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  :مقدمة

إن اإلقناع هو عملية اتصالية هادفة بالدرجة األولى وعادة ما نجد أن هذه العملية تتكون    

فالمرسل هو شخص ) التعليمية اإلقناعية(من المرسل ،المستقبل، الوسيلة، الرسالة االتصالية 

أو مجموعة أشخاص أو مؤسسة تريد أن تؤثر في اآلخرين ويكون ذلك سواء بالتغيير أو 

لرفض وهذا التأثير قد ينصب على معلومات اآلخرين واتجاهاتهم النفسية التعديل أو ا

والمستقبل هو المتلقي للرسالة والمتأثر .وأحاسيسهم ومشاعرهم وسلوكهم ومعتقداتهم وقيمهم 

  .بعمليات اإلقناع فقد يكون فردا أو جمهورا

ومعتقداته يعتمد  ولنجاح اإلقناع وحصول التغييرأو التعديل في سلوك المتلقي وأفكاره    

على مضمون الرسالة وصياغتها على توفر المهارات اإلدراكية والنقدية واإلبداعية في 

الرسالة والمرسل، ومدى تلبية مضمون الرسالة  لحاجات المتلقي ورغباته وتتبع ظروفه 

لها أهمية  التي النفسية واإلجتماعية وكذلك الوسائل المستخدمة في نقل مضمون الرسالة

  .رة في التمكن من إقناع الطرف المتلقي وتغيير سلوكه والتأثير عليهكبي

ال يكف أن  في مجال تعليم الكبار )االتصالية(لكي نفهم العملية التعليمية اإلقناعية و    

كل في مجاله بل ) المتعلم(أو المرسل ) المرسل(ندرك طبيعة الدور الذي يقوم به المعلم 

م طبيعة سيرها، وتعليم الكبار هلية اإلتصال التربوي وفيجب أن يمتد كل ما يتعلق بعم

الناجح الذي تنتقل بواسطة الرسالة  الصحيح األميين وٕاقناعهم تتوقف على الموقف والوسط

أن تكون للمعلم مهارات وصفات ) الكبار األميينفئة ( كما ينبغي أن نفهم جيدا هذه الفئة 

  .معينة في العملية التعليمية اإلقناعية
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الوقوف على األساليب اإلقناعية التي يستخدمها المعلم في عملية  في هذالذا أتى بحثنا    

من خالل معالجة الصعوبات التي تعيق  المسار الدراسي ، باإلضافة  األميين تعليم الكبار

،حيث شمل أربعة إلى الصفات التي يتحلى بها المعلم وأهم األساليب التي يعتمد عليها

 منهجية البحثمبحث األول شمل  وهو اإلطار المنهجي للبحث، والذي قسمناه إلى فصول،

  .اإلجراءات المنهجية  الثاني شمل كل  البحث و

  : مبحثين أما الفصل الثاني فقد تطرقنا فيه إلى محو األمية وتعليم الكبار وينقسم إلى   

  .  بارتعليم الكالمبحث األول حول محو األمية و المبحث الثاني حول

قسمناه مقومات الرسالة اإلقناعية في تعليم الكبار حيث : في حين تناولنا في الفصل الثالث

المفسرة لها، أّما نظريات العملية اإلقناعية وأهم ال عناصرالمبحث األول شمل : مبحثين إلى

  ).األميين تعليم الكبارفي (لرسالة اإلقناعية المبحث الثاني فشمل على ا

  : حيث قسمناه إلى مباحثلرابع  متضمنا الجانب الميداني ليكن الفصل ا

  .التعريف بميدان البحث وخصائص المبحوثين: المبحث األول

  .نتائج الدراسة  معطيات عرض وتحليل: المبحث الثاني

  .مناقشة نتائج الفرضيات، لنصل في األخير إلى النتائج العامة: المبحث الثالث
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  .منهجية البحث: المبحث األول

   .الموضوع أسباب إختيار:المطلب األول

  :لكل موضوع قابل للبحث أسباب من وراء تناوله علميا منها

  على حد علمنا لم يتناول من قبل  كون موضوع البحث جدير بالدراسة، جديد -

  لالذي أمكننا الحصو (و الميداني واكتشفنا ذلك بعد إطالعنا على التراث النظري

  .  ) عليه

كون تعليم األميين الكبار ليست بالعملية السهلة لما يحيط بها من صعوبات تواجه  -

  .العملية التعليمية اإلقناعية 

كون الموضوع المختار موضوع الساعة تهتم به كل المجتمعات ومن الموضوعات  -

   .ها مراكز البحوث و الهيآت و المؤسسات العلمية المتخصصةفي التي تبحث

تم اختيار هذا الموضوع لتوفر المراجع العلمية والبيانات المطلوبة وألنها تتناسب  -

  .وامكاناتنا المادية و البشرية ولكونه موضوع ضمن التخصص ومحدد وواضح

كون المشكلة موضوع الدراسة وثيقة الصلة بعملية التنمية االجتماعية واالقتصادية  –

ن بينها الجزائر على محاولة تحقيقها في أسرع التي تعمل مجتمعات العالم الثالث وم

  .وقت

                 .البحثاشكالية : المطلب الثاني 

و تغيرات على  تحدثت تحوالالعشرين و في الستينات منه  نمع نهاية القر  

التمرد الطالبي و الثورات الثقافية والفكرية؛ حول  و ظهور حركاتتوى العالمي؛ المس

و باألمية و  تمام الدولي بالتربية و مشكالتهات التعليم و زيادة االهأهمية تطوير سياسا

تعليم المرأة، ونشر التعليم، مثل منظمة اليونسكو التي طرحت و بالتوازي مع ذلك فكرة 

للتنمية، ومع طرح  ضعت األمم المتحدة العقد الدولياألخذ بالتنمية الشاملة حيث و 

نسان كثروة، وبذلك ضرورة االستثمار في التنمية الشاملة طرحت قضية حتمية اإل

محو األمية يعتبر شرطا أساسيا مسبقا المورد البشري، واكتشف أن تعليم الكبار بما فيه 

لى غرار عئر والجزا. ماعية و االقتصاديةلتحقيق الهدف المرجو من برامج التنمية االجت

ه مخططات العالم إهتمت هي االخرى كثيرا بتعليم الكبار حيث وضعت ل دول

                                                                     _أي لتعليم الكبار األميين  – وٕاستراتيجيات خاصة لذلك
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التي كانت و الزالت من أهم العوائق التي تقف  ر بالقضاء على األمية وتأمل الجزائ

. و الثقافية جميع المجاالت االقتصادية و التربوية أمام نجاح أي مخطط تنموي في 

كبار، و العمل على وذلك بإنشاء مراكز للقضاء عليها؛ مراكز محو األمية وتعليم ال

في إلمام ميين لاللتحاق بهذه المراكز من خالل إبراز أهمية محو األمية جذب انتباه األ

 احية االقتصادية في تعليم األميينبأمور دينهم و تالوة القرآن الكريم، ومن الن األميين

                                    .الموجودمن التطور الحضاري و التكنولوجي  ستفادةللمشاركة في تنمية المجتمع و اال

عية كالتمتع بمكانة المتعلمين يلبي حاجات اجتما عل المتحرر من األميةكما تج

ٕاشباع ول إلى مراحل أعلى في التعليم، و لوصفي وسائل اإلعالم، و ا متابعة األحداثو 

ن هذه األهمية  افمن أجل تبي ...أو وصفات طبيةحاجات يومية من قراءة ،إرشادات، 

للقيام  وهيأتألميين  لاللتحاق بالمركز هناك أساليب إقناعية تعتمد عليها مؤسسات ل

صعوبة العملية بهذا الدور، إال أن الدراسة ال تركز على هذا الجانب بل تهتم بمدى 

األميين ا عدم القدرة على إكساب الكبار التعليمية داخل الصف الدراسي السيم

المعلومات الجديدة أو تغيير عاداتهم، و سلوكياتهم لتميزهم بخصائص سيكولوجية 

الم المحيط بهم على عكس شفون للعة تختلف عن الصغار، فالصغار مكتواجتماعي

خالل التجارب التي  رات التي اكتسبوها عبر حياتهم  منالعديد من الخبفلديهم  الكبار 

إال أن  ها فالكبار لديهم معلومات وأفكار كثيرة يحتاجون إلى من يناقشهم فيها،مروا ب

المشكلة تكمن في محتوى هذه المعارف و األفكار ومدى تناسبها مع اهتماماتهم، وهذا 

ن في األساس مستندة إلى عملية كو ما يستلزم توفر قدرة فائقة في إيصال المعلومات ت

تي يقوم بها المعلم في العملية ال ناعية مدروسة،تصالية هادفة باستخدام أساليب إقا

قناعية التعليمية، الذي يسعى إلى تغيير سلوكهم أو تعديلها أو ترسيخ قيم و أفكار اإل

   . تمكنه من تعليم األميينامتالكه لصفات ومهارات  جديدة، األمر الذي يستوجب

وانطالقا من كل هذا وبالضبط من أهمية اإلقناع ودوره في المجال التعليمي الحيوي 

  :                                      نحاول اإلجابة عن التساؤل الرئيسي اآلتي

؟ محو األمية  مراكزفي  الكبار األميينتعليم  ماهي األساليب اإلقناعية المستعملة في 

في العملية التعليمية مع تسليط الضوء على  ن األساليب اإلقناعيةوذلك بغية الكشف ع

صفات المعلم ومهاراته في هذا المجال ونوعية الصعوبات التي يتلقاها في هذه المهمة  
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مجتمع األمية بعدها التنموي في خدمة ال محو لمراكزوالذي من الممكن أن يعطي 

مجاال زمنيا وعينة نوعية تسمح  ذلك في برامج التنمية الشاملة وقد حددنا لذلكو 

                                           : باإلجابة عن األسئلة الفرعية اآلتية

؟                                        األميين الكبارعالقة بإقناع المهارات التي تتوفر في المعلمين الصفات و  هل -

  ؟في عملية اإلقناع سلوب المعلمأ نوع الكبار األميين مشاكل تحدد هل- 

  .فرضيات البحث: المطلب الثالث

  :الفرضية العامة

����ب ا����ع ���� ����ل ا���ر ا
���ن �	 ا������ن.  

  :ا�ر��
ت ا��ز���
 :الفرضية األولى -1

  .صفات ومهارات المعلمين عالقة بإقناع المتعلمينل  -

  :الفرضيةالثانية  -2

 .نوع أسلوب المعلم في عملية اإلقناع ن تحدد مشاكل الكبار األميي -

   .أهداف البحث :المطلب الرابع

تسعى هذه الدراسة  ثإّن لكل بحث أو دراسة أهداف يحاول الباحث الوصول إليها؛ حي

  :مايليإلى تحقيق 

     التعرف على الكيفية التي تتم بها عملية تعليم الكبار من خالل الكشف  -

        لمو المهارة التعليمية اإلقناعية لدى المع كبارالالخصائص التي تتمثل في عن 

        و الكشف عن أساليب اإلقناع المستخدمة في العملية التعليمية وما تتضمنه 

  .من صعوبات ومعوقات تحد من نجاح العملية التعليمية

      ومحاولة الكشف عن العناصر المهمة و الفاعلة في العملية التعليمية االقناعية 

  : محو األمية و تعليم الكبار وذلك من خالل مراكزفي 

عن نوعية الصعوبات التي تواجه و التعليم النوع من معرفة خصوصيات هذا  -

  .لمراكزالمعلمين في هذه ا

يمتلكون من المهارات واألساليب  المراكزعلى ما إذا كان المعلمون في هذه  معرفة -

   .فئة من المتعلمين و تجاوز الصعوباتما يمكنهم من التجارب مع خصائص هذه ال
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معرفة مدى استناد  المعلمين إلى األساليب العلمية في توصيل و إقناع المتعلمين -3

   .بالمادة التعليمية 

التعليم عملية ال تتوقف عند سن معينة مما يفرض . أهمية البحث: المطلب الخامس

  .ن تشبع   حاجته المستجدةعلى النظم التعليمية أن تلبي حق الفرد في التعلم وأ

حاول معرفة األساليب اإلقناعية نفيها أن  يناارتأومن هنا كانت أهمية الدراسة والتي 

من خالل التعرف على الصعوبات التي تحد من نجاح العملية  األميين كبارالفي تعليم 

تعلقة اإلقناعية التعليمية وكذلك الصفات و المهارات المرتبطة بالمعلم و الخصائص الم

  . وٕاقناعهم همالكيفية التي يتم بها تعليمو  األميين بالكبار

  :اإلجرائية تحديد المفاهيم :المطلب السادس

                     .األميين تعليم الكبار :أوال 

 وأنهم فاتتهم فرصة التعليم و بالتعليم النظاميالذين لم يلتحقوا  الكبار األميين همتعليم "

للمتعلم  هم يقف على ما يقدمه المعلم من خبراتتعليم وأن و القراءة ال يتقنون الكتابة

  ."قدرة استعابهتتفق مع 

  .التعليم: ثانيا
     المتمثلة إلى المتعلمهو عملية نقل المعارف والمعلومات من طرف المعلم 

  . في القراءة والكتابة و الحساب و غيرها
��
  .��ا��: ��
ألفراد والمجتمعات في حالة عدم القدرة على القراءة هي ظاهرة اجتماعية تمس ا    

والكتابة وٕاجراء العمليات الحسابية مّما تؤثر في عملية تكيف واندماج األفراد األميين 

    .في الوسط الذي يعيشون فيه

   .اإلقناع: رابعا

     أو تعديله هبهدف تغيير  المتعلم ثير في سلوكأعملية اتصالية هادفة ومقصودة للت

من خالل استخدام ) المرسل(ترسيخ معلومات وقيم جديدة من طرف المعلم أو

      مجموعة من األساليب التعليمية الممكنة والمناسبة لخصائص أهداف المتعلم 

  .مع تهيئة الظروف المناسبة
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 :المطلب السابع 

  : الدراسات السابقة-

ات وتطلعات ومعوق أهداف"عيسى محمد األنصاري، دراسة  :ولى األ الدراسة 

  : وقد تمثلت تساؤالت الدراسة في   .)2000،2001الكويت،" (الدارسين

  .؟ وتعليم الكبار ما هي األهداف التي يسعى إليها الدارسون بمراكز محو األمية -1

  ؟ وتعليم الكبارمحو األمية ه الدارسين بمراكز ما المعوقات التي تواج -2

  ؟محو األميةرسون بمراكز ما التطلعات التي يصبوا إليها الدا -3

والحالة االجتماعية على المحاور  -والعمر-ما الفرق بين أفراد العينة وفق الجنس -4 

  ). التطلعات-المعوقات-األهداف(الثالثة 

  ؟ وما أهميتها وفق اجابات أفراد العينة؟ ما دور المحاور الثالثة في العملية التعليمية-5

رسون التي تعمل على تفعيل رسالة مراكز محو األمية ما المقترحات التي يراها الدا-6

  ؟ وتعليم الكبار

أداة اإلستبانة واختار تمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي، وعلى عوا

دارسا ودارسة في مراكز تعليم الكبار ) 1012(عينة دراسته بطريقة عشوائية شملت

 2000/2001ام الدراسي في الع) ويثان-متوسط-ابتدائي(بالمراحل التعليمية الثالث 

 غير متفرغين للدراسة) 220(منهم ) ℅57.6(بنسبة ) 586(ناث يمثل عدد اإل

  ).℅9.5(بنسبة )يعملون(

   :مجموعة من األهداف تتمثل في وتم استناد الباحث في دراسته إلى 

  .ليها الدارس من وراء مواصلة تعلمه التعرف على األهداف التي يسعى إ

وقات التي تقف أمام مسيرة الدارسين من أجل تعليم أفضل من حيث حصر المع-

  . كونها أسباب تعليمية أو أسباب مجتمعية

وتعليم  الخروج بأهم التطلعات التي يسعى إلى تحقيقها الدارسون في مراكز محو األمية

  .الكبار

لى توصيات ومقترحات قد تعمل على مشكالت التعليم في مراكز تعليم الوصول إ

  : وتكمن فيما يليكبار، وقد استخلص الباحث من خالل دراسته إلى نتائج ال
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ألن اإلسالم : هي أهم األسباب التي كانت دافعة للكبار اللتحاقهم بمراكز تعليم الكبار

، اكتساب "العلم نور"يدعوا إلى العلم، لكي يستطيع مواصلة التعليم، لزيادة المعارف 

  مهارات جديدة مفيدة 

   ال توجد حوافز: قات التي واجهت الدارسين في مراكز تعليم الكبار هيأهم المعو _

لمن يلتحقون بمراكز تعليم الكبار، مواعيد برنامج تعليم الكبار غير مناسبة، الكتب 

  .والمناهج المقررة غير مفيدة، أسلوب التدريس غير مشوق

مل في مواصلة التعليم األ: ار هيأهم التطلعات التي ينشدها الكبار بمراكز تعليم الكب-

    يجاد عمل لكل من محيت أميته، وضع حوافز مادية للمتعلمين،أهمية تعلم مهنة،إ

   .جانب النظريأو مهارة مع ال

  : الدراسة الثانية 

ودوافع  عوامل عزوف األميين عن الدراسة"، حمادة عبد المحسن عبد العزيزدراسة  

انية استطالعية حيث اعتمد فيها دراسة ميد .)1990-1980الكويت( ،"التحاقهم

  :الباحث على تساؤالت تمثلت في 

ما أهم األسباب التي منعت الدارسين والدارسات من االلتحاق بالمدارس أثناء -1

  طفولتهم ؟ 

  هم الدوافع التي دفعتهم لاللتحاق بمراكز محو األمية؟ ما أ_2

  ز محو األمية ؟ مراك ما أهم الفوائد التي يحصلون عليها خالل تعلمهم في-3

  هي مشاعرهم التي يشعرون بها أثناء دراستهم ؟ما _ 4

  رصة مثل ذلك؟فلرامج التلفزيون لو أتاحت الدولة اما رأيهم بالتعلم عن طريق ب_ 5 

  هم األسباب التي تمنع األميين من االلتحاق بمراكز محو األمية ؟ ما رأيهم  بأ-6

م في وقت لى اختالفهلك القضايا تعزى إحول تهل توجد فروق بين أفراد العينة _ 7

  ختالفهم في السن؟ أو الختالفهم في الحالة االجتماعية؟ دوام الدراسة ؟ أو إلى ا

    منهج الوصفي وعلى أداة االستبانة، وتتمثل منهجية الدراسة في اعتماده على ال

  ) 191(الذكور ومن ) 179(فرد منها ) 367(وعلى عينة عشوائية يمثل عدد أفراد 

    .ناثمن اإل
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فرد يمثلون مجموع ) 2180(من المجتمع األصلي ألفراد العينة الذي يتكون من-

الدارسين والدارسات المسجلين في سنة ثانية بمراكز محو األمية في الكويت في العام 

89/1990  

     هدفه أو دراسة ولهذا فقد اعتمد الباحث في دراسته على مجموعة واّن لكل بحث 

معرفة أهم األسباب التي تجعل األميين ال يلتحقون بالدراسة : هداف تمثلت فيمن األ

  .  تم تقديم بعض المقترحات لمعالجة هذه الظاهرة

  : وقد توصل الباحث في هذه الدراسة إلى نتائج من أبرزها

      م من االلتحاق بالدراسة، أو أدت أن هناك أيباب منعتهرأي بعض أفراد العينة 

   .لى تسربهم منها أثناء طفولتهمإ

رأي غالبية العينة أّن هناك أسباب دفعتهم لاللتحاق بمراكز محو األمية كما أكد -

غالبيتهم على أنهم حصلوا على فوائد كثيرة من خالل دراستهم لذا فإنهم يشعرون 

  . بالسعادة، وأن غالبيتهم مصرة على مواصلة التعلم

التعلم في المراكز على التعلم في المنزل عن طريق بث يفضل غالبية أفراد العينة  - 

    .برامج تلفزيونية شبيهة بالبرامج الدراسية التي يتلقونها في المراكز

ركز بعض أفراد العينة على بعض األسباب التي تجعل األميين ال يلتحقون  -  

   .بالدراسة أو يتسربون منها

  : الدراسة الثالثة

أمية الكبار باستخدام التقانات البرنامج المكثف لمحو " ،هيمدراسة إبراهيم محمد إبرا

بمنطقة الدويقة  دراسة تقويمية ميدانية  .)28/7/2005-16 ،السعودية( ،"الحديثة

      ترتفع فيها األمية األبجدية ، وتقل فيها اإلمكانات المادية وتزدحم بالسكان حيث

األمية  محو اإللحاق بمراكزعمرية مختلفة مع عزوف بعض األميين عن من فئات 

   ألسباب منها اقتصادية اجتماعية وطبيعة البيئة السكنية وقد اعتمدت وتعليم الكبار 

في هذه الدراسة على المنهج الوصفي بأدواته المختلفة حيث تم إجراء مقابالت مفتوحة 

استمارة  وٕاعداد، مجاد استمارة  بحث للدارسين في البرنامع الميسرين والدارسين ، وٕاعد

    .بحث للميسرين المشاركين في البرنامج 
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حيث تكمن نسبة اإلناث ) 80(وعدد اإلناث) 5(وتمثلت عينة الدراسة في عدد الذكور 

) %60(بلغت نسبتهم  ما يقارب ) 8-5(من الذكور، عدد أفراد األسر من ) 95%(

      ) 5(و من الذكور) 5(مرتبطة بالدارسين أما الميسرين فتمثلت في . من األسر

  . من اإلناث

  : كما اشتملت الدراسة على أهداف منها

الدارسين  إحجامعلى البرنامج، والتعرف على عوامل الدارسين  إقبال تعرف عوامل-

   البرنامج، التعرف عن البرنامج، التعرف على المشكالت التي تواجه الدارسين في 

التعرف على عوامل إقبال  على مقترحات الدارسين لتطوير العمل في البرنامج،

 إحجامالتعرف على عوامل  رين، سيالدارسين على البرنامج من وجهة نظر الم

   التي تواجه الدارسين رين، والتعرف على المشكالت سيالدارسين من وجهة نظر الم

رين، التعرف على مقترحات الدارسين لتطوير العمل سيفي البرنامج من وجهة نظر الم

  . رينسيوجهة نظر الم في البرنامج من

 :وقد تم التوصل في هذه الدراسة إلى نتائج تتمثل في 

على البرنامج من وجهة نظر الدارسين كانت تعليم أمور  اإلقبالمن أهم عوامل -  

بينما المرتبة الثانية عامل االعتماد على النفس بنسبة  )%90.6(الدين بنسبة 

  ). %49.4(مبارك بنسبة ، وحصل على الرتبة األخيرة مشروع) 89.4%(

من عوامل اإلقبال على البرنامج من وجهة نظر الميسرين الرغبة في تعلم القراءة -

والكتابة ومعرفة أمور الدين األساسية وتحسين مستوى دخل األسرة وممارسة العادات 

الدارسين على البرنامج  إقبالالسليمة وتربية األبناء تربية سليمة تشكل عامال هاما في 

  . إقبالهمينما الفقر ال يشكل عامال أساسيا في ب

عن البرنامج االنشغال بأعمال المنزل الذي بلغ  الدارسين إحجاممن عوامل -

، عدم مناسبة الوقت )%44.82(ثم عدم موافقة رب األسرة بنسبة)%56.5(نسبة

  ) .%47.1(بنسبة
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دم موافقة رين عسيالدارسين عن البرنامج من وجهة نظر الم إحجاممن عوامل -

األزواج حيث تعتبر من العوامل المهمة في حين اليشكل عامل مناسبة مركز التعليم 

  .سوى تأثيرا محدودا في اقناعهم

) %61.6(أهم المشكالت التي تواجه الدارسين بالبرنامج هي ازدحام الفصول بنسبة 

مقر  أما بعد السكن عن)℅54.1(ة حصلت على نسبة إلى الرعايووجود أطفال بحاجة 

  )%22.4(الدراسة مثلت بنسبة 

رين تأخر وغياب الدارسين وكذلك وجود أطفال رضع سيمن المشكالت التي تواجه الم-

) %20(وضيق في مساحات غرف الفصول ال تشكل مشكلة كبيرة بنسبة ال تتجاوز 

  . رينسيوهذا من وجهة نظر الم

 إنهاءفرص عمل بعد  ادإيجالمساعدة في  البرنامجمن المقترحات لتطوير العمل في -

 إتاحة،) %89.4(، توفر المستلزمات بنسبة )%94.1(البرنامج حيث بلغت نسبته 

    ، أما تأمين وسيلة نقل فحصلت )%89.4(الفرصة لمواصلة التعليم أو الدراسة 

  .)%30.6(على نسبة 

  : التعقيب على الدراسات السابقة

  : الدراسة األولى  

     أساليب اإلقناع: ا والدراسة السابقة هي أن بحثنا حولنقطة االختالف بين بحثن-

بينما الدراسة السابقة فهي حول معوقات وتطلعات الدارسين  األميين في تعليم الكبار

  . بمراكز تعليم الكبار

قطة التشابه بينهما فإن كال من الدارسين تتضمن محو األمية وتعليم الكبار وأما ن

الدراسة السابقة في الكويت ودراستنا  إجراءلمكان؛ فقد تم وتختلف الدراستين من حيث ا

             الدراسة السابقة، وتختلف من حيث الزمان ف) رالجزائ( في مستغانمجرت 

  . 2015-2014العام ودراستنا في  2001 - 2000في سنة
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  :الدراسة الثانية 

عوامل : حول) المشابهة(تختلف الدراسة السابقة عن بحثنا في كون الدراسة السابقة 

ي تعليم ف اإلقناععزوف األميين عن الدراسة، ودوافع التحاقهم بها وبحثنا حول أساليب 

وان كان فان كل من الدراسة السابقة  وبحثنا يركزان على نقطة واحدة  األميين الكبار

ة وهي تطبيق الدراسة في مراكز محو األمية وتعليم الكبار في حين أن الدراسة السابق

     الكويت ودراستنا الدراسة السابقة في  جرتتختلف عن دراستنا في المكان حيث 

- 1989في عاموفي الزمان حيث أجريت الدراسة السابقة  -الجزائر– مستغانمفي 

   2015-2014ودراستنا في السنة الجامعية 1990

هداف المراد وتم االختالف بين الدراسة السابقة ودراستنا في باقي األسئلة وفي األ  

    .الوصول إليها

 :الدراسة الثالثة 

يكمن االختالف بين بحثنا و الدراسة السابقة من كون الدراسة السابقة بعنوان     

البرنامج المكيف لمحو أمية الكبار باستخدام التقانات الحديثة وبحثنا حول أساليب 

   .األميين في تعليم الكبار اإلقناع

يختلفان  أنهماالكبار كما  أميةراسة السابقة وبحثنا في محو وتتشابه كل من الد     

             قي منطقة الدويقة إجراءهامن حيث المكان والزمان فالدراسة السابقة تم 

  . 2015-2014في العام  مستغانمم ودراستنا في 28/2005_19في 

ما لم تركز  في األهداف حيث ركزت دراستنا على اختلفت الدراسة السابقة و دراستنا

 ناعية لدى المعلماالق الكشف عن المهارة التعليمية خاللعليه هذه الدراسة من 

  .الكبار األميين  إلقناعواألساليب المستخدمة 
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  .   اإلجراءات المنهجية: الثاني المبحث

  وتقنياتهمنهج البحث : المطلب األول

    و الخطوات العملياتعة عبارة عن مجمو "يقصد بالمنهج بأنه: منهج البحث -أوال

  )2008،176:رشيد زرواتي(" تحقيق بحثه التي يتبعها الباحث بغية

و المسح  لمتعلماتبالنسبة ل وقد تم اإلعتماد في هذه الدراسة على منهج المسح بالعينة

   .اإلجتماعي لكل طاقم المهنة التعليمية و المتمثلة في المعلمات

                       :تقنيات البحث-ثانيا
                    :اإلستمارة-1
  .تعتبر االستمارة من ادوات جمع البيانات   

مجموعة من األسئلة المرتبطة  حول موضوع معين ترسل :"حيث تعرف بأنها

لألشخاص المعنيين بالبريد أو يجري  تسلمها باليد تمهيدا للحصول على أجوبة لألسئلة 

وصل إلى حقائق جديدة أو التأكد من معلومات متعارف الواردة فيها بواسطتها يمكن الت

  )209، 2008: رشيد زرواتي(".عليها لكنها غير مدعمة بحقائق

ولقد تم اعتماد اإلستمارة بالمقابلة نظرا لطبيعة المجتمع اإلحصائي المتمثل في فئة -

  واشتملت اإلستمارة على محورين، المحور األول حول خصائص المبحوثين  .األميين

حول صفات و مهارات المعلمين عالقة  اشتمل على ستة أسئلة و المحور الثانيو 

  .خمسة أسئلةبأساليب إقناع المتعلمين، واشتمل على 

    :المقابلة-2

تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف  مواجهة يحاول فيه الشخص القائم " تعد المقابلة 

خص آخر أو أشخاص آخرين بالمقابلة أن  يستثير معلومات أو آراء أو معتقدات ش

  )212,2008:رشيد زرواتي(" للحصول على بعض البيانات  الموضوعية 

  .مجتمع البحث: المطلب الثاني

  إن المجتمع األصلي لبحثنا هو مجموعة الوحدات التي تخضع للبحث و يتمثل 

  ).ذكور و إناث(،وكذا المعلمين )ذكور و إناث(الكبار األميين في 
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  .عينة البحث: المطلب الثالث 

إن الدراسة الميدانية تستند أساسا إلى اختيار عينة البحث حيث تعتبر العينة        

 هجية في ميدان العلوم اإلجتماعيةمن اإلجراءات العلمية اإلحصائية أو الخطوات المن

التي تتطلب من الباحث دقة بالغة من أجل تمثيل المجتمع اإلحصائي أحسن تمثيل و 

و  عبد الرزاق أمقران(ألخير من تعميم النتائج المتوصل إليها وليتمكن في ا

  . )2007،84:آخرون

 و بما أّن هدف الدراسة و طبيعة الموضوع تفرض نوع العينة ففي هذه الدراسة تم 

، وعينة خاصة إمرأة  48وعددهن المركزين النساء الكبيرات الموجودات في  اختيار

  .بالمعلمات وعددهن ثالثة

  .مجاالت البحث: رابعالالمطلب 

 .المجال البشري ،المجال الزمني ،المجال الجغرافي: كل منمجال البحث يشمل 

 : المجال الجغرافي- أوال

فيها   تمتوالبقعة الجغرافية التي  البحثبه  جريونقصد به المجال المكاني الذي أ 

   .بو تشاشة مدرسة أبو بكر بلقايد ومتوسطة أحمد وهما مركزينفي  ةالدراسة والمتمثل
                  :المجال البشري - ثانيا
  ثالثة فياشتمل المجال البشري على المعلمات الموجودات بالمركزين والمتمثل  

 .السنة أولى ة منمتعلم 48كما اشتمل على  معلمات

  :ولم يتم إدراج متعلمي لسنة الثانية وذلك ألسباب

راستها من قبل فهي محاولة أولية موضوع الدراسة من المواضيع التي لم يتم د-

  .إلستكشاف الواقع إضافة إلى كونه من المواضيع الصعب تناولها

  . عامل الزمن فستة اشهر غير كافية إلدراج عينات من السنة الثانية-

  .اإلمكانات المادية ال تسمح بذلك-

مل إضافة إلى كون متعلمي السنة أولى لديهم صعوبات أكثر من السنة الثانية يع-

المعلم جاهدا على إقناعهم بأساليب متنوعة فهي تختلف عن متعلمي السنة الثانية 

  .  الذي نجدهم أكثر تكيفا مع الجو التعليمي وأصبحوا يتقنون المهارات المطلوبة منهم
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        و يجدر اإلشارة إلى انه تم التركيز على جنس اإلناث سواء من ناحية المعلم

  :رات تمثلت في اآلتيأو المتعلم وذلك العتبا

          أولى والسنة الثانية مما نجد  كون القسم الخاص بالرجال يتركب من السنة-

أن الصعوبات التي تعيق العملية التعليمية تختلف على السنة أولى اوالسنة 

  .باإلضافة إلى استخدام أساليب مختلفة على غرار السنوات األخرى.الثانية

  .المقارنة بل الكشف عن األساليب اإلقناعيةالن غرض الدراسة ليس -

ويرجع هذا التركيب بين السنتين إلى قلة عدد الرجال وقد يعود هذا النقص في العدد 

  :إلى أسباب تتمثل في 

كون الرجال لديهم أماكن يذهبون إليها كالمقاهي   حيث يكتسبون من خالل التفاعل -

لنساء الالتي ال يجدن مكان يذهبن على عكس ا.واالتصال مع بعضهم معلومات كثيرة

  إليه سوى المسجد، و المكوث في البيت لوقت طويل جعلها تبحث عن مكان تذهب 

  .و هو مركز محو األمية وتعليم الكبار
      :المجال الزماني -ثالثا

أي المدة الزمنية التي استغرقتها الدراسة منذ بداية التفكير في مشكلة البحث وبالتالي 

  :احل التي مررنا بها من خالل هذه الدراسة فيما يأتي نستخلص المر 

  :المرحلة األولى

الديوان  أن ملحقةحيث  .مرحلة جمع المراجع و القواميس و المصادر من كل مكان 

الوطني لمحو األمية و تعليم الكبار من المراكز التي اتجهنا إليها وذلك يوم 

ة و اإلحاطة الشاملة من أجل االستفاد) 09:10(على الساعة 19/11/2014

بمقابلة مع مدير الديوان ليقدم لنا نظرة شاملة عن نشاط محو قمنا بالموضوع حيث 

   .األمية و تعليم الكبار

كان  أبو بكر بلقايدبدراسة استطالعية في مدرسة  قمنا  21/11/2014في يوم-

   .الهدف منها تحديد موضوع الدراسة و مدى إمكانية دراسته و تحديد الفرضيات

  :المرحلة الثانية

التي امتدت من شهر أفريل و الميدانية في إجراء الدراسة  إستغرقناهاالمدة الزمنية التي 

 اإلستمارة بالمقابلة المقابلة و  ه المدة بالضبط إلجراء إلى شهر ماي و قد أختيرت  هذ
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لضمان حسن سير العملية و الوقوف على األساليب اإلقناعية المعتمدة من طرف 

  .علماتالم

البحث الميداني راء على موافقة من طرف اإلدارة إلج تحصلنا 07/4/2015في يوم -

  .بالمركزين
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  :          تمهيد 

في األلفية الثالثة بشكل واضح حيث انتشر  األميين برز االهتمام بتعليم الكبار 

انتشارا واسعا في كل بلدان العالم ، والجزائر على غرار هذه الدول اهتمت أيضا بتعليم 

ويتضح هذا من خالل ما خصصته الجزائر من برامج و مؤسسات  األميين الكبار

          كبار وهذا إن دل على شيء فإنه يدل التسعى لتعليم األفراد  تعليمية تربوية

اطلبوا :" أن التعليم مستمر مدى الحياة تبعا لقول الرسول عليه الصالة والسالم   على

  ".العلم من المهد إلى اللحد

  حيث إشتمل موضوع المن أجل ذلك خصصنا هذا الفصل لإلحاطة بكل جوانب 

األول كان حول محو األمية وتناول الجذور التاريخية لنشاط على مبحثين، المبحث 

، محو األمية بالجزائر و التأسيس القانوني لها، أنواع و مراحل محو األمية و أهدافها

وضعية األمية في العالم ومجاالت القضاء عليها، تجارب بعض الدول في محو األمية 

ر التاريخي لتعليم الكبار، مجاالت تعليم فتناول التطو أّما المبحث الثاني . وتعليم الكبار

الكبار، وظائف و أهداف تعليم الكبار، سمات النجاح في تعليم الكبار، اإلختالف بين 

  .تعليم الكبار و تعليم الصغار
   .محو األمية :األولالمبحث 

          األمية ظاهرة اجتماعية واضحة المعالم في البلدان النامية بشكل عام ناتجة "

، 1981:إبراهيم ناصر(" التخلف والجهل والفقر، وتمس األفراد كما تمس المجتمعات عن

204.(   
وتتعلق األمية باألفراد والمجتمعات والمجتمع الذي يوجد فيه عدد كبير من األميين 

كل فرد لم يحصل على أي نوع من التعليم وال يتقن "يعيقون تقدمه فالشخص األمي هو

ليات الحسابية وتجاوز سن المرحلة اإلبتدائية دون أن يحقق القراءة والكتابة والعم

  اكتسابا بالمهارات المذكورة، واليستطيع القيام باألعمال والمسؤوليات المطلوبة منه 

كل شخص بلغ سن "وهو أيضا  ،)119، 1994:محمد عمر الطنوبي ("في المجتمع المتعلم

عبد (اليونسكو " بأي لغة كانت  ومبادئ الحساب ةالعاشرة وال يعرف القراءة والكتاب

  ).3/12/2009_2_1:الرزاق غميمة
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كل دول العالم تهتم بهذا المجال من جميع جوانبه حتى جذوره التاريخية فنجد الجزائر 

  .واحدة من هذه الدول التي مرت بها محو األمية عبر مراحل متتالية ومختلفة

بالجزائر والتأسيس القانوني الجذور التاريخية لنشاط محو األمية : المطلب األول

  :لها

  إذا أردنا معرفة الجذور التاريخية لنشاط محو األمية بالجزائر البد من استعراضها 

  :من خالل المراحل الثالث الكبرى اآلتية الذكر

  .)1954 -1830(مرحلة االحتالل االستعماري -أوال

  .)1962 -1954(مرحلة التحرير -ثانيا

  .ى يومنا هذامنذ االستقالل إل -ثالثا

  بالرجوع إلى ما احتوت عليه كل مرحلة فنجد المرحلة األولى احتوت على نوعين 

األول محلي شعبي مرتبط بقيم الجزائريين والثاني فرنسي نخبوي، يستهدف : من التعلم

اكتست  ،تكريس التواجد االستعماري وٕالغاء الهوية القومية الجزائرية وبتطور األحداث

تكريس منطق األرض  عوعين من التعليم طابع صراع ثقافي حضاري ومبين الن ةالعالق

  ميزان القوى المتعلمين غير متكافئ و بغرض السيطرة   أصبح المحروقة

تنامي روح الوعي المقاوم انتهج االستعمار سياسة  نعلى قدرات لبالد والحيلولة دو 

س في وجه الجزائريين وغلق أبواب المدار  ،)25-24، 2005: محمد الطاهر بكوش(التجهيل

بعدما كانت في  1948سنة ) %94(ومحاربة التعليم حيث ارتفعت نسبة األمية إلى 

إلى محاربة هذه الظاهرة ) 19(فهب الجزائريون منذ بداية القرن  )%14(بداية القرن إال

ونذكر من ذلك جهود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي فتحت أقسام محو 

  ).63-62، 2005: عبد المجيد سالمي(.ار مساءاألمية للكبا

من األمية جزء  نتم اعتبار تحرير الجزائريو  ) 1962-1954(أما مرحلة ثورة التحرير

  من متطلبات المقاومة ضد االستعمار المعبر عندها في حركة التحرير الوطني 

حلة أما المر . 1962في سنة ) %85(وفي السجون والمعتقالت حيث بلغت نسبة األمية

انطالق الحملة  1963الثالثة التي تتضمن منذ االستقالل إلى يومنا هذا في سنة

  والتي تستمر أكثر " حرب على الجهل أتحرر"الوطنية لمحو األمية تحت عنوان 
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أشهر حيث تم الكشف عن الصعوبات الموضوعية و الذاتية التي يجب ) 06(من 

  ن محو األمية حيث كانت ي ميداتجاوزها بتوفير شروط العمل المنظم والمستمر ف

جنة لوتشكيل ال ).25، 2005: محمد الطاهر بكوش(هذه الجملة باللغتين العربية والفرنسية 

الوطنية لمكافحة األمية كان برعاية حزب جبهة التحرير الوطني التي ألفت الكتب 

هج وفتحت األقسام وعبأت الشباب المتطوع وكونت لجنة تقنية صممت البرامج والمنا

) %74(إلى حوالي وٕاعداد الوسائل وحققت نتائج معتبرة حيث انخفضت نسبة األمية 

لتأسيس المركز  1964وبعد ذلك تكفلت الدولة بهذا األمر حيث صدر مرسوم سنة

الوظيفي بعد مؤتمر طهران الذي ـالوطني لمحو األمية وشرع منذ ذلك في محو األمية 

ي الذي يهدف إلى تأهيل العمال مهنيا حيث تمثل في البرنامج التجريبي واالنتقائ

سنوات عبر مرحلتين وساهمت فيه عالوة على وزارة التربية  3استغرق تنفيذه مدة 

منظمة اليونسكو شرعت الجزائر بعد ذلك في تجربة محو األمية عن طريق التلفزة 

وأطلق االسم على الكتب " لفتنا " بعنوان  1969جانفي  20حيث بث أول درس يوم 

ونجحت هذه التجربة لنشر التوعية والتنفيذ " نتعلم لفتنا " المخصصة للمستويات الثالث 

  وارتبط بعد ذلك محو األمية بمخططات التنمية مع البقاء مشروع محو األمية الوظيفي 

تميزت هذه  1988إلى  1978وفي سنة . )63، 2005: عبد المجيد سالمي(في التطبيق

سياسية عميقة تمخض عنها إعادة النظر في انحياز المرحلة بالجزائر بتحوالت 

حيث تم مراجعة  1988االشتراكي الذي انتهجته الجزائر منذ االستقالل إلى غاية 

وتعايش )  وجداني(من قضية محو األمية بصفة خيار إيديولوجي) القانوني( الموقف

  األمية في هذه المرحلة توجهين متوازيين األول يتمثل في الرهان على سد منابع

  من خالل المدرسة النظامية وحدها خاصة وأن التعليم القاعدي في الجزائر مجاني 

و إجباري ومثل التوجيه الثاني المركز الوطني لمحو األمية الذي برر بقاؤه من خالل  

مواصلة تقاليد العمل التي كرستها التجربة السابقة وانعكاسها بمبادرات لم تكن تلزم غير 

ي لمحو األمية واألطراف الشبه رسمية التي كان يتعامل معها خاصة المركز الوطن

المنظمات الجماهيرية التي كانت نسبة غير حكومية فتوج هذا المسعى بتبني اللجنة 

 29أفريل إلى26المنعقدة من ) 14(المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني خالل دورتها
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الذي " مية والتكوين المستمرتقرير سياسة محو األ: "ل 1985من نفس الشهر سنة 

   :احتوى على

  .حصيلة التجربة الجزائرية في ميدان محو األمية –

  .التوجيهات الكبرى لسياسة محو األمية والتكوين المستمر للكبار -

الخطة العملية للقضاء على األمية وأخيرا الئحة للسياسة الوطنية  -

  .لمحو األمية والتكوين المستمر

ز هذه المرحلة هو انبعاث نشاط محو أهم ماميّ  2002حتى  1990نة وبالنسبة إلى س

األمية في إطار مشروع محو أمية المرأة و الفتلة بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة 

حيث استهدف المشروع العناية بالطفل من خالل توفير شروط ) اليونسيف(للطفولة 

  .صاديا واجتماعيا وثقافيا حمايته وذلك بترقية دور المرأة األم بتأهيلها اقت

كان المشروع موجها للعنصر النسوي فقط كما شهدت هذه المرحلة ميالد جمعية وطنية 

تالما شالل من الجمعيات المحلية والوطنية الناشطة في المجال " اقرأ"لمحو األمية 

تم تحويل المركز الوطني لمحو األمية  1995وفي ماي ) 200(المذكور فاق عددها 

عبر ) فروع(ديوان الوطني لمحو األمية وتعليم الكبار وظهرت ملحقات للديوان إلى ال

  .عدد من الواليات 

توسيع شبكة ملحقات الديوان : أهم ما تم انجازه في هذه الفترة هو 2001-2004-

كل واليات الوطن الثمانية  2004الوطني لمحو األمية وتعليم الكبار لتشمل مع نهاية 

  .)48(واألربعين 

تنصيب المجلس البيداغوجي للديوان الوطني لمحو األمية وتعليم الكبار الذي  – 

  .يتشكل من مهتمين ومتخصصين في الشأن البيداغوجي

وضع دليل عام لمحو األمية بالجزائر بغرض تنوير شركاء الديوان الوطني لمحو 

فهم لميدان وتعري) شعبية ( وجمعيات) حكومية(األمية وتعليم الكبار من أطراف رسمية 

محو األمية وٕامكانيات العمل التي يتيحها الواقع والمبررة بإرادة قانونية وبإمكانيات في 

 .متناول يد المبادرة 

إعداد مرجعية لتصور مناهج محو األمية وتعليم الكبار مستوحاة من روح وأهداف  –

  .نيةاإلطار المرجعي للمناهج التعليمية المعتمد من قبل وزارة التربية الوط
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إعداد مناهج محو األمية وتعليم الكبار في مادتي اللغة العربية و الرياضيات مرفق  -

  . بدليل تطبيقي إلعداد البرامج

  جذع(إعداد برنامج تعليمي – 

وطنية في ميدان محو األمية تستهدف الحد التدريجي والمنهجي لظاهرة  طضبط خط -

  األمية 

في مستويات محو األمية %50سين نسبة في الجزائر والوصول به على تحقيق تح

  . 2015بحلول 

إعداد مشروع إستراتيجية وطنية في ميدان محو األمية برعاية وٕاشراف معالي وزير  –

  .التربية والوطنية

الشروع في فتح مراكز نموذجية لمحو األمية وما قبل التمهين للمرأة والفتاة بالتعاون  -

من المنتظر تعميم هذا المشروع على بقية الواليات مع منظمة اليونسكو بوالية الجلفة و 

  ).27،25، 2005: محمد الطاهر بكوش (.بعد تقييم التجربة

  .وأهدافهااألمية  و مراحل محو أنواع: المطلب الثاني

من تصنيفات األمية فقد صنفها أحمد إسماعيل حجي في كتابه التربية يوجد العديد  

ألمية اإليديولوجية ، األمية االقتصادية، األمية ا: مستمرة والتعلم مدى الحياة إلى

، 2003:أحمد إسماعيل حجي(. األبجدية األمية العلمية والتكنولوجية، األمية التربوية

47 -48(  

  :أنواع األمية -أوال

تعني عدم اإللمام باألفكار والتصورات والمعتقدات وهي تتسع  :يديولوجيةاألمية اإل -1

أمور الحياة وانخفاض الوعي والمعرفة المتصلة بها بما لتشمل الجهل بالكثير من 

  .تتضمنه من سياسات واقتصاد وأساليب تنمية وتفاعل ومعيشة

ة، ومفاهيم هي قلة الوعي ، والجهل بالمبادئ االقتصادي :األمية االقتصادية -2

خاصة منها ما يتصل بحياة المجتمع والفرد، وتشمل كذلك الجهل االقتصاد وأساسيته، و 

  .النظام االقتصادي الدولي والمحلي وأسس التنمية في النواحي االقتصاديةب

األمية العلمية تشير إلى انخفاض مستوى الفرد علميا  :األمية العلمية والتكنولوجية -3

  إلى درجة الجهل بأسس العلم وتطوره واالبتكارات العلمية والنظريات العلمية المؤثرة 
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  طبيعي واالجتماعي في الحياة والمستحدثات التكنولوجيةفي الحياة وتطبيقات العلم ال

  .في عصر الثورة العلمية والتكنولوجية 

وهي أمية خطيرة تعني في أبسط معانيها عدم اإللمام بالمفاهيم  :األمية التربوية -4

السليمة لتربية األبناء، وفق أسس علمية تخضع للدراسة والتجريب العلمي، وتتبنى رؤية 

يمه والدين الذي يعتنقه، ومن شأن هذه األمية أن تؤدي إلى الفشل في بناء المجتمع وق

  .البشر عماد التنمية

  " فك الخط"وهي ما تسمى أيضا األمية الهجائية أو ما يسمى  :األمية األبجدية -5

أي معرفة الحروف الهجائية ونطقها نطقا سليما وبالتالي قراءة الكلمات والتعرف عليها 

، 1981: إبراهيم ناصر(ثم قراءة وكتابة األعداد واإللمام بقواعد الحساب تعرفا صحيحا

205.(   

  :مراحل محو األمية و أهدافها-ثانيا

  حيث يكون األمي في الدرجة الصفر:  )المستوى األول :(مرحلة األساس -1

من التعليم وجهله تماما لمهارات االتصال القراءة، الكتابة بما فيها الفئة   -2

  .الدراسة وفقدانها كذلك بعض مهارات االتصال بمرور الزمنالمنقطعة عن 

  :أهدافها

  .معرفة الحروف وضوابطها وتمييزها عن بعضها البعض -

واستخالص ) قراءة بصرية وصوتية(التدرج في القراءة للكلمات والجمل البسيطة  -

  .المعنى من النص المقروء

تفكيك الكلمات والجمل البسيطة  التعرف على الحروف ومعرفة كيفية نطقها بما فيها -

  .وترتيبها ومأل الفراغات عن طريق إدراكه للمعنى

التواصل مع الغير شفويا باستخدام المكتسبات اللغوية وهو أسمى هدف بالنسبة لهذه  -

  المرحلة

وتلي مرحلة األساس بعد تخطي تلك ): المستوى الثاني (مرحلة اإلنطالق -2

ر المرحلة الثانية بمثابة الخوض في الدراسة فعال العقابات السالف ذكرها وتعتب

  .ومواجهة الحياة الدراسية

  :أهدافها
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       القراءة الصحيحة للنصوص بما فيها التحكم في التعبير الكتابي بناء الكلمات  -

  .والعبارات والجمل بطريقة مراعيا فيها للضوابط واألحكام اللغوية شفهيا وكتابيا

  الكتابة بخط واضح -

المقروء ويربط بينها في الفهم والتعبير  -المنظور –اكتشاف العالقة بين المسموع  -

  .والمواصلة

  ).يبدي رأيه - يناقش -يحاور(التواصل مع اآلخرين بطالقة وبطريقة عصرية  -

              تعني التحرر من األمية بعد تلقي األمي قسطا وافرا: مرحلة المتابعة -3

  .تحقق الذات واستقالليتهامن التعليمات التي 

القدرة على استيعاب ما يسمع وتنظيم األفكار ونسجها منطقيا قراءة  - :أهدافها

كتابة وتحرير رسائل قصيرة ( النصوص المتنوعة ومعرفة معانيها والمناقشة بلغة سليمة

  ).اعتمادا على المكتسبات القبلية

      ستعمال اللغة السليمةالقدرة على التواصل الشفوي والكتابي مع التحكم في ا -

  ).209، 1981: إبراهيم ناصر( 

  .وضعية األمية في العالم ومجاالت القضاء عليها: الثالث االمطلب 

  :وضعية األمية في العالم -أوال

عدد األميين من الكبار من تفوق  UISلقد قدر معهد اليونسكو لإلحصاء    

وهو رقم ال يثق  2000لعالم سنة مليون في ا 862سنة قد بلغ ما يقارب15أعمارهم 

يكون قريب من المليار شخص وأن واحد فيه معظم الخبراء بل يعتبرون الرقم األصح 

من أصل خمسة كبار في العالم وعشرات الماليين من األطفال في سن ارتياء المدرسة 

ال يجيدون القراءة والكتابة وأن الهدف المنصوص عليه في إعالن دكار والمتمثل في 

بحلول  %50حسين مستوى محو األمية لدى الكبار والسيما النساء منهم  بنسبة ت

  لن يتحقق  2015

ويقول الخبراء رغم أن معدالت ). 42، 2005: حليمة بوشاقور(بلدا 70في أكثر من 

  يقدر  1970األمية في تناقص فإن عدد األميين في تزايد مستمر كان عددهم سنة 

مليون سنة  900 ليصل إلى  1985مليون سنة 889ى مليون أمي وارتفع إل 760: ب

  : ويرجع الباحثون هذا التزايد إلى أسباب ثالثة هي .2000
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   .األمية باعتبارها مشكلة متأزمة -1

الحالة السائدة في مختلف البلدان من حيث درجة التطور االجتماعي واالقتصادي  - 2

  .وخاصة منها البلدان النامية 

      نبالغ  افية هذه العوامل مجتمعة تزيد من حدة األمية ولعلنا الالوضعية الديمغر  -3

       وعليه. إذا قلنا إن الكثير من الدول اليزال يعاني من هذه المشكلة بشكل خطير

  مليون طفل في سن الدراسة في العالم ال يذهبون إلى المدرسة وثلثا  125فإن حوالي 

سيزيد عدد األطفال في الساحل اإلفريقي الذين من البنات في ضوء المؤشرات الحالية 

       2015مليون سنة 54المدرسة بحوالي تسعة ماليين ليبلغ حوالي ال يذهبون إلى 

        %48من البنات و  %59في الدول النامية سوى  وال يلتحق بالمدارس الثانوية

 %1علمون يمثلون وٕان التربية هي أكثر القطاعات أهمية في التشغيل فالم  من البنين

    مليون معلم في مختلف أنحاء العالم لحوالي مليار 55من سكان العالم أي حوالي 

  .منهم يعيشون في مستوى الفقر أو تحت عتبته  %70من المتعلمين، وما يقارب 

مليار دوالر زيادة كل سنة لضمان تعليم  8إلى 7ويقدر الخبراء أنه يجب صرف حوالي 

الدولية في العشر سنوات المقبلة وهو ما يعادل ما يصرف في العالم ابتدائي بالمقاييس 

          على الحرب لمدة ال تزيد على أربعة أيام وهناك بعض النسب المئوية لألمية

  .في مختلف مناطق العالم

بالنسبة للدول اإلفريقية فإن أعلى نسبة لألمية نجدها في النيجر : دول إفريقيا -أ

  .%09د في زمبابوي وأدناه توج 85.5%

توباقو، ترنيين و غويانا : أدنى نسبة نجدها في ثالث دول هي: الدول الالتينية -ب

  .%54.4و أعلى نسبة توجد بها ييتي تبلغ  02%

  في المالديف وأعلى نسبة %4أدنى نسبة بها تبلغ : دول آسيا الجنوبية -ج

 ).61- 60، 2005: عبد المجيد سالمي( .%67 نفي أفغانستا 
 
 
 
 
  



��� ا���ّ� و����� ا���ر:                                                  ا�
	� ا�����     

 

27 
 

  .1990إلى سنة  1970يوضح معدل األمية  من سنة  ):1(الجدول 

 %البلدان العربية

  1998  1990  1980  1970  البلد

  34.5  45.7  61.3  75.7  الجزائر

  13.5  17.8  28.7  49.0  البحرين

  37.7  47.0  59.5  69.8  جيبوتي

  46.3  52.9  60.8  68.6  مصر

  4  54.7  65.2  74.2  العراق

  11.4  18.7  31.6  49.9  األردن

  19.1  22.5  30.9  40.80  الكويت

  17.4  19.7  27.6  36.7  لبنان

  21.9  31.8  47.2  64.7  ليبيا

  .73، 2005: عبد الكريم بن أعراب: المصدر

  :مجاالت القضاء عليها - ثانيا  

فإن الهيئات  -من أنواع األمية أي نوع –لما تكون األمية في مجتمع من المجتمعات  

المؤسسات سوف تلجأ للقضاء عليها من أجل النهوض بالمجتمع الحكومات وكل و 

ليواكب التنمية االجتماعية و االقتصادية ولهذا فهناك مجاالت للقضاء عليها تتمثل كما 

  )112،113، 2003:أحمد إسماعيل حجي(صنفها أحمد إسماعيل حجي في كتابه في 

ية بتعليم مهارات التواصل وتهتم برامج محو األمية األبجد: محو األمية األبجدية -1

اللغوي من قراءة وكتابة وتحدث واستماع، والمهارات الرياضيات الحسابية والهندسية 

  .األساسية

        وتهتم برامج محو األمية وظيفيا بتوجيه مجهوداتها :محو األمية الوظيفية -2

         ا التي أتاحت الفرص للدارسين الكتساب مهارات تفيدهم في عملهم يستخدمونه

  .في مجاالت تطبيقية أساسية

   :محو األمية الصحية -3
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 وتتمثل في برامج التوعية الصحية التي تقدم معلومات عن الصحة والمحافظة عليها

ومكافحة األمراض وصحة الطفل والرعاية الصحية لألم إنها غالبا برامج وقائية 

  .عالجية

   :محو األمية المهنية -4

التأهيل المهني واإلرشاد الزراعي بما تتيحه من معلومات ومعارف  ويندرج تحتها برامج

والصناعة  تواتجاهات وسلوكيات ومهارات متصلة بالمجاالت الزراعية وتربية الحيوانا

  .وغيرها

  :محو األمية السياسية واإليديولوجية -5

  ة وهي أيضا المعتقدات التي تحكم الحرك روٕاذا كانت االيديولوجيا هي علم األفكا

  في المجتمع فإن التعريف بها واكتسابها أساس للسير السليم للبناء االجتماعي والحياة 

في المجتمع وتهتم برامج محو األمية السياسية بتنشئة الكبار سياسيا ليكونوا مواطنين 

  .فاعلين في صناعة القرار واتخاذه

  :محو األمية العلمية و التكنولوجية -6

  األمية العلمية والتكنولوجية في عصر يعيش فيه العالم ثورة وتتعاظم أهمية برامج محو

وفي هذا السياق يقول باولو فريري أن محو األمية عمل شعبي وعمل سياسي وعمل -

  نشط له عالقة بكافة جوانب الحياة وليس مجرد حملة تذم األمية وتمدح التعليم فالعلم 

 - المنسقين(ني أن المعلمين ال يطلب لذاته بل كأداة للبناء االجتماعي وهذا يع

  يجب تعليمهم بعض العمليات الحسابية بل ينصب في المقام األول ) المسيرين

" في الخطة على محو األمية الوظيفي ومحو األمية الثقافي والحضاري في نفس الوقت
  ). 290، 2004: طلعت عبد الحميد(

  .كبارتجارب بعض الدول في محو األمية وتعليم ال - الرابع المطلب

تتمثل تجارب محو األمية وتعليم الكبار في تجارب بعض الدول المتقدمة وتجارب  

أ وروسيا وغيرها .م.مثل الو الدول المتقدمةبعض الدول العربية ، وقد نجحت كثير من 

من الدول في محو األمية الكبار عقود قليلة، وشهد القرن العشرين حمالت كثيرة لمحو 

) م1939-1919(محو األمية في اإلتحاد السوفياتي سابقاأمية الكبار مثل حملة 
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وفيما يلي استعراض تجارب بعض ) م1980-1950(وحملة محو األمية في الصين 

  : الدول المتقدمة في محو أمية الكبار

  :الواليات المتحدة األمريكية -أوال

          أ .م.م كانت هناك حملة لمحو األمية في جنوب و1950-1910بين عامين 

 ةأو اعتمدت الحملة بصورة أساسية على المتطوعين الذين يعملون في المدارس الليلي

والصيفية وطواحين القاض وكان يطلق عليها مدارس الفرص، وكانت هناك جهود 

مشابهة لمحو األمية الوظيفية بين الراشدين الذين يعيشون في المناطق الريفية مثل 

  .م1935-1915مي لمحو األمية بين عا" أالباما"حملة

ومن المنظمات التي تقوم بعمليات محو األمية مثل فيلق بنسلفانيا لمحو األمية التابع 

لمكتب محو األمية والتعليم األساسي للكبار، لوزارة التربية والتعليم بوالية بنسلفانيا 

             م، ويتكون الفيلق 1986ويدعمه قانون بنسلفانيا لتعليم الكبار الصادر عام 

من متطوعين يقدمون خدمة للراشدين كما يقدم منحا لشركاته في محو األمية وفي عام 

مبادرة محو األمية للكبار وأنظم الكثير من المنظمات " ريجان"أعلن الرئيس  1983

  والجماعات الجديدة 

 إلى أولئك الذين كانوا يقدمون بجهود محو األمية لفترة طويلة وقام تحالف محو األمية 

  التعاون مع الجمعية األمريكية لوكالت اإلعالن بإطالق حملة إعالنية تبث للجمهورب

  .في جميع أنحاء أمريكا 

  أ محو أمية الراشدين في مناطق الريفية عناية خاصة وتستخدم العديد .م.وتولي الو 

  :من برامج تعليم الكبار في األرياف مثل 

  .ن مع الراشدينبرامج تعتمد على المتطوعين الذين يعملو  -1 

برامج تعتمد على الكفايات وتعمل مع الراشدين الذين اكتسبوا مهارات القراءة  -2 

  .األساسية ويحتاجون إلى مهارات دراسية متقدمة

  .برامج موجهة لألفراد وتركز على تعليم مهارات القراءة والكتابة -3 

حديد احتياجاتهم برامج موجهة نحو الجماعات المحلية تساعد الراشدين على ت -4

  .التعليمية
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تعليمهم وممارسة برامج ما بعد محو األمية وتقدم للمتعلمين الجدد فرصة إلكمال  -5 

 7/3/2015: ريما سعد(.اإلبقاء على المهارات القرائية التي اكتسبوها ىجديدة، وتهدف إل

  ).15:15على الساعة 

  :روسيا -ثانيا

فحة األمية الحقيقية في روسيا حيث بلغت في بداية القرن العشرين بدأت جهود مكا 

إلى  م ازداد عدد المدارس1920فقط وبين عامي  %22م، 1919نسبة المتعلمين عام 

مدرسة، وظهرت الحاجة إلى محو األمية المهنية، فأسست مدارس المصانع  13000

، ارتكزت جهود محو األمية في المناطق 1939والورش مدتها أربع سنوات ومنذ عام 

  .يفية وأصبح تعليم النساء أولوية كبرى بعد الثورةالر 

وقد قامت الحكومة الروسية بتنظيم جميع برامج تعليم الكبار ودمجت مراكز تعليم 

الكبار الرسمية مقررات تعليم الكبار في إطار التعليم الثانوي والمهني والتعليم العالي 

مية وغير رسمية للكبار وكان كما قامت المتاحف والمكتبات والنوادي بتقديم برامج رس

  :لبرامج تعليم الكبار في روسيا أهداف متعددة مثل

  .محو األمية -1

  .رفع مستوى المهارة المهنية -2

  .%100إنهاء مرحلة التعليم الثانوي بنسبة  -3

  .رفع المستوى السياسي والعقائدي -4

  .تشجيع االغناء الثقافي واالستخدام البناء لوقت الفراغ -5

  : ييمكن تلخيص عوامل نجاح روسيا في محو األمية فيما يلو  -6

  .رغبة األميين الشديدة في الدراسة -7

  .الدارسين وتثقيفهم في آن واحد ةمحو أمي -8

  .التغيرات االجتماعية واالقتصادية والجذرية -9

 7/3/2015: ريما سعد(.تدريب المعلمين بتعليم القراءة والكتابة لجميع الجنسيات -10

15:15(  

كما برز االهتمام بتعليم الكبار ومحو األمية بصورة واضحة منذ منتصف القرن 

     الماضي حيث بدأ االهتمام بقضية األمية على المستوى العملي العربي المشترك 
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حيث قامت جامعة الدول العربية باستسقاء األمية على مستوى الدول  1948منذ عام 

  األعضاء 

في الجامعة وبتحليل واقع األمية في الدول العربية نجد أن الحجم الكبير من األمية 

مصر، السودان، الجزائر، المغرب، اليمن وفيما يلي : يبرز في خمس دول فقط هي 

  :استعراض تجارب بعض الدول العربية في محو األمية وتعليم الكبار

  :تجربة السودان-ثالثا

  بالتجربة األولى في تعليم الكبار في السودان في جزيرة  اضطلع رجال معهد التربية 

هادفة إلى التدريب التدريجي للقرويين وبدأت تجربة أم جر  1944عام مانأم جر 

ليسهموا في تحسين حياتهم االقتصادية واالجتماعية، وقد استمرت تجربة تعليم الكبار 

 بار إلى مشروع الجزيرة،تعليم الك ةثالثة أعوام ونجحت، وانتقلت حرك مانفي أم جر 

تجارب تعليم الكبار في أم جر والجزيرة وغيرها إلى النصوص وخلص المسؤولون عن 

بالجوانب االقتصادية واالجتماعية ، والتعليمية والصحية في السودان وتعليم الكبار 

  .بحركته الجديدة يستطيع أن يسهم مساهمة فعالة في هذا السبيل

حو األمية في السودان بمدينة الديم وتحت إدارة معهد ولقد بدأت تجارب وحمالت م

ثم انتقلت إلى جزيرة أم جر ثم انتقل العمل إلى الجزيرة ومنذ ذلك  1948التربية عام

الحين وحركة تعليم الكبار تسير في تقدم والمدة المقررة لكل حملة من حمالت محو 

هم ركب اللحاق بالمدرسة األمية هي تسعة أشهر مع وزارة الحكومة للصبية الذين فات

  .الوسطى

في السودان استطاع ضباط ) العمل الجماعي(ومن حيث معسكرات العمل الدولية 

      تعليم الكبار حث المواطنين إلى العمل الجماعي، وقد تمكن األهالي منذ الفترة 

التي دخلت فيها حركة الكبار في السودان من بناء الدور عن طريق العمل 

  ).353-348، 1994: مد عمر الطنوبيمح.(الجماعي

  في أم درمان لتتولى مهمة اإلشراف  1950عام  تأنشأ مكتبات عامةوتوجد 

  .على المكتبات وتقديم العون الالزم ولتتكون مراكز لتوزيع الكتب و المطبوعات
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أنشئ عن طريق وزارة المعارف : مكتب النشر ووحدة الوسائل السمعية والبصرية-1

ع بمهام تعليم الكبار ويساهم في نشر مجلة الصبيان ومجلة الكتاب يضطل 1946عام 

  .ومحو األمية

لجامعة الخرطوم نشاط ملحوظ في ميدان االمتداد  :االمتداد التعليمي الجامعي-2

التعليمي الجامعي ، حيث تنظم مؤتمرا دراسيا كل عام وتفتح أبواب المساهمة والنقاش 

  .لكافة المتعلمين

قامت حركة تعليم الكبار في المدن وقد أعدت لها برامج تعليمية  : تعليم العمال-3

مناسبة تحت إرشاد تعليم الكبار والغرض منها تهدف إلى نقاش حركة التثقيف والتعليم 

  ).353، 1994: محمد عمر الطنوبي(.بين الكبار في المدن

  :تجربة الكويت-رابعا

سنة  4قانون محو األمية تحت رقم  اهتمت منذ أوائل الثمنينات بمحو األمية فقد صدر

ونصت المادة األولى لهذا القانون على أن محو األمية مسؤولية وطنية، تهدف  1911

           إلى تزويد المواطنين األميين بقدر من التعليم برفع مستواهم ثقافيا واجتماعيا 

واجهة متطلبات بما يجعلهم أكثر قدرة على االهتمام في النهوض بأنفسهم وبالمجتمع لم

  :الحياة ويظهر أن

  .محو األمية مسؤولية وطنية -1

  .محو األمية مسؤولية وجزء من تعليم الكبار -2

  .محو األمية يزود المواطن بالتعليم -3

  .الهدف األمثل يطهر في نهوض المواطن بنفسه وبمجتمعه -4

  يتيين األميين المواطنين الكو  إلزامكما نصت المادة الثالثة من هذا القانون على 

  ، وعلى الكويتيات العامالت بالقطاع الحكومي من الذكور اإللزاممن تجاوز سن 

  على الدراسة برامج محو األمية وجاءت المادة الخامسة من القانون لتنص على

الوزارات المختلفة والهيئات والمؤسسات العامة وأصحاب األعمال في القطاع أن تلتزم  

  .ي محو األمية وتنفيذ خطة العمل المعتمدة من لجنة محو األميةاألهلي بمسؤولياتها ف

  م إلى تناقض أعداد األميين بشكل واضح 1911هذا القانون منذ عام  ذوقد أدى تنفي

  وقد أدى هذا إلى تغيير النظرة  %12واإلناث  %4إذ تبلغ نسبة األمية بين الذكور 
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وتنويعها، بما يتماشى مع اتجاهات أهدافا وسياسة تربوية  األميين إلى تعليم الكبار

  :تشمل األميين تطوير التعليم في الكويت ونتج عن ذلك أنشطة تعليم الكبار

  )العمالة الفنية البسيطة(مرحلة التعليم المهني األولي للكبار من الرجال  -أ

  )العمالة الفنية الوسطى(مرحلة التعليم المهني الثانية للكبار من الرجال  -ب

م المهني األول للكبار من النساء، وتضم برامج شؤون التعلي -ج

  .األسرة وٕادارة المنزل ورعاية األم والطفل وغيرها

مرحلة التعليم المهني الثانية للكبار من النساء، وتتضمن هذه المرحلة الرعاية  -د

االجتماعية والصحية والسكرتارية وأعمال التجارة وغير ذلك ويتم التخطيط لهذه 

لمختلفة بمراحلها المتنوعة عن طريق تحديد االحتياجات التربوية والتعليمية األنشطة ا

 أحمد إسماعيل( .باستفتاء الكبار المتعلمين، وتوفير المتطلبات المادية والبشرية والبرامج

  )190، 2003: حجي

  .تعليم الكبار :المبحث الثاني
  ها الجزائر نل العالم ومن بييعد تعليم الكبار نقطة اهتمام في اآلونة األخيرة في جل دو 

التي اهتمت به خالل تنظيم مؤسسات تقوم بتعليم الكبار المتمثلة في مراكز محو األمية 

  :وقد وجدنا عّدة تعاريف حول تعليم الكبار نذكر منها روتعليم الكبا

   bertelsn   سونتف بير يعر ت-أوال

  مضمونها  عن النظر   بأنه أية خبرة تعليمية موجهة للكبار بصرفتعليم الكبار "

 .)186، 2009:حسام محمد مازن( "أو مستواها أو الطرق المستخدمة لتحقيقها

      ف المعهد القومي لتعليم الكبار في انجلترا حيث يقول عن تعليم الكباريعر ت"-ثانيا

     جة تمكنهم من العملأنه نوع من التعليم الذي يقدم لألفراد الناضجين أو البالغين لدر 

    الحرب و الزواج وكذلك الذين أكملوا حلقة تعليمهم المستمر الذي بدأ االنتخاب و  و

  ) 186، 2009: حسام محمد مازن("  في الطفولة

بأنه البرامج التعليمية المنظمة التي تقدم لتلبية  1975تعريف اليونسكو عام "-ثالثا

لمن هم فوق سن  احتياجات الفرد، في غير النظم المدرسية أو الجامعية، وعامة

الخامسة عشرة، أنع تعليم المنظم لربط المعارف و المهارات والقيم لجميع أنشطة 

   .)64، 2003:أحمد إسماعيل حجي(" الحياة
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بأنه التعليم الذي يتضمن كل العمليات التعليمية  1976عرفته اليونسكو عام "-رابعا

ذا كان رسميا أو غير ذلك بصرف النظر عن المحتوى أو المستوى أو الطريقة، أو ما إ

     و ما إذا كان يتم في المدارس و الجامعات أو الكليات أو نظم التلمذة الصناعية 

متى كان ينظر إلى المتعلمين ككبار من أجل تنمية قدراتهم وٕاثراء معارفهم أو تحسين 

اتجاههم بالتغيرات في أو تحويلهم إلى اتجاه آخر وتعريفهم : مؤهالتهم الغنية أو المهنية

   والمشاركة في التنمية االجتماعية أو سلوكهم في منظورين هما التنمية الشخصية

     . )64، 2003:أحمد إسماعيل حجي(" و االقتصادية والثقافية المستقلة 

  : مفهوم تعليم الكبار في سلطنة عمان-خامسا

مي تلبي برامجه ينظر إلى تعليم الكبار على أنه الجزء المكمل للتعليم النظا"        

احتياجات الكثير من الراشدين الذين توفقوا عن مواصلة تعليمهم في مرحلة : ومحتوياته

   )232، 1999:محمد األصمعي محروس سليم(" ما من مراحل التعليم بسبب من األسباب

  :  من خالل التعاريف السابقة يتم  استخالص مايلي 

أو البالغين أو الراشدين وهذا ما يتفق عليه  إن تعليم الكبار خاص باألفراد الناضجين-أ

كل التعاريف في حين أن المفهوم الثالث يحدد الكبار فيمن هم فوق سن الخامسة 

   .عشر

        أّن تعليم الكبار قد يكون رسمي وغير رسمي حيث يتم في مؤسسات تربوية -ب

يتم  الذيعليم الكبار على ت ناإليه المفهوم الرابع، في حين ركز ما أشار  و مهنية وهذا

   .في مراكز محو األمية

أن تعليم الكبار يخص األفراد الذين أكملوا  تعليمهم المستمر الذي بدأ في الطفولة -ج

وهذا ما يشير إليه المفهوم الخامس يختلف عن هذا األخير فيرى أّن تعليم الكبار 

وكذلك الذين توقفوا  يخص األفراد الذين لم تتح لهم فرص االلتحاق بالتعليم النظامي

من مواصلة تعليمهم في مرحلة ما من مراحل التعليم بسبب من األسباب، وقد يعود هذا 

  .االختالف

في انجلترا والثاني في سلطنة  فاألولبين المفهومين إلى االختالف  في المناطق  

   .عمان لكون كل منطقة لها ثقافتها و اإليديولوجيا المرتبطة بها
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مع المفهوم الخامس في كون تعليم الكبار يخص األفراد  ناهالذي حدد ويتفق المفهوم

  الذين لم تتح لهم فرص االلتحاق بالتعليم النظامي وكذلك الذين توقفوا 

  .  عن مواصلة تعليمهم في مرحلة ما من مراحل تعليمهم 

  أنه تعليم منظم يربط المعارف والمهارات والقيم بجميع أنشطة الحياة 

الخبرات التعليمية المقدمة للكبار والبرامج التعليمية والعمليات  وكبار هتعليم ال-د

  .التعليمية وهذا ما اشمل في المفهوم الثاني و الثالث والرابع 

يهدف تعليم الكبار إلى تلبية احتياجات الفرد و تحسين مستواهم ومؤهالتهم الفنية  -ه

جتماعية و االقتصادية والثقافية والمهنية وتنمية الشخصية والمشاركة قي التنمية اال

قصد  بأن تعليم الكبار نبالنسبة للمتعلمين الكبار، ويبدو الهدف أنه عام في حين 

  .يهدف إلى تحسين المتعلمين من حيث القراءة والكتابة والحساب 

  .التطور التاريخي لتعليم الكبار: المطلب األول

إلى الماضي البعيد حيث يتمحور  عندما نخوض في أعماق تعليم الكبار نجده يأخذنا

           فيما روت األخبار " في البداية ومن قديم في التراث العالم العربي اإلسالمي 

أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعد أن آخى بين المهاجرين واألنصار في المدينة 

مر، وحصن المنورة أقام لهم فصوال تعليمية وكان يقوم باإلشراف عليها وهو النبي اآل

على التعليم مدى الحياة، فلبى المسلمون النداء، وسار التعليم في خطين متوازيين خط 

 محمد عمر(" لتعليم الصغار في الكتاتيب و خط لتعليم الكبار في المساجد و المدارس 

  ).55،  1994الطنوبي 

ن التاسع أما تعليم الكبار في العالم الغربي حديث النشأة تلمس طريقه في أوساط القر 

محمد (  نتيجة لعوامل صناعية ودينية اقتصادية و اجتماعية و ترفيهية وسياسية عشر

  .)54، 1994: عمر الطنوبي
وتعليم الكبار عند الغربيين ارتبط أوال باالعتقاد الديني و الغاية األسمى في تعليم الكبار 

نسيين وبعد مدة هو إبعاده عن الفساد، ومن أوائل من نادى بذلك أحد النبالء الفر 

  عادت الفكر للظهور على يد مادلين الذي دعا إلى تعليم الكبار في أوقات فراغهم 

و ركز على محو األمية  ثم تبعه بعد ذلك ما عرف في بريطانيا من مؤسسة الكبار 

  .التي تعلم وتساعد على االندماج في المحيط
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تبعا للقرار الذي دعا  1830ونمن االنطالقة الحقيقية لتعليم الكبار في فرنسا عام 

وقد شهد ميدان  .)59، 2005: عبد المجيد سالمي( بإنشاء أقسام خاصة بتعليم الكبار

تعليم الكبار تطورا بارزا و هاما في السنوات األخيرة حيث اتسعت مجاالته وأهدافه 

 عامال هاما) اليونسكو(فكان لظهور منظمة األمم المتحدة للتربية و الثقافة والعلوم 

على االنتقال بتعليم الكبار من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي بجميع مجاالته 

السيما فيما يخص محو األمية وذلك عندما كشفت نتائج الدراسات التي قامت بها أن 

وقامت منظمة اليونسكو بعدة مؤتمرات . ما يزيد عن نصف سكان العالم الكبار أميون 

عندما كان العالم  1949ول مؤتمر دولي في الدنمارك سنة خاصة بتعليم الكبار فكان أ

، 1978: يحيى هندام(يسترد أنفاسه بعد انتصار الديمقراطية في الحرب العالمية الثانية 

 دعت هيئة اليونسكو عقد مؤتمر تعليم الكبار و اختيار مونت 1960 وفي سنة ) 13

  مؤسسة عمالية  46و دولة 51بكندا مقرا لهذا المؤتمر وقد اشتركت فيه 

في شهر مارس عقد مؤتمر تعليم الكبار في أبيدجان بإفريقيا تحت  1964وفي سنة 

إشراف هيئة اليونسكو يهدف دراسة مشروع العشر سنوات لمكافحة األمية في جميع 

  .أنحاء العالم

كما أشرفت هيئة اليونسكو على تنظيم مؤتمر الدول العربية لمكافحة األمية الذي  

  .1964د باإلسكندرية في أكتوبر انعق

  أصبح تعليم الكبار يشمل عدة مجاالت و ميادين ، حيث أصبحت  1960ومنذ عام 

محمد ( هذه الميادين متشابهة تدخل كلها ضمن إطار واحد عام أال وهو تعليم الكبار

  ).10، 1994: عمر الطنوبي

به من تجارب وما ومن خالل جهود اليونسكو في المؤتمرات العالمية وما قامت " 

تقدمه للدول من مساعدات مادية و بشرية وما تصدره من مطبوعات برز االهتمام 

         العالمي لتعليم الكبار السيما محو األمية الذي يشمل من البالد العربية الجزائر

و السودان ومن بين التطورات الهامة أيضا ميدان تعليم الكبار انتقاله من الجهود 

التطوعية والشعبية المبعثرة إلى الجهود المنظمة من جانب الحكومات وهي  الفردية و

نقطة تحول هامة في ميدان محو األمية بالذات ألنه جعل الهيئات و الحكومات تحس 
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      بمسؤولياتها نحوه وترصد له األموال وتسن القوانين والتشريعات وتضع له الخطط

 ).14، 1978: يحي هندام( "والمادية و البرامج وتعد له اإلمكانيات البشرية

  .مجاالت تعليم الكبار: المطلب الثاني

تتعدد مجاالت تعليم الكبار بتعدد مفاهيمها فتتمثل حسب ما وجد في كتاب أحمد 

، 2003: أحمد إسماعيل حجي( :و التعلم مدى الحياة في إسماعيل حجي التربية المستمرة

111-113.(  

حسام (" هو ما يطلق عليه اآلن تعليم الكبار األساسيو " : مجال محو األمية -أوال

  ).195، 2009: محمد مازن

    :مجال التأهيل -ثانيا

  ويعتبر هذا المجال من المجاالت الهامة لتعليم الكبار ويدخل فيه التأهيل للعمل 

في وظائف جديدة لم يعد الفرد أصال للعمل بها ويندرج تحتها برامج التأهيل التربوي 

  .لتأهيلوبرامج ا

  :مجال إعداد القادة -ثالثا

  مجال إعداد القادة من المجاالت الهامة لقيادة األنشطة المختلفة على أسس سليمة 

ألنه أوال يسبق تولى األفراد لوظائف إشرافية . وهو أكبر من أن يكون مجاال للتدريب

  .يهيأعلى، وألنه ثانيا يتيح فرص اكتساب خبرات العمل اإلشرافي القيادي التوج

    : مجال التدريب -رابعا

ويعتبر مجال التدريب من أبرز مجاالت تعليم الكبار ويشمل التدريب نوعيات كثيرة  

منها التدريب المهني على األعمال الصناعية و التشييد و البناء وغيرها و التدريب 

مل التدريب للترقي لشغل وظائف أعلى في إطار ذات العبمجاالته المختلفة، و ي التحويل

  .الذي يقوم به الفرد

 .وظائف و أهداف تعليم الكبار: المطلب الثالث

نظرا الختالف وتعدد المفاهيم لتعليم الكبار حسب كل مجتمع و ثقافته فإنه وبالتوازي  

     تعليم الكبار بالنسبة لمجتمع وأهداف مع هذا االختالف تختلف أهداف ووظائف
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    وضاع السياسية والتاريخية واالقتصادية عن مجتمع آخر وذلك نتيجة للتغيرات واأل

  .و االجتماعية والدينية، والقوى الثقافية واإليديولوجية المرتبطة بكل مجتمع على حدى

  المرتبطة بجهود بعض الدول المتقدمة  و األهداف و على هذا يمكن عرض الوظائف

، 1999: طعيمة رشدي(:في لفي مجال تعليم الكبار في إطار التربية المستمرة وتتمث

22.(  

  :وظائف تعليم الكبار -أوال

حيث يتم تعويض أولئك الذين لم يتمكنوا من متابعة دراستهم  :الوظيفة التعويضية -1

نتيجة ألسباب اقتصادية وصحية واجتماعية حيث يقدم لهم فرصة ثابتة للتعليم و 

  .التعلم

التي تدرب عليها  حيث يتم استكمال المعارف والمهارات: الوظيفة البنائية -2

المتعلمون في المدارس؛ ألن لكل مهنة أو عمل يتعرض لتغيرات جديدة تتطلب أساليب 

  .ممارستها إعادة اإلعداد لمن يمارسها

لقيادة مشروعات جديدة تهدف  األميين وتتمثل في إعداد الكبار: الوظيفة التطورية -1

لب إعداد الكوادر إلى نقل المجتمع و تطويره من مرحلة إلى مرحلة، وهذا يتط

  .البشرية المدربة لتنفيذ خطط التنمية وتطوير المجتمع

  :أهداف تعليم الكبار -ثانيا -2

في ظل المجتمع الصناعي الرأسمالي يتركز في زيادة  األميين هدف تعليم الكبار

اإلنتاج حيث ينظر إلى اإلنسان حديثا بوصفه كائنا اقتصاديا يبحث عن الربح فإن 

  هدفه 

ما بعد الصناعة يركز على توسيع أفق العمل عن طريق فهم عملية اإلنتاج في مجتمع 

  ).289، 2004: عبد الحميد (".  ذاتها

وبالنسبة لوظائف وأهداف تعليم الكبار المرتبطة بالبلدان العربية فنذكر على سبيل  

  : في سلطنة عمان وتكمن في األميين المثال أهداف تعليم الكبار
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اكتساب  األميين يتبع تعليم الكبار :األميين عية لتعليم الكباراألهداف االجتما -1

مهارات اجتماعية عديدة مثل القدرة على تناول المشكالت االجتماعية بنظرة شمولية 

  .عالمية والقدرة على تحليل المعلومات وتنقيتها

حدى حيث يعتبر إ ةوتنمية مهارات االتصال والتفاهم مع اآلخرين ذوي الثقافات المختلف

       يسهم في تجديد الذات  األميين ركائز التنمية االجتماعية وبهذا فان تعليم الكبار

ويكمن أيضا   يمتقدم من النمو االجتماع في المجتمع متجدد فيصل بالفرد إلى مستوى

دور تعليم الكبار في القضاء على الجهل وأنماط التفكير الخرافية واالعتقادية والقيم 

سلبية من خالل إسهامه في تزويد األفراد بالقيم المحققة لرفاهيتهم واالتجاهات ال

واالرتفاع بمستوى طموحاتهم ، وله أيضا دور مهم يتمثل في مواجهة المشكلة السكانية 
  ).241، 1999: محمد األصمعي محروس سليم(

  :األهداف االقتصادية لتعليم الكبار -2

وسيلة من وسائل توفير العمالة وتعزيز على أنه  األميين ينظر إلى تعليم الكبار" 

 ،1999: محمد األصمعي محروس سليم("العمل الحر في القطاعات االقتصادية المختلفة

242.(  

وهذا بعد عرض لعمل بعض الدول المتقدمة و الدول العربية في إطار تعليم الكبار 

  :حري بنا أن نعرض أهداف تعليم الكبار في الجزائر والتي تتمثل في

  .االستجابة إلى الحاجات التعليمية لكل فئة وتعتمد البعد الوظيفي كذلك -أ 

  .تركز على المتعلم وعلى خبراته وتجاربه الحياتية -ب

  ).1 ،2009ديسمبر 1/2/3: محمد تاوتي (".تعتبر محو األمية وسيلة إلدماج الفرد -ج

ليم الكبار إلى محو من النشرة الرسمية للتربية الوطنية أنه يهدف تع 73وحسب المادة " 

النشرة الرسمية ( ". األمية والرفع المستمر لمستوى التعليم والثقافة العامة للمواطنين

  ).86، 2008: للتربية الوطنية

ومن خالل مراجعة األدبيات الحديثة في مجال تعليم الكبار فتشير إلى ثالث وظائف 

  : أي مجال وهيأساسية يجب أن يضطلع بها تعليم الكبار في أي موقع وفي 

  لمن ينتظم فيه  األميين بمعنى أن يسير تعليم الكبار :النقد الذاتي -
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إلى أن يعرف مواطن القوة و مواضع الضعف في أدائه لدوره في األسرة في موقع 

  .العمل في المجتمع

من ينتظمون فيه بالمعارف  األميين بمعنى أن يزود تعليم الكبار: التسيير الذاتي -

ونمط العالقات مع الذات ومع اآلخرين ومع األدوات واألجهزة التي تجعلهم والمهارات 

  .قادرين على أداء األدوار المنوطة بهم

بمعنى أن يعرف الكبير واجباته فيسعى إلى أدائها : صيانة الذات في سياق اجتماعية

  وأن يعرف حقوق اآلخرين فيحرص على استيفائها بالوسائل الديمقراطية المشروعة 

، 7، ج1999: الكشاف المرشد العالمي( لتي تعاونه على صيانة ذاته الفردية واالجتماعيةا

31.( 

  .سمات النجاح في تعليم الكبار: المطلب الرابع
  �����.-' �,ا+�� ا�د(��ت ا��'&�� و�%�$# ا����ث !� � �ل ����� ا���ر أن ا�

��& ��:ا�%����� ا��1+0 !� ����� ا���ر &%/� (  
المتعلمين واهتماماتهم وأن يكون مالئما  بناء الموقف التعليمي على حاجات -أوال

  .لقدراتهم

   أن يتسم الموقف بالصداقة وتجنب الشكلية و العزوف عن استيالء المعلم  -ثانيا

  .على المتعلمين

  أن يسهم الكبار بطريقة فعالة ونشطة في عملية التعلم وأن يستيقن المعلمون  -ثالثا

  .عملية ذاتية بحتة أن التعلم

أن تستغل في الموقف التعليمي معارف الكبار وخبراتهم المتراكمة في مجال  -رابعا

  .البرامج الخاصة وأن تكون تلك المعارف والخبرات مصدرا من مصادر التعلم

أن يحرص المعلمون بطرق مباشرة وغير مباشرة على اشعار المتعلمين  -خامسا

  .يبذلونه وأهداف البرنامجبالرابطة الوثيقة بين الذي 

  أن تتعدد الطرق التي تستخدم في التعليم الكبار لمواجهة الفروق الفردية -سادسا

  .بين المتعلمين في القدرات واالهتمامات، وفي الخلفية المعرفية والمهنية و الثقافية 

لكشاف ا( .أن يكون تقويم انجازات المتعلمين عمال تعاونيا بين المعلم والمتعلم -سابعا

  ).32، 7، ج1999: المرشد العلمي
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  .تهيئة مناخ التعلم، الذي يشعر المتعلم بأنه كبير له سماته الخاصة -ثامنا

تنفيذ األنشطة التعليمية، على أساس ايجابية المتعلم الكبير وتعلمه  -تاسعا

  ).66، 2003: أحمد إسماعيل حجي(.الذاتي

  .وتعليم الصغاربين تعليم الكبار  االختالف :المطلب الخامس

  :يم الكبار وتعليم الصغار مايليمن أهم الفوارق بين تعل
  . وتعليم الصغار  يوضح الفرق بين تعليم الكبار): 2(جدول  

 

 

 

          

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).8، 2009ديسمبر: تاوتي محمد(: المصدر

 

)بيداغوجيا(تعليم الصغار  )أندراغوجيا(تعليم الكبار     أوجه المقارنة
 

.اعتماد كبير على المعلم  ذاتي يمسك بزمام حياته ويتخذ  

ه وهو فعال مسؤول عن قرراته بنفس
 تكوينه

 شخصية المتعلم

l مستقلة تابعة إلى حد كبير  منهجية التعلم

مصادر المعرفة وهنا تظهرأحد أ مرحلة بناء الخبرة
ارق الفردية بحدةالفو   

 الخبرة

.على المادة الدراسية على المشكلة أو القضية   التراكيز

عقاب ضغوط /خارجي، ثواب
والمحيط األهل رضا المعلمين 

 األسري

اخلي ذاتي نوعي التعلم تقدير د د
الذات وٕاثبات الوجودذ

الدافع/الحافز  

.رسمي سلطة المعلم جو تنافسي ير رسمي، تقدير واحترام مشاركة غ   

تعلم و

 جو التعلم

اإلرادة وليدة الرغبة في النجاح 

.والتدرج والتفكير في المستقبل  

استعداد للتعلم مرهون بمدى تمكنه 

مواجهة وضعيات حياتية يومية  من
 نتيجة تعلمه

من ناحية اإلرادة 

 واالستعداد للتعلم
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يستنتج من الجدول أن الكبير المتعلم له الحرية التامة في التعلم ويعتمد على نفسه 

المعرفة باالعتماد على الخبرات السابقة والمعلم هو المسير و مشجع حيث تستمد 

   للكبير المتعلم وتجاربه الحياتية والتي تختلف من فرد إلى آخر تؤدي بالمعلم بمراعاة

الفروق الفردية بينهم وله استعداد للتعلم وفقا لحاجاته اليومية وأدواره االجتماعية ويتعلم 

       تم عملية التعليم والتعلم ليطبق في مواقف حياته يومية دون انتظار للمستقبل وت

  .عن طريق المشاركة بين المعلم والمتعلم

المعلم األسرة، (في حين يختلف الصغار عن ذلك حيث يعتمد في تعلمه على الغير

يتعلم من أجل بناء خبراته القليلة حيث تقوم المدرسة بتهيئة االستعداد للتعلم )المجتمع

  كما تقدم نفس الخبرات التعليمية لجميع التالميذ  لتكون له إرادة نحو النجاح والفالح

في عمر معين دون تفرقة بينهم، وتعلم الطفل متعلم باإلعداد للحياة المستقبلية وللمعلم 

  .على المتعلم ويكون بينهما جو تنافسيسلطة 

    :  خالصة

ها إن فكرة تعليم الكبار فكرة تقوم بالضرورة التي تقتضيها متطلبات العصر بمافي   

محو األمية التي يعتبر مجاال من مجاالتها ومن البديهي أن نتساءل أن هناك عناصر 

كبار وٕاقناعهم بأن العنصر الرئيسي الذي تقوم ل يدة ينبغي توفيرها في عملية تعليم اعد

، هو كفاءة المصدر المعلم ومهارات عليه العملية التعليمية بل يتوقف نجاحها عليه

فماهي صفات كل  .ناصر أخرى رئيسية كالمتلقي، الرسالةوأيضا نجد أنه هناك ع

  عنصر من العناصر التعليمية اإلقناعية؟
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 تمهید:

، إذا كان التعلیم أساس تطور المجتمع وتقدمه وهذا ما أقرته الدساتیر و الدواوین

لقیامه بعدة وظائف كإدخال األفراد إلى عالم النور وٕاخراجهم من عالم الجهل ،فتعلیم 

الكبار هو اآلخر یقوم بالقضاء على محو األمیة  مما أدى بالمؤسسات و الهیئات 

ال ان الواقع التعلیمي داخل بشكل أفضل وذلك بإقامة مراكز لمحو األمیة إ لإلهتمام به

في الرسالة التعلیمیة وذلك بعدم قدرة المعلمین د قصور هذه المراكز یشیر إلى وجو 

بتغییر بعض عاداتهم ،سلوكاتهم  واتجاهاتهم التعلیمیة التي  األمیین على إقناع كبار

تضر بقیمتهم كأفراد في المجتمع في إطار الصعوبات الموجودة داخل العملیة 

 التعلیمیة.

لى مقومات الرسالة التعلیمیة ع تسلیط الضوء هذا الفصل من أجل ذلك  حاولنا في

 المستقبل).، الوسیلة، اإلقناعیة بدءا بعناصر العملیة اإلقناعیة(المرسل، الرسالة
إضافة إلى أھم النظریات التي توصل إلیھا العلم في ھذا المجال و تفسیرھم لھذه 

التحدث بشرح وتفصیل عن الرسالة  إلىاألخیر لتصل في و العملیة
اإلقناعیة(التعلیمیة)باعتبارھا العنصر الرئیسي في ھذه الدراسة بدءا من منھاج محو 
األمیة و تعلیم الكبار إلى التحدث في الختام عن األسالیب اإلقناعیة  في العملیة 

 .التعلیمیة

 :ت المفسرة لهاوأهم النظریا عناصر العملیة اإلقناعیة التعلیمیة -المبحث األول

 :عناصر العملیة اإلقناعیة:المطلب األول

في المجال التعلیمي و التربوي و لكي نفهم عملیة  اإلقناع هو عملیة إتصالیة هادفة

أن ندرك طبیعة الدور الذي یقوم به المدرس أو الطالب كل التعلم و التعلیم ال یكفي 

 التربوي  اإلقناعا إلى معرفة كل ما یتعلق بعملیة نفي مجاله بل یجب أن یمتد فهم

 و فهم طبیعة سیرها حلقة إثر حلقة.
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تصال عملیة اال و س عملیة اإلتصال عامةالتربوي تستلزم نف اإلقناعوٕان عملیة 

التربوي التعلیمي تتوقف على الموقف الصحیح و الوسط الناجح الذي تنتقل بواسطته 

 الرسالة....

(محمد " السلوك يشایدل اإلقناع بأنه محاولة واعیة للتأثیر ف"یعرف توماس -1

 ).45العید:د.س، 

اإلقناع هو أي اتصال مكتوب أو شفوي أو سمعي أو بصري یهدف بشكل محدد -2

 ).189، 1993(إبراهیم أبو عرقوب: إلى التأثیر على االتجاهات و االعتقادات أو السلوك 

 یر على النواحي العقلیة لآلخرین هو جهد اتصالي مقصود ومخطط للتأث -3 

 معتقداتهمفي ظروف متاح فیها اختیار وتستخدم له كل الوسائل الممكنة بغرض 

 .)371، 2003(محمد منیر حجاب:وقیمهم أو میولهم 

 ).42، 2003(محمد منیر حجاب: ""هو اتصال هادف إلى التأثیر في اإلختیار-4

 مما تم عرضه من مفاهیم یستخلص التالي:

أن اإلقناع عملیة اتصالیة وهذا ما اتفق علیه كل المفاهیم االصطالحیة ماعدا - 

 المفهوم األول

أن اإلقناع عملیة اتصالیة  هادفة ومقصودة وهذا ما اشتمل علیه التعریف الثالث  -

والرابع حیث یتضح أن اإلقناع اشتمل على رموز وتفاعل كما في االتصال وهذا ما 

ویلي وارایس أن اإلتصال هو انتقال الرموز ذات المعنى وتبادلها یعبر عنه في تعریف" 

 .)9(خبري خلیل الجمیلي:د.س، بین األفراد"

 تتمثل في: لإلقناع أهداف محددة مسبقا

أنه اتصال مكتوب أو شفوي أو سمعي أو بصري وتكمن هذه الفكرة في التعریف -

 الثالث.
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 .ویعني هذا األخیر في المعجم النقدي لعلم االجتماع یهدف اإلقناع إلي التأثیر -

إن التأثیر في المعني الواسع للكلمة، یمكن تعریفه مثل أي شكل للفعل من قبل "أ" 

 المؤثر یمارس بطریقة فعالة "ب"

المتأثر. ینتمي التأثیر إذن إلى فئة عالقة السلطة وأن یكون لدى "أ" تأثیر كما لو كان 

تبدیل الفعل "ب" في اتجاه اختیار "ا" عن قصد ألنه  له القدرة على لدیه سلطة، بالنسبة

 یعتبر التوجه ل:"ب" أكثر مالءمة للمصالح الخاصة.

وبهذا نجد إن التأثیر هو فعل لتغییر االتجاهات و االعتقادات أو اآلراء أو على األقل 

، 2006مصباح: ر(عاموأن التأثیر مرادف لإلقناع أو ترسیخ قیم وأفكار جدیدة. تعدیلها 

18.( 

 كما ینبغي إن نفهم جیدا الفئة المستهدفة بالتعلیم وأن تكون  لغة المدرس واضحة 

     2009(حسام محمد مازنو مفهومة باإلضافة إلى المهارات األخرى في عملیة اإلتصال

،54.( 

اعتمدت الدراسة على عناصر اإلقناع كما حددها إبراهیم أبو وتبعا لهذا فقد 

و هو  اإلنساني و دوره في التفاعل اإلجتماعي عرقوب في كتابه  اإلتصال

 ).189.1993عرقوب: (إبراهیم أبوالمستقبلو  المصدر،الرسالة ،الوسیلة

 المصدر( المرسل):-أوال

اإلقناعیة،فعادة ما نجد عن عناصر العملیة التعلیمیة  مادمنا في صدد الكالم

هذه العملیة تتكون من المرسل الذي هو المعلم و المستقبل الذي هو المتعلم والوسیلة 

 أو الرسالة التي هي المادة التعلیمیة.

أو مؤسسة ترید فالمرسل أو المصدر:"ویقصد به الشخص أو مجموعة من األشخاص 

اآلخرین واتجاهاتهم النفسیة  ماتأن تؤثر في اآلخرین وهذا التأثیر قد ینصب على معلو 

  .)2006.25(عامر مصباحوأحاسیسهم و مشاعرهم و سلوكاتهم و معتقاداتهم
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الذي بدوره تتوقف علیه نجاح الرسالة مصدر هو معلم الكبار وفي بحثنا هذا ال

هو الذي یصوغ الرسالة و یحدد ما یرید الوصول إلیه  التعلیمیة اإلقناعیة أو فشلها النه

 من معلومات حسب ما یرید وبأي وسیلة یرید وكذلك بأسلوبه الخاص.

 و شخصیة المعلم و خصائصه الفردیة هي التي تحدد الطریقة أیضا بأكثر وضوح

 ودقة التي سیعالج بها الرسالة التعلیمیة اإلقناعیة.

 قناعیة:الكبار اإل صفات و مهارات معلم -1

هناك مجموعة من الصفات و القدرات الخاصة التي تجعل المعلم القائم باإلتصال 

تواجهه من  قدرة على اإلقناع و التأثیر نظرا لما في تعلیم الكبار و التي تجعله أكثر

 صعوبات  و هذه الصفات هي:

حسب التصرف القدرة على مواجهة المشكالت المتجددة  التصرف: یعنيحسب -

ووضع الحلول المناسبة و السریعة لها ،كما یعني القدرة على اإلبتكار لمواجهة 

المشكالت الجدیدة و المتعاقبة ذلك ألن كل مشكلة تستلزم بالضرورةحال مختلفا عن 

من التجارب الماضیة  سابقها :باإلضافة إلى المقدرة على التنبؤ بالعواقب و اإلستفادة

فطن"وقال صلى اهللا مسلم"ال  یس،قال الرسول علیه الصالة و السالم "المؤمن من ك

  .)377، 2003(محمد منیر:"یلدغ المؤمن من الجحر مرتین

اه الموضوع الذي ي صدق نوایاه و أمانته وٕاخالصه تجفي المصدر یعن الثقة: الثقة-

وٕاذا فقد المستقبل الثقة في كان أكثر إقناعا ،یطرحه فكلما زادت الثقة في المصدر  

:ففي )191، 1993:إبراهیم أبو عرقوب(المصدر فإنه ال یستقبل رسالته وال یتبنى أفكاره

كون مخلصا في آداء عمله وواعیا على المعلم أن ی مجال محو األمیة وتعلیم الكبار

كما یكون إقباله على مهنة  )7، 2006سامیة: ي(وعلمكافحة األمیة مقتنعا بضرورة و 

إیجابي التؤثر فیه ضآلة العائد المادي وال عدم  واتجاهالتدریس نابعة عن رغبة حقیقیة 

في فهو یقبل علیها بدافع   ذاتي ألنه یجد في مساعدة الدارسین االتقدیر اإلجتماعي الك

 ).72، 1978(یحیى هندام :اإلشباع النفسي  الذي یخلقه حب اآلخرین ورضاهم

نفوذ ى صفة الثقة و الوزن النفسي و المصداقیة المرسل (المعلم):"والتي تشیر إل-

لمین) وبه یمارس عملیة اإلقناع (المتعالروحي الذي یسیطر به على المستقبلین 

وتضفي المصداقیة على  ،)26، 2006(عامر مصباح:"التأثیر و یعدل سلوك المستقبلینو 
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حترام والتقدیر و العكس بالعكس یؤدي إلى اإلحتقار و عدم اال المصدر مزیدا من

إلى ما یملیه من أفكار و توجیهات وآراء.......كما أن الطالب  التقبل منه أو اإلستماع

ال یمكن أن یستفید من أستاذه الغیر صادق في مجال التربیة او التوجیه وال یمكن 

قبل نصیحة زمیله أو الزمیل ال ی ضللةالملمستمع تلك اإلذاعة التي تقدم إلیه الدعایات 

إال أن  )1996،26(عبد اهللا بن محمد العوشن:احتیالهالتعاون معه إذا علم كذبه أو 

المستقبل من المصادر منخفضة  اتجاهالمصادر علیة المصداقیة أكثرا تأثیرا في تغییر 

 .)1993،191(إبراهیم أبو عرقوب:المصداقیة

أو یكتب عنه الخبرة هي"مدى معرفة المصدر للمعلومات أو الموضوع الذي یتكلم -

وقد أثبتت التجارب بشكل متكرر بأن المصادر الخبیرة أكثر إقناعا من المصادر غیر 

 .)1993،190(إبراهیم أبو عرقوب:"الخبیرة

وفي مجال محو األمیة فإن المعلم لدیه الخبرة الكافیة من خالل إلمامه  

وعة من المعلومات بالجوانب الفنیة و التخصصیة للمواد التي یدرسها،وتوفره على مجم

یكتسبها و یتقنها من خالل حضور البرامج التدریسیة في مجال تعلیم التي یمتلكها و 

التربویة و التعامل مع القیادات العاملة في الكبار ومن خالل الممارسات المیدانیة 

إشكالیة التربیة والتعلیم المیدان ومن خالل إطالعه على النظریات الفكریة التي تناولت 

 .)2006،8سامیة:وعلى (وطرائق التدریس من حیث المناهج

معة في المرسل كمجال الوجه الر تشیر إلى السمات الشخصیة الجاذبیة المصد

درته على جذب قو  )2006،26مصباح:(عامر وحسن الحدیث الصوت األناقة وجمالو 

(إبراهیم أبو الناس باستخدام لغة اإلشارات وٕادامة النظر في أعین الناس  انتباه

بأسلوب من خالل القدرة على العرض و التعبیر و یكون ذلك ) 1993،373عرقوب:

ولكن ما یجب مراعاته طبیعة الموقف  االنتباهالعرض الذي یلعب دورا كبیرا لجذب 

 .)2003،373(محمد منیر حجاب :الموضوع الذي یتم عرضهو 

كبار فإن على المعلم أن یخطط لدرسه بشكل یناسب الوفي إطار محو األمیة و تعلیم 

 . )2006،8(وعلى سامیة:المهارة في التعامل معهم  واكتسابطبیعة الكبار و استخدام 

مرنا،مرحا،متحمسا كما تتضمن الدارسین،  بأخالق حسنة لینال إحتراموأن یكون متمتع 

فنحن لمن نحب ونقرأ لمن نحب در العالقة الودیة بین المرسل والمستقبل، جاذبیة المص
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صیاته و نقتنع بما یملیه علینا و نشاهد أیضا من نحب ونعمل بناءا على أفكاره و تو 

شخصیته مدى مطابقة أفكاره مع أفكارنا و  حبنا للمصدر یعتمد على مدى  قربه منا وو 

ویظهر هذا في مجال تعلیم كبار  )1993،191شخصیتنا(إبراهیم  أبو عرقوب: مع

السن األمیین بإستخدام المعلم إجراءات فعالیة لتنمیة إحساس الكبار بذاتهم و ثقتهم 

رسوب بأنفسهم وأن یساعدهم في التغلب على مشكلة الخوف و الرهبة من الفشل و ال

خلق عالقات لسرور والمرح على الجو الدراسي و أن یستخدم خبراته الوجدانیة إلضفاء او 

التعاون ودیة بینه وبین أفراد جماعته و بین بعضهم البعض من أجل تحقیق 

 .)2006،8وعلي سامیة:(الكامل

واألدبیة والمالیة والجسمي العلمیة و  قوته الفكریةتعني  :المصدرقوة  -2

 )1993،193(إبراهیم أبو عرقوب:الشخصیةو 

وهذا ما یكسبه مكانة إجتماعیة حیث تتعلق هذه الخاصیة بالمكانة العلمیة  واإلقتصادیة  

 )2006،26عامر مصباح:(و النفسیة و التاریخ الشخصي

بالقدر  :و یقصد بها أن یظهر القائم باإلتصال (المعلم) إنفعاالتهاإلتزان اإلنفعالي-3

الذي یتناسب مع الموقف التعلیمي و أن یكون متحكما في إنفعاالته فإذا واجه إعتداءا 

بالغضب،وٕانما بالحلم انب أحد أفراد الجمهور بالقول أوالفعل ،ال یواجه من ج

غیر الئق أو یتناسب والعفو،باإلضافة إلى المقدرة على تقبل سلوكهم حتى لو كان هذا

و ،)2003،378یر حجاب:نم(محمد ومعاملتهم معاملة أحسنهمإمتصاص غضبالقدرة علىو 

كبار و المتعلمین البالتالي یحصل التفاعل اإلیجابي بین بعضهم البعض أي بین معلم 

 أنفسهم.

هناك بعض تعرضنا إلیه ،و وقد تكون خصائص المصدر كثیرة إال أن أهمها ما 

 التعلیمیة كتمتع المعلم بالثباتالخصائص التي تضفي نجاحا على العملیة اإلقناعیة 

تحقیق للمتعلم الشعور باألمان  اإلنفعالي و اإلستقرار النفسي  و الهدوء العاطفي و

اإلحساس بالكفاءة و تقبل الذات وٕاحترامها،متفهما لخصائص الدارسین النفسیة حتى و 

من هذا یمكنه أن یناقش القضایا الدارسون أنه  مالذهم عند الحاجة و  یشعر

  مراعاة الجوانب األخالقیةبابها وحتى إیجاد الحلول معهم ،و أسوالمشكالت التي تهمهم و 

على دیه القدرة على التفكیر الناقد و كما أن تكون لاالنسانیة في تعامله مع الكبار و و 
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لتعلیم الكبار إلى أن صفات المصدر المقنع   تقبل النقد و في األخیر نضیف

ة  بإختالف المجاالت المستجدة المختلف التعلیمیة  اإلقناع إستخدامه ألسالیب 

بإمتالك القدرات الخاصة الصبر،المرونة واللین و قدرته على اإلتصال مع المتعلمین ،و 

غاء و الكتابة و الحدیث و المقدرة على التفكیر من اءة و اإلستماع أو اإلصبذلك كالقر 

محمد (ت مع بعضها البعضخالل مؤشر إستخدام اللغة و الطریقة التي نضع الكلما

 .)2003،381منیر حجاب:

 الرسالة:-ثانیا

بعضها یستخدم أشكاال عدیدة  فالرسالة هي محتوى السلوك اإلتصالي ،وتتخذ الرسائل

اإلتصال اللفظي الذي یجمع بین اللغة المنطوقة و الرموز الصوتیة ،وبعضها اآلخر 

اإلشارة و الحركات و األفعال ة شكل اإلتصال غیر اللفظي   الذي یتمثل في:لغ یتخذ

المالبس واأللوان....و أهم األمور التي یجب مراعاتها في الرسالة هي سهولة و 

تعرف و .")2006،187لیلى حسین السید:(حسن عماد مكاوي،المتلقي جانبابها من إستیع

حسام محمد (.المرسل نقله إلى المستقبل" الرسالة بأنها المحتوى المعرفي الذي یرید

 .من ثالث مكونات حیث تتكون الرسالة اإلتصالیة )2009،54:مازن

 المعنى(الفكرة).-1

 اللغة(الرموز)-2

 )1664،194(إبراهیم أبو عرقوب:.)الترتیب(البناء-3

 .الوسیلة أو قناة اإلتصال -ثالثا

 إن نجاح اإلقناع و حصول التغییر في سلوك المتلقي و أفكاره و معتقداته یعتمد

اإلبداعیة و على مضمون الرسالة و صیاغتها و على توفر المهارات اإلدراكیة و النقدیة 

في الرسالة والمرسل،ومدى تلبیة مضمون الرسالة لحاجات المتلقي ورغباته وتتبع 

ها الوسیلة المستخدمة في نقل مضمون الرسالة ل النفسیة و اإلجتماعیة، كذلك ظروفه 

(عبد إقناع الطرف المتلقي و تغییر سلوكه و التأثیر علیه  أهمیة كبیرة في التمكین من 

التي تمر من خاللها  أیضا القناة أو القنواتوتسمى الوسیلة ،) 1996،39العوشن:اهللا

الكتب عة بدءا من الصوت للمرسل،و الرسالة بین المرسل و المستقبل وهي كثیرة ومتنو 

 المتحركة األفالم الثابتة و حات و الصور و و المطبوعات الخرائط و الرسوم و اللو 
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(حسام محمد و المسجالت الصوتیة و انتهاء بالحاسب و التعلیم المبرمج و غیرها الكثیر

 ).2009،54مازن:

ا على عناصر خاصة كطریقة یعني ضرورة توفره أدائهاونجاح الوسیلة في 

قرب الوسیلة من المتلقي أو تقدیم مضمون الرسالة و على فن اإلخراج و العرض و 

 .)1996،39:العونعبد اهللا محمد (استمرارهاعنه و كذلك بعدها 

وبهذا فإن الوسیلة أو قناة اإلتصال (اإلقناع)و سنعود للتفصیل أكثر لعنصر الرسالة 

 في آخر هذا الفصل.

و المتأثر بعملیات اإلقناع  ةطرف اآلخر  للرسالوهو ال"المتلقي أو المستقبل: -رابعا

 )1996،33ن:(عبد اهللا محمد العوش"و المستقبل قد یكون فردا أو جمهور...

الذین  الكبار  والمستقبل في بحثنا عبارة عن مجموعة من المتعلمین األمیین وهم

یتمیزون بخصائص معینة على معلم الكبار و مراعاتها و معرفة حاجات الكبار 

فإنه سوف تحد قدرته ن یكسب هذه المعلومات عن المتلقي، یك ومشكالتهم ،فإذا لم

و معرفة الخصائص و ما یتعلق ا كانت الرسالة معدة إعدادا جیدا على تأثیرهم مم

 یساعد على التعامل معهم وٕاقناعهم.المتلقي بالجمهور 

كبار و المشكالت ال ق إلى الخصائص التي یتمیز بهاوتبعا لما تم ذكره سیتم التطر 

 فیما یأتي: الكبار ي تعیق مسارهم في الحیاة وأهم النظریات المرتبطة بالت
 

 خصائص الجمهور المتلقي للرسالة التعلیمیة اإلقناعیة:-

اإلتجاهات و و المیول  المتمثلة في سمات الشخصیة:الخصائص النفسیة-1

أبو إبراهیم ( الحاجات واألمزجة و الحوافز و العادات وبعض العناصر الفسیولوجیةو 

بالنسبة ، لهم صفات فسیولوجیة تتمثل في نقص الحواس فكبار ،)1993،204عرقوب

ما لمون بصوت مرتفع كي یسمعوا صوتهللسمع نالحظ أن بعض المتكلمون الكبار یتك

 وهذا ما یشكل صعوبة في اإلتصال معهم. یدل على تدني قدرة السمع عند المسنین 

فإن العین تفقد الكثیر من مرونتها ،حیث تتفاوت نقص لحاسة البصر  وأما بالنسبة

ترهل ، القدرات في الحواس من فرد آلخر ،باإلضافة إلى بعض األمراض المزمنة

 اإلضطرابو هذا ما یؤدي بهم إلى الملل و  )1997.42،43إبراهیم:(سید سالمة العضالت
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في الموقف التعلیمي أو الرسالة التعلیمیة  ونقص القدرة على التركیز و اإلنتباه

 اإلقناعیة .

إن لكل فرد في المجتمع شخصیة تمیزه عن اآلخر فشخصیة الكبیر تمیل إلى 

اإلستقرار و عدم المخاطرة من خالل التمسك بالخبرات القدیمة و اإلحجام عن كل ما 

عمر محمد (هو موجود خصوصا إذا كان یتضارب أو یخالف خبراتهم السابقة 

 )1994،88لطنوبي:ا

و یمكن أترتبط "فالكبار مصدر للخبرة و المعرفة و لدیهم أساس متراكم من هذه الخبرة 

ث كما لدیهم عادات ثابتة نوعا بالخبرات الجدیدة أو تكون منطلقا للجدید و المستحد

للخبرات نماط فكریة ثابتة بدورها...ومن الوجهة السیكولوجیة یكون الكبار أكثر تأثیرا و 

و المقصود  Proactive inhibitionالجدیدة و المستحدثة بسبب الكف التصعیدي"

 عبد"(برات السابقة في حیاة الكبیر تعطل أو تقاوم الجدید المستحدثبهذا الكف أي الخ

 )2002،95الرحمان عیسوي:

إلبتعاد و بالتالي على القائم باإلقناع و تقدیم الرسالة التعلیمیة اإلقناعیة أن یحاول ا

عند التقلیل من قیمة و فعالیة خبرات الدارسین كبار السن و اإلستهزاء  بقدر المستطاع

 بها .

 
 قدرة الكبار على التعلم::أ

أثبتت الدراسات العلمیة أن قدرات التعلم الخاصة باإلنسان و الحیوان ال تتغیر "

الدوافع و الحالة كثیرا مع التقدم في العمر ،وٕاذا حدث ذلك یكون راجعا إلى تغیر 

د (یحیى مرسي عب"الفسیولوجیة للكائن العضوي بما في ذلك حاالت المرض

 ).2007،97بدر:

"وقد بینت بحوث إدواردلیثورندیك أن بقدرة الكبار أن یتعلموا وأن تعلمهم یرتبط بعدة 

ذو العقل ، إذ أن الفرد صحیح البدن ، صحتهم الجسمیة و حالتهم العقلیة عوامل،منها:

 .السلیم قادر على التعلم 

أحمد (.لعوامل إجتماعیة تعلیمیة أخرىوتختلف درجة القدرة على التعلم بین الكبار 

أما كراجنك توصل إلى أن علم تعلیم الكبار یقوم على  )2003،67إسماعیل حجي: 
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 المرونة و الدینامیة و التكامل مع أدوار الكبار اإلجتماعیة و مشاركتهم الفعالة

 .)2003،68أحمد إسماعیل حجى:( لالختیار الحر لطرق التعلم و محتواه

 اإلستعداد للتعلم:ب: 
عبد الرحمان ( "اإلستعداد للتعلم للصغار یختلف عن اإلستعداد للتعلم للكبار"

فلكبار السن دوافع  و إستعدادات للتعلم تتمثل حسب ما حددها  )2002،96:لعیسويا

 الزریعي في:عبد الجلیل إبراهیم 

في الرغبة في اإللمام بأمور العقیدة وتالوة القرآن الكریم و معرفة  دوافع دینیة:-

 األحادیث النبویة و األحكام الدینیة 

 تتمثل عي إشباع مجموعة من اإلحتیاجات مثل:دوافع إجتماعیة:-

 وراق الخاصة .في المعامالت و الرسائل باالالرغبة في اإلحتفاظ باألسرار  ·

الرغبة في التمتع بمكانة المتعلمین و قیمهم اإلجتماعیة و تحقیق وضعهم  ·

 اإلجتماعي.

 الرغبة في متابعة األحداث في وسائل اإلعالم المختلفة وقراءة الكتب . ·

 الرغبة في الوصول إلى مراحل أعلى في التعلیم . ·

 معها.تكیف الرغبة في فهم المشكالت اإلجتماعیة و العمل على مواجهتها و ال ·

  الرغبة في بناء عالقات جدیدة مع اآلخرین . ·

 إشباع الحاجات الیومیة من قراءة ،أو تعلیمات،أو صفات طیبة،أو حاجات منزلیة. ·

 الرغبة في شغل وقت فراغ فیها یفید. ·

الرغبة في الشعور باألمان و التغلب  على أحاسیس الخوف و الخجل بسبب  ·

 األمیة.

 : دوافع إقتصادیة تتمثل في-

و تسجیل الرغبة في التمكن من إتمام البیع و الشراء ·

 المعامالت التجاریة. 

 دة و عمل أفضل .الرغبة في الحصول على شها ·

 الرغبة في تعلیم مهنة جدیدة أو الرغبة في تغییر العمل لتحسین مستوى الدخل. ·

 الرغبة في القیام بمطالب المهنة أو الوظیفة على نحو أفضل. ·
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ادة القدرة على مواجهة من التقدم الوظیفي و الترقیة وزی الرغبة في تحقیق نوع ·

الرغبة في أن یكونوا مواطنین صالحین مهیئین لإلسهام في المشاركة المنافسة 

 .ادة من التطور الحضاري و التكنولوجي الموجودفي تنمیة المجتمع و اإلستف

 الخصائص العقلیة:-2
لیة العق كثیر من الوظائف كبار یشكون من تدهور فيال أثبتت الدراسات أن"

الذي وقد یعاني البعض من مظاهر "خرف الشیخوخة" ،لعل من أبرزها :ضعف الذاكرة

(سید " و مرات وعدم التعرف على األبناء و األقارب یبتدي بتكرار  الحدیث و مرات

أن تؤثر على الكبار في و من الخصائص العقلیة التي یمكن  )1997،43سالمة إبراھیم:

على التصرف في المواقف  متعلق بالقدرة على التفكیر المجرد و القدرة ماهوالتعلم . 

و تشیر الدراسات المتعلقة بهذا الجانب أن الوظائف العقلیة للفرد تنحدر الجدیدة 

تدریجیا من العقد الثالث من العمر حتى العقد السادس منه ثم تتحدد بشكل حاد بعد 

 .)2004،473:سامي محمد ملحم(ذلك

 :االجتماعیةالخصائص-3

فهم من  االجتماعیةواسعة من العالقات و المسؤولیات و األدوار  دائرةلدى الكبار 

بالقضایا العامة  واهتماماتالعاملین في مجاالت العمل المختلفة و لهم مسؤولیات 

 .العالمیةالمحلیة و 

ور الجمه الكبارب مشكالت المرتبطةفي إطار هذه الخصائص وال

 المتلقي إلى أي مدى یكون االستعداد لإلقناع؟

لكبار خصائص سلبیة أصبحت مشاكل تعیق مسارهم اإلجتماعي لمما سبق ذكره أن 

فاألفراد "لإلقناعكالوحدة والعزلة االجتماعیة وهذا ما یمثل عامل  االستعداد المنخفض 

ویكون یتأثروا بالعملیة اإلقناعیة،  ن الیحتمل أ االجتماعیةالذین یمیلون إلى العزلة 

یتأثرون االستعداد االستجابة واإلقتناع ضعیفا أما أولئك اإلجتماعیون فهم على العكس 

 .)34، 1996عبد اهللا محمد العوشن:(ولدیهم استعداد كبیر لالقتناع"

كبار یعانون من قلق المرتبط بالظروف ووطأة المرض فاألول الكما نجد أن 

ناعیة أما القلق الفرد أكثر تقبال لالقتراحات و بالتالي تأثر بالرسالة اإلق نجد انه یجعل
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عبد اهللا محمد (یجعل الفرد یقاوم المحاولة اإلقناعیة مهما كانت مقنعة ض فالمرتبط بالمر 

 ).36-35 ،1996العوشن:

نفس وهدم تقدیرهم لذواتهم فهذا النوع كبار یعانون من نقص الثقة في الالوكذلك 

حیث أثبتت التجارب أن األشخاص «،لالقتناعمن األفراد یتمتعون باستعداد مرتفع 

الذین یحملون فكرة متدنیة عن ذواتهم أو ممن یعانون من ضعف الثقة بالنفس یتمتعون 

تغییر لكماأن لدیهم نفس االستعداد  لإلقناع، واالستجابة لالستمالةباستعداد قوي 

إذا ما واجهوا رأیا معارضا للرسالة السابقة والفكرة التي سبق أن  أفكارهم واتجاهاتهم

والعكس  اإلقناعاقتنعوا  بها وكلما زادت ثقة المرء بنفسه قلت استجابته ومحاوالت 

محمد  عبد اهللا(بالعكس، فضعف الثقة بالنفس یسهل االنقیاد باألفكار والقیم المتجددة 

 ).35-34 ،1997العوشن:

 :نظریات اإلقناع في تعلیم الكبار-الثانيالمطلب

في میدان التعلیم  ةیعتبر اإلقناع عملیة اتصالیة هادفة وهو موضوع  جدیر باألهمی

 عامة و تعلیم الكبار بصفة خاصة فهذا ال بد له من نظریات تتمثل في اآلتي :

 نظریة التعلم: -أوال

لكي یجیبوا على كلمة أو شيء ما  إن عملیة اإلقناع تقتضي عادة األشخاص

ود تدعو الحاجة في بعض األحیان إلى تغییر ارتباطات ذهنیة مسبقة ، وهذا یتحقق 

عن طریق "الشرطیة المضادة " التي تعني الجمع بین منبه االستجابة سلبیة مع منبه 

الشرطیة  ةوفي هذه الحالة قد یكون منبه االستجاب ، ةآخر یثیر استجابة إیجابی

 یجابي أوى من منبه االستجابة الشرطیة السلبي اال

ح تعمیمه و إذا كان مبدأ الشرطیة الكالسیكیة أصبح یعتبر تفسرا بسیطا ال یصل

فإن أكثر التقنیات استعماال ال زالت تتمثل في ربط موضوع  على جمیع أنواع التعلم ،

 التغییر بأي منبه آخر ایجابي أو سلبي .

فالظاهرة أن  ، إقناعیةةلیة تكوین االرتباطات كوسیلوٕاذا كنا نستطیع نفي فعا

وتعلیم  اإلنسان یختلف عن تعلیم الحیوان فتعلیم اوز مجرد االرتباط ،أنواع التعلم تتج

 .الصغیر یختلف عن تعلیم الكبیر
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وتعتبر الشرطیة العلمیة شكال من أشكال التعلم وهي توم على أساس التركیز 

 ةدأ األساسي هنا هو أن االستجابات تصبح أكثر قو على تدعیم االستجابة ، فالمب

وصالبة إذا زاد ربطها بمكافأة والعوامل العلمیة هي السلوكات الصادرة عن الجسم 

ولیست المثارة من طرف منبه فهو في كثیر من األحیان غیر مالئم وفي بعضها غیر 

 .معروف

 نظریة التنافر المعرفي: -ثانیا

" أن نظریة التنافر المعرفي تتركز حول فكرة أن الشخص إذا  یرى " لیون فیستنجر

كان یعرف عدة أشیاء ال تتوافق معرفیا مع بعضها البعض ، فإذا كان هناك عنصران 

من المعلومات ال یتوافقان مع بعضهما البعض معرفیا یقال أنهما في حالة تنافر و 

لى تغییر سلوكه وآرائه ویرى التنافر هو حالة من حاالت الدفاعیة بحیث یدفع الفرد إ

 : "لین فیستنجر" أن أسباب التنافر المعرفي تندرج ضمن األسباب التالیة

 .وجود تعارض أو عدم اتفاق معرفي -1

 .األنماط الثقافیة الشعبیة التي یقبلها الناس دون نقاش -2

 .عمومیة الرأي العام -3

 .)66-65: ( عامر مصباح التجربة السابقة للفرد -4

فإن الناس یحاولون تقلیص التنافر بإحدى هذه الطرق األربعة، إبطال  وتبعا لفیستنجر

القرار ، زیادة جاذبیة القرار ، إنقاص جاذبیة القرار  المرفوض أو إنشاء توافقات 

معرفیة بین البنود المتداولة ، إن مقدار هذا التنافر یخضع لدرجة المكافأة والعقاب 

 .السلوكالمستعملة الستنتاج 

فإذا أردنا أن نغیر  ر المعرفي في اإلقناع و التأثیر، یف نظریة التنافیمكن توظ-

من البحث عن عنصر  لدى المستقبلین حول موضوع معین البد اعتقادات معینة

وتعزیز  بالتقلیل من شأن العنصر القدیم  ن ثم نقوملو معرفي مواز للذي یملكه المستقب

إذ الفرد یكون علیه من ، ع سهلة الشكل تكون عملیة اإلقنا العنصر الجدید وبهذا

السهل التخلي عن ما یملكه من معلومات إذ ما وجد بدیال عنها قویا وموضوعیا وذا 

 ).2006،66،(عامر مصباحمصداقیة . 

 نظریة التوازن المعرفي: -ثالثا
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إن مفهوم حالة التوازن هي " وجود وحدات موافقة )1956-1958هیدرفریتز (یرى  

اإلدراكیة والتجارب الوجدانیة تعمل دون ضغط بمعنى أن تكون  معینة أین الوحدات

 النسجام بین وحدات شخصیة الفرد أي بین اإلدراك التوافق و ا هناك حالة من

والمعتقدات واالتجاهات، كما أن هذا التوازن و االنسجام هو حاجة ورغبة  و السلوك 

 :أ عدة حاالت نفسیة مفرد للحفاظ علیه أو الیجاده وان فقد نظریته تطر 

فإنه من  ، وطرأ موضوع معین في موقف معین اذا كانت حالة التوازن بین شخصین  -1

 .المتوقع أن یكون الموقف واحدا و السلوك واحدا

وفي حالة ثانیة قد یتصادم  الموضوع الجدید مع إرادة أحدهما أو رغبة من  -2

وحینئذ قد یدخل الشخصان  في التوازن  لرغباته فانه من المتوقع إن یحدث االختال

وٕاما  وتغییر السلوك األصلي  هإما بتعدیل االتجا :في إقناع كل واحد منهما اآلخر 

 الثبات والبقاء على االتجاه األصلي وتدعیم وتعزیز صحته .

تفاق بین الشخصین لغموض وهناك حالة ثالثة وهي أنه یمكن یكون هناك عدم ا -3

حاجات النفسیة على حسب وضعیة الحالة  أو تعارضه مع حاجة من ال الموضوع 

یمكن اللجوء إلى تحاشي هذا الموضوع أو تغافله أو تجنبه   التعارض  اوفي خصم هذ

 رغبة الحفاظ على التوازن .

 بناء على نظریة التوازن المعرفي فان التوازن ینقسم إلى مستویین:

ة التوازن   الذي یمكن في سعي اإلنسان إلى أحداث عملیو  ،المستوى الفردي -1

، ویلجأ إلى ال تكون متعارضة مع بعضها البعض ، بحیثبین اإلتجاهات الشخصیة

الفصل بین اإلتجاهات التي تتعارض واإلتجاهات التي تتشابه وعزلها عن بعضها 

 البعض .

إذا یسعى األفراد إلى احداث التوازن بین اتجاهات  :مستوى األفراد فیما بینهم -2

 .بحیث تكون في حالة انسجام لبعض بعضهم ا

بعملیة اإلقناع و التأثیر من خالل عملیة اإلخالل بالتوازن أو في حالة  مإذن یمكن القیا

 التوازن في حد ذاته .

جاهات السائدة االتالرسائل اإلقناعیة التي تنسجم و  یمكن تمریر ففي حالة التوازن

 واستغالل هذا الوضع لبث أفكار معینة .
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لتوازن هو حرص فان الحفاظ على ا ة الثانیة وهي اإلخالل بالتوازن أما في الحال

ومادام األمر كذلك فالبد من اإلخالل به لدفع األفراد على البحث  وسعي نفسي لألفراد

وهذا ما یدفعهم إلى تغییر قناعاتهم  د الذي یتوافق مع الواقع الجدید على توازن جدی

(عامر مع الوضع الجدید جدیدة للتكیف  تواتجاهاتهم القدیمة وبناء اتجاها

 )2006،68مصباح،

 :نظریة العالقات اإلجتماعیة -رابعا

تنطلق هذه النظریة من افتراض مفاده أن العالقات االجتماعیة القائمة بین الجماعات 

و األفراد تتدخل بدور كبیر في تحدید استجابة الناس ومن ثم فالقائم بعملیة اإلقناع 

أن یكون مدركا لنمط العالقات االجتماعیة وبناءا على ذلك تعتبر والتأثیر یجب 

 العالقات االجتماعیة متغیرا أساسیا في عملیة اإلقناع والتأثیر .

فیمكن مالحظتها في مدى اهتمام  یة هذه النظریة في مجاالت متعددةوتظهر مصداق

 لكن مع مصداقیة یدیولوجي معین،األفراد بنشاط معین كالریاضة أو المیل إلى تأیید إ

(عامر إال أنه یمنه أن تتناقص هذه المصداقیة في التطورات الحالیة.  هذه النظریة 

 .)2006،75: مصباح

 النظریة السلوكیة: -خامسا

فهو یعرف  یة حول عملیة اإلقناع و التأثیر طور "والس " مفاهیم النظریة السلوك

اإلقناع بقوله " تأثیرات الفرد المناسبة في المستقبلین والمساعدة على تحقیق األهداف 

أین تكون الرسائل محددة لهذه  فیها عن طریق عملیة تحدید معینة المرغوب 

 ".التأثیرات

ومن هذا التعریف یمكن أن نستخلص مجموعة من الخصائص لعملیة اإلقناع من 

 وكیة وهذه الخصائص هي:  منظور النظریة السل

 .أن تكون التأثیرات وثیقة الصلة بالموضوع -1

 .المساعدة على اإلقناع بالموضوع -2

 .أهمیة الرسائل -3

 .توفیر الخیار -4

 طبیعة العالقة الشخصیة والبیئیة لإلقناع . -5
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الخاصیة األولى یطلب من القائم بعملیة اإلقناع و التأثیر أن یكون عمله على  ففي

 د اإلقناع به               عالقة مباشرة بالموضوع الذي یری

أما بالنسبة للخاصیة الثانیة والمتعلقة بالمساعدة على القناع بالموضوع یندرج في 

باتجاه  الجمهور نحو القائم باإلقناع  إطارها الجو العام لعملیة اإلقناع سواء تعلق األمر

للرسالة   عووسائله ، أو التسهیالت االجتماعیة لعملیة اإلقناع كالقبول الطوعي لالستما

 .مون الرسالة من الجمهور المستهدفأو الرغبة في استكشاف مض

بأهمیة الرسالة في العملیة اإلقناعیة فهي تنطوي  ةأما بالنسبة للخاصیة الثالثة والمتعلق 

 اإلقناعیة  ةعلى الشروط الواجب توفرها في الرسال

ع هي الخیار بمعنى عملیة اإلقنا من وجهة نظر  النظریة السلوكیة  والخاصیة الرابعة

خیارات  یقع ب أن تكون مرفوقة بخیارات معینة یج من وجهة نظر النظریة السلوكیة 

و آخر خاصیة هي نوع االتصال بین القائم باإلقناع و على واحد منها، المستقبل 

فطبیعة هذه العالقات تجعل من الرسائل  یة للمستقبل المستقبل وكذلك  طبیعة الشخص

عامر (تمر بسهولة أو تواجه نفسیة أو محیطیة یجب تذلیله قبل القیام بعملیة اإلقناع.

 .)2006،84:مصباح

 .)األمیین الرسالة اإلقناعیة (في تعلیم الكبار -الثاني المبحث

تعتبر الرسالة من العناصر المهمة لعملیة اإلقناع التعلیمیة المرتبطة بالمرسل 

وكیفیة تقدیمها ومدى مالءمتها للجمهور المستهدف فلهذا هناك مراحل إلعداد الرسالة 

   لیب االقناعیةواستماالت مستخدمة في الرسالة االقناعیة وكذا األسا االقناعیة

 یاتي:في العملیة التعلیمیة وسنتطرق إلى العناصر فیما 

 
 مراحل إعداد الرسالة اإلقناعیة: -المطلب األول

تخطیط یجذب المتلقین ویلفت انتباههم   یتطلب إعداد الرسالة التعلیمیة االقناعیة

 یبدأ هذا التخطیط منذ لحظة التفكیر في اختیار الموضوع المناسب ، وما یتضمن 

من معلومات الزمة ،  وفي نفس الوقت یكون المرسل (المعلم ) عارفا بالمتلقي فیفكر 

ت مناسب فیمن سیهتمون بهذا الموضوع ؟ولماذا؟ وماهي أهدافهم واحتیاجاتهم وهل الوق
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إللقاء األفكار أم ال؟ فهذه العوامل و االعتبارات التي یجب على المرسل أخذها في 

 اعتباره إلعداد الرسالة وسنعرض بعضا منها فیما یأتي: 

 

 اختیار المواضیع التي ستعالج : -1

 ي نطرح السؤالین ونجیب علیهما وهما :اللبدایة أي نشاط تعلیمي اتص

ار ؟ وماذا أرید ؟ واإلجابة عن هذین السؤالین  تجعل ما هو الموضوع الذي أخت

المرسل محددا لما سیلقیه من معلومات توجه   مختلف األنشطة التي یقوم بها وقدر 

النتائج التي نحصل علیها حیث یرتبط اختیار المواضیع باألهداف التي یریدها المرسل 

ة ففي مجال التعلیم فإن فبالتالي علیه أن یحدد أهدافه التي یبلورها في شكل رسال

األهداف أمرمهم جدا على المعلم تحدیده سواء في بدایة الموضوع أو نهایته أو 

بمشاركة معه ومع المتعلم ، وعملیة تحدید األهداف عملیة صعبة   لكونها تتوقف على 

ومدى موافقتها  ةمدى  إمكانیة  تحقیق المعلم لهذه االهداف وهل هي سلبیة أم إیجابی

جات الناس وتلبیتها الهتماماتهم ومدى توافقها وانسجامها للعادات و اآلراء الحتیا

 السائدة ومیول المتعلمین واتجاهاتهم واحتیاجاتهم أسالیب التفكیر االقتصادي 

 .)122، 2005(سیدهم ذهبیة: و االجتماعي 

التعلیمیة وبهذا فان عامل اختیار الموضوع الذي سیعالج یعتبر أمرا مهما في العلمیة 

اإلقناع بحیث یجعل المعلم قادرا على التحكم في الجو التعلیمي  وفي جذب انتباه 

المتعلمین وأبعادهم عن الشرود ، ومتاهة تداخل األفراد خاصة إذا تعلق األمر بكبار 

 السن وخصائصهم وأهدافهم .

 المستهدف :ر تحدید الجمهو  -2

كن  تلم  إنعلیه و المتلقي عنصر مهم جدا في العملیة االقناعیة التعلیمیة  رإن الجمهو 

قدرتنا لدینا فكرة  جیدة عن طبیعته العقلیة وخصائصه السیكولوجیة فسوف یحد من 

 .علیه على التأثیر و االقناع
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 .فنحن نرسل فقط یار الوسیلة ، ومهما أحسنا اخت اإلقناعیةمهما كانت قدرتنا 

وهل  ،فتتوقف على كیفیة إستقبال الجمهور لرسالتنا وكیفیة إدراكه لها اإلقناعأما فعالیة 

 نا ؟ . مقبل تیتفاعل معنا وی

إلى المتلقی واإلجابة عن هذه األسئلة تحتاج إلى مزید من المعلومات عن الجمهور

و التعرف علیه ، من حیث أهدافه واتجاهاته  ونوعیته ولغته   ،تحلیله تحلیال موضوعیا

اداته ودوافعه وخصائصه  الشخصیة و النفسیة ، ومعرفة المستهدف و التعاون وع

فالتفاهم المشترك و التعاون یعد الخطوة األولى  به، المستمر والخالق في عالقتنا

 للتواصل والتأثیر في اآلخرین .

كمرحلة سابقة لتصمیم  سیتوجب  تحدید الجمهور المستهدف كما أن التأثیر الفعال 

فالرسالة الموجهة إلى تعلیم الصغار لیست هي نفسها الموجهة إلى تعلیم  ،الرسالة

وكذالك بالنسبة للسن و الجنس وغیرها من المتغیرات التي تحدد أنواع ، الكبار

اظ على مجال الخبرة بین المرسل الجماهیر وكیفیة تقدیم الرسالة وكما أن الحف

 .) 123،  2005ذهبیة :  .(سیدهمالمستقبل أمرا ضروریا لتحقیق اإلقناع و 

 هوأهدافه وبهذا فتحدید الجمهور المستهدف وخصائصه النفسیة و االجتماعیة واحتیاجات

 یساعد أكثر على عملیة اإلقناع و التأثیر في مجال تعلیم الكبار.

 

 

  :الجو السیكولوجي -3

" إن  تغییر األفراد في أي مجال هو أمر صعب وجاد ، وال یحدث بسهولة 

،  لدلك فإن أي محاولة اإلقناع یجب أن تخلق وتهیئ جوا سیكولوجیا مالئما مطلقا 

 لتحقیق ذلك ،وهذا الهدف( اإلقناع) السیكولوجي یعني توسیع معلومات الجمهور حول

 ) 124،  2005(سیدهم ذهبیة : .المشكل المطروح قبل اتخاذ أي إجراء لتغییر سلوكه " 

 عامل الوقت :    -4

إن تغییر السلوك مهمة تتطلب عمال كبیرا ممتدا عبر أمد طویل ، فالوقت هو الوحدة 

األساسیة والحلیف الوحید للقضیة الدافعة عنها ، وهناك ما یتطلب وقتا طویال لحدوث 
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كبار فإننا نحدد الاإلقناع ویساعد الوقت على لفت االنتباه ،  فإذا كنا نتعامل مع فئة 

 لك تفرغ لذالوقت المناسب الذي ی

الموضوع وتحدید الجمهور المستهدف بتحدید  روعلى هذا فإننا ندرك  أهمیة اختیا

خصائصهم واحتیاجاتهم ومراعاة تهیئة الحالة النفسیة و الوقت الوالئم كعوامل لصیاغة 

، كاختیار  رالرسالة إال أنه یوجد عوامل أخرى یجب على المرسل أخذها بعین االعتبا

صول الرسالة التعلیمیة ب تقدیم الرسالة االقناعیة ، وذلك لضمان و وأسلو  االستماالت

 .)125، 2005(سیدهم ذهبیة: االقناعیة.

 االستماالت المستخدمة في الرسالة االقناعیة: -المطلب الثاني

التي نقوم بها في اآلخرین عن طریق استخدام مختلف األدلة  " االستمالة هي  العملیة

و الشواهد واألمثلة و البراهین والنوازع النفسیة و المیول و الرغبات لتقبل ما نقدمه لهم 

( ذهبیة سیدهم : من أفكار و آراء أو القیام بعمل معین أو تكوین اتجاهات محددة 

2005  ،126  ( 

االستماالت المستخدمة في الرسالة االقناعیةوهي وتوجد ثالث أنواع أساسیة من 

 االستماالت العاطفیة ، االستماالت العقالنیة ، استماالت التخویف .

 االستماالت  العاطفیة :-1

تستهدف االستماالت العاطفیة التأثیر في وجدان المتلقي وانفعاالته ، و اثارة حاجاته 

باالتصال ،  وتعتمد   محقق أهداف القائحواسه  بما ی ةالنفسیة واالجتماعیة ، ومخاطب

 االستماالت العاطفیة على ما یلي : 

 استخدام الشعارات و الرموز :-أ

تعتمد على خاصیة التبسیط المخل لعملیة التفكیر واختزال مراحله المختلفة عن طریق 

مما یجعل المتلقي ینقل هذه الشعارات و الرموز  إطالق حكم نهائي في شكل مبسط ،

 دون أن یمر بمرحلة التفكیر  .

باالتصال في صیغة واضحة ومؤثرة  موتشیر الشعارات إلى العبارات التي یطلقها القائ

بشكل یسهل حفظها وتردیدها ، وتصبح مشحونة بمؤثرات عاطفیة تثار في كل مرة 

 أنمات البراقة التي تحظى باحترام المتلقي دون تستخدم فیها ، وتستخدم الشعارات الكل
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: ( حسن عماد مكاوي ، لیلى  حسین السید االتصاليالوقتفي  اتحدد المعنى الدقیق له

2001 ،188 (. 

 :استخدام األسالیب اللغویة -ب 

یقول "دیل كارینجي " : " هناك طریقة  واحدة إلقناع أي فرد لعمل شيء تجعله 

. فاستخدام األسالیب اللغویة مثل:  )127،  2005ذهبیة سیدهم : ( یرغب في ذلك " 

 التشبیه و االستعارة والكنایة، أو الستفهام الذي یخرج عن كونه استفهاما حقیقیا

وجل األسالیب البالغیة التي تقرب  رإلى معنى آخر مجازي كالسخریة و االستنكا 

مكاوي، لیلى حسین السید:  (حسن عماد المعنى، وتجسد وجهة نظر القائم باالتصال

2001 ،189 ( 

 دالالت األلفاظ :  -ج 

من أسالیب تحریف المعنى اعتمادا على األلفاظ المستخدمة حیث تكون محملة 

بمشاعر معینة ، قد تكون سلبیة تضفي نوعا  من الرفض على االسم أو الفاعل 

 المصاحب لها وقد تكون ایجابیة .

الكلمة بكلمة أخرى لها داللة معنویة ویقصد بالداللة المعنویة استبدال  یمكن وكذلك

انتقال الذهن من مفهم اللفظ إلى ما یالزمه ، واستخدام دالالت األلفاظ المعنویة فتعني 

إعطاء فكرة معینة اسما له داللة عند الجمهور تؤدي إلى قبول أو رفض الفكرة أو 

 .)  189، 2001.(حسن عماد مكاوي ، لیلى السید : الشخصیة 

عاطفیة أخرى كصیغ أفعل التفضیل  وعلى غرار هذه االستماالت توجد استماالت

االستشهاد بمصادر ، عرض الرأي على أنه حقیقة معاني التوكید ، استخدام غریزة و 

 .القطیع

 العقلیة: تاالستماال-2

على مخاطبة عقل المتلقي وتقدیم الحجج و الشواهد المنطقیة وتفنید اآلراء  وتعتمد

 المضادة بعد مناقشتها وٕاظهار جوانبها المختلفة وتستخدم في ذلك: 

 .االستشهاد بالمعلومات واألحداث الواقعیة -أ 

 تقدیم األرقام  و اإلحصاءات . -ب 
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 .)190، 2001لیلى حسین السید : (حسن عماد مكاوي ، تنفیذ وجهة النظر األخرى.  -ج 

 استماالت التخویف: -3   

یشیر مصطلح استمالة التخویف إلى "مضمون الرسالة التي تشیر إلى  النتائج غیر 

التي تترتب على عدم اعتناق الملتقى أو قبوله لتوصیات القائم باالتصال ،  ةالمرغوب

درجة معینة من التوتر العاطفي ، تزید أو تقل  توسوف تنشط أمثال تلك االستماال

 .) 129،  2005(ذهبیة سیدهم : " وفقا لمضمون الرسالة 

 وتؤدي استمالة التخویف إلى جعل الملتقي یستجیب للرسالة في حالتین : 

 شدة اإلثارة العاطفیة تشكل حافزا لدى المتلقي لالستجابة لمحتوى الرسالة . - أ

وبالتالي تقلیل التوتر العاطفي عند تجنب األخطار توقعات الفرد بإمكان -ب 

 .االستجابة لمحتوى الرسالة

 العاطفیة هي : توجد ثالث عوامل تؤثر على شدة اإلثارة

(حسن عماد مكاوي الرسالة وخبرات االتصال السابقة للمتلقي. رمصد محتوى الرسالة،

 ).2001،191لیلى حسن السید:

 اإلقناعیة في الرسالةالتعلیمیة:األسالیب  -المطلب الثالث-

یعتمد المعلم في العملیة التعلیمیة إلیصال معلوماته إلى المتعلمین وٕاقناعهم بها 

على العدید من األسالیب بما یتوافق مع الموضوع وخصائص الجمهور الملتقي و 

 :منهاالتی

 وضوح األهداف مقابل استنتاجها ضمنیا : -1

اإلقناع یكون أكثر فعالیة عندما نذكر أهداف الرسالة تشیر الدراسات السابقة إلى أن 

. تشیر  هور عبء استخالص النتائج بنفسهأو نتائجها بوضوح بدال من إن نترك للجم

في هذا الصدد إلى أن هذه االعتبارات تذهب إلى أبعد من مجرد مشكلة الوضوح مقابل 

 الضمنیة وهي تتوقف على ظروف أخرى كثیرة مثل: 

 المتلقي .مستوى ذكاء  - أ

 درجة أهمیة الموضوع أو ارتباطه بالمتلقي. - ب

 نوع القائم باالتصال. - ت
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فالمالحظ أنه كلما زاد ذكاء المتلقي وتعلیمه كان من األفضل ترك الهدف 

ضمني وٕاذا كان الموضوع مهما للمتلقي سوف یكون لدیه معلومات كثیرة عنه وسوف 

لي یصبح تركه  لیستخلص النتائج یدقق ویتفحص حجج القائم باالتصال ونتائجه وبالتا

بمعرفته أكثر فعالیة ، كذلك إذا كان القائم باالتصال محل شكوك للمتلقي ، فإن تأثیره 

 2006( حسن عماد مكاوي ، لیلى حسین السید : سوف یقل إذا قدم الرسالة بشكل محدد 

،193-194(. 

 

 :  التجارب-2

فاألطباء و الباحثون الكیمیائیون  ،تأثیراالتجربة أكبر برهان على نجاح عمل ما و أقوى 

التخصصات العلمیة یطبقون بعض التجارب  لبة الدارسون للمواد العلمیة وذوو الط

المعملیة بجمیع أنواعها الطبیة و الكیمیائیة و الفیزیائیة وغیرها ألن التجربة أكبر وسیلة 

( عبد اهللا محمد العوشن  لإلقناع بصحة المعلومة العلمیة المقدمة للطالب و العلم أیضا

:1996،76-77(. 

 األدلة و الشواهد :-3

"یحاول أغلب القائمین باالتصال أن یدعموا رسائلهم االقناعیة بتقدیم أدلة أو عبارات 

صادر أخرى غیر القائم باالتصال تتضمن معلومات واقعیة أو آراء منسوبة إلى م

 یتفق مع موقف اآلخرین.شرعیة على الموقف القائم باالتصال و إظهار أنه و 

باإلتصال وهناك العدید من العوامل التي تلعب دورا أساسیا في تحدید نتائج عمل القائم 

فاستخدام األدلة و الشواهد یزید من مقدرة المصادر ذوي أهمها مصداقیة المتحدث، 

(حسن عماد مكاوي،لیلى حسن المصادر ذوي المصداقیة المنخفضة على اإلقناع

 .)2006،194السید:

 استخدام االحتیاجات و األهداف الموجودة لدى الجمهور المتلقي:-4

أن األفراد یكونون أكثر الجتماع و خبراء العالقات العامة الحظ علماء ا

 لتدعیم احتیاجاتهم وأهدافهم الموجودة وتدعم أبحاث االتصال هذا الرأي ـاستعداد 

تجعل الرأي أو السلوك الذي  و تشیر بقوة إلى الرسالة تصبح أكثر فعالیة حینما

أما خلق تیاجاته الموجودة فعال تعرضه یبدو للجمهور على أنه وسیلة لتحقیق اح



 الفصل الثالث:                             مقومات الرسالة اإلقناعیة في تعلیم الكباراألمییّن

 

67 

 

احتیاجات جدیدة وأهداف جدیدة و إجبار الجمهور على إتباع أسلوب إشباعها فیعتبر 

 ).2006،197حسن عماد مكاوي،لیلى حسین السید:(مهمة أكثر صعوبة 

 وضوح العرض و التقدیم:-5

المقصود بالعرض هو عرض المدرس لمادته العلمیة بشكل واضح یمكن طالبه من 

 إستیعابها.

 النقاش:-6

(صالح الدین طریقة المناقشة أول أسلوب إستخدمها المسلمون منذ بدایات اإلسالم 

وبموجب هذا األسلوب یقوم المدرب (المستقبل) بإعداد مجموعة من  )93شروخ:د.س،

األسئلة الموجهة لخدمة البرنامج ،ثم تشیر هذه األسئلة بتسلسل منطقي منظم و یترك 

المدربین اإلجابة عنها ومن ثمة التوصل وٕایاهم إلى إجابة عنها ،وعندما ینتقل إلى 

 ارف و تنمیة االتجاهات و القناعاتسؤال آخر و هكذا یتم إیصال المعلومات و المع

غیر أنه یحتاج إلى مهارة و بأسلوب السؤال و النقاش الموجه وهو أسلوب شائع ومثیر 

(أكرم كفاءة فائقة في إدارة النقاش و توجیهه لیخدم الهدف بصورة جیدة

 .)2003،124رضا:

 الوعظ (النصح و اإلرشاد):-7

التحذیر،وقد وعظ القرآن الناس على الوعظ هو النصح و التذكیر بالعواقب و 

نحو ما نرى ومنه تعلم المسلمون كیفیة الوعظ و مثاله قوله تعالى:"إن كنتم تحبون 

و اهللا غفور رحیم، قل أطیعوا اهللا  اهللا.....فاتبعوني یحببكم اهللا ویغفر لكم ذنوبكم

الدین صالح ).(32-31فإن تولوا فإن اهللا ال یحب الكافرون."(آل عمران/والرسول 

 ).100شروخ:د.س،
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 ضرب األمثال:-8

أسلوب ضرب األمثال یستخدم لتأكید صحة االفتراضات و الحقائق ألهمیتها و قوة 

 .)1996،89(عبد اهللا محمد العوشن:تأثیرها 

وثمة تعلیم بالمثل قائم على التقلید كتعلیم جبریل الرسول صلى اهللا علیه وسلم الوضوء 

و الصالة و كانت الصالة أول ما إفترضت على الرسول ركعتین في كل صالة ثم أن 

اهللا في الحضر أربعا،وأقرها في السفر على فرضها األول ركعتین،و عندما افترضت 

لیه وسلم كما رأى جبریل و الرسول بأعلى مكة جاء جبریل و الرسول صلى اهللا ع

ر فهمز له بعقبیه في ناحیة الوادي ،فانفجرت منه عین ،فتوضأ جبریل و الرسول ینظ

بریل ثم توضأ الرسول صلى اهللا علیه وسلم كما رأى جإلیه لیریه كیف الطهور للصالة 

صالح (و صلى الرسول بصالته،ثم انصرف جبریل یتوضأ ثم قام جبریل فصلى به 

 ).98الدین شروخ:د.س،

 التعزیز: -9

مة الطیبة و اإلبتسامة العریضة بإستخدام الكل یكون التعزیز في الرسالة اإلتصالیة

التحیة و التي تتبع من أعماق القلب و اللغة المفعمة بالعواطف ،كل ذلك یساهمفي و 

أو معنویا أو مادیا وقد یكون التعزیز مادیا المستقبل أو تعدیله أو تغییره  تعزیز إتجاه

 ).200،1993إبراهیم أبو عرقوب:(ومعنویا معا

 التكرار:-10

یؤمن عدد كبیر من علماء اإلتصال بأن تكرار الرسالة من العوامل التي تساعد 

 ).198،2006حسن عماد مكاوي،لیلى حسین السید:(على اإلقناع 

لكن لیس التكرار الممل كتكرار األشیاء البسیطة و المألوفة لدى المستقبل ألنه یعرفها 

و لكن تكرار أشیاء جدیدة لم یسمعها المستقبل أو یقرأها من قبل أو تحمل له معلومات 

 .) 1993،200إبراهیم أبو عرقوب:(جدیدة 

لقي باستمرار بتذكیر المت وتؤكد الدراسات التي أجراها"بارتلیت"أن التكرار بالتنویع یقوم

حسن عاد مكاوي،لیلى (ویشیر في نفس الوقت احتیاجاته و رغباتهبالهدف من الرسالة 

 . )2006،198حسین السید:
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 القصة:-11

ق و تعامل واقعیة أحد األسالیب التربویة و التعلیمیة الناجحة لما یتوفر فیها من التشوی

یة المختلفة وقد جاء في القرآن الكریم و تأثر مع العواطف اإلنسانالنفس البشریة 

 ).1996،87(عبد اهللا محمد العوشن:،قصص األنبیاء  كقصة عیسى و موسى

 أسلوب الترغیب و الترهیب:-12

قد یلجأ المرسل إلى استخدام لغة الترغیب و الترهیب أو الثواب و العقاب إلقناع 

 ).،1993،201(إبراهیم أبو عرقوب:المتلقي قبل و المست
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 خالصة:

من خالل ما تم عرضه في هذا الفصل استخلصنا أن العملیة االقناعیة تمر بعدة 

عناصر وأن لكل عنصر دوره في العملیة التعلیمیة االتصالیة  (االقناعیة) حیث بغیاب 

أحد العناصر  یؤدي الى فشل عملیة اإلقناع إّال أنه أیضا هناك نظریات تفسر هذه 

مثل نظریة التعلم ،التنافر... وٕاال أن هناك أسالیب إقناعیة عدیدة للتعلم على العملیة 

كبار واحتیاجاتهم لامعلم الكبار استعمال كل أسلوب وفقا لخصائص الجمهور المتعلمین

 وأهدافهم.  
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 تمهيد:

تعتبر الدراسات الميدانية ضرورة حتمية في الدراسات الخاصة بالعلوم 

و اإلنسانية، و مرحلة أساسية من مراحل البحث، التي  اإلجتماعية

تتضمن القيام بإجراءات وخطوات منهجية أساسية تسمح بالحصول 

 على البيانات الآلزمة التي تشكل المصدر األساسي للباحث 

 على النتائج المرجوة.  

 وخصائص المبحوثین. بمیدان البحثالمبحث األول: التعریف 

 .البحث یدانف بمالمطلب األول: التعری

متوسطة بوتشاشة أحمد: تقع في حي السالم خروبة مستغانم أفتتحت سنة  -

حجرة و  20متر مربع، ھیكلھا یحتوي على 2060، المساحة المبنیة 2003

و ملعب.عدد مكتب إداري، ودورة میاه،  56مخبرین و ورشتین و مكتبة، و

 تلمیذ. 813أستاذ، عدد التالمیذ  33 األساتذة الموجودین بھا

مساحتھا  1976سست سنة تأتقع في مدینة  مستغانم،  مدرسة أبو بكر بلقاید:  -

متر مربع، مساحة الفنا  900المساحة المبنیة منھا ، متر مربع  6700الكلیة   

معلم،  13متر مربع، تعمل بنظام الدوام الواحد، عدد المعلمین الموجودین بھا  5860ء

 تلمیذ، یتوفر فیھا مطعم ومدفأة. 320إثنان منھم للفرنسیة، عدد التالمیذ 

تحصلنا على ھذه المعلومات من طرف مدراء المؤسستین التي : مالحظة -

 أجریت فیھما الدراسة.
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 المطلب الثاني: خصائص المبحوثین.

 السن.حسب  المبحوثات توزیع یبین: ) 1جدول رقم (ال

 

-45من المبحوثات أعمارهن تتراوح مابین  %40) أّن نسبة 1یتبّین من الجدول رقم(

سنة في  66-56أعمارهن تتراوح مابین من المبحوثات %33سنة ثم تلیها نسبة  55

 سنة فأكثر. 67أعمارهن  من المبحوثات %27حین نسبة 

نظرا لما تّم اإلسفار عنه من نتائج في الجدول فقد مثلت أكبر نسبة للشریحة التي 

تتطلع أكثر لإلندماج في الوسط اإلجتماعي والمهني، وهذا ألن المبحوثات في هذه 

المرحلة العمریة یتمتعن بصحة جیدة من سمع وبصر وقوة جسدیة إضافة إلى بعض 

ة التي حفزتهن على اإللتحاق بمراكز محو األمیة و تعلیم. كذلك من الظروف األسری

بینهن مبحوثات لم یعد لدیهّن أطفال صغار في المنزل بحاجة إلى الرعایة و التربیة، 

مثال، وهذا ماخلق لدیهن  أو وجود من یعینهّن ویقاسمهّن أشغال المنزل كزوجة اإلبن

النسب 

 المائویة%

التكرارات 

 (ك)

 السن

%40 19 44_55  

%33 16 56-66  

فأكثر 67 13 %27  

 المجموع 48 %100
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، ألن من إجتماعیة أجبرتهن على التعلم فراغ كبیر في الوقت وراحة نفسیة، أو ظروف

بین المبحوثات یمارسن وظائف كالتنظیف في المؤسسات العمومیة أو الخاصة أو 

یشتغلن طبخات في المؤسسات التربویة، وبهذا فالوظیفة تتطلب منهّن أن یكّن 

حتى یقمن بأدوارهن على أحسن وجه. إّال أن النسب سرعان مابدأتباإلنخفاض  متعلمات

كاتدهور في حالتها الغیر المتعلمة  ا یعود إلى جملة من العوامل التي تحیط بالمرأة وهذ

لسمع والبصر أو إصابتها بأمراض مزمنة أو لظروف الصحیة من ضعف في حاسة ا

ثقافیة كالعادات والتقالید لبعض األسر التي ال تسمح بتعلم المرأة وتعتبر خروجها من 

الشعور بالخجل واإلرتباك من طلب العلم في سن المنزل عار أو لعامل نفسي وهو 

تبقى النسب في انخفاض مستمر . و متأخرة عمال بالمثل القائل:"مین شاب علقلوا كتاب"

داخل مراكز محو األمیة وتعلیم الكبار، واألمر یعود إلى أن بعض النساء یعتبرن أنهن 

المرحلة التي یقل لم یعّدن بحاجة إلى التعلم بعدما أصبحن في سن الشیخوخة فهي 

 دور اإلنسان فیها داخل األسرة والمجتمع وبالتالي هو غیر ملزم على التعلم.
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 .المدنیةحسب الحالة  المبحوثاتتوزیع  یبین: )2جدول رقم(ال

النسب 

 %المائویة

التكرارات 

 (ك)

المدنیةالحالة  

 متزوجة 31 %65

 مطلقة 2 %4

 أرملة 15 %13

 المجموع 48 %100

من المبحوثات متزوجات، وتلیها نسبة  %65نسبة أّن  :)2یتبّین من الجدول رقم (

 من المبحوثات مطلقات. %4من المبحوثات أرمالت، و نسبة  31%

إستنادا على ماورد من نسب مائویة أن أكبر نسبة من المبحوثات هّن متزوجات وهذا 

شجیع األزواج لزوجاتهم بسبب تلقیهّن الدعم والتشجیع من قبل محیطهن األسري، كت

یعود إلى عدة  واألبناء ألمهاتهم. كما لمسنا نسبة معتبرة من المبحوثات أرمالت واألمر

أسباب فمن بینهن لم یكن لدیهن فرصة للتعلم في حیاة أزواجهن بسبب منعهن من 

الخروج خارج المنزل أو إلتحقن بمراكز محو األمیة وتعلیم الكبار للتخلص من الوحدة 

انخفضت بشكل  حث عن عالقات إجتماعیة تنسیهّن فراق أزواجهن. إّال أن النسبوالب

ملفت لإلنتباه بالنسبة للمبحوثات المطلقات، نظرا ألن المطلقة همها األساسي هو 

 البحث عن قوتها ولهذا نجدها تبحث عن العمل أكثر من العلم فالظروف اإلجتماعیة
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أجبرتها على ذلك فالمرأة المطلقة وخاصة الغیر العاملة فهي معرضة ألنواع التحقیر 

من طرف أفراد المجتمع، فلم یعد أثر لتلك القبیلة التي كانت تحمي المرأة واإلهانات 

المطلقة وتعتني بها، فالمجتمع عرف موجة من التغیرات على كافة األصعدة واألنظمة 

إنتقلت األسرة من أسرة ممتدة التي كانت تحث على  والنظام األسري خاصة، حیث

به نوویة، فهذه التغیرات التي تحدث التماسك والتضامن بین أفرادها إلى أسرة نوویة أوش

 داخل المجتمع أجبرت المرأة المطلقة اإلعتمادعلى نفسها في قضاء حوائجها.

   .حسب نوع األسرة المبحوثاتتوزیع یبین : )3جدول ر قم(ال

 

 

 

 

 

من المبحوثات من أسر نوویة، في  %56) أّن نسبة 3یتبّین من الجدول رقم (

 من المبحوثات من أسر ممتدة.44%المقابل نجد نسبة  

النسب 

 المائویة%

التكرارات 

 (ك)

 نوع األسرة

 نوویة 27 %56

 ممتدة 21 %44

 المجموع 48 %100
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اللواتي من أسر نوویة، فاألسر النوویة في  فقد مثلت أكبر نسبة للمبحوثاتعلى العموم 

طبیعتها تتألف من زوج وزوجة و أبناء فینصرف الزوج إلى العمل و األبناء إلى 

المدارس وتبقى الزوجة لوحدها في البیت مّما یجعلها تشعر بالوحدة و الملل وهذا ما 

لیم الكبار بغیة یؤدي بها إلى محاولة كسر الروتین و إلتحاقها بمراكز محو األمیة و تع

نشاء عالقات إجتماعیة. إّال أن المبحوثات المنحدرات من أسر ممتدة فنسبتهن التعلم وإ 

كانت أقل من النسبة السابقة، حیث المرأة الغیر المتعلمة التي تنتمي إلى أسرة ممتدة 

حیث نجد حظوظها و فرصها لتعلم قلیلة، ألن األسرة الممتدة بها عدد كبیر من األفراد 

لزوج والزوجة واألبناء والجد والجدة واألحفاد، هذا العدد من األفراد یتطلب من المرأة ا

حاجة كل فرد من تلك األسرة من تربیة أبناء وطبخ وغسل المالبس وتنظیف أن تلبي 

البیت وغیرها من األشغال المنزلیة، هذه األمور تمنع المرأة الغیر المتعلمة من التحاقها 

 ة وتعلیم الكبار نظرا لضیق الوقت و كثرة المطالب و الحاجات.بمراكز محو األمی
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 .أھالیھن على التعلم من قبل یبین مدى مساعدة المبحوثات:)4(جدول رقم ال

 

أهالیهن یساعدهن من المبحوثات أحیانا  %43أن نسبة  :)4یتبین من الجدول رقم (

حین في  المبحوثات أهالیهن ال یساعدهن على التعلم من %40ونسبة ، على التعلم

 .أهالیهن یساعدهن على التعلم من المبحوثات %17نجد نسبة 

اللواتي یجدن أحیانا من یساعدهن على التعلم في األسرة النسبة  مثلت المبحوثات

األكبر، خاصة اللواتي ینتمین إلى أسرة ممتدة حیث بها عدد كبیر من أفرادها وقد 

یكون كلهم متعلمون، أین ستجدن ید العون بكثرة للتعلم، أیضا من المبحوثات من 

بالتالي ستكون لدیهن فرصة یدرسون في المدارس اإلبتدائیة و  لدیهن أطفال صغار

 للتعلم مع أطفالهن فكالهم یدرسون بشكل بسیط وٕابتدائي كالقراءة والحساب... 

واألمر یعود  أسرهنإّال أّن من بین المبحوثات ال تجدن من یساعدهن على التعلم في 

إلى أن معظم المبحوثات من أسر نوویة بحیث یكون أزواجهن وأبنائهن غائبون لوقت 

النسب 

 %المائویة

التكرارات 

 (ك)

مدى 

 المساعدة

 نعم 8 %17

 أحیانا 21 %43

 ال  19 %40

 المجموع 48 %100
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المنزل، كما أن تعلیم الكبار األمیین أمر لیس بالهین فهو یتطلب الصبر و طویل عن 

حتى یتمكنوا من ایصال المعلومات إلیهن وهذا مایؤدي الجهد الكبیر من قبل أسرهن 

بأفراد األسرة إلى التخلي عنهن وعدم مساعدتهن على التعلم. في المقابل هناك 

سرهن بشكل یومي ومستمر حیث تكون مبحوثات لدیهن من یساعدهن على التعلم في أ

ناتجة من قبل األشخاص الذین شجعوهن على اإللتحاق بمراكز محو هذه المساعدة 

لألسرة الذي یؤمن بالعلم ویشجع على التحصیل  األمیة، حتى المستوى الثقافي

للشهادات العلمیة له دور فعال في المساعدة على التعلم، وهذا بهدف تمكن كل فرد 

 من تلك األسرة باإلعتماد على نفسه في قضاء حوائجه.
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 الحالة الصحیة للبحوثات. یبین :)5جدول رقم(ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من المبحوثات تعانین من عّدة مشاكل  %37أّن نسبة  :)5یتبّین من الجدول رقم (

من  %29السمع و البصر و أمراض مزمنة، و نسبة  حاسة  كالضعف فيصحیة 

من المبحوثات تعانین  %18تعانین من الضعف في حاسة البصر، و نسبة  المبحوثات

من المبحوثات تعانین من الضعف في حاسة  %13من أمراض مزمنة ، ونسبة 

 من المبحوثات بدون مرض.  %2السمع، ونجد نسبة 

النسب 

 المائویة%

التكرارات 

 (ك)

الصحیة الحالة  

 ضعف السمع  6 %13

 ضعف البصر  14 %29

 أمراض مزمنة 9 %18

سمع  18 %37

وأمراض وبصر 

 مزمنة 

 بدون مرض 1 %2

 المجموع 48 %100
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ها المبحوثات حیث تعتبر هذه المشاكل عائق إن هناك عّدة مشاكل صحیة تعاني من

بشكل جید، وتعود هذه المعاناة إلى عامل السن ألن من بینهن قد تجاوزن  تعلمهن أمام

 سنة وهي المرحلة العمریة التي فیها تبدأ قوى اإلنسان بالتراجع والضعف والوهن. 67

 یبین مھنة المبحوثات.): 6الجدول رقم(

النسب 

 المائویة%

التكرارات 

 (ك)

 المهنة

 عاملة 2 %4

 متقاعدة 2 %4

 بطالة 44 %92

 المجموع 48 %100

من  %4بطاالت، و نسبة  من المبحوثات %92) أّن نسبة 6یتبّین من الجدول رقم (

 من المبحوثات متقاعدات. %4المبحوثات عامالت، وبنفس النسبة نجد 

هذه الفئة تحتل المساحة األكبر في إّن أغلب المبحوثات هّن غیر عامالت، لهذا نجد 

مراكز محو األمیة و تعلیم الكبار ألن ال یوجد مایشغلهن عن التعلیم، في حین تتواجد 

في مراكز محو األمیة وتعلیم الكبار مبحوثات عامالت، وهي نسبة ضئیلة جّدا مقارنة 

ف تمنعهن مع النسبة السابقة بحكم أن النساء العامالت الغیر المتعلمات لدیهن ظرو 

كل مؤسسة التي من اإللتحاق بمراكز محو األمیة وتعلیم الكبار منها قوانین و نظام 
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تشتغل بها كل عاملة، فبعض المؤسسات غیر متسهالت مع العمال، وال یوجد فیها 

قى النسبة الضئیلة هامش للحریة الذي یمنح العامل فرصة لقضاء حاجاته كالتعلم. وتب

ات والسبب هو أن الشخص المتقاعد یحاول أن یستغل ما عند المبحوثات المتقاعد

و األقارب و المناطق، و القیام برحاالت فاته أثناء كان في العمل من زیارات لألهل 

مع العائلة و األصدقاء، أّما بالنسبة للتعلم فلم یعد مهم عنده بعد التقاعد خاصة إذا 

 ، وقتلت فیها الرغبة كان الشخص هو إمرأة التي حرمت من التعلم في صغرها

 و اإلرادة في طلب العلم، فكیف بها اآلن أن تطلب العلم بعدما أصبحت عجوز؟
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 المیدانیة. نتائج الدراسة معطیات المبحث الثاني: عرض وتحلیل

 المطلب األول: عرض وتحلیل معطیات نتائج الفرضیة األولى.

 من وجهة نظر المبحوثات. ات): یبین مدى تعامل المعلم7جدول رقم(

من المبحوثات تصّرحن بأن المعلمات تھتم  %98 أّن نسبة :)7الجدول رقم (یتبیّن من 

المعلمات تجیبھّن عن  تقرن بأنّ  من المبحوثات %98بھّن داخل حجرة الدراسة، ونسبة 

المعلمات  من المبحوثات تعترفن بأنّ  %96األسئلة التي یطرحنھا علیھن، ونسبة 

المعلمات ال  من المبحوثات تؤكدن بأنّ  %4ونسبة  تصغین إلیھّن عند الحدیث معھن.

المعلمات ال  من المبحوثات تقرن بأنّ  %2، ونسبة عند الحدیث معھنتصغین إلیھن 

من المبحوثات تقرن كذلك بأّن المعلمات ال  %2حجرة الدراسة، ونسبة  تھتم بھن داخل

 تجیبھن عن األسئلة التي یطرحنھا علیھن.

یدل على  ھذا ،ت تھتم بھّن داخل حجرة الدراسةصرحن بأن المعلمامعظم المبحوثات 

 منھ   التواصل مع المتعلم والتقرب .أن ھناك تواصل كبیر بین المعلمات والمبحوثات

  نعم ال المجموع

النسب  كیفیة التعامل

 المائویة%

التكرارات 

 (ك)

النسب 

المائویة

% 

التكرارات 

 (ك)

النسب 

المائویة

% 

التكرارات 

 (ك)

 اإلصغاء %46 %96 %2 %4 %48 %100

 اإلهتمام %47 %98 %1 %2 %48 %100

 اإلجابة %47 %98 %1 %2 %48 %100
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یعطي للمعلم فكرة عن الطرق و الوسائل التي تساعده في التعلیم مثال كإقتراح مواضع 

تعترفن على أن المعلمات تجیبھن عن  ، و نجد أیضا أغلب المبحوثاتیفضلھا المتعلم

األسئلة التي یطرحنھا علیھن و من ھذا نلتمس أن مستوى المعلمات یتناسب مع البرامج 

ینبغي أن یكون مثقفا وملما بالكثیر وخاصة معلم الكبار التعلیمیة. إذن ینبغي على المعلم

في الحیاة ھم بحاجة من المعارف والعلوم ألن الكبار لھم الكثیر من الخبرات والتجارب 

إلى من یناقشھم فیھا. من جھة أخرى نرى أن معظم المبحوثات تؤكد بأن المعلمات 

صفة اإلصغاء البد منھا في تصغین إلیھن وھذا دلیل على حسن أخالق المعلمات، ف

مراكز محو األمیة وتعلیم الكبار، فالمتعلم في مراكز محو األمیة یبذل كل ما في وسعھ 

لى المعلم أن یصغي إلیھ، فإحدى وظائفھ المصوغة في األھداف العامة ھو كي یتعلم، فع

التعزیز النفسي محاوال إعطائھ حلوال لمشاكلھ اإلجتماعیة والنفسیة حتى یواصل 

 تعلیمھ.

 .اكتساب المبحوثات للمعلومات یبین مدى:(8)جدول رقم                

 

 

 

 

 

من المبحوثات صّرحن بأن المعلمات  %96): أن نسبة 8یتبّین من الجدول رقم(

من المبحوثات أكدن بأن المعلمات ال  %4تساعدھن على اكتساب المعلومات، و نسبة 

 تساعدھن على اكتساب المعلومات.

 إن اكتساب المعرفة و شعور المتعلم بأھمیتھا في حیاتھ ووضوحھا و طریقة تقدیمھا 

مدى اكتساب 

 المعلومات

التكرارات 

 (ك)

النسب 

 %المائوية

 %96 46 نعم

 4% 2 ال

 100% 48 المجموع
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 التعلم على نحو من طرف المعلم بطریقة جیدة تسھم في تطویر اتجاھات المتعلم نحو

فمنھاج  تعلیم النساء یعتمد على و أن الفئة المستھدفة ھي فئة النساء، ايجابي، خاصة 

حدود المعرفة الدینیة وحدھا، بل یتجاوز ذلك إلى منظور شمولي ال ینحصر عند 

تنشئة النساء المستھدفات بالتكوین تنشئة إجتماعیة متكاملة المناحي تسعى إلى غرس 

ضروریة حول البیئة في نفوس النساء وامدادھن بمعارف مبادىء وقیم دینیة وأخالقیة 

حول المعاملة ع واألسرة والصحة وربط التعلم بمحیطھن وبیئتھن كاقتراح مواض

 الزوجیة.

 .تقدمھا المعلماتالمعلومات التي  یبین مدى استفادة المبحوثات من ):9الجدول رقم(

 

 

 

 

المقدمة  استفدن من المعلومات من المبحوثات %84): أن نسبة 9یتبّین من الجدول(

 من المبحوثات لم یستفدن من المعلومات المقدمة إلیھن. %16إلیھن، أّما نسبة 

تظھر إستفادة المتعلم من التعلیم من خالل سلوكاتھ وتصرفاتھ الحسنة كطریقة معاملتھ 

المعلومات التي تحصل علیھا من التعلیم مع الغیر بأسلوب متحضر، كما أنھ یوظف 

 و حل المشاكل التي تصادفھ في حیاتھ و غیرھا في عّدة أموركتربیة األبناء 

 نظرا لجملة  ستفدن من التعلیمتمن األمور الحیاتیة. إالّ أّن ھناك مبحوثات لم 

ن البرنامج الدراسي وھذا بسبب اإلھمال م صعوبة من الصعوبات التي یواجھنھا، منھا

الفروقات قبل الجھة المعنیة لمحو األمیة و تعلیم الكبار، حیث أنھا لم تراعي السن و 

مدى اإلستفادة من 

 المعلومات

النسب  التكرارات (ك)

 %المائویة

 %84 40 نعم

 %16 8 ال

 100% 48 المجموع
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، فكلما تقدم الشخص في السن قّل استعابھ للمعرفة الجدیدة بین المبحوثات الفردیة

بسبب التدھور في القدرات العقلیة خاصة الدروس التي یحتویھا كتاب اللغة العربیة، 

نیة وتاریخیة معقدة تفوق مستوى المبحوثات، أیضا من على نصوص دی فھو یحتوي

المسائیة وھي  بین الصعوبات عدم مالءمة الوقت، ألن تعلیم المبحوثات یتم في الفترة

(األزواج و األبناء) الفترة التي یعود فیھا أزواجھن وأبنائھن إلى منازلھن وھم بحاجة

المبحوثات على الغیاب أو إلى من یلبي حاجاتھم من مأكل و ملبس، وھذا ما یجبر 

التأخر عن الصف الدراسي في الوقت المحدد وھذا ما یتسبب في ضیاع المبحوثات 

 للكثیر من المعلومات و المعارف التي تفیدھن. 

 .اتلھدف المتعلم اتیبین مدى اتباع المعلم: )10الجدول رقم(             

 

 

 

 

 

من المبحوثات صّرحن بأن المعلمات  100%): أن نسبة 10یتبّین من الجدول رقم(

 على اتباع دائم ألھدافھن المرجوة.

 الجمیع إلى تحقیقھ سواء واحد یسعى اتباع المعلمات ألھداف المتعلمات ھو ھدف 

أو الجمعیات المعنیة والدیوان الوطني لمحو األمیة و تعلیم الكبارمن طرف المعلمأ

 داخلبمحو األمیة كجمعیة إقرأ أو الدولة بصفة عامة وھو القضاء على ظاھرة األمیة 

األمیة في سنة ظاھرة على  أو التقلیل من نسبتھا، وتسعى الجزائر للقضاء المجتمع

2016. 

مدى اتباع المعلم لھدف 

 المتعلم

النسب  التكرارات (ك)

 %المائویة

 %100 48 نعم

 0 0 ال

 100% 48 المجموع
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 .( تعدد اإلجابات) اتالصفات المتوفرة في المعلم یبین ):11الجدول رقم (

 

 

 

 

 

 %38، ونسبة الصبرمن المبحوثات مثلت  %44): أن نسبة 11من الجدول رقم(یتبین 

 .العطف من المبحوثات مثلت %18ونسبة ، التواضعمن المبحوثات مثلت 

في تعلیم الكبار األمیین ھي إن من أبرز المعوقات التي تواجھ العملیة التعلیمیة 

صعوبة مقررات المنھج وكثافتھ بالنسبة للدارسین نظرا الختصار مرحلة األمیة ألقل 

طلب من من عامین، إضافة إلى عدم موافقة المنھج لقدرات و میول الدارسین، لھذا یت

معلم الكبار أن یتحلى بالصبر مع المتعلمین، كما علیھ أن یتواضع معھم فالتواضع مع 

ویخلصھ من عقدة النقص حول المعرفة العلمیة، أیضا المتعلم یمنحھ الثقة بالنفس 

المعلم الجید یكون متعاطف مع المتعلمین یشعر بمعاناتھم و یدرك مشاكلھم الخاصة 

 وتعلیم الكبار.مراكز محو األمیة خارج 

 

 

 

 

النسب  التكرارات (ك) الصفات

 %المائویة

 %38 30 التواضع

 %44 35 الصبر

 18% 15 العطف

 %100 80 المجموع
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 المطلب الثاني: عرض وتحلیل معطیات نتائج الفرضیة الثانیة.

 معطیات المقابلة األولى: عرض وتحلیل -أوال

 عرض:ال -1

المستوى العلمي السنة الثالثة ثانوي، تخصص أداب وعلوم إنسانیة، بدأت التدریس "

 خالل ھذه المدة خبرة التدریس، واستفدت كذلك  ، إكتسبت2009في سنة 

 من المتعلمات حیث یزودونني بالنصائح المتعلقة بالحیاة. كما أني تلقیت تكوینا 

من طرف أساتذة، وكان التكوین حول مراحل التدریس حتى ال نقع في أخطاء أثناء 

 الكبیر، كذلك التكوین كان حول شخصیة الكبیر(العقلیة)، الزم نسایسو التدریس

حتى ال ینفر من التعلیم مثل اإلبتسامة والمزاح معھ كذلك لھ الحریة في الدخول 

بین المشاكل التي أواجھھا مع  من والخروج من القسم، عدم جبره والضغط علیھ.

، یكون حسب ظروف المتعلمة مثل المتعلمات ھو النسیان و الغیابات، وھذا لیس دائما

المناسبات كاألعراس، حضور المآتم... بالنسبة للبرنامج فھو مناسب للدارسات 

ومناسب لسنھم كذلك، حّتى أّن المتعلمات یشاركن داخل القسم ویعطونني أمثلة من 

الواقع، ألن الكبار لدیھم خبرات.ال أعتمد على البرنامج المقرر فقط وإنما أحیانا 

كتحفیظ القرآن، خاصة و أن الھدف األساسي للمتعلمات ھو دروس من عندي أضیف 

 المشاكل التغلب علىحتى أتمكن من  وأتحاور معھن،  غباتھنحفظ القرآن فأنا أھتم بر

أقدم لھن أمثلة كذلك حتى أتمكن من ایصال المعلومة إلیھن ، كما أني التي تتعلق بھن 

أقوم بترمیز بعض الحروف حتى یسھل من الواقع تكون لھا عالقة بالموضوع و

 ال حرف الیاء نسمیھ بطة، كما أقوم بقراءة النص عّدة مرات والقراءة تكون حفظھا مث

 "یقراو. باللغة العربیة حتى تتمكن الدارسات من تعلم اللغة باش یفھمو واش راھم
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 :تحلیلال - 2

إشتراك المعلم في عملیة تعلیم الكبار خاصة األمیین منھم عن الصغار ھو  ما یمیزإّن 

التعلم، مّما یحسن مستوى المعلم، ففي داخل صف الكبار تكون خبرة المتعلم على قدر 

حیث یستفید كالھما من معارف وخبرات من األھمیة لدرجة أنھا تعادل معرفة المعلم، 

اآلخر. كما أنھ ال ینبغي على المعلم أن یضغط على المتعلم ویجبره على التعلم، ال بد 

یشعرون بالخجل  أن یراعي الخصائص الوجدانیة لھ، فبعض األشخاص األمیین

واإلرتباك من اإللتحاق بمراكز محو األمیة وتعلیم الكبار والسبب یعود إلى ضعف 

، فبعض أفراد المجتمع یرون بأن إلتحاق المستوى الثقافي للبیئة اإلجتماعیة المحیطة

تأخرة أمر ال یستحق العناء وھذا الكبار بمراكز محو األمیة وخاصة في سن م

الكبار األمیین، وعلى المعلم أن یتخلى عن القیادة إذا لزم األمر مایزیدمن فشل إرادة 

ویترك زمن التعلم مفتوحا یتعلم كل منھم حسب ظروفھ ورغباتھ، وھذا یتطلب من 

ومعارف تلبي رغبات  المعلم أن یكون متفتحا على اآلخرین حتى یكتسب معلومات

الب كل متعلم، مثال یتعلم من زمالء العمل ویستشر ذوي الخبرة في المجال حتى ومط

یطور من تكوینھ، وكیفیة ایصال المعلومة إلیھم، فالكبار ال یقبلون أفكار و خبرات 

اآلخرین بسھولة فھم یتعلمون األشیاء الجدیدة التي یمكن ربطھا بخبراتھم السابقة. إذن 

ویفضل استخدام أسلوب األنشطة ألن للكبار األمیین طریقة المحاضرة غیر مناسبة 

لكن ال یخلو أي عمل من مشاكل ومعوقات .الكبار یتعلمون بالتطبیق والمشاركة

ویكون النسیان والغیاب إحداھما وھذا یعود إلى عّدة ظروف صحیة و أسریة و 

الذاكرة قدراتھ العقلیة كالضعف في إجتماعیة، فكلما تقدم الشخص في السن قلّت 

، أیضا الظروف األسریة خاصة و أن المتعلمات أغلبھن في سن الشیخوخة

واإلجتماعیة التي تجبرھن على الغیاب كاألشغال المنزلیة، مشاركة أحزان و أفراح 

. یبقى دور المعلم ھنا الغیر و ھذا وفق العادات و التقالید المفروضة على المتعلمات

بل المتعلم و علیھ أن یأخذ العوامل الخارجیة ھو اإلستذكار حتى یتم حفظھا من ق

 للمتعلم في اإلعتبار.
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إّن الخصائص النفسیة و اإلجتماعیة تعتبر أمرا ھاما في برامج محو األمیة وتعلیم 

الكبار لھذا ینبغي أن تأخذ ھذه البرامج بعین اإلعتبار خصائص الكبار فلقد أّكد یحي 

للكبار حیث أشاروا إلى ذلك  النفسیة ھندام وزمالؤه على أھمیة تحدید الخصائص

بقولھم:" لعل من أھم األسباب التي أعاقت الجھود في میدان محو األمیة خالل األعوام 

عدم اإلھتمام بالخصائص النفسیة للكبار" فالبرامج تسھم في تشكیل السابقة ھی

اإلتجاھات والمیول و الرغبات و ومیولھ نحو موضوعات معینة كحفظ القرآن ألن 

یھتمن باألمور األخرویة غالبیة المتعلمات ھّن في سن الشیخوخة األمر الذي یجعلھن 

أكثر من الدنیاویة فالمعلم في مراكز محو األمیة وتعلیم الكبار في بعض األحیان یترك 

الدوافع ألن كلھا تؤثر في المجال للمتعلمین في اقتراح مواضع تھمھم، یعني خلق 

فاإلھتمام برغبة المتعلم تحرك قابلیتھ للمعرفة و اإلكتشاف  إقبال المتعلم على التعلم،

جو دیمقراطي یمّكن الكبار األمیین من المناقشة والحوار، فالدوافع لدى الكبار عدیدة 

،لھذا ینبغي ومتنوعة ویصعب حصرھا نظرا التساع فئاتھم و اختالفھم فیما یرغبون

م أشخاص ناضجون ولھم معارف اإلعتماد على أسلوب الحوار و المناقشة معھم ألنھ

سابقة إلى درجة أن المعلم بإمكانھ أن یرمز الحروف ویعطي لھا اسم موجود في 

الواقع المعاش حتى یسھل حفظھا و ھذا یتطلب ربطھا بین المعلومات الشخصیة 

یسعى المعلم أیضا إلى اكساب المتعلم اللغة العربیة للمتعلم و معاني ھذه الرموز. 

لحفظ التراث والتقالید التي نشأ علیھا الفرد واللغة  لغة ھي الوعاء الحقیقيومعانیھا، فال

 العربیة لغة القرآن، أیضا باللغة یتمكن الفرد من التواصل مع غیره.

 عرض وتحلیل معطیات المقابلة الثانیة: -ثانیا

 :العرض– 1

منذ  المستوى العلمي السنة الثالثة ثانوي تخصص إلكترون تقني، بدأت التدریس"

خبرة كبیرة من التعلیم كطریقة التدریس مثال، تلقیت تكوین خاص  لقد استفدت 2005

من طرف مفتش الدیوان إضافة إلى التكوین ھناك نصائح أتلقاھا من طرف مدیر 

الدیوان والتكوین ویتم ھذا كل سنة، في التكوین كنا نتلقى دروس حول كیفیة إلقاء 
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ضا حول كیفیة فھم نفسیة الكبار و كیفیة التعامل الدرس و الكتابة على السبورة، أی

 ، تشجیع الدارس.معھم، كمراعاة الفروقات الفردیة بین المتعلمین،  إعادة الدرس

بالنسبة للمشاكل التي أعاني منھا في تعلیم الكبار األمیین القراءة بصوت مرتفع مع 

المتعلمات التكرار والكتابة على السبورة وھذا بسبب ضعف الحواس عند بعض 

كالضعف في حاسة السمع والبصر إضافة إلى ھذه المشاكل ھناك مشكلة النسیان، 

فتعلیم الكبار لیس مثل تعلیم الصغار، "تعلیم الصغار نقش على حجر و تعلیم الكبار 

ما درسوه.  نقش على رمال"، وبھذا فتعلیم الكبار أصعب ألن للكبار إنشغاالت تنسیھم

أنا أعتمد على البرنامج المقّرر و أستند إلى أشیاء أخرى كالكتب والقوامس لشرح 

 عند القائي للدرس أكون بعض المصطلحات و إضافة بعض المفاھیم أجدھا في الكتب،

التغلب ى أتمكن من إثارة رغبة المتعلمات وكذلك حتى أتمكن من بین الجّد و اللعب حت

مثال أكتب كلمة بالخطأ أو بدون وضع النقاط  معھن، اجھنيالتي توالمشاكل  على

من التعلیم أم ال، وأبتعد عن الجدیة حتى ال علیھا بھدف التأكد من أّن المتعلمات إستفدن

فأنا مرنة وسھلة في التعامل معھن حتى أحفزھن، فھن غیر تنفر المتعلمات من التعلیم،

 "علیم إذا كنت صلبة معھن.ملزمات على التعلم وإحتمال أن یتوقفن عن الت

 تحلیل: لا -2

یفضل أن یكون عمر معلمو في ھذه المرحلة وعمر الكبار المتعلمین متقاربا كي یكون 

ھناك تفاھم و نقاش داخل الصف، ألن ما من شك أن للكبار خصائصھم الخاصة بھم 

اكتسابھا التي یختلفون بھا عن الصغار نظرا لما لدیھم من خبرات واسعة متراكمة تّم 

، ومن ھنا فإن الخصائص النفسیة لفئة المتعلمین الكبار تؤثر إلى حد من الحیاة العملیة

بعید على برامج تعلیم الكبار في اتجاھین أولھما حاجاتھم ورغباتھم واتجاھاتھم نحو 

یتعلمون وثانیھما في إعداد البرامج التي تتفق مع ھذه الحاجات و الرغبات  ما

 لھ رصید فني وتقني باإلضافة لب من معلم الكبار أن یكون االتجاھات، ویتطو

إلى المؤھل التعلیمي والتربوي، لھذا ینبغي أن یكون ھناك تكوینات وتدریبات مكثفة 

و اإلجتماعیة. فاكتشاف  ترقي مستوى المعلم من كل النواحي النفسیة و العقلیة
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ت الفردیة یساعد المعلم على الفروقات بین المتعلمین كالنفسیة و العقلیة و االھتماما

التواصل معھم حتى و إن لم یكن قادرا على التواصل معھم شخصیا یحاول أن یضع 

نفسھ مكانھم و أن یرى من وجھة نظره، وھذا النھج غالبا مایتجاوز كیفیة مساعدة 

المتعلم على النجاح، من الناحیة المعرفیة على المعلم أن یشجع المتعلم على تجاوز 

و أن یبرر لھ أن السن في حد ذاتھ ال یعیق أو یعطل قدرة المتعلم الكبیر  سنعقدة ال

على التعلم، فإذا كان للمتعلم ضعف في حواسھ نتیجة لكبر السن أو أنھ یشعر بالخجل 

نظرا لما لدیھ من من التعلم، على المعلم أن یؤكد لھ أن األمور ستتحول لصالحھ 

تعلمھ أكثر ترابطا و تحركا و تفاعال و اتساعا،  الخبرات الواسعة و المتنوعة قد تجعل

یتطلب تنویعا  كلھكما أن ذلك قد یجعل قدرتھ على اإلستعداد للتعلم كبیرة إلى حد بعید 

في األسالیب وذلك ألنھم جمیعا لیسوا على مستوى واحد من القدرة على التعلم وھذا 

البحث ھن بین  ین علیھننظرا الختالف في ظروفھم و أھدافھم، فالمتعلمات التي أجر

للكبار إنشغاالت  . كما أنّ ممتدة ونوویةمتزوجات ومطلقات وأرمالت من أسر

ومحاولة مساعدتھم على حلھا، ومشاكل حیاتیة ینبغي مراعاتھا وإظھار اإلھتمام بھا 

حتى یفسح لھم المجال للتعلم، ألن الھدف األول و األخیر سواء من طرف الدولة أو 

الدیوان الوطني لمحو األمیة أو الجمعیات المتكلفة بتعلیم الكبار كجمعیة إقرأ ھو 

 القضاء على األمیة داخل المجتمع أو التقلیل من نسبتھا و تسعى الجزائر للقضاء على

الذي یعاني من المشاكل فحتى المعلم یعاني  علم وحدهت. ولیس الم2016األمیة في سنة 

ھو اآلخر من مشاكل داخل صفوف محو األمیة بسبب الخصائص العقلیة و الصحیة 

، األمر الذي یتطلب من المعلم أن یرفع للمتعلمین التي تّمذكرھا في الجانب النظري

مع التكرار، مّما سینعكس بالسلب على المعلم  صوتھ عند إلقاء الدرس أو القراءة

كالتشنج في األحبال الصوتیة أو على الناحیة النفسیة  سواءا على الناحیة الجسدیة

كالقلق الذي یصیبھ جراء التكرار المستمر خالل العملیة التعلیمیة، وھذا ما یؤدي 

 ھ.بالمعلم إلى التخلي عن منصبھ أو التقصیر في واجبھ حفاظا على نفس



الجانب المیدانيالفصل الرابع:                                                            

 

93 

 

بالرغم من المعاناة التي یقاصیھا المعلم داخل صفوف محو األمیة و تعلیم الكبارإالّ أنھ 

یبدع في عملھ حیث یتناول مفاھیم معینة ویصیغ لھا دروس حتى یجذب انتباه 

 .د منھاالمتعلمین و یجعلھم یریدون المزی

 عرض وتحلیل معطیات المقابلة الثالثة: -ثالثا

 عرض:ال-1

العلمي السنة الثالثة ثانوي، تخصص علوم طبیعیة. بدأت التدریس في سنة المستوى "

درستھ في المرحلة  . إّن التعلیم في محو األمیة مّكنني من استرجاع كل ما2010

اإلبتدائیة. تلقیت تكوین من طرف مفتش الدیوان، التكوین كان حول كیفیة المعاملة مع 

بعض األشخاص یأتون في التعلم، ألن غبة الكبار وكیفیة كسب المتعلم و إعطائھ الر

إلى مراكز محو األمیة وتعلیم الكبار و ھم مرتبكون، بالنسبة إلیھم أن الدراسة فات 

األوان علیھا و على المعلم أن یحاول و یبذل كل ما في وسعھ لكي یقنعھ و یجعلھ 

قراءة القرآن و یتقبل التعلیم. أغلبیة الدارسات یفضلن القراءة واإلمالء ألن ھدفھن ھو 

. ھّن یرفضن تعلم دروس الحساب یقلن لي نحن نعرف عّد النقود واألیام فیكفینا ھذا

من التكوین، لقد تمكنت من تحسین مستواي حتى أني صرت أشارك استفدت كثیرا 

في الندوات، كما  اكتسبت خبرة التعلیم إلى درجة أني أستطیع أن أدرس في المدارس 

الطرق، أیضا استفدت من ذوي الخبرة الذین دّرسوا في مراكز اإلبتدائیة فھو بنفس 

إنشاء عالقات  محو األمیة، كذلك التحاقي بمراكز محو األمیة وتعلیم الكبار مكنني من

إجتماعیة. ، ینبغي على المعلم أن یشجعھم ویرضیھم من خالل مایطلبونھ من دروس، 

أني أھتم بمشاكلھن، الھدف من كل  أتدخل في الحیاة الخاصة للمتعلمات كما فأنا أحیانا

أّما من بین المشاكل التي أواجھھا مع المتعلمات ھي النسیان ھذا حتى یتعلمن. 

حتى أتمكن من التغلب  یجعلني أعید الدرس لعدة مرات وضعف أبصارھن، وھذا ما

غیر مناسب لمستوى المتعلمات فھو  . في نظري البرنامجھاتعلى المشاكل التي ذكر

، من المفروض البرنامج یكون یحتوي على الحروف یحتوي على نصوص معقدة

وكلمات وجمل ویكون الكل مكتوب بشكل كبیر وواضح. أنا ال أعتمد على البرنامج 
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المقرر فقط وإنما أضیف بعض الدروس من عندي، مثال أعطي للدارسات تمارین 

ا أكتب لھن كلمات في دفاترھن و أطلب منھن إعادة كتابتھا. حول ترتیب الجمل، أیض

بغرض ایصال المعلومة إلى  فأنا أستخدم كل اللغات الفرنسیة والعربیة والعامیة

 "الدارسات، كما أقوم بتبسیط الموضوع حتى أصل إلى مستواھن.

 :تحلیلال-2

ھناك عالقة في برامج محو األمیة وبرامج التعلیم النظامي في المدارس 

من بدایة تعلم  ، أي أن االنطالقة واحدة من البسیط إلى المركب، یعنياإلبتدائیة

الحروف إلى كتابة الجمل، إالّ أن اختالف طبیعة وخصائص المتعلمین في مراكز 

محو األمیة و تعلیم الكبار و اختالف األھداف المراد تحقیقھا تختلف عن التعلیم في 

مراحل التعلیم النظامي، فالكفاءات التي یحتاجھا المعلم في برامج محو األمیة وتعلیم 

عن تلك التي یحتاجھا المعلم في التعلیم العام، ألن معلم محو األمیة و  الكبار تختلف

، متفاوت یدرس جمھور متعدد المشارب و اإلھتمامات و المیول األمیین تعلیم الكبار

الخبرات، فضال عن أنھ أداة من أدوات التنمیة داخل المجتمع، لھذا یجب أن یعد المعلم 

في المدارس حتى المعاملة تختلف بین المتعلم  إعدادا أكادیمیا و مھنیا متكامال.

اإلبتدائیة و المتعلم في مراكز محو األمیة، ففي مراكز محو األمیة نجد أشخاص كبار 

و ناضجون فھم لیسوا بحاجة إلى دروس في األخالق و التربیة، و إنما بحاجة إلى من 

أنھم  أنفسھم یشجعھم و یحفزھم على التعلم في مراكز محو األمیة، حیث یرون في

 دور لھم و أنھم بدون نفع وفائدة داخل المجتمع لھذا یرون أن الأصبحوا أشخاص 

 تجدي نفعا لھم، فعلى المعلم أن یقوم بكل ما في وسعھ حتى یقنعھم على الالدراسة 

 و إھمال،التعلم، لكن تلبیة كل ما یرغبھ و یھواه المتعلم كتعلم القراءة و الكتابة فقط

كالحساب فھذا یؤثر على العملیة التعلیمیة وعلى الخطة الممنھجة و على بقیة الدروس 

 بإمكانھفي إعادة تكوین الفرد یحمل معالم المعرفة و األھداف المرجوة و المتمثلة 

التكیف مع التغیرات التي تحدث داخل المجتمع.مراكز محو األمیة لم یستفد منھا 

ماعیة من خالل إنشائھ لعالقات إجت الكبار األمیین فحسب، بل حتى المعلم و ذلك
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و المتعلمین...ھذه العالقات  الدیوان الوطني لمحو األمیةكالتواصل مع زمالء العمل و

تعطي للمعلم مكانة إجتماعیة و تشعره بأنھ عضو فّعال و لھ دور في المجتمع.على 

انتباھھم و مشاركتھ في حل معلم الكبار أن یتمكن من كسب ثقة المتعلمین و جذب 

مشاكلھم، حیث تعتبر ھذه التصرفات و السلوكات من الطرائق الناجحة في عملیة 

یعاني منھا  التعلم. إالّ أنھ ال تخلو أي عملیة من عوائق و مشاكل خاصة كتلك التي

المتعلمین الذین لحق بھم تدھور في القدرات ھو یعاني من فمعلم الكبار األمیین، 

، و یعیق من سیر و الجسدیة و ھذا ما یؤدي إلى إرھاق المعلم فكریا و جسدیاالعقلیة 

العملیة التعلیمیة و المدة الزمنیة المحددة للتعلم.من الضروري االھتمام بمراعاة 

االختالف بین المعیار والھدف، فالھدف یقصد بھ ما یتوقع حدوثھ، بینما المعیار یقصد 

اجرائیة لضمان تحقیق تطلب قواعد و مؤشرات بھ ما یجب الوصول إلیھ، و ھذا ی

المعیار و معایر الجودة الالزم توافرھا لتحقیق الجودة، فتطویر برامج تعلیم الكبار 

یتطلب الوصول بھا إلى أفضل صورة ممكنة من خالل تفعیل وتطویر أھداف إعداد 

األمیین من  المعلم، وتطویر محتوى البرامج و مرورا بتطویر أبعاد إعداد معلم الكبار

خالل األبعاد التخصصیة، التربویة المھنیة، حتى تكون لھ القدرة على ایصال 

 المتعلمین بأسالیب متنوعة و بلغات مختلفة.المعلومة إلى 

 مناقشة نتائج الفرضیات.المبحث الثالث: 

 المطلب األول: مناقشة نتائج الفرضیة األولى.

المعلمات. یعتبر اإلھتمام بالمتعلم من أھم  من المبحوثات تھتم بھن %98نسبة  -1

 الصفات التي تحبب إلیھ التعلم.

من المبحوثات قامت بمساعدتھن المعلمات على اكتساب  %96نسبة  -2

المعلومات. مساعدة المعلم للمتعلم على اكتسابھ للمعلومات و المعارف ھي خطة 

 تعلیم الكبار.استراتیجیة لمواصلة المتعلم تعلمھ في مراكز محو األمیة و 

من المبحوثات استفدن من الدروس المقدمة إلیھن وھذا بفضل الصفات  %84نسبة  -3

 الحسنة المتوفرة في المتعلمات .
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من المبحوثات اتبعت المعلمات أھدافھن. إتباع المعلم لھدف المتعلم  %100نسبة  -4

 یزید من حماس المتعلم للتعلم.

كانت صبورات معھن. یعتبر  من المبحوثات أقرن بأن المعلمات %44نسبة  -5

التي تمّكن من ایصال محتوى الرسالة التعلیمیة إلى الصبر من أھم الصفات 

 .المتعلم

ین عالقة بإقناع الكبار وعلیھ فالفرضیة القائلة بأن" صفات و مھارات المعلم

 األمیین" قد تحققت.

 المطلب الثاني: مناقشة نتائج الفرضیة الثانیة.

من خالل إجراء المقابالت مع المعلمات المتواجدات بمراكز محو األمیة وتعلیم الكبار 

بإستخدام عّدة تمكنا من التوصل إلى أن العملیة التعلیمیة ال تتم على أتّم وجھ إالّ 

المعلم ى یتمكن التشجیع و التحفیز و التكرار، حتكالحوار و المناقشة و  أسالیب إقناعیة

 لمشاكل التي تواجھھ مع المتعلم.من التغلب على ا

وعلیھ فالفرضیة القائلة بأن" تحدد المشاكل التي یعاني منھا المتعلم نوع أسلوب المعلم 

 في عملیة اإلقناع" قد تحققت.

 :النتائج العامة

في ختام نتائج الدراسة المیدانیة توصلنا إلى تحقیق الفروض، فیمكن القول بأن 

بالتالي تمت اإلجابة على التساؤالت المطروحة و فرضیات الدراسة قد تحققت و 

 :إشكالیة الدراسة و النتیجة العامةھي

 سنة. 55-45من المبحوثات أعمارھن تتراوح ما بین  %40نسبة  -1

 من المبحوثات متزوجات. %65نسبة  -2

 من المبحوثات من أسر نوویة. %56نسبة  -3

 م من قبل أھالیھن.احیانا یتلقین المساعدة على التعلمن المبحوثات %43نسبة  -4



الجانب المیدانيالفصل الرابع:                                                            

 

97 

 

من المبحوثات تعانین من عّدة مشاكل صحیة كالضعف في حاسة %37نسبة  -5

 السمع والبصر و اإلصابة بعّدة أمراض مزمنة.

 بطاالت.من المبحوثات %92نسبة  -6

 .من المبحوثات تصغین إلیھن المعلمات عند الحدیث معھن %96نسبة  -7

 المعلمات تساعدھن على اكتساب المعلومات. من المبحوثات %96نسبة  -8

 من المبحوثات استفدن من المعلومات المقدمة الیھن. %84نسبة  -9

من المبحوثات صرحن بأّن المعلمات یتبعن أھدافھن التي یسعین  %100نسبة  -10

 إلیھا.

 من المبحوثات أقرن بأن المعلمات صابرات علیھن. %44نسبة  -11

علمات أجبرت المعلمات على استخدام عّدة إن المشاكل التي تعاني منھا المت -12
أسالیب إقناعیة تمكنھن من التغلب على مشاكل المتعلمات و من ایصال محتوى 

الرسالة التعلیمیة، وقد تمثلت ھذه األسالیب اإلقناعیة في: التشجیع، التحفیز، 
 التكرار، الحوار، المناقشة.

 خالصة:

تعد الدراسة المیدانیة من أھم الوسائل الضروریة لجمع المعطیات عن أي موضوع 

بطرق منھجیة، كما أنھا تدعم الدراسة النظریة، فالجانب المیداني یعتبر تحقیقا 

 لمعطیات الجانب النظري. 
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      هل تعاني من نقص في ؟-5

 سمع     
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  هل تصغي اليك عند الحديث معها؟     -                      

  تهتم بك عندما تقدم الدرس؟  هل - 

  اها عليهينجيبك عن األسئلة التي تطرحتهل - 

  نعم   ال   

  هل تساعدك على اكتساب المعلومات؟-  8        

  نعم  ال     

  هل تثقين في المعلومات التي تقدمها لك؟- 9       

  نعم   ال  

  هل المعلمة تتبع الهدف الذي إلتحقت من أجله إلى التعليم ؟  - 10

 

  إذا كانت اإلجابة بنعم فكيف ذلك؟

........................................................... 

  ماهي الصفات التي ترينها تتوفر في المعلمة؟- 11

...................................................................  

 
 

  

  

  

  

  

  



 قسم علوم إجتماعية

 شعبة علم اإلجتماع

 تخصص علم اإلجتماع التربوي

  

  إستمارةإستبيان
في إطار إنجاز بحث علمي بعنوان أساليب اإلقناع في تعليم الكبار األميين نطلب  

هذه  أمام اإلجابة المختارة من قبلكم، مع العلم أّن معلومات ) x(منكم وضع العالمة 
  .ال تستخدم إّال ألغراض البحث العلمي كما تحظى بالسرية  اإلستمارة

  مني في األخير جزيل الشكرولكم 
  

 :إعداد الطالبة
 

  بوطيبة فتيحة               

  
 



  :خاتمة

بعد التطرق إلى كل جوانب الموضوع وذلك باإلعتماد على الدراسة النظرية والميدانية  تم إستخالص أن 
من الصعوبات التي تواجه المعلم في المسار الدراسي تمثلت في غياب وتأخر المتعلم بسبب األمراض 

الصعوبات التي تواجه المتعلم صعوبة والمشكالت اإلجتماعية، ضعف القدرات العقلية للمتعلم، كذلك من  
مّما استدعى بالمعلم الى توفر فيه مجموعة .البرنامج، عدم وجود حوافز، عدم التفهم من قبل أفراد المجتمع

اإلهتمام بالمتعلم، اإلجابة عن تساؤالت المتعلم، االصغاء،اإلحترام و : من الصفات تمثلت أكثر في

الى المهارات والصفات المتوفرة في المعلم هناك أساليب اقناعية و لتجنب الصعوبات باإلضافة . الصبر
  .أسلوب التكرار،أسلوب  التعزيز المعنوي، الحوار والمناقشة: يعتمد عليها   في تعليم الكبار متمثلة في
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