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لقد وضعت خطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠أهدا ًفا طموحة ال ميكن تحقيقها إال باتباع نهج متكاملة
إزاء التحديات املستمرة واملتمثِّلة يف الحرمان وعدم املساواة واإلقصاء .وقد برزت إسرتاتيجية التعلُّم األرسي
من بني اإلسرتاتيجيات املبتكرة التي تط َّورت عىل مر العقود املاضية ،باعتبارها نهج تحوييل ميكن تطبيقه
عرب األجيال وبني املؤسسات لكرس الحواجز القامئة بني املنزل واملدرسة واملجتمع .وتؤيد األدلة البحثية
النهج القائم عىل "األرسة بأكملها" للتصدي ملحو األمية وغريها من التحديات التي تواجهها األرس
واملجتمعات املحرومة .إن خلق تلك البيئات املبتكرة التي تعمل عىل تشجيع القراءة والكتابة وبالتايل
تعزيز ثقافة التعاون بني املؤسسات ودمج محو األمية والتعلُّم يف الخدمات األخرى املقدَّ مة لألرس املحرومة
يعمل عىل تعزيز فرص نجاح برامج التعلُّم املشرتكة بني األجيال.
قوة األرس املشاركة يف عملية التعلُّم
إن التعلُّم املشرتك يف إطار األرسة لهو تقليد متتد جذوره يف كافة
الثقافات بجميع أنحاء العامل .ورغم أن األنشطة التعليمية املشرتكة
بني أفراد األرسة عادة ما تتمحور حول املهارات الحياتية األوسع
نطاقًا ،إال أنها كث ًريا ما متتد إىل تنمية مهارات القراءة والكتابة
والحساب واملهارات اللغوية .ينبغي أن يكون لكل طفل الحق يف
أن يكون جز ًءا من أرسة تشارك يف عملية تعلُّم جامعية ،والحق يف
أن يكون أبويه وأجداده والقامئني عىل رعايته ملمني بالقراءة
والكتابة .وتسعى تلك السياسة إىل كرس الحلقة املفرغة املمتدة عرب
األجيال من املستوى التعليمي املتدين ومهارات القراءة والكتابة
املنخفضة وإىل دعم املعلمني واآلباء للحول دون الفشل والترسب
الدرايس.
ينبغي أن تعتمد سياسة التعلُّم األرسي بشكل أسايس عىل توفري
فرص مدروسة وهادفة وداعمة للتقدم .إن التعاون فيام بني
الخدمات املقدمة للكبار والصغار يف سبيل خلق فرص تعلُّم شاملة
ومتاحة لكافة الفئات العمرية من شأنه أن يساهم يف تنمية "األرس
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املشاركة يف عملية التعلُّم" .ويشري هذا املفهوم إىل تلك األرس التي
لديها استعداد داخيل للتعلُّم ورغبة يف تنمية املعارف واملهارات من
أجل إحداث تح ُّول يف حياة أفراد األرسة والعائلة واملجتمع بوجه عام
(املعهد الوطني ملواصلة تعليم الكبار.)٢٠٠٩ ،
إن كل فرد من أفراد األرس املشاركة يف عملية التعلُّم يعترب يف حد
متعلم مدى الحياة .إال أن القيمة املضافة التي يوفرها
شخصا
ذاته
ً
ً
النهج املشرتك بني األجيال تتمثَّل يف كونه يضمن انخراط أفراد
األرسة يف أنشطة بعضهم البعض ،وهو ما يخلق بيئة من التشجيع
والطموح املتبادل من شأنها أن يكون لها تأثري إيجايب بعيد املدى
عىل ثقافات وعادات ودوافع وسلوكيات ومنط التعلُّم .يتيح التعلُّم
شخصا رائ ًدا
األرسي الفرصة للكبري ،وللصغري عىل حد سواء ،ليصبح
ً
ومتعلم مدى الحياة.
ومستقل
ً
ً

مساهمة التعلُّم املشرتك بني األجيال يف تحقيق الهدف الـ  ٤من أهداف التنمية املستدامة
إن الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠يطالب الدول بـ "ضامن التعليم الجيد املنصف
والشامل وتعزيز فرص التعلُّم مدى الحياة للجميع" .وللتعلُّم األرسي دور محوري يف دعم هذا الهدف بشكل عام ،وكذا يف املساهمة يف
تحقيق املقاصد التالية للهدف الـ  ٤من أهداف التنمية املستدامة:
•الحرص عىل إمتام كافة الفتيات والفتيان املرحلتني االبتدائية والثانوية وحصولهم عىل تعليم مجاين ومنصف وذو جودة ،وهو ما سيؤدي
إىل إحراز نتائج دراسية ف َّعالة وذات صلة (الهدف الـ  ٤من أهداف التنمية املستدامة /املقصد األول).
•الحرص عىل حصول كافة الفتيات والفتيان عىل نوعية جيدة من النامء والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكِّرة وكذا تعليم ما قبل املرحلة
االبتدائية من أجل االستعداد ملرحلة التعليم االبتدايئ (الهدف الـ  ٤من أهداف التنمية املستدامة /املقصد الثاين).
•ضامن تكافؤ فرص التعليم بني الجنسني ،والحرص عىل إتاحة فرص متساوية للفئات الضعيفة للوصول إىل كافة املستويات التعليمية
والتدريب املهني ،مبا يف ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة والسكان األصليني واألطفال املستضعفني (الهدف الـ  ٤من أهداف التنمية
املستدامة /املقصد الخامس).
•ضامن إملام كافة الشباب ونسبة كبرية من الكبار ،من الرجال والنساء عىل حد سواء ،مبهارات القراءة والكتابة والحساب (الهدف الـ ٤
من أهداف التنمية املستدامة /املقصد السادس).
ومن شأن التعلُّم األرسي أن يساهم يف تحقيق غريها من مقاصد الهدف الـ  ٤من أهداف التنمية املستدامة ،وكذلك يف تحقيق أهداف التنمية
املستدامة التي تتطرق إىل مشكالت الفقر والتغذية والصحة الجيدة والرفاه واملساواة بني الجنسني واملياه النظيفة والنظافة الصحية والعمل
الالئق واملجتمعات املستدامة.

ما فائدة تطبيق برامج التعلُّم األرسي؟

بنية برنامج التعلُّم األرسي

إن اتباع نهج مشرتك بني األجيال يف التعليم ومحو األمية يستند إىل
مبدأ التعلُّم مدى الحياة وحقيقة عدم وجود أية صلة بني تطوير
مهارات القراءة والكتابة والحساب واللغة وبني السن .فام من سن
محدد للبدء يف اكتساب مهارات القراءة والكتابة .وإن اآلباء
املحرومني الذين يفتقرون إىل مهارات قوية يف القراءة والكتابة
بحاجة إىل دعم مو َّجه لتحقيق طموحاتهم ألبنائهم عىل أرض
الواقع .بل وقد يكونوا بحاجة أيضً ا للمساعدة يف تعلُّم لغة املدرسة
يف إطار السياقات الثقافية واللغوية املتعددة .إن تلك الربامج التي
ودعم عا ًما لآلباء كث ًريا ما تسلِّط الضوء عىل
توفِّر ً
سبل ملحو األمية ً
منهج التعليم واإلملام بالقراءة والكتابة القائم عىل "األرسة بأكملها"،
بحيث يستكشف اآلباء (أو يعيدون استكشاف) القراءة والكتابة
جنبًا إىل جنب مع أبنائهم من األطفال يف سن املدارس أو دون سن
املدارس.

إن تط ُّور أنواع عديدة ومختلفة من برامج التعلُّم األرسي يُعزى إىل
اختالف السياقات والفئات املستهدفة واالحتياجات التعليمية
واألطر والقدرات املؤسسية (معهد اليونسكو للتعلُّم مدى الحياة،
 .)٢٠١٥ويتكون النموذج املشرتك من ثالثة عنارص :دورات للكبار
ودورات للصغار ودورات مشرتكة يقوم األطفال والكبار يف إطارها
بتطوير األنشطة .عادة ما تنطلق الربامج من الحضانات املحلية
واملدارس االبتدائية واملؤسسات املجتمعية والدينية ومنظامت
الجوار ومقدمي خدمات التعليم للكبار.

إن التدخُّل املبكِّر لهو أمر بالغ األهمية إلعداد األطفال للمدارس
وللحول دون ترسبهم من املدارس .ومن شأنه أيضً ا أن يكون له
تأثري عىل املدى الطويل يف إقناع الشباب بااللتزام يف الدراسة أو
التدريب أو العمل .ليس أم ًرا واقعيًا أن يُعتَ َمد عىل املدارس
باعتبارها الحل الوحيد :ينبغي أن تصبح األرس واملجتمعات
عنارص متكاملة يف إطار إسرتاتيجية أكرث شمولية .وإن تعزيز
الروابط بني املجتمعات واملؤسسات يعزز من االعرتاف بقيمة
التعلُّم غري الرسمي للكبار والتعلُّم املجتمعي ويعزز كذلك من
ثقافة التعلُّم مدى الحياة.

من شأن تعزيز الرشاكات والتعاون بني تلك املؤسسات أن يعمل
عىل توطيد العالقات بني املدارس واألرس واملجتمعات .ومن شأن
برامج محو األمية األرسية الناجحة أن تؤدي يف النهاية إىل املزيد
من التامسك االجتامعي وذلك من خالل البناء عىل مامرسات
القراءة والكتابة ونقاط القوة التي تتمتع بها األرس بالفعل.

محو األمية األرسية ومامرسات التعلُّم

تعليم الكبار
واملجتمعات املحلية

مامرسات التعلُّم التعليم يف مرحلة الطفولة
املبكِّرة ومرحلة ما قبل
ومحو األمية
املدرسة واملرحلة االبتدائية
األرسية

املصدر :هامنا ّن وآخرون٢٠١٧ ،
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محو األمية األرسية والتعلُّم األرسي
ويكِّن مقدمي
يستند نهج محو األمية األرسية إىل تنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب واللغة لدى األطفال والبالغني عىل حد سواءُ .
الرعاية ،ممن تلقوا قد ًرا محدو ًدا من التعليم ألسباب مختلفة ،من مساعدة أطفالهم من خالل التعلُّم القائم عىل التفاعالت والعالقات بني
األجيال .إن برامج محو األمية األرسية تتطرق إىل االحتياجات التعليمية لألرسة بأكملها بدلً من احتياجات كل فرد عىل حدة .وينبغي أن
رصا أساس ًيا يف كافة برامج التعلُّم املشرتكة بني األجيال.
يكون نهج محو األمية األرسية عن ً
يعمل التعلُّم األرسي عىل تطبيق أنشطة أوسع نطاقًا ،من بينها محو األمية ،وذلك عىل سبيل املثال ال الحرص .ومتتد تلك األنشطة لتشمل أية
نشاطات تعليمية ينخرط فيها األطفال وأفراد األرسة من الكبار وتكون نتائجها التعليمية مو َّجهة نحو الكبار والصغار عىل حد سواء وتساهم
يف تنمية ثقافة تعلُّم إيجابية يف إطار األرسة (املعهد الوطني ملواصلة تعليم الكبار .)٢٠١٣ ،إن التعلُّم األرسي يقر دور اآلباء واألجداد وغريهم
من مقدمي الرعاية يف تعليم األطفال .كام يدعم ويق ِّدر كافة أشكال التعلُّم يف املنازل واملجتمعات ويسعى إىل تحطيم الحواجز االصطناعية
القامئة بني التعلُّم يف البيئات الرسمية وغري النظامية وغري الرسمية.
يلعب املجتمع األوسع نطاقًا دو ًرا جذريًا يف تبادل املهارات والخربات غري الرسمية بني األجيال ومن شأنه مساعدة األرس التي م َّرت بتجارب
تعلُّم سلبية أو ُح ِر َمت من فرص التعليم النظامي.

ما هي األدلة الداعمة لنهج التعلُّم املشرتك بني
األجيال؟
قد يشكِّل الدعم املبكِّر ملهارات الطفل اإلدراكية واللغوية والسابقة
ملرحلة القراءة والكتابة تحديًا لآلباء ومقدمي الرعاية من غري
امللمني بالقراءة والكتابة .وتشري األبحاث إىل وجود عالقة قوية بني
املستوى العلمي لآلباء ومستوى أطفالهم يف اإلملام بالقراءة
والكتابة .لذا تسلِّط الدراسات الضوء عىل أهمية نهج محو األمية
املشرتك بني األجيال (بروكس وآخرون٢٠٠٨ ،؛ كارپنتريي وآخرون،
 .)٢٠١١يف كثري من األحيان يتش َّجع اآلباء عىل (إعادة) االنخراط يف
التعلُّم رغبة يف مساعدة أطفالهن عىل االستعداد للمدرسة
(املفوضية األوروبية.)٢٠١٢ ،
وقد كشفت الدراسات التي أجريت عىل نتائج برامج محو األمية
األرسية عن فوائد مبارشة وآثار طويلة األمد عىل األطفال والكبار
عىل حد سواء (بروكس وآخرون٢٠٠٨ ،؛ كارپنتريي وآخرون٢٠١١ ،؛
املفوضية األوروبية٢٠١٢ ،؛ املعهد الوطني ملواصلة تعليم الكبار،
 .)٢٠١٣ومن شأن مثل هذه الربامج أن يكون لها منافع طويلة
األمد تستمر يف مرحلة البلوغ (لِزِمان .)٢٠٠١ ،متثل برامج محو
األمية األرسية أقوى حافز ممكن لآلباء عىل املشاركة يف عملية
التعلُّم :بهدف تحسني فرص أبنائهم يف الحياة (كارپنتريي وآخرون،
 .)٢٠١١وهناك أدلة أخرى تثبت أن تلك الربامج تعمل عىل جذب
أولئك الذين مل يكونوا ليشاركوا يف عملية التعلُّم لوال ذلك (بروكس
وآخرون .)٢٠٠٨ ،إضافة إىل كونها وسائل قليلة التكلفة تساهم ف
خلق بيئات أكرث ثرا ًء الكتساب مهارات القراءة والكتابة(كارپنتريي
وآخرون.)٢٠١١ ،
إال أن منافع تلك الربامج ال تقترص عىل النتائج التعليمية فحسب.
حيث أن تلك الربامج عالية الجودة تعمل عىل إعداد مقدمي
الرعاية ليتسنى لهم النجاح يف دورهم كآباء وموظفني وعىل تعزيز
الروابط بني اآلباء واألطفال والصالت بني األرس واملدارس وغريها من
فضل عن إعادة تنشيط شبكات األحياء مام يؤدي إىل
املؤسساتً ،
خلق مجتمعات أكرث قوة (مركز سياسات تعزيز األرسة.)٢٠٠٧ ،
وتشري األدلة أيضً ا إىل أن تلك األرس التي تشارك يف برامج محو
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تتحسن مهارات القراءة لدى أطفالها وكذا نتائج اختباراتهم
األمية َّ
ويقل احتامل انقطاعهم عن الدراسة .أما املنافع التي تعود بها
الربامج عىل الكبار فهي واضحة :لدى اآلباء املشاركني يف برامج محو
األمية األرسية فرصة أكرب إلمتام برامجهم التعليمية مقارنة بأولئك
املشاركني يف برامج تعليمية مخصصة للكبار فقط ،ولديهم بالتايل
فرصة أكرب يف تحسني ظروفهم وظروف أرسهم من خالل اكتساب
مهارات أكادميية ووظيفية (املرجع نفسه).

التوصيات السياساتية
حاسم يف دعم طيف واسع من املقاصد
يلعب التعلُّم األرسي دو ًرا
ً
الهامة ملختلف أهداف التنمية املستدامة .إال أن صانعي
السياسات يغفلون بكل أسف عن تلك اإلمكانية يف معظم األحيان
(كارپنتريي وآخرون )٢٠١١ ،مام يهدر إحدى الفرص الكربى
إلحداث تغيري اجتامعي .تستند التوصيات السياساتية التالية إىل
تحليل لربامج التعلُّم األرسي الناجحة.
 .١تطبيق النهج القائم عىل "األرسة بأكملها" للتصدي لتحديات
محو األمية
ينبغي عىل سياسات محو األمية أن تتطرق لكافة املراحل العمرية
وأن تحرص عىل إرشاك مجموعة من األفراد واملنظامت ذات الصلة.
وينبغي أيضً ا أال ينصب تركيزها عىل تنمية األطفال فحسب ،أو أن
تتط ُّرق فقط إىل تعليم الكبار .يجب تشجيع اآلباء ومقدمي الرعاية
عىل االنطالق يف رحلة (إلعادة) اكتشاف القراءة والكتابة والحساب
جنبًا إىل جنب مع األطفال يف املرحلة املدرسية.
 .٢الرتكيز عىل خلق بيئات مل َّمة بالقراءة والكتابة
إن التط ُّرق ملشكالت البيئات ذات املستوى التعليمي املحدود أو
املنخفض ليمثل تحديًا كب ًريا ،السيام يف البيئات الريفية وتلك
متعددة اللغات .ينبغي عىل برامج محو األمية األرسية أن تعمل
عىل تنمية ثقافة قراءة تنجح يف التغلغل يف حياة األرس اليومية.
وميكن تحقيق ذلك من خالل مساعدة اآلباء ومقدمي الرعاية عىل

تحسني مهاراتهم وثقتهم بأنفسهم من أجل إرشاك أطفالهم
وتشجيعهم عىل تنمية مهاراتهم اللغوية ومن أجل حثهم عىل
القراءة من أجل املتعة .وإن خلق بيئات مل َّمة بالقراءة والكتابة ال
يقترص عىل إتاحة الكتب الشيقة وسهلة القراءة (باللغة املحلية
أيضً ا) ووسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والوسائط اإلعالمية
فحسب ،بل وميتد كذلك إىل تشجيع األرس عىل انتهاز أية فرصة
الستخدام وتنمية مهاراتها املكتسبة حديثًا .وإن الحمالت العامة
التي توفر املوارد والدعم وتقدم متطوعني للقراءة لألرس املحرومة
يف سياق برامج محو األمية األرسية من شأنها املساهمة يف تحقيق
ذلك.
 .٣تعزيز التعاون باالستعانة مبصادر التمويل املرن ونهج اإلبالغ
إن التعاون بني مختلف القطاعات الفرعية (كالحضانات واملدارس
االبتدائية وتعليم الكبار) واملؤسسات وأصحاب املصالح يساهم يف
إنجاح برامج التعلُّم ومحو األمية األرسية .ولكن ،نظ ًرا الختالف
الواليات واملسئوليات وطرق العمل بني اإلدارات الحكومية
والوزارات ومقدمي الخدمات ،فإن مثل هذا التعاون وما يرتبط به
من متويل ال يتحققان عىل أرض الواقع يف بعض األحيان .إال أنه من
شأن مصادر التمويل األكرث مرونة ونهج اإلبالغ املساهمة يف تجاوز
أية عقبات محتملة أمام التعاون بني املؤسسات وكذلك تشجيع
الرشاكات املستدامة .وينبغي أن تتوىل مؤسسة واحدة سياسة
محو األمية األرسية يف إطار مبادرات التعلُّم ومحو األمية األرسية
املنسقة تنسيقًا جي ًدا.
َّ

وتبي أن
الشعور بامللكية يف إطار املجتمعات والفئات املستهدفةَّ .
السعي إىل التعاون مع قادة ولجان املجتمعات املحلية واملنظامت
غري الحكومية وبرامج اإلرشاد الحكومية (برامج كسب املعيشة
والدعم الغذايئ) وخدمات دعم األرس (الخدمات الصحية وخدمات
االستشارة) يؤدي دو ًرا أكرث فاعلية يف إرشاك األرس الضعيفة .لذا
ينبغي أن يتلقَّى املسئولون عن خدمات دعم األرسة يف املجتمعات
واألحياء تدريبًا يف كيفية مساعدة األرس املحرومة عىل املشاركة يف
برامج تعليم القراءة والكتابة .وميكن كذلك دمج تعليم القراءة
والكتابة والحساب والتنمية اللغوية يف برامج الدعم األرسي األخرى.
 .٥استخدام برامج التعلُّم ومحو األمية األرسية لكرس حلقة
التعليم املتدين املمتدة عرب األجيال
إذا ما قارنَّا نهج التعلُّم األرسي باإلجراءات والتدابري املجزئة
واملتفرقة فسنجد أن فرص النجاح تتزايد أمام نهج التعلُّم األرسي يف
كرس الحلقة املفرغة املمتدة عرب األجيال من املستوى التعليمي
املتدين ومهارات القراءة والكتابة املنخفضة ،السيام بني األرس
واملجتمعات املحرومة ،ليتسنى له بالتايل تعزيز ثقافة قامئة عىل
التعلُّم .ولكن ليتكلل مثل هذا النهج بالنجاح فإنه ينبغي توفري
سبل لتدريب املعلمني عىل نحو مستمر وتطوير ثقافة من التعاون
بني املؤسسات واملعلمني واآلباء وتأمني مصادر للتمويل املستدامة
من خالل دعم السياسات عىل املدى الطويل وجعل هذا النهج
جز ًءا من بنية التعليم لعام .٢٠٣٠

 .٤ربط محو األمية والتعلُّم بغريها من الخدمات املقدَّ مة لألرس
املحرومة
إن تشجيع األرس املحرومة عىل املشاركة وااللتزام يف برامج التعلُّم
ومحو األمية األرسية من شأنه أن ميثل تحديًا ،السيام يف حاالت
الفقر الشديد أو املرور بتجارب سلبية يف املدرسة .وقد يفيد يف
هذا الصدد أن تتم االستجابة إىل احتياجات ورغبات األرس املشاركة
وإبداء الوعي والتف ُّهم إزاء االختالف الثقايف واللغوي وتنمية
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املراجع
جـ .بروكس وكـ .پال وأ .پوالرد وفـ .ريس" ،٢٠٠٨ ،املامرسات الف َّعالة والشاملة يف إطار تنمية مهارات القراءة والكتابة واللغة والحساب لدى األرس :استعراض للربامج واملامرسات يفاململكة املتحدة وعىل الصعيد الدويل" ،لالطالع :مركز املعلمني الربيطانيني ،حاليًا :صندوق تنمية التعليم .CfBT Education Trust
چـ.كارپنتريي و كـ .فايرفاكس كوملييل وچـ & .چـ .فورهاوس" ،٢٠١١ ،محو أمية األرسة يف أوروبا :استخدام مبادرات الدعم األرسي لتعزيز تنمية مهارات القراءة والكتابة املبكِّرة" ،لندن،
املركز الوطني للبحوث والتنمية ،NRDCمعهد الرتبية.
املفوضية األوروبية" ،٢٠١٢ ،فريق رفيع املستوى من خرباء االتحاد األورويب يف محو األمية :التقرير الختامي" ،سبتمرب  ،٢٠١٢لوكسمبورج :مكتب إصدارات االتحاد األورويب.
مركز سياسات تعزيز األرسة" ،٢٠٠٧ ،محو أمية األرسة ،موجز السياسات رقم  ،"١٩واشنطن العاصمة ،الجمعية الوطنية للخدمات اإلنسانية.
أِ .
هانا ّن" ،٢٠١٥ ،األرس املشاركة يف عملية التعلُّم :نهج مشرتكة بني األجيال لتعلُّم وتعليم القراءة والكتابة" .هامبورج ،معهد اليونسكو للتعلُّم مدى الحياة (.)UIL
أِ .
هانا ّن وچـ .ماك كافري وكـ .نيوويل چونز وكـ .سكارپينو" ،٢٠١٧ ،التعلُّم م ًعا عرب األجيال :مبادئ توجيهية حول برامج التعلُّم ومحو األمية األرسية" ،هامبورج ،معهد اليونسكو
للتعلُّم مدى الحياة.
پـ .پـ .مـ .لِزِمان" ، ٢٠٠١،ما ملحو األمية يف املنازل من آثار دامئة عىل األداء القرايئ يف املدرسة ،دورية علم النفس يف املدارس" ،مجلد  ،٩٣العدد  ،٥الصفحات من .٤١٤-٩٨٣
الوكالة الوطنية ملحو أمية الكبار" ،٢٠٠٤ ،النهج املتبعة إزاء محو أمية األرسة ،دلنب ،الوكالة الوطنية ملحو أمية الكبار".
املعهد الوطني ملواصلة تعليم الكبار" ،املبادئ التوجيهية ألفضل املامرسات ،مراكز تعليم الكبار والصغار :إتاحة التعلُّم لآلباء واألرس" ،لسرت ،املعهد الوطني ملواصلة تعليم الكبار.
املعهد الوطني ملواصلة تعليم الكبار" ،التعلُّم األرسي يجدي نف ًعا :دراسة حول التعلُّم األرسي يف إنجلرتا ووايلز" ،لسرت ،املعهد الوطني ملواصلة تعليم الكبار.
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