




المعرفة مجتمع نحو
يصدرها دراسات سلسلة

االستراتيجية الدراسات مركز
عبدالعزيز الملك جامعة

الرابع والعشرون اإلصـدار 

السن كبار وتعليم العالي التعليم

اإلنترنت باستخدام

Ω2010 / `g1431



1658-3566 óeOQ

1428/2673 ´GójE’G ºbQ



,IOÉÑY ¬Ñ∏Wh ,á«°ûN ˆ ¬ª∏©J ¿EÉa º∏©dG Gƒª∏©J{

,ábó°U ¬ª∏©j ’ øe ¬ª«∏©Jh ,OÉ¡L ¬æY åëÑdGh ,í«Ñ°ùJ ¬à°SGQOh

záHôb ¬∏gCG ¤EG ¬dòHh

(¬æY ˆG »°VQ πÑL øH PÉ©e π«∏÷G »HÉë°üdG)



ت
ماإلنتـرنـ

ستـخـدا
نبـا

سـ
كبـارال

م
يوتعلـيـ

مالعـالـ
التعليـ



صـــــــــديــــــــــر
تــــــــ

IÓ°üdGh ,äÉLQO º∏©dG GƒJhCG øjòdGh GƒæeBG øjòdG ™aôj …òdG ˆ óª◊G

¤EG ó¡ŸG øe ôªà°ùŸG º∏©àdÉH ÉfôeCG  …òdG ËôµdG Éæ«Ñf ≈∏Y ΩÓ°ùdGh

;ó`©Hh .óë∏dG

¬«a Ö©∏J …òdG á«JÉeƒ∏©ŸG ™ªà› »`a Oƒ≤Y IóY òæe ¢û«©j ⁄É©dG ¿EÉa

,åjó◊G êÉàfE’G á«∏ªY »`a ÈcC’G QhódG ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ

∫ƒ– á«fÉ°ùfE’G áaô©ŸG ∞YÉ°†J ™eh .áaô©ŸG ∞«ãc êÉàfEG ¬fCÉH º°ùàj …òdGh

OÉ°üàb’G Gòg »`ah ,á«ª∏©dG áaô©ŸG ≈∏Y óªà©j OÉ°üàbG ¤EG »ŸÉ©dG OÉ°üàb’G

áaô©ŸG √òg ìÉàØeh ,áaÉ°†ŸG áª«≤dG øe ÈcC’G Aõ÷G áaô©ŸG ≥≤– »`aô©ŸG

Qƒ£àH ±ô©J Qƒ£àdG øe á∏MôÃ ¿B’G ô‰ øëæa .É«LƒdƒæµàdGh ´GóHE’G ƒg

Ωƒ¡ØŸÉH á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG øe áYƒª› ™e πeÉ©àdG ºàj ’ å«M »æ≤àdG º∏©dG

…òdG »Lƒ`dƒæµàdG ≥«Ñ£àdG ∫É`› »`a É¡©e πeÉ©àdG ºàj É‰EGh ,Ωƒ∏©∏d Ëó≤dG

ÚH kÓ«Ä°V »æeõdG ¥QÉØdG π©éjh ,á«°SÉ°SC’G Ωƒ∏©dG πc äGõéæe ™e πYÉØàj

.É¡≤«Ñ£Jh É¡æY IódƒàŸG áaô©ŸG

,∫hódG ™«ª÷ kÉjó– πµ°ûJ …OÉ°üàb’G Ò«¨àdG É¡H çóëj »àdG áYô°ùdG ¿EG

ôjƒ£J ‘ É«LƒdƒæµàdGh º∏©∏d ºXÉ©àŸG QhódG ¤EG áaÉ°VEG ,É¡æe áeó≤àŸG ≈àM

…òdG áaô©ŸG ô°üY ⁄É©dG ∫ƒNO ™e á«ªgCG QhódG Gòg OGOõjh .äÉ©ªàéŸG

¬«a âbÉ°Vh ,äÉ«LƒdƒæµàdGh ±QÉ©ŸG ¬«a äRôHh äÉ«Lƒdƒjój’G ¬«a â¡àfG

⁄h .™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y É¡d »∏©ØdG ≥«Ñ£àdGh á`«ª∏©dG áaô©ŸG Qƒ¡X ÚH áaÉ°ùŸG

òNCG »ŸÉ©dG äÉ`eƒ∏©ŸG ™`ªà› ¿EG πH ,ó`◊G Gò`g ó`æY Qƒ`£àdG á``∏`éY ∞bƒàJ

§≤a »æ©j ’ …òdGh ,áaô©ŸG ™ªà› ¤EG - Å£ÑH ¿Éc ¿EGh - äÉÑãH ∫ƒëàj

ز



ت
ماإلنتـرنـ

ستـخـدا
نبـا

سـ
كبـارال

م
يوتعلـيـ

مالعـالـ
التعليـ

,»Hô`©dG º`dÉ©dG »`a ¿hÒãµdG ø`¶j Éªc á``eó`≤àŸG äÉ``eƒ``∏``©``ŸG É`«LƒdƒæµJ

áeÉbE’ ÉgôaGƒJ øe óH ’ Iô`«`ãc á`«°SÉ°SCG  äÉ`eƒ`≤eh äÉ`eó≤e ¬d ¿EG  πH

.áaô©ŸG ™ªà›

¬JÉ«æ≤J ≥Ñ£Jh á«JÉeƒ∏©ŸG ô°üY »`a IÎa òæe ¢û«©J áµ∏ªŸG âfÉc ÉŸh

ó°ûæJ ¿CG »©«Ñ£dG øe ¬fEÉa ,áØ∏àîŸG É¡›GôHh É¡JÉYhô°ûe ‘ ¬JÉ«dBÉH òNCÉJh

ÖYƒà°ùf ¿CG Éæe ∂dP Ö∏£àjh .áaô©ŸG ™ªà› äÉeƒ≤e RÉ‚EG  ¤EG ™∏£àdG

¿ƒª°†ŸG  kGó«L ∑Qóf ¿CGh , k’hCG »ŸÉ©dG OÉ°üàbÓd Iójó÷G äÉ¡LƒàdG

Éæ«∏Y Ú©àj Éªc ,ÉædƒM ⁄É©dG »`a çó– »àdG á©jô°ùdG ä’ƒëà∏d »≤«≤◊G

»àdG  äÉjóëàdG ≈∏Y ±ƒbƒdGh á«é«JGÎ°S’G OÉ°üàb’G ÉjÉ°†b  ¢ü«î°ûJ

¬Ñ∏£àJ ÉÃh äGóéà°ùŸG ÖcGƒj ÉÃ √ôjƒ£Jh √ƒ‰ πFÉ°Sh øY åëÑdGh ,¬¡HÉŒ

á`bóH §£îf ¿CG øµÁ ÉgóæYh .áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥«≤ëàd πÑ≤à°ùŸG äÉ«£©e

¿ƒµà°S »àdGh - áaô©ŸG êÉ`àfEG á`«∏ªY ¬«a ¿ƒ`µJ …òdG áaô©ŸG ™`ªà› á`eÉbE’

π¨°ûdG  »g - áeó≤àŸG äÉ©ªàéŸGh áØ∏îàŸG äÉ©ªàéŸG ÚH π°UÉØdG QÉ«©ŸG

á«æ©ŸG á«aÉ≤ãdGh ájôµØdGh á«ª∏©dG äÉ°ù°SDƒŸG ™«ª÷h ÚdhDƒ°ùª∏d πZÉ°ûdG

á°†¡ædG ƒëf  - ˆG ¿PEÉH  - á≤aƒŸG ¬JÒ°ùe ‘ Éæ©ªà› π«µ°ûJ IOÉYEÉH

.AÉªædGh Ωó≤àdGh á«ª∏©dG

»`a áªgÉ°ùŸG ≈∏Y õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á©eÉL â°UôM . . ∫ÉéŸG Gòg »`ah

äGQÉ°ûà°S’Gh çƒëÑdG ó¡©e óYCG ¿CG ¿Éµa ,ÉfOÓH »`a áaô©ŸG ™ªà› AÉæH

¿É«Ñd á«ª∏©dG äÉ°SGQódG øe á∏°ù∏°S á©eÉ÷G »`a »eÓYE’G êÉàfE’G õcôe ºK

âLGQ »àdG áKóëà°ùŸG äÉ«dB’Gh Iójó÷G º«gÉØª∏d áë«ë°üdG ä’ƒdóŸG

kÉjOÉg kÓ«dOh Éæd  kÉfƒY ¿ƒµàd ,áŸƒ©dG IôgÉX É¡JRôaCGh  IÒNC’G áfhB’G »`a

ح
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áeÉbE’ Oƒ°ûæŸG ∫ƒëàdG ≥«≤ëàd IÒ°üH ≈∏Y §«£îàdG »`a ¬H ó°TÎ°ùf

.ÉfOÓH »`a »HôY äÉeƒ∏©e ™ªà›

õ«ªàdG ÖfGƒL ¤EG IójóL áaÉ°VEG Èà©J záaô©ŸG ™ªà› ƒëf{ á∏°ù∏°S ¿EG

É¡fCG Éªc ,õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á©eÉL »`a »ª∏©dG åëÑdG É¡H º°ùàj »àdG IOó©àŸG

,™ªàéª∏d á«fB’G äÉÑ∏£àŸG ™e É¡HhÉŒh á©eÉ÷G √òg πYÉØJ ≈∏Y »M π«dO

øe âëÑ°UCG »àdG á«ª∏©dG áaÉ≤ãdG ô°ûf »`a  É¡æe kGójóL kÉeÉ¡°SEG  πã“h

.áaô©ŸG ô°üY äGQhô°V

Éæ©ªà›h ÉfOÓÑd »`aô©ŸG Ωó≤àdG ≥«≤– »`a ≥«aƒàdG ˆG ∫CÉ°SCG

á`````©````eÉ``````é`dG ô`````jó````e

Ö``«````W ¥OÉ````°U ø````H á````eÉ`````°SCG .O.CG
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ك

... á∏°ù∏°ùdG √òg

…òdG »LƒdƒæµàdGh »ª∏©dG Ωó≤àdG Ωƒ¡ØŸ kGÒ£N kGôjƒ£J ¿hô°û©dG ¿ô≤dG ó¡°T

Ée ƒëf ≈∏Y AÉª∏©dG ¢†©H É¡≤≤ëj »àdG ájOôØdG äÉMÉéædG ≈∏Y óªà©j ó©j ⁄

á«ãëH èeGôH ≈∏Y óªà©j Ωó≤àdG Gòg íÑ°UCGh ,ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG »`a çóëj ¿Éc

.É¡«a äÉ°ù°SDƒŸGh OGôaC’G ácQÉ°ûŸ ä’É› íàØJh äÉeƒµ◊G ÉgÉæÑàJ

≈∏Y OÉªàY’G øe ájOÉ°üàb’G É¡JQób ∫ƒ– ¿CG ‘ IóëàŸG äÉj’ƒdG âë‚ óbh

∂dPh ,»LƒdƒæµàdG êÉàfEÓd á«Ñ°ùædG  Iõ«ŸG ¤EG …QÉéàdG êÉàfEÓd á«Ñ°ùædG  Iõ«ŸG

âëÑ°UCÉa ,ä’É› IóY »`a »LƒdƒæµàdG Ωó≤àdG ≈∏Y óªà©J äÉ°ü°üîJ çGóMEÉH

¿CG Éªc .⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y  kGƒ‰ äÉYÉæ°üdG  ´ô°SCG »g  äÉ«fhÎµdE’G  áYÉæ°U

.»LƒdƒæµàdG ¿ƒµŸG É¡«a ™ØJôj »àdG »g kGƒ‰ á«YÉæ°üdG äGQOÉ°üdG ´ô°SCG

áYô°ùH É¡ªcGôJh á«fÉ°ùfE’G áaô©ŸG  ∞YÉ°†J ‘ äÉeƒ∏©ŸG  IQƒK âÑÑ°ùJ ó≤dh

•É≤°SEG ¤EG áŸƒ©dG äOCGh ,á«LƒdƒæµàdGh á«ª∏©dG áaô©ŸG kÉ°Uƒ°üNh ,IÒÑc

áª°SÉ◊G á≤∏◊G  ƒg »LƒdƒæµàdG Ωó≤àdG íÑ°UCGh .¿ÉeõdGh äÉaÉ°ùŸG õLGƒM

»ŸÉ©dG OÉ°üàb’G ∫ƒ– ¿CG ¬∏c ∂dP áé«àf øe ¿Éch …OÉ°üàb’G Ωó≤àdG ≥«≤ëàd

≈∏Y »æÑŸG ‘ô©ŸG OÉ°üàb’G hCG á«ª∏©dG áaô©ŸG ≈∏Y kÉ°SÉ°SCG óªà©j OÉ°üàbG ¤EG

Iójó÷G  áaô©ŸG »gh ,á«LƒdƒæµàdGh á«fóŸG çƒëÑdG É¡æY  ôØ°ùJ »àdG áaô©ŸG

…CG IQób âëÑ°UCGh ,êÉàfEG á≤jôW hCG ,á∏µ«g hCG ,áeóN hCG ,á©∏°S ¤EG âdƒ– »àdG

.»`aô©ŸG Égó«°UQ »`a πãªàJ ádhO

ô°üàîJh ,äÉaÉ≤ã∏d IôHÉY »¡a ,äÉª°S Ió©H äÉeƒ∏©ŸG ô°üY äÉ«æ≤J õ«ªàJh

á«aô©e á«æH ≈∏Y Ωƒ≤Jh  ,á«°üî°T ÓdG §FÉ°SƒdG ≈∏Y óªà©Jh ,¿ÉµŸGh ¿ÉeõdG

á«ª∏©dG  á«aô©ŸG Qƒ¡X ÚH áaÉ°ùŸG ô°ü©dG Gò`̀g  ‘ âbÉ°Vh á«°SCGQ ’ á«≤aCG

»JGòdG º«∏©àdG ≈∏Y óªà©J É¡fCG Éªc ,™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y »∏©ØdG ≥«Ñ£àdGh Iójó÷G

¿C’ IójóL QGhOCÉH ™∏£°†J ¿CG ÉæJÉ©eÉL ≈∏Y Ú©àj ∂dòHh ,IÉ«◊G ∫GƒW ôªà°ùŸGh
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áeó≤àŸG ∫hó∏d ≈àM kÉjó– πµ°ûJ …OÉ°üàb’G Ò«¨àdG É¡H çóëj »àdG áYô°ùdG

.äÉ©ªàéŸG ôjƒ£J ‘ É«LƒdƒæµàdGh º∏©∏d ºXÉ©àŸG QhódG ¤EG áaÉ°VEG ,É¡°ùØf

 í∏£°UG »àdG ,…ô°ûÑdG ô°üæ©∏d …QÉ°†◊G Qƒ£àdG πMGôe øe á∏MôŸG √òg ¿EG 

±ô©àdG Éæ«∏Y Ú©àj ,IójóY äÉjó– Éæ«∏Y â°Vôa ób ,áŸƒ©dÉH  É¡à«ª°ùJ ≈∏Y

á¡LGƒe Ö∏£àJh .ô°ü©dG Ö«dÉ°SCÉHh á«ª∏©dG ¥ô£dÉH É¡©e πeÉ©àdG ºK , k’hCG É¡«∏Y

OÉ°üàbÓd Iójó÷G äÉ¡LƒàdG ÜÉ©«à°SG ≈∏Y á°UÉN  IQó≤e äÉjóëàdG √òg

É¡LÓYh ,Éæ©ªàéÃ á°UÉÿG á«é«JGÎ°S’G ÉjÉ°†≤∏d kÉ≤«bO kÉ°ü«î°ûJh ,»ŸÉ©dG

.äGóéà°ùŸG ÖcGƒj ÉÃ

,IójóY áKóëà°ùe º«gÉØe Qƒ¡X á≤MÓàŸG  ä’ƒëàdG √ò`̀g ÖMÉ°U ó`̀bh

∑Qóf ¿CGh  ,ä’ƒëàdG √ò¡d »≤«≤◊G ¿ƒª°†ŸG ≈∏Y ±ƒbƒdG Éæe ÖLƒà°ùj É‡

,á«∏Ñ≤à°ùŸGh áægGôdG á«∏ëŸG ÉæYÉ°VhCG  ≈∏Y É¡JÉ«YGóJh ÉgAÉÑYCG ±ô°ûà°ùfh

Ωó≤àdGh á°†¡ædG ƒëf ¬JÒ°ùe »`a Éæ©ªà› π«µ°ûJ IOÉYEG  øe ∂dP ¬Ñ∏£àj Éeh

™ªà› ƒëf) á∏°ù∏°S QGó°UEÉH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á©eÉL äQOÉH ¿CG ¿Éµa .AÉªædGh

º«gÉØŸÉH »Hô©dG ÇQÉ≤dG ±ô©J »àdG äGQGó°UE’G øe ójó©dG äô°ûæa ,(áaô©ŸG

,áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh ,∫ÉªYC’G äÉæ°VÉM :πãe ,áKóëà°ùŸG äÉ«dB’Gh äÉë∏£°üŸGh

,á«fhÎµdE’GäÉ©eÉ÷Gh,åëÑdGäÉ©eÉLh ,á«fhÎµdE’Gáeƒµ◊Gh,ó©H øYπª©dGh

ÊGôª©dG §«£îàdGh ,á«Yƒ£àdG äGQOÉÑŸGh á«∏gC’G äÉª¶æŸGh ,ó©H øY º«∏©àdGh

»àdG á«°ù°SDƒŸG äÉª«¶æàdGh áKóëà°ùŸG äÉ«dB’G øe ∂dP ÒZ ¤EG »é«JGÎ°S’G

ÉæJÓµ°ûe πM »`a É¡æe IOÉØà°S’G á«Ø«µH ∞jô©àdGh ,IÒNC’G Oƒ≤©dG »`a âLGQ

AÉ°SQEG »`a äGQGó°UE’G øe á∏°ù∏°ùdG √òg âªgÉ°S ∂dòHh .á«YÉªàL’Gh ájƒªæàdG

.áµ∏ªŸG ‘ áaô©ŸG ™ªà› ¢ù«°SCÉàd á«ª∏©dG óYGƒ≤dG

á«dÉ◊G á∏MôŸG ‘ »é«JGÎ°S’G §«£îàdG ¬Ñ©∏j …òdG …ƒ«◊G QhódG RÈj Éægh

ójó÷G »ŸÉ©dG ΩÉ¶ædG Éæ«∏Y É¡°VôØj »àdG äÉjóëàdGh äÉbƒ©ŸG ≈∏Y Ö∏¨àdG ±ó¡H

CGóH »àdG áKóëà°ùŸG  á«°ù°SDƒŸG äÉª«¶æàdGh Iójó÷G äÉ«dB’G √òg ∫Ó¨à°SÉH

äÉ°SGQódG ≈∏Y OÉªàY’G ¤EG á°SÉŸG ÉæàLÉM ócDƒj É‡ ,áµ∏ªŸG ‘ kÉ«FõL Égò«ØæJ

.√ôjƒ£Jh ¬à«ªæJh Éæ©ªàéÃ ¢Vƒ¡æ∏d å«ã◊G ÉfÉ©°ùe ‘ á«é«JGÎ°S’G

ل
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¬JÓµ°ûe πM ‘ áªgÉ°ùŸGh ™ªàéŸG äÉLÉ«àMG ™e á©eÉ÷G πYÉØàd kGQGôªà°SGh

§«£îàdG É`̀gRô`̀MCG »àdG Iõ«ªàŸG äÉMÉéæ∏d kGQÉªãà°SGh ,á«ª∏©dG ¥ô£dÉH

äÉ°SGQódG õcôe  á©eÉ÷G IQGOEG äCÉ`̀°`̀û`̀fCG ó≤a  ,á©eÉ÷G »`a »é«JGÎ°S’G

.á«é«JGÎ°S’G

 á«ª«∏©àdGh á«aÉ≤ãdGh ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G ÉjÉ°†≤dG á°SGQO ¬eÉ¡e RôHCG øeh 

äÉ°SGQódG AGôLEGh  ,»é«JGÎ°SG ó©H É¡d »àdGh …Oƒ©°ùdG ™ªàéŸÉH á∏°üdG  äGP

ájOÉ°üàb’Gh ájô°ûÑdG á«ªæàdG èeGÈH AÉ≤JQÓd áeRÓdG äÉ«dÉ©ØdG º«¶æJh

äÓµ°ûª∏d ∫ƒ∏M ìGÎ`̀bGh áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ÚeÉ°†e ≥«≤ëàdh ,á«YÉªàL’Gh

,±Gôëf’Gh  ±ô£àdÉc á«æeC’G äÓµ°ûŸGh ,á°Sƒæ©dGh ádÉ£ÑdÉc  á«YÉªàL’G

åëÑdG äÉ©eÉéH á≤∏©àŸG  á«ª∏©dG ¥GQhC’G ô°ûfh çƒëÑdG AGô`̀LEG  ¤EG áaÉ°VEG

.»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y á©eÉ÷G áfÉµe õjõ©J πÑ°Sh ,áaô©ŸG ™ªà›h

øª°V äQó°U »àdG á«ª∏©dG ¥GQhC’Gh çÉëHC’Gh äÉ°SGQódG ¿CG í°VGƒdG  øeh

äÉ°SGQódG õcôe äÉ°UÉ°üàNGh πªY º«ª°U »`a πNóJ áaô©ŸG ™ªà› ƒëf á∏°ù∏°S

√òg á«dhDƒ°ùe õcôŸG  ¤EG π≤àæJ ¿CG »©«Ñ£dG øe  ¿Éµa ,ójó÷G á«é«JGÎ°S’G

¥É£æd á©°SƒJh ,á«MÉf øe á«LGhORÓd kÉÑæŒ ,á«ª∏©dG äGQGó°UE’G øe á∏°ù∏°ùdG

ƒëf á∏°ù∏°S ádÉ°SQ á∏°UGƒŸh ,á∏°ù∏°ùdG ÉgQó°üJ »àdG äÉ°SGQódGh çÉëHC’G ¥ÉaBGh

Ëó≤Jh ,™ªàéŸG ‘ »£«£îàdG »YƒdGh á«ª∏©dG áaÉ≤ãdG ô°ûf ‘ áaô©ŸG ™ªà›
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فأكثر  عاماً   ١٥ العمر من البالغني قدرة عدم هي السن  كبار أمية أن اعتبرنا إذا

والكتابة، بالقراءة السن كبار إملام معدل فإن  اإلطالق، على  الكتابة أو القراءة على

الذين السكان عن نسبة يعبر املتحدة، األمم منظمة الشائع الذي تبنته وفق التعريف

القدرة  مع  والكتابة القراءة على  القدرة  لديهم والذين عاماً،   ١٥ عن أعمارهم تزيد

بالعرف  ١٥ عاماً وعمر اليومية، بحياتهم وبسيطة تتعلق قصيرة جمل استيعاب على

حيث الثانوية، الدراسة قبل األولية، التعليم مراحل أكمل الذي عمر الفرد هو احلديث

بعد  خاصة عاماً،  ١٨ هو احلاضر الوقت في الثانوي التعليم خريج عمر متوسط أن 

إلى مجتمع من فيختلف الرشد سن عمر أما االبتدائية. املرحلة في القبول عمر حتديد

الرشد قانوناً بالغ أن املعاصر في الوقت غالبية العالم في اجلاري كان العرف وإن آخر،

للكبار الثقافي املعدل عن التعبير ميكن وبهذا عمره. من العقدين األولني تعدى من هو

من الرشد البالغني سن نسبة يشمل أنه على الكبار) لدى األمية (كنقيض ملعدل

وهو املستويات، أدنى بني الثقافة، يتراوح أو من التعليم كبير قدر قليل أو على الذين

والثقافة. العلم من مستوى أعلى بالكاد، إلى والكتابة بالقراءة اإلملام

املتحدة الواليات في التعليم  في  للتقدم الوطني التقييم  استقصاء  على وبناءً 

البالغني كل بأن القول ميكن ١٩٩٩م، مارس في صدر  والذي  ١٩٩٨م، عام األمريكية

٪٤٠ ولكن بسيطة، قراءة مبهمة  القيام على قادرون التقريب وجه على األمريكيني

وقد فيها. ما واستيعاب كتب دراسية مرتفعة املستوى قراءة على قادرون فقط منهم

ماسة حاجة في الثانوية املدارس طالب غالبية شؤون التعليم أن في الباحثون وجد 

يصبحوا حتى مساعدة، دون يتعلموا بأنفسهم من أن متكنهم القراءة مهارات في إلى

القائم واتمع العالم املعاصر متطلبات تقتضي كما احلياة، مدى التعلم على قادرين

على: القدرة التي يحتاجونها، القراءة أمثلة مهارات ومن على املعرفة.

املعلومات استحضار ˚

االستنتاجات استخالص ˚

٣
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التعميم ˚

معرفة. من لديهم مبا نص من ربط املعلومات املستخلصة ˚

التعلم يواصلوا أن السن ولكبار الثانوية املدارس لطلبة ميكن  املهارات هذه مبثل 

شرح أو خاصة  دروس أو مدرس من تدخل إلى احلاجة دون حياتهم،  مدى  بأنفسهم

مدرب. من معلم أو معونة من وتوضيح

السن، لكبار الثقافة إرشادات توفير في التوسع في اإلنترنت استخدام مزايا ومن

لتوصيل كنظام  واملكان الزمان حواجز على  التغلب على الوسيط ذلك قدرة هي

وفي منازلهم، في لكبار السن على الوصول لها القدرة املباشرة فاإلرشادات اإلرشادات.

ميكن حتديث كما الثقافية. أو االجتماعية املراكز وفي املكتبات، وفي أعمالهم، أماكن

على وتشغيلها التدريسية تلك املواد تكاليف توفير ثم إن وتخزينها. التدريسية املواد

نظم تقنية إن ثم الصناعية. طريق األقمار بثها عن تكاليف من أقل بكثير اإلنترنت

اإلنترنت عبر التواصل من تسهل والتي احلاسوب، التي تستخدم التدريس التفاعلية

ووضعها منهجية مواد لتأليف املدرسني أمام الفرصة تفسح واملتعلم، املدرس بني 

باختصار، (web) «الوب» أو World Wide Web (www) العاملية العنكبوتية الشبكة على

خادم على استخدام القائمة (Author Ware) التأليف وسائل استخدام طريق عن وذلك

الوب. خادم أو احلاسوب (Server)

تعتبر املاضي القرن من السادس العقد في األمريكية املتحدة الواليات كانت لقد

القراءة في  معدلها قدرت املتحدة األمم أن حتى ثقافة، العالم دول أرقى من  واحدة 

باملقارنة هذا ،٪١ من أقل فيها األمية أن آخر مبعنى ٩٩٪ أو بحوالي الثقافي واستيعابها

ومع ذلك بدأت أقل(١)؛ أو ٪٥٠ حدود في املعدل الثقافي حيث النامية، الدول بالعديد من

بعض أوضحت اإلنذار، إذ دقت نواقيس السابع ففي العقد الظهور، في املشاكل بوادر

من بكثير أدنى األمريكية املتحدة الواليات في الوطني الثقافة أن معدل الدراسات

والعاملي(٢-٣). الوطني املستوى توقعات الساسة على

٤
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«إحصائيات بعنوان دراسة إلحصائيات التعليم الوطني املركز أصدر ١٩٩٣م، عام وفي

تدعمها األمية عن العالم في مكثفة دراسة أول وهي السن األمريكية»، ثقافة كبار

كبار السن األمريكيني من ٪٩٥ حوالي أن فيها جاء األمريكية(٤)، الفيدرالية احلكومة

١٢ صفاً  من الرابع (الصف  أفضل أو الرابع الصف مستوى إلى القراءة على  قادرون

األمية أن أي الثانوية)، شهادة حتى األطفال رياض من بعد تتضمن مراحل الدراسة

في البالغني نصف حوالي أن الدراسة ذكرت كما نسبياً. قليلة الرئيسة في صورتها

وهي للثقافة، مستويني أدنى في متدنية درجات سجلوا األمريكية املتحدة الواليات

(National Educational Goals Panel) الوطنية التعليم أهداف اعتبرتها جلنة مستويات

من يتمكنوا حتى األمريكيني، العمال عليه يكون أن يجب الذي املستوى من بكثير أدنى

العاملية(٥). يجنح نحو في اقتصاد املنافسة

وصل العربية السعودية اململكة في السن كبار لدى الثقافة معدل فإن باملقابل،

السكان نسبة  بأنه عادة يعرف الكبار ثقافة ومعدل  ٢٠٠٣م(٦-٧). في عام ٪٧٩٫٤ إلى

استيعاب  القدرة على مع والقراءة الكتابة على القدرة الذين لديهم ١٥ عاماً من أكبر

باألعوام املعدل هذا مقارنة اليومية. وميكن بحياتهم  تتعلق وبسيطة قصيرة جمل

.(٧-٨)(١) جدول في كما العربي العالم في املعدل السابقة ومبتوسط

QÉÑµdG áaÉ≤K ∫ó©e .(1) ∫hóL

á```````dhó```````dGΩ2003Ω2001Ω1990

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG79^477^166^2

»Hô©dG ⁄É©dG64^160^850^0

اخلمسني املرتبة حتتل السعودية  العربية  اململكة فإن املتحدة، األمم تقارير ووفق

وفق شكل (١)(٩). يتراجع في اململكة األمية معدل أن كما الكبار(٩-١٠)، ألمية بالنسبة
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لو إنها  إذ فاشلة،  حمالت هي حالياً القائمة األمية محو حمالت إن الواقع، وفي

قراءة على القدرة فوق مستوى بهم ترقى ال فإنها السن كبار بعض إدراج أفلحت في

ما متطلبات  استيفاء  على تركز أنها كما استيعاب. دون الصحف من  بسيط قدر 

واستيعاب جمل قراءة القادر على أي املتحدة، األمم وفق معايير «البالغ املثقف» بـ يعرف

اإلحصائيات في األمية نسبة تقل بحيث اليومية، بحياته تتعلق وبسيطة  قصيرة

املكلفني أو املتطوعني من سواء عليها، القائمني أن إلى يعود فشلها كما الدولية.

الطريقة، بنفس الدروس ويلقنونهم كاألطفال السن كبار يعاملون احلكومة، قبل من

التي التحديات ملواجهة بإعدادهم وال وضعهم، من باخلجل لشعورهم مراعاة دون

املستوى ذوي وتعليم تعليمهم على القائمني أن كما اليومية. حياتهم في يواجهونها

السن. كبار تعليم في اخلبرة لهم ليس والكتابة على القراءة القدرة األقل من

املتعلقة القضايا في الباحثني وخاصة العالي، التعليم مؤسسات أن في حني هذا

وترقى ناحية، من السن كبار يتقبلها  برامج وضع على  القدرة لديهم بالتعليم،

مبقدور اجلامعات بل إن أخرى. ناحية من واالقتصادي واالجتماعي التعليمي مبستواهم

العليا والدراسات البكالوريوس  طالب قيام خالل من  الكبار تعليم في املساهمة

الدراسية، خاصة مناهجهم في العملي التدريب من كجزء الكبار أولئك مبهمة تعليم

٦
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يقضي الذي كالطبيب متاماً احلديثة، التقنيات تستغل التي التدريس باستخدام سبل

باملزاولة. املرضى عالج فيها على يتدرب االمتياز سنة

والتي املقنعة»، «األمية بـ يعرف ما هي اتمع احلديث في املستفحلة الظواهر ومن

إرساء قواعد مجتمع على العالي التعليم مؤسسات تركيز رغم عام، تتفاقم عاماً بعد

جميع في مستشرية الظاهرة وهذه والعشرين. الواحد القرن ملواجهة حتديات املعرفة

منواً. واألقل والنامية املتقدمة فيها الدول مبا العالم دول

(األمية واالستيعاب القراءة القدرة على في مستوى التردي أسباب من يكون ورمبا

ففي األمريكية؛ ولويزيانا إلينوي في واليتي التعليم مجلس إليه توصل ما املقنعة)

الكلمات ومفردات والنطق القراءة للطالب تقدم الصف الثالث وحتى األطفال رياض

توفير مع القراءة مهارات على التركيز يجري الرابع الصف دخلوا ما فإذا البسيطة،

بصورة أو ذلك ويستمر واملفردات، اجلمل وتركيب اللغة قواعد لتعليم خاصة حصص

الثاني الصف إلى التاسع الصف من الثانوية املرحلة وفي الثامن. الصف حتى أخرى

حيث للغة، مخصصة حصص في ليس ولكن الدارجة، املفردات بعض عشر تضاف

أن افتراض مع األفضل  الكتابة كيفية تعلم  إلى  القراءة تعلم من التركيز ينتقل

توفر احلصص األخرى إن كل ثم للقراءة واالستيعاب. املطلوبة اآلليات الطالب ميلك

اللتقاط الطالب تعرض احلصص وكل وغيرها، والفلسفة العلوم للقراءة في فرصاً

من يزيدون ال النمط هذا  يتتبعون ال الذين األفراد غير أن اجلديدة. املفردات من املزيد

بعض املفردات يلتقطوا أنهم لم يعني ال وهذا الدارجة الكلمات مفردات من حصتهم

املفردات اخلاصة يتعلم السيارات إصالح فني املثال سبيل معني؛ فعلى مبجال اخلاصة

مهنته، لغة يتكلم املوسيقي وكذلك اللغة، على غريبة كلمات منها بالسيارات، كثير

واضحاً يصبح األعمال في الدارج اللغة كالم مفردات  استخدام  في النقص  وهذا

عام. اجتماع في مهنتهم عن كلمة إلقاء أو وثيقة تدوين املتخصصون يريد عندما
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التعلم من  عالية مستويات تتطلب ال وظائف يختارون الناس  من العديد أن ومبا

وذلك مباشرة، غير بصورة حياتهم املتردي يؤثر على التعليم فإن مستوى األساسي،

على احلصول على القدرة عدم أو املعيشي مستواهم رفع على القدرة عدم خالل من

وتربية والتغذية،  الصحة املعلومات عن مثل احلياة، مبهارات تتعلق مهمة معلومات

إلخ. .. العمل املتاحة، االستفادة من فرص وكيفية األطفال،

املعلومات، نقل في دوراً يلعب قد التلفاز، مثل اإلعالم املرئي وخاصة اإلعالم، أن ورغم

للقراءة واالستيعاب احلاجة عن تغني ال التي العامة التوجيهات يتعدى ال ذلك أن إال

عبارة استيعاب على مما يعتبر قدرة أعلى مستوى تتطلب ولكنها بسيطة، بصورة ولو

اليومية. احلياة بشؤون تتعلق

فإن كمثال،  والصحة احلمية بني والعالقة العائلة تغذية االعتبار  في أخذنا فإذا

الضغط وارتفاع العظم  هشاشة تشمل احلمية عن  الناجمة الصحية املشاكل

تعزيز مع واإلنتاج احلياة جودة في تردي إلى يؤدي ذلك كل فإن وبالتالي، والسمنة.

املتحدة الواليات في للوفاة عشرة مسببات كل أربعة من أن حيث املبكر، املوت أسباب

 ١٫٤ عن مسؤولة والسكر والسرطان القلب فأمراض باحلمية؛ عالقة لها األمريكية

املتحدة الواليات في  عام كل الوفاة حاالت  ثلثي  حوالي أي سنوياً، وفاة حالة مليون 

تكاليف  في سنوياً مليار دوالر ٢٥٠ عن مسؤولة بأنها تقدر األحوال تلك األمريكية(١١).

اإلنتاج. وقلة العالج

املراجع من العديد في املذكورة األسباب من واحداً يعتبر املعرفة إن عدم الواقع، وفي

ولذا احلمية. بخصوص الفيدرالية احلكومة توصيات اتباع في الكثيرين  إخفاق في

خفض في كبيرة بصورة يساهم قد احلمية عن املعلومات بتبسيط ونشر القيام فإن

واالجتماعية. االقتصادية األحوال يصلح من ميكن أن مما للحمية، املشاكل الصحية

التي تلك التابعة للواليات، خاصة األمريكية اجلامعات بعض تقوم املضمار هذا في

شريحة بها تستهدف ال عامة توعية بحمالت البداية، في  للزراعة ككليات أنشئت
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القراءة في  مستواهم عن النظر بصرف للجميع توجهها بل اتمع، من معينة

مبسطة دورية نشرات إصدار خالل من وذلك  االستيعاب.  على وقدرتهم  والكتابة

ما به يقوم وهو دور اجلامعات، في الزراعي قسم اإلرشاد جهود من كجزء التغذية عن

ورغم وزارة الزراعة األمريكية. من بدعم (University Extension) اجلامعة مبلحق يسمى

فاحلصول واسع نطاق  على توزع ال أنها إال باان، توزع النشرات تلك من الكثير أن

اجلامعات تقدمه ال يدرك ما الذي العادي فالشخص ولذا فقط، بالطلب يكون عليها

من معلومات تقدمه اجلامعات ما أن غير عنها. شيئاً ال يدري للمجتمع خدمات من

اجلامعات بعض ورغم أن املبسطة القيمة. باملعلومات مفعم أنه إال انتشاره عدم رغم

يكون ما عادة املوقع على تنشره فإن ما على الوب، موقعها على املعلومات تضع بعض

تنشره وما الورق. على املكتوبة بساطة النشرات فيها ليس إعالمية دوريات صورة في

ما عادة تفيد اتمع، مهمة موضوعات من وغيرها التغذية، اجلامعات عن ملحقات

العليا، الدراسات وطالب التدريس هيئة أعضاء  بها يقوم مكثفة بحوث ثمار تكون

املنتجات صور بل هي صورة من البحوث، نتائج نشر بعيد صورة من صور حد إلى فهي

تباع. خاصة وأن إلى سلعة حكومي لتحولت أنها بدعم ولوال البحوث، عن تنجم التي

الناس، لعامة الكتابة في املتخصصني من يكونون ما عادة حترير املنشورات على القائمني

الشخص على يسهل سلسة كلمات في البحوث إلى يحولون التعبيرات املعقدة إذ

واالت، الصحف أسلوب إلى أقرب هو  األسلوب ويكون استيعابها،  املتخصص غير

حتويل فإن اجلامعات،  في  املتخصصني الباحثني من كثير على  صعبة مهمة وهذه

حقائق إلى املطروقة غير والتعبيرات العلمية املفعمة باالصطالحات البحوث نتائج

املتخصصني. على املمتنع السهل درب يكون من يكاد الناس يدركها عامة مبسطة

السن كبار مستوى استيعاب فوق تظل التبسيط جهود كل العرض بعد طريقة أن إال

الكرام مر أولئك الذين مروا حتى القراءة، في الرابع يتخطوا مستوى الصف لم الذين

. الكثير أو القليل حتصيل دون الثانوي، بالتعليم
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التلقني طريقة هو العامة، الثانوية  خريجي بعض  مستوى تدني في والسبب

املتحدة الواليات ففي الثانوية؛ الدراسة من األخيرة السنة في خاصة  والتعليم،

الطالب. حياة في املهمة املراحل من السنة األخيرة تعتبر سبيل املثال، على األمريكية؛

يسعى األغلبية، حيث هم وهؤالء اجلامعية، التعليم مراحل إكمال ينوى ال الذي خاصة

قد يكن اخلالص من القيود املدرسية، هذا إذا لم سوى يهمه للحصول على عمل وال

اجتياز ذلك العائق على يدركون ذلك ويساعدونهم واملدرسون بعد. عمل على حصل

ال، أم الثانوي التعليم من انتهوا إن فيها يضيرهم ال أعمال وبني بينهم الذي يحول

إن ثم حدة. على مدرسة من شأن كل هو بل امتحان عام للثانوية، يوجد ال وأنه خاصة

عمل. فرصة يفقده قد تعليماً يكمل لن فإنه يتخرج لم إذا الطالب

بالكلمات الكالسيكي املكتظ األدب على دراسة يحتوي األكادميي البرنامج أن كما

تظهر التي الكتابات في احلديث وال األدب في استخدام لها يعد لم والتي الدارجة، غير

مبعنى الكلمات دراية على ليس نفسه املدرس يكون واالت. وكثيراً ما الصحف في

بحصيلة الطلبة من الكثير  يتخرج ولهذا لغوي. معجم إلى اللجوء  دون نفسها،

أبسط النصوص. قراءة على التي تعينهم اللغوية املفردات من ضحلة

الثانوية الدراسة يكملوا لم ممن السن كبار لدى املقنعة األمية أسباب من ولعل

تشجيع كان لذا اللغوية، املفردات فهم في  القصور هو قسراً  أكملوها الذين أو

قراءة واستيعاب من قدرتهم على تزيد جديدة حيازة مفردات لغوية السن على كبار

اجلامعات، في الكبار تعليم في مجال للباحثني الشاغل الشغل هو املبسطة النصوص

من جيدة حصيلة السن على بناء كبار تساعد طرق جاهدين على ابتكار عملوا والذين

تلعب ال اجلامعة أن هو النظريات تلك من كثير تنفيذ في ولعل العائق املفردات(١٢-١٥).

طرق من البحوث عنه أسفرت ملا حاجة في هم الذين السن، كبار تعليم في دوراً فعاالً

اجلامعات. بها أرفف تكتظ والتي لتعليمهم
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تستفيد من أن للجامعات املمكن من فإنه بالتعليم، التوعية بالنسبة القتران أما

املعلومات من واسعاً مجاالً يوفر عن بعد»، والذي «التعليم مثل احلديثة، التعليم طرق

كان واملعلم. وملا الطالب من لكل اجلدول مواءمة حيث من مرونته وكذلك للجمهور،

التعلم، لبيئة الوضع التقليدي في باالرتياح يشعرون ال السن كبار من الطلبة بعض

تشير أن بعض الدراسات ورغم ومجدٍ فنياً وعملياً. مقبول عن بعد بديل التعليم فإن

عن التعليم  وفي  التقليدي الدراسي الفصل  في  التعلم بني فرق من  ليس أنه إلى

إذا ما كانت تعوق التعلم ال قد الفوارق وتلك األمر، في واقع فوارق هناك أن إال بعد(١٦)،

العلم. متلقي تركز على التدريس طرق

احلاسوب من أجهزة إمكانات تستخدم التي احلديثة، التدريب برامج إن الواقع، وفي

التي يولدها احلاسوب ،(Animation) املتحركة الصور واستخدام للعرض، متعددة وسائط

االنتباه والتي جتذب ،(١٧-٢٠)(Cognitive Load Theory) اإلدراك» حمل «نظرية حول واملبينة

التدريب في املتميزة الطرق من الذهني قد تعتبر العبء من وتخفف بأسلوب مالئم

لتوضيح نظري في مضمون املتعددة الوسائط إرشادات وضع ميكن كما التثقيفي،

التي تستخدم اإلرشادات مع احلال وكذلك املتعددة(٢١)، الوسائط عروض  بناء كيفية

شك. دون فاعلية أكثر فهي «الوب»،

القرن العشرين السادس والسابع من العقدين بعد» في ظهر «التعليم عن ولقد

كما التعليم. في مختلفة أساليب التي تتضمن للتدريس، البديلة الطرق من كواحد

مرن في غير التقليدية الدراسية الفصول نظام التغير، السريع العاملي االقتصاد جعل

للتدريس التقليدي النظام مقارنة إلى البحث جهود توجهت ولذا األحوال، من الكثير

مطردة. بصورة التي تتطور النظم من بعد» عن «التعليم مما جعل البديلة، بالنظم 

التقنية، كما مظلة حتت من يوم كل تنبثق التي اجلديدة األفكار من العديد بسبب

التي التحديات ملواجهة تطور في اآلخر هو الفصل الدراسي في التقليدي التعليم أن
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كبار حاجات لسد احلديثة التقنيات تبني باإلمكان فإنه  لذا البديلة.  الطرق متثلها

وضع حصص طريق عن وذلك التعليم، في منخفض مستوى من يعانون السن الذين

وقت أي في استخدامها ميكن املتعددة، بحيث الوسائط باستخدام مبسطة ومشوقة

السن. كبار من األمر له يروق ملن

كبار أمية محو في برامج عن استخدام التقنيات إحدى الدراسات نتائج أشارت وقد

في تستخدم احلديثة، التقنية في راسخة أقدام لها البرامج من العديد بأن  السن،

أجندة وضع إلى ذلك أدى وقد إنشاء الشبكات(٢٢)، في أو التقييم أو التدريس اإلدارة أو

السن(٢٣). كبار لتعليم خاصة وطنية

الشباب لدى القراءة استيعاب العجز في مهارات أوجه عن دراسات عدة أجريت كما

احلاسوب باستخدام تقييماً الدراسات تلك شملت وقد احملدودة، القدرات ذوي الراشدين

والتي للقراءة، األساسية املكونات لتحسني تصميمها  مت والتي التدريب، لنظم

ثالث جتارب الدراسات تلك تضمنت وقد عند هؤالء(٢٤). املهارة مصادر لعجز  أنها تبني

النصوص. من في االستنباط القارئ العجز لدى أوجه الستكشاف

من ميكن استنباطها التي لالستدالالت القراء استخدام اختبرت الدراسات أولى ˚

وضحية. قاتل وجود ضرورة من عليها يترتب وما القتل عملية مثل النص،

ببعضها املتصلة للتعبيرات القارئ استخدام باستكشاف قامت الثانية الدراسة ˚

الصالت فهم على في القدرة أن) وغير ونتيجة، على التوالي، سبيل املثال: (على

النص. في والشروط التعبيرات املستوى بني العالي ذات املدلول

أنشئت حيث النص؛ في العالقات االستنباطية حتليل على ركزت الدراسة الثالثة ˚

سالفة، أمور  إلى تشير أكثر أو واحدة  اسمية  جملة على لتحتوي النصوص، 

النصوص وخالل بديل ملفرد). أو (ضمير جملتني أوائل في مكررة أكثر أو وكلمة

ما ويحدد نص كل يقرأ أن القارئ من املطلوب ويصبح واملدلوالت تتغير اإلشارات

الطلب. عند النص في الضمائر من ضمير إليه يشير
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االقتصادية النخفاض هو التداعيات السن كبار إلى تعليم املؤدية احلوافز ولعل من

عن األمريكية املتحدة الواليات إحصائيات أسفرت فقد لألفراد، الثقافي املستوى

منها: الثقافية لألفراد(٢٥-٢٦)، واملستويات االقتصادية العوامل بني عالقات

احلاصل نظيره من أقل ٪٤٢ ثانوي لديه دبلوم ليس الذي يكسب الشخص ما عادة ˚

الدبلوم. على

البطالة  معدل ٤ مرات الثانوي يكملوا تعليمهم لم بني الذين البطالة معدل ˚

املدرسة الثانوية. خريجي بني

على تنفق (Fortune 500) ٥٠٠ فورشن بشركات املسماة الشركات كبرى من ٪٥٠ ˚

دوالر سنوياً. مليون ٣٠٠ على يزيد ما األساسية املهارات على تدريب املوظفني

السنوية اصصات من ٪١٥ من أكثر للسيارات موتورز جنرال شركة تخصص ˚

دوالر. مليون ١٧٠ حوالي تبلغ والتي للتدريب،

من الضرائب أكثر ودافعي األعمال مؤسسات تكلف احملدودة الثقافية املهارات ˚

واإلنتاج. واألرباح من األجور املفتقد جراء من سنوياً دوالر مليار ٢٠

أميني. أو مثقفني عملياً غير توظيفهم الذين يصعب األشخاص من ٪٥٠ ˚

يناظرها. ما أو العامة الثانوية دبلوم على حاصلني املساجني غير من ٪٧٥ ˚

لدى اندين األساسية املهارات على معاجلة مليون دوالر ٧٠ سنوياً املسلحة القوات تنفق ˚

أميني. أو مثقفني غير عملياً يعتبرون االجتماعية املعونات متلقي من ٪٣٣ ˚

ثانوي. دبلوم على العاطالت غير حاصلني األمهات من ٪٨٢ و اآلباء العاطلني، من ٪٨٤ ˚

في الثقافة، األول املستوى مستواهم يتعدى ال الذين كبار السن من ٪٤٤ إلى ٪٤١ ˚

(National Adult Literacy Survey) السن كبار لثقافة الوطنية املسح عملية وفق

إلى ٪٤ الفيدرالية، مقارنة بنسبة احلكومة قبل من احملدد الفقر حتت خط يعيشون

الثقافية(٢٧).  املستويات أعلى في هم الذي البالغني من ٪٦
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ضمنياً بني مشابهة عالقات إلى في الدول األخرى اإلحصائيات أن تؤدي املتوقع ومن

قصور لديهم الذين األشخاص تعسر ومدى واألعمال  للمجتمع، والتكاليف األمية

في للمواطن بالنسبة ستكون مختلفة التفاصيل وإن كانت في القراءة واالستيعاب،

الواليات في وتداعياتها األمية بني اجلذري االختالف ولعل السعودية. العربية اململكة

أن: هو اإلسالمية) الدول (وغالبية واململكة األمريكية املتحدة

سوى األمريكية املتحدة الواليات في السن لكبار تثقيفية من سبل هناك ليس ˚

القراءة تتطلب ال وكلها وأغان، سينمائية وأفالم تلفاز احلديثة من اإلعالم وسائل

فرص نبذ الذي األمريكي ألن نظرا الثقافة، من تضيف الكثير وال واالستيعاب،

بالنسبة أما ثقافية. طوعاً ببرامج نفسه يثقل ال ما له، عادة املتاحة التعليم

الدينية. في الشؤون خاصة بالتوعية يقوم املسجد فإن للمواطن السعودي

مع األميني أشباه أو األميني الختالط فرص هناك ليس األمريكي اتمع  في  ˚

الواحدة. العائلة ضمن حتى اآلخر، عن تعزله  اجتماعية أجواء فلكل املثقفني 

يساعد على مما السعودي اتمع عموم في مستفحلة ليست الظاهرة وهذه

املعرفي التجانس عدم خالل من احملدود، الثقافي والتنوير املعرفة سريان قدر من

الواحد. التجمع الواحدة أو األسرة في

األجنلوسكسون البيض األمريكيني بني اللغوي خاصة احلاجز األمريكي، اتمع في ˚

طبقة شرعية، أوجد غير بصورة املوجودين خاصة من األسبان، اجلدد واملهاجرين

بصفة للمقيمني للتعليم وجود فرص لعدم األميني وأشباه من األميني، منعزلة

الفوارق هذه ثقافياً(٢٨-٣٠). الفريقني تعزل التعليم مناهج ألن أو شرعية، غير

في اململكة. موجودة اللغوية ليست

وتدعمه إجباري مبا في ذلك التعليم الثانوي، األولى، املراحل في نظام التعليم ˚

الفقيرة، األحياء في متدهور التعليم فإن وبهذا احلي؛ في  العقار ضرائب

احلصول على القدرة على لعدم السود والالتينيون، فيها التي يعيش خاصة
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خاضع اململكة التعليم في بينما التدريس، طاقم كفاءة الالزمة وعدم املوارد

مركزياً للحكومة.

املتحدة في الواليات والوعي للشخص الثقافي املستوى بني قوية عالقة هناك ˚

وهذا احلياة، في ويضره ينفعه عما عزلة في يكون ما عادة فاألمي األمريكية،

ويتدنى واحد يقوى فقد رديفني، ليسا واألمية فالوعي اململكة، في صحيحاً ليس

كثيراً. بالعزلة يتأثر الوعي لكن الشخص، نفس لدى اآلخر

والهواجس الشكوك تتملكهم األمريكيني من ثقافتهم واملتدنية األميون ˚

هو وهذا وتعليمهم، توعيتهم في صعوبة هناك يجعل مما لآلخرين، بالنسبة

اململكة. في العمران عن البعيدة األماكن في احلال

وتوعية تعليم في دور التعليم العالي اإلصدار بتوضيح هذا يقوم املنطلق هذا من

في متخصصني قيام يتضمن الدور وهذا اإلنترنت؛ اململكة باستخدام في السن كبار

يلي: التعليم مبا

الثانوية يكملوا دراستهم الذين لم اململكة، في السن كبار عن إحصائيات إعداد ˚

القراءة واالستيعاب. في خاصة ومستوياتهم الثقافية،

اململكة.  في السن لكبار اخلاصة عن االحتياجات وإحصائيات دراسات إعداد ˚

تعليمهم مجال خاصة في اململكة، السن في كبار تعليم ببحوث حول القيام ˚

اإلنترنت. طريق عن وتوعيتهم

اإلنترنت. لعرضها على في اململكة السن توعية كبار موضوعات محتويات حتضير ˚

اإلنترنت. في اململكة على السن كبار وتوعية اخلاصة بتعليم الدروس تصميم ˚

في السن كبار وتوعية لتعليم الوب على موقع وتنفيذ وتصميم تخصيص ˚

مع بالتعاون احلاسوب في املتخصصني خالل (من اإلنترنت على اململكة 

السن). كبار تعليم في املتخصصني

خالل املتخصصني في  (من الوب اململكة على في السن كبار تعليم صيانة موقع ˚

العليا). الدراسات طلبة من التعليم

١٥
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غالبية فإن التعليم، في اإلنترنت ذلك في مبا احلديثة،  التقنيات استخدام ورغم 

لغير اإلنترنت على العالي التعليم مؤسسات تقدمها التي الدراسية الــدورات

اللغوية املفردات حصيلة وزيادة القراءة مجال في حتى اجلامعي، السلك في املنتظمني

خاصة دورة من هناك  وليس الثانوية، املرحلة يتلو الذي التدريب أو بالتعليم تختص 

القراءة يستطيعون ال الذين أو الثانوية، الشهادة على يحصلوا لم الذين بأولئك

التعليم(٣١). الرابع من الصف الدراسي مستوى واالستيعاب فوق

 Continuing) التعليم مبواصلة اجلامعات اهتمام  أن  من ناجمة الظاهرة وتلك

بقية عن استقاللها لها خاصة وحدة اجلامعات كثير من له تخصص التي ،(Education

على: نشاطها يقتصر ما عادة اجلامعة، كليات

في استحدث ما على وتدريبهم اجلامعة خريجي معرفة لتحديث خدمات تقدمي ˚

أو معرفة. تقنية من مجاالت تخصصهم

في أوان كبيراً يلقى اهتماماً موضوعاً تتناول اجلامعي، املستوى على دراسية دورات تقدمي ˚

تقدميه.

علمية. درجات إلى تؤدي ال متخصصة دراسية تقدمي فصول ˚

املؤسسات في للعاملني اجلامعي املستوى على املدى قصيرة دراسية دورات تقدمي ˚

أعمالهم. مجال في مهمة مواضيع تتناول والعامة، اخلاصة

إلى دارسني توجه ما اإلنترنت عادة باستخدام تقدم التي الدورات الدراسية أن كما

تواجه التي فالتحديات الكبار تعليم حالة في أما واستخدامه. باإلنترنت ملمني 

تشمل: السن والتوعية لكبار التعليم اإلنترنت في استخدام

السن، كبار بعض أن رغم اإلنترنت: أو باحلاسوب املتعلم دراية عدم أو محدودية ˚

طفيفة على دراية إرشادات بسيطة، واستيعاب على قراءة تنقصهم القدرة الذين

اإلنترنت تيسير  على القدرة فإن الوب،  عالم في  واإلبحار اإلنترنت  باستخدام
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على مقدماً حصلوا إذا إال رمبا كانت صعبة، والتوعية، التعلم في الستخدامها

من التخوف حاجز  كسر  ميكن حيث الرقمية،  األمية  مبحو يسمى فيما تدريب

تعوق احلاسوب قدرات استخدام ومهابة عن اإلنترنت. ناهيك احلاسوب، استخدام

تلك من االستفادة فائقة من علمية  مكانة الذين على السن  كبار كثيراً من

التقنية احلديثة.

التعليمي باملستوى تليق سهلة بصورة التعليمية واملواد اإلرشــادات عرض ˚

مع بخطوة، خطوة إرشاد املستخدم هنا في قد تخدم للمستخدم. والتفاعلية

املساعدة. وطلب السؤال على قدرتها





١٩

ن
س

يال
كبار ف

موتوعيةال
ل..تقنيةتعلي

لاألو
صـ

الفـ

١٩

السن كبار وتوعية تعليم تقنية
˚  التقنية كوسيلة للتوصيل دراسي كمنهج ˚  التقنية

˚  التقنية كآلية للتدريس للتدريس كدعم ˚  التقنية

˚  التنفيذ ˚  مناذج ˚  حواجز
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تغيرات اجتماعية واقتصادية التطورات في التقنية القرن العشرين، أحدثت خالل

قد أحدثت من التقنية املبتكرة املتعاقبة التطور موجات من موجة كل أن ورغم عديدة،

ويتأقلموا يواكبوها أن السن كبار على كان فقد جوانب احلياة، جميع على أثرت تغيرات

مبا تطورات من سبقها عما تختلف التقنيات في املعاصرة التطورات أن  إال  معها،

تطبيقات لها التي التقنيات أكثر ولعل تعليمية(٣٢). ومتطلبات تطبيقات من يصحبها

والشبكة اإلنترنت عنها متخضت التي واالتصاالت املعلومات تقنيات هي التعليم في

السن معلمو كبار يواجه التقنية، هذه توظيف وعند «الوب»، أو العنكبوتية الدولية

تالشي دون وكيفية استغاللها للتقنية االستجابة كيفية ذلك في مبا حتديات، عدة

التعلم(٣٣-٣٤). خبرة

هي: السن، كبار  تعليم في التقنية تلك من لالستفادة رئيسة  طرق  أربع وهناك

والتقنية واإلرشادات، الدروس  لتوصيل كوسيلة والتقنية دراسي،  كمنهج التقنية

للتدريس(٣٥). للتدريس، والتقنية كآلية كدعم

دراسي كمنهج التقنية

كما التقنية،  من االستفادة خالل من الدروس محتويات تعلم السن لكبار ميكن

بعض ميكنهم استخدامها بكفاءة. مثال ذلك حتى نفسها التقنية تعلم بامكانهم

النفس لتعليم األسواق بها تكتظ التي املضغوطة، األقراص على املبسطة البرامج

اجلامعات تقدمها والتي التعليم، مراكز ابتكرتها  التي الطرق بعض أو مدرس، دون

مركز يقدمها التي اإلنترنت» دورة «استكشاف املثال سبيل على مباشرة، حصص في

تقدم والتي ،(Georgia Center for Continuing Education) التعليم ملواصلة جورجيا

كبار حاجات لسد خصيصاً صممت والتي املسائية، الفترة خالل ساعات عشر في

الكافية باملهارة تزود املتدرب إذ اإلنترنت، أو دراية باحلاسوب أدنى لهم ليس السن الذين

على القدرة هي القصيرة الدورة مثل تلك والوب. وميزة اإللكتروني البريد الستخدام

بقضايا االنشغال دون سلس منهج خالل ومن بيسر، التقنية جوانب جميع تناول 

٢١
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في الكفاءة باإلضافة إلى أخرى خارج نطاق تعلم التقنية، أهداف أي أو اجلانبية التعلم

مختلفة. توظيفها في ظروف ميكن التي املستقلة املهارات مجموعة من اكتساب

على احملصورة الضيقة نظرته في  هي  التدريب في  األسلوب  ذلك سلبية أن غير

مهارات يؤدي اكتساب وعادة ما استخدامها. من املكتسبة واخلبرة التقنية مفردات

نقلها على قدرة املتعلم في صعوبة إلى التطبيقات، عن بيئة معزولة تقنية ما، في

املتعلم يجد تتدهور إذا لم اخلبرة فإن ذلك، جانب معنى؛ إلى لها بصورة وتطبيقها

عليها(٣٦). للتدريب فرصة

التقنية كوسيلة للتوصيل

التعلم نظام واإلرشادات: الدروس لتوصيل كوسيلة التقنية توظيف أمثلة من

هذا  األساسية. املهارات الكتساب Individualized Learning System (ILS) الشخصي

التي اجلزئية اخلبرات من مجموعة صورة في اإلرشادات واخلبرة لتوفير مصمم النظام

التي والدروس الدروس، تلفزة ذلك مكتمل. مثال تعليمي برنامج متثل مجموعها في

أن الطريقة ميكن تلك أن ورغم مسجل. صوتي شريط أو فيديو شريط خالل من تقدم

يعمل املتعلم أن إال األحوال، أغلب في للمستخدم املالئمة الدروس لتوصيل تستخدم

فإن ذلك جانب إلى املدرس. غياب في األحوال بعض وفي املتعلمني، بقية عن عزلة في

املثال، سبيل فعلى معدومة، تكون قد أو بسيطة تكون التقنية في اخلبرة املكتسبة

اإلطالع على مثل بسيطة خطوات أداء املتعلم الشخصي من التعليم نظام يتطلب

املفاتيح لوحة على ضربات بعدة القيام إلى جانب إلى بياناته، وتسجيل البرنامج،

الكتابة(٣٣). أحرف

التقنية كدعم للتدريس

الدروس وللتوسع في  التقنية لتكملة تستخدم لكبار السن، األساسي التعليم في

للتقوية حاسوب برنامج جزء من استخدام للمتعلم ميكن املثال، سبيل على التعلم.

باألنشطة القيام هو الستخدام هذه الطريقة آخر ومثال ضعيفة. مجال مهارة في
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(مثل بعد  عن للتعليم التقليدي اإلسلوب خالل  من اإلنترنت على التكليفات وأداء

أما للدروس، املنسق األساسي هو املدرس يبقى هذه الطريقة ففي باملراسلة). الدراسة

املدرس ونوعية أسلوب على فيعتمد التقليدية التدريس طريقة في التقنية دمج مدى

امتداد الدروس على يساعد التقنية كمكملة لإلرشادات فاستخدام املتاحة. التقنية

للمدرس أن الفرص أيضاً تفسح بل املدرس، وخبرات معرفة من أعلى مستويات إلى

ً، وبهذا منفردا املهارات على للتدريب بفرصة املتعلم الطريقة متد هذه أن كما يتعلم.

لدعم للمتعلم الفرصة بإفساح الذاتي  التوجيه على  القدرة دعم للتقنية ميكن

الشخصية(٣٧). احتياجاته تالئم بطرق الدراسية اإلرشادات

تساعد التي واملالئمة املتاحة املواد نوعية فهو الطريقة، الرئيس لهذه املعوق أما

على - على برامج احلاسوب التدريب حالة ففي السن. جيد لتعلم كبار على تطبيق

تركيز فإن ذلك، جانب إلى إيجاد ومراجعة واختيار البرامج، - يلزم املدرسني املثال سبيل

رفيع مستوى تنمية  تتضمن ال التي واملمارسة التمرين يتخطى ال البرامج بعض

تشكل قد املالئمة البرامج  تكلفة فإن كذلك املسائل. بعض  حل مثل اإلدراك، من

الدراسة، ملادة تذييل أو إضافة إلى مجرد تتحول التقنية أن فإن تالفي وأخيراً، معضلة.

الرئيس(٣٥). التدريس أسلوب مع تتماشى أنها من التأكد املدرسني على

التقنية كآلية للتدريس

الدراسية. األنشطة مع تندمج  فإنها  للتدريس كآلية  التقنية  تستخدم عندما

تستخدم التقنية أن غير عليه، هي ونتائجه تبقى كما التدريس من الرئيسة فاألهداف

لهذه التركيز مجال ليست التقنية مهارات أن امتالك فيها. ورغم والتوسع إلثرائها

ما، موضوع بكتابة تنميتها. فالتكليف تدعم ما التدريس عادة أنشطة فإن الطريقة،

أن كما صياغة النصوص. في احلاسوب استخدام على املتعلم القدرة لدى ينمي مثالً،

من العديد في شائعاً أسلوباً الطريقة هذه من جعل والوب استخدام اإلنترنت كثرة

تثقيف برامج في استخدام التقنية املمكن من فإنه كذلك والتدريب. أنواع التعليم

٢٣
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استخدام من املتعلمني متكني خالل من املستويات متعدد دراسي فصل في السن كبار

تعليمهم من والتمكني حياتهم،  ألوضاع مهم محتوى لتوفير  اإلنترنت، على موارد 

اخلبرة واكتساب ملكاتهم تنمية على تساعد املتعلمني الطريقة ضمنية. هذه قدرات

التدريس(٣٨). حلقة خارج تفيدهم أن ميكن بسبل التقنية في

خبرة  نقل للمتعلمني ميكن تعليمي، كمنهج التقنية أي األولى، بالطريقة  باملقارنة

للتدريس، كآلية التقنية فاستخدام التعليمية. املواقف من العديد مباشرة إلى التقنية

بدونه. هذه تتوفر ال قد التي املعرفة واملوارد على للحصول السبل اإلنترنت ميهد جتعل

السن. كبير املتعلم في خبرات التوسع على أن تعمل أيضاً ميكنها الطريقة

والقيام الظروف مع للتأقلم  املدرس استعداد الطريقة، هذه على  القيود ومن

في عجز هناك السن األساسية، برامج تعليم كبار جديدة. ففي بأنشطة تعليمية

للتقنية، التوصل أن التقنية، كما من تستفيد أن ميكن التي التعليمية البرامج موارد

إدراك على املدرس قدرة إن ثم أخرى. مشكلة يشكل املتعلم أو املعلم من جانب سواء

آخر(٣٧). عائقاً تشكل قد استخدامها على وقدراته التقنية استخدامات

حــواجــز

السن، كبار تعليم في التقنية لتوظيف األربعة الطرق احلاضر، تستخدم الوقت في

يلزم حيث السن، تعليم كبار برامج دمجهم في كيفية التفكير في جاري أنه كما

من املتعلم خصائص من االستفادة معها ميكن للتقنية لوضع بنية عن سبل البحث

كبار السن(٣٣).

احلية الوجوه عنه تغيب اإلنترنت السن القائم على كبار تعليم فإن متوقع وكما هو

املدرس واملتعلم بني التعاون من املزيد تتطلب طريقة أخرى من هناك وليس النابضة،

واملعلم في التعليم عن الطالب لعالقة التقليدي أن الدور ورغم بعد. عن التعليم غير

وتوجيه الذاتي، للتقييم حيوياً أمراً زال ما املدرس تعليق فإن  مستمر، تغير في  بعد

حصص للطالب في ميكن لوجه وجهاً لالجتماعات فكبديل واملرونة، والدعم،  املهام،
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مع مباشرة عالقة على للحفاظ بالفيديو التشاور من األدنى احلد استخدام اإلنترنت

توفر سبيالً املكتوبة النصوص أوساط تبادل كما أن تعليقاته. على واحلصول املدرس

إن وفي الواقع، الطلبة. من عدد مع أي نقاش فوري حصة في املشاركني بني للتواصل

مدرسي. عمل أي في واملشاركة اآلراء بتبادل تسمح للمشاركني واإلنترنت االتصاالت

اإللكتروني بالبريد النقاش ومجموعات الشخصي اإللكتروني البريد بإمكان أن كما

كما أنها والوثائق(٣٩-٤١). املكتوبة الرسائل تبادل طريق عن العزلة هوة لعبور اجلسور مد

مهم: دور لهما عاملني هناك أن حيث الدرس؛ قدرات دعم حتل إشكالية

يتعلم، ويتقبل شطراً أن إلى باحلاجة الشعور النجاح، على املتعلم لتحقيق أوالً: ˚

املهارات، املعلومات أو عن والبحث بحكمة، للوقت التخطيط في املسؤولية من

النشطة. واملشاركة

مع تتالءم حتى البيئة مع  التكيف على طلبتهم املعلمني تشجيع ثانياً: على  ˚

التعلم.

الدافع بأهمية ليست املهارة اكتساب آليات لكن للفرد، الدرس مهمة مهارات إن ثم

التعلم(٤١-٤٢). في املسؤولية لالستجابة وحتمل الداخلي

تعد اخلبرة تلك كون مع مباشرة عالقة له التقنية الطالب مع خبرة  إن مستوى

تكون األمور أال التعلم عن بعد يتطلب في فالنجاح ال، أم بعد عن عن التعليم حائالً

التقني املستوى عن التحري املدرس فإن على لهذا  الهدف؛ حتقيق في عائقاً الفنية

التقنية. مستخدم قدرات مع تتناسب البرامج التي أو اآلليات يحدد ثم متعلم لكل

االستخدام وسهولة بها الدراية لكن أمراًمهماً، ليس التقنية استخدام في التناغم

ومجموعات ،(Message Boards) الرسائل الفتات مثل فآليات أهمية. أكثر أمران

األخبار ومجموعات ،(Discussion Groups) اإللكتروني خالل الفصل من بالبريد النقاش

حتتاج التعليم التي آليات بينما اإلنترنت؛ الطالب استخدام على تيسر (Newsgroups)

 Internet Relay Chat (IRC) املتتالية اإلنترنت مخاطبات مثل خاصة، بروتوكوالت إلى
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ذلك، إلى باإلضافة النجاح. على الطالب قدرة تعوق (C-U See Me) وتراني أراك أو

غير آليات باستخدام  السريعة  متطلبات االستجابة إزالة أن إلى تشير البحوث فإن 

من وتعزز التعلم بيئة من جودة تزيد الدراسية في الفصول التعامل وأساليب متزامنة

التعلم(٤١-٤٣). عملية

نـمـاذج

áYRƒŸG á«°SGQódG ∫ƒ°üØdG

الطلبة من صغيرة مجموعات تواجد  يعني املوزعة، الدراسية الفصول  منوذج إن

املدرس فيها يتحكم الرئيس، الدراسي الفصل عن بعيداً متفرقة فرعية أماكن في

يتطلب التقليدي النظام هذا الطالب. جانب من التدخل من القليل مع واملدرسة

لنجاح ضرورياً يصبح وقد التعلم،  من  يعزز املرئي التواصل أن إال متزامنة، اتصاالت

التي الدراسية والفصول اإللكتروني، بالبريد املباشر االتصال أن إال التعليمي. النشاط

قد الرسائل، ولوائح ،Computer Moderated Classrooms (CMC) احلاسوب ينسقها

املدرس. تعليقات من خالل املزيد من الطالب تعلم في تساعد

π≤à°ùŸG º∏©àdG

موارد إلى باإلضافة لالتصال  متعددة آليات على املستقل التعلم منوذج يعتمد

البريد طريق عن احلوار مجموعات أو اإللكتروني، البريد قد يستخدم فالطالب اإلنترنت؛

إال الرسائل(٤١-٤٢). لوائح أو احلاسوب، ينسقها التي الدراسية الفصول أو اإللكتروني،

في تالئمه السرعة التي أن يختار للمتعلم تسمح هي التي املتزامنة غير اآلليات أن

واستخدام التقنية. اختيار تدفع إلى التي التعلم هي غايات أن التعليم، غير

»°SGQódG π°üØdG ™e ìƒàØŸG º«∏©àdG

التقليدية املطبوعة النصوص الدراسي الفصل مع املفتوح التعليم يتضمن

ملتابعة املدرس محدد في وقت الدراسي الفصل في ويلتقي الطلبة احلاسوب، وأقراص
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وليس النموذج لتعزيز املباشرة اآلليات النموذج هذا في به. وتستخدم اخلاص اجلزء في

املتزامنة يساعد وغير املتزامنة الوسائل استخدام أن كما للتعلم. أساسية كوسائل

النموذج. هذا في من التطبيقات كبيرة استخدام تشكيلة على واملدرس الطالب

التنفيذ

ó©H øY º«∏©àdG óFGƒa

التعلم فرص توفير في للمساواة السبيل يفسح بعد عن التعليم أن شك ال

من أكبر التزاما يبدون بعد عن  يتعلمون الذين  السن كبار  غالبية أن كما للجميع.

أو جديدة تقنيات أنهم على استعداد لتعلم التعلم، كما  على  إصرارا وأكثر غيرهم

مفتاح هو التعلم أن علمتهم جتاربهم ألن بعد، عن للتعلم مختلفة مناذج استخدام

.(٤٤-٤٥ النجاح(٤١،

äÉ«°SÉ°SC’G øe ájGóÑdG

مخطط الدورة الدراسية وضع هو الكبار لتعليم دراسي الطرق لبداية فصل أحد

للطلبة يسمح (Hypertext Link) البيانات خزن بنظام رابط مع الوب صفحة على

لروابط قائمة وضع تتضمن فقد الثانية اخلطوة أما للمدرس. الكتروني بريد بإرسال 

ملواقع روابط  شكل في الدراسية الدورة مبوضوع متصلة ملواضيع الوب على  مبواقع

الدراسية. ومن الدورة مبحتوى متصلة مواضيع وأرشيفات ومنظمات، ودوريات، بحث،

تكليف طريق  عن أو املدرس، بها  يقوم بحوث طريق القائمة عن تلك  جتميع املمكن

الضروري ومن املدرسية. الواجبات من كجزء جتميعها في بالتعاون الفصل الطلبة في

وإضافة نشطة تعد لم التي الروابط بعض بإزالة لتحديثها القائمة تلك مراجعة

ولكنه بسيط، أمر وحتسينه الفعال املورد هذا جتميع إن وفي الواقع، جديدة. أخرى روابط

التعلم(٤٦). على كبار السن املتعلمني من يساعد
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في جتولوا  حيثما والتقييم التحليل ملكة شحذ السن كبار من املتعلمني على

أن عليهم وكما أن املعلومات، من كميات ضخمة سيواجهون أنهم إذ «الوب»، عالم

عليهم فإن التقليدية، الوسائط التي يتلقونها من الرسائل متحيص كيفية يتعلموا

تلك تنمية في الطالب يدعموا أن املدرسني وبإمكان بالنقد. مصادر الوب يتناولوا أن

ومشاركة زمالئهم الوب مواقع على تعليقات قصيرة بكتابة بتكليف الطالب القدرات

باإلرشادات قائمة في وضع باملساهمة الدراسي الفصل بتكليف أو املراجعات، تلك في

فاعلية يساعد في مما الوب، على ونشرها الوب مصادر تقييم عن تعليمية توجيهات أو

املستقاة باملعلومات معرفتهم من أن يستفيد النشاط ميكن ومثل هذا املشروع. هذا

الوب(٤٦). في البحث املتنامية من خبرتهم ومن الورق من املطبوعات على

áeó≤àe äGQÉ«àNG

دورة  في تضمينها ميكن االختيارات من كالعديد للمدرس مباشرة دروس تقدمي إن

نقل أو بروتوكول إلكتروني طريق بريد إما عن فعل ذلك وميكن بالوب، مدعومة دراسية

هو اإللكتروني البريد كان وإن الوب(٤٦). الفصل على موقع خالل من أو ،(FTP) ملفات

يرغب ورمبا الرسالة. من كجزء أية وثيقة كملحق أو إرسال ميكن حيث السبل، أبسط

 American Standard Code for أسكي صياغة وفق الوثائق إرسال الطلبة من املدرس

من صعوبة الترجمة لتفادي عادي كملفات نص أي ،Information Interchange (ASCII)

آخر(٤٦). نوع إلى حاسوب نوع جهاز ومن آخر إلى برنامج

على مناذج بتعبئة الطلبة قيام فني، دعم وجود على تعتمد التي األخرى اخليارات ومن

ألي شخص صعبا النماذج ليس تلك وإعداد الدراسية،  الواجبات لتقدمي  معدة الوب

استخدامها  أن HyperText Markup Language (HTML) غير إم إل إتش لغة تعلم أسس

يقتضي صورة مفيدة الوب أو في خادم على بيانات محتويات النماذج في قاعدة خلزن

وهذا  الوب، خادم Common Gateway Interface (CGI) على آي جي سي برنامج تركيب
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يجب اإلنترنت، كما على ويوزع باان العادة في ذاته سهل في حد البرامج النوع من

على املوقع لتنفيذ ذلك(٤٧). مع املشرف العمل املدرس على

االختبار يحتوي أن ميكن إذ  الوب،  خالل من  السن  كبار  من املتعلمني اختبار ميكن 

صورة في أو قصيرة أو  واخلطأ، الصواب أو االختيارات، متعددة أجوبتها أسئلة  على 

حالة في فوراً تعرض أو لتصحيحها، للمدرس األجوبة ترسل  أن على  مكتوب، نص

برامج تتطلب الوب أساس على القائمة واالختبارات الهادفة. البسيطة االختبارات

(CGI) آي جي مثل سي التفاعلية، األوجه تدعم  تقنية على مبنية خاصة حاسوب

تقنية توجد  ال أنه  غير .(Java Applets) أبلتس  وجافا   (Java Scripts) سكريبت وجافا

كلمات االستراتيجيات مثل فكل خالل الوب، من التقييم عند األكادميية الثقة تضمن

الذي الذكي الكارت مثل ،(Biometric) احليوية القياس الزمني، وأجهزة والتوقيت السر،

االختبارات عدا  فيما النبهاء، الطلبة عليها من  التحايل ميكن اليد، بصمة يضاهي

الوب على االختبارات اعتبار األفضل من فإن  حال،  وبأية املباشر. لالشراف اخلاضعة

حتت جتري التي  االختبارات نتائج  من أقل وزناً إعطاؤها أو الذاتي  التقييم من كنوع

املباشر(٤٨-٤٩). اإلشراف

فقوائم املباشرة، املؤمترات عملية اإلنترنت، الستخدام الرائجة الشمائل ومن

احلوارات تقدم كلها الوب عبر واملؤمترات األخبار ومجموعات ،(Mailing Lists) املراسالت

وكبديل، وقت. أي في رسائل وصياغة قراءة واملدرسني للطلبة ميكن إذ املتزامنة، غير

إجابة على احلصول من الطلبة متكن التي املتزامنة ااطبة برامج استخدام  ميكن

مثل وتنفيذ مباشرة. مكتوبة رسائل يتبادلون حيث لوجه، وجهاً النقاش مثل فورية،

اإلنترنت(٤٦). نظام على املشرف الدعم الفني من يقتضي االمكانات هذه

لدعم لالستخدام جاهزة  آليات الوب  خادم على للمشرف  توفر برامج  توجد كما

األفضل من فإنه ولهذا املتقدمة. التدريس  سمات  والعديد من واملؤمترات االختبارات
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سلسة األمور  جتعل بحيث املؤسسة، مستوى  على  املستخدمة املنتجات توحيد

الفني(٥٠). الدعم وموظفي التدريس وهيئة للطلبة

≥jƒ°ûà∏d äÉaÉ°VEG

عن الفني التعقيد في كبيراً مستوى متثل  الوب على املتعددة  الوسائط إن

بصورة متزايدة واسعة تتاح تطبيقات لها شمائل توفر غير أنها من الطرق، غيرها

الفيديو ومقطوعات  والصوت  املوسيقى  تسجيالت  إن حيث والطلبة، للمدرسني

دعم قوة جانب إلى عليه، اإلقبال على تشجع جوانب الوب أن تضيف إلى موقع ميكن

أو أو سماع الختزان املالئمة املعدات والبرامج إلى يحتاجون أن الطلبة غير االتصال،

مشاهدة امللفات(٥١).

قيمة ذا يكون ميكن أن الوب موقع ثالثة على أبعاد متاثلية ذات مناذج استخدام إن

للكيمياء في موقع املثال سبيل على السن، لكبار والهندسة العلوم في تعليم كبيرة

برنامج استخدام ميكن إذ زاوية، كل ودورانها لدراستها من اجلزيئيات مناذج متثيل ميكن

هو الذي ،Virtual Reality Modeling Language (VRML) االفتراضي الواقع  متثيل  لغة

جانب فإلى الثالثة، األبعاد ذات املتعددة الوسائط تقنية لتمثيل الدارجة اللغة مبثابة

من العديد في املتعلم يستخدمه معقد افتراضي متثيل ميكن إنشاء التمثيل البسيط

االستكشافات(٥٢-٥٥).

لتحميلها على وقت طويل إلى وحتتاج ضخمة، املتعددة الوسائط ملفات جميع

عريض، اتصاالت وشريط توصيلة سريعة في غياب خصوصاً الشخصي، احلاسوب

يصممه التي ملف والطريقة كل وحجم قيمة يراعي املصمم أن على وبهذا فإن

خاصة في كثير انتشرت السريعة التوصيالت أن غير الدروس(٤٦)، في إدخاله قبل بها

املؤسسات. من
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كبار السن وتوعية لتعليم تخطيط الدروس
الوب توجيهات لتحضير الدروس على السن ˚   لكبار التدريسية ˚   األسس
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السن لكبار التدريسية األسس

املسبقة، املعرفة (Andragogical Principles) السن لكبار التدريسية األسس تتطلب

للتعليم: هناك منوذجان وعموماً، للتطبيقات العملية(٥٦-٥٧). والتوجيه والتوجه الذاتي

النموذج وهو :(Pedagogical Learning Model) التلقيني أو التدريسي التعلم منوذج

عشر. التاسع القرن منذ على تعليم األطفال الغالب

بأسلوب اخلاص وهو النموذج :(Andragogical Learning Model) اإلدراكي التعلم منوذج

تعليم كبار السن.

على التدريسي النموذج ويعتمد ،(٥٨-٦١)(٢) جدول في موضح النموذجني والفارق بني

للمعرفة، كموصل للمدرس فشل هو التعلم في الطفل فشل بأن االعتقاد أساس

انعدام أو بأسرها التعليمية العملية في رغبته لعدم الطفل على بالتبعة يلقي وال

ميكنه ما يتعلم وطالب اجلامعة الصغير والشاب بفاعلية. فالطفل مشاركته فيها

كما التعليم. من  التالي املستوى في الدخول تخوله درجة  على احلصول بالكاد

فقدرة التعليم، عملية في ألدوارهم بالنسبة  سلبيني  يظلون والطلبة  املعلمني أن 

أن الطالب كما أي تعليم. على حصوله املدرس في على كلية تعتمد الفكرية الطالب

حتى ينتظرون بل معرفة جديدة، أي على باحلصول يبادرون  ال التلقيني النموذج  في 

والتوجه جديدة. خبرات أو علوم أو أفكار على استعداد الستيعاب أنهم املعلم يشعر

ومحتوى يدرسها، التي املواضيع حول يتمحور النموذج هذا في  للطالب، التعليمي

التعليمية الدوافع أما األكادميية. الغاية لتحقيق املطلوبة املدرس وجتارب الدروس، مواد

واجلزاءات املرغوبة الدرجات، مثل من اخلارج، عليهم مفروضة فكلها الطلبة لدى التي

للنموذج بالنسبة صحيح والعكس العائلة. وإجبار واملدرسني من األهل املرغوبة غير أو

مختلفة بأسلوب مختلف، وألسباب يتعلمون الذين السن، اخلاص بتعليم كبار اإلدراكي

منوذج على عكس التعلم في أسلوبهم أن كما الصغار. والشباب األطفال عن متاماً

متاماً. التلقني
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.¢ùjQóàdGh º«∏©à∏d »cGQOE’Gh »æ«≤∏àdG º∏©àdG êPÉ‰ ÚH áfQÉ≤e .(2)∫hóL

»`cGQOE’G º`∏`©àdG »`æ«≤∏àdG º`∏`©àdG

»JGP º∏©àŸG ¬«LƒJ -

º∏©àdG øY ∫hDƒ°ùŸG √óMh ƒg º∏©àŸG -

 á≤jô£dG √òg á«°UÉN ƒg »JGòdG º««≤àdG -

º∏©àdG πc ‘ ¢SQóŸG ≈∏Y º∏©àŸG óªà©j -

 á«dhDƒ°ùŸG  ø≤∏ŸG  hCG  ¢SQóŸG  πªëàj -

 á«Ø«c  øYh  ¢SQój  Ée  πc  øY  áeÉàdG

¬°ùjQóJ

 º∏©àŸG ø≤∏ŸG hCG ¢SQóŸG º«≤j -

º∏©àŸG

 IÈÿG øe ÒÑc Qó≤H èeÉfÈdG ‘ º∏©àŸG πNój -

IOƒ÷G äGP

¢†©ÑdG º¡°†©Ñd …ÌdG OQƒŸG ºg ø°ùdG ‘ QÉÑµdG -

 äÉYƒª›  ÚH  ´ƒæàdG  áØ∏àîŸG  ÜQÉéàdG  øª°†J -

QÉÑµdG

á«°üî°ûdG ájƒ¡∏d kGQó°üe áHôéàdG íÑ°üJ -

 »ª«∏©àdG  •É°ûædG  ≈∏Y  º∏©àŸG  πNój -

 »àdG  áHôéàdG  øe  IÒ¨°U  á∏«°üëH

º∏©à∏d OQƒªc É¡dÓ¨à°SG øµÁ

ÒÑc ÒKCÉJ äGP ¢SQóŸG IÈN - 
º∏©àŸG IÈN QhO

º∏©à∏d OGó©à°S’G Òã«°S Ò«¨J …CG ¿CG íLôŸG øe -

 ¬JÉ«M  øe  kÉÑfÉL  …ODƒj  »µd  áaô©ª∏d  áLÉ◊G -

π°†aCG IQƒ°üH

 Ée  ÚH äGƒéØdG  ≈∏Y ±ô©àdG  ≈∏Y IQó≤dG  ∂∏Á -

 Öéj Éeh ¿ƒµj ¿CG ójôj Éeh ô°VÉ◊G ‘ ¬«∏Y ƒg

¿ƒµj ¿CG ¬«∏Y

 º¡«∏Y  ÉÃ  kÉª∏Y  ¿ƒWÉëj  áÑ∏£dG -

 Ωó≤àdG  º¡æµÁ  ≈àM  √ƒª∏©àj  ¿CG

º∏©àdG øe ‹ÉàdG iƒà°ùª∏d

º∏©à∏d OGó©à°S’G

 hCG  ,á∏µ°ûe  πëj  hCG  ,áª¡Ã  Ωƒ≤j  ¿CG  º∏©àŸG  ójôj -

¬d AÉ°VQEG ÌcCG ¬LƒH ¢û«©j

ΩÉ¡ŸÉH kÓ°üàe ¿ƒµj ¿CG Öéj º∏©àdG -

 ¢ù«dh  πª©dGh  á°û«©ŸG  ±hôX ≥ah  ≥°ùæe  º∏©àdG -

¬æ«©H ´ƒ°Vƒe äGóMh ≥ah

 Qô≤e  ´ƒ°Vƒe  IRÉ«M  á«∏ªY  º∏©àdG -

kÉØ∏°S

 ≥ah  kÉ«≤£æe  áÑJôe  iƒàëŸG  äGóMh -

´ƒ°VƒŸG

º∏©àdG ‘ ¬LƒàdG

 ,äGòdG  ≥«≤–h  ,¢ùØædÉH  á≤ãdG  :á«∏NGO  ™aGhódG -

 ,¢ùØædG  IõYh  AÉHE’Gh  ,π°†aCG  IÉ«◊  »©°ùdGh

ôjó≤àdGh

 ≈∏Y  á°ùaÉæŸG  ,á«LQÉN  ™aGhódG -

π°ûØdG ÖbGƒYh ,äÉLQódG º∏©à∏d ™aGódG

ويقيم التعليم، مبهمة يقوم أن عليه ملاذا أوالً يتحرى أن السن كبير املتعلم على

املتعلم يركز ذلك، عقب معينة. معرفة لتعلم املصاحبة والسلبيات  اإليجابيات

ويتحمل تلك املعرفة، على احلصول ملهمة والوقت الطاقة من هائالً قدراً السن كبير

عميقة رغبة ميلكون السن كبار أن كما لتلك املعرفة. بالنسبة وحده قراراته مسؤولية

واالستقاللية التنظيم  على  القدرة ولديهم  ذاتية دوافعهم  أن اتمع  يراعي أن في
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النموذج في الطلبة يعامل كما فإذا ما عوملوا بأنفسهم. أنفسهم يساعدون كأفراد

يكونوا ألن احلاجة أن  حيث نفسياً، تضارباً  نفوسهم  في يحدث ذلك  فإن التلقيني

في مارسوه الذي اآلخرين  على االعتماد مع  تتصارع الذات من وموجهني مستقلني 

للتعليم. إكمالهم عدم في سبباً كان رمبا والذي األولى، تعليمهم مراحل

مواضيع وعلى املدرسني وقرارات خبرات على  كلية الصغار الطالب يعتمد وكما 

التي التجارب من ثروة الدرس حلبة إلى معه يحضر السن كبير فإن املتعلم دراستهم،

كبار من املتعلمون كان للتعليم. وملا تضامنية بيئة كمورد في عليها االعتماد ميكن

ما ونوعية وزمان مكان تقرير واستقاللية في ذاتية بدوافع على التعليم مقبلني السن

في فائدة وله يرونه مالئماً ما تعلم وفي يتعلمونه، ما انتقاء أحرار في يتعلمون، فإنهم

املهنية. أو الشخصية حياتهم

نظرية حول الدراسي املنهج  تصمم أن العالي التعليم مؤسسات على فإن لذا

اجلماعي، واألسلوب  احملددة املهام على القائم والتعلم العمل، ورش وأسلوب اإلدراك،

بيئة إنه يضاهي إذ للغاية، فعال النهج هذا السن. كبار تعليم من عملية تسهل حتى

مزيج على املتعلم أن يحصل ميكن خالله من والذي ومريح، آمن تعليم جو العمل، ويوفر

عملية(٥٨). أمور في ومهارات نظريات من يتعلم ما لتوظيف الفرص من

¢ShQódG º«ª°üJ ¢ù°SCG

التالية(٦٢): اخلصال التي جتمع األفضل، هي الدروس إن

املرجوة. والسلوكيات واملهارات املعرفة حيازة على املتعلم تسهل فعالة: ˚

الهدف. لتحقيق للمتعلم الالزم الوقت من ممكنة أقل كمية تتطلب عالية: كفاءة ذات ˚

مشاق مهمة التعلم. حتمل على تشجعه كما رغباته، وتلبي املتعلم حتفز مرغوبة: ˚

في إليها اللجوء ميكن بحيث املدى، طويلة الذاكرة في تسجل مستقرة:  ˚

للمستقبل. مالئمة أنها املستقبل، كما



٣٦

ت
ماإلنتـرنـ

ستـخـدا
نبـا

سـ
كبـارال

م
يوتعلـيـ

مالعـالـ
التعليـ

والتقييم، وأنشطة التعليم األهداف بني توافق يكون هناك أن يجب ذلك، لتحقيق

لتلك األنشطة بالنسبة القرارات لكل الدافعة القوة هي األهداف تكون أن يجب كما

التقييم. وعملية

الطالب يشارك أن على احلرص الدروس تصميم أسس تتضمن أن يجب كما

يتعلموها. أن  عليهم التي املواد  يستوعبوا وأن وحسياً، ذهنياً الدروس مع بفاعلية

الوصول على قدرتهم مدى حيث من حدة على كالً املتعلمني  تقييم  يجب وبهذا

احلال في هو (كما بزمالئهم مقارنتهم خالل من الدروس، وليس حتقيق أهداف إلى

التقليدي). التعليم

ø°ùdG QÉÑc º∏©J ¢ù°SCG

تعليم متتاز برامج أن يجب السن لكبار التدريس في التعلم اإلدراكي لنموذج وفقاً

يلي(٦٣): مبا السن كبار

وتبني عليها. املشاركني خبرة من تستفيد ˚

سن املشاركني. مع قيود تتكيف ˚

الشخصية. التنمية في متقدمة بهم إلى مراحل لترقى السن لكبار حتديات تقدم ˚

وتنظيمها. التعلم توفير برامج في ممكن من االختيار قدر أكبر السن كبار منح ˚

يلزم: السن كبار تعليم نظرية ولتطبيق

محددة. مواضيع تدريس أسباب توضيح ˚

تكون التعلم أنشطة أن أي احلفظ، بدالً من للمهمة موجهة الدروس تكون أن ˚

يجري تنفيذها. التي العامة املهام مضمون في

خلفيات في  النطاق والواسع  املتباين  االختالف احلسبان في الدروس تأخذ أن ˚

واأللوان املتباينة املستويات مع وأنشطته التعليم مواد أن تتماشى أي املتعلمني:

اخلبرات السابقة. من اتلفة

٣٦
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السن كبار إن إذ بنفسه، يستكشف األمور للمتعلم أن اال أن تفسح الدروس ˚

األخطاء. تقع عندما والعون اإلرشاد تقدمي مع الذاتي. التوجيه لديهم ملكة

أربعة أسس(٦٤): على قائم اإلدراكي التعليم ألن ذلك

إليهم. املقدمة الدروس وتقييم تخطيط في السن كبار يجب إشراك .١

إن الواقع وفي التعلم.  ألنشطة األسس تضع األخطاء) ذلك في (مبا التجربة .٢

بكيفية والدراية  األخطاء ارتكاب خالل من  تتراكم التي اخلبرة تولد التجارب

املستقبل. في تالفيها

أو مباشرة تتعلق بأعمالهم التي املواضيع تعلم السن هو كبار اهتمام جل أن .٣

اخلاصة. بحياتهم

احملتوى. من القضايا بدالً حول الكبار يتمحور تعلم ،٤

فهي(٦٥): التجربة من التعلم أسس أما

باالهتمامات عالقة له املوضوع يكون عندما التعلم من نصيب أكبر يتحقق .١

الشخصية للدارس.

ميكن لألمور) جديدة نظرة أو مستجدة سلوكيات (مثل الذات يهدد الذي التعلم .٢

األدنى. مستواها في اخلارجية التهديدات تكون عندما بسهولة يستوعب أن

بسيطاً. النفس على التهديد يكون عندما بسرعة يتقدم التعلم .٣

أثراً. األكثر دميومة واألبعد التعلم ذاتية هو مبادرة عن يترتب الذي التعلم .٤

فعل من املتعلم(٦٢): رد أوجه، كل له ٩ صور التدريس تتخذ وبهذا فإن

(االستقبال) االنتباه على احلصول .١

(التوقع) بالهدف املتعلمني إعالم .٢

(االسترجاع) التعلم من سبق عما الذاكرة إنعاش ،٣

اختياري) حسي (إدراك تقدمي احلافز .٤

٣٧
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(استقراء الداللة) توجيه تعليمي .٥

(االستجابة) لألداء الدعوة .٦

التعقيب (التثبيت) .٧

(االسترجاع) األداء تقييم .٨

(التعميم) والنقل التذكر تعزيز .٩

فتشمل(٦٦): التعلم شروط أما

تعلم مختلفة. نتائج مختلفة للحصول على استخدام إرشادات ˚

التعلم. ظروف تشكل بطرق املتعلم التعلم تؤثر على أحداث جعل ˚

التعلم. نتائج من مختلف كل نوع مع التدريس أحداث التي تشكل اخلاصة العمليات تباين ˚

ميكن تعلمها. الفكرية املهارات أي حتدد التي هي للتعليم الهرمية التدرجات تكون أن ˚

التالية(٦٧): األسس على يقوم فإنه املعرفي أو التعلم اإلدراكي أما

احملتوى. سبل لتمثيل عدة توفير أنشطة التعلم على يجب ˚

املعرفة دعم  احملتوى، مع مجال التبسيط في تالفي  الدراسية املواد يجب على  ˚

املضمون. على تعتمد التي

على وليس املعرفة بناء على التأكيد حاالت مبنية على تكون أن الدروس على ˚

املعلومات. نقل مجرد

بعضها معزولة تكون أن من بدالً ومتواصلة متصلة املعرفة أن تكون مصادر على ˚

بعض. عن

يلي(٦٨): ما تتضمن للدروس البنائية األسس وبهذا فإن

التعلم على  وقادراً مستعداً الطالب يجعل الذي واملضمون باخلبرات تهتم أن ˚

(االستعداد).

٣٨
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بسهولة. واستيعابها بتقبلها للطالب تسمح بصورة تنظم أن ˚

املعلومات املعطاة) (جتاوز الفراغات ملئ أو االستكشاف عملية من تسهل بحيث تصمم أن ˚

على: قائمة اإلدراكي(٦٩) التنافر أسس فإن وبهذا

موقف؛ تتضمن تكوين وتغيير التي الظروف كل التنافر تنطبق على نظرية أن  ˚

املشاكل. وحل القرارات اتخاذ عمليات في خاصة مهمة وهي

متناقضني. وتصرفني موقفني بني أن يختار شخص لزاماً على يكون عندما ينجم التنافر ˚

وحيازة املتضاربة أهمية االعتقادات من طريق احلد عن التنافر على ميكن القضاء ˚

املتضارب. السلوك التصرف أو أو باستئصال املوازين، من تغير اعتقادات جديدة

الوب على الدروس لتحضير توجيهات

العالي التعليم في السن كبار  وتوعية تعليم في  املتخصصون يشرع عندما

العديد يواجهون السن لكبار التقليدية الدراسية الدورات تقدمي في الوب باستخدام

الطالب. وتقييم الدراسية، املواد ووضع التعليمي، واملنهج التقنية التساؤالت عن من

واملدرس والفصل املؤسسة من باملطلوب قائمة وضع البداية في املفيد من كان ورمبا

قائمة املأمورية برصد تسهيل ميكن كما التساؤالت. تلك على اإلجابة في للمساعدة

في االستعانة بهم ميكن للخبراء الذين الهاتفية واألرقام اإللكتروني، البريد بعناوين

الدورات وتقدمي بالوب العهد حديث املؤلف وعلى من تساؤالت. يطرأ ما كل عن اإلجابة

واملواد املقررات قيامه بوضع خالل بأول مالحظاته أوالً يسجل على الوب أن الدراسية

تفصيلي أمر ليتدارك كل وحدها الذاكرة على االعتماد يستطيع ال فهو التعليمية،

اصص للتعليم(٤٦). اإلنترنت موقع وحتديث وإدارة بناء في

äÉ``eó```≤``e

يتحقق وذلك أهداف التعليم، حتديد الوب، لدروس التحضير في املهمة اخلطوات من

مبعنى ملموسة األهداف تكون أن وهي األساسية في ذلك املضمار، القاعدة بتطبيق
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٤٠

والرقابة للمشاهدة خاضعة تكون أن إلى جانب حتققها، مدى وقياس ميكن قياسها أنه

يتضمن: األهداف فتحديد وبهذا والتقييم،

والتمرين. التدريب غاية عن التعبير ˚

املتعلم. على التدريب والتمرين من الغرض طرح ˚

للتقييم. طرق وضع ˚

املواد. اختيار في املساعدة ˚

دليالً أي األداء، ونتائج ملهام التعلم، أنها توفر وصفاً ألهداف الرئيسة اخلصائص ومن

األداء، فيها سيتم التي الظروف حتدد كما منتج، أو فعل صورة في الهدف حتقيق على

األداء). من مستوى حتديد أقل املقاييس (أي أو املعايير جانب إلى

أسئلة، مثل(٦٢): عن باإلجابة التعليم، أجواء بتحليل القيام يلزم كما

الدراسية؟ املواد سيستخدم املدرب الذي أو املدرس خصائص هي ما ˚

كذلك، الوضع كان وإذا فيها؟ الدرس من ذلك اجلزء ميكن تضمني برامج دراسية هناك هل ˚

البرامج؟ تلك وظفت في التي النظرية أو اإلستراتيجية أو الفلسفة، هي فما

املتوقعة؟ التعليمية في البيئة املتوفرة املعدات هي ما ˚

إجراء ذلك فيتطلب املستهدف، املستمع أي املتعلم، على للتعرف بالنسبة أما 

التالية(٦٢): التحليالت

السابقة. واخلبرات احملددة، املعرفة محتويات اإلدراكية: اخلصائص ˚

والصحة العامة. احلسي، واإلدراك العمر، الشخصية: اخلصائص ˚

التعلم، والنمو جتاه واملوقف والدوافع، الرغبات، االجتماعية والنفسية: اخلصائص ˚

العليا للشخص. واملثل واملنزلة، الوظيفي واملركز املعنوي،
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كبار من املرتقبني والطلبة التعليمية املؤسسة حول موارد التقنية قضية تتمحور

عن: االستفسار ميكن وهنا السن.

احلاسوب وبرامج الوب على اإلطالع آليات ونوعية اإلنترنت على الدخول على القدرة ˚

املتاحة. الوب ودعم املوارد على لإلشراف فني شخص أو مشرف ووجود املتاحة،

املؤسسة، خارج مواقع خالل من اإلنترنت على الطلبة لدخول املؤسسة دعم مدى ˚

في محددة مواقع  خالل من اإلنترنت  على الدخول على املتعلم قدرة حصر إن إذ

وعدد خالله موقع الوب استخدام للمتعلم ميكن الذي الوقت من سيحد املؤسسة

االستخدام. مرات

فإذا اإلنترنت. على للدخول أخرى سبل لديهم الذين املتعلمني عدد من التحقق ˚

من أو  ميتلكونها حاسوب أجهزة من عليها الدخول منهم العديد مبقدور كان

العائلة فمن املمكن تفادي بعض في أفراد أو حاسوب لدى أصدقاء أجهزة خالل

املؤسسة. قصور أوجه

احلاسوب أجهزة استخدام في املهارة ناحية من املتعلمني على مستوى التعرف ˚

كان فرمبا إتاحته. ومدى  اال هذا في لهم املطلوب التدريب ونوعية واإلنترنت،

في الشروع قبل ضرورياً أمراً الوب استخدام في األساسية القواعد تعليمهم

والتوعية. التعليم دورات

هذه فالتحقق من الوب، تصميم دروس قبل االحتياج للتقنية مدى تقييم لذا يجب

االشكاليات أثناء التعليم(٤٦). من العديد جتنب على يساعد اجلوانب
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تصميم الوب، أو الدروس خطط في وضع السن تعليم كبار على القائمون أن يبدأ قبل

في سيساعد الوب استخدام أن من والتحقق الدراسية، الدورة أهداف مراجعة عليهم

أن تكون ال التعليمية، الفائدة في حتقيق تعني أن فالتقنية يجب األهداف، تلك حتقيق

عن: إلى التساؤل تقود التعليمي املنهج أهداف مراجعة إن ثم ذاتها. حد في هدفاً

٤١
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املدرس والطالب للوب. استخدام كيفية ˚

املالئم للوب. النمط إلى التي ستحول التعليمية املواد نوعية ˚

املدرسني سوى عنها يجيب أن ميكن ال بخصوص محتويات الدروس التساؤالت تلك

فليس ومصممو الدروس، الفني الدعم بعمل القائمون أما املوضوع. في اخلبرة ذوي من

التنفيذ. العون في استطاعوا وإن للمقررات، بالنسبة اتخاذ القرارات بوسعهم

فاملعرفة لكبار السن؛ التدريسية باألسس التزاماً يتطلب الوب قد استخدام أن كما

جداً بالنسبة مهمة عوامل والتوجيه للتطبيقات العملية الذاتي املسبقة، والتوجه

مرنة  نظام فصول يتعلمه في إجادة محتويات ما السن(٥٦-٥٧) على كبير املتعلم لقدرة

بالوب. مزودة
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غالبية املدرس (في يحوز أن بد ال إذ املوقع، حتديد مؤلف يجب الوب موقع إلنشاء

وذلك باللجوء إلى البرامج مباشرة، املهمة بتلك للقيام الالزمة املهارة على األوقات)

وورش النماذج املالئمة، واختيار للتصميم الكتب واإلرشادات جانب إلى بالوب، اخلاصة

األحوال بعض املدرس في احتاج ورمبا التوجيهية. أو التعليمية العملية العمل والدورات

الوب. تصميم مشروع أو في كل الفنية في جزء االستعانة إلى

لكبار السن، املوقع فتح قبل الوب صفحات تقييم طريقة املدرس حتديد على كما أن

فخادمات الوب الوب. خادم على التنفيذ قبل احلاسوب جهاز على القيام بذلك وميكن

القيام بالتعديل  لهم املصرح للمستخدمني ميكن بحيث مصممة (Web Servers)
-٧٠)File Transfer Protocol (FTP) امللفات بروتوكول نقل باستخدام مواقع الوب بتحديث

الصفحات كيفية جمع يوضح عمل رسم انسيابي يفضل الوب نظام موقع ولوضع .(٧١

نشر اجليد لطرق واالستيعاب التخطيط احلنكة في  ومع ببعض. بعضها وارتباطها

قصيرة. فترة خالل على الوب مفيدة مواقع إيجاد احملترف غير للمؤلف ميكن الوب

٤٢
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أدائه من للتأكد وجوده،  طوال تقييمه ومواصلة الوب موقع رقابة  الضروري من

عامة، منها: وفق معايير وذلك من أجله، أنشئ الغرض الذي

سهولة استخدام املوقع ˚

الدراسية الدورة مبوضوع ارتباط املوقع ˚

املوقع شمولية ˚

التعليمية ألهدافه املوقع حتقيق ˚

مثل: اخلاصة، املوقع مبهام تتعلق التي املعايير جانب إلى هذا

الطلبة مع التواصل تسهيل ˚

البحث املساعدة في ˚

املقدمة على األعمال تسهيل التعليق والتعقيب ˚

عليه والتشجيع النقدي التفكير مهارة شحذ ˚

التأمل على التشجيع ˚

الذاتي التقييم آليات توفير ˚

على املوقع، املستخدمني تعليقات من املزيد على للحصول السعي جانب إلى هذا

الوب. حتسني موقع مواصلة من املدرس يتمكن بحيث

بالتقييم، فتشمل: القيام ومواعيد املوقع تقييم كيفية عن أما

املوقع. على النماذج تعبئة خالل من مباشرة إرسال املتعلمني ملالحظاتهم ˚

الوب. على جماعي نقاش صفحة في املوقع مزايا مناقشة ˚

الشخصية. النظر وجهات عن التعبير ˚

جديدة. سمات أو تعديالت أية اقتراح وكذلك املوقع سمات تقييم الطلبة على تشجيع ˚

٤٣
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ألية أو الوب، وصيانة دعم على العاملني أو التدريس هيئة (أعضاء األنداد مراجعة ˚

وتقييمهم له. للموقع جهة أخرى)

غيرها من دون الوب  مواقع  ألن ذلك املوقع، تطوير  ملواصلة  عملية خطة وضع ˚

النطاق. واسع مستوى أن تتطور بسرعة وعلى ميكن االتصاالت وسائط

يدخل وال ال يراجع خامالً مهجوراً يترك الذي هو الرديء الوب موقع إن الواقع، وفي

موقع حتى أي يحول أن ميكن من البداية فإن التخطيط لهذا حتديث. أو أي تعديل عليه

واألهمية(٤٦). القيمة غاية في مرجع إلى للغاية بسيطاً كان لو
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ملواقع اتلفة األمناط عن وإرشادات تفصيالت تعطي على الوب مواقع عدة هناك

االستخدام، يضمن وسهل فعال منط اختيار في كبير حد تساعد إلى أن ميكن الوب،

بني ومن املوقع،  إصدار في مؤلفني عدة مشاركة  عند خاصة  والتجانس، السالسة

يلي(٦٤): املضمار ما في هذا البارزة النقاط

واإلدراك. الوضوح لتحسني استخدام مساحات بيضاء ˚

املستخدم. واحتياجات ملهارات املوقع وتصميم مواءمة لغة ˚

والغايات. األهداف تلك ال تدعم مواد أية وحذف إعداد املوقع، عند واألهداف الغايات تذكر ˚

ضبابية تلقي الوب) على أخرى صفحات أو ارتباط (مبواقع نقاط تقدمي احلذر من ˚

تطمسه. أو الدراسية الدورة هدف على

العرض شاشة  حدود في ومحتوياتها الوب  صفحة تصميم يكون أن مراعاة  ˚

القراءة صعبة  الطويلة فاملستندات وقت،  أي  في احلاسوب جهاز على املعتادة

من للتمكن وأسفل أعلى إلى حتريكها  في  جهد من حتتاجه ملا واالستيعاب،

بجملتها. تصفحها

٤٤
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املتعاقبة. الصفحات بني تتبع االرتباط يسهل بحيث املوقع، تنظيم ˚

أو احملتويات قائمة في من املستويات العديد بني التنقل املستخدم إلى جلوء جتنب ˚

.ً وتكرارا مراراً إليها الرجوع يلزم التي على املعلومات الدخول من للتمكن الروابط

املوقع. في صفحة املتاحة على كل الوثائق بني الربط كيفية توضيح ˚

واألجسام  والرسوم الصور في قراءة النص على القدرة من حتد التي األلوان تالفي ˚

املتحركة.

املوقع. ملصمم اإللكتروني بالبريد ربط نقطة بتوفير املوقع على التعليق تشجيع ˚
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عدة هناك أن  كما االستخدام، وصعبة  جذابة غير الوب  على املواقع من العديد

من بقليل عليها التغلب أن غالبية املشاكل ميكن غير إلصالحها، وقتاً تتطلب عيوب

يلي(٤٦): التخطيط كما

بحيث فجأة، تختفي قد اخلارجية التي الوثائق إلى روابط النقل مراجعة مواصلة ˚

فاعليتها. تتوقف عندما تغييرها أو إزالتها تتم

وب آخر، إلى خادم وب من خادم بأكمله موقع في نقل املتوقعة الصعوبة إدراك ˚

روابط نسبية بدالً استخدام ميكن وبهذا تتغير، قد وغيره بني املوقع الربط فنقاط

عنوانه. من بدالً املوقع اسم استخدام روابط محددة مثل من

ومن األفضل عرضه. أو تقدميه عند املوقع على للدخول وجود بدائل من التأكد ˚

االتصاالت. شبكة عند توقف حلمايته حاسوب قرص على املوقع نسخ

شرح تقدمي يجب لهذا باحلاسوب والوب، معدومة أو قليلة خبرة على الطلبة بعض ˚

الناس. لعامة املعروفة وغير املتخصصة الفنية التعبيرات من خالٍ مبسط لهم،

بتحديثه. أو املوقع على املطلوبة بالتغيرات للقيام على شخص واحد االعتماد عدم ˚

مكان آمن. في الوب موقع الدراسية على موقع الدورة من نسخ تخزين احلرص على ˚

٤٥
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اجلمة الفوائد هي التعليم كل مستويات قبوالً على القت التي احلقائق من ولعل

إدخال أن غير واالتصاالت، املعلومات تقنيات من االستفادة نتيجة التعليم على العائدة

عن(٧٢-٧٣): جزئياً عديدة ناجمة صعوبات تالقي التدريس عمليات في التقنيات تلك

التقنية. من السلبي املوقف ˚

املالية. القيود ˚

املدرسني. تدريب في القصور ˚

عدة عوامل على يعتمد عموماً من االبتكار في التعليم أي نوع النجاح في أن كما

منها(٧٤-٧٥):

واألهداف. الرؤية وضوح ˚

في اإلدارة. التغيير متطلبات لكل املشتمل التخطيط ˚

املشاركني. لكل املالئم التدريب ˚

اإليجابية. املواقف وتثبيت تشجيع ˚

املالئمة. واملوارد املواد وفرة ˚

٤٦
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احلالة وصف

بتصميم الكناري جزر في األسبانية (La Laguna University) الجلوانا جامعة قامت

الذي ،(RedVEDA) «ردفيدا» الكبار لتعليم االفتراضية الشبكة مشروع وتقييم ورعاية

التبادل برنامج  من بدعم بأسبانيا الكناري جزر  في ٢٠٠٠م  -  ١٩٩٩ عامي خالل بدأ

(Landskrona) الندزكرونا مدينة من ودعم  بشراكة األوروبي، لالحتاد التابع سقراط

هو للبرنامج الرئيس الهدف كان حيث بفنلندا، (Kotka) كوتكا ومدينة  بالسويد 

املشروع تضمن وقد السن(٧٦). كبار لتعليم اإلنترنت في جو مدرسي موارد استخدام

يلي: ما

اإلنترنت. ذلك في مبا احلديثة، التقنيات استخدام على مدرساً ٤٣ تدريب ˚

السن. كبار الوسائط املتعددة لتعليم من مختلفة مجموعة ١٥ وتنفيذ تصميم ˚

مواقع الوب. مشاريع تصميم وإدارة ˚

اإلنترنت. طريق عن أوروبا في السن كبار لتعليم شبكة إقامة ˚

تعليم في باستخدام اإلنترنت مسبقة أية خبرة تكن هناك لم ١٩٩٩م سبتمبر في

الالزمة باملعدات مجهزة كانت املدارس غالبية أن رغم الكناري،  جزر في السن كبار

تعليم مباشر، هناك  يكن لم كما اإلنترنت. على ومداخل حاسوب أجهزة من لذلك

اإلنترنت. موارد استغالل على وتدريب خاصة معرفة إلى حاجة في املدرسون وكان

في السويد اخلبرة أن إال الوب. على باألسبانية الدروس من بسيط قدر يكن سوى ولم

طريق عن السن كبار تدريب اخلبرات في لديهما توفرت حيث متاماً، مغايرة كانت وفنلندا

مباشرة(٧٦). دراسية دورات

التالية(٧٦): األسس وضع مت فقد التعليم، ابتكارات في يتضمن املشروع أن وباعتبار

واملهتمني اخلارج في الشركاء مع مفتوحة باالتفاق تخطيط املشروع كعملية ˚

ومدرسني وسياسيني. من مديرين وفنيني الداخل في باملشروع
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به. عملية القيام والشراكة في املشروع أهداف بتبني املدرسني لقيام السعي ˚

من قدر كاف لتحقيق والسعي للمشروع، مبلكيتهم املدرسني اشعار خالل من

املشروع. عقب نهاية من املواصلة بأنفسهم متكنهم القدرة

الكافية. واملادية البشرية املوارد توفير ˚

إدخال لتحسني خطة بتصميم البحث فريق قام االحتياجات، حتليل وعقب

من قبوالً لقيت اخلطة تلك السن، كبار مدارس بيئة في احلديثة التقنيات واستخدام

حيث تضمنت التعليم، مجتمع وأعضاء املدرسني الكناري، ومن في جزر التعليم إدارات

التالية: األهداف األساسية

في احلديثة التقنيات إدخال عملية في املدرسني واملدارس من مجموعة إشراك ˚

البرنامج. ضمن التعليمية العملية

كبار السن. تعليم في الرقمية على استخدام املوارد املدرسني تدريب ˚

على الوب. لتوفيرها تعليمية خاصة بتعليم كبار السن مواد تصميم ووضع ˚

املوارد لتقدمي الكناري جزر في السن  كبار  تعليم  عن الوب على موقع إصدار ˚

وروابط ووثائق إلكترونية، املؤسسات، مختلف من (معلومات التعليمية واخلدمات

إلخ). .. أخبار، ومجموعات بحث، وخدمات وحوار، دراسية، ومواد مهمة، مبواقع

املشروع أنشطة

Ú°SQóŸG ÖjQóJ

موادهم  جتهيز وعلى اإلنترنت  استخدام على أشهر  ٦ في  مدرساً  ٤٣ تدريب مت

ومؤمتر جماعية، عمل تشمل ورشة دراسية دورة وتضمن التدريب اخلاصة، التعليمية

فتضمنت: وعملياً نظرياً جانباً تضمنت التي الدراسية الدورة أما فيديو.

وخدماتها اإلنترنت موارد إلى مدخل الوحدة األولى: ˚

اإلنترنت على التعليمية األنشطة الثانية: الوحدة ˚

السن. كبار لتعليم الرقمية املواد وتأليف تصميم الثالثة: الوحدة ˚
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البرامج مواد  لتحضير شهر ملدة املدرسون اجتمع اجلماعي، العمل ورشة وفي

املدرسون أظهر  االجتماعات تلك وفي التدريس. في خبرة على وللحصول الدراسية

بالنسبة الشكوك على تغلبوا أنهم كما بها، املكلفني املشاريع في  كبيراً تقدماً

مؤمتر أجري كما التعليمية.  العملية في التقنية وإدخال واألجهزة احلاسوب لبرامج

إجنازاتها ونقاشها. بتقدمي مجموعة كل قامت حيث اجلزر، على الشركاء بني بالفيديو

IOó©àŸG §FÉ°SƒdG OGƒe

بتصميم ووضع حيث قاموا املدرسني، تدريب بعملية التعليمية املواد إنتاج ارتبط

الكناري. جزر في السن كبار لتعليم بصورة مرنة املتعددة باستخدام الوسائط املواد

بحوث فريق وقام عمل صغيرة، صورة ورش إلى مجموعات في انقسم املدرسون وقد

وسائط  وحدة  ١٥ إنشاء مت وقد  اإلدراكي(٧٧). بالتعليم  اخلاص الدعم بتقدمي اجلامعة

الوب(٧٦). على ونشرها متباينة متعددة

ø°ùdG QÉÑc ™e âfÎfE’G ΩGóîà°SG

باإلنترنت؛ كبار السن لتعريف إرشاد ودورات مسبقاً النشاط تخطيطاً هذا تضمن

تدريب املدرسني في األولى اخلطوة هو كآلية للمدرسني اإلنترنت استخدام وقد كان

يلي: األهداف الدقيقة ما تضمنت وقد الوب، على التعليمية للمواقع كمصممني

اإلنترنت. املوارد التعليمية على واختيار إيجاد مثل القدرات، شحذ ˚

اإلنترنت. ملوارد الفعال االستخدام على املدرسني ملساعدة تدريسية وضع طرق ˚

املتاحة. املوارد حول املتعلم أنشطة وتوجيه تنظيم على القدرات شحذ ˚

الوسائط املتعددة مواد ووضع بتصميم وقتهم جل يشغلوا أن املدرسون فضل ولقد

وفنونها. بآلياتها واإلحاطة اإلنترنت على قائمة بأنشطة القيام من بدالً

٥١
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الكناري، جزر في السن كبار مدرسي تعليم على كبيرة أثاراً «ردفيدا» ملشروع كان لقد

عدد أصبح غاياته، فقد املشروع حقق حيث األوضاع، قالئل تغيرت أشهر خالل ففي

ومن األسباب الدراسية، فصولهم في اإلنترنت الستخدام تواقني املدرسني من كبير

التي أدت إلى ذلك:

املدرسني  لشراكة  كان فقد احلديثة، التقنيات جتاه اإليجابي واملوقف  الرغبة ˚

املشروع. جناح في حتقيق الشخصية فضل وحوافزهم

قبل الشروع أولية خطة بوضع اجلامعي البحوث فريق قام حيث اجليد، التخطيط ˚

في لذلك التصميم حيث كان املشاركني. مع ونقاشها لتقدميها مهمة أية في

املشروع. جناح في فضل املستخدم حول تتمحور التي عملية الشراكة والطرق

واملدراء، والباحثون، (الشركاء، املشاركني كل بني املمتازة  اإلنسانية العالقات ˚

شروط من ذلك أن الواقع، وفي التنفيذ. مراحل كل خالل واملدرسون) في املشروع

تغيير تنفيذ مبكان الصعب من أنه كما التعليم. في ابتكاري مشروع أي جناح

وجود مع املشاركني األشخاص بني التعاون دون - التعليم خاصة في - اجتماعي

النفسية. والقناعة الدوافع

(سواء) واملتعلمني املدرسني حياة على اإلنترنت شبكة أدخلتها التي إن التغييرات

تكون تداعياتها كادت والتأمل عن التمهل محاولة أن وجذرية حتى بدرجة سريعة كانت

مستخدم يومض أمام الذي التقني والتغير اجلديدة التوجهات إن إذ مستحيلة، شبه

أن به التقدم يحدو مواكبة إزاء ينتابه  الذي القلق ومع  «فأرة» نقرة مع كل اإلنترنت

مستقبل نحو أن اجلذب كما حتقيقه. يستطيع ملا قدماً وينظر حقق قد ما يتجاهل

قادم(٧٨). هو ملا والتخطيط والتأمل املستخدم بني يحول ما كثيراً ووهمي حقيقي

أن كما اإللكتروني، والبريد الوب  استخدام كيفية تعلموا  السن كبار من ماليني 

في الشخصية واحلياة العمل  في شائعاً  أمراً أصبح اإلنترنت  في املهارات اكتساب
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إلى جلأوا اإلنترنت مستخدمي قليالً من إن الواقع، وفي والعشرين. الواحد القرن بداية

وتبادل الذاتي التعلم على يعتمدون الغالبية إن بل التعليمية اإلرشادات من االستفادة

وبهذا احلاسوب. برامج من العديد باستخدام الدراية في العمل مجموعات مع املعرفة

على اكتساب تؤثر التي الشخصية العوامل تلك مثل إدراك املعلمني على املهم فإنه من

احلديثة. التقنيات في استخدام أن يكون مؤثراً ميكن لدورهم اإلنترنت حتى مهارات

أي: كمتعلمني، طبيعتهم مع تتماشى اإلنترنت مع السن خبرات كبار إن ثم

التعلم. حفزهم على في االجتماعية والظروف احلياة جتارب أهمية ˚

العملية. املهام على بسرعة يتعلمونه ما لتطبيق حاجتهم ˚

الذاتية. توجهاتهم وفق التعلم متابعة على قدراتهم ˚

االقتصادية واملكان واملوارد الوقت، وقيود التعلم مشاريع بني املوازنة على حرصهم ˚

الشخصية. والعالقات

على السن تعليم كبار طرق إيجاد في كبيرة قيمة لها املطروقة األفكار كل تلك

سواء اإلنترنت الستخدام بالنسبة الدوافع أكبر من االجتماعية فالعالقات اإلنترنت.

أو مهنية. ألهداف ترفيهية

 Electronic Performance Support System األداء اإللكتروني دعم نظام استخدام إن

أدخلته  الذي  التغيير كيفية على دليل العمل عن معلومات (EPSS) للحصول على

حاجات تعليم على وبالتالي مكثفة، معرفة تتطلب التي املهام اإلنترنت على تقنيات

متعمقة موارد معلومات إلى واإلشارة  البحث على القدرة أن كما السن(٧٩-٨١). كبار 

بيئة ففي التعلم. صور بعض قيمة االعتبار من الضروري األخذ في ومتخصصة يجعل

طريق عن التعلم احتياجات خفض لإلنترنت ميكن املعلومات من متزايد بحمل تكتظ

على التركيز العاملني مقدرة في يصبح بحيث املعرفة، جوانب من حفظ في التوسع

توزيع ألن  ونظراً اإلنترنت. مزايا من وهذا التفكر؛ مثل املستوى عالية إدراك عمليات

مرتبط مكتب في كبار السن مستمر، فإن تقلب واحلاسوب في العمل بني البشر عبء
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مازال مدفوعاً بقوة أن تعلمهم غير قبل، ذي عن مبشقة أكبر يعملون اتصاالت بشبكة

بالعمل(٧٨-٧٩).  متعلقة وحلل ضغوط مسائل إدراكية خاصة، مبهام للقيام احتياجهم

نظر وجهة من تعتبر مهمة السن كبار لتعليم مأهولة الذاتي كخاصية التوجيه إن

خالل بعد عن التعلم في املشاركة في وللنجاح اإلنترنت، في األساسية املهارة حيازة

جتربتهم في كبيراً توفيقاً  يحرزون املباشرة الدراسية الدورات في فالطلبة اإلنترنت، 

عندما يكون األنشطة، ويتقدمون بسرعة في حوافز ذاتية كبيرة، يكون لديهم عندما

يوجهون الذين هم بأنهم يحسون عندما باحلاسوب، املسبقة الدراية بعض لديهم 

بأنفسهم. التعليمية مسيرتهم

أسلوب تتبنى أن باإلنترنت اخلاصة للدروس األساسية للصور  أيضاً املمكن ومن

كبار كل ليس أنه غير اإلنترنت، ملوارد املستقل االستكشاف بتشجيع الذاتي التوجيه

الطلبة بعض يشعر إذ املباشرة، البيئة توفرها التي باالستقاللية يتمتعون السن 

يخوضون املتعلمون املعهودة، أولئك االجتماعية التوجيهات غياب والعزلة من بالضيق

بتداول احلوار(٧٨). موجه األول املقام مشترك في كنشاط املعرفة إنشاء جتارب

πÑ≤à°ùŸG

تقني ابتكار وكل التطور، في  ستستمر اإلنترنت بأن ينبئ املستقبل استشراف  إن

تتأثر أن املتوقع من أنه كما السن، لتعليم كبار جديدة وفرصاً طلبات يوجد معه سوف

تأثرها من أكثر واالقتصادية االجتماعية بالقوى القادم العقد في املباشر بيئة التعلم

فعدد كبار االتضاح، في بدأت اجلديدة التوجهات بعض هناك أن غير الباحثني، بجهود

أوساط وحيث احلاسوب، أجهزة أسعار انخفاض مع مطرد منو في على اإلنترنت السن

الفيديو يصبح وحيث السريعة، الشبكية لالتصاالت الواسع الوجود تدفع الترفيه

احلاسوب ألجهزة  الطبيعي الوضع  هو اإلنترنت على الرقمي والصوت احلركة املكتمل

املكاتب الشخصية(٧٨). على الفيديو ملؤمترات العام االستخدام وكذلك الشخصي،

٥٤
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احلاسوب على الدخول أجهزة وبدائل الكالم على التعرف  في التحسني إن  ثم

في بقصور يشعرون الذين السن لكبار احلاسوب واإلنترنت استخدامات من ستسهل

والكتابة ستبقى القراءة  على القدرة أن غير الشاشة، على النص باستخدام  األداء 

اإلنترنت(٨٢). استخدام في للكثيرين العائق األكبر

بجعل  الذكية التدريس في نظم البحوث املتواصلة جهود من االستفادة املمكن ومن

ببعض للقيام املعرفة قواعد تعتمد على النظم ذكاء، فتلك أكثر الوب على اإلرشادات

وتقدمهم(٨٣). الطلبة تفضيالت وعن حتتويه ما مجاالت االستنتاجات البسيطة عن

شريط في عرض وبالتوسع انتشاراً، أكثر التعليم نظم تصبح أن املتوقع من أن كما

قدرة، األكثر اآلليات وبتوفر  السريعة، العمليات على القدرة في وبالزيادة  االتصاالت

من يصبح كما والزبائن. اخلدمات مبقدمي اخلاصة احلاسوب بني أجهزة سيتالشى الفارق

احلاسوب ولوكالء برامج الشخصية الوب خادمات تشغيل واملدرسني للطلبة الشائع

عنهما(٧٨). بالنيابة بالدورات الدراسية اخلاصة املعلومات بتبادل القيام

أجهزة كانت على سواء االفتراضي، الواقع تقنيات من العديد أن املتوقع من أنه كما

االفتراضي، العالم في االنغماس غرف أو الدماغ على تركب أو أجهزة مكتبية، حاسوب

من تزيد أو الدراسية الدورة محتويات الكتشاف للطلبة افتراضية مساحات ستوفر

املدرسني. ومع اآلخرين الطلبة مع لوجه التفاعل وجهاً

اكتمل تطورها قد كلها لدعمها التقنية فإن خيالية، تبدو قد األمثلة هذه أن ورغم

معه ميكن الذي احلد وأداؤها ثمنها  وصل  قد األحوال بعض وفي  ١٩٩٨م، عام منذ

تطرأ التي قد االجتماعية بالتغيرات التبنؤ الصعب من أنه غير السوق، في انتشارها

التقنيات(٧٨). تلك ظهور مع
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السن كبار تثقيف في المساهمة
التثقيف برنامج ˚  خصائص التثقيف برنامج ˚  متطلبات

التدريس ˚  طريقة
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ال الذين  وباألخص السن، كبار تثقيف في املساهمة العالي التعليم مبقدور إن

خالل من وذلك االبتدائي،  التعليم مستوى والقراءة الكتابة على قدرتهم تتعدى

وتتضمن واالستيعاب،  القراءة مستوى  رفع التعليم يتضمن  إذ والتوعية، التعليم

اليومية، حياتهم ميس ما إدراك على القدرة متنحهم حيوية مبعلومات تزويدهم التوعية

من اخلاصة شؤونهم وإدارة ودراية،  بوعي تغيرات من بهم  يحيط ما مع والتعامل

اإلنترنت، على الوسائط املتعددة استخدام من خالل ذلك كل معرفة وحكمة. منطلق

اللغة مفردات تعليم من  شطراً تتضمن التي التدريس مواد مع  املباشر والتفاعل

العامة. التوعية من وشطراً

التعليم في وعملية نظرية خبرات من لديها مبا العالي التعليم ومؤسسات 

في فنية إمكانات  من لديها وما  االتصاالت، وشبكات املعلومات وتقنية والتوعية

يتضمن السن،  لكبار تثقيف برنامج وضع بإمكانها واإلنترنت، احلاسوب تقنيات

منها(٣١): فريدة خصائص

والذي الدروس، مبحتوى التقيد دون املصمم (Authorware) التأليف برنامج ˚

والعرض واالختزان، للتأليف، التدريس وآليات املتعددة، الوسائط نظم يستخدم

الوب. التفاعلي على

والصورة. والصوت بالرسوم األفكار استخدام الرسوم املتحركة وعرض ˚

احملادثة. أو احلوار خالل من التثقيفية التدريبات ˚

على التفاعلي للتدريب النماذج لنسخ (Scanning) اإللكتروني املسح استخدام ˚

بصورة األدوية إرشادات قراءة التدريب على: تعبئتها؛ مثل أو استخدامها أو قراءتها

على التدريب أو لعمل، التقدمي أو والطبية، الصحية التعبيرات فهم أو صحيحة،

احلكومة تفعيل نحو االجتاه اجلانب سيصبح مهماً مع هذا التوظيف. مهارات

اإللكترونية. التجارة واستشراء اإللكترونية،

مستوى تدريس ويالئم السن، كبار  اهتمام  يجذب  إطار  في املواد محتوى وضع ˚

الثانوية شهادة على  احلاصلني غير  السن لكبار واالستيعاب  القراءة من أعلى

دبلوم على احلاصل مستوى من أقل اإلرشادية املواد قراءة مستوى أن افتراض مع

االبتدائية. املرحلة مستوى عن يزيد ال الثانوية، ورمبا

٥٩
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متطلبات برنامج التثقيف

السوق في رائجة وسمعيات إيضاحية ورسوم مرئيات حتوى التي احلاسوب برامج إن

أيضاً منتشرة إنها بل فقط، احلاسوب وتسلياته ألعاب تقتصر على احلاضر، ال الوقت في

الرحالت وعرض احلاسوب، لغات على والتدريب والرياضيات، اللغات تعليم برامج في

عديدة جوانب أن هناك كما ال احلصر. املثال سبيل على األطفال؛ وتعليم والسفريات،

التي ،(٨٤-٨٧)(Java) للبرمجة «جافا» لغة تطبيقات على القائمة احلالية التقنيات من

تثقيف بتطبيقات اخلاص (Software) احلاسوب برنامج احتياجات لتلبية تبنيها ميكن

التالية: اخلصائص تشمل والتي السن، كبار

وفق املستقل  التحصيل في التدريس مواد  الستخدام  اآلليات  البرنامج يوفر ˚

من املدرس. دعم دون املتعلم يختارها التي اخلطوات

واالستيعاب. املستوى املرتفعة القراءة في السن كبار مهارات لتقييم آليات البرنامج يتضمن ˚

شريحة تهم مجاالت تالئم وصور وفيديو، قراءة، مواد بإدراج البرنامج تسمح بنية ˚

كبار متباين من  لعدد خاصة  حلاجات تطويعها وميكن املستخدمني، من كبيرة

والتقاليد. العادات أو الثقافة في واتلفني ذلك النساء، واملعوقني، في مبا السن،

متواضع  بجهد جديدة إدخال مواد على القدرة املؤلفني أو للمدرسني البرنامج يوفر ˚

البرنامج. استخدام كيفية على مقدماً للتدريب احلاجة دون التأليف من

لكبار مالئمة دراسية دورات وضع على املدرسني توجيه  في  البرنامج يساعد ˚

على كلمات عن تلقائياً  ليكشف اللغة، مفردات ملستوى كاشف مع السن،

ربط إلى املدرس ويدفع تلقائياً، الكلمات على ويؤشر الثانوية، الشهادة مستوى

مبعانيها. الكلمات

فتتضمن: التثقيف برنامج تصميم متطلبات أما

من تزيد التي املواد الدراسية من املمكنة املتنوعات بإدخال كل يسمح تصميماً ˚

خصوصيات تدريس االعتبار في األخذ مع السن، قراءة واستيعاب كبار مهارات

كبار السن. من املتعلمني وتقييم

٦٠
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التالية: املتطلبات فيتضمن التثقيف برنامج أما

التثقيف. في برنامج املتضمنة القراءة مواد حقوق على احلصول ˚

التجاري. للسوق تسهل إنتاجه صورة التثقيف في برنامج تصميم وتنفيذ ˚

برنامج التثقيف: أداء ملتطلبات وبالنسبة

يختارها التي اخلطوات وفق املستقل للتحصيل التدريس مواد وحدات مالءمة  ˚

املدرس. من دعم دون املتعلم

االستيعاب مع عال مستوى على القراءة مهارات لتدريس اإلرشادات تسهل ˚

الشهادة الثانوية، ممن هم على مستوى أقل من مستوى السن كبار من للمتعلم

مهارات ملعلومات بالنسبة أفضل مستوى ليبلغ املتعلم توعية إلى يؤدي مما

القراءة أو واألبوة، على مهارات األمومة تشمل: إرشادات ثقافية تركز التي احلياة؛

التقدم أو  والطبية، الصحية التعبيرات فهم أو األدوية، لتعليمات الصحيحة

مهارات للتوظيف. على أو التدريب لعمل،

على درجات هم وممن املهن مختلف كبار السن من من للمتعلم البرنامج مالءمة ˚

اخلبرة. من متباينة

السن. كبار تهم منظومة في املواد محتويات موضوعية ˚

تشمل: التدريس طريقة متطلبات فإن كذلك

واالستيعاب العالية املستوى القراءة مهارات بتنمية تدريس خاصة طرق استخدام ˚

السن. كبار من للمتعلمني

في (Modern Cognitive Theory) احلديثة اإلدراك نظرية أسلوب الطريقة تعكس ˚

الفصاحة. وكذلك القراءة واستيعاب القراءة

احلاسوب. استخدام على قائم تدريس في لتنفيذها الطريقة مالءمة ˚

لزيادة بالنسبة  البرنامج فعالية لتقييم  عليها  متفق معيارية آلية استخدام  ˚

واالستيعاب. املستوى العالية القراءة حصيلة
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يلي: ما األساسية (اإلدراكي) التدريس عملية وتشمل متطلبات

التدريس. في محدد نظام اتباع ˚

تعليمي محدد. حتقيق هدف ˚

التحصيل. مستوى في الزيادة ˚

املستهدفة. اموعة في القراءة واالستيعاب تنمية مهارة في لالستخدام إنتاج مادة ˚

واألبوة، األمومة مثل مهارات عن مهارة احلياة، معلومات فهم لتعزيز اختيار مواد ˚

أو والطبية، الصحية التعبيرات فهم األدوية، أو الصحيحة لتعليمات أو القراءة

للتوظيف. مهارات على التدريب أو لعمل، التقدم

التثقيف برنامج خصائص
يلي. فيما توضيحها سيتم اخلصائص، من بالعديد التثقيف برنامج يتميز

∞`«``dCÉ`à``dG

التأليف. في السهولة ˚

إضافية. قراءة مواد إضافة سهولة ˚

والتحرير. والتعديل التنقيح سهولة ˚

الدراسية. املواد وجتميع حتديث سهولة ˚

باستخدام على اإلنترنت ورصدها الدراسية املناهج مواد وضع للمدرسني ميكن ˚

الوب. خلادم مصمم تأليف برنامج

بجهد احلياة مبهارة تتصل جديدة  معلومات  إدخال  غيرهم  أو للمدرسني ميكن ˚

من التأليف. معقول

Ωóîà°ùŸG ™e ≥aGƒàdG

محتويات توضع أن يجب حيث املهن واخلبرات، مختلف مع املتعلم من التوافق ˚

تركز التي الثقافية مثل اإلرشادات السن، يهم كبار في مضمون الدراسية املواد

فهم أو األدوية، لتعليمات الصحيحة القراءة أو واألبوة، األمومة مهارات على

التوظيف. مهارات على أو التدريب التقدم لعمل، أو الصحية، التعبيرات
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السن. كبار مالئمة لغالبية وتفاعلية متحركة ورسوم لغوية مفردات ˚

زيادة وبني بينه مما يحول املستخدم، وقدرات رغبات وفق والتحصيل الدرس خطوات ˚

الدراسي. العبء

دون مستقلة بطريقة والتحصيل للدراسة مالئمة الدراسية الوحدات تصبح أن ˚

من املدرس. احلاجة لدعم

النساء ذلك في مبا اهتمامهم، ومجاالت السن لكبار مالئمة القراءة مواد  ˚

والعادات. واالنتماءات الطبقات مختلف واألشخاص من

á``MÉ``JE’G

السن، كبار من إتاحتها للمتعلمني في للتوسع اإلنترنت لقدرات األمثل االستخدام ˚

الدروس. لتوصيل كوسيلة واملكان الزمان حواجز على التغلب على القدرة خاصة

مقارنة اإلنترنت على تشغيلها في أقل الدراسية املواد تكلفة تكون أن يجب ˚

األقمار الصناعية. عبر بالبث

وتسمح احلاسوب، استخدام أساس على  التفاعلية التدريس تقنية  تقوم  أن ˚

واملتعلم على اإلنترنت. املدرس بني بالتعامل

الدراسية. للمواد مباشرة يستجيبوا أن للمتعلمني ميكن ˚

التعلم. خالل معه والتفاعل واستخدامه التثقيف برنامج على سهولة دخول املتعلم ˚

في منازلهم، السن كبار إلى للوصول املباشر التدريس األمثل لقدرات االستخدام ˚

احلي. مراكز أو املكتبات أو احمللية، أو املدارس عملهم، أماكن أو

كبير تعديل لعدد دون التثقيف برنامج من مكتملة نسخة إنتاج وتسويق ميكن ˚

املستخدمني. من

º``∏``©`à`dG

السن لكبار واالستيعاب  املستوى العالية القراءة مهارات تعزيز في الفاعلية ˚

العموم. على وجه في التعلم الراغبني
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لكبار واالستيعاب  القراءة على  القدرة حتسني في التدريبي البرنامج فاعلية ˚

الثانوية. احلاصلني على الشهادة غير السن

الثانوية. الشهادة مستوى التدريس ملواد القراءة مستوى يتضمن ˚

التعلم. السن في كبار رغبة تعزيز عالية من درجة ˚

االستيعاب، على القراءة السن كبار قدرات لزيادة الدراسية مصممة املواد كل ˚

تركيز محتوياتها. مجال النظر عن بصرف

متعلم). أو (مدرس املستخدمني على احلمل تثقل لن التعليمية البرامج ˚

التعليم. عملية فاعلية تقييم على القدرة ˚

É``````````jGõ`ŸG

اخلاصة البرامج من العديد استخدامه في ميكن مرناً منوذجاً التثقيف ميثل برنامج ˚

املواضيع(٨٨-٩٢). في مختلف السن وتعليم كبار بتثقيف

التثقيف. يحتويها برنامج التي املواد لكل الطبع حقوق على احلصول ميكن ˚

التدريس طريقة

¢ùjQóàdG øe ±ó¡dG

من املتعلمني أن افتراض ميكن حيث القراءة، تعليم التثقيف برنامج يستهدف ال

فإن دور وبهذا ااالت، جميع مبعدل بطيء في ولكن القراءة، على  قادرون كبار السن

وبهذا له. أفضل فرص إلفساح مفردات اللغة املتعلم من زيادة حصيلة البرنامج هو

وحدات ستكون ولكنها الكلمات، من قائمة مجرد تكون لن التعليمية الوحدات فإن

تتضمن: مركبة

كلمات .١

لها) تعريف مجرد (وليس كلمة كل معنى .٢

الكلمة استهجاء .٣

للكلمة السليم النطق .٤

٦٤
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الكلمة استخدام .٥

اللغة مفردات تركيبة .٦

بكيفية يتصل منها كل مستويات(٩٣)، أربعة ستتضمن املفردات تركيبة 

الكلمات: استخدام

من املفردات كمية أكبر السماع: األول: املستوى ˚

من املفردات أكبر كمية ثاني الكالم: الثاني: املستوى ˚

من املفردات أكبر كمية ثالث املستوى الثالث: القراءة: ˚

من املفردات أقل كمية املستوى الرابع: الكتابة: ˚

يتعلم: الفرد فإن الدراسات، من الكثير ووفق

يقرأ مما ٪١٠ ˚

يسمع مما ٪٢٠ ˚

يرى مما ٪٣٠ ˚

مما يرى ويسمع ٪٥٠ ˚

يقول مما ٪٧٠ ˚

يفعل مما ٪٩٠ ˚

والكالم السمع األولى، أي الثالث على املستويات التركيز فمن املمكن وبهذا

ميكن تعلمه على املستويات مما الكتابة أي الرابع، املستوى يتحقق حيث والقراءة،

األولى. الثالثة

á`¨∏dG äGOô`Øe õ`jõ`©J è`eÉfôH

التدرج إلى ثم السن كبار لدى اللغة مفردات تعزيز لبرنامج مستوى بأدنى ميكن البدء

فإذا احتوى املستوى كل مستوى إلى عدة مراحل فرعية؛ تقسيم مستويات أكبر، مع

«ن/١٠» على  مرحلة  كل فتحتوى مراحل، عشرة ويتضمن الكلمات، من «ن»  على 

حتوي حني في كلمة، إلى مائتي مائة من األقل: املستويات حتوى بينما الكلمات. من

املتعلم. قدرة وفق العدد مع تغيير كلمة، إلى ألفي ألف من األعلى: املستويات
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يلي: كما األول املستوى تعليم ويجري

كلمة. لكل ثانية :(Default) للكلمات األساسية العرض سرعة ˚

تغيير السرعة في حقه مع الكلمات لعرض بداية سرعة املتعلم حتديد من يطلب ˚

وقت. أي في

حدة كلمة على الكلمات، كل تعرض األول، املستوى األولى من املرحلة من بداية ˚

آخر. دون شيء الشاشة على عشوائية بصورة عامود أو في

يسأل إذ تقييم ذاتية، جتري عملية األولى املرحلة كلمة من آخر االنتهاء من بعد ˚

قائمة تعاد بالنفي  اجلواب كان فإذا  واضحة؛ الكلمات  كانت إذا عما املتعلم

وهكذا األعلى، املرحلة  كلمات عرض يجري باإليجاب اجلواب كان وإذا الكلمات،

حتصيله. واثقاً من املتعلم ويصبح جميع املراحل تنتهي حتى

تسجيل ذلك املتعلم مقبوالً يجري أداء كان فإذا تقييمه، املوقع املسؤول عن يقدم ˚

لم وإذا التالي؛ املستوى تعلم إلى املتعلم البيانات، وينتقل قاعدة على سجله في

تقييمه. إعادة أو يطلب األول املستوى دراسة املتعلم مقبوالً يعيد األداء يكن

Oó``ë``ŸG º`∏`©àdG

مفردات ليتعلم وقت  أي مصطلح في  أي أن يستفسر عن معنى للطالب ميكن

نطق طريقة استيضاح له كما ميكن االبتدائي، املستوى في ما مبوضوع اللغة اخلاصة

التعبيرات: لبعض األمثلة ومن ذلك. يرتأى عندما مركبة فنية تعبيرات

إلخ). .. واللحوم، والفواكه (اخلضروات األطعمة الشائعة، مثل ˚

إلخ). الدم، .. وضغط (السمنة، مثل والصحة، التغذية في املفردات الفنية ˚

إلخ). .. الرياضي، (التدريب مثل العامة، األنشطة ˚

تشمل: اخلطوة، املتبعة في هذه والعملية

صوت. أو صور متحركة وتصاحبها املتعلم، يختارها بسرعة تعرض الكلمات .١

الثقة أو باملصطلحات الدراية مستوى ارتفاع عند العرض سرعة زيادة ميكن .٢

املعرفة. مبدى



٦٧

ن
س

كبارال
ف

يتثقي
ساهمة ف

لالـرابـع. .الم
صـ

الفـ

دورة. كل انتهاء احلاسوب عند جهاز يولده اختبار إجراء ميكن .٣

تقدم املتعلم. بتقييم املوقع مدير حتى يقوم تلقائياً االختبار درجات تخزين .٤

تقدمهم. على درجة للتعرف املتعلمني االختبار على درجات تعرض .٥

واملتعلم. املعلم بني للنقاش بياني رسم يعرض التقدم في .٦

Ωó≤àŸG º«∏©àdG

املتقدم: التعليم مرحلة تتضمن

على مكان أي في تظهر أكثر، أو كلمتني من  كمجموعات الكلمات عرض .١

ذلك على سطرين. كان لو حتى واحد، الشاشة وفي آن

املتعلم. اختيار من اجلملة الطويلة وقت ظهور يكون أن .٢

لقياس قصير اختبار نص  كل  ويعقب  قصير،  نص  في  املفردات  استخدام .٣

االستيعاب مستوى مع ويستخدم االختبار إلمتام الوقت يرصد أن على االستيعاب،

التقدم. لتقييم كمقياس

الطالب. تقدم مدى لتحديد واملدرس املتعلم بني الدرجات مراجعة .٤

º∏©àdG á«∏ªY ò«ØæJ

واملتقدمة األولى املرحلة تنفيذ في (Cognitive Approaches) اإلدراك طرق تستخدم

،(٩٤)(Context) املضمون استخدام  خاصة التعلم، عناصر لتوكيد التعلم عملية  من

املعطيات. استيعاب الفعالة تتطلب الدروس أن إذ .(٩٥)(Perception) والتمييز

ما كل على فهم القدرة عليهم الثقافية، املهارات حيازة املتعلمون من وحتى يتمكن

تكتسب ال التي الثقافة تعزيز بعض جوانب فإن هناك ذلك، إلى باإلضافة يطرح عليهم،

لهذا الطبيعية. األوضاع في الشخصية واملشاهدات االتصاالت خالل من العادة في

املضمون احتواء من تتطور أن التدريب يجب مهام إلمتام املطلوبة اإلدراكية فإن الثقافة

اإلشارات إلى تعدد أو (Context-reduced) املضمون  ضحالة إلى (Context-embedded)

.ً كبيرا دوراً تلعب أن لتدريبات احملاورة ميكن املضمار هذا وفي قلة اإلشارات؛

٦٧



٦٨

ت
ماإلنتـرنـ

ستـخـدا
نبـا

سـ
كبـارال

م
يوتعلـيـ

مالعـالـ
التعليـ

٦٨

مناقشة أو تلفاز، برامج أو أخبار، قصاصات  من  تتوفر أن الدراسية للمواد وميكن

آخر. موضوع أو بأي كانت متعلقة بالعمل الساعة، سواء مواضيع

وهي الثقافي، للتدريب اإلدراك» وراء «ما وسائل املضمار هذا في وتستخدم

محدد وضع أو لنص معني الدرس أثناء يحملها معه التي املتعلم السالفة اعتقادات

مالئمة الطرق هذه مثل أن ويبدو الذاتي(٩٦)؛ والتحكم الذاتي التقييم على وتشجع

السن(٩٧-١٠٠). لكبار

النماذج بعيداً عن التحول في بدأت قد وإرشاداتها الثقافة تعريفات الواقع، إن وفي

والعقائد غزارة األكثر التفكير أنواع من املتعلم يجلبه ما إلى املهارة على املبنية

غيرهم عن السن يتميزون كبار املتعلمني من ألن هذا الثقافة. أنشطة إلى احملفزة

تتضمن أن السن كبار تثقيف لوسائل من املمكن كما أنه من أهداف. يحفزهم مبا

فعال تضامني لتعلم تروج املنوال نفس وعلى اإلدراك» «ما وراء من أفكاراً بسهولة

الذاتي. التحكم على قائم

äÉ≤«Ñ£àdG

فارقاً هناك أن حيث الرئيس، العامل هو املضمون التثقيف، برامج تطبيقات في

األساسي والتعليم العائلي،  والتثقيف العاملة، القوى لتثقيف برامج  بني شاسعاً 

للحصول واإلعداد املكتبات، استخدام على والتدريب والتهذيب، واإلصالح السن، لكبار

،General Educational Development Test (GED) للثانوية املعادلة الشهادة على

مضمون في تدخل عندما تعزز أساسية مهارات لتعلم الدوافع أن تقترح فالبحوث

األخذ يستوجب السن كبار لتعليم مالئمة الختيار تقنية فإن وعموماً العمل(١٠١). مهام

كبار لتثقيف بالنسبة دائر نقاش محل هي التي األوسع اجلوانب والقضايا في االعتبار

واحملاسبة(١٠٢). وقضايا التقييم التثقيف، دروس وهدف املتعلم، طبيعة مثل السن،

من القراءة أعلى مستوى وتدريس التثقيف لتقييم برنامج على فإن على ذلك، بناء

وسرعة الشخصي التحكم خصوصية أساس على يقوم أن السن لكبار واالستيعاب

املرونة. مع االستجابة
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السن كبار وتوعية تعليم لبرامج نموذج
التعلم ˚  مسـتويات التأليف ˚  نظـام الدروس ˚  حتمــيل

الفاعلية ˚  مقاييس التقـييم ˚  طــرق

العائلة تغذية عن توعية ˚  منوذج
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في العاملية التقنية شركة قامت السن، كبار تثقيف برنامج لتطبيقات كمثال

برنامج  Technology International Incorporated of Virginia (TII-VA) بتصميم  فرجينيا

مت  والذي Adult Learning Interactive Multimedia (ALIM) «عالم» السن تعليمي لكبار 

القراءة واالستيعاب عليا من مستويات وتعليم تقييم بهدف تسهيل على الوب، تنفيذه

«عالم» يتيح برنامج حيث العامة، الثانوية شهادة على يحصلوا ممن لم السن لكبار

واالستيعاب، القراءة في السن كبار مهارة لشحذ مختلفة دراسية مواد تصميم

وكنموذج السن(٣١). كبار وتوعية وتعليم تقييم خصوصيات االعتبار في األخذ  مع 

بالنسبة لتغذية العائلة. للتوعية دراسية دورة وتنفيذ وضع مت «عالم» لتطبيقات

الدروس حتميل

إلى املدرسني بتوجيه  تقوم  التي (Wizard) الساحر آلية «عالم» برنامج يتضمن

والصوت والصور الكتابية النصوص الوسائل لتحميل يوفر بينما الدروس، مواد حتميل

البرنامج كما يزود املدرس.  صفحة (٢) شكل ويوضح الفأرة؛ على النقر مبجرد والفيديو

أيقونات بتفعيل الدروس وحدات  خالل باإلبحار له تسمح تفاعلية بواجهة املتعلم

على املوقع. مدخل الطالب يوضح شكل (٣) كما (Icons) على الشاشة،

.ÜƒdG ≈∏Y "⁄ÉY" ™bƒe ≈∏Y ∫ƒNó∏d ¢SQóŸG áëØ°U .(2) πµ°T
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."⁄ÉY" ™bƒe ≈∏Y ∫ƒNó∏d (ÖdÉ£dG) º∏©àŸG áëØ°U .(3) πµ°T

التأليـف نظـام

أو جديدة علمية مادة للمدرس بتأليف عرض تسمح شاشة التأليف نظام يتضمن

قرص على أو الوب، على مباشرة املادة وضع ميكن بحيث وضعها مسبقاً، مت تعديل مادة

معدلة، هذا أقراص مجموعة أو على (DVD) «دي «دي في (CD) أو مضغوط «سي دي»

مكثفة. تعديالت على حتتوي أو جديدة املادة إن كانت على يعتمد

املتعلم ميد  أن ميكن اإلنترانت أو اإلنترنت خالل  من اجلديدة التدريبية املواد وإدخال

يلي: ما التطبيقات الكافية، وتشمل املرونة للمدرس يوفر كما املعلومات، مبزيد من

على املعلومات أو الواجبات عرض  خالل من مباشر بشكل اجلديدة املواد إدخال ˚

دخول صفحة خالل  من مشترك ملف أو اإلنترانت، صفحة أو  الوب، صفحة

متعلقة معلومات عليها التي املواقع  بعض هناك  أن كما  .(٢) شكل املدرس

دخول صفحة مقترحة على تثقيف الكبار، وقراءات روابط مدرجة في باملوضوع

محددة. معلومات للحصول على املتعلم بزيارتها حيث يقوم ،(٣) شكل املتعلم

«عالم» األولى. في صفحة مخزنة مرتبط مبواد وبيانات ذلك كل
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مباشرة. قراءتها  للمتعلم  يتسنى حتى  الوب  صفحة على املكتبة  مواد وضع ˚

احملجوزة املواد ليقرأ  املكتبة الدخول على إلى املتعلم  يحتاج ال الطريقة وبهذه

والصورة نفس الوقت، في املواد شخص قراءة من ألكثر أيضاً ميكن كما للدرس،

استخدام على التدريب للمتعلم تتيح املواد عليها  توجد التي اإللكترونية 

اقتطاع مقتطفات عن طريق استخدامها تسهيل له فرصة تتيح التقنية، كما

(Word Processing Software)؛ للكتابة احلاسوب برامج باستخدام ولصقها

حقوق عليها التي املواد املالئم الستخدام اإلذن على احلصول يتطلب قد وهذا

املفتوح على النشر من بدالً داخلي باستخدام اإلذن أخذ األمر اقتضى ورمبا نشر.

جانب الفهم، إلى سوء  لتالفي كتابة؛ التصريحات كل تكون أن على اإلنترنت،

صفحة. كل على املستعارة املواد محفوظة لكل الطبع حقوق إلى أن اإلشارة 

وفيديو، وصور،  وثائق، الطلبة الستخدام احملجوزة  اإللكترونية املواد تشمل وقد 

العالم. في أي مكان املتاحف أو في أو املكتبات في وروابط مبواد وصوتيات،

مصادر من أكثر مصدر أو استخدام أو اإلنترنت في البحث الطالب يطلب من قد ˚

ومواقع واالت، والصحف،  الكتب، وتوفر التدريب. برامج من كجزء  اإلنترنت،

الشائعة، املعلومات مصادر من واملتاحف، والعديد املنظمات، ومواقع الشركات،

املفيدة. املعلومات من وكميات كبيرة

خاصة صفحات الدراسة وضع في املتقدمني املتعلمني من الطلب املمكن من ˚

استخدام على سيتدربون  الطريقة وبهذه أعمالهم. لعرض الوب  على بهم

اآلخرين مشاطرة  في  درساً تلقيهم جانب إلى املعلومات، نشر في التقنية

من كبير عدد وجود عزميتهم  من يشحذ ورمبا الفكري، جهدهم ثمار جنى  في

تنفيذه يتعذر قد الطلب هذا غير أن املدرس؛ جانب إلى على أعمالهم املطلعني

العمل. مبثل هذا للقيام مستواهم بعد يرق لم الذين الطالب على

٧٣
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التأليف. عملية ذلك في لبرنامج «عالم» مبا منوذجاً (٤) وميثل شكل

 

."⁄ÉY" èeÉfôH QÉ°ùe áWQÉN .(4) πµ°T

التعلم مستويات

∫hC’G iƒà°ùŸG

البسيطة اللغة مفردات ˚

جملة قصيرة) لتكوين بسيطة مفردات (جمع األساسية اجلمل تركيبة ˚

أخرى) أرقاماً تكون التي والتباديل والتوافيق ٠ إلى ٩ من األرقام (تعلم األرقام ˚

ÊÉãdG iƒà°ùŸG

األساسية اللغة قواعد ˚

جمل تكوين ˚

األرقام) ضرب وحاصل وطرح (جمع أساسية حسابات ˚

ådÉãdG iƒà°ùŸG

البسيطة) والفقرات اجلمل معاني (فهم استيعاب القراءة ˚

الصحيحة لغوياً) اجلمل صياغة كيفية (تعلم القواعد ˚

فقرات ومقاطع) لتكوين اجلمل استخدام كيفية (تعليم األساسية للكتابة إرشادات ˚

٧٤
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مثل: اليومية، التعلم بأنشطة تتصل مواضيع من مختارات

الصحي واألكل التغذية ˚

البدنية واللياقة الصحة ˚

سيارة قيادة رخصة امتحان الختبار الدراسة ˚

للتعيني واملقابلة لوظيفة التقدمي ˚

األموال إدارة ˚

املهارات املعروفة واجلديدة لتعزيز املوارد استخدام ˚

عليها للحصول والتقدمي احلكومية اخلدمات على التعرف ˚

احلاسوب استخدام ˚

احلاسوب الشائعة برامج استخدام ˚

أوالدهم تعليم في اآلباء دور ˚

التقييم طرق

إال الطالب؛ لتقييم التقليدي أو اختبارات باملعنى امتحانات «عالم» برنامج يقدم ال

تقييم ثم االلتحاق، مرحلة بداية في السن كبار من املتعلمني قدرات بتقييم أنه يقوم

ذلك ولكن التعلم، مراحل مرحلة من بعد أو الوقت متفاوتة من فترات على متعلم كل

يخافون عموماً  الطالب أن ذلك في والسبب رسمية. امتحانات يتضمن ال التقييم

تبدأ ما وغالباً العمر، من متقدمة في مرحلة يبدأ االمتحانات من واخلوف االمتحانات

عواقب وله وخطير  حقيقي أمر اخلوف وهذا األولي. التعليم من الثالثة املرحلة في

جسدية إعاقة إلى يؤدى مرضاً قد يسبب اخلوف هذا احلقيقية. املتعلم قدرات تعوق

والغش. أعراض أخرى، منها الكذب جانب إلى احلصص الدراسية، حضور من الفرد متنع

مرحلة أي في التعليم التخلي عن إلى االمتحانات اخلوف من األوقات يؤدي وفي غالبية

مراحل التعليم. من

٧٥
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بالنسبة الدرجات تقارن حيث تقييمهم، عند بأترابهم األفراد يقارن أن املعتاد ومن

أو األوائل بالعشرة  املقارنة كانت املرحلة، سواء نفس في الطالب من عدد ملتوسط

فهو «عالم» الدولة. أما في الطالب لتعداد بالنسبة أو األوائل املائة أو العشرين األوائل

درجات. من اآلخرون يحرزه مبا تقارن أو توزن فريدة وال مسيرة فرد مسيرة كل أن يعتبر

(Holistic Reading Assessment) للقراءة الشمولي التقييم طريقة وتستخدم

على التقييم عملية في  الطالب  يشارك حيث القراءة(١٠٣-١٠٧)، على القدرة لتقييم

.(٣) جدول في التقييم لذلك مثال مستوى. أفضل هي ٦ حيث ١ إلى ٦، من مقياس

.IAGô≤∏d ‹ƒª°ûdG º««≤àdG .(3) ∫hóL
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 á©°SGƒdG IAGô≤dG

 ¥É£ædG

(§«∏N) Öàc áªFÉb

 øFGôb ,áÑ¡°ùe

 IAGôb ≈∏Y

¥É£ædG á©°SGh

 hCG ≈æ©e Ö«côJ

áHÉéà°SG

 ≈∏Y IQó≤ŸG ΩóY

 ™e ájGhôdG IOÉYEG

É¡«∏Y å◊G

 ájGhôdG IOÉYEG

 Qƒ°üb ,á°übÉf

 äÉfƒµŸG ¢TÉ≤f ‘

å◊G ™e

 ájGhôdG IOÉYEG

 ,áªFÓe IQƒ°üH

 ¢üæ∏d º¡a ¢ùµ©J

 ájGhôdG IOÉYEG

 πc πª°ûJ

 ÉÃQ .äÉ«Äjõ÷G

 kGÒ°ùØJ Ωó≤j

.ÜÉàµ∏d kÉjó≤f

 äÉ¡Lh ºYój

 ™«é°ûàH ô¶ædG

(§«∏N) Óµ«g ™°†j

 ájGhôdG IOÉYE’

 ,.É¡ª¶æjh

 πc É¡æª°†j

 áfƒµŸG ô°UÉæ©dG

 ô°ùØj .É¡d

 ¢üî∏jh π∏ëjh

 ÉÃQ .ájGhôdG

 ±óg ó≤àæj

 ‘É≤ãdG ∞dDƒŸG

 á«¡Ø°ûdG IAGô≤dG

 ΩGóîà°SGh

äÉ«é«JGÎ°S’G
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123456

.áMÉ°üØdG ¬°ü≤æj

.áª∏µH áª∏c CGô≤j

.ÒÑ©àdG √Rƒ©j

 º«bÎdÉH ¬HCÉj ’

.(π°UGƒØdGh §≤ædG)

.A§ÑH CGô≤j

 ¬°ü≤æj

 ÖfGƒL ¢†©H

 CGô≤j .áMÉ°üØdG

 áª∏µH áª∏c

 ™WÉ≤e ‘ hCG

 ÉÃQ .IÒ°üb

 øY ≈°VÉ¨àj

.º«bÎdG ¢†©H

 ∫ó©e §Ñ°†j

 ¢üædG  ‘ IAGô≤dG

±ƒdCÉŸG π¡°ùdG

 áMÉ°üØH CGô≤j

 ™WÉ≤e CGô≤j .Ió«L

.äÉª∏c IóY º°†J

 ÒÑ©àdG √Rƒ©j ób

 ∫ó©Ã CGô≤j .ôKDƒŸG

 ∫ƒÑ≤e

 ÓªL CGô≤j

 IQƒ°üH á∏jƒW

.á≤°ùàe

 ΩÉæàe ΩGóîà°SG

.∫É©ØdG ∑GQOEÓd

 ∫ó©e ‘ ºµëàdG

 ¢†©H ‘ IAGô≤dG

.¢Uƒ°üædG

(§«∏N) äƒ°üH CGô≤j

 ™ØJôe

 ™e áMÉ°üØH

 ôKDƒe ÒÑ©J

.ójƒŒh

 ∫ó©ŸG §Ñ°†jh

áªFÓe IQƒ°üH

 äÉ«é«JGÎ°SG

 óªà©j .IOhó

 Ú≤∏àdG ≈∏Y Ió°ûH

OôØæŸG

 ¢†©H Ωóîà°ùj

 ,á«é«JGÎ°S’G

 ÉªFGO ¢ù«d øµdh

 áfôe IQƒ°U ‘

áª¶àæe

 ójó©dG Ωóîà°ùj

 äÉ«é«JGÎ°S’G øe

 ‘h ,áØ∏àîŸG

 äÉbhC’G ¢†©H

 á£MÓe øµÁ

äÉ«é«JGÎ°S’G

 Ωóîà°ùj

 äÉ«é«JGÎ°S’G

 ‘ É«FÉ≤∏J

 äÉbhC’G á«ÑdÉZ

(§°Sh) Ωóîà°ùj

 äÉ«é«JGÎ°S’G

É«FÉ≤∏J

 IQƒ°üH GÒãc Å£îj

≈æ©ŸG ≈∏Y ôKDƒJ

 IQƒ°üH Å£îj

.≈æ©ŸG ≈∏Y ôKDƒJ

 í«ë°üJ ‘ CGóÑj

¬°ùØf

 á«ÑdÉZ íë°üj

¬°ùØæH ¬FÉ£NCG

 Ó«∏b Å£îj

 √AÉ£NCG íë°üjh

¬°ùØæH

(§°Sh)Å£îj Ée GQOÉf

 ∞bƒŸGh äÉ«cƒ∏°ùdG

»JGòdG º««≤àdGh

 ≥∏≤dG ógGƒ°T ióÑj

 π¡°ùjh IAGô≤dG óæY

 IAGô≤dG øY √DhÉ¡dEG

 ¢†©H …óÑj ób

 OÉ¡LE’G ógGƒ°T

 óbh IAGô≤dG óæY

 øY √DhÉ¡dEG øµÁ

IAGô≤dG

 õ«cÎdG ¬æµÁ

 ¢üædG IAGôb ≈∏Y

ìÉ«JQÉH Ö°SÉæŸG

ÜÉàµdG ‘ èeóæj(§°Sh) ‘ ¢ùª¨æj

ÜÉàµdG

.IAGô≤dG ≈°TÉëàj

 áÑ©àe IAGô≤dG Èà©j

 âbƒ∏d á©«°†eh

 IAGô≤dG Èà©j

 øe ÉYƒf

∫É¨°TC’G

 IAGô≤dÉH ™àªàj

 É©«é°ûJ »≤∏j ÉeóæY

IAGô≤dG ≈∏Y

á©àª∏d CGô≤j(§°Sh) IAGô≤dG Èà©j

á©àe

الفاعلية مقاييس

تتعلق أعلى مستوى على واالستيعاب القراءة مهارات قياس في احملورية القضايا إن

ويعتمد صاحلة،  آليات وضع على والقدرة السن لكبار التدريس نتائج على بالتعرف

بعدد قليل السن محدودة ثقافة كبار اختبارات احلاضر وفي الوقت التقييم. في عليها

للبيانات انعدام شبه  جانب إلى بالكتابة، املعرفة قياس آليات خاصة اآلليات، من

التقييم سبل األعمق هي واملشكلة البرامج، غالبية في األعمار مبجموعات اخلاصة

درجات األداء(١٠٨). أدنى على لكبار السن

٧٧



٧٨

ت
ماإلنتـرنـ

ستـخـدا
نبـا

سـ
كبـارال

م
يوتعلـيـ

مالعـالـ
التعليـ

القدمية املالئمة أكثر التشخيصية التقييم وسائل تكون أن احلديثة البحوث تقترح

مضت عدة عقود منذ يجري استخدامها املعيارية التي االختبارات مقاييس من فاعلية

التشخيص مناذج الستكشاف جهوداً هناك ولذا فإن والتشخيص(١٠٩). التقييم بهدفي

اختبارات إلدخال  املوارد، في نقلة مع السن، كبار ثقافة بدروس اخلاصة واملعاجلة

واملهارت األساسية(١١٠). الثقافة برامج في مكثفة تشخيصية

االحتياجات على والتركيز احلالية املعيارية االختبارات من مختلف يعني اإلقالل وهذا

من املهارات معني عدد على للتركيز مصممة البرامج فإن ذلك، إلى باإلضافة الفردية.

تعليمها، يجري التي املواد  مجاالت وفي عليها. دروس مكثفة توفير مع دورة كل في

األساسية. املهارات على وبني التدرب العملي املضمون تعلم بني التوازن من نوع يحدث

عليها املتعارف باالختبارات يقاس  األداء متطلبات في الفردي التغير فإن كذلك

يومية للثقافة حتديات متثل التي التطبيقية لكبار السن وباملهام األساسية للمهارات

مستوى في األقل السن لكبار الرئيسة على املهارات التركيز ميكن وكبديل الفردية.

الرفيع املستوى. األداء ذوي من السن العملية لكبار القدرات على التركيز مع األداء،

العائلة تغذية عن توعية منوذج

á«Yƒà∏d á«aÉ≤K äÉeƒ∏©e

تتضمن: العائلية بالتغذية املتعلقة املعلومات

والبقول والغالل، واخلضروات، (الفواكه، الطعام وهرم األطعمة  مجموعات ˚

الزراعة وزارة تصدره الذي  الطعام  هرم  يستخدم  إلخ)   .. واأللبان، واللحوم 

كل من األكل كميات يرصد وهو  الصحية، األكل لعادات كمرشد األمريكية

األطعمة الصحية(١١١)؛ شكل (٥)(١١٢). إرشادات عن اختيار ويعطي مجموعة

إلخ). والنشويات، واأللياف، .. والدهون، واألمالح، (الفيتامينات، الغذائية املواد ˚

للتغذية). (أفضل مصادر واملرضعات للحوامل األطعمة الصاحلة ˚
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واإلناث للذكور (Recommended Daily Allowance) يومياً به املسموح التوصيات ˚

اتلفة. العمر ومراحل

إلخ). .. وإضطرابات األكل، القلب، والسكر، وأمراض (السمنة، الطعام والصحة ˚

إلخ). .. (احلمية، والرياضة، الوزن في التحكم طرق ˚

الطعام. حملتويات احلراري السعر تقدير طرق ˚

املعبأ). أو (اجلاهز الطعام شارات قراءات كيفية ˚

السن، وكبار  والشباب، واألطفال، (الرضع، واجلنس بالعمر الطعام حاجيات ˚

والذكور، واإلناث).

العلوم علمية مثل كلية مصادر من احلالة هذه في املعلومات على احلصول ويلزم

إن إذ االجتماع؛ وعلوم والطب، والنفسية، البدنية، الصحة في والباحثني الطبية،

فيها جمع مواد يؤدي إلى قد واالت الشائعة والصحف التجارية اللجوء إلى املصادر

إلى هذا مهماً، دوراً العالي التعليم مؤسسات تلعب وهنا جتارية. دعايات مغالطات أو

اختيار يلزم كل حال، في اللغوية. والتعبيرات املفردات واختيار الدروس تصميم جانب

والرسوم الصور، استخدام ويفضل واالستيعاب، لتدريس القراءة اللغة املالئمة مفردات

للتعليم. كوسائل التعبير سبل وكل والصوت، املتحركة،

.ΩÉ©£dG Ωô¡d π«ã“ .(5) πµ°T
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٨٠

ΩÉ©£dG äÉYƒª› :∫hC’G ¢SQódG

±Gó```gC’G

الطالب: سيتعلم

توضيحية وخرائط بياني رسم قراءة ˚

التغذية أسس ˚

جيدة صحة أطعمة من أجل اختيار ˚

مدى أسبوع على الشخصية احلمية تقييم ˚

متوازنة غذائية لوجبات خطط ˚

á°SGQOh á«æ≤J äÉ«dBG

جهاز حاسوب شخصي ˚

توصيلة إنترنت ˚

برنامج «عالم» ˚

á«°SGQódG OGƒŸG

للهرم املكونة األجزاء على النقر الطعام: لهرم بالوسائط املتعددة عرض «عالم» ˚

(٦) شكل جزء مبفرده لكل تزود الطالب بإيضاح

إضافية: مواد ˚

للعائالت الصحي األكل التغذية: -

االستشارية اللجنة عن سنوياً (الصادرة لألمريكيني التغذية  توجيهات -

لتوجيهات التغذية)

الباحثون يعدها دراسية مبواد هنا الدراسية املواد عن االستعاضة ميكن -

العالي التعليم مؤسسات في واملتخصصون
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êPÉ``ª`f

يوميات األطعمة ˚

اليوم في (Servings) الطعام املقدمة للفرد حصص عدد ˚

يومياً واملطلوبة للفرد الطعام املقدمة حصص عدد ˚

.ΩÉ©£dG Ωôg AGõLCG .(6)πµ°T

á`≤`jô£dG

األغذية. دليل هرم اعرض ˚

اليوم في للفرد الطعام لكميات بالنسبة والتوصيات الطعام مجموعات قدم ˚

صنف. كل من

لألطعمة. جزء كل حجم متوسط بني ˚

املكتوبة السجالت حفظ كيفية وضح ˚

للوجبة التخطيط وضح ˚

™`LGô``ª`dG

األمريكية الزراعة وزارة األطعمة، دليل وهرم لها؛ والترويج التغذية سياسة مركز ˚

٢٠٠٦م لألمريكيني التغذية توجيهات ˚
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ΩÉ©£dG äÉ≤°ü∏e IAGôb :ÊÉãdG ¢SQódG

±Gó```gC’G

الطالب: سيتعلم

األطعمة معلبات على التغذية حقائق قراءة ˚

على التغذية» حقائق «الئحة على تظهر التي معلومات التغذية على التعرف ˚

(٧) شكل ملصق املعلبات؛

بالنسبة  مستنيرة وبني اتخاذ قرارات أهميته بني والربط امللصق على يرد ما فهم ˚

لألطعمة

تتعلق بامللصق تغذية معلومات على للحصول كمصدر اإلنترنت استخدام ˚

املغذية األطعمة الختيار مغذية مكونات عدة اعتبار أهمية إدراك ˚

الصحية  األطعمة واختيار أطعمة عدة ملصقات تقييم على التدريب ˚

احلمية حاجيات مع التغذية معلومات مقارنة ˚

á«°SGQódG OGƒŸGh á«æ≤àdG äÉ«dBG

باإلنترنت شخصي موصل حاسوب «عالم» وجهاز برنامج

.ΩÉ©W IƒÑY ≥°ü∏e ≈∏Y ájò¨àdG ≥FÉ≤M .(7)πµ°T
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OGƒ``ª``dG

عن: برنامج «عالم» في املتعددة عرض الوسائط

األطعمة ملصق على املوجودة حقائق التغذية ˚

مجموعة) لكل ٢) األطعمة هرم في الستة اوعات أطعمة من ملصقات ˚

للمحتويات الغذائية القيمة عن إعالنات عليها أطعمة ملصقات ˚

امللصقات املستخدمة على التعبيرات لشرح مبسطة خلفيات ˚

êPÉ``ª`f

امللصق «اقرأ» منوذج (٨) شكل يوضح

.áª©WC’G ≥FÉ°üd zCGôbG{ .(8)πµ°T
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á`≤`jô`£`dG

ملصقات عليها الطعام من حاويات لتشكيلة بياني عرض ˚

حاوية الختيار بنقر الصور املستخدم يقوم ˚

الغذائية احلقائق وكيفية قراء ملصق التعبيرات شرح ˚

التالية: املعلومات على ويطلع أخرى طعام حاوية املستخدم يختار ˚

للفرد الواحد حصة الطعام حجم -

احلاوية في الواحد للفرد الطعام حصص عدد -

الواحد للفرد الطعام حصة هي ما -

السعرات احلرارية -

الدهن الكلي -

الكلسترول -

الصوديوم -

الكلية النشويات -

البروتني -

حراري  حمية ٢٠٠٠ سعر أساس على القيم (هذه املغذية للمواد اليومية النسبة -

املثالي اجلسم وزن اعتماداً على أو أقل تكون أعلى واملتطلبات اليومية يومياً)،

عليها املعلومات والتعرف على األطعمة اختيار ملصقات إعادة املستخدم على ˚

º`«`«`≤àdG

األطعمة قارن ˚

(٨) شكل امللصق «اقرأ» منوذج امأل ˚
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٨٥

á«aÉ°VEG á£°ûfCG

التالية: على األسئلة أجب

الطعام؟ ملصق على جتدها أن التي ميكن املعلومات هي ما ˚

األطعمة؟ ملصقات قراءة أهمية هي ما ˚

الوزن؟ في تساعد في التحكم أن الطعام ملصقات لقراءة ميكن كيف ˚

QOÉ°üŸG

وفيديو كروت  اجلديدة: الطعام لصائق استخدام دليل ،(Label-Ease) إييز البل ˚

أوهايو. بوالية (Mazer Corp) ميزر شركة تصدرها حتت)؛ أو فوق (األصابع

 National) الوطني األلبان صناعة مجلس للتسوق: (Leader) لييدر وكروت دليل ˚

.(Dairy Council
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