدرته ودوافعه للتعلم.

نطق  في  الدارس  عجز  يتمركز  كبيرة،  حياتية  بخبرات  الدارسون  يتمتع   -

رموز: القراءة والكتابة واحلساب مبا يعني أن الكبير لديه املدلول وينقصه 

الرمز، وعلينا أن نساعده على اكتساب الرمز ملا يعرفه من مدلوالت وهذا 
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الصغار تعليم  عن  يختلف  والذي   ygogordna الكبار  تعليم  مع  يتفق 

ygogadep. )اليونسكو، الهيئة العامة لتعليم الكبار،2009(

كما تتحدد فلسفة منهجية الطرق السريعة فيما يلي: 

االنطالق من رؤية واضحة ملشكلة الكبير تتمثل في حاجته فقط لنطق رموز   -

القراءة.

توظيف خبرات الدارس ليتعلم من خالل: احلوار، املمارسة، التفاعل.  -

التكامل في فنون اللغة من: استماع وحتدث وقراءة وكتابة مع املضامني   -

الثقافية عبر وحداته التعليمية واملعلومات واملهارات الرياضية.

وإتقان  األساس،  مبستوى  واملنهجة  القراءة  مهارات  من  الدارس  متكني   -

املهارات الرياضية األساسية املتصلة بالعمليات احلسابية.

زيادة معدل التفاعل ملعلم / دارسني بداًل من معلم / دارس.  -

استخدام الطريقة التوليفية التي جتمع بني مميزات الطريقتني: الكلية واجلزئية   -

بكلماته هو تعرفًا وحتلياًل وتركيبًا.

تغطية جوانب الشخصية العقلية والنفسية واالجتماعية والبدنية وغيرها   -

بها  نفسه وعالقته  الدارس  املفردات من  وتكوين  املفروض،  النص  التحرر من   -

حميمة تربط التعلم بالعمل.

االعتماد على املفردات احملورية ويتم تدويرها ألقصى طاقتها، مبا يسهل عليه   -

إدراك الرمز بأقل مفردات، وتدريباته الرياضية حول أنشطته ومشروعاته ومطالبه 

احلياتية.

البدء باملدخل األحادي للشكل األبجدي ) ثمانية حروف ( ليتمكن بها من ثلثها   - 

بسرعة فتحفزه على املواصلة ينطلق بعدها بُيسر إلى تعرف مجموعة احلروف 

الثنائية الشكل )سبعة عشر حرفا ( فاملجموعة الرباعية ) ثالثة حروف(.

االعتماد على حزمة متنوعة من الصور والرسوم واملواد البيئية.  -

التنوع في أساليب التدريب والتقومي مثل: ) لوحة تدريبات، كراسة تناوب، لوحة   -

جيبية، كراسة فصل، حزمة املثيرات… الخ (
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متكني الدارس من املهارات األساسية خالل ثالثة أشهر بواقع 150 - 180   -

ساعة تدريسية. )رضا حجازي، 2008(

المناهج واستراتيجيات التعليم والتعلم:

يتم استخدام منهجية الطرق السريعة في التعليم والتعلم، وفيما يلي مجموعة 

من األسس التي يجب مراعاتها في بناء املادة التعليمية اخلاصة مبنهجية الطرق 

السريعة كما يلي: 

 مراعاة استخدام املفهوم الوظيفي للقراءة ) تعرف – فهم (.- 

تدفق -  املصفوفة وخريطة  وفق  التعليمية  األهداف  وتوازن  وتدرج  وضوح 

شبكة املهارات.

استخدام مدخل األشكال األحادية وليس األبجدية التقليدية لزرع الثقة.- 

استخدام فلسفة الكلمات احملورية الدوارة.- 

 مراعاة التكامل بني فنون اللغة واملضامني الثقافية واملهارات احلسابية.- 

مراعاة التنوع في املواد التعليمية املساندة )بطاقات – ملصقات نشرات - 

– إعالنات صحف(.
االعتماد على احلوار والتأمل وتربوية النص.- 

الشائعة -  املفردات  من  ورصيدهم  الدارسني وخبراتهم  احتياجات  مراعاة 

التي يستخدمونها.

التركيز على متكني الدارسني من شبكة املهارات األساسية وتوظيفها وحد - 

األساس.

املشاركة بني امليسر والدارسني في إعداد مواد تعليمية بسيطة مساندة - 

ومواد قرائية أيضا.

تصميم وإخراج املادة التعليمية مبا يتناسب وخصائص الكبار النفسية.- 

 التنوع في تقومي الدارس مثل: بطاقات التعلم الذاتي، والتقومي الفردي، - 

والتقومي اجلماعي، من خالل كراسة التداول. 
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معايير تقويم كتب محو األمية:

فهو  التعليمية؛  العملية  في  ومكانته  بأهميته،  املدرسي محتفظا  الكتاب  سيظل 

عنصر أساسي من عناصر املنهج، ملا يحتوي عليه من مادة علمية، وما يتضمنه من 

معلومات وحقائق ومفاهيم سبق حتديدها من قبل اخلبراء واملتخصصني؛ للوصول 

بالتالميذ إلى األهداف املنشودة من العملية التعليمية.

والكتاب الدراسي هو أهم وسيلة تعليمية لتحقيق أهداف البرنامج التعليمي ألنه يشكل 

ترجمة حسية لهذه األهداف، ومما يزيد من أهمية الكتاب الدراسي أن مستوى املعلمني 

ليست  التعليمية  التجهيزات والوسائل  أن  كما  عموما  منخفض  الثالث  العالم  بلدان  في 

متوفرة إال في حدود ضيقة، لذلك يجب تأليف الكتاب الدراسي حسب خطة معينة تراعي 

األهداف املوضوعة للتعليم وطبيعة املادة الدراسية والوقت املخصص لتدريسها ومستوى 

الدارسني معا، وتطال الشروط واملواصفات الالزمة لتأليف كتاب دراسي جيد موضوعات 

الكتاب ودروسه وإخراجه كما تطال العناصر التفصيلية املكونة للدرس. )مكتب اليونسكو 

للتربية في الدول العربية، 2003( 

ويعتبر الكتاب الدراسي من أهم اآلليات التي ميكن عن طريقها اإلسهام في تربية 

عناصر  إن   )1999 عايل،  )حسن  يرى  حيث  اجليد؛  اإلعداد  الكبار وإعدادهم  وتعليم 

املؤسسات التعليمية تلعب دورا مهما في التنشئة التربوية لألفراد، ويهدف الكتاب الدراسي 

إلى إكساب أفراد املجتمع القيم واالجتاهات واملعارف املرتبطة بتحقيق األهداف التربوية 

واإلبداع  واالنتماء  الوالء  من  بها  يرتبط  وما  الصاحلة،  املواطنة  في  واملتمثلة  العامة، 

واملشاركة اجلماعية واحملافظة على املصلحة العامة.

ويعتبر كتاب الدارس مصدرا من مصادر التعلم واملعرفة، ومعينا على متابعة الدروس 

ومراجعتها، وبخصوص الدارس الكبير تعتبر نقطة انطالق نحو التحرر الكامل من األمية، 

القراءة  يبدأ في  يتعلم لكي يقرأ، وعندما  إنه  القراءة نقول  يبدأ في تعلم  فاألمي حينما 

بعد تعلمها فإنه يقرأ لكي يتعلم )محمد صالح، 1978(، وفي كلتا احلالتني البد من مادة 

قرائية شائعة متطورة مناسبة، وبعد ذلك ينطلق مستفيدا من تلك الوسيلة لتحقيق غايات 

يحاول الوصول إليها.
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التعليمية فقد اهتم اخلبراء واملعنيون  العملية  الكتاب ومكانته في  إلى أهمية  ونظرا 

الواجب  الدول بصياغة ووضع الشروط  التربية والتعليم والباحثون في مختلف  بشؤون 

توافرها في الكتاب املدرسي اجليد )حمدي عبد العزيز الصباغ، 1994(

ويمكن اإلشارة إلى أهم مبررات تقويم كتب محو األمية في الجمهورية 
اليمنية:

طبيعة العصر: فهو عصر العوملة املعلوماتية، والتكنولوجيا قائمة التقدم، 	 
الهندسة الوراثية، والفضائيات، األقمار الصناعية، واالتصاالت السريعة...

تغيرات 	  من  عديدة  حتوالت  اليمني  املجتمع  يشهد  المجتمع:  طبيعة 
مفاهيمه، وزيادة التنافس بني الشركات العاملية، واختالف املفاهيم والقيم، 

وهذا ما لم يتم تناول برامج محو األمية لها.

وجود فجوة بني النظرية والتطبيق في برامج محو األمية.)حسني عباس، 	 

)2008

وتوفر معايير تقومي الكتاب خطوطا إرشادية يتم في ضوئها استخدام أساليب 

تقومي مناسبة جلمع بيانات تربوية بصورة قابلة للقياس تساعد القائمني على العملية 

التعليمية في احلكم على جودة الكتب الدراسية.

التميز في األداء  بأنها “مستوى محدد من  ويعرف قاموس أكسفورد املعايير 

أو درجة محددة من اجلودة ينظر إليها كهدف محدد مسبقا للمسألة التعليمية أو 

 )popham 1981( كمقياس ملا هو مطلوب حتقيقه لبعض األغراض، ويعرفها بوبهام

ويسلرى وآخرون )yesfeldy et. at. )1994( بأنها عبارات تشير إلى احلد األدنى 

من الكفايات املطلوب حتقيقها لغرض معني، ومن الضروري أن يشتمل تقومي الكتاب 

جميع عناصره.

بوضع  قاموا  حيث  الكتب،  تقومي  موضوع  بتناول  الباحثني  من  عدد  قام  وقد 

الدراسية والشروط  الكتب  في ضوئها حتليل وتقومي  يتم  التي  األسس واملعايير، 

الواجب توافرها في تأليف وإعداد الكتب املدرسية، ومن هذه الدراسات:

يجب  التي  األسس  من  مجموعة  حول   :(1968) الوكيل  حلمي  دراسة   -
اتباعها عند تطوير الكتاب املدرسي، حيث تعتبر هذه األسس العنصر املهم 
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الذي يجب استخدامه في تقومي الكتاب املدرسي، وفيما يلي عرض ألهم هذه 

األسس:

تأليف الكتاب: أن يكون جماعيا، ميثل فيه اجلانب العلمي والتربوي   -
والفني.

األهداف  مع  واتساقها  ومواصفاتها  العلمية  املادة  الكتاب:  محتوى   -
وتلبيتها لقدرات واحتياجات الدراسة، وأسلوب الكتابة.

الوسائل التعليمية المتضمنة: أنواعها، وكفايتها، ودقتها.  -
إخراج الكتاب: نوع الغالف، وبنط الكتاب، وحجم الكتابة.  -

جتريب الكتاب ومتابعته.  -

إعداد كتيبات مصاحبة وكتاب املعلم.  -

دراسة حمدي الصباغ (1990): حول األسس التربوية، واللغوية، والفنية   -
التي يجب مراعاتها عند إعداد املواد القرائية للمتحررين حديثا من األمية، 

ولقد خلصت الدراسة إلى:

أن تكون نصوص املواد القرائية في مستوى مهارات الدارسني.  -

أن تلبي احتياجات ودوافع الدارسني.  -

أن تعكس الظروف البيئية التي يعيش فيها الدارس.  -

أن تتنوع موضوعات املواد القرائية.  -

أن يثير عنوان املواد القرائية حب االستطالع لدى الدارسني.  -

مناسبة حجم الكتاب وبنط الكتاب للدارسني.  -

أن تساعد الصور والرسوم التوضيحية الدارسني على تفهم النص ونقل   -

املعلومات عن طريق حاسة البصر.

العربية (2003):  الدول  في  للتربية  اإلقليمي  اليونسكو  مكتب  دراسة   -
حول األسس التي يجب مراعاتها عند تأليف الكتب للمتعلمني الكبار وهي:

حركة  تنظيم  في  ودورا  علميا  وتأثيرا  أهمية  لها  إن  حيث  العناوين:   -
التفكير عند املعلم والدارس.
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إعداد األسئلة والتمارين التطبيقية للدرس.  -
العرض والتحليل: يشكل هذا اجلزء صلب املوضوع في عملية تنظيم   -

الدرس، وهو يتضمن وصفا لعناصر املوضوع.

الخالصة واالستنتاج: وهو عبارة عن حصيلة موجزة لنتائج الدرس متتاز   -
بالدقة والتركيز والوضوح.

الوضوح: يجب أن تكون النصوص العلمية للدرس واملفاهيم والعبارات   -
والكلمات الواردة فيه متتاز بالدقة والوضوح.

المرونة: وهي تنوع النشاطات والتمارين واألسئلة.  -
الطابع الوظيفي: يتصف الدرس بطابع وظيفي عندما تنظم أجزاؤه   -

بشكل مهارة نظرية أو عملية.

دراسة محمد عبد الرحمن فهد الدخيل (2006): والتي استهدفت تقومي   -
محتوى كتب املواد االجتماعية بالصفني الثاني والثالث لتعليم الكبار في 

تعليم  كتب  تقومي  مبعايير  قائمة  أعد  والذي  السعودية،  العربية  اململكة 

الكبار، وشملت القائمة: بيانات عامة عن الكتابني، محتوى الكتابني، الصور 

التعليمية  واألنشطة  األسئلة  بالكتابني،  التوضيحية  واخلرائط  والرسوم 

وجود  عدم  إلى  الدراسة  وتوصلت  للكتابني،  الفني  اإلخراج  املصاحبة، 

ترابط بني وحدات الكتب، وعدم تناسبها مع عمر الدارسني، والتركيز على 

اجلوانب املعرفية وإهمال اجلوانب املهارية والوجدانية.

إلى  هدفت  والتي   :(2006) وآخرين  الدين،  عماد  مؤتمن  منى  دراسة   -
البرامج  إطار  في  األردن،  في  الكبار  وتعليم  األمية  محو  برنامج  تقومي 

واألنشطة املتنوعة التي يتم تنظيمها بالتنسيق والتعاون بني وزارة التربية 

والتعليم ومكـتب اليونسكو/ عمان، ضمن فعاليات العقد العاملي حملو األمية 

)2003 – 2012(، وتعرف واقع برنامج محو األمية في األردن، وحتديد 

أبرز نقاط القوة فيه لتعزيزها، وحتديد نقاط الضعف فيه التخاذ اخلطوات 

الالزمة لتالفيها في املستقبل، وتوضيح أبرز معوقاته من وجهة نظر الفئات 

املعنية كافة، وإبراز املقترحات الالزمة لتطويره وحتسني نوعيته، ولتحقيق 
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هذه األهداف مت بناء أداة الدراسة وهي عبارة عن استبانة اشتملت على 

املناهج، والكتب املستخدمة، والبناء  أبعاد هي:  )66( فقرة غطت خمسة 

واملرافق، واملعلمون، والسياسات التربوية، ودوافع التحاق الدارسني ببرامج 

محو األمية، كما تضمنت االستبانة سؤالني مقالني قصيرين محددين على 

النحو اآلتي:

ما أبرز املشكالت التي تواجه برنامج محو األمية؟  -

وما أبرز املقترحات لتطوير هذا البرنامج؟ ومن وجهة نظر الفئات املعنية   -

كافة.

كما مت اختيار عينة الدراسة والتي شملت )336( فردا من الدارسني في مراكز 

محو األمية في األردن، باإلضافة إلى )39( معلما باإلضافة إلى )61( مشرفا فنيا 

ومسؤوال عن التعليم غير النظامي في مديريات التربية والتعليم في أنحاء اململكة.

وتوصلت الدراسة إلى أن أبرز املشكالت التي تواجه مناهج وكتب تعليم الكبار 

باململكة األردنية هي: قدم املناهج املستخدمة حاليًا في برنامج محو األمية وتعليم 

الكبار، وحاجتها للتطوير والتحديث بصورة شمولية، وصعوبة بعض املواد وخاصة 

احلساب بالنسبة لكبار السن، وعدم مناسبة طريقة عرض املادة في الكتب املستخدمة 

للفئات املستهدفة إذ ال حتفزها ملواصلة التعلم، وصغر حجم احلروف املستخدمة في 

كتب محو األمية وتعليم الكبار وعدم وضوحها، إضافة إلى قلة عدد أيام الدراسة 

واحلصص الصفية مقارنة مع طول املنهاج الدراسي.

ومن خالل هذه الدراسات ميكن أن نستخلص بعض املعايير التي يجب أن نأخذها 

بعني االعتبار في تقومي الكتب املدرسية، ومنها املادة العلمية التي يتضمنها الكتاب 

ومدى مالءمتها لألهداف العامة واخلاصة ومدى تلبيتها لقدرات الدارسني وحاجاتهم، 

وصياغة املادة العلمية، ومدى حتقيقها لتسلسل األفكار، وكذلك تلبية الكتاب ملتطلبات 

الدارسني وحاجاتهم وإشباع رغباتهم، كذلك أهمية استخدام الوسائل التعليمية من 

صور وأشكال، توضح املعنى، أما بخصوص النشاطات العلمية والتمارين واألسئلة 

املرتبطة باملوضوع فتعتبر ذات أهمية في تعزيز العملية التعليمية بالنسبة إلى لدارس، 

وفيما يلي عرض لعناصر كتب محو األمية التي مت التوصل إليها: 
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 :Objectives standards أوال- معايير األهداف

لتخطيطه  منطلقا  وتعد  املنهج  ملنظومة  الرئيسة  العناصر  احد  األهداف  متثل 

ومتطلبا أساسيا لتحديد محتواه وضرورة مهمة لتنفيذه وتقوميه ولذا يطالب واضعو 

اختيار  ميكن  حتى  إجرائيا  حتديدا  التعليمية  األهداف  حتديد  بضرورة  املنهج 

احملتوى املناسب لهذه األهداف كما ميكن اختيار انسب أساليب طرق التدريس 

والتعلم واألنشطة التعليمية ومصادر التعلم املتعددة وأساليب التقومي. 

وميكن تعريف األهداف بأنها عبارات عامة أو خاصة تشير إلى أنواع السلوك 

األمية  محو  لبرنامج  دراستهم  نتيجة  الدارسون  عليها  سيحصل  التي  واملعارف 

باجلمهورية اليمنية. 

:Content standards ثانيا- معايير المحتوى

املعارف  من  ويتكون  املنهج  ملنظومة  األساسية  العناصر  احد  احملتوى  ميثل 

والعمليات واملهارات والقيم واالجتاهات.

ويعّرف محتوى املنهج على انه جميع املعارف واالجتاهات والقيم واملهارات املراد 

من  املنهج  يصنعه مخطط  ما  كل  عن  عبارة  انه  آخر  للدارسني ومبعنى  إكسابها 

خبرات سواء أكانت خبرات معرفية أم وجدانية أم نفس حركية بهدف حتقيق النمو 

الشامل املتكامل للمتعلم أي أن احملتوى هو مضمون املنهج.  

وميكن تقسيم معايير احملتوى إلى قسمني هما: معايير تنظيم احملتوى، ومعايير 

موضوعات احملتوى.

:Activities stand ثالثا- معايير األنشطة

تؤدى األنشطة دورا أساسيا في العملية التعليمية ألنها تسهم بدرجة كبيرة في 

حتقيق األهداف التربوية وبالتالي فهي متثل عنصرا رئيسا من عناصر املنهج. 

النشاط ونوعية وأهدافه  أن حجم  إلى   )2006( بشير وآخرون  ويشير حسني 

يحدد بدرجة كبيرة نوعية املنهج املتبع فلو ألقينا نظرة على املنهج التقليدي لوجدناه 

يركز على إكساب التالميذ املعلومات املتنوعة ويهمل األنشطة إهماال واضحا وقد 
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أطلق عليه منهج املواد الدراسية املنفصلة، ولو تتبعنا األنشطة في ظل هذا املنهج 

لوجدناها قليلة ومحدودة وهى مبثابة أنشطة ترفيهية أي ليس لها أهداف تربوية 

تعمل على حتقيقها. 

أنها  كما  ومحتواه  املنهج  أهداف  من  بكل  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  األنشطة  إن 

تؤثر تأثيرا كبيرا في اختيار طرق التدريس والتعلم وبالتالي فإنها تعتبر من أكثر 

عناصره حتقيقا لألهداف وذلك الن احملتوى قد ال يحقق إال اجلانب املعرفي منها 

أما حتقيق بقية اجلوانب األخرى )الوجدانية والنفس حركية( فيحتاج إلى تصميم 

وتخطيط مجموعة متنوعة من األنشطة التعليمية التي تساعد املتعلم على التفاعل 

مع خبرات املنهج 

:Evaluation standards رابعا- معايير التقويم

يتم  القياس  على  مبنية  منظمة  عملية  الواسع  التربوي مبفهومه  التقومي  ويعني 

بواسطتها إصدار حكم على الشيء املراد قياسه في ضوء ما يحتوي من اخلاصية 

لدى  حتقق  ما  مدى  بتعرف  التقومي  عملية  تعنى  التربية  وفي  للقياس،  اخلاضعة 

الدارس من األهداف واتخاذ القرارات بشأنها، ويعنى أيضًا مبعرفة التغير احلادث 

في سلوك الدارس وحتديد درجة هذا التغير ومقداره.

ولقد أصبح التقومي اليوم يشكل أحد عناصر املنهج باملفهوم احلديث وأصبحت 

الغاية منه أشمل وأوسع من البعد املعرفي فقط وبذلك أصبح للتقومي اليوم أشكال 

وأدوات قياس مختلفة ومتنوعة نظرًا إلى اختالف غاياتها. فبما أن الدارس أصبح 

اليوم هو محور للعملية التعليمية فال بد إذًا أن يشمل التقومي آليات لتعرف مدى 

منوه معرفيًا ومهاريًا ووجدانيًا.

:production standards خامسا- معايير اإلخراج

ميثل إخراج كتب محو األمية بطريقة جيدة من حيث الشكل واملضمون دورًا 

مهما في تشجيع الدارس الكبير على القراءة وفهم املادة العلمية، فالدارس بحاجة 

إلى كتب ذات أغلفة جتذب انتباههم من حيث جمال رسوماتها وألوانها, فالصورة 
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قد تدهش الدارس وتثير تساؤالته وتدفعه إلى محاولة معرفة ما بداخلها وتثير حب 

االستطالع لديه، كما أن استخدام اخلطوط املستعملة في طباعة الكتب ينبغي أن 

تتناسب مع عمر الدارس الكبير أو مع قدراته البصرية من حيث حجم احلرف أو 

لونه.

إن إخراج الكتاب ووضعه في شكله النهائي واختيار العناوين ونوعية الغالف 

املستخدم، واستخدام األلوان والرسوم بشكل رائع لشرح الفكرة ببساطة واالنتقال 

من فقرة إلى فقرة بسالسة، ناهيك على استخدام أفضل أنواع الورق في طباعة 

الكتب التعليمية يعد أحد املعايير األساسية لنجاح أي كتاب دراسي. 

الدراسة الميدانية: 

يتضمن هذا اجلزء أهداف الدراسة، عينة الدراسـة، أدوات جمع البيانات، وتنفيذ 

التجربة امليدانية، وفيما يلي نقدم عرضا لهذه العناصر:

أوالً- أهداف الدراسة الميدانية:

لتحقيق  وتفسيرها  للبيانات  جمع  من  تتضمنه  مبا  الدراسة  هذه  استهدفت 

األهداف اآلتية: 

تعرف نواحي القوة وجوانب الضعف في كتاب “أنت وحياتك” وذلك في 	 

ظل تطبيق املنهجية السريعة.

وضع تصور مقترح لتطوير كتاب أنت وحياتك. 	 

ثانيا- بناء أدوات التقويم: 

مت  العينة  من  البيانات  جمع  في  واملتمثلة  امليدانية،  الدراسة  أهداف  لتحقيق 

تصميم األدوات التالية:

استبانة استطالع رأى مشرفي محو األمية في املنهجية السريعة	 

استبانة استطالع رأى املعلمني في املنهجية السريعة	 

استبانةمقابلة مع الدارسني. 	 
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1- إعداد استبانة استطالع رأى المشرفين:
مت تصميم استبانة الستطالع رأي مشرفي محو األمية في املنهجية السريعة 

“كتاب أنت وحياتك”، وقد مت االعتماد في إعداد هذه األداة على عدد من املصادر 
من:

التجارب العربية واألجنبية في تسريع تعلم دارسي محو األمية.  .1

املعايير الواجب مراعاتها عند إعداد الكتب للكبار.  .2

اخلصائص النفسية والتربوية للدارسني الكبار.   .3

أهداف وفلسفة املنهجية السريعة في تعليم الكبار  .4

اخلبراء في مجال محو األمية وتعليم الكبار.  .5

وقد مت التوصل إلى قائمة بالشروط الواجب توافرها في كتب محو األمية. وقد مت 

صياغة الشروط في عبارات معيارية، وأعدت الصورة األولى لالستبانة متضمنة )6( 

محاور ويندرج حتت كل عنصر مجموعة من البنود التي تغطي اجلوانب: التربوية 

والعلمية واللغوية والفنية، التي ينبغي أن تتوافر في كتب محو األمية للكبار، وهذه 

احملاور هي:

المحور األول- األهداف  -
المحور الثاني- تنظيم احملتوى  -

المحور الثالث- موضوعات احملتوى  -
المحور الرابع- األنشطة   -
المحور الخامس- التقومي  -

المحور السادس- إخراج الكتاب  -

ضبط استبانة استطالع رأي المشرفين:

للتأكد من سالمة استبانة استطالع الرأي وضبطها مت عرض صورتها املبدئية 

بآرائهم  لالسترشاد  وذلك  الكبار”  وتعليم  األمية  محو  خبراء  من  “مجموعة  على 
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ومقترحاتهم ومالحظاتهم في الصياغة النهائية حملاور وبنود أداة االستطالع، وذلك 

من حيث:

vv.مدى شمول األداة للشروط الواجب توافرها في كتب محو األمية

vv.مدى مراعاة األداة لكل جوانب الكتاب الدراسي

vv.مدى سالمة صياغة بنود األداة

vv.التعديل باحلذف أو اإلضافة في بنود األداة

وأسفرت هذه اخلطوات عن إجراء التعديالت التالية:

حذف بعض البنود املكررة، أو البنود التي لن يؤثر حذفها على حتقيق هدف 	 

أداة التحليل.

تعديل الصياغة اللفظية لبعض البنود الغامضة أو التي يصعب فهمها.	 

الصورة النهائية لألداة:

في  لألداة، متت صياغتها  األولية  الصورة  في  السابقة  التعديالت  إجراء  بعد 

صورتها النهائية، وبذلك أصبحت الصورة النهائية لألداة مكونة من 55 عبارة موزعة 

على 6 محاور رئيسة كما يلي:

المحور األول- األهداف: ويشمل أهداف برنامج محو األمية وطريقة صياغتها   -
ومدى وضوحها وقابليتها للقياس........

المحور الثاني- تنظيم المحتوى: ويشمل طريقة عرض احملتوى ومدى حتقق   -
االتصال األفقي والرأسي بني أجزائه..........

يتم  التي  املوضوعات  نوعية  ويشمل  المحتوى:  موضوعات  الثالث-  المحور   -
تناولها ومدى مالءمتها الحتياجات الدارس واملجتمع اليمني.........

العقلية  باملهارات  األنشطة  اهتمام  مدى  ويشمل  األنشطة:  الرابع-  المحور   -
واملهارات االجتماعية واجلهود التنموية.....

المحور الخامس- التقويم: ويشمل األسئلة واالختبارات ومناذج االمتحانات   -
ومدى تنوعها..........
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حيث  من  النهائي  الكتاب  شكل  ويشمل  الكتاب:  إخراج  السادس-  المحور   -
الطباعة واأللوان والبنط.... 

 – )جيد  ثالثي  تدريج  على  التحليل  أداة  بنود  توافر  درجة  تقدير  يتم  أن  على 

 3 املئوية، حيث يأخذ جيد  بالنسب  التوافر  – ضعيف (، وحتسب درجة  متوسط 

ومتوسط 2 وضعيف 1.

2- إعداد استبانة استطالع رأي المعلمين:
مت تصميم استبانة الستطالع رأي املعلمني في املنهجية السريعة “كتاب أنت 

وحياتك”، وقد مت االعتماد في إعداد هذه األداة على عدد من املصادر من:

التجارب العربية واألجنبية في تسريع تعلم دارسي محو األمية.  .1

املعايير الواجب مراعاتها عند إعداد الكتب للكبار.  .2

اخلصائص النفسية والتربوية للدارسني الكبار.   .3

أهداف وفلسفة املنهجية السريعة في تعليم الكبار  .4

اخلبراء في مجال محو األمية وتعليم الكبار.  .5

وقد مت التوصل إلى مجموعة من األسئلة التي تكشف آراء املعلمني حول املنهجية 

السريعة وكتاب أنت وحياتك وتنتمي هذه األسئلة إلى 5 محاور، وهذه احملاور هي:

المحور األول- خبرات املعلم في مجال محو األمية.  -

المحور الثاني- الفرق بني املنهجية السريعة واملناهج األخرى.  -
المحور الثالث- مدى مالءمة املنهجية السريعة لطبيعة الدارسني.  -

المحور الرابع– مدى إفادة املعلم من استخدام املنهجية السريعة.  -
المحور الخامس– مدى إفادة املتعلمني من استخدام املنهجية السريعة.  -

ضبط استبانة استطالع رأي المعلمين:

للتأكد من سالمة استبانة استطالع رأي املعلمني وضبطها مت عرض صورتها 

لالسترشاد  وذلك  الكبار”  وتعليم  األمية  محو  خبراء  من  “مجموعة  على  املبدئية 
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االستطالع،  أداة  ألسئلة  النهائية  الصياغة  في  بآرائهم ومقترحاتهم ومالحظاتهم 

وذلك من حيث:

vv..مدى مالءمة األسئلة املوجودة باالستبانة لطبيعة املنهجية السريعة

vv.مدى مراعاة األداة جلوانب الكتاب الدراسي

vv.مدى سالمة صياغة أسئلة االستبانة

vv.التعديل باحلذف أو اإلضافة في بنود األداة

وأسفرت هذه اخلطوات عن إجراء التعديالت التالية:

حذف بعض األسئلة التي لن يؤثر حذفها على حتقيق هدف أداة التحليل.	 

تعديل الصياغة اللفظية لبعض األسئلة الغامضة أو التي يصعب فهمها.	 

الصورة النهائية الستبانة استطالع رأي المعلمين:

بعد إجراء التعديالت السابقة في الصورة األولية لالستبانة، متت صياغتها في 

النهائية لالستبانة مكونة من 9 أسئلة  النهائية، وبذلك أصبحت الصورة  صورتها 

موزعة على 5 محاور وهذه األسئلة، هي:

هل هذه أول مرة تعمل كمدرس حملو األمية؟. 1

ما اخلبرات السابقة املوجودة لديك ) في حالة وجودها (؟. 1

في رأيك في الفرق بني املناهج األخرى التي قمت بتدريسها وبني هذا . 1

املنهج وهذه الطريقة؟

هل ترى أن الدروس في هذا املنهج متدرجة وتراعي االنتقال البسيط . 1

والسلس للدروس األخرى؟

باستخدام هذا املنهج هل ترى أنه أصبح لديك القدرة حاليا على وضع . 1

نص تربوي؟

هل ترى أن هناك تقدما ملحوظا في مستوى الدارسني من خالل . 1

التفاعل واملشاركة اإليجابية  بني املعلم والدارس؟
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في رأيك ما هي أفضل مميزات هذا املنهج وهذه الطريقة السريعة؟. 1

ما التعديالت التي ترى ضرورة إضافتها للتغلب على نواحي القصور . 1

باملنهج؟

هل ترى أن أساليب التقومي املوجودة بالكتاب كافية ومتنوعة ومناسبة . 1

لتقومي الدارس فعليا ؟

3- إعداد استبانة مقابلة الدارسين:
السريعة  املنهجية  في  آرائهم  لتعرف  الدارسني  مقابلة  استبانة  تصميم  مت 

من  عدد  على  األداة  هذه  إعداد  في  االعتماد  مت  وقد  وحياتك”،  أنت  “كتاب 
املصادر من:

التجارب العربية واألجنبية في تسريع تعلم دارسي محو األمية.  .1

املعايير الواجب مراعاتها عند إعداد الكتب للكبار.  .2

اخلصائص النفسية والتربوية للدارسني الكبار.   .3

أهداف وفلسفة املنهجية السريعة في تعليم الكبار  .4

اخلبراء في مجال محو األمية وتعليم الكبار.  .5

حول  الدارسني  آراء  تكشف  التي  األسئلة  من  مجموعة  إلى  التوصل  مت  وقد 

املنهجية السريعة »وكتاب أنت وحياتك« وتنتمي هذه األسئلة إلى 4 محاور، وهذه 

احملاور هي:

المحور األول- مدى استمتاع الدارسني باملنهجية السريعة.  -
المحور الثاني- مدى مشاركة الدارسني في األنشطة.  -

المحور الثالث- مدى تشجيع املعلم للتفاعل داخل الصف.  -
المحور الرابع – مدى استفادة الدارسني من املنهجية السريعة.   -

ضبط استبانة مقابلة الدارسين:

للتأكد من سالمة استبانة مقابلة الدارسني وضبطها مت عرض صورتها املبدئية 
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بآرائهم  لالسترشاد  وذلك  الكبار”  وتعليم  األمية  محو  خبراء  من  “مجموعة  على 

ومقترحاتهم ومالحظاتهم في الصياغة النهائية ألسئلة أداة املقابلة، وذلك من حيث:

vv.مدى مالءمة األسئلة املوجودة باالستبانة لطبيعة املنهجية السريعة

vv.مدى مراعاة األداة جلوانب الكتاب الدراسي

vv.مدى سالمة صياغة أسئلة االستبانة ومناسبتها ملستويات الدارسني

vv.التعديل باحلذف أو اإلضافة في بنود األداة

وأسفرت هذه اخلطوات عن إجراء التعديالت التالية:

حذف بعض األسئلة التي لن يؤثر حذفها على حتقيق هدف أداة التحليل.	 

تعديل الصياغة اللفظية لبعض األسئلة الغامضة أو التي يصعب فهمها.	 

الصورة النهائية الستبانة مقابلة الدارسين:

بعد إجراء التعديالت السابقة في الصورة األولية لالستبانة، متت صياغتها في 

النهائية لالستبانة مكونة من 7 أسئلة  النهائية، وبذلك أصبحت الصورة  صورتها 

موزعة على 4 محاور وهذه األسئلة، هي:

إلى أي مدى استمتعت بدراسة كتاب أنت وحياتك؟ . 1

هل يكلفك املدرس بتجهيز بعض املواد قبل حضورك اللقاء؟ وهل تنفذ كل . 1

ما يكلفك به؟

هل يوجه املدرس أسئلة للدارسني في أثناء اللقاء؟. 1

هل يشجعك املعلم على احلوار حول موضوع الدرس؟                      . 1

هل بسجل املعلم بعض الكلمات والعبارات التي يطرحها الدارسون؟ . 1

جمل . 1 على وضع  حاليا  القدرة  لديك  أصبحت  املنهج  هذا  باستخدام  هل 

نصية؟

هل ترى أن هناك تقدما ملحوظا في مستواك من خالل التفاعل واملشاركة . 1

اإليجابية  بني املعلم والدارس ؟
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ثالثا- عينة الدراسة:

مت تنفيذ التجربة االستطالعية للمنهجية السريعة في أربعة مراكز بفرع محافظة 

املنوفية ولذلك مت أخذ العينة من املراكز األربعة التي متت فيها التجربة وتكونت من: 

مشرفي محو األمية بفرع املنوفية. 1

معلمي محو األمية مبراكز ) شبني – الشهدا – الباجور – منوف (. 1

دارسي محو األمية باملراكز األربعة. . 1

الفئة المستهدفة
المركز

المجموع
المنوفالباجورالشهداشبين

445417مشرف محو األمية

1412151152معلم محو األمية

30303030120دارس محو األمية

رابعا- التطبيق الميداني لألدوات::

 مت تطبيق استبانة استطالع رأى مشرفي ومعلمي محو األمية بفرع املنوفية، 

وذلك من خالل تدريج ثنائي للبنود )أوافق- ال أوافق (، وحساب درجة توفر البنود 

عن طريق النسبة املئوية لدرجات البند حيث يأخذ درجة واحدة في حالة املوافقة وال 

يأخذ درجة في حالة عدم املوافقة. وقد مت اعتبار أن البنود التي حتصل على درجة 

70 % فأكثر تكون قد حتققت بدرجة عالية. أما البنود التي تكون درجات توفرها 

بني 69 %، 50 % فتكون قد حتققت بدرجة متوسطة، في حني أن البنود التي تكون 

درجة توفرها أقل من 50 % فتحققت بدرجة ضعيفة أو لم تتحقق(، كما مت إعداد 

جداول لرصد درجات التطبيق ثم تفريغ جداول الرصد واستخراج نتائج التحليل.

كما مت تطبيق مقابلة جماعية مع الدارسني في صورة لقاءات بؤرية بواقع لقاء 

بؤري في كل مركز من املراكز األربعة حيث مت إجراء 8 لقاءات بؤرية كل لقاء ضم 

15 دارسا.



56

د
د
د
د

نتائج الدراسة: 

أوال- نتائج استطالع رأى المشرفين:  

مت حساب درجة توافر كل بند على حدة، ثم حساب درجة توفر بنود كل محور، 

وقد بلغت درجة توفر معايير بناء كتاب “أنت وحياتك” درجة متوسطة، كما يتبني 

أن هناك تفاوتا ملحوظا بني درجة توفر كل محور إلى آخر، باإلضافة إلى تباين 

درجة حتقيق البنود في الكتاب، وسيتضح ذلك من دراسة كل محور على حده وما 

يتضمنه من بنود.

ويتم عرض نتائج حتليل الكتب في ضوء األداة املعدة حسب الترتيب التالي:

السريعة   المنهجية  كتاب  تدريس  أهداف  في  رأيك  ما  األول-  السؤال   -
أنت وحياتك؟ ويشمل البنود )5-1(

المنهجية  كتاب  في  المحتوى  تنظيم  في   رأيك  ما  الثاني-  السؤال   -
السريعة  أنت وحياتك؟ ويشمل البنود )6- 15(

المنهجية  كتاب  محتوى  موضوعات  في  رأيك  ما  الثالث-  السؤال   -
السريعة  أنت وحياتك؟ ويشمل البنود )25-16(

المنهجية  بكتاب  الموجودة  األنشطة  في  رأيك  ما  الرابع-  السؤال   -
السريعة  أنت وحياتك؟ ويشمل البنود )35-26(

السؤال الخامس- ما رأيك في تقويم الدارسين بكتاب المنهجية السريعة    -
أنت وحياتك؟ ويشمل البنود )36- 45(

أنت  السريعة   المنهجية  كتاب  إخراج  في  رأيك  ما  السادس-  السؤال   -
وحياتك؟ ويشمل البنود )55-46(

السؤال األول: ما رأيك في أهداف تدريس كتاب المنهجية السريعة  أنت 
وحياتك ؟ (1- 5)

بلغت النسبة املئوية ملتوسط درجات املشرفني على السؤال األول )43.2 %( وهي 

نسبة ضعيفة، لم تتجاوز 50 %، مما يعكس اعتقاد املشرفني بأن األهداف ال تعرض 
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بالشكل املناسب في كتاب “أنت وحياتك” وقد يعود ذلك إلى أن الكتاب ال يضع األهداف 

موضوعات  مراجعة  خالل  من  عليها  االستدالل  ميكن  ولكن  الكتاب  في  مباشر  بشكل 

الدروس.

جدول (2)
النسبة المئوية الستجابات المشرفين على بنود السؤال األول

النسبة المئويةالبنودم

73 %تتسق األهداف مع نظريات تعليم الكبار1

21 %تصاغ األهداف بطريقة واضحة.2
75 %تناسب األهداف مستوى الدارسين.3

17 %تشمل األهداف الجوانب المعرفية والوجدانية والمهارية.4
30 %تقبل األهداف القياس.5

43.2 %المتوسط

وتعرض بنود األهداف تفصيال كما يلي:

تتسق األهداف مع نظريات تعليم الكبار:  .1
حصل كتاب “أنت وحياتك” على نسبة كبيرة )73 %( مما يشير إلى اعتقاد 

معظم املشرفني في أن أهداف الكتاب تتسق مع نظريات تعليم الكبار، وقد يعود 

ذلك إلى أن األهداف الضمنية للكتاب تسهم في إكساب الدارسني مهارات أساسية 

تساعدهم  حياتية  مهارات  على  وتدريبهم  واحلساب  والكتابة  القراءة  مجال  في 

على حتسني مستوى دخلهم وتعمل على إدماجهم في املجتمع الذي يعيشون فيه، 

ويكسبهم سلوكا حضاريا ينسجم مع حركة تغير املجتمع وتطوره، وذلك بأساليب 

تتفق مع نظريات تعليم الكبار.

تصاغ األهداف بطريقة واضحة:  .2
حتقق هذا البند في الكتاب بصورة ضعيفة جدا حيث بلغت نسبة هذا البند )21 %( 

مما يشير إلى اعتقاد معظم املشرفني أن األهداف ال تصاغ بطريقة واضحة في كتاب 

“أنت وحياتك”، وقد يعود ذلك إلى أن األهداف غير موجودة بشكل مباشر في الكتاب. 
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تناسب األهداف مستوى الدارسين:  .3
يتضح من اجلدول توفر هذا البند في كتاب »أنت وحياتك« بدرجة عالية حيث 

اعتقد املشرفون بشكل كبير أن األهداف تناسب مستوى الدارسني الكبار وتراعي 

ضعف قدراتهم على القراءة والكتابة، حيث حصل هذا البند على %75، وقد يرجع 

ذلك إلى مدى اتساق األهداف مع نظريات تعليم الكبار والتي حصلت على نسبة 

كبيرة أيضا.

تشمل األهداف الجوانب المعرفية والوجدانية والمهارية:  .4
بلغت نسبة حتقق هذا البند 17 % في كتاب أنت وحياتك، مما يشير إلى اعتقاد 

املعرفية والوجدانية  نسبة كبيرة من املشرفني في أن األهداف ال تشمل اجلوانب 

واملهارية، وقد يرجع ذلك إلى تركيز األهداف على اجلوانب املعرفية بدرجة كبيرة، 

واملهارية بدرجة ضعيفة، وإهمال اجلوانب الوجدانية كما قد يعود إلى أن األهداف 

لم تكن مكتوبة بشكل صريح بكتاب الدارس ولكن يتم االستدالل عليها من خالل 

فحص احملتوى.

تقبل األهداف القياس:  .5
حتقق هذا البند بدرجة ضعيفة حيث وصلت نسبته في الكتاب 30 %، مما يشير 

إلى اعتقاد أغلب املشرفني أن األهداف بكتاب “أنت وحياتك” غير قابلة للقياس، 

لم تصغ بطريقة  أنها  أن األهداف ضمنية وغير صريحة، كما  إال  يعود ذلك  وقد 

واضحة.

السؤال الثاني- ما رأيك في  تنظيم محتوى كتاب المنهجية السريعة  أنت 
وحياتك؟ (6- 15)

تباينت آراء املشرفني على بنود السؤال الثاني ففي حني حصلت بعض البنود 

الذي  منطقي”  تسلسل  في  “يعرض احملتوى   )11( البند  مثل  مرتفعة  على نسب 

حصل على )77 %( جند أن هناك بنودا حصلت على نسبة منخفضة جدا مثل البند 

)10( “تتضمن كل وحدة صورة تعكس مضمونها، والذي حصل على )13 %(، 
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ونتيجة لذلك كانت النسبة الكلية الستجابات املشرفني على هذا السؤال ضعيفة إلى 

حد ما حيث كانت )58.7 %(، وقد يعود ذلك إلى وجود بعض املشكالت في تنظيم 

محتوى كتاب “أنت وحياتك”.

جدول (3)
النسبة المئوية الستجابات المشرفين على بنود السؤال الثاني

النسبة المئويةالبنودم

76 %تستند عملية تنظيم واختيار مداخله إلى فلسفة تربوية متسقة.6

79 %يتسم المحتوى باالتصال الرأسي واالتصال األفقي.7

67 %ينظم المحتوى في صورة وحدات تتضمن فكرة محورية8

20 %تبدأ الوحدة بمقدمة مبسطة حياتية9

13 %تتضمن كل وحدة صورة تعكس مضمونها10

77 %يعرض المحتوى في تسلسل منطقي11

76 %يتيح المحتوى فرصة للتحرر من النص12

40 %عناوين الموضوعات تثير الدارسين للحديث حولها13

69 %يساعد المحتوى على استخدام الطريقة التوليفية في تعلم اللغة العربية14

69 %يشجع المحتوى على استخدام تربوية النص (الحوار- الوعي- النقد)15

58.6 %المتوسط

وتعرض بنود السؤال الثاني تفصيال كما يلي:

تستند عملية تنظيم واختيار مداخله إلى فلسفة تربوية متسقة:  .6
وصلت نسبة آراء املشرفني على هذا البند إلى )76 %(، مما يشير إلى اعتقاد 

املشرفني بشكل كبير في أن “تنظيم احملتوى واختيار مداخله تستند إلى فلسفة 

اللغة  بني  التكامل  مدخل  يتبنى  الكتاب  أّن  إلى  ذلك  يرجع  وقد  متسقة”،  تربوية 

واحلساب إال أن هذا التكامل لم يتحقق بصورة حقيقية حيث مت عرض دروس اللغة 

منفصلة عن دروس احلساب ولم يحدث تكامل تام بني اللغة واحلساب، وكان من 
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املمكن حتقيق ذلك من خالل اختيار بعض املوضوعات التي تساعد على التكامل 

مثل موضوع “السوق” حيث ميكن عرض فنون اللغة ومهارات احلساب متكاملة 

في درس واحد.

يتسم المحتوى باالتصال الرأسي واالتصال األفقي:  .7
حتقق هذا البند بدرجة عالية في كتاب “أنت وحياتك” حيث حصل على 79%، 

أنه  إلى  ذلك  يرجع  وقد  باالتصال  يتسم  احملتوى  أن  املشرفني  اعتقاد  إلى  يشير  مما 

املوضوعات وفق  ترتيب  الكتاب من خالل  اللغة في  االتصال بني موضوعات  مت حتقيق 

حروف اللغة فتبدأ من احلروف األكثر سهولة إلى احلروف األكثر صعوبة، كما مت ترتيب 

موضوعات احلساب وفق العمليات فتم البدء باجلمع والطرح ثم القسمة واجلمع إال أنه لم 

يكن هناك اتصال بني موضوعات اللغة واحلساب.

ينظم المحتوى في صورة وحدات تتضمن فكرة محورية  .8
حصل الكتاب على نسبة مقبولة في هذا البند والتي بلغت )67(، مما يشير إلى 

اعتقاد املشرفني بدرجة متوسطة أن احملتوى ينظم في صورة وحدات تتضمن فكرة 

محورية، وقد يعود ذلك إلى أن وحدات اللغة العربية تدور حول فكرة محورية ويكون 

لم يتضح ذلك بشكل كبير في  بينما  الفكرة احملورية  لها اسم خاص يعكس تلك 

دروس احلساب.

تبدأ الوحدة بمقدمة مبسطة حياتية  .9
حصل الكتاب على نسبة ضعيفة جدا في هذا البند وهي )20 %(، وقد يرجع 

الكتاب، ومت االكتفاء  أنه ال توجد مقدمة مبسطة لكل وحدة من وحدات  إلى  هذا 

باملقدمة في بداية الكتاب.

10. تتضمن كل وحدة صورة تعكس مضمونها
اتفق معظم املشرفني على أن وحدات الكتاب ال تتضمن صورة تعكس مضمونها، 

ولذلك حصل هذا البند على نسبة ضعيفة للغاية )13(، وقد يرجع ذلك إلى عدم وجود 

أي صورة في بداية كل وحدة كما أنه ال توجد صفحة منفصلة لوضع تلك الصورة 

وكتابة عنوان الوحدة.
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11. يعرض المحتوى في تسلسل منطقي:
حصل الكتاب على نسبة مرتفعة إلى حد ما )77(، مما يدل على اعتقاد املشرفني 

يبدأ  احملتوى  أن  إلى  ذلك  يرجع  وقد  منطقي،  تسلسل  في  يعرض  احملتوى  أن 

احلسابية  بالعمليات  البدء  مت  احلساب  في  األصعب وكذلك  ثم  األسهل  باحلروف 

البسيطة ثم العمليات األكثر تعقيدا.

12. يتيح المحتوى فرصة للتحرر من النص:
اتفق املشرفون على أن محتوى كتاب أنت وحياتك” يتيح فرصة كبيرة للتحرر من 

النص حيث حصل هذا البند على نسبة )76 %( وهي نسبة مرتفعة، وقد يعود ذلك 

إلى أن الكتاب قائم على املنهجية السريعة التي تؤكد على إتاحة الفرصة للدارسني 

لتقدمي كلمات من مخزونهم اللغوي وخبراتهم احلياتية.

13. عناوين الموضوعات تثير الدارسين للحديث حولها:
يعتقد املشرفون أن عناوين املوضوعات ال تثير الدارسني للحديث حولها بشكل 

كبير، حيث بلغت نسبة استجابات الدارسني على هذا البند )40 %(، وقد يرجع 

ذلك إلى عناوين الدروس جاءت بأسماء احلروف األبجدية والعمليات احلسابية وهو 

ما ال يثير دافعية الدارسني للحديث حولها.

14. يساعد المحتوى على استخدام الطريقة التوليفية في تعلم اللغة العربية:
حصل هذا البند على نسبة متوسطة )69 %(، مما يشير إلى اعتقاد املشرفني 

العربية، وقد  اللغة  التوليفية في تعلم  بأن احملتوى يساعد على استخدام الطريقة 

يعود ذلك إلى أن تبني الكتاب للمنهجية السريعة التي تعتمد على استخدام الطريقة 

التوليفية عن طريق الدمج بني الطريقة التركيبية والطريقة التحليلية.

15. يشجع المحتوى على استخدام تربوية النص (الحوار- الوعي- النقد)
يعتقد املشرفون أن محتوى »كتاب أنت وحياتك« يستخدم تربوية النص )احلوار- 

الوعي- النقد( بشكل مناسب حيث حصل هذا )69 %( وهي متوسطة، وقد يرجع 

ذلك إلى استخدام املنهجية السريعة في الكتاب والتي تؤكد على استخدام احملتوى 

لتربوية النص.
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السؤال الثالث- ما رأيك في موضوعات محتوى كتاب المنهجية السريعة  
أنت وحياتك؟ ويشمل البنود (16 - 25)

من خالل استجابات املشرفني على السؤال الثالث تبني أنه على الرغم من خلو 

اللغوية، ومساعدة الدارس على فهم ذاته واآلخر، وتشجيع  احملتوى من األخطاء 

املوضوعات على استخدام الكلمات احملورية الدوارة، وكذلك مراعاته للبيئات املختلفة 

للدارسني إال أنهم يرون أن احملتوى لم يعكس خطورة األمية بشكل كبير، وكذلك 

اجلدلية  القضايا  بعض  عرض  خالل  من  الناقد  بالتفكير  واضح  بشكل  يهتم  لم 

واملشكالت غير النمطية، ولقد وصلت متوسط نسبة استجابات املشرفني على هذا 

السؤال )73 %( وهي نسبة مرتفعة.

جدول (4)
النسبة المئوية الستجابات المشرفين على بنود السؤال الثالث

النسبة المئويةالبنودم

92 %يخلو المحتوى من األخطاء اللغوية16

57 %تعكس موضوعات المحتوى خطورة األمية17

الحسابية 18 والمهارات  اللغة  فنون  بين  التكامل  الموضوعات  تراعي 
67 %والمضامين الثقافية.

71 %ترتبط الموضوعات بقضايا ومشكالت من المجتمع المحلي.19

74 %يراعي المحتوى البيئات المختلفة للدارسين.20

57 %يهتم بالتفكير الناقد ويتضمن قضايا جدلية ومشكالت غير نمطية.21

84 %تشجع الموضوعات على استخدام الكلمات المحورية الدوارة.22

87 %تساعد الموضوعات الدارس على فهم ذاته وفهم اآلخر23

70 %تراعي الموضوعات مستوى اإلنقرائية لدى الدارسين.24

71 %تركز الموضوعات على إكساب الدارس رموز ما لديه من مدلوالت25

73 %المتوسط
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وتعرض بنود السؤال الثالث تفصيال كما يلي:

16. يخلو المحتوى من األخطاء اللغوية
اتفق املشرفون إلى حد كبير على أن احملتوى يخلو من األخطاء اللغوية، حيث 

النسبة  % وهي نسبة عالية جدا، وميكن تفسير هذه   92 البند على  حصل هذا 

املرتفعة إلى أن احملتوى يخلو من األخطاء العلمية.

17. تعكس موضوعات المحتوى خطورة األمية
يرى املشرفون أن موضوعات احملتوى تعكس خطورة األمية بشكل متوسط حيث 

أن النسبة التي حصل عليها هذا البند لم تتعد )%57( وهي نسبة متوسطة إال 

أن هذا يشير إلى ضرورة زيادة االهتمام بعرض خطورة األمية نظر إلى األهمية 

البالغة لهذا البند.

الحسابية  والمهارات  اللغة  فنون  بين  التكامل  الموضوعات  18. تراعي 
والمضامين الثقافية.

يعتقد املشرفون أن موضوعات احملتوى تراعي التكامل بني فنون اللغة واملهارات 

نسبة  وصلت  حيث  ما  حد  إلى  مناسب  بشكل  الثقافية  واملضامني  احلسابية 

استجاباتهم على هذا البند )%67( وهي نسبة متوسطة، وقد يعود ذلك إلى وجود 

عدد من املوضوعات التي حتقق هذا التكامل، مثل: أنت وبيئتك، وأنت وصحتك، 

أنت ومشروعاتك....

19. ترتبط الموضوعات بقضايا ومشكالت من المجتمع المحلي.
أن  املشرفني  اعتقاد  إلى  يشير  مما   )71%( مرتفعة  نسبة  البند  هذا  حقق 

موضوعات احملتوى ترتبط بقضايا ومشكالت املجتمع احمللي بشكل واضح، وقد 

يعود ذلك إلى وجود العديد من املوضوعات التي تناقش تلك القضايا واملشكالت 

مثل: ال للتدخني، ماكينة اخلياطة، مشروع صباح، اجلمعيات األهلية....
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20. يراعي المحتوى البيئات المختلفة للدارسين.

املختلفة  البيئات  يراعي  وحياتك”  “أنت  كتاب  محتوى  أن  املشرفون  يعتقد 

للدارسني، وذلك قد يرجع إلى تركيز املنهجية السريعة على احلوار ومناقشة القضايا 

التي تراعي البيئات املختلفة للدارسني.

21.  يهتم بالتفكير الناقد ويتضمن قضايا جدلية ومشكالت غير نمطية.

وصلت نسبة استجابات املشرفني على هذا البند )57 %( وهي نسبة متوسطة، 

وقد يرجع ذلك إلى ضعف محتوى الكتاب في عرض القضايا اجلدلية واملشكالت 

غير النمطية التي تثير اجلدل داخل حلقة الدراسة وتساعد على تبادل اآلراء مما قد 

ينمي قدرة الدارسني على التفكير الناقد.

22.  تشجع الموضوعات على استخدام الكلمات المحورية الدوارة.

الكلمات احملورية الدوارة تشير إلى استخدام الدارس حلروف أحد الكلمات في 

إنتاج كلمات أخرى فمثال حروف كلمة حبر، ميكن أن نكون منها كلمة بحر، وكلمة 

حرب....... وقد اتفق املشرفون على أن موضوعات كتاب “أنت وحياتك” يشجع 

الدارسني على استخدام الكلمات احملورية الدوارة، وقد يعود ذلك إلى أن استخدام 

الكلمات احملورية الدوارة يعد أحد األسس املهمة في استخدام املنهجية السريعة 

في محو األمية.

23. تساعد الموضوعات الدارس على فهم ذاته وفهم اآلخر

من خالل حتليل استجابات املشرفني تبني أن موضوعات الكتاب األول تسهم 

في تنمية فهم الدارس لذاته وفهم اآلخر بصورة كبيرة جدا حيث وصلت نسبة هذا 

البند 87 % حيث تدور وحدات الكتاب بشكل واضح حول مساعدة الدارس حول 

فهم ذاته وفهم اآلخر، ومن األمثلة على تلك الوحدات: من أنت، أنت وحقوقك، أنت 

واآلخر، أنت ومشروعاتك.............
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24. تراعي الموضوعات مستوى اإلنقرائية لدى الدارسين.
يعتقد املشرفون أن املوضوعات تراعي مستوى االنقرائية لدى الدارسني بشكل 

%( وهي نسبة جيدة، وقد يعود  البند على نسبة )70  مناسب حيث حصل هذا 

السبب في ذلك إلى أن الكلمات املستخدمة في كتاب “أنت وحياتك” تتميز بالبساطة 

والسهولة واستخدام اجلمل القصيرة.

25. تركز الموضوعات على إكساب الدارس رموز ما لديه من مدلوالت:
أن  املشرفني  اعتقاد  إلى  يشير  مما   )%  71( نسبة  على  البند  هذا  حصل 

موضوعات الكتاب تركز على إكساب الدارس رموز ما لديه من مدلوالت، وقد يرجع 

هذا إلى أن املنهجية السريعة تقوم على اختيار الكلمات من املناقشات التي يقوم 

بها الدارسون مع املعلم وبالتالي فإن هذه الكلمات يكون لها مدلوالت لديهم وبعد 

ذلك يتم اكتساب رموز هذه الكلمات.

السؤال الرابع- ما رأيك في األنشطة الموجودة بكتاب المنهجية السريعة 
“ أنت وحياتك”؟ ويشمل البنود (26 - 35)

األنشطة  على  ركزت  وحياتك”  “أنت  كتاب  أنشطة  أن  املشرفني  غالبية  يرى 

أهملت  أنها  إال  القراءة والكتابة واحلساب  مهارات  تنمي  التي  اللغوية واحلسابية 

إلى حد كبير االهتمام باألنشطة التي تنمي املهارات العقلية واملهارات االجتماعية، 

ومهارات التعلم الذاتي، كما أهملت تنفيذ أنشطة تنموية بسيطة لذا فقد حصل هذا 

السؤال على نسبة متوسطة تساوي 49.5 % فقط وهي نسبة ال تتماشى مع أهمية 

وجود أنشطة بكتاب املنهجية السريعة.

جدول (5)

النسبة المئوية الستجابات المشرفين على بنود السؤال الرابع

النسبة المئويةالبنودم

57 %تساعد األنشطة في تنمية المهارات العقلية لدى الدارسين.26
56 %تساعد األنشطة في تنمية المهارات االجتماعية (التعاون – النظام...)27
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54 %تتيح األنشطة الفرصة للدارس الكتساب مهارات وظيفية28
51 %تتصف األنشطة بالبساطة وسهولة التنفيذ.29
53 %تثير األنشطة دافعية الدارس نحو ممارسة ما تعلمه في بيئته.30
61 %تساعد األنشطة الدارس على إنتاج مفردات جديدة.31
47 %توظف األنشطة الصور والرسوم في تشجيع الدارسين على التأمل والحوار.32
32 %تساعد األنشطة الدارسين على القيام بمشروعات تنموية بسيطة.33
48 %تشجع األنشطة على مزيد من الدراسة والتعلم الذاتي.34
36 %تشجع األنشطة على التعلم التشاركي35

49.5 %المتوسط

وتعرض بنود السؤال الرابع تفصيال كما يلي:

26. تساعد األنشطة في تنمية المهارات العقلية لدى الدارسين.
يرى معظم املشرفني أن األنشطة اهتمت بالدرجة األولى بتنمية مهارات اللغة 

املالحظة،  مهارات  مثل:  العقلية  املهارات  ما  حد  إلى  أهملت  أنها  إال  واحلساب، 

والتصنيف ....، لذا حصل الكتاب على 57 % . 

27. تساعد األنشطة في تنمية المهارات االجتماعية (التعاون – النظام...)
أظهرت آراء املشرفني أن اهتمام األنشطة باملهارات االجتماعية مثل: التعاون، 

والنظام، والتواصل، وتشجيع اآلخرين ... كان متواضعا إلى حد ما لذا كانت نسبة 

هذا البعد 54 %  

28. تتيح األنشطة الفرصة للدارس الكتساب مهارات وظيفية
يعتقد املشرفون أن األنشطة بكتاب “أنت وحياتك” تتيح بصورة ضعيفة الفرصة 

للدارس الكتساب مهارات وظيفية، حيث حصل هذا البند على )%54( وهي نسبة 

ضعيفة، وقد يعود ذلك إلى تركيز الكتاب في أحيان كثيرة على املهارات األكادميية 

وإهماله للمهارات الوظيفية التي يحتاجها الدارس ليستفيد مما يتعلمه في حياته 

اليومية.
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29. تتصف األنشطة بالبساطة وسهولة التنفيذ.
بدرجة  ولكن  التنفيذ  وسهولة  بالبساطة  تتصف  األنشطة  أن  املشرفون  يرى 

ضعيفة؛ حيث لم يحصل الكتاب إال على نسبة مقدارها )%51(، وقد يرجع ذلك إلى 

عدم تركيز الكتاب على األنشطة بشكل كبير وتنويع تلك األنشطة وعرضها بشكل 

مبسط يتيح للدارس فرصة تنفيذه بسهولة.

30. تثير األنشطة دافعية الدارس نحو ممارسة ما تعلمه في بيئته.
من خالل آراء املشرفني حصل الكتاب على نسبة )53 %( في هذا البند ويرجع 

ذلك إلى أنه بالرغم من وجود بعض الدروس التي ميكن أن تثير دافعة الدارس نحو 

ممارسة ما تعلمه في البيئة إلى أن هذه الدروس ركزت على تقدمي معلومات حول 

موضوعات الدروس ولم تهتم بتنفيذ أنشطة للتدريب على املهارات ويتضح ذلك في 

موضوعات املواطنة، فيروس سي، القيمة املكانية لألرقام.... 

31. تساعد األنشطة الدارس على إنتاج مفردات جديدة.
يرى املشرفون أن األنشطة تساعد الدارس على إنتاج مفردات جديدة بشكل 

مقبول حيث حصل هذا البند على )61 %(، وقد يرجع ذلك إلى أن املنهجية السريعة 

تتيح للدارس الفرصة إلنتاج احملتوى بنفسه وممارسة أنشطة تساعدهم على إنتاج 

مفردات جديدة.

التأمل  على  الدارسين  تشجيع  في  والرسوم  الصور  األنشطة  توظف   .32
والحوار.

يعتقد املشرفون أن هذا البند حتقق بشكل ضعيف جدا حيث لم تتعد نسبته 

)47 %( وهي نسبة ضعيفة تدل على تواضع توظيف األنشطة للصور والرسوم في 

تشجيع الدارسني على التأمل واحلوار، وقد يعود ذلك إلى النقص الواضح في عدد 

الصور املوجودة بالكتاب وحجمها الصغير وكذلك عدم وضوحها كما أنها ال توظف 

بشكل كبير من خالل النصوص والتدريبات واألنشطة.
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33. تساعد األنشطة الدارسين على القيام بمشروعات تنموية بسيطة.

تنموية  القيام مبشروعات  الدارسني على  أن األنشطة تساعد  يعتقد املشرفون 

بسيطة بشكل ضعيف للغاية حيث لم تتعد هذه النسبة )32 %( وهي نسبة قليلة 

جدا، وقد يرجع السبب في ذلك إلى أنه مت التركيز على أنشطة القراءة والكتابة 

واحلساب ولم يتم التركيز على تنفيذ تلك املشروعات التنموية مبا فيه الكفاية.

34. تشجع األنشطة على مزيد من الدراسة والتعلم الذاتي.

الدارسني  بتشجيع  االهتمام  ما  حد  إلى  أهملت  األنشطة  أن  املشرفون  يرى 

على مزيد من الدراسة وإكسابهم مهارات التعلم الذاتي لذا حصل هذا البعد على 

)48 %( فقط.

35. تشجع األنشطة على التعلم التشاركي

يرى املشرفون أن األنشطة اعتمدت على منط التعلم الفردي ولم يتم توجيه أي 

اهتمام لتنفيذ األنشطة بصورة تشاركية لذا حصل الكتاب على )36 %( وهي نسبة 

ضعيفة.

السؤال الخامس- ما رأيك في تقويم الدارسين بكتاب المنهجية السريعة  

أنت وحياتك؟ ويشمل البنود (36- 45)

يرى املشرفون أن الكتاب اهتم ببعض اجلوانب مثل وضع أسئلة بعد كل درس 

وكذلك في نهاية كل وحدة، واالهتمام بتوفير أماكن وفراغات لتدوين اإلجابات، إال 

أنه أهمل بعض اجلوانب املهمة مثل االهتمام باملهام األدائية واألسئلة التي تقيم 

وتنظيم  آرائهم  عن  التعبير  على  الدارسني  قدرة  وقياس  النقدي  والوعي  االبتكار 

أفكارهم لذا أعطت إجابات املشرفني على هذا السؤال نسبة ضعيفة إلى حد ما 

وهي )50.5 %(.
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جدول (5)

النسبة المئوية الستجابات المشرفين على بنود السؤال الخامس

النسبة المئويةالبنودم

74 %توجد أسئلة بعد كل درس وفى نهاية كل وحدة.36

37 %يتضمن التقويم مهام أدائية يمكن استخدامها في ملف اإلنجاز37

51 %يراعي التقويم تنوع األسئلة (اختيار من متعدد– أكمل – مقال...).38

35 %يتضمن التقويم أسئلة تقيس قدرة الدارس على االبتكار والوعي النقدي39

51 %يقيس التقويم قدرة الدارسين على التعبير عن آرائهم وتنظيم أفكارهم.40

62 %يهتم التقويم بمهارات القراءة والكتابة والحساب والجوانب الثقافية41

86 %توفر أماكن وفراغات لتدوين اإلجابات42

32 %تستخدم الصور والرسوم في التقويم43

57 %األسئلة واقعية وحقيقية من بيئة الدارسين.44

20 %تقدم إجابات لبعض األسئلة45

50.5 %المتوسط

وتعرض بنود السؤال اخلامس تفصيال كما يلي:

36. توجد أسئلة بعد كل درس وفى نهاية كل وحدة.

يرى املشرفون أنه توجد أسئلة بعد كل درس وفي نهاية كل وحدة ولذا مت إعطاء 

هذا البند نسبة مقدارها )74 %( وهي نسبة مرتفعة، وقد يرجع ذلك إلى وجود 

أسئلة في نهاية كل درس حتت عنوان تدريبات وكذلك وجود أسئلة في نهاية كل 

وحدة حتت عنوان “اعرف مستواك”.

37. يتضمن التقويم مهام أدائية يمكن استخدامها في ملف اإلنجاز

يرى املشرفون أن أسلوب التقومي املتبع اقتصر في الكتاب على املهام الكتابية 

التي تستخدم الورقة والقلم وأهمل إلى حد بعيد املهام األدائية التي حتتاج القيام 

مبمارسات وأنشطة متنوعة ولذا حصل الكتاب على نسبة 37 % فقط.
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38. يراعي التقويم تنوع األسئلة (اختيار من متعدد– أكمل – مقال...).
يعتقد املشرفون أن التقومي يراعي تنوع األسئلة بدرجة متوسطة؛ حيث حصل 

هذا البند على نسبة مقدارها )51 %(، وقد يرجع ذلك إلى اقتصار الكتاب في 

معظم األحوال على أسئلة اإلكمال مع وجود فرص قليلة ألنواع األسئلة األخرى.

39. يتضمن التقويم أسئلة تقيس قدرة الدارس على االبتكار والوعي النقدي
يرى املشرفون أن تقومي كتاب “أنت وحياتك: لم يهتم بهذا النوع من األسئلة 

التي تتطلب ابتكار أشياء جديدة أو قياس الوعي النقدي لدى الدارسني لذا حصل 

الكتاب األول على )35 %( وهي نسبة ضعيفة.

وتنظيم  آرائهم  عن  التعبير  على  الدارسين  قدرة  التقويم  يقيس   .40
أفكارهم.

حصل هذا البند على نسبة مقدارها )51 %( وهي نسبة ضعيفة، ميكن تفسيرها 

بأن التقومي لم يطرح أسئلة ميكنها أن تقيس قدرة الدارسني على التعبير عن آرائهم 

في القضايا املختلفة وكيفية تنظيم أفكارهم.

41. يهتم التقويم بمهارات القراءة والكتابة والحساب والجوانب الثقافية.
يرى املشرفون أن التقومي بكتاب “أنت وحياتك” اهتم مبهارات القراءة والكتابة 

واحلساب إال أنه أهمل اجلوانب الثقافية لذا حصل على نسبة مقدارها )62 %( .

42. توفر أماكن وفراغات لتدوين اإلجابات
حصل هذا البند على أعلى نسبة في الكتاب حيث حصل على نسبة مقدارها 

)86 %( وذلك قد يرجع إلى وفرة األماكن والفراغات املخصصة لتدوين اإلجابات.

43. تستخدم الصور والرسوم في التقويم
يرى املشرفون أن الكتاب لم يلتفت إلى أهمية استخدام الصور والرسوم في 

التقومي لذا حصل الكتاب على نسبة صغيرة مقدارها )32 %(
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44. األسئلة واقعية وحقيقية من بيئة الدارسين.
بدرجة  وذلك  الدارسني  بيئة  ومن  وحقيقية  واقعية  األسئلة  أن  املشرفون  يرى 

متوسطة حيث حصل هذا البند على نسبة مقدارها )57 %( وهي نسبة متوسطة 

أسئلة  الدارسني وبخاصة  بيئة  إلى حد ضعيف  األسئلة راعت  أن  إلى  تعود  وقد 

ومسائل احلساب التي لم تتعرض لبيئة الدارسني.

45. تقدم إجابات لبعض األسئلة
لألسئلة حيث  إجابات  يقدم  “أنت وحياتك” ال  كتاب  أن  املشرفني  يرى معظم 

حصل هذا البند على نسبة مقدارها )20 %( وهي نسبة متدنية جدا.  

السؤال السادس- ما رأيك في إخراج كتاب المنهجية السريعة  أنت وحياتك؟ 
ويشمل البنود (46 - 55)

نظرا إلى االهتمام الواضح بإخراج كتاب “أنت وحياتك” فقد حصل الكتاب 

على نسبة مقدارها )66.1 %( في هذا السؤال وهي نسبة متوسطة، وقد يرجع 

ذلك إلى الغالف اجلذاب وبنط الكتابة الواضح وشكل الصفحة املناسب ونوع الورق 

املناسب والتجليد اجليد وكذلك احتواء الكتاب على فهرس .... وقد كان هناك بعض 

أوجه القصور مثل عدم وجود فواصل بني كل وحدة وأخرى.

جدول (6)
النسبة المئوية الستجابات المشرفين على بنود السؤال السادس

النسبة البنودم
المئوية 

72 %يكون الغالف جذابا ومن مادة متينة.46

63 %يكون حجم الكتاب مناسبا.47

73 %يكون بنط الكتابة والمسافة بين السطور وشكل الصفحة مناسبة.48

10 %توجد فواصل بين كل وحدة وأخرى.49

78 %يكون نوع الورق مناسبا.50

88 %يكون تجليد الكتاب مناسبا 51

72 %تستخدم حروف ذات أحجام مختلفة للتفريق بين العناوين الرئيسية والفرعية.52
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64 %يحتوي الكتاب على مقدمة واضحة.53

92 %تحتوى على فهرس.54

49 %تكون الصور واألشكال والرسوم واضحة وفي المكان المناسب55
66.1 %المتوسط

وتعرض بنود السؤال السادس تفصيال كما يلي:

46. يكون الغالف جذابا ومن مادة متينة.
يرى معظم املشرفني أن غالف الكتاب جذاب ومن مادة متينة حيث حصل هذا 

البند على نسبة مقدارها )72 %( وهي نسبة عالية وقد يرجع ذلك إلى عنوان الكتاب 

مختصر “أنت وحياتك”، وقد يثير هذا العنوان اهتمام الدارسني بدرجة مقبولة، 

أما ألوان الغالفني والصور املصاحبة لهما فإن ذلك قد يثير جاذبية الدارسني نحو 

الكتاب بدرجة كبيرة.

47. يكون حجم الكتاب مناسبا.
يرى املشرفون أن حجم الكتاب مناسب بدرجة متوسطة؛ حيث وصلت نسبة هذا 

البند )63 %( وقد يرجع ذلك إلى أن طول الكتاب وعرض يأخذان نفس أبعاد الورقة 

B5 وهذه مناسبة إلى حد ما من وجهة نظر املشرفني.

48. يكون بنط الكتابة والمسافة بين السطور وشكل الصفحة مناسبة.
يرى أغلب املشرفني أن بنط الكتابة املستخدم في الكتاب مناسب بدرجة ممتازة 

ملستوى الدارسني، سواء من حيث الكلمات أو العناوين أو الفقرات كما أن شكل 

الصفحة جيد إلى حد ما لذا حصل على )73 %( وهي نسبة مرتفعة.

49. توجد فواصل بين كل وحدة وأخرى.
يرى معظم املشرفني أنه ال توجد أي فواصل بني الوحدات كما أن اسم الوحدة 

ال يكتب في بداية كل وحدة لذا لم يحصل هذا البند في الكتاب إال على )10 %( 

وهي نسبة ضعيفة للغاية.
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50. يكون نوع الورق مناسبا.
يرى املشرفون أن الكتاب يتميز بجودة الورق املستعمل ومتانته إال أنه ليس من 

النوع الالمع، وهذا يناسب استعمال الدارسني لذا حصل هذا البند على نسبة كبيرة 

جدا وهي )78 %(

51. يكون تجليد الكتاب مناسبا 
اتفق معظم املشرفني على أن جتليد الكتاب مناسب؛ حيث حصل هذا البند على 

نسبة مرتفعة للغاية وهي )88 %(؛ وقد يرجع ذلك إلى أن جتليد الكتاب جيد؛ حيث 

لوحظ أن الغالف اخلارجي من الورق املقوى ومدبس بدبوسني وملصق بدرجة جيدة.

الرئيسة  العناوين  بين  للتفريق  مختلفة  أحجام  ذات  حروف  تستخدم   .52
والفرعية.

ذات  “أنت وحياتك”  كتاب  في  املستخدمة  احلروف  أن  املشرفني  أغلب  يعتقد 

أحجام مختلفة للتفريق بني العناوين الرئيسة والفرعية ولذلك حصل هذا البند على 

نسبة مرتفعة وهي )72 %(

53. يحتوي الكتاب على مقدمة واضحة.
يرى معظم املشرفني أن مقدمة الكتاب واضحة بدرجة متوسطة؛ حيث حصل هذا 

البند على نسبة مقدارها )64 %(؛ وقد يعود ذلك إلى وجود ثالث مقدمات للكتاب: 

األولى تخاطب املعلم وتوضح فلسفة املنهجية السريعة وكذلك اجلهود التي تقوم بها 

هيئة اليونسكو، واملقدمة الثانية موجهة للمعلم والدارس وتوضح بعض جهود الهيئة 

العامة لتعليم الكبار، والهدف من كتاب أنت وحياتك، أما املقدمة الثالثة فموجهة إلى 

الدارس وهي مختصرة توضح فيها أهداف الكتاب، وأهميته بالنسبة إلى حياة الدارس.

54. تحتوى على فهرس.
يرى املشرفون أن فهرس الكتاب واضح، ويساعد بشكل مميز الدارسني على 

تعرف محتويات الكتاب، لذا حصل الكتاب على %92 في هذا البند.
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55. تكون الصور واألشكال والرسوم واضحة وفي المكان المناسب
حصل هذا البند على نسبة ضعيفة )49 %(، وقد يعود ذلك إلى قلة عدد الصور 

والرسوم بالكتاب، كما أن حجم الصور غير مناسب في معظم الدروس، والعديد 

منها غير واضحة وليست في األماكن املناسبة.

التعليق على النتائج:

من خالل االطالع على آراء املشرفني في املنهجية السريعة “كتاب أنت وحياتك” 

مت التوصل إلى النتائج التالية:

المنهجية 	  كتاب  تدريس  أهداف  في  رأيك  ما   “ األول  السؤال  حصل 

السريعة  أنت وحياتك؟” أقل نسبة وهذا قد يشير إلى أن هناك إغفاال 
ألهمية كتابة األهداف بشكل واضح في بداية كل وحدة وفي بداية كل درس 

وذلك ملساعدة املعلم والدارس على حتديد مخرجات التعلم املتوقعة وبالتالي 

يصبح التعلم عملية موجهة نحو أهداف بعينها.

حصل السؤال الرابع “ ما رأيك في األنشطة الموجودة بكتاب المنهجية 	 

السريعة  أنت وحياتك؟ على أقل نسبة بعد السؤال األول ويدل ذلك على 
مدى إهمال الكتاب لألنشطة حيث جاءت األنشطة في معظمها متمحورة 

حول تعليم القراءة والكتابة واحلساب والتدريب على تلك املهارات باستخدام 

ببيئاتهم  املتعلمني  تربط  التي  األدائية  األنشطة  إهمال  مع  والقلم  الورقة 

ومجتمعاتهم احمللية وتساعد في حتقيق تنمية حقيقية وتعكس عملية محو 

األمية بأبعادها املختلفة وليس القراءة والكتابة فقط.

إن كتاب “أنت وحياتك” ال يتناسب مع احتياجات الكبار ورغباتهم كما 	 

أنها بعيدة عن الواقع وسوق العمل بكل احتياجاته ومتطلباته.

إن الكتاب ال يتصل بحياة الدارسني كما أنه ال يساعد على حل مشاكلهم 	 

عيشهم  لكسب  يوظفونها  مهارات  يكسبهم  ال  أنه  إلى  باإلضافة  اليومية 

وتوفير حياة مناسبة لهم وألفراد أسرهم.
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توجد فجوة بني ما يوضع للدارسني من كتب وبرامج وبني ثقافة املجتمع 	 

سبيل  على  احلاسوب  بتعليم  خاصة  موضوعات  أي  توجد  فال  املعاصر، 

املثال.

ثانيا- نتائج استطالع رأي المعلمين:

مت رصد إجابات املعلمني على أسئلة االستطالع وتفريغها، وحساب التكرارات 

والنسب املئوية لتلك اإلجابات، وقد جاءت نتائج االستبانة على النحو التالي:

السؤال األول- هل هذه أول مرة تعمل كمدرس لمحو األمية ؟

بلغت نسبة املعلمني الذي عملوا من قبل كمدرسني حملو األمية حوالي )23 %( 

فقط أما نسبة املعلمني الباقية )67 %( فهم يعملون ألول مره كمدرسني في محو 

األمية، وقد يشير هذا إلى ضرورة تقدمي املزيد من البرامج التدريبية ملعلمي محو 

األمية للتغلب على نقص اخلبرة امليدانية في مجال محو األمية.

السؤال الثاني: ما الخبرات السابقة الموجودة لديك (في حالة وجودها) ؟

تبني من خالل االستجابات التنوع الواضح في خبرات املعلمني ما بني املعلمني 

ذوي  املعلمني  نسبة  بلغت  الكبير، حيث  اخلبرات  ذوي  املتمرسني  اجلدد واملعملني 

محو  بفصول  العمل  في  اخلبرات  هذه  ومتثلت   %  55 حوالي  السابقة  اخلبرات 

األمية، أو مبدارس التعليم العام باألجر أو في أعمال إدارية .. 

السؤال الثالث: في رأيك ما الفرق بين المناهج األخرى التي قمت بتدريسها 
وبين هذا المنهج وهذه الطريقة ؟

األكثر  من  االستجابات  وترتيب  السؤال  هذا  على  املعلمني  إجابات  رصد  مت 

شيوعا إلى األقل شيوعا وكان من ضمن االستجابات األكثر شيوعا:

املناهج األخرى تعتمد على نص موضوع يدور حول فكرة معينة سواء أكان . 1

جملة معينة أم اسم إشارة أو اسم موصول،  أما املنهج السريع فيعتمد على 

احلوار واملناقشة مع الدارس وعمل نص من خالله
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أن هذا املنهج وهذاه الطريقة تعتمد على الدارس وجتعله يشارك في العملية . 1

التعليمية وجتعل الدارس هو الذي يقول الكلمات ويسجل من خالل خبرات 

سابقة لديه حيث أن لديه املدلول وينقصه الرمز.

املناهج األخرى تدور حول فكرة معينة أما املنهج السريع فيعتمد على . 1

احلوار واملناقشة بني الدارسني وعمل نص من خالل تربوية النص

املناهج األخرى تتشعب فيها أهداف الدرس ويكون هناك صعوبة في فهم . 1

الدرس، في هذا املنهج سهولة تدريسه وسرعة استيعابه.

الكبير  الوعي  مقدار  السؤال  هذا  على  املعلمني  استجابات  خالل  من  ويتضح 

باملنهجية السريعة والفرق بينها وبني املناهج األخرى، حيث كانت اإلجابات في أغلب 

األحيان علمية وتنم عن فهم عميق لطبيعة املنهجية السريعة.

السؤال الرابع- هل ترى أن الدروس في هذا المنهج متدرجة وتراعي االنتقال 
البسيط والسلس للدروس األخرى؟

أجاب املعلمني على هذا السؤال على النحو التالي:

نعم: )%38(  -

ال: )%5(  -

إلى حد ما: )%21(  -

وهذه االستجابات تشير إلى أن معظم املعلمني يعتقدون في أن املنهجية السريعة 

البسيط والسلس  االنتقال  متدرجة وتراعي  “أنت وحياتك”  كتاب  في  املستخدمة 

للدروس األخرى.

السؤال الخامس- باستخدام هذا المنهج هل ترى أنه أصبح لديك القدرة حاليا 
على وضع نص تربوي ؟

أجاب املعلمون على هذا السؤال على النحو التالي:

نعم: )47 %(  -
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ال: )21 %(  -

إلى حد ما: )41 %(  -

وهذه االستجابات تشير إلى أن هناك عددا من املعلمني ال يزالون في حاجة إلى 

مزيد من البرامج التدريبية وذلك الكتساب القدرة على وضع نص تربوي.

السؤال السادس- هل ترى أن هناك تقدما ملحوظا في مستوى الدارسين من 
خالل التفاعل والمشاركة اإليجابية بين المعلم والدارس ؟

أجاب املعلمون عن هذا السؤال على النحو التالي:

نعم: )29 %(  -

ال: )3 %(  -

إلى حد ما: )5 %(  -

وهذه االستجابات تشير إلى اعتقاد جميع املعلمني تقريبا في فاعلية املنهجية 

التفاعل  من خالل  الدارسني وذلك  مستوى  في  ملحوظ  تقدم  في حتقيق  السريعة 

واملشاركة اإليجابية بينهم وبني الدارسني.

السؤال السابع- في رأيك ما هي أفضل مميزات هذا المنهج وهذه الطريقة 
السريعة ؟

أنها تسرع من معدل التعلم واستثمار الوقت.. 1

سهولة تعلم الدروس وسرعة واستيعابها.. 1

االنتقال من درس إلى آخر بعد الفهم املطلوب.. 1

أنها حتقق للدارس زمنا أقل فليس للزمن ضغط عليه لتحقيق تقدم ملموس.. 1

الدروس في هذا املنهج متدرجة وتراعي االنتقال من البسيط وكما تراعي . 1

التسلسل مع الدروس األخرى.

حتقيق املشاركة التي تدور بني املعلم والدارسني.. 1

متكن من تعرف بعض العمليات احلسابية.. 1
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يعمل هذا املنهج على فهم الدارس للكلمات بسهولة.. 1

يعلم احلساب والقراءة معا للدارس بسهولة ويسر.. 1

يكسب الدارس خبرات كثيرة.. 11

يعطي الدارس خبرة على وضع النص.. 11

يعطي املنهج اجلديد للمتعلم دورا إيجابيا مع املدرس في عمل املادة العلمية . 11

كلمات  خالل  من  الدارسني  بني  حوار  بعمل  يتم  وهذا  التربوي”  “النص 
محورية وعمل جمع من هذه الكلمات ومنها يكون النص املقترح وكذلك عمل 

كلمات دوارة وعنوان لهذا النص يدل على احملتوى.

من مميزات هذا املنهج ربح الوقت والبناء على خبرات الدارسني واملشاركة . 11

البناءة للدارسني مع املعلم واستنتاج املادة العلمية املعرفية.

مشاركة الدارس في حل املشكالت احمليطة به والعمل على معرفة حقوقه . 11

وواجباته.

وتشير هذه االستجابات إلى اقتناع املعلمني التام بأهمية املنهجية السريعة في 

محو األمية، وبدورها في حتقيق نتائج أفضل في زمن أقل. 

السؤال الثامن- ما التعديالت التي ترى ضرورة إضافتها للتغلب على نواحي 
القصور بالمنهج؟

توفير مزيد من التدريبات ملعلمي محو األمية على كيفية تدريس هذا املنهج.. 1

إعطاء تدريبات وأسئلة كافية على كل مثال.. 1

زيادة عدد األسئلة والتدريبات بالكتاب، وربط األسئلة والتدريبات مبوضوع النص.. 1

التأكيد على التكامل بني موضوعات احلساب والقراءة .. 1

توفير صور وقصص قصيرة من داخل احلياة للدرس.. 1

اقتراح عمل ورش عمل للدارسني.. 1

زيادة مدة الدراسة أكثر من ثالثة شهور.. 1

اقتراح تقدمي شهادات سريعة وفورية لتشجيع الدارسني.. 1
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اقتراح توضيح الصور املوجودة بالدروس. . 1

زيادة الوسائل املستخدمة إليضاح الدرس.. 11

في  أخذها  ينبغي  لذا  كبيرة،  أهمية  ذات  مقترحات  السابقة  التعديالت  وتعتبر 

االعتبار عند القيام بأي عملية تطوير لهذا املنهج في املستقبل.

كافية  بالكتاب  الموجودة  التقويم  أساليب  أن  ترى  هل  التاسع-  السؤال 
ومتنوعة ومناسبة لتقويم الدارس فعليا ؟

أجاب املعلمون على هذا السؤال على النحو التالي:

نعم: )06 %(  -

ال: )62 %(  -

إلى حد ما: )41 %(  -

وهذه االستجابات تشير إلى ضرورة مراجعة أساليب التقومي بالكتاب وتطوير 

هذه األساليب كما وكيفا، بحيث يتم تنويع هذه األساليب وعدم قصرها على األسئلة 

التي تقيس القراءة والكتابة ولكن استخدام أساليب تقومي األداء.

ثالثا- نتائج مقابلة الدارسين:

مت تطبيق مقابلة جماعية مع الدارسني في صورة لقاءات بؤرية بواقع لقاء بؤري في 

كل مركز من املراكز األربعة حيث مت إجراء 8 لقاءات بؤرية كل لقاء ضم 15 دارسا، 

التكرارات  املقابلة وتفريغها، وحساب  الدارسني على أسئلة  وقد مت رصد إجابات 

والنسب املئوية لتلك اإلجابات، وقد جاءت نتائج املقابلة على النحو التالي:

السؤال األول- إلى أي مدى استمتعت بدراسة كتاب أنت وحياتك؟ 

أجاب )87 %( من الدارسني أنهم استمتعوا بدراسة كتاب “أنت وحياتك” في 

حني أجاب )13 %( بأنهم لم يستمتعوا بدارسة الكتاب، مما يشير إلى رضا معظم 

الدارسني عن تطبيق املنهجية السريعة في محو األمية.
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حضورك  قبل  المواد  بعض  بتجهيز  المدرس  يكلفك  هل  الثاني-  السؤال 

اللقاء؟ وهل تنفذ كل ما يكلفك به؟ 

قبل  املواد  بعض  بتجهيز  يكلفهم  املدرس  أن  الدارسني  من   )%  56( أجاب 

احلضور وأنهم ينفذون التكليفات، بينما أجاب الباقون بأن املدرس ال يكلفهم بتجهيز 

أي مواد، وقد يعود السبب في ذلك اعتقاد بعض املدرسني أن الدارسني منشغلون 

بالعمل لدرجة أنه ال ميكن تكليفهم بتجهيزات قبل احلضور.

السؤال الثالث- هل يوجه المدرس أسئلة للدارسين من أثناء اللقاء؟ 

أجاب )71 %( من الدارسني أن املدرس يوجه لهم أسئلة في أثناء اللقاء وهذا 

يدل على حرص املعلمني على استخدام أسلوب احلوار واملناقشة في أثناء عملية 

التدريس وإشراك املتعلمني في احلوار.

السؤال الرابع- هل يشجعك المعلم على الحوار حول موضوع الدرس؟

حول  احلوار  على  يشجعهم  ال  املعلم  أن  على  الدارسني  من   )%  62( أجاب 

موضوع الدرس، وهذا يدل على وجود قصور في هذا اجلانب حيث أن املنهجية 

وبني  والدارسني  املعلم  بني  احلوار  استخدام  على  أساسي  بشكل  تقوم  السريعة 

الدارسني وبعضهم البعض.

السؤال الخامس- هل يسجل المعلم بعض الكلمات والعبارات التي يطرحها 

الدارسون ؟

أجاب )60 %( من الدارسني أن املعلم يسجل بعض الكلمات والعبارات التي 

يطرحها الدارسون مما يشير إلى وجود بعض جوانب القصور في تنفيذ املنهجية 

السريعة لدى بعض املعلمني حيث أن هناك بعض املعلمني الذين ال يسجلون كلمات 

وعبارات الدارسني حتى يستخدموها كنقطة انطالق لتعلم املفردات اجلديدة وكذلك 

استخدام الكلمات احملورية الدوارة.
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السؤال السادس- هل باستخدام هذا المنهج أصبح لديك القدرة حاليا على 
وضع جمل نصية؟ 

أجاب )72 %( من الدارسني أنهم أصبح لديهم القدرة على وضع جمل نصية 

وذلك في ظل استخدام املنهجية السريعة مما يشير إلى فاعلية هذا األسلوب في 

تنمية املهارات اللغوية لدى الدارسني.

السؤال السابع- هل ترى أن هناك تقدما ملحوظا في مستواك من خالل 
التفاعل والمشاركة اإليجابية  بين المعلم والدارس ؟ 

أجاب )76 %( من الدارسني أنهم يشعرون بتقدم ملحوظ في مستواهم وذلك 

تعكس  النسبة  وهذه  املعلم والدارس،  بني  اإليجابية  التفاعل واملشاركة  من خالل 

مقدار الرضا الواضح لدى الدارسني عن استخدام املنهجية السريعة وإحساسهم 

بشكل واضح بالتقدم احلادث في مستواهم.

من خالل نتائج املقابلة ميكن أن نلحظ رضا الدارسني بشكل كبير عن استخدام 

القصور  أوجه  بعض  وجود  إلى  انتباهنا  تلفت  املقابلة  أن  إال  السريعة  املنهجية 

الكلمات  لدى بعض املعلمني مثل: تشجيع املتعلمني على احلوار وكذلك استخدام 

احملورية الدوارة والتي يتم التوصل إليها من الكلمات التي يطرحها الدارسون، وهذا 

يستوجب ضرورة معاجلة هذا القصور من خالل البرامج التدريبية املوجهة ملعلمي 

محو األمية.

توصيات الدراسة:

بالرجوع إلى واقع تطبيق املنهجية السريعة »كتاب أنت وحياتك« كما رصدها 

البحث احلالي جند أن هناك الكثير من أوجه القصور التي حتد من جودتها، األمر 

حاجات  إشباع  في  بدورها  ولتفي  تطوير وحتديث؛  إلى  حاجة  في  يجعلها  الذي 

الدارسني، وحتل مشاكلهم املختلفة؛ وتناسب البيئات الطبيعية املختلفة لهم، وسوق 

العمل ومتطلباته من القوى العاملة، احلد من تسرب الدارسني من هذه البرامج؛ لذا 

تقدم الدراسة تصورا عن األساليب التي ميكن أن تتبع في تطوير املنهجية السريعة 

وذلك في ضوء ما توصلت إليه من نتائج:
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دمج كل ثالثة دروس بحيث يتم دراسة ثالثة حروف في الدرس الواحد.   -

بني  احلوار  انطالق  نقطة  لتكون  الدرس  حولها  يدور  قضية  أو  عنوان  يوضع    -

املعلم والدارسني.
احلياتية  والقضايا  باملشكالت  واالهتمام  احملتوى  في  الثقافي  املكون  إبراز   -

للدارسني.

تنويع األسئلة ما بني القصيرة واملقال القصير.  -

توجيه مزيد من االهتمام باألنشطة وخاصة األنشطة التنموية.  -

زيادة مساحة الصور ومراعاة كونها طبيعية ومالئمة للكبار.  -

وضع قائمة باألهداف اخلاصة لكل درس من دروس الكتاب.  -

محاولة ربط األهداف ببيئة الدارسني ومشكالت املجتمع وحاجاته.  -

الناقد  والتفكير  عامة  بصفة  التفكير  تنمية  ضرورة  على  األهداف  تأكيد   -

والتفكير اإلبداعي بصفة خاصة .
بعض  خاللها  من  الدارسون  يكتسب  بحيث  املختلفة  املقررات  محتوى  إثراء   -

املفاهيم مثل األمن القومي، والسالم العاملي، واحملافظة على البيئة، والوعي 

املروري، والوعي السياحي وغيرها. 

ضرورة تضمني املناهج موضوعات تتعلق باملشكالت اليومية التي يعايشها   -

املتعلم الكبير.
ضرورة مراعاة قواعد الشكل والضبط لنهايات الكلمات حتى يصبح الكتاب   -

في كل مادة أداة فعالة لتعليم القراءة . 

الدارسني  لسن  مناسبة  الفهم  سهلة  األسلوب  سلسة  الكتاب  لغة  تكون  أن   -

خالية من األخطاء املطبعية واللغوية والعلمية . 
واستخدام  واألشكال  والصور  والرسوم  الكتاب  بإخراج  االهتمام  ضرورة   -

التقنيات احلديثة في الطباعة واإلخراج . 
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أن يحتوي الكتاب على مجموعة من األنشطة التعليمية والتدريبات والتمارين   -

العقلية  املهارات  واكتساب  التفكير  على  حتفز  والتي  للدارسني  املناسبة 

وارتياد  اجلماعي  العمل  في  االشتراك  على  الدارسني  تساعد  وان  املختلفة 

البيئة والتعرف عليها وان تساعد األنشطة والتدريبات على مواجهة الفروق 
الفردية بني الدارسني . 

أن يوجد في نهاية كل درس وكل وحدة أسئلة للتقومي، وان تهتم أسئلة التقومي   -

بقياس املستويات املختلفة للجانب املعرفي، وكذلك قياس اجلانب الوجداني 

واملهاري، وان تراعى األسس العلمية السليمة في بناء أسئلة التقومي وخاصة 

االختبارات املوضوعية. 

بحوث مقترحة: 

تقومي املناهج األخرى حملو األمية في ضوء املعايير القومية حملو األمية . 	 

تطوير كتاب أنت وحياتك في ضوء مبادئ نتعلم للحياة . 	 
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معوقات تطبيق الجودة

 في برامج التدريب أثناء الخدمة لمعلمي الكبار
                                                                                                                                                      
       أ.د أسامة محمود فراج* 

 

أصبح التوجه نحو اجلودة في املؤسسات التعليمية عامة وبرامج تعليم الكبار 

تلك  تستطيع  حتي  مستقبلية،  وفريضة  تعليمية،  وحتمية  خاصة ضرورة عصرية، 

املؤسسات التعليمية النظامية وغير النظامية املنافسة الدولية في ظل عصر ميوج 

بالتحديات والتغيرات املتالحقة عامليًا وإقليميًا في شتى مجاالت املعرفة.

فتحسني التعليم وتوكيد جودته أصبح هدفًا أساسيًا تسعى إليه كل املجتمعات 

من أجل حتسني السياسات التعليمية وتطويرها، فالتحدي الرئيس للنظم التعليمية 

املعاصرة ال يتمثل فقط في تقدمي التعليم، ولكن التأكد من أن التعليم املقدم يتسم 

بجودة عالية.

واجلودة في التعليم من أهم الوسائل واألساليب الناجحة في تطوير بنية النظام 

املادية والبشرية، فاجلودة صارت خيارًا استراتيجيًا  التعليمي وحتسينه مبكوناته 

متليه طبيعة احلراك التعليمي والتربوي في الوقت احلاضر الذي أطلق عليه بعض 

املفكرين بأنه »عصر اجلودة«.

لم يعد احلديث عن جودة العمل التعليمي أمرًا نظريًا أو نوعًا من الترف ترنو إليه 

املؤسسات التعليمية أو بدياًل تأخذ منه أو تتركه، بل أصبح واقعا ملموسًا ال ميكن 

* أستاذ تعليم الكبار والتعليم املستمر بجامعتي القاهرة وتبوك
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ألي مؤسسة أن تتخلى عنه أو تقف بعيدًا عن الدخول فيه، فهو دليل على بقاء الروح 

وروح البقاء لدى تلك املؤسسات التعليمية .

وتزايد االهتمام بقضية حتقيق اجلودة وضبطها وتوكيدها العتبارات موضوعية 

جعلتها قضية ملحة فرضت نفسها لعدة اعتبارات منها:

1- تزايد االهتمام بالكيف والنوعية متوازيا مع الكم.

اخلدمة  لتحسني  كأساس  الشفافية واحملاسبية  املتزايد مبسألة  االهتمام   -2

التعليمية.

3- تزايد املطالبة بضرورة حتقيق اجلودة والتميز في العمل.

املمارسات  على  واالنفتاح  التجويد  استمرارية  بضرورة  املتزايد  االقتناع   -4

اجلديدة.

وُتعد عملية تعليم الكبار واالهتمام بالقضاء على األمية من أهم املعايير التي 

يقاس بها تقدم املجتمع وتطوره, وذلك ألن االستفادة من املوارد املادية املكنونة في 

باطن األرض أمر مرهون بكفاية البشر.

إلى  النامية والتي حتتاج  الدول  التي تؤرق  تزال املشكلة  وملا كانت األمية وال 

تكاتف اجلهود للقضاء عليها , فإن احلديث عن معلم محو أمية الكبار يعتبر من أهم 

عناصر منظومة التعليم غير النظامي، وذلك ألن معظم األقطار العربية ومنها مصر 

تعتمد على معلمي الضرورة غير املؤهلني للتعامل مع الكبار، فمعظم هؤالء املعلمني 

مدركني  وغير  للكبار،  والفسيولوجية  النفسية  للخصائص  وفهم  دراية  على  ليسوا 

لالختالف الشاسع بني تعليم الكبار والصغار، مما يترتب عليه قصور األداء وضعف 

جودة املخرجات التعليمية عن الدرجة املطلوبة. )1: 44( 

العنصر  أن  مفادها  حقيقة  إلدراك  دائمًا  يستخدم  البشرية  التنمية  مفهوم  إن 

احلاسم في التنمية هو اإلنسان وأن التنمية احلقيقية تنطلق من تنمية البشر في 

بيئة اجتماعية وطبيعية تتآزران في إيجاد الظروف املواتية للتنمية البشرية، ومن ثم 

أصبح التعليم هو املدخل الرئيس لإليفاء باحتياجات البشر في شتى مناحي احلياة. 

)125 -124 :2(
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وغدا التغيير وحتقيق التنمية الفعلية ملواجهة متطلبات وحتديات عصر ما بعد 

احلداثة معتمدًا بالدرجة األولى على وجود نظام تعليمي قادر على إفراز معلم ذي 

كفاية وجودة عالية، بحيث يكون قادرًا على تقدمي كافة املعلومات واملهارات واخلبرات 

التعليمية املطلوبة منه جتاه مجتمعه. )3: 17( 

وينبع االهتمام بتعليم املعلمني وتدريبهم وتطويرهم واستمرار منوهم من “تنوع 

املعلم،  يؤديها  التي  املهام واألدوار  على  تترتب  التي  الفكرية واالجتماعية  النواجت 

والتي تعرضت لتغييرات كثيرة وسريعة، وإشباع حاجات املجتمع الثقافية واملهنية 

والعلمية والتكنولوجية املتجددة، مما يعطي ذلك االهتمام صفة االستمرارية، ويدفع 

املهتمني والباحثني إلى مزيد من الدراسات في مجال تربية املعلمني، فاملعلم أصبح 

مطالبًا بتعليم كيف يتعلم؟ وكيف يعيش مع اآلخرين ؟ وكيف يكون؟”. )4: 4(

وهذا املطلب يستلزم من املؤسسات التعليمية النظامية وغير النظامية أن تعمل 

يحتوى  املتعلمني مبا  إعداد  في  دراسية  برامج  تقدمه من  فيما  النظر  إعادة  على 

عليه من تقدمي للمعلومات واملعارف واملهارات؛ بحيث تتناسب مع متطلبات اجلودة 

التعليمية، بحيث أصبح األساس في إعدادها هو كيف تتعلم؟ وليس ملاذا تتعلم؟ 

وهو ما يضع برامج محو أمية الكبار أمام حتدا وعقبة كبيرة تستلزم إعادة النظر 

في مضمونها من أجل حتقيق أهداف التعليم للجميع، كما جاء في مؤمتر التعليم 

للجميع في جو متني 1990. )5:19( 

ولذا فقد أصبحت عملية تكوين املعلم أي إعداده وتدريبه في أثناء اخلدمة حتظى 

التربوي في معظم دول العالم، وأن برامج  مبكانة بارزة في أولويات تطور الفكر 

التدريب أثناء اخلدمة ترصد لها أموال ال يستهان بها من ميزانياتها، وتتضاعف 

ألن  وذلك  العربي،  الوطن  في  الكبار  ملعلمي  اخلدمة  أثناء  التدريب  برامج  أهمية 

تختلف  التي  املهنة  لهذه  يعدوا أصاًل  لم  إلى معلمني  أنيطت  قد  التعليمية  العملية 

فلسفيًا ومنهجيًا وأسلوبيًا عن األمناط التعليمية األخرى. )6: 29 -52(  

إن نشر ثقافة اجلودة في مؤسسات تعليم الكبار يقتضي تنفيذ عدد من البرامج 

التدريبية املتخصصة عن اجلودة لكافة عناصر املنظومة التعليمية غير النظامية لكي 

ينقلوا ما تعلموه إلى العاملني باملؤسسات، مما يساعد على نشر ثقافة اجلودة داخل 
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إدارة اجلودة بكل  للمشاركة في  بها  العاملني  الكبار، وتهيئة كل  تعليم  مؤسسات 

مؤسسة. )7: 93(  

هدى  فأوضحت  اخلدمة  أثناء  املعلم  إعداد  أهمية  على  الدراسات  أكدت  وقد 

شوقي )8: 175( أن برامج التدريب أثناء اخلدمة ملعلم الكبار يجب النظر إليها على 

أنها نظام حيث تتشابك فيها مجموعة من العناصر وتتفاعل في ضوء ظروف بيئية 

وزمنية معينة. 

تقوم على أسس علمية محددة األهداف  أثناء اخلدمة صناعة  التدريب  أصبح 

واخلطوات، وتخضع لنظم تقومي متنوعة في شتى مراحلها لتلبي احتياجات املتدربني 

وخصائصهم , من هنا أصبح التدريب أثناء اخلدمة أكثر أهمية في مجال التعليم 

عامة وتعليم الكبار خاصة. )9: 9- 10(

وأكدت دراسة فراج )10: 106( أن الدورات التدريبية ملعلمي محو أمية الكبار لم 

تتفق مع حاجات املتدربني، إضافة إلى ضعف مهارات االتصال اجليدة بني عناصر 

اإلدارة املسؤولة، وأنها اتصفت بالتكرار في مضمونها، وُبعدها عن التطوير والتجديد.

كما أكدت دراسة عبد السميع )11: 259- 273( إلى حاجة برامج تعليم الكبار 

إلى معايير عربية جلودة تلك البرامج، وأكدت الدراسة إلى حاجة البرامج إلى حق 

الكبار في احلرية في اختيار برامجهم التعليمية، وحقهم في تنمية عقولهم وغيرها، 

وتتطرق الورقة احلالية لآلتي: 

مفهوم التدريب أثناء الخدمة وأهميته:   .1
مهما اختلف الباحثون حول مفهوم التدريب أثناء اخلدمة إال أن هناك قواسم 

مشتركة بينهم تشير إلى أن التدريب يعني التغيير أو التحسني أو التطوير. 

أصبح التدريب أثناء اخلدمة من املصطلحات األكثر انتشارًا في العصر احلالي، 

فهو عبارة عن مجموعة نشاطات تعليمية منظمة وهادفة تقع على كاهل أشخاص 

متخصصني في مجال ما حتت إشراف إدارة معينة، إضافة إلى أن التدريب له أثر 

فعال في إثراء املعلم باملعلومات واملهارات اجلديدة في تخصصه أو دفعه لتطوير 

نفسه من خالل تعرف أساليب تعليمية متطورة.



93

د
د
د
د

أهمية  ميثل  أنه  إال  اخلدمة  أثناء  التدريب  مفهوم  حول  اآلراء  اختلفت  فمهما 

قصوى تتمثل في )12: 12-81 , 19 - 26(: 

أن التدريب عملية منظمة ومقصودة. وهي عبارة عن نشاط مستمر مينح   .1
فيه املتدربون أحدث االجتاهات واملعارف. 

سلوكهم  تتناول  املتدربني  في  تغيرات  يحدث  اخلدمة  أثناء  التدريب  أن   .2
وميولهم ومهاراتهم. 

التدريب يتيح الفرصة للمتدربني ملناقشة املشكالت العملية التي تواجههم,   .3
واقتراح بعض احللول املناسبة لها. 

للنظام  واخلارجية  الداخلية  النوعية  الكفاية  حتسني  على  التدريب  يعمل   .4
التعليمي. 

يعمل التدريب على جذب أكبر عدد من املتدربني نحو علم تعليم الكبار.  .5

الجودة وتعليم الكبار:   .2
حظي مفهوم اجلودة بانتشار سريع في جميع مجاالت احلياة عامة، لذا أصبح 

توافره في تعليم الكبار ضرورة عصرية وحتمية تعليمية، وقد ظهر مفهوم اجلودة أول 

ما ظهر في مجال إدارة األعمال – الصناعة والتجارة - بعد احلرب العاملية الثانية 

على يد عالم الرياضيات األمريكي إدوارد دمينج، والذي ُيعد مؤسس اجلودة، ثم 

انتقل هذا املفهوم إلى مجال التعليم في الثمانينات من القرن املاضي في الواليات 

املتحدة ثم إلى باقي الدول. )13: 226( 

التعليم في األلفية الثالثة لم يعد مجرد اكتساب الفرد للمعلومات وتخزينها، وأن 

يكون الهدف للمتعلم هو احلصول على شهادة، وإمنا أصبح للتعليم أهداف ومبادئ 

وأسس ووظائف وأدوار جديدة تؤكد جميعها على ضرورة بناء جيل مفكر ومبتكر 

ومبدع ميتلك القدرة واملهام على التعلم الذاتي واحلصول على املعرفة من مصادرها، 

وتوظيفها حسب االحتياجات. )14: 3(

وفي الوقت ذاته أحدث مفهوم اجلودة تطورات سريعة في األداء اإلداري والفني، 

والشك أن األداء الكلي للمنظمة أو املؤسسة هو حاصل أداء جميع األفراد، ولذلك 
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فإن تطوير إدارة املوارد البشرية وتنميتها يكون سببًا ونتيجة في نفس الوقت لتطبيق 

إدارة اجلودة في املؤسسات. )15:391(

كما أن اجلودة في التعليم هي معايير عاملية للقياس واالعتراف، واالنتقال من 

ثقافة احلد األدنى إلى ثقافة اإلتقان والتميز، واعتبار املستقبل هدفًا ميكن حتقيقه، 

واالنتقال من تكريس املاضي والنظرة املاضية إلى املستقبل الذي تعيش فيه األجيال 

التي تتعلم اآلن. )16: 34( 

يتضح مما سبق أنه ينبغي توافر مؤشرات ومعايير للحكم في ضوئها على جودة 

فإن  النظامي ولذلك  غير  التعليم  النظامية ومؤسسات  التعليمية  للمؤسسات  األداء 

إدارة اجلودة تهدف إلى حتسني كل مكونات املؤسسة وتطويرها للوصول إلى أعلى 

درجة من الرضا لدى عمالئها عن طريق إشباع حاجاتهم ورغباتهم وفق ما يتوقعون.

وملا كان تعليم الكبار أحد عناصر املنظومة التعليمية فإن حتقيق اجلودة البد وأن 

يكون هدفًا تسعى املؤسسات إلى حتقيقه، وذلك نتيجة التغيرات املتالحقة واملتتالية 

مجاالت  في  جديدة  أساليب  وظهور  االقتصادية،   والتحوالت  واإلقليمية  العاملية 

اإلنتاج املختلفة.

مواجهة  على  لقدرتها  التعليم  في  وأهميتها  اجلودة  ضرورة  على  أكد  والذي 

للمؤسسة  اإلنتاج  وزيادة  التكلفة  تخفيض  على  القدرة   , املعرفة  مجتمع  حتديات 

التعليمية, تلبية احتياجات الطالب , مبعنى آخر أصبحت اجلودة في التعليم هي 
األساس في تطوير املجتمعات التي تسعى للمنافسة في عصر أصبحت فيه املعرفة 

تنتقل بال قيود )53:17(

إن تطوير أداء إدارة تعليم الكبار يتطلب التحول من املمارسات التقليدية ملختلف 

التعليمية  اخلدمات  وتوفير  املستفيدين،  احتياجات  تلبية  في  املتمثل  العمل  أوجه 

املقدمة لهم، إلى النظر إلى قضية اجلودة من خالل التأكيد على القدرة على اإلجناز 

)18: 303( وهذا بالضرورة يحتاج إلى انتهاج قواعد اجلودة، وإيجاد مزايا تنافسية 

أساسية تقود أداء مؤسسات تعليم الكبار إلى التميز والتفوق في ظل مخاطر وفرص 

سانحة حتتم عليها تطوير أدائها. 
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وعندما تُرسخ مؤسسات تعليم الكبار قواعد العمل تبدأ على الفور بنشر ثقافة 

نحو  االنتباه  يصبح جذب  بحيث   , الثقافة  تغيير  على  قادرة  تصبح  وأن  اجلودة، 

اجلودة جزءًا طبيعيًا من سلوك عمل القائمني على برامج تعليم الكبار. 

تزويدهم  طريق  عن  البرامج  في  املتدربني  بني  اجلودة  ثقافة  نشر  ويتحقق 

تطبيقه  وأهمية  اجلديد،  باالجتاه  إقناعهم  بهدف  ؛  اجلودة  إدارة  باملعلومات حول 

طريق  عن  اجلودة  ثقافة  نشر  ويتم   , التعليمية  العملية  مخرجات  جودة  لتحسني 

إعداد األدلة اإلرشادية عن أساليبها ومبادئها ومعاييرها وكيفية االستفادة منها في 

التدريب , وتنظيم الندوات وعقد املؤمترات الدورية والتي من شأنها أن يؤدى إلى 

إشعار املتدرب بالتطوير املستمر للبرنامج. )19: 176( 

مُتثل األسس الرئيسة لتحقيق اجلودة تبني إدارة اجلودة لتصبح مبثابة فلسفة 

العمل في إدارة برامج تعليم الكبار، وذلك ألن اإلدارة اجليدة ُتعد مصدرًا أساسيًا 

لدفع عجلة النجاح ملا لها من دور إيجابي في توظيف كافة املوارد املتاحة ماديًا 

وبشريًا مما يؤدي إلى جناح األداء وحتقيق اجلودة. )20: 83(

في وسائل  يبحث  املدى،  التنظيمي طويل  للتغيير  إدارة اجلودة مدخاًل  وتعتبر 

املشكالت  من  التخلص  طريق  عن  التعليمية  للمؤسسة  والتميز  املستمر  التحسني 

مينح  نظامًا حتفيزيًا  تعتبر  أنها  كما   , التطوير  على  تقدمها وقدرتها  تعوق  التي 

الصالحيات للعاملني ويحثهم على النجاح وهذه الفلسفة اإلدارية ترتكز على عدة 

أسس وهي:

الرؤية المشتركة: ويقصد بها الوعي الشامل باملفهوم والرسالة وأهداف - 
املؤسسة.

األخذ بمفاهيم العمل الجماعي: أن يكون العمل داخل توجه موحد للتنظيم.- 

قبول التغيير والتعامل معه كحقيقة: مبعني املرونة في النظام وإتاحة - 
بدائل للتحسني والتطوير املستمر واستيعاب التغيير.

مكوناتها -  بكامل  املؤسسة  وتسعى  والتميز:  السبق  تحقيق  إلى  السعي 
لتحصيل مركز متميز من خالل جودة برامجها التعليمية.
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اتخاذ القرارات المبنية على الحقائق: إلجراء التحسني والتطوير وإحداث - 
التوازن بني اخلطط. )21: 77- 78(   

التدريب  يتضح مما سبق أن تطبيق فلسفة إدارة اجلودة ومبادئها في برامج 

أثناء اخلدمة ملعلمي محو أمية الكبار هو أحد متطلبات القرن احلادي والعشرين , 

ومواجهة حتدياته التي ميوج  بها العصر احلالي. 

العالقة بين الجودة والتدريب:   .3
اجلودة في مجال التعليم هي الهدف األسمى ألي تطور في العملية التعليمية، 

والسعي نحو حتقيقها يلزم تضافر اجلهود جميعها لرفع مستوى جودة مخرجات 

التعليم. 

يقترن  لم  إذا  فالتعليم يصبح قاصرًا   , لعملة واحدة  التعليم والتدريب وجهان 

نظرية  أسس  على  مبنيًا  يكن  لم  ما  دوره  يؤدي  ال  والتدريب  بالتدريب والتطبيق، 

خططه،  وترشد  واستراتيجياته،  سياساته  وتوجه  أهدافه،  حتدد  متينة،  وفلسفية 

وتضبط أنشطته، وتقيم نتائجه على ضوء أهدافه وأهداف املجتمع معه. )22: 75( 

الكبار  تعليم  مجاالت  أحد  ُيعد  التربوي والذي  التدريب  مجال  في  اجلودة  إن 

عملية مهمة للحكم على مخرجات العملية التعليمية في التعليم غير النظامي، لذلك 

فإنه من الضروري إتاحة الفرصة الكاملة للمشاركني في التدريب التربوي للمعلمني 

إلبداء آرائهم وأفكارهم وخبراتهم للمشاركة الفعالة في تطبيق مبادئ اجلودة بالعمل 

وتطويره، وذلك بعد اطالعهم على مشكالت تطبيق اجلودة في التدريب، كما أن درجة 

القصور في التطبيق تؤثر على اإلنتاجية والعمل املستمر. )23: 34- 35( 

ولنجاح برامج التدريب أثناء اخلدمة في ضوء معايير اجلودة ينبغي على املشرف 

التربوي:)24: 70 ( 

أن يعي ويدرك مفهوم النظام، وأن يقدم شرحًا وافيًا للعاملني يساعدهم   .1

على فهم معايير اجلودة. 

أن يُؤمن بأهمية التعليم املستمر له وللعاملني معه.   .2
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القيام بدور التعزيز اإليجابي لبرامج اجلودة.   .3

أن يتبادل احلوار مع كل فرد بشكل يتفق مع ميوله وقدراته.   .4

يتضح مما سبق أن برامج التدريب أثناء اخلدمة ملعلمي محو أمية الكبار البد أن 

يتصف باجلودة ضمانًا ملخرجات العملية التعليمية في عصر تتوالى فيه التحديات. 

معوقات نظام الجودة في المؤسسات التعليمية:  .4
يعتبر نظام اجلودة أحد األساليب لتحسني النظام التعليمي مبشتمالته البشرية 

واملادية، وذلك لالرتقاء مبستوى أدائه في العصر الراهن الذي أطلق عليه البعض 

عصر اجلودة، وعصر اقتصاد املعرفة، فأصبح السعي نحو تطبيق معايير اجلودة 

التعليمية  واملؤسسات  النظم  احتياج  وإن  مستقبلية،  وفريضة  عصرية،  ضرورة 

من  بات  أمر  النظامي  وغير  النظامي  التعليم  منظومة  في  اجلودة  نظام  لتطبيق 

تلك  تطبيق  دون  حائاًل  تقف  دائمًا  التغيير  ثقافة  مقاومة  ولكن  العصر،  مسلمات 

املعايير، وهذا ما أسفرت عنه العديد من نتائج الدراسات ملعوقات تطبيق اجلودة 

والتي منها:

غياب النظام املؤسسي، وسيادة األنظمة التي تعتمد على أسلوب املركزية - 

البحتة. 

عدم ربط تلبية حاجات سوق العمل مبوضوع اجلودة , وبالتالي عدم قدرة - 

السوق على توفير فرص عمل ملخرجات التعليم املختلفة. 

قلة التزام القيادات التعليمية بنظام اجلودة. - 

ومخرجات -  مدخالت  تشمل  اجلودة  لقياس  مبادئ  أو  أسس  وجود  عدم 

العملية التعليمية.

عدم إعطاء أهمية كافية لعملية قياس وتقومي األداء.- 

عدم تطبيق مبدإ املساءلة في حالة التجاوزات.- 

عدم حتديد الفارق بني الفاعلية واجلودة.- 

التقييم -  من  للخوف  اجلديد  للنظام  واالجتاه  التغيير  مببدإ  االقتناع  عدم 

واالختبارات الدورية.
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قلة كفاية الكوادر البشرية القائمة على التدريب واعتمادها على األساليب - 

التقليدية فيه. )25: 27-28( 

وقد أضافت نتائج دراسة الدهشان )26: 2-1(: أن األخذ بنظام اجلودة عمومًا 

في مجال إعداد املعلم خاصة مازال في مرحلة النشأة والتجريب ,إضافة إلى الهوة 

بني الواقع الفعلي واملستوى املطلوب الوصول إليه وفق بعض معايير اجلودة، إضافة 

إلى مقاومة التغيير واعتقاد كثير من العاملني في املجال التعليمي أن األخذ بنظام 

اجلودة يحتاج إلى مهارات معينة أو خبرات محددة أو قدرات متميزة، إضافة إلى 

انخفاض مستوى الوعي بثقافة اجلودة، واالعتماد على األساليب التقليدية القدمية. 

العمل  وحوافز  التشجيع  نظام  ضعف  في  اجلودة  نظام  معوقات  أهم  وتكمن 

اتخاذ  في  واملركزية  اجلودة،  إدارة  مجال  في  املؤهلة  الكوادر  توفر  وعدم  الفعال، 

القرار، ونقص في إدارة املعلومات والتكنولوجيا، وعدم قدرة املقررات على إكساب 

صلة  وضعف  واملهارية،  العملية  التطبيقات  وقلة  املشكالت،  حل  مهارة  الطالب 

في  العلمي  االستخدام  وضعف  التغيير،  ثقافة  ومقاومة  احلياة،  بواقع  املقررات 

وضعف  الفعال،  االتصال  في  املعلم  مهارات  وضعف   , وحلها  املشكالت  حتديد 

أولياء  دعم  ضعف  إلى  إضافة  الصفي،  الطالب  تفاعل  وضعف  الطالب،  دافعية 

األمور والقيادات املجتمعية للبرامج واألنشطة التعليمية.
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من قضايا تعليم الكبار

تعليم  في  منها  االستفادة  وكيفية  الكبار  تعليم  في  عالمية  تجارب   -

الكبار في الوطن العربي 
دكتور ندمي محمد الشرعي

واالستقالل  التبعية  بين  التعليمية  المنظومة  لترقية  الخارجي  العون   -
الوطني “رؤية نقدية”

                           األستاذ الدكتور طلعت عبد احلميد

التحول  مقدمات  اإلنسانية  الحقوق  مدخل  ضوء  فى  الكبار  تعليم   -
وضمانات التطبيق

أ. د. رمضان أحمد عيد
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تجارب عالمية في تعليم الكبار 
وكيفية االستفادة منها في تعليم الكبار في 

الوطن العربي 
                                                       د. نديم محمد الشرعي*

 

مقدمة

تعليم الكبار يشمل  كما جاء في إستراتيجية تعليم الكبار التي نشرت في كتاب 

املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  )2000  ص 29( “جميع جوانب احلياة 

مبا في ذلك منو الفرد كفرد من النواحي النفسية والعقلية واجلسمية واملهنية، فضال 

في  املبدأ  هذا  االجتماعية واالقتصادية والسياسية والفكرية”. جند  النواحي  عن 

استراتيجيات تعليم الكبار في أي بلد متقدم. ومن هنا فإن تعليم الكبار يعد أحد 

فروع التعليم األساسية  لتطوير املجتمع وتنميته وحتسني حياة أفراده، ومواجهة 

حتديات التغييرات العاملية في جميع املجاالت.   هذا يعني، من ضمن أشياء أخرى، 

أن تعليم الكبار مجال واسع يشمل التعليم التقليدي، والتدريب املهني، واحلياتي، 

والتطوير املدني السياسي والذاتي الشخصي.  عالوة على إن تعليم الكبار  يحقق 

تطورات  يواكب  متطور  تعليم  على  للحصول  املجتمع  في  هامة  شريحة  تطلعات 

املجتمع وحتديات العوملة.

تتزايد أهمية تعليم الكبار كون املجتمع يعول عليهم في مهمات البناء والتنمية 

وبناء املستقبل، ليس فقط مبا يقومون به من أنشطة وأعمال،  ولكن مبا لهم من تأثير 

* أستاذ مشارك، النمو اإلنساني والتعليم كلية التربية: جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا
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التالي، وكيفما  القادمة. فاجليل احلالي هو الذي يربي ويعلم اجليل  على األجيال 

يكون اجليل احلالي سيكون اجليل القادم.  

يشهد العالم تطورا وتنوعا وإبداعا في مجال تعليم الكبار. الكل يحرص على 

تنمية اإلنسان، والكل يحرص على تعزيز مكانته في العالم وترسيخها. وال يخفى 

على أحد أن الدول املتقدمة أكثر تقدما في مجال تعليم الكبار. فتعليم الكبار -كما 

سنرى- لم يعد مجرد محو أمية أو توفير فرص لنيل تعليم وشهادات في التعليم 

األساسي والثانوي ملن حرموا من ذلك كليا أو جزئيا، بل أصبح يهدف إلى تطوير 

شامل للكبار مدى احلياة.

واقتصادية  دميجرافية  تطورات  حتمتها  الكبار  لتعليم  احلالية  الزيادة  إن 

واجتماعية مبا في ذلك 1( اإلدراك املتزايد أن الكبار يستمرون في التغير طوال 

حياتهم وغالبا ما ينشدون املساعدة للتعامل مع تلك التغييرات ، 2( ارتفاع نسبة فئة 

السكان الكبار من إجمالي السكان نتيجة لزيادة سنوات العمر وانخفاض معدالت 

املواليد، 3( تزايد الطلب على التدريب الوظيفي واملهني،  وكذلك ازدياد احلاجة إلى 

إعادة التدريب وحتديثه نتيجة للتغييرات االقتصادية والتكنولوجية والتي ألغت بعض 

   Imel : 1988    الوظائف وأحدثت تغييرات على طبيعة وظائف أخرى

 ( املدرسية  العمرية  الفئة  أطفال  على  يقتصر  ال  التعليم  في  احلق  إن  وأخيرا 

وإعادة  التدريب  على  الكبار  تعليم  حق  يقتصر  وال   .)Tam 2012 P18-19  

التأهيل ألعمال جديدة خاص بالكبار الذين ال زالوا على أعمالهم. التعليم للجميع 

هو تعليم كل فرد مدى احلياة. وال بد عند احلديث عن تعليم كبار السن من  األخذ 

في االعتبار ثالثة أمور هامة. األمر األول هو احلاجة للتعلم حتى في السن املتقدم. 

ثانيا يتضمن مبدأ التعلم مدى احلياة حقيقة أن النمو والتطور يحدث في أي عمر، 

وبالتالي فإن هناك ضرورة للتعلم في أي عمر. ثالثا أن التعلم في السن املتقدم 

يساعد على استمرار التطور والنمو واإلقبال على احلياة. 

تلك هي موضوعات هذه الورقة. وستبدأ بتعريف املصطلحات ذات الصلة، ثم 

الباحث. وفي  يرى  التعلم منها،حسبما  تقدم جتارب عاملية وبالذات جتارب ميكن 

اجلزء األخير متت بلورة تلك الدروس واخلبرات واقتراح آليات لالستفادة منها عند 
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عند وضع  أو   ، العربي  الوطن  في  الكبار  لتعليم  احلالية  االستراتيجيات  مراجعة 

إستراتيجية )أو استراتيجيات( جديدة.

مصطلحات ومفاهيم 

مفهوم الكبار والمسنين

في كتاب تطوير تعليم الكبار في الوطن العربي الذي أصدرته املنظمة العربية 

للتربية والثقافة والعلوم )املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  2002  ص 1 ( 

 ، النفسي  والنضج  العمر،  الكبير بصفة عامة:  لتحديد من هو  ثالثة معايير  جند 

والدور االجتماعي. “ وملا كانت طبيعة مجتمعنا العربية تتطلب في كثير من األحيان 

، فإنه ميكن  البيولوجي  العمر  النظر عن  للكبار بغض  القيام باألدوار االجتماعية 

فيها  الذي يدخل  مرحلة من احلياة يتحمل  ’الشخص  بأنه  الكبير  حتديد مفهوم 

أحيانا  ذلك  ، وقد يصاحب  وغالبا جتاه اآلخرين  نفسه،  متنوعة جتاه  مسؤوليات 

القيام بدور إنتاجي في املجتمع’ “ و “أي شخص في سن السابعة عشرة أو أكبر 

سنا، والذي انقطع عن التعليم املدرسي”

أما املسنني فهم إحدى فئات الكبار خرجت من سوق العمل بالتقاعد أو باالختيار، 

ولكنها فئة ال زالت نشطة في مختلف املجاالت، ولم يقعدها ضعف الشيخوخة أو 

أمراضها.

تعليم الكبار

لعله من الضروري أن نبدأ بتلخيص عام عن تعليم الكبار عند منظمة اليونسكو. 

تعرض املنظمة رؤية مختلف املجتمعات لتعليم الكبار في وثائقها ومؤمتراتها حول 

تعليم الكبار. وبكلمات قليلة عرض  بهوال )Bhola, 1986( ما شددت عليه مؤمترات 

اليونسكو حول تعليم الكبار على هذا النحو: املؤمتر األول وهو  مؤمتر ألسينور عام 

1949م  أكد أن تعليم الكبار يسعى إلشباع حاجات “ يحتمها السياق الثقافي 
التعليم مدى احلياة”،    “ 1969م أكد على  ،  ومؤمتر مونتريال عام  االجتماعي” 

بالتوجيه  للتعلم مدى احلياة  الناس  إعداد   “ 1972م: شدد على   ومؤمتر طوكيو 

الذاتي” ومؤمتر باريس 1985م:” األمن الثقافي و الهوية احلقيقية  وتقوية الرابطة 

. )P166(   ”مع التراث
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 أما املؤمتر األخير للمنظمة وهو  مؤمتر هامبرج الذي عقد عام  1997م  فشدد 

)UNESECO 1997  P103(  ”على  “القيم والقدرات

للعمليات  الكلي  “املجموع  فهو  الكبار  لتعليم  )اليونسكو(  منظمة   تعريف  أما 

التعليمية أيا كان مضمونها ومستواها وأسلوبها – مدرسية كانت أو غير مدرسية 

– وسواء أكانت امتدادا أم بديال للتعليم األول املقدم في املدارس والكليات،  أم 
فترة التلمذة الصناعية والتي  يواصل بها من يعتبرون كبارا في نظر املجتمع تنمية 

الكاملة لشخصيتهم  املهنية  أو  الفنية  قدراتهم وإثراء معارفهم وحتسني مؤهالتهم 

واملستقلة”  املتوازنة  والثقافية  االقتصادية   ، االجتماعية  التنمية  في  واملشاركة 

)السعيد 2006 ص 13( ويشمل تعليم الكبار بحسب املنظمة العربية للتربية والثقافة 

والعلوم)2002  ص 29(”التعليم النظامي والتعليم املستمر كما يشمل التعليم غير 

النظامي ، وكافة أشكال التعليم غير الرسمي والعفوي املتاحة..”مبا في ذلك اجلانب 

النظري والتطبيق العملي. وهو بحسب املعهد الوطني لتعليم الكبار في إجنلترا وويلز 

أي نوع من التعليم لناس في عمر العمل، والتصويت في االنتخابات،  والتجنيد،  

والزواج،  والذين أكملوا دورة التعليم املستمر )لو وجدت( التي ابتدأت في الطفولة 

)Encyclopedia Britannica 2012 (. وحتدد مجالس وزارات التربية والتعليم 

في كندا تعليم الكبار بأنه  “كل األنشطة التعليمية املستدامة املنتظمة املهيكلة في 

أي مستوى بعد التعليم األساسي والتي تقدم من احلكومة أو املؤسسات أو غيرها، 

وينخرط فيها كل من يعتبرون كبارا  في مجتمعهم ، وذلك ألهداف شخصية أو 

اجتماعية ، أو معرفة تتصل بالعمل،  أو املهارات،  أو الكتساب اجتاهات وقيم “   

)Councils of Ministers of Education in Canada 2005(

وهناك تعريفات أخرى لتعليم الكبار وسبب هذا التنوع والتعدد في مفهوم تعليم 

التنمية ونظم  أيديولوجيات  وتعدد  الثقافية واإليكولوجية،  سياقاته  اختالف  الكبار 

 P.1( التعليم الرسمي وأهدافه  إلى ما هنالك من خصوصيات لهذا املجتمع أو ذاك

   1986 )Bhola,
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continuing education التعليم المستمر

يستخدم مصطلح التعليم املستمر كمرادف لتعليم الكبار. وفي الناحية التطبيقية 

اجلامعة،   بعد  ما  أو  الثانوية  بعد  ما  لبرامج  للترويج  املؤسسات  بعض  تستخدمه 

“التعليم  و  الكبار”  “تعليم  من  كل  أن  واحلقيقة  الكبار.  تعليم  سياق  في  وليس 

املستمر” و التعلم مدى احلياة” مصطلحات متداخلة املعاني واالستخدامات إلى 

درجة جتعل من مهمة حتديد معنى خاص لكل منها أمرا يفتقر إلى الدقة. 

 Lifelong Learning التعلم مدى الحياة

ولكنه  كلها،  احلياة  مدى  التعلم  وهو  احلرفي  باملعنى  املصطلح  هذا  يستخدم 

الكبار، وأحيانا يستخدم في سياق  أو  الراشدين  تعليم  ليعني  كثيرا ما يستخدم 

للمجتمع. ففي  العام  تتفاوت حسب السياق  تعليم املسنني فقط. على أن مجاالته 

 )Councils of Ministers of Education   كندا بحسب مجلس وزراء التعليم

Canada 2005  يشمل التعلم مدى احلياة تطوير إمكانات اإلنسان من خالل عملية 
مساندة حتفز األفراد، ومتكنهم من اكتساب املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات 

واملفاهيم  التي سيحتاجونها طوال حياتهم كأفراد ، و مواطنني وعاملني.

ويدخل في ذلك ما يلي: 

التطور  ذلك  في  مبا  الرشد  مراحل  خالل  املستمر  التطور  الكبار:  تطور   -

اجلسدي والنفسي واالجتماعي والفكري 

تعليم املواطنة: معرفة احلقوق والواجبات،  وهذا مرتبط عادة بالهجرة إلى   -

البلد، ويتضمن تعلم لغة ثانية، وغرس سلوكات وأخالقيات تعتبر مرغوبة 

في مجتمع ما

التعليم لتنمية املجتمع احمللي: على أساس أن للفرد دورا، أو يجب أن يكون   -

له دور في تنمية مجتمعه احمللي

التعليم املستمر: ما بعد التعليم األساسي)بعد الصف 21(،  عادة تعليم   -

جامعي
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أساسيات  تعليم  مبعنى  تستخدم   :noitacude ycaretil  األمية محو   -

القراءة والكتابة وأساسيات احلساب والنظام الرقمي لتعد الناس ليكونوا 

فاعلني في العمل واملجتمع

تعليم العمر الثالث noitacude ega drihT: وهو التعليم اخلاص مبا بعد   -

التقاعد 

التعليم املهني: معارف ومهارات ملهنة محددة  -

التدريب في موقع العمل /التطور املهني: حتديث املهارات من اجل العمل   -

احلالي أو عمل بديل 

الفردية  تطوير  مبفهوم  ارتباطه  احلياة  مدى  التعلم  في  الهامة  اجلوانب  ومن 

والعوملة Glastra et al 200  . حيث يهدف إلى مساعدة الفرد على حتقيق فرديته،  

وفي نفس الوقت، ميكنه من مواجهة حتديات العوملة مبا يترتب على ذلك  من نتائج 

اقتصادية واجتماعية لكل من الفرد واملجتمع.

 Distance Learning التعلم عن بعد

يعرف مشروع كاليفورنيا للتعلم عن بعد )2011( بأنه »نظام توصيل تدريسي 

منخرطني  ليسوا  الذين  للمتعلمني  مدخال  ويوفر  التعليم.  مبصادر  املتعلمني  يربط 

اآلخرين  للطلبة  التعلم  فرص  زيادة  في  أيضا  يساعد  ولكنه  تعليمية،  مبؤسسات 

املصادر  تستخدم  عملية  بعد  عن  التعلم  تنفيذ  تعليمية.  مؤسسات  في  املنتظمني 

املتاحة، ويدمج معه التكنولوجيا الصاعدة«

ويعرف التعلم عن بعد أيضا بأنه “ أي نظام أو عملية تعليمية ينفصل فيها املعلم عن 

املتعلم جغرافيا أو زمنيا أو يكون املتعلميون فيها مفصولني عن بعضهم أو عن مصادر 

التعلم. التعلم عن بعد املعاصر ينفذ من خالل الكمبيوتر والتكنولوجيا االلكترونية لربط 

الطالب في نفس الوقت أو بوقت مؤجل، أو بحسب احلاجة. توصيل احملتوى ميكن 

حتقيقه بوسائل تكنولوجية متعددة مبا فيها األقمار الصناعية والكمبيوتر وشبكات 

التلفزيون اخلاصة والفيديو التفاعلي، خطوط التلفون االلكترونية وغيرها. التعلم عن 

بعد ال يستبعد أو يقف في طريق التعلم التقليدي، وغالبا ما يستخدم االثنني معا        

)California Distance Learning Project, 2011 (
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 Encyclopedia Britannica:تصنيف أنواع تعليم الكبار

التعليم املهني والتقني والوظيفي: إعداد الشخص للوظيفة األولى أو وظيفة   -

جديدة أو لتطويره مهنيا

التعليم للصحة، واحلياة العامة،  احلياة األسرية: تعليم صحي وتعليم عن   -

العالقات األسرية، وشراء املستهلك، واألبوة /األمومة املخططة، والسلوكات 

الصحية كالنظافة ورعاية الطفل وما شابه ذلك

التعليم للكفاءة املدنية والسياسية: كل أنواع التعليم املتعلق باحلكومة وتنمية   -

املجتمع احمللي والشؤون العامة والدولية واالنتخاب واملشاركة السياسية 

وما شابه ذلك

ذلك  في  مبا  والفني  واألدبي  اإلنساني  التعليم   : الذات  لتحقيق  التعليم   -

املوسيقى والرقص واملسرح ، وهذا مبجمله تعلم للتعلم على خالف حتقيق 

غايات كما هو احلال بالنسبة إلى أنواع التعليم األخرى

التعليم ’العالجي’ أو ’التصحيحي’: ويشمل محو األمية وهو تعليم متطلب   -

جلميع أنواع التعليم األخرى، وهو صنف من التعليم منفصل عن جميع 

األصناف األخرى

خصائص الكبار 

حتتل خصائص الكبار أهمية خاصة في أدبيات تعليم الكبار على اعتبار أن 

تعلبم الكبار يجب أن ينسجم مع تلك اخلصائص. هناك بطبيعة احلال خصائص 

عاملية وهناك خصائص قد توجد في ثقافات وال توجد في أخرى.  تتلخص خصائص 

الكبار  بحسب )Imel, S. 1988( فيما يلي: 

الكبار قادرون على التعلم رغم أنهم يشكون في قدراتهم على تعلم أشياء   -

مقارنة  الكبار  ويتميز   . إلى تشجيع  بالذات  األكبر سنا  ويحتاج  جديدة. 

بالشباب باخلبرة الطويلة الواسعة وهي تساعد عمليات التعلم العقلية، 

أو مهمات كل مرحلة منو  التعلم. فمطالب  تؤثر على  الكبار  دورات حياة   -

تعلم. وبالتالي يجب أن تؤخذ كل مرحلة منو باحلسبان عند  إلى  حتتاج 

إعداد املواد التعليمية مبا في ذلك حاجات كل مرحلة. 
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يتعلم الكبار ما يعتبرونه مهما، ويعملون بجهد أكبر عند ما يقررون تعلمه.   -

على أن أألولويات تختلف من شخص إلى آخر. نسبة كبيرة من الكبار تهتم 

بالوظيفة والتدريب لها، ولكن منهم من يهتم بأشياء أخرى ويسعى لها.

يحسب الكبار للوقت ألف حساب نتيجة الرتباطاتهم ومسؤولياتهم الكثيرة   -

في األسرة والعمل واملجتمع

يود الكبار أن يعاملوا ككبار فعال، على قدر من املسؤولية واالستقاللية،   -

به في  الذي مر  املتعلم  ليتجاوز دور  إلى املساعدة  ولكن بعضهم يحتاج 

املؤسسات التعليمية عندما كان صغيرا.

السرعة  معدل  انخفاض  مثل  التعلم،  على  تؤثر  قد  البيولوجية  التغييرات   -

عند الكبار وتدهور احلواس وبطء التفكير ، ولكن هذا ال يعني أن التدهور 

يحدث بسرعة. غالبية الكبار ال يتأثرون بذلك تأثرا واضحا إال بعد تقدم 

كبير في السن.

معلم الكبار 

من القضايا التي شغلت املهتمني بتعليم الكبار استخدام معلم الصغار لتعليم 

الصغار ال  بأن معلم  يذكرنا  )1998(، حيث  القضية طعيمة  ويتناول هذه  الكبار. 

يصلح لتعليم الكبار . ويبني طعيمة خصائص ومؤهالت كل منهما،  ليستنتج أن 

من معوقات تعليم الكبار استخدام معلم الصغار وعدم إعداده للمهمة، ومما يزيد  

حجم املشكلة  أن عددا من معلمي الصغار الذين يعلمون  الكبار لم يتم إعدادهم 

وتدريبهم لتعليم الصغار أنفسهم.

أما اللقاني )1998( فيحدد “منطلقات” تعليم الكبار كالتالي: 

ثورة املعلومات وتكنولوجيا املعلومات  -

االنفجار السكاني على مستوى العالم  -

-  العوملة التي جعلت املواطن في أي دولة مواطنا عامليا

تطور وظهور مهارات واختفاء مهارات أخرى  -
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ارتباط وتأثر الكبار باألحداث والتطورات اليومية  -

تنوع حاجات الكبار واهتماماتهم يستدعي تنوعا في تعليمهم   -

الكتاب والمنهج 

الكتاب املدرسي التقليدي بحسب اللقاني ال يصلح أن يكون الوسيلة الوحيدة 

لتعليم الكبار، وأن الكبار ال ميكن أن يعودوا إلى مقاعد الدراسة التقليدية . ومن 

توصياته إجراء بحوث علمية في مجال األسس النفسية واألسس االجتماعية لتعليم 

الكبار. وهذا بالفعل ما نحتاجه في هذا اجلزء من العالم.

أهداف الدراسة

سعت هذه الدراسة لتحقيق هدفني: األول هو مراجعة التجارب العاملية املتميزة 

هو  الثاني  والهدف  وواضح.  مبسط  بشكل  للقارئ  وتقدميها  الكبار  تعليم  في 

عند  االعتبار  في  أخذها  الباحث  يقترح  توصيات  وتقدمي  الدروس،   استخالص 

للتربية  العربية  )املنظمة  العربي”  الوطن  في  الكبار  تعليم  “إستراتيجية  مراجعة 

والثقافة والعلوم 2000( أو إعداد إستراتيجية جديدة مبا يلبي احتياجات وتطلعات 

مختلف الشرائح، بحسب العمر ،واجلنس، واملستوى التعليمي، والوضع الوظيفي، 

ومستوى التطلعات، والدافعية.  

الوضع الحالي لتعليم الكبار في الوطن العربي

بعد مراجعة كثير من تقارير اجلهات ذات العالقة بتعليم الكبار في الدول العربية 

ومراجعة الدراسات املنشورة و البحوت املقدمة في مؤمترات تعليم الكبار وبخاصة 

مؤمترات تعليم الكبار في جامعة شمس والتي ينعقد فيها اآلن املؤمتر احلادي عشر 

يتضح ما يلي : 

محواالمية والتعليم األساسي والثانوي  .1
والتعليم  األمية  محو  على  اآلن  يركز  عامة  بصفة  املنطقة  في  الكبار  تعليم   

األساسي والثانوي. غالبية من يدرسون في مراكز تعليم الكبار بعد محو األمية أو 

بعد انقطاعهم عن املدارس العامة. كل يهدف إلى احلصول على الشهادة الثانوية، 
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للحصول على وضيفة أو لتحسني وضعه الوظيفي. وهذا ينطبق بالذات على الدارسني 

الذكور.  ومن الواضح أن أنظمة  تعليم الكبار  مصممة لتحقيق ذلك الهدف.

أنواع أخرى من تعليم الكبار  .2
هناك أنواع أخرى من تعليم الكبار في الوطن العربي، ولكن كل األنشطة في 

هذا املجال تتم مبعزل عن بعضها، وال تتم وفق رؤية وأهداف في إطار إستراتيجية 

عامة. فهناك تدريب في أماكن العمل،  ونوع من التعليم عن بعد، أو التعليم املفتوح،، 

والتعليم املهني،   وكذلك نوع من تعليم املسنني، ...إلخ. تتم كذلك  دورات ودبلومات 

وورش عمل لعدة أنواع من تعليم الكبار تقدمها جامعات أوكليات جامعية، أوتتبناها 

تلك  بعض  تطلب  اخلاصة.  أو  احلكومية  املؤسسات  من  وغيرها  ونواد،  جمعيات، 

الفعاليات رسوما من املستفيدين،  وبعضها تقدم خدمة من تلك املؤسسات. وهذه 

ليست مخططة، وال يتم اإلشراف عليها أو تقييمها من جهات مستقلة،  وال تتم كجزء 

من إستراتيجية متكاملة ذات أهداف واضحة.  وهي في أغلبها مبادرات ربحية. كما 

أنها هناك أقسام في بعض اجلامعات تسمى بأقسام التعليم املستمر، ولكن ليس 

في رؤيتها تعليم الكبار لذاته، وإمنا مجرد دبلومات قصيرة املدى ملن يدفع.

تجارب واتجاهات عالمية

وبالذات  العالم  من  جزء  من  أكثر  في  املنتشرة  بالتجارب  اجلزء  هذا  سنبدأ 

التعليم  وجتارب  الكبار،  تعليم  في  التكنولوجيا  استخدام  املتقدم وهي  العالم  في 

في مواقع العمل، وجتارب املكتبات العامة واجلامعية ، ودورها في تعليم الكبار. 

والتجارب اخلاصة بتقييم برامج تعليم الكبار. نستعرض بعد ذلك التجارب األمريكية 

والكندية واألوروبية واآلسيوية.

1) تجارب استخدام التكنولوجيا في تعليم الكبار
نظرا إلى أهمية التكنولوجيا في التعليم بصفة عامة وتعليم الكبار بصفة خاصة، 

ال بد أن نذكر في بداية مراجعتنا للتجارب حول العالم الدور املتزايد لتكنولوجيا 

وقد  الكبار وانتشاره وتنوعه.  تعليم  لتسهيل  به  يسهم  املعلومات واالتصاالت وما 
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آليات  على  ركز  ما  الدراسات  ومن  واملراجعة،  بالتحليل  ذلك  الدراسات  رصدت 

وأمناط دمج تلك التكنولوجيا بتعليم الكبار   )  أنظر مثال Imel 1998   (. وتناولت 

الهواء  التدريس  على  الكبار من خالل  كتعليم  تكنولوجيا محددة  دراسات أخرى 

للتعليم  أو  Donavant 2009(  On line ( واستخدامها من قبل معلم الكبار 

األساسي  )KOTRLIK and  REDMANN 200 (. ويتضح من تلك الدراسات 

التعليمية  العلمية  من  يتجزأ  ال  املعلومات واالتصاالت أضحت جزء  تكنولوجيا  أن 

برمتها، وأضحت ضرورة ال غنى عنها في مجال تعليم الكبار بالذات حيث أنه يسهل 

تعليم الكبار ويتناسب مع ظروف الكبار أنفسهم وإدارة أوقاتهم. 

2) تجارب التعليم في موقع العمل

بالعمل  املتصلة  املهارات  صقل  إلى  يهدف  والذي  العمل،  مواقع  في  التعليم 

هذا  آخر.  لعمل  مهارات  تعلم  أو  العمل،  لنفس  جديدة  مهارات  تعلم  أو  احلالي، 

النوع من التعليم ليس جديدا، ولكن تنظيمه وآلياته وأطره النظرية تطورت تطورا 

كبيرا. لم تعد املسألة تترك للصدفة ، ولإلمكانات املتاحة، ولتوجهات واجتهادات 

الفرد العامل.

بعد انتشار عمليات التعلم املنظم واملخطط في مواقع العمل على مستوى العالم،   

أسس  بوضع  االهتمام  وتكثف  تعلم،  كبيئة  العمل  موقع  بدراسة  االهتمام  تكثف 

العقد  أن  سنوات)2002(  عشر  قبل    Billett  أشار وقد  نظرية.  واطر  وآليات 

السابق لدراسته شهد تزايدا مكثفا لذلك النشاط. وال شك أن عقدين حتى اليوم قد 

شهدا منوا متزايدا. ولكل مجتمع، بل ولكل موقع عمل جتارب جديدة. على أن أكبر 

الدروس املستفادة من جميع التجارب هو أن التعلم من خالل العمل نفسه فقط لم 

يعد كافيا. فالتغييرات االقتصادية والتكنولوجية، وحتى اللوجستية اخلاصة بالعمل 

تعليما  ينال  العامل واملوظف واإلداري أن  أنواعه ومستوياته، حتتم على  مبختلف 

منظما إضافة إلى التعلم الذي يحققه من خالل عمله.



116

د
د
د
د

3) تجارب المكتبات العامة

قامت   املكتبات العامة بناًء على دراسة أجريت لعدد )12( دولة من دول االحتاد 

األوروبي )Stanziola 2011( بدور كبير في أوروبا لقرون عديدة. ولكن ال أحد 

يدرس ذلك ، وال تتم بناًء على قوانني أو تشريعات، بل إن املكتبات نفسها تقوم بذلك 

الدور وتستجيب للتطورات والتغييرات الدميوجرافية والثقافية. واآلن هناك خطوات 

حثيثة في سياق االحتاد األوروبي لتنظيم ومتويل العملية برمتها. 

وعلى غرار ذلك تقوم مكتبات اجلامعات األمريكية واملكتبات العامة بخدمة كل من 

 )Cooper( التعلم مدى احلياة والتعلم عن بعد. وكمثال على ذلك تقدم دراسة كوبر

 2000 ما يحدث من تعاون وتنسيق بني مكتبة جامعة فرجينيا وقسم التعليم املستمر 

في اجلامعة.

4) تجارب عالمية في تقييم مشاريع وأنشطة تعليم وتدريب الكبار

مبا أن التقييم جزء أساسي من أية عملية تعليمية فإن تعليم الكبار على مستوى 

العالم يطور أدوات للتقييم باستمرار. ومن التقارير املنشورة في هذا املجال  تقرير 

كندا وأمريكا   إلى  إضافة  أوروبا  في  دولة  عشرة  أربع  إلى جتارب  استند  عاملي 

Kuwan, H. and A. Larsson )2008(,

يشتمل التقرير على املفاهيم األساسية لتعلم الكبار املستخدمة في تلك الدول، 

ومفاهيم إمبريقية، وأسئلة عن املشاركة في  تعلم الكبار، ويوضح كيف أن املفاهيم 

تؤثر على النتائج اإلمبيريقية أو العملية. يقدم التقرير كذلك إرشادات تتعلق باملفاهيم، 

وأخرى تتعلق بالتطبيق. وأخيرا يقدم التقرير مناذج لألسئلة التي ينبغي استخدامها 

لتقييم تعلم الكبار. وال يستغني أي مشروع لتعليم الكبار عن رؤية واضحة للتقييم 

وأدواته. وقد يكون التقييم هو اخلطوة األولى لتطوير تعليم الكبار. ويشتمل التقرير 

على معاجلات عملية حتى للمقيمني من غير املواطنني.  هذا التقرير مفيد لكل من 

الباحثني وواضعي سياسات واستراتيجيات تعليم الكبار.
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5) تجارب أمريكية وكندية في تعليم الكبار
)OPPAGA 2011( أ) تعليم أساسي وثانوي للكبار: منوذج  والية فلوريدا

يهدف تعليم الكبار األساسي والثانوي كما جاء في التقرير التشريعي للوالية 

إلى ما يلي:

معاجلة حاالت التعثر والوقاية من التسرب من الثانوية. تقول اإلحصائيات    -

الكبار وهم في  تعليم  أرباع )27%( ممن سجلوا في  إن مايقارب ثالثة 

املدارس الثانوية استفادوا منه أما بالتخرج أو بعدم التسرب. أما الدارسون 

من املتسربني فقد استفاد 23% منهم فقط أما بالنجاح في برامج تعليم 

الكبار أو بالعودة إلى املدارس الثانوية النظامية. 

فرص  ثم زيادة  واللغوي ومن  األكادميي  األساسي  التعليم  مستوى  رفع   -

عليه  تؤكد  ما  وهذا  أكثر.  أو  عاما   81 عمر  في  هم  ملن  وذلك  التوظيف 

اإلحصائيات. )املرجع السابق(

 rof noitilaoC lanoitaN)( وهناك فوائد أخرى عامة من تعليم الكبار  -

1102, ycaretiL

أطفالهم،   تعليم  في  الكبار  تعليم  خريجي  ومساهمة  الوظيفة،  في  البقاء  وهي 

واكتساب ثقافة صحية شخصية وثقافة صحية عامة، واالستفادة من إصالحيات 

األحداث بحيث تنخفض نسبة  تكرار ارتكاب مخالفات جنائية، واندماج املهاجرين 

باملجتمع اجلديد وانخفاض نسبة الفقر. 

التعليم األساسي ومحو األمية  .1

عن  التعليمي  مستواهم  يقل  الذين  للكبار  مخصص  التعليم  من  النوع  هذا   

الصف التاسع، وهم يتلقون تعليما في أساسيات احلساب والقراءة واللغة ومهارات 

االنخراط بسوق العمل. ويتم حتديد مستوى هؤالء عند ما يتقدمون للتسجيل من 

خالل امتحانات معدة لهذا الغرض. 

هناك نوع آخر من التعليم األساسي للطلبة الكبار مخصص لطلبة التعليم املهني 

وهدفه حتسني مستوى تعليمهم األساسي بدون شهادات.
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الدراسة الثانوية للكبار  .2

األول مخصص ملن درس  النوع  للكبار.  الثانوي  التعليم  أنواع من  هناك عدة 

بحوزتهم سجل   يكون  أن  اللتحاقهم  يشترط  يكمل.   الثانوية ولم  مساقات  بعض 

أكادميي مبا درسوه في الثانوية ، ومبوجبه تتحدد كمية الدراسة واملواد الدراسية 

والساعات التي يجب أن ينجزوها. النوع الثاني مخصص للطلبة. يسجل في هذه 

البرامج الطلبة الذين يدرسون في املدارس الثانوية النظامية ويحتاجون إلى تقوية 

للوقاية من الفشل و التسرب. النوع الثالث مخصص للشهادة الثانوية التي متنحها 

الوالية. هذه الدراسة هدفها حتسني مستوى الدارسني وإعدادهم المتحانات مواد 

ثانوية  القراءة، والكتابة ، والعلوم،  واحلساب، والعلوم االجتماعية للحصول على 

الوالية. 

لتوضيح وضع وحجم تعليم الكبار في الوالية ونسبة التعليم الثانوي اخلاص بالكبار 

من إجمالي مختلف أنواع تعليم الكبار في الوالية نقدم بعض اإلحصائيات. 

 يبلغ عدد الدارسني في التعليم الثانوي اخلاص  33319 دارس ودارسة، وهو  

أكبر من عدد الدارسني في أي  نوع من التعليم ما بعد الثانوي كما يبني الشكل 

رقم ) 1  (. وهو أكبر من عد الطلبة اجلامعيني وأكبر من عدد طلبة التعليم املهني. 

هدادعأو رابكلا ميلعت يف نيسرادلا ددع2008/2009 يف   يساردلا ماعلل ةيوناثلا دعب ام ميلعت عاونأ يف م
اديرولف ةيالو
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أ) التدريس في مراكز تعليم الكبار والتمويل: التدريس النمطي في برامج 
تعليم الكبار يصمم بحسب حاجة الدارس الفردية، وبعد حتديد حاجاته ومستواه 

من  كبيرة.  أو  املجموعة صغيرة  تلك  تكون  قد  املناسبة.  املجموعة  مع  يتم وضعه 

ضمن أهداف برامج تعليم الكبار إعداد الدارسني لاللتحاق بالتعليم املستمر بعد 

الثانوية. ويتم تدريس الكبار في الكليات اجلامعية وفي املؤسسات التعليمية التابعة 

لكل منطقة تعليمية مثل املدارس الثانوية، واملدارس املتوسطة، والشركات، وداخل 

الوالية،   فله عدة مصادر وهي  التمويل  أما  النخيل.  لكلية شاطئ  احلرم اجلامعي 

واحلكومة االحتادية،  ورسوم من بعض الطلبة بحسب معايير محددة،  وهذا يشكل 

جزًءا يسيرا من التمويل.

ب) اإلرشاد والخدمات الزراعية

هذا النوع من تعليم الكبار تطور أمريكي، وقد اثبت فعاليته فانتشر على نطاق 

واسع عامليا حتى وصل بصورة أو بأخرى إلى مناطق ريفية في البلدان النامية التي 

ال يتوقع وصوله إليها. ولذلك فإنه يستحق اهتماما خاصا. يتبع هذا النوع من تعليم 

الكبار في أمريكا وكثير من البلدان وزارة الزراعة،  وهو يقدم في أمريكا  برامج على 

مستوى كل البلدات واحملليات في الشؤون الزراعية واالقتصاد املنزلي، ويقدم حتى 

برامج في الشؤون العامة، وتتميز برامجه بتطوير واستخدام أساليب وطرق توضيح 

فعالة في أوساط الكبار   “demonstrations” ، عالوة على أن تلك البرامج تتبّنى 

طرقا وممارسات زراعية جديدة.

Community Colleges ج) تجارب كليات المجتمع األمريكية

العالم. ويدرس  الكبار في  تعليم  أقدم مؤسسات  كليات املجتمع األمريكية من 

فيها الطالب ملدة سنتني ليمنح شهادة دبلوم في التخصص الذي درس فيه. يلتحق 

بكليات املجتمع حديثو التخرج من الثانوية، كما يلتحق بها أشخاص أكبر سنا. 

العادية، أو طلبة يريدون  بالقبول في اجلامعات  لم يوفقوا  يلتحق بها طلبة  وعادة 

باجلامعات من  لاللتحاق  املجتمع  كليات  الطلبة  الوقت. ويستخدم بعض  اختصار 

خالل احتساب املساقات التي درسوها. وتختلف كليات املجتمع من حيث املستوى 

شأنها شأن اجلامعات.



120

د
د
د
د

 California Distance (2011)بعد عن  للتعلم  كاليفورنيا  مشروع  د) 
 Learning Project

للتعلم عن بعد تأريخ طويل في الواليات املتحدة بدأ بالراديو في بدايات القرن 

املاضي، ثم تطور تدريجيا ليشمل اآلن أكثر وسائل االتصال تطورا.  بالنسبة إلى 

مشروع كاليفورنيا هناك نوعان من التعلم عن بعد: النوع األول هو االتصال املباشر 

الهواء’  ’على  التعليمية  العملية  تتم  يسمى   real time حيث  إما  الوقت  بنفس 

والنوع الثاني عكس ذلك حيث تتم العلمية التعليمية أما بتحديد مواعيد نهائية ملا 

يجب على املتعلم تعلمه وإجنازه ، أو بحسب وقت املتعلم. وللتعلم عن بعد مالمح 

محددة وهي:

أو على األقل جزء منها  كلها  التعليمية  العملية  املعلم خالل  املتعلم عن  فصل   -

جغرافيا أو زمانيا أو كليهما

استخدام وسائل اإلعالم التعليمية جلمع املعلم واملتعلم وتنفيذ محتوى املساق  -

توفير تواصل باجتاهني بني املعلم أو املؤسسة التعليمية واملتعلم   -

حتكم املتعلم بسرعة التعلم وليس املعلم عن بعد  -

ويلخص الشكل التالي أكثر األدوات والوسائل استخداما في  مشروع كاليفورنيا 

للتعلم عن بعد بحسب عدد الدروس التي استخدمتها للعام 2005 /2006

 

شكل رقم )2 ( أكثر وسائل التعلم التكنولوجية استخداما في مشروع كاليفورنيا للتعلم عن بعد في 

العام 2005 / 2006 )املصدر:مشروع كاليفورنيا للتعلم عن بعد )2011(.
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هـ) تجارب كندية في تعليم الكبار حتى الثانوية  

األمية  ومحو  األساسي  بالتعليم  اخلاص  الكبار  تعليم  في  الكندية  التجربة 

والثانوية ال يختلف كثيرا عن التجربة األمريكية.  ويعزى ذلك التشابه إلى تشابه 

في املعطيات الثقافية والدميجرافية واالقتصادية واالجتماعية واللغوية. ويقدم أحد 

التقارير )Pound 2008(  عن إقليم تورنتو إحصائيات ضرورية ومفيدة في تعليم 

الكبار أهمها التوزيع السكاني للمستوى التعليمي بحسب العمر، ونسب املوظفني 

بحسب املستوى التعليمي والشهادات. ومن املعلومات الهامة عن هذا اإلقليم وعن 

تعليم الكبار أن ما يقارب %50 من السكان من املهاجرين من مختلف القارات وهم 

يحظون بنصيب األسد من تعليم الكبار مبا في ذلك تعليم اللغة وتعليم “املواطنة”.

6) تجارب أوروبية
أ) تجارب الدنمارك واسكندنافيا: المدارس الشعبية العليا 

بدأت املدارس الشعبية في الدمنارك وانتشرت جلميع الدول االسكندنافية،  وهي 

مدارس داخلية  أو سكنية للكبار الذين أكملوا التعليم العام، واكتسبوا قدرا من 

اخلبرة. هذه املدارس غير تقليدية وغير منطية. يدرس الكبار في هذه املدارس لعدة 

أشهر على األقل. تركز الدراسة على النمو األخالقي والفكري وجتذير فهم األوضاع 

والتقاليد احمللية والوطنية. وقد كانت مستقلة  في البداية، لكن في الوقت  احلالي 

غالبا ما يتم الترويج لها ودعمها من قبل مجالس التعليم احمللية .

 Finnish العنكبوتي   موقعها  على  فنلندا  في  الكبار  تعليم  جمعية  وبحسب 

العليا في هذه  الشعبية  املدارس  ارتفع عدد   Adult Education Association
الدولة الصغيرة خالل املائة العام من 1889 إلى 1989 إلى 90 مدرسة، وتطورت 

أولوياتها بحيث لم تعد تركز على تلقني قيم بعينها، لهذا التيار أو ذاك بل اتخذت 

موقف احلياد لتركز على تطوير الفرد تعليميا،  وتطوير مهاراته.  وعلى الرغم أنه لم 

يشهد لها بنجاح كبير في بداية التجربة، إال أنها أثرت في تطوير أنواع من التعليم 

الداخلي  في دول عديدة متنوعة مثل كندا وكينيا والهند وهولندا.

ومن النماذج األخرى لتعليم الكبار مراكز تعليم الكبار غير الداخلية،   وهي 

مؤسسات متخصصة بتعليم الكبار أكثر انتشارا  في منظمات مدنية مثل »أكادمييات 
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العمال« في فنلندا و »مدارس الشعب العليا« في أملانيا والنمسا ، و »مراكز تعليم 

الكبار«  في بريطانيا، و »جامعات الشعب« في هولندا وإيطاليا وسويسرا . 

إن ما مييز هذه املؤ سسات هو استقالليتها عن السلطات التعليمية،  على األقل 

في وضع البرامج،  وأن حضور الطلبة طوعي، وبدوام جزئي وليس دواما كامال، 

وأن املدرسني واإلداريني متطوعون،  أو محترفون يقدمون خدمات بدوام جزئي. هذه 

املؤسسات ال تعد الطلبة المتحانات معينة،  وال تقدم تدريبا ملهارات مهنية متطورة. 

الفنون  في  وكذلك  منزلية.  و  عملية  ملهارات  التدريب  يتضمن  لها  النمطي  املنهج 

 ، احلديثة  واللغات  واالجتماعية،  األسرية  للمشكالت  وحلول  واملوسيقى،  واآلداب 

ودروس لتعزيز التعليم االبتدائي والثانوي.

ب) التجربة البريطانية في الجامعة المفتوحة

اجلامعة املفتوحة مؤسسة بريطانية حديثة. وهي تختلف عن برامج الشهادات 

القدمية. وقد وفرت فرصا  للكبار في الدول املتقدمة تعليميا مثل استراليا ونيوزيالندا 

وكندا والواليات املتحدة، وذلك بدوام جزئي من أجل التعليم واحلصول على شهادات 

جامعية ولكنها كانت نسخا طبق األصل للدراسة اجلامعية التقليدية.

اجلامعة املفتوحة تطمح - نظريا على األقل- لتعليم عال للجميع وتتوجه فقط 

بها. وهي  لاللتحاق  لها شروط مقننة  بدوام جزئي، وليس  للراشدين واألكبر سنا 

تدمج التكنولوجيا وتقنيات التدريس ووسائل اإلعالم الشعبية، واإلرشاد الشخصي 

والدراسة الداخلية القصيرة 

ج) التجربة االسكتلندية في التعليم المحلي 

احملليات في اسكتلندا كما في البلدان األخرى ، أو الكميونات، كما تسمى في 

الصني وكوبا وبعض املجتمعات األخرى، هي جتمعات  سكانية في محيط جغرافي 

صغير نسبيا. وقد كانت وال زالت حقال لتجارب تعليمية عديدة ومن ضمنها جتارب 

ومبادرات تعليم الكبار. وقد تبلورت في اسكتلندا بالذات لتتناسب مع البيئة هناك،  

ومبا يلبي احتياجات السكان احملليني.  وهي »عملية مصَممة إلثراء حياة األفراد 
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واملجموعات من خالل انخراط مجموعات تعيش في مساحة جغرافية محددة، أو 

جتمعهم اهتمامات مشتركة لتطوير فرص من التعليم والتطبيق والتأمل. وحتدد تلك 

الفرص احلاجات الشخصية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية«

http://www.infed.org/community/b-scotce.htm. .

7) تجارب أسيوية: 
أ) تجارب الهند وإندونيسيا وتايالند والصين

يلخص  Paintal ) 200 (جتارب تعليم الكبار في  كل من الهند وإندونيسيا 

لتنمية  كبرامج  الكبار  لتعليم  التخطيط  مت  الهند  في  كالتالي.  والصني  وتايالند 

املجتمعات احمللية أكثر من كونه لتنمية الفرد. وكان  تصميم برامح محو أمية الكبار 

مرتبطا بالتنمية االجتماعية االقتصادية. ولكن في العقود الثالثة املاضية مت أخذ 

حاجة الفرد إلى االعتماد على الذات في احلسبان. وفي اندونيسيا ارتبط مفهوم 

تعليم الكبار في الثالثني سنة األولى مبحو األمية من أجل التطور القومي، ثم أضيف 

التعليم املهني فيما بعد.  ومت دمج تعليم الكبار مع التعليم املدرسي. وفي تايالند 

كان ينظر إلي تعليم الكبار كأنشطة تعليمية لتعليم الشباب والكبار الذين خرجوا من 

املدرسة. متت إضافة الناحية الوظيفية أو املهنية في بداية السبعينات، ثم أضيف 

التعليم املستمر في الثمانينات. 

ب) تجربة الصين:  التخطيط المركزي والقرارات المركزية

مت تعريف تعليم الكبار في الصني بتعليم العمال والفالحني وكان يعرف أيضا 

بتعليم أوقات الفراغ ويتضمن تعليما مدنيا وسياسيا إضافة إلى محو األمية.  كان 

ثمانينات  ومنذ  االشتراكية.  الدولة  لبناء  موجها  األولى  السنوات  في  الكبار  تعليم 

االقتصاد  على  الصني  انفتاح  مع  الكبار  تعليم  في  حدث حتول  املاضي   القرن 

العاملي. ومت تبني العلوم والتكنولوجيا للبناء االقتصادي ورفع مستوى القوة العمالية.

يبدو أن التركيز في الوقت احلاضر )Guodong and Zhupeng 2003(  في  

الكبار  تزويد  بغرض  ليس  وهذا   . األمية”  محو  بعد  ما  “تعليم  على  يتم  الصني 
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مبعارف ومهارات متقدمة فقط، ولكن أيضا لعالج ظاهرة عودة األمية ملن مت محو 

أميتهم . ويعرف تعليم ما بعد محو األمية بأنه البعد املتكامل -ولكن متنوع- للتعليم 

ملساعدة املتعلمني اجلدد على تعزيز قدراتهم في القراءة والكتابة واحلساب، وتعزيز 

دورهم االجتماعي، وبالتالي حتسني مستوى معيشتهم. وفي املناطق الريفية بالذات  

يلعب هذا النوع دورا هاما في الوقاية من العودة إلى األمية.

يوضح  )Sun 2008( أن  ماحدث في الصني بالعودة إلى قرار 23//2008 

“إصالح وتطوير تعليم الكبار والذي يعتبر من عالمات الطريق في تعليم الكبار . 
يوضح القرار أهمية تعليم الكبار وضرورته للتطور االقتصادي والعلمي والتكنولوجي، 

ومهمات  الرئيسة،  واألهداف  املسؤوليات  القرار  حدد  والعمال.  للفالحني  وأهميته 

تعليم الكبار قبل وأثناء اخلدمة في خمسة مجاالت:

القوة  ثقافية ومهارات مهنية ملن هم في  تعليم وتدريب في معارف  توفير   -

العاملة، أو من ينتقلون إلى عمل جديد، أو الباحثني عن عمل، وال تتوفر 

فيهم الشروط 

محو األمية  -

الناجحني  ومنح  التعليم،  تركوا  ملن  وعال  ومتوسط  أساسي  تعليم  توفير   -

شهادات. ويؤخذ في االعتبار في هذا التعليم خلفيات الدارسني الثقافية 

وحاجاتهم.

توفير تعليم مستمر للمهنيني والتقنيني واإلداريني الذين تلقوا تعليما عاليا   -

لتحديث مستواهم وحتسني قدراتهم.

توفير تعليم متنوع  في القيم الثقافية واالجتماعية، ومعارف أساسية في   -

القانون والرعاية الصحية لكبار السن،  وعن احلياة األسرية والفنون اجلميلة، 

والتجميل، والطبخ والتغذية وزراعة الزهور. باختصار توفيرخدمات تعليمية 

حلياة حضارية، صحية، ومنط معيشة جيد لكبار السن اإلناث والذكور.
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8) تجارب عالمية في تعليم المسنين 
أ) النموذج الفرنسي 

 )Tam(والتي أسست في سبعينات القرن املاضي  U3A    جامعة العمر الثالث و

اجلامعة  هذه  مثل  وتتطلب   .  )1 املسنني)ص  لتعليم  للترويج  أسست  وقد   ،2012

مشاركة جامعة تقليدية،  وتتعدد في النظام الفرنسي برامج جامعة العمر الثالث 

وتتنوع إلى درجة كبيرة. وانتقلت إلى بريطانيا عام 1981 مبشاركة جامعة كمبرج. 

ولكن تغير مفهوم هذه اجلامعة لترتبط باملجتمعات احمللية وحاجاتها وأهدافها. 

ب) نموذج هونج كونج

تهدف   .)13-1 املسنني )ص  أكادمييات  في  بالذات  كوجن  تتركز جتربة هوجن 

أكادمييات املسنني إلى 1( الترويج لتعليم املسنني بتشجيع املسنني على استغالل 

أوقاتهم استغالال نافعا ، 2( احلفاظ على صحتهم البدنية والعقلية وثقتهم بأنفسهم 

من خالل التعلم، 3( تطوير اإلحساس بالقيمة الذاتية ، و4( حتسني املوارد احلالية 

خارج  منها  االستفادة  الذي ميكن  املدارس  مثل  املتوفرة  التعلم  مرافق  مبشاركة 

أكادميية  الهدف  كان  أن  بعد   100 إلى  عددها  الرسمي وقد وصل  عملها  أوقات 

واحدة فقط في كل مقاطعة من املقاطعات التسع عشرة. وتوفر هذه األكادمييات 

فرصا تعليمية، إضافة إلى مرافق عديدة مبا فيها مرافق للقاءات وجتمعات املسنني..

ج) تجربة التعليم األساسي والثانوي للمسنين في اليابان( مرجع سابق ص 1  ).

 وهذه جتربة فريدة في التعليم األساسي والثانوي للمسنني حيث يوضع برنامج 

خاص ونظام خاص لذلك. ويلبي حاجة شريحة من أكبر الشرائح في العالم.

د) تعليم المرأة الكبيرة والمسنة استخدام الكمبيوتر في تايوان.

 نظرا إلى أن املرأة وكبيرات السن هن أقل الفئات السكانية استخداما للكمبيوتر، 

تعليمية  برامج  تصميم  مت  فقد  للكمبيوتر،  والعملية  التعليمية  األهمية  إلى  ونظرا 

خاصة لذلك. وجتربة تايوان مثال على ذلك. وتتميز هذه التجربة باستخدام الدعم 

االجتماعي من خالل املنظمات غير احلكومية. وفي مقابالت مع الدارسات احلاليات 
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االجتماعية  الشريحة  هذه  ناجحة ومتكن  التجربة  أن  تبني  السابقات  والدارسات 

الكبيرة من التفاعل مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.وقد أثبتت الدراسات أن 

للدعم االجتماعي دورا إيجابّيا في تعلم املرأة بصفة عامة وليس فقط املرأة املسنة. 

آسيا  شرق  وكذلك  وأمريكا  أوربا  في  املتقدمة  الدول  في  املسنني  تعليم  ينال 

كما الحظنا في الفقرات السابقة اهتماما كبيرا من قبل الباحثني كاالهتمام الذي 

  et  al  الباحثون وقد قام  العملي.  امليدان  في  الشأن  أصحاب  قبل  من  يناله 

,Chen )2008(.مثال مبراجعة نقدية لــ 93 بحثا عن تعليم املسنني وما تفترضه 
من  كثير  وتتضمن  التعلم.  على  املسنني وقدراتهم  عن خصائص  الدراسات  هذه 

الدراسات التي شملتها املراجعة مناذج رائعة لتعليم املسنني في مختلف دول العالم. 

ويتبني من املراجعة ومن عدد الدراسات أن تعليم املسنني لم يعد هامشيا أو من 

الكماليات ، بل أصبح ضرورة لكل مجتمع في عالم اليوم: عالم العوملة.

توصيات استراتيجية على ضوء التجارب العالمية والتطورات الراهنة في 
العالم العربي بما في ذلك التغييرات الديمجرافية 

هذا اجلزء يقدم توصيات يقترح الباحث إضافتها إلى إستراتيجية تعليم الكبار 

في الوطن العربي التي وضعتها املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لعام 2000 

أو أخذها في االعتبار عند وضع إستراتيجية جديدة. وال حاجة للقول إنه ينبغي 

حتديد مخرجات نهائية على شكل معارف وقدرات ومهارات وقيم واجتاهات.

أوال: أنواع تعليم وتأهيل الكبار المطلوبة

يولي العالم، كما رأينا، تعليم الكبار أهمية كبرى ويقدم أنواعا متنوعة من التعليم 

والتأهيل للكبار من محو األمية إلى التأهيل النفسي، وحتى املوسيقى. وهو يفعل 

ذلك للكبار ليس فقط خدمة لهم وللمجتمع، ولكن أيضا استجابة ملتطلبات العوملة 

العربي  عاملنا  ثانية مير  ناحية  ومن  العالم وموارده.  تقاسم خيرات  تتضمن  التي 

بتغييرات دميجرافية كبيرة تتضاعف فيها نسبة الشباب في املجتمع، وتتزايد فيها 

أيضا نسبة املسنني، وتتضاعف نسبة النساء في النشاط االقتصادي واالجتماعي 

يعلم  أحد  ال  مخاض  بفترة  اآلن  العربي  العالم  مير  ذلك  على  عالوة  والسياسي. 
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مالذي ستتمخض عنه. كل هذا يجعل تعليم الكبار، وتأهيلهم، وإعادة تأهيلهم مهنيا 

وبدنيا ونفسيا أمرا مهما وملحا. ولتحقيق ذلك نحتاج إلى األنواع التالية من التعليم 

والتأهيل، ومبختلف الطرق، والوسائل، حسبما تسمح به اإلمكانات واحلاجة، مبا 

في ذلك الطرق التقليدية في التدريس، وأكثر الطرق تقدما، والتعلم عن بعد:

٠ محو األمية

٠ تعليم أساسي وثانوي
مكان  في  وذلك  والتكنولوجية  االقتصادية  التغييرات  يواكب  مستمر  مهني  تأهيل   ٠

العمل وخارجه

٠ مفاهيم علمية أساسية تفسر مختلف الظواهر التي يعيشها الكبار 

٠ تعليم استخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات
٠ برامج التطوير الذاتي 

٠ برامج رياضية وفنية 

٠ تعليم جامعي مخصص للكبار الذين جتاوزت أعمارهم التعليم اجلامعي أما على 
هيئة برامج متخصصة كاملة، أو مساقات متفرقة في مختلف املجاالت. 

٠ فعاليات تعليمية مختلفة تشمل:

معارف ومهارات مدنية ملمارسة دور املواطنة واملشاركة الدميقراطية الفاعلة   -

وتتعامل مع الصراعات السياسية واالنتفاضات بطريقة عقالنية وإيجابية 

دون تبعية عمياء أو حياد سلبي.

معارف ومهارات نفسية حلل املشاكل اليومية والتعامل مع الذات واآلخرين   -

ومواجهة احلياة بواقعية وبأسلوب علمي

معارف ومهارات استهالكية عقالنية بعيدا عن احلمالت الدعائية االستهالكية   -

التي ال تنشد سوى الربح بغض النظر عن خير املستهلك وصحته 

معارف ومهارات تربوية وكيفية القيام بدور األب ودور األم بطريقة علمية   -

فاعلة



128

د
د
د
د

معارف ومهارات أسرية ملختلف نواحي حياة األسرة ، وميزانيتها، وحتديد   -

دور كل فرد فيها داخل البيت وخارجه،  تراعي حقوق كل فرد في األسرة 

من اجلنسني ومن مختلف األعمار

الوقاية  وكيفية  والطبخ  والتغذية  الصحية  الناحية  في  ومهارات  معارف   -

والرعاية الصحية 

معارف ومهارات اجتماعية في التفاعل والعالقات واالنتماء   -

-  معارف ومهارات ملمارسة الهوايات وصقل املواهب وقضاء وقت الفراغ

اإلعالنات  عن  بعيدا  بنفسها  وعنايتها  باملرأة  خاصة  ومهارات  معارف   -

التجارية 

تعليم  وإدارة  لتخطيط  العالمية  والشروط  المعايير  من  االستفادة  ثانيا:  
الكبار

العالم. وقد تراكمت خبرات  الكبار شوطا كبيرا في كثير من دول  قطع تعليم 

ومهارات تغني كل مجتمع ناشئ عن البدء من الصفر. وتتضمن تلك اخلبرات معايير 

وشروطا لوضع أية إستراتيجية لتعليم الكبار. نقدم هنا أهم تلك املعايير والشروط. 

أنواع  يوجد منوذج واحد ألي من  أنه ال  منه هو حقيقة  االستفادة  ما يجب  أول 

ومستويات تعليم الكبار يصلح لكل مجتمع. ولذلك نشأت احلاجة لدراسة املجتمع 

بالكامل لتصميم تعليم الكبار فيه.

دراسة السياق الثقافي االجتماعي واالقتصادي للمجتمع  املستهدف. )2009   

 Niewolny  and  Wilson (.وهذا يعني دراسة مختلف معطيات الواقع التعليمية 

والثقافية والسكانية واالقتصادية. و يفصل السعيد ذلك  )السعيد، 200 ص -23

30( بالنسبة إلى املجتمع ومجتمع الكبار واملؤسسات ذات العالقة  كما يلي: 

التركيب الدميجرافي  للمجتمع والوضع اإلنتاجي واخلصائص اجلغرافية  -

حاجات ومتطلبات التنمية  -

قضايا ومشكالت املجتمع  -
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أولويات املجتمع  -

إمكانات املجتمع املادية  -

رصد مؤسسات املجتمع التي ميكن أن تساعد في جناح البرنامج  -

التجارب السابقة في تعليم الكبار  -

الكبار من حيث: اهتماماتهم وحاجاتهم، طبيعة وخصائص ومتطلبات مهنهم   -

والعقلية  النفسية  خصائصهم  بيئاتهم،  خصائص  وعاداتهم،  تقاليدهم   ،

واجلسمية ومستويات النضج لديهم، خبراتهم ، احتياجاتهم املستقبلية، 

املؤسسة املسؤولة عن إعداد البرنامج وتنفيذه :توفر املتخصصني ومعلمي   -

الكبار، واألخصائيني النفسيني واالجتماعيني وإخصائيي الوسائل التعليمية، 

دراسة ظروف الكبار املستهدفني والعوامل املؤثرة في مشاركتهم، ودراسة 

مصادر التمويل، وتهيئة الرأي العام.

كل ذلك يعني أنه ينبغي حتديد حجم الفئات التعليمية املستهدفة جلميع أنواع 

تعليم الكبار على ضوء توزيع سكاني بحسب اجلنس والعمر واملستوى التعليمي. 

ومن ثم عمل دراسات إسقاطية لتقدير الفئات املستهدفة السنوات العشر القادمة. 

يتطلب األمر كذلك عمل إحصائيات دقيقة عن تعليم الكبار حاليا، و تقييم جميع 

أنواع تعليم وتدريب الكبار، سواًء في القطاع احلكومي أو القطاع اخلاص وذلك 

على ضوء الدليل العاملي الذي ذكرناه سابقا. 

النفسية  اجلوانب  يشمل  للكبار  متكامل  بروفايل  إنشاء  إلى  نحتاج  وأخيرا 

في  الكبار  وتوجهات  وحاجات  ميدانية خلصائص  دراسة  خالل  من  واالجتماعية 

كل من مرحلة الرشد املبكر ومرحلة الرشد املتوسط ومرحلة الرشد املتأخر بحسب 

اجلنس واملنطقة اجلغرافية. ويقوم بذلك متخصصون في النمو اإلنساني والتعليم 

وكذلك علم االجتماع واألنثروبولوجيا.

إستراتيجية تعليم الكبار تتطلب بحسب املجلس األوروبي  )عن تقرير مجلس 

  Council of Ministers of Education ,Canada::وزراء أقاليم كندا( ما يلي

  Research Report )2005(
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تطوير الشراكة :  داخل وخارج النظام الرسمي  -

تعّرف حاجات املتعلمني  -

توفير موارد كافية من خالل امليزانيات املالية  -

التوفيق بني فرص التعلم وحاجات املتعلمني  -

تسهيل االنخراط في التعليم: من خالل تطوير التمويل ليسهل انخراط أي   -

شخص في أي وقت وفي أي مكان

تقدير جميع أنواع التعلم ، رسمي أو غير رسمي   -

خلق ثقافة تعلم: من خالل إيجاد الفرص ورفع مستوى املشاركة وحتفيز   -

الطلب لكل املواطنني

ضمان اجلودة: بناء آليات لضمان اجلودة   -

ثالثا:   مشاركة جميع الجهات والمؤسسات والمناطق
ومدنية.  وخاصة،  واسعة رسمية،  مشاركة  تتضمن  الناجحة  العاملية  التجارب 

ال تستطيع جهة واحدة، أو قطاع ، أو وزارة أن تضع إستراتيجية لتعليم الكبار 

مبفردها مهما خلصت النيات. يجب النظر إلى األمر كمشروع استراتيجي وطني 

وبالتالي  والفئوية.  املناطقية  اخلصوصيات  االعتبار  في  األخذ  مع  أهميته،  بقدر 

يتطلب األمر تشكيل مجلس يضم جميع الوزارات املعنية بتعليم الكبار، والهيئات 

ذلك  في  يشارك  أن  يجب  .كما  اجلامعات  وعلى رأسها  الصلة  ذات  واملؤسسات 

كالنقابات  املدني  املجتمع  ومنظمات  الكبيرة  الشركات  وبالذات  اخلاص،  القطاع 

واجلمعيات واألندية. وممثلون عن كل إقليم أو منطقة لها خصائصها. إن توسيع 

املشاركة ضرورة ملحة، حيث أنه يبدو جليا أن اجلهود الفردية أو املبادرات املنعزلة 

لهذه الوزارة أو تلك، أو هذه اجلهة أو تلك، ليست كافية.

رابعا:   أولويات تعليم الكبار

 بناًء على ماسبق يحتاج تعليم الكبار في الوطن العربي إلى عدد من اخلطط  

واملشاريع والفعاليات العاجلة تتضمن خدمات ومرافق وبنية حتتية كافية. تهدف تلك 
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الكبار وحتقق  اخلطط واملشاريع والفعاليات إلى حتقيق مخرجات محددة تساعد 

األهداف املنشودة. من ضمنها مايلي: 

والوجداني ( 1 واالجتماعي  العقلي  النمو  ومستوى  الكبار  خصائص  دراسة 
الكبار.من  تعليم  أنشطة  جميع  تتحدد  اخلصائص  تلك  ضوء  لديهم.على 
ضمن خصائص الكبار دافعيتهم للتعلم. تتضمن إستراتيجية تعليم الكبار آلية 

للتدخل لتقوية وتعزيز دافعية الكبار للعودة للتعلم. وهذه مشكلة تواجهها كثير 

تطبيقية  دراسات وبرامج  وأعدوا  لذلك،  املختصون  تنبه  وقد  املجتمعات.  من 

ملعاجلة ذلك )انظر مثال  Field, 2006  ( وميكن االستفادة من تلك التجارب 

الذي  الدعم االجتماعي  بدور  وتتطلب اإلستراتيجية االستعانة  الغرض.  لهذا 

املواقف  تكون  أن  يعني ضرورة  وهذا  املرأة.  تعلم  ذكرناه في سياق جتارب 

التعليمية متوافقة ومدعومة بالدعم االجتماعي، وان يكون التفاعل االجتماعي 

املجتمعات  في  متوفر   االجتماعي  الدعم  التعليمي.  املوقف  من  أساسا  جزء 

العربية إال أنه يحتاج إلى تنظيم وميكن في هذا الصدد االستفادة من جتربة 

)تايوان( املذكورة آنفا. 

2(  بناء هيكل تنظيمي لتعليم الكبار. تعليم الكبار بحاجة إلى هيكل تنظيمي يضم 
باإلضافة إلى جميع اجلهات ذات العالقة بتعليم الكبار ، خبراء في تعليم الكبار  

والنمو اإلنساني  ومناهج محو األمية والتعليم األساسي والثانوي للكبار والتعليم 
املهني املتخصص ، والتعليم  في مواقع العمل،  وشؤون املرأة، وتكنولوجيا التعليم 

االلكتروني والتعلم عن بعد. يتولى هذا املجلس رسم السياسات واإلشراف على 

تنفيذها، وإنشاء هيكل إداري لتعليم الكبار متخصص ومتفرغ، وتوظيف وتدريب 

املهني  التعليم  برامج  لوضع  العمل  جهات  مع  والتنسيق  متفرغ،  تدريسي  إطار 

والتعليم املستمر والتدريب في مواقع العمل. وميكن االستفادة في هذا الصدد 
ذات  اجلهات  مختلف  بني  والتنسيق  املركزي  التخطيط  في  الصينية  التجربة  من 

العالقة.

3( تطوير تعليم الكبار لمحو األمية والتعليم األساسي والثانوي. تطوير محواالمية 
نظام  تطبيق  عن   التخلي  أولى  كخطوة  يتطلب  والثانوي  األساسي  والتعليم 
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املدارس اخلاص بالصغار لتعليم الكبار،  مبا في ذلك تعديل السلم التعليمي. 

من  أكثر  الصباحية  الدراسة  على  والتركيز  العمرية  الفئات  ذلك  في  ويراعى 

الدراسة املسائية. وسيتطلب ذلك إنشاء مراكزخاصة بتعليم الكبار في املدن 

واملناطق التي ال تتوفر فيها مؤسسات مناسبة.  وفي جميع األحوال يتم النظر 

السياسات والبرامج مبا  ورسم  الذكور واإلناث  من  لكل  مختلفتني  بطريقتني 

يتناسب مع كل منهما. وفي هذا الصدد ينبغي التأكيد على أن املناهج املقررة 

على التالميذ في التعليم النظامي قد أعدت لألطفال وليس للكبار وبالتالي فإنها 

ال تتناسب مع الكبار فيما عدى مناهج الصفوف الثانوية العليا. 

معنى ذلك أن هناك حاجة ملناهج خاصة بالكبار في كل من محو األمية والتعليم 

العام حتى الصف التاسع. وميكن دراسة جتارب بعض الدول العربية كعمان 

وللوقاية من تسرب طلبة  بالذات.  والسعودية واألردن في مناهج محو األمية 

الثانوية وانظمامهم لتعليم الكبار ميكن االستفادة أيضا من التجربة األمريكية 

الفشل  من  للوقاية  العام  النظام  في  الثانوية  لطلبة  دراسية  برامج  إعداد  في 

والتسرب. وميكن االستفادة من جتارب أخرى مثل التجربة اليابانية في التعليم 

الثانوي للمسنني. وميكن أيضا االستفادة من التجربة الصينية في تعليم ما 

بعد محو األمية وذلك للوقاية من االرتداد لألمية

4( تفعيل  دور الجامعات. تساهم اجلامعات في كل من أوروبا  وأمريكا الشمالية 
الكبار، وذلك بتقدمي برامج خاصة  تعليم  وشرق آسيا مساهمة أساسية في 

بالتعليم العام والتعليم املهني والتعليم املستمر. وميكن دراسة إمكانية االستفادة 

من تلك التجارب في الوطن العربي. وميكن البدء باجلامعات  احلكومية على 

اعتبار أن سياساتها وإمكاناتها تساعد على ذلك.  ويتمثل دور اجلامعات في 

توفير مرافق وإمكانات للتعليم األساسي والثانوي للكبار، وإنشاء برامج متنوعة 

خاصة بالكبار الذين جتاوزت أعمارهم مرحلة الدراسة اجلامعية. عالوة على 

كذلك  اجلامعة  تساهم  والطلب.  الرغبة  حسب  للكبار  متفرقة  مساقات  تقدمي 

مساهمة مباشرة عن طريق فتح مكتباتها للكبار من غير الدارسني في اجلامعة. 
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وميكن االستفادة أكثر من مكتبات اجلامعات من خالل برامج تضعها املكتبة 

لتعليم الكبار.

5( توفير التعليم المهني في مكان العمل وخارجه. ينبغي البدء بتقييم التعليم 
تلبي  التي  الضرورية  البرامج  توضع  ثم  العمل  مكان  في  احلالي  والتدريب 

العمل وخارجه  مكان  في  املهني  التعليم  برامج  املستهدفة.  الفئات  حاجات  

بحسب املمارسات العاملية تتطور استجابة  للتغييرات االقتصادية والتكنولوجية 

والوظيفية. لم يعد كافيا أن يتعلم كل شخص من خالل عمله اليومي ألن ذلك 

لن يزيده إال خبرة مبا هو موجود،  وال يتعلم شيئا جديدا. ولذلك جاءت ضرورة 

تخطيط وتنظيم ذلك النوع من التعليم. وال ميكن القول إن هذا النموذج أو ذاك 

هو األمثل لكل مجتمع وكل زمان. ولكن ميكن االستفادة من النواحي الفنية 

والتقنية والتنفيذية لهذا القطاع أو ذاك من مؤسسات ومصانع  وورش ومكاتب 

وبنوك ومؤسسات ناجحة حول العالم. بل لقد نشأت شركات عاملية في قطاعات 

كثيرة كالقطاع الصناعي والتجاري والبنوك متخصصة بتقدمي دورات تدريبية 

ملختلف املستويات.  وأحيانا تصمم برامج ودورات تدريبية حسب الطلب. 

6( البدء بالتعليم المستمر. ميثل التعليم املستمر أهم أنواع تعليم الكبار. يشمل 
هذا النوع من التعليم جميع متطلبات احلياة في مرحلة الرشد. وهو يخدم الكبار 

على اختالف مستوياتهم التعليمية. يخدم الذين لم ينالوا سوى احلد األدنى 

من التعليم ويخدم حملة الشهادات العليا. يخدم العمال واملوظفني العاديني كما 

قدمنا سابقا جتارب  وقد  اإلناث.  الذكور ويخدم  يخدم  القرار.  يخدم صناع 

عاملية في هذا املجال. ويتداخل التعليم املستمر مع أنواع تعليم الكبار األخرى. 

وفي هذا الصدد هناك جتارب أوربية وآسيوية عديدة ميكن االستفادة منها مثل 

أكادمييات املسنني وتعليم الكمبيوتر لكبار السن من النساء.

يربط  بعد كما رأينا  التعلم عن  المفتوح.  والتعلم  بعد  عن  التعلم  استخدام   )7
عن  وبعيدا  املعلم  عن  بعيدا  يكون  املتعلم  ولكن   ، املعرفة  مبصادر  املتعلم 

املؤسسة التعليمية جغرافيا أو زمانيا أو كليهما. هذا النوع من التعليم يتناسب 

مع أوقات الكبار وارتباطاتهم ومسؤولياتهم وفي نفس الوقت يسمح تخطيطه 
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وحتديثها  ومهاراتهم  معارفهم  وزيادة  أنفسهم  بتطوير  للمتعلمني  وتنظيمه 

فاعلة  مساهمة  ويساهموا   ، العصر  إيقاع  على  ليعيشوا  الذاتي  وتطورهم 

في مسيرة مجتمعهم وتطوره، ويقوموا بدورهم املدني.  وميكن االستفادة من 

مشروع كاليفورنيا في التعلم عن بعد واملشاريع املماثلة في واليات أميركية 

أخرى وأوروبا.

للصغار  واالتصاالت  المعلومات  وتكنولوجيا  الحاسوب  تعليم  تعميم   )8
والكبار. من املهم أن يكون تعليم احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
والكتابة  القراءة  مهارات  شأن  شأنه  املدارس.  في  األساسية  املتطلبات  من 

واحلساب.  وهو يحتاج، إضافة إلى تعميمه في املدارس وتعزيزه، توفيره للكبار 

من خالل املؤسسات املوجودة كاملعاهد واجلامعات واملكتبات العامة ،  أو من 

خالل خدمات خاصة يتم إنشاؤها مبشاركة شعبية في كل مجتمع محلي من 

خالل “مقاهي انترنت” تنشأ لذلك الغرض للرجال والنساء.  

في  العامة  املكتبات  الجامعات.  مكتبات  دور  وتعزيز  عامة  مكتبات  إنشاء   )9
أوروبا وأمريكا تلعب دورا كبيرا في تعليم الكبار كما رأينا. وفي البداية ميكن 

يكفي  ال  املكتبة وحده  إنشاء  لكن  مدينة.  كل  في  واحدة  عامة  مكتبة  إنشاء 

مهما كانت مزودة باإلمكانات والطاقم املكتبي. يجب أن تكون ضمن خطتها 

برامج وأنشطة خاصة بتعليم الكبار بأنواعه املختلفة ويتم الترويج لها، وتكون 

منتظمة.  هناك مكتبات عامة تقدم حاليا خدمات جليلة لتعليم الكبار في كثير 

من املدن العربية ولكن ميكن االستفادة من جتارب بعض املكتبات العامة في 

أوروبا والتي متتلك خبرة عمرها مئات السنني.

10( تعليم المسنين أو التعلم مدى الحياة. كبار السن كما ذكرنا يحتاجون إلى 
تعليم شأنهم الكبار األصغر سنا. وهناك عدة وسائل لتوفير التعليم املناسب 

لهم. وتستخدم عدة دول املؤسسات التعليمية والتثقيفية املوجودة لتقدمي برامج 

تنشئ  مجتمعات  وهناك  اآلخرين.  مع  ببرامج  يلتحقون  وأحيانا  بهم  خاصة 

لكبار السن مؤسسات خاصة كما ذكرنا سابقا،  مثل “أكادمييات املسنني” 

في هوجن كوجن، وجامعات العمر الثالث التي بدأت في فرنسا وانتشرت في دول 
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أخرى. والدراسة األساسية والثانوية للمسنني في اليابان. ومع ذلك ال نستطيع 

أن نقول إن هناك منوذجا واحدا  (p 2102, maT 1) بالنسبة إلى التعليم 

املستمر أو تعليم املسنني، نضمن جناحه في كل مجتمع. 
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 العون الخارجي لترقية المنظومة التعليمية بين 
التبعية واالستقالل الوطني »رؤية نقدية«

أ. د. طلعت عبد الحميد*

أما قبل

منطلقات الرؤية:

عندما يصبح االقتصاد قائما على املعرفة،يصبح دور البيداجوجيا واألندراجوجيا 

متكني املتعلمني من القدرة على اصطياد املعرفة الظاهرة بفضل التقانات وتوفير 

املواطنني/املعلمني  وطبع  عقل  في  الكامنة/املكينة  املعرفة  من  التمكني  متطلبات 

املتعلمني منذ الطفولة، فاملعرفة الكامنة التي تكونت باخلبرة والتعليم والتعلم متثل42 

%من املعرفة التي متلكها املؤسسات،في الوقت الذي ترجع فيه80 %من معوقات 
إنتاجها ونشرها  في  املعرفة واصطيادها وترميزها وتخزينها والتشارك  اكتشاف 

إلى ثقافة األشخاص وفقا لدراسة THE DELPHI GROUP، ومن هنا تصبح 

مؤسسات وبرامج وفلسفات التنمية البشرية التعليمية التعلمية التدريبية في موضع 

تساؤل)1(

ونسلم باملقولة التالية: )لست نسيج وحدك،ولن تكون اآلخر ولو حرصت(. وهذا 

القرن احلادي  التربية في  العيش املشترك كعمود من أعمدة  يتماهى مع ضرورة 

والعشرين،ويظل تعامل العرب مع املنظمات الدولية واإلقليمية وفق رؤية نقدية تراعي 

املصالح املرسلة وتفتح جميع النوافذ بدون أن نقتلع من اجلذور،وبدون تبعية عمياء 

لآلخر املعاصر أو الذي فارق احلياة.

*كلية التربية جامعة عني شمس
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وبالتالي تصبح نظرية التبعية حاضرة في فهم العالقات بني الدول الصناعية/

التقدم  بني  فجوة  توجد  حيث  باملتخلفة،  ترومان  نعتها   التي  والدول  احلداثية 

والتخلف،واملتقدم منوذج ومركز يجب أن حتذو حذوه دول الهامش املتخلفة ،غير 

أن كثيرا من أنصار نظرية التبعية يرفضون الثنائية التي تفرق بني النمو والتخلف 

األسواق وتنوعها،مما  العمل،واتساع  املال،وتخصص  استثمار رأس  على  املعتمد 

يفرض على الدول التي تعاني من الندرة االعتماد على دول الوفرة ،ومن ثم كانت 

القروض واملعونات كشراك تؤكد التبعية االقتصادية املتماهية مع التبعية الثقافية 

تفرض  التي  الطبقات  نخب  على  املسيطر  والفكر  اخلبراء  توجهات  يكرسها  التي 

سيطرتها على بقية طبقات املجتمعات في دول الهامش، وبالتالي كانت آليات انتقاء 

الطالب وأعدادهم ألدوار محددة كما تسهم االزدواجية في بنية التعليم في تكريس 

الطبقية في البناء االجتماعي الهرمي بديال عن حتقيق إمكانات الطالب، باإلضافة 

إلى تغريبهم عن بيئتهم وارتباطهم بالنموذج التنموي الرأسمالي الغربي احلداثي، 

من خالل البحوث املشتركة واملراكز الثقافية والتكنولوجيا ووسائل األعالم وشبكات 

االتصال واملعلومات احلديثة التي أطلقتها دول املركز )2(.

ووفقا ألحكام صندوق النقد الدولي ترتبط القوة التصويتية في اتخاذ القرارات 

بحجم اإلسهام املالي الذي تقدمه الدول للصندوق وتأتي الواليات املتحدة على رأس 

الدول في الهيمنة على قرارات الصندوق والبنك الدولي الذي يسير على نفس نهج 

الصندوق،وتظل دول الهامش التابع ممتثلة نتيجة نقص استثماراتها التمويلية مما 

يؤخرها في عمليات جتسير الهوة الزمنية بينها وبني دول الوفرة املانحة واملتحكمة في 

توجيه املعونات والقروض ،وتتعهد دول الهامش بتخفيض تكلفة االستثمار،وبالتالي 

تفرض رسوما من أجل تقدمي اخلدمات التعليمية والصحية التي كانت تقدم باملجان 

كما حدث عام 1988الذي تعهدت فيه مصر من خالل خطاب نوايا كانت نتيجته 

تفريغ احلق من مضمونه اخلاص بالتعليم والصحة)3(.

أما بعد

الشراكات والشراك

يسير  احلالي  مقصدها  فان  اخلالق  التنوع  على  يقوم  العوملة  منطق  كان  إذا 

الذي  الوقت  في  األمركة،  قرينة  العوملة  لتصبح  الضعيف  على  القوي  هيمنة  نحو 
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مت  الترويج فيه ملفهوم )اإلنسان الكوكبي( منزوع الهوية الوطنية،غير أن اليونسكو 

بادرت بالترويج ملفهوم )املواطن الكوكبي( املنتمي لوطنه واملتمكن من العيش املشترك 

مع اآلخر املختلف في العرق والدين والوطن.

مجتمع  مبادرة  األوربية  املفوضية  أطلقت  األوربي  العربي  التعاون  إطار  وفي 

املعلومات األوربي املتوسطي، وأنشأ البنك الدولي برنامج املعلومات للتنمية يهدف 

ومبادرة  املعلومات،  مجال  في  النامية  الدول  تواجه  التي  الصعوبات  معاجلة  إلى 

األمم املتحدة لتشكيل فرق عمل الفرصة الرقمية بهدف احلوار بني الدول النامية 

.networking لتطوير التعاون في مجال التشبيك G8 واملنظمات الدولية ودول

ومن نافلة القول أن هذا التعاون وتلك الشراكات تقع على متصل االستقاللية 

والتبعية ألطراف التعاون والشراكة غير أن القوي يفرض معاييره على الضعيف وأن 

ضعف اإلرادة والقوة يشجع القوي على املزيد من قهر   الضعيف وفرض أشكال 

متعددة للتبعية الفكرية واالقتصادية والسياسية.

ولم يسلم علم وفن مساعدة الكبار على التعلم، أو العمل التربوي التنموي املوجه 

للكبار)األندراجوجيا( من معارك الهيمنة األمريكية قي مسائل التالعب بالعقول حيث 

كان ينصب تعليم الكبار على الدراسات احلرةمنذ مؤمتر السينور1949،ولكن عندما 

اجته االهتمام بقضايا العالم الثالث والنظر إلى تعليم الكبار باعتباره عملية )حترير 

اإلنسان(، وال يقتصر على محو األمية األبجدية، وأن قراءة الرموز تستهدف قراءة 

الواقع قراءة نقدية، انسحبت الواليات املتحدة من اليونسكو في31دسمبر1984،كما 

سحبت متويلها لليونسكو ردا على قبولها فلسطني عضوا بهاعام2011.

وإذا كان اليونسيف يروج ملدرسة الفصل الواحد مختزال مفهوم املدرسة املتعددة 

الفصول ،في الوقت الذي جند الدول املتقدمة تروج ملفهوم املدرسة الذكية،كما تعرف 

التي  اخلبرات  من  الضروري  األدنى  احلد  باعتباره  األساسي  التعليم  اليونسيف 

تشمل املفاهيم واملعارف واملهارات في الوقت الذي ترغب حكومات الدول املتقدمة 

في الوصول إلى احلد األقصى لألداء، بل تنص وتستهدف استراتيجية التعليم في 

الواليات املتحدة عام 2000 أن حتتل املركز األول على مستوى العالم.
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ويشير تقرير التنمية في العالم 2004 أن الوكاالت املانحة للتمويل في املشروعات 

التنموية التعليمية للحكومات وملنظمات املجتمع املدني تركز مؤشرات أدائها حول 

املدخالت والعمليات أكثر من املخرجات ،وان تقدير بعض الدراسات أكد أن%30من 

حجم املعونات التي قدمت على سبيل املثال ألفريقيا جنوب الصحراء حصل عليها 

مستشار والدول املانحة،ورمبا كان هذا من بني أسباب غض النظر عن مخرجات 

الدول  في   الضرائب  دافعي  عند  وتساؤالت  مشكالت  يثير  قد  الذي  املشروعات 

املانحة)4(.

إذا كان كثير من الفضل يرجع إلى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في تطور 

مفهوم التنمية خالل عقد التسعينات من القرن العشرين حيث أصبح املفهوم يضم 

مكونات تفوق مجرد الزيادة في مؤشرات اإلنتاج واالستهالك ليشمل املفهوم كافة 

ومجال  والترفيهية  والثقافية  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  احلياة  نواحي 

حقوق اإلنسان، ويقاس النجاح وفق مفهوم التنمية البشرية/ اإلنسانية ومن ثم مت 

الفئات املهمشة )املرأة/ األطفال/ املعوقني/ املسنني/ الشباب  إلقاء الضوء على 

غير أن هذا التوجه الذي يرى املجتمع عبارة عن فئات بغض النظر عن العالقات 

االستغاللية والتفاوت الطبقي في املجتمع حيث ال يرى الفروق في أسلوب احلياة 

بني املرأة الوزيرة والعاملة الفقيرة/ وال يرى الفرق بني طفل الشارع وطفل النادي 

وهذا االنحياز األيديولوجي الذي ال يرى املجتمع إال طبقات وكل طبقة بها نساء 

قيمي  اقتصادي  اجتماعي  معيشي/ثقافي  مستوى  لهم   وأطفال  وشباب  ورجال 

واحد، كما يضخم هذا التوجه املسوق للعوملة من دور مؤسسات املجتمع املدني بعد 

انسحاب الدولة من دورها اخلدمي وخاصة في مجاالت التعليم والصحة وخاصة 

في الدول الفقيرة التي تتطلب تدخل الدولة التي يجب عليها أن تتبع سياسات تتميز 

بالتمييز االيجابي للفئات والطبقات األكثر احتياجًا وهذا قد يثير قضايا تتعلق بدور 

األيديولوجي للمؤسسات الداعمة ملسار العوملة الذي تريده الدول الكبرى التي تدير 

العالم )5(

ما العمل؟
ترقية  تستهدف  وبرامج  وخطط  استراتيجيات  صياغة  في   العمل  من  مزيد 

القدرات التنافسية ومكافحة الفقر،موجهة بالثقة في النفس والرؤية النقدية للوافد 
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واملوروث من اخلبرات التعليمية التعلمية وفق رؤية مستقبلية لتمكني الكبار والصغار 

من الولوج ملجتمع املعرفة الذي تتحقق فيه القيمة املضافة من خالل الرأسمال غير 

الناضب )البشري/الفكري/االجتماعي(.

ALECSO>واالستعانة ببيت اخلبرة العربي

ويأتي دور املشتغلني بالتربية في أعمال املنهج العلمي الذي يبدأ بالتخلص من 

أوهام الكهف والسوق واملسرح والقبيلة، تلك األوهام التي جعلت املقهور املظلوم 

يتقبل قهره وظلمه حتت دعاوى البنائية الوظيفية وخاصة دور كامي وأفكاره عن العقل 

اجلمعي،فالراسب في التعليم يتحمل فشله وحده بعيدا عن السياسات االجتماعية 

االقتصادية التي قد تؤدي إلى الفشل قبل أن يبدأ سباق التعلم وفق مفهوم تكافؤ 

الفرص التعليمية في الوقت الذي حتتاج في شرائح من املجتمع إلى التمييز االيجابي 

في  املتفرد  اإلنسان  اإلنسان، هذا  االحتياجات األساسية وحقوق  مفهوم  وإعمال 

وجوده املختلف في بصمة يديه عن السبعة مليار من البشر املوجودين على ظهر 

كوكب األرض، ولن يعيش إال مرة واحدة على ظهر هذا الكوكب.

كما يجب العمل على التخلص من الرؤية املكرسكوبية في تناول كثير من القضايا 

مثل محو األمية األبجدية وليست احلضارية وأنها  مشروع قومي في الوقت الذي 

يرى املناطقة أن العدل االجتماعي وترقية نوعية التعليم وترقية املستوى االجتماعي 

نوعية  من  يحسن  وأشمل،مما  أعمق  فهم  إلى  يؤدي  القيمي  الثقافي  االقتصادي 

احلياة لبني البشر.     
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تعليم الكبار فى ضوء مدخل الحقوق اإلنسانية 
مقدمات التحول وضمانات التطبيق

أ. د. رمضان أحمد عيد*

تزايد االهتمام مع بداية القرن احلادي والعشرين باملعاجلة الشاملة ملفهوم تعليم 

الكبار، وتبني سياسات حتليلية إلعادة صياغة مفهوم شامل لتعليم الكبار، فى إطار 

جتاوز التركيز على التعليم إلى التعلم الدائم واملستمر، والدمج بني فرص التعلم 

النظامي وغير النظامي وال النظامي.

وفى ضوء ما سبق، يسعى املهتمون واملسؤولون عن تعليم الكبار – سواء أكان 

لإلنسان في   اإلنسانية كحق أصيل  التنمية  إلى   – مباشر  غير  أم  مباشر  بشكل 

مجتمع صناعة املعرفة . وتفترض العالقة بني تعليم الكبار والتنمية اإلنسانية تبني 

مداخل ومقاربات فكرية لتعليم الكبار فكرا وممارسة .

وميثل مدخل احلقوق اإلنسانية وتطبيقاته في تعليم الكبار صياغة مغايرة للحق 

إنسانية تؤكد  إلى ممارسات  النظريات واألفكار  التعليم والتعلم واالنتقال من  في 

على تنامي الوعي بأهمية تعليم الكبار ومؤسساته كقوة مجتمعية في إحداث التغيير 

واملبادرة بتلبية مستجدات التنمية اإلنسانية .

مقدمات  عدة  ظهرت  الكبار،  لتعليم  جديدة  رؤية  صياغة  حتوالت  سياق  وفى 

للتحوالت في مجال تعليم الكبار مما أدى إلى التوجه العاملي إلدراج مدخل احلقوق 

اإلنسانية في تعليم وتعلم الكبار.



146

د
د
د
د

مقدمات التحول في مفهوم تعليم الكبار:

 الرؤية العاملية لتعليم الكبار، وجتاوز التركيز على التعليم والتدريب إلى حتسني 	 

املعارف واملهارات والكفايات الشخصية واالجتماعية الوظيفية للمتعلم.

تسميته 	  على  اصطلح  ما  وهو  العمل ومساندته،  في  التعلم  تقدير  إلى   احلاجة 

بالتعلم في مكان العمل.

متنوع 	  ومدى  للمتعلم  االختيار  حرية  خالل  من  املستدامة  اإلنسانية   التنمية 

وجتدد خيارات التعليم ومساراته.

املبادأة 	  في  فاعل  دور  لها  مجتمعية  كقوة  الكبار  تعليم  بأهمية  الوعي   تنامي 

واالحتياجات  املستدامة،  اإلنسانية  التنمية  ملستجدات  استجابة  بالتغيير 

املتجددة لسوق العمل.

الكبار عامليا وإقليميا ووطنيا ومحليا 	  بتعليم   التشاركية املجتمعية في االهتمام 

من قبل احلكومات واملنظمات غير احلكومية ومنظمات املجتمع املدني.

 إجماع الوكاالت واملؤسسات الدولية على اجلودة التعليمية بوصفها هدفا أسمى 	 

وأعلى للمنظمات التعليمية في عصر املعرفة، وحقا من حقوق اإلنسان.

إلى احلق 	  الكبار واإلشارة  لتعليم  الدولي اخلامس  املؤمتر   إعالن هامبورج في 

في التعلم للجميع، وضرورة التحول املفاهيمي من تعليم الكبار إلى تعلم الكبار.

اإلنسان 	  حقوق  لدمج  التابعة  الهيئات  جميع  املتحدة  لألمم  العام  األمني   دعوة 

في صلب أنشطتها وبرامجها وصدور بيان األمم املتحدة للتفاهم املشترك بني 

الوكاالت التابعة لتحديد املعايير الدولية حلقوق اإلنسان .

مدخل الحقوق اإلنسانية

جهة وبني   من  األفراد واجلماعات  بني  العالقة  اإلنسانية  احلقوق  مدخل  يحدد 

الهيئات غير احلكومية ومنظمات املجتمع املدني، وبهذا الصدد نؤكد على أن حقوق 

األفراد واجلماعات تتجاوز الوعي بها إلى املطالبة بها مما يؤدي إلى احترام كافة 

املعنيني وااللتزام باحترام هذه احلقوق والوفاء بها.
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التغيير  من  ينتقل  إنه  حيث  من  اإلنسانية  احلقوق  مدخل  مفهوم  وميكن طرح 

كرؤية فكرية إلى تقدمي تساؤالت حول كيفية إحداث هذا التغيير، أي أنه يدمج بني 

الرؤية املغايرة لتأمني احلرية والكرامة جلميع الناس في كل مكان، واآلليات التي 

حتقق املعايير الدولية حلقوق اإلنسان.

وبذلك ميكن عرض مفهوم مدخل احلقوق اإلنسانية فى ثالثة أبعاد كالتالي:

ملمارسات 	  كقيم موجهة  اإلنسانية  املعياري احلقوق  البعد  املعياري يضع   البعد 

التنمية اإلنسانية املستدامة.

النفعي ويشير إلى مبدإ مساءلة املؤسسات احلكومية عن واجباتها نحو 	   البعد 

مواطنيها.

الدولية، والتي 	   البعد األخالقى ويؤكد على مجموعة من معايير حقوق اإلنسان 

تؤكد على وعي املواطنني من أجل املطالبة بحقوقهم واحتياجاتهم.

  – واملمارسة  السياسة  مستوى  على   – اإلنسانية  احلقوق  مدخل  ويكتسب 

أهميته كونه ينتقل إلى إحداث التغيير، ويحقق املعايير الدولية للحقوق  اإلنسانية.

مبادئ مدخل الحقوق اإلنسانية:

اتساقا مع شمولية الرؤية العاملية للحقوق اإلنسانية، والتي تتطلب إعادة النظر 

في صياغة الفكر التنموي وإستراتيجياته في ضوء املعايير الدولية حلقوق اإلنسانية 

ومدخل  الكبار  تعليم  مجال  بني  للعالقة  الشكلية  واملشورات  التفاوضات  وجتاوز 

احلقوق اإلنسانية، حتددت أهم مبادئ تطبيق مدخل احلقوق اإلنسانية في مجال 

تعليم الكبار في التالي:

- العالمية وعدم القابلية للتبديل:
حقوق اإلنسان معترف بها دوليا و/ أو عامليا وال ميكن لإلنسان أن يتخلى عنها 

طواعية وال ميكن انتزاعها منه.



148

د
د
د
د

 - غير قابلة للتقسيم :
احلقوق اإلنسانية ال تتجزأ سواء أكانت مدنية أم ثقافية أم اقتصادية أم سياسية 

في  وال ميكن وضعها  معا،  آن  في  ومتطلبة  متساوية،  جميعا  فهي  اجتماعية  أم 

تسلسل هرمي وفقا ألولوية ما.

- الترابطية واالعتمادية:
ويعنى ذلك أن حتقيق حق واحد من احلقوق السابقة، يلزم عنه إعمال احلقوق 

األخرى.

 - المساواة وعدم التمييز:
دون  املساواة  في  احلق  إنسان  ولكل  إنسانية،  قيمة  املساواة  أن  ذلك  ويعنى 

متييز من أي نوع سواء اجلنس أو العرق أو حتى املكانة االجتماعية. تطبيق مدخل 

احلقوق اإلنسانية في تعليم الكبار الذي يهدف إلى صياغة إطار فكري لسياسات 

تعليم الكبار من خالل إرشاد صانعي القرار في وضع مجموعة شاملة من البرامج 

واخلدمات لتلبية احتياجات الكبار وأولوياتهم، وكذلك وضع آليات التخطيط والتمويل 

واإلدارة واملساءلة وضمان كفاية استخدام املوارد املتاحة وفاعليتها.

ولضمان فاعلية تطبيق مدخل احلقوق اإلنسانية في تعليم الكبار، تتحدد أهم 

هذه الضمانات في ما يلي: 

عمل 	  بيئات  وتوفير  النشطة،  واملواطنة  والدميوقراطية  الشفافية  قيم   تعزيز 

مناسبة وداعمة.

في 	  املدني  املجتمع  ومنظمات  احلكومية  اجلهود  بني  الفاعلة  الشراكات   دعم 

أنشطة تعليم الكبار على كافة املستويات .

 الالمركزية والسياق احمللى وذلك حتقيقا للدمج بني فرص تعلم الكبار.	 

الكبار باالحتياجات 	  النظامى والال نظامى من ناحية، ولربط تعلم   والتعلم غير 

احمللية من ناحية أخرى.
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مدى 	  التعليم  دعم  أجل  من  دولي وذلك  توجه  في ضوء  قومية  سياسات   اتباع 

احلياة وتطبيقات التكنولوجيا في بيئات العمل، وكذلك التأكيد على إسهامات 

تعلم الكبار في تعزيز النمو االقتصادي القومي.

ومن منطلق استهداف تطبيق مدخل احلقوق اإلنسانية في مجال تعليم الكبار 

نؤكد على الدعوة، واحلاجة امللحة ملطالبة املسؤولني عن سياسات تعليم الكبار في 

الوطن العربي أن يفكروا ذاتيا، ويتوجهوا عامليا ويغيروا  مجتمعيا.
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تقارير العدد

التقرير الختامي للمؤتمر الثاني عشر لتعليم الكبار القاهرة 
14 – 17 أبريل 2014م

 »تقويم تجارب تعليم الكبار في الوطن العربي«
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“تقويم تجارب تعليم الكبار في الوطن العربي«
التقرير الختامي للمؤتمر الثاني عشر لتعليم الكبار

14 – 17 أبريل 2014 م 

عقد املؤمتر الثاني عشر لتعليم الكبار في مقر دار الضيافة بجامعة عني شمس 

2014م، وكان موضوع املؤمتر تقومي جتارب تعليم  أبريل   17  - 14 الفترة  خالل 

الكبار في الوطن العربي، ويأتي هذا املؤمتر في ظل التعاون بني املنظمة العربية 

للتربية والثقافة والعلوم ومركز تعليم الكبار في جامعة عني شمس والهيئة العامة 

لتعليم الكبار في مصر، إضافة إلى مساهمة بعض املؤسسات في هذا املؤمتر وهي 

املؤسسة العربية لالستشارات التربوية والتدريب، وجمعية الصعيد للتربية والتنمية.

وفيما يلي نعرض تقريرا شامال عن فعاليات املؤمتر:

أهداف المؤتمر:

يهدف املؤمتر إلى تقومي جتارب تعليم الكبار في الوطن العربي لتعرف نواحي القوة 

والضعف في خطط تعليم الكبار وإدارته وبرامجه ومناهجه وطرائقه واستراتيجياته 

واألساليب املستخدمة في إعداد امليسرين، للتأكيد على نواحي القوة، وعالج نواحي 

اخلبرات  ونقل  احلديثة  العاملية  االجتاهات  من  االستفادة  مدى  وتعرف  الضعف، 

والتجارب العاملية والعربية الناجحة لتطوير تعليم الكبار في الوطن العربي.
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محاور المؤتمر: 

1. ناقش املؤمتر على مدى أربعة أيام عمل احملاور اآلتية: 

2. خطط وبرامج واستراتيجيات تعليم الكبار.

3. إعداد املدربني وامليسرين في مجال تعليم الكبار ومحو األمية.

4. االجتاهات العاملية املعاصرة في تعليم الكبار.

5. جتارب وخبرات عربية في تطوير تعليم الكبار.

6. نظم جودة تعليم الكبار واعتماد مؤسساته.

7. دور منظمات املجتمع املدني في تعليم الكبار.

8. دور كليات التربية ومراكز تعليم الكبار في تعليم الكبار.

9. إدارة ومتويل تعليم الكبار.

10. البحث العلمي في ميدان تعليم الكبار.

11. دور تعليم الكبار في متكني الشباب واملرأة.

12. استخدام تكنولوجيا التعليم في تعليم الكبار.

13. استخدام وسائل االتصال واإلعالم في تعليم الكبار.

14. مراعاة الفروق الفردية وسيكولوجية الكبار في برامج تعليم الكبار.

15. تنمية مهارات جودة احلياة لدى الكبار.

المشاركون في المؤتمر: 

شارك في املؤمتر )181( مشاركا ومشاركة منهم )16( مشاركًا ومشاركة من 

السودان،  السعودية،  اجلزائر،  تونس،  البحرين،  )اإلمارات،  اآلتية  العربية  الدول 

لبنان، العراق، فلسطني(، إضافة إلى الباحثني واملختصني واجلمعيات واملنظمات 

غير احلكومية والشبكة العربية حملو األمية وتعليم الكبار في جمهورية مصر العربية.
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جلسات المؤتمر:

عمل،  جلسات  عشر  عقد  خاللها  مت  عمل،  أيام  أربعة  مدى  على  املؤمتر  عقد 

منها أربع جلسات اهتمت مبناقشة أوراق العمل والبحوث املقدمة وعددها عشرون 

لتعليم  الرؤية املستقبلية  تناولت  ورقة عمل وبحث وأربع جلسات عبارة عن ندوات 

الكبار في الوطن العربي، وندوة حول االجتاهات املعاصرة لتعليم الكبار، وجتارب 

مؤسسات املجتمع املدني وجتارب تعليم الكبار في متكني املرأة.

وفيما يأتي تقدم موجزًا جللسات عمل املؤمتر:

أوالً- الجلسة االفتتاحية:

عقدت اجللسة االفتتاحية في متام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم االثنني 

14 أبريل 2014م وبدأت بآيات من الذكر احلكيم، ثم ألقت األستاذة الدكتورة/ إقبال 

األمير السمالوطي، األمني العام للشبكة العربية لتعليم الكبار، وفيها: استعرضت 

مسيرة الشبكة والتوجهات اجلديدة لها باعتبارها شبكة عربية تعنى مبحو األمية 

وتعليم الكبار، كما تقدمت بالشكر إلى منظمي املؤمتر على حسن التنظيم والعناية 

مؤكدة على ضرورة التعاون ما بني كافة الشركاء مع الشبكة وخاصة مركز تعليم 

الشبكة  لهذه  املؤسس  باعتبارها  والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية  واملنظمة  الكبار 

متمنية للمؤمتر التوفيق والنجاح.

للتربية  العربية  باملنظمة  التربية  إدارة  مدير  الصايدي  يحيى  الدكتور/  كلمة   -

املؤمتر  عنوان  نفس  يحمل  املؤمتر  هذا  بأن  بالتذكير  والثقافة والعلوم وبدأها 

الثاني الذي عقد في أبريل 2004م، وأن املنظمة العربية ومركز تعليم الكبار 

عندما وضعا هذا املوضوع كانا ينطلقان من رؤية تقوميية تستهدف الكشف 

عما مت خالل السنوات العشر املاضية، وأكد أن الدالئل واألوراق املقدمة ال تنبئ 

بتحسن ملحوظ أو بجهود حقيقية واضحة ميكن أن يبنى عليها، ثم أشار إلى أن 

الدول العربية إذا لم تهتم بهذا املوضوع وتطور من عملها في هذا املجال فقد 

تأتي حلظة نعلن بها عن فشل اجلهود العربية في تعليم الكبار، مشيرًا أيضًا 

إلى  الدائم  بها األلكسو طوال عشر سنوات وسعيها  التي قامت  إلى اجلهود 
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االرتقاء مبنظومة تعليم الكبار، ومحذرًا من مخاطر الزيادات املطلقة في عدد 

األميني في الوطن العربي التي أشار إليها بيان املنظمة العربية مبناسبة اليوم 

العربي حملو األمية 8 يناير 2004م الذي بني أن عدد األميني العرب وصل إلى 

مائة مليون مواطن تقريبًا، وهو ما ميثل متوسط أمي واحد من بني كل ثالثة 

مواطنني عرب، كما جدد الدعوة إلى تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي 

باعتبارها املرجعية السياسية التي متثل نقطة االنطالق احلقيقي لتعليم الكبار 

واالرتقاء ببرامجه من أجل محو األمية ووضع برامج حملاربة البطالة في أوساط 

مخرجات التعليم اجلامعي وغيرها، واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى جامعة عني 

منتسبي  كافة  إليهم حتيات ومتنيات  نقل  كما  املشاركني،  شمس وإلى جميع 

األلكسو وفي مقدمتهم معالي األستاذ الدكتور/ عبد الله حمد محارب املدير 

العام للمنظمة.

وألقى األستاذ الدكتور/ محب محمود كامل الرافعي رئيس اجلهاز التنفيذي للهيئة 	 

العامة لتعليم الكبار في مصر كلمة أشار فيها إلى اجلهود التي تبذلها الهيئة في 

سبيل احلد من األمية وتطوير برامج تعليم الكبار، حيث أكد إلى أن مصر تسعى 

إلى أن تضع العقد القادم 2014 / 2024 كعقد حملو األمية في الوطن العربي وأن 

وزارة التربية والتعليم والهيئة تسعيان إلى عرض األمر على مؤمتر وزراء التربية 

والتعليم العرب لتبني هذا املشروع، مستعرضًا ما قامت به الهيئة خالل الفترة 

املاضية من جهود ومشاريع كبيرة خاصة فيما يتعلق باالستعانة بطالب اجلامعات 

املصرية في عملية محو األمية والدعم الذي تقدمه في هذا املجال، وفي اخلتام 

توجه بالشكر إلى املنظمة العربية وإلى جامعة عني شمس على جهودها ورعايتها 

ملركز تعليم الكبار ومساهمتها أيضًا في أنشطة الهيئة.

وألقت األستاذة/ نهلة جمال محمد أمني مركز تعليم الكبار ومقرر املؤمتر كلمة 	 

شكرت املشاركني في املؤمتر ورعاته ومتنت أن تكون املناقشات جادة ومثمرة، 

مع متنياتها للجميع بالتوفيق والنجاح.

رئيس 	  ونائب  املؤمتر  رئيس  عزت  محمد  الوهاب  عبد  الدكتور  األستاذ  كلمة 

جامعة عني شمس لشؤون املجتمع وخدمة البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز 
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تعليم الكبار شكر في مستهلها املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومديرها 

العام األستاذ الدكتور/ عبد الله حمد محارب على تعاونها الدائم مع املركز في 

إقامة هذا املؤمتر السنوي الذي أصبح ميثل عالمة مضيئة في مسيرة تعليم 

الكبار في الوطن العربي، كما توجه بالشكر إلى الهيئة العامة لتعليم الكبار 

الفعالة في  الرافعي على مساهمتها  الدكتور/ محب  برئيسها األستاذ  ممثلة 

هذا املؤمتر وعلى جهودها في تعليم الكبار في مصر وشكر أيضًا إدارة املركز 

أن  املؤمتر وتوفير كل وسائل جناحه مؤكدا على  تنظيم  وكافة منتسبيه على 

جامعة عني شمس مستمرة في دعم املركز ودعم أنشطته املختلفة إضافة إلى 

توجيهه الشكر إلى جميع الداعمني وإلى جميع املشاركني من الدول العربية 

ومن الباحثني في مصر.

ثانيا- جلسات العمل: 

اليوم األول االثنين 14 أبريل 2014م

جلسة العمل األولى: وترأسها أ.د/ يحيى الصايدي وعقب عليها أ.د/ فيليب 
إسكاروس وفيها عرضت الدراسات اآلتية:

ضوء  في  المستمر  التعليم  مؤسسات  تقويم  السنبل:  اهلل  عبد  العزيز  عبد  أ.د. 

موجهات التخطيط اإلستراتيجي بني فيها بأن التعليم املستمر أصبح ضرورة حتمية 

ال مناص للمجتمعات العربية من األخذ بها واستثمارها لتحقيق أهدافها الطموحة. 

العربية بشكل عام قد قطعت أشواطًا  الدول  الدقيق يالحظ أن  الفاحص  واملتابع 

محمودة في  هذا امليدان سواء في ميدان إنشاء اجلامعات املفتوحة واالفتراضية 

املجتمع والقلم  خدمة  اإللكتروني ومراكز  بعد والتعليم  عن  التعليم  مراكز  وإنشاء 

املستمر وإنشاء البرامج األكادميية املتخصصة في ميدان التعليم املستمر  والتعليم 

املوازي. أو في مجال نشر الثقافة والتوعية اجلماهيرية . ورغم هذا التوسع األفقي 

والرأسي لهذه البرامج إال أن التقومي لها ال يزال فريضة غائية نادرًا ما يتم االلتفات 

لها. 
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الدول  في  وواقعه  املستمر  التعليم  حول  وتطورات  رؤى  الدراسة  هذه  وتطرح 

العربية، وآليات مقترحة لتقومي مؤسسات التعليم املستمر في ضوء موجهات أساليب 

سوات  ومنهجية  املؤسسي  األداء  وتقومي  األكادميي،  واالعتماد  اجلودة،  ضبط 

SWOT كنماذج وآليات توظف عامليًا في تقومي األداء املؤسسي الرامي إلى تطوير 
لتطوير  التوصيات  الدراسة عددًا من  التقومي وطرحت  نتائج  املؤسسات في ضوء 

التعليم املستمر في الوطن العربي وللرفع من أداء مؤسساته وتقوميهما . 

التبعية  بين  التعليمية  المنظومة  لترقية  الخارجي  العون  الحميد:  عبد  طلعت  أ.د/ 
واالستقالل الوطني (رؤية نقدية) أشارت الدراسة إلى أنه عندما يصبح االقتصاد 
من  املتعلمني  متكني  واألندراغوجيا  البيداغوجيا  دور  يصبح  املعرفة،  على  قائما 

القدرة على اصطياد املعرفة الظاهرة بفضل التقانات وتوفير متطلبات التمكني من 

الطفولة،  منذ  املتعلمني  املواطنني/املعلمني  وطبع  عقل  في  الكامنة/املكينة  املعرفة 

فاملعرفة الكامنة التي تكونت باخلبرة والتعليم والتعلم متثل 42 % من املعرفة التي 

متلكها املؤسسات،في الوقت الذي ترجع فيه 80 % من معوقات اكتشاف املعرفة 

واصطيادها وترميزها وتخزينها والتشارك في إنتاجها ونشرها إلى ثقافة األشخاص 

وفقا لدراسة، ومن هنا تصبح مؤسسات وبرامج وفلسفات التنمية البشرية التعليمية 

التعلمية التدريبية في موضع تساؤل.

ومع التسليم باملقولة )لست نسيج وحدك، ولن تكون اآلخر ولو حرصت(.وهذا 

القرن احلادي  التربية في  العيش املشترك كعمود من أعمدة  يتماهى مع ضرورة 

نقدية  رؤية  وفق  واإلقليمية  الدولية  املنظمات  مع  العرب  تعامل  ويظل  والعشرين، 

تراعي املصالح املرسلة وتفتح جميع النوافذ بدون أن نقتلع من اجلذور، وبدون تبعية 

عمياء لآلخر املعاصر أو الذي فارق احلياة. وبالتالي تصبح نظرية التبعية حاضرة 

في فهم العالقات بني الدول الصناعية/احلداثية والدول التي نعتها  ترومان باملتخلفة

أ.د/ الغريب زاهر : دور التعليم اإللكتروني في مواجهة األمية وفيها عرض إلى 
للهيئة وقدم صورة عن جهود  اإللكتروني  املوقع  اإللكتروني وتطوير  التعليم  آليات 

الكبار باستخدام  تعليم  لتطوير هيئة  املنصورة  العلمي في جامعة  مركز احلساب 

تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات مبينًا أهمية التعلم اإللكتروني كعامل أساسي في 

تعليم الكبار وتوثيق مختلف الفعاليات واألدبيات والبرامج.
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د/ عارف محمد على محي الدين : دور جامعة اب في محو األمية وتعليم 
دور  عرض ومناقشة  احلالية  الدراسة  استهدفت  اليمنية  الجمهورية  في  الكبار 
جامعة إب في اليمن متمثلة بقسم تعليم الكبار الذي أسس في العام الدراسي 97 / 

98 ضمن األقسام النوعية بكلية التربية، والتي مينح هذا القسم درجة البكالوريوس 
في علوم التربية تخصص تعليم الكبار والذي يعد من األقسام التخصصية الفريدة 

على مستوى الوطن العربي، وقد مت تخرج 14 دفعة حتى اآلن قوامها 1800 خريج 

وخريجة سند جهود اجلمهورية اليمنية في مجال محو األمية وإدارة بعض مؤسسات 

وإدارات تعليم الكبار في اليمن، ونتيجة لتوجه القسم نحو االنتقال إلى تعزيز تعليم 

تقدمي  تتناول  الدراسة  هذه  فإن  الشامل،  مبفهومه  اليمنية  اجلمهورية  في  الكبار 

الكبار  تعليم  مجاالت  في  باحثني  متخصص إلخراج  دبلوم  إلنشاء  مقترح  تصور 

حتى يساند التوجهات العربية والعاملية لالرتقاء بتعليم الكبار وبخاصة فيما يتعلق 

باملشاركة إليجاد الدراسات والبحوث والبرامج التنموية الشاملة في اليمن.

وقد توصلت الدراسة إلى وضع التصور املقترح )الذي تناول أهدافه وبرامجه 

ومؤهالته( موضع التنفيذ.

دكتور نديم محمد الُشَرعي: تقويم وضع تعليم الكبار في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة أكدت الدراسة على أن تعليم الكبار لم يعد مجرد محو أمية ونيل 
لتطوير  املطلوب  التعليم  فروع  أحد  بل  والثانوي،  األساسي  التعليم  في  شهادات 

وتنمية املجتمع وحتسني حياة مواطنيه،  ويهدف إلى التنمية البشرية املستدامة ملن 

جتاوز سنهم سن التعليم الثانوي ليتمكنوا من املشاركة في التنافس على املستوى 

العاملي،  خاصة أن مجتمع اإلمارات يجتذب كوادر عاملية في شتى املجاالت. ومن 

هدفت  وقد  داره.  عقر  في  عاملي  تنافس  أمام  نفسه  اإلماراتي  املواطن  يجد  هنا 

هذه الدراسة إلى: مراجعة وتقييم جتربة تعليم الكبار في اإلمارات العربية املتحدة 

للدارس والعلني  استبانات  امليدانية  الدراسة  واستخدمت  اليوم،  بدايته حتى  منذ 

واإلداري وبطاقة املالحظة. ومن النتائج البارزة للدراسة امليدانية أن تعليم الكبار 

مراجعة وتطوير  إلى  يحتاج  نقطة  إلى  وصل  قد  باإلجنازات  احلافل  تاريخه  رغم 

نوعي وهيكلي وفني. فمن حيث النوعية، لم يعد كافيا، ولم تعد هناك حاجة كبيرة 

حملو األمية وإكمال الشهادة الثانوية وحتفيظ القرآن الكرمي. حتى هذه النوعيات من 
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التعليم تعاني من مشاكل كثيرة كما وجدت الدراسة امليدانية، وبحاجة إلى حلول 

فورية. على أن  احلاجة امللحة اآلن هي لتعليم مهني، وتعليم مهارات حياة القرن 

الواحد والعشرين، ومهارات املواطنة الفاعلة ومهارات شخصية نفسية واجتماعية 

تساعد على النمو في مراحل الرشد. وهذا كله يحتاج إلى إعادة هيكلة تعليم الكبار 

ضمن استراتيجية وطنية. ويتطلب كذلك إنشاء مؤسسات تستطيع القيام بكل ذلك. 

وكانت أهم التوجهات لهذه الجلسة:

العمل على وضع معايير التنور في التعلم الذاتي املستمر في احلياة في   .1
مجال معني.

واالستقالل  التبعية  بني  للتوفيق  واحلوار  التفاوض  مدخل  على  التدريب   .2
العربية  والتجارب  البحوث  من  االستفادة  خالل  التعليم  دعم  في  الوطني 

واألجنبية.

أساليب  استحداث  خالل  من  األمية  محو  متطلبات  مواجهة  على  العمل   .3
الذكاءات وعلى  على  تعتمد  )التي  الديجيتالية  األساليب  جديدة وبخاصة 

التنبؤ(.

خلق شراكات معيارية للتعاون بني اجلامعات واملؤسسات االستثمارية في   .4
املجتمع من أجل تعليم الكبار.

البد من ربط مؤسسات تعليم الكبار كحلقة بني التعليم املدرسي األكادميي   .5
وسوق العمل.

حتديد أدوار اجلامعات في تعليم الكبار.  .6

تعزيز أدوار مراكز تعليم الكبار في تلبية متطلبات سوق العمل العربي مع   .7
ربطها بخطط التنمية وباالحتياجات الفعلية للكبار.

بكل  احلديثة  التقانات  استخدام  على  املبني  التعليم  مبتطلبات  االهتمام   .8
أبعادها في مراكز تعليم الكبار.

البد من وضع سيناريوهات حتسني تعليم الكبار في الوطن العربي.  .9

01.العمل على تنمية أسلوب التحاور الثقافي لدى الكبار.
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جلسة العمل الثانية:

وخصصت للندوة األولى وموضوعها الرؤية املستقبلية لتعليم الكبار في الوطن 

العربي وترأس اجللسة األستاذ الدكتور/ طلعت عبد احلميد، وحتدث فيها كل من: 

أ.د/ رضا عبد الستار.	 

أ.د/ محمد رفعت حسنني.	 

أ.د/ رضا حجازي.	 

في  الكبار  لتعليم  املستقبلية  التوجهات  حول  مرئياتهم  األستاذة  قدمت  وفيها 

املنطقة العربية، ويجمع على ضرورة االنتهاء من اخلطوة األولى لتعليم الكبار وهي 

محو األمية إلى جانب البدء في البرامج املوجهة للكبار الذين محيت أميتهم، مع 

االهتمام بتبني برامج مرتبطة باحتياجات سوق العمل واالحتياجات الثقافية امللحة، 

على أن يتم التركيز على الشباب بصورة خاصة، وأيضًا املرأة وذوي االحتياجات 

اخلاصة، وأشارت الندوة إلى بعض التجارب العربية والعاملية مؤكدة على ضرورات 

تفعيل االستراتيجيات املختلفة وخلق شراكات حقيقية مع جميع منظمات املجتمع 

املدني، ومتابعة تقومي أهداف مؤمتر داكار.

وكانت أهم توجهات الندوة:

العمل على استهداف الشباب الفقير بالريف بتعليمهم املهارات املرتبطة 	 

بطبيعة عملهم واحتياجات بيئتهم.

ضرورة االهتمام ببرامج الشباب لذوي االحتياجات اخلاصة التي تؤهلهم 	 

لسوق العمل.

ضرورة تقدمي البرامج التي ترتبط بخطط التنمية وتشكل فعاًل تنمويًا للكبار.	 

املدني من خالل 	  املجتمع  منظمات  مع  بناء شراكات حقيقية  على  العمل 

مساهمتها في عمليات التخطيط والتنفيذ والتمويل والتقومي.

تفعيل االستراتيجية التي وضعتها الدول واملنظمات ومازالت قابلة للتنفيذ. 	 
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العمل على تقومي أهداف مؤمترات تعليم الكبار العاملية ملعرفة أهم التوجهات 	 

املستقبلية لها حتى تبنى تصوراتنا بالتوافق مع العالم الذي نكون جزءًا منه.

االهتمام ببرامج تعليم الكبار مبعاهد التعليم في سن التقاعد.	 

االستفادة من خبرة الشبكة العاملية ملعاهد سن التقاعد.	 

تدريب الشباب على التعلم الذاتي واالستقالل الذاتي.	 

تفعيل طريقة التعلم عن بعد ودوره في التدريب التحويلي.	 

اعتبار التعلم عن بعد واستنارة الشباب منهاج التنمية الذهنية.	 

اليوم الثاني الثالثاء 15 أبريل 2014م

جلسة العمل األولى 

ترأس الجلسة أ.د/ رضا حجازي، وعقب عليها أ.د/ إيمان شوقي

وعرضت فيها أوراق العمل كالتالي:

أ. د/ رضا عبد الستار: التقويم الذاتي وخطط التحسين لبرامج محو األمية
تقودنا  التي  التربوية  التعليمية  للعملية  الشاملة  النظرة  إلى  الدراسة  أشارت 

محددة  أهدافًا  يتطلب  الكبار حيث  أمية  محو  لبرامج  املنظومى  املدخل  تبنى  إلى 

جميع  فيها  تتفاعل  والتى  اخلطة  تنفيذ  ثم  األهداف  تلك  لتحقيق  تفصيلية  وخطة 

املوضوعة.  لألهداف  لنتائج محددة وفقًا  وذلك وصواًل  البشرية واملادية،  العناصر 

حيث تستند فلسفة االستقالل الذاتى للبرنامج على مجموعة من األسس والتى من 

أهمها املساءلة واحملاسبية للجميع على النتائج واإلجنازات، والقدرة على التقومي 

الذاتى. ويعد التقومي الذاتى عملية مستمرة مخططا لها مسبقًا بهدف الوقوف على 

مدى كفاية عملية التعلم والتعليم لبرنامج محو أمية الكبار، ومدى كفاية استخدام 

املوارد )البشرية واملادية( وذلك فى ضوء معايير محددة وأدوات مقننة سلفًا جلمع 

املعلومات والبيانات عن كيفية سير البرنامج ومدى حتقيق أهدافه، وذلك للكشف عن 

جوانب القوة وتدعيمها، وجوانب القصور والعمل على عالجها من خالل وضع خطط 
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التقومي الذاتى فريق عمل من داخل  البرنامج مستقباًل، ويتولى مسؤولية  لتحسني 

املؤسسة املقدمة للبرنامج.

ومن ثم فإن التقومي الذاتى يعتمد على عدة أدوات جلمع البيانات واملعلومات 

املقابالت  االستبانات،  األدوات  تلك  ومن  به،  العاملني  وأداء  البرنامج  سير  عن 

املالحظة  عليه،  والقائمني  البرنامج  من  للمستفيدين  اجلماعية  أو  الفردية  سواء 

سواء املباشرة أو غير املباشرة ألنشطة البرنامج، ملفات اإلجناز للمعلم واملتعلم، 

االختبارات. وكافة األدوات تتكامل معًا لتعطى صورة واضحة عن أداء املؤسسة 

وأداء العاملني واملستفيدين .أ.د. فيليب اسكاروس: التقويم (االختصاصي/ االرتقائي) 

فى تعلم الكبار

إعماال لدعوة املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم فى التفكير كونيا والتطبيق 

عربيا نعالج مفهومني عامليني وتطبيقهما عربيا، وهما:

التقومي االختصاصي: الذي يتم على أساس تخصص دقيق يسعى إليه املتعلم    -

الكبير وفق ميوله الشخصية.

التقومي االرتقائي: الذي يتم على أساس ارتقاء مستوى جودة تعلم الكبير تدريجيًا.  -

ونعرض فى الورقة البحثية كيف يتم التكامل املنطقى بني التقوميني ثم تطبيق 

التقومي املتكامل عربيا خالل ثمان مراحل متعاقبة هى: حتديد برامج تعليم الكبار 

العربية،  الكبار  تعليم  برامج  مواصفات  وضع  التخصصية،  الواقعية  ميولهم  وفق 

أهداف  شكل  فى  تصاغ  التى  الكبار  ميول  مواءمة  للبرامج،  اإلعالمى  التسويق 

تعلمية عن تقدمهم لالنخراط فى برنامج تعلمي معني، انخراط املتعلم فى البرنامج 

التعلمى، وإجراء التقومي اإلرتقائى، وإجراء التقومي االختصاصى، وتقومي التقومي 

)االختصاصى/ االرتقائى(، وتنتهى الورقة البحثية بقائمة من تسعة كتب اجنليزية 

حديثة، والتعليق على وظيفة كل كتاب فى اعداد البحث.

محمود عبد الدايم عطا، د/ محمد مصطفي عبد اللطيف: تفعيل دور الجمعيات 
األهلية في الخطة االستراتيجية للهيئة العامة لتعليم الكبار 2014 / 2017 

وتعليم  األمية  العامة حملو  للهيئة  االستراتيجية  اخلطة  من  الثالث  املكون  كان 

الكبار في مصر هو )اجلمعيات األهلية القاعدية( حيث تهدف هذه  االستراتيجية 
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جلذب أكبر عدد من اجلمعيات األهلية القاعدية حتى مستوى القرية للمشاركة فى 

برامج محو األمية، واستهدفت عدد )15 ألف جمعية( من إجمالي عدد اجلمعيات 

الذي يصل إلى 42 ألف جمعية فى مصر حملو أمية 1.5 مليون أمي بنهاية عام 

2014مع مراعاة التوزيع اجلغرافى للجمعيات بنظام مشروع التعاقد احلر.  

ومن خالل ما سبق  هدفت هذه الورقة البحثية إلى إيجاد آلية جديدة للعمل مع 

هذه اجلمعيات في ضوء خبرات العمل في الهيئة العامة لتعليم الكبار والعمل مع 

تلك اجلمعيات طوال السنوات املاضية ومن واقع األبحاث والدراسات التي قامت بها 

الهيئة لدراسة دور اجلمعيات األهلية جتاه قضية األمية ومن واقع الندوات واملؤمترات 

التي متت بالهيئة في هذا الشأن ومن واقع خبرة الباحثني في العمل بالهيئة العامة 

لتعليم الكبار في برامج محو األمية بالتعاون والتنسيق مع اجلمعيات األهلية .

ويهدف املقترح العمل مع الشركاء فى التنمية من خالل استثمار جهود منظمات 

املجتمع املدنى فى تنفيذ خطة محو األمية خاصة جهود اجلمعيات األهلية واالحتاد 

العام للجمعيات األهلية بطرق فعالة وذلك من أجل  استهداف 15 ألف جمعية حملو 

أمية 1.5 مليون أمى بنهاية عام 2014 وفقا للخطة االستراتيجية اجلديدة.

نهاد الغمري: مبادرة فودافون في محو األمية: وفيها قدمت صورة عن جهود 
لبرامج محو األمية في مصر وتوجهاتها نحو  شركة فودافون لالتصاالت ودعمها 

زيادة دعم هذه اجلهود من خالل تسهيل وصول البرامج عبر الشبكة والتفكير في 

األنشطة  لبعض  دعمها  جانب  إلى  النقال  الهاتف  على  األمية  محو  برامج  وضع 

في عدد من مناطق مصر، مما يدعو كافة املؤسسات إلى املساهمة في مثل هذه 

املبادرات  تعتبر من  بها شركة فودافون  التي قامت  املبادرة  األنشطة خاصة وإن 

األولى في مصر بالنسبة إلى مؤسسات هذا القطاع.

محو  أقسام  في  الدارسين  اتجاهات  ياسين:  أ/اسماعيلي   ، يامنة  د/اسماعلي 
األمية وتعليم الكبار نحو استخدام اإلنترنت في تحقيق التعلم الذاتي 

هدفت الدراسة احلالية إلى معرفة اجتاهات الدارسني في أقسام محو األمية 

وتعليم الكبار مبدينة املسيلة نحو استخدام اإلنترنت في حتقيق التعلم الذاتي، وأثر 
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أهداف  ولتحقيق  أسبوعيا،  اإلنترنت  استخدام  /ومعدل  اجلنس  متغيري  من  كل 

الدراسة مت تصميم استبانة يقيس اجتاهات الدارسني في أقسام محو األمية وتعليم 

الكبار نحو استخدام اإلنترنت في حتقيق التعلم الذاتي،طبقت على عينة مكونة من 

)100( دارس )ة( من املستوى التعليمي الثالث )اخلتامي( مت اختيارهم بالطريقة 

التربية  لوزارة  التابعة  الكبار  وتعليم  األمية  محو  أقسام  من  البسيطة  العشوائية 

ببعض مدارس مدينة املسيلة،وأقسام محو األمية وتعليم الكبار التابعة لوزارة العدل 

من مصلحة السجون في العام الدراسي 2011 / 2012.

وأسفرت نتائج الدراسة على تأكيد اجتاه الدارسني في أقسام محو األمية وتعليم 

الكبار مبدينة املسيلة إيجابيا نحو استخدام االنترنت في حتقيق التعلم الذاتي.

وكانت أهم التوجهات لهذه الجلسة:

أهمية التقومي الذاتي كعملية مستمرة تستمر مع خطوات البرنامج خطوة   .1

بخطوة.

الراجعة  التغذية  عملية  في  أهميته  تكمن  الذي  الذاتي  بالتقومي  االهتمام   .2

والتشخيص، وتوفير احملاسبية واملساءلة.

التأكيد على أن لغة اإلنترنت قد ال تتالءم مع كفايات بعض الدارسني، ومن   .3

ثم البد من وضع برامج للكبار في هذا املجال.

يجب أن نفكر كونيًا ونطبق عربيا وفق توصيات منظمة األلكسو.  .4

التأكيد على أن تقدم املتعلم الكبير في مراحل محو أميته يجب أن يقترن   .5

باجلودة التي ستساعد على عدم االرتداد إلى األمية، وتفتح آفاق تفكيره 

للتعلم املستمر.

يجب أن تراعي مراكز تعليم الكبار امليول الشخصية الدقيقة للكبار.  .6

أن تعمل اجلمعيات األهلية ومنظمات املجتمع املدني على توفير إطار عمل   .7

جماعي مشترك للربط بني السكان والسياق االجتماعي.

البد أن يتم التقومي دائمًا في ضوء معايير قومية أو وفق احتياجات الكبار.  .8
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العامة حملو األمية واجلمعيات األهلية يجب أن يكون  الهيئة  التعاون بني   .9

تفاعليًا من مدخل تنموي.

10. تعزيز مبادرة شركة فودافون مصر باعتبارها شريكا داعما جلهود هيئة 

محو األمية وتعليم الكبار في مصر وعامال محفزا للجمعيات واملؤسسات 

األخرى باحلذو حذوها.

جلسة العمل الثانية:

وخصصت للندوة الثانية وموضوعها اجتاهات معاصرة في تعليم الكبار وترأس 

اجللسة األستاذ الدكتور/ شاكر محمد فتحي، وحتدث فيها كل من: 

أ.د/ عبد الناصر محمد رشاد	 

أ.د/ صفاء شحاتة	 

أ.د/ رمضان عيد	 

أهمها  من  الكبار  تعليم  في  املعاصرة  التوجهات  من  تقدمي مجموعة  وفيها مت 

املدخل احلقوقي ومجتمع صناعة املعرفة والتنمية اإلنسانية وجامعات العمر الثالث 

وإدارات مؤسسات تعليم الكبار في كنف الشفافية واحلوكمة واجلودة، كما استعرض 

املتحدثون بعض التجارب العاملية مثل: التجربة االسترالية والبريطانية والفرنسية 

باإلضافة إلى بعض التجارب العربية، ومن القضايا األساسية التي أثيرت تأكيد 

أهمية االنتقال من التعليم إلى التعلم للكبار، إضافة إلى التأكيد على التحول من 

الفكر املدرسي إلى التعلم املستمر مدى احلياة.

اتجاهات النقاش:

ومن خالل ما دار من مناقشات برزت أهم التوجهات اآلتية:   

البد من تقدمي تعريف محدد ملدخل احلقوق.	 

املستقبلية متطلبات مجتمع 	  الكبار  تعليم  برامج  تتضمن  أن  التأكيد على 

صناعة املعرفة.

ضمانات تطبيق مدخل احلقوق اإلنسانية في مؤسسات تعليم الكبار	 



167

د
د
د
د

التأكيد على وجود رؤية عالية لتعليم الكبار، ومعاجلة شاملة لتعليم الكبار.	 

التي 	  املهارات واالجتاهات والقيم  الكبار جميع  تعليم  برامج  تتضمن  أن 

متس كافة جوانب اإلنسان.

تطوير برامج لتعليم الكبار في مكان العمل.	 

تنوع خيارات ومسارات 	  املتعلم ومدى  املستدامة من خالل حرية  التنمية 

التعلم اإلنسانية التي تعد من أهم مالمح الفكر التربوي.

تنامي الوعي بتعليم الكبار- تعليم الكبار قوة دافعة للجميع- تعليم نظامي- 	 

ال نظامي والغير نظامي.

العمل على تبني فلسفة لتحويل تعليم الكبار إلى تعلم مستمر.	 

تأكيد مبدإ املساواة وعدم التميز في كافة برامج وأنشطة تعليم الكبار في 	 

الوطن العربي.

ضرورة صياغة إطار فكري لسياسة تعليم الكبار.	 

البد من تعزيز الرؤية العاملية الشاملة التي جاءت في إعالن مؤمتر هامبورج 	 

للكبار 1997م نحو التحول من تعليم الكبار إلى تعلم الكبار وتعزيز التحول 

من تعليم التدريس إلى التعليم املستمر والتعلم مدى احلياة.

البد أن متتد عمليات التعليم والتعلم إلى جميع فئات املجتمع.	 

ضرورة مشاركة كبار السن أو ما يسمى بالعمر الثالث في تعليم الكبار 	 

وفي االستفادة من البرامج التي تضعها هذه املؤسسات من خالل التعلم 

املستمر مدى احلياة التي تعتمده غالبية الدول املتقدمة.

اليوم الثالث: األربعاء 16 أبريل 2014م

جلسة العمل األولى: وترأسها أ.د/ عبد العزيز السنبل وعقب عليها أ.د/ 
محمود حسان وفيها عرضت الدراسات اآلتية:

د. سيد محفوظ حسين: إسهامات المنظمات الدولية في التصدي لمشكلة 
األمية بمصر ”رؤية وتحليل”. وجهت العديد من املنظمات الدولية جهودها لنشر 
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التعليم ومحو األمية في كثير من دول العالم وخصوًصا في الدول النامية من خالل 

املؤمترات  من  العديد  لعقد  الدعوة   : أهمها  من  كان  اجلهود  من  القيام مبجموعة 

الدولية واإلقليمية، والتوصل من خاللها إلى توصيات تهدف إلى خفض نسبة األمية 

في العالم، والتي كان من أهمها مؤمترات تعليم الكبار املنعقدة في السنوات 1949، 

1960،  1972، 1985، 1997، والتي أدت لتحويل قضية األمية من قضية محلية 
إلى قضية عاملية، وأضافت أبعادًا جديدة في عمل املنظمات الدولية في مجال تعليم 

الكبار ومحو األمية، باإلضافة ملؤمتري جومتني عام 1990، ودكار 2000، اللذين 

أعطيا اهتمامًا كبيرًا للمجتمع املدني العاملي بكل أشكاله وهيئاته ومؤسساته في 

بعملية  املنوطة  الدولية  املنظمات  العديد من  العالم. كما سعت  مكافحة األمية في 

التربية بتخصيص نسبة من رؤوس األموال التي توزع عامليًا من أجل توسيع فرص 

التعليم أمام الشعوب، وإحداث تنمية بشرية حقيقية بها، وذلك من خالل  توجيه 

املساعدات املالية والفنية لدول العالم بوجه عام، والدول النامية بشكل خاص لتنفيذ 

العديد من املشاريع التي تهدف لنشر التعليم ومحو األمية بها.

د/محمد السيد على السيد: معايير جودة التصميم التعليمي لبرامج التدريب 
االلكتروني: بينت الدراسة أن التطور الكبير في مجال تقنية املعلومات واالتصال 
املتغيرات  هذه  ملواكبة  تطوير  وخطط  استراتيجيات  لوضع  ماسة  حاجة  أوجد 

الناجتة عن زيادة  واستخدامها على أفضل وجه ممكن. حيث إن ظروف احلاجة 

األعداد والتوسع اجلغرافي وتقنني املصروفات وضبطها وكذلك أحقية جميع أفراد 

والتدريب  للتعليم  فرصة  على  التعليمية واحلصول  للمؤسسة  االنتماء  في  املجتمع 

وكذلك خصوصية بعض فئات املجتمع، جميع هذه العوامل جعلت من الضروري 

تبني استراتيجيات جديدة ميكن االعتماد عليها في تطوير املجتمعات بشكل عام 

ومبا ينعكس أثره على املجتمع وتنمية عناصر القوة فيها سواء املادية أو البشرية 

في ظل اقتصاد عاملي يرتكز على املعرفة.

وفي الوقت الذي اصبح فيه التعلم االلكتروني ظاهرة عاملية في مجاالت التعليم 

والتدريب، الحظ الباحث غياب شبه تام لألسس العلمية التي ينبغي أن يبنى عليها 

التعلم اإللكتروني، وبرغم وجود مناذج متميزة للتعلم اإللكتروني مثل جامعتي جونز 



169

د
د
د
د

أن  إال  األمريكية،  املتحدة  الواليات  في   ،)Phinox( وفينكس   ،)Jones( العاملية 

العديد من مشاريع التعلم اإللكتروني ليست أكثر من “ ضخ للمعلومات، وتصفحًا 

 Tan & Hung,2002,p.48.( “ إلكترونيًا، ومحاضرات تقليدية على شبكة االنترنت

.)Ritchie & Hoffman,1997, P.135

د.محمود حسان سعيد حسان : الثقافة العلمية للكبار والتعلم المستمر مدى 
الحياة  في مجتمع المعرفة تشير التقارير واملؤمترات والدراسات إلى انخفاض 
ذلك  ويرجع  مصر،  والسيما  العربي  الوطن  في  للكبار  العلمية   الثقافة  مستوى 

إلى أسباب عديدة أهمها قصور النظم التعليمية عن تنميتها، وضعف دور التعلم 

املستمر مدى احلياة في االرتقاء بها.

وتوصلت الدراسة إلى طرح تصور مقترح ملشروع مستقبلي يفعل دور التعلم 

املستمر مدى احلياة في االرتقاء بالثقافة العلمية للكبار في مصر.

أثناء  التدريب  برامج  في  الجودة  تطبيق  معوقات  فراج:  محمود  أسامة  أ.د 
التوجه نحو اجلودة أصبح في  أن  إلى  الدراسة  أشارت  الكبار  لمعلمي  الخدمة 
وحتمية  عصرية،  خاصة ضرورة  الكبار  تعليم  وبرامج  عامة  التعليمية  املؤسسات 

تعليمية، وفريضة مستقبلية، حتي تستطيع تلك املؤسسات التعليمية النظامية وغير 

النظامية املنافسة الدولية في ظل عصر ميوج بالتحديات والتغيرات املتالحقة عامليًا 

وإقليميًا في شتى مجاالت املعرفة.

ومن ثم لم يعد احلديث عن جودة العمل التعليمي أمرًا نظريًا أو نوعًا من الترف 

ترنو إليه املؤسسات التعليمية أو بدياًل تأخذ منه أو تتركه، بل أصبح واقعا ملموسًا 

ال ميكن ألي مؤسسة أن تتخلى عنه أو تقف بعيدًا عن الدخول فيه، فهو دليل على 

بقاء الروح وروح البقاء لدى تلك املؤسسات التعليمية.

وعملية تعليم الكبار واالهتمام بالقضاء على األمية تعد من أهم املعايير التي 

يقاس بها تقدم املجتمع وتطوره. 

فإن احلديث عن معلم محو أمية الكبار يعتبر من أهم عناصر منظومة التعليم 

غير النظامي. 
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وعلى ذلك ينبع االهتمام بتعليم املعلمني وتدريبهم وتطويرهم واستمرار منوهم 

من »تنوع النواجت الفكرية واالجتماعية التي تترتب على املهام واألدوار التي يؤديها 

املعلم، والتي تعرضت لتغييرات كثيرة وسريعة، وإشباع حاجات املجتمع الثقافية 

واملهنية والعلمية والتكنولوجية املتجددة، مما يعطي ذلك االهتمام صفة االستمرارية، 

ويدفع املهتمني والباحثني إلى مزيد من الدراسات في مجال تربية املعلمني.

ومن ثم نشر ثقافة اجلودة في مؤسسات تعليم الكبار الذي يقتضي تنفيذ عدد 

من البرامج التدريبية املتخصصة عن اجلودة لكافة عناصر املنظومة التعليمية غير 

النظامية لكي ينقلوا ما تعلموه إلى العاملني باملؤسسات , مما يساعد على نشر 

ثقافة اجلودة داخل مؤسسات تعليم الكبار , وتهيئة كل العاملني بها للمشاركة في 

إدارة اجلودة بكل مؤسسة. 

اتجاهات النقاش:

قاموا  الذين  الزمالء  أو من خالل  العمل سواء من معديها  أوراق  وبعد عرض 

بعرضها برزت التوجهات اآلتية:

التأكيد على األدوار الرئيسة التي تقوم بها املنظمات العربية والدولية في 	 

تفعيل حركة تعليم الكبار إذ ال ميكن تفهم حركة تعليم الكبار مبنأى عن 

األدوار التي تقوم بها املنظمات ومؤسسة املجتمع املدني واملنظمات الشعبية 

في إطار متكامل مع املؤسسات والوزارات احلكومية.

أهداف 	  حتقيق  في  ودورها  احلديثة  التقانة  توظيف  أهمية  على  التأكيد 

النوعية  اجلودة  ضبط  مسائل  على  والتأكيد  املستمر،  التعلم  مؤسسات 

وتصميم البرامج التدريبية.

التأكيد على دور تعلم الكبار والتعلم املستمر في حتقيق متطلبات مجتمع 	 

العلمية  الثقافة  العلمية ونشر  الثقافة  املعرفة ودورها في حتقيق متطلبات 

املبسطة.
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جلسة العمل الثانية:

وترأسها  املدني  املجتمع  مؤسسات  جتارب  لعرض  الثالثة  للندوة  وخصصت 

مقررا،   إمام  محمود  منال  وأ/  السمالوطي،  األمير  إقبال  الدكتورة/  األستاذة 

وعرضت جتارب كل من: 

جتربة مؤسسة واحد من الناس.- 

جتربة جمعية الصعيد.- 

جتربة مؤسسة العربية لالستشارات التربوية.- 

جتربة حواء املستقبل.- 

جتربة الشبكة العربية لتعليم الكبار.- 

جتربة اجلمعية الشرعية.

وفيها مت تقدمي جملة من التجارب التي بينت أنشطة وفعاليات اجلمعيات املذكورة 

ومن أهمها: 

تعليم -  إلى  باإلضافة  الكبار  تعليم  على  تعمل  الناس:  من  واحد  مؤسسة 
والعشوائية،  الفقيرة  املناطق  في  وذلك  القراءة،  االبتدائية  املرحلة  تالميذ 

وتهتم بالتنمية االجتماعية أيضًا.

جمعية الصعيد: وتضم 34 مدرسة في مختلف مدن الصعيد وتعمل هذه - 
تعليم  أم  األمية  محو  أكانت  سواء  التنمية  قضايا  مختلف  في  اجلمعية 

كبار من خالل التعليم غير الرسمي، كما تشمل أنشطتها التنمية الثقافية 

الصغيرة  املشروعات  متويل  على  تعمل  وأيضًا  والسياسية  واالقتصادية 

للشباب.

جمية حواء المستقبل: وهي تقدم منوذجا علميا لتنمية املجتمع في منطقة - 
املنيرة الغربية، وتعمل على القضاء على ظاهرة التسرب في مراحل التعليم 

االبتدائية ومحو أمية الكبار وتتميز هذه اجلمعية بنموذج التكامل.

تربوي -  توجهها  فردية  مؤسسة  التربوية:  لالستشارات  العربية  المؤسسة 
هدفها نقل اخلبرة التربوية للمجتمع املدني وهدفها تعليم الكبار.
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نقابة المؤلفين المبدعين: تضم املبدعني في مختلف املجاالت، وهي جمعية - 
تطوعية غير ربحية تتناول القضاء على صعوبات التعلم وتبني املوهوبني واملبدعني.

توجهات النقاش:

التركيز -  الدولة األخالقية جتاه املجتمع، وال يجب  االعتماد على مسؤولية 

على مؤسسات املجتمع املدني وحده.

االستفادة من جتربة مصر في مجال العمل املدني وتعليم الكبار.- 

البد من توثيق العالقة بني اجلمعيات األهلية واملنظمات العربية.- 

التأكيد على دور الدولة في دعم املؤسسات واجلمعيات التي تستهدف تنمية - 

تعليم الكبار.

أن تعمل اجلمعيات األهلية على إعداد تقارير حول مدى حتقيق أهدافها - 

واإلجنازات والنتائج والصعوبات التي واجهتها.

التأكيد على أن املنظمات واجلمعيات ينبغي أن تركز على الشأن االجتماعي - 

والثقافي وال تقصر نشاطها على العمل السياسي، أي ينبغي التحول من 

العمل السياسي إلى العمل االجتماعي.

ومنظمات -  األهلية  اجلمعيات  بني  والتواصل  التطوعي  العمل  على  احلث 

العمل العربية طلبًا للدعم والعون الفني وليس املادي، مع العمل على تنمية 

ثقافة العمل التطوعي داخل اجلامعات وبني الطالب.

اليوم الرابع: الخميس 17 أبريل 2014م

جلسة العمل األولى: وترأسها أ.د/ ناديةجمال الدين وعقب عليها أ.د/ خالد 
الجبير وفيها عرضت الدراسات اآلتية:

الفاتح عبد الرحيم السنوسي: دور تعليم الكبار في تمكين الشباب والمرأة 
تعليم  وبخاصة  وبرامجه  التعليم  لنظم  الواقع  يشخص  حتليلي  استطالعي  بحث 

الكبار ومحو األمية في األقطار العربية ويركز على مجال إكساب املهارات األساسية 

واملهنية والتقنية التي تتيح للشباب )15-24( الفرصة في التوظيف، وسوق العمل 

احلر. واستخدام املنهج التحليلي في استخالص النتائج وصياغتها.
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وكانت النتائج املستخلصة من التحليل ترتب وتوضع في جداول، وهياكل تنظيمية 

يسهل فهمها مع ما يرد من توضيح. واختتم البحث بوضع تصور الستراتيجية، 

يرى الباحث أنها ميكن أن تصلح أن تكون استراتيجية عربية موحدة لكل البلدان 

العربية، تسير بالتعليم وتعليم الكبار على وجه اخلصوص خطوات نحو التقدم.

أ. كريمة عنيبة طايع، وماجدة محمد عبده خليل: إطاللة على بعض التجارب 
الدولية في مجال تعليم الكبار. استهدفت الدراسة إلى تشخيص الوضع الراهن 
التي ميكن  الدولية  التجارب  أهم  لتعرف  العربي،  الكبار في مصر والوطن  لتعليم 

عدد  في  األمية  نسب  قدمت  ثم  العاملية  التجارب  لبعض  وعرضت  منها.  اإلفادة 

من الدول، ففي قارة أسيا، جند أن الدول التي تأتي على رأس قائمة الدول األقل 

 )1991( انهياره سنة  قبل  السوفيتي  اإلحتاد  أقاليم  كانت متثل  التي  الدول  أمية 

م، وتكاد نسبة األمية فيها تناهز الدول األقل أمية في قارة أوروبا ، وهذه الدول 

هي )أذربيجان، جورجيا، طاجكستان، روسيا، أرمينيا، كازاخستان، أوزبكستان، 

تركمانستان، قرجيزستان( وتنحصر النسبة فيها ما بني )0.2 % إلى 1.3%(، 

وهذه النسبة تكاد تكون سائدة في كل الدول التي انسلخت عن االحتاد السوفيتي 

سواء كانت في أوروبا أو أسيا.

واستراتيجيات  القياس  اساليب  الحياة  مهارات  جاد:  عبده  محمد  الباهي  د. 
التنمية وبرامج عملية تمكين الشباب والمرأة تكونت الدراسة من أربعة مكونات، 
العقلية  احلياة  مهارات  أنواع  أهم  حتديد  مت  وفيه  وتطبيقى  نظرى  مدخل  األول 

)روح..عقل..قلب..جسد(  والشمولية  اإلبداعية(  الوجدانية..  التنفيذية..  )الفكرية.. 

مهارات  لقياس  الرائدة  املقاييس  والثاني  للكبار،  الالزمة  مهارة(   12( والتنفيذية 

احلياة للكبار، وعرضت فيه مقاييس هي: مقياس HBDI للقدرات العقلية األربع 

مارتن،  تشاك   - عشرة  االثنتي  التنفيذية  للمهارات   XQ ومقياس  د.هيرمان،   -

ومقياس EQملكونات الذكاء الوجدانى اخلمسة، ومقياس توكيد الذات – ا.د.طريف 

استراتيجيات  والثالث:  بيل.  فنست  نورمان  اإليجابي-  املفكر  ومقياس  شوقى، 

التدريب على مهارات احلياة والتمكني للشباب واملرأة، وفيها عرضت الستراتيجيات 

ومناذج طبقت في الكويت واإلمارات واألردن والسعودية وأمريكا وأملانيا وبريطانيا 
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ولبنان وتركيا وماليزيا، والرابع بوصلة املهارات احلياتية)مواقع-كتب-منشورات-

أبحاث(

الكوبية:  التجربة  محتوى  وتمصير  تعريب  مسعد:  السيد  وأ.  زعتر  وفاء  د. 
أكدت الدراسات أن محو االمية عامل أساسي لتحقيق كل هدف من أهداف التعليم 

للجميع، وهي املدخل احلقيقي إلحداث التنمية املستدامة، كما متكن لألفراد مباشرة 

مما  عليها  واحلرص  بها  واملطالبة  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  حقوقهم 

التميزة  التجارب  من  الكوبية  التجربة  أن  إلى  وأشارت  التهميش.  فجوة  معه  تقل 

أمية  ناجحة حملو  جماهيرية  حمالت  لتنظيم  الثوري  املد  على  الرتكازها  والرائدة 

على  واعتمادها  والتنظيمية،  والسياسية  اللغوية  بخصوصيتها  ومتيزها  الكوبيني، 

حشد واستثمار طاقات املجتمع وتعبئة الرأي العام حملو األمية. ومن العوامل التي 

ساعدت على جناح التجربة الكوبية في محو الكبار منها: وحدة اللغة في كوبا، توفر 

احلصر الدقيق للسكان، اجلدية الثورية واحلرص على اإلجناز. 

وفق  مصر(  إلى  نقلها  )أي  متصيرها  مت  الكوبية  التجربة  من  ولالستفادة 

اإلجراءات اآلتية:

ترتيب احلروف العربية، وإعطاء احلروف أرقامًا من 1: 82، واالعتماد على   -

املفردات  الثقافية، واالعتماد على  لنقل املضامني  املكثفة  البسيطة  اجلمل 

الشائعة في التعبير عن التنوع البيئي والثقافي »العامي والفصيح«.

مت تنفيذ دروس كتاب “تعلم للحياة” الذي لم يكتف بتعريف التجربة بل   -

طورها.

كما روعيت املعايير التربوية عند تعريب ومتصير التجربة الكوبية.  -

د/  محمد  سعيد الحاج:  استراتيجية مقترحة لتطوير برامج تعليم الكبار في 
اليمن في ضوء بعض التجارب العربية والعالمية تتبلور مشكلة البحث في السؤال 
الرئيس التالي: ما االستراتيجية املقترحة لتطوير برامج تعليم الكبار في اليمن  في 

ضوء بعض التجارب  العربية والعاملية؟ من خالل اإلجابة عن اآلتي: ما واقع برامج 

محو األمية وتعليم الكبار في اليمن؟ وما التجارب العاملية والعربية في مجال محو 

األمية ؟ وما االستراتيجية املقترحة لتطوير برامج تعليم الكبار في اليمن ؟
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وتوصلت الدراسة إلى: انخفاض عدد  الدارسني امللتحقني ببرامج محو األمية ، 

ضعف الطاقة االستيعابية ملؤسسات محو االمية، وضعف القدرة املؤسسية جلهاز 

محو األمية وتعليم الكبار، عدم توفر اإلمكانات  املالية   للتوسع في هذه البرامج . 

العراق  الورقة جتربة  العراق: عرضت  في  األمية  بهجت شهاب حمد: محو  أ. 

في مجال محو األمية حيث بدأت بتقدمي حملة تاريخية عن مشروع محو األمية في 

العراق منذ 1934 وحتى عام 2012. ثم عرضت ألهم اإلجراءات التي اتخذت للحد 

من ظاهرة األمية في املجتمع العراقي وهي : مشروع محو األمية وتنمية مهارات 

احلياة 2005م بالتعاون مع اليونسكو، واإلستراتيجية الوطنية حملو األمية في العراق 

2011- 2015 م، ثم عرضت لقانون محو األمية رقم 23 لسنة 2011م وتشكيل الهيئة 

العليا حملو األمية ، باإلضافة إلى تأسيس اجلهاز التنفيذي حملو األمية، ومجالس 

محو األمية في احملافظات . 

األميني  املواطنني  أمية  محو  حتقيق  في  املتمثلة  اخلطة  أهداف  أهم  وأبرزت 

في الفئة العمرية )15 - 45( سنة ،والبالغ عددهم )1804676( شخصا في سنة 

الهدف(، مشيرة إلى أهم ما مييز هذا املشروع عن املشروعات السابقة، كما تناولت 

الصعوبات التي تواجه مشروع محو األمية

اتجاهات النقاش: 

وفي ضوء ما عرضته أوراق العمل برزت التوجهات اآلتية:

لعدم دقتها بالصورة -  نتيجة  الدولية املقدمة  إلى اإلحصاءات  الركون  عدم 

التي ميكن االعتماد عليها.

تعليم -  منظومة  عليه  تسير  محدد  هدف  على وضع  العمل  أهمية  ضرورة 

الكبار في كل قطر عربي ومن ثم البد من اعتماد املرجعيات التي وضعتها 

املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في هذا املجال.

االمن -  أهداف  من  واحدة  ومحوها  األمية  محاربة  تكون  أن  على  العمل 

لطالب  الوطنية  اخلدمة  بنود  من  كواحد  تدرج  أن  البد  ثم  ومن  الوطني 

اجلامعات العربية.
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العمل على توثيق التجارب العربية على املستوى القطرى ثم على املستوى - 

العربي لالستفادة منها وعدم الركون بشكل دائم إلى جتارب اآلخرين.

التأكيد على ضرورة إعادة النظر في مفهوم األمي وتطوير تعريفه حتى يتم - 

التقليدي  التقنية إضافة إلى املفهوم  اشتماله على األمية املعرفية واألمية 

)األمية األبجدية(.

مدى -  التعلم  مبدإ  نشر  في  تساهم  الذاتي  للتعليم  برامج  ضرورة وضع 

احلياة والتعلم للحصول على املعرفة واستخدامها وتوظيفها ونقلها.

جلسة العمل الثانية:

وخصصت للندوة الرابعة لعرض جتارب تعليم الكبار في متكني املرأة، وترأس 

الندوة أ.د/ مي شهاب وحتدث فيها كل من:

أ.د/ جنوى جمال الدين.

أ/ سعاد الديب.

أ/ أسعد ماهر.

البرامج  وبالذات  الكبار  تعليم  في  العربية  التجارب  بعض  الندوة  تناولت  وقد 

وتناولت  وتعليميًا.  واقتصاديًا  اجتماعيًا  متكينها  تستهدف  والتي  للمرأة  املوجهة 

فرديا  من خاللها  املرأة  تصبح  التى  العملية  تلك  بأنه  املرأة  تعريف متكني  الندوة 

وجماعيا واعية بالطريقة التى تؤثر  من خاللها عالمات القوة فى حياتها فتكتسب 

الثقة بالنفس والقدرة على التصدى لعدم املساواة، كما تناولت عرض جتارب اجلامعة 

العمالية وجامعة القاهرة في مجاالت تعليم الكبار ومحو أمية املرأة ومتكينها، وشدد 

املتحدثون في الندوة على مبادئ حقوق املرأة باعتبارها متثل نصف املجتمع واعتبار 

باحلصول  القرار  اتخاذ  خالل  من  ومتكينها  املرأة  لتقدم  أساسيًا  هدفًا  متكينها 

الفقيرات  على احلقوق واخلدمات التي تستحقها مع إعطاء عناية خاصة بالنساء 

والريفيات وفي املناطق الهامشية بهدف تعليمها واحلد من مظاهر السلوكات التي 

تعبر عن اجلهل، كما أشارت الندوة إلى أهمية إشراك النقابات املهنية والتعاونية في 

عمليات تعليم الكبار املواجه للمرأة. 
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اتجاهات النقاش:

وقد برزت التوجهات اآلتية:

البد من العمل على زيادة وتنوع الفرص التدريبية املقدمة للمرأة العاملة - 

حتى متكنها من املشاركة الفاعلة في كافة مجاالت العمل واإلنتاج.

للدارسات -  الفعلية  لالحتياجات  وفقًا  البرامج  هذه  تصميم  على  العمل 

الصلة  ذات  التدريس  املناهج وطرق  في مجاالت  املتخصصني  من خالل 

مبوضوعات التدريب لضمان تصميمها وفقًا لالجتاهات احلديثة في مجال 

تعليم الكبار.

تدريب القائمني بتدريس هذه البرامج على االجتاهات احلديثة في التدريس - 

النشط،  والتعلم  اإللكتروني،  التعليم  تطبيقات  كيفية تضمني  مثل  والتعلم 

التعاوني وكذلك  والتعلم  الدماغ،  املخ وأباث  املتوافق مع وظائف  والتعلم 

مهنية  خبرات  من  لديهن  ما  وكذلك  للدارسات  الفردية  الفروق  مراعاة 

واجتماعية.

التوصيات:

أوالً: توصيات موجهة إلى الدول العربية:

دعوة الدول العربية إلى العمل على إيجاد برامج ثقافية وعلمية موجهة للشباب - 

تستهدف في األساس املواطنة واحلقوق والواجبات من منظور مبدإ االستقالل 

الوطني ودعم التنمية.

للعناية -  املدني  املجتمع  ومؤسسات  واملنظمات  واملؤسسات  العربية  الدول  دعوة 

بتطوير التقنيات التعليمية وتوظيفها توظيفًا يتالءم وحتقيق األهداف املطلوبة منها.

تعليمية -  برامج  إلى وضع  فيها  الكبار  تعليم  العربية ومؤسسات  الدول  دعوة 

قطاعات  في مختلف  من مشاركتها  املرأة وتعزز  في متكني  تسهم  وتوجيهية 

العمل واإلنتاج والتنمية االجتماعية والسياسية مع إعطاء عناية خاصة للمرأة 

في الريف.
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ثانياً: توصيات موجهة إلى مؤسسات تعليم الكبار:
دعوة مؤسسات تعليم الكبار إلى العمل على إيجاد برامج لتنمية املوارد البشرية - 

في إدارات تعليم الكبار.

دعوة مؤسسات تعليم الكبار إلى تقدمي برامج موجهة للشباب لالستفادة من - 

املعرفة وتنميتها لديهم بالتعاون مع املؤسسات اإلعالمية املختلفة.

دعوة مؤسسات تعليم الكبار ومنظمات املجتمع املدني واألهلى للعناية بالبرامج - 

التي تستهدف تقومي جتاربها وأنشطتها واستخدام النماذج املتعارف عليها في 

التقومي وإعادة برمجة وهيكلة برامج التعليم في ضوء نتائج التقومي.

تعليم -  وقيادات  خبراء  لتنمية  برامج  إعداد  إلى  الكبار  تعليم  مؤسسات  دعوة 

الكبار والتعلم املستمر واالستفادة من استخدام التقانات احلديثة بكل أبعادها.

دعوة مؤسسات تعليم الكبار واجلامعات العربية إلى إعطاء أهمية خاصة للبحث - 

العلمي في مجاالت تعليم الكبار والتعليم املستمر والتوسع في إصدار املجالت 

العلمية التي تخدم قضايا البحث العلمي في مجاالت تعليم الكبار.

دعوة مؤسسات تعليم الكبار في الدول العربية إلى العمل على عقد لقاءات بني - 

قيادات تعلم الكبار ورجال األعمال وامليدانيني لتعزيز تعليم الكبار.

دعوة اجلامعات وكليات التربية إلى إنشاء برامج ومساقات لتعليم الكبار في - 

مختلف مراكز خدمة املجتمع في اجلامعات.

ثالثاً: توصيات موجهة إلى المنظمات األهلية ومنظمات المجتمع المدني:
دعوة منظمات املجتمع املدني واجلمعيات األهلية إلى اعتبار مبدإ التطوع في - 

برامج محو األمية واحدًا من أهم أسس عملها.

رابعاً: توصيات موجهة إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم:

دعوة املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى تقدمي اخلبرة والدعم الفني - 

ومنها  العربي  اإلطار  في  تعمل  التي  املنظمات  وبخاصة  الوطنية  للمنظمات 
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الشبكة العربية لتعليم الكبار ومحو األمية مع التركيز على التدريب على مدخل 

التفاوض واحلوار كمدخل للتنمية وتعزيز املواطنة.

املعاجم -  إجناز  سرعة  إلى  والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية  املنظمة  دعوة 

العربية  الدول  إلى  التربوي وإرسالها  القطاع  العربية املوحدة في  والقواميس 

بهدف توحيد املصطلحات التربوية كافة مبا فيها مصطلحات تعليم الكبار.

والله املوفق،،

القاهرة 17 أبريل 2014م       


