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  تعليم وتعلم الكبار في عصر ما بعد جائحة كوروناسياسات 

 "رؤية استشرافية"

 ر أحمد عمري ودكتور/ عاش
 

 رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار
 جامعة عين شمس –كلية التربية  –مدرس أصول التربية 

 مقدمة 
 يمكننا ال ومشاهد  حقائق ثمة أمام  ومباشرة  حقيقية مواجهةتضعنا هذه الورقة في        
 يها و  األرضاية الكارة مع وتصارعت  بل تسارعت  التي الكونية الجائحة مثل منها؛ الفكاك
 أو إنااذار سااابق وباادون  ،عجيبااة بصااورة االسااتثنائي بطشااها تمااارس التااي ،كورونااا جائحااة
 أخبارهاا وعان عنهاا الحاديث  فاي اإلعاالم وسائل تتبارى  التي الكونية الجائحة هذه ترقب،
 حقيقااااة تصااااف التااااي البيانيااااة واألشااااكال ،والمتحركااااة ،الثابتااااة وسااااائل والصااااورال بشااااتى

حيااث تناااقش هااذه الورقااة  ،لمواجهتهااا والبشاار العلماااء وجهااود  ،انتشااارها وكيفيااة ،الجائحااة
ا، ماااع التركياااز علاااى قضاااية جائحاااة كوروناااا  وتاااداعياتها علاااى تعلااايم وتعلااام الكباااار عالمياااً

الحااديث عاان  "المحــور األول"، بحيااث يتناااول التجربااة المصاارية فااي تعاملهااا مااع األزمااة
 كورونااا فيااروس تااأثيرات ؛ "نياالمحــور الثــ "أزمااة فيااروس كورونااا المسااتجد، بينمااا يتناااول 

 جائحااة تااأثيرات يتناااول ف" المحــور الثالــ "أمااا ، المسااتدامة التنميااة أهااداف علااى المسااتجد 
، الااذي يتناااول "الرابــع المحــور"، وأخيااًرا الكبااار وتعلاام تعلاايم علااى COVID-19 كورونااا
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 ة، والرؤياااا الكبااااار وتعلاااام تعلاااايمجائحااااة كورونااااا علااااى  أزمااااة إدارة فااااي المصاااارية التجربااااة
 .فية لتعليم وتعلم الكبار في عصر ما بعد كورونااالستشرا

أحااد ارئااة التااي تسااببها الكااوارث واألزمااات، حاااالت الطال فماان الجاادير بالااذكر، أن       
 ، فاااألمر ال يتوقااف فقااط عنااد التحااديات اإلنمائيااة التااي يواجههااا المجتمااع الاادولي أخطاار

وإنمااا يتعاادى ذلااك ، الطارئااة األوضاااع ذههاا  يعانيهااا اإلنسااان جااراءالمعاناااة المباشاارة التااي 
األساباب الطبيعية، أو الناتجة عن تفشاي األماراض واألوبئاة مان األزمات والكوارث  كون 

تاادفع الفئااات وغالبااًا مااا ، االقتصااادي -باال االنهيااار -للركااود و  ، والتمييااز،فقاارالرئيسااة لل
ت التاااي التاااداعيا ثمااان هاااذه ، وبخاصاااة األطفاااال، والنسااااء، والكباااار،المهمشاااة والضاااعيفة

 -اآلن –ماراض واألوبئاة، كماا هاو الحاال تخلفها الحاالت الطارئة الناتجاة عان تفشاي األ
كماااا تتسااابب فاااي انهياااار الااانظم (، Corona virusكورونـــا  فيـــروسفاااي ظااال تفشاااي )

ا مهااددة  ،التعليميااة تفشااي األمااراض واألوبئااة التااي تهاادد حياااة نتيجااة بااالغلق وتجعلهااا دائمااً
 اإلنسان.

ت المن مجا ًما مه زمات مجاالً ألوسياقات الكوارث اأوقات في يعد التعليم و       
 لى استخدامها عيمكن لة التي على األد ة ئمرسات قاالعلمي؛ ألنه ينشىء مماالبحث 

الذين هم بأمس الحاجة   دارسين،أرض الواقع بحيث تكون فعالة وموجهة نحو ال
فيروس )مثل تلك التي سببها األزمات، و للكوارث أعقاب مواجهتهم في واصلة تعليمهم لم

حكومية  غير ال المنظمات لهذه البحوث أن تساعد كما يمكن  ،(Covid-19كورونا 
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)نشرة   من جراء تلك األزمات والكوارث  حتملةلمالسلبية المعلمين على تجنب المشاكل وا
 .( 2،  2019نوراج الخاصة،  

  هيتكون  ربما ،هائلة بأزمة التعليم د د يه قد  جلالً  احدثً  -ا حاليً  – العالمويشهد       
 في( COVID-19 كورونا فيروس) جائحة تسببت عصرنا الحديث، حيث  في األخطر
  من  يقرب  ما أي ،دولة( 161) في  التعليم عن وشاب  طفل مليار  1,6 من أكثر انقطاع

  نعاني  وقت  في  ذلك وجاء، العالم مستوى  على  بالمدارس الملتحقين الطالب  من (80٪)
  ال لكنهم  المدارس، في الطالب  من الكثير فهناك عالمية، تعليمية  أزمة من بالفعل فيه

 البنك مؤشر ويظهر، العملية الحياة في يحتاجونها التي األساسية المهارات  فيها يتلقون 
 في الفهم أو  ،القراءة يستطيعون  ال الذين الطالب  نسبة أو – (فقر التعلم) عن الدولي
، الدخل ومتوسطة منخفضة البلدان في بلغت  قد الطالب  هؤالء نسبة أن – العاشرة سن
، اسوءً  النتيجة تلك ازدياد  إلى الجائحة  هذه تفضي وقد (، ٪ 53)  الفيروس تفشي قبيل

 نتيجة لآلتي: 
 غلق المؤسسات التعليمية النظامية وغير النظامية.  -

 .الدراسة من التسرب  معدالت  زيادة -

 زيادة أعداد األميين.  -

 الدول. معظم  هامن يعانيالتي  التعليمية النظم في اواة سالم انعدام -

التي يعانيها األفراد، المشكالت التربوية المنظمات الدولية رصدت العديد من وقد        
، والتي من  2020كورونا، الذي اجتاح العالم مع بدايات عام جائحة ظل أزمة في 
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تتطلب فرًصا بديلة للتعليم والتعلم للدمج   االفتقار لتلبية احتياجاتهم التعليمية التيأبرزها 
فضاًل عن نقص  -خاصة بعد غلق المؤسسات التعليمية  – واصلة التعلم مدى الحياةوم

العديد منهم  ار للمعلمين والمدربين األْكفاء، فواالفتق أوقات األزمات،معلمي الكبار في 
ا األساس، فإن  ذ معلمو ضرورة ليس لديهم خبرات كافية ويفتقرون للمهنية، وعلى ه

أصبح ضرورة حتمية  في بيئات الطوارئ ي الكبار وتنمية كفاياتهم المهنية تدريب معلم
"، وكذلك Covid-19"وباء كرونا في وقتنا الراهن والمستقبلي، وبخاصة بعد تفشي 

انتشار الحروب والنزاعات المسلحة، األمر الذي أدى إلى منع ماليين األفراد الكبار  
الذهاب للمؤسسات التعليمية بسبب تلك الظروف الطارئة، حيث يمكن   حول العالم من

 ، تساعد على دمجهم مرة أخرى في المجتمع.لتعليم الكبار توفير بيئة تعليمية آمنة لهم
 corona virus المستجد: ما هو فيروس كورونااألول:  المحور
نفس   لىشارة إإلل( 19-وفيد ، وك وروناكوس ير فلحان )المصط غالًبا ما يستخدم       
إال أن فيروسات كورونا هي في الواقع عائلة من الفيروسات التي يسبب  العدوى،

بعضها أمراًضا لإلنسان، في حين ال يتسبب البعض اآلخر في ذلك، والفيروس الذي 
(، أو فيروس كورونا المرتبط  SARS-CoV-2يثير قلًقا بالًغا في الوقت الحالي يسمى )

وال يوجب الخلط بينه وبين فيروس مرض  ؛2الحادة الشديدة نوع  ةبالمتالزمة التنفسي
(، SARS-CoV-2، إذ إن فيروس )2003السارس الذي كان الجميع متخوًفا منه عام 

)المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  "19-هو الذي يتسبب في مرض "كوفيد 
2020 ،16.)  
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  انتابتهم  والذي األرض، سكان جموع بين عز والف الهلع من حالة أحدث هذا الفيروس      
  ظهورها؟ سبب  هو وما ظهرت؟ وأين كورونا؟ تعني ماذا معرفة  قبل النفسية األزمات 

 بمجرد الجميع أذهان إلى بدرت  تساؤالت  الفيروسات؟ هذه لمواجهة عالج هناك وهل
 .األمر معرفة

 خلق على اقادرً  كان ةجرد مال بالعين يرى  ال فيروساً  أن اآلن للجميع الواضح األمر     
  بما  م، حياته مفردات  ترتيب  إعادة على  الجميع وإجبار العالم، هذا في الفوضى من  حالة

 إلى وصل والذي - المتفشي الفيروس هذا دق فقد  ،منه الوقاية  إجراءات  مع يتناسب 
  :أهمها من كثيرة ألشياء لالنتباه اإلنذار أجراس -الوباء درجة
 العدوى بالفيروس.ية من ااتباع إجراءات الوق -

 . الشخصية النظافة على الحفاظ -

 . متزن  ورياضي وغذائي صحي نمط تبني -

 اتباع أساليب غير تقليدية في مواصلة التعليم والتعلم في ظل األزمة. -

تدريب الصغار والكبار على   خالل من وتعليم الكبار التربية دور يأتي هنا ومن      
 البعض، نظر وجهة من  ترفاً  -قبل ذلك  - كانت ية ر ضرو  حياتية  ، ومهارات صحية قيم

 األمر كن، ولعليه ُيجبر ما إلى اإلنسان يستجيب  ما ودائماً  ،امجبرً  الجميع أصبح واليوم
  ،ؤسسات التعليميةالم إغالق) مظاهرها  من والتي الحياة إيقاف  هو والقاسي الحتمي
  معظم  إغالق مة،عالا واألماكن  النوادي إغالق والمصحات، المستشفيات  امتالء
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شبح غامض  إلى الفيروس هذا فتحول ،(.. الخ العبادةدور  إغالق، الحكومية المصالح
 يهدد جميع سكان العالم. 

تنمية على أهداف الالمستجد أثيرات فيروس كورونا المحور الثاني: ت
 امةالمستد

بكل  ةي صحية عالمية، بل هي أزمة إنسانزمة فيروس كورونا ليست مجرد أزمة أ     
، السياسية، والتعليمية،  واالجتماعية ،االقتصادية" :ها العديد من األبعاد ألن ل المقاييس،

تنفيذ لهذه األزمة تأثير عميق وسلبي على فإن  باإلضافة إلى ذلكوالثقافية، ..الخ، 
؛ حيث إن نسبة كبيرة من موارد العالم ستذهب لمواجهة 2030 التنمية المستدامةخطة 
ط التنمية المستدامة في خطتبقى نسبة أقل فيما بعد لتنفيذ وس ،كورونا فيروسآثار 
 العالم.
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 (1شكل رقم )
 تأثير جائحة كورونا على أهداف التنمية المستدامة 

     
هدًفا  17) تشمل المستدامةأهداف التنمية من الشكل السابق، يتضح أن       

وقد تم تحديد هذه ، ة للجميعر استدام، تستهدف بناء مستقبل أفضل وأكث(اعالميً 
والمزمع تحقيقها   ،2015األهداف من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 

ى ما تم إحرازه من نجاحات في تحقيق  إل، وتستند هذه األهداف 2030بحلول عام 
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(، كما تشمل كذلك مجاالت جديدة، مثل: 2015 - 2000األهداف اإلنمائية لأللفية )
المساواة االقتصادية، وتعزيز االبتكار، واالستهالك المستدام، والسالم، و خ، المنا يرتغ)

جميع هذه األهداف مترابطة، وتحقيق هدف منها سيكون له تأثير إيجابي  ، (والعدالة
جاءت جائحة كورونا لتعصف بهذه األهداف، وتؤثر سلًبا  لكن  ،على األهداف األخرى 

بطريقة مباشرة، وبعضها اآلخر بطريقة غير   امةة المستد على تنفيذ معظم أهداف التنمي
 : (0202)عمر الحسيني،  على النحو التالي،  مباشرة

فيروس كورونا على هذا يؤثر قد  :الفقر على القضاءب الخاص (1) للهدف بالنسبة .1
 – لدى نسبة كبيرة من الناس يمكن أن يؤدي فقدان الدخلالهدف مباشرًة، حيث 

وعدم ، إلى الوقوع تحت خط الفقر ،المجتمع واألسر نضعيفة مرائح الش ال وبخاصة
الحكومات توفر لهم بعض استطاعتهم الحصول على قوت يومهم، وهذا ما جعل 

 .. ولكن إلى متى ستستمر هذه اإلعانات؟.   اإلعانات المادية والعينية
 حتواءالالزمة ال التدابير أدت  لقد  :الجوع على القضاءب الخاص  (2) للهدف بالنسبة .2

وتقليل ساعات  الحجر الصحيمن خالل فرض  -فيروس كورونا انتشار  مةأز 
بشكل كاٍف، مما أدى إلى   إلى تعطيل إنتاج الغذاء وتوزيعه - وغلق المدن العمل

وبذلك أثرت زيادة أسعاره بشكل كبير، مع صعوبة توفره في الكثير من المناطق، 
 . نمية المستدامةهداف التجائحة كورونا بالسلب على الهدف الثاني من أ 

أظهر فيروس كورونا العديد الصحة الجيدة والرفاه: الخاص ب( 3بالنسبة للهدف ) .3
الضغط المجال الصحي على مستوى العالم، والتي من أهمها: على من السلبيات 
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أعداد كافية من  عدم وجود الشديد على النظم الصحية والرعاية الصحية، في ظل 
التنفس   جهزةوبخاصة أ ،لطبية واألجهزة زمات االمستلة قلة وفر المستشفيات، و 

عدم  ت األزمةكما أظهر ، األطباء ومقدمي الخدمة الطبية وقلة أعداد اعي، الصن
، وجود خطط مسبقة لمواجهة الكوارث الطارئة، مما أثر على ارتفاع أعداد الوفيات 

 .على مستوى العالم والمصابين
يأتي  جميع:لمنصف والشامل للالجيد واالتعليم ( الخاص ب4بالنسبة للهدف ) .4

بسبب وذلك ًرا بجائحة كورونا، أث من أكثر أهداف التنمية المستدامة ت  الهدف الرابع
، ووجود ما يقرب من )مليار شخص( ميةيعلتغلق معظم المدارس والمؤسسات ال

كما أظهرت األزمة عدم جاهزية غالبية الدول لنظام خارج المؤسسات التعليمية، 
ح فيها هذه الخدمة لغالبية النامية التي ال تتاد، خاصة في الدول يم عن بعالتعل
دارسين، وبالتالي التأثير بالسلب على برامج تعليم وتعلم الكبار المتاحة قبل  ال

 األزمة.

فقد أثر ( الخاص بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: ل5بالنسبة للهدف ) .5
لى أدت إة شرة، حيث إن األزمغير مبا  يروس كورونا على هذا الهدف بطريقةف

، والتي ليس  الفجوة بين الطبقات، خاصة بالنسبة لألسر الفقيرة واألشد فقًرا يعتوس
ديها إمكانيات متاحة لمواكبة التعايش مع أزمة كورونا، باإلضافة إلى أن غالبية  ل

كورونا  التي تأثرت أكثر بعد جائحة  ،هذه األسر من العمالة غير المستديمةمعيلي 
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. كما تتحمل النساء عبء الرعاية غير مدفوعة األجر، ويشكلن فقدوا وظائفهمو 
 غالبية العاملين في مجال الرعاية الصحية واالجتماعية أثناء تفشي المرض.

هذا  تأثر: ينمو االقتصادالالعمل الالئق و توفير ( الخاص ب8بالنسبة للهدف ) .6
ادي، مما أدى شاط االقتصاض الن خفانبجائحة كورونا، نتيجة بير الهدف بشكل ك

خاصة في  وبجميع أنحاء العالم، عطل كثير من القوى العاملة عن العمل في إلى ت
  ،القطاعات األكثر تضرًرا التي تضم نسبة عالية من العمالة ذات األجور المتدنية

ومواجهة  ،وقوع تحت خط الفقرالخطر ، مما أدى بهم إلى المنتظمةوالعمالة غير 
  .رة التعافي العودة ألشغالهم بعد فت  أكبر في تحديات 

مستدامة:  المجتمعات المدن و بال ة( الخاص12، 11، 10، 9)  بالنسبة لألهداف .7
فيروس  ياء الفقيرة خطًرا أكبر للتعرض ليواجه السكان الذين يعيشون في األح 

وصعوبة   ،بسبب الكثافة السكانية العالية، وسوء ظروف الصرف الصحي ؛كورونا
 . يفةمياه نظ  توافر

 جائحة  أثرت  :اآلمنة جتمعات والم والعدل سالمالب الخاص  (16) للهدف بالنسبة .8
أكثر المناطق في العالم تأثًرا  إن حيث  مباشر، بشكل الهدف هذا على كورونا

النزاع، لما يعانيه شعوب هذه المناطق من ضعف بجائحة كورونا هي مناطق 
واالقتصادية من قبل ظهور  ،يةجتماعاالو  ،اإلمكانيات في جميع المجاالت الطبية

وبعد ظهور هذه الجائحة، تعاني هذه المناطق من عدم وجود وسائل ، هذا الفيروس
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ا الحماية من الفيروس والعالجات المتاحة له أو المستشفيات التي يتلقى فيه 
 .المرضى العالج

 وروناك جائحة أثرت  :األهداف لتحقيق الشراكات ب الخاص  (17) للهدف بالنسبة .9
 ي رد فعل قو  من الجائحة أحدثته لما بالشراكات، الخاص  الهدف هذا على لسلب با

ضد العولمة، وإغالق المجاالت الجوية لكل دولة، وعدم استقبال رعايا الدول 
، مما أثر على التعاون األخرى، وإيقاف الرحالت السياحية خوًفا من انتقال العدوى 

ورغم ذلك فهناك تعاون من   المستدامة،التنمية لتحقيق أهداف  والشراكات بين الدول
 ،الخبرات في مجال مكافحة األمراض والفيروسات تبادل نوع آخر يتمثل في ضرورة 

 .وما يستجد من وسائل للمكافحة والعالج

  في العالم تعليم وتعلم الكبار على COVID-19 كورونا ات جائحةتأثير المحور الثال : 
بدأت أجراس اإلنذار تدق للتحذير من تزايد  دما ، عن2020 ية شهر فبرايرنهامع      

كورونا المستجد، قام البنك الدولي بتشكيل فريق عمل عالمي متعدد تفشي فيروس 
في  ،واإلجراءات التي تتخذها للتكيف معها ،القطاعات لدعم تصدي البلدان لهذه األزمة

 ،ررة األخرى ان المتضقليل من البلد  وعدد  "الصين"ذلك الوقت، لم يكن هناك سوى 
عدة أيام أغلقت وبعد  مؤسسات التعليمية،تفرض التباعد االجتماعي من خالل إغالق ال

 مليار طالب)دولة( مؤسساتها التعليمية، مما أثر على ما يزيد عن  120حوالي )
جل أل  م أمام أعينه تغلق ؤسساتهم التعليميةرأوا م ،في جميع أنحاء العالم (ودارس كبير

 .ىغير مسم 
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 أكثريكون  الكبار"وتعلم  تعليم" على جائحة كورونا  تأثيربالذكر، أن  الجدير منو       
 التسرباألمية و  معدالت  فيها وترتفع التعلم، نتائج فيها تنخفض  التي  البلدان في تدميًرا
 أن يبدو  وبينما ،الصدمات  وجه في الصمود  على القدرة فيها وتضعف التعليم، من
 داخل االجتماعي التباعد  لفرض  منطقًيا الً ح يمثل ةلتعليمي ؤسسات االم القإغ

  على  متناسب  غير سلبي تأثير له سيكون  طويلة لمدة إغالقها فإن المحلية، المجتمعات 
 يمثل  وقد  المنزل، في للتعلم أقل فرص لديهمدارسين ال فهؤالء ،تضرًرا األكثر الطالب 
على كاهلهم وكاهل   اديةاقتص اءً أعب التعليمية مؤسسات ال خارج  يقضونه الذي الوقت 

 الحصول نطاق توسيع في -األنفس بشق - تحققت  التي للمكاسب  يمكن كماأسرهم. 
  بقى إغالق مؤسسات تعليم الكبار، وت تمديد  مع وتنتهي بل تتوقف، أنالكبار  تعليم على

 فرتتو  ال  لمن نالالم بعيدة - بعد  عن التعلم مثل - بديلة خيارات  على  الحصول إمكانية
 في الخسائر  من المزيد  في األمر هذا يتسبب  وقد ، واإلنترنت؛ االتصال وسائل لديهم
 . للدولة جراء توقف األنشطة بها االقتصادية الفرص   وتقلص  ،البشري  المال رأس
 تعليم وتعلم الكبار في أوقات األزمات والكوارث:دوار مؤسسات أ

  تدعم  أن األزمات  أثناء يميةالتعل ات اإلجراء بإمكان أنهمن األمور المسلم بها،        
الدارسين الكبار،  على األزمات  تلك أثر تخفيف مع العامة الصحة وتعافي الوقاية

النظامية وغير   –ؤسسات التعليمية الم تحويل يمكن الصحية، المرافق تندروعندما 
كما  – األزمات  أثناءالمصابين مؤقًتا  تجازحجر صحي الح مراكز إلى  -النظامية 
حجر مستشفى  بسرس الليان، الذي تحول إلى ي لتعليم الكبارلمركز اإلقليمع احدث م
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 يؤخذ أن يجب  هذا كل -وعزلهم عن المجتمع حتى التعافي  ،صحي لعالج المصابين
  التعليم ، كما أن والتعافي ،التكيف مرحلتي في والسيما تخطيط،ال عملية في االعتبار في

 أو ،التكيف على همتساعد ، من خالل موالشباب  األطفال حماية  في يساهم أن يمكن
 ما مع أكبر بسرعة والتعافي األزمات، أثناء الطبيعية األوضاع على ما حد  إلى الحفاظ
 بعد، عن التعلم مهارات  اكتساب  أي، المفيدة الجديدة المهارات  بعض  اكتساب  من ُيرجى
 .لذلك اجةالح دعت  متى الرقمية المهارات  إتقان من ومزيد 
رز أدوار وأهـداف تعلـيم وتعلـم الكبـار فـي أوقـات األزمـات ق يتضح أن أبمما سب      

 (23 -22، 2002: )سوزان نيكوالي، والكوارث، تتمثل في اآلتي
ــة مهـــارات البقـــاء .1 : تاااأتي تنمياااة المهاااارات الحياتياااة لااادى الكباااار الالزماااة تنميـ

 فاااي حااااالت تعلااايم الكباااار  لحميااااتهم والبقااااء علاااى حيااااتهم، فاااي مقدماااة أولوياااات 
ت الالزمة للتعامل ماع األخطاار والتهديادات مثال: الوقاياة الطوارئ، مثل: المهارا

فاااي ماان عااادم اإلصااابة بااااألمراض واألوبئاااة، وزيااادة الاااوعي باألساااليب الصاااحية 
 التعافي .. وغيرها. 

ف األثر النفسي  يتخف: وذلك من خالل تنمية مهارات التكيف واالندماج .2
تفشي األوبئة  القتصادية لجتماعية واار االثاآلالناتج عن  يجتماعاالو 

مساعدة الكبار على استعادة الثقة بالنفس، والقدرة على التأقلم  عبر واألمراض، 
ألزمة، مع األخذ في االعتبار اإلجراءات والتعايش واالندماج والتكيف مع ا 

 االحترازية الالزمة للوقاية من مخاطرها. 



- 94 - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حل الكبار في تنمية مهارات  لمن خال : وذلكاألزمات تنمية مهارات إدارة .3
في سياقات األزمات والكوارث،  الفقدان والخسارةكالت، ومهارات مواجهة المش

ويمكن  ات واألوبئة .. الخ، يروسف التفادي اإلصابة بو األزمة، وأساليب مواجهة 
أن يتم ذلك عن طريق إدخال محتوى معين مثل: "أساليب الوقاية، ونشر 

 ات .. الخ".   فاعل اإليجابي مع األزمفرصة للتوعي، وإتاحة الال
فالمهااارات الحياتيااة ذات أهميااة قصااوى فااي حاااالت تنميــة المهــارات الحياتيــة:  .4

الطااااوارئ واألزمااااات، فهااااذه المهااااارات تساااااعد المتضااااررين ماااان األزمااااات علااااى 
 مواصلة النمو، وإحداث التغير المطلوب في ضوء المستجدات. 

ال يمكن تجاهل المهارات األكاديمية   :ةي كاديمالمهارات األر إكساب الكبا .5
الطوارئ، فاألزمات غالًبا ما تؤخر الدارسين من   األساسية للكبار أثناء حاالت 

و ألن التعليم ينقطع  الناحية األكاديمية، إما لغياب نظم التعليم الموجهة لهم، أ
  اب أمًراوالكتابة والحسويعتبر اكتساب الكبار لمهارات القراءة  من حين آلخر، 

ة هذه البرامج  خص الكبير وكفايته الذاتية؛ فضاًل عن أهمي حيوًيا الستقاللية الش
في تقديم آليات الدعم النفسي االجتماعي للكبار، حيث توفر إحساًسا بالحالة  

 السوية وفرًصا لإلنجاز. 
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خالل أزمة  الكبار  وتعلمالتجربة المصرية في إدارة أزمة تعليم المحورالرابع: 
 روناكو 
  تتم والتعلم التعليم عمليات  وكانت  ،لها نهاية ال مستمرة عملية التعليم كان لما       

 على  سلبية  تداعيات  من كورونا جائحة ألقته ما ظل وفى فإنه ؛لوجه اوجهً  مباشر بشكل
  فيه يجتمع يالذ  يالتقليد  التعليم صور معها تعطلت  نحو على  ،والتعلم التعليم عمليات 
 استمرارية لمبدأ اوتحقيقً  الزامً  أصبح  ،لوجه وجها يمكان زيح يف مدرسلا مع الدارس
 ولما ،الرقمية والتقنيات  الكمبيوتر أجهزة تقودها بيئة ص ف التعليم يكون  أن والتعلم التعليم
 التنفيذية المسئوليات  مباشرة بها المنوطالمؤسسة  يه الكبار لتعليم  العامة  الهيئة كانت 
للمتحررين من  ، ومواصلة التعلم األمية محومجال  يف لالعم  بهاطل يت يالت يميةوالتعل

 ،ومناهجها ،وخططها ،الدراسة نظام إقرار :المسئوليات  هذه  بين من وكان األمية،
ي تبني استراتيجية  ف الكبار لتعليم العامة الهيئة شرعت ؛ ومراحلها المختلفة ومستوياتها

زمة جائحة الكبار في ظل أ وتعلمعليم في ت الحديثةتعتمد على توظيف التكنولوجيا 
   كورونا.

 تدخالت الهيئة العامة لتعليم الكبار لمواجهة األزمة: 
كشفت األزمة التي خلفتها جائحة كورونا مدى الخلل في البنية التكنولوجية         

لمؤسسات تعليم الكبار في مصر، والتي وضعتها أمام تحدي كبير، ويتمثل الجانب 
المؤسسات التخاذ أساليب غير تقليدية  احت مساحة أمام ها أتمة أنلألز  إليجابيا

األزمة، هذه عت الهيئة العامة لتعليم الكبار لتدارك وإبداعية في مواجهة األزمة، لذا؛ س
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دون بأساليب غير تقليدية، تعتمد في المقام األول على التكنولوجيا، و والتعامل معها 
على المواطن المصري، الدولة حفاًظا ت بها ناد  التي حترازيةاإلخالل باإلجراءات اال

 :  وتمثلت تدخالت الهيئة العامة لتعليم الكبار في اآلتي
    وضع خطة تنفيذية الستخدام التكنولوجيا في مجال محو األمية وتعليم الكبار: 

  وجياالتكنول إلى نلجأ  ما دائماً  العالمية واألزمات  الطبيعية الكوارث  ظل في       
  هنا  ومن  مؤقت، بشكل األزمة من المخرج سبيل على أو ،الحل سبيل على إما ،اوأدواته
، حيث األزمات  تخطي على اإلنسان مساعدة في ووسائلها التكنولوجيا أهمية ظهرت 

وغلق فصول محو األمية، وفصول  الدراسة  إيقافإما  ين خيار  بين أصبحنا اآلن 
تخفف  بديلة إلكترونية بلسُ  اتباع أوبشكل كامل،  مواصلة التعلم للمتحررين من األمية

  سير توقف حاالت  في أساسياً  عامالً  التكنولوجيااألمر الذي يجعل من  ،من حدة األزمة
  طبيعي، بشكل  اليومية الحياة
 كورونا  تعليم الكبار في ظل جائحةتكنولوجيا المعلومات البديل األفضل ل ❖

تقليدية لمحو األمية   بادرات غيرالتي أطلقت م –أكدت تجارب الكثير من الدول       
أن استثمار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم؛ يساعد في  –تعليم الكبار و 

الجتماعية  توصيل التعليم إلى األشخاص المستبعدين، والمهمشين، التي تحول ظروفهم ا
ين نوعية  يساعد في تحس واالقتصادية دون االنتظام في مؤسسات تعليم الكبار، كما أنه 

. وتزداد أهمية استخدام (90، 2018)قاسم بن محمد البلهيشي،  لتعليم المقدم لهما
تكنولوجيا المعلومات في تعليم الكبار في ظل األزمات والكوارث، التي تؤدي إلى إغالق 
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المؤسسات التعليمية، كما هو الحادث مع جائحة كورونا التي أغلقت المؤسسات 
؛ لذا عظم دول العالمفي م -بشكل شبه كامل  - ر النظاميةالنظامية وغيالتعليمية 

الستمرار النظم   –بل الخيار الوحيد  –أصبحت التكنولوجيا هي السبيل األفضل 
بين األفراد لعدم تفشي فيروس كورونا  التعليمية، في ظل دواعي التباعد االجتماعي 

  .المستجد 
 م وتعلم الكبار:ت في تعليمات واالتصاالدواعي االعتماد على تكنولوجيا المعلو  ❖

من أبرز دواعي االعتماد على التكنولوجيا في تعليم وتعلم الكبار، في ظل        
 األزمة التي خلفتها جائحة كورونا، ما يلي: 

في معظم دول العالم بسبب اإلجراءات االحترازية   غلق المؤسسات التعليمية .1
 ورونا.التي تتخذها الدول لمنع تفشي وباء ك

عن تقديم خدماتها بالطرق التقليدية في ظل  عليمية الحالية ة التألنظمعجز ا .2
 األزمات.

عجز المؤسسات التعليمية عن تقديم الخدمة التعليمية لألعداد المتزايدة الراغبة   .3
رامج تعليم الكبار المتنوعة: "محو األمية، البرامج التكميلية، في التعليم في ب 

 . وغيرها". المهنية . يب، والتنميةمواصلة التعلم، التدر 
عدم التوازن في التوزيع الجغرافي للمؤسسات التعليمية، نتيجة التركيز على   .4

المناطق المكتظة بالسكان، والمناطق الحضرية، في حين يتعذر الحصول  
 ت التعليمية في المناطق النائية والريفية. على الخدما
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صادرها، ر، وتعدد مرحلة االنفجاالغزير للمعلومات، الذي يصل إلى م التدفق .5
ا من قبل الكبار الراغبين في التعلم المستمر، والتزود بالمعرفة  وصعوبة متابعته
    مدى الحياة.   

 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعملية تعليم وتعلم الكبار:أهمية   ❖

لية التعليم  لوجيا المعلومات واالتصاالت في عمتتعدد المزايا التي تقدمها تكنو       
وتزداد أهمية االعتماد على التكنولوجيا في أوقات  بخاصة للدارسين الكبار،والتعلم، و 

األزمات والكوارث، التي يصعب معها استخدام الطرق التقليدية في التعليم التي تتطلب 
كورونا، وتتمثل مزايا  وجود الدارسين في قاعات الدراسة، كما هو الحال في أزمة 

 : تعليم الكبار فيما يلي تصاالت فيلمعلومات واالتكنولوجيا ا
حاالت الطوارئ واألزمات التي تحول دون فتح المؤسسات   مع  يتناسب  .1

   التعليمية.

على مشكلة زمان ومكان الدراسة، والتي تمثل عقبة أمام ماليين الكبار   التغلب  .2
 تحول دون التحاقهم ببرامج محو األمية وتعليم الكبار.

  أجل  منالكبار،  الدارسين لحاجات  ةناسبوالم مةالئالم  لتعليميةا الظروف يجاد إ .3
  . التعلم عملية  يف االستمرار

  والتقدم  العصر مواكبة في والمتعلم مللمعل الدافعية االلكتروني التعليم يكسب  .4
 .المجاالت  شتى في المستجدات  مع والتواصل والعلوم التكنولوجيا في المستمر
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  اكتساب  فيأنفسهم  على د واالعتما، لدى الدارسين الذاتي لتعلمنمي مهارات اي .5
 .والمعارف الخبرات 

  العلمية للحياةالكبار  لتهيئة  األمثل األسلوب  فهو العصر معطيات مناسب ل .6
 .والعملية

 المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية أمام الجميع.  يحقق  .7

 

 : زمةاألإدارة في وإجراءاتها التجربة المصرية  مراحل ❖
 فيروس لمواجهةالمصرية  الدولة تتخذها  تيلا ترازيةحاال اإلجراءات ظل  في      
والتي أوصت بإغالق جميع المؤسسات التعليمية   ،COVID 19 المستجد  كورونا

ت حرصالنظامية وغير النظامية بشكل كامل، حفاًظا منها على صحة المواطنين؛ 
مل ة، والتعامز ستجابة لألفي اال –مؤسسات الدولة  كإحدى –الهيئة العامة لتعليم الكبار 

، المرحلة الثانية:  ا لمرحلتين: األولى: مرحلة االستجابة والتكيف مع األزمةمعها وفقً 
    كما هو موضح بالشكل التالي: التخطيط للمستقبل بعد عصر كورونا، 

 (2شكل رقم )
 مراحل مواجهة أزمة جائحة كورونا في مجال تعليم وتعلم الكبار

 

 
 
 
 

 

 

 

 ل مواجهة جائحة كورونامراح

 

التكيف  مرحلة

 ةممع األز

ة استشراف  مرحل

ما عصر مستقبل 

 بعد كورونا
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 ة: جابة والتكيف مع األزم: االستالمرحلة األولى
ألف فصل( لمحو األمية، ومواصلة التعلم   50ما يزيد عن ) إغالق كان       

بمثابة   ،(COVID-19للمتحررين من األمية، جراء جائحة )فيروس كورونا المستجد 
لتي  على حركة تعليم وتعلم الكبار بمصر، تلك الفصول ا -غير المتوقعة -الكارثة 

التعاون مع الجهات الشريكة: "الوزارات العامة لتعليم الكبار بالهيئة تشرف عليها 
( لسنة  8قانون )ـ )لالحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص"، وفًقا 

ب وطني تشترك فيه  ، الذي ينص على: "إن محو األمية وتعليم الكبار واج(1991
 بات العمالية، واألحزابوالنقا المجتمع المدني، كافة مؤسسات الدولة الحكومية، و 

 السياسية .. الخ.        
وكان قرار الحكومة المصرية بإغالق جميع المؤسسات التعليمية النظامية وغير        

وهو نفس   - داخل المجتمع االجتماعي التباعد  لفرض  منطقًياالنظامية؛ يمثل حاًل 
  تأثير  له سيكون  طويلة لمدة اإغالقهإال أن  -اإلجراء الذي اتخذته معظم دول العالم 

على حركة تعليم الكبار بمصر، ومن ثم تأثيره السلبي على رؤية مصر  وكارثي سلبي
التي تصبو من خاللها إلى إعالن مصر خالية من األمية   ،2030للتنمية المستدامة 

التعليم  الرغم من أن الدولة أخذت خطوات استباقية لتطوير  . وعلى2030قبل عام 
التي تعتمد وفق خطة وزارة التربية والتعليم  ة التعليم قبل الجامعي،، وبخاصالنظامي

، ورغم وجود بعض أوجه القصور؛ إال أن بشكل كبير التكنولوجيافيها على استثمار 
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وفق خطة الوزارة  استمرت في عملها رغم إغالق المدارس، النظامية المنظومة التعليمة 
      إلدارة األزمة.

لكبار؛ نجد أن الوضع مختلف تماًما، ويحتاج  لحالة تعليم وتعلم االنسبة أما ب       
من طبيعة الدارس الكبير الذي يصعب  رؤية جديدة وواقعية للتعامل مع األزمة، تنطلق

عليه التعامل مع التكنولوجيا، فضاًل عن صعوبة حصوله على جهاز تابلت أو هاتف 
لفصول ك ضعف البنية التحتية لي، وكذلعليم قبل الجامع نقال كما هو الحال في الت 

التعليمية، حيث إن جميع الفصول ملحقة بالجهات الشريكة )الحكومية، والمجتمع  
ا تكنولوجًيا، بعد انتهاء األزمة، عالوة على ضعف دني(، مما يصعب معه تجهيزهالم

عي  يستد األمر الذي مهارات معلمي محو األمية وتعليم الكبار في مجال التكنولوجيا، 
طرق غير تقليدية للتكيف مع األزمة، وضمان استمرارية منظومة تعليم   ث عنالبح

يجي، وكذلك استشراف مستقبل تعليم وتعلم  لكبار في عملها، ولو بشكل تدر اوتعلم 
   الكبار بعد أزمة جائحة كورونا.

  ي من خالله يمكنوبات التدخل التكنولوجي هو الخيار الوحيد، وطوق النجاة الذ       
الكبار مرة أخرى، والتكيف مع األزمة التي خلفتها  وتعلم الحياة لحركة تعليم إعادة 

، األمية وتعليم الكبار( في محو التعلم عن بعدام )األخذ بنظ جائحة كورونا، من خالل 
 األزماتأوقات ، وفي غير والكوارث  كنظام جديد البد من االعتماد عليه وقت األزمات 

على الكثير  وإمكانية تغلبه ، الكبار الوصول للدارسينفي  الكبيرة ألهميته نظًرا  ؛أيًضا
 لتعليم الكبار لآلتي: ، فلجأت الهيئة العامة والتحديات  من المشكالت 
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 آليات االستجابة والتكيف مع األزمة: 
مصادر باستعانت الهيئة العامة لتعليم الكبار جائحة كورونا؛ للتكيف مع أزمة       

سعت إلى ، ف، للتخفيف من حدة فقدان التعلمم عن بعد ي، والتعلتكنولوجعليم والتعلم ال الت
 اآلتي:  

 : بالهيئة التكنولوجيإنشاء وحدة للتطوير  -1
قامت الهيئة العامة لتعليم الكبار بإجراء سريع نحو إنشاء وحدة خاصة بالتطوير       

   اآلتي: تتمثل مهامها في، للتخفيف من حدة األزمة والتكيف معها التكنولوجي
 المعتمدة في محو أمية الكبار. رقمنة المناهج ومصادر التعلم  -
فتح فصول لمحو أمية الكبار، من خالل إنشاء منصة إلكترونية تسمح ب -

 التواصل عن بعد باستخدام الوسائط المتعددة.   
كنولوجيا،  إعداد معايير فنية وتعليمية إلنتاج مواد تعليمية تفاعلية باستخدام الت -

 جمهور المستهدف.ب مع التتناس
فيديو  ، في مقاطع الرقمية التكنولوجية باستخدام األمية  محو مناهج  تسجيل  -

وذلك لبثها عبر رسائل  بواسطة مجموعة من المعلمين المتميزين، صغيرة،
 برامج التواصل االجتماعي للدارسين.

  الموقع المتاحة ، مثل: المنصات اإللكترونية  على المنتجة  التعليمية المواد  بث  -
، وقناة  االجتماعي التواصل ومواقع الكبار، لتعليم العامة للهيئة الرسمي
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  ا تيسيرً  ،الخاصة بالبرنامج، وغيرها من الوسائل التكنولوجية األخرى اليوتيوب 
 .الممكنة الطرق  بشتى التعليمية المواد  وصول لضمان الدارسين؛ على

 

 والتعلم عن بعد: ترونياإللكم لى مهارات التعللمين والمدربين عتدريب المع -2
الهيئة العامة لتعليم الكبار بتنظيم دورات تدريبية عن بعد، وذلك عن طريق قيام       

  تتضمن عن بعد، والتي اإللكتروني، والتعلم للمدربين والمعلمين، على مهارات التعلم 
 إكسابهم المهارات التالية:  

    .األمية وتعليم الكبارال محو يم عن بعد في مجلتعل لبرامج امهارة التخطيط  -
 التعليم عن بعد.نظام مهارة استخدام الوسائط التكنولوجية المتنوعة في  -
 باستخدام التكنولوجيا.   األمية محو سرو د  إلعداد  المناسبة الطرق  -

 إجراءات فتح فصول محو األمية ومواصلة التعلم عن بعد.  -
 رسين.مع الدا بعد  عن التفاعلو  ،والغياب  ،الحضور تسجيل مهارات  -
 تعليمي وأنشطة تربوية عن بعد. محتوى تصميم  مهارات  -
 وأساليب تقويم الدارسين الكبار في برامج التعليم عن بعد. مهارات  -

 فصول التعليم عن بعد:وتشغيل تنظيمية لفتح تعليمات وضع   -3
صلة التعلم محو األمية ومواتعليمات تنظيمية آلليات فتح فصول وضع يعد        

في مجال تعليم وتعلم  العملية التعليمة  لتعط عدم  بعد، أمًرا مهًما لضمان  نمحررين للمت
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 المعلومات تكنولوجيا استخدام ي ف لتوسع، وتماشًيا مع سياسة الدولة لالكبار
 ، وجاءت التعليمات على النحو التالي: تصاالت واال

  ام باستخد  ،بعد  عن التواصل بنظاموتعليم الكبار  األمية محو فصول فتح إعادة -
  العملية  اريةر ستم ا يضمن بما ،الحديثة تصالاال وسائلالوسائط التكنولوجية، و 

  المستجد  كورونا فيروس نتشارا من للحد  الدولة  تعليمات  تنفيذ  مع ،التعليمية

  وطبقاً الجمهورية،  محافظات  جميع مستوى  على الجديدة المنظومة تطبيق يمكن -
 ،الذاتية والفصول ،التنشيطية"لية: تاال الفصول على ةمحافظ كل إلمكانيات 
 "، كمرحلة أولى، ثم التوسع بعد ذلك.الحر التعاقد  وفصول

 والجهات ،على فصول محو األمية التابعة للجامعات  المنظومة تطبيق يمكن  -
البرامج والمنصات   مع التعامل على القدرة لديهم الذين والمدرسين الشريكة،

  أن على ،( ( Zoom Meeting Cloudبعد، مثل برنامج التكنولوجية من 
 .الجديدة المنظومة على الدارسين  تمكين الفصل مدرس يتولي

على أن   -بشكل مؤقت  – التقليدية بالطرق  للدارسين متحانات يمكن إجراء ا -
تراعى وسائل التأمين الالزمة، والصادرة من قبل وزارة الصحة، خاصة منع  

 ر، وطبًقا لخطة اإلدارةن واآلخمنة بين الُممتح التجمعات، ووجود مسافة آ
 العامة لتقييم األداء بالهيئة العامة لتعليم الكبار. 
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 بعد عن التواصل منظومة  لتطبيق التنفيذية اءاتر اإلج -4
بمعرفة إدارات تعليم الكبار  عن المشروع يتم اإلعالن : اإلعالن عن المشروع -أ

تي تستخدمها  الآلليات كأحد ا بعد،  بنظام التعلم عن وفرع الهيئة بالمحافظات 
ئة في إتاحة فرص التعلم لكافة الفئات المستهدفة، وذلك من خالل  الهي

الجهات الشريكة، وطلبة  الندوات، واالجتماعات، والقوافل، واللقاءات مع 
 الجامعات، وشباب الخريجين.

 رسينوالدا المعلمين بيانات  تسجيل يتم: تسجيل بيانات فصول التعلم من بعد -ب 
 الالزمة الشروط فيهم توافرت  الذين  بعد، عن  التعلم بنظام مالتعل  في الراغبين 

  تم الذي الفصل نوعية  وفق الكبار، لتعليم  العامة الهيئة  بيانات  قاعدة على
 إضافة  يتم استحداث أنواع جديدة لفصول محو األمية:، من خالل عليه التعاقد 
التعليم ): يتتمثل ف الهيئة، يانات جديدة من الفصول على قاعدة ب أنواع ثالث 

  -بعد عنتعليم الو)(، تعاقد ذاتي  –تعليم عن بعد ال)و(، تعاقد حر –عن بعد 
 (.تنشيطي

يستخدم المعلم أحد المناهج المعتمدة من : المستخدمةالمناهج التعليمية  -ت 
الهيئة، وكذلك التطبيقات اإللكترونية لها، أو الميسرة الستخدامها في مهارات  

، التي تقوم  ة المختلفةعبر المنصات االلكترونيوالمتاحة ليم والتعلم، التع
نة  بإعدادها وحدة التطوير التكنولوجي بالهيئة، ويمكن للمعلمين االستعا

 بالفيديوهات التعليمية القصيرة، وكذلك دليل أنشطة التعلم عن بعد.
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ر من وسيط  يستخدم أكثللمعلم أن الوسائل التعليمية والوسائط التكنولوجية:  -ث 
( في عمليات التعليم والتعلم: "المؤتمرات، الفيديو، الرسائل ونيةلكتر يلة إ)وس

القصيرة، االجتماعات ..الخ"، كأسلوب لالتصال والتواصل مع الدارسين، 
.. ويمكنه االستفادة  ويستخدم الوسائل األخرى مثل: "الواتساب، أو الماسنجر

  ا الشأن.من دعم وحدة التطوير التكنولوجي في هذ 

الدراسة بفصول التعلم عن بعد  مدة : تتحدد ل التعلم عن بعدبفصواسة در ال مدة -ج
  6فإما أن تكون ) ، الدارسينمستوى نتيجة االختبار القبلي الذي يحدد وفًقا 

  ،، أما بالنسبة للمتسربين من التعليموفًقا لمستوى الدارس أشهر( 3أشهر، أو 
  الفصل التنشيطي با )قهم اإلح يمكنفلكتابة، لديهم بعض مهارات القراءة واالذين 
 ومدته )شهر واحد( كحد أدنى.  ،(عن بعد

  -بالتنسيق مع الدارسين المقيدين بالفصل  -يتولى المعلم  :الدراسة توقيتات -ح
تحديد توقيتات عملية التعليم والتعلم عن بعد، باستخدام إحدى الوسائل أو  

،  وسيطعدة بمسا، أو بطريقة مباشرةالمنصات التي تناسب الدارسين وإمكاناتهم 
لضبط  على أن يخطر إدارة تعليم الكبار التابع لها بتوقيتات عمل الفصل، 

آليات المتابعة، على أن تتحدد الفترة المقررة لعلمية التعليم والتعلم عن بعد من  
 دقيقة( في اليوم الواحد.  60إلى   45)

  م عن لتعليمتابعة فصول اتخضع عملية آليات متابعة فصول التعلم من بعد:  -خ
 باآلتي: لإلدارة المركزية للمتابعة، وإدارات المتابعة بالفروع، وتتولى القيام   بعد 



- 107  - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختيار المتابعين، ممن لديهم مهارات استخدام الحاسب اآللي وتطبيقاته. -

 تقديم الدعم الفني المستمر للمتابعين.    -

)خطة تشغيل  إنشاء سجالت خاصة بفصول التعلم عن بعد تشتمل على  -
منة كافة البيانات الخاصة بالمعلمين، وتوقيتات  متض صول،ه الفهذ 

المتابعين لهذه الفصول، ومسيرات الفصول، وتقارير الدراسة، وأسماء 
المتابعة، متضمنة وقت الزيارة، ونبذة مختصرة عن المحتوى التعليمي الذي 

عة، لة على المتابتم تقديمه أثناء الزيارة، توجيهات المتابع، الوثائق الدا
 أخذ لقطة شاشة للزيارة مثاًل.  ارة،الزيو 

 المالية للشئون  المركزية اإلدارة تتولي: فصولالمالية لتمويل الضوابط ال -د 
  للصرف المالية والضوابط القواعد  وضع  بالهيئة العامة لتعليم الكبار، واإلدارية

مين،  "مكافآت المعل ، والتي تشمل:فصول التعليم من بعد  أعمال على
علمين، كبديل  مية تخصيص حوافز إضافية للدارسين والمكان مع إ، "ينوالمتابع

 لتغطية تكلفة استخدام اإلنترنت.  
 د:ليات التعليم عن بعآلإعداد دليل إجرائي  -5 
لفتح فصول محو األمية   إجرائي  دليل بوضعالهيئة العامة لتعليم الكبار تقوم       

ي، كآلية دائمة من  لكتروناال لتعلماو  يملتعللضوابط وآليات  ضعباستخدام التكنولوجيا، وو 
 جائحة  افرضتهآليات العمل في المستقبل، وليس مجرد آلية لمواجهة األزمة التي 

ت هذه الجائحة كان نإو  - التقليدية والتعلم التعليم عمليات  على  سلبية ثارآ  من كورونا
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 كل يف بارالكم وتعل  تعليم يةعمل  يةر ستمراال اضمانً  - لذلك المباشر الدافعهي 
       .الظروف كل وتحت  وقات، بما فيها أوقات األزمات والكوارث،األ

 مكونات الدليل اإلجرائي: 
 الكبار باستخدام التكنولوجيا على اآلتي: وتعلم يشتمل الدليل اإلجرائي لتعليم       

  ي. لكتروناإل بالتعليم  المرتبطةالمفاهيم األساسية  -
  ه.اياومز  ،فهاد وأه ،بعد   عن  مالتعلي سسأ -

 لكتروني  اإل التعليم خالل من بها العمل مباشرة يمكني  الت الفصول نوعية -

 ني.اإللكترو  التعليم يف السائدة التعليمية العملية عناصر -

 .بعد   عن التعليم أساليب أهم  -
 بعد  عن التعلمي ف استخدامها يمكني  الت الوسائط أهم -

 ي اإللكترون ليمالتع فصول وتشغيل فتح إجراءات  -

 ي اإللكترون  التعليم فصول ابعةتم ات ليآ -

  ي اإللكترون التعليم فصولعقد امتحانات محو األمية للدارسين ب ليات آ -

  ني. اإللكترو  التعليم فصوللصرف على ل يالمال اإلطار -
 "الثانية: استشراف مستقبل تعليم وتعلم الكبار في عصر ما بعد كورونا المرحلة
تعليم وتعلم الكبار في العالم، على ونا ة كور يات أزمة جائحتداعفي ضوء      

، ووفًقا لخطة التكيف مع 2030وإضرارها الجسيم بأهداف التنمية المستدامة للعالم 
الممكنة، وإعادة التفكير في مستقبل تعليم   الخسائراألزمة، والخروج من المأزق بأقل 
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راف استشمن  البد  ، كانمستقبالً وتعلم الكبار في ظل األزمات والكوارث المحتملة 
 .  مستقبل تعليم وتعلم الكبار في عصر ما بعد كورونا، وفًقا للرؤية المقترحة

 : الرؤية المقترحةمنطلقات 
 تتمثل في اآلتي:  أساسية عدة منطلقات رؤية المقترحة على الرتكز ت

لتاااي جائحاااة كوروناااا اجتمااع العاااالمي خاااالل التحاااديات التاااي يمااار بهاااا الممااا تفرضاااه  -1
ا، وضااارورة البحاااث عااان خطاااط ة تعحركااا  ا علاااىأثااارت سااالبً  لااايم وتعلااام الكباااار عالمياااً

 مستقبلية لمواجهة مثل تلك األزمات والكوارث الطارئة.
للتعاماال مااع األزمااات والكااوارث،  ،تأهياال وتاادريب معلمااي الكبااارأهميااة التأكيااد علااى  -2

د عاان بعاا ال، والتاادريس وتنميااة كفاياااتهم ومهاااراتهم الرقميااة، واألدائيااة، والتواصاال الفعاا 
 .الخ ..

أوقااات األزمااات الااتعلم فااي  رسااائل في تبلياا  الرئيسية الوصل حلقة هم  معلمو الكبار -3
 .الكبيرس ار والكوارث، والوصول للد

للتعاماااال مااااع جائحااااة كورونااااا،  األمثاااال الااااتعلم عاااان بعااااد، هااااو الخيااااار االسااااتراتيجي -4
ي ي الااذباعااد االجتماااعالتسياسااة والوصااول للدارسااين الكبااار فااي أماااكنهم، فااي ظاال 

 الجائحة.رضه تف
 رؤية المقترحة:  محاور ال
المقترحة الستشراف مستقبل تعليم وتعلم الكبار في عصر ما بعد  رؤيةتكمن محاور ال       
  في النقاط التالية: كورونا، 
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البد من تأهيل   حيث  :الكبار وتعلم تعليممجال في االستدامة المهنية للعاملين  -1
وإكسابهم المهارات والكفايات التي فين .. إلخ(، لمشر ن، اتابعيالمدربين، الم)المعلمين، 
بكفاءة في ظل الظروف الطارئة واألزمات، والتي تتنوع هذه الكفايات بحيث  تؤهلهم للعمل

تشتمل على: )كفايات تأهيلية، وكفايات نوعية، وكفايات رقمية، وكفايات أدائية، وكفايات 
 رة اإلعداد.ء فت أثناايات ابهم هذه الكف، على أن يتم إكسعامة(

إن تاادريب معلاام الكبااار علااى  للمعلمــين أثنــاء الخدمــة: ينتــوفير التــدريب والــدعم المســتمر  -2
رأس العمل ال يقل أهمية عن تأهيلهم أثناء فترة اإلعااداد؛ حيااث إن باارامج التنميااة المهنيااة تساااعد 

التربويااة الجدياادة  لباااتلمتطااء بالوفاا  علااى قاادرة ال تمنحااه التااي وأدواتااه إمكاناتااه تطويرالمعلم على 
األزماااااات والكاااااوارث، وتاااااوفير الااااادعم للمعلماااااين يسااااااعدهم فاااااي تنمياااااة مهااااااراتهم فرضاااااها تالتاااااي 

 األساسية، ويمكنهم من العودة للعمل بكفاءة وتقبل.  
 : لمواجهة جائحة كورونا في تعليم وتعلم الكبار مستقباًل.التكنولوجيا هي البديل األمثل -3
تحفيااز المشاااركة المجتمعياااة فااي تعزيااز بااارامج تعلاايم وتعلاام الكباااار،  :امعًــ  العمــلالشــراكة و  -4

وبخاصاااة فاااي أوقاااات األزماااات والكاااوارث، مثااال الجائحاااة التاااي ساااببها فياااروس كوروناااا المساااتجد 
 حالًيا.  

 :ةالمقترح الرؤيةمتطلبات تنفيذ 
   يلي:ما  بينهاالمقترح، من  لتنفيذ التصور توافرها الواجب المتطلبات من العديد هناك

ضرورة وجود رؤية واضحة لتعليم الكبار في حاالت الطوارئ من قبل سياسة التعليم بصفة  .1
 عامة، وتعليم الكبار بصفة خاصة.
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ا، بحيااث يااتم التركيااز علااى  .2 تبنااي اسااتراتيجيات جدياادة فااي إعااداد معلاام الكبااار وتنميتااه مهنيااً
 ي واالجتماعي.لنفسعم ات الدلصحية، ومهاراالوجدانية، واتنمية مهاراته الرقمية، و 

زيادة االعتماد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: كجزء ماان اسااتراتيجيات تعلاايم وتعلاام  .3
 الكبار مستقباًل.

نحو العمل فااي الظااروف الطارئااة  - أثناء اإلعداد -المعلمين  لدى إيجابية اتجاهات تكوين .4
 .وانتشار األوبئة، وأوقات األزمات

تعلاااايم وتعلاااام الكبااااار وقاااات األزمااااات والكااااوارث، تلتاااازم  ضاااامانيااااة و لحما قااااوانين دوليااااة ساااان .5
 بتنفيذها الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية والمحلية.

إعااداد خطااط تنفيذيااة لمواجهااة األزمااات والكااوارث فااي مجااال تعلاايم وتعلاام الكبااار، واعتمادهااا  .6
     خ(.ليونسف ... الة مثل )اليونسكو، وامن خالل منظمات دولية وإقليمي

 :رؤية المقترحةيذ الات المحتملة أمام تنف عوقالم
الرؤية شك أن هناك بعض المعوقات المحتملة التي يمكن أن تحد من فاعلية  ال     

، وهذه المعوقات قد تنشأ نتيجة وجود قصور في عمليات التشغيل، اأو تعوق تحقيقهالمقترحة، 
ات غير المتوقعة. ومن أبرز ألزمعض اقوع برة، أو بسبب و أو التصميم، أو التمويل، أو اإلدا

 هذه المعوقات ما يلي:   
المتاحة، وصعوبة إدارتها، ونقص الكفاءات الالزمة المادية والبشرية ضعف الموارد  .1

 ت والكوارث .إلدارة األزما
الكبار في أوقات األزمات لدعم تعليم واإلقليمية ضعف المبادرات المحلية والدولية  .2

 الكوارث.و 
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وتعلم جيع من قبل المؤسسات والمنظمات الداعمة لبرامج تعليم التشفز و االحو ضعف  .3
 أوقات األزمات والكوارث.الكبار في 

الكبار وضع السياسات والخطط التي توجه لتحقيق أهداف تعليم  غياب التنسيق في .4
 أوقات األزمات والكوارث.في 

فقط على ماد العتر، وااد معلم الكباعدمنوطة بإعدم وجود مؤسسات أو شعب جامعية  .5
 برامج تدريبية مقدمة لخريجي الجامعات، وأصحاب المؤهالت المتوسطة. 

القدرة على تحمل بتكار، واإلبداع، وضعف غياب روح المخاطرة، والمبادأة، واال .6
 .أوقات األزمات والكوارثالمسئولية في 

ــذ الت ــات المتوقعــة أمــام تنفي ــى المعوق ــب عل  خــالل، مــن صــور المســتقبليويمكــن التغل
 اآلليات التنفيذية التالية:    بعض
بنشاار ثقافااة تعلاايم وتعلاام الكبااار فااي  "المنظمات الدولية، واإلقليمية، والمحلية،اهتمام زيادة  .1

وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية المشاااركة فااي دعاام التعلاايم فااي أوقات األزمات والكوارث، 
 ظل الحاالت الطارئة واألزمات.

المعلمااااااين والدارسااااااين، وضااااااع آليااااااات لتحفياااااز ة، بمعنيااااا ت المنظماااااااالمؤسسااااااات وال قياااااام  .2
 ات األزمات والكوارث.  المؤسسات المعنية بتعليم وتعلم الكبار في أوق

التوسااع فااي تطبيااق األنماااط الحديثااة فااي تعلاايم الكبااار، مثاال: )التعلاايم عاان بعااد، والتعلاايم  .3
لاايم، ودون التعودة علااى جاا دون التااأثير  تسااتهدف الكبااار فااي أماااكنهم،اإللكترونااي( والتااي 
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ضاارورة انتقااال الدارسااين لمكاااان آخاار للااتعلم، فااي ظااال سياسااة التباعااد االجتماااعي وقااات 
 األزمات، وانتشار األوبئة.

 
  الحقيقي  للتطوير الفرصة أتاحت أن أزمة جائحة كورونا قد ، ، يمكن القولوأخيًرا     
  التي بديلةلا ططلخا د وجو تي استدعت وال األصعدة، كافة وعلى  ،المؤسسات  كافة في

 الواقع أرض على موجودة تكن لم والتي والكتابات، الكتب  في الجميع تناولها طالما
من ، فهذه األزمة كانت بمثابة الصدمة الكهربائية التي قد تعيد لنا الحياة حقيقي بشكل

 يجعلنا أكثر استعداًدا للمستقبل عن ذي قبل. بشكل مختلف  جديد، ولكن 
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 اجعمر ال
 المراجع العربية :أوالً 

نشرة (: مساواة الجندر في التعليم في حاالت الطوارئ، 2019) إيفا إفرسن، وإلسا أسترغارد .1
 .(، مارس60العدد ) الهجرة القسرية، 

مجلة  (: ما الذي يجب أن يتعلمه األطفال والكبار أثناء األزمات؟، 2002) سوزان نيكوالي .2
 .يسمبر(، د15العدد )  الهجرة القسرية،

(: رؤية مقترحة لكفايات معلم الكبار في العصر الرقمي،  2019) ر أحمد عمري شو عا .3
 .(، ديسمبر68، العدد ) المجلة التربوية، كلية التربية، جامعة سوهاج

،  ومصر العالم في المستدامة التنمية أهداف  على  كورونا أزمة أثر (: 2020) عمر الحسيني .4
 /25https://marsad.ecsstudies.com/27748-5-.2020الي: متاح على الموقع الت

تعليم الكبار في عصر تكنولوجيا المعرفة،  (: 2018قاسم بن محمد بن صالح البلهيشي ) .5
 القاهرة، شعلة اإلبداع للنشر.

نساني من اإل لعملار ريتق(: 2019)": واألمومة "يونيسيفمنظمة األمم المتحدة للطفولة  .6
 .نيويورك، اليونيسفمكتب برامج حاالت الطوارئ، ، "لمحة عامة" طفالأجل األ

، الرباط،  19-(: معجم مصطلحات كوفيد2020) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .7
 مكتب تنسيق التعريب.

وارئ، الط االتفي ح م التعليملدع (: جمع البيانات وبناء األدلة2019)  نشرة نوراج الخاصة .8
 شبكة نوراج العالمية، جينيف.

(: الخطة االستراتيجية للهيئة العامة لتعليم الكبار 2014)الهيئة العامة لتعليم الكبار  .9
 ، القاهرة.2030  -2015
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