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 الملخص

قدرة تعليم الكبار يف ظل حتديات العرص  عىل مدىالتعرف  إىلالدراسة احلالية هتدف 

التكيف مع التغريات العاملية املتالحقة، وأن يقوم بدوره يف توفري املعرفة واملهارات،  عىلالرقمي 

ونرش القيم الثقافية والسياسية والوطنية بني االفراد لتحقيق التغري والتحول املجتمعي ملواكبة 

 . التغريات العاملية

سة إيل النظريات املختلفة التي تناولت دور تعليم الكبار يف حتقيق التغري وقد أشارت الدرا

؛ وتوصلت من خالل حتليل تلك األطر النظرية إيل جمموعة من النتائج امهها: أن تعليم االجتامعي

عليم ألنه يتجاوز ما حيدث من أنشطة يف مؤسسات الت االجتامعيالكبار له دور بارز يف حتقيق التغري 

ي، كام أنه حيدث يف أماكن عديدة )باملنزل، ومكان العمل، وهيئات املجتمع( وألسباب النظام

او زيادة معلومات مرتبطة باملهنة، أو لتنمية املجتمع، كام انه  عديدة: سواء لتحقيق تنمية شخصية،

قق مفهوم التعليم املستمر مد ناه عاحلياة بمعناه األفقي )الذي يشمل كل مؤسسات املجتمع(، وم ىحيح

مدي مراحل العمر(، أي التعليم بطول احلياة وعرض احلياة وعمق احلياة. كام ان تعليم  الرأيس )عىل

الكبار يتم تقديمه من خالل مؤسسات متنوعة ربحية وغري ربحية، ومؤسسات املجتمع املدين، 

 عىللكبار ا، وأماكن العمل بشكل نظامي وغري نظامي؛ مما يقتيض أال يقترص تعليم االتصالووسائل 

 ىجمرد حمو أمية القراءة والكتابة وانام تعليم كيفية التعامل مع كافة املستحدثات التكنولوجية حت

يتسنى له القيام بدوره يف تقدم املجتمع. وبذلك يكون تعليم الكبار هو املجال التعليمي الذي تحظهر 

من هنا غري املجتمعي الشامل. وولكن لتحقيق الت االجتامعيممارسته أنه األداة ليس فقط لإلصالح 

غريات التي تقبل الت قد ال يكون من املبالغة القول بأن تعليم الكبار يمكنه أن يساعد املجتمع عىل

 .مستوي العامل وهييئ الناس للتعامل معها والتكيف هلا عىلحتدث 

 ، العرص الرقمي.االجتامعيالكلامت املفتاحية: تعليم الكبار، التغري 



 

 

 المقدمة: 

يعيش العامل اآلن عرص التقدم العلمي والتكنولوجي حيث تؤدي فيه املعرفة دورًا حيويًا 

يف تقدم األمم وقد أضفت وسائل التواصل االجتامعي طابعًا خاصًا عىل هذا العرص. وقد سعت 

الدول املختلفة لتطوير املعرفة والبحث العلمي ملواكبة املستجدات العاملية املعارصة مما سهل من 

نتشار املعرفة وتداوهلا وهذا يستدعي وجود املعلمني القادرين عىل تطوير أنفسهم وتطوير ا

مؤسساهتم. ويف ظل عرص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي نعيشه برزت العديد من 

املتطلبات احلديثة للقرن احلادي والعرشين حيث أصبح البحث عن املعرفة رضورة حيث مل تعد 

حيصل عليها املتعلم يف تعليمه الرسمي كافية لتلبية احتياجاته. لذلك أصبح من املعارف التي 

بل أخري للتعلم ومن هنا عظمت قيمة التعلم املستمر وبذلك يمكن  الرضوري البحث عن سح

ظمة التعليم أن وينطبق ذلك القول عىل القول أن العرص احلايل هو عرص التعلم املستمر مدي احلياة

فيها تعليم الكبار. وتقف قضية تعليم الكبار عائقًا أمام جهود الدولة يف حتقيق غري الرسمي بام 

التنمية حيث نجد أن هناك العديد من الكبار ال يعرفون مبادئ القراءة والكتابة ومبادئ 

التكنولوجيا احلديثة مما جيعلهم غري قادرين عيل تنمية أنفسهم أو العمل بام حيقق تنمية املجتمع 

العرص احلايل تستدعي أال تقترص برامج تعليم عيل جمرد حمو األمية األبجدية فقط وإنام فمتطلبات 

يتطلب األمر رضورة األخذ يف االعتبار مستجدات العرص بام فيها التغريات التكنولوجية وبالتايل 

توفري بيئة تعليمية مناسبة للكبار تسلحهم بمعارف ومهارات جديدة ومتطورة تساعد عيل تكيفهم 

مع متطلبات العرص الرقمي بام حيتويه من معارف ومهارات جديدة، ومتكنهم من املسامهة يف حتقيق 

  .التغيريات الالزمة للسري يف ركاب الدول املتقدمة

 -موضوع الدراسة: 

تواجه مرص ودول العامل جمموعة معقدة من التحديات املرتبطة باهلجرة اجلامعية 

 البيئية والتغريات التكنولوجية املتسارعة ويشكل تعليم دامةواالستوالتوظيف، وعدم املساواة 



الكبار مكونًا مركزيًا من السياسات العامة التي من شأهنا أن تساعد عىل التصدي هلذه التحديات 

فيساهم تعليم الكبار يف الوقاية من النزاع والفقر، إذ حيث الناس عىل تعلم العيش معًا والتمتع 

إن تعليم  أو الثقافية. االجتامعيةأو  االقتصاديةبصحة جيدة والتقدم بغض النظر عن خلفيتهم 

دث فرقًا من خالل مساعدة الناس عىل حتديث معارفهم ومهاراهتم بصورة متواصلة  الكبار حيح

طوال حياهتم بحيث حيافظون عىل قدرهتم عىل املسامهة كأعضاء أصحاء يعيشون يف املجتمع. 

 انطالقًا من أن تعليم الشباب والكبار هو حق إنساين شامل ومكمل جلميع حقوق اإلنسانية فهو

خاصة لدي و اجتامعيةواملواطنة من خالل التنمية املستدامة وحتقيق عدالة  واالنتامءيرسخ اهلوية 

املهمشني فهو بحق محاية حلق األجيال القادمة حيث يساهم تعليم الكبار يف إحداث حراك وتغيري 

حول تلك تيؤيت آثاره عىل املدي املتوسط والطويل من متكني حقيقي لإلنسان وجمتمعه فت اجتامعي

 املجتمعات إىل جمتمعات التعلم واملعرفة واملهارات.

من خالل متكني املتحررين من األمية وانخراطهم يف برامج تعليم الكبار من متكني ألوجه 

خمتلفة من برامج التنمية البرشية واملستدامة تصبح املجتمعات املحلية مهيئة لبناء وتطوير جمتمعات 

د كل جمتمع باختالف مستويات التعليم والتعلم والتدريب املهني أن التعلم من خالل قدرة أفرا

شكالت التنبؤ بامل عىليعملوا معًا وفق رؤية مشرتكة ملواجهة املشكالت التي تواجههم بقدرهتا 

املستقبلية وحتديد أولويات ووضع وسائل وطرائق ملعاجلتها مجاعيًا وانتهاج التفكري غري النمطي 

 وابتكارات تفيد اجلامعة وليس الفرد فقط. مبادرات عىلوالعمل 

فخصائص جمتمعات التعلم والتفكري اإلبداعي والتعلم مدي احلياة ليس للخالص 

الفردي ولكن للنمو والتنمية اجلامعية وبذلك يعترب تعليم الكبار جزًءا أساسيًا من التعلم مدي 

ات م له دوٌر رئيس يف احداث التغيرياحلياة وإطار لتعزيز وتطوير املواطنة والديمقراطية وعامل مه

 االجتامعية املنشودة وهو املوضوع الذي تدور حوله هذه الدراسة.



 

 

 إشكالية الدراسة: 

 جمال يف للبحث األبعاد واضحة اسرتاتيجية أو املعامل واضحة سياسة توجد ال انه الظاهر

 يف العلمي بالبحث تعتني قليلة ومؤسسات هيئات عن وجود ناهيك عامة، بصفة الكبار تعليم

 نظرية متاهات يؤدي إىل قد اإلطار هذا يف البحث أن يتصور كان بعضهم لعل بل املجال، هذا

 تناول يف التأخر عزو يمكن ومنه تطبيقية بأعامل جتسد أو تسند مل اذا املطلوب الغرض حتقق ال بحتة

 واضح وال حمددا يكن فلم عام بشكل الكبار تعليم ميدان حداثة – إىل من األبحاث النوع هذا

 التي بالوفرة ليسوا إذ الكبار تعليم ميادين يف املتخصصني لقلة نظرا وذلك رصيح بشكل املعامل

 أنفسهم جيدون القيام بذلك يمكنهم الذين أولئك وحتى العلمي والبحث بالتفكري تسمح

 النفس وعلم االجتامع وعلم الرتبية يف املتخصصني اختاذ فضال عن عدم .أخرى بأعامل منشغلني

ميدان _هذا امليدان  عىلومن هنا جاءت رضورة التأكيد  .العلمي للبحث ميدانا الكبار تعليم جمال

وابراز دوره يف حتقيق تغيريات اجتامعية اجيابية مما يستدعي رضورة توجيه نظر  _تعليم الكبار

وانب التي اجل عىلصفة خاصة الباحثني ايل رضورة االهتامم بالبحث يف هذا امليدان والرتكيز ب

اغفلتها الدراسات التي تناولت هذا املجال بالدراسة والبحث وامهها دور تعليم الكبار يف التكيف 

 حلاق املجتمع بركاب الدول املتقدمة.  عىلمع املستجدات واحداث تغيريات اجيابية تعني 

قضية  ما واقع -االتية: ويف ضوء ذلك تسعي الدراسة احلالية ايل االجابة عن التساؤالت 

تعليم الكبار يف مرص وما مدي استيعاب قضية تعليم الكبار للتغريات املتالحقة يف كافة املجاالت 

مع معينة يف احداث التغيريات االجتامعية اجيابية يف املجت بأدوارتعليم الكبار القيام  بإمكانوهل 

الرقمي  القيام هبذه االدوار فيظل العرصالتحديات التي تواجه قضية تعليم الكبار يف سبيل  وما

  .وكيف يمكنه مواجهة هذه التحديات



 -أهداف الدراسة: 

 وافع قضية تعليم الكبار يف مرص. التعرف عىل -1

 مدي استيعاب قضية تعليم الكبار للتغريات املتالحقة يف كافة املجاالت.  التعرف عىل -2

 مدي امكانية تعليم الكبار يف احداث تغيريات اجتامعية اجيابية.  التعرف عىل -3

لعرص الرقمي يف ا بأدوارهاكتشاف التحديات التي تواجه تعليم الكبار يف سبيل القيام  -4

 ودوره يف مواجهة هذه التحديات.

 -أهمية الدراسة: 

 انه وذلك اجلامعة أو املدرسة يف التقليدية للدراسة بديال أو متديدا سلي الكبار  تعليم إن

 بكونه خيتارها التي والعلمية املهنية خرباته تنظيم إعادة إىل املتعلم، ويسعى عقل بتطور مرتبط

 واهلندسة كالطب متاما دراسة علمية املنطلق هذا من الكبار ، وتعليمهسلوكيات عن مسؤوال إنسانا

 طرائق وحتسني واجتاهاهتم موسلوكياهت الناس، عادات يف تغيري أحداث إىل هيدف والقانون

 رغم الرتبية من مدى أوسع يعترب جماال   وترجع امهية تعليم الكبار ايل انه  بينهم االتصال ووسائله

 حياهتم ممارسة تساعدهم عىل التي باملهارات الكبار تزويد حيث من مشرتكة ميادين من بينهام ما

 موجه فهو النظامي عن التعليم متيزه ايضا مدي الكبار تعليم ومن امهية طبيعية بصورة االجتامعية

 واهلدف النساء، أو بالرجال األمر تعلق سواء كبرية مسؤوليات يتحملون خاص ممن مجهور إىل

والثقافية.  واالقتصادية قدراهتم االجتامعية وتطوير املتعلمني كفاءة زيادة هلذه العملية هو األسايس

االجتامعية واملسامهة يف إحداث  احلياة إدارة يف أوسع بصورة ومسامهتهم دورهم أداء هلم ىليتسن

 أهداف إىل الوصول دون حتول قد العقبات التي ختطي ثم ومن االجتامعية االجيابية هبا، التغيريات

 .وحضارية وهو ما هتدف اليه هذه الدراسة وقومية شخصية



 

 

 مفاهيم الدراسة: 

 البيئات بتغري أغراضها وتعددت الكبار، تعليم أنامط اختلفت لقد مفهوم تعليم الكبار: -أ

. احلرة األكاديمية املهني والدراسات والتدريب األمية حمو بني مفاهيمه وتراوحت والعصور،

ًا منهجيًا باعتباره نشاطًا تعليمي _تعليم الكبار _ويحعرف البنك الدويل التعليم غري النظامي 

ة يس نظامًا بدياًل، وال طريقًا خمترصًا لتثقيف جمموعمنظاًم جيري خارج النظام التقليدي، وأنه ل

رموا فرصة الذهاب إيل  من السكان بشكل رسيع، وإنام هو فرص تعليمية ثابتة تتاح ملن حح

املدرسة، وينطوي عيل تشكيلة واسعة من النشاطات للتعلم ذات الصلة املبارشة بالعمل، هذا 

ل مي ليس أي منهام بدائل يستبعد أحدمها اآلخر، بباإلضافة إيل أن التعليم النظامي وغري النظا

مها نشاطات متكاملة داخل منظومة واحدة، فالتعليم غري النظامي ال يقل أمهية عن التعليم 

ويشمل مجيع النشاطات التي ال جتري داخل  يشءالنظامي بل انه قد غطي قطاعًا حيوي كل 

كام يشري مفهوم تعليم   (1)النظامي تقديمه.، وكل ما ال يستطيع التعليم التقليدينظام التعليم 

( سنة عيل أساس أن 35 - 15الكبار إيل تعليم املواطنني األميني الذين ترتاوح أعامرهم من )

 هؤوليتمسما دون ذلك يقع يف نطاق التعليم النظامي )الرسمي اإللزامي( الذي تتحمل الدولة 

ات واملهني ملواجهة املتغري واالجتامعيثقايف األفراد إعدادًا مناسبًا لرفع مستواهم ال بأعداد

 املتطورة للمجتمع وإتاحة الفرصة أمامهم ملواصلة التعليم يف مراحله املختلفة. واالحتياجات

ملدروس، ا يشري مفهوم التغيري بصفة عامة ايل التحول املمنهج :االجتامعيمفهوم التغيري   -ب

الذي يتم ختطيطه بشكل حريف بام يقلل من األخطار، والسلبيات التي قد تنتج عن عملية 

ويتطلب التغيري وجود خطة واضحة املعامل، فال تغيري دون استرشاف املستقبل،  التحول هذه،

ان  املتوقع املستقبل ومن عىلأ والتخطيط له، واإلحاطة بكافة املتغريات والعوامل التي قد تطر
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تواجه عملية التغيري هذه العديد من التحديات التي تعوق عملية التغيري عن مسارها الطبيعي 

لذا فإن الساعني وراء التغيري جيب أن يفطنوا جيدًا لكل هذه األمور، وأن يكونوا من أصحاب 

ىل إبصرية، ورؤية بعيدة املدى، واإلملام التام بمتطلبات النجاح، ومكامن الضعف التي حتتاج 

يل ا وبذلك خيتلف مفهوم التغيري عن مفهوم التغري الذي يشري  بذل اجلهد بشكل مضاعف

ية التغري حيث تشري عمل التحول املفاجئ يف أحوال يشء معني، وقد حيدث لكافة شؤون احلياة،

إيل استحداث عنارص جديدة يف الثقافة، ويليها أو يتبعها عدد من التغريات يف األنساق 

 اليشء اختالف أو القديمة، واحلالة اجلديدة احلالة بني ما االختالف فهو (2)املختلفة. االجتامعية

 فيصبح باملجتمع يتعلق ما كل االجتامعي التغري الزمن. بينام من حمددة مدة خالل عليه عام كان

 أو املجتمع جوانب عىل يطرأ الذي التبدل أو التحول أو املجتمع حيدث داخل الذي التغري هو

كزيادة عدد األفراد يف جمتمع  الزمن من مدة خالل االجتامعي البناء عىل يطرأ الذي التحول

معني أو نقصاهنم، وهناك من يعرف التغري االجتامعي عىل أنه جمموعة االختالفات التي قد 

 حتدث للظواهر االجتامعية بفعل عامل أو جمموعة من العوامل اخلارجية خالل فرتة معينة. 

لتغري االجتامعي انتقاالً للمجتمع من حالة إىل حالة أخرى، وال يشرتط يف هذا االنتقال ويعترب ا

أن يكون تطورًا، وإنام قد يكون ختلفًا وانحدارًا، كام أن هذا التحول قد يأيت بغرض احلفاظ عىل 

ا ام .متاسك النظام االجتامعي، أو جمموعة العادات والتقاليد والقيم التي تنترش يف املجتمع

التغيري االجتامعي فهو التحول النابع من وجود رضورة إلحداث تغيري معني يف بيئة اجتامعية 

معينة أو يف ناحية من نواحيها، بام يؤدي يف هناية املطاف إىل حدوث تغيري واضح ال حييد عن 

وهذا هو التعريف الذي تتبناه الدراسة والتي تسعي ايل  (3).ائج املرجوة إال بنسب قليلة جداً النت

                                                           
2  - Selignon, Edevin R.A. (editorin chief) and Joson.Alvin (associated editor). 

"Encyclobedia of the social sciences". Vol1 Newyork, Bright commentators. The 

Macmillan company.ND) pp 330-331. 
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اثبات أنه بمقدور تعليم الكبار مع التخطيط املدروس له ان يقوم هبذا الدور يف احداث التغيري 

 االجتامعي املنشود والتخطيط له. 

 مفهوم العرص الرقمي: -3

قق لتعلم الذي حيح ذلك ا -:تتبني الدراسة احلالية مفهوم العرص الرقمي الذي يشري اىل

بني الطالب واملعلمني إلكرتونيًا من خالل شبكات الكرتونية، بحيث تصبح  االتصالفورية 

 الدراسة أو مكان التدريس مؤسسة شبكية.

كام يشري ايل التعلم الذي يتضمن تطبيقات وعمليات متعددة من التعلم القائم والفصول 

 .ل املحتوي من خالل شبكة املعلومات الدولية، والتعاون الرقمي والتي تتضمن نقاالفرتاضية

ي تحقيق التغيير 
 
 : تجتمايي ال اإلطار النظري المفرس لقضية تعليم الكبار ودورها ف

 :االجتامعي لدور تعليم الكبار يف احداث التغيري املفرسة والنظرية الفكرية تتعدد االجتاهات

هدف أسايس ومرشوع من أهداف تعليم  االجتامعيترى يف التغيري  التينظرية الرصاع  -ومنها:

ف من زاوية مصالح خمتل االجتامعيحيث يعالج أصحاب نظرية الرصاع مسألة التغيري  (4)الكبار.

األفراد واملجموعات يف داخل املجتمع، ذلك ان حاجات ورغبات هذه الفئات هي التي حتفز 

وبالتايل رضورة أن يصبح اهلدف الرئيس  (5)وتبعث اجتاهاهتم من تقسيم السلطة واالمتيازات.

لتعليم الكبار هو إحداث تغيريات يف املظهر األسايس واألهداف الرئيسية للمجتمع. فالتعليم 

وسيلة يستطيع هبا مجاعة املصالح زيادة سلطة وهيبة وامتيازات املجموعة. فتعليم الكبار وسيلة 

ري الكبار كقوة جوهرية تسعي إلحداث تأث مهمة من وسائل حتقيق التغيري. ويوحي مفهوم تعليم

دي حت إىلاملجتمع بأن برنامج التعليم ال يكون مرشوعًا وال صاحلًا إال إذا سعي  عىلكبري 

                                                           
4  - Cfk. Jackson and T.lovett, universities and the WEA—an alternative approach, in 

Adult Education, vol 44 no2. 

5  - CF Gerhard Lenski, power and priviledge (new York, 1066), 16-17.  



جلاملية. ونظم القيمة، واملعايري الثقافية أو ا االقتصادية االجتامعيةاألساسية للبني  االفرتاضات

 جتامعياالالنظام  عىلالكبار وينادي باإلبقاء وهنا يوجد رفض تام ألي تفسري ألهداف تعليم 

 (6)القائم.

ولتعليم الكبار أمهية كبرية ألنه خيلق التسهيالت املوقفية التي تعترب عنرصًا رئيسًا من 

. هذه التسهيالت هي عبارة عن الوسائل أو العقبات التي تسهل أو االجتامعيعنارص الفعل 

تعرقل حتقيق األهداف املعلنة يف اإلطار التنظيمي. كام أن معرفة الفرص والقيود القائمة باملجتمع 

عوامل جوهرية حمددة للسلوك. وهلذا السبب الثاين الذي ترجع اليه األمهية الكبرية لتعليم الكبار 

 تشجيع التغيري. إىلاملؤدية كخالق للبيئة 

جتمع وكقوة امل عىلمفهوم تعليم الكبار كقوة تقدمية يسعي أساسًا لفرض تأثري كبري 

ة فعيل اإلنسان، خيضع يف احلياة اليومية لقيود كبري عىلحمافظة مكرسة إللقاء نظرة متعددة اجلوانب 

لراسخة إذا شئنا ا واالجتامعيةة والسياسي االقتصاديةالفرضيات  يتحدىأي نظام لتعليم الكبار أن 

 .االجتامعيله أن يكون فعاالً يف حتقيق التغيري 

غط أنه تعليم لديه هدف يستطيع من ناحية الض عىلتعليم الكبار  إىليمكن النظر بوضوح 

لتحقيق اصالح يف بنية هذه املجموعات )األحزاب السياسية، القوات املسلحة، نقابات العامل، 

املنظمة( باستخدام برامج تعليم الكبار كقوة حمركة اجتامعية وهي مجيعًا وجمموعات الضغط 

تضفي لتي الفرضيات ا يتحدىجمموعات ممثلة هليكل قوي غري منتظم الشكل ويف نفس الوقت ال 

هذه املجموعات رشعية وجودها. والبديل هلذا، يستطيع اعداد الدارسني لعضوية هذه  عىل

وتشجيع احلراك التعليمي  االجتامعية مومسؤولياهتواجباهتم  املجموعات، واعدادهم ملامرسة
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أن تسود فكرة املنافسة بدالً من الرصاع ونبذ اجلامعات لبعضها فاملنافسة تعطي  عىل  (7).واالجتامعي

إحساس بوجود هدف لربامج تعليم الكبار وحيث تؤكد مبادئ املنافسة وفكرة املهن املتاحة أمام 

املواهب والرغبة يف خلق جمتمع مفتوح عادل عيل قيمة اإلسهام الذي يستطيع تعليم الكبار تقديمه 

إن التغيري جيب أن يكون تغيرياً خمططاً له يظهر يف وقت يتكيف فيه املجتمع  (8)شخصية الفرد. لتنمية

ككل مع تعديالت حتظي بقبول عام يف القواعد السلوكية والقيم القائمة، وتستبعد التغريات التي 

 اإلبقاء يفأساس أن هذه التغيريات ال تشكل إسهامًا  عىلقطاعية حملية  الهتامماتتعترب انعكاسات 

ر هي تلبيتها عن طريق برامج تعليم الكبا إنه يمكنالكل واحلاجة اخلاصة الثانية التي يحقال  عىل

عامل منتجني يستمتعون بحياهتم. وهذا يعني حتقيق أكرب استغالل اقتصادي  إىلحاجة املجتمع 

  (9)وفعال للقوي العاملة. كام أنه يعني أن السعادة أحد عوامل الكفاءة.

من املعروف أن نشاطات حمو األمية وتعليم الكبار هي نشاطات إنسانية يف املحل األول، 

 كتسابا عىلتعليم مبادئ القراءة والكتابة واحلساب، وتدريب الدارسني  عىلوبقدر ما تعمل 

إلعداد مستوي معني من ا بعض املهارات ذات الطابع العميل أو النفعي والوصول بمنتسبيها إىل

أيضًا أن املتعلم هو كائن حي له عالقات متعددة ثم تطوير بعضها  االعتبارفإهنا تأخذ يف العلمي، 

يف وقت سابق لالنتساب للربامج بينام بقي بعضها األخر يف انتظار حدوث تغيري ما يؤدي ايل 

الرغم من  تنميتها وتطويرها، والوصول هبا إيل أقيص ما يمكن أن تصل إليه. ويالحظ بأنه عىل

برامج حمو  تلك النشاطات مع نظريات التغيري االجتامعي وأساليبه، إال أنه كان يتم النظر إىل متيش

وما حيدث  عياالجتاماألمية وخمططاهتا وما يرتبط هبا من نشاطات تعليمية بمعزل عن جمال التغيري 

م الكبار يوتتفق الدراسة مع هذا االجتاه وتتبناه كأداة لتفسري واقع قضية تعل فيه من تطورات.

 ودورها يف حتقيق التغيري االجتامعي.

                                                           
7  - The concept of veto-groups is elaborated in David Riesman, the lonely Crowd 

(newYork, 1953), 257-8. 
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ومن االجتاهات املفرسة كذلك لدور تعليم الكبار يف حتقيق التغيري االجتامعي االجتاه 

التغيري  مع فكرة أن اإلنسان قادر عيل القيام بعمليات االجتاهتتميش فلسفة هذا  -التجريبي العقيل:

ل لتمييزه بالقدرات العقلية والذكاء الرضوريني لتقبالذي يتطلبه موقف معني، وذلك  االجتامعي

فكرة التغيري واملسامهة يف حتقيقه إذا ما توفر له وضوح الرؤية والشعور بمدي الفائدة التي يمكن 

أن تتحقق من جراء ذلك. وبالتايل فإنه لن يعارض سياسات التغيري التي يطلب منه املشاركة فيها 

ة عن تطبيق تلك السياسة أو املشاركة يف إحداثها. وينظر اتباع هذا متي عرف مقدار الفوائد الناجت

أنه أعدي أعداء اإلنسان وان التعليم هو الوسيلة احلديثة للقضاء عليه  اجلهل عىل إىل االجتاه

قة باألمية، ختليص اإلنسان من ختلفه الذي يرتبط بصلة وثي وتفجري ينابيع املعرفة التي تعمل عىل

 تسيري استخدام قدراته العقلية يف مع فكرة تعميم التعليم ملساعدة الفرد عىل اهاالجتهذا  ويتمشى

شئون حياته وملواجهة مشاكله وإجياد حلول هلا عن طريق ممارسته للتعليم املنظم يف املدرسة أو 

 وتتفق كذلك الدراسة مع هذا االجتاه إذ لن تؤيت برامج تعليم (10)بربامج حمو األمية وتعليم الكبار.

خدام قدراهتم تالكبار ثامرها مامل يقتنع الكبار بدورهم الفاعل يف احداث التغيريات االجتامعية واس

 العقلية يف التكيف معها واملسامهة يف حتقيقها.

أن اإلنسان حمب للمعرفة وأنه ال  االجتاهيري أصحاب هذا  الرتبوي املعياري: االجتاه

ره باحلاجة لديه وشعو االستطالعاته، وان دافع حب يتوقف عن النشاط يف سبيل التعلم طوال حي

التحصيل جيعله أكثر استجابة للمثريات املحيطة به أو التي يصادفها يف بيئته، وأكثر استعدادًا  إىل

الفكرة القائلة بأن الذكاء أصله  االجتاهالستقباهلا والتأثر هبا. وتؤكد وجهة نظر أنصار هذا 
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تلبية حاجاته عن طريق املسامهة يف جمموعة  عىلالذي يعمل ، وأن الشخص الذكي هو اجتامعي

التعلم مما ينتج عنه تغريات معيارية سلوكية )عادات، تقاليد، اجتاهات...(  إىلالنشاطات املؤدية به 

اسية تسبقه جمموعة تغريات أس عىلالتغريات الذهنية واحلسية. فتغري الفرد يعتمد  إىلباإلضافة 

تميش مع نوعية باتباع مفاهيم ت وااللتزاموتؤدي إليه مثل قيامه بتغيري مفاهيمه السابقة أو تعديلها، 

التغيري املطلوب حدوثه وطبيعته، مما يستدعي بالطبع إعادة النظر يف جمموع اجتاهاته وقيمه 

رد نحو اسلوب التدخل لتوجيه الف عىل االجتاهومفاهيمه ومهاراته وتعتمد الربامج التطبيقية هلذا 

رتحات لطرق مق مأو تقديالتعلم أو التدريب، وإعداد الربامج املناسبة له بمشاركته يف ختطيطها 

تنفيذها، وتدريب العاملني يف الربنامج عيل خمتلف الطرق واألساليب العلمية التي سيجري 

 كحافز لدفع املتعلمني للمشاركة بشكل اجيايبأساليب حل املشكالت  عىل واالعتامداستخدامها. 

مسلك  عن أساليب التلقني التقليدية التي تدفع املتعلم لسلوك االبتعاديف العملية التعليمية، مع 

سلبي. ويستدعي حتقيق ذلك اإلعداد مقدمًا خللق البيئة التعليمية وعمل التجهيزات الالزمة 

بالطاقات اإلبداعية لدي  االهتامملكيفية  إلنجاح هذا األسلوب يف الدراسة. ووضع خطة

ة للمتعلم. اجيابية وإثارة بالنسب أكثرالدارسني بربامج حمو األمية كي تصبح العملية التعليمية 

شعوره باملسامهة الفعلية يف تشكيل ما يقدم إليه. وإتاحة الفرصة للتعديل أو التغيري  إىلباإلضافة 

تعلقة بزيادة الفعالية، أو رفع نسبة املردود مما يضمن رفع أو اعادة النظر يف بعض اجلوانب امل

االجتاه اجلربي  (11) تامعي.االجاملستوى العام وحتقيق نتائج أفضل وبالتايل املسامهة يف حتقيق التغيري 

أنه جيب التدخل بشكل مبارش لتوجيه األفراد إيل سلوك أساليب  االجتاهالقرسي: يري أنصار هذا 

إحداث التغيري املطلوب بطريقة منظمة ورسيعة يف نفس الوقت، ويأيت القرار يف هذه  إىلتؤدي 
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احلالة يف شكل قانون أو الئحة إللزام األفراد بإحداث التغيري املطلوب. ومن املعروف أن مثل هذا 

استخدام القوة ووسائل الضغط سواء كان ذلك سياسيًا أو اقتصاديًا أو يف أي  عىلاإلجراء يعتمد 

شكل آخر عن طريق فرض القوانني وحتديد العقوبات واستخدام وسائل احلرمان من بعض 

من العاملني يف جمال حمو األمية  االجتاههذا  أنصاريف بعض احلاالت وينادي بعض  االمتيازات

حد أدين من  عىلحمو أميته مثل اشرتاط احلصول  عىلبرضورة وجود ترشيعات تدفع األمي للعمل 

وظيف مهام كان نوع الوظيفة. أو حتديد مدة معينة يلتزم خالهلا األميون بمحو أميتهم التعليم للت

 من يفشل يف حتقيق ذلك، أو ربط حمو األمية بتحديد تراخيص العمل عىلوتنتهي بفرض عقوبات 

كعقاب  االمتيازاتأو مزاولة املهن واحلرف، أو فرض الغرامات واحلرمان من بعض املزايا أو 

حمو أميته. ويالحظ أن هذا االسلوب يقف عيل رأس قائمة أساليب  ال يعمل عىل لألمي الذي

التدخل املبارش من أجل إحداث التغيريات املطلوبة خالل فرتة أقرص نسبياً مما لو استخدمت بعض 

ريها والصحية وغ االجتامعية، وقد ساهم بالفعل يف حل كثري من املشكالت األخرىاألساليب 

ري  معدالت التغيري يف الظروف العادية التي يرتك لألفراد فيها حتديد نوع التغيبرسعة تفوق بكثري

ورسعته وجماله، فلم يكن من املمكن أبدًا القضاء عيل بعض األمراض السارية بالرسعة التي 

سارت هبا األحداث لو مل جترب القوانني اآلباء عيل تطعيم مواليدهم خالل فرتة زمنية معينة، ونفس 

جرى استخدامه يف حتديد سن الزواج، ويف إجراء فحوصات خاصة عيل الزوجني املقبلني  ءاليش

حدوث تشوهات لألجنة. غري أننا جيب أن نقف قليالً عند موضوع استخدام  ىفادتالزواج لت عىل

سائل الوضع كثريًا يف احلالتني، ففي امل الختالفيف تطبيق سياسات حمو األمية  األسلوبهذا 

والصحية السالف ذكرها يتوقف األمر عيل فرض التغيري املطلوب مرة لكي تتحقق  االجتامعية

النتائج املتوقعة أما يف مسألة األمية فاألمر ليس سهالً كام قد يبدو، فقد اتضح من بعض الدراسات 



 

 

ائة، ملأن نسبة املرتدين إيل األمية من بني األفراد الذين تلقوا حدًا أدين من التعليم قد تبلغ أربعني با

هذا باإلضافة إيل أن العملية التعليمية هي نشاط مستمر يعتمد عيل استمرارية التدريب واملتابعة 

اهًا سلبيًا يف هناية املطاف وبعد أن يكون القانون قد حقق اجلزء وإال توقف النمو قبل ان يتجه اجت

 الذي حددته القوانني األدنىاألول من العملية واملتمثل يف انتظام الدارس وحصوله عيل احلد 

للتحصيل الدرايس ثم ينتهي القانون بعد ذلك لعدم استمرارية املتابعة. ونظرًا الن برامج تعليم 

عة الفرد واجتاهاته ويف زيادة رس الكبار ال تقل عن غريها من الربامج االجتامعية يف التأثري عىل

ادة قاومة لدية ضد التغري وإيل زيعمليات التغيري االجتامعي وما يرتبط هبا من ارتفاع معدل امل

متسكه باملايض وما يوفره من أمن اجتامعي وطمأنينة، فإنه يمكن املساعدة يف ختفيض تلك املقاومة 

 لدي الدارس عن طريق اتباع بعض اخلطوات الرضورية منها: 

 آلخرين.اقبل  شعور املشاركني بأن الربنامج هو منهم وإليهم وليس شيئاً مفروضًا عليهم من -1

 تأييد املشاركني للربنامج. عىلاحلصول  -2

 السائدة واملتعارف عليها.  االجتامعيةمتيش الربنامج مع القيم واملفاهيم والعادات  -3

 عدم شعور املشاركني بأن الربنامج هو أداة هتدد أمنهم واستقالهلم. -4

 إجياد حلول لبعض مشاكلهم.  عىلشعور املشاركني بقدرة الربنامج  -5

حتديد نوع  هناك اتفاق بني األفراد واملعنيني من منتسبني وعاملني يف الربنامج عىل أن يكون  -6

 حلول وتقدير أولوياهتا.  إىلاملشكلة أو جمموع املشاكل التي حتتاج 

 (12)رضورة قيام الربنامج لتقديم املعلومات اجلديدة التي يميل إليها املشاركون فيه. -7
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اإليامن بأنه نتيجة ملا أحدثه التطور التكنولوجي  إىلويتجه أنصار االجتاه التفكيكي 

املتالحق من ثورة معرفية وتراجع ملكانة الدولة القومية ومؤسساهتا، فلن يستطيع التعليم النظامي 

بمؤسساته تكوين ماهية ثابتة للمتعلم يف هذا العامل املتغري، وهنا ظهرت االجتاهات التفكيكية يف 

، حيث ظهرت الالمدرسية التي ال تنتقد فقط التعليم النظامي وانام جماالت عديدة ومنها الرتبية

تدعو ايل تفكيكه وإلغائه وأن حتل الشبكات التعليمية غري النظامية بدال منه. وحتت تأثري 

الالمدرسية ظهرت آراء وصيغ تعرتف بالبدائل الرتبوية، وتعرتف بأمهية التعليم غري النظامي 

هذا التوجه،  ىلعديثة يف التعليم، وظهرت تقارير وجلان دولية تؤكد وباستخدام التكنولوجيا احل

كامل املؤسسة التعليمية خالل آليات التنسيق والت عىلالرغم من أهنم كانوا يستهدفون اإلبقاء  عىل

بني بحني التعليم النظامي وغري النظامي، ويدعم هذا التوجه املتمسكون باملرشوع احلداثي الذي 

وأشارت  (13)عكس مقصد دعاة الالمدرسية هلدم وتفكيك املدرسة. عىلذلك كرس املؤسسية و

عقدة ومس تضمهامنتائج بعض الدراسات أن التعليم النظامي وغري النظامي  تمرة شبكة تعليم مح

ختدم احتياجات تعلم الناس املتغرية، وأن التعليم النظامي يف فرتة السبعينيات بدأ يف النمو البطيئ 

مواجهة االحتياجات األساسية للفقراء، وشهد زيادة يف عمليات  عىلالتي تؤكد  نتيجة السياسات

إثرائية، عيل عكس التعليم غري النظامي الذي تسارع نموه. وإذا كانت مؤسسات التعليم غري 

الرسيع يف العقدين األخريين من القرن املايض فإنه جيب األخذ يف  االنتشارالنظامي بدأت يف 

لمستقبل، اعتبار أنه ليس نوعًا من التهيئة ل عىلأن فلسفة التعليم غري النظامي تتعامل معه  االعتبار

بل إنه نشاط يستهدف الوفاء باحتياجات حمددة وآنية جلامعات معينة من املتعلمني، حموره املتعلم 

 واملشكالت واملجتمع املحيل. 
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ي ظل العرص الحا
 
ي يواتجهها تعليم الكبار ف

 لرقمية: لي عرص التكنولوتجيا التحديات الت 

كان التعليم النظامي نظامًا موحدا له بداية وعمليات وهناية، فان التعليم غري النظامي  إذا

النقيض من ذلك، فهو جمموعة متعددة من األنشطة قد ال يكون بينها رابط سوي وجودها  عىل

فسها ها وقدرهتا عىل تكييف نمجيعًا خارج املؤسسة التعليمية ملتحمة مع العمل واحلياة، وأصالت

، فإن املجتمع. وفيام عدا ذلك عىليف ضوء ظروفها ووظائفها، وقيمتها الفورية وعوائدها املبارشة 

النظم تتفاوت، بل ختتلف، فيام بينها من حيث املستوي واهلدف والشكل واملحتوي وطرق التعليم 

 والتعلم، ونمط اإلدارة وأساليب األداء.

ح التعليم غري النظامي متحركًا ومنترشًا، فهو مع الناس حيثام حتركوا، ونتيجة لذلك أصب

بل ويسعي إليهم ولو كانوا يف أماكن نائية، وله من مرونة التخطيط ما يسمح بالتكون والتشكل 

بحسب ما يؤدونه من برامج إلشباع مطالب الثقافة واملهن واملواطنة. وهو قليل التكلفة ألنه 

فقات الثابتة واجلارية التي تثقل امليزانيات، يستخدم مؤسسات التعليم يتخفف من مطالب الن

 املدريس وامكانياهتا، وينتفع بكل ما تقدمه الوزارات واهليئات العاملة يف املجتمع.

والتعليم غري النظامي يف فلسفته وبراجمه وتنظيامته وطرائقه تعليم للدارس الكبري يوائم 

وف وإمكانات الدارس، ويتعرف حاجاته، ويتفهم عقليته ونفسيته مواده وأنشطته بام يتفق مع ظر

ويسرتشد بخربته ويرحب بإسهاماته، ويعرف كيف يستثري دافعيته، ويدخل إليه من مداخل 

غري أنه يواجه العديد من التحديات يف ظل العرص احلايل عرص التكنولوجيا الرقمية، مما  (14)خمتلفة.

ريات له القيام بأعباء مهامه يف التكيف مع املتغ يتسنى حتىات يتطلب رضورة مواجهة هذه التحدي

 واملسامهة يف إحداث التغيريات االجتامعية. 
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حيث نجد انه  -والثورة املعلوماتية: التكنولوجيالتقدم  هيومن أهم هذه التحديات 

تتجمع حتت مظلة تعليم الكبار العديد من املؤسسات؛  كصفوف حمو األمية، والتعليم باملراسلة، 

 للعاملني اإلداريني، وبرامج تدريب القادة، اإلجازةوالتدريب امليداين للمزارعني، وصفوف يوم 

طل الرسمية، واملحارضات العامة، ودراسات مسائية للعل امء، ودروس يف والدراسة خالل العح

التدبري املنزيل للنساء، واملدارس الثانوية الشعبية، ومراكز الدراسات اإلضافية، واملعاهد املسائية 

كل هذه املؤسسات تتأثر تأثرا كبريًا ليس بالتكنولوجيات احلديثة  (15)التي يمكن أن تحستجد.

قليدية التي قد مع الطريقة الت يتالءمبل بالتغري يف إنتاج وتوزيع املعرفة، الذي أصبح ال  فحسب،

تطور مستمر تأثرا بالتكنولوجيات احلديثة، فإن  يف يشءتعمل هبا هذه املؤسسات. وما دام كل 

املتغرية، وادارة هذه املؤسسات البد ان تواكب هذا التطور لتستطيع أن تقوم بوظائفها اجلديدة 

ًا تمر دوالب العمل يف دورانه، حمققاإلدارة ترتيبا ألوراق العمل وإعادة ترتيب هلا، ليس بوصف

ألهداف املؤسسة، وبوصفها جتمعًا للطاقات وألوان النشاط، وتوجيهها لتحقيق هذه األهداف، 

 وذلك بوضع املصادر البرشية واملوارد املالية واملعدات، مجيعًا يف الوضع األكثر مناسبة لتحقيقها.

جيب ان تتحول  وبالتايلمن التعليم والتدريب  لقد تشعب تعليم الكبار اىل جماالت عديدة ومتنوعة

إدارته من إدارة تعمل يف نطاق حمدود، داخل إطار حمدد، ويف ظل أوضاع فيها قدر كبري من 

 المتداداإدارة ممتدة ومتشعبة ومتنوعة، لتتناسب مع هذا  إىلالتجانس، لتحقيق أهداف حمددة، 

 مدارس بال أسوار. ومن ثم يكتيس إىلحول املجتمعات  الكبار؛ والذيالذي امتدته جماالت تعليم 

عامل التنظيم أمهية خاصة يف تنفيذ أنشطة تعليم الكبار، ألن تعليم الكبار غري نظامي، وعيل عكس 

عمرة، تتو عىلالتعليم النظامي، ال يستطيع أن يعتمد بصورة دائمة ومستمرة   يل توفريه.مؤسسات مح
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ان انفجار املعلومات أصبح سمة العرص الذي نعيشه والذي أصبح يعرف بعرص املعلومات او 

العرص الرقمي، متييزًا له عن عرص الصناعة أو الزراعة. أما تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 ، وخاصة يف الدول املتقدمة التي دخلتجذرينحو  عىلفهي تغري من طبيعة مؤسسات التعليم 

رفة، فاستحدثت اجلامعة االلكرتونية التي يندر أو يقل فيها التفاعل اإلنساين املبارش الذي عرص املع

يتم يف اجلامعة التقليدية. وحيث أن التعليم بكافة انواعه هو وسيلة حتقيق التقدم والتحديث فيجب 

تتمكن من ان تقود عملية االصالح والتغيري االجتامعي  حتىأن تصلح مؤسساته من نفسها 

 تىحوحيتاج ذلك ايل ان تتطلع هذه املؤسسات ايل املستقبل وتدرك احتياجاته وتسعي ايل حتقيقها 

 التغيري والتكيف. عىلتكون قادرة 

وترتبط املامرسة يف التعليم النظامي باملستوى التكنولوجي الذي يعيشه املجتمع، فاذا كان 

 تعليم الكبار د يف املجتمع، فإن التقدم يفالتقدم التعليمي عامة يرهتن باملستوى التكنولوجي السائ

يرهتن بالتقدم التكنولوجي، فالعمل خارج اإلطار التقليدي ال يمكنه أن ينجز بصورة صحيحة 

بغري أدوات اتصال فائقة القدرة، وهذا رشط تكنولوجي حاسم. ان التعليم التقليدي ال يمكنه أن 

م حمورًا نظريات حديثة جعلت من املتعل إىلاستند يصمد إذا ما استمر يف ممارسته التقليدية، مهام 

العجز عن  ىلإللعملية التعليمية كلها، ذلك أن املامرسة التقليدية أوصلت املؤسسات التعليمية 

تعليم أبنائها بعد الرتاكم الثقايف الذي أحدثته عوامل كثرية. وزحف التعليم غري النظامي مستثمرًا 

ة أكثر مالءمة. وعنرص املالءمة هنا هو تلك األساليب ذلك العجز لتقديم أنامط تعليمي

التكنولوجية التي تعظم من قدرة املتعلم، ليس ملالحقة التغريات يف شتي جماالت احلياة، ولكن 

 للمشاركة الفعالة يف إحداثها. 

نعيشه عرص املعرفة والثورة التكنولوجية ومها سمتان  الذيالعرص  عىلوحيث يطلق 

ائصه املميزة، وتشكالن طبيعة املجتمعات وتؤثران يف املؤسسات التعليمية جيعالن للعرص خص

 النتشاراشكاًل ومضمونًا. فقد شهد النصف الثاين من القرن العرشين جمموعة من التغريات منها 



اهلائل ألجهزة الكمبيوتر وترابطها يف شبكات عاملية، ومنها إطالق أقامر صناعية متعددة معلنة 

، ومنها ازدياد قيمة املعرفة كسلعة ومصدر للثروة وحدوث واالتصاالتاملعلومات ثورة يف عامل 

انفجار يف املعلومات، وتضاعف حجم املعرفة املتوافرة كل مخس سنوات تقريبًا. كل ذلك يعني 

أساس مصدر جديد للقوة والثروة هو املعرفة، وهو مصدر  عىلالدخول يف عرص جديد يقوم 

عليه وحرمان اآلخرين منه. ومن الطبيعي أن هذا العرص اجلديد  يصعب احتكاره والسيطرة

وتغرياته الرسيعة املتالحقة مشاعر متضاربة. فالبعض يرحب به وبام حيمله من خري لإلنسانية، 

والبعض اآلخر يتخوف من انفجار املعلومات وعجز اإلنسانية عن استيعاهبا والتعامل معها، 

 عن كثري من العاملني.  ومن احتامالت هتديد احلريات ستغناءاالويقلق من البطالة التي تصاحب 

الشخصية واخلصوصية، ومن العجز الواضح لنظم التعليم عن مواكبة التقدم العلمي 

تعليم عال من نوع جديد: يستوعب تكنولوجيا املعلومات  إىلوالتكنولوجي. وتبدو احلاجة ماسة 

 ىلع. ويزود طالبه بعقلية نافذة واعية قادرة جتامعيةاالواالتصاالت التي أصبحت جزءاً من احلياة 

 التعامل مع طوفان املعلومات واإلفادة منه، ويؤهلهم للحياة يف جمتمع حر ديمقراطي.

الرغم من قرص الفرتة التي بدأ يتشكل فيها هذا العرص اجلديد فإن سامته ومعامله  عىل

عامل كله .  وال يعني تأثري العوملة أن تتأثر دول الاالجتامعيةسوف ترتك أثرها يف كافة جوانب احلياة 

هبذه احلضارة اجلديدة بالدرجة نفسها. فحضارة عرص املعرفة سوف توجد بدرجة أكرب يف 

املجتمعات املتقدمة. أما املجتمعات األقل تقدمًا، فإن عليها أن حتاول اللحاق بعرص املعلومات أو 

قل النموذج الغريب كام هو. بل باإلفادة من جوهره املعرفة، وجيب أال يكون ذلك بمحاولة ن

حلياة معامل التغري يف ا عىلمع احلضارات القومية. إن التعرف  يتالءموعنارصه األساسية، وبام 

ليم يف ظل العوملة التع عىليف املجتمعات الغربية يف القرن احلادي والعرشين وتأثرياهتا  االجتامعية

جات املجتمعات النامية والعربية بدر إىلتنتقل بعض هذه التغريات أمرًا غاية يف األمهية فسوف 



 

 

أمهية التأثريات  ازدادتحتديد ما املفيد منها. لقد  الرضوري. ولذلك من متفاوتةورسعات 

الثقافات  فظهرت ثقافة عاملية، وضعفت واالتصاالتوالثقافية لتكنولوجيا املعلومات  االجتامعية

ري، وقل التفاعل اإلنساين املبارش. وسوف تضعف سيطرة احلكومة املحلية وازدادت رسعة التغ

، وبالتايل حتكمها يف املعلومات واملعرفة، واالتصاالتأجهزة وتكنولوجيا املعلومات  عىل

باإلضافة إيل توفر كم هائل من املصادر واملعلومات أمام الطالب عن طريق شبكات وقواعد 

  (16)املعلومات.

الكثري من  عيةاالجتاميثري انتشار التكنولوجيات اجلديدة وتغلغلها يف كافة جوانب احلياة 

املخاوف والتساؤالت والتحفظات واملعارضات، فيتخوف البعض من صدمة املستقبل الرتبوية 

ن عمليات التعليم والتعلم وما حتدثه فيها م عىلالتي قد تصاحب طغيان التكنولوجيا اجلديدة 

سالم العام سوف يكون يف صالح تقبل است االجتاهال يسهل ضبطها والتحكم فيها. ولكن تغريات 

املؤسسة التعليمية العليا للتكنولوجيات اجلديدة السائدة يف املجتمع. وخيشى البعض من أن 

التكنولوجيا اجلديدة سوف تزيل الطابع اإلنساين عن العملية التعليمية، وذلك بأن حيل التعامل 

حمل التفاعل اإلنساين املبارش، يف الوقت الذي يقول فيه أنصار التكنولوجيا إهنا قد  تاآلالمع 

ت العملية التعليمية، يتمثل يف تفاعل وتعاون املتعلمني معًا وحت عىلتضفي بعدًا إنسانيًا جديدا 

 إرشاف األساتذة للتعلم من مصادر املعرفة املتنوعة. 

وثورة املعلومات عددًا من التحديات األخرى  يالتكنولوجوتوجد إىل جانب االنفجار 

 برعم يبالتي حتد من شأن اجلهود املبذولة يف هذا الشأن رغم ضخامتها. فجميع أقطار الوطن العر

قيق األهداف إخفاق يف حت إىليف تنفيذ محالت حمو األمية إال أن املؤرشات تشري  التقدم الذي أححرز

 العمل يف جمال حمو األمية. حيث متثلت العقبات يف نقص املنشودة نتيجة املشكالت التي تعوق
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املوارد، وضعف مواءمة املناهج حلاجات الكبار، ونمطية الطرائق املستخدمة وقلة احلوافز املادية 

واملعنوية للدارس واملعلم، ونقص الكفاية، وترسب الدارسني، وضآلة الوعي بأمهية مشكلة 

اد لفة يف املجتمع يف جمال حمو األمية مما يلقي باألعباء بصورة تكاألمية، وقلة إسهام القطاعات املخت

عاتق الدولة. ومن ضمن العوامل أيضاً التي تحعرقل جهود حمو األمية أنه مل تتجسد  عىلتكون كاملة 

 ىلعبعد اإلرادة السياسية املؤيدة لتعميم التعليم األسايس يف أغلب البلدان كربامج عمل تعتمد 

برشية كافية. كذلك حمدودية الدعم املقدم للهيئات املسئولة عن حمو األمية، نظرًا موارد مالية و

التعليم النظامي. كذلك ضعف املستوي النوعي لربامج حمو األمية وأساليبها  عىلللرتكيز 

 إىلا يؤدي الفعالية مم إىلومواردها التعليمية. كذلك افتقاد الربامج املساندة حلمالت ما بعد األمية 

وانخفاض مستوي كفاءة العاملني يف جمال حمو األمية من معلمني  (17)لألمية مرة ثانية. االرتداد

ومسئولني عن التخطيط واإلدارة. فضاًل عن ضعف إشباع املناهج اخلاصة بربامج حمو األمية 

 ذلالحتياجات التعليمية املختلفة لألميني بمختلف فئاهتم فضالً عن األسلوب التقليدي الذي تنف

يف جهود حمو األمية وذلك ألسباب، أمهها الضآلة الشديدة  االشرتاك به. وعدم إقبال املعلمني عىل

 و األمية. أنشطة حم عىلللمكافآت املالية املخصصة، وعدم تدريب املعلمني تدريبًا مؤثرًا فعاالً 

ي مواتجهة التحديات اتخاذ 
 التالية:  تاإلتجراءاتقتض 

يفيد  يثح -العمل:التكامل بني التعليم النظامي وغري النظامي )تعليم الكبار( ومؤسسات  -1

هذا التكامل يف تبادل اخلربات واقتباس اإلجيابيات، إذ لدي كل من النوعني ما يفيد به اآلخر. 

فلم تعد األفكار التي تدعو ايل النمطية مقبولة ومل تعد مؤسسات التعليم النظامي حمتكرة 
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وأن البعض يدعي أهنا فقدت وظيفتها األساسية يف عرص املعلوماتية  رفة، خاصةللمع

باعتبارها املحتكرة للمعرفة والقادرة عيل نقلها للطالب، وذلك بعد انتشار الشبكات 

والوسائط التكنولوجية الفائقة التي تستطيع القيام بعمليات النقل للمعارف بطرائق تتميز 

فرة للمؤسسات التعليمية النظامية التي حتتكرها الدولة، ومن هنا بالدقة والرسعة غري املتو

جاءت الدعوات إلنقاذ تلك املؤسسات من خالل تكاملها مع مؤسسات التعليم غري 

 ىلإالنظامي. ومن خالل تيسري صيغ التعليم من بحعد لتكوين مواطن أو إنسان كوكبي يسعي 

أن يحستعان بكافة املصادر والوسائط  التعليم املستمر مدي احلياة، ولتحقيق ذلك جيب

التعليمية، سواء كانت نظامية أو غري نظامية. واحلقيقة أن فكرة التكامل هذه أكدت عليها 

مجيع مؤمترات تعليم الكبار، كام أكدت عيل دور املنظامت التطوعية من خالل إطار التعليم 

إقامة صالت  عىلامي مع التأكيد املستمر الذي تتكامل فيه وظائف التعليم النظامي وغري النظ

بني التعليم، وعامل العمل بام يتسق مع مفهوم التعليم املستمر الذي يحعد تعليم الكبار جزءًا 

منه، كام أنه يحعرب عن املجموع الكيل للعمليات التعليمية النظامية وغري النظامية التي تؤدي 

 (18)لتنمية الشاملة.املشاركة يف ا وإىلنمو اإلنسان نموًا متكاماًل،  إىل

مد عيل أصبح يعت االقتصادومن دواعي التكامل بني التعليم النظامي وغري النظامي أن 

حمورًا أساسيًا لإلنسان، ودعم هذا  االتصال، األمر الذي جعل خاصية واالتصاالتاملعلومات 

التوجه تضاؤل سلطة الدولة ومؤسساهتا، أمام الرشكات متعددة اجلنسيات التي متلك أصوالً 

رتق كل التي خت واالتصاالتتفوق الناتج اإلمجايل لكثري من الدول، بجانب ثورة املعلومات 

غريات ابة مؤسسات الدولة للتاحلدود التقليدية، وتالزم ضعف الدولة ومؤسساهتا مع بطء استج

احلادثة يف السوق، وبالتايل فإن مؤسسات التعليم العايل النظامية عليها مراجعة أدوارها إذا أرادت 
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أن تبقى؛ فلم يعد من املقبول أن حتدد سنوات معينة للتمدرس تتيح للخريج التأهيل لشغل وظيفة 

اد يف أو عرص املعلوماتية، حيث التغري احلحمددة حتي بلوغ سن التقاعد، يف عرص ما بعد الصناعة 

امعات سوف كثريًا من اجل"املهن، وبالتايل يف الصفات واملهارات التي تتطلبها تلك املهن، ذلك أن 

يتغري بشكل جذري نتيجة لثورة تكنولوجيا املعلومات. ويف هذا اإلطار أصبحت مؤسسات تعليم 

إذا ة خاصة، واخلطاب الرتبوي بصفة عامة، فالكبار، حتظي باحلضور يف اخلطاب العاملي بصف

كانت تلك املؤسسات توسع دائرة انتامءات الفرد خارج احلدود الضيقة للسوق والدولة القومية، 

فية واملهارية التي للتغريات املعر االستجابةفإهنا أيضًا تتصف باملرونة والتنوع، األمر الذي يتيح هلا 

هام يف تطلب طريقًا رسيعًا للتكيف مع تلك التغيريات بل اإلسيتطلبها السوق رسيع التغري الذي ي

حتقيقها، األمر الذي فرض عيل مؤسسات التعليم النظامي أن تعيد تقييم أهدافها وأدوارها 

ووظائفها وأساليبها وأن تتخيل عن نمطيتها. واألمر الذي يؤكد أن تعليم الكبار يحعد مظلة جتمع 

م بطريقة جممل العمليات التعليمية التي تت إىلالنظامي، مما يشري  التعليم النظامي والتعليم غري

نظامية أو غري نظامية وعرضية، وتتيح تنمية القدرات وحتسني مؤهالت املتعلمني وحتويل 

مية الثقافية املشاركة يف عمليات التن عىلاجتاهاهتم بام يسهم يف تنمية الشخصية املتكاملة القادرة 

 املستقلة واملتوازنة.  عيةواالجتام واالقتصادية

هذا التكامل حترير التعليم العايل وإطالق حرية التنافس فيه مع توسيعه  عىلهذا، ويرتتب 

تطوير  حد تبني مبدأ التعليم العايل للجميع. كذلك إىلوحتقيق ديموقراطيته وتكافؤ الفرص فيه 

اعات املعتمدة والشهادات أساليب جديدة ملتابعة العملية الرتبوية بدال من املقررات والس

ضة التخصصات العري إىل واالجتاهجانب جتاوز التخصصات الضيقة  إىلوالدرجات العلمية، 

والدراسات البينية واملتعددة. فضاًل عن اإلفادة من أفضل ما تقدمه التكنولوجيا الرتبوية احلديثة 

لتفاعلية. وعدم يم والشبكات اوتطبيقاهتا يف عمليات التعليم والتعلم، والتكييف مع عوملة التعل



 

 

ي وتعزيز القيم، وغرس مفاهيم العمل اجلامع االجتامعيةجتاهل أمهية الرتبية األساسية والوظيفة 

ملجتمعية وقادرًا ا لالحتياجاتوالتفكري الناقد والتعليم املستمر. كذلك جعل التعليم العايل مالئاًم 

 ىلعالتالؤم مع التغريات املستمرة، واإلفادة من التطورات التي حتدث حوله. والتأكيد  عىل

الوسائط  املعرفة والرتكيز عىل الستيعاباملحارضات كمعيار  إىلاخلربات التعليمية وإعادة النظر 

املتعددة ومصادر التعلم املتنوعة. فضالً عن تكوين وإعداد خرباء ونظم معلومات ومؤسسات 

التعامل مع التسارع يف املعلومات والبحوث والدراسات متعددة التخصصات  عد عىلتسا

والعلوم. مع مراعاة مبدأ املسئولية واملحاسبة ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة، الذين يعملون، 

 الستقاللامستواهم العلمي، واحتامءًا بمبدأ  حد بعيد، دون رقابة وحماسبة حقيقية اعتامدًا عىل إىل

اجلامعي وما ينبغي أن يتوفر لدهيم من مبادئ ومسئولية أخالقية، إال أن إساءة استخدام هذه الثقة 

 وهذه احلقوق يستدعي تطبيق هذا املبدأ برصامة.

انطالقًا من مبدأ وحدة وتكامل املعرفة وامتثاالً  الكبار من أجل اإلعداد للمستقبل:تعليم  -2

يته، تعلم لتحقيق النمو املتكامل لكافة جوانب شخصحلقيقة التغري املتسارع، واحتياجات امل

لعامل تشري إيل أن ا "مارجريت ميد"أصبح التعليم النظامي يعاين من أزمة هيكلية، مما جعل 

الذي يولد فيه الفرد اآلن خيتلف عن العامل الذي يعيش فيه شبابه، وأيضًا العامل الذي يري فيه 

طة الذي يتلقاه الفرد يف أثناء طفولته وشبابه، نقشيخوخته، ولذا أصبح التعليم النظامي 

البداية ملا سوف يتعلمه يف مرحلة الكرب ملواجهة حاجاته النامجة عن التغري يف املجتمع؛ غري 

أنه غري كاف، مما يعني رضورة وجود بني وصيغ أخري تتكامل معه ومنها تعليم الكبار حتي 

 (19)ملعارف مدي احلياة.تتكامل املعارف لدي الفرد وحتي تستمر هذه ا
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نقصد باملرونة هنا اتاحة الفرصة للراغب يف التعلم يف الدخول يف أي  املرونة يف التعليم: -3

قطاع أخري، أو العودة بعد ان آخر أو من شعبة إىل مستوي تعليمي أو االنتقال من ختصص إىل

طويل، والرشط الوحيد هو اجتياز امتحانات القبول. ويتم العمل هبذا املبدأ يف عديد من 

الدول املتقدمة؛ ففي اجلامعات الربيطانية واألمريكية والكندية تنظم فصول خاصة للعائدين 

قية الطالب الكبار، مع بالتعليم النظامي من كبار السن، فيام يحعرف بصفوف الناجحني أو  إىل

ن وجود أنامط متعددة غري نظامية ع العاديني يف تلك الكلية صباحًا أو مساءًا، باإلضافة إىل

طريق التعليم املفتوح، أو مؤسسات التثقيف والتدريب أو التأهيل يف مواقع العمل، أو 

 (20)التعليم باملراسلة.

ل التلقني وإنام من خالل تنمية مهارات هذا من خال يتأتىلن  تنمية مهارات التعلم الذايت: -4

التفكري العلمي ومن خالل تنمية مهارات الدراسة والفهم والتفسري واسترشاف املستقبل 

بدءًا من مجع املعلومات، وما يرتبط بذلك من حتديد اهلدف وتوظيف لعمليات التصنيف 

راك العالقات تائج وإدوالتبويب والتحليل واملقارنة والتأمل والتجريب وربط األسباب بالن

املعقدة وأوزاهنا، وطرح التساؤالت وحل املشكالت وتعميم البدائل والتفكري املنظومي يف 

انات تنمية امك مواجهة النظرة األحادية يف التفسري والتحليل، وهذه املهارات تساعد عىل

ح من املتا التعلم الذايت، وهو ما يمثل بعدًا هامًا لتنمية قدرات البحث العلمي وتوظيف

 املعارف العلمية والتكنولوجية يف زيادة اإلنتاج واخلدمات.

يتطلب ما سبق إدخال الوسائط املتعددة يف مؤسسات التعليم العايل ويف مقدمتها 

الكمبيوتر واإلنرتنت، مما ييرس اللحاق بالطريق الرسيع للتعلم وتظل مهمة التعليم النظامي 

التعلم  ىلعمن مهارات التعلم الذايت، ومن ثم يصبح قابالً وقادرًا حمورها إنتاج خريج قد تم متكينه 
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ن تحسهم يف إيضاح اخلاصية األساسية ملاهية اإلنسا لالتصالمدي احلياة، كام أن الوسائط املتعددة 

 . االتصاليف القرن احلادي والعرشين وهي خاصية 

 -االجتامعي: التنمية والتغيري  يفتطوير تعليم الكبار أداة للمسامهة  -5

ثمة عالقة تبادلية ال يمكن تغافلها بني التنمية والتغري وتطوير تعليم الكبار؛ فلن تتحقق 

التنمية دون القضاء عيل مشكلة األمية بنوعيها )األبجدية والتكنولوجية( وذلك بمشاركة 

بني  املحتقيق التك مؤسسات وأفراد املجتمع التطوعية والرسمية يف حل تلك املشكلة، وعىل

املؤسسات النظامية وغري النظامية استنادًا إيل الفلسفة املوجهه للمجتمع التي تتبني مبدأ التعليم 

للجميع ومفهوم التعليم مدي احلياة والرتبية املستمرة، وهذه املفاهيم جعلت التعليم يتحول إيل 

ل لتعليم النظامي مازاتعلم يتجاوز حدود الزمان واملكان من خالل التعليم غري النظامي، إال أن ا

صاحلًا ملواجهة نوعيات خاصة من احلاجات التعليمية لألطفال والشباب، وإن كان التعليم غري 

قيق مبدأ . وتحسهم هذه املرونة يف حتالنظاميالنظامي تزداد احلاجة إليه نظرًا ملرونته مقارنًة بالتعليم 

له  أن التعليم يف هذه احلالة سيكون، واألخرىاحلقوق  عىلالتعليم حق للجميع ورشٌط للحصول 

اته، وبالتايل وسياسية وثقافية وأخالقية يف الوقت ذ واجتامعية اقتصاديةعظيم األثر يف حتقيق عوائد 

فتعليم الكبار هبذه السامت يحعد رضورة ملحة من أجل التنمية البرشية التي هي الرشط الرئيس 

 .االجتامعيلتحقيق التطور والتنمية والتغيري 

االقتصاد  يفإعداد األفراد املؤهلني للقيام بدور بارز وفاعل  يفإن لتعليم الكبار دور كبري 

كبار ومن ثم فان تعليم ال التكنولوجييتطلب مهارات جديدة تواكب عرص التطور  الذياجلديد 

يتم تقديمه بواسطة مؤسسات متنوعة ربحية وغري ربحية، ومؤسسات املجتمع املدين، ووسائل 

 االتصال، وأماكن العمل بشكل نظامي وغري نظامي وغريها.



وبذلك يكون تعليم الكبار هو املجال التعليمي الذي تظهر ممارساته بحكم طبيعته 

الدارس  التعلم، وبرتكيزه عىل ، وكعلم وفن ملساعدة الكبار عىلعن تعليم الصغار واختالفه

هلك الذي سيادة املست مبادئواحتياجاته واهتامماته، واتاحة اخليارات العديدة أمامه، بحيث يبلور 

قًا حلاجة تقديم السلع وف إىلظهر يف االقتصاد اجلديد، بمعني أنه إذا كان االقتصاد اجلديد هيدف 

 عليم الكبار يقدم التعليم وفقًا حلاجة الدارس واهتامماته.املستهلك، فإن ت

أنه ليس فقط أداه لإلصالح االجتامعي، ولكن لتحقيق  عىلتعليم الكبار  إىللذا ينظر 

التغيري املجتمعي الشامل، ومن هنا قد ال يكون من املبالغة القول بأن تعليم الكبار يمكن أن يساعد 

عها غيريات التي حتدث يف جمال االقتصاد، وهييئ األفراد للتعامل ماليوم املجتمع عيل تقبل كل الت

 (21)والتكيف هلا.

 : ي التكيف مع المستجدات وتحقيق التغيير التجتمايي
 
 دور تعليم الكبار ف

كل التغريات والتحوالت واملستجدات التي حتدث عيل الساحة املحلية والعاملية التي 

احدثت تغريات بنيوية يف كافة املجاالت االجتامعية عيل كل املستويات، أدت إيل توليد العديد من 

الضغوط للوفاء باحتياجات جديدة فعيل سبيل املثال: التحوالت التكنولوجية وثورة املعلومات 

تصاالت والتوجه نحو جمتمع املعرفة مل تولد فقط احلاجة إيل نوعية جديدة من املعارف والقيم واال

واالجتاهات واملهارات، ولكنها غريت من مفهوم األمية ليتضمن أيضًا املطالبة ملحو األمية 

كافؤ ، وتغري تبعًا لذلك مفهوم تاألخرىاملعلوماتية والتكنولوجية، وحمو أمية الوسائط اإلعالمية 

 الفرص التعليمية، بحيث ظهرت أبعاد جديدة له مل تكن موجودة من قبل.
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 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف توصيل استخدام إىلكام أدت الثورة املعلوماتية 

اخلدمات األساسية للمواطنني مثل الصحة والتعليم واخلدمات احلكومية، وظهرت احلكومة 

وين، والتطبيق عن بحعد، والتعلم اإللكرتوين، وغريها مما يثري اإللكرتونية، والتطبيق اإللكرت

احلديث اليوم حول املهارات اإللكرتونية التي أصبحت مطلوبة للحياة يف املجتمع، واالستفادة 

 من منافعه.

اإلنرتنت يف مدارس التعليم النظامي، بحكم رضورة  واستخدامدخول الكمبيوتر، 

راد ام أن اجليل احلايل يسمي بجيل اإلنرتنت. مما يتطلب توعية كل أفبني األجيال، ب املساواةحتقيق 

 ىلع، وحقوقهم وواجباهتم كمواطنني، ويالحظ أنه بدأ يطلق اليوم وخماطرةاملجتمع بمزاياه 

 ريبية.مدرسة أو مؤسسة تد إىلولو مل يكن منتسبًا  ىاملواطن هنا مصطلح الدارس اإللكرتوين حت

اجة قوة العمل ح إىلفقط  النامية ليسها من استثامر أجنبي مبارش يف الدول نتج عن أدت العوملة وما

للتعليم والتدريب عيل أحدث مهارات التكنولوجيا الرفيعة، ولكن أيضا رضورة تعلم اللغات 

 .األخرىورضورة دراسة الثقافات 

مكن ي وسلبياهتا ال بإجاباهتاأن هذه الظاهرة  عىليتفق املؤيدون واملعارضون للعوملة 

م الكبار العاملني يف كل الدول يف جمال تعلي عىلإيقافها، فنحن ال نستطيع منع اإلنرتنت، لذا يكون 

والتنمية البرشية، وخاصة يف الدول النامية، القيام بدورهم يف توعية املواطنني بظاهرة العوملة 

  (22)ذاهتا.
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جيلها  ىلإتزايد املطالبة بتطبيق حقوق املواطنة، وحقوق االنسان التي وصلت اليوم 

الثالث، وأصبحت مواطنة مدنية، وتشمل ليس فقط احلقوق باملعني السيايس، ولكن باملعني 

االقتصادي واالجتامعي أيضا، ومن ثم احلق يف التعليم، واحلق يف تعليم الكبار عيل وجه 

 توعية كبرية. إىلتاج اخلصوص، وكل هذا حي

يعني احلق يف تعليم الكبار أن تلتزم الدولة بتوفري هذا النوع من التعليم للقادمني عليه، 

والراغبني فيه، والباحثني عنه، وليس عليها التعلل بضيق املوارد املالية، وبخاصة يف جمال تعليم 

العاملي  مااللتزاوخصوصا يف ضوء  الكبار، وجمال حمو األمية األبجدية، وحمو األمية املعلوماتية،

 ببناء جمتمع معلومات للجميع.

التغريات التكنولوجية والتنظيمية التي أثرت كثريًا يف جماالت العمل املختلفة، نتيجة ملا 

رتبط أفراد املجتمع مهارات جديدة ت اكتسابتتطلبه من مهارات فكرية، تشري وتؤكد عيل رضورة 

القرارات املتعلقة بسري اإلنتاج يف ظل ظروف تتسم باملخاطرة، وعدم التأكيد،  اختاذبالقدرة عيل 

ات والتوجيه والرقابة، وغريها من مهار واإلدارة،، والتجديد، والتنسيق، واالبتكارمثل التخطيط 

 (23)كانت تقترص يف السابق عيل قلة متميزة حمددة من مديري املشاريع، والقائمني عيل إنشائها.

-ج تعليم الكبار هي جزء من السياسات االجتامعية يمكنها أن تلعب دوراً رئيسياً أن برام

ليس فقط يف تصحيح أوجه القصور الواضحة يف نظام االنتاج واملجتمع، ولكن أيضًا كمحفز 

للتغيري؛ فربامج تعليم الكبار بكل أشكاهلا يمكن تنفيذها بواسطة منظامت غري حكومية داخل بنية 

ة للوصول ايل املعرف األخرىفيمكن تنظيم حلقات الدراسة والندوات واألشكال  حمددة بذاهتا.
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التي يكون فيها الفرد هو مركز العملية التعليمية. كذلك يمكن لقادة النقابات والنشطاء السياسيني 

واالجتامعيني، ونشطاء اإلنرتنت، ومعلمي الكبار وغريهم القيام بدور كبري من خالل توحيد 

جياد مناخ يوصل التغيري االجتامعي داخل حدود النظم السياسية واالقتصادية، ليأيت جهودهم، إل

تعليم الكبار الذي جيب أن يظل حمتفظًا باسمه، وال يذوب يف مسميات التعلم املستمر، والتعلم 

مدي احلياه، ولكن يكون جرساً موصال إليهام، ليكون حمافظاً عيل تنوع أشكاله وتكاثرها من برامج 

و األمية، وحتي التعليم املفتوح، والتعليم اإللكرتوين، ليكون هو الشكل املطلوب لتهيئة حم

املجتمع لكل تلك التغريات والتكيف معها، فتعليم الكبار يركز عيل الطالب، ويلبي حاجاته يف 

 اد املستهلكجتسيد اقتص بإمكانهالوقت واملكان والظروف التي تالئمه، وبذلك يصبح هذا التعليم 

يف جمال التعليم. ويتطور مع التكنولوجيا وقفزاهتا املستمرة ليأخذ أشكال عديدة من تعليم مفتوح 

 تعليم مرن يتكيف مع الزمان واملكان، ويلبي حاجات الدارس. مع االقتصاد املفتوح، إىل يتالءم

وعندما يصبح تعليم الكبار نوع من التعليم الرضوري للجميع يف مراحل التحول احلالية 

والتوجه نحو جمتمع االقتصاد واملعرفة، هنا البد أن تقوم الدولة بدور كبري يف تعريف املواطنني 

بكل حقوقهم )املجتمعية( السياسية واملدنية. وأن تسهم يف التدريب، وأن يكون هلا دور أسايس 

يه. وأن تسهم يف تقديم تعليم تعوييض لتحقيق املساواة بني األجيال، ليس فقط القراءة والكتابة ف

بمعناها املألوف، ولكن األمية املعلوماتية واملعرفية بكل ما يتطلبه ذلك من رضورة وضع تعليم 

اعدة عيل سالكبار بكل براجمه وأشكاله يف إطار رؤية منظومية، ليقوم تعليم الكبار بدوره يف امل

حتقيق التغيري والتحول املجتمعي، مع رضورة الربط املتكامل بني التعليم النظامي وتعليم الكبار 

الكبار، فحني نتحدث عن شكل األرسة يف املجتمع  اكتشافمن منظور أن دراسة الطفولة تعيد 

و دور أسايس، ه املعرفة يأيت الطفل يف املقدمة، فدور األرسة يف التنشئة وتشكيل الشخصية للطفل

ويكون مهاًم أكثر باإلضافة إيل ذلك دورها يف تعزيز وتنمية فكر ما وراء املعرفة، ويتزايد هذا الدور 



مع التوجهات اجلديدة نحو دعم كل أشكال العالقة بني األرسة واملدرسة، والتعليم يف مرحلة 

  (24)الطفولة املبكرة، والتعليم باملنزل وغريها.

بشكل  انام حيدث االجتامعيحتقيق التغيري  يفيقوم به تعليم الكبار  الذيوهذا الدور 

تدرجيي إصالحي فالتعليم الصالح النافع سيبقي هو األمل بالنسبة لألقطار العربية للخروج من 

ش فيها ولتحطم دائرة اجلهل والفقر واملرض التي يعي واالقتصادي واالجتامعيربقة ختلفها الثقايف 

بعضها، ولسد الفجوة أو اهلوة التي تفصل بينها وبني البلدان املتقدمة، ولبناء جمتمع عريب متعلم 

واع بواجباته وحقوقه وجدير بديمقراطية حقه. ولعل أول املداخل األساسية يف حتقيق هذه التنمية 

، األمية وحموها، وتعليم مجاهريه وكباره عىلدأ أوال يف القضاء الرتبوية ألي جمتمع حضاري تب

وتوفري أطر واعية ناقدة ألبنائه تشارك فيها كل مؤسساته الرتبوية غري النظامية كاجلمعيات 

والنوادي ووسائل اإلعالم ودور العبادة... الخ ليتكامل دورها يف عملية تربوية  واالحتادات

 االجتامعيةومية باعتبار أن هذه هي املدخل احلقيقي للتنمية البرشية موحدة مع دور الرتبية النظا

، امعياالجتهو الركيزة األساسية يف عملية التغيري  ألن التعليمذلك  (25)يف املجتمع. واالقتصادية

هو املصنع الذي تتكون فيه اخلربات وهو املصدر الذي تنبع منه املعارف. إنه املدخل احلقيقي 

وال تحعد التنمية الثقافية  (26)وارتقائه، كام أنه املفتاح الفعيل لتحقيق التقدم والرفاهية.لنهضة املجتمع 

عاماًل مكمالً للتنمية الشاملة ومنظاًم هلا فحسب؛ بل إهنا أداة حقيقية لتحقيق التقدم، فالثقافة جزء 

ضاء عيل ها الق، وتتطلب زيادة فرص االنتفاع هبا واملشاركة فياالجتامعيةال يتجزأ من احلياة 
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التي متنع طبقات عريضة من السكان من االنتفاع باملعارف  واالجتامعية االقتصاديةالفوارق 

العلمية والتكنولوجية األساسية، ومن ثم متكني املحرومني من التعليم من دخول عامل احلرف 

بل  (27)وتوعيتهم باحتياجاهتم الثقافية. ة؛ ذلك لتنمية البرشيترسيع ا إىلوتعليم الكبار هو أكثر السح

تمع، اإلنتاج وتوجيه حياة املج عىلصناع احلياة، الكبار العاملني أو من لدهيم القدرة  أنه يتجه إىل

التأثري  ىلعاملشاركة وامليرس هلا. إنه األكثر قدرة  عىلالصحيح القائم  االجتامعيإذا ما اتبع النظام 

 واالجتاهاتيدها، وتزكية القيم النبيلة يف إكساب هؤالء الكبار املعرفة، واملهارات وجتد

التي  تصاديةواالق واالجتامعيةالصحيحة. ذلك أن للتعليم، وتعليم الكبار خاصة، األدوار الثقافية 

نوعيتها، أو ب االرتقاءأصالته، أو جتديد حياته، أو  عىلاحلفاظ  عىلال يكون املجتمع بدوهنا قادرًا 

 االنتقال ىلإلبرشية، أو التأثري فيها. كام أن املجتمعات ال تتهيأ اإلسهام القادر يف مسرية احلضارة ا

من مرحلة التلقي إيل رحاب اإلبداع دون تأسيس أركان التعليم املستمر املتطور وإتاحته 

 (28)للجميع.

 التوصيات: 

 يمكن لتعليم الكبار أن يقوم بدور يف حتقيق التغيري االجتامعي يكون من املهم: حتى

 ملعارفه ومؤسساته للتوعية ونرش االتعبئة لكل جماالت تعليم الكبار وأدوات حتقيق نوع من -1

 والقيم واملهارات التي يتطلبها االقتصاد اجلديد وجمتمع املعرفة، وخاصة:

 مراكز حمو األمية األبجدية، ومراكز تعليم الكمبيوتر واللغات األجنبية. -
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 فتوح.مؤسسات مواصلة التعليم، والتعلم من بعد والتعلم امل -

الوحدات املجمعة، ومؤسسة الثقافة العاملية والثقافة اجلامهريية ن واملساجد والكنائس  -

واألحزاب، ومراكز رعاية الشباب، وأقسام اخلدمة العامة باجلامعات، والوحدات ذات 

 الطابع اخلاص، وغريها من مؤسسات تنمية الفرد واملجتمع.

اج يتعلق بالرتبية املستمرة وانت وكل ما كاديمية،واألاملجامع اللغوية واالحتادات العاملية  -

 املعرفة.

أدوات تعليم الكبار مثل الكتب واملجالت واملكتبات واملتاحف واملسارح ودور السينام  -

 واإلذاعة والتليفزيون.

وضع رؤية وسياسة جديدة لتعليم الكبار يشارك فيها املسئولني يف الوزارات املختلفة  -2

واجلامعات والتعليم النظامي، ورجال األعامل، وغريهم من أصحاب النفوذ، إلعادة رسم 

 املستوي املحيل والعالقة باملستوي الدويل، ووضع املعايري التي عىلاخلريطة وحتديد األدوار 

مؤسسات تعليم الكبار لتحقيق التحول االجتامعي يف مرص، ملواكبة االقتصاد  تسري عليها كل

 اجلديد وجمتمع املعرفة.

ياًم للكبار يف املجتمع، ليكون تعل املتعددة،االهتامم بتعليم الكبار يف عالقته باملجتمع بتقسيامته  -3

 وباملجتمع، وللمجتمع.

ن أدوات واإلرشاد يف املكتبات وغريها م تشجيع التعليم الذايت واملستمر، وتقديم املعلومات -4

 تعليم الكبار.

تقوم مؤسسات تعليم الكبار بتقديم برامج لتنمية املجتمع ترتبط باحتياجات واضحة  -5

تفرضها طبيعة التحوالت املجتمعية والثقافية، إلكساب األفراد اجتاهات ومهارات ومعارف 

 يق أهداف تنمية املجتمع. جديدة متكنهم من حل املشكالت املختلفة، ومن ثم حتق



 

 

تقديم تعليم كبار من أجل املجتمع من خالل برامج متنوعة ومتعددة يف حمتواها، وأساليب  -6

ه تصميمها خصيصًا للوفاء باحتياجات ويتم-املتعلمالحتياجات  تستجيب-توصيلها

واهتامماته، مثل الربامج املهنية، برامج لشغل أوقات الفراغ، برامج لتحقيق التنمية األرسية 

والشخصية، برامج تعليم اللغات والكمبيوتر وغريها، وتقديم كل ذلك سواء من خالل 

ظامية، أو القائمة، أو غري ن أشكال تعليم كبار نظامية مثل التعليم املفتوح يف إطار اجلامعات

 ال نظامية وعرضية من خالل وسائل اإلعالم والبيئة املجتمعية. حتى

رتنت، اإلن اقتصادلتعليم الكبار، فإذا كان االقتصاد اجلديد هو  كأداةدراسة دور اإلنرتنت  -7

، حيث كل املستويات لتعليم الكبار عىل كأداةفإن هذا الوضع يتطلب دراسة دور اإلنرتنت 

مستوي مرص  سبيل املثال يف تنظيم احلمالت املرتبطة بقضايا معينة عىل عىل استخدامهيمكن 

 والدول العربية.

وهكذا توجد حاجة ملحة اليوم أكثر من أي وقت ميض إيل إعادة هيكلة تعليم الكبار 

مألوف  وا هماملتفرق؛ نظرًا الن مؤسسات تعليم الكبار بحكم طبيعتها يف تنوع معقد، عيل عكس 

يف التعليم النظامي، وذلك وفقًا لتنوع أهدافها ومجهورها، وأشكاهلا وتبعياهتا، لذا فإن هذا املجال 

يتطلب مناقشة بني صناع السياسة يف كل القطاعات عيل مستوي الوزارات املختلفة، 

ميع، جلحول مفاهيم ومعايري موحدة حمددة هيتدي هبا ا لالتفاقواملرشوعات، واملجتمعات املحلية 

وبكل ما يتطلبه ذلك من رضورة التعاون بني االقتصاديني وخرباء الرتبية، وعلامء االجتامع، ليتم 

دمج سياسات تعليم الكبار يف السياسات االقتصادية والتعليمية واالجتامعية، وعملية التنمية 

 (29)م.لككل، من اجل حتقيق التغيري االجتامعي املطلوب يف اقتصاد التعليم وجمتمع التع
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