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 :ملدص الدراسة

التعرؼ عمى أىـ مالمح تعميـ الكبار كجيكد المممكة العربية السعكدية ىدفت الدراسة  
في ىذا المجاؿ ،كالكشؼ عف أبرز مالمح جامعة العمر الثالث في أستراليا ،ثـ محاكلة 

في المممكة العربية  لتعميـ الكبار التكصؿ إلى تصكر مقترح إلنشاء جامعة العمر الثالث
راسة عمى المنيج اعتمدت الد ذلؾأستراليا، كلتحقيؽ  خبرةالسعكدية في ضكء االستفادة مف 

كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج كاف مف أىميا: أنو عمى الرغـ مف  الكصفي التحميمي،
الجيكد التي تقدميا المممكة العربية السعكدية في مجاؿ تعميـ الكبار إال أف تمؾ الخدمات 

، بار السف أك المتقاعديفالحتياجات المتنكعة لككالبرامج بحاجة إلى التنكع كالتطكير لتمبى ا
 لظيكر يؤدل مما كالدراسات المتعمقة بكبار السف البحكث نتائج مف محدكدية االستفادةك 

ينظر لجامعات العمر الثالث عمى أنيا كاحدة مف أنجح المؤسسات ، التحديات مف العديد
فيو جامعات العمر  انتشرتفي الكقت الذم  أنوالسف ك لتي تكفر فرصة التعمـ لكبار التعميمية ا

ـي العربي مفتقرنا ليذا النكع مف الجامعات ال الثالث بشكؿ كبير كما يتضح أنيا ال ، يزاؿ العال
تكجد شركط محددة أك اعتبارات ممزمة لمقيد كالقبكؿ بجامعات العمر الثالث كالجامعات 

التعمـ  في الرغبة كجكد عمى قتصرت الثالث العمر بجامعات القبكؿ بؿ إف شركط العادية،
كفي ضكء تمؾ النتائج خمصت الدراسة إلى بعض . العمؿ عف تقاعد لمف عميو كالقدرة

 العربية مناطؽ المممكة جميع في الكبار تعميـ ىياكؿ بناء التكصيات منيا: ضركرة إعادة
نشاءك  الفعالية، يحقؽ بما السعكدية  العمرية الفئات تكجيوك المسنيف،  مجالس محمية لرعاية ا 
 ىاـ قطاع باعتبارىـ إشباعيا عمى المسنيف كمساعدتيـ احتياجات إلي بالمجتمع المختمفة

 .المجتمع مف

 أستراليا خبرة  –امعة العمر الثالث ج  –: تصكر مقترح الكممات المفتاحية
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A proposed perception 

 for the establishment of the third age university for Adult Education in 

the Kingdom of Saudi Arabia in light of the benefit from the 

experience Third Age University in Australia 

 
Dr. Hind Hosain Mohammed Hariri   

      Faculty of Education  - University of Jeddah-  the Kingdom of Saudi Arabia 

 

Summary: 

The current study aimed at identifying the most important features of 

adult education and the efforts of the Kingdom of Saudi Arabia in this field, to 

reveal the most prominent features of the University of the Third Age, 

especially in Australia, and then try to come up with a proposed perception for 

the establishment of a third age university for Adult Education in the Kingdom 

of Saudi Arabia in light of benefiting from the experience of Australia. The 

descriptive and analytical approach was used. The study showed Several 

results, the most important are: despite the efforts provided by the Kingdom of 

Saudi Arabia in the field of adult education, these services and programs need 

diversity and development to meet the diverse needs of the elderly or retirees, 

the limited use of the results of research and studies related to the elderly, 

which leads to the emergence of many challenges, third-age universities are 

seen as one of the most successful educational institutions that provide an 

opportunity for adult education. It considers an alternative educational 

application for the elderly. At a time when universities of the third age have 

spread greatly, the Arab world still lacks this type of university. It is also clear 

that there are no specific conditions or binding considerations for enrollment 

and admission to third age universities such as regular universities. Rather, the 

admission requirements for third age universities are limited to the desire and 

the ability to learn for those who retire from work. In light of these results, the 

study concluded with some recommendations, including: the need to rebuild 

adult education structures in all regions of the Kingdom of Saudi Arabia to 

achieve effectiveness,  establishing local councils for the care of the elderly, 

directing the different age groups in society to the needs of the elderly and 

helping them to satisfy them as they are an important sector of society .  

 

Keywords: a proposed perception- Third age university - the experience of 

Australia 
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 :البخح مكدمة 

الديف اإلسالمي باإلنساف في جميع مراحؿ حياتو كلـ ييمؿ مرحمة مف مراحؿ  اىتـ
ـي اٍْلىٍرضى )تعالى اهلل قاؿ  ،بالعمؿ كالكدمعينو العمر كما لـ يخصص مرحمة  عىؿى لىكي ىيكى الًَّذم جى

ٍزًقًو  كيميكا ًمف رِّ نىاًكًبيىا كى لىٍيًو النُّشيكري  ۖ  ذىليكالن فىاٍمشيكا ًفي مى سبحانو )يىا أىيُّيىا  كقاؿ) 1ُالممؾ:( (كىاً 
ًقيًو( )اإلنش ا فىميالى نسىافي ًإنَّؾى كىاًدحه ًإلىٰى رىبِّؾى كىٍدحن ( فاإلنساف في الفكر اإلسالمي مطالب 6:ؽاقاإلًٍ

بالعمؿ كالسعي إلى أف يالقي ربو كحديث الرسكؿ عميو أفضؿ الصالة كأزكي التسميـ يحثنا 
اًلؾو قىاؿى : قىاؿى 7408كالبزار في "مسنده" ) دأحم فيما ركاهعمى اْلمر نفسو  ( عىٍف أىنىًس ٍبًف مى

ـٍ فىًسيمىةه، فىًإًف اٍستىطىاعى أى  ًدكي ًفي يىًد أىحى ـى :) ًإٍف قىامىًت السَّاعىةي كى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍف رىسيكؿي اهلًل صى
تَّى يىٍغًرسىيىا فىٍميىٍغًرٍسيىا(   .الى تىقيكـى حى

 ستكجبت بنيكية تحكالتإلى تتطمع ككافة المجاالت  جميع اْلصعدة عمى المجتمعاتك 
 مركبة سريعة كاقتصاديات مجتمعات إطار في بناء حياتيـ إعادة)الكبار(  الراشديف اْلفراد مف

المحيط  المجتمع سياؽ في أك اْلسرة محيط أـ في العمؿ إطار في ذلؾ أكاف سكاءن  التغير،
أىميا مف  اعتبارات لعدة تطبيقي ميداف تربكم أنيا عمى الكبار تعميـ أىمية برزتمف ىنا ك 

التغيرات  ىذه صاحب كما كالمينية كالتغيرات االجتماعية التقنية، كالتطكرات المعرفي، الفيض
 جكىرية دعامة أنو عمى البشرم لمنظر لمعنصر الداعية االقتصادية النظريات في تحكؿ مف
 .(2019،176المكسى،( العممية التنمكية في

 كتعدد الدكؿ، كافة في عالميان  بكبار السف االىتماـ مف خالؿ جميان  ذلؾ كيتضح   
 في متمثمة لممسنيف أساسية ؽحقك بتحديد العالمي االىتماـ :أىميا رعايتيـ كمف مظاىر
عالف ـ،1981 عاـ حقكم المسنيف إعالف  ـ، 1998 المسنيف لرعاية المتحدة اْلمـ كا 

 المؤتمرات بعقد العالمي االىتماـ تمثؿ ،كما ـ 2001 لمشيخكخة المتحدةاْلمـ  كاستراتيجية
 ركز الذم ـ 1961 عاـ اْلكؿ اْلبيض البيت كمؤتمر السف، كبار بتدارس قضايا تيتـ التي
 (.157، 2014عمي،(لممسنيف  الصحية الخدمات منيا عدة مكاضيع مناقشة عمى

ـ بجامعة "تكلكز" مف 1973كقد ظيرت فكرةي جامعات العمر الثالث ْلكؿ مرة في العاـ 
تحسيف نكعية حياة اْلفراد اْلكبر سنِّا، كتحقيؽ  بيدؼ؛ Pierre Vellasخالؿ "بيير فيالس" 

كماؿ برامج  نجاز برامج بحثية في عمـ الشيخكخة، كا  برنامجو تعميمي دائـ لألفراد اْلكبر سنِّا ،كا 
ليَّة كدائمة في عمـ الشيخكخة )سميماف،تعمي  (.2013،21مية أكَّ
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ا لتحقيؽ التعمـ مدل الحياة كتشجيع التغييرات في  كتكفر جامعات العمر الثالث فرصن
المجتمعات التي مف شأنيا تسييؿ الحياة الصحية كالشيخكخة مف خالؿ تعزيز التعمـ كتعميـ 

كتشجع التعمـ مدل الحياة كالتطكع  الثالث،جامعات العمر  المكضكعات التي تيـ أعضاء
جامعات  كالشيخكخة النشطة ؛ كالتركيج لصكرة إيجابية لمشيخكخة مف خالؿ تشجيع أعضاء

عمى انتياز فرصة التكجيو مف أجؿ تسييؿ كبار السف عمى مكاصمة المشاركة  العمر الثالث
كات بيف أعضاء العمر في المجتمع كالمساىمة في جيؿ الشباب؛ كتكفير منصة لبناء الشب

 Priscillaالثالث مع المعاىد التعميمية لمحصكؿ عمى المكارد المتاحة كاالستفادة الكاممة منيا
HO,2006).). 

 الثالث العمر لجامعات البريطاني النمكذج تتبع التي الدكؿ أبرز مف سترالياأ تعتبرك 
 عدة بعد أم 1984 ـعا  Melbourne مبمكريف إلى البريطاني النمكذج إدخاؿ تـ ؛حيث
 منتشرة الثالث العمر جامعات أصبحت 1994 عاـ كبحمكؿ .ببريطانيا تطبيقيا مف فقط أعكاـ
  U3Aالثالث بأستراليا العمر كجامعة ، السف كبارلتخدـ  ليااأستر  كأقاليـ مناطؽ جميع في

 نشطكف بأنيـ كصفيـ يمكف الذيف اْلشخاص قبؿ مف تنظيمو يتـ تعميمي مجتمع عف عبارة
 كتأسست جامعة العمر الثالث بممبكرف. حياتيـ مف الثالث بالعمر يسمى ما التقاعد في

U3A Melbourne City  فيكتكريا في جامعة لمعمر الثالث أكؿ ككانت 1984 عاـ في .
 .عضك 38,000 حكالي مع فيكتكريا في جامعة لمعمر الثالث110 مف أكثر اآلف كيكجد

دكرىا في تكفير الفرص لمكبار لممشاركة  ل جامعات العمر الثالثدؤ كت مقيدان بيذه الجامعات
بعيدان عف التعميـ التقميدم  في التعميـ مدل الحياة، في جك مف التعمـ كالتعميـ المتبادليف

  (Beckett, R. C. and Jones, M,2011,191) . كالنمطية في التدريس

 عمى خاصة كبيران  تغيرنا الديمغرافية التكجيات شيدت المممكة العربية السعكدية كفي
 متكسط زيادة إلى اْلمر كاقع في يعزل ما كىك ؛المسنيف أعداد الكبيرة في الزيادة مستكل
 اْلخير كاالنخفاض الماضية، عقكد اْلربعة مدار عمى المكاليد كارتفاع معدالت المتكقع، العمر
 الحالة في التحسف أف نجد بينما (Khoja et al.,2018,292) معدالت الخصكبة في

 زيادة السعكدم المجتمع في المسنيف عدد زيادة عمى ساعد قد الصحية كاالجتماعية
ا (70)ة الكالد عند المتكقع العمر متكسط أصبح كمف ثـ ممحكظة،  عميو كاف بما مقارنة عامن

ا(40 )الفرد عمر متكسط كاف حينما (1960)عاـ في الحاؿ   عامن
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(Mufti,2002,336)إلى المممكة في المسنيف نسبة تصؿ أف المتكقع مف أنو مف .كبالرغـ 
 مف القرار لصناع حقيقية فرصة يتيح ما كىك بعد، تحدث لـ الزيادة ىذه أف مثؿ إال 25%
 الجديد، السكاني الييكؿ عمى ستطرأ التي التغيرات مع لتتكافؽ السياسات مف تطكير عدد أجؿ
 عمى تحدث قد اضطرابات أية لتجنب مبكرة مراحؿ في لمعمؿ  فرصة كجكد ما يعني كىك

  (Abusaaq,2015,9).   االقتصادم كأ المستكل االجتماعي
 االقتصادم النمك تحقيؽ في دكر لو سيككف ،برامجو تكظيؼ أيحسف إف الكبار كتعميـ

 العكلمة معطيات ككافة الرقمية، التقنية كالثكرة السكانية، الزيادة كمعالجة كمكافحة البطالة،
 ما عمى ( كبناءن 31، 1431قسايمة،(السكم لمكبار كالنمك الذات تحقيؽ في كؿ ذلؾ كدكر
 شديدة مع ظركؼ تتعامؿ ْلنيا بالديناميكية تتسـ أف تعميـ الكبار مؤسسات فعمى سبؽ،
 Tuskadaنكريكك)كضحت دراسة تكسكاد أكما  (.12، 2012،غانـ(التغير

Noriko,2008 )حيث يعمؿ عمى  مف القضايا التي ييتـ بيا المجتمع ف رعاية كبار السفأ،
سياسة لكبار السف تخاطب احتياجاتيـ بما يمكف مف ،كيضع حتياجاتيـ الرئيسة اإشباع 

 .ليـ تنمية قدراتيـ كتطكير الرعاية الصحية كالترفييية
حتياجاتيـ ادراسة القضايا المرتبطة بالمسنيف كتقدير  فإ يمكف القكؿ: مما سبؽ

أمران ضركريان كحتميان في بات كتحديد مستكل الخدمات المقدمة ليـ في شتى مناحي الحياة 
مف قطاع عريض في  المسنيفكفي ضكء المتغيرات العالمية لما تشكمو فئة  الحاضرالعصر 

مكانية إلى عدـ إك نامية باإلضافة أكانت ىذه المجتمعات متقدمة  كافة المجتمعات سكاءن 
ىذا القطاع في التنمية التي يسعى أم مجتمع إلى إحداثيا كخاصة أف التنمية تتطمب  غفاؿإ

 (.2016،70،)اْلحمدم تضافر جيكد كؿ القطاعات لكى يكتب ليا النجاح
إلى إيجاد اتجاه يمبي االحتياجات التعميمية المتنكعة لكبار الحاجة ممحة أصبحت كما 

ـ االجتماعية كالكظيفية المختمفة؛ بيدؼ االستفادة السف بفئاتيـ المختمفة كأعمارىـ كأكضاعي
ى في تنمية مجتمعاتيـ، كىذا ما دعمنيـ مف خالؿ تقديـ جيؿ جديد مف المكاطنيف يسيمكف 

لتعميـ الكبار  الباحثة إلى محاكلة التكصؿ إلى تصكر مقترح إلنشاء جامعات العمر الثالث 
 أستراليا .جامعة العمر الثالث في  خبرةالمممكة العربية السعكدية في ضكء االستفادة مف ب
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 البحث : مشكلة

 في السنكات متزايد باىتماـ يحظى أصبح مشكالتيـكبار السف ك قضايا ب االىتماـ إف
 ليككفـ،  1982 العاـ تخصيص في المتحدة لألمـ العامة الجمعية مبادرة كانتقد ك  .اْلخيرة
 المسنيف، كدراسة بقضايا االىتماـ عمى الحث في نطالقةاإل  بداية بالمسنيف لمعناية دكلية سنة

 ليـ المقدمة كالصحية كاالقتصادية كالنفسية االجتماعية كالخدمات أحكاليـ
 .    (2016،4لسعكم،ا(

 

 ضعيفة أنيا يمحظ المختمفة تعميـ الكبار مجاالت في العربية المنظمات لجيكد كالمتتبع
 كبياف كاقعيا، رصد خالؿ أدكارىا مف لتفعيؿ ستراتيجيةإ كضع إلى يدعك اْلمر الذم كمحدكدة،

 التكصؿ كنقاط الضعؼ، كمحاكلة القكة، أكجو ككذلؾ المحتممة، المتاحة، كالمخاطر الفرص
الجيكد في مجاؿ تعميـ الكبار، بعض ( فبالرغـ مف 2010،895حساف،)مستقبمية  بدائؿ إلى

إال أف كاقع تعميـ الكبار في الكطف العربي بشكؿ عاـ يعاني مف بعض أكجو القصكر 
اْلىمية العربية يتكقؼ عند حدكد التكافؿ االجتماعي  المنظماتكالضعؼ، حيث إف دكر غالبية 

الثقافي أك غيابو  كتقديـ اْلعماؿ الخيرية كيعزل ذلؾ إلى ضعؼ الدكر التنمكم كانقطاع الدكر
حدل إأشارت  كقد (. 2007،60إبراىيـ،بالنسبة لغالبية مككنات المجتمع المدني العربي)

الدراسات أف كاقع تعميـ الكبار في الكطف العربي بصفة عامة، يعاني مف عدة مشكالت بدءان 
مبى حاجة بما يقدـ ليـ كانتياء بالحصكؿ عمى منتج ي بفمسفة تعميـ الكبار كأىدافو كمركران 

المجتمع في ضكء التنمية الشاممة كالمستمرة لممكاطنيف باإلضافة إلى ضعؼ البرامج المقدمة 
 (.2008،397حسيف،ا كبيف ثقافة المجتمع المعاصر)نيككجكد فجكة بي

 مف مزيدان  تقتضي السعكدم المجتمعفي مستمر  بشكؿ لممسنيف المتزايدة اْلعداد فإ
جراء االىتماـ،  المختمفة كجكانبيا أبعادىا عمى التعرؼ كالبحكث؛ بيدؼ الدراسات مف المزيد كا 

 ىذه أفراد يعجز ظركؼ بيا تحيط التي الفئات اْلخرل شأف ذلؾ في شأنيا مستمر، بشكؿ
 الخاصة االحتياجات تمبية تتطمب أكضاعيـ بالتالي مكاجيتيا، عف الفئة

 كبار عف قميمة بحكث ىناؾ أفمف  الغامدم عميو أكد الذم اْلمر (2003،18)الضيفاف،
 االىتماـ بكبار السفف أ ، كما( (Algamdi,2016,20العربية السعكدية المممكة في السف
 المممكة اىتماـ مف الرغـ ىمكع المجتمعية، التنمية تحقيؽ في مؤثر يككف لو مردكد أف يمكف
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 إلى بحاجة زالت ما المجاؿ ىذا في العمؿ منظكمة أف إال ،بذلؾالسعكدية  العربية
 .(2019،145)المكسى،.التطكير
التي تقدميا المممكة العربية السعكدية في مجاؿ تعميـ الكبار الرغـ مف الجيكد فب

جة إلى التنكع كالتطكير لتمبى كالتعميـ المستمر إال أف تمؾ اْلنشطة كالخدمات كالبرامج بحا
حتياجات المتنكعة لكبار السف بفئاتيـ المختمفة كفي مقدمتيـ كبار السف أك المتقاعديف اال

بيدؼ االستفادة منيـ في تنمية مجتمعاتيـ التي يعيشكف فييا كنقؿ خبرتيـ الكظيفية لمشباب 
ىذه الفئة في المجتمع كالقضاء عمى العزلة التي يعيشيا بيف أفراده دمج الجدد كمف ثـ إعادة 

براىيـ )قد ك رىـ بقيمتيـ كأىميتيـ في المجتمع. كاشعا  إلى (.2007أشارت دراسة معاد كا 
 مف السعكدية العربية بالمممكة المسنيف دكف استفادة تحكؿ التي المعكقات بعض كجكد

دراسة  ا تكصمتكم.النفس عمى كاالنطكاء ، أنفسيـ سمبية المسنيف مثؿ المقدمة الخدمات
تطكؿ فترة مككثيـ  الذيف المسننيف لدل اب كتئاال  عراضمعدؿ أ إلى ارتفاع (2016) المشكح

حيف لمس اْلحمرم ، في المممكة العربية السعكديةبدكر الرعاية كالمؤسسات االجتماعية في 
دكر  في يف( كجكد قصكر في بعض الخدمات الصحية كاالجتماعية المقدمة لممسن2016)

 .الرياض بمدينة المسنيف رعاية
قد  الثالث العمر جامعات أف كىك أال  اْلىمية في غاية أمر إلى ىنا اإلشارة كتجدر

 دراسة عنو ما كشفت كىك بالمسنيف، الخاصة التقميدية الحياة أنماط تغيير في فعمينا نجحت
 أف عمى كالتي أكدت  (Polishchuk & Pryshlyak ,2017 )كبريشمياكا بكليشكؾ
 الحياة مف خبرات العديد فيـ عمى المسنيف تشجيع في نجحت قد الثالث العمر جامعات

تقاف المتنكعة،  التكاصؿ، كاستراتيجياتالحالية  المعارؼ كتحسيف كتككيف الجديدة، المعارؼ كا 
 العمر جامعات فإ يمكف القكؿ فإنو كعميو .الترفييية اْلنشطة مف بالعديد تزكيدىـ ككذلؾ
 تحسيف بقصد المسنيف لخدمة تصميمياتـ  الحياة مدل لمتعمـ مؤسسات بمثابة تعتبر الثالث

 مف أجميـ الشاممة لمتنمية فرص كخمؽ المعيشية الظركؼ
.(Marcinkiewicz,2011,38) 

 

كفي الكقت الذم ازدادت فيو أىمية جامعات العمر الثالث، كأصبح ىناؾ الكثير مف 
يزاؿ  مفتقرنا ليذا النكع مف  ،إال أف العالـ العربي الالتجارب العالمية التي انتشرت بشكؿ كبير 

لـ يكف عمى الكجو المأمكؿ، كتؤٌكد عمى ذلؾ نتائج  االىتماـ بكبار السفالجامعات؛ فكاقعي 



 م0207( 68) -0ج-عدد يونيو                  ...                    إلنشاء جامعة العمر الثالث تصور مقترح

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                        - 6<9 - 

 الجيكد فعاليات بضعؼ يتصؿ ما منيا الصعكبات مف اعددن  ظيرتالتي أ الكثير مف الٌدراسات
 المناىج ربط ،كعدـ التنفيذ إجراءات كضعؼ التخطيط لسكء نتيجة ؛ذلؾ تطكيرل المبذكلة
 الحياة مدل التعمـ كمتطمبات الدارسيف كالتدريبية بحاجات التعميمية كالبرامج

 الجيكد بالرغـ مف أنو (2012،175) دراسة الصنات كأشارت (2019،145)المكسى،
 برنامج داخؿ إطار قيدت الكبار تعميـ كفمسفة مفيـك أف الكبار إال تعميـ برامج في المكثفة
العاـ  بمنيجية التعميـ كالتعمـ التعميـ كاستراتيجية منيجيةحصر  إلى باإلضافة اْلمية، محك

 العربية مناطؽ المممكة جميع عمى الكبار تعميـ ىياكؿ بناء ضركرة إعادةكأكصت الدراسة ب
عداد كتدريب الفعالية، يحقؽ بما السعكدية  نشاطات تعميـ في المساىمة عمى القادرة الككادر كا 

شرافنا.  اتعميمن  الكبار  كا 
 التي البرامج معظـ ( إلى افتقار2012،179الشناكم، أحمد،دراسة ) أشارتكما 

 الكبار، خصائص مف سميمة مستمدة أسس عمى يستند مضمكف إلى السف كبار تستيدؼ
 طمكحات ة زياد مف الرغـ عمى السف، لكبار الجامعات بعض تقدميا التي البرامج كقمة

 كجكد ( إلى ضعؼ2015،398إماـ،كما أشارت دراسة ).فئاتو جميع تعمـفي  المجتمع
 تنظـ التي كضعؼ التشريعات النظامي، كالتعميـ الكبار تعميـ بيف تربط كاضحة عامة سياسة
 بو تقـك مما الرغـ ( إلى أنو عمى2009،77كما أشار السنبؿ )، لممتعمميف الكبار تعميـ برامج
 ،كىناؾ الجيكد ليذه عقبات كتحديات ىناؾ أف إال الكبار تعميـ مجاؿ في مف جيكد الدكلة
 تكاجيو التحديات التي كأىـ الكبار، تعميـ ْلبحاث الكمي كالنكعي البعديف في كاضحة ندرة

 اْلجيزة فيب التنسيؽ مجيكدات المعمميف، كضعؼ إعداد كضعؼ التربية، إشكالية في تتمثؿ
  .الكبار تعميـ المسؤكلة عف

تجاىات جديدة في تعميـ كبار السف إذج أك انمكىك اْلمر الذم يستمـز ضركرةى تبني 
مكانياتيـ  مف الفئة العمرية الثالثة مف خالؿ برامج تعميمية تتناسب مع حاجاتيـ كا 

فاالىتماـ بكبار  .ـ2020كالبرنامج الكطني  2030كخصائصيـ كذلؾ كفقنا لرؤية المممكة 
سيما  ا لجميع المجتمعات التي تسعى لمتقدُّـ كالنجاح، الستراتيجين إا السف كتعميميـ أصبح خيارن 

مشكمةي  تحددتفي المممكة العربٌية السعكدٌية التي تشيد تزايدنا كبيرنا في أعداد ىذه الفئة؛ لذا 
لتعميـ العمر الثالث  ةالحاجة إلى التكصؿ إلى تصكر مقترح إلنشاء جامعضركرة  في الدراسة
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 في العمر الثالث ةجامع خبرةالمممكة العربية السعكدية في ضكء االستفادة مف بالكبار 
 .الحالية كىذا ما تسعى إليو الدراسة  أستراليا،

 :أسئلة البحث 

 ؟ىذا المجاؿجيكد المممكة العربية السعكدية في مالمح تعميـ الكبار ك  ما أىـ1.
 ؟يا جامعة العمر الثالث في أسترال خبرةما مالمح .3
المممكة العربية السعكدية ب لتعميـ الكبار ما التصكر المقترح إلنشاء جامعات العمر الثالث.4

 العمر الثالث في أستراليا؟ جامعة خبرةفي ضكء االستفادة مف 
 

 :البحثأهداف 

 .مالمح تعميـ الكبار كجيكد المممكة العربية السعكدية في ىذا المجاؿالتعرؼ عمى أىـ 1.

 .يا جامعة العمر الثالث في أسترال خبرة مالمح التعرؼ عمى 3.

المممكة العربية بلتعميـ الكبار  التكصؿ إلى تصكر مقترح إلنشاء جامعات العمر الثالث4.
 جامعة العمر الثالث في أستراليا. خبرةفي ضكء االستفادة مف السعكدية 

 

 ٍنية البخح:أ

 :األهمية النظرية - أ

فراد المجتمع بشكؿ أفي نشر ثقافة كفمسفة التعمـ مدل الحياة لمكبار كجميع  االسياـ -
 .عاـ كبصكرة مستمرة كمنظمة

لكبار  نشطة الالزمةلقاء الضكء عمى المجتمعات التعميمية كالتدريسية كالبرامج كاْل إ -
 لمحياة في مجتمع متغير. السف

 في يرغبكف كالذيف المتقاعديف، مف السف كبار إحتياجات بتمبية تكضيح أىمية االىتماـ -
 . عميو كيقدركف التعمـ

 لفئة التربكية االحتياجات لتمبية مؤسسات إنشاء حكؿ مستقبمية ساتالدر  آفاؽ فتح -
 اْلعمار. معدالت فييا يتزايد التي تمؾ كخاصة العربية، الدكؿ في الثالث العمر

 : األهمية التطبيقية-ب

نشاء جامعة إل  الالزمةجرائية معرفة الخطكات اإلفادة مف نتائج البحث في مكانية اإلإ -
  .العمر الثالث كمف ثـ تحديد طريقة التنفيذ الفعمية
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 ةجامع خبرة مف االستفادة خالؿ مف الثالث لمعمر جامعات إنشاء اقتراح في ةراسالد تفيد -
 في أستراليا. الثالث العمر

 الثالث العمر جامعات الستحداث السف كبار تعميـ عف المسئكليف المقترح التصكر يفيد -
 السعكدم. المجتمع ظركؼ مع يتناسب بما لتطبيقيا كذلؾ ؛لتعميـ الكبار

 :البخح   ميَج

كالذم فسره ، أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ 
( بأنو المنيج الذل يركز عمى دراسة الظكاىر كما ىي عمى أرض الكاقع 2005،54عبيدات )
كصفان دقيقان خاليان مف المبالغة كالتقميؿ عف طريؽ كضع تعريؼ ليا ثـ ذكر أسبابيا ككصفيا 

ك ارتباطيا بغيرىا مف أمدل ترابطيا كمعرفة كخصائصيا كنتائجيا كمضاعفاتيا كيفان ككمان 
 . الظكاىر اْلخرل

 : التالية ضمف الحدكد الدراسة ىذه إجراء تـ :خحالب حدود
تناكؿ تعميـ الكبار كجيكد المممكة العربية  عمى الدراسة اىتماـ يقتصر : مكضكعية حدكد

جامعة العمر الثالث  خبرةكالتعرؼ عمى مالمح  السعكدية في ىذا المجاؿ،
 ةجامعتصكر مقترح إلنشاء  التكصؿ إلىأستراليا ،ثـ محاكلة بمبمكريف في 
المممكة العربية السعكدية في ضكء االستفادة بلتعميـ الكبار  العمر الثالث 

   .أستراليا خبرةمف 
 .في أستراليابمبمكريف جامعة العمر الثالث  خبرة –المممكة العربية السعكدية :مكانية حدكد
 ـ 2021ىػػ /1442  لمعاـاْلكؿ  الدراسي الفصؿ في البحث تـ إجراء :زمانية حدكد

 :البخحمصطلخات 

   : الجالح العنز مً السً كبار فئة . أ
كالكقت  ،الرغبة ـلديي ممف العمؿ، عف المتقاعديف المتعمميف فئة مف ىـ السف كبار 

 العصر، تامتغير ل المناسبةالحياتية  تاالميار  تعمـك  الذات،جؿ تحقيؽ أالكاؼ لمدراسة مف 
 مع بالتكاصؿ االجتماعية الحياة ءاإثر  في المعارؼ، كالرغبة تجديد أك الحديثة المعارؼ كتعمـ
 .(2018،25السف)العاصي، نفس مف اْلقراف
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مجمكعة اْلفراد كبار السف الذيف تتراكح أعماىـ عادة مف :كيقصد بفئة العمر الثالث إجرائيان 
االستفادة مف أكقاتيـ  ( عامان، كالذيف تقاعدكا مف عمميـ كلدييـ رغبو في75-60سف)

 بالنفع كالفائدة.  ـد كعمى مجتمعيافر أك ييـمفيد في أمكر تعكد عمكقضائيا بشكؿ 
 :الجالح العنز جامعاتب. 

 السف، لكبار تعميمان  التي تقدـ المؤسسة إلى الثالث العمر جامعات مصطمح يشير 
 الحياة في ان دكر  لديو مازاؿ بأنو يؤمف كممف الحياتية، اْلنشطة مكاصمة في يرغب ممف

 .السف ىذا في المجتمعية
.(Rantana-Ubol&Richards,2016,86)  

 لكبار التربكية االحتياجات بتمبية تيتـ مؤسسةبأنيا  (2018،26كتعرفيا العاصي) 
 الدارسيف دافعية عمى كتعتمد بالمركنة، كتتسـ العمؿ، المتقاعديف عف مف المتعمميف السف
 .كاالجتماعية التعميمية اْلنشطة في المشاركة مف كتمكف أعضاؤىا بيا،

جامعة العمر الثالث إجرائيان بأنيا أحد المؤسسات التي تقدـ تعميمان غير  كتعرؼ
نظامي لكبار السف الذيف تقاعدكا مف عمميـ كيرغبكف في ممارسة اْلنشطة التعميمية 
كاالجتماعية المختمفة في جك يعمؿ عمى تحسيف حياتيـ كشغؿ أكقات فراغيـ بما يمبي 

 مفة.إحتياجاتيـ المخت
 :  التصور املكرتحج. 

الصكرة المستقبمية المنشكدة التي تقترحيا بأنو :عرؼ التصكر المقترح إجرائيان يي  
 في المممكة العربية السعكدية في ضكء لتعميـ الكبار الباحثة إلنشاء جامعات لمعمر الثالث

مف اْلسس كالمنطمقات التي  بتداءن إ ،في ىذا المجاؿأستراليا ب مبمكريف خبرةاالستفادة مف 
كمحاكره كآليات تنفيذه كانتياء بمعكقات التنفيذ كسبؿ  كأىدافو، يقـك عمييا التصكر المقترح،

 التغمب عمى تمؾ المعكقات كالتحديات.
 

 أٍه مالمح تعليه اللبار وجَود املنللة العزبية السعودية يف ٍذا اجملال  احملور األول:

 يتعمؽ ما لعرض تمييدان  تعميـ الكبار،عمى أف تمقي الضكء  الحالية استكجبت الدراسة 
 ىتمامان إ طالقنا مف أف تعميـ الكبار قد القىنإ ،الخصكص كجو عمى الثالث العمر بجامعات
مف حيث التعرؼ عمى مفيكمو  تعميـ الكبار ْلىـ مالمح ىذا المحكر يتعرض لذا ؛عالميان 
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عرض جيكد المممكة العربية السعكدية في ثـ  كأىدافو فمسفتوك  سماتو، كأبرز كخصائصو
   الثالث. العمر جامعات خبرة لعرض تمييدان  مجاؿ تعميـ الكبار ،كذلؾ

حتياجاتيـ كتحديد مستكل الخدمات إقضايا المرتبطة بالمسنيف كتقدير ال دراسةف
كفي ضكء  الحاضر أمران ضركرينا في العصر تعد المقدمة ليـ في شتى مناحي الحياة

سكاءن كانت  ،المتغيرات العالمية لما تشكمو فئة المسنيف مف قطاع عريض في كافة المجتمعات
 ىذه المجتمعات متقدمة أك نامية، باإلضافة إلى عدـ إمكانية إغفاؿ ىذا القطاع في التنمية

 الساعة قضايا مف المسنيف رعاية مكضكع ، لذلؾ أصبحالتي يسعى أم مجتمع إلي إحداثيا
 مف متنكعة برامج تقدـ الحديث العصر في الدكؿ مف أصبحت الكثيرك  باالىتماـ، تحظى التي

 .( 2016،69االجتماعية )اْلحمرم، العدالة لتحقيؽ فئات المجتمع؛ مف الفئة ليذه الرعاية
الديف اإلسالمي يمنح المسنيف حقكقنا شاممة بمقتضى حاجتيـ كال عجب في ذلؾ ف

ٍذنىا لمرعاية اْلخالقية  ٍذ أىخى كاالجتماعية كيؤكد عمى عنصر الرعاية العائمية ليـ، قاؿ تعالى )كىاً 
ًذم القربى كاليتامى كىاٍلمىسىاًكيفً  ٍيًف ًإٍحسىاننا كى ًباٍلكىاًلدى  ًميثىاؽى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى الى تىٍعبيديكفى ًإالَّ المَّوى كى

ةى كى  الى ٍسننا كىأىًقيميكا الصَّ قيكليكا ًلمنَّاًس حي كفى كى ـٍ كىأىنتـي مٍُّعًرضي لٍَّيتيـٍ ًإالَّ قىًميالن مِّنكي ( سكرة  آتيكا الزَّكىاةى ثيَـّ تىكى
ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا ( ۳۸البقرة: اآلية ) بُّؾى أىالَّ تىٍعبيديكا ًإالَّ ًإيَّاهي كى ٰى رى ا يىٍبميغىفَّ  ۖ  كقاؿ تعالي )كقىضى ًإمَّ

ا أى  ديىيمى ا قىٍكالن كىًريمنا )سكرة ًعندىؾى اٍلًكبىرى أىحى قيؿ لَّييمى ىيمىا فىالى تىقيؿ لَّييمىا أيؼٍّ كىالى تىٍنيىٍرىيمىا كى ٍك ًكالى
 (.ِّاإلسراء: اآلية 

( إلى أىمية مشاركة كبار 2030كيشير تقرير اْلمـ المتحدة لمتنمية المستدامة )
ضافة إلى ما يمتمككنو مف السف في التنمية المستدامة نظرنا لخبراتيـ كمعرفتيـ كمياراتيـ، باإل

أىداؼ التنمية المستدامة البد مف االستعداد  كلتنفيذأىمية في المجتمعات بصفة إنسانية، 
لمتحكالت االقتصادية كاالجتماعية المرتبطة بكبار السف كضماف تمكينيـ ليككنكا قادريف عمى 

ـز كجكد سياسات تعزز ممارسة حقكقيـ في اتخاذ القرارات التي تؤثر عمى حياتيـ، كىذا يستم
مساىمات كبار السف في المجتمع مف خالؿ تكسيع نطاؽ الحماية االجتماعية لدييـ كتقديـ 
فرص في سكؽ العمؿ تستند إلى ميارات كمعارؼ كخبرات كبار السف كاالعتراؼ بما يقدمكنو 

تقبميا مف خدمات غير مدفكعة اْلجر، كضركرة اتخاذ تدابير تعزز كبار السف، كعمى المجتمع 
 .بدالن مف التركيز عمى الجكانب السمبية ليـ

(United Nations Development Programme.2018. 17). 
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 :اللبار تعليه مفَوو-1  

 أىميا كلعؿ مف الكبار، تعميـ مصطمح تعريؼ حاكلت التي كالمفاىيـ التعريفات تعددت
، كالتعميـ الفٌني، لمتعميـ ميكازو  تعميـ أنو: ـٌ  عف فرصة الباحثيف اْلفراد برامجو كتستيدؼي  العا

 اْلحمد،(مينة، أك حرفة ما  مع كالميارات لتتناسب القدرات كتعزيز الرسمٌي، بالتعميـ التحاؽ
 ( .298 ،2017، كسيـ

 التي التعميمٌية العممٌيات بأٌنو "مجمؿ كالثقافة كالعمكـ لمتربية العربٌية المينظَّمة وعرَّفت
 المجتمع في الكبار بفضميا اْلفراد يينٌمي كالتي نظامٌية، غير أك نظامٌية، بطريقة تجرم

 سبيالن  بيا أك يسمككف كالمينٌية، التقنٌية، ميؤٌىالتيـ كييحٌسنكف معارفيـ، كييثركف قدراتيـ،
 كالتعميـ التعميـ النظامٌي، الكبار تعميـ كيشمؿ مجتمعيـ، كحاجات حاجاتيـ، ييمٌبكا لكي جديدنا؛

 الرسمٌي، كالعفكمٌ  غير التعميـ أشكاؿ ككاٌفة النظامٌي، غير التعميـ يشمؿ كما الميستمٌر،
 النظرٌية التي بالمناىج االعتراؼ يتـٌ  الثقافات، حيث بتعدُّد كيتَّسـ يتعمَّـ مجتمع في الميتاحة
 (.45- 2008،44دينا، الشافي، )عبد العمميٌ  التطبيؽ عمى ترتكز

 أتمكا الذيف الكبار تعميـ: بو يقصد تعميـ الكبار أف إلى التعميـ سياسة كثيقة كتشير
 التي كالثقافية التعميمية عمى احتياجاتيـ "،لمحصكؿ اْلمية محك المرحمة اْلساسية "مرحمة

 االجتماعي مستكاىـ رفع يساعدىـ عمى الذم قدراتيـ، كخبراتيـ، بالقدر مف تنمية تمكنيـ
 فمسفة إطار في كتقدمو، كذلؾ مجتمعيـ تنمية في فعالة مشاركة كيتيح ليـ كاالقتصادم،

 .(2007،217الحامد كآخركف،(المستمر التعميـ
 : اللبار تعليه فلسفة:1-1

 مدل كالتعميـ المستمرة التربية فكرة أساسيا عمى في الكبار تعميـ فمسفة تعتمد 
 أك لمبالغيف يقدـ  الذم المنظـ اليادؼ التعميـ أنو عاـ نحك ك ينظر إليو عمى الحياة،

 أك كمياراتيـ معارفيـ تنمية أجؿ مف نظامية في جامعات المقيديف غير  الكبار أك الراشديف
 لمكبار تقدـ تعميمية خبرة أنو كؿ عمى بعضيـ شخصياتيـ، كينظر إليو اتجاىاتيـ كبناء تغيير

 تقدـ أك عمييا تقكـ التي المستخدمة الطريقة محتكاىا أك أك مضمكنيا عف النظر بصرؼ
 مختمؼ في البشر مف مختمفة قطاعات يشمؿ  اكاسعان عريضن  ان ميدان الكبار يعد تعميـ كبيذا"بيا
 لعالـ التربية فكرة عمى أساسياتو في يرتكز متجددان  ان ميدان ايضن أكاإلنتاج ،ك يعد  مياديف العمؿ 

 الكبار تعميـ يعد عاـ ، كبشكؿ أك سنكات دراسية برامج بسف أك تعميـ غير منتو متغير ، كأنو
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 كاتجاىات معرفية منظكمة تعميميـ إلى ذلؾ بؿ يتعدل اْلمية محك مجرد مف كأشمؿ أكسع
 دكف حالت جتماعيةإ أك قتصاديةإ عالي ْلسباب تعميـ مف فاتيـ ما تعكضيـ كعممية قيمية

 (.2006،5)شكاشرة، الجامعي تعميميـ إكماليـ
 السائدة النمطية القكلبة رفض عمى الكبار تعميـ فمسفة كما تعتمد 

Stereotypesذلؾ  مف العكس عمى بؿ كالسمبية؛ االعتمادية إلى يميمكف السف كبار بأف
 مجتمعات عمى أجريت التي (Findsen,& Mark,2016الدراسات) مف العديد أثبتت .كما

 العطاء مكاصمة عمىكف النشطة ،كيحرص الحياة إلى يميمكف ما غالبنا السف كبار فإف مختمفة
 عمـ لتمايز أدل ما ىي السف بكبار الخاصة السمات تمؾ كلعؿ.كمجتمعاتيـ أسرىـ محيط في

 المصدر ىك المعمـ أف اْلخير يرل الصغار حيث تعميـ عمـ فع الراشديف تعميـ أك الكبار تعميـ
 كيؤمف لممتعمـ السابقة بالخبرات ييتـ الكبار تعميـ عمـ أف حيف لممعمكمات؛ في اْلساسي

 Malcolm S. Knowles نكلز مالكك أشار كبير،كما بشكؿ ذاتو عمى كاعتماده باستقالليتو
 .العمـ ليذا الركحي اْلب عميو كيطمؽ الكبار تعميـ لعمـ المؤسسيف أشير 

)Knowles, Malcolm& Holton,2012)  
 كككف المكاطف النشطة المكاطنة فكرة تدعـ الكبار تعميـ فمسفة أف أضؼ إلى ذلؾ 
 السف بتعميـ كبار االىتماـ يتـ الديمقراطية الدكؿ معظـ ففي ، The active citizenصالحان 

 عمى المجتمع أفراد مساعدة عمى تعتمد كما.المكاطنة تنمية في يسيـ ذلؾ أف منظكر مف
 أم أف مف فبالرغـ ، Social inclusion/exclusionجتماعياال العزؿ عف كالبعد الدمج
 كبالتالي أحيانان، تطبيقو يصعب ذلؾ أف إال نسيجان كاحدان، ليككنكا مكاطنيو لدمج يسعى مجتمع
 كبار فييا، كمنيـ الميمشة لمفئات الحياة التعميـ مدل تكفير الحككمات مف العديد تحاكؿ
 السف.
 اللبار: تعليه أٍداف :2-1

 (2012،129)العطار، الدراسات بعض الكبار، فحددتيا تعميـ ْلىداؼ بالنسبة أما  
تسرب  لمف فبالنسبة النظامي غير التعميـ مف المستيدفة لمفئات المكجية اْلىداؼ مف خالؿ

 فيعتبر التعميـ بإرادتو، أك إرادتو عف خارجة لظركؼ سكاءن  السف كبار مف النظامي التعميـ مف
 مف الحمقة اْلكلى عمى حصمكا الذيف السف لكبار بالنسبة كعالجيان؛ تعكيضيان  النظامي غير

 في يستطيعكا االستمرار لـ تعميمية ،لكف مرحمة أم أك المرحمة، كؿ اْلساسي أك التعميـ
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 السف بالنسبة لكبار أما تكميمية؛ تككف النظامي غير التعميـ كظيفة فإف النظامي التعميـ
 إلشباع بمكاصمة التعميـ االستمتاع أك المينة، تغيير أك الميني، مستكاىـ رفع في الراغبيف

 تيتـ التي أىداؼ الفئة  كأخيران  ْلىدافيـ؛ محققان  التعميـ مف النكع ىذا فيككف المعرفة، رغبة
 إلى فيؤالء ييدفكف التقاعد، لسف كصمكا الذيف السف كبار فئة كىى الحالية، الدراسة بيا

 المجتمع. عمى إيجابان  بدكرة ذلؾ كينعكس اآلخريف، مع كالتفاعؿ كقتيـ استثمار
 تعميـ التالي )دليؿ تحقيؽ العربية السعكدية ييدؼ إلى في المممكة السف كبار تعميـ إف

 : (1439،11الكبار،
حياتيـ  في إليو يحتاجكف بما كتزكيدىـ الطالب/الدارسيف قمكب في كتقكاه اهلل حب تعميؽ -

 .الدينية العمكـ مف
 .كالحساب كالكتابة لمقراءة اْلساسية الدارسيف الميارات إكساب -
 كالمشاركة أنفسيـ كأسرىـ، تطكير مف تمكنيـ التي كاالتجاىات الدارسيف بالمعمكمات تزكيد -

 .بكاجباتيـ كالقياـ بمجتمعيـ النيكض في
 التعميـ مف المتسربيف أك اْلمية محك مف اْلساسية المرحمة أنيكا لمذيف الفرصة إتاحة -

 .اْلخرل الدراسية المراحؿ في تعميميـ العاـ؛ لمكاصمة
 .التعمـ في الكبار الستمرار المناسبة البيئة تكفير -
 .كاالقتصادية كاالجتماعية الثقافية إحتياجاتيـ تمبي لمكبار متنكعة ثقافية برامج تنظيـ -
   .الحياة مدل كالعمرية التعميمية كافة بفئاتيـ لمكبار المستمر كالتدريب التعميـ فرص تكفير -

 

 :اللبار تعليه أٍّنية: 3-1
 مف لعؿ اعتبارات لعدة تطبيقي ميداف تربكم أنيا عمى الكبار تعميـ أىمية برزت 

 ىذه صاحب كما كالمينية كالتغيرات االجتماعية التقنية، كالتطكرات المعرفي، أىميا الفيض
 دعامة أنو عمى البشرم لمنظر لمعنصر الداعية االقتصادية النظريات في تحكؿ التغيرات مف

 ككنو في الكبار قيمة تعميـ كتتمثؿ176) ،2019المكسى، (التنمكيةالعممية  في جكىرية
كىذا (.123 ،2009عمي،(التعميـ في الفرص تكافؤ كتحقيؽ تكفر العدؿ مدل لقياس مظيرنا

 العمر مف السف كبار بتعميـ االىتماـ ( مف أفMerriam,& Kee,2014ما تؤكده دراسة )
 بشكؿ يسيـ أف يمكف ,السف كبار بيف الحياة مدل التعمـ تحسيف نكعية يعمؿ عمى الثالث،
السف  لكبار التعمـ فرص بتكفير الدكؿ اىتماـ زاد كمما أنوك المجتمع ككؿ  رفاىية في كبير
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اْلسرية  كالخدمات لممكارد استنزافيـ قؿ كمما تعميمنا، كأكثر صحة، كأكثر نشاطان، أكثر ليككنكا
 السف كبار مف لمكاطنييا الحككمات تكفرىا أف يجب التي كالمجتمعية
 كتتجمى سكاء، حد عمى كالمجتمعات لألفراد كبيرة أىٌمية ذا الكبار تعميـ كييعتبىر 

 التالي: أىٌميتو في
أك  اْلسرة، مع التعاميؿ كاف سكاءن  بيـ، الميحيطة البيئة مع التعاميؿ بكيفٌية الدارسيف تعريؼ -

ناتو بكاٌفة المجتمع أك العمؿ، بيئة  .ميككِّ
مع  التعاميؿ مف يمكنيـ الذم اْلمر كالميارات، المعارؼ، مف بمجمكعة الدارسيف تزكيد -

 .سميمة بطريقة اآلخريف كمع أنفسيـ،
أداء  مف تيمكِّنيـ التي كاْلجيزة اْلدكات، مع اْلفراد بعالقة يتعمؽ فيما الفعالية تحقيؽ -

 .الحياة في أدكارىـ
 .اتيـك ذ تطكير ذاتٌي، كمساعدتيـ عمى بدافع أدكارىـ أداء عمى الدارسيف تشجيع -
اآلخريف؛  كحقكؽ بحقكقيـ، كتعريفيـ بيا، القياـ مف ليتمكنكا بكاجباتيـ؛ الدارسيف تعريؼ -

 .مشركعة قانكنٌية بكسائؿ بيا المطالبة بيدؼ
، مجاؿ في الكبير التقدُّـ مكاكبة -  كالتقنية. العمـك
ـٌ  لميكاكبة الدارسيف؛ معارؼ كتطكير تعزيز -  الدكلٌية )دخؿ الساحة في اليائؿ المعرفة كى

 (.   7-2017،8اهلل،
كنظران ْلىمية تعميـ الكبار في العالـ العربي عامة كالمممكة العربية السعكدية عمى  

كجو الخصكص مف أجؿ مكاكبة التطكرات الحديثة في مختمؼ المجاالت ظيرت العديد مف 
أنيا تكفير التعميـ في كؿ مكاف كأم زماف لممستفيديف منو المفاىيـ كاالتجاىات التي مف ش

مف أجؿ مساعدتيـ عمى تنمية قدراتيـ كمف أىـ ىذه االتجاىات الحديثة لمتعميـ المستمر 
الذم يتيح في مضمكنو التعميـ لكؿ فئات المجتمع دكف قيكد أك شركط 

 (.2019،195)العركم،
 اللبار: تعليه مؤسسات: 4-1

العالقة  معرفة خالؿ كمف الكبار تعميـ مجاؿ في السابقة الدراسات استقراء خالؿ مف 
 Adult Learningالكبار تعمـ كمبادئ  Andragogy الكبار تعميـ عمـ مفيـك بيف

Principles  ، الستة،  الكبار تعمـ مبادئ نطالؽا أساس ىك الكبار تعميـ عمـ أفيتبيف
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لممتعمـ  ذاتو ،كالخبرة السابقة المتعمـ يرل ،ككيؼ لممعرفة المتعمـ حاجة في تتمثؿ كالتي
 &Knowles, Malcolm المتعمـ دافعيةك  التعمـ، مكقؼ كتكجيو لمتعمـ، ،كاالستعداد

Holton,2012)) 
 الدارسيف تمنح المؤسسات الكبار، فبعض تعميـ مؤسسات أنكاع يمكف تحديد كبالتالي 

 لممتعمميف تتيح بأف الشباب، مف العادييف الدارسيف كبيف بينيـ دراسية تدمج شيادات بيا
 السف كبير تعميـ تستيدؼ أخرل مؤسسات تكجد كما العمر، عف بغض النظر بيا االلتحاؽ

 عمى عتمادان إ الكبار تعميـ مؤسسات أنكاع حصر كيمكف ،شيادة عمى يسعى لمحصكؿ ال ممف
 مع جنب إلى جنبان  الشباب تضـ مؤسسات فمنيا تجانسيـ، كمدل بيا نكعية الدارسيف

 مف المعاش كيتضح عمى المحاليف مف السف كبار بتعميـ خاصة أخرل المسنيف، كمؤسسات
 :اآلتي في تتمثؿ السف كبار تعميـ مؤسسات أنكاع أف ذلؾ

 Folkبألمانيا الشعبية العميا المدرسة مثؿ كذلؾ السف كبار مع الشباب تضـ مؤسسات -أ
High School ، بعد، كبرامج عف التعميـ كمؤسسات المفتكح، التعميـ كمؤسسات 

 .بمصر المفتكحة كالجامعة المصرية، بالجامعات الكميات ببعض المفتكح التعميـ
 في سف ىك ممف المتعمميف السف كبار تعميـ عف المسئكلة كىي :الثالث العمر جامعات -ب

المؤسسات  كىي دراسية، شيادة أك ما عممية درجة عمى لمحصكؿ كال تسعي المعاش،
الجامعات،  تمؾ مف رئداف عالميان  أنمكذجاف كيكجد الحالية، الدراسة بيا تيتـ التي

 ( .2010كالبريطاني)إسكاركس، الفرنسي
 

 :جَود املنللة العزبية السعودية يف دلال تعليه اللبار:5-1
لما كاف مكضكع تعميـ الكبار أمران ميمان كحتميان ، فإنو جاء تمبية لمتطمبات البيئة 
السعكدية التي تفتقر لآلليات العممية التي تتضافر في صنع بيئة مجتمعية تعميمية كتعاني مف 

حتياجات سكؽ العمؿ كمحتكل كآلية نظاـ التعميـ كالتعمـ كفصؿ المعمكمات إفجكة بيف 
حتياجات المتعمميف لمتعمـ كالتطكير كعف إلجانب التطبيقي كالعممي كالبعيد عف كالمعارؼ عف ا

مبادئ كنظريات تعميـ الكبار المناسبة كالمستقاة مف مفاىيـ كخصائص المتعمميف الكبار 
 (.2012)الصنات،

كضعت كزارة التعميـ في المممكة العربية السعكدية خططان تطكيرية لتطكير تعميـ 
كما  ،2019الكبار كلعؿ مف أبرزىا ىك تغيير إسـ تعميـ الكبار إلى "التعميـ المستمر في عاـ 
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باتخاذ كافة مقكمات العممية 2030  المممكة العربية السعكدية قامت الدكلة كالسيما بعد رؤية
فيما يختص بتعميـ الكبار كالتعميـ المستمر مع اْلخذ بالمستجدات في ىذا المجاؿ التعميمية 

كاءمة مع العديد مف المؤسسات مفي البني كاليياكؿ التدريبية كالتعميمية كالتعاكف كال
كالشركات التعميمية كالتدريبية في مجاؿ تعميـ الكبار كالتعميـ 

 اْلمية بمحك أف االىتماـ يالحظ السعكدم التعميـ لنظاـ (.كالمتتبع2019المستمر)الحصؼ،
 بمرحمتيف أنو مر السعكدم ،كما التعميـ لمسيرة اْلكلى إلى البدايات يعكد الكبار كتعميـ

 السنبؿ كآخركف،(الرسمية  الجيكد مرحمة ثـ الفردية التطكعية، الجيكد مرحمة ىما متميزتيف
2000،624). 

 أنحاء جميع في المسنيف مف عدد أكبر بكجكد كالعشريف الحادم القرف كلقد تميز  
 تبمغ الذيف اْلشخاص عدد بمغ حيث (2013،10كالخميؼ، شرقاكم(العالـ تقريبان 

 ىذا يصؿ أف المتكقع كمف ،2013 عاـ في 11,7 %  حكالي أكثر أك سنة6َأعمارىـ
 كبار كؿ فيشمؿ السعكدية العربية المممكة في أما ،2050 عاـ % بحمكؿ 21,1إلى المعدؿ
ا  60 العمر البالغكف مف(السف   أف المتكقع السكاف، كمف إجمالي مف5,2%ي حكال )عامن
 عاـ  بحمكؿ 21,8%،ك2025 عاـ بحمكؿ 8,1% النسبة إلى ىذه تصؿ

2050(Alhamdan, 2015,1092كما ) زيادة إلى السعكدية العربية المممكة سعت 
 ، 2016، 2030العربية المممكة رؤية(عامان  (80) إلى (74)مف المتكقع متكسط العمر

31.) 
 العربية المممكة رؤية تحقيؽ في المساىمة إلى بالمممكة التعميـ كزارة كتسعى

 رفع إلى تيدؼ كالتي ، 2020الكطني التحكؿ برنامج مبادرات خالؿ مف 2030 السعكدية 
 الحككمية؛ الجيات مختمؼ بيف المشترؾ العمؿ كتعزيز المالي، التكازف كتحقيؽ كفاءة اإلنفاؽ
 بالميارات لتزكيدىـ بالتعميـ يمتحقكا لـ الذيف الكبار استيداؼ في المبادرة كجاءت ىذه

 في الشباب تمكيف إلى كالسعي لدييـ، الحياة مدل التعمـ قيـ كتعزيز لمحك أميتيـ الالزمة؛
 كالتدريب التعمـ فرص مف دكف؛ فما الثانكية مؤىؿ يحممكف ممف ، 29-15 العمرية الفئة

 مينينا المرأة تمكيف إلى كالسعي أنفسيـ، لتطكير الالزمة كالميارات الحياتية المتنكعة
 .3)،1439الكبار، تعميـ دليؿ(سكؽ العمؿ دخكؿ عمى كمساعدتيا
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العربية المممكة  كضعت 2030 رؤية خالؿ مف حيكم مجتمع لتككيف سعييا كفي
 عمى كالعمؿ كالمقيميف المكاطنيف راحة عمى الدؤكب السعي رؤيتيا مف أكلكيات السعكدية

 البدنية الصحة تحسيف عمى العمؿ منيا الخطكات مف لمجمكعة كفقان  السعادة بينيـ نشر
 الحياة مف بنمط اْلفراد فيو ينعـ مجتمع لبناء كالمقيميف؛ لممكاطنيف كالنفسية كاالجتماعية

 كتطكير عمى تنمية الحياة جكدة تقتصر كال الحياة، كجكدة بالجاذبية تتمتع بيئة السميمة في
 (.1438،14)الشميالف، منتجيف يككنكا لكي المكاطنيف قدرات

لقد جسدت المممكة العربية السعكدية في اآلكنة اْلخيرة اىتماميا الكاضح بضركرة 
في  كالمخمصةكتعدد البرامج التنمكية كالتطكيرية بسمسمة مف الجيكد الجادة  كبار السفتعميـ 

ذا الميداف كلتحقؽ رغبات كطمكحات اْلفراد كتحقيؽ اْلمف االجتماعي كالمعيشي كلتنمية ى
كتطكير المجتمع كمكاكبة التغيير كمف أبرز ىذه البرامج: مراكز خدمات المجتمع في الجامعات 
كالكميات، كمؤسسات التنمية كالتربية الدينية كالركحية، كمؤسسات كمراكز التطكير الميني، 

 .(2012ج االدارية مف خالؿ معيد االدارة العامة.)الصنات،كالبرام
الرعاية  مراكز مف العديد كتمكيؿ إنشاء مف السعكدية العربية المممكة تمكنت كلقد

 العمر مف البالغيف لممسنيف السعكدييف الرعاية أشكاؿ كافة تكفير تستيدؼ السف كالتي لكبار
ا ستيف  أسرة أفراد لدييـ كليس أنفسيـ، رعاية أك العمؿ عمى قادريف كلكنيـ غير فأكثر عامن

،كاْلنشطة  الطبية الرعاية المراكز تمؾ في ليـ اإلضافية الخدمات،كما تضمنت  لرعايتيـ
 في السعكدية الصحة كزارة ( كتسعىElyas,2011,49-50كالثقافية ) كاالجتماعية الدينية
 تسعى ككذلؾ معيـ، التكاصؿ لسيكلة كبار السف لفئة بيانات قاعدة تطكير إلى الحالي الكقت
 العديد لتكفير health services package الصحية لمخدمات حقيبة تطكير إلى الكزارة

 ,Algamdi,2016) .نفسو الكقت كتأىيمية في عالجية بككنيا تتسـ التي الخدمات مف
28-29). 

أمثمة  كمفالمجتمع،  داخؿ مؤسسات عدة خالؿ مف الكبار تعميـ برامج تقديـ كيتـ
 المؤسسات التعميمية، ىي السعكدم المجتمع في الكبار تعميـ برامج تكفر التي المؤسسات
كغيرىا  الثقافية، كالمؤسسات كالميني، الفني لمتدريب العامة كالمؤسسة

 .البرامج تقديـ تمؾ عمى تعمؿ التي المختمفة مؤسساتو بمد كلكؿ (73-1425،71الدخيؿ،(
 المغات، الرسـ، تعمـ النجارة، التمثيؿ، القراءة ، :لممتعمميف تقدـ التي البرامج أمثمة كمف
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 في المسنيف نسبة تصؿ أف المتكقع مف أنو مف (.كبالرغـ23، 1425الدخيؿ،( كغيرىا
 لصناع حقيقية فرصة يتيح ما بعد، كىك تحدث لـ الزيادة ىذه أف مثؿ إال %25 إلى المممكة
 الييكؿ عمى ستطرأ التي التغيرات مع لتتكافؽ السياسات مف تطكير عدد أجؿ مف القرار

 قد اضطرابات أية لتجنب مبكرة مراحؿ في لمعمؿ فرصة كجكد ما يعني كىك الجديد، السكاني
 (Abusaaq,2015,9-10).االقتصادم أك المستكل اإلجتماعي عمى تحدث

 قد نجحت الثالث الجيؿ جامعات أف كىك أال اْلىمية في غاية أمر إلى اإلشارة كتجدر 
 ما كشفت كىك بالمسنيف، الخاصة التقميدية الحياة أنماط تغيير في جديدة قنكات فتح في فعمينا
 كالتي أكدت  (Polishchuk & Pryshlyak,2017)كبريشمياكا بكليشكؾ  دراسة عنو
 مف خبرات العديد فيـ عمى المسنيف تشجيع في نجحت قد الثالث الجيؿ جامعات أف عمى

تقاف المتنكعة، الحياة  الحالية كاستراتيجيات المعارؼ كتحسيف كتككيف الجديدة، المعارؼ كا 
 جامعات بأف يمكف القكؿ فإنو كعميو .الترفييية اْلنشطة مف بالعديد تزكيدىـ ككذلؾ التكاصؿ،

 المسنيف لخدمة تـ تصميميا التي الحياة مدل لمتعمـ مؤسسات بمثابة تعتبر الثالث الجيؿ
مف أجميـ  الشاممة لمتنمية فرص كخمؽ المعيشية الظركؼ تحسيف بقصد

(.(Marcinkiewicz,2011,38 
في المممكة العربية السعكدية  خاصة بتعميـ الكباركعمى الرغـ مف إطالؽ برامج  

الداعية إلى سد الفجكة الرقمية لكبار السف  2030أىداؼ رؤية المممكة  حتى تمبيتنظيميا ك 
إال أف محتكاىا ما زاؿ بحاجة إلى تطكير كتكسع في مجاالتو بما يتناسب مع احتياجات 

( أف برامج التعميـ المستمر تنفذ 2018.كما ذكر الدليؿ التنظيمي لتعميـ الكبار) العصر الرقمي
ي المنخفض بيدؼ تزكيد المكاطنيف مف في اْلماكف التي تتسـ بالمستكل االقتصادم كالتعميم

الجنسيف بالميارات الحياتية كالمينية التي تؤىميـ لرفع مستكاىـ االقتصادم كاالجتماعي 
 كالتكعكم كتحقؽ ليـ االستدامة الالزمة لمعيش بكرامة في مجتمعاتيـ.

كتأسيسان عمى ما سبؽ يتضح أف تعميـ الكبار جزء أساسي مف مككنات النظاـ  
ي كأداة عممية ميمة لتنكير العقكؿ كلمتنمية كالتطكير عمى المستكل الفردم كالمجتمع، التعميم

كرؤية أبعاد ىذا الجيد كغاياتو كاضحة كؿ الكضكح بالنسبة لصانع القرار كرغـ كؿ الكضكح 
ليذه الرؤية كما تكلية قيادتنا الحكيمة لمتعميـ كالتعمـ لالرتقاء بأعضاء المجتمع، إال أنيا إلى 
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ف لـ تمؽ الدعـ المطمكب كقد ال تككف كاضحة كذلؾ بالنسبة لممستفيديف مف البرامج أك اآل
 (.2012)الصنات، العامميف فييا

 : جامعة العنز الجالح يف ملبورٌ بأسرتاليا الجاىياحملور 

شيد النصؼ الثاني مف القرف العشريف زيادة غير مسبكقة في المؤسسات التعميمية 
التي تمبي احتياجات التعمـ كمصالح الكبار، فبرزت فكرة جامعة العمر الثالث، كقد نشأت الفكرة 

ككاحدة مف أنجح المؤسسات التي تعمؿ في 1972في فرنسا كتأسست بجامعة تكلكز عاـ 
أخر مف حياة اإلنساف، كتشكؿ جامعات العمر الثالث ىذه مراكز  مجاؿ التعمـ في كقت مت

اجتماعية كثقافية؛ حيث يكتسب الكبار كالمسنكف معرفة جديدة في بيئة تعميمية مقبكلة كعف 
طريؽ عمميات تعمـ مناسبة. كمف الكاضح أف الفئة المستيدفة ليذه الجامعات ىـ أناس في 

ؾ ارتباط نسبي عف الكظائؼ المينية المجيدة المرحمة الثالثة مف عمرىـ يتميزكف بف
 (University of Malt,2019)كمسئكليات تربية اْلطفاؿ. 

كتعد جامعات العمر الثالث ىذه كاحدة مف أنجح المؤسسات التعميمية التي تكفر 
فرصة التعمـ لكبار السف، تعد مركزان اجتماعينا ثقافيان ؛حيث يمكنيا إضافة معمكمات جديدة إلى 

كمات المتعمميف الحالية، ككذلؾ تبادؿ معارفيـ مع المتعمميف اآلخريف، كما تعتبر جامعات معم
العمر الثالث تطبيقنا تعميميان بديالن لكبار السف ييدؼ إلى تشجيعيـ عمى التعمـ مدل الحياة، 
كما أنيا تكفر ليـ أنشطة عممية كترفييية باإلضافة إلى تمكينيا طالب الجامعة الشباب مف 

 (.(Gunder,2014,1165-1169ادؿ الخبرات كالمعرفة مع أعضائيا.تب
التغييرات في المجتمعات كالتي مف شأنيا تسييؿ  كتشجع جامعات العمر الثالث

 الحياة الصحية كالشيخكخة مف خالؿ تطكير شبكات الدعـ مع جامعات العمر الثالث
جامعات العمر  التي تيـ أعضاءكالمستفيديف اآلخريف ؛ كتعزيز التعمـ، كتعميـ المكضكعات 

الثالث ،كتشجع التعمـ مدل الحياة كالتطكع كالشيخكخة النشطة ؛ كالتركيج لصكرة إيجابية 
عمى انتياز فرصة التكجيو مف  جامعات العمر الثالث لمشيخكخة مف خالؿ تشجيع أعضاء

شباب ؛ أجؿ تسييؿ كبار السف عمى مكاصمة المشاركة في المجتمع كالمساىمة في جيؿ ال
كتكفير منصة لبناء الشبكات بيف أعضاء العمر الثالث مع المعاىد التعميمية كالجمعيات 

 التجارية كالتجارية كالمينية لمحصكؿ عمى المكارد المتاحة كاالستفادة الكاممة منيا.
.(Priscilla,HO,2006) 
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 العديد كجكد معرفةال مجتمع بناء في ذلؾ دكر السف، كبار بتعميـ االىتماـ ْلىمية يشير كمما
 يقتصر أف كافيان  يعد فمـ المكضكع ىذا بخصكص كالدكلية كاإلقميمية المحمية المؤتمرات مف

 يتطمب المعرفة في االستثمار أف ذلؾ كالشباب؛ الطفكلة بمرحمتي التعميـ فترة عمى االىتماـ
 كليذا.المجتمع فئات لجميع المقدمة المختمفة كصيغيا التعميمية النظـ أشكاؿ بجميع االىتماـ

 التعمـ مجتمعات بناء عميو يقكـ الذم اْلساس ىك السف كبار تعميـ في االستثمار يعد
 (.2018،14)العاصي، كالمعرفة
   :في ممبكرف بأسترالياكفيما يمي يتـ عرض تجربو جامعة العمر الثالث  

    ىصأة جامعة العنز الجالح يف ملبورٌ بأسرتاليا:  :2-1

في كامبريدج، 1982في بريطانيا عاـ   U3Aأكؿ جامعة لمعمر الثالثتـ تأسيس 
البريطانية مبادئ المساعدة الذاتية كتقرير المصير، كطكرت  جامعات العمر الثالث كتبنت

تقكـ ببناء برامجيا كدكراتيا التدريبية لتمبية رغبات  الجامعات حيثركابط تكاصؿ مع 
أعضائيا، كاالستفادة مف المكارد المتاحة لمعضكية إلى أقصى حد ممكف، كقد تـ اعتماد ىذه 

 Origin of the).   في أستراليا المبادئ نفسيا مف قبؿ جامعات العمر الثالث
U3As,2020)  

 الفرنسية الجامعات بدأتو الذم اإلسـ نفس أخذ البريطاني النمكذج مف أف كبالرغـ
 جذرم بتغير اتسمت الثالث العمر جامعات مف البريطانية النسخة الثالث؛ فإف العمر لجامعات

 كال أـ، جامعة ببريطانيا العمر الثالث جامعة تتبع فال الفرنسي، في النمكذج مثيالتيا عف
 جامعات في ما يتبع بؿ أف ،الفرنسي بالنمكذج يتـ لما عمى النقيض أكاديميكف، فييا يدرس
 فييا يدرس كبالتالي جامعة أـ، أم عف ليا التامة لالستقاللية يشير البريطانية الثالث العمر

 Tutorial "بيف الكبار التدريسي التعاكف" سمى بما أنفسيـ إلييا المنتميف اْلعضاء
Cooperatives of the Elderly ، السف كبار مفالجامعة  أعضاء أف يعنى كالذم 

 ، Peter Laslettبيتر السميت االتجاه ىذا تبنى كقد بالتدريس يقكمكف مف ىـ المتقاعديف
 مؤسسك كاعتمد Cambridge University كامبريدج جامعة في تدريس ىيئة عضك كىك

 اعتمادان  نفسيا عمى المعتمدة العمؿ عمى مجمكعات يعتمد نيجان  البريطاني النمكذج
 Beckett,&Jones,2011,192).مبدأ التطكعية ) كعمى ، Self-help groupsذاتيان 
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  Melbourne Cityف بأسترالياثالث في مدينة ممبكرالعمر لمأكؿ جامعة  تـ إنشاء
ممبكرف لقياس االىتماـ العاـ بمفيكـ جامعات  مدينة في اجتماعـ بناءن عمى 1984في عاـ 
 اثنتيفخالؿ تمؾ السنة تـ افتتاح ك ،1985مف عاـ ت الدراسة فييا إبتداءن أكبد،الثالث العمر 
في رينجككد  كاْلخرل Monash جامعات العمر الثالث، كاحدة في مكناش  مف آخرتيف

Ringwood في فيكتكريا  جامعة لمعمر الثالث  100كيكجد اآلف أكثر مفVictoria  كعمى
ا  جامعات العمر الثالث فيناؾ الرغـ مف كجكد أىداؼ مشتركة بيف جميع كاسعة  اختالفاتأيضن

جامعة لمعمر  في أشكاؿ االىتماـ كىياكميا كتنظيميا، كالتي تحددىا االحتياجات الخاصة لكؿ
عمى مستكل  152كالمكارد المتاحة محمينا .كقد بمغ إجمالي عدد جامعات العمر الثالث الثالث

  (.Donald,Graves,2002عضكان ) 46000أستراليا بعضكية إجمالية  تقدر بػػػػػ 
لعمر الثالث في أستراليا، ا اتأقدـ جامع مفكجامعة العمر الثالث بممبكرف سيتي 

كىى منظمة  ،مبمكريف مدينة  فيعضكان مكجكديف  1500كىى ىيئة تضـ حالينا حكالي 
سنة  50تشكمت لتكفير فرص التعمـ لألعضاء الذيف تزيد أعمارىـ عف  ة التمكيؿتطكعية ذاتي

كالذيف تقاعدكا أك يعممكف بدكاـ جزئي ،كتغطي مقررات الجامعة مجمكعة كاسعة مف 
 .(U3A Melbourne City,2020) لتعمـ تحفز ا التيالمكضكعات 

 بالحؽ التي تتعمؽ اْلسباب الثالث العمر جامعات نشأة أسباب أبرز مف أف يتضحك 
 السف كبار تثرم حياة التي الديمقراطية الحركة كنتيجة السف كبار كمنيـ لمجميع التعميـ في
 كبدالن  البعض، مع بعضيـ كالعمؿ التعمـ فرص ليـ تتاح اْلفراد مف مجمكعة تطكير خالؿ مف
 De-schooling   مدرسي ال تعمـ مجتمعات اْلسترالية الثالث العمر تعتبر جامعات ذلؾ مف

Society أف التعمـ أساس ،عمى المؤسسي لمتعميـ الفعاؿ غير التقميدم الطابع ترفض كالتي 
 يعترؼ ال اْلسترالي فالنمكذج لذا التعميمية، إحتياجاتيـ عف تبعد مقررات تضمفقد ي النظامي
 يقكـ بؿ مف ، )المعمميف أك تدريس ىيئة أعضاء أم(بالخبراء عمييـ يطمؽ مف بتحديد

 لمتدريس التطكع في كالراغبيف أنفسيـ الدارسيف بيف مف اختياره يتـ بالتدريس
(Findsen,&Mark,2016,12). 

 بأسرتاليا: ملبورٌ يف الجالح العنز جامعات فلسفة: 2-2 

 مف الخبراء عند فقط ال تكمف المعرفة أف فكرة عمى الجامعات فمسفة تمؾ عتمدت
 السف كبار مف الثالث العمر جامعة ْلعضاء يمكف أنو بؿ التدريس اْلكاديمييف، ىيئة أعضاء
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 الثالث العمر بجامعة الدارسكف يعتمد كبالتالي التطكع، مبدأ عمى بناءن  الدكربيذا  يقكمكا أف
 ،كبما تقميدية جامعة ظؿ في اْلكاديمييف مف يعمميـ مف إلى بحاجة ليسكا أنفسيـ ْلنيـ عمى
 متنكعة، ميارات كلدييـ مختمفة، خمفيات متقاعديف مف أفرادان  إلييا ينضـ المجمكعات تمؾ أف
 لذلؾ باإلضافة .بينيـ المعرفي لمتبادؿ التعمـ المتاحة مجاالت كنكعية يةكم مف يزيد مما

-Rantana).المشتركيف مف التطكعية فكرة الجيكد عمى التعميـ مف النكع ىذا فمسفة تعتمد
Ubol &Richards,2016,90) 

ىي منظمة دكلية تجسد مبادئ التعميـ مدل الحياة  (U3A) كجامعة العمر الثالث
المعرفة في جك مف التعمـ كالتعميـ المتبادؿ، ككؿ جامعة مف جامعات العمر كالسعي إلى 

يتـ تنظيمو مف قبؿ اْلشخاص الذيف يمكف كصفيـ  عبارة عف مجتمع تعميمي، U3A الثالث
"مف حياتيـ ،كيستخدـ مصطمح  العمر الثالث عمى أنيـ ناشطكف في سف التقاعد بما يسمى"

ط لمرابطة أك مجتمع مف المعمميف كالعمماء، متحديف في "الجامعة" بالمعنى اْلصمي كالكسي
،كالتي تتبع  "إلى فترة التقاعد النشط السعي كراء المعرفة ،كيشير مصطمح "العمر الثالث

العمر اْلكؿ مف الطفكلة كالتعميـ الرسمي كفترة العمر الثانية مف الحياة العممية، كالتي تسبؽ 
 مرحمة العمر الرابعة مف االعتماد.

(YEARLONG/SEMESTER CURSE GUIDE,2019). 
دكرىا في تكفير الفرص لمكبار لممشاركة في التعميـ مدل  كترل جامعات العمر الثالث

الحياة، في جك مف التعمـ كالتعميـ المتبادليف، جك خاليان مف قيكد كضغكطات أنظمة التعميـ 
جامعة العمر  أف مساىمةالرسمية كبتكمفة ال تمنع أم عضك مف المشاركة، كمف المعتقد 

فريدة كىامة في نفس الكقت، كما أف جامعات العمر الثالث تشارؾ طكعنا كنشاطنا في  الثالث
اْلبحاث أك تتعاكف في مشاريع بحثية أخرل يينظر إلييا عمى أنيا شريؾ نشط كليس مجرد 

مشاكؿ في أف يينظر إلييا كمجتمع عالجي ل جامعات العمر الثالث شريؾ سمبي، كال ترغب
ىك اليدؼ البسيط نسبينا التعمـ المشترؾ ،  الشيخكخة كما يتصؿ بيا، كاليدؼ اْلساسي منيا

كيمكف أف يتحقؽ ذلؾ إذا طيمب منيا تكييؼ برامجيا أك تقديـ برامج خاصة لمجمكعات مف 
 .(Donald,Graves,2002) .جتماعيةإكبار السف يعانكف مف مشاكؿ شخصية أك 
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 : بأسرتالياملبورٌ  يفأٍداف جامعة العنز الجالح  :2-3 
إال  ، U3Aجامعات العمر الثالث في حيف أف ىناؾ أىدافنا مشتركة تتقاسميا جميع 

كاسعة في االىتمامات كالييكؿ كالتنظيـ، تحددىا  اختالفاتكؿ منيا كحدة مستقمة كىناؾ أف 
كيرتبط ذلؾ  ،االحتياجاتتمبى ىذه  التياالحتياجات الخاصة لكؿ مجمكعة كالمكارد المتاحة 

 .(Donald,Graves,2002) .ستراليابأ بمبمكريفالثالث  بجامعة العمر
 : Join U3A,2020)(يمىفي أستراليا إلى تحقيؽ ما تيدؼ جامعات العمر الثالث ك 
تقديـ مجمكعة كاسعة مف الدكرات التي تغطي المغات كالسياسة كالتاريخ كاْلنشطة البدنية  -

 . كاْللعاب لكبار السف
الثالث الذيف يرغبكف في ذلؾ باإلضافة إلى  العمرتكفير دركس كأنشطة لألشخاص مف  -

 تطكير المعرفة كالميارات .
تقديـ مجمكعة مف اْلنشطة االجتماعية مثؿ المنتديات ،كمجمكعات دعكنا نفعؿ، كاْلحداث  -

 ترتبط بكبار السف. التيالمخصصة 
جامعات العمر  فيإجراء البرامج التعميمية كالترفييية كاالجتماعية ْلعضائيا المشاركيف  -

 الثالث .
مف  U3Aممبكرف جامعات العمر الثالث ب مف المشاركة في كؿ ما تقدمو اْلفرادتمكف  -

عضكية تمؾ الجامعات أك مف خالؿ العمؿ التطكعي فبمجرد العضكية ، يمكف عرض  خالؿ
نشاط أك المساعدة في المكتب أك في أم منطقة إدارية أخرل، كما يمكف تقديـ دكرة أك 

 المشاركة مف خالؿ الدعـ كذلؾ بتبرع لمرة كاحدة أك بشكؿ مستمر.
جامعة كالتطكع ال تشجيع جميع اْلعضاء عمى المساىمة بكقتيـ لممساعدة في إدارة -

 أك قادة صؼ.عمميف كم
لتقديـ فرص التعمـ مدل الحياة كتعزيز الشيخكخة الصحية في بيئة  تعاكنيتعمؿ كتعمـ  -

  .كدية كممتعة
كينظر إلى جامعة العمر الثالث عمى أنيا تمعب دكرنا ميمنا في إطار كطني لمتعميـ 

 حيث يتبادلكفكبار السف لمدل الحياة باإلضافة إلى تمبية العديد مف االحتياجات اليامة 
 .البعض بعضيـ مف مكفكيتعم كالميارات المعارؼ
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 : بأسرتاليامبلبورٌ  الجالح العنز جبامعات اخلاصة الكبول شزوط :4-2

 ممزمة لمقيد كالقبكؿ بجامعات العمر الثالث اعتبارات ال تكجد شركط محددة أك    
 التعمـ كالقدرة في الرغبة كجكد عمى تقتصر القبكؿ كالجامعات العادية ،بؿ إف شركطبأستراليا 

 معينة أك لمؤىالت شركط أك قبمية اختبارات أم يكجد كال العمؿ، عف تقاعد لمف عميو
 بأسترالياالثالث بممبكرف  العمر بجامعات لاللتحاؽ مؤىمة معينة تدريبية دكرات عمى الحصكؿ

   التعمـ.  عممية بؿ يكفي أف المتقدـ لديو الرغبة في
 : بأسرتاليامبلبورٌ  الجالح العنز جبامعات املستَدفة الفئات :5-2
 ممف السف كبار بممبكرف بأستراليا ىـ الثالث العمر بجامعات المستيدفة الفئات   

 السف كبار مف اْلعضاء كغالبان ما يككف.الجامعات تمؾ يككنكف مف ىـ المعاش عمى خرجكا
 يقـك مف ككذلؾ لزمالئيـ، فييا بالتدريس يقكمكف مف ىـ أنفسيـ بالجامعة المتعمميف مف

 اْلحياف، معظـ في ركاتب ليـ ال يدفع لذا ، أنفسيـ مف اْلعضاء ىـ المؤسسات تمؾ بإدارة
 في الدارسيف التطكعية ،فمعظـ الجيكد عمى التعميمية مف المؤسسات النكعية تمؾ تعتمد حيث

 المحاماة مجاؿ في المؤىميف مف متنكعة خبرات لدييـ الذيف المتقاعديف مف الجامعة
 ىـ يقكمكف بحيث ذلؾ، كغير الشرطة مف كالمتقاعديف الديف كعمكـ كالتمريض كاليندسة
 متنكعة دراسية برامج مف ذلؾ كغير كالمغات، الكمبيكتر لعمكـ بالتدريس أنفسيـ

(Rantana-Ubol& Richards,2016) . 
عامنا  50متاحة ْلم شخص يزيد عمره عف  U3A كعضكية جامعات العمر الثالث  

 1مف  U3A Melbourne Cityتمتد عضكية ك ،متقاعد أك شبو متقاعد مف القكل العاممة 
، يمكف لألعضاء تجديد  2020نكفمبر  2ديسمبر مف كؿ عاـ. كاعتباران مف  30يناير إلى 

اْلعضاء الجدد مؤىميف لممشاركة في الفصكؿ الدراسية أك  . سيككف2021عضكيتيـ لعاـ 
 .بدكف رسـك إضافية 2020الندكات عبر اإلنترنت المتبقية في 

(U3A Melbourne City,2020) . 
 :املعلنوٌ جبامعات العنز الجالح بأسرتاليا:6-2
كالكظائؼ في أستراليا عمى متطكعيف لإلدارة كالتعميـ  تعتمد جامعات العمر الثالث   

كيسمح جانب التدريس مف خالؿ اْلقراف لألعضاء بالمشاركة  (Swindell 1999)المكتبية
ا أعضاء فيتكاليؼ، الفعالة في التدريس عمى أساس تطكعي دكف أم   كالمعممكف ىـ أيضن
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 الجامعة كيقدمكف خدماتيـ مجاننا، كيتمقى اْلعضاء رسالة إخبارية عف جامعات العمر الثالث
العاـ ؛كما أنو يحتكم عمى قائمة مف الدكرات المقدمة لمفصؿ الدراسي المقبؿ أك في بداية 

 U3As ، ففي أستراليا المعممكف متطكعكف ،كنظرنا ْلفالفصؿ الدراسي كجدكؿ زمني
اْلسترالية ال تتعاكف بالضركرة مع الجامعات، يميؿ كؿ مف المعمميف كالمتعمميف إلى تفضيؿ 

إلى مجمكعات صغيرة بدالن مف المحاضرات في القاعات الكبيرة حيث الدكرات التي يتـ تقديميا 
 يككف الجك أكثر استرخاءن كيمكف لممشاركيف التفاعؿ بسيكلة

 (Lydia Karola Hebestreit,2006). 
 :بأسرتاليامبلبورٌ  الجالح العنز جبامعات الدراسة ىظاو :7-2
 تمؾ كبالتالي تعمؿ مركنة؛ أكثر بأنو بأستراليا الثالث العمر جامعات في التعميـ يتسـ   

 مصادر التعمـ، إلى الكصكؿ سيكلة في تتمثؿ رئيسة، أىداؼ ثالثة تحقيؽ عمى المركنة
 االجتماعات بمنازؿ تتـ كأحيانان  .الميارات كتبادؿ لنقؿ فرص كخمؽ المعارؼ، تبادؿ كتسييؿ
 إيجارىا إذا كاف أك ة،التعميمي لالجتماعات مناسب مكاف إيجاد يصعب عندما الدارسيف بعض
 التعميـ كيتسـ.أماـ الدارسيف أحيانان  مشكمة مجانى ثابت مكاف إيجاد عائؽ يمثؿ كبالتالي كبيران،
 كتبادؿ المعارؼ كالديمقراطية كالحرية بالكد تتسـ رسمية، غير بيئة في يتـ بأنو

 أساسي ليا مقر يكجد فال أـ، لجامعة منتمية غير الثالث العمر جامعات كْلف.كالميارات
كيقصد  ؛"تعمـ شبكات" ما يسمى البريطاني النمكذج في ينتشر لذلؾ باإلضافة عادة، كثابت
يتـ  كبالتالي الدارسيف، بيف المعرفة كتبادؿ انتشار يتـ خالليا مف التي الشبكية اليياكؿ بيا

 . (Rantana-Ubol& Richards,2016,90) .كالتعميـ التعمـ عمميتي في الفرص تكافؤ
 العمر بجامعة اْلعضاء لظركؼ تبعان  الكاضحة، بالمركنة الزمنية الجداكؿ كتتسـ     

أكاديمية،  قيكد أم أك لاللتحاؽ قبمية متطمبات تكجد ال كما .لمتداكؿ قابمة المناىجك الثالث 
لالختالط  فرصة السف كبار مف المتقاعدكف يجدىا ىنا . كمفاالمتحانات أك قبكؿمل كمتطمبات

 .كميسر مرف بشكؿ اآلخريف مع
كتعمؽ جامعة العمر الثالث بأستراليا اْلىمية عمى اْلنشطة التي تمكف اْلعضاء مف  

لجنة لزيارات مكاقع الصناعة كغيرىا مف  اْلخرل كتنظـمقابمة زمالئيـ مف الدكرات التدريبية 
،كما ترتب  اْلماكف ذات اْلىمية كالذىاب إلى العركض المسرحية كالحفالت المكسيقية

الرحالت االستكشافية كالمشي كزيارات المعرض كالمتحؼ كرحالت عطمة نياية اْلسبكع، كيتـ 
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ترتيب جكالت في الخارج ،كتيعقد منتديات غداء منتظمة، مع متحدثيف ضيكؼ مف مختمؼ 
عامة، حيث يمكف لألعضاء تبادؿ  اجتماعاتالمؤسسات كالمنظمات، كعادة ما تسبقيـ 

بالمنظمة قديـ اقتراحات لمدكرات أك أنشطة جديدة أك مسائؿ أخرل متعمقة كجيات النظر كت
رساليا شيريان لجميع اْلعضاء تغطي ىذه اْلمكر ذات االىتماـ  كما يتـ نشر رسالة إخبارية كا 

 Stephanالعاـ باإلضافة إلى معمكمات حكؿ البرامج الحالية كالقادمة كاْلنشطة اْلخرل
Leidheiser&Ansello,2004) .) 

محاضرات أكاديمية عمى  Melbourne U3Aبمبمكريفالثالث  جامعة العمر  تقدـكال
الرغـ مف كجكد بعض الدكرات التدريبية المتعمقة بالمكضكعات اْلكاديمية مثؿ التاريخ 

. .كيتـ  كيتـ سرد ىذه المكضكعات بيف الدكرات اْلخرل مثؿ المغات كاْلنشطة الترفييية كالعمـك
تمثؿ ىذه Melbourne U3A جامعة  محاضرة أكاديمية كؿ أسبكع في 11تقديـ 

ا 78٪ فقط مف 14المحاضرات  .كلذلؾ يبدك  ،كىي نسبة منخفضة جدنا نشاطنا مختمفنا معركضن
 .أف المكاد اْلكاديمية ليست ذات أكلكية في جامعة ممبكرف

 أف كيعنى التدريس في ’Laissez Faire‘ يسمى ما عمى الدراسة كما تعتمد نظـ
 لممكضكعات كطبقان  لو، يدرس مف كعمى بالتدريس يقكـ مف تفضيالت عمى بناء يتـ التدريس

 Face-to-Face مباشرة محاضرات طريؽ عف عادة التدريس كيتـ.كمييما عمييا يتفؽ التي
 ليذه Teaching Facilities التعميمية المصادر كتعطى .ساعتيف لمدة تدار منيا كؿ

 خالؿ مف أك Charitable organizations خيرية منظمات خالؿ مف الجامعات
 القائميف مف كانكا سكاءن  المتطكعيف مف يككنكف الجامعة كأعضاء .الحككمية المساعدات
 "" المعرفة مشاركة" بنمكذج يسمى فيما اْلدكار تبادؿ كثيران  يتـ ،حيث الدارسيف أك بالتدريس

Sharing Knowledge Donald,Graves,2002. 
 :بأسرتالياملبورٌ  يفالربامج واألىصطة جبامعة العنز الجالح  :8-2

 عمى اْلنشطة المعتمدة عمى الثالث العمر بجامعات كالمقررات الدراسية البرامج تعتمد
 عمؿ، مقررات ككرش ذلؾ كيتضمف ، Leisure-oriented activities الفراغ كقت سد

 عالقة كأيضا مالو المتقاعديف، مف السف لكبار المتنكعة الفنكف بتدريس خاصة كمعارض
 مقرراتيا، فبعض كتتنكع the Arts and Humanities كالفنكف اإلنسانية بالعمكـ

 كقد .كالنشاط البدني كالحرؼ، الفنكف، مثؿ أدائي عممي كبعضيا لمغاية، أكاديمي المقررات
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 كجكد مقررات فكرة الثالث العمر بجامعات التعميمية البرامج عمى باإلشراؼ القائمكف رفض
 أف كما مف المتقاعديف، لمدارسيف لتدرس pre-packaged courses جاىزة تعميمية
 ( ..(Donald,Graves,2002فالدارسين طبيعة مع كتتناسب بيا متنكعة التدريس أساليب

عددنا كبيرنا مف  U3A Melbourne City ممبكرف فيكتقدـ جامعات العمر الثالث 
تعقد دكرات لمدة عاـ /  المكضكعات حيثالدكرات التدريبية التي تغطي مجمكعة كاسعة مف 

،يتـ اإلعالف عنيا أجازة فصؿ دراسي بشكؿ عاـ أسبكعينا مف فبراير إلى نكفمبر ،مع فترات 
تـ كي كتختمؼ الدكرات في المدة كيمكف أف تعقد الدكرات في أم كقت، كؿ عاـ في نكفمبر،

كتستمر الحصص .اإلعالف عنيا بالشركط الخاصة بيا في يناير كمارس كيكنيك كسبتمبر
كحكليا  الدراسية عادةن مف ساعة إلى ساعتيف كتقاـ في مجمكعة مف اْلماكف في ممبكرف

كمعظـ الفصكؿ الدراسية ليس  ،كيديرىـ معممكف متطكعكف لدييـ خبرة كمعرفة بالمكضكع،
ضيا لديو قيكد مرتبطة بالتسجيؿ، كالبعض مثؿ دكرات المغة ، قد ليا شركط مسبقة كلكف بع

يككف ليا متطمبات إضافية  أك قد تتطمب شراء مكاد صفية إضافية معينة ،كما تقدـ جامعات 
ا مجمكعة مف اْلنشطة االجتماعية،  U3A Melbourne City العمر الثالث بممبكرف أيضن

 .ىيا نفعميا Let's Do مثؿ مجمكعات المنتديات كمجمكعة 
(U3A courses .Melbourne city,2020). 

أستراليا كثيرة كمتنكعة  فيتقدميا جامعات العمر الثالث  التيكالدكرات كالمقررات 
كتغطى مجمكعة كاسعة مف التخصصات كمجاالت االىتماـ ، كيغطي البرنامج الرئيسي 

ىذه الدكرات في طكليا كتختمؼ  الدكرات التدريبية بيف منتصؼ فبراير كمنتصؼ ديسمبر،
فتتراكح مف بضعة أسابيع إلى سنة كاممة أك أكثر ، حسب اىتمامات كرغبات أعضاء الدكرة 

،كيتـ ترتيب دكرات إضافية أك تكرارىا حسب الضركرة لتمبية طمبات  كحسب تكافر المعمـ
ت كبصرؼ النظر عف ىذه الدكرات العادية، يتـ تقديـ برنامج صيفي مف الدكرا اْلعضاء،

ىذه الجامعات  تشمؿ  فيتقدـ  التيالعامة القصيرة في يناير / فبراير مف كؿ عاـ، الدكرات 
 ما يمى:
المغات كاْلدب )بما في ذلؾ الصينية كالفرنسية كاْللمانية كاإلندكنيسية كاليابانية  

كالكممات  كاإليطالية كالالتينية(، المغة اإلنجميزية كآدابيا )بما في ذلؾ كرش الكتابة اإلبداعية
المتقاطعة( ،الدراما كاْلكبرا كاْلدب اْلسترالي كالسيرة الذاتية كالتقدير الفني كالرسـ كالتصكير 
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جامعة العمر  ، أكركسترا جامعة العمر الثالث كالتحؼ، المكسيقى كالتقدير المكسيقي ، ككراؿ
كالتكنكلكجيا ، عمـ النفس ، ، الفمسفة ، اْلساطير ، التأمؿ ، الرياضيات ، العمـك  الثالث

التكاصؿ ، عمـ اْلحياء ، الصحة كالسالمة ، اْلنثركبكلكجيا ، دراسات السكاف اْلصمييف، عمـ 
اآلثار، الدراسات البيئية ، الجيكلكجيا ، الحفريات ، تاريخ اْلحجار الكريمة ، مقارنة اْلدياف ، 

اإلجراـ ، الشطرنج ، جسر العقد ، الحضارات القديمة ، الشؤكف الحالية ، االقتصاد ، عمـ 
ذلؾ  يف بماالتماريف كالرقص، الحماية الذاتية ، قضايا تخطيط المدف، دراسات الكمبيكتر )

 . (.(Donald,Graves,2002البرامج كاإلنترنت(
 المغة تعمـ مثؿ المغات، تعميـ عمى المعتمدة البرامج كمنيا الدراسية، برامجيا كتتنكع

 يرغبكف المذيف المتقاعديف مف ىـ فييا الدارسيف كعادة كاإليطالية، اْللمانية كالمغة الفرنسية
 الجامعة تمبى كبيذا اإلنجميزية، غير بمغات ناطقة أجنبية بالد إلى التقاعد بعد السفر في

 تمؾ أشيرىا كمف كالصحية، الجسدية االحتياجات تمبى برامج تكجد كما .التعميمية إحتياجاتيـ
 برامج تكجد كما المشي كسباؽ الدراجات كسباؽ ،اإليقاعي الرقص عف بمقررات الخاصة
 عف كالبرامج المقررات تبعد كالمكسيقى كعادة الغناء في مقررات عمى تعتمد ترفييية،

 مف ييدفكف الدارسيف كمعظـ.العادية بالجامعات التقميدية اْلكاديمية البرامج مكضكعات
 إحتياجات تمبية مقابؿ في إجتماعية، إحتياجات تمبية إلى الثالث العمر بجامعات التحاقيـ
اْلكاديمية  فالدكراتكيمكف التمييز بيف المكاد اْلكاديمية كغير اْلكاديمية، . عممية أك عقمية

تشمؿ الشعر كاْلدب كيتناكؿ الطالب فيو محاضرات   Melbourne U3Aالتي تقدميا
يمة ،كالشعر عبر القركف ،كالحديث عف مخصصة لمحكايات االنجميزية، اْلعماؿ اْلدبية العظ
الفمسفة كيتناكؿ الدارس فييا  السياسيةاْلسرار كالمحاضرات المخصصة لمقصص كالدراما 

الحديث الفالسفة مف العصكر القديمة إلى العصر  العصكر كمشاىيراْلساسيات ،كحكمة 
كالشؤكف الحالية كيتناكؿ .لخاْلفكار، كاْلفكار اليامة لمعالـ في العمكـ ،كالميتافيزيقا ،إ كتاريخ

 U3A) .فييا الشؤكف اليكمية كاْلخبار، كاالقتصاد كيتناكؿ فييا الدارس أساسيات االقتصاد
courses. Melbourne city,2020). 

المنتظمة مجمكعة كاسعة مف المكضكعات  جامعة العمر الثالث كتغطي دكرات
البرامج التي يتـ  U3A ،ال تكرر استجابة لمرغبات المعمنة لألعضاء، كلكف كقاعدة عامة
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تغطيتيا بشكؿ كاؼ مف قبؿ منظمات المجتمع اْلخرل، إال إذا كاف ال يمكف الكصكؿ إلييا 
 .بسيكلة لسبب ما

 :بأسرتالياملبورٌ  يفإدارة جامعة العنز الجالح  : 9-2
 منتخبة البريطاني إدارة التابعة لمنمكذجبأستراليا  الثالث العمر جامعات يدير

 باإلدارة كيقكمكف إدارية، خبرات لدييـ ممف لمجامعة المنضميف لجنة اْلعضاء مف ديمقراطيان 
 حتى الثالث، العمر جامعة في السمطة لمسار كاضحة خطكطان  يكجد كال. تطكعيأساس  عمى
 قكانيف، أك لكائح عمى معتمد غير بشكؿ عادة يتـ تعيينيـ أك العامميف فصؿ أمكران مثؿ أف

 ،الشخصي بااللتزاـ يتسمكف أشخاص ثالثة أك شخصيف عمى عادة الجامعة تعتمدكبيذا 
مف  يتككف اإلدارم كالييكؿ كخبرات قيادية ميارات كلدييـ اإلدارة، مجاؿ في خبرة كممف لدييـ

 اْلعضاء مف عددان  تتضمف  Central  Administration مركزية إدارة
(Formosa,2014,230) الجامعة منيـ رئيس يككف President ، لرئيس كنائب 

 ، Treasurer لمجامعة كأميف ، Secretaryكسكرتير ، Vice Presidentالجامعة
 Data base البيانات لقكاعد كمنسؽ ، Course Coordinatorتررالممق كمنسؽ

Coordinator ، لألمكر االجتماعية كمنسؽ Social Organizer ذلؾ ،كغير. 
 العمر جامعات عمى لإلشراؼ إقميمية ىيئات أستراليا في يكجد أنو بالذكر كالجدير

 بو يكجد كالذم فيكتكريا، إقميـ في أف الدراسات إحدل أكدت فقد ،إقميـ بكؿ المكجكدة الثالث
 مؤسسة تكجد ثالث، عمر جامعة 97 عف تربك كالتي الثالث العمر لجامعات تجمع أكبر

 معترؼ منظمة كىى U3A Network Victoria "الثالث العمر لجامعات فيكتكريا شبكة"
 Community and Further كالمتكسط المجتمعي لمتعميـ فيكتكريا مجمس خالؿ مف بيا،

Education Board of Victoria  الدعـ بعض عمى الحصكؿ في الحؽ يعطييا مما 
 بعض تعييف في عميو الحصكؿ يتـ الذم التمكيؿ ىذا ما يستخدـ كعادة الحككمة، مف المادم

 مف أعضائو اختيار يتـ مجمس خالؿ مف الييئة ىذه إدارة كيتـ .ليـ ركاتب كدفع اإلدارييف
 المنضميف اْلعضاء كمف باإلقميـ، الثالث العمر جامعات لبعض الممثميف اْلعضاء مف عدد

 تمؾ كظائؼك  ،كلمحكافز كلإلعالـ، لممالية، فرعية لجاف كتكجد .المنتخبة التنفيذية لمجنة
 المجتمع في لزيادتيا كالدعكة الثالث العمر جامعات بأىمية التكعية تشمؿ الفرعية المجاف

 كالمصادر المساعدات كتقديـ الثالث، لمعمر جديدة جامعات إنشاء في كالمساعدة ،اْلسترالي



 م0207( 68) -0ج-عدد يونيو                  ...                    إلنشاء جامعة العمر الثالث تصور مقترح

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                        - 676 - 

 كمساندة منيا، الكليدة كخاصة اإلقميـ في الثالث العمر جامعات تحتاجيا قد التي التعميمية
 باإلقميـ الثالث العمر جامعات عف كالبيانات المعمكمات كنشر الخبرة، كذات الحديثة الجامعات

 .الشبكة مكقع عمى االجتماعات نتائج كنشر سنكية، ربع دكرية في
 (Beckett &Jones,2011,192) 

دارة جامعة العمر الثالث  مف قبؿ أعضائيا كْلعضائيا، كتتكلى إدارة  كيتـ تشغيؿ كا 
التي  the Committee of Managementجامعة العمر الثالث لجنة تعرؼ بمجنة اإلدارة 

تعتمد عمى المتطكعيف لمساعدتيا في اإلدارة ،ككفقنا لمنظاـ اْلساسي لجامعة العمر الثالث 
)الرئيس كنائب الرئيس أربعة منيا مناصب مكتبية  كظائؼ، 10فتتألؼ لجنة اإلدارة مف 

كاْلميف كأميف الخزانة(ك يتـ شغؿ ىذه المناصب بكاسطة مرشحيف ينتخبيـ اْلعضاء في 
 في شير نكفمبر،  the annual general meeting  (AGM)ماالجتماع العاـ السنك 

أف يقدمكا  احتماليةالمرشحيف اإلضافييف الحقنا إذا كافقت المجنة عمى  اختياركقد يتـ 
كتجتمع لجنة  .U3A Melbourne Cityمساىمات ذات قيمة في إدارة جامعة العمر الثالث 

عدد مف فرؽ العمؿ التي تركز عمى االستراتيجيات الرئيسة ،ال  شيريا كيدعمياإدارة الجامعة 
 سيما في مجاالت الدعاية كاإلقامة كالتمكيؿ كالمدرسيف.

(U3A Committee of Management,2020) 
ليا انتخابات في نياية أك بداية العاـ عندما ينتخبكف أعضاء  كجامعات العمر الثالث   

كالمنسؽ المشارؾ  المجنة، مف بينيـ الرئيس كنائب الرئيس كأميف الصندكؽ كالسكرتير
كييعقد االجتماع السنكم العاـ لجامعة العمر  (Lydia Karola Hebestreit,2006)لمدكرة
في كؿ شير نكفمبر، كعادةن ما يتـ ذلؾ بالتزامف مع  Annual general meeting الثالث

منتدل كقت الغداء ، كيتـ إشعار اْلعضاء باإلضافة إلى نمكذج الترشيح في سبتمبر كالغرض 
تأكيد محضر اجتماع الجمعية العامة اْلخير ،كتمقي التقرير  :مف اجتماع الجمعية العامة ىك

أعضاء المكتب كاْلعضاء العادييف في لجنة اإلدارة لمسنة  الي كانتخابالمالسنكم كالبياف 
التالية ، كالتصديؽ عمى أسماء اْلعضاء الذيف سيتـ انتخابيـ لعضكية الحياة في جامعة 

 .(U3A Annual general meeting,2020) .اإلدارةالعمر الثالث حسب مكافقة لجنة 
اْلسترالية ىي جمعيات مدمجة مستقمة،  الثالثجامعات العمر  كالغالبية العظمى مف    

في أستراليا بالحكـ الذاتي كالتمكيؿ الذاتي، التكاليؼ التشغيمية لجامعات العمر  تتمتع جميعيا
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ضئيمة ، كيرجع ذلؾ إلى حقيقة أف جميع المكظفيف اإلدارييف أم اْلمناء ،أميف  الثالث
،كأنيـ ال يتمقكف أم أجر،  عكفمتطك  –الصندكؽ ، مشغمي الياتؼ ، كجميع المعمميف 

كتغطي اشتراكات العضكية معظـ النفقات اْلخرل مثؿ تأجير أماكف اإلقامة كالمعدات كالنشرات 
كتعتمد جامعة (Hurworth & Rutter,2001,23).اإلخبارية كتكاليؼ التشغيؿ العامة.

ا تطكعية كغير مدفكعة، كيدفع  العمر الثالث كميةن  عمى المشاركة التطكعية كمياـ اإلدارة أيضن
مكاتب مركزية  جامعات العمر الثالث عدد مف كينشئاْلعضاء اشتراكنا سنكينا صغيرنا، 

لعممياتيـ اإلدارية، كالمتطكعيف الذيف يقدمكف ساعات طكيمة مف الخدمة عمى مدار العاـ 
 مكظفي ىذه المكاتب.

 بأسرتاليا: الجالح العنز امعاتوالعضوية جب التنويل مصادر :2-10
 أك الرسمية مف السمطات أك إدارم مالي دعـ أم ليا يكجد ال الثالث العمر جامعات 
 تمكؿ كأحيانان  ،ذاتي بشكؿ كممكلة مستقمة الثالث العمر جامعاتف ،الرسمي الجامعي التعميـ

 بالمجمس ما يسمى أك المدينة مجمس مف جزئيان  أخرل تمكؿ كأحيانان  المحمية، الجيات مف
ىي مؤسسة ال تيدؼ لمربح كتتمثؿ ميمتيا في تكفير  كجامعة العمر الثالث بممبكرف.المحمى

ا  1َفرص كأنشطة التعمـ مف خالؿ الدمج االجتماعي كالمشاركة لألشخاص اْلكثر مف  عامن
ال يكجد لدييا   U3Aبممبكرف الذيف لـ يعكدكا يعممكف بدكاـ كامؿ، كجامعة العمر الثالث

تعمؿ مف خالؿ جيكد كمساىمات اْلعضاء الذيف يعممكف في  فييمكظفيف مدفكعيف اْلجر، 
 U3A Melbourne City.2020  . كمتطكعيفالجامعة 

كمجمكعة الدكرات المقدمة مكثفة كيتـ تقديـ  
الفصكؿ الدراسية عمى مدار العاـ، كيعد انخفاض تكمفة العضكية أحد أكثر الجكانب اإليجابية 

تكجد رسـك لمدكرات كالمقررات، فقط رسـك العضكية السنكية حكالي  ال،فالثالث لجامعة العمر 
في متناكؿ الجميع، ْلف  ة العمر الثالثجامع يجعؿ عضكية ا كىذاسنكين دكالرنا  30إلى  20

كال تكجد رسكـ لمدكرات عمى الرغـ مف أف بعض  ،معظـ المتقاعديف لدييـ دخؿ محدكد
الدكرات قد تفرض رسكمنا بسيطة لتغطية التكاليؼ اإلضافية ، مثؿ استئجار الكمبيكتر أك 
التصكير، كقد تتضمف اْلنشطة االجتماعية مثؿ مجمكعات المنتديات كمجمكعات "ىيا 

 اْلخرل.رسـك إضافية عمى التذاكر أك الطعاـ أك النفقات   Let Doنفعؿ"
. (Lydia Karola Hebestreit,2006). 



 م0207( 68) -0ج-عدد يونيو                  ...                    إلنشاء جامعة العمر الثالث تصور مقترح

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                        - 678 - 

 30أكتكبر إلى  1مف  U3A Melbourne كتستمر عضكية جامعة العمر الثالث 
سبتمبر مف العاـ التالي ،كبإمكاف اْلعضاء حضكر الدكرات كالمناسبات حتى نياية السنة 

شيرنا مف العضكية كيمكف ْلكلئؾ الذيف  15التقكيمية، كفي الكاقع ىذا يمنح اْلعضاء الجدد 
أكتكبر، ديسمبر ،مايك أف يسجمكا في الفصؿ الدراسي الرابع إذا  فيينضمكف إلى الجامعة 

أكتكبر مف كؿ عاـ ،ك يجب عمى اْلعضاء  1كيتـ تجديد العضكية مف .رغبكا في ذلؾ
كف استرداد رسـك يم كال التالي.الحالييف تجديد عضكياتيـ قبؿ التسجيؿ في دكرات لمعاـ 

عاـ سنكم في  اجتماعاالنضماـ لمرة كاحدة كرسكـ العضكية السنكية، كيتـ تحديدىا في كؿ 
رسكـ :كالتاليىي  2020-2019العضكية لعاـ  رسكـ، كعمى سبيؿ المثاؿ فإف نكفمبر

 95تبمغ عضك كامؿ،كرسـك دكالرنا لألعضاء الكامميف الجدد  20االنضماـ لمرة كاحدة بقيمة 
عضك ، كىناؾ ال حؽ التصكيت في الجمعية العمكمية العادية ل العضكلد،ك  دكالر في السنة

عضك كامؿ العضكية في أف يككف  كيتيح لو ذلؾ دكالر في السنة75 كرسكمو مشارؾال
 . ؽ التصكيت في الجمعية العامة العاديةو حقليس لدي،كلكف  جامعة العمر الثالث

 ( :U3A Melbourne City,.(2020كالتالي فييكأما بالنسبة لمستكيات تطكع اْلعضاء  
:يساىـ بكقتو كجيده في أدكار ميمة  A Regular Volunteer ظاميأ. عضك متطكع ن

ا كظيفيان ،كمف اْلمثمة داخؿ جامعة العمر الثالث ،كىؤالء المتطكعكف يضمنكف التزامن 
المكاتب كأعضاء لجنة اإلدارة  كمسؤكلك كقادة الفريؽعمى ذلؾ المعممكف كالمنسقكف 

 .اْلدكار اْلخرل مسؤكليكمجمكعة مف 
يسيـ في مشركع لفترة قصيرة،  A Casual Volunteer : متطكع غير رسميب. عضك 

 الفصؿكاحد، أك كجزء مف  دراسيكمف أمثمة ذلؾ المساعدة في مناسبة معينة أك مقرر 
  ومتطكعان مسجالن ، يجب عميالعضك صبح يأك المناسبة أك النشاط الخاص بيـ ،كلكى 

دكر كأف يقكـ ب. ممبكرف سيتي U3A جامعة العمر الثالث فيككف عضكان ماليان يأف :
مف قبؿ قائد الفريؽ / المعمـ/ عضك  U3A داخؿ فريؽ جامعة العمر الثالث ممبكرف

 رساليا الى مكقع الجامعةا  ك  التطكعيةمعة العمر الثالث تفاقية جاإ ، كأف يكقع عمىالمجنة
 جامعة العمر الثالث.  أك شخصينا في مكتب

بالكامؿ مف خالؿ  بأستراليا تقـك بمدينة ممبكرف جامعة العمر الثالث كبرغـ أف 
بحاجة إلى ما زالت  الجامعة  إال أفمكانياتيـ ا  متطكعيف غير مدفكعيف يسيمكف بكقتيـ ك 
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لتغطية تكاليؼ استئجار الغرؼ كالمرافؽ المكتبية كأجيزة الكمبيكتر كغيرىا مف العناصر أمكاؿ 
،كيتـ جمع ىذه اْلمكاؿ مف خالؿ رسـك العضكية كالتبرعات ،كيدعك برنامج رعاة  المتنكعة

اْلعضاء كاْلشخاص  U3A Melbourne City  Patrons جامعة العمر الثالث بممبكرف
ـ مساعدة مالية لتعزيز الجامعة ، كمف خالؿ التبرع لجامعة العمر الميتميف اآلخريف لتقدي

ا تحسيف ما يمكننا تقديمو ْلعضائنا في ي، لف تقكـ فقط بدعـ أنشطت U3Aالثالث ا كلكف أيضن
المستقبؿ ،كترحب الجامعة بأم مساىمة مالية في أم كقت ، إما كمساىمة لمرة كاحدة أك 

ىميف كؿ عاـ في التقرير السنكم في ثالث فئات عمى كيتـ االعتراؼ بالمسا كتعيد مستمر،
سنكم  التزاـ patron الراعي، ك دكالر 50سنكم قدره  التزاـ supporterداعـ  :النحك التالي

كيمكف أف تظؿ .دكالر 500سنكم قدره التزاـ  Benefactorالمتبرع ، ك دكالر 100قدره 
 Governance of U3A Melbourne) في ذلؾ العضك المساىمة سرية إذا رغب

City,2020). 
 U3A Alliance Australia : حتالف جامعات العنز الجالح يف أسرتاليا 2-11

في أستراليا ،حيث تجمع شبكات  جامعة العمر الثالث ىي الكاجية الكطنية لحركة 
 U3As تـ إنشاءحيث  في جميع أنحاء البالد. U3A كاْلقاليـ لمجمكعات اتالكالي

مع إدارتيا كمناىجيا الخاصة كفقنا الحتياجات كمصالح كؿ مجمكعة.  كمجمكعات مستقمة ،
عضك.  100000حكالي  بيافي أستراليا،  جامعة لمعمر الثالث 300كيكجد اآلف حكالي

ة عمى يبمركر الكقت بدأت ىذه المجمكعات في تقدير أىمية التكاصؿ، كتشكيؿ منظمات شبكك 
تقريبنا عمى مستكل الشبكة المحمية أك  الثالث مستكل الدكلة. تتـ جميع أنشطة جامعة العمر

 U3A Allianceتحالؼ جامعة العمر الثالث بأستراليا  تـ تشكيؿكما ، عمى مستكل الكالية
Australia  لتعزيز التعاكف كتبادؿ المعمكمات بيف الشبكات، كالدعكة إلى  2010في عاـ

يعمؿ ك  كاف ذلؾ مناسبنا كضركرينا.عمى المستكل الكطني حيثما جامعات العمر الثالث   حركة
تحمؼ  يتناكب رئيس كأمانةك . التحالؼ مف خالؿ مذكرة تفاىـ تكضح رؤيتو كأىدافو كأنشطتو

أعضاء التحالؼ في نشرة ربع سنكية تقدـ  كينشر ،مف خالؿ أعضائو جامعات العمر الثالث
 U3A Alliance) في كاليتيـ أك إقميميـ U3A تحديثات منتظمة لألخبار كالمعمكمات حكؿ

Australia,2021). 
  

https://u3aaa.org/
https://u3aaa.org/
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 U3A Online جامعة العنز الجالح االفرتاضية يف أسرتاليا :2-12
في العالـ  افتراضيةىي أكؿ جامعة  U3A Online جامعة العمر الثالث االفتراضية

تقدـ التعمـ عبر اإلنترنت، كؿ ما ىك مطمكب لمدراسة عبر اإلنترنت ىك الكصكؿ إلى جياز 
امعة العمر ج، ك كمبيكتر أك جياز لكحي متصؿ باإلنترنت كبعض ميارات الحكسبة اْلساسية

العديد مف المكارد المفيدة اْلخرل لكبار  مف خاللو الثالث االفتراضية  مكقع مستقؿ تقدـ
جامعة العمر الثالث  تقدـك .جتماعيناإسف، كخاصة أكلئؾ المعزكليف جغرافينا أك جسدينا أك ال

دكرات قصيرة لكبار السف الذيف يستمتعكف بالتعمـ كلكنيـ يفضمكف حرية الدراسة  االفتراضية 
كراتيا مفتكحة لجميع كبار السف أك الشباب المعاقيف كدفي المكاف كالكقت الذم يختاركنو. 

اجامعة العمر الثالث االفتراضية  تقدـك  مكاف في العالـ. في أم  كتعمؿ،خدمات أخرل أيضن
،  ياتبادؿ اْلفكار كالمكارد كالمعمكمات مف خالؿ مكقع عمى االفتراضية العمر الثالث جامعة

ا ، كنشجع كبار السف عمى تسخير اإلمكانات التعميمية غير المحدكدة لإلنترنت كيمكف أيضن
المسنيف الكصكؿ إلى الدكرات التدريبية بمكجب ترخيص المكقع بعد ك  المتقاعديف لمجمكعات

 Online, A Virtual University of the Third)الحصكؿ عمى عضكية المنظمة
Age,2020) 

مف قبؿ لجنة اإلدارة U3A Online االفتراضية جامعة العمر الثالث يتـ تشغيؿك 
عبر اإلنترنت  ياتطكير دكراتكيتـ المنتخبة مف قبؿ اْلعضاء في االجتماع السنكم كؿ عاـ. 

ا عمى ييمكف الكصكؿ إلى دكراتك ا. يباستخداـ ميارات كتٌاب كمحررم المكاد المتطكعيف لدي
ائد الدكرة مدار العاـ كيمكف دراستيا إما بشكؿ مستقؿ في الكقت المناسب أك بتكجيو مف ق

يستمر مكقع الجامعة عمى اإلنترنت في التكسع حيث تضيؼ إلى مكارد المعمكمات ك التطكعية. 
 Adult لتعميـ الكبار أسترالياي البداية شاركت مؤسسة فك ،الخاصة بيا لكبار السف
Learning Australia   إلىفي المشركع لكف المسؤكلية الكاممة عف عممياتو انتقمت 

التي تأسست في نيك ساكث كيمز كجمعية غير  مؤسسة جامعة العمر الثالث االفتراضية
قدمت جامعة جريفيث في بريسباف دعمنا كبيرنا لسنكات عديدة مف خالؿ استضافة كقد ربحية. 

كتقديـ دعـ آخر مف خالؿ مكارد تنمية  ،2017يا حتى عاـ مكقعالجامعة عمى 
 (Online, A Virtual University of the Third Age ,2020).المجتمع



 م0207( 68) -0ج-عدد يونيو                  ...                    إلنشاء جامعة العمر الثالث تصور مقترح

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                        - 688 - 

مجمكعة متنكعة مف المكاد U3A Online جامعة العمر الثالث االفتراضية قدـ تك 
. كالدكرات كالمدةقد تختمؼ الدكرات في الطكؿ ك  ،الدراسية التي يمكف دراستيا في أم مستكل

أك كاجبات كال شيادات تصدر، كيتـ تقديـ كؿ دكرة كدراسة  متحاناتإغير رسمية، كال تكجد 
ا في عدد مف الدكرات التدريبية قائد الدكرة التدريبية   كتكاريخيا. كيقكـمستقمة. كيكجد أيضن

الجامعة  المتطكعيف الذيف ال تستطيع عة مفمجمك  جامعات العمر الثالث االفتراضيةعمى 
قـك المتطكعكف بجميع اْلنشطة اإلدارية بؿ ي -ا مكظفيف بأجريميس لديفالعمؿ بدكنيـ.

تمقى المشركع عاميف متتالييف مف التمكيؿ المقدـ مف خالؿ كزراء الحككمة كما كالتنمكية، 
دارات التعميـ كالعمكـ كالتدريب كالصحة كرعاية المسنيف  اْلسترالية لمتعميـ كرعاية المسنيف كا 

العيني الكبير لمغاية الذم قدمتو جامعة جريفيث كجزء مف بالدعـ  كما حظتعمى التكالي. 
كما ا االستمرار. يلكال ىذا الدعـ في السنكات اْلكلى لما كاف بإمكانك برنامج خدمة المجتمع. 

 Adult ستراليةمف مؤسسة تعميـ الكبار اْل اْلكلىمساعدة كبيرة في السنكات تمقت 
Learning Australia Inc. ا في أستراليا لتعميـ الكبار.،كىي الييئة العمي 

(U3A Online, A Virtual University of the Third Age ,2020) 
 

املنللة العزبية ب لتعليه اللبار  تصور مكرتح إلىصاء جامعات العنز الجالح :الجالحاحملور 3

 أسرتاليا:يف   جامعات العنز الجالح خربةاالستفادة مً السعودية يف ضوء 

جامعػة  خبػرةعمػى  كاالطػالع ،كبػار السػف بتعمػيـ الخاصػة اْلدبيػات سػتقراءإ خػالؿ مػف
 العمػر جامعػات عمييػا قػـكت التػي اْلسػس معظػـ تطبيػؽ اقتػراح يمكػف ،أسػتراليابالعمػر الثالػث 

 مع يتناسب بما عميو التعديالت بعض إجراء أستراليا، معممبكرف في الثالث كبالتحديد نمكذج 
لمبيئػة  االجتماعيػةك االقتصػادية اْلكضػاع  مػع ،كيمػا يتكافػؽ السػعكدم كثقافػة المجتمػع طبيعػة

الدراسة في ىذا المحكر تقديـ تصكر مقترح إلنشػاء جامعػات العمػر الثالػث  السعكدية. كتحاكؿ
 ك ما يتضح في المحاكر التالية:أستراليا كى خبرةفي المممكة العربية السعكدية في ضكء 

  

https://www.u3aonline.org.au/
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 :املكرتح  التصور عليَا يعتند اليت وامليطلكات األسس :3-1
 أبرزىا إجماؿ يمكف كالتي كالمنطمقات، اْلسس مف العديد عمى المقترح التصكر يعتمد 
 :التالية في النقاط

كالمعػارؼ طػكاؿ أىمية التعمـ مدل الحيػاة الػذل يعتمػد عمػى االسػتمرار فػي بنػاء الميػارات  -
حياة الفرد، كيعتمد ىذا المبدأ عمى فكرة أف التعمـ غير محدد بمراحؿ العمر كأنػو يمكػف أف 

 يقدـ في أم كقت كفى أم مكاف.
لعبػكر  تعميميػة صػيغة إيجػاد كبالتػالي المعرفػة؛ مجتمػع فػي المسػتقبمية التغيػرات مكاجيػة -

 .المتقاعديف مف السف كبار منيا يعاني التي كالتكنكلكجية، المعرفية الفجكة
 .العمؿ عف المتقاعديف مف المتعمميف السف لكبار التربكية االحتياجات تمبية -
حاجة الكبار كشريحة في المجتمع إلى مكاكبػة المتغيػرات السػريعة كالمتجػددة التػي تحػدث  -

عمى المستكل العالمي كتنعكس عمى المستكل المحمػي كالتػي تػؤدل إلػى ظيػكر الميػارات 
 .كالكفاءات الالزمة لمميف الجديدة 

 .العمؿ عف المتقاعديف مف المتعمميف السف كبار كتعمـ تعميـ فرص تكسيع -
 .العمر الثالث جامعات صيغة تطبيؽ في الدكؿ خبرات مف ستفادةاال -

 املكرتح : التصورأٍداف : 2-3

يقػػـك اليػػدؼ الػػرئيس لمرؤيػػة المقترحػػة عمػػى إنشػػاء جامعػػة لمعمػػر الثالػػث فػػي المممكػػة العربيػػة 
السػػعكدية تنشػػأ مػػف أىػػداؼ تعمػػيـ الكبػػار بحيػػث تقػػدـ نمطػػان لفئػػة عمريػػة بحاجػػة إلػػى تطػػكير 

كليا خصائصيا بيدؼ جعؿ كبار السف عناصر إيجابية متفاعمة فػي المجتمػع كيتفػرع مياراتيا 
 مف ىذا اليدؼ العاـ بعض اْلىداؼ الفرعية كالتالي:

 تعزيز ثقافة التعمـ مدل الحياة في المجتمع السعكدم. -
 تفعيؿ دكر الكبار داخؿ المجتمع كاالستفادة مف خبراتيـ. -
باب مػػع الكبػػار مػػف ذكل الخبػػرات مػػف خػػالؿ جامعػػة إتاحػػة التفاعػػؿ  كاالنسػػجاـ لفئػػة الشػػ -

 العمر الثالث .
 تمبية االحتياجات الثقافية كاالجتماعية كالفنية كالفكرية لدل الكبار. -
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 : التصور املكرتحذلاور :3-3

بعد أف قامت الباحثة بتحديد المنطمقات اْلساسية كاالىداؼ التي قامت عمييا الرؤية  
المقترحة إلنشاء جامعة العمر الثالث في المممكة العربية السعكدية، اتجيت الباحثة إلى 
تحديد محاكر الرؤية كالتي تتمثؿ في الفمسفة التي تقـك عمييا جامعة العمر الثالث ، كأىدافيا 

مة العمرية المناسبة ليا ، كالبرامج كاْلنشطة المقدمة فييا ، كاْلعضاء القائميف عمى ، كالمرح
 تقديـ البرامج فييا ، ككيفية إدارتيا كمصادر تمكيميا كفيما يمى تفصيؿ ليذه المحاكر: 

 : احملور األول: فلسفة جامعة العنز الجالح
المبادئ كاْلسس التي تقـك عمييا فمسفة جامعة العمر الثالث تتمثؿ فيما  كبالتالي فإف       
 يمي:

 مختمػؼ فػي البشػر مػف مختمفػة قطاعػات كاسػعان يشػتمؿ ميػدانان  الكبػار تعمػيـ يعػد ميػداف  -
 كاإلنتاج. العمؿ مياديف

تقػػديـ فػػرص تعميميػػة كاضػػحة المعػػالـ لمرحمػػة كبػػار السػػف لتصػػبح مرحمػػة مثمػػرة كمتميػػزة  -
 بالنشاط.

 تعزيز ثقافة التعمـ مدل الحياة . -
 تشجيع كبار السف عمى االبداع كالتعمـ لصالح التغيرات في سكؽ العمؿ. -
 حؽ كبار السف في كجكد معرفة متاحة كمتجددة داخؿ المجتمع. -

 :الجالح العنز احملور الجاىي: األٍداف املكرتحة جلامعات
 :يمي ما أىميا لتحقيقيا، كمف الثالث العمر جامعات تسعى أىداؼ عدة اقتراح يمكف 

 تطػكير مػف تمكػنيـ التػي كاالتجاىػات الدارسػيف مػف فئػة العمػر الثالػث بالمعمكمػات تزكيػد -
 .بكاجباتيـ كالقياـ بمجتمعيـ النيكض في كالمشاركة أنفسيـ 

 تعزيز االنسجاـ كالتكاصؿ بيف كبار السف كالشباب كاالنتفاع بخبرات كبار السف. -
 تعميميػة فػرص لتػكفير كالخاصػة، الحككميػة، بالجامعػات المتاحػة لممػكارد الفعػاؿ االستخداـ -

 .الثالث العمر لفئة
كاالقتصػادية كالتربكيػة كالحياتيػة  كاالجتماعية الثقافية االحتياجات تمبي متنكعة برامج تنظيـ -

 الثالث. العمر لفئة
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عمػى  رجيفالخػا المعممػيف كمػف بالجامعػات، المتفػرغيف اْلسػاتذة خبػرات مػف االسػتفادة -
 .الثالث العمر جامعات في بالتدريس المعاش ،كقائميف

 إمكاناتيػا كاسػتثمار فيما بينيا الكزارات كالتعاكف تتبناىا التي كالمشركعات الجيكد استثمار  -
 .تكاممي بشكؿ

 مػع الييئػات المقترحػة الثالػث العمػر جامعػات بػيف الشػراكات كعقػد التعػاكف عالقػات تعزيػز  -
 الثالث. العمر فئة بتعميـ الميتمة كالدكلية كاإلقميمية المحمية

تمكػيف كبػار السػف مػف  االحسػػاس بالجػدارة االجتماعيػة كدمجيػـ كخػػدماتيـ مػع كػؿ مػا ىػػك   -
 جديد.

 :احملور الجالح: املتطلبات اخلاصة بااللتخاق والكبول جبامعات العنز الجالح
في  يرغب ممف السف كبار مف العمؿ عف المتقاعديف الثالث العمر جامعة تستيدؼ 

كال تشترط  التعمـ، عمى كعقميان  كيقدر بدنيان  ،مكاصمة تعميميـ أك تطكير مياراتيـ أك قدراتيـ 
العمؿ حسب ما  التقاعد عف شرطجامعة العمر الثالث متطمبات قبمية أك شركط معينة سكل 

جادة ميارات   ىك معمكؿ بو في جامعات العمر الثالث في العالـ، كالحساب،  كالكتابة القراءةكا 
 كما ال تمتح جامعة العمر الثالث شيادات لمدارسيف بيا .

 احملور الزابع: املزحلة العنزية املياسبة للكيد وااللتخاق جبامعة العنز الجالح:

( سنة مع قبكؿ 75-60يفضؿ أف يمتحؽ اْلعضاء بجامعة العمر الثالث في عمر ) 
كيمكف أف تقبؿ الكبار ممف ىـ أقؿ مف ىذا العمر في حاؿ بعض اْلعمار المتقاربة مف ذلؾ، 
 رغبتيـ بااللتحاؽ بتمؾ الجامعات .

 

 :احملور اخلامس: الربامج واألىصطة املكدمة يف جامعة العنز الجالح
 االحتياجات مف المقترحة لجامعة العمر الثالث الدراسية البرامج تنطمؽ أف ينبغي 
 .تقميدية أكاديمية البرامج تككف أف تجنب مع المتقاعديف، مفالسف  لكبار كالحياتية التربكية
 جامعة بكؿ لمتسجيؿ يتقدـ مف إلى تكجو رأل استطالعات مف خالؿ البرامج تحديد كيمكف
الثالث مف كبار السف لذا يقترح أف تقدـ جامعة العمر الثالث مجمكعة مف البرامج التي  لمعمر

كالميارات التكنكلكجية كالبرامج الصحية كالنفسية مع إتاحة  تعتمد عمى الميارات الحياتية
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اإلضافة كالحذؼ مف البرامج بما يتناسب مع احتياجات الكبار كمتطمباتيـ االجتماعية 
 المحيطة بيـ كفيما يمي عرض ليذه البرامج :

 مػف لغيػر المتخصصػيف الصػحية التكعيػة تسػتيدؼ برامج التكعية الصحية :يقترح مقػررات -
 اْلكليػة، كاإلسػعافات كأمػراض الشػيخكخة، ، الشػيخكخة عمػـ مقػرر ذلػؾ كمػف السػف، كبػار

 قيػاس كػأجيزة المنزليػة، لألجيػزة الطبيػة اآلمػف كاالسػتخداـ السػف، لكبػار الصػحي كاْلكػؿ
 .كالسكر الضغط

بكيفية التعامؿ مع الحاسب اآللػي كالتكنكلكجيػة  خاصة برامج الميارات التكنكلكجية :مقررات -
 اإللكتركنية طبقػان  اْلجيزة اختيار ككيفية االجتماعي، التكاصؿ كسائؿ مع كالتعامؿ الحديثة،

كبػار  لمسػاعدة المحمػكؿ اليػاتؼ تطبيقػات مػف االسػتفادة ككسػائؿ السػف، كبػار الحتياجػات
 .الحياتية أمكرىـ في السف

 اْلمػراض مػف الكبػار، كالكقايػة نفػس عمػـ بمبػادئ خاصػة مقػررات :النفسػية الصػحة برامج -
 ،"المعػاش سػعيدان بعػد تعػيش كيػؼ"ك الحيػاة، شػريؾ فقػداف بعػد التكيػؼ ككيفيػة النفسػية،
 .كاْلبناء اْلحفاد مع اإليجابي التعامؿ ككيفية

 عمػى لممحافظػة رات العقميػة لتنميػة الميػا تيػدؼ متنكعة مقررات:الحياتية  الميارات برامج -
 الميػارات تنميػة عػف كمقررات .االنتباه كزيادة الذاكرة لتقكية تدريبات كعمؿ العقمي النشاط
 يعػيش لمػف كجػو الخصػكص عمػى تكجػو اآلخػريف، عمػى االعتمػاد لتقميػؿ اليكميػة الحياتية
 المسنيف. مف بمفرده

 تتضػمف مكضػكعات المتقاعػديف، المسػنيف فئػة تيـ التي القانكنية: بالجكانب خاصة برامج -
 مػف التأمينػات االسػتفادة ككيفيػة السػف، كبػار يخػدـ بمػا البنكيػة التعػامالت مبػادئ عػف

 . بكبار السف الخاصة االمتيازات كتكضيح العمؿ، عف لممتقاعديف بالنسبة االجتماعية
باإلضافة إلى مقررات في عدة برامج تشمؿ: برامج التعمـ الذاتي ،كأنشػطة رياضػية ،كبػرامح  -

 –،كبرامج لالقتصػاد المنزلػي لتعمـ المغات ،كبرامج تعميمية ،كبرامج لتنمية الميارات اليدكية 
 برامج ترفييية كالرسـ كالمكسيقي كغيرىا.
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 :املكرتحة الجالح العنز جبامعات التدريس واسرتاتيجيات احملور السادس: طزق
نظران ْلف التعميـ بجامعات العمر الثالث تعميـ غير نمطي كغير تقميدم بعيدان عف جك 

 تتناسب تقميدية غير التدريسكاستراتيجيات  طرؽ تككف أف التعميـ الرسمي كنمطيتو لذا يقترح
 كالحرص الميدانية، كالرحالت العمؿ، التفاعمية، ككرش المناقشات مثؿ العمر الثالث، فئة مع

مراعاة  مع ، الدارسيف بيف التنافسية عف كيبتعد بالكد، يتسـ جك في ذلؾ يتـ أف عمى
الخاصة  الحياتية بالحاجات كأف ترتبط جية، مف السف لكبار كالنفسية االجتماعية الخصائص

السف، مف جية أخرل. تعتمد جامعة العمر الثالث عمى كسائؿ كطرؽ متنكعة في  بكبار
عممية التعميـ كالتعمـ بحيث تتناسب مع المتعمميف كحاجاتيـ كمف أفضؿ ىذه الطرؽ التعمـ 

االلكتركني الذل يعتمد عمى المدمج الذم يجمع بيف التعميـ المباشر التقميدم كالتعميـ 
 التكاصؿ مف خالؿ شبكة اإلنترنت.

 

 :املكرتحة الجالح العنز جبامعات بالتدريس احملور السابع: الكائنوٌ
 :التالية الفئات الثالث العمر بجامعات بالتدريس يقكـ أف يقترح 

أف يقـك بالتدريس في تمؾ الجامعات أعضاء مف جامعات العمر الثالث أنفسيـ  يقترح -
لدييـ الخبرة كالميارات لمقياـ بتدريس برامج معينة تيـ كبار السف تمشيان مع ما ىك 

 معمكؿ بو في جامعات العمر الثالث بأستراليا.
 التدريس في منيـ يرغب ممف المتفرغيف، اْلساتذة مف الجامعات كيمكف أف يقكـ أساتذة -

أف يقـك بتدريس ىذه المقررات بعيدان عف النمطية  عمى المتقاعديف، كبار السف لفئة
 مع خصائص كبار السف كاحتياجاتيـ. كاْلكاديمية بشكؿ يتناسب

التدريس  في الذيف يتمتعكف بخبرات المتقاعديف كما يمكف أف يتـ ذلؾ مف خالؿ المعمميف -
 المتعمميف مف فئة كبار السف. كخبراتيـ حاجاتبشرط أف تمبي مياراتيـ 

كعند الضركرة يمكف االستعانة بالشباب مف طالب الجامعات أك المعيديف مع التأكيد عمى  -
السمات الشخصية لألفراد الذيف يمكف أف يقكمكا بتقديـ ىذه البرامج كاْلنشطة لفئة كبار 

ف أك أساتذة الجامعات لمتدريس السف. كقد يرجع تفضيؿ اختيار المتقاعديف مف المعممي
 أف يمكف الكبار كالدارسيف بالتدريس القائميف بيف العمرم التقارب لكبار السف إلى أف

 .بينيما التفاعؿ مف كيزيد التعمـ عمميات يعزز مف
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 جبامعات العنز الجالح: الدراسة احملور الجامً :ىظاو
 كتتمثؿ كبير، بشكؿ بالمرنة الثالث العمر بجامعات الدراسة نظاـ يتسـ أف يقترح 

 :اآلتي في مظاىر المركنة
 تككف بحيث سنكية، الثالث العمر بجامعة سةراالد تككف أف يقترح:الدراسة لمكاعيد بالنسبة -أ

 تاكالمقرر  لمبرامج التربكية المتطمبات تحديد يتـ أف عمى شيكر،10الدراسية السنة مدة
 .الدراسة في البدأ يتـ شيريف، بعدىما خالؿ الجديدة

مدة انعقاد البرامج كاْلنشطة المقدمة في جامعات العمر الثالث: يقترح أف تككف مدة  -ب
انعقاد البرامج كاْلنشطة التي تقدـ بجامعة العمر الثالث مف فترة زمنية تتراكح مف شيريف 
إلى ستة أشير كيرجع ىذا إلى طبيعة البرنامج كالنشاط المقدـ إذا كاف يحتاج إلى ميارات 

 عممية أك نظرية .
 في اْلسبكع، يكماف الدراسة تككف بأف االكتفاء يقترح :الدارسيف حضكر لنظاـ بالنسبة -ج

 أف عمى .لمدارسيف الصحية لمظركؼ عاةاكمر  الجامعة، استخداـ منشآت لظركؼ مراعاة
 اْلمكر بعض الستكماؿ اْلقؿ؛ عمى أسبكعينا أياـ لثالثة بالكمية ممتدان  اإلدارم العمؿ يككف

الدراسي،  العاـ مف كقت أم في لمكمية االنضماـ دارس ْلم السماح كيقترح.التنظيمية
 .كاممة الدراسية الرسكـ دفع بشرط

 احملور التاسع: ملاٌ إىصاء جامعة العنز الجالح:

يقترح إنشاء جامعة العمػر الثالػث عمػى أف تتبػع إحػدل الجامعػات السػعكدية المرمكقػة  
كالتاريخ الطكيػؿ جامعػة سػعكد أك جامعػة اإلمػاـ أك جامعػة الممػؾ عبػدالعزيز عمػى ذات المكانة 

أف تقػػاـ خػػارج أسػػكار الجامعػػة كلكػػف تحػػت إشػػرافيا حتػػى ال يشػػعر أعضػػاء الجامعػػة بنمطيػػة 
العممية التعميمية. كما تقترح الدراسة إنشاء جامعات لمعمر الثالث في محافظات المممكػة سػكاءن 

 نظػران  بالمممكػة؛ المنػاطؽ بمعظػـ الثالػث العمر جامعات النتشار ضمانان  ذلؾك الريؼ أك الحضر،
 مناطؽ المممكة. بكؿ السف المتقاعديف كبار النتشار

 : احملور العاشز: مصادر متويل جامعة العنز الجالح املكرتحة
البد مف تنكع مصادر تمكيؿ جامعات العمر الثالث التي يمكف أف تشارؾ في تمكيؿ  

كاف عمى المستكل المجتمع المدني مف مؤسسات خيرية أك عمى المستكل  جامعة سكاءن 
الفردم مف مساىمات رجاؿ اْلعماؿ أك عمى مستكل مؤسسي مف خالؿ مساىمات الكزارات، 
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 معظـ في بو معمكؿ ىك ما مع كبحيث ال يعتمد عمى جانب كاحد دكف الباقي. كتمشيان 
 الجزئي المادم بالدعـ الحككمة قياـ الدراسة تقترح البريطاني، بالنمكذج الثالث العمر جامعات
 قياـ تدعـ أف يمكف حككمية غير أخرل تمكيؿ مصادر تكفر يقترح كما الثالث، العمر لكميات
 الثالث العمر كميات كدعـ إلنشاء التمكيؿ مقترحات بمصادر يمي كفيما ماديان، الكميات ىذه

 :بالسعكدية
ج كزارة     كالرياضة كزارة الشباب - ب . لمجامعات اْلعمى كالمجمس كزارة التعميـ  -أ

 االجتماعي التضامف
 الخاص كالقطاع اْلعماؿ رجاؿ تبرعات -ك  الكبار كالتعميـ المستمر تعميـ ىيئة -ق

 
 

 : الدراسية والزسوو املصزوفات احملور احلادي عصز:
الدارسيف  خالؿ مف تحصؿ التي الرسكـ تمؾ الدراسية كالرسكـ بالمصركفات يقصد 

تمؾ  النتشار ضمانان  رمزية؛ المصركفات تمؾ تككف أف كيقترح المتقاعديف، مف السف كبار
كما  .المتقاعديف لفئة االقتصادية لمظركؼ كمراعاةن  الدراسيف، مف كبير لعدد الجامعات كجذبيا

يمكف أف تحسب الرسكـ الدراسية الرمزية حسب الدكرات كالمقررات الدراسية التي  تتـ دراستيا 
 مف قبؿ فئات كبار السف فيناؾ مف يدرس مجمكعة مف البرامج كال يدرس اْلخرل.

 

 الجالح: العنز املكرتحة جلامعة احملور الجاىي عصز: اإلدارة
 التعميـ كزارة التعاكف بيف خالؿ مف الثالث العمر جامعات إدارة يتـ أف الدراسة تقترح

االجتماعي، كالشباب كالرياضة ككزارة الصحة كبيف  ككزارة التضامف العممي، كالبحث
إدارة جامعات العمر الثالث في  تمشيان مع فكرةالمتقاعديف مف أعضاء الجامعة أنفسيـ 

الؿ أعضائيا مف كبار السف مف ممبكرف بأستراليا التي كانت تقـك عمى إدارة الجامعة مف خ
 اعضاء الجامعة . 
 :والدارسني الربىامج تكويه ليظه باليسبة احملور الجالح عصز:

 رأل  استطالع عمى برامج كأنشطة جامعة العمر الثالث تقكيـ يقتصر أف يقترح
 التعميمية المصادر كجكدة الدراسية، المقررات كجكدة العممية التعميمية جكدة عف الدارسيف
 ان نظر  تحريرية؛ امتحانات ءاإجر  يتـ أال يقترح الدارسيف كبالنسبة لتقكيـ ذلؾ، كغير المتاحة،

 لمدارسيف يسمح أف يقترح كما.عممية درجة أك شيادة يمنح ال ا النكع مف الجامعاتىذ ْلف
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 الخدمات كتقدـ ذلؾ، كغير البدنية المياقة كزاكمر  الجامعات كالمكتبات، مباني استخداـي
 مف ليـ متاح ىك مما كاالستفادة الحضكر، باستدامة ليـ ىذا تشجيعان  كفي بالمجاف المختمفة
 .خدمات

 املكرتح: التصورآليات تيفيذ :4-5

 املتطلبات اجملتنعية :ومتجل يف: -1

 نشر ثقافة التعمـ مدل الحياة سكاءن عمى مستكل التعميـ النظامي أك التعمـ غي النظامي. -
كمؤتمرات تؤكد عمى أىمية التعمـ مدل الحياة كعمى حؽ اإلنساف في التعمـ إقامة ندكات  -

 المستمر طكاؿ حياتو.
تكاتؼ مؤسسات المجتمع المدني كالمؤسسات اْلىمية لتقديـ برامج تكعكية لجميع أفراد  -

 اْلسرة بضركرة كأىمية التعمـ  لتطكير حياتيـ
 املتطلبات املؤسسية : -2

التعمـ مدل الحياة مف خالؿ إتاحة أنماط تعميمية كاضحة المعالـ كمنيا الدكلة فكرة تتبنى  -
 جامعة العمر الثالث.

تكاتؼ كتعاكف الكزارات المعنية إلقامة كتفعيؿ جامعة العمر الثالث كاالستفادة مف  -
 اْلعضاء الكبار المنتسبيف لجامعة العمر الثالث.

ثالث لضماف استمراريتيا كعدـ كقفيا تكفير مصادر أساسية كدائمة لتمكيؿ جامعة العمر ال -
بسبب التمكيؿ كالتأكيد عمى دعـ الدكلة ليذه الجامعات باإلضافة إلى التبرعات كدعـ 

 المجتمع بأكممو.
تسييؿ استخراج التصاريح الالزمة إلنشاء جامعة العمر الثالث باإلضافة إلى تكفير المكاف  -

شبكة اإلنترنت مما يتيح استخداـ التعميـ كالبنية التحتية سكاءن كانت أجيزة أك أدكات أك 
 المختمط.
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 :املكرتح التصورمعوقات تيفيذ :4-6
ضعؼ ادراؾ بعض المتعمميف أنيـ بحاجة إلى عممية التعمـ بشكؿ مستمر كفي كؿ  -

 المراحؿ العمرية .
نقص اإلعالـ كالحكار المجتمعي بيذا الشأف، التعميمي مما أدل إلى عدـ كعي أفراد  -

 بأىمية كضركرة التعمـ المستمر مدل الحياة.المجتمع 
قمة الدافعية لدل بعض اْلفراد بضركرة تنمية مياراتيـ بما يتناسب مع متغيرات المجتمع  -

 المتجددة.
ضعؼ المشاركة المجتمعية سكاءن الجمعيات اْلىمية أك رجاؿ اْلعماؿ في دعـ العممية  -

 التعميمية.
ية إلقامة جامعة لمعمر الثالث فيي تحتاج إلى قمة اإلمكانيات الخاصة  بالبنية التحت -

 مكاف كبنية تحتية كتزكيدىا بأجيزة كأدكات.
قمة مصادر التمكيؿ الالزمة لدعـ جامعة العمر الثالث سكاءن مف جانب الدكلة أك مف  -

 المجتمع المدني باإلضافة إلى ضعؼ التنسيؽ كالتعاكف بيف الكزارات بعضيا البعض.
 

 حتديات ومعوقات إىصاء جامعة العنز الجالح:سبل التغلب على :4-7

 التعمـ لكؿ أفراد اْلسرة عبر كسائؿ اإلعالـ التقميدية كالحديثة نشر ثقافة  -
دافعية الكبار لضركرة تنمية مياراتيـ مف خالؿ عقد ندكات تثقيفية لمكاكبة تغيرات  زيادة -

 العصر الحالي.
 .دكرىا في دعـ العممية التعميمية تقكية المشاركة المجتمعية كتفعيؿ -
تطكير البنية التحتية مف خالؿ تقكية شبكات اإلنترنت كتكفير اْلجيزة الالزمة إلنشاء  -

 جامعة العمر الثالث.
كالبركتكككالت كاالتفاقيات بما يتناسب مع أىداؼ  قامةالتنسيؽ كالتعاكف بيف الكزرات كا   -

 جامعة العمر الثالث.
 بتكرة كغير تقميدية لزيادة الميدانية المتاحة لجامعة العمر الثالث.تقديـ بدائؿ كمسارات م -
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 : ىتائج الدراسة
 بالمممكة المقدمة الخدمات مف المسنيف دكف استفادة تحكؿ التي المعكقات بعضىناؾ 1.

 عمؿ يجب النفس، كلذا عمى كاالنطكاء ، أنفسيـ سمبية المسنيف مثؿ السعكدية العربية
 الرعاية مقدمي تخصصات كانتماء بإعداد كاالىتماـ المقدمة لممسنيف الرعاية في تعديالت
 ىذا المجاؿ. مع يتناسب بما لممسنيف

كضعؼ  النظامي، كالتعميـ الكبار تعميـ بيف تربط كاضحة عامة سياسة كجكد ضعؼ2.
 برامجبعض  تطبيؽ اختالؼ كبالتالي لممتعمميف؛ الكبار تعميـ برامج تنظـ التي التشريعات

 المختمفة. اْلنشطة بيف التنسيؽ لضعؼ نظران  ْلخرل، مؤسسة مف الكبار تعميـ
 

ـ فاالىتماـ ََِِكبرنامج التحكؿ الكطني ََِّكفقنا لرؤية المممكة العربية السعكدية 3.
لجميع المجتمعات التي تسعى لمتقدُّـ  بكبار السف كتعميميـ أصبح خيارنا إستراتيجيان 

سيما في المممكة العربٌية السعكدٌية التي تشيد تزايدنا كبيرنا في أعداد ىذه  كالنجاح، ال
 .الفئة

 لظيكر يؤدل مما كالدراسات المتعمقة بكبار السف البحكث نتائج مف محدكدية االستفادة4.
الكبار،  تعميـ لممؤسسات ماليةال المخصصات تدنى التيديدات، مف أبرزىا مف العديد

 الكبار. كتعميـ النظامي التعميـ مؤسسات بيف العالقة كضعؼ
 المسنيف لخدمة تـ تصميميا الحياة مدل لمتعمـ مؤسسات الثالث العمر جامعات تعتبر5.

 .ليـ  الشاممة لمتنمية فرص كخمؽ المعيشية الظركؼ تحسيف بقصد
جامعات العمر الثالث، كالتي انتشرت بشكؿ كبير كأصبح في الكقت الذم ازدادت فيو أىمية 6.

ـي  ىناؾ الكثير مف التجارب العالمية في مجاؿ إنشاء مثؿ ىذه الجامعات، ال يزاؿ العال
 العربي مفتقرنا ليذا النكع مف الجامعات.

جامعة العمر الثالث بممبكرف سيتي مف أقدـ جامعات العمر الثالث في أستراليا، كىى 7.
 50تشكمت لتكفير فرص التعمـ لألعضاء الذيف تزيد أعمارىـ عف  تية التمكيؿذامنظمة 

ا كالذيف تقاعدكا أك يعممكف بدكاـ جزئي، كيتـ انتخاب لجنة اإلدارة سنكينا مف بيف  عامن
  اْلعضاء.

 لمجميع التعميـ في بالحؽ التي تتعمؽ اْلسباب الثالث العمر جامعات نشأة أسباب أبرز مف8.
 تطكير خالؿ مف السف كبار تثرم حياة التي الديمقراطية الحركة ،نتيجة السف كبار كمنيـ
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 البعض، كتعتبر جامعات مع بعضيـ كالعمؿ التعمـ فرص ليـ تتاح اْلفراد مف مجمكعة
 ال مدرسي. تعمـ مجتمعات اْلسترالية الثالث العمر

مدل الحياة فتعمؿ عمى في أستراليا مبنية عمى مفاىيـ التعمـ  برامج جامعات العمر الثالث9.
تكفير مجمكعة الدكرات التي يتـ فييا تقديميا اختيارات لمذيف يرغبكف في متابعة مجاالت 

 .الدراسة باإلضافة إلى الذيف يرغبكف في استكشاؼ كتطكير مجاالت جديدة لمتعمـ
 لجنة اْلعضاء مف ديمقراطيان  منتخبة في أستراليا إدارة الثالث العمر جامعات يدير10.

كما  أساس تطكعي. عمى باإلدارة كيقكمكف إدارية، خبرات لدييـ ممف لمجامعة المنضميف
 إقميـ. بكؿ الثالث العمر جامعات عمى لإلشراؼ إقميمية ىيئات أستراليا في يكجد أنو
 أك الرسمية مف السمطات أك إدارم مالي دعـ أم ليا ال يكجد الثالث العمر جامعات11.

 ذاتي، بشكؿ كممكلة مستقمة الثالث العمر الجامعات تككف حيث الرسمي، الجامعي التعميـ
ما  أك المدينة مجمس مف جزئيان  أخرل تمكؿ كأحيانان  المحمية، الجيات مف تمكؿ كأحيانان 
 .المحمى بالمجمس يسمى

 : توصيات الدراسة
 بما السعكدية العربية مناطؽ المممكة جميع في الكبار تعميـ ىياكؿ بناء ضركرة إعادة -

عداد كتدريب الفعالية، يحقؽ  الكبار نشاطات تعميـ في المساىمة عمى القادرة الككادر كا 
ا شرافنا. تعميمن  كا 

أف ك لعمر الثالث عمى أف تتبع إحدل الجامعات السعكدية المرمكقة اأف يتـ إنشاء جامعة  -
عة بنمطية تقاـ خارج أسكار الجامعة كلكف تحت إشرافيا حتى ال يشعر أعضاء الجام

 .العممية التعميمية
أف تقـك الجيات المعنية بتسييؿ استخراج التصاريح الالزمة إلنشاء جامعة العمر الثالث  -

 تكفير المكاف كالبنية التحتية الالزمة لذلؾ .ك 
أف تتبنى الدكلة فكرة التعمـ المستمر مدل الحياة مف خالؿ إتاحة أنماط تعميمية كاضحة  -

 العمر الثالث.المعالـ كمنيا جامعة 
 عمى المسنيف كمساعدتيـ احتياجات إلى بالمجتمع المختمفة العمرية الفئات تكجيو -

  .حقكؽ كليـ المجتمع مف ىاـ قطاع باعتبارىـ إشباعيا
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 ىـ مفك  ،كمشكالتيـ المحافظات، بكؿ أعدادىـ :المسنيف عف دقيقة بيانات قاعدة تكفير -
 .كأماكف تكاجدىـ الرعاية إلى حاجة في

 الفعمية مع االحتياجات تتفؽ كبرامج خطط كضع يستيدؼ المسنيف لرعاية مجمس إنشاء -
 .المختمفة المجتمعية المؤسسات بمشاركة ليـ

 المسنيف مع بالتعامؿ كؿ المعنييف فييا يشارؾ المسنيف خاصة عممية مؤتمرات تخصيص -
 .تيـحيا لتحسيف إجرائية بتكصيات كالخركج
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