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المقدمــــة المقدمــــة 

التغيري سنة إلهية يف الكون، ومنها تغيري أحوال البرش واملجتمعات، ويشهد العامل يف 

هذه الحقبة الزمنية جملة من التغريات والتطورات غري املسبوقة، مثل العوملة وما نتج 

التغريات  نشأ عن هذه  املعرفة واملعلومات واالتصال، وقد  عنها من تطورات يف مجال 

الكثري من املشكالت املتشابكة واملعقدة، وهو ما اضطر الدول إىل تطوير مهارات اإلنسان 

ومعارفه ليصبح قادر عىل التعايش مع القرن الحادي والعرشين بحلته الجديدة.

وإنسان  والعرشين،  الحادي  القرن  إلنسان  الالزمة  املهارات  من  عدد  تحدد  وقد 

الثورة الصناعية الرابعة، وهي التي أوجبت عىل مؤسسات املجتمع املختلفة تقديم برامج 

التعليم املستمر والتعلم مدى الحياة يف إطار تعليم الكبار لتزويد األفراد مبهارات القرن 

الحادي والعرشين. 

بالتعلم  ترتبط  املفاهيم  من  مجموعة  هناك  أن  إىل   )Satsangi, 2015( وأشار 

املستمر مثل الرتبية مدى الحياة، والرتبية الدامئة، والرتبية املستدمية، والرتبية الالنظامية، 

وتعليم الكبار، والتعلم للعيش، واألرسة املتعلمة، واملجتمع املتعلم. وهذه املفاهيم وإن 

ذلك يف  ويتضح  نفسها،  األهداف  لتحقيق  تسعى  أنها  الثابت  من  املصطلحات،  اختلف 

والثقايف  االجتامعي  والتغيري  للتنمية  »أداة  بأنه  الكبار  تعليم  فيعرف  منها،  كل  مفهوم 

والحضاري، وأداة للتكامل مع متطلبات العرص مبا يهيئه من فرص التأهيل والتدريب ومنو 

األفراد يف إطار فكرة التعليم املستمر مدى الحياة، والتي تتضمن عىل املناشط التعليمية 

والرتبوية والتدريبية التي تقدم خارج نطاق النظام املدريس املعروف« )عامر، 2007، 26( 

للتعليم والتعلم  بأنها »كل نشاط هادف مقصود  املستمر  التعليم  برامج  وتعرف 

املرتبطة  والكفايات  واملهارات  املعرفة  تحسني  بهدف  الحياة  مدى  مستمر  بشكل  ينفذ 

أحمد  وعرف   )163  ،2016 )موىس  والعمل  والثقافية  واالجتامعية  الشخصية  بالجوانب 

)2018، 9( التعليم املستمر بأنه »الربامج التي تغطي جوانب حياة الفرد كافة من خالل 

إعداده علميا وتوعيته مجتمعيا ومساعدته وظيفيا وتطويره مهنيا حتى يستطيع التكيف 

مع املتغريات املحلية والعاملية ويتهيأ للتعامل مع التحديات املستقبلية«.
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من  فيه  مبا  املجتمع  ليغري  جاء  املستمر  التعليم  أن   )2014( السنبل  أشار  وقد 

مؤسسات مختلفة، ليجعلها بيئة صالحة للتعلم. وقد تغريت أدوار املدرسة لتتحول إىل 

املتسارعة.  املتغريات  مع  والتكيف  الذايت  التعلم  مهارات  املتعلم  إكساب  عىل  العمل 

الحل  مبثابة  لتصبح  تتجه  املستمر  التعليم  فكرة  أن  إىل   )2017( أيضا  السنبل  وذهب 

األنسب ملواجهة التغريات الطارئة، نتيجة االنفجار املعريف والتكنولوجي، وما تولد عنه من 

مشكالت وإلعداد األفراد للتكيف مع هذه املتغريات، وتدريبهم وتأهيلهم ملهارات الحياة 

املختلفة، ولرفع وعيهم بها وبطرق مامرستها بشكل صحيح يخدم التنمية املستدامة.

النظامي  التعلم، منها  الحياة فيغطي مجموعة كبرية من أشكال  التعلم مدى  أما 

ومنها غري النظامي، وكذلك التعلم يف مكان العمل، ويشمل كذلك االتجاهات واملعارف 

واملهارات والسلوك التي يكتسبها األفراد يف حياتهم اليومية. ويعترب التعلم مدى الحياة 

أحد مفاتيح األلفية الثالثة، فاملعرفة التي تقدم ملرة واحدة أو يف مرحلة عمرية واحدة 

تعليم مستمر  بد من  بل ال  للمستقبل،  الحارض واالستعداد  للتعايش مع  كافية  تعد  مل 

للتنمية  الحياة يعد مدخال  التعلم مدى  أن  اإلنسان، كام  وتحوييل وتدريب مدى حياة 

البرشية وأحد مصادر تعزيز التنافس الدويل من خالل تنمية رأس املال البرشي لالستثامر 

املعريف. فالتعلم مدى الحياة مل يعد مطلبا إنسانيا فحسب، بل تجاوز ذلك ليصبح مطلبا 

اقتصاديا يف كافة الدول )العصامي، 2020(.

وتعترب الجامعة إحدى املؤسسات املعنية بتطوير األفراد وتحديث مهاراتهم، وتقديم 

وظائف  تتلخص  إذ  الكبار،  تعليم  إطار  يف  املستمر  والتعليم  الحياة  مدى  التعلم  برامج 

الجامعة يف ثالث وظائف رئيسية هي وظيفة معرفية تركز عىل التدريس، ووظيفة اقتصادية 

تركز عىل البحث العلمي، ووظيفة اجتامعية تركز عىل خدمة املجتمع والتعليم املستمر.

»نشاط  بأنها  املستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة   )2014( التعليم  وزارة  وتعرّف 

تعليمي يعمل عىل جذب األفراد من خارج الجامعة عرب نرش املعرفة خارج أسوارها، وذلك 

اإلنتاجية  ووحدتها  بالجامعة  املحيطة  البيئة  يف  وتنموية  سلوكية  تغريات  إحداث  بغية 

واالجتامعية املختلفة«. 
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وتعترب الوظيفة االجتامعية من أبرز الوظائف الجامعية املنفتحة عىل املجتمع والتي 

يف  املتسارعة  التغريات  جملة  مع  يتوافق  مبا  وتدريبهم  لتثقيفهم  املجتمع  أفراد  تستهدف 

العامل. وتواكب الرؤية املحلية للمجتمع لتكوين فرد عاملي ومحيل يف ذات الوقت. وقد أشار 

الدورسي )2019( إىل أن خدمة املجتمع والتعليم املستمر بالجامعات رافد من روافد التنمية، 

إلسهامهام يف إعداد الفرد باعتباره هدف التنمية وصانعها. وملا كانت متطلبات التنمية رسيعة 

وملحة يف جميع مجاالت الحياة، مثل التعليم قاطرة لهذه التنمية والسبيل ملواجهة التغريات 

والتعليم  املجتمع  خدمة  يف  الجامعات  تسهم  فلذلك  املستقبل.  يفرضها  التي  والتحديات 

مهاراتهم،  وتحسني  البرشية،  املوارد  لتأهيل  املختلفة  املجاالت  يف  الربامج  بتقديم  املستمر 

واكتساب وسائل تجويد اإلنتاج، والقيام باألدوار الرئيسة املنوطة بهم، واملساعدة عىل مواجهة 

العلمي  التفكري  مهارات  تنمية  الجيد من خالل  واإلعداد  الشخصية،  بصقل  العملية  الحياة 

والناقد، وتزويدهم بأدوات الكشف عن املعرفة والقدرة عىل املالحظة والبحث، وإعدادهم 

لسوق العمل ليسهموا يف دفع عجلة التنمية إىل التقدم يف ظل هذا العامل املتجدد. 

من  تعليمية  مؤسسة  أنها  باعتبار  الجامعة  وجود  عىل  التنمية  فعالية  وتتوقف 

مسؤولياتها تنمية املورد البرشي وتأهيله ليكون قادرا عىل مواجهة املتطلبات املعارصة 

 )Groark and McCall.2015( وأشار قروارك وماكول ،)لتحقيق التنمية. )سعاد، 2019

إىل أن نجاح الجامعة يف خدمة املجتمع يعتمد عىل حثها أفضل علامئها عىل التغلب عىل 

التحديات التي تواجه الجامعة واإلسهام بشكل مبارش يف رفاهية املجتمع. ويؤكد البعض 

انتقال الجامعة من حيز الحرم الجامعي إىل خارج أسوارها حتى تصل إىل  عىل وجوب 

من ال يستطيعون الذهاب إليها من جميع فئات املجتمع، إذ أن التعليم ال ينتهي مبجرد 

االنتهاء من الدراسة أو تجاوز السن النظامي، بل الفرد يف حاجة مستمرة إىل التعليم طوال 

حياته. ومن ذلك يرتكز دور الجامعة عىل برامج التعليم املستمر.

تلتقي الجامعة والتنمية يف عنرص مشرتك هو اإلنسان إذ الجامعة تستهدف اإلنسان 

لتطوير قدراته ومهاراته ومعارفه يف مجاالت التنمية، والتنمية تتطلب من اإلنسان توظيف 
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ما تعلمه لتحقيق التنمية. وقد جاء يف تقرير التنمية البرشية لعام 1993 أن التنمية هي 

تنمية الناس، من أجل الناس، بواسطة الناس )بومدين، عريب، 2016(. 

ولخدمة املجتمع يف الجامعة بعدان أحدهام بعد فلسفي يهتم برسالة الفرد ومسؤوليته 

تجاه مجتمعه ومشاركته يف خدمته، فخدمة املجتمع واجب وطني عىل الجامعة وأعضاء 

هيئة التدريس فيها ومنتسبيها كافة. وبذلك تسهم الجامعة يف رفع مؤرش التنمية، والثاين 

بعد استثامر كل الطاقات البرشية والفكرية واملالية يف الجامعة لخدمة املجتمع باعتبارها 

من أهم املؤسسات التي يناط بها خدمة املجتمع )الجهني، وسليامن، 2011(. 

وتعليم  املستمر  التعليم  برامج  تقديم  الجامعة  يف  املجتمع  خدمة  أهداف  ومن 

إعداد  املستدامة من خالل  التنمية  إحداث  القادر عىل  البرشي  العنرص  وإعداد  الكبار، 

القوى البرشية العاملة القادرة عىل مواجهة التغريات العلمية والتكنولوجية يف مجاالت 

الحياة املختلفة، وإعداد برامج اجتامعية وتثقيفية ألفراد املجتمع لرفع مستوى وعيهم 

املجتمع  خدمة  إطار  يف  الجامعات  أهمية  وتتلخص   .)2017 )عمر،  والثقايف  االجتامعي 

والتعليم املستمر وفقا ملا ذكره جان )2017( يف: 

تعليم أفراد املجتمع وتزويدهم مبختلف العلوم والتخصصات.. 1

صقل مهارات األفراد وتزويدهم بالخربات والقدرات وتشكيل اتجاهاتهم وتعزيزها.. 2

استثامر الطاقات والقدرات يف التعليم والتنمية والتطوير والقيادة.. 3

نقل الرتاث الثقايف واالجتامعي من جيل إىل آخر مع تصفيته وتنقيته من األخطاء . 4

االستجابة  عىل  القدرة  مع  مبادئه  ظل  يف  الفرد  لينشأ  الصحيحة  غري  واألفكار 

ملتطلبات العرص الحارض.

قبل . 5 إسالميا  وتوجيهها  وتأصيلها  األخرى  والحضارات  الدول  من  الخربات  انتقاء 

نقلها إىل األجيال حتى يجمع الفرد يف تلقيه علمه بني األصالة واملعارصة.

إجراء البحوث والدراسات لحل مشكالت املجتمع ومناقشة قضاياه وسبل تطويره . 6

فيها  والعيش  واستثامرها،  البيئة  للمحافظة عىل  آليات وطرق  وإيجاد  وتنميته، 

بطريقة آمنة ومريحة.
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املساهمة يف التنمية االقتصادية من خالل ما تقدمه الجامعة من علوم ودراسات . 7

وأبحاث وأفكار ومبتكرات، فبعد أن كان ينظر إىل الجامعة عىل أنها مراكز إلنتاج 

القوى العاملة املدربة وتقديم حاجات املجتمع من املنتجات، تحولت هذه النظرة 

اآلن إىل اعتبار الجامعة مراكز هامة لتقديم منتجات وعمليات وخدمات جديدة 

من شأنها أن تخلق رشكات ومؤسسات ووظائف جديدة، وهو ما ينعكس إيجابيا 

عىل التنمية االقتصادية من خالل إنتاج املعرفة الجامعية.

املعارصة  التوجهات  أحدث  اتباع  إىل  العامل  دول  مبختلف  الجامعات  تسعى  لذا   

لربامج التعليم املستمر يف إطار خدمة املجتمع، ففي الصني تقوم جامعة تسينغهوا بدور 

رئييس يف تنمية األفراد يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية وفق احتياجات املجتمع ويف 

التدريب  برامج  لتقديم  األكفاء  املدربني  اختيار  عىل  الجامعة  فتعمل  مشكالته،  ضوء 

سواء مبارشة أو عن بعد فقد كانوا من املسؤولني الحكوميني، وأعضاء هيئة التدريس يف 

الجامعات، واملدربني املحرتفني، مام جعل الجامعة تتميز يف ما تقدمه من برامج التعليم 

املستمر بشكل جعل املؤسسات الحكومية تستعني بهذه الجامعة لتدريب املوظفني يف 

تلك املؤسسات مثل وزارة التعليم التي استفادت يف ذلك للتطوير املهني للمعلمني، ووزارة 

موظفيها.  لتدريب  الجامعة  مع  عقدا  أبرمت  التي  االجتامعي  والضامن  البرشية  املوارد 

تسينغهوا  جامعة  تقدمه  مام  هارفارد  جامعة  استفادت  فقد  العاملي  املستوى  عىل  أما 

الصينية يف مجال التعليم املستمر فاستعانت بها لتقديم برامج لكبار املسؤولني الحكوميني 

.)Jianbin&Liman( ,2014

أما جامعة ميشيغان فقد قامت بإجراء دراسة تجريبية عىل إحدى املناطق جنوب 

أمريكا التي يعاين أفرادها من تدين املستوى االقتصادي والصحي، وقدمت لهم عددا من 

التعليم املستمر ذات العالقة مبشكالت أفراد املجتمع، وذلك بالتعاون مع بعض  برامج 

الربنامج مدة  استمر  املجتمع، وقد  الربامج يف منو  تلك  أثر  الحكومية ملعرفة  املؤسسات 

عامني متتاليني، قدمت فيه برامج توعوية بدور األفراد يف تحقيق التنمية، وبرامج لتحسني 
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الدخل االقتصادي، وبعد ذلك تم إجراء تقويم للربنامج من وجهة نظر املستفيدين ومن 

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس املشاركني يف الربنامج. وأظهرت النتائج تحسنا يف قدرات 

اعتامد  إىل  الجامعة  دفع  ما  وهو  مجتمعهم،  تنمية  يف  الفعال  إسهامهم  وزيادة  األفراد 

.))Kindred & Petrescu, 2015 تطبيق ذلك الربنامج يف عدد من املناطق املختلفة

العالقة  التعليم املستمر ذات  بإندونيسيا تم تقديم برامج  الجامعة اإلسالمية  ويف 

بالقضايا العلمية واالجتامعية والدينية، وبرامج تنمية املرأة ومتكينها، ونرش ثقافة املساواة 

مختلف  يف  للعاملني  املهني  النمو  وبرامج  والتكنولوجيا،  التقنية  وبرامج  الجنسني،  بني 

منها  الريفية،  املجتمعات  يف  البيئي  للتثقيف  خاصة  برامج  الجامعة  وتقدم  القطاعات، 

برامج للمزارعني لزيادة اإلنتاج والحفاظ عىل جودته، وطرق الحفاظ عىل املوارد الطبيعية، 

وحامية البيئة من التلوث. ومام تقدمه هذه الجامعة برامج للتطوير اإلداري مخصصة 

للمنظامت لتعزيز قدراتها، وتقدم لها أيضا االستشارات لتحقيق الجودة يف األداء واإلنتاج 

 .)Mastuti & mass, 2014(

برامج  لتقديم  واملساعي  التجارب  من  العديد  هناك  العربية  الدول  ويف جامعات 

الدور من  تؤدي هذا  العربية  الدول  فالجامعات يف  الحياة.  والتعلم مدى  الكبار  تعليم 

منطلق خدمة املجتمع، ووفقا لالسرتاتيجية الحديثة لتعليم الكبار يف الوطن العريب التي 

العربية للرتبية والثقافة والعلوم بتونس عام )2000(. لقد تم تحديد  أصدرتها املنظمة 

دور الجامعة يف التعليم املستمر يف ثالثة مسارات تتمثل يف إعداد القوى البرشية املؤهلة 

واملدربة، وإجراء البحث والدراسات النظرية وامليدانية، والرشاكات مع مؤسسات املجتمع، 

وفتح قنوات مع املجتمع عن طريق توسيع خدمات اإلرشاد الجامعي والدراسات اإلضافية 

والجامعات املفتوحة والتعليم عن بعد.

تعليم  مجال  يف  العربية  الجامعات  تقدمه  ما  عىل  للوقوف  الدراسة  هذه  وتأيت 

الكبار والتعلم مدى الحياة وتحديد جوانب الضعف والقوة والعمل عىل صياغة عدد من 

اآلليات لتطوير هذه الربامج. 
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مشكلــة الدراســـةمشكلــة الدراســـة

التنمية  الكبار مطلبا وخيارا رئيسيا لتحقيق  التعليم املستمر وتعليم  تعترب برامج 

يف املجتمعات ومواجهة املستجدات وتحديات العرص. وقد أشار شايب )2020( إىل بعض 

التكنولوجيا  اإلنسان وقدراته، ونقل  تنمية مواهب  العمل عىل  الجامعة، ومنها  أهداف 

وتطويعها لخدمة التقدم الحضاري، وتنمية اإلحساس باالنتامء إىل املجتمع، إال أن هناك 

دراسة  العاملي  الصعيد  ومنها عىل  ذلك،  الجامعات يف  دور  إىل ضعف  أشارت  دراسات 

)Mishra & Awasthi,2016(، التي ذهبت إىل أن الجامعات ما زالت بحاجة لبذل املزيد 

من الخدمات واملامرسات ألفراد املجتمع، وأوصت بأنه عىل الجامعات املساهمة الفاعلة 

يف تقديم برامج التعليم املستمر، وتحقيق األهداف الرئيسة للجامعات يف مجال خدمة 

املجتمع، وعىل أعضاء هيئة التدريس املشاركة يف بناء الربامج واملشاريع للمجتمع، وعمل 

رشاكات مستمرة مع املنظامت والقطاع الخاص يف هذا الجانب.

وقد أشارت بعض الدراسات عىل الصعيد العريب إىل وجود ضعف يف برامج تعليم 

الكبار بصيغها املختلفة يف الجامعات العربية، ومنها دراسة العريقي )2006(، التي هدفت 

إىل دراسة واقع مامرسة الجامعات اليمنية ألدوارها يف مجال برامج التعليم املستمر، وقد 

طبقت الدراسة يف كل من جامعة صنعاء وجامعة عدن وجامعة أب. وتوصلت الدراسة 

إىل ضعف مامرسة الجامعات اليمنية ألدوارها يف تقديم برامج التعليم املستمر، ووجود 

املخصصة،  املالية  االعتامدات  قلة  منها  الثالث،  اليمنية  الجامعات  تواجه  معوقات  عدة 

وغياب  ومجاالته،  وأهدافه  املجتمع  خدمة  ملفهوم  والواضحة  املكتملة  الرؤية  وغياب 

التنسيق بني الكليات واملراكز بالجامعة يف ما يتعلق باألنشطة املشابهة.

أما دراسة الخطيب وفارس )2012( فقد تناولت برامج التعليم املستمر يف الجامعات 

وجامعة  األردنية  الجامعة  هي  أردنية  جامعات  ثالث  عىل  الدراسة  وأجريت  األردنية، 

الريموك وجامعة مؤتة، وتوصلت الدراسة إىل وجود نقص يف االهتامم بالجوانب التطبيقية 

يف برامج التعليم املستمر، وعدم وجود التنسيق الجيد مع الجهات املستفيدة من هذه 

الربامج، باإلضافة إىل عدم ارتباط الربامج بسوق العمل.
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وكذلك دراسة صبيحي )1437( التي هدفت إىل التعرف عىل مدى قيام جامعة جازان 

باململكة العربية السعودية بدورها يف مجاالت التدريب والتعليم املستمر، واالستشارات 

العلمية، والبحث العلمي، وقد توصلت الدراسة إىل أن الجامعة تقدم برامج منوعة لألفراد 

الثقافية والتعليمية بشكل متوسط، وأن  يف إطار التعليم املستمر وفقا ملتغريات العرص 

الجامعة تواجه عددا من الصعوبات تعيق عملها يف ذلك، ومن أهم تلك املعوقات ضعف 

املوارد املالية املخصصة للربامج، وعزوف أفراد املجتمع عن االلتحاق بتلك الربامج.

وأيضا توصلت دراسة سعاد )2019( إىل أن الجامعات يف الجزائر تفتقد السرتاتيجية 

تحقق متطلبات سوق العمل، كام تفتقد لرشاكات مع مختلف املؤسسات لوضع برامج 

واقتصاد  املستدامة  التنمية  لتحقيق  املجتمع  خدمة  يف  دورها  وتفعيل  مشرتكة،  عمل 

املعرفة. وذكرت الدراسة أن الجامعات يف الجزائر تعاين من تزايد أعداد الطلبة، وهو ما 

يشغلها عن تأدية دورها يف خدمة املجتمع وتقديم برامج التعليم املستمر، وتعاين أيضا 

من قلة أعداد هيئة التدريس.

يف  ميارس  مازال  العربية  الدول  يف  الجامعي  التعليم  أن   )2016( مربوك  ذكر  وقد 

التدريس الطرق التقليدية التي ال تدعم التكنولوجيا، وهي أيضا مازالت تركز عىل التخصصات 

النظرية، ومل تستحدث تخصصات تناسب التطورات الناتجة عن العوملة كالتخصصات التقنية 

والصناعية والطبية، وضعف اهتاممها بالبحث العلمي. ثم إن هذا التعليم الجامعي العريب 

ال يجمع بني التنظري والتطبيق، بل يعمل مبعزل عنه، وهو تعليم ال يهيئ لحياة العمل، وال 

مهمة وهي  وظيفية  بالجامعة  يناط  إذ  املختلفة،  املهن  من  العمل  متطلبات سوق  يدعم 

إعداد القوى العاملة يف مختلف التخصصات للقيام بالوظائف التي يحتاجها سوق العمل. 

من النتائج السابقة يتضح أن هناك جوانب قصور يف الجامعات العربية يف ما تقدمه 

من برامج تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة، الذي يتطلب بالرضورة عملية تجديد وإصالح 

لتصحيح الوضع الحايل، ذلك ألن هناك العديد من الدراسات نادت برضورة التجديد الرتبوي يف 

مؤسسات التعليم العايل ملا تواجهه الجامعات من تأثر كبري بالتغريات املعرفية والتكنولوجية 

 )Bileviciut,2015( التي عصفت بالعامل ومل تكن الجامعات مبنأى عنه. فقد أشارت دراسة
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إىل أن هناك اهتامما دوليا بالتعليم العايل، ال سيام مع ظهور العوملة حيث يجري االهتامم 

بالتعليم العايل يف ما يتعلق بتمويله وإدارته ومراقبة الجودة يف مؤسساته. ويف ليتوانيا عام 

2009م بدأت عملية إلصالح التعليم وتجديد التعليم العايل استجابة لعدد من التغريات منها 

العوملة. وقد واجهت الجامعات العديد من التحديات من جراء هذا التجديد إذ اتجهت كافة 

جامعات ليتوانيا إىل االبتكار وإدخال أساليب إدارة ونظم تتفق مع العوملة. وقد تم تقييم 

التي  التعليم  ليتوانيا عامليا عام 2012 واعتباره من ضمن نظم  العايل يف  التعليمي  النظام 

حققت التدويل والجودة والتنمية التكنولوجية وتطوير التدريب وتنمية املواطنني وتحقيق 

النمو االقتصادي ومواجهة مشكالت الشباب والحد من البطالة بدرجة عالية. 

أما دراسة )Winslett, 2015( فقد استعرضت تجربة الجامعات األسرتالية يف التجديد 

أن  يعني  العايل  التعليم  يف  واالبتكار  التجديد  مصطلح  أن  إىل  الدراسة  وأشارت  الرتبوي، 

الجامعات ستواجه جملة من التحديات واألزمات نتيجة هذه التجديدات. ولكن رغم ذلك 

عىل  العرص  طبيعة  فرضتها  التي  املختلفة  التغريات  ملواجهة  أصبح رضوريا  التجديد  هذا 

املجتمعات، إذ يعترب التجديد للتعليم العايل مفتاحا للتنمية. وأشارت الدراسة إىل أن تحقيق 

النظر يف الخطط االسرتاتيجية للجامعات. ورغم  العايل يتطلب إعادة  التعليم  التجديد يف 

لهذا  مقاومة  واجهت  والتجديدات  املراجعات  إىل هذه  اتجهت  اسرتاليا  الجامعات يف  أن 

التجديد من العاملني فيها أنفسهم، وهو األمر الذي تطلب اتخاذ إجراءات ملواجهة هذه 

املقاومة بآليات مختلفة. وأفادت الدراسة أن هذه السياسات كان لها األثر يف القضاء عىل 

املقاومات التي واجهتها الجامعات عند التطوير وتجديد نظم التعليم العايل يف اسرتاليا.

تعليم  برامج  واقع  تناول  يف  الدراسة  هذه  مشكلة  تلخصت  النتائج،  تلك  ومن 

الكبار والتعلم مدى الحياة يف الجامعات العربية يف ضوء الدراسات السابقة، وتوصيات 

املؤمترات، والتقارير الدولية بهذا الشأن، والوقوف عىل أبرز تحدياته، للعمل عىل صياغة 

آلية للتجديد واإلصالح الرتبوي لربامج تعليم الكبار، والتعلم مدى الحياة يف الجامعات 

العربية، مبا يحقق النمو ومجتمعات املعرفة يف الدول العربية.
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تســـاؤالت الدراســة  	

تسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤالت التالية:

ما دور برامج تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة يف بناء مجتمع املعرفة؟. 1

ما صيغ برامج تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة التي تقدمها الجامعات العربية؟ . 2

ما آليات التطوير وإصالح حركة تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة يف الجامعات . 3

العربية؟

أهداف الدراســة  	

تهدف الدراسة إىل:

إيضاح دور برامج تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة يف بناء مجتمع املعرفة.. 1

مناقشة صيغ برامج تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة يف الجامعات العربية.. 2

صياغة اآلليات املقرتحة للتطوير وإصالح حركة برامج تعليم الكبار والتعلم مدى . 3

الحياة يف الجامعات العربية.

أهميــة الدراســةأهميــة الدراســة

تتمثل أهمية الدراسة يف كونها تتناول موضوعا يالمس احتياجات األفراد ليصبحوا . 1

قادرين عىل التعايش مع مستجدات العرص وتحقيق قيم عاملية كربى كالعدالة 

واملساواة من خالل إتاحة فرص التعلم مدى الحياة للجميع دون اشرتاطات عمرية 

أو طبقية لتكون املعرفة للجميع من أجل التعامل مع التوسع املعريف والتقني بكل 

أشكاله ويؤدي كل فرد باملجتمع دوره املناط به بكل اقتدار.

يف . 2 القرار  متخذي  مساعدة  إمكانية  خالل  من  الدراسة  هذه  أهمية  تأيت  وأيضا 

الجامعات العربية مبا تضمنته من آليات من شأنها التطوير وإصالح حركة تعليم 

الكبار لتحقق الجامعات مبدأ التعليم للجميع.
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اإلطــار النظــري  	

يعترب تعليم الكبار مدخال إىل االستثامر االقتصادي من خالل تطوير العنرص البرشي 

مبا يتواكب مع متطلبات التنمية. وقد بدأت حركة تعليم الكبار يف املستوى العريب عام 

1966 بتأسيس الجامعة العربية للجهاز العريب ملحو األمية وتعليم الكبار، الذي جاء حصيلة 

تعاون عريب مشرتك جاء ضمن األمانة العامة للجامعة العربية ملعاونة الدول العربية عىل 

تحقيق أهدافها يف القضاء عىل األمية، وانضم الجهاز إىل املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

العربية  أما متويله فمن االعتامدات املخصصة من ميزانية املنظمة  والعلوم عام 1970، 

للرتبية والثقافة والعلوم ومن املساهامت الدولية والعربية واألفراد. ومن ضمن أهدافه: 

ملعاونة  وتطويرها  األمية  املسؤولة عن محو  الهيئات  إنشاء  العربية عىل  الدول  معاونة 

الدول يف وضع خططها يف إطار الخطط الشاملة للتنمية االجتامعية واالقتصادية )الحسني، 

22، 1415( وقد حقق الجهاز الهدف منه بخفض نسبة األمية إذ بلغت النسبة عام 2014 

)%19( وبلغ عدد األميني نحو 96 مليون نسمة بعدما كانوا يف عام 2005 عددهم 70 

مليون أمي، وكانت نسبة األمية عند اإلناث ضعف نسبتها عند الذكور. 

ولقد تنبأت بعض الدراسات بأن القضاء عىل األمية يف الدول العربية لن يتحقق 

الدول  من  املبذولة  الجهود  ضوء  يف  االسترشاف  ذلك  وجاء   ،2050 عام  حتى  بالكامل 

العربية يف مكافحة األمية. وذكر رشوان )2014( أنه من أبرز إشكاليات تعليم الكبار يف 

الدول العربية عدم وضوح الرؤية بالنسبة ملفهومه وأبعاده، وهو ليس برنامجا ملحو األمية 

فقط، بل هو يشمل جميع املناشط التي يشارك فيها الكبار فرادى أو مجموعات لتحقيق 

أهداف فردية أو وظيفية أو اجتامعية.

له سبب  أو مرادفة  الكبار مع عدة مفاهيم مكملة  تعليم  تداخل مفهوم  إن  ثم 

التعليم  اليونسكو »نوع من  الكبار بحسب تعريف  إشكالية يف توحيد املفهوم، فتعليم 

يقدم للكبار برصف النظر عن مضمونه أو مستواه أو طريقة تقدميه، سواء كانت هذه 

الطريقة نظامية أو غري نظامية أو بديال عنه« )مريس،1997(، وأشار تقرير اللجنة الدولية 
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مفهوم  أن  إىل  املكنون(  الكنز  ذلك  )التعلم  والعرشين  الحادي  القرن  أجل  من  للرتبية 

التعليم املستمر ال يقترص عىل مرحلة عمرية معينة، وال يحدد بغرض معني، وأنه قائم 

)البنك  معا  لنعيش  تعلم  لتعمل،  تعلم  لتكون،  تعلم  لتعرف،  تعلم  أركان:  أربعة  عىل 

الدويل، 1998(.

ينفذ  والتعلم،  للتعليم  مقصود  هادف  نشاط  »كل  فهو:  الحياة  مدى  التعلم  أما 

بشكل مستمر مدى الحياة، بهدف تحسني املعرفة واملهارات والكفايات املرتبطة بالجوانب 

الشخصية واالجتامعية واملدنية والعمل« )العصامي، 320، 2020(.

تعليم  برامج  املستفيد من  الكبري  الجدل حول تحديد من هو  وظهرت حالة من 

الكبار والتعليم املستمر، إذ أن الكبار وفق منظمة اليونسكو 1976 هم »األفراد الذين 

يعدون كبارا يف مجتمعهم«، وأشار مريس إىل أن الكبار تحددهم بعض الخصائص مثل: 

النضج الجسمي املتكامل، والسلوك والترصف بالطريقة املتوقعة )مريس، 1997(.

وأيضا ظهر جدل آخر حول تحديد سن بدء األمية يف الدول العربية، ففي األردن 

يعرف األمي بأنه »الشخص الذي يرتاوح عمره بني 10 و40 سنة وال ميلك املهارات األساسية 

يجيد  ال  »الذي  بأنه  السعودية  العربية  اململكة  يف  يعرف  بينام  والكتابة«،  القراءة  يف 

القراءة والكتابة، وتجاوز أعىل حد لسن القبول باملدارس االبتدائية، ومل يبلغ سن الخامسة 

واألربعني«، أما يف العراق فيعرف بأنه »من تجاوز سن الخامسة عرش، ومل يتعد الخامسة 

)املنظمة  الحضاري«  املستوى  إىل  يصل  ومل  والكتابة،  القراءة  يعرف  وال  سنة،  واألربعني 

العربية للرتبية والثقافة والعلوم، 1900، 125(.

وقد اختلفت مفاهيم األمية من دولة إىل أخرى، فبعض الدول مازالت تحرصها يف 

األمية األبجدية التي تعني عدم القدرة عىل اإلملام باملهارات األساسية يف القراءة والكتابة 

والحساب، وبعضها يربطها بالقرائية التي تعني »القراءة بطالقة والقراءة بفهم واستيعاب« 

وهي يف تعريف آخر »القدرة عىل القراءة الناقدة والحاذقة« )الحاريث، 1439 ،52(. وقد 

أشارت إحصائيات اليونسكو إىل أن من ميتلكون املهارات القرائية برشوطها الدنيا نسبتهم 
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تصل إىل %63 من عدد السكان يف الوطن العريب. وتعترب هذه النسبة من النسب املتدنية 

يف العامل، والبعض يربط املهارات القرائية بالوظيفية إذ يتم توظيف املهارات املكتسبة يف 

سياق التقدم لتحقيق املشاركة اإليجابية يف بناء املجتمع الجديد، والقيام باملسؤولية التي 

تقتضيها املواطنة الصالحة )املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، 1900(. 

ثم ظهر مفهوم األمية الحضارية وهي: »مامرسات وفعاليات واتجاهات وعالقات 

ونظم اجتامعية متخلفة، تعرقل عملية التكيف االجتامعي للتغيريات املتمدنة واملعارصة 

واملامرسات  واالجتامعية،  االقتصادية  والتنمية  التصنيع،  عملية  وتؤخر  والحرضية، 

الدميقراطية، يف صنع القرارات وأداء الواجبات املواكبة لحركة املجتمع والتغيريات التي 

تطرأ عليه )محمد، 1978(، ويف ظل ما تشهده املجتمعات املعارصة من متغريات كثرية 

كافة  لتشمل  وامتدت  ومجاالته  آفاقه  وتعددت  األمية  مفهوم  تغري  واضحة،  وتحديات 

املستوى  ثم  والحساب  والكتابة  القراءة  يف  األساسية  املهارات  من  بدءا  الحياة  مجاالت 

الذي يؤهل الفرد ملتابعة الدراسة والتدريب، ليشمل إىل جانب محو األمية األبجدية ما 

ومحو  القانونية،  األمية  ومحو  البيئية،  األمية  ومحو   ، الوظيفية  األمية  محو  عليه  أطلق 

األمية الصحية، والوجدانية واملعلوماتية والدوائية وغريها. )الدهشان، 2018(. وقد ذكرت 

املوىس )2019( بأنه نظرا إىل ما يشهده العامل من فيض معريف وكشف علمي وتطوير تقني 

ومنو اقتصادي فقد تطور مفهوم تعليم الكبار فلم يعد فرصة ثانية وبرنامجا منتهيا، بل 

خطوة أوىل يف إطار تعليم مستمر ميتد بامتداد الحياة للفرد. 

»ويهدف تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة إىل«: )رشوان، 2014، 183( 

تدعيم العمل من أجل السالم والتفاهم والتعاون العاملي.. 3

تنمية الفهم الناقد للمشكالت الكبرية املعارصة والتغريات االجتامعية والقدرة عىل . 4

القيام بدور فعال يف تقدم املجتمع من أجل تحقيق العدالة االجتامعية.

تنمية الوعي بالعالقة بني البرش وبني بيئتهم املادية والثقافية، وتشجيع الرغبة يف . 5

تحسني البيئة واحرتام الطبيعة والرتاث املشرتك وامللكية العامة وحاميتها.
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يف . 6 املنظمة  الدراسة  إطار  ويف  والجامعة،  الفرد  مستوى  يف  االستعداد  تنمية 

املؤسسات التعليمية التي أنشئت لهذا الغرض )تعليم الكبار(، الكتساب معارف 

جديدة واتجاهات وصور من السلوك تؤدي إىل كامل نضج الفرد.

عرب . 7 العمل  حياة  الفعال يف  باالنخراط  الفرد  لدى  الشعوري  الوعي  التأكيد عىل 

تقديم تعليم فني ومهني، وتنمية القدرة عىل ابتكار أشياء مادية جديدة وقيم 

روحية وأخالقية.

تنمية القدرة عىل فهم املشكالت املتصلة بتنشئة األطفال.. 8

املعرفة . 9 اكتساب  ونحو  الفراغ،  لوقت  األمثل  االستخدام  نحو  االستعداد  تنمية 

الرضورية املرغوب فيها.

تنمية االستعداد لتعلم كيف نتعلم.. 10

دور برامج تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة في بناء مجتمع المعرفة 	

الكبار يف بعض  الحياة تحت مظلة تعليم  التعلم مدى  النظرة إىل برامج  اتسعت 

الدول، فقد ذكر عمري )2020( أن النظرة إىل برامج تعليم الكبار تجاوزت تلك الرؤية 

التعليم  التي كانت تحرصه يف مجال محو األمية، وامتدت لتشمل كافة أشكال  الضيقة 

بني  املساواة  وتحقيق  والجهل  الفقر  عىل  للقضاء  ملحة  رضورة  باعتباره  الحياة،  مدى 

مدى  التعلم  فكرة  وتنطلق  والدميقراطية.  والسالم  املستدامة  للتنمية  الجنسني، وضامنا 

الحياة من الثقافات والحضارات القدمية، ولكن برزت بشكل واضح يف عرص التنوير خالل 

القرن الثامن عرش حني ركزت عىل دور العقل يف التقدم وأكدت عىل توفري التعليم الدائم 

للمواطنني، وقد تال ذلك عرص الثورة الصناعية يف القرن التاسع عرش، الذي ركز عىل أهمية 

النصف  ويف  الجديدة.  والتكنولوجيا  التقنيات  الستخدام  مستمر  بشكل  العامل  تدريب 

للكبار، ليصبحوا قادرين عىل  بالتعليم املستمر  العرشين، زاد االهتامم  القرن  األول من 

مواجهة التغريات الناشئة عن التغريات السياسية. 
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الحياة  مدى  للجميع  التعليم  إلتاحة  فرصة  الكبار  وتعليم  املستمر  التعليم  أصبح 

العرص يف مجال  كافيا ملواجهة متغريات  العام مل يعد  فالتعليم  املعرفة،  تحقيقا ملجتمع 

املعرفة والتكنولوجيا، بل إن هذا النوع من التعليم، ظل عاجزا عن مالحقة هذه التغريات، 

عىل نحو كان له األثر يف انتشار أنواع مختلفة من األمية وضعف اإلنتاج يف املهن املختلفة. 

لتكوين  الحياة  مدى  التعلم  مبدأ  واعتامد  والتأهيل  التدريب  إعادة  األفراد  احتاج  لذا 

مجتمع املعرفة. ويعرف مجتمع املعرفة بأنه »املجتمع الذي يتيح ألفراده الرتبية األساسية 

التي متكنهم من مواصلة التعلم الذايت املستمر، واستخدام مناذج تعلم غري تقليدية قامئة 

عىل العمل وعىل معاودة اكتساب معارف ومهارات جديدة تتطلبها االحتياجات املتغرية 

للقطاعات التكنولوجية واالقتصادية واالجتامعية« )منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم 

والثقافة، 116، 2005(.

ويعترب مجتمع املعرفة داعام رئيسيا لالقتصاد، إذ أصبح االقتصاد قامئا عىل املعرفة 

بعد أن كان يف السابق يعتمد عىل ثالثة عوامل رئيسية لإلنتاج هي األرض ورأس املال 

أصبح  فقد  العوملة،  يعد مجديا يف ظل  مل  العوامل  االعتامد عىل هذه  أن  إال  والعاملة، 

االقتصاد قامئا عىل املعرفة والتكنولوجيا والذكاء الصناعي، وأصبحت املعرفة مصدرا من 

مصادر االقتصاد وتوظيفها وصناعتها أحد مصادر اإلنتاج. 

العايل يف مقدمة املؤسسات املؤهلة لالقتصاد املعريف، ملا  التعليم  وتأيت مؤسسات 

لها من دور رئييس يف تكوين رأس املال البرشي، فهي متتلك بنية معرفية تتضمن العنارص 

البرشية والتقنية وتلقى عليها مهمة تخريج كوادر برشية من أجل التنمية )مهني، 2020(. 

وتؤدي الجامعات دورا رائدا يف بناء مجتمعات املعرفة، عن طريق ما تجريه من 

أبحاث علمية ودعم االبتكار واإلبداع والتنمية البرشية ونرش املعرفة. وقد نبهت منظمة 

املعلومات  فتبادل  الناس،  حياة  يف  كبريا  تأثريا  واملعلومات  للمعارف  أن  إىل  اليونسكو 

االقتصادات  تحويل  إىل  يفيض  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  خالل  من  واملعارف 

واملجتمعات، ويتطلب بناء مجتمعات املعرفة من خالل أربعة أسس هي حرية التعبري، 
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التعليم  وتوفري  واللغوي،  الثقايف  التنوع  واحرتام  واملعارف،  باملعلومات  االنتفاع  وتعميم 

 .)unesco.org( للجميع

منها  املربرات  من  لعدد  منه  بد  ال  رضورة،  املعرفة  مجتمع  تحقيق  أصبح  لقد 

يف  املستمر  والتغيري  وتكنولوجية،  معرفية  تطورات  من  عنها  نتج  وما  وتأثرياتها  العوملة 

لليونسكو عىل رضورة تكوين  املتتالية  املؤمترات  املختلفة. وقد أكدت  املهن والوظائف 

املجتمع املعلم واملتعلم، مع ارتباط وثيق بني الرتبية واسرتاتيجيات التنمية املطردة من 

أجل تحسني نوعية الحياة، وتوسيع فرص االختيار، وتكوين إنسان عاملي بدال من مواطن 

محيل، وفقا لتقرير ديلور يف نهاية العقد الثاين من التسعينيات يف القرن العرشين اتساقا 

الحميد  البرشية )عبد  التي تحمل طابعا تطويريا جربا للمجتمعات  العوملة  مع منطلق 

وآخرون، 2004(. وهذه املربرات جعلت من الرضورة مبكان توجيه الجامعات إىل العمل 

عىل إنتاج معرفة فعالة قادرة عىل مجابهة تحديات عرص االنفجار املعريف والتقني باعتبار 

الرابع لكلية  أن املعرفة سلطة تحكم مستقبل البرشية وتوجهه. )تقرير املؤمتر الرتبوي 

الرتبية، 2000(. 

ويستند مجتمع املعرفة إىل عدد من املرتكزات تتلخص يف نرش التعليم واالهتامم 

بالتعليم املستمر والتعلم مدى الحياة، وبناء القدرات الذاتية يف البحث والتطوير التقني، 

والتحول نحو إنتاج املعرفة وتحقيق اقتصاد املعرفة، وتأسيس منوذج معريف عامل وأصيل 

وذي خصوصية )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 2003(. من ذلك تتضح أهمية إدارة املعرفة يف 

 ظل تطور االقتصاد القائم عىل املعرفة، فقد أصبحت الجامعات مطالبة ببناء املعرفة ونقلها 

وتشاركها مع اآلخرين، ليك تواكب التحديات املعرفية والتكنولوجية التي أصبحت إحدى 

سامت هذا العرص. 

تعد املعرفة حصيلة تفاعل حيوي ناتج عن كل من مجتمعات الخربة الناتجة عن 

تجارب معايشة حياتية واقعية وفعلية، ويف الوقت نفسه نتاج معامل وبحوث ودراسات. 

واملعرفة ليست وقفا عىل شعب بذاته أو دولة بذاتها أو نظام بذاته، وليست حكرا لرشكة 
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)سليامن، 2009،  للجميع  بل هي ملك مشاع  قومية،  أو  لها جنسية  وليس  أو مرشوع، 

16(. ولذلك يكون عىل الجامعات زيادة االهتامم بتبني صيغ جديدة للتعليم الجامعي، 

فيه  الراغبني  كل  إىل  التعليم  لوصول  وذلك ضامنا  املفتوح،  والتعليم  بعد  عن  كالتعليم 

وتحقيق مجتمع متعلم دون التقيد بحدود الزمان واملكان.

بناء  الدميقراطية من أهم مطالب  أن  لها  الحناوي )2012( يف دراسة  وقد ذكرت 

إتقان  الحديثة تعمل عىل  الصيغ  للجميع، كام أن هذه  التعليم  بإتاحة  املعرفة  مجتمع 

املتعلمني للتعامل مع التقنية، وكرس حاجز الخوف والرهبة من هذه األجهزة إذ هي أحد 

املفاتيح الهامة المتالك املعرفة واإلفادة منها مبا يخدم املجتمع.

ورغم تعاظم دور الجامعات يف تحقيق مجتمع املعرفة، أشار كثري من الدراسات إىل 

وجود جملة من التحديات التي تواجه الجامعات العربية وتعيق مساعيها لتحقيق مجتمع 

التكنولوجية، وندرة فرص  والثورة  الرسيع  املعريف  االنفجار  التحديات  تلك  املعرفة. ومن 

العلمية إىل الخارج، وضعف اإلنفاق عىل  التعليم العلمي الجيد نتيجة هجرة الكفاءات 

البحث العلمي، وغياب االسرتاتيجية والدراسات املستقبلية، وعدم توافق برامج الجامعة 

مع سوق العمل، وغياب فلسفة اإلصالح والتطوير، ويتطلب ذلك من الجامعة حركة إصالح 

فلسفة  تبني  منها  وينتظر  املعرفة،  مجتمعات  تحقيق  عىل  قدرة  أكرث  لتكون  ألوضاعها 

تربوية جديدة ملؤسسات التعليم العايل تؤكد عىل دور الجامعة يف التنمية والتقدم وإنتاج 

املعرفة، واملشاركة يف مشاريع التنمية يف املجتمع، وتوثيق العالقة بني الجامعة واملجتمع، 

باعتبار أن الجامعة جزء من املجتمع، والعالقة بينهام متثل عالقة الجزء بالكل، ولذا يجب 

العلمي وتطبيقه يف  البحث  أن تكون هذه العالقة وطيدة. وأيضا يتطلب األمر توظيف 

ثقافة  نرش  عىل  والعمل  املجتمع،  مشكالت  يف حل  وتوظيفها  املعرفة  الستثامر  املجتمع 

التنمية املهنية واالهتامم بربامجها سعيا إىل نرش املعرفة وتوظيفها لصناعة معرفة جديدة، 

وتوفري  للجميع،  للوصول  املجتمع  ومؤسسات  الجامعة  بني  املجتمعية  الرشاكة  وتفعيل 

مصادر بديلة للتمويل لدعم البحث العلمي، ودعم الربامج الحديثة التي تواكب التطورات 
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املتسارعة، ودعم اإلبداع واالبتكار، والعمل عىل توظيف التكنولوجيا يف التعليم لتبني صيغ 

جديدة تعمل عىل توفري التعليم للجميع متهيدا لتحقيق مجتمع املعرفة.

 ومن ذلك كله يتأكد أن إيجاد مجتمع املعرفة يتطلب توفري التعليم للجميع والتوسع 

يف برامج التعليم املستمر والتعلم مدى الحياة بصيغ حديثة تعتمد عىل التكنولوجيا وإزالة 

 الحواجز الجغرافية، وهذا يف مضمونه يحقق جملة من القيم اإلنسانية التي تضمن لإلنسان 

حقه يف الحصول عىل التعليم مهام كانت ظروفه االجتامعية أو املهنية. وقد أشار الغرباوي 

)2007، 49( إىل أن »اإلنسان له قيمة، ومن الحقائق الثابتة أن حقوق اإلنسان وحرياته 

األساسية والرضورية لصيقة بشخصه، وأن كامل إنسانيته ونقصانها مرهون بقدر متتعه 

الحديثة  بالصيغ  الحياة  مدى  والتعلم  الكبار  تعليم  برامج  فإتاحة  وحرياته«.  بحقوقه 

كالتعليم املفتوح، والتعليم عن بعد، والتعليم االفرتايض، تحقق الكثري من القيم اإلنسانية 

ومنها قيم املساواة: فتعليم الكبار تتحقق فيه املساواة بني الريف والحرض بوصول التعليم 

خدمات  تقديم  يف  واإلناث  الذكور  بني  املساواة  يحقق  كام  نفسه،  والكيف  بالكم  لهم 

التعليم، التي عانت فيها املرأة من ضعف الخدمات التعليمية املقدمة لها مقارنة بالرجل. 

وقد جاءت العديد من املواثيق الدولية متضمنة الحقوق الدولية للمرأة ومنها اإلعالن 

العاملي لحقوق اإلنسان الصادر يف عام 1948 الذي نص عىل حق املرأة يف التعليم. وجاء 

اإلعالم العاملي الخاص بالتمييز ضد املرأة 1983م الذي أقرته األمم املتحدة والذي أكد عىل 

حق املرأة يف التعليم مثلها مثل الرجل متاما. )عزب، 2015(.

ثم إن تلك الربامج تحقق قيم الدميقراطية، فهي عبارة عن فلسفة عامة لها مقوماتها 

األساسية، وتقوم عىل مجموعة من املبادئ ومنها اإلميان بقيمة اإلنسان، وبأن للفرد حقوقا 

الحقوق  بها، واإلميان بتساوي جميع املواطنني يف  أساسية يجب صيانتها وعدم املساس 

فرصة  إتاحة  تعني  التعليم  دميقراطية  أن  إىل   )2009( الرواف  أشارت  وقد  والواجبات. 

املتحدة  أفراد املجتمع بكافة الرشائح والطبقات والفئات. وتعتمد األمم  التعلم لجميع 

حقوقهم  لهم  وتضمن  املواطنني  تحمي  لكونها  األساسية  القيم  من  واحدة  الدميقراطية 

األساسية )دقو، 2015(.



23

وأيضا يحقق تعليم الكبار قيم العدالة، إذ يختل ميزان العدالة عندما توجد فوارق 

طبقية بني فئات املجتمع وال يوجد تكافؤ الفرص بني األفراد املتشابهني، فيتم متييز بعضهم 

اجتامعية  ومسؤولية  اجتامعي  تكافل  يوجد  ال  عندما  العدل  يختل  وباملثل  بعض،  عن 

تجاه اآلخرين وتجاه املجتمع، وتجاه الفئات املهمشة كالفقراء واملسنني وغريهم )حامد، 

2014(، فالعدالة قيمة ميكن تحقيقها يف التعليم من خالل قيام املؤسسات الرتبوية باتباع 

آخر ألي  عن  فرد  متييز  دون  للجميع  تضمن وصولها  الكبار  تعليم  لربامج  صيغ حديثة 

التعليمية  تقديم خدماتها  إىل  الرتبوية  املؤسسات  أن تسعى  أنه يجب  فال شك  اعتبار، 

املسؤولية  لتحقيق  وذلك  إليها،  للمنتسبني  فقط  وليس  بالتساوي  املجتمع  أفراد  لكافة 

االجتامعية.

وهناك بعد آخر ميكن النظر من خالله إىل أهمية تحقيق مجتمع املعرفة، ذلك ألن 

مجتمع املعرفة أصبح أحد التحديات التي تواجه القدرة التنافسية للجامعات، إذ أنه من 

املؤرشات التي تضمنتها التصنيفات العاملية للقدرة التنافسية االنتشار الجغرايف للجامعة، 

وهذا املؤرش يشري إىل أهمية تبني الجامعات صيغا تعتمد عىل التكنولوجيا لضامن اتساع 

مساحتها الجغرافية من خالل استغالل التكنولوجيا يف تقديم برامج التعليم عن بعد من 

خالل الجامعات االفرتاضية واملفتوحة.

صيغ برامج تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة في جامعات الدول  	

العربية

يؤديه  الذي  للدور  وذلك  الدول،  كافة  يف  واهتامم  بعناية  الكبار  تعليم  يحظى 

احتياجات  تتفق مع  أن  ينبغي  الكبار يف صيغ مختلفة  تعليم  التنمية. ويأيت  يف تحقيق 

أفراد املجتمع مبختلف ظروفهم. ويف ما يأيت سيتم عرض لبعض صيغ برامج تعليم الكبار 

العربية يف تقديم  الجامعات  العربية، وتتبع دور  الدول  الحياة يف  التعلم مدى  يف إطار 

الدعم واملشاركة يف هذه الصيغ لتحدد جوانب الضعف من أجل العمل عىل وضع آليات 

لعالجها، وتحدد جوانب القوة للعمل عىل تعزيزها. ومن هذه الصيغ: 
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التعليم عن بعد:. 1

التعليم  مؤسسات  دعت  التي  املختلفة  والظروف  التغريات  من  جملة  العامل  واجه 

أشار  وقد  التغريات،  تلك  مع  لتتناسب  والتدريبية  التعليمية  أساليبها  تغيري  إىل  والتدريب 

الجغرافية  الحدود  يتجاوز  بعد  عن  والتدريب  التعليم  أن  إىل   )Nashe & Boadi,2015(

لتصل املعرفة إىل املتعلم يف أي مكان، كام أن التعليم عن بعد يوفر التعليم والتدريب يف أي 

زمان خاصة ملن تعيقه ظروفه املهنية واالجتامعية عن االلتحاق بالتعلم يف أوقات محددة 

فيصبح التعلم متاحا له بحسب ظروفه الزمانية. وتتجه الجامعات إىل استخدام هذا النوع 

من التعليم لتلبية حاجات املجتمع التنموية، وتقديم تعليم يصل للجميع عرب شبكة اإلنرتنت 

.)Hussein, 2011(

بعدم  يتميز  الذي  »التعليم  بأنه   )67  ،2014( الشهران  يعرفه  بعد  عن  والتعليم 

التواصل الكيل بني الهيئة التدريسية واملتعلمني، حيث يتم تقديم املادة العلمية من خالل 

شبكة اإلنرتنت«. 

أو  الدراسية  للمواد  »توصيل  بأنه  بعد  عن  للتعليم  األمريكية  الجمعية  وتعرفه 

التدريبية عرب وسيط تعليمي إلكرتوين يشمل األقامر الصناعية وأرشطة الفيديو واألرشطة 

الصوتية والحاسبات وتكنولوجيا الوسائط املتعددة أو غريها من الوسائط لنقل املعلومات« 

)السمحان، 2021، 53(، ويعرفه إبراهيم والراوي )2020، 266( بأنه التعليم الذي يستخدم 

ومتطور،  بشكل حديث  للطالب  التعليم  توفري  سبيل  الرقمية يف  والتقنيات  الربامج  كل 

بهدف تحقيق التعليم الفعال وتوفري الوقت والجهد«.

تعليم  فهو  للجميع  الحياة  مدى  التعلم  توفري  يف  بعد  عن  التعليم  أهمية  وتربز 

يتيح للكبار فرصا تعليمية تتناسب مع ظروفهم الوظيفية التي متنعهم من الحضور مبقر 

الدراسة، وهو أيضا يتيح لهم فرصة النمو الثقايف، ويساعدهم عىل تنمية مهاراتهم املهنية 

الدراسة،  مقر  إىل  التنقل  يف  املستهلك  الجهد  تقليل  عىل  ويساعد  وظائفهم،  يف  للرتقي 

ويعمل عىل مواجهة النقص والعجز الذي يواجه نظم التعليم والتدريب التقليدية، ويعمل 

أيضا عىل مالءمة متطلبات العرص وحتمية التطور. )قنديل، 2010، 126(، ومن جهة أخرى 
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يهدف التعليم عن بعد إىل توفري التعليم للجميع يف أي مكان وأي زمان، والعمل عىل سد 

الفجوة الرقمية بني كافة أفراد املجتمع، )إبراهيم والراوي، 2020(. 

األسباب  هذه  ومن  رضوريا،  اتجاها  بعد  عن  التعليم  من  جعلت  دواع  وهناك 

وتكنولوجيا  التعليم  تكنولوجيا  بني  االندماجي  التطور  وهو   )2020( الدليمي  ذكرته  ما 

االتصال وتكنولوجيا الحواسب، واستخدام اللوحات اإلخبارية اإللكرتونية والربيد اإللكرتوين 

واألقامر الصناعية واإلنرتنت، وحاجة املتعلمني يف عرص املعلوماتية إىل اكتساب املزيد من 

املهارات املختلفة، واملساعدة عىل تطوير مهارات املعلمني واملتعلمني، والحاجة إىل خفض 

كلفة التعليم إذ يتم رصف ميزانيات ضخمة عىل التعليم يف معظم دول العامل بالرغم من 

انخفاض معدالت النمو االقتصادي. 

ومن مميزات هذا النوع من التدريب أنه يجعل التعليم عن بعد يعمل عىل مواجهة 

تزايد الطلب عىل التعليم، والتعامل مع التطور املعريف يف كافة املجاالت، وتدريب أكرب 

قدر ممكن من األفراد مقابل كلفة مادية بسيطة مقارنة بالتعليم والتدريب الحضوري. 

لدى  الشخصية  املشكالت  مواجهة  يعمل عىل  تعليمي  أسلوب  بعد  التعليم عن  إّن  ثم 

املتعلمني مثل الخجل والرتدد وعدم الثقة بالنفس. )مازن، 2006، 27(، ويف هذا السياق، 

التي  والحرية  املرونة  ومنها  بعد،  عن  التعليم  مميزات  بعض   )2020( الدليمي  ذكرت 

يجدها املتعلم لتلقي املعرفة، فهي متاحة طوال الوقت ال تعرف العطالت وال مواعيد 

أنه  إىل  باإلضافة  ذلك   ، اإلنرتنت  شبكة  وعىل  املتعلم  إقامة  أماكن  يف  وتتوفر  الدراسة، 

تعليم ميسور التكلفة، مناسب لألوضاع االقتصادية للمتعلمني، وهو تعليم يراعي أمناط 

التعلم للمتعلمني، كام أنه يقيض عىل بعض املشاكل الشخصية للمتعلمني كالخجل والرتدد 

الراغبني يف  وغريها من املشكالت، ويضمن تحقيق املساواة والوصول إىل عدد أكرب من 

التعلم. وذكر محمود )2020( أن التعليم عن بعد له عدد من الخصائص منها التباعد بني 

املعلم واملتعلم عىل نحو يؤدي إىل تحرير املتعلمني من قيود املكان والزمان، وهو يعتمد 

واملرئية  واملسموعة  املطبوعة  املواد  عىل  تعتمد  متعددة  اتصال  وسائط  استخدام  عىل 
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وغريها من وسائط تكنولوجية متقدمة مثل الحواسيب والربيد اإللكرتوين واألنرتنت، وذلك 

للربط بني املتعلم واملعلم ونقل املادة التعليمية. 

ثم إن التعليم عن بعد يختص بوجود مؤسسة تعليمية ترشف عليه خاصة يف ما يتعلق 

بالتخطيط للربامج وتصميم املواد التعليمية وتصميم عمليات التقويم واملتابعة. ونشري إىل 

االستفادة من  واملتعلم ملساعدته عىل  التعليمية  املؤسسة  بني  االتجاه  ثنايئ  اتصال  وجود 

الربامج وتسهيل عملية الوصول إىل التعليم عن بعد بيرس وسهولة والتعامل مع مشكالت 

التقنية. ويتسم التعليم عن بعد أيضا بالخصوصية يف عملية التعليم والتعلم إذ يعتمد عىل 

االرتباط بحاجات املتعلم ودوافعه مبا يتناسب مع قدراته وميوله. ذلك إىل جانب إتاحة 

الحرية للمتعلم يف اختيار الوقت املناسب له يف التعلم واختيار خطته الدراسية املناسبة 

لظروفه. وهذا النوع من التعليم يتيح فرصا مناسبة للتدريب والتعليم بشكل أكرث مرونة.

ويتطلب التعليم عن بعد توافر عدد من املتطلبات تتلخص يف توفري األجهزة الالزمة 

للتعلم والتدريب، وشبكات تقنية جيدة، ومكتبة إلكرتونية وقاعات افرتاضية، وإطارات 

اإللكرتوين،  املعلم  منها  التعليمية  والربمجيات  التقنيات  استخدام  عىل  مدربة  برشية 

واملصمم التعليمي، وفني الشبكات، ومتعلم قادر عىل التعلم الذايت. )السمحان، 2021(، 

تتعلق  متطلبات  منها:  بعد  عن  للتعليم  أخرى  متطلبات   )2020( القادر  عبد  وأضاف 

بالتعلم  إلكرتونية تسمح  بنية تحتية  التعليم عن بعد وتتمثل يف إعداد  بالنظام وإدارة 

عن بعد، وإعداد املحتوى التعليمي للمواد املختلفة، وإعداد إدارة للتعلم اإللكرتوين عىل 

بعد،  عن  للتعليم  مناسبة  تقييم  أساليب  إعداد  وكذلك  بورد(،  )بالك  الجامعة  مستوى 

واستخدام اختبارات تسمح اعتامد املتعلم عىل نفسه وتدعوه إىل التفكري وعرض وجهة 

نظره وإعامل الفكر. أما ما يتعلق باألساتذة واملتعلمني فإن األمر يتطلب تدريبهم عىل 

املهارات التقنية الالزمة للتعليم عن بعد، وتكوين اتجاه إيجايب للمتعلمني نحو التعليم 

عن بعد، ويف ما يتعلق بالتطبيقات الرتبوية يجب توظيف نظريات التعلم يف التعليم عن 

بعد، واختيار اسرتاتيجيات مناسبة للتعليم عن بعد. 



27

يعد التعليم عن بعد من التجارب الجديدة يف املجتمع العريب واليزال بحاجة إىل التطوير 

العربية من ضعف  الدول  يعاين يف بعض  الجميع، فهو  إىل  املعرفة  أن تصل  الكثري، من أجل 

االهتامم الرسمي خالل عدم اعرتاف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي به، ويفتقد معايري 

واضحة لتحديد كفاءة هذا النوع من التعليم، وكذلك هو تعليم ال يوفر فرصا وظيفية للخريجني، 

وال توجد رؤية واضحة لهذا النوع من التعليم، ثم هو يعاين من ضعف البنية التحتية، وكلفة 

وبني  واملتعلم،  املعلم  بني  التفاعل  وغياب  املالئم،  اإللكرتوين  املحتوى  ومحدودية  التطوير، 

املتعلمني أنفسهم، والعامل االقتصادي، والتحدي التقني )إبراهيم والراوي، 2020(.

بعد،  والتدريب عن  للتعليم  اإلشكاليات  )2020( جملة من  القادر  عبد  وأضاف   

منها ما هو يف مستوى النظام وإدارة التعلم اإللكرتوين مثل عدم توافر األجهزة املناسبة 

للتعلم لدى املتعلمني، وعدم وجود إدارة ونظام للتعلم اإللكرتوين يف قطاعات التعليم، 

وعدم تنظيم العملية التعليمية بشكل افرتايض يتسق مع التعليم عن بعد، وعدم إعداد 

للتعليم عن بعد، باإلضافة إىل ضعف شبكة اإلنرتنت. وقد  املناسبة  املناهج اإللكرتونية 

ذكر عدد من اإلشكاليات يف مستوى األساتذة واملتعلمني منها عدم متكن جميع املتعلمني 

من مهارات التعليم عن بعد، وعدم إيالء املتعلمني اهتامما كبريا للتعليم عن بعد، لذا 

مل يستفيد املتعلمون من الربامج املقدمة عن بعد، فحضورهم باالسم فقط وال يستطيع 

األساتذة التأكد من وجودهم ومتابعتهم باستمرار.

 ثم إن هذا التعليم مكلف ماديا، ويستهلك نسبة عالية من النفقات العامة، ففي 

األردن يعاين املتعلمون من تأخر وصول املواد التعليمية لهم إذا كان تعليمهم عن بعد، 

وقلة الوقت للحصة الدراسية، وصعوبة إجراءات التسجيل أحيانا، وتدين جودة التعليم، 

وافتقار هذا النوع من التعليم للتغذية الراجعة، وعدم تفاعل املدرب مع املتدربني، وعدم 

 .)Biney & Warlanyo, 2015( التفاعل بني املتدربني أنفسهم

أما اإلشكاليات يف مستوى أعضاء هيئة التدريس، فتتلخص يف عدم اقتناع البعض 

منهم بفكرة التعليم عن بعد، وعدم رغبة البعض يف استخدامه، ونقص الخربة لدى بعضهم 

يف التعامل مع التكنولوجيا وعدم امتالك مهارات التعلم اإللكرتوين.
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املتعلمني  أغلب  ألن  صعب  فذلك  للمتعلمني،  والتقويم  التقييم  مستوى  يف  أما 

اإلجابات  املتعلمني  ونسخ  اإلنرتنت،  اإلجابات من خالل شبكة  البحث عن  إىل  يلجؤون 

نفسها، وعدم تحقق الهدف من التعليم. ويف مستوى التطبيقات الرتبوية، هناك ضعف يف 

تطبيق النظريات واالسرتاتيجيات الرتبوية ومهارات التدريس عن بعد.

العربية،  الدول  بعد، يف بعض جامعات  التعليم عن  تواجه  التي  الصعوبات  ومن 

ومنه األردن يف ما جاء عند )الحمد والسامرايئ، 2020( ضعف التواصل البرصي بني املدرب 

واملتدربني، وضعف كفاءة اإلنرتنت، وعدم وجود قنوات لتواصل املتدربني باملدرب، وعدم 

جاهزية القاعات االفرتاضية للتعليم عن بعد، وضعف تأقلم املتدربني مع التدريب عن 

الفني من  الدعم  املدرب، وضعف  ولدى  املتدربني  لدى  التقنية  املهارات  بعد، وضعف 

اإلطارات الفنيني بالجامعة. ثم إن التجربة تعترب حديثة بالنسبة للجامعات األردنية وهو 

ما شكل صعوبة يف التعامل مع هذا التعليم وأعضاء هيئة التدريس غري مدربني للتعامل 

مع هذا النوع من التعليم. ودعت الدراسة إىل رضورة اعتامد هذا النوع من التعليم يف 

الجامعات األردنية، مع توفري أساليب للتقييم والتقويم مناسبة للتعليم عن بعد، والعمل 

عىل التحديث والتطوير املستمر لضامن كفاءة التعليم عن بعد يف الجامعات األردنية. 

الدعم  وشح  له  املالية  املخصصات  ضعف  من  بعد  عن  التعليم  يعاين  ما  وكثريا 

املايل الحكومي أو الخاص وكذلك األزمات االقتصادية التي متر بها الدول العربية، وهناك 

التعليم  التعليم عن بعد ال ترقى إىل مستوى  أيضا معوقات إدارية تتمثل يف أن جودة 

يف  لألساتذة  أنرتنت  توفر  ال  الجامعة  أن  يف  فتتمثل  التعليمية  املعوقات  أما  التقليدي، 

مجاراة  تستطيع  ال  العربية  الجامعات  وأن  بعد،  عن  التعليم  الجامعة الستخدام  أروقة 

ميلكون  ال  الجامعات  أساتذة  من  كثريا  وأن  التعليم،  مجال  يف  الرسيع  التقني  التقديم 

بريدا إلكرتونيا يف موقع الجامعة أو ال يستخدمونه، وأن اإلدارة الجامعية تهيمن عليها 

فكرة التعليم التقليدي وتفضل التعليم التقليدي عىل التعليم عن بعد. )إبراهيم، 2020(. 

وأشارت دراسة القضاة )2013( إىل أن التعليم اإللكرتوين يف الدول العربية يعاين من عدد 
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من املشكالت منها تحديات مالية، وتحديات تقنية وتحديات مهنية وتحديات التقويم 

وتصميم املحتوى للتعليم عن بعد. 

أفراد عينة  إبراهيم والراوي )2020( إىل أن ما نسبته %81 من  وتوصلت دراسة 

يف  تدريبية  بدورات  يلتحقوا  مل  بالجامعات،  التدريس  هيئة  أعضاء  يف  املتمثلة  الدراسة 

التعليم عن بعد رغم توافرها لهم وهو ما يجعلهم غري مستعدين ملامرسة التعليم عن 

بعد، وهذه الجامعات غري متهيئه ملامرسة االتجاهات الحديثة يف تعليم الكبار، ويواجه 

األمر  أن  حيث  من  بعد  عن  التعليم  يف  الوقت  من  الكثري  استهالك  الجامعات  أساتذة 

أخرى  مرة  الدخول  ثم  متزامنة،  غري  دروس  يف  والنرش  والتسجيل  لإلعداد  وقتا  يتطلب 

بنى تحتية ضعيفة لشبكات  يتم يف ظروف  املتعلمني، وكل ذلك  يف فصول متزامنة مع 

اإلنرتنت. وذلك ما يجعل األساتذة يفضلون التعليم التقليدي عىل التعليم عن بعد.

الحاسوب  استخدام  عىل  التدريب  بتكثيف   )2020( إبراهيم  دراسة  أوصت  وقد 

والربمجيات، وزيادة الدورات ألساتذة الجامعات ليكونوا قادرين عىل استخدام منصات 

والتقنية  الحاسوب  يف  املتخصصني  وجود  واستثامر  بالجامعة،  الخاصة  بعد  عن  التعليم 

لتقديم مثل هذه الدورات، ومساعدة الطالب عىل حل مشكالتهم التقنية وتيسري عملية 

التعلم عن بعد. وأيضا أوصت الدراسة برضورة زيادة املخصصات املالية للجامعات ودعم 

الجهات الخاصة والحكومية للجامعات لتكون قادرة عىل توظيف التعليم عن بعد، وعىل 

من  واالستفادة  بعد  عن  التعليم  استخدام  عىل  وطالبها  أساتذتها  تشجع  أن  الجامعات 

نقاط القوة املتوافرة فيه.

التقنية  هذه  استثامر  إىل  التكنولوجي  التقدم  ظل  يف  املجتمعات  اتجهت  لقد 

مدى  والتعلم  الكبار  تعليم  لربامج  حديثة  صيغ  وتبني  التعليم  عملية  يف  وتوظيفها 

الحياة، ومن هذه الصيغ التعليم عن بعد والتعليم االفرتايض والتعليم اإللكرتوين، وهي 

وان اختلفت املسميات تعتمد جميعا عىل فلسفة واحدة وهي توفري التعليم للجميع، 

التعلم.  إىل  الوصول  عن  املتعلم  إعاقة  شأنه  من  ما  كل  عىل  والقضاء  الفرص،  وتكافؤ 
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ومن املفرتض أن تقوي الجامعات يف الدول العربية مساعيها إىل التحسني وتطوير هذا 

النوع من التعليم، فهو منوذج املستقبل يف ظل الثورة الصناعية الرابعة والتي تعتمد عىل 

التكنولوجيا يف شتى املجاالت.

برامج محو األمية: . 2

بدأ االهتامم مبحو األمية يف غالب الدول بدافع سيايس كام حصل يف الربازيل وقيام 

حركة باولو فريري إميانا منه بأن األمي ال يعرف حقوقه وواجباته، وال يستطيع مقاومة 

املستعمر وسيظل خاضعا له. فجاءت فكرة تحرير األميني من األمية بغية تحرير اإلنسان 

الربازييل من وطأة املستعمر. 

الكبار بشكل أوضح يف عام 1946 عندما بدأت جهود منظمة  وتجلت مسألة تعليم 

اليونسكو ملحو األمية يف العامل، من أجل تعليم املهارات األساسية للقراءة والكتابة مدى الحياة 

وتحسينها باعتبارها جزءا من الحق يف التعليم ذلك أن محو األمية يسهم يف تحسني سبل الحياة 

لألفراد وتحقيق التنمية املستدامة إذ أن هذا التعليم يتيح املشاركة يف سوق العمل وتحسني 

األحوال الصحية والتغذوية لألطفال واألرس والحد من الفقر. وأفادت اليونسكو أن محو األمية 

يتجاوز املفهوم التقليدي باعتباره مجموعة من مهارات القراءة والكتابة والحساب، فأصبح 

اآلن يعرف بأنه القدرة عىل تحديد األمور وفهمها وتفسريها، والقدرة عىل اإلبداع والتواصل، 

 .)ar.unesco.org( وذلك يف عامل يزداد فيه الطابع الرقمي وثراء املعلومات ورسعة التغري

ويعد محو األمية مجاال من مجاالت تعليم الكبار، فهو عملية اجتامعية متنح الفرد 

مؤرش  وهي  التنمية،  تعيق  األمية  أن  باعتبار  جديدا  ووضعا  احرتاما  األمية  من  املتحرر 

لتخلف املجتمعات. )سواملية، 2020(، وغالبا ما ينظر إىل األمي عىل أنه طاقة ال يستفاد 

ما  إذا  عقلية  قدرات  من  الله  وهبه  ما  مع  يتناسب  مبا  اإلنتاج  عىل  قدرته  لعدم  منها 

استثمرت تدفع بعجلة النمو يف املجتمع. إن مشكلة األمية مل تعد إشكالية تربوية، بقدر 

ما هي إشكالية اقتصادية وسياسية يتوجب التصدي لها بكل الوسائل.
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ومن هذا املنطلق جاءت رضورة االهتامم بهذا املجال مدخال لتحقيق التنمية، فكلام 

تصاعدت أعداد األميني يف مجتمع تبعها تأخر تنموي واضح يف ذلك املجتمع، إذ تأيت أعداد 

األميني أحد مؤرشات قياس التنمية ألي دولة. وتأيت التقارير السنوية للمنظامت العاملية 

لتحدد أعداد األميني يف العامل وقد أعطت نتائج تستوجب بذل املزيد من الجهود ملحاربة 

داء األمية، ففي عام 1957 أشارت منظمة اليونسكو إىل أن عدد األميني حول العامل حوايل 

700 مليون أمي من الكبار، وهم ميثلون حوايل %44 من جملة سكان العامل يف سن 15 

فأكرث. ويوجد الجزء األكرب من أميي العامل إىل حد كبري يف أجزاء من آسيا وإفريقيا. 

أما يف عام 2021 فقد أفادت اليونسكو أن عدد األميني يف العامل 750 مليون عىل 

مليون طفل  أن 250  والكتابة، يف حني  القراءة  يعجزون عن  والكبار  الشباب  األقل من 

األميني  عدد  تزايد  يف  والسبب  األساسية،  والكتابة  القراءة  مهارات  اكتساب  يف  يفشلون 

خالل الفرتة األخرية هو ما اجتاح العامل من أزمة مل يسبق لها مثيل خالل ظهور كوفيد 

19 والذي عرقل الكثري من جهود التعليم يف العامل وأدى إىل حرمان الشباب واألطفال من 

 .)ar.unesco.org( استكامل دراستهم مام فاقم من انتشار األمية خالل هذه الفرتة

وبقراءة تحليلية للجهود املبذولة يف الدول العربية، ملحاربة األمية والقضاء عليها، 

وإسهام الجامعات يف ذلك باعتبار أنها مؤسسة مناط بها خدمة املجتمع والتعليم املستمر، 

اتضح أن األدوار تختلف من دولة إىل أخرى، وذلك ما يعني عدم وجود تنسيق للجهود 

والخطط املرسومة بني الدول العربية. 

ففي الجزائر كانت هناك تجربة رائدة يف مكافحة األمية، فهي تعترب من بني الدول 

التي ارتفعت فيها نسبة األميني يف حقبة ما، نظري ما عانت منه البالد خالل فرتة االستعامر 

 « بأنه  الجزائر  يف  األمي  ويعرف  واالجتامعي،  واالقتصادي  السيايس  االستقرار  وغياب 

الشخص الذي ال يحسن القراءة والكتابة بأي لغة كانت ويعد أميا كل من تجاوز عمره 

سن القبول باملدارس االبتدائية ومل يلتحق بها« )حياة، 2021، 34(.
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بذلت الجزائر جهودا جبارة للقضاء عىل األمية، فقد خطت يف ذلك خطوات، وبدأت 

تلك الجهود بعد استقالل الجزائر حني كانت تشكو من انتشار األمية بسبة %80 عام 1962 

فكان عدد سكان الجزائر آنذاك 9 ماليني نسمة، من بينهم 5.600.000 أمي. وقد نشأت هذه 

األعداد الكبرية من األميني نتيجة سياسة التجهيل التي نهجها املستعمر خالل فرتة االستعامر. 

املعلمني،  كثري من  إىل هجرة  نظرا  كبرية  الرتبية مشاكل  قطاع  واجه  التحرير  وبعد عملية 

فأعلنت الجزائر عن حملة وطنية ملكافحة األمية شارك فيها عدد من املعلمني واملوظفني من 

مختلف القطاعات وأطلق عليها شعار »الحرب عىل الجهل- أتحرر«. إال أن هذه الحملة مل 

تدم أكرث من ستة أشهر وحققت نتائج جيدة رغم أنها مل تعتمد عىل خطة شاملة مبنية عىل 

طرائق ومناهج علمية مخططة، بعد ذلك سعت الجزائر إىل إنشاء جهة إدارية تنظم جهود 

محو األمية فتم إنشاء املركز الوطني ملحو األمية، وهكذا انتقلت هذه املهمة من الحزب 

السيايس املعتمد عىل التطوع إىل الجهد الحكومي. وكانت جهود محو األمية ليست قامئة 

عىل األمية األبجدية فحسب، بل تجاوزت ذلك ملحو األمية الوظيفية فكانت الربامج مرتبطة 

بالنشاط املهني ومحيط املعلمني، وكان الهدف زيادة الكفاءة املهنية للعاملني. 

مع تطور جهود الجزائر يف محو األمية أصبح هناك جهات حكومية ورسمية ترشف 

عىل الربامج ومشاريع محو األمية، ومنها الديوان الوطني ملحو األمية، والذي أنشئ عام 

1964، والجمعية الوطنية )اقرأ( ملحو األمية وتأسست عام 1990. وزادت أعداد امللتحقني 

الدوافع  أبرز  أنه من  األمية بشكل كبري، وأوضحت دراسة فضلون )2016(  مبراكز محو 

التي دفعت املتعلمني إىل االلتحاق مبراكز محو األمية األبجدية يف الجزائر تشجيع األرسة 

واملحيطني ألولئك األميني، وقد أبدى املتعلمون أن لديهم رغبة يف تعلم القراءة والكتابة 

من أجل قراءة القرآن، وقراءة الصحف ملتابعة األخبار، وقراءة الفتات الطرق، والوصفات 

اليومية ويبرصهم  األبناء يف دراستهم، وكل ما يساعدهم يف حياتهم  العالجية، ومتابعة 

ألن  الكبار،  معلمي  تثبيت  الدراسة برضورة  أوصت  وقد  الحياة.  مشاق  عليهم  ويسهل 

تغيري املعلم يؤثر بشكل سلبي يف املتعلمني نفسيا، ويبدد جهود إعداد املعلمني، وأوصت 
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األبجدية،  األمية  يف  حرصها  وعدم  صورها  بكافة  األمية  مكافحة  عىل  العمل  برضورة 

واإلعداد ملرحلة ما بعد األمية.

ويف ضوء تلك الجهود بدأت تتناقص أعداد األميني يف الجزائر بشكل ملحوظ حتى 

بلغت عام 1977 نسبة 58.10 %، ويف عام 1987 بلغت نسبتهم %43.62، ويف عام 1998 

عام  )حياة، 2021(. ويف  نسبهم 22.1%،  بلغت  عام 2008  نسبتهم %31.90، ويف  بلغت 

2019 حصلت الجزائر عىل جائزة اليونسكو لعام 2019 مقابل اسرتاتيجية الجزائر الوطنية 

البالغني  وتعليم  األمية  ملحو  الوطني  املكتب  وضعها  والتي  األمية  ملحو  اللغات  املتعددة 

تنفيذ هذه االسرتاتيجية يف عام 2016،  بدأ  الجزائر. وقد  الوطنية يف  الرتبية  لوزارة  التابع 

وذلك بعد اعتامد اللغة األمازيغية لغة رسمية وطنية إىل جانب اللغة العربية. وتشمل هذه 

االسرتاتيجية دورة ملدة 18 شهرا ملحو األمية للبالغني باللغة العربية واألمازيغية وتهدف إىل 

تسليط الضوء عىل أهمية البدء بالتعلم بلغة األم للتمكن من اكتساب املزيد من اللغات 

للمتعلمني  الخاصة  األوضاع  االعتبار  يف  ليأخذ  الربنامج  صمم  وقد  الحياة.  مدى  والتعلم 

وبيئاتهم املبارشة إذ يتاح للناجحني متابعة تعليمهم عن بعد والحصول عىل تدريب مهني 

 .)ar.unesco.org( يف إحدى املؤسسات املتخصصة والقيام بأنشطة مدرة للدخل

من  املبذولة  الجهود  أن  نجد  الجزائر،  يف  األمية  ملحو  التجربة  تلك  نجاح  رغم 

الرائدة، وهو ما  التجربة  الجامعات يف تلك  الجامعات، فقد اختفى دور  مؤسسات غري 

يعني أن الجامعات يف الجزائر ليس لها جهود رئيسية يف مكافحة األمية األبجدية، وهذا 

ال يعني أن الجامعات الجزائرية ال تقدم برامج للتعليم املستمر، بل كان لها مشاركة يف 

خدمة املجتمع بشكل غري مبارش من خالل العمل عىل ترسيخ الهوية العربية واالهتامم 

باللغة العربية باعتبارها لغة األم التي يجب أن تسود البالد بعد انتهاء االستعامر الفرنيس 

القديم والذي ما زالت آثاره اللغوية باقية يف الجزائر. وقد واجهت اللغة العربية حملة 

املقررات  تعريب  عىل  عملت  لكنها  اإلعالمي،  والتأثر  باألجنبي  االتصال  نتيجة  رشسة 

الدراسية، وتشجيع الطالب عىل استخدام اللغة العربية لغة وطنية للبالد. 
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البحث  مجال  يف  البرشية  املوارد  ترقية  عىل  الجزائرية  الجامعات  تعمل  وأيضا 

كانت  فقد  املجتمع،  عىل  منفتحة  تكن  مل  برامجها  أن  إال  التكنولوجيا،  ومجال  العلمي 

جهودها متمركزة عىل طالبها ومنتسبيها داخل الجامعة )شايب، 2020(. وأشارت دراسة 

سعاد )2019( إىل أن الجامعات يف الجزائر تعاين من تزايد أعداد الطلبة بشكل يشغلها 

عن تأدية دورها يف خدمة املجتمع، وتعاين من قلة أعداد هيئة التدريس، وضعف اإلنفاق 

عىل البحث العلمي فيها مقارنة بالدول املتقدمة، وباملثل يعاين البحث العلمي من قصور 

يف تلبية االحتياجات املحلية والوطنية. وأغلب البحوث التي متت يف الجامعة هي من أجل 

الرتقيات العلمية وليست من أجل حل مشكالت املجتمع. 

 2021 عام  يف  اليونسكو  جائزة  عىل  املرصية  الحكومة  حصلت  فقد  مرص  يف  أما 

لتنفيذها مرشوعا مبتكرا لدعم محو األمية يف أثناء كوفيد 19 ومتثل املرشوع يف برنامج 

التابع لجامعة عني  الريفية يف مرص«  »تنظيم فصول محو األمية عرب اإلنرتنت للمناطق 

شمس التي تأسست عام 1950، وهي ثالث أقدم جامعة مرصية، تعنى بخدمة املجتمع 

وتقديم خدمات التنمية املجتمعية للقرى واملجتمعات القابعة بني براثن الفقر والتهميش 

تسخري  خالل  من  والكتابة  القراءة  مهارات  عىل  بالتدريب  املرشوع  ويضطلع  والعوز، 

التكنولوجيا الرقمية لتمكني املتعلمني يف املناطق الريفية يف مرص من تلك املهارات، وهو 

جزء من املرشوع القومي ملحو األمية ويقدم خدمات تعليمية واقتصادية واجتامعية قامئة 

عىل تدابري تحفيزية وبرامج تدريبية لتشجيع طالب الجامعات عىل االنضامم إىل املرشوع 

 .)ar.unesco.org( باعتبارهم معلمني ملهارات القراءة والكتابة

وعند مقارنة التجربتني الجزائرية واملرصية ورغم نجاحهام يف كثري من املستويات 

نالحظ التفاوت يف جهود كل منهام. ففي الجزائر غابت الجامعة عن حركة محو األمية 

وقد تبناها الديوان الوطني ملحو األمية، والجمعية الوطنية ملحو األمية »اقرأ«، بينام يف 

مرص كانت جامعة عني شمس حارضة ويف مقدمة املؤسسات التي واجهت محو األمية يف 

البلد، فكانت جهودها متتد حتى األرياف لتصل إىل الجميع. 
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ومام يؤخذ عىل الجامعات العربية يف مجال محو األمية أنها مازالت تركز عىل حرص 

األمية يف إطار األبجدية والقرائية، يف الوقت الذي يواجه فيه العامل تطورات معرفية وتقنية 

بشكل مستمر ال بد من مسايرتها. فالدول املتقدمة تسعى إىل مواجهة أنواع مختلفة من 

الدول مبكافحة هذا  فتهتم هذه  املعلوماتية،  األمية  املثال محو  األمية، منها عىل سبيل 

النوع من األمية وتسعى إىل إكساب أفراد مجتمعاتها مهارات متقدمة يف التقنية. 

ويذكر فراي وفيرش وجونزاليز )2015( أن العاملني يف مجال التقييم التعليمي يقررون 

أن القدرة عىل الوصول إىل املعلومات وتحليلها وإنتاجها من أجل مجتمع رقمي تعد من 

التقدم  ملدى  القومي  التقييم  وهذا  والعرشين.  الحادي  القرن  خالل  األساسية  املهارات 

التعليمي )NAEP( الذي يطلق عليه بشكل غري رسمي »البطاقة القومية للتقارير« يقوم 

عىل وضع اختبار ملحو األمية التكنولوجية، وهو مربمج للتطبيق اعتبارا من 2021. وهناك 

مسودة إلطار العمل بهذا التقييم الذي سيمثل األساس ملا تم اختباره، وهو يحدد ثالث فئات 

يف ما يتعلق باألساليب التي تستخدم بشكل عريض، أي بعضها مع بعض يف الوقت نفسه، 

ويجب أن يكون الشخص املتعلم تكنولوجيا قادرا عىل تطبيقها وإعطاء أمثلة عىل كل منها.

ومن هذه األساليب: تحديد املبادئ والتطبيقات ويتمثل يف أن يكون املتعلم عىل 

التكنولوجيا،  ابتكار  الرقمية املختلفة ومالءمتها للمهام املختلفة، وكيفية  بالوسائل  وعي 

ومنها استخدام العمليات لحل املشكالت وتحقيق األهداف ويتمثل يف استخدام الوسائل 

ونظم التكنولوجيا عىل نطاق واسع يف املهام للحياة اليومية ومهام العمل، واستخدامها 

بشكل ابتكاري لتحقيق األهداف وحل املشكالت، ومنها أيضا التواصل والتعاون لضامن 

املشاركة يف مناقشة القضايا املتعلقة باملجتمع املحيل والقضايا العاملية، وإيصال املعلومات 

إىل جمهور ينتمي إىل ثقافات متعددة. 

وقد ظهر مفهوم اقتصادي تحت مسمى محو األمية املالية، ويعني: »القدرة عىل 

استخدام املعرفة واملهارات إلدارة املوارد املالية لألفراد بفعالية بهدف ضامن أمنهم املايل 

مدى الحياة« )هاستنقز يف محمد، 2021، 268(، ويشتمل مفهوم محو األمية املالية عىل 
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أربعة جوانب هي املعرفة باملفاهيم املالية، والقدرة عىل إدارة الشؤون املالية الشخصية، 

يف  )رميوند  املستقبل«  يف  املايل  التخطيط  يف  والثقة  املالية،  القرارات  اتخاذ  يف  واملهارة 

محمد، 2021، 268(. وكان من مربرات االهتامم مبجال محو األمية املالية زيادة املسؤولية 

التي تساعد  املالية من املجاالت  الحياة، ويعترب محو األمية  الفردية والتغيريات يف منط 

األفراد عىل إدارة ميزانيتهم لضامن حياة كرمية لهم ال سيام يف ظل انتشار الفقر وتدين 

املستوى املعييش الذي تعانيه يف الغالب بعض الدول العربية.

والدوائية  والصحية  والثقافية  الدينية  األمية  منها  األمية،  أنواع  من  الكثري  وهناك 

خطط  ووضع  ملواجهتها  العربية  الجامعات  تتحول  أن  املفرتض  من  والتي  وغريها، 

اسرتاتيجية لذلك بالتعاون مع مؤسسات حكومية وخاصة كاّل يف مجاله، وذلك باستخدام 

أحدث الصيغ والربامج ملواجهتها والبعد عن الصيغ التقليدية.

برامج التنمية املهنية:. 3

العاملني عىل  يتم إطالع  األداء، فمن خاللها  املهنية مدخال لتحسني  التنمية  تعترب 

التطورات يف مجال عملهم وصقل خرباتهم، وتعترب التنمية املهنية مدخال إلعداد القوى 

تحقيق  وبالتايل  واالجتامعية،  االقتصادية  التنمية  تحقق  يتم  خاللها  من  والتي  البرشية 

األهداف التنموية املخطط لها. وتعرف التنمية املهنية بأنها »الجهود املقصودة التي تقوم 

بها املؤسسات التعليمية لتنمية العاملني مهنيا مبا ميكنهم من تحقيق أهداف مؤسساتهم 

والسلوكيات  واألنشطة  األساليب  من  »مجموعة  بأنها:  أيضا  وتعرف   ،)2007 )أحمد، 

واملهارية  املعرفية  املجاالت  جميع  يف  تنميتهم  أجل  من  لألفراد  تقدم  التي  والعمليات 

 ،)Speack & Knipe, 2004( العرص«  تطورات  ملواكبة  املهنية  كفاياتهم  تطور  والتي 

ملجموعة  وتنفيذ  تصميم  إىل  تهدف  التي  األساليب  من  »مجموعة  بأنها  أيضا  وتعرف 

من املامرسات والسياسات املتعلقة بتدريب املوارد البرشية املتجانسة داخليا بالطريقة 

التي من خاللها يتحقق رأس مال برشي يسهم يف تحقيق أهداف املنظمة االسرتاتيجية« 

)الرشعة والطراونة، 2011، 6(.
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املهنية بشكل عام يف جامعة هارفارد األمريكية عام 1947  بالتنمية  بدأ االهتامم 

)اعقيالن،  البرشية.  القوى  تنمية  إعادة  يتطلب  الجذري ألي مجال  التحسن  أن  باعتبار 

2019(، وتكتسب برامج التنمية املهنية أهميتها من مبدأ عملها عىل إضافة معارف جديدة، 

ووضع خطة لتعزيز نواحي القوة وإصالح نواحي الضعف وتطويرها، وإكساب العاملني 

قدرة عىل مواجهة تحديات العمل، ومواكبة كل جديد يف املجال الوظيفي )رضا، 2011(. 

وهي عملية تتطلب االستمرارية ملسايرة التطورات فور حدوثها، كام تتطلب التخطيط 

الجيد لتحقيق الهدف من تلك الربامج وهو تطوير األداء. لذلك ذكر اليازجن )2013( أنه 

من أجل الوصل إىل أداء فعال اهتم الباحثون بتحديد عنارص مكونات األداء للعمل عىل 

الدعم وتنمية فاعلية األداء الوظيفي للعاملني، وهذه العنارص تتمثل يف كفايات املوظف، 

ومتطلبات الوظيفة، وبيئة التنظيم، ومحددات األداء الوظيفي ومعايريه. وإن تحديد هذه 

العنارص يساعد عىل بناء برامج النمو املهني بجودة عالية، وتتطلب الربامج تحليل تلك 

العنارص بدقة، وهو ما يعني أن برامج التنمية املهنية تحتاج متخصصني ومؤسسات ذات 

كفاءات مهنية عالية. ومن هذا املنطلق ال بد من قيام الجامعات بدور رئييس يف اإلعداد 

وتنفيذ برامج النمو املهني، إذ أنها مطالبة بإعداد رأس املال البرشي الذي ميثل أداة البناء 

والتقدم يف مجتمعات العرص الحايل. 

 وميكن أن تحدث برامج التنمية املهنية يف صور مختلفة منها: التدريب أثناء الخدمة، 

والتدريب عن بعد، والدورات التنموية، وحلقات النقاش، وبحوث العمل، والتعلم الذايت، 

االعتامد  مجال  بأي  للعاملني  ال ميكن  الخدمة، حيث  أثناء  للعاملني  التعلم  ومجتمعات 

عىل ما اكتسبوه مسبقا من معارف ومهارات قبل الخدمة، نظرا إىل تجدد املعرفة واملهارة 

األفراد  بأنه »مجموعة من  )املنشاوي، 2009(. ويعرف مجتمع املامرسة  بشكل مستمر 

)Nistor, 201( »الذين يتشاركون األهداف واألنشطة واملعرفة يف سياق مامرسة معينة

تبدأ  عملية  »كل  بأنه   )26  ،2005( األحمد  فيعرفه  الخدمة  أثناء  التدريب  أما 

بتصنيف الحاجات التدريبية بناء عىل األهداف املخطط لها، ثم تصميم الربامج التدريبية 



38

لهذه االحتياجات، وتنفيذ تلك الربامج وبالتايل تقويم عنارص التدريب لتطوير مخرجات 

التدريب يف الربامج الالحقة«. 

والتدريب عن بعد يقصد به »التدريب القائم عىل شبكة الحاسب اآليل، وفيه تقوم 

املنظمة بتصميم موقع خاص بها ملواد أو برامج معينة لها، ويتعلم املتدرب فيه عن طريق 

الحاسب اآليل، وفيه يتمكن من الحصول عىل التغذية الراجعة، ويهدف لجذب املتدربني 

الذين ال يستطيعون حضور الربنامج التدريبي لظروف مختلفة« )أبو النرص، 2017، 99(.

يستهدف  التي  البحثية  املنهجيات  من  »مجموعة  العمل  ببحوث  واملقصود 

استخدامها تحقيق أداء معني أو تغيري ما، ويف نفس الوقت تحقيق فهم أفضل. وتهدف 

هذه البحوث لتحسني املامرسات املهنية. ومام يجعلها وسيلة من وسائل التطوير املهني 

مام  املؤسسة  نفس  يف  العاملني  من  مجموعة  بإعدادها  فيقوم  فيها،  التشاريك  اإلعداد 

يؤدي لحوارات ونقاشات تعمل عىل التطوير املهني لهم، باإلضافة للنتائج البحثية التي 

سيتوصلون لها وتعمل عىل تحسني املامرسات القامئة« )عطيفه، 2006، 58(. 

ولو تأملنا هذه الصيغ لوجدنا أنها وإن اختلفت مفاهيمها ترنو إىل تحقيق هدف 

واحد وهو تطوير رأس املال البرشي لتحقيق التنمية يف كافة املجاالت. وقد دعت دراسة 

الحريب )2018( إىل رضورة التنويع يف برامج النمو املهني. وأشارت دراسة حرب )2020(، 

إىل سعي جامعات الدول املتقدمة يف عملية التنمية املهنية يف إطار التعليم املستمر من 

خالل تقديم برامج التعليم املستمر بالصيغ املختلفة إىل مواجهة املشكالت التي تتعلق 

بالتنمية املهنية وإدارة املعرفة، ففي الواليات املتحدة األمريكية قامت جامعة فرجينيا 

بإنشاء معهد التعلم املوزع والتعلم عن بعد ملواجهة املشكالت املتعلقة بالتعلم االلكرتوين 

ملنسوبيها بالجامعة، واشرتك يف هذا املجتمع عدد من أعضاء هيئة التدريس يف الجامعة 

والطالب الخريجون املؤهلون لشغل وظائف مختلفة. ويتم دعوة خرباء يف هذا املجال يف 

شكل زوار محاورين لتبادل الخربات املهنية. 
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مجموعة  يضم  مامرسة  مجتمع  بإنشاء  رولس  جامعة  قامت  إفريقيا  جنوب  ويف 

مهاراتهم  تنميه  عىل  للعمل  باملدارس  ومعلمني  الجامعة  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  من 

ورشكه  ديل  رشكه  مثل  الرشكات  بعض  من  املجتمع  هذا  دعم  ويتم  والتقنية.  الفنية 

االتصال  خدمه  بتوفري  املامرسة  ملجتمع  دعام  قدموا  التي  شاتلوورث  ومؤسسه  تيلكوم 

باألنرتنت وتقديم أجهزه الحاسب اآليل للمدارس. وتقدم جامعة بريتوريا جملة من برامج 

التنمية املهنية يف مختلف املجاالت، ففي مجال املياه تقدم الجامعة برامج النمو املهني 

للمتخصصني يف الزراعة والبيئة والهندسة وتنظم حلقات نقاش ملناقشة القضايا املتعلقة 

باملياه. وباملثل تقدم برامج مهنية للمزارعني ملناقشة املشكالت املتعلقة بالرثوة الزراعية 

والحيوانية. ويف اسرتاليا نظرا إىل املساحة الجغرافية الكبرية للدولة اتجهت الجامعات فيها 

إىل مواجهة العزلة االجتامعية للجامعة والوصول إىل الجميع عرب شبكة اإلنرتنت بتقديم 

برامج النمو املهني عن طريق استخدام صيغة التدريب عن بعد. 

يف  العربية  الجامعات  يف  ناجحة  تجارب  وجود  إىل   )2017( النرص  أبو  أشار  وقد 

مجال التدريب عن بعد، ففي اإلمارات تقدم جامعة حمدان بن محمد الذكية بديب برامج 

التعلم مدى الحياة، وتعترب أول جامعة إلكرتونية اعتمدتها وزارة التعليم العايل والبحث 

والرعاية  والجودة  األعامل  برامج منوعة يف مجال  الجامعة  اإلمارات، وتقدم  العلمي يف 

الصحية والدراسات البيئية، وتتاح تلك الربامج لكل من يرغب يف التطوير املهني بغض 

النظر عن الجنسية أو النوع. أما يف اململكة العربية السعودية فيقدم معهد اإلدارة العامة 

برامج التدريب عن بعد للتنمية املهنية للعاملني يف املؤسسات الحكومية باململكة يف شتى 

املجاالت، ويتم تقديم الربامج بشكل متزامن أو غري متزامن. 

ويف األردن أشارت دراسة اعقيالن )2019( إىل أن الربامج املهنية املقدمة للمعلمني 

مع  بالتعاون  بالوزارة،  والتطوير  البحث  إدارة  يف  ممثلة  األردنية  التعليم  وزارة  تتبناها 

قطاعات تربوية أخرى. وتعترب الجامعات أحد تلك القطاعات، وذلك ما أكسب التدريب 

والتأهيل جودة ومتيزا، فقد جاءت برامج النمو املهني منسجمة مع السياسات الرتبوية 



40

بدرجة عالية، وتم تحديد أهداف الربامج بشكل جيد عىل نحو جعلها قابلة للقياس، وقد 

هدفت الربامج إىل تعزيز دافعية األداء لدى امللتحقني بها. 

فربامج النمو املهني تعترب مطلبا ملحا يف ظل املستجدات امللحة، وهذا ما يفرض 

رضورة تجديد املهارات واملعارف بشكل دوري ومستمر، وينظر إىل الجامعة عىل أنها أهم 

املؤسسات التي يجب أن تسهم يف عملية النمو املهني للمهنيني مبختلف الجهات، وذلك 

املعرفة ومشاركتها مع اآلخرين مبا  لنرش  تؤهلها  إمكانيات وموارد برشية  ملا متلكه من 

يدعم النمو يف املجاالت املختلفة.

ورغم ما تم ذكره من النامذج الناجحة لبعض التجارب العربية يف برامج النمو املهني 

والتي كان للجامعات حضور فيها، نجد كثريا من الدراسات التي أشارت إىل ضعف برامج 

النمو املهني املقدمة من الجامعات يف بعض الدول العربية، ضعفا يحتم عليها إعادة النظر 

الدراسات إىل  نتائج بعض  املهني. وأيضا أشارت  النمو  برامج  يف سياستها وأهدافها تجاه 

وجود أزمة يف برامج النمو املهني إذ مل تكن الجامعات حارضة يف املشهد، ال بتقديم تلك 

الربامج وال التخطيط لها أو تصميمها، وقد يكون ذلك أحد أسباب الضعف الذي أحاط بها. 

ففي مرص الكثري من الجهود املبذولة من أجل التنمية املهنية يف القطاعات املختلفة، 

يف قطاع التعليم عىل سبيل املثال تم انشاء األكادميية املهنية للمعلمني بالقرار الجمهوري 

أحكام  بتعديل  والخاص   2007 لسنة   155 القانون  صدور  بعد   ،2008 لسنة   129 رقم 

قانون التعليم الذي نص عىل إنشاء هيئة عامة تسمى األكادميية املهنية للمعلمني تكون 

يف  فروع  ولها  القاهرة  مقرها  ويكون  التعليم  وزير  وتتبع  عامة،  اعتبارية  شخصية  لها 

جميع أنحاء الجمهورية. وتهدف الهيئة إىل التنمية املهنية ألعضاء هيئة التعليم واالرتقاء 

عن  الجامعات  غياب  ظل  ويف  )ميخائيل،2020(.  مستمرة  بصورة  ومهاراتهم  بقدراتهم 

املشاركة يف تلك الربامج فإن أشارت الدراسة إىل ما تواجهه برامج التنمية املهنية للمعلمني 

وتقليدية  التدريب،  أثر  قياس  غياب  أهمها  من  الجوانب  بعض  يف  قصور  من  مرص  يف 

الربامج املقدمة يف الهيئة. وباملثل أشارت دراسة حرب )2020( إىل أن الجامعات يف مرص 

تعاين من ضعف قنوات االتصال بينها وبني املؤسسات املختلفة. 
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ويف اليمن أشارت دراسة برش )2020( إىل أن العاملني يف البنوك اليمنية ال يحصلون 

عىل تنمية مهنية كافية وذلك ما جعلها تعاين من ضعف أداء العاملني فيها بشكل منعها 

العربية، ومل  اتحاد املصارف  املتميزة وفقا لتصنيف  العربية  الظهور ضمن املصارف  من 

تظهر ضمن 1000 بنك عاملي وفقا ملعايري رأس املال البرشي، وأشارت الدراسة إىل رضورة 

ترش  ومل  لهم.  املقدمة  الربامج  قنوات  وتنويع  البنوك  ملوظفي  املهنية  بالتنمية  االهتامم 

الدراسة إىل أي تعاون للجامعة يف هذا املجال. 

وجاء يف نتائج بعض الدراسات حجم ما تعانيه برامج النمو املهني يف الدول العربية 

بصيغها املختلفة، فقد أشارت دراسة حسن وعبد الغني )2014( إىل أن التدريب املهني 

اإلطارات  توافر  عدم  منها  التحديات  من  جملة  يواجه  الليبية  الجامعات  يف  بعد  عن 

البرشية املدربة ملثل هذا النوع من التدريب، وضعف مهارات املتدربني عىل استخدام 

التكنولوجيا. وتوصلت دراسة العيىس والعمران )2021( إىل وجود تحديات إدارية ومالية 

وفنية تعيق نجاح التدريب عن بعد للمهنيني يف جامعة امللك سعود بالرياض، وأوصت 

لندة  لها. وتوصلت دراسة  ميزانية  بعد وتخصيص  للتدريب عن  بإيجاد وحدة  الدراسة 

)2020( ودراسة الخطيب )2015( إىل أن برامج التدريب أثناء الخدمة يف الدول العربية 

غالبا ما تركز عىل املعارف النظرية، أكرث من تركيزها عىل املهارات.

 )Kim, etal, 2014(و  )2011 و)الحريب،   )2011 )الشهراين،  من  كل  دراسة  وأشارت 

و)Gage, Grasley, Macsuga, 2018( إىل عدد من مشكالت برامج التنمية املهنية بالدول 

العربية، منها عدم توافقها مع متطلبات التطور يف املهن، ومنها أنها ال تتفق مع التطور التقني، 

وال تراعي االحتياجات املهنية، وهي تركز عىل الجانب النظري أكرث من الجانب العميل، وال 

ترتبط باملهام الوظيفية للموظف، ويتم تنفيذها دون تحديد قبيل لالحتياجات التدريبية.

وتواجه برامج التنمية املهنية للمعلمني كثريا من التحديات منها، كرثة أعداد املعلمني 

مع النمو املتزايد يف تلك األعداد بشكل يجعل الربامج غري قادرة عىل استيعابهم. وأيضا 

نشري إىل تحديات أخرى تتمثل يف عدم مواكبة برامج التنمية املهنية الحتياجات املعلمني. 
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فهي تعاين من النمطية، وقت تقديم هذه الربامج يتعارض مع أوقات العمل للمعلمني 

وذلك ما يسبب عزوف املعلمني عنها. 

برامج  تطوير  إىل رضورة   )2015( الخطيب  ودراسة   )2020( لندة  دراسة  ودعت 

النمو املهني وفق االتجاهات املعارصة. ودعت دراسة الحريب )2018( إىل رضورة التنويع 

يف برامج النمو املهني، وتطوير برامج التدريب أثناء الخدمة، والعمل عىل تصميمها بشكل 

أفضل، وتحديد االحتياجات التدريبية بطريقة دقيقة لتحقيق أهدافها بشكل جيد.

منو  إىل  املهمة  املداخل  من  العاملني  قدرات  وتطوير  املهنية  التنمية  برامج  تعترب 

االقتصاد يف املستوى املحيل والعاملي، ألجل ذلك أخذت الدول بتعظيم جهودها البتكار 

أفضل الصيغ لتقديم برامج التنمية املهنية مبا يوفر الوقت والجهد عىل العاملني ويوفر 

الكلفة عىل الجامعات، وبصيغ تضمن التحاق العاملني بها وتلغي الحواجز الجغرافية التي 

قد تعيق ذلك.

ففي الدول املتقدمة اتجهت الجامعات إىل تقديم هذا النوع من التدريب والتأهيل 

بصيغ تستثمر التكنولوجيا، وحققت فيها نجاحات تزخر بها العديد من الدراسات األجنبية 

والعربية وتصدرت املؤمترات والندوات الستعراضها وإطالع الدول عليها، يف الوقت الذي 

تقديم  واإلشكاليات يف  التحديات  من  الكثري  تواجه  العربية  الدول  جامعات  فيه  التزال 

النظر  إعادة  الجامعات  من  يتطلب  ما  وهذا  التقليدي.  بالشكل  املهنية  التنمية  برامج 

يف آلياتها املتبعة، والعمل عىل تطويرها مبا يتفق مع االتجاهات املعارصة ويتناسب مع 

الثورة املعرفية والتقنية.

برامج متكني املرأة:. 4

ازداد االهتامم العاملي باملرأة خالل العقدين األخريين بسبب تغري مفاهيم التنمية، 

وأصبح  التنمية،  عمليات  االجتامعي يف  البعد  املستمر عىل  التأكيد  إىل رضورة  واالنتباه 

املجتمعات  تقدم  أصبح  منظمة، حيث  من خالل خطط  املرأة  تنمية  عىل  تركيز  هناك 

يقاس بعدد من املؤرشات يأيت منها درجة مشاركة املرأة يف التنمية.
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املشاركة والتمكني وجهان لعملة واحدة، حيث أن مفهوم التمكني يشري إىل كل ما 

املرأة وينمي من قدرتها ووعيها ومعرفتها، ومن ثم يحقق  من شأنه أن يطور مشاركة 

التي تجعلها قادرة  القدرات واإلمكانات  ذاتها عىل مختلف األصعدة ويتيح لديها كافة 

عىل السيطرة عىل ظروفها ووضعها واإلسهام يف بناء املجتمع. وتشري النظرية االقتصادية 

إىل وجود عالقة سببية بني متكني املرأة والتنمية، من ذلك ارتبط مفهوم متكني املرأة بنجاح 

كثري من املرشوعات التنموية. )جاد الله،2021( لذلك أصبح متكني املرأة أمرا سياسيا ال 

بد منه لتنال املرأة حقوقها املرشوعة يف املشاركة يف دفع عجلة التنمية، بحصولها عىل 

حقوقها يف إطار املساواة والعدل.

نشأت فكرة متكني املرأة يف أوروبا بعد ظهور الثورة الصناعية وما بني عليها من 

النظام الرأساميل ومبادئ الحرية الفردية والتنافس املادي، وباملثل كان للحروب األوروبية 

دور مهم يف متكني املرأة بعد أن حصدت الحروب أعدادا كبرية من الرجال، وهو ما أظهر 

دور املرأة االقتصادي واالستقاليل يف تحمل مسؤولية األرسة، إذ دفع ذلك باملرأة إىل ميدان 

اإلنتاج، والعمل وأصبح خروجها للعمل رضورة اقتصادية فرضت عىل كثري من األرس. ومن 

التنمية )القايض،  اللصيقة مبفهوم  الشائعة  ذلك أصبح مفهوم متكني املرأة من املفاهيم 

.)2021

ويعرّف صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ للمرأة )2000، 64( متكني املرأة بأنه »توفري 

أكرب فرص للمرأة للحصول عىل املوارد والتحكم يف املجتمع، أي أن التمكني هو مشاركة 

املرأة مشاركة حقيقية يف صنع القرارات والسياسات املتعلقة بحياتها«. ويعرفه عبدالله 

واالقتصادية«،  االجتامعية  حقوقها  عىل  املرأة  ملساعدة  »التخطيط  بأنه:   )391  ،2021(

وذكر سعد وقنن )2020( أن التمكني هو متكني الناس من تحقيق مستوى التنمية الفردية 

التي تتيح لهم خيارات مالمئة، ويقوم التمكني للمرأة عىل ثالثة مظاهر هي:

القرارات االجتامعية . 1 النساء من املشاركة بنشاط  مظهر القدرة عىل: وهو ميكن 

واالقتصادية والسياسية.
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من . 2 أنفسهن مع غريهن  تنظيم  النساء من  الذي ميكن  القدرة مع: وهو  مظهر 

النساء من أجل تحقيق أهداف مشرتكة.

مظهر القدرة يف: وهو الذي ميكن النساء من أن تكون أكرث وعيا وثقة بالنفس.. 3

وقد توصلت دراسة شمالوي والحيط )2018( إىل أن متكني املرأة العربية اقتصاديا 

أقل بكثري من املستوى املمكن، ونسبة مشاركتهن يف سوق العمل أقل بكثري من نسبة 

مشاركة الذكور. 

عام  املرصية  املرأة  لتمكني  الوطنية  االسرتاتيجية  إطالق  تم  عام 2017  ففي مرص 

التنموية يف مرص، وكذلك جاءت  2030، وجاءت تلك االسرتاتيجية متسقة مع األهداف 

متسقة مع أهداف التنمية العاملية التي تتجه كافة الدول إىل تحقيقها من خالل الرتكيز 

عىل التمكني السيايس وتعزيز الدور القيادي للمرأة، والتمكني االقتصادي، ومتكني التنمية 

تحققت  التي  واإلنجازات  املبذولة  الجهود  من  الرغم  وعىل  املرأة.  وحامية  االجتامعية، 

للمرأة املرصية يف عدة مجاالت اقتصادية واجتامعية لتمكينها من املشاركة يف األنشطة 

االقتصادية واالجتامعية، توصلت دراسة عبد الله )2021( إىل أن هناك الكثري من املعوقات 

التي تقف دون وصول املرأة املرصية إىل درجات عالية من التمكني. وأشار تقرير البنك 

املتاحة  الفرص  املساواة يف  املرأة يف مرص تعاين من مسألة عدم  أن  الدويل )2018( إىل 

للنساء، إذ تنترش األمية بينهن أكرث من الرجال، فالرجال نسبة األمية بينهم تقدر بحوال 

%18 بينام تقدر بني النساء مبا يقارب %31، ثم إن نسبة العامالت يف سوق العمل من 

النساء أقل من نسبة العاملني من الرجال، فنسبة العمل بني الرجال تصل إىل %46، مقابل 

%23 من النساء.

وأشارت دراسة جاد الله )2021( إىل أن أكرث ما يعيق عملية متكني املرأة خاصة يف 

التنمية، وكذلك عدم  الفعال يف  النساء، وقلة وعيهن بدورهن  انتشار األمية بني  الريف 

الوعي بتقديرهن لذواتهن، وضعف الوعي العام بأهمية متكني املرأة باإلضافة إىل انتشار 

عادات وتقاليد تحول دون متكني املرأة. وأوصت الباحثة يف الدراسة إىل رضورة العمل عىل 
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زيادة فصول محو األمية للنساء والعمل عىل تقديم برامج ودورات لزيادة الوعي بأهمية 

متكني املرأة يف كافة املجاالت. 

يف  اليمنية  املرأة  متكني  ضعف  إىل   )2018( اللحمدي  دراسة  توصلت  اليمن  ويف 

املجاالت االقتصادية واالجتامعية والسياسية، وأن هناك جملة من املعوقات التي تحول 

دون متكينها، منها معوقات اجتامعية تؤطرها العادات والتقاليد القبلية التي متنع مشاركة 

املرأة يف املجاالت املختلفة، وهناك معوقات اقتصادية كانتشار البطالة بني النساء ونسبة 

الفقر الذي يعيشه املجتمع اليمني بشكل يجعل املرأة تسعى للحصول عىل لقمة العيش 

دون التفكري يف املشاركة الفعالة يف املجال السيايس أو االستثامر االقتصادي. وهناك أيضا 

معوقات ثقافية تتلخص يف املفاهيم التي تحرص دور املرأة يف العناية باملنزل واإلنجاب 

وغياب روح التعاون واملشاركة بينها وبني الرجل. ومن املعوقات ما هو شخيص يتعلق 

بقلة وعي املرأة بدورها يف التنمية، ومنها ما هو معوقات تنظيمية متمثلة يف القوانني 

واللوائح التي تحد من مشاركة املرأة كالتحيز لرتشيح الذكور يف الوظائف أكرث من اإلناث، 

وترشيح الذكور للدورات الخارجية أكرث من اإلناث، باعتبار أن املرأة ال تستطيع السفر 

والتنقل خارج منطقة سكنها. وتوجد أيضا املعوقات السياسية والقانونية، إذ هناك غياب 

إىل  اللحمدي  دراسة  ودعت  سياسيا.  مشاركتها  إلتاحة  للمرأة  املنصفة  للقوانني  واضح 

رضورة عقد املؤمترات والندوات والدورات التي من شأنها أن تربز حقوق املرأة لزيادة 

متكينها، ونرش الوعي بني أفراد املجتمع بأهمية متكني املرأة ومشاركتها يف التنمية.

ويف الكويت متثل نسبة عدد النساء حوايل %51 من إجاميل عدد السكان، وبالنظر 

إىل مستويات التمكني املتاحة للمرأة الكويتية يف سوق العمل يالحظ أنه أقل بكثري من 

بلغت 37,6%  مشاركتها  فنسبة  الرجال،  بعدد  مقارنة  الجامعات  من  الخريجات  نسب 

بينام بلغت نسبة مشاركة الرجال 54,2%.

 ثم إن نسبة مشاركة املرأة الكويتية يف الوظائف القيادية يف القطاع الخاص أقل بكثري 

من نسبة مشاركة الرجل، أما يف القطاع الحكومي فعدد املناصب القيادية بلغ 531 منصبا 
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يشغل الرجال منها 463 منصبا فيام تشغل النساء 68 منصبا فقط. وعدد املناصب القيادية 

 التي تشغلها اإلناث يف الوزارات واإلدارات بلغت 40 وظيفة من أصل 306 وظيفة، ونجد أن

من  امللحقة  امليزانية  ذات  الحكومية  الجهات  يف  قيادية  مناصب  يشغلن  فقط  نساء   8

أصل 71 وظيفة، ونجد أن النساء يشغلن 16 وظيفة يف الجهات الحكومية ذات امليزانية 

املستقلة من أصل 98 وظيفة، أما يف الرشكات اململوكة بالكامل للدولة فتشغل النساء 4 

وظائف فقط من أصل 56 وظيفة. )القايض، 2021(.

وهذا ما دعا الحكومة الكويتية إىل إقرار الحاجة إىل دعم املرأة وتنميتها لزيادة 

مشاركتها يف سوق العمل طريقا إىل متكينها. فتضمنت الخطة الوطنية للتنمية )2015-

من  إميانا  وذلك  املرأة،  بتمكني  العالقة  ذات  وأهدافا  مؤرشات  الكويت  يف   )2020

الحكومة الكويتية بدور املرأة يف دفع عجلة التنمية. وباملثل تضمنت الخطة أهدافا 

لحامية املرأة من جميع أشكال العنف والتمييز إذ أن ذلك أحد مداخل متكينها. لقد 

أنشأت الحكومة الكويتية مؤسسات خاصة لتحقيق أهداف متكني املرأة والقضاء عىل 

كافة صور التمييز ضدها، والعمل عىل تغيري املعتقدات الخاطئة إزاء املرأة التي تؤثر 

سلبا يف تفعيل دورها.

ويف ليبيا أفادت دراسة العباين )2015( أن املرأة الليبية تواجه معوقات دون متكينها، 

منها االعتقاد السلبي نحو كفاءة املرأة قدرتها عىل مشاركة الرجل يف التنمية، وانشغالها 

بأعباء أرسية، وضعف دور املؤسسات الداعمة للمرأة لتمكينها. وأشارت دراسة فشيكة 

)2020( إىل أن التحوالت التي يشهدها املجتمع الليبي أدت إىل إحداث تغريات مجاالت 

تعليم املرأة وعملها ومشاركتها السياسية واالقتصادية، فقد حققت ليبيا نسبة عالية يف 

توفري التعليم للجنسني، إال أن هناك العديد من التحديات التي تواجه تغيري وضع املرأة 

وضامن متكينها، منها النظرة إىل دور املرأة املتمثل يف رعاية املنزل.

وبقراءة تحليلية ملا سبق يتضح أن املرأة مل تحظ بالتمكني املناسب لها رغم ما متلكه 

من طاقات وقدرات. وقد أشارت دراسة شاهني )2014( إىل أنه يف إطار تحليل الواقع يف 
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وطننا العريب بشكل عام ال نكون مبالغني إذا قلنا إن املرأة من أكرث الطاقات املهمشة يف 

عملية التنمية، فهي ال تتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل، رغم ما يحصل من 

تغيريات إيجابية لصالحها.

التنمية البرشية العربية )2010( أن النساء يشكلن مصدرا عظيم  وجاء يف تقرير 

القيمة يف مجتمعات الرشق األوسط، وهو مصدر مل يتم استثامره بالشكل األمثل، ومن 

شأن ذلك أن يؤثر يف النمو االقتصادي. ومن الثابت اليوم أن لدى الكثري من الدول دوافع 

اقتصادية بحته لجعل النساء يشاركن بفاعلية يف سوق العمل، والهدف ليس مجرد إدخال 

صنع  عمليات  يف  النفوذ  من  مزيدا  إعطاءهن  أيضا  بل  السوق،  إىل  النساء  من  املزيد 

القرارات. وأشار القايض يف دراسته )2021( إىل أن املرأة متثل يف الغالب نصف السكان 

يف أي مجتمع، وأكدت جميع الديانات واملواثيق الدولية، أن التنمية املستدامة ألي دولة 

تتطلب مشاركة املرأة مع الرجل يف كافة امليادين. 

القيم  حيث  من  فيه  تعيش  الذي  املجتمع  بنوعية  العمل  يف  املرأة  دور  ويتأثر 

والثقافات والعادات التي تحكم البناء االجتامعي، ومن أجل ذلك يجب أن تحاط املرأة 

بسياج من الترشيعات القانونية التي متكنها من أداء دورها يف املجاالت املختلفة. ويف هذا 

اإلطار اتجهت الدول العربية إىل بذل املزيد من الجهود التخاذ السياسات التي تساعد 

عىل متكني املرأة الذي هو مدخل إىل دعم االقتصاد والتنمية. فبدأت الجامعات العربية 

إطار  تقدمها يف  التي  املجتمع  برامج خدمة  املرأة من خالل  واجبها حيال متكني  تؤدي 

التعليم املستمر والتعلم مدى الحياة. 

أن  إىل   )2020( وفرج  رشعبي  دراسة  توصلت  السعودية  العربية  اململكة  ففي 

اتجاهني،  تقدم جهودا كبرية من خالل  املرأة  إىل متكني  منه  السعودية سعيا  الجامعات 

األول يتمثل يف صقل مهارات املرأة يف املجال االجتامعي واالقتصادي من خالل التعليم 

برامج  وتقدم  تخصها،  التي  والترشيعات  القوانني  بأهم  املرأة  توعية  وكذلك  والتدريب 

الدراسات العليا التي ميكن للمرأة السعودية االلتحاق بها لزيادة مهاراتها القيادية، أما 
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ومشاركتها  العمل  سوق  إىل  املرأة  خروج  لتقبل  املجتمع  تهيئة  فيتضمن  الثاين  االتجاه 

الندوات  االقتصادية واالجتامعية والسياسية، وذلك من خالل  التنمية  الرجل يف  بجانب 

ومناقشة القوانني التي تحد من دور املرأة يف املجتمع، وعرض مناذج لدور املرأة املسلمة 

يف بناء الدولة اإلسالمية وغريها من النامذج العربية واإلسالمية للمرأة. 

وتوصلت دراسة جان )2017( إىل أن الجامعات السعودية تستشعر عظم مسؤوليتها 

يف العناية بالربامج املقدمة للمرأة التي تساهم يف إعدادها علميا وفكريا واجتامعيا. وقد 

عملت عىل تذليل كل الصعوبات والعقبات لتتبوأ املرأة السعودية مكان الصدارة املحلية 

عىل  وامللتقيات  والجوائز  املسابقات  يف  بها  نافست  التي  وقدراتها  بإنجازاتها  والعاملية 

اختالف مستوياتها. وتعترب الربامج املجتمعية التي تقدمها الجامعات من أهم الربامج التي 

تساهم يف صقل شخصية املرأة، مثل الدورات التدريبية واألنشطة الصفية وغري الصفية، 

االجتامعية  واألخطاء  السيئة  االجتامعية  الظواهر  مكافحة  يف  االجتامعية  والحمالت 

الشائعة، وغريها من الربامج التي تقدم ضمن برامج الجامعات وأنشطتها، سواء يف محيط 

الجامعة نفسها أو خارجها. وذهبت دراسة الطاللعة )2018( إىل أن الجامعات السعودية 

لها دور يف تنمية الكفايات املهنية الالزمة لتمكني املرأة، وقد جاء بدرجة مرتفعة. 

بعمليات  والقيام  اإلصالحات،  مجال  يف  السعودية  الجامعات  تبذله  مام  وبالرغم 

والعاملية  املحلية  املستجدات  ومواكبة  والتنمية،  باملجتمع  والربط  والتحديث  التطوير 

هذه  دور  يف  قصورا  هناك  أن  يالحظ  االجتامعية  أدوارها  نطاق  توسيع  ومحاولة 

تواجه  التي  والعاملية  املحلية  التغريات  إىل  األسباب  وتعود  املرأة،  تنمية  يف  املجهودات 

املجتمع السعودي، وتعاين الجامعة من وجود ثقافة سائدة تجعل مفهوم خدمة املجتمع 

يف الجامعات مقصورا عىل الربامج والخدمات التطوعية، وهذا املفهوم نتج عنه قصور يف 

برامج الجامعات يف جانب تنمية املرأة ومتكينها )جان، 2017(. 

إتاحة  خالل  من  املرأة  متكني  عىل  بالعمل  القدس  جامعة  قامت  فلسطني  ويف 

التعليم املفتوح يف املرحلة الجامعية، لتوفري فرص التعليم للنساء، رغم الظروف املكانية 
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تنمية مهارات  برامج تعمل عىل  املفتوحة  القدس  للمرأة، وقدمت جامعة  واالجتامعية 

املرأة ومعارفها وخرباتها )شاهني، 2014(، وأشارت دراسة الدراغمة )2014( إىل أن نسبة 

التعليم مرتفعة بني النساء يف فلسطني إال أنهن يفتقدن للتدريب، فهناك فجوة بني ما 

تريده املرأة وبني ما تتدرب عليه.

وقد توصلت دراسة سعد وقنن )2020( إىل أن الجامعات الفلسطينية تقدم برامج 

لتمكني املرأة، وأفاد نسبة %87 من أفراد عينة الدراسة أن للجامعة دورا يف متكني املرأة، 

بينام أفاد %13 منهم بعدم وجود دور واضح للجامعة يف ذلك. وأيضا توصلت الدراسة 

العمل، فام زال  الفلسطينية يف سوق  املرأة  إىل أن هناك صعوبات تواجه مسألة متكني 

املجتمع ينظر بسلبية إىل املرأة ويحرص دورها يف رعاية شؤون املنزل، ويعيل من شأن 

أسلوب  عىل  تعتمد  فلسطني  يف  الجامعات  اغلب  أن  رغم  العمل،  عىل  وقدرته  الرجل 

الربامج التدريبية والندوات لتوعية املرأة وتثقيفها لتمكينها باملجتمع، وأوصت الدراسة 

برضورة التنويع يف أساليب تقديم برامج التمكني للمرأة. 

لتقديم برامج  الجامعات تسعى  ليبيا توصلت دراسة فشيكة )2020( إىل أن  ويف 

التمكني للمرأة إال أنها مازالت تعاين من قصور، وأفادت الدراسة أن دور الجامعة يف متكني 

عىل  يتوجب  لذلك  للجامعات،  واملجتمعي  العلمي  الدور  بتفعيل  يرتبط  الليبية  املرأة 

الجامعات االهتامم بربامج متكني املرأة وإبراز صورتها بشكل أفضل يف املجتمع.

وتوصلت دراسة شاهني )2014( إىل أن كثريا من الدول العربية عملت عىل متكني 

للنساء، فالتعليم ينعكس بشكل  العام والجامعي  التعليم  املرأة من خالل توسيع فرص 

إيجايب يف حياة املرأة ويف أرستها ويف املجتمع، فهو يجعل املرأة أكرث قدرة عىل مواجهة 

التحديات املعارصة لتحافظ عىل استقرار أرستها ومجتمعها.

كثرية تبدو الجهود املبذولة من الجامعات يف تقديم برامج متكني املرأة، إال أن هناك 

الكثري من املعوقات التي واجهت تلك الربامج، ثم إن هناك تفاوتا بني الدول العربية يف 

الجهود املبذولة. وميكن أن نعزو ذلك ملجموعة من األسباب، منها اختالف مفهوم متكني 
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املرأة فالتمكني تحكمه العديد من العوامل منها املشكالت التي يعاين منها كل مجتمع، 

ومنها الثقافة السائدة عن املرأة والتي تختلف وتتفاوت من مجتمع إىل آخر.. وقد أشارت 

دراسة فشيكة )2020( إىل أن مفهوم التمكني يف الدول املتقدمة يختلف عن الدول النامية، 

املعرفة  امتالك  فتتضمن  لألفراد  املمنوحة  القوة  يركز عىل مصادر  املتقدمة  الدول  ففي 

للذات، وامتالك الثقة للعمل واإلنجاز، وبناء الوعي، وبناء القدرات. أما ماهية التمكني يف 

الدول النامية فتعني القضاء عىل أشكال عدم املساواة، وضامن الفرص املتكافئة لألفراد 

من خالل إزالة العقبات التي تعوق عملية التمكني، وتبني سياسات وترشيعات مؤسسية 

نجاح  لضامن  واملوارد  واملعلومات  باملعارف  املهمشة  الفئات  وتزويد  التمكني،  لتحقيق 

عملية التمكني. وهكذا يتضح لنا تأثري املشكالت الداخلية للدول ودرجة تحّكمها يف تأطري 

مفهوم التمكني، وتأثري ذلك يف االسرتاتيجيات املتخذة لتمكني املرأة. 

واملقارنة هنا ليست بني الدول املتقدمة والنامية فحسب، بل هناك اختالف حتى 

بني  متفاوتة  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  فالظروف  نفسها،  النامية  الدول  بني 

العربية  الحكومات  تؤرق  التي  املشكالت  أن  االختالفات نجد  لتلك  الدول، ونتيجة  تلك 

تختلف من دولة إىل أخرى، فبعض الدول تؤرقها الحروب والتحزب واالحتالل، وبعضها 

تؤرقها األوضاع االقتصادية وانتشار البطالة والفقر، وبعضها يؤرقها ضعف التعليم وتردي 

مخرجاته، وبعضها تؤرقها قضايا املرأة والفقر. 

إىل   )2002( اإلنسانية  التنمية  تقرير  نبه  املختلفة  العربية  املشكالت  مع  ومتاشيا 

املرأة، ويف ذلك  املعرفة ونقص متكني  الحرية ونقص  العربية نقص  الدول  أهمية تجاوز 

إشارة واضحة إىل أن تهميش املرأة يعترب من املواضيع الساخنة عىل الصعيد الدويل وميثل 

أزمة ومعضلة دولية ال ميكن تغافلها. وأكدت التقارير العاملية أن نقص متكني املرأة يعود 

إىل عوامل تاريخية واجتامعية وثقافية وسياسية، وهذه العوامل كانت مبثابة محددات 

ملكانة املرأة، وانعكست يف وضعها االجتامعي.
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وقد قامت النساء العربيات بإعداد تقرير بعنوان: تقدم املرأة العربية )2004(، فأوضح 

التقرير أن املجتمع العريب الزال يواجه تحديات تنموية من أهمها عدم التوازن يف مجال النوع 

االجتامعي ومتكني النساء يف مجال التعليم والعمل واملشاركة السياسية )فشيكة، 2020(. 

أسباب ضعف  املختلفة حول  الدراسات  إليها  توصلت  التي  النتائج  يف ضوء هذه 

أفراد  تجاه  بدورها  والقيام  الجامعات  من  رسيعا  تحركا  تتطلب  والتي  املرأة  متكني 

إقامة  رضورة  إىل   )2021( القايض  دراسة  ومنها  الدراسات  من  كثري  دعت  املجتمع، 

دورات توعوية للرجال لتغيري معتقداتهم حول عمل املرأة ورضورة مشاركتها التنموية، 

والعمل عىل التدريب املكثف للنساء لزيادة وعيهن بقدرتهن عىل املشاركة يف التنمية. 

فئات  واختيار  ابتكارا،  أكرث  بصورة  املجتمعية  التوعية  رضورة  إىل  الدراسة  ودعت 

التقليدية السائدة، والتغيري من أمناط األفكار السلبية،  مستهدفة ملعالجة آثار الثقافات 

 )2010( الفايز  دراسة  وأكدت  والتمكني.  القدرات  بناء  فكرة  وتعميق  التنميط  وإيقاف 

يف  توقعاتها  مستوى  ورفع  العمل  عىل  املرأة  إمكانية  من  يزيد  والتعليم  التدريب  أن 

 الحياة، ويضعف العادات والتقاليد السلبية ويساهم يف تحسني فرص التوظيف للمرأة. 

وهذا ما تربزه املعطيات اإلحصائية إذ تبني أن نسبة مساهمة املرأة يف النشاط االقتصادي 

ترتفع مع ارتفاع املؤهل واملستوى املعريف الذي تحصل عليه. وآليات متكني املرأة تتمثل 

واملحددة  الواضحة  االتجاهات  وبناء  املعرفية،  والقاعدة  والقدرات،  الوعي،  بناء   يف 

إىل  تحتاج  املرأة  متكني  عملية  أن  إىل   )2020( الرقيب  وذهب   .)World Bank,2008(

إجراءات رسيعة تفتح لها نوافذ وعي جديد بذاتها، وتهيئ املجتمع لخلق تصورات عن 

لديها يف  التنافسية  القدرة  القومي، ورفع  املستوى  األمثل يف  االستثامر  لتحقيق  أدوارها 

سوق العمل وهو ما يؤدي إىل بلوغ معدالت النمو االقتصادية املستهدفة. وتقع مسؤولية 

تحقيق ذلك عىل العديد من املؤسسات التعليمية ومنها الجامعات. وأوصت دراسة عبد 

اللّه )2021( برضورة وصول الجامعات إىل املرأة يف املدن واألرياف، وزيادة فرص التعليم 

لها لتكون قادرة عىل استكامل تعليمها، ونرش الوعي بأهمية دورها يف التنمية. 
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مجتمعهم  وتجاه  أنفسهم  تجاه  األفراد  مسؤولية  بتعزيز  مطالبة  الجامعات  إن 

خطتها  يف  تحقيقها  إىل  تسعى  التي  أهدافها  ضمن  من  ذلك  يكون  وأن  وأوطانهم 

املؤسسات  تسعى  إذ  األداء،  قياس  ومؤرشات  واآلليات  اإلجراءات  املحددة  االسرتاتيجية 

الرتبوية إىل إيجاد املواطن الصالح املسؤول عن نفسه ومجتمعه والقادر عىل إنتاج املعرفة 

وتوظيفها واملشاركة يف كافة مجاالت النشاط املجتمعي. والجامعات تسهم بشكل كبري يف 

تشكيل شخصيات األفراد وتحديد توجهاتهم يف الحياة وتعزيز القيم والسلوكيات الجيدة 

لديهم وبالتايل ينمو لدى الفرد مسؤوليته تجاه نفسه ومجتمعه ووطنه )جان، 2017(، 

ثم إنه عىل الجامعات أن تسعى إىل تحقيق مستويات متكني املرأة والتي منها مستوى 

ومستوى  التعليمية،  الخدمات  عىل  املرأة  حصول  ويتضمن  األساسية  الخدمات  تقديم 

عملية اإلدراك والوعي يف التمكني، ويعني تعديل املعتقدات واملامرسات القدمية املتوارثة 

يتناسب  العامة مبا  الحياة  املرأة وإعاقة مشاركتها يف  التي ساهمت يف تجهيل  الخاطئة 

مع متغريات العرص. ومنها مستوى مشاركة املرأة يف عملية تحديد احتياجاتها للتمكني 

كتعريف املشكلة والتخطيط واإلدارة والتنفيذ واملتابعة والتقييم وانضامم املرأة ملرشوعات 

املجتمع ومشاركتها يف صنع القرار )سعد وقنن، 2020(.

أصبحت قضايا املرأة من القضايا العاملية التي تشغل الساحة ملا لها من دور بارز 

نفسها وتجاه  تجاه  لتؤدي دورها  أن تستثمر  بد  التي ال  الطاقات  التنمية، فهي من  يف 

مجتمعها، وأصبح ينظر للمرأة عىل أنها مشاركة مع الرجل يف دفع عجلة النمو والرقي 

باالقتصاد. وعىل الرغم من املناشدات الدولية بالعمل عىل متكني املرأة لتحقيق التنمية، 

مازالت الدول العربية تواجه ضعف التمكني لها، ومازالت املرأة العربية يف بعض الدول 

تواجه الكثري من التحديات التي تعيق عملية متكينها.

هناك  بأن  السابقة  والدراسات  الدولية  التقارير  بعض  إليه  أشارت  ما  ومن خالل 

األرياف  يف  واملرأة  عام  بشكل  املرأة  ظلت  املرأة،  لتمكني  برامج  تقدم  عربية  جامعات 

بشكل خاص ال تتمكن من الوصول إىل ما يقدم من برامج، وهي تواجه تحدي مسؤولياتها 
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املنزلية التي تعيق حصولها عىل مثل هذه الربامج، وهناك عدم اعرتاف من بعض أفراد 

املجتمع ببعض الدول بحق املرأة يف التعليم أو عدم رضورة التحاقها بهذه الربامج، ومن 

أجل ذلك ال بد لجامعات الدول العربية أن تسعى جاهدة إىل اتباع صيغ جديدة يف إطار 

تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة لضامن وصول برامج التمكني للمرأة بكل يرس وسهولة 

تحقيقا ملبدأ إتاحة التعليم للجميع وتكافؤ الفرص.

آليات إصالح وتطوير حركة تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة يف الجامعات العربية: 

تواجه  والعربية،  واإلقليمية  الدولية  املنظامت  وتقارير  الدراسات  من  لعدد  وفقا 

الدول العربية جملة من التحديات السياسية واالجتامعية واالقتصادية التي تقف حجر 

عرثة يف تحقيق التنمية والتطوير، ومن بني املجاالت التي تعاين ضعف التطوير هي برامج 

خدمة املجتمع املقدمة من الجامعات يف الدول العربية. 

فالتعليم اليوم أصبح قامئا عىل تحقيق مجتمع املعرفة من خالل إتاحة فرص التعلم 

للجميع مدى الحياة، لبناء إنسان ميتلك مهارات وقدرات عالية متكنه من العيش يف عامل 

رسيع التغري والتجدد. إنسان قادر عىل اإلبداع واالبتكار.

مؤسسات  رأسها  وعىل  التعليم  مؤسسات  عىل  تقع  ذلك  يف  الكربى  واملسؤولية 

التعليم العايل، وذلك من خالل الوظيفة املناطة بها يف خدمة املجتمع والتعليم املستمر 

تحقيق  تعيق  التي  التحديات  من  كثريا  املختلفة  بصيغه  الكبار  تعليم  ويواجه  ألفراده. 

أهدافه والتي استعرضت هذه الدراسة جزءا يسريا منها. وتلك التحديات تدفع متخذي 

القرار إىل خوض غامر التحدي لتخطيها. فام وجد التطوير والتحسني إال لوجود التحديات، 

وما وجد التقييم إال للحاجة إىل التقويم والتصحيح. 

ومن أجل ذلك يجدر بالجامعات العربية السعي الحثيث والجاد إىل إعادة النظر يف 

تلك التحديات، ودراسة أسبابها، والعمل عىل اجتثاث جذورها وليس ردمها أو تسكينها، 

والعمل عىل اإلصالح وتطوير حركة تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة، لتكوين مجتمع 

يف  الجذرية  التغريات  من  مجموعة  إحداث  تعني  فالتنمية  التنمية.  وتحقيق  املعرفة 
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املستمر، مبعدل  الذايت  التطور  القدرة عىل  املجتمع  ذلك  إكساب  بهدف  مجتمع معني، 

يضمن التحسني املتزايد يف نوعية الحياة ألفراده كلهم، ومعنى ذلك زيادة قدرة املجتمع 

عىل االستجابة لالحتياجات األساسية واالحتياجات املتجددة ألعضائه بالصورة التي تكفل 

زيادة درجات إشباع تلك االحتياجات عن طريق الرتشيد املستمر الستثامر املوارد البرشية 

واالقتصادية املتاحة وحسن توزيعها أو توزيع عائد ذلك. 

وتعتمد التنمية عىل األداة الرئيسية وهي اإلنسان، وبذلك تعترب العملية الرتبوية 

والتنمية  الرتبية  تربوية، فغاية  التنموية هي  العملية  تنموية وكذلك  والتعليمية عملية 

تنمية  وتعترب  أو شقاءه.  رفاهيته  لإلنسان  تحقق  أن  إما  فالربية  اإلنسان،  ووسيلتها هو 

الطاقات البرشية هي عامد مرشوع التنمية، وكثرية هي األفكار الشائعة التي تتحدث عن 

ثراء العرب، لكن املنطقة العربية ليست غنية عىل األجل البعيد، إال بالبرش، فالعناية ببناء 

البرش رضورة ال بد منها من خالل تطوير التعليم ال سيام يف الجامعات وبرامج التدريب 

باملعارف  تفرقة  بال  البرش  تزويد  التعليم  من  الهدف  يكون  حتى  والوظيفي،  املهني 

واملهارات والقدرات الالزمة للمشاركة يف التنمية، عىل أن يكون هذا التعلم بشكل مستمر 

والتطوير  والسياسية  والوظيفية  األبجدية  األمية  عىل  القضاء  ويستهدف  انقطاع،  دون 

التكنولوجي وبناء القدرات الذاتية لالعتامد عىل الذات والقدرة عىل اإلنتاج )آدم، 2006(.

تكمن أهمية اإلصالح الرتبوي يف التعليم عامة ويف تعليم الكبار خاصة، بالعالقة التي 

تربط بني تعليم الكبار والتنمية السياسية واالجتامعية واالقتصادية وغريها من املجاالت 

املختلفة، إذ أن من يسهم يف التنمية هم الكبار، ويتوقف قيامهم بدورهم الفعال عىل 

املستوى العلمي واملعريف لديهم، فالتعليم هو الذي يحدد مدى مسار دورهم يف التنمية 

بكافة املجاالت، وقد ذكرت دراسة ) حايل، 2013( أن اإلصالح السيايس يف الدولة مرتبط 

بإصالح التعليم يف الترشيعات واملؤسسات والهياكل وإعطاء التعليم حقه من الدميقراطية 

والحرية، وأن إصالح التعليم مرتبط بإصالح كافة النظم األخرى يف الدولة.
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ونادى العديد من املؤمترات بأهمية اإلصالح الرتبوي يف كافة النظم التعليمية عامة، 

وتعليم الكبار خاصة، مثل مؤمتر »جومتيان عام 1990م، ومؤمتر داكار 2000م، فقد نادى 

جومتيان برضورة إعادة النظر يف األنظمة الرتبوية لتحقيق املساواة بني الجنسني وتخفيض 

مستوى األمية الهجائية، والتعليم ملواجهة الفقر واكتساب املهارات التي تساعد األفراد 

عىل تأمني لقمة العيش، أما مؤمتر داكار فقد جاء ملراجعة ما تم إنجازه من خطط لتحقيق 

تلك األهداف. 

ويقصد باإلصالح الرتبوي » العملية التي تهدف إىل تحسني النظام الرتبوي القائم، 

وذلك بتغيريه إىل األفضل، وقد يكون هذا اإلصالح جزئيا، وقد يكون كليا، وهو يستند عىل 

لثقافة  وفقا  وذلك  واجتامعية،  وسياسية  اقتصادية  أبعادا  يشمل  كام  تقوميية،  دراسات 

املجتمع مع األخذ يف االعتبار االتجاهات العاملية« )محمد، 2014م، 18(.

عمل  »خطة  أنه  التعليم  فتعريف   )18 2010م،  وروده،  وذويب  )عليان  عند  أما 

تضعها وزارة التعليم بهدف التغيري أو التعديل ملا هو معمول به يف النظام الرتبوي من 

سياسة ومناهج وإدارة وإعداد وتدريب لتلبية اسرتاتيجية محددة تبنتها الحكومة«.

ويختلف الرتبويون يف الصفة املفاهيمية لإلصالح، فمنهم من تناوله بصيغة اإلصالح 

لقد  التطوير،  بصيغة  تناوله  من  ومنهم  التجديد،  بصيغة  تناوله  من  ومنهم  الرتبوي، 

اختلفت املسميات، إال أنها اتفقت يف املعنى واملضمون، كام أنها تتجه لنفس الهدف وهو 

إيجاد تعليم يتناسب مع متغريات العرص ملواجهة املتطلبات التعليمية الجديدة لألفراد.

الدول  للعيان وال سيام يف جامعات  باتت ظاهرة  والتطوير  التجديد  إىل  الحاجة  إن 

التي مل تعد متناسبة مع متطلبات القرن  العربية، حيث تعاين الدول من بعض املشكالت 

الواحد والعرشين، وقد ذكرت دراسة )مرزا، 2012( أن هذه املشكالت تتمثل يف برامج التعليم 

عن إعداد الفرد للحياة، وغياب دميقراطية التعليم، والعجز عن القضاء عىل األمية خاصة بني 

اإلناث يف القرى واألرياف، وعجز التمويل، ومركزية اإلدارة، وعدم االهتامم بالتعليم الفني 

واملهني، وعدم توفر البيئة التعليمية املالمئة واملحفزة للمتعلمني، وغري ذلك من املشكالت 

األخرى التي تحتاج إىل تجديد لتلبي حاجات املتعلمني ومتطلبات النهضة الوطنية. 
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وبناء عىل ذلك، ال شك أن الدول العربية اليوم مطالبة بإعادة النظر يف السياسات 

وأنظمة تعليم الكبار لديها لتصبح قادرة عىل تقديم برامج وفرص تعليمية تعد اإلنسان 

القادر عىل االنسجام مع متغريات العرص وما يتطلبه من مهارات تفكري العليا واإلبداع 

واالبتكار وتأدية دوره باعتباره جزءا من العامل يف هذا الكون الرحب، والقيام بواجباته يف 

مجتمعه املحيل.

»وليك يحقق التطوير واإلصالح األهداف املنشودة منه يتطلب عددا من العوامل 

منها«: )محمد، 2014، 26(

أن يكون هناك تفهم كامل للتجديد املطلوب تطبيقه من جانب القامئني به.ـ 

أن يتوفر لدى القامئني بالتجديد القدرة عىل القيام به.ـ 

أن تكون املصادر واملواد الرضورية املطلوبة للتجديد متوافرة.ـ 

أن تكون اإلجراءات املحددة متمشية مع التجديد القائم يف العامل.ـ 

أن يكون القامئون بالتنفيذ عىل استعداد لبذل الجهد وتحمل الوقت الزائد الذي ـ 

يتطلبه التجديد.

التجديد ومحاولة كسب ـ  الذي يحدثه  للتغيري  املجتمع  الناس يف  أذهان  تهيأ  أن 

واملؤمترات  والدعايات  املختلفة  اإلعالم  أجهزة  واستخدام  ومساندتهم،  تأييدهم 

والندوات واللقاءات بني املواطنني واملهتمني بالتجديد واملتأثرين به.

محاولة اإلجابة عن سؤال ماذا نعمل؟ وملاذا نقوم بهذا العمل؟ وذلك لفهم ومعرفة ـ 

التغيريات التي تحتاج لضامن التميز يف النظام التعليمي، وتنمية الخصائص التي 

تجعل املتعلمني يف وضع أفضل.

والتطوير والتجديد يف برامج تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة يف الجامعات العربية 
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يتطلبان تعاون الدول العربية يف تبني اسرتاتيجية لتعليم الكبار يف الجامعات وإطالقها، 

عىل نحو تشارك فيه مؤسسات التعليم العايل يف هذه الدول، بالتعاون مع كافة املنظامت 

تلك  تراعي  أن  وينبغي  العريب.  العامل  يف  املجتمع  ومؤسسات  بالرتبية،  املعنية  العربية 

االسرتاتيجية التطور املعريف والتكنولوجي واملشكالت السائدة يف املجتمع العريب، وإعادة 

النظر يف بنية برامج تعليم الكبار وأهدافها وبرامجها وإدارتها، والعمل عىل تحديثها مبا 

يحقق تكافؤ الفرص واملساواة والعدل وتحقيق التعليم للجميع ومجتمع املعرفة. ذلك 

أكرث  ليصبح  الكبار  تعليم  مجال  يف  الرتبوي  واإلصالح  التجديد  يف  املنطقي  التدرج  مع 

فاعلية وأكرث تقبال من مؤسسات التعليم العايل، مع رضورة االستفادة الفعالة من تجارب 

التعليم يف الدول العربية، واالستفادة  الدول املتقدمة واألخذ منها مبا يتناسب مع بيئة 

من توصيات املؤمترات والندوات واالجتامعات يف ما يخص التجديد واإلصالح الرتبوي يف 

مجال تعليم الكبار.

ويجب أن يشمل هذا التجديد كل الجوانب عىل النحو التايل:

عىل الجامعات العربية أن تعيد صياغة أهدافها لتتالءم مع التوجهات الحديثة يف . 1

العامل، ومتطلبات العرص املعرفية والتقنية والقيمية، مع الحفاظ عىل القيم الثابتة 

مع  التعامل  عىل  قادرا  العريب  الفرد  ليصبح  العريب،  للمجتمع  والهوية  والثقافة 

تحديات العرص بشتى أشكالها، والفهم العميق للمتغريات لبناء السياسة الرتبوية 

الجديدة وفقا لها عىل أسس علمية ثابتة، والتنبؤ مبا قد ينشأ من هذا التجديد من 

املستقبل  واسترشاف  املشكالت،  تلك  ملواجهة  املناسبة  الخطط  مشكالت، ورسم 

لالستعداد ملواجهته بكل اقتدار.

الكبار يف ضوء . 2 العربية أن تهتم باإلعداد وتأهيل مقدمي برامج  عىل الجامعات 

باالهتامم  اليونسكو  مؤمترات  توصيات  من  انطالقا  وذلك  الكبار،  تعلم  نظريات 

بإعداد معلم الكبار وتدريب، فقد أكد مؤمتر السينور عام 1949م رضورة تدريب 

معلمي الكبار املشاركني يف املواجهة امليدانية، وأشار مؤمتر مونرتيال عام 1960 
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وأكد  الخدمة.  وأثناء  الخدمة  قبل  الكبار  معلمي  وإعداد  التدريب  أهمية  إىل 

مؤمتر طوكيو عام 1972م الحاجة إىل توفري كوادر متفرغة يف ميدان مجال تعليم 

الكبار عىل كافة املستويات لدجى املنظمني واإلداريني، وموظفي الوسائل واملواد 

واملرشدين. وأكد مؤمتر باريس عام 1980 عىل رضورة إضفاء صفة التخصص عىل 

تعليم الكبار، ودعا املؤمتر الجامعات إىل توفري برامج لنيل درجات البكالوريوس 

بهامبورغ  الخامس  املؤمتر  دعا  وأيضا   ،)1993 )بوال،  الكبار  ملعلمي  واملاجستري 

عام 1997م إىل رضورة االهتامم بتدريب معلمي الكبار والعمل عىل تشجيعهم 

وتحفيزهم )اليونسكو، 1997(. ومن هذا املنطلق تتضح رضورة االهتامم بإعداد 

املعلم للكبار من خالل التوسع يف افتتاح تخصصات تعليم الكبار يف الجامعات 

العربية، وتقديم الدبلومات الرتبوية للتنمية املهنية، وإعداد معلم الكبار، وتصميم 

برامج تدريبية ملعلمي الكبار ملواكبة املستجدات.

التطوير والتجديد يف مجال الربامج، وقد اهتمت مؤمترات اليونسكو مبحتوى برامج . 3

تعليم الكبار، فـأكد مؤمتر السينور عام 1949 رضورة أن يلبي املحتوى احتياجات 

األفراد الفكرية واالجتامعية، أما مؤمتر مونرتيال عام 1960 فقد دعا إىل أن يكون 

محتوى الربامج يتضمن السلم وحقوق اإلنسان، والرتبية الوطنية واالجتامعية، وألح 

مؤمتر طوكيو عام 1972م عىل أهمية أن يتضمن املنهج موضوعات حول حامية 

البيئة والرتبية التعاونية وتعليم املسنني واآلباء، أما مؤمتر باريس عام 1980م فقد 

وىص بأن يهتم املحتوى بتحقيق األمن الثقايف والحفاظ عىل الهوية )بوال، 1993(، 

الفئات  احتياجات  املحتوى  يلبي  أن  الخامس عام 1997 إىل  املؤمتر  وباملثل دعا 

الخاصة وذوي الظروف الخاصة )اليونسكو، 1997(.

ومن هها املنطلقات يكون عىل الجامعات أن تتبنى بناء برامج تعليم الكبار والتعلم 

مدى الحياة يف إطار خدمة املجتمع وهي التي تعترب إحدى وظائف الجامعة، وال 

املتعلمني،  احتياجات  يتناسب مع  بناء محتوى  إىل  الجامعات  أن هذه تسعى  بد 
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ويتم بناؤه عىل نحو يتامىش مع متطلبات العرص لتلبية التغريات وتلبية احتياجات 

كافة فئات املجتمع من الكبار ذكورا وإناثا، والتخطيط للربامج حتى تتضمن بناء 

جيدا للمعرفة، وتنمية مهارات ما وراء املعرفة لتحقيق األهداف الرئيسية من تعليم 

الكبار، واختيار صيغ التعليم الحديثة لتنمية التفكري واإلبداع واالبتكار لدى املتعلم 

العيش يف  بناء شخصية قادرة عىل  املحتوى نحو  يتجه  أن  العريب، ومن الرضوري 

زمن العوملة واالنفجار املعريف والتكنولوجي، وأن يراعي هذا املحتوى تنمية القيم 

العاملية لألفراد، ومنها الحوار والدميقراطية واملساواة واحرتام تعدد الثقافات وتقبل 

اآلخر ونبذ اإلرهاب والخالف والتعامل مع البيئة والحفاظ عليها والقيم االقتصادية 

واالجتامعية. 

رضورة اهتامم الجامعات بتطوير البيئة التعليمية: وقد أكد مؤمتر تعليم الكبار . 4

الخامس عام 1997 عىل رضورة توفري بيئة تعليمية داعمة لجميع أشكال التعلم 

)اليونسكو، 1997(. وتتطلب البيئة الحافزة للتعلم أن تكون بيئة جاذبة للمتعلمني 

ملبية كل احتياجاتهم متناسبة مع خصائصهم، تقدم فرصا تعليمية متعددة الصيغ 

لتتناسب مع ظروف املتعلمني وتتيح التعليم للجميع باختالف أماكن تواجدهم. 

ومن متطلبات التجديد يف البيئة التعليمية االهتامم بالقاعات سواء الواقعية أو 

االفرتاضية، وتوفري املكتبات الواقعية واالفرتاضية، وتصميم محتوى برامج متناسب 

مع الصيغ الجديدة للبيئة التعليمية واملعتمدة عىل التكنولوجيا.

االهتامم مبجال متويل برامج تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة: فقد أصبح تعليم . 5

املتحدة األمريكية، واالتحاد  الدول، فالواليات  أولويات  الكبار مجاال يحتل قامئة 

السوفييتي مثال يخصص كل منهام أكرث من نصف ميزانية التعليم ملجال الرتبية 

املستمرة املوجهة أساسا إىل لكبار )السنبل، 1989، 137(، وقد دعا املؤمتر الثالث 

لتعليم الكبار عام 1972م إىل االهتامم بتمويل برامج تعليم الكبار إذ أن تعليم 

الكبار يعترب استثامرا، وحث هذا املؤمتر الدول عىل تخصيص مستويات أعىل من 
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لتعليم  الدولة  موازنات  من  كافية  مئوية  نسبة  وتخصيص  الكبار  لتعليم  املوارد 

الكبار)بوال، 1993(، وأوىص املؤمتر الخامس عام 1997 بتحسني تعليم الكبار، من 

خالل اإلسهام يف متويله بواسطة املؤسسات املالية الثنائية واملتعددة األطراف، يف 

إطار رشاكات بني مختلف الوزارات والهيئات الحكومية وغري الحكومية )اليونسكو، 

1997(، فالجامعات العربية يجب أال يكون اعتامداها عىل الدعم الحكومي فقط، 

بل ال بد من التوجه إىل خلق قنوات أخرى للتمويل الذايت بطرق مبتكرة من قبيل 

افتتاح برامج التعليم عن بعد، وبرامج التعليم املستمر، واالستشارات، ومشاركة 

وتبني  البحثية،  الكرايس  خالل  من  الجامعات  متويل  يف  املختلفة  املؤسسات 

املختلفة،  الحكومية  املؤسسات  الجامعات لرشاكات مع  االخرتاعات، واستحداث 

يف دعم الربامج وتوفري األدوات واألجهزة، بحسب التخصصات املتناسبة معها، إذ 

أن هذه املؤسسات هي جهات مستفيدة من هذه األقسام عرب إمدادها بالقوى 

البرشية وذلك ما يتطلب دعمها بآليات يتم االتفاق عليها بني مؤسسات التعليم 

العايل واملؤسسات الحكومية والخاصة. ويجب أيضا تشجيع التجار ورجال األعامل 

عىل إحياء الوقف لصالح الجامعات فيمكن أن يكون الوقف أحد مصادر النمو 

االقتصادي الثابت. وال بد أن تتجه الجامعات إىل إنشاء صناديق مركزية مع جهات 

التعليم  عىل  اإلنفاق  لدعم  اإلقليمي  املستوى  أو  املحيل  املستوى  يف  متخصصة 

الكبار، عىل أن تسن الجامعة قوانني وترشيعات  الجامعي ال سيام مجال تعليم 

تنظم الشؤون املالية لضامن حسن اإلدارة املالية.

لعامدات خدمة . 6 اإلدارة  يف  النظر  إعادة  الجامعات  عىل  اإلدارة:  مبجال  االهتامم 

املجتمع والتعليم املستمر وإدارة برامج تعليم الكبار فيها، وتحويلها إىل نظم قامئة 

عىل الالمركزية، واملحاسبية والشفافية واملشاركة يف اتخاذ القرار، وإعادة الهندسة 

فيها بطريقة تضمن تحسني املامرسات اإلدارية لتصبح ذات انسيابية. 



61

وقد أشار )محمد، 2014م، 118( يف تعريف إعادة الهندسة إىل أنها »إعادة اكتشاف 

مبثابة  فهي  العمليات،  تنفيذ  يف  تجربتها  السابقة  الطرق  تحدي  وتعني  املنظمة، 

وإعادة  العاملني  توجيه  إعادة  وتعني  جديدة،  أخرى  ومامرسات  مفاهيم  إحالل 

الهندسة هي  إعادة  عنارص  وأهم  الجديدة«.  واملامرسات  املفاهيم  عىل  تدريبهم 

وأيضا  السابقة،  عن  مختلفة  جديدة  أفكار  نحو  والتطلع  جديدة  مفاهيم  تبني 

البنى  التغيري يف مستوى  الجذري، وهو يستوجب  التغيري  الهندسة  إعادة  تتطلب 

التي  العمليات  تغيري  ويقتيض  للظاهر،  الشكيل  التغيري  وليس  والجذور  األساسية 

تتضمن األنشطة التي تتم لنقل التعليم.

الخامس . 7 املؤمتر  أوىص  وقد  باملجتمع،  عالقتها  تعيد  أن  العربية  الجامعات  عىل 

واملجتمعات  الجامعات  بني  رشاكات  إقامة  برضورة   1997 عام  الكبار  لتعليم 

املحلية، وإيصال الجامعات للخدمات ملن هم خارج الجامعة )اليونسكو، 1997(، 

ومن هذا املنطلق ال بد للجامعات أن تكّون عالقات وطيدة باملجتمع، من خالل 

االنفتاح عليه، والتوسع يف الربامج املرتبطة املفتوحة لضامن وصولها إىل الجميع، 

وتحقيق مجتمع التعلم، وتقديم برامج عن بعد للمهنيني لتطويرهم مهنيا، وعقد 

الربامج التثقيفية واملحارضات والندوات لكافة أفراد املجتمع عرب شبكات اإلنرتنت، 

والوقوف عىل مشكالت املجتمع وإنتاج الدراسات لتلك املشكالت، لوضع الحلول 

املناسبة لها، والعمل عىل إزالة كافة الحواجز التي تفصل بني الجامعة واملجتمع. 

عىل الجامعات العربية أن تهتم مبجال العالقة مبؤسسات املجتمع، وهو ما حث . 8

عليه املؤمتر األول لتعليم الكبار يف السينور عام 1949 من رضورة أن يتم التنسيق 

بني املؤسسات املختلفة يف مجال تعليم الكبار الحكومية وغري الحكومية، وقد دعا 

هذا املؤمتر إىل تكوين ترابط مؤسيس بني التعليم النظامي وغري النظامي. وأكد 

املؤمتر الثالث عام 1979م عىل إنشاء اتحادات وطنية لتعبئة مشاركة مؤسسات 

املجتمع التي تتعامل مع تعليم الكبار، وأوىص املؤمتر الرابع عام 1985 بتحقيق 
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تكامل بني مؤسسات تعليم الكبار العامة والخاصة، وبني التعليم النظامي، يف إطار 

التعليم مدى الحياة )بوال، 1993(.

ومن هذا املنطلق يجب عىل الجامعات تجديد العالقة القامئة بينها وبني املؤسسات 

وتقديم  املجتمع  لخدمة  الحكومية  غري  أو  الحكومية  سواء  املجتمع،  يف  األخرى 

برامج تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة، كالتعاون معها يف تقديم التدريب العميل 

االفرتاضية  العمل  مواقع  نحو  بالدارسني  واالنتقال  تخصصاتهم،  بحسب  للدارسني 

والواقعية لربط الجانب النظري بالتطبيقي، وتقديم برامج لجميع فئات املجتمع 

باستخدام صيغ حديثة مبشاركة التخصصات الجامعية كربامج اإلرشاد الزراعي من 

كليات الزراعة يف املناطق الزراعية، وبرامج اإلرشاد والتثقيف السياحي من كليات 

يطور  بشكل  العالقات  تلك  مثل  لتوطيد  وطرق  آليات  وابتكار  واآلثار،  املتاحف 

برامج تعليم الكبار التي تقدمها الجامعات. 

العمل عىل مد جسور التعاون بني الجامعات العربية بعضها مع البعض يف مجال . 9

تعليم  لربامج  وصيغا  مناذج  قدمت  عربية  جامعات  هناك  أن  إذ  الكبار،  تعليم 

الكبار متيزت وحققت نجاحا واضحا، حصلت فيه عىل جوائز دولية. لذلك يحسن 

بالجامعات العربية التعاون يف ما بينها وتبادل الخربات وتنسيق الجهود املبذولة 

الربامج. وباملثل يجب أن متتد عالقة  الجودة يف تلك  لتحقيق أعىل مستوى من 

الجامعات  مع  الرشاكة  تفعيل  خالل  من  متقدمة  بجامعات  العربية  الجامعات 

املتقدمة واالستفادة مام تقدمه من برامج عن بعد، وتخطي الحدود الجغرافية 

تعليم  برامج  الجميع، واالستفادة من خربتها يف مجال تطوير صيغ  إىل  للوصول 

نطاق  عىل  وليس  الخارجي،  العامل  عىل  بانفتاح  دورها  الجامعة  فتامرس  الكبار 

محيل فحسب. وال بد من رشاكة مع مراكز البحث العلمي يف الجامعات املتقدمة، 

واالستفادة من تلك املراكز بالتبادل العلمي ومبا يخدم منظومة البحث العلمي 

يف الدول العربية. 
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