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  Adult Learningتعلٌم الكبار    

 إلىم الزراعٌة والهادؾ وتعلٌم اإلرشاد الزراعً احد إشكال تعلٌم الكبار للعلٌعد 

 Rural liveتعلٌم الزراع العلوم الزراعٌة والى تطوٌر مستوى معٌشة الرٌفٌٌن  

hood    واألسس.المقرر الدراسً ٌتضمن توضٌح مفهوم تعلٌم الكبار والمبادئ 

كون  م استنادها على نظرٌات التعلمالتً ٌقوم علٌها والتً تتمٌز بخصوصٌتها رؼ

الكبار ٌتمٌزون بخصوصٌة اهتماماتهم ومتطلبات التً قد تجعل تعلٌمهم ٌختلؾ عن 

 فئات المتعلمٌن  األخرى كالصؽار والمرهقٌن...

 تعلٌم الكبار:

تعددت التعرٌفات فً مجال تعلٌم الكبار مع التؽٌرات الحادثة فً المجال وٌمكن 

مجموع العملٌات التعلٌمٌة اٌآ كان مضمونها و  :لتعلٌم الكبار تحدٌد التعرٌؾ األتً

مستواها وأسلوبها نظامٌة كانت أو ؼٌر نظامٌة وسواء كانت امتدادا للتعلٌم األول 

المقدم فً المدارس و الكلٌات أو فً فترة التلمذة الصناعٌة و الذي ٌستمر فٌه 

الفنٌة أو المهنٌة ورؼم إرادة األشخاص الذٌن ٌؽٌرون من معارفهم وزٌادة مإهالتهم 

الفعل فتؽٌر مواقفهم او مسلكهم مستهدفٌن التنمٌة الكاملة لشخصٌتهم و اإلسهام فً 

 . التنمٌة االجتماعٌة و االقتصادٌة و الثقافٌة المتوازنة و المستقلة

 The functions of adult education  -وظائف تعلٌم الكبار :  

 -تعلٌم باالتً :وظائؾ   ٌمكن إجمال    

تعوٌض من فاتهم فرص االلتحاق بالتعلٌم و التدرٌب المدرسً فً الصؽر بسبب -1 

اللون أو الجنس أو الوضع االجتماعً او الموقع الجؽرافً بحٌث تستهدؾ أنشطة 

تعلٌم الكبار محو األمٌة للذٌن حرموا من التعلم وتزوٌدهم بالمعارؾ و المهارات 

ة اإلعمال التنمٌة وتعزٌز إحساسهم بذاتهم وإدراكهم وتسٌر السبل لهم لممارس

 لمشكالت مجتمعهم مما ٌعزز إسهامهم فً تنمٌة المجتمع.

إتاحة الفرصة إمام جمٌع األفراد لالستزادة من التعلٌم بحٌث ٌتاح للشباب الذٌن لم -2

ٌتمكنوا من الحصول على قدر كاؾ من التعلٌم ,أنشطة تعلٌمٌة تمكنهم من اكتساب 

زٌد من التدرٌب المهٌؤ لرفع كفاءتهم اإلنتاجٌة, اما بالنسبة لإلفراد الذٌن ٌرؼبون الم

فً الحصول على مإهالت علمٌة او مهنٌة, فٌنبؽً ان تساعدهم أنشطة تعلٌم الكبار 

 على اكتساب  التعلٌم الالزم للحصول على مإهالت.
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من التعلٌم لالستزادة     تقدٌم األنشطة التعلٌمٌة و التدرٌسٌة لإلفراد المتطلعٌن  -3

بما ٌمكنهم من تطوٌع او تعدٌل معارفهم و مهاراتهم العلمٌة او النفسٌة أو المهنٌة 

بؽٌة تمكٌنهم من االنتقال من عمل إلى أخر تبعا لحاجات سوق العمل و تعزٌز 

 وعٌهم بوضعهم االجتماعً و االقتصادي .

إتاحة الفرصة الحقٌقٌة لمشاركة الكبار فً الحٌاة الثقافٌة للمجتمع لتضٌق الفجوة -4

بٌن األجٌال المتخلفة و زٌادة وعً اإلفراد للقٌام بدورهم بصورة فعالة على أن ٌتم 

رفع  إلىكل ذلك من خالل نشاطات ٌشارك األفراد فٌها بمجهودهم وبما ٌإدي 

 اجهة مشكالت مجتمعهم بصورة فعالة .مستواهم الثقافً و إسهامهم فً مو

 :تعلٌم الكبار من منظور إسالمً

لم ٌكن التعلٌم منتشرا فً بالد العرب قبل اإلسالم وكان أكثر العرب من األمٌٌن     

الذٌن لم ٌكن لهم عهد بالعلوم ولم ٌعرفوا القراءة و الكتابة . وكان النبً محمد)ص( 

ءة و الكتابة بعد أن كان عدد الذٌن ٌعرفون أول من عنى عناٌة خاصة بتعلٌم القرا

القراءة و الكتابة قلٌل فً صدر اإلسالم, اقبل المسلمون على تعلٌم القراءة و الكتابة 

 بتشجٌع من الدٌن الجدٌد 

كان ظهور اإلسالم بذاته ثورة امتدت لتشمل جمٌع جوانب حٌاة المجتمع المادٌة و 

 ة و تعلٌم للكبار على أسس جدٌدة.العقلٌة وأصبح اإلسالم هو هداٌة وتربٌ

وطلب العلم فً اإلسالم لٌس فرٌضة على كل مسلم و مسلمة فقط بل تعلٌمه لؽٌرة 

 فرٌضة اٌضآ.

ولم ٌقتصر التعلٌم فً اإلسالم على علوم الدٌن فقط بل امتد إلى كل معرفة بحٌات 

ر اإلنسان اإلنسان فً أصالح دٌنه و دنٌاه كما لم ٌقتصر التعلم على مرحلة من عم

دون ؼٌرها الن اإلسالم ٌحث على التعلم المستمر مدى الحٌاة . فال ٌنبؽً ألحد 

ٌكون عنده العلم إن ٌترك التعلم حتى أكثر الناس علما ٌستحسن به إن ٌتعلم ما فً 

وسعه التعلم وأكبرهم سنا ٌستحسن به اٌضآ إن ٌتعلم ما دامت به الحٌاة الن المرء ال 

متعلما فإذا استؽنى عن العلم كان جاهال ولو كان احد الكتفى من ٌزال عالما ما كان 

العلم بشً الكتفى موسى علٌه السالم ولكنة قال فً كتاب هللا ))هل اتبعك على إن 

 تعلمنً مما علمت رشدا((

وهكذا ٌكون طلب العلم فرٌضة و االستمرار فً التعلم واجب وقد تبدل الطرق و 

سات وتتطور النظم ,ولكن العلم البد ان ٌنشر و التعلم تختلؾ الوسائل و تتؽٌر المإس

 البد ان ٌستمر ما استمرت الحٌاة وبالتالً فمن الطبٌعً ان تتطور 
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 Development of concept of adult : تطور مفهوم تعلٌم الكبار  

education 

التعلٌم سمة المجتمعات المتقدمة و تطبٌقه  فً مجتمع ما ٌعنً توفٌر الفرصة 

لممارسة حق أساسً من حقوق اإلنسان . والتعلم حق لجمٌع أفراد المجتمع مهما 

 كان لون او أصل أو خلفٌة هإالء األفراد االجتماعٌة و االقتصادٌة .

ومع ذلك نجد ان فئة كبٌرة من الناس و خاصة فً الدول النامٌة لم ٌحصلوا على 

لمدارس ولم ٌتعلموا او أنهم هذا الحق فً السنوات األولى من حٌاتهم فلم ٌدخلوا ا

تركوها بعد فترة لسبب ما فحرموا من نعمة التعلم فؤصبحوا كبارا متخلفٌن عن فهم 

كثٌر من المعارؾ و المعلومات التً ٌمكن ان تعٌنهم فً حٌاتهم وإعمالهم وتلبٌة 

 حاجاتهم

ل بدأ بعد الحرب العالمٌة الثانٌة وبعد حصول الكثٌر من الدول النامٌة على االستقال

التفكٌر الجدي بوجوب االهتمام بفئات معٌنة من المجتمع ٌمكن االستفادة منهم فً 

تنمٌة بلدانها هإالء هم فئة الكبار المحرومٌن من التعلم فً تلك المجتمعات ,فبرز 

مجال جدٌد فً التعلم هو ))تعلٌم الكبار(( او التعلٌم النظامً ولكً ٌعد حقا مشروعا 

 ظرؾ ما لم ٌكونوا طرفا فٌه.ألهله فقدوه نتٌجة 

 -ما المقصود بتعلٌم الكبار :

ال ٌزال ٌكتنؾ مفهوم تعلٌم الكبار الؽموض لدى الكثٌرٌن ,فهو ٌعنً للبعض جعل 

الكبار _األمٌٌن متعلمٌن)إي محو أمٌتهم( ولهذا فؤنهم ٌنظرون إلٌه فٌما لو كان 

 دوره الوحٌد محو أمٌة الكبار 

وٌعنً دراسات ما تقدم للبعض لدى بعض الباحثٌن ولذلك البد من توضٌح المفهوم 

 )التعلٌم(و)الكبار(:بشكل واضح فهو ٌتؤلؾ من لفظتٌن هما 

والتعلٌم ٌعنً عملٌة نقل أو إٌصال معارؾ أو معلومات أو خبرات او مهارات إلى 

تحقٌق التعلم او  فرد او أفراد بطرٌقة ما,,وٌعرفه شٌفر بؤنه إي نشاط ٌهدؾ الى

الكتابة بحٌث ٌشمل كل ما ٌتعلق بتحقٌق المهارة و الكمال الفكري لدى المتعلم من 

اجل تحقٌق القدرة على التمٌز و المقارنة بٌن األشٌاء او السعً لتحقٌق عملٌة التعلم 

.كما ٌوصؾ بؤنه تطوٌر الكفاءات او النشاطات عند الفرد حتى ٌتمكن من مواجهة 

 اة بحزم وصرامة.مشكالت الحٌ
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فالتعلم أذن نشاط منظم هادف ,ٌرمً الى إحداث تغٌرات فً سلوك اإلنسان للتالإم 

 مع حركة الحٌاة المتغٌرة من خالل الخبرة المكتسبة . 

وٌعرؾ قانون العمل الدولً الكبار بؤنهم األفراد الذٌن تجاوزوا سن الخامسة عشر 

 مبادئ القراءة و الكتابة.ولم ٌسبق لهم دخول المدرسة وال ٌعرفون 

على ان هذا التعرٌؾ ٌركز على اإلفراد المحرومٌن من التعلم و ٌتجاهل الكبار 

المتعلمٌن الذٌن ٌتلقون تعلٌما أضافٌا أو تعلٌما لزٌادة المهارات فً مهنهم األصلٌة 

 او اي تعلم أخر ٌعزز تعلٌمهم السابق فً سنوات عمرهم األولى.

ن ان ٌوصؾ بها وفقآ للعمر الزمنً او المهمات التطوٌرٌة وعلٌة لفظة الكبٌر ٌمك

لإلفراد او وفقآ للخصوصٌة السٌكولوجٌة مثل )الرشد ,النضج( نظرا لالختالفات 

 بٌن اإلفراد فً خبرات الحٌاة

وعلى أٌة حال فؤن القوامٌس المتخصصة تذكر بان األمً هو الشخص الذي ال 

 اوز سن التعلٌم األولً.ٌعرؾ القراءة والكتابة باي لؽة وقد تج

هو عملٌة نقل وإٌصال المعلومات وعلٌه ٌمكن أن نجد إن المقصود ب)تعلٌم الكبار(

او المهارات الى فرد او إفراد تجاوزوا سن الخامسة عشر من العمر )العاشرة 

 .............احٌانآ( خارج نطاق النظام التقلٌدي التعلٌمً

صة بتعلٌم الكبار لؽرض تحدٌد مفهوم موحد لقد عقدت العدٌد من المإتمرات الخا

وواضح له . ومن خالل البحوث و المناقشات وتبادل اآلراء فٌها تم التوصل إلى 

أكثر اعتبار تعلٌم الكبار جزء رئٌسٌا من النظام التعلٌمً لذلك أصبح تعلٌم الكبار 

 حٌث انه: ضرورة للمجتمعات النامٌة من

 ً إحداث المعاصرة الحضارٌة.أداة من أدوات التؽٌر النوعً ف-1

استدراك الحقوق األساسٌة فً صور التعلٌم بالنسبة للكبار الذٌن فاتهم فرصة -2

 التعلٌم أو فاتهم  تؤهٌال لهم وإعداد للمشاركة فً الحٌاة المعاصرة

ومن استعراض المفاهٌم السابقة لمفهوم تعلٌم الكبار ٌمكن إن نلخص إلى إن تعلٌم 

من األنشطة التً تهدؾ إلى إحداث التكٌؾ االجتماعً و الكبار هو مجموعة 

التصعٌد التدرٌجً للقدرات الفنٌة و الثقافٌة فً التجمعات المتقدمة , كما ٌعنً أداة 

 من أدوات التؽٌر النوعً فً سٌاق عملٌة التنمٌة بالنسبة للمجتمعات النامٌة.

بار ٌرتكز على ثالثة ومن استعراض التعرٌفات السابقة ٌمكن القول بؤن تعلٌم الك

 أبعاد أساسٌة هً:
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هو ٌبدأ بعد السن المحددة لاللتحاق بمدارس التعلٌم اإللزامً أو بالمدارس  -1 

 االبتدائٌة وٌستمر مدى الحٌاة أذا توفرت الظروؾ المناسبة للمتعلم .

لكً ٌتم هذا النوع من التعلم بصورة منظمة و مستمرة وال بد من وجود جهة أو  -2

شرؾ علٌه لكنها ال تمثل جزءا من التعلٌم النظامً او مكمال له فً الشكل هٌئة ت

النظامً اي ال ٌدخل ضمن التعلٌم النظامً حتى وان كان مكمال له فً  بعض 

 األحٌان .

ٌتم هذا النوع من التعلٌم بصورة مقصودة اي له هدؾ او أهداؾ محددة ٌرمً  -3

ل تزوٌد المتعلم بالخبرات او المهارات البرنامج التعلٌمً تحقٌقها فً التعلٌم مث

 النظرٌة و العملٌة لتنمٌة شخصٌته وإشباع مٌوله ورؼباته.....الخ

 -:فئات الكبار

ٌذكر األستاذ عاٌؾ حبٌب العانً: الكبار بؤنهم أولئك المواطنٌن الذٌن تعدى سن   

ثانوٌة و التعلٌم اإللزامً, وهذا بالطبع ال ٌشمل الكبار المتعلمٌن فً المدارس ال

 الجامعات وٌقسم الكبار الى فئتٌن:

 الكبار الذٌن لم ٌتلقوا أي نوع من التعلٌم وهم األمٌون.-1    

 الكبار الذٌن التحقوا بالتعلٌم المنظم وقطعوا أشواطا مختلفة-2  

الذٌن ٌقومون  -نساء ورجاال- األفرادو الكبار وفقآ للسٌد عاٌؾ حبٌب :هم 

بالمسإولٌات االجتماعٌة المعترؾ بها فً المجتمع. وقد ٌحدد مفهوم الكبار بؤحد 

 المعاٌٌر اآلتٌة:

: أن تحدٌد عمر للشخص الراشد قد ٌبدو بدون معنى فقد ٌعتبر الفرد راشدا العمر-1

األعمار قد سنة ولكن هذه  22-11سنة وٌنتخب بعمر 16والئقا لقٌادة مركبة بعمر 

تختلؾ بٌن ببٌئة و أخرى , فالعمر لٌس معٌارا مناسبا لقٌاس مدى مالئمة الفرد 

 للقٌام بالممارسات التً ذكرت كإعمال مناسبة للراشدٌن.

: ٌعتبر النضج النفسً معٌارا أدق من العمر لتحدٌد مفهوم الكبار النضج النفسً -2

حلة من النضج تإشر حدود الراشد , إذا ما تم التؤكد منه ,ولكن ٌبقى السإال اي مر

 وكٌؾ تقاس درجة النضج , فوسائل تحدٌده وقٌاسه لٌست دقٌقة وصعبة.

: ٌتحدد دور الفرد بمسإولٌاته فً المجتمع فمسإولٌات الكبار الدور االجتماعً-3

ر من المإشرات بوهذه األدوار تعت موظؾ, أب, مثال االكتفاء الذاتً مادٌا الزواج,

 للحكم على الكبٌر اي دور وفقآ لهذا المعٌار ٌصبح منتجا.التً تستخدم 
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 إلىإن الراشد هو )الشخص الذي ٌصل وعلٌه ٌمكن وفقآ ل)عاٌؾ حبٌب( القول 

مرحلة معٌنة من الحٌاة ٌتحمل فٌها مسإولٌة نفسه و مسإولٌة اآلخرٌن وٌقبل 

 .دور وظٌفً فعال )منتج(فً مجتمعه

سنة ,متزوج,ترك الدراسة  16أن شخصا بعمر وبناءا على ما تقدم نستطٌع القول 

النظامٌة واتجه للعمل ,وقبل بالمسإولٌات التً فرضها علٌه دورة المنتج فً 

المجتمع ,على انه راشد وانه دراسته فً المدرسة المسائٌة تقع ضمن مسإولٌة تعلٌم 

 الكبار.

 لماذا االهتمام بتعلٌم الكبار؟

أدركت المجتمعات المعاصرة أهمٌة تعلٌم الكبار ودوره فً تحرٌك المجتمع   

 -فوضعته فً مقدمة التعلٌم النظامً ٌحكم مكانه الكبار فً مجتمعاتها فهم أي الكبار:

ٌإثرون على صناعة المستقبل واتجاهاته بما ٌحققون من حاضرهم وحاضر  -1

تمع ككل ٌرتبط بحاضر الكبار الناشئٌن بحكم مستقبل الناشئٌن ومستقبل المج

 وواقعهم فهو ٌتؤثر بما ٌتخذه الكبار من قرارات.

الكبار ٌحددون فلسفة المجتمع وأفكاره فهً فً األساس من صنعهم او صنع  -2

 بعضهم .

الكبار هم الذٌن ٌكونون الرأي العام فً المجتمع ألنه ٌتؤثر فً نوعٌة واتجاهه  -3

ؤثٌره فً مختلؾ القضاٌا التً تقدر مصٌر بمشاركتهم فً صٌاؼة وتكوٌنه وت

 المجتمع .

الكبار ٌحكم قٌامهم بتولً دفة اإلنتاج فً المإسسات المختلفة لتحقٌق أهداؾ -4

المجتمع تقع علٌهم مسإولٌة تنظٌم العالقات اإلنتاجٌة و التنسٌق بٌنها و تحقٌق 

 األهداؾ المرسومة

ٌقٌة لخصائص المجتمع سلبٌا كما ان الكبار هم الذٌن ٌحددون الصورة الحق-5

 واٌجابٌا فً أوجهها االجتماعٌة و االقتصادٌة والسٌاسٌة.

وفً تارٌخنا المعاصر نجد تعلٌم الكبار الزال ٌلعب دورا هاما. ففً انكلترا أٌام     

الثورة الصناعٌة انتقل أهل الرٌؾ إلى المدن الصناعٌة وتعرضوا لقسوة الحٌاة 

أس مالٌٌن لعرقهم و إنتاجهم فكان تعلٌم الكبار األداة التً وشقائها بسبب استؽالل الر

استخدمت فً المادة التوازن المجتمع الصناعً الجدٌد عن الطرٌق تعلٌم و توعٌة 

 هإالء بحقوقهم وواجباتهم....
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 :لمحة تارٌخٌة عن تعلٌم الكبار

د الٌونانٌة ترجع الفكرة األولى لحركة تعلٌم الكبار إلى الحضارات القدٌمة وبالتحدٌ

والحضارات العربٌة و اإلسالمٌة ,فقد ظهرت حركة تعلٌم الكبار فً نشؤتها األولى 

فً مٌدان الشرعٌة الدٌنٌة ثم تطورت إلى الثقافة ثم اتسعت مبادئها حتى شملت حٌاة 

الفرد كلها وؼالٌا ما تبدأ حركات تعلٌم الكبار سجالت مكافحة االمٌة ثم تتطور  

 ة الشاملة التً تعده للحٌاة المعاصرة .بالفرد الى التربٌ

م ثم انتشرت الفكرة 1144أسست أول جامعة شعبٌة لتعلٌم الكبار فً الدنمارك عام 

 فً الدول االسكندنافٌة ثم باقً دول العالم

كانت انكلترا اول دولة تؤخذ بمفهوم التنمٌة االقتصادٌة التً كان نصؾ عدد سكانها 

 من األمٌٌن 1152حتى سنة 

أت الجامعات االنكلٌزٌة تهتم بتعلٌم الكبار منذ أواخر القرن التاسع عشر تلتها فً بد

ذلك الجامعات األمرٌكٌة ثم انتشر هذا النشاط بعد ذلك فً اؼلب جامعات العالم . 

م ثم تلتها جامعة 1122بدأت جامعة أكسفورد حركتها األولى لتعلٌم الكبار سنة 

م 1182اؼلب جامعت انكلترا وأمرٌكا فً سنة  كمبردج ثم انتشرت هذه الحركة إلى

 ومنذ ذلك الوقت وحركة تعلٌم الكبار تنتشر فً الجامعات المختلفة.

م وكانت تهدؾ الى 1818اول هٌئة دولٌة لتعلٌم الكبار فً انكلترا سنة تؤسست 

توجٌه و تشجٌع هذه الحركة فً جمٌع انحاء العالم والى إٌجاد تعاون دولً بٌن 

وطنٌة المهتمة بتعلٌم الكبار بإنشاء مكتب دولً لوثائق تعلٌم الكبار والقٌام الهٌئات ال

باألبحاث العلمٌة وإعداد المطبوعات المختصة فً هذا المجال و عقد المإتمرات 

 العلمٌة.

م عقدت هذه الهٌئة 1834بدأت الهٌئة الدولٌة لنقابات العمل بتعلٌم الكبار منذ سنة 

م ومإتمر آخر فً زٌورٌخ سنة 1836كبار فً لندن سنة أول مإتمر دولً لتعلٌم ال

م وكانت تهدؾ إلى توعٌة و تنمٌة الثقافات العالمٌة عن طرٌق تبادل األفالم 1838

 العلمٌة وتنظٌم المإتمرات الدولٌة للتربٌة وإنشاء المدارس التعلٌمٌة الصٌفٌة.

دؾ تعلٌم الكبار م بلندن ثم انتقلت الى بارٌس به1845تكونت هٌئة الٌونسكو سنة 

وتحقٌق السالم العالمً عن طرٌق الخبراء و المساهمة فً تنظٌم عملٌة تموٌل هذا 

 النشاط.

م ثم 1848نظمت هٌئة الٌونسكو اول مإتمر لها فً تعلٌم الكبار بالدنمارك فً عام 

م اختٌرت مونتلاير فً كندا 1862دعت الى عقد مإتمر عالمً لتعلٌم الكبار سنة 
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 (مإسسة عالمٌة بة.46(دولة و)51مقرا لهذا المإتمر وقد اشتركت )

دجان بإفرٌقٌا تحت إشراؾ عقد مإتمر تعلٌم الكبار فً أبٌ 1864وخالل شهر آذار 

هٌئة الٌونسكو بهدؾ دراسة مشروع العشرة سنوات لمكافحة األمٌة فً جمٌع إنحاء 

 العالم .

أصبح تعلٌم الكبار ٌشمل على المٌادٌن التالٌة :تعلٌم العمال, تربٌة  1862ومنذ عام 

مٌة,التربٌة الجماهٌر,التنمٌة االجتماعٌة ,التربٌة األساسٌة, التعلٌم الدائم,مكافحة األ

االجتماعٌة ,التعلٌم الممتد,ثم بدأت تختفً هذه االصطالحات فً المجال الدولً 

وأصبحت كلها أنشطة متشابهة متصلة منبثقة من علم واحد عام هو ))تعلٌم 

 الكبار((.

(سنة فً العالم العربً هم من 45-15% ممن تراوح أعمارهم )52ان نسبة 

% 2العربٌة لمواجهة األمٌة لم ٌستوعب سوى األمٌٌن وان كل ما بذلته الدول 

% 1تقرٌبا كل عام من الرصٌد الحالً لالمٌٌن والناجون من هذه النسبة لم تتعدى 

 سنوٌا من هذا الرصٌد

إزاء مفهوم التعلٌم الوظٌفً للكبار وضوحا فً ضوء نشاط الحلقة الدراسٌة عن 

 م1872فً مارس سنة  التعلٌم الكبار التً عقدت فً هافانا بؤمرٌكا أالتٌنٌة

 حٌث حدد بؤنه التعلٌم الوظٌفً :التعلٌم المإسس على العالقة بٌن اإلتقان و العمل

م عقد مإتمر تعلٌم الكبار بطوكٌو فً الٌابان وركز على أهمٌة 1872فً عام 

التكامل بٌن التعلٌم النظامً و تعلٌم الكبار وهو ما ٌسمى بالتعلم المستمر مدى 

 الحٌاة.

 -تعلٌم الكبار:أنواع 

اتفقت أؼلبٌة المصادر على تحدٌد مفهوم الكبٌر بؤنه الشخص الذي ٌدخل مرحلة    

من الحٌاة ٌتحمل فٌها مسإولٌات متنوعة تجاه نفسه وؼالبا تجاه اآلخرٌن وقد 

القٌام بدور إنتاجً فً المجتمع وٌمكن رإٌة التعلم فً المجتمع  أحٌاناٌصاحب ذلك 

 -ن:من خالل نظامٌن أساسٌ

والذي ٌتضمن التعلٌم األساسً و الثانوي و التعلٌم  التعلٌم النظامًاألول هو 

الجامعً و العالً والذي ٌشمل مإسسات ما بعد المرحلة الثانوٌة وهذا النظام 

 بمرحلة ٌمثل ما تستؽرقه فترة التعلٌم النظامً فً حٌاة اإلنسان .

ذي ٌشمل كل المإسسات التربوٌة وال تعلٌم الكبار مدى الحٌاةهو  -النظام الثانً:
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التً ٌحصل فٌها الفرد على فرص تعلٌمٌة سواء كانت قبل االلتحاق بالتعلٌم النظامً 

او خالله اوبعد التخرج منة ومن هنا ٌصبح التعلٌم مدى الحٌاة ذا معنى بالنسبة الى 

ٌم التعلٌم النظامً وفً ضوء تحدٌد مفهوم الكبٌر ٌصبح باإلمكان تحدٌد مفهوم تعل

 الكبار:

بؤنه مجمل العملٌات التعلٌمٌة التً تجري بطرٌقة نظامٌة او ؼٌر نظامٌة والتً ٌنمً 

بفضلها الكبار فً المجتمع قدرتهم وٌثٌرون معارفهم وتحسٌن مإهالتهم التقنٌة أو 

المهنٌة لتكون لهم سبٌال جدٌدا ٌلبً حاجاتهم و حاجات مجتمعهم وٌشمل تعلٌم الكبار 

ً و التعلٌم المستمر كما ٌشمل التعلٌم ؼٌر النظامً الؽٌر رسمً وكافة التعلٌم النظام

إشكال التعلٌم اللؽوي المتاحة فً مجتمع ٌتعلم وٌتسم بتعدد الثقافات حٌث ٌتم 

م الكبار ٌاالعتراؾ بالنموذج التً ترتكز على التطبٌق العلمً. ان النظرة الى تعل

وهً تإكد شمول هذه النظرة إلى  بالمفهوم السابق ٌنطلق من مبادئ أصبحت مقرة

 تعلٌم الكبار واستمرارٌته وهذه المبادئ هً:

ان التربٌة و ال تستكمل بمجرد انتهاء الفرد من المدرسة و التحاقه بالعمل فهً  -*

 عملٌة مستمرة و متواصلة طوال الحٌاة.

مو ان تلك العملٌة التربوٌة المستمرة تشمل جمٌع جوانب الحٌاة بما فً ذلك ن-* 

الفرد كفرد من النواحً الفنٌة و الجسمٌة و المهنٌة فضال عن النواحً االجتماعٌة و 

 االقتصادٌة و السٌاسٌة و الفكرٌة

ان الكبار ٌرؼبون فً التعلم وهم قادرون علٌه باستمرار ؼٌر ان قدرتهم على -* 

الدراسة و التعلم قد تضعؾ نتٌجة عدم االستخدام او االنقطاع عن التدرٌب و 

الممارسة واالنفتاح على الجدٌد.ولهذا فؤنه ٌنبؽً توفٌر الفرص الستمرار عملٌة 

تربوٌة حتى تنمو مهارات التعلم لدٌهم وحتى تزداد قدرتهم على تجدٌد الدوائر التً 

 ٌتفاعلون معها.

لما كان الكبار الذٌن ٌتحملون مسإولٌة سد الفجوة بٌن األجٌال ومواجهة  -* 

ر األنظمة التعلٌمٌة التقلٌدٌة المورثة فعلٌهم فً ذات الوقت مشكالت التخلؾ وتؽٌٌ

 ان ٌسهموا فً إحداث التؽٌٌر وفً تولٌد نماذج جدٌدة ومن بٌنها نظام تعلٌم الكبار.

وعلٌه فإذا تؤملنا المنطقة او الحً الذي نعٌش فٌه نجد أنماط متعددة من الكبار فً    

 -األنماط التً لٌمتد تعلٌم الكبار لٌتمثل فً :أمس الحاجة الى التعلٌم فً إطار هذه 

:حٌث نجد العدٌد من اإلفراد ال ٌعرفون القراءة والكتابة او حصلوا  محو االمٌة -1

على درجة معٌنة منها ولم ٌواصلوا المسٌرة و هإالء وؼٌرهم تنضم لهم برامج 
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ة تطورا لمحو األمٌة ,ونظرا ألهمٌة هذه البرامج فقد تطورت مفاهٌم محو األمٌ

اهم المراحل التً مر بها كبٌرا وخاصة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة وٌمكن رصد 

مفهوم محو األمٌة فً محو األمٌة الهجائٌة ومحو األمٌة فً أطار التربٌة المستمرة 

 ومحو األمٌة الحضاري .

هناك فئة من الكبار حصلت على قدر معٌن من التعلم ثم -مواصلة التعلم: -2

نه األسباب اقتصادٌة واجتماعٌة او تربوٌة ,وبعد فترة زالت هذه األسباب انقطعت ع

وفً هذا اإلطار ٌقدم تعلٌم الكبار من خالل المإسسات فً التعلٌم الموازي فرصا 

تعلٌمٌة لنوعٌات مختلفة من اإلفراد وتتمٌز هذه المإسسات بعدم وجود القٌود و 

م النظامً مثل السن و التوقٌت الضوابط المشددة الموجودة فً مإسسات التعلٌ

الدراسة مما ٌتبح للمدرس حرٌة الحركة وٌمكن التمٌٌز بٌن ثالثة انواع من 

المإسسات التعلٌم الموازي:مإسسات لمواصلة التعلٌم العام ومإسسات لمواصلة 

 التعلٌم العالً و الجامعً وبرامج التعلٌم الجامعً المفتوح.

نجد فئة من الكبار حصلت على قدر مناسب من  فً هذا المجال-:الدراسات الحرة-3

التعلٌم ومع ذلك ترؼب زٌادة معلوماتها حول موضوع معٌن من الموضوعات او 

تكوٌن مهارة خاصة ٌستكملون بها ثقافتهم او طموحاتهم ومن هنا ظهرت فً 

المجتمع العدٌد من المإسسات التً تسعى الى تحقٌق هذه اإلؼراض فٌها مراكز و 

 دمة التابعة للجامعات ومراكز وبرامج الثقافة العالمٌة ومراكز تعلٌم اللؽات أقسام الخ

فً هذا المجال نجد فئة من الكبار فً حاجة الى تؤهٌل ألنهم -:التؤهٌل و التدرٌب-4

للعمل الذي التحقوا فٌه, كما نجد فئة اخرى من الكبار فً حاجة الى  أساسالم ٌعدوا 

مجال تخصصهم لكً ٌتكٌفوا مع نوعٌة العمل  التدرٌب وذلك لرفع مستواهم فً

و التدرٌبٌة المنتشرة  التؤهٌلٌةالجدٌد .وفً هذا اإلطار نجد ان العدٌد من المإسسات 

فً مجتمعاتنا العربٌة ٌطلق علٌها عادة مراكز التدرٌب السرٌع والتدرٌب لرفع 

 مستوى المعرفة و المهارة للعاملٌن.

الكبار تتولى مناصب قٌادٌة فً المجتمع ونظرا توجد فئة من -إعداد القٌادات:-5

إلى حماسٌة هذه المناصب و خطورتها ٌؤتً من الضروري توفٌر برامج خاصة لهم 

حتى ٌقوموا بمسإولٌاتهم الجدٌدة وفً هذا المجال تعمل العدٌد من المإسسات مثل 

 مراكز البحوث واالستشارة ومراكز إعداد القٌادات الثقافٌة.

 

كلٌة الزراعة جامعة  -عاٌد ٌوسف الدكتور: سحابمن قبل االستاذ  المادة عدتأ

 تتكرٌ



12 
 

 :     تعلٌم الكبارمإسسات 

توجد مإسسات كثٌرة ومتنوعة تعنى بتعلم الكبار صنفت وفق أسالٌب          

مختلفة وهً متكاملة مع بعضها وتترابط من حٌث األهداؾ و االتجاهات ولؽرض 

 -التعرؾ على تلك المإسسات التربوٌة ٌمكن تقسٌمها إلى:

 مإسسات التعلٌم  النظامً الشكلً-1

إسسات تعلٌم الصؽار ألنها تبدأ برٌاض األطفال او المدارس بم أحٌاناتسمى 

االبتدائٌة وتستمر حتى نهاٌة المرحلة الجامعٌة وتسمى احٌانآ بمإسسات التعلٌم 

النظامً أو التقلٌدي أو المدرسً أو التعلٌم الرسمً وٌتمٌز بالتنظٌم و االنتظام فً 

ٌبدأ بالتعلٌم االبتدائً و ٌلٌه  هٌكلها و مراحلها المتتالٌة التً تظهر على شكل هرم

 التعلٌم الثانوي )المتوسطة و اإلعدادٌة(ثم التعلٌم العالً او الجامعً.

جمٌع هذه المإسسات تحكمها قوانٌن وأنظمة تعلٌمٌة تحدد أهدفها وأنشطتها وسٌر 

 العمل فٌها.

 مإسسات التعلٌم غٌر النظامً-3

بمإسسات التعلٌم ؼٌر التقلٌدي أو تعلٌم الكبار وقد ٌسمى التعلٌم  وتسمى احٌانآ

الموازي .ألنه ٌقدم نوعا من التعلٌم إلفراد ٌوصفوا بؤنهم كبار تعلٌما ٌوازي ما ٌقدم 

لمن ٌتعلم فً المرحلة األولى من االبتدائٌة قبل محو األمٌة فً مرحلتً األساس و 

مع تعلٌم المرحلة األخٌرة من الدراسة  التكمٌل .وتعلٌما أخر ٌوازي او ٌتكافؤ

االبتدائٌة .مثل المدارس الشعبٌة فً العراق او تعلٌمٌا ٌوازي المرحلة الثانوٌة او 

تعلٌما ٌوازي المرحلة الجامعٌة .كالجامعات المفتوحة او كلٌات المجتمع و الجامعات 

 الشعبٌة المفتوحة .

فمإسسات التعلٌم ؼٌر النظامً او التعلٌم الموازي للكبار تقدم كل أنواع التعلٌم 

خارج النظام التعلٌمً المتمثل فً المدرسة مثل تدرٌب المدرسٌن و المعلمٌن إثناء 

الخدمة .وتدرٌب األطباء و الصٌادلة و المهندسٌن الزراعٌٌن وأساتذة الجامعة خالل 

كاناتهم العلمٌة و تعمٌقا لمهاراتهم فً مٌدان العمل خدماتهم الوظٌفٌة تطوٌرا إلم

الوظٌفً وٌشمل التعلٌم ؼٌر النظامً أنشطة محو األمٌة و الدورات التنشٌطٌة 

 لشرائح أخرى من المتعلمٌن .كالمشرفٌن التربوٌٌن و اإلدارٌٌن.....الخ

ه ومما ٌجرد ذكره أن التعلٌم ؼٌر نظامً أصبح ٌلتقً مع التعلٌم النظامً كون

ٌخضع إلى ضوابط وإجراءات تنظٌمٌة وإدارٌة تهدؾ لتحقٌق أهداؾ تربوٌة محددة 

 و مرتبطة ببرنامج ومنهج ومعلم ووسائل تعلٌمٌة متصلة باألهداؾ المخططة.
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 مإسسات التعلٌم الال نظامً -3

وتقدم هذه المإسسات كل أنواع التعلٌم و المعارؾ و المهارات و الخبرات و   

سبها الفرد خارج المإسسات النمطٌن السابقٌن اي )التعلٌم النظامً او العلوم التً ٌكت

ؼٌر النظامً( و التعلٌم الال نظامً ٌشمل المإسسات التالٌة التً تقدم نوعا من 

التعلٌم المفتوح إلى المواطنٌن بكافة شرائحهم االجتماعٌة و أعمارهم المختلفة 

 وهً..

 المكتبات العامة و الخاصة .---

 امع و الكنائس و مإسسات التربٌة الدٌنٌة و دور العبادة األخرى.الجو---

وسائل اإلعالم بكافة أنواعها وخاصة وسائل االتصال الجماهٌري مثل التلفزٌون  ---

 .الدروس التعلٌمٌة المسلٌة’’,,الرادٌو ,,الصحؾ,,المسارح,,السٌنمات

 النوادي الثقافٌة و األدبٌة و العلمٌة و الترفٌهٌة.---

 األماكن السٌاحٌة و المتاحؾ و مواقع اآلثار.---

الجمعٌات العلمٌة التً تستهدؾ بث الوعً العلمً و التربوي فً مجال ---

 اختصاصها و مساعدة األعضاء و اآلخرٌن على نشر بحوثهم و كتبهم وأفكارهم.

 النقابات المهنٌة و االتحادات الجماهٌرٌة.---

ت التً تقدم العلم و المعرفة لإلفراد ان هذا وكما ذكرنا فً بداٌة تصنٌؾ المإسسا

التصنٌؾ لٌس ثابتا او نهائٌا.بل ٌمكن تصنٌؾ تلك المإسسات بشكل أخر وفقآ 

للزاوٌة التً ٌطل فٌها الباحث أو المخطط او اإلداري التربوي .على ذلك نجد أن 

شراؾ باحثٌن آخرٌن قسموا المإسسات التعلٌمٌة وفقآ لعالقة الدولة بها من حٌث اإل

 و األهداؾ و اإلدارة وؼٌرها حٌث قسموها إلى ثالثة أقسام رئٌسٌة هً:

*المإسسات التعلٌمٌة النمطٌة التقلٌدٌة: وتشمل المدارس على اختالؾ أنواعها و 

المعاهد و الكلٌات األكادٌمٌة و الفنٌة و مراكز محو األمٌة و المدارس الشعبٌة.... 

 الخ

 مباشر من قبل الدولة. وجمٌعها تكون خاضعة إلى إشراؾ

وتخضع أٌضا  -*المإسسات التً تقدم تعلٌما معٌنا خارج نطاق المدارس النمطٌة: 

إلى إشراؾ مباشر من قبل الدولة مثل برامج التدرٌب المهنً إثناء الخدمة و 

المجموعات الدراسٌة و التوعٌة الجماهٌرٌة و المكتبات العامة و المسارح و 
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ب وقصور الثقافة واإلذاعة و التلفاز و المإسسات التدرٌبٌة المتاحؾ و مراكز الشبا

 بكافة إشكالها.

ال ٌكون للدولة إشراؾ مباشر  -*المإسسات التً تقدم نوعا من التربٌة الدائمة:

علٌها او ٌكون فً حدود ضعٌفة جدا وتشمل المإسسات الدٌنٌة و النوادي 

عٌات العلمٌة و االقتصادٌة االجتماعٌة و الثقافٌة و الرٌاضٌة و األسرة والجم

والصحؾ و المجالت ودور النشر و المإسسات الثقافٌة ومراكز تعلٌم قٌادة 

السٌارات و تعلٌم الضرب على اإلله الكتابٌة و الهٌئات و المنظمات االجتماعٌة 

المحلٌة و االتحادات و المنظمات الجماهٌرٌة و الرحالت الجماهٌرٌة و الرحالت و 

 ارض التجارٌة و الفنٌة.األسواق و المع

ولذلك نجد إن إي تقسٌم أو تصنٌؾ إنما ٌستهدؾ الفهم و التعرؾ األفضل 

 للمإسسات التً تقدم التربٌة و التعلٌم للناس بشكل دائم و متوافقة.

 -أهداف برامج تعلٌم الكبار: 

ٌمكن تصنٌؾ أهداؾ تعلٌم الكبار إلى ثالثة مستوٌات متصلة ,وهذه المستوٌات 

بالمتعلم الكبٌر لتحقٌق نوع من القدرة على التنمٌة الذاتٌة تتواءم مع القدرة تتدرج 

 -على االبتكار وفٌما ٌلً عرض لهذه المستوٌات :

    Regular objectives    أهداؾ تعلٌمٌة عادٌة او منتظمة:-1

وتشمل األهداؾ التقلٌدٌة لتعلٌم الكبار وتوجه هذه األهداؾ إلى من ٌنتمون الى 

مات او المجتمعات كؤعضاء جدد بها ,ام ممن ٌحتاجون إلى مساٌرة ما ٌجري المنظ

داخل المنظمات او المجتمعات للحفاظ على مستوى األداء بالمنظمة او تدعٌم كٌان 

المجتمع وتنظٌمه.وٌمكن أن تشٌر األهداؾ اآلتٌة الى ما نقصده باألهداؾ العادٌة 

 ستصلحة مثال.لتعلٌم الكبار فً مجتمعات تقطن فً أراضً م

 ٌعمل تعلٌم الكبار على استقرار البدو بالمجتمعات الجدٌدة.-ا

 ٌدعم تعلٌم الكبار دور المرآة فً المجتمعات المستحدثة.-ب

ٌساعد تعلٌم الكبار على تنمٌة الصناعات الصؽٌرة والبٌئٌة فً المجتمعات  -ج

 المستحدثة.

 ٌر الثروة الحٌوانٌة.إكساب المهارات و المعارؾ المرتبطة لحماٌة و تطو-د

وبصٌؽة عامة ٌمكن إن نالحظ إن هذا النوع من األهداؾ ٌتجه إلى تحقٌق إؼراض 
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وؼاٌات التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة و توفٌر القوى العاملة,هذا ٌتطلب بال شك 

تكٌٌؾ تعلٌم الكبار بما ٌتالءم وحاجات قطاعات اإلنتاج من صناعة و زراعة 

 الحٌاة و قطاعاتها من بدوٌة و حضرٌة و رٌفٌة.,وكذلك أوجه 

  Problem solving objectives     أهداف حل المشكالت-2

وتتجه أهداؾ تعلٌم الكبار فٌها بالدرجة األولى نحو إٌجاد حلول لمشكالت محددة 

ٌعانً منها او المنظمات وٌتم فً هذا النوع من التعلٌم إكساب اإلفراد القدرة على 

ع تلك المشكالت التً قد تنبع من أسباب تتعلق بظروؾ العمل وأسالٌبه التعامل م

وما قد ٌطرأ علٌها من تؽٌرات مخططة او عارضة او تنبع من العالقات اإلنسانٌة 

لإلفراد ,وهً الشك عالقات ذات صفة دٌنامٌكٌة دائمة التؽٌر .وهنا تكون مهمة 

و الكشؾ عنها وتحلٌلها لمعرفة مإسسات تعلٌم الكبار القٌام بدراسة هذه المشكالت 

أسبابها ودوافعها و اتجاهاتها ثم رسم البرامج التعلٌمٌة الالزمة إلكساب اإلفراد 

القدرة على التعامل مع هذه المشكالت ,وال ٌعنً ذلك االنتظار دائما لحدوث 

عن تعلٌم الكبار التنبإ بما  المسإولةمشكالت تتطلب الدراسة ,وإنما على المإسسات 

ٌمكن ان ٌحدث من مشكالت ,وال شك أن هذا النوع من أهداؾ تعلٌم الكبار ارقى 

فً المستوى حٌث ٌتطلب خبرات و قدرات  بحثٌة ودراسٌة وكذلك معرفة تامة 

بالمجتمع واألفراد و التنظٌمات و التؽٌرات المرتبطة وعادة ما تفتقد الدول النامٌة 

تحقٌق هذا النوع من األهداؾ النخفاض قدرتها من حٌث اإلدارة القدرة على 

 التعلٌمٌة للكبار.

وبصٌؽة عامة فؤن هذا النوع من األهداؾ ٌعمل على تعدٌل سلوك واتجاهات المتعلم 

الكبٌر .ومثال على ذلك ما ٌحدث حٌن ٌقام فً احد البلدان النامٌة مشروع لري 

توضع خطط للتنمٌة الزراعٌة و تشقق  األرض فً منطقة معٌنة والذي على أثره

الجداول وتزرع محاصٌل جدٌدة. فان هذا المشروع سٌكون له تؤثٌر كبٌر على 

سكان المنطقة وما ٌجاورها .فمن المتوقع ان ٌتؤثر أبناء المجتمع برمته نتٌجة لتنفٌذ 

سانٌة هذا المشروع الدٌنامٌكً .ومن ثم فان طبٌعة المشاكل الفنٌة ونمط العالقات اإلن

بٌن اإلفراد تنتابها الكثٌر من التؽٌرات األمر الذي سٌتبعه قٌام تعلٌم الكبار )اإلرشاد 

الزراعً مثال( بدور متمٌز ٌقابل ما ٌترتب على هذا التؽٌر من مشاكل وكذلك ما 

ٌمكن ان تتوقعه من مشاكل فنٌة او إنسانٌة ٌجب ان تتوقعها ونعمل على التصدي 

 لها بمجرد حدوثها.
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 Innovative objectives :ابتكارٌه تعلٌمٌة أهداف-2

وٌعتبر هذا النوع من األهداؾ أعالها مستوى ,واسماها مرتبة حٌث ٌختص بتحقٌق 

نتائج ؼٌر عادٌة ,فتتعلق بؤنواع النشاط الجدٌدة ومجاالت العمل ذات السمات 

ة من أالبتكارٌه واالستثمار العالً,وٌتطلب تحقٌق تلك األهداؾ نوعٌات متمٌز

األفراد لهم قدرات ومهارات خاصة ٌتم إعدادها بؤسالٌب متطورة لتطبٌق نظم و 

إجراءات عمل ذات مواصفات ابتكارٌه , ومعنى ذلك أن تلك األهداؾ تعمل على 

كسر حالة التوازن وإحداث خلخلة فً المواقؾ واألنماط المؤلوفة فً األداء وطرح 

ٌة طلبا لموقؾ متوازن جدٌد ولكن تطلعات جدٌدة نحو مواقؾ وأنماط ؼٌر عام

بمستوى أعلى من الكفاءة والفعالٌة .ولعل ما تهدؾ إلٌة من التعلٌم الذاتً بالنسبة 

للرٌفٌٌن ٌعد من بٌن أسمى األهداؾ التً تتطلب كسر حالة التوازن وخلق حالة 

جدٌدة للتوازن ,كما أن إعادة تخطٌط العالقات اإلنسانٌة وتطوٌرها ٌعد تفكٌرا 

خاصا والقدرة على تنفٌذ مشروعات جدٌدة لم ٌسبق إلٌها احد  إعداداٌتطلب  اعٌاإبد

تتطلب تعلٌما مهارات متعددة ال ٌمكن أن تدخل ضمن األهداؾ العادٌة أو أهداؾ 

 حل المشاكل.

وال شك ان تحقٌق األهداؾ المختلفة بمستوٌاتها الثالثة لتعلٌم الكبار ٌتطلب مناخا 

,وتؽٌر أكثر  إدارٌامالئما سواء كان هذا المناخ اقتصادٌا او اجتماعٌا او سٌاسٌا او 

 :ما ٌؤتًوحفز التعاون لتحقٌق األهداؾ  تؤٌٌدااألوضاع  

لى تنمٌة المجتمع ونابعة من إ-من الناحٌة االقتصادٌة -األوضاع التً تهدؾ -1

 المجتمع ذاته ال تنمٌة عمٌاء تعتمد على المعونة الخارجٌة .

الى مشاركة المواطنٌن بصورة فعالة -من الناحٌة السٌاسٌة-األوضاع التً تإدي-2

فً صنع القرارات على جمٌع مستوٌات الحٌاة االجتماعٌة فً مجال االقتصاد و 

 السٌاسة الثقافٌة.

لتً تإدي من الناحٌة االجتماعٌة إلى جعل التعلٌم مٌزة لطبقة دون األوضاع ا-3

 ؼٌرها من الطبقات ووسٌلة لخلق طبقات وفئات ثانٌة فً المجتمع.

األوضاع التً تجعل للجماعة من الناحٌة الفنٌة و المهنٌة سلطانا على التكنولوجٌا -4

 التً ترٌد استخدامها.

لتكامل بٌن السلطات المسإولة عن قطاعات األوضاع التً تدعو إلى التنسٌق و ا-5

 اإلنتاج والخدمات األساسٌة.
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 -العوامل المسإولة عن عدم مشاركة الكبار فً برامج تعلٌم الكبار:

هناك عوامل عدٌدة قد تكون مسإولة عن عدم المشاركة للكبار فً البرامج  

 التعلٌمٌة لخصها))جون لو(( تحت ثالثة عناوٌن رئٌسٌة وهً:

 مل شخصٌة.عوا-1

 عوامل عائلٌة.-2

 عوامل خارجٌة.-3

وتتضمن العوامل الشخصٌة:الخوؾ من ؼٌر المؤلوؾ ,والخوؾ من السخرٌة ---

,انعدام األمن العاطفً,الشعور بعد الكفاءة ,كره النظام المدرسً, االتجاهات 

العقلٌة السلبٌة,االفتقار إلى المال,عدم التؤكد من النتٌجة المادٌة مستقبال,العاهات 

 والجسمانٌة

العوامل العائلٌة:فمنها صعوبة االبتعاد عن البٌت و معارضة احد أعضاء األسرة ---

 واستحالة توفٌر الظروؾ الدراسٌة.

العوامل الخارجٌة :اإلرهاق بعد العمل ,االفتقار إلى وسٌلة المواصالت ,تعارض ---

 العمل مع موعد الدراسة

 Principe of adult learning      -:مبادئ وأسس تعلٌم الكبار

هنالك عددا من المبادئ التعلٌمٌة و السٌكولوجٌة والتً هً عبارة عن تطبٌقات 

لنظرٌات التعلم التً ٌنبؽً على القائمٌن بتعلٌم الكبار عامة وبالعمل اإلرشادي 

خاصة االلمام بها واالستفادة منها فً وضع مجهوداهم التعلٌمٌة على أسس سلٌمة 

 -ض هذه السمات فٌما ٌلً :تتناول بع

  Learn by doing-_مبدأ التعلٌم عن طرٌق العمل والممارسة:أوال

ان ممارسة الفرد لما ٌتعلمه ٌعتبر  التعلٌمٌة, حٌثٌعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ 

ومفعوال وكما ٌقول األستاذ الدكتور احمد  فً الواقع أفضل أنواع التعلٌم وأبقاها أثرآ

محمد عمر فً كتابة))المرجع فً تعلٌم الكبار((:)أن القاعدة العامة فً التعلٌم 

االرشادي هً ان الفرد ال ٌتعلم نتٌجة لما ٌفعله المرشد ولكن نتٌجة لما ٌنجح 

نسبة المرشد فً توجٌهه لعمله( وٌضٌؾ )ان هذه القاعدة من األهمٌة المكانٌة بال

فالمرشد الذي ٌكتفً فقط بإلقاء محاضرة وإسداء النصح جدٌرا ’,للمرشد و المسترشد
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بؤن ال ٌرى اثر لمجهوده,وكذا الحال بالنسبة للمسترشد الذي ٌجلس لٌستمع فقط , 

 .وؼالبا ال ٌستفٌد شٌئا ٌذكر.

 .The principle of motivation   ثانٌآ_مبدأ الدفع

ببساطة هو مثٌر فعال داخلً ٌسبب  التعلم, والدافعتعتبر الدوافع من اهم عناصر 

التوتر وٌدفع الفرد إلى السلوك بطرٌقة تخفض ذلك التوتر ,وقد أبرزت كثٌر من 

 أٌضاالنتائج األبحاث الدور الحٌوي الذي تلعبه الدوافع فً عملٌة التعلٌم وأوضحت 

ل جمٌع مراحل عملٌة التعلٌم ,وقد أشارت ضرورة استمرار الدافع لدى الدارس خال

الى النتائج السٌئة و اإلضرار المترتبة على الدوافع الزائدة  أٌضانتائج هذه األبحاث 

 عن الحد السٌما اذا ارتبطت بخوؾ او الم او توتر نفسً.

 The principle of transfer of training  ثالثآ_مبدأ نقل الخبرات

على نقل وتطبٌق ما تعلمه من أشٌاء فً موقؾ معٌن الى  وٌقصد بذلك قدرة الدارس

قدرة الفرد على نقل وتطبٌق ما تعلمه من أهم مظاهر التعلٌم  أخر. وتعدموقؾ 

 الناجح.

 The principle of association  رابعآ_مبدأ االرتباط:

إن التعلٌم عن طرٌق ربط األفكار و الحقائق بعضها ببعض ٌإدي ٌالشك إلى عملٌة 

لٌم أفضل عنة فً حال عدم وجود مثل هذا الربط, وهذا المبدأ من األهمٌة بمكانة تع

خاصة بالنسبة للكبار, حٌث ان الكبار لدٌهم ذخٌرة كبٌرة من المعارؾ و األفكار و 

 الخبرات السابقة التً ٌستطٌعون الربط بٌنها وبٌن المادة أو الخبرة التً ٌنقلونها.

 Principle of individual differences  :ٌةخامسآ_مبدأ االختالفات الفرد

وٌقصد بهذا المبدأ تباٌن واختالؾ اإلفراد من حٌث قدراتهم ودوافعهم ومستوى 

طموحهم وتطلعاتهم وشخصٌاتهم ,وٌجب ان نتذكر وال ننسى ابدآ انه ال ٌوجد اثنان 

والوسائل ٌمكنهم التعلم بنفس السرعة او الوسٌلة لهذا ٌنبؽً ان تتعدد الطرق 

والمعٌنات اإلرشادٌة لتساٌر االختالفات الفردٌة بٌن الدارسٌن و المرشد الزراعً 

الناجح هو من اخذ فً اعتباره دائما هذه الحقٌقة وراعى مالئمة المحتوى الدراسً 

و الطرٌقة او الوسٌلة اإلرشادٌة المستعملة وقدرة وإمكانٌات ومستوى فهم واستٌعاب 

 المسترشدٌن.

 The principle of effect :بدأ األثرسادسا_م

ٌمٌل الناس بطبٌعتهم إلى االستجابة الى المعارؾ و الخبرات التً ٌكونوا بحاجة 
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إلٌها والتً تقابل فً نفس الوقت ؼاٌات معٌنة لدٌهم وٌشعرون باكتسابها بنوع من 

شؤنها  الرضا و االرتٌاح , وبالمثل فؤنهم ٌتجنبون  تلك المواقؾ او الخبرات التً من

 مضاٌقتهم او تسبب عدم االرتٌاح لهم .

وبصفة عامة فؤن عملٌة التعلم تتم بطرٌقة أفضل اذا ارتبط تقدٌم واكتساب الخبرات 

التعلٌمٌة و المعلومات و المعارؾ الجدٌدة بنوع من الرضا و اإلشباع من قبل 

نت جمهور الدارسٌن وعموما فان الكبار ٌتعلمون أسرع وبفاعلٌة اكبر اذا كا

 الخبرات التعلٌمٌة المقدمة لهم مشوقة وتعمل على إثارة اهتمامهم وجذب انتباههم. 

باإلضافة الى المبادئ التعلٌمٌة و السٌكولوجٌة الهامة السابقة فان هناك عددا من 

و المبادئ األساسٌة فً سٌكولوجٌة تعلٌم الكبار ٌنبغً على القائمٌن بتعلٌم األسس 

مل اإلرشادي بصفة خاصة مراعاتها و االستفادة منها فً الكبار بصفة عامة و الع

تخطٌط و تنفٌذ العملٌة  اإلرشادٌة أٌضا برامج تدرٌب القادة الرٌفٌٌن المحلٌٌن 

 -:ٌمكن إٌجاز هذه المبادئ بما ٌلً

 -ٌجب إن ٌكون لدى الكبار الرؼبة فً التعلم:-1

اشعروا أنهم فً حاجة من المعرؾ أن الكبار ٌتعلمون بطرٌقة أسهل وأسرع إذا ما 

إلى التعلم وعادة ما ٌكونوا الكبار اشد رؼبة فً تعلم األشٌاء التً ٌحسون بؤنها 

 ستعود علٌهم بالنفع.

 -ٌتعلم الكبار بسرعة و سهولة عن طرٌق العمل و الممارسة: -2

ٌتم تعلٌم الكبار بطرٌقة أسرع اذا ما أتٌحت لهم الفرصة لممارسة وتطبٌق ما تعلموه 

 نظرٌا

 -ٌتركز تعلٌم الكبار حول مشاكل واقعٌة : -3

عادة ما تقل رؼبة الكبار فً معرفة النظرٌات ولكن اهتمامهم ٌتركز حول اٌجا 

 حلول عملٌة لمشكالتهم الواقعٌة ,لذا ٌنبؽً البدء بالمشكالت الواقعٌة.

 -ٌجب االستفادة من الخبرات السابقة للكبار فً تعلٌمهم:-4

فان لدى الكبار العدٌد من الخبرات و التجارب تنطوي على العكس من الصؽار 

على الكثٌر من الخبرات المفٌدة ,لذا فؤنة ٌنصح دائما فً برامج تعلٌم الكبار االنتفاع 

 بٌنها وبٌن ما ٌتعلموه من خبرات بقدر اإلمكان من الخبرات المفٌدة ومحاولة الربط 

 -ٌتمٌز تعلٌم الكبار فً جو ؼٌر رسمً:-5
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دى الكثٌر من الكبار خبرات ؼٌر سارة بالنسبة للتعلٌم الرسمً وما ٌرتبط قد ٌكون ل

به من وجود عالقات رسمٌة بٌن المعلم و الدارسٌن ان إٌجاد وتهٌئة ظروؾ 

 ومواقؾ تعلٌمٌة تتسم بعد التقٌد بالرسمٌات ٌساعد وٌشجع كثٌرا فً تعلٌم الكبار.

 -كبار:ٌنبؽً استخدام وسائل وطرق متنوعة فً تعلٌم ال-6

الهدؾ من ذلك هو جذب أنظارهم وتركٌز انتباههم بكافة الوسائل المتاحة ومن 

الوسائل التعلٌمٌة اإلرشادٌة التً ٌمكن استخدامها هو طرق اإلٌضاح,المناقشات 

 الجماعٌة,الرحالت المٌدانٌة,األفالم وؼٌرها.

فً حاجة الى درجات ولكنهم بحاجة الى نوع من التوجٌه  لٌسواالكبار -7

 -واإلرشاد:

وهذا المبدأ ٌقضً بتجنب الطرق التعلٌمٌة التقلٌدٌة فً تقٌٌم الكبار ومنها نظم 

االمتحانات و الدرجات فاستخدام هذه األسالٌب قد ٌكون احد أسباب أحجام الكثٌر 

بٌعة الحال ان الكبار لٌسو بحاجة منهم عن مواصلة التعلٌم وان كان هذا ال ٌعنً بط

لمعرفة نتائج عملهم وجهودهم ولكن من الممكن تحقٌق ذلك عن طرٌق وسائل 

 وأسالٌب أخرى.

 

 -الخصائص النفسٌة و الفسلجٌة للمتعلمٌن الكبار :

ان خصائص الكبار وحاجاتهم الجسمٌة و االجتماعٌة ,واستعداداتهم الفعلٌة, 

وكذلك مشكالتهم األسرٌة و العملٌة و االجتماعٌة  ونضجهم اللؽوي  و االجتماعً,

و االقتصادٌة وعاداتهم السلوكٌة وأهدافهم الشخصٌة كل ذلك على جانب كبٌر من 

األهمٌة وٌنبؽً ان ٌكون نقطة البداٌة وموضع االعتبار فً برامج تعلٌم الكبار سواء 

ند تصمٌم المناهج عند تخطٌط هذة البرامج او تنفٌذها او تقوٌمها ومتابعتها ,او ع

ووضع الكتب او عند إعداد المدرسٌن واختٌار طرٌقة التدرٌس او عند إعداد المكان 

 او تحدٌد الزمان المناسب لتعلٌم الكبار.

  -مفهوم الخصائص:

تختلؾ الخصائص عن السمات التً تسود تصرفات الفرد على سلوكه فبعض علماء 

السائدة التً تؽلب علٌهم خالل  الشخصٌة حاولوا تصنٌؾ األفراد تبعا للصفات

المواقؾ السلوكٌة المختلفة من حٌث التفكٌر و التعبٌر و المٌول و االتجاهات و 

الظاهر وؼٌر ذلك من ألوان السلوك او من العلماء من فرق بٌن الشخصٌة المنطوٌة 
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و المنبسطة او بٌن العدوانٌة و االجتماعٌة او بٌن الشخصٌة النظرٌة او الدٌنٌة او 

 الرٌاضٌة او السٌاسٌة الى ؼٌر ذلك من الوان سمات الشخصٌة .

وتختلؾ السمات عن الخصائص فً أنها قد ال ترتبط بالسن وال بمراحل النمو 

المعٌنة ,اذ ان السمة قد تتكون نتٌجة لعوامل بٌولوجٌة وبٌئٌة معٌنة وتالزم الفرد 

ة ولكنها تلتزم بهذة خالل مراحل نموه المختلفة وقد حدث تؽٌرات طفٌفة فً السم

المراحل اما الخصائص مختلؾ بٌنها الختالؾ مرحلة النمو التً مر بها الفرد 

فخصائص المراهق تختلؾ عن خصائص الطفل فمرحلة الطفل تختلؾ ٌالشك عن 

 خصائص الراشد الكبٌر.

والمقصود بالخصائص النفسٌة:)مجموعة المهارات و المطالب الجسمٌة و العقلٌة و 

ٌة و االنفعالٌة ,وكذلك المسإولٌات و الحاجات التً تتمٌز بها او تقتضٌها االجتماع

مرحلة معٌنة من مراحل النمو( .إي ان الخصائص النفسٌة تعتمد على أسس جسمٌة 

 و نفسٌة و اجتماعٌة .

مفهوم الكبار: ال ٌوجد تحدٌد واضح ومتفق علٌه لمفهوم الكبار كما اشرنا سابقا 

ار بٌن الذٌن اجتازت أعمارهم مرحلة الدراسة النظامٌة حٌث ٌختلؾ مفهوم الكب

وبٌن البالؽٌن وبٌن اإلفراد الذٌن بلؽوا مرحلة النضج ,وٌذكر حبٌب ان الكبار هم 

اولئك المواطنٌن الذٌن تعدوا سن التعلٌم االلزامً وهذا بالطبع ال ٌشمل الكبار 

قد ٌقسم الكبار الى المستمرٌن فً الدراسة فً المدارس الثانوٌة و الجامعات ,و

 -فئتٌن:

 الكبار الذٌن لم ٌلتحقوا باي نوع من التعلٌم وهم األمٌون.-1

 مختلفة. االكبار الذٌن التحقوا بالتعلٌم المنظم وقطعوا فٌه أشواط -2

الذٌن ٌقومون او ٌفترض فٌهم ان  -نساء ورجاال-والكبار بصورة عامة هم اإلفراد 

 لمعترؾ بها فً المجتمع.ٌقوموا بالمسإولٌات االجتماعٌة ا

وقد ٌتحدد مفهوم الكبر بؤحد المعاٌٌر  التً  ذكرت  ونعود لتكرارها ألهمٌتها وهً 

: 

العمر: ان تحدٌد عمر للشخص الراشد قد ٌبدو بدون معنى فقد ٌعتبر الفرد راشدا -1

سنة ولكن هذه األعمار قد  22-11بعمر  خبسنة وٌنت16والئقا لقٌادة مركبة بعمر 

ببٌئة و أخرى , فالعمر لٌس معٌارا مناسبا لقٌاس مدى مالئمة الفرد للقٌام تختلؾ 

 بالممارسات التً ذكرت كإعمال مناسبة للراشدٌن.
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النضج النفسً: ٌعتبر النضج النفسً معٌارا أدق من العمر لتحدٌد مفهوم الكبار  -2

د الراشد , اذا ما تم التؤكد منه ,ولكن ٌبقى السإال اي مرحلة من النضج تإشر حدو

 وكٌؾ تقاس درجة النضج , فوسائل تحدٌده وقٌاسه لٌست دقٌقة وصعبة.

الدور االجتماعً:  ٌتحدد الدور االجتماعً للفرد بمسإولٌاته فً المجتمع فً -3

مختلؾ مراحل الحٌاة فبعض المسإولٌات تناط بالشباب بٌنما تناط األخرى بالكبار 

اة فال بد من وجود مهام جدٌدة ومتباٌنة وما دامت بالمسإولٌات تتؽٌر خالل الحٌ

المهام ٌخلق الحاجة الى التعلم فً مختلؾ  هذهلمقابلة المسإولٌات وان تعلم انجاز 

ؼٌر السائدة  أنواعالمناطة بالشباب هً نوع من  المسإولٌات إنمراحل الحٌاة .

وتمهٌدٌة فً طبٌعتها ولهذا ٌعرؾ دور ما قبل الرشد بؤنه ابتدائً او انه دور ؼٌر 

منتج مادام انه ال ٌمت بصلة مباشرة بحاجات المجتمع)مثل دور الطالب( اما 

 األدوار فهذهللكبار مثل االكتفاء الذاتً مادٌآ زوج ,اب,موظؾ, المناطةالمسإولٌات 

الى اعتبارها تعاقب مستمر لمهام جدٌدة  إضافةشكل مباشر منتجة ب أدواراتعتبر 

مناسبٌن لهذة المهام  إفراد لتهٌؤان ٌقدمها  المدرسًٌفرضها المجتمع ال ٌمكن للتعلم 

 عندما ٌكبرون.

من دور ابتدائً الى دور منتج هو عنصر -خاصة دور المتعلم- األدواران انتقال 

وظٌفٌة  أسساشد فهو العنصر الذي ٌوفر اٌجابً للتفرٌق بٌن الراشد وما قبل الر

 لتحدٌد مكانة الراشد.

وإلؼراض تعلٌم الكبار ,نستطٌع القول ان الراشد هو)الشخص الذي ٌصل الى 

مرحلة معٌنة من الحٌاة ٌتحمل فٌها مسإولٌة نفسه و مسإولٌة آخرٌن )عادة(وٌقبل 

 دور وظٌفً فعال)منتج(فً المجتمع(

سنة ,متزوج,ترك الدراسة 16القول ان شخصا بعمر الوبناءا على ما تقدم نستطٌع 

النظامٌة واتجه إلى العمل,وقبل بالمسإولٌات التً فرضها علٌه دوره المنتج فً 

المجتمع على انه  راشد وان دراسته فً المدرسة المسائٌة تقع ضمن مسإولٌات 

 الكبار.

 -مراحل نمو الفرد

 -ة الى المراحل التالٌة:قسم هانجرت فً كتابه مطالب النمو فترة الحٌا

 تمتد من الوالدة حتى عمر خمس سنوات-مرحلة الرضاعة و الطفولة المبكرة -1

 سنة12-6وتمتد من عمر -مرحلة الطفولة المتؤخرة-2
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 سنة 11-12عمر  تمتد من-مرحلة المراهقة-3

 سنة32-11تمتد من عمر -مرحلة الشباب المبكرة-4

 سنة35-32 تمتد من -مرحلة الشباب المتؤخرة  -5

 سنة55-35تمتد من عمر -مرحلة وسط العمر )الكهولة(-6

سنة الى نهاٌة الحٌاة ,وٌرى البعض ان 55وتمتد من عمر ال -مرحلة الشٌخوخة -7

 الشٌخوخة تبدأ بعد الخامسة و الستٌن من العمر

ان مراحل النمو أعاله متداخلة ,وهذه التحدٌدات الزمنٌة للمرحلة إنما هً للؽالبٌة 

األفراد الذٌن تقع أعمارهم فً مرحلة معٌنة وهم العادٌون وهناك قلة فً كل سن من 

ال تخضع لهذه التحدٌدات السابقة حٌث ٌشذ إفرادها عن الؽالبٌة فٌتفوقون علٌهم او 

ٌتؤخرون عنهم كما ان جمٌع األفراد العادٌٌن الذٌن ٌقعون فً مرحلة من مراحل 

المختلفة بل هناك فروق فردٌة بٌن األشخاص السابقة ال ٌتساوون فً مظاهر النمو 

الذٌن تجمعهم مرحلة نمو معٌنة قد ترجع الى الوراثة او البٌئة او الى أسلوب التربٌة 

 او إلى المستوى االجتماعً و االقتصادي الذي ٌعٌش فٌه الفرد.

وتقتضً الحقائق السابقة فً مجال التطبٌق العلمً ,إن ٌتعرؾ المدرس على 

فسٌة العامة المتشابهة للمرحلة التً ٌقوم بالتدرٌس لها ,وان ٌحاول الخصائص الن

فً نفس الوقت التعرؾ على الفروق الفردٌة للدارسٌن خالل تفاعل الٌومً معهم 

 داخل الفصل و خارجه.

وبما ان ؼالبٌة مفاهٌم الكبار قد ركزت على ان الكبار هم من تعدوا سن التعلٌم 

تناول الخصائص النفسٌة و الفسٌولوجٌة لكل مرحلة (سنة لهذا سوؾ ن12اإللزامً )

 عمرٌة ابتداءآ من مرحلة المراهقٌن ,مع التركٌز على المرحلة العمرٌة المتؤخرة.

 :الخصائص الفسلجٌة و النفسٌة لمرحلة المراهقة

 -تتسم هذه المرحلة بما ٌلً:

 مفاجئة تبدأ بالوزن ثم بالطول. واحٌاناتؽٌرات جسمٌة سرٌعة -1

قسم التؽٌرات الجسمٌة و الفسٌولوجٌة التً تعبر عن النضج الجنسً إلى تن -2

قسمٌن ,األول تؽٌرات جنسٌة أولٌة,وهً التؽٌرات التً تحدث فً الؽدد التناسلٌة 

ونضج األعضاء الجنسٌة,والثانً تؽٌرات جنسٌة ثانوٌة وهً التؽٌرات التً تحدث 

 فً شكل الجسم ونسبة من حٌث الوزن و الطول
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مثل الحاجة الى الحب و االحترام و القبول االجتماعً -ات نفسٌة و اجتماعٌةحاج-3

و الوالء للجماعة و إشباع الحاجات الجسمٌة او البٌولوجٌة المختلفة و الحاجة إلى 

االستقالل النفسً و المادي و االجتماعً و الحاجة إلى األمان و السند النفسً و 

 االجتماعً 

نضج الجنسً و الجسمً وما ٌقتضٌه من حاجات و نتٌجة لل-صراعات نفسٌة-4

  -مسإولٌات معٌنة فانه تثور فً نفس المراهقٌن بعض الصراعات أهمها:

بٌن الؽرٌزة الجنسٌة التً تسٌطر على تفكٌر المراهقٌن وبٌن -:صراع جنسً*

 العقائد او التقالٌد التً تحرم اإلشباع الجنسً إال عن طرٌق الزواج .

نتٌجة شعور المراهق بالنضج الجسمً و الجنسً فانه ٌنزع  -*صراع االستقالل:

إلى االستقالل و التحرر وٌشعر بالحاجة إلى االعتماد على النفس ولكنه فً الوقت 

 نفسه ال ٌستؽنً عن عطؾ الوالدٌن و مساندتهما له نفسٌا و اقتصادٌا.

ربه فٌجد نتٌجة للنضج العقلً للمراهق واتساع معارفه وكثرة تجا-:*صراع القٌم

هناك تناقضا بٌن كالم األبوٌن وبٌن سلوكهم وبٌن ما ٌسمعه فً المدرسة او المسجد 

وبٌن ممارسة الكبار من حوله او بٌن ما امن به فً الصؽر من فضائل وبٌن ماهو 

 سائد فً المجتمع بما ٌناقض هذه الفضائل.

ل المراهقٌن نتٌجة الختالؾ وجهات النظر بٌن جٌل اإلباء وجٌ -:*صراع االجٌال

فقد ٌطلب األب من ابنه المراهق إن ٌتصرؾ على نحو الذي ٌسٌر علٌه أٌام كان 

 األب مراهقا.

نتٌجة لعدم ظهور مالمح المستقبل فالخوؾ من  -:*صراع المستقبل المجهول

المجهول شبح إمام المراهق قد ٌإدي الى أن ٌفقده ثقته بنفسه وخاصة كلما زادت 

 الحٌاة تعقٌدا.

الحالة تقسٌم المراهقٌن بعد االستقرار قلق شدٌد الحساسٌة وخاصة نحو وٌقصد 

جسمه ومظهره و ملبسه ٌمٌل إلى لفت االنتباه إلٌه بؤسالٌب كثٌرة وخاصة أنظار 

الجنس األخر وٌؽلب على المراهق صفة الحماس و االندفاع الى جماعة الرفاق و 

أ الذي تإمن به جماعته ,كما التفانً فً خدمة الجماعة و التضحٌة فً سبٌل المبد

ٌمٌل إلى تقلٌد األبطال وتقمص األدوار التً تقوم بها الشخصٌات التً تستهولٌه أن 

فترة المراهقة هً فترة اكتمال النضج العقلً وتظهر فٌها القدرات الخاصة وتتضح 

د المواهب و االستعدادات لذا فهً المرحلة المالئمة الختٌار العمل او المهنة وذلك بع

 الكشؾ عن تلك القدرات وتنمٌتها بالطرق المالئمة .
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 :الخصائص الفسلجٌة و النفسٌة لمرحلة الشباب المبكرة

فالدوافع  هً مرحلة المسإولٌات , وتتصؾ بحدة الدافع او الخصائص النفسٌة,  

البٌولوجٌة األولى تزداد حدتها الن الشاب ال ٌشعر بجوعه هو فقط بل بهمه إشباع 

أٌضا.إما الحاجات النفسٌة فهً أكثر حدة كذلك ,فتزداد الحاجة إلى األمان أطفاله 

وٌإكدها محاوالت البحث عن العمل أو المهنة ,وتزداد الحاجة الى االستقالل 

وتكوٌن أسرة وتزداد الحاجة إلى الثقة بالنفس ألنها فترة انتقال من مرحلة كان ٌعتمد 

ٌها أن ٌعتمد على نفسه ومن مرحلة ذات فٌها على الؽٌر إلى مرحلة ٌتعٌن علٌه ف

دور اجتماعً محدد إلى مرحلة ذات ادوار ومسإولٌات اجتماعٌة متعددة وتزداد 

الحاجة إلى  التكٌؾ الن الصعوبات و المسإولٌات المتعددة لهذه المرحلة تجعلها 

كثٌرة المشكالت وتزداد الحاجة إلى تعلم المهارات الضرورٌة إلشباع الحاجات 

قة فالرؼبة فً تعلم المهارات العملٌة التً ٌتطلبها العمل تبلػ الذروة و الؽلبة الساب

فً تعلٌم المهارات التً تحقق المزٌد من الدخل و تضمن األمان المادي تبلػ نهاٌة 

حدتها وهنا تكمن فرصة معلم الكبار لربط التعلم بحاجات الكبار السٌما إن 

ب المبكرة هً فترة االستعداد ؼٌر العادي الدراسات النفسٌة تإكد إن فترة الشبا

للتعلم الن الشباب موضوع فً هذه الفترة بضؽوط الحاجات البٌولوجٌة و النفسٌة و 

 االجتماعٌة كما انه قد وصل إلى درجة اكتمال النضج و النمو العقلً..

 أما أهم المطالب و الحاجات االجتماعٌة و النفسٌة لهذه المرحلة فهً:

 ٌك او شرٌكة الحٌاةاختٌار شر -1

 التكٌؾ لمعاشرة الزوج أو الزوجة-2

 الرؼبة فً إنجاب األطفال-3

 تربٌة األطفال-4

  مٌزانٌتهإدارة المنزل وتامٌن  -5

 النجاح فً العمل و التكٌؾ فٌه -6

 المشاركة فً المسإولٌات المدنٌة و السٌاسٌة و االجتماعٌة وؼٌرها -7

 محدودةالحاجة إلى تكوٌن صداقات أسرٌة -1
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 الخصائص الفسلجٌة و النفسٌة للمرحلة المتوسطة من العمر)الكهولة(:

تنعكس الحالة الجسمٌة و الصحٌة للفرد على انجازاته فالخصائص الجسمٌة للفرد ال 

تعنً فقط سالمته أو إصابته باإلمراض أو العجز الجسمً بل تعنً اٌضآ القدرة 

نشاط التً ترتبط بطاقة الفرد وتتؤثر الحالة على الحركة, القوة ,التحمل,والحٌوٌة وال

الجسمٌة بالوراثة , التؽذٌة ,الرٌاضة,اإلمراض,الوظائؾ الحسٌة أسوة بالحالة 

العامة الجسمٌة و العقلٌة ,إضافة إلى إن الحالة الجسمٌة تتؤثر بمجموعة األجهزة 

ثٌر قلة الحٌوٌة المترابطة مع ٌعظها البعض والتً تإثر فً بعضها البعض )مثل تؤ

 ورود الدم إلى الدماغ على الذاكرة(

إن بعض الحاالت الجسمٌة مثل الطول و المظهر تتؤثر بالوراثة ,فالمظهر وخاصة 

الوزن ٌتؤثر بالتؽذٌة وٌعتمد أداء الكبار ومدى مشاركتهم على وظائفهم الحسٌة مثل 

بالحالة  السمع و البصر,فكثٌر من المهارات تستلزم ردود فعل و حركة التً تتؤثر

 الجسمٌة للفرد و بالطرٌقة التً ٌتعامل فٌها مع المعلومات وٌتخذ القرارات.

أن األنواع المختلفة من اإلمراض الجسمٌة و الفعلٌة باختالؾ مراحل دورة حٌاة 

الكبار , فتؽٌر صفات الجسم البٌولوجٌة وتدهورها ٌإثر على الصحة الجسمٌة و 

ت الصحة الجسمٌة و العقلٌة مترابطة ومتداخلة العقلٌة باإلضافة إلى إن بعض مجاال

 مع بعضها البعض .

وعموما فان دورة حٌاة الكبار المتعلقة بالحالة الفسلجٌه و الصحة تساعد معلمً 

الكبار المثالٌة فً مرحلة عمرٌة معٌنة ٌمكن مقارنتها مع خصائص إفراد آخرٌن فً 

 نفس المرحلة العمرٌة .

عطً وصفا للفرد فقط وإنما تعطً إٌضاحا ٌمكن للمعلم ان الخصائص المثالٌة ال ت

من خالله إن ٌحدد وٌتعامل مع الحاالت الفسلجٌة و الصحٌة والتً تعتبر ذات أهمٌة 

كبٌرة فً تعلٌم الكبار وعموما فان تدهور الحالة الصحٌة للجسم بتقدم العمر ٌقلل من 

 االنجاز وٌجعل الكبار اقل تكٌفا مع الموقؾ التعلٌمٌة.

ان عمر المتعلمٌن ٌثٌر العدٌد من االعتبارات فالبد من العناٌة بالخصائص 

على  أحٌاناالفسٌولوجٌة التً تتؤثر بعامل العمر فالبصر والسمع ال ٌساعدان 

االستٌعاب السرٌع والبد من مالحظة ذلك بالنسبة للكبار فكثٌر ما ٌجلس بعض كبار 

ن إن ٌروا أو ٌسمعوا شٌئا بشكل جٌد السن فً موقؾ تعلٌمً فً المناطق الرٌفٌة دو

ولكنهم ٌستمرون بصبر حتى النهاٌة .وعندما ٌكون وقت التعلم مساءا وكلما كان 

عمر المتعلمٌن متقدما ٌظهر علٌهم التعب الجسدي بسرعة وفً هذه الحالة ٌكون 

 إشؽالهم عن طرٌق إسهامهم فً الدروس الضرورٌة حصرا .
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ال ٌتم فً سن محددة -ة نظر انثروبولوجٌة من وجه-إن نضج اإلنسان العصري 

وإنما ٌتم النمو طٌلة الحٌاة وهذا ما أكدته دراسات ارٌكسون فً أمرٌكا وفلٌبٌر فً 

 فرنسا ,فاإلنسان كائن ؼٌر مكتمل مادام ٌتعلم وٌنمو.

ومن الخصائص الجسمٌة لهذه المرحلة جفاؾ الجلد و انكماشه وخاصة فً العنق 

نة, ضعؾ البصر, كل ذلك ٌحدث ؼالبا فً حوالً الخمسة و وتحت العٌنٌن, والبدا

األربعٌن او بعدها حتى الخامسة والخمسٌن ,وهناك اختالؾ بٌن اإلفراد فً ذلك 

 وٌسهل التكٌؾ لهذه التؽٌرات بالنسبة للرجل ولكنة قد ٌكون صعبا بالنسبة للمرأة.

لدراسات قدرة الكبار إما فٌما ٌخص الخصائص البٌولوجٌة لهذه المرحلة ,فقد أثبتت ا

على التعلم وانه الخوؾ من تناقص اإلنتاجٌة العقلٌة او ضعؾ أالبتكارٌه, فالذاكرة 

قد تخؾ حٌوٌتها بعد سن الرابعة و العشرٌن ولكن الوظائؾ العقلٌة تعمل وتزٌدها 

األٌام و الخبرات قوة وقد اكد )لهمان( ان التناقص فً مجاالت العمل الفكري او 

الكبار ٌرجع فً معظم األحوال الى تؤثٌر الضؽوط االجتماعٌة وٌرى العقلً عند 

)انطوان لٌون( ان تؤثٌرات التعلٌم االٌجابً محسوسة عند الكبار أكثر منها عند 

الصؽار فمعظم البالؽٌن تعدوا مرحلة اإلدراك الحسً فً الذكاء ومنهم من ٌمتلك 

 وٌمارس بكفاٌة مجموعة العملٌات

 و المهم فً نظرة كٌفٌة أثارة دوافع الكبار للتعلم.اإلجراءات المعقدة 

وتتمٌز هذه المرحلة بان اإلفراد فٌها ٌحتلون أهمٌة كبٌرة بالنسبة للجمٌع ,فقد 

وصلوا ؼالبا إلى درجة عالٌة من التجربة العلمٌة و االجتماعٌة وأصبحوا ٌتحملون 

ه المرحلة لهم مسإولٌات اكبر نسبٌا من المرحلة السابقة . وبما إن إفراد هذ

مسإولٌات متعددة فان لهم بطبٌعة الحال مشكالت كثٌرة , فالفرد ٌتحمل مسإولٌة 

عائلته إضافة إلى مسإولٌة نفسه وقد ٌكون شخصا قٌادٌا فً جماعته مما ٌضٌؾ 

علٌه مسإولٌات أخرى وهكذا ٌكون ذهنه ملٌئا بالعدٌد من األشٌاء التً تشده بعٌدا 

ر فً الؽالب ناضج وقد اكتسب النضج من الخبرة على مر عن التعلم .إن ذهن الكبٌ

السنٌن ,وهو فً العادة ٌجب تعلم األمور التً هً فً مجال خبرته الخاصة,وهو 

ٌجب إن ٌعامل بطرٌقة تظهر إدراك حقٌقة كونه مالكا لمثل هذه الخبرات ,وبسبب 

حمل هذه الخبرة فً الحٌاة ٌكون هذا المتعلم عادة مستقل الشخصٌة وٌجب ت

المسإولٌة بنفسه. وبسبب امتالكه لثروة من الخبرات المتنوعة وألنه مستقل 

الشخصٌة تكون لدٌه روح احترام النفس وٌكون قد بنً نفسه و مكانة داخل أسرته 

 ومجتمعه.

وفً السنوات العشرة األولى من هذه المرحلة تبلػ الدوافع ذروتها وٌبلػ الطموح 
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سنوات األخٌرة منها تبدأ التؽٌرات الجسمٌة التً الفردي أقصى مداه ,ولكن فً ال

تقتضٌها طبٌعة المرحلة تحد من هذا الطموح ,وتضؽط مطالب األسرة و مسإولٌات 

العمل فً هذه الفترة فتقلل من حماس الفرد نحو ذاته وشخصٌته ,ولكن حماسه نحو 

هوده , أبنائه وتامٌن مستقبلهم ومستقبل األسرة ٌزداد حتى ٌستوعب كل وقته ومج

ومن هنا قد تصادفنا بعض الصعوبات فً اجتذاب الكبار فً هذه الفترة , وفً 

 تكوٌن الدوافع القوٌة عندهم نحو التعلم

 -أما أهم الحاجات و المطالب النفسٌة لهذه المرحلة فهً:

:ٌنصرؾ الرجال عادة عن هذه المرحلة إلى الحاجة إلى منصب أو إلى القٌادة-1

رصا على المنصب الذي وصلوا إلٌه او تطلعا الى منصب االنهماك فً العمل ح

أعلى ,وٌمكن استؽالل هذه الحاجة وربط المناصب القٌادٌة على اي مستوى بالتعلم 

 لنتمكن من خلق الدافع إلى التعلم لدى الكثٌر من إفراد هذه المرحلة من العمر.

المستقبل : حٌث ٌتطلع الفرد الى الحاجة إلى تكوٌن مستوى اقتصادي أفضل-2

فٌرى أن فترة نشاطه وحٌوٌته بدأت تضمحل ,وٌنظر الى أطفاله فٌرى أنهم قد نموا 

وكبروا وزادت مطالبهم ,لذا فهو ٌحمل نفسه فوق ما ٌستطٌع فً سبٌل تامٌن 

 مستقبل أسرته.

: قد ال ٌشعر أفراد هذه المرحلة بهذا الدافع ولكنهم الحاجة إلى أنظمة ترفٌهٌة-3

ٌنزعهم من حٌاتهم الروتٌنٌة وٌبصرهم بضرورة تجدٌد النشاط ٌحتاجون إلى من 

 وأهمٌته جسمٌا ونفسٌا لمصلحة األسرة و العمل.

: ٌفتقر الكثٌر من الكبار إلى الثقة بؤنفسهم كمتعلمٌن الحاجة إلى الثقة بالنفس -4

خاصة إذا كانوا فً مجموعات وقد ٌإدي انعدام الثقة بالنفس إلى عدم الرؼبة فً 

الخبرات التعلٌمٌة ,وقد ٌعود سبب انعدام الثقة بالنفس إلى ابتعادهم عن  اكتساب

المشاركة فً مواقؾ تعلٌمٌة لسنوات طوٌلة مما ٌجعل المهارات التعلٌمٌة التً سبق 

ان اكتسبوها تضائل وتنقص نتٌجة لعدم استخدامها و االستفادة منها ,وهذه الحقائق 

ً البرامج التعلٌمٌة وٌكونوا اقل نجاحا فً قد تجعل الكبار ٌخافون من المشاركة ف

بداٌة مشاركتهم فً هذه البرامج ومن الجدٌر بالذكر ان الفالحٌن )كمتعلمٌن كبار( 

هم اقل حساسٌة من ؼٌرهم عامة الناس بهذا الخصوص لكونهم معتادون على 

 الحضور و المشاركة فً النشاطات التعلٌمٌة اإلرشادٌة. 

ر سالفة الذكر فقد حدد )ألفرٌد كرٌدس( فً كتابة بعض وإضافة إلى خصائص الكبا

خصائص الكبار التً تجعل تعلٌمهم ٌختلف عن التعلٌم المدرسً الرسمً واهم 

 -هً: هذه الخصائص
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 ان الكبار قادرٌن على توجٌه أنفسهم ذاتٌا لمواجهة مشكالتهم -1

 إن الكبار قادرٌن على التعامل مع المشكالت العامة و المعقدة-2

ٌحتاج الكبار الى دوافع اقل ,فهم متحمسون لالستفادة من البرامج التعلٌمٌة  -3

 للكبار أكثر من تحمسهم للبرامج الدراسٌة النظامٌة.

ٌؤخذ الكبار بنظر االعتبار جمٌع االستنتاجات التً تم التوصل إلٌها فً الصؾ  -4

 ومدى إمكانٌة تطبٌقها الفعلً فً العمل.

 ؼنً للمعلومات و المعارؾ داخل الصؾ.ٌعتبر الكبار مصدر -5

تتجانس رؼبات الكبار المشتركٌن فً البرنامج التعلٌمً اذا ما اختاروا المشاركة -6

 فٌه بؤنفسهم .

هذه بعض خصائص الكبار والتً ٌمكن استؽاللها من قبل المعلم لدفعهم على اإلقبال 

تعلٌمة , وفً اختٌار طرٌقة إلى التعلم والتً ٌمكن االستفادة منها فً إعداد المادة ال

 التعلٌم وأسلوب التعامل مع المتعلمٌن الكبار.

 

 إعداد العاملٌن فً تعلٌم الكبار وتدرٌبهم

واقع األمر توجد العدٌد من األسباب التً تقؾ وراء اهتمام الباحثٌن و  فً

ومن تلك  بدراسة العاملٌن فً برامج وأنشطة تعلٌم الكبارالمختصٌن فً هذا المجال 

 -المنطلقات والدواعً نورد ما ٌلً:

: كان ٌنظر فً السابق الى التربٌة على أنها إعداد تطور مفهوم تعلٌم الكبار -اوآل:

للحٌاة وتهٌئة الفرد لالنخراط فً الجماعة ومن هذا المنطلق اقترن التعلٌم بمرحلة 

فً عمرٌة معٌنة ,ونعنً بها مرحلة ما قبل النضج ولسنا بصدد إعادة ما قلناه 

الفصول السابقة عن تطور مفهوم تعلٌم الكبار ,فقد بٌنا ان تلك النظرة تؽٌرت 

وأصبحت تربٌة وتعلٌم اإلنسان موضوعا اساسٌآ ٌتمٌز بالدٌنامٌكٌة والتؽٌر الذي 

ٌستمر طوال حٌاته .وعلٌه فقد بات تعلٌم الكبار ٌهتم بالعمل على تهٌئة لؽرض 

إمكاناتهم والتً تمثل فً واقع األمر ركٌزة المالئمة الستثمار األفراد لقدرتهم و

أساسٌة لتقدم المجتمع ونموه فً شتى مجاالته )محو أمٌة,تنمٌة مجتمع,ثقافة عالٌة 

 ,تثقٌؾ اجتماعً,استكمال دراسة,تروٌج,ارتقاء مهنً.....الخ(.

والنمو االجتماعً واالقتصادي ما ٌشٌر بوضوح الى االهتمام بتعلٌم الكبار ولٌس 
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نجاح العمل فً مجال تعلٌم الكبار إنما ٌكمن فً توفٌر األعداد الكافٌة  من شك إن

من القائمٌن على وضع وتنفٌذ وتقوٌم برامج تعلٌم الكبار)معلمٌن, منظمٌن, 

 مشرفٌن, ..الخ(

. ومن النوعٌات الجدٌدة وتدرٌبهم بشكل ٌمكنهم من إشباع حاجات الدارسٌن والوفاء 

 بمتطلبات المجتمع.

 -:نفجار المعرفً ومضامٌنه بالنسبة لتعلٌم الكباراال -ثانٌا:

لعل من ابرز سمات عالمنا المعاصر ذلك التزاٌد المعرفً الهائل ,كما وكٌفا, نظرٌة 

وتطبٌقا, والذي ٌتعٌن على اإلفراد و المجتمعات مالحقته ومواكبته على قدر الجهد 

ة هذا التطور فً .لكً ال ٌحكم علٌها بالتخلؾ .ولٌس من شك فً أن أساس مواكب

مجال المعرفة فكرا وتطبٌقا ال ٌتؤتى إال عن طرٌق التعلٌم األمر الذي تعمل 

المجتمعات المتقدمة على األخذ به ,لتوفٌر الفرص لٌس لصؽارها وشبابها فحسب 

 بل لكبارها, تمكٌنهم من اللحاق بركب العصر و التكٌؾ وفقآ لمقتضٌاته.

تحقٌق مثل هذه األهداؾ إنما ٌقع على عاتق ولٌس من شك إن بالعبء األكبر فً 

 العاملٌن فً مٌدان تعلٌم الكبار من منظمٌن ومعلمٌن و فنٌٌن وؼٌرهم.....الخ

وعلى مدى إٌمانهم بتلك المهمة وحماسهم لها. ومن هذا المنطلق تولى الكثٌر من 

ٌبهم المجتمعات عناٌة متزاٌدة لقضٌة إعداد العاملٌن فً مجال تعلٌم الكبار و تدر

بصورة مستمرة حتى ٌمكن إن ٌسهموا فً إعداد أجٌال من الكبار قادرة على مواكبة 

التزاٌد المستمر فً مجال المعرفة وبما ٌإدي إلى التكٌؾ مع طبٌعة العصر فً شتى 

 النواحً .

  -االتجاه المطرد نحو التخصص:-ثالثآ:

من تراكم  فً لقد كان طبٌعة العصر الذي نعٌشه والذي ٌتم ضمن ما ٌتسم به 

نواحً المعرفة كما وكٌفا وانتشار وازدٌاد فً مجال الخبرات األثر الكبٌر فً اتجاه 

اإلفراد و المجتمعات نحو مزٌد من التخصص فً اإلعمال باإلضافة إلى ذلك لم تعد 

لمعرفة او الخبرة مجرد أمر نظري وإنما ؼلب علٌها الطبع الوظٌفً األمر الذي 

جتمعات الى إجادة االضطالع بادوار وإعمال محددة مع التدرٌب ٌدفع باإلفراد و الم

 على تنمٌة قدراتها اٌضآ للتكٌؾ مع مواقؾ و مجاالت أخرى.

ومن هنا تتضح أهمٌة معالجة شإون تعلٌم الكبار فً ضوء هذا االتجاه نحو 

التخصص و كذلك ضرورة معالجة هذا النوع من التعلٌم على انه مٌدان كبٌر ٌتسم 

ل والتكامل وتتدرج تحته أقسام وتفرعات تنتج للدارسٌن إشباع حاجاتهم بالشمو
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التعلٌمٌة إي مساعدتهم على النمو فً مجال او أخر. ولٌس من شك فً ان ركٌزة 

النجاح فً ذلك تكمن فً توافر اإلعداد المالئمة من العاملٌن فً مجال تعلٌم الكبار 

خ( وفً النوعٌات الجٌدة ممن تلقوا )معلمون, منظمون, قادة, فنٌون, مشرفون... ال

إعدادا وٌتلقون تدرٌبا مستمرا ٌإهلهم للتخصص فً ناحٌة او أخرى من العمل 

وهكذا ٌمكن للدارس الكبٌر ان ٌستفٌد من خبرات تلك الجماعة من المتخصصٌن 

األمر الذي ٌحفزه على الثقة بجدٌة العملٌة وإنها .فً كل جانب من جوانبها موكله 

 لمتخصصٌن فٌها.لإلفراد ا

 -قلة مراكز إعداد العاملٌن فً تعلٌم الكبار: -رابعآ:

ٌتمٌز مراكز تنمٌة العاملٌن فً مجال تعلٌم الكبار بقلتها و محدودٌتها بشكل عام إذا 

ما قورنت بتلك التً تعد العاملٌن فً مإسسات التعلٌم التقلٌدٌة وٌمكن ان ٌعزى ذلك 

بتعلٌم الكبار وكذلك اعتماد هذا النوع من التعلٌم إلى الحداثة النسبٌة فً االهتمام 

على مإسسات إعداد العاملٌن فً التعلٌم النظامً للحصول على العناصر المإهلة 

 األزمة له وعلٌه ٌلحظ قلة مراكز إعداد كوادر العاملٌن فً مجاالت تعلٌم الكبار.

 -:تطور النظرة إلى أهمٌة العاملٌن فً هذا المٌدان ومهنتهم-خامسا:

تنمٌة التطور الذي حصل فً تفهم أهمٌة ودور معلمً الكبار وضرورة تعلٌم    

الكبار فً بعض الدول ,فقد أولت عناٌة ملحوظة للتخصص فً مجاالت هذا النوع 

من التعلٌم وإقامة المإسسات األزمة إلعداد كوادر للعاملٌن به ومنح فً ذلك 

ت التخصٌص العلمٌة األخرى .وهذا الدرجات الجامعٌة على قدم المساواة مع مجاال

بطبٌعة الحال ؼٌر نظرت الدول وإعدادها وتدرٌبهم بالصورة التً تكفل لهم 

ممارسة عملهم لكفاءة عالٌة وبما ٌضمن تحقٌق أهداؾ تعلٌم الكبار بالنسبة للمدارس 

 و المجتمع .

مضامٌن تحدٌد االحتٌاجات التعلٌمٌة للكبار فً تحدٌد مواصفات -سادسا:

 -املٌن:الع

لعل ابرز ما ٌمٌز تعلٌم الكبار عن تعلٌم الصؽار هو ما ٌتعلق بؤهداؾ التعلٌم و 

طرائقه وأولئك الذٌن ٌقومون بتحدٌد تلك األهداؾ وتلك الطرائق .ففً حالة تعلٌم 

االنصٌاع ألهداؾ وأسالٌب فً -الصؽار ٌتعٌن على الحدث أو الشباب فً الجملة 

فً اختٌارها او صٌاؼتها على حٌن ٌختلؾ الوضع فً العملٌة التعلٌمٌة لم ٌشارك 

حالة تعلٌم الراشدٌن . فقضٌة تحدٌد الهدؾ و المحتوى و األسلوب فً العملٌة 

فً مجال  -الدارسون إذ أنهم ٌقبلون على التعلم  -الى حد كبٌر-التعلٌمٌة ٌشارك فٌها 

 هم.او أخر من مجاالت تعلٌم الكبار بمحض اختٌارهم وإشباعهم لحاجات
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وانطالقا من هذا ٌتعٌن على واضعً سٌاسة تعلٌم الكبار التعرؾ على االحتٌاجات 

التعلٌمٌة للكبار و تقسٌمها إلى مجاالت طبقا لدراسات مسمٌة مع وضع مواصفات 

دقٌقة لمتطلبات مثل هذه المجاالت. وهكذا ٌسهل تجنٌد عناصر المعلمٌن واختٌارهم 

لطبٌعة ما سٌقومون به من عمل فً كل مجال ,  وتزوٌدهم باإلعداد المهنً المالئم

 مع مراعاة تهٌئة الظروؾ للتدرٌب المستمر إثناء الخدمة.

 -السمات الواجب توفرها فً معلمً الكبار:

لما كان المعلم هو روح اي عمل تعلٌمً فان نجاح جهود تعلٌم الكبار تتوقؾ علٌه 

إلى حد بعٌد .هذا وانه انجاز للمعلمٌن و اإلدارٌٌن فً التعلٌم النظامً )المدرسً( 

النظر إلى دورهم باعتباره قاصرا على المإسسة التعلٌمٌة وفً حدود إطارها 

جوز بالنسبة للعاملٌن فً مٌدان تعلٌم الكبار والسٌما الجوانب المعرفٌة فان ذلك اٌ

إن ٌكونوا اناسآ قٌادٌٌن و  -وفً الجملة-أكثر من أي وقت مضى إن ٌكونوا 

 متطورٌن...الخ .

% 12ففً عالم تؽزوه وسائل االتصال بالجماهٌر حٌث ٌحصل الدارسون على نحو 

ملزما على  من خبراتهم من خارج مراكز الدراسة بصورتها التقلٌدٌة فانه ٌصبح

العاملٌن فً مٌدان تعلٌم الكبار بذل أقصى جهد لالستفادة ,من هذه الوسائل فً 

تحقٌق أهداؾ العملٌة التعلٌمٌة .إن هذا الوضع ٌحول العاملٌن فً تعلٌم الكبار من 

مجرد قائمٌن بإعطاء المعلومات الى )منظمٌن(ولٌس من شك فً ان ذلك ٌتضمن 

منها ما ٌتعلق بشخصٌة المرشح للعمل فً  وجوب توفر خصائص وسمات معٌنة

مٌدان تعلٌم الكبار او تلك التً تتعلق فً مجاالت تعلٌم الكبار وجوب توفر 

االتجاهات المرؼوبة و العمٌقة نحو العمل ذاته ونحو جمهور الدارسٌن . ولعل فً 

 ذلك ما ٌشٌر إلى إمكان المرشح إقامة عالقات طٌبة مع الدارسٌن تساعد على تحقٌق

أهدافهم اي انه ٌحسن ان ٌكون المرشح قادرا على فهم دوافع الناس وعلى التنبإ 

باستجابتهم فً مواقؾ معٌنة باإلضافة إلى القدرة على العمل مع الناس بدال من 

 العمل من اجلهم.

ومن األمور المتصلة بهذه السمة ضرورة ان ٌتوفر لدى المرشح وعً كاؾ 

مما ٌدفعه إلى االهتمام بهم كإفراد , وٌتضمن  بمشاعر واتجاهات وخصائص الكبار

تعلٌم ذلك تفهم دوافع سلوكهم واحترامهم هذا فضال عن ان المرشح للعمل فً مٌدان 

بما الكبار ٌنبغً ان ٌتوفر لدٌه قدر مالئم من التوافق النفسً و الثبات االنفعالً 

ٌكون المرشح ذا  ٌمكنه من التفاعل مع الدارسٌن تفاعال صحٌحا .كما انه ٌتعٌن إن

قدرات عقلٌة خالقة قادرا على تقدٌم أفكار جدٌدة و التفكٌر فً السبل المالئمة لحل 

المشكالت .هذا ومن القدرات األخرى التً ٌنبؽً توفرها فً المرشحٌن للعمل فً 
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هذا المٌدان, القدرة على إثارة حماس الدارسٌن وؼرس الثقة فً نفوسهم األمر الذي 

هذه ل )معلما او ادارٌآ( حماسا واٌمانآ من جانبه باإلضافة إلى ٌتطلب من العام

السمات الشخصٌة هناك سمات أخرى ٌغلب علٌها الطابع االجتماعً وتبدوا 

 -ٌنبؽً ان تتوفر فٌه: أهمٌتها فً إن المرشح للعمل مع الكبار

: والبد من المهارات االجتماعٌة ومعرفة خبرة اجتماعٌة عرٌضة وخلفٌة ثقافٌة*

مل الجماعة و دٌنامٌكٌة تفاعل الجماعة .وتفهم العملٌات السٌاسٌة و االجتماعٌة, ع

 فضال عن ذلك القدرة على تخطٌط المناهج واستخدام الوسائل و المعدات الحدٌثة.

 *الحماس المعزز بإحساس قوي باألدوار االجتماعٌة الن ذلك شًء عظٌم القٌمة.

التً ٌعملون فٌها وذلك لخلق البٌئة  القدرة على تحلٌل الظروف االجتماعٌة *

 . الصحٌة لتعلٌم المشتركٌن

والن الكبار لٌسوا دائما على وعً بحاجاتهم إلى التعلٌم ٌجب على معلمً الكبار 

أوال و قبل كل شًء إن ٌكونوا مقسمٌن إلى تنبٌه الناس إلى قدرتهم على التنمٌة و 

االشتراك الهادؾ فً أنشطة  الوحً إلٌهم بالثقة فً القٌام بنوع من الدرس أو

الجماعة . أما فٌما ٌتعلق بخبرات المرشح فانه من الضروري إن تتوفر له دراسة 

ودراٌة بجانب أو أخر من جوانب المعرفة وباختصار ٌمكن أن نلخص القدرات و 

الصفات الضرورٌة األزمة لكافة العاملٌن فً تعلٌم الكبار والتً تشكل النقاط الهامة 

 -ً ان ٌركز علٌها تدرٌبهم فٌما ٌلً:التً ٌنبؽ

 معرفة الدارسٌن والبٌئة التً ٌنتمون إلٌها . -أ

 كفاءة فً العناصر التً تشكل محتوى البرنامج. -ب

 قدرة على استخدام أفضل الطرق المناسبة. -ج

 تدرٌب نفسً واجتماعً وتدرٌب على االتصال بصورة خاصة.-د

 -برامج تدرٌب معلمً الكبار وأثرها:  

ٌقصد ببرامج التدرٌب هما نمطان أساسٌان : التدرٌب إثناء العمل فً مٌدان تعلٌم 

الكبار , والذي ٌهدؾ اساسآ إلى تزوٌد العاملٌن بؤحدث االتجاهات , ومدهم 

بالخبرات الجدٌدة وبكل ماهو مستحدث فً هذا المٌدان وذلك ٌقصد رفع كفاءتهم 

إما النمط الثانً فنعنً به تدرٌب المرشحٌن لعمل فً مجال أو أخر ’فعالٌتهم  وزٌادة

من مجاالت تعلٌم الكبار والذٌن ٌنتمون إلى خلفٌة مهنٌة أخرى  إي أنهم قد اكتسبوا 

خبرات و مهارات تتعلق بنوع أخر من اإلعمال ومع ذلك تتوفر لدٌهم القدرة و 
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لكبار ومن ثم ٌلزمهم نوع من التدرٌب الرؼبة على اإلسهام بجهدهم فً تعلٌم ا

 .ٌإهلهم لهذه الممارسة.

فٌما ٌتعلق بالنمط األول ٌتعٌن على المسإولٌن عن تعلٌم الكبار العمل على تهٌئة 

الفرص للعاملٌن بهذا النوع من التعلم لمتابعة كل ماهو جدٌد فً هذا المٌدان وذلك 

ج عادة ما ٌؽلب علٌها طابع عن طرٌق إقامة دورات تدرٌبٌة لهم او إعداد برام

قصر الفترة وتقوم بها أجهزة إدارة تعلٌم الكبار على المستوى المحلً باالشتراك مع 

ما ٌوجد فً المجتمع من مإسسات تعلٌمٌة او إنتاجٌة و باالستعانة بالهٌئات 

والمراكز التخصصٌة , هذا وٌستحسن إقامة هذه الدورات فً البٌئة ذاتها كً تسنح 

 لربط بٌن الجوانب النظرٌة و التطبٌقٌة .الفرصة ل

إما النمط الثانً فانه ٌضم أولئك الذٌن ٌنتمون فً األصل إلى مجاالت أخرى للعمالة 

 -وعادة بعض الوقت-وٌبدون من االستعداد و الحماس ما ٌدفعهم إلى تعلٌم الكبار 

اجتماعً مهارات معٌنة او تدرٌبا على مهنة محددة او نوعا من التثقٌؾ فً مجال 

بعٌنة او ما شابه ذلك وتشمل هذه الفئة لفٌفا من شتى نواحً الحٌاة العملٌة)أطباء 

,مهندسٌن,أساتذة جامعٌٌن, مزارعٌن , قادة... الخ( وٌنبؽً إن ٌعتمد على تدرٌبهم 

برامج خاصة تشترك بها أكثر من جهة او هٌئة . وتمتد هذه البرامج بشكل الدورات 

 ورش العمل.التدرٌبٌة القصٌرة او 

 تكلٌة الزراعة جامعة تكرٌ -عاٌد ٌوسف الدكتور: سحابمن قبل االستاذ  المادة عدتأ

 -تقوٌم برامج تعلٌم الكبار:

ٌعتبر التقوٌم واحدة من اعقد المسائل التً تواجه المخططٌن و المسئولٌن على 

برامج تعلٌم الكبار وٌبؽً ان ال ٌنظر الٌه على انه أخر مرحلة من مراحل العملٌة 

وٌعمل  التخطٌطٌة .بل ٌنبؽً ان ٌكون قائما فً كل مرحلة من مراحل تعلٌم الكبار ,

 كجزء متداخل فً كل عناصر العملٌة التخطٌطٌة.

ان التقوٌم بمعناه الواسع هو إظهار قٌمة وأهمٌة الشًء وفً لؽة المعجم ٌعنً التقوٌم 

الفحص و الحكم على قٌمة ومواصفات وأهمٌة وحالة شًء ما. وعادة ٌمارس 

بر قدر ممكن اإلنسان عملٌة التقوٌم من خالل تجاربه وخبراته التً ٌحصل على اك

 من القناعة و الرضا وذلك عن طرٌق تحسٌن انجازه للمستقبل .

وفً مجال النشاطات التعلٌمٌة و التربوٌة ٌعرؾ البعض التقوٌم بؤنه ببساطة هو 

جمع واستعمال المعلومات لتصل الى قرار ٌتعلق بالبرنامج التربوي او هو عملٌة 

الوصول بنتٌجة ذلك الى ما ٌصلح ان  اختبار جمٌع المعلومات المناسبة و تحلٌلها و

ٌقدم إلى متخذي القرارات لٌختاروا من بٌنها البدائل المناسبة . وهو ٌشمل جمع 
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 المعلومات التً تستطٌع أن تتعرؾ بواسطتها على مدى تحقٌقه وما لم ٌهتم به. 

والتقوٌم ٌقود الى تؽذٌة راجعة تبٌن نتائجها للمستهدفٌن فً البرامج التربوٌة و 

المواقؾ و الممارسات التعلٌمٌة.  وهناك نوعٌن من التقوٌم وهما: التقوٌم التكوٌنً : 

ٌقصد به ذلك التقوٌم الذي تختبر فٌه جمٌع العناصر المختلفة للبرنامج خالل فترة 

 إقامة هذا البرنامج , ومن ثم ٌستعمل لٌصحح مسار البرنامج وٌحسنه إثناء تنفٌذه . 

الذي ٌبٌن اثر البرنامج فً المجموعات التً ٌستهدفها هذا : وهو والتقوٌم النهائً

 البرنامج .

وبالتالً فؤن التقوٌم ٌنبؽً إن ٌساعد فً النهاٌة فً وضع معاٌٌر تصلح للحكم 

بموجبها على مدى نجاح البرنامج. وكذلك فً وضع مقاٌٌس ٌمكن ان تقٌس فٌها 

 كفاءة المشروع النهائٌة.

 -هداف التقوٌم ووظائفه:أ

 -دؾ اي تقوٌم لبرامج تعلٌم الكبار الى ماٌؤتً:ٌه

ان ٌقود الى تزوٌد من نمو وتحسٌن كفاءة المستهدفٌن من حٌث قدرتهم على فهم -1

 واستفهام المعلومات التً تعلموها وكذلك القدرة على االستماع و المناقشة.

المقرة معرفة نوع العادات و المهارات التً تكونت لدٌهم لممارستهم للنشاطات -2

 فً البرنامج مدى استفادتهم منها فً حٌاتهم العامة.

 الوقوؾ على مدى قدرتهم على المواكبة بٌن أنفسهم والمواقؾ االجتماعٌة. -3

معرفة التؽٌرات التً لحقت بالمتدربٌن من حٌث قدرتهم على زٌادة اإلنتاج -4

 وتحسٌن المستوى المعٌشً و الصحً و الزٌادة فً دخل الفرد.

قوؾ على معلومات تفٌد فً تعدٌل وتحسٌن مناهج وأسالٌب وأدوات العمل الو-5

 المتبعة فً التقوٌم.

وٌنبؽً ان ٌشارك فً وضع أهداؾ التقوٌم اكبر عدد ممكن من الناس:القادة 

,المشرفون المستهدفون . فبمقدار ما ٌشارك الناس فً وضع األهداؾ و النتائج 

العمل بخطى أفضل علمآ ان تحقٌق األهداؾ  المتوقعة فً تحقٌقها بمقدار ما ٌسٌر

ٌحتٌاج الى اجٌال متفاوتة فمنها ما ٌتحقق بمدى قصٌر ومنها ما ٌتحقق بمدى 

متوسط . وال ٌجوز مقارنة برنامج تعلٌم الكبار ببرنامج اخر حٌث ان ذلك ٌعارض 

الهدؾ األساسً من التقوٌم وٌقود الى نتائج ؼٌر مقنعة بسبب االختالؾ فً أهداؾ 
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البرامج ووسائلها وأدواتها وطرق جمع المعلومات المتعلقة بها. وان اي تقوٌم ٌقصد 

به إظهار كفاءة العمل للحصول على الدعم المالً . او ٌزٌد التوسع فً البرنامج 

 القائم او الدفاع عنه القائمٌن علٌة فً شراك العمل ؼٌر الموضعً . 

 -خطوات التقوٌم:

الناحٌة النظرٌة عملٌة سهلة ذلك انها تعنً مقارنة حالة تعتبر عملٌة التقوٌم من 

 -قائمة مع حالة مثالٌة وٌنبؽً ان تتبع الخطوات اآلتٌة فً عملٌة التقوٌم:

االتفاق على اهداؾ محددة للتقوٌم ومناسبة ألهداؾ برنامج تعلٌم الكبار المنوي -1

ط او طوٌل ثم تنفٌذه. وتحدٌد أماكن بلوغ هذه األهداؾ فً مدى قصٌر او متوس

األهداؾ صٌاؼة واضحة تحدد العمل الذي ٌنبؽً ان تقوم به كل جهة  هذهصٌاؼة 

 مشاركة فً التقوٌم.

 التعرؾ على األحوال القائمة قبل الشروع فً تنفٌذ البرنامج. -2

تصنٌؾ األهداؾ بحٌث تسٌر اختٌار الوسائل التً ٌنبؽً إتباعها بحٌث تقود إلى  -3

وٌتم التصنٌؾ على أساس ان بعض األهداؾ تتطلب نشاطا  الحالة المرؼوب فٌها

محددا فً فترة زمنٌة قصٌرة نسبٌا وبعضها ٌتطلب نشاطا ٌقتصر على جماعة 

محددة من الملتحقٌن بالبرنامج و البعض األخر ٌمتد العمل لبلوؼها فً كثٌر من 

او ٌتصل أوجه النشاط فً مدة طوٌلة من الزمن كؤن ٌتم ذلك خارج البٌئة المحلٌة 

 بمهارات وقدرات واتجاهات .

ترجمة األهداؾ الى أنماط من السلوك تكون مالحظتها ممكنة بحٌث ٌستطٌع ان -4

ٌسلكها المشترك بالبرنامج وٌمكن مالحظتها لتحكم على مدى بلوؼها لهدؾ وتحكم 

 على مدى نموه باتجاه كل هدؾ من األهداؾ.

فٌها , مما ٌساعد على تحدٌد المواقؾ تحدٌد المواقؾ التً تظهر أنماط السلوك  -5

التً ٌنتظر ان ٌظهر فٌها المشتركون هذه األنماط , ومن المناسب ان تكون هنالك 

 مواقؾ ٌستطٌع معها المشتركون إظهار قدراتهم ومدى ما توصلوا إلٌة من أهداؾ.

وضع توقٌتات ٌمكن التوصل إلٌها من خالل مراحل التقوٌم لنرى الى اي مدى  -6

 تقدم نحو ماهو مطلوب و مستهدؾ فً نهاٌة البرنامج .جرى 

 ماذا نقٌٌم وما هً مجاالت التقوٌم؟

أن تقٌٌم اي برنامج ٌتم من خالل وجهتً نظر اثنتٌن على األقل , األولى مقدار 

 ونوع النشاط المبذول فً التقوٌم , والثانٌة , النتائج التً تم التوصل إلٌها.
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الى عناصره الكمٌة , اذ أنه فً مجال التقوٌم ٌمكن ان  اما مجال التقوٌم فؤنه ٌرجع

 -ٌوجه مثل األسئلة التالٌة وؼٌرها ,لها صلة وثٌقة بالموضوع:

**الى اي حد ٌعتبر البرنامج شامال ؟ كم هً واسعة مجاالت الخدمات التربوٌة؟ 

 وما هً النشاطات العامة القائمة؟

لحاجات التربوٌة, وأي التسهٌالت **الى اي حد تقدم الخدمات الكافٌة لمواجهة ا

 مستعملة والى إي حد؟

**ماهً مجموعات األعمار التً تمت خدمتها؟ مستوٌات التربوٌة, توزٌعها حسب 

الفئات االقتصادٌة و االجتماعٌة و المهنٌة.** ماهً الوسائل و الطرق و اإلجراءات 

 و األسالٌب المستعملة فً التقوٌم؟

ٌس صعبا بما فً ذلك الوسائل و اإلجراءات و األسالٌب إن تحدٌد مجاالت التقوٌم ل

التً ستستعمل فؤذا ما حدد الكبار فان الحاجات التربوٌة و حجم البرنامج ٌمكن 

قٌاسه بعدد المسجلٌن, معدل االلتحاق بالبرنامج طوال الفصل الدراسً, معدل 

ٌم الحضور الٌومً وحجمه ومن المجدي جمع معلومات لمعرفة حجم مساحة تعل

الكبار من حٌث العمر, المستوى الثقافً, الجنس, االستخدام )داخل قوة العمل او 

 خارجها( و المهنة ثم تقارن مع مجموعة السكان للمنطقة التً سٌقام بها البرنامج .

 كٌؾ ٌمكن أن ٌكون تقوٌم برامج تعلٌم الكبار برنامج عملً؟

 ؽً مراعاة العملٌة اآلتٌة:لكً ٌكون التقوٌم عملٌا فً مجال تعلٌم الكبار ٌنب

 وضع برنامج للتقوٌم تفصٌلً وواضح. -1

 تحدٌد معٌار للتقوٌم.-2

 تصمٌم نظام للمعلومات. -3

ذلك انه لٌس بالمستطاع البدء بتطوٌر برنامج للتقوٌم دون وضع معٌار له . كما ان 

قبل وضع معٌار التقوٌم اذ ان وضع هذا  جمع المعلومات و خزنها واستعمالها الٌتم

المعٌار ٌساعد فً تصمٌم نظام للمعلومات وهناك حاجة لفحص برنامج التقوٌم من 

 قبل المقومون أنفسهم.

وٌمكن ان تساعد األسئلة اآلتٌة على توضٌح المسائل التً ٌنبؽً توافرها لوضع 

 -برنامج للتقوٌم:

 برنامج تعلٌم الكبار ؟ وتشمل هذه :اي المدخالت التً ٌمكن أن ٌشملها -أ
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, العائالت ,المجموعات السكنٌة,  االكبار رجاال و نساء - الناس المستهدفون: -1

 المإسسات الرسمٌة, المإسسات التقلٌدٌة.

عوامل التؽٌر: المعلمون, المشرفون , المستخدمون, اإلدارٌون, المتخصصون و -2

 الفنٌون, القٌادات المحلٌة.

و التسهٌالت: المواد التعلٌمٌة, انتاج التسهٌالت و تزوٌد المإسسات و المواد  -3

 األفراد بها, النقل , السكان, الخدمات الطباعٌة, التسهٌالت اإلدارٌة, الزمن.

 -اي العملٌات ٌنبؽً ان نستخدمها فً هذا البرنامج :وتشمل هذة: -ب

المحلٌة, العالقات  تنظٌم الصفوؾ الدراسٌة , مجموعات البحث,اإلدارة,المإسسات

بٌن العاملٌن, التعلٌم, تدرٌب العاملٌن قبل الخدمة وإثناءها, توزٌع المواد ونقل 

 األفراد.

اي المخرجات التً كانت مقصودة و المخرجات التً ظهرت ولم تكن مقصودة  -ج

 -وتشمل:

الملتحقون بالبرنامج:متعلمون أكثر إنتاجٌة, اتصال من الناحٌة الصحٌة و -1

ركة فً النشاطات االجتماعٌة و الثقافٌة, أكثر كفاءة من الناحٌة التربوٌة , لهم المشا

 مواقؾ أكثر عصرٌة من حٌث االستثمار و االستهالك.

 المإسسات: أكثر عملٌة و عصرٌة واستجابة للتؽٌرات. -2

 الجماعة المحلٌة أكثر صحة و تقدم, بٌئة تعلٌمٌة أفضل.  -3

 -ها لتسٌٌر عملٌة التقوٌم بشكل حسن هً:ان الشروط التً ٌنبؽً توافر

 ان ٌعمل القادة بروح دٌمقراطٌة مع كل الجهات المعنٌة للقٌام بالتقوٌم. -1

ٌنبؽً ان ٌعطً المشاركون وقتا كافٌا ومنظما بحٌث ٌستطٌعون القٌام بمسوح  -2

وجمع معلومات تفصٌلٌة و تحلٌلٌة و تنظٌم الملتقٌات السابقة للمإتمرات العامة 

 كتابة التقارٌر.و

هناك حاجة لقٌام هٌئة لمتابعة النشاطات لفترة من الزمن محدودة بعد عقد  -3

 اللقاءات و الندوات و المإتمرات .

ٌفضل ان تقوم خطوط اتصال واضحة بٌن القادات و اللجان المحلٌة كما ٌنبؽً  -4

عقد ان تكون هنالك مشكلة مسبقة فً وضع التقارٌر و تحدٌد االجراءات قبل 
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 المإتمرات .

ٌنبؽً ان تإخذ أراء السكان و القادة المحلٌٌن فً مشاكل تعلٌم الكبار بعض  -5

 االعتبار.

 ٌنبؽً ان تشارك اللجان المحلٌة فً تخطٌط ووضع معٌار للتقوٌم . -6

تشكٌل لجنة مختارة للقٌام بالنشاطات الالحقة من زٌارات و كتابة التقارٌر  -7

 التقوٌمٌة.

 Adult Education in Agriculturalار فً االرشاد الزراعً تعلٌم الكب

Extension   

ٌعد التعلٌم فً االرشاد الزراعً نوعا خاصا من تعلٌم الكبار على موضوعات  

تتعلق بالزراعة وتطوٌر مستوى المعبشة الهل الرٌف بما ٌضمن تطوٌر الحٌاة 

حٌث ٌتم تطبٌق مفاهٌم ومبادئ تعلٌم الكبار فً تحقٌق الرٌفٌة لهم بشكل عام .

التغٌر المرغوب وتحسٌن حٌاة الناس فً المناطق الرٌفٌة وهذا ٌتطلب معلم 

ارشادي فاعل فً العملٌة ٌمتلك فهم ودراٌة كبٌرتٌن فً كٌفة تعلٌم الكبار , 

حتٌاجاتهم وماهً اختالفات فً تعلٌمهم عن تعلٌم االطفال والمراهقٌن فالكبار لهم ا

 الخاصة وخصائص ٌنبغً اخذها بالحسبان عند تعلٌمهم.

رائدا لتعلٌم الكبار رغم الحداثة   Malcom Knowelsمالكوم نولز ٌعد   

وضع بعض المبادئ فً تعلٌم الكبار نقتبسها بشكل كامل  النسبٌة للمجال,حٌث

باللغة االنكلٌزٌة حرصا منا فً توفٌر فرصة لطالبنا بتعلم بعض المفاهٌم 

 -والمصطلحات  االجنٌة التً نعتقد انها ضرورة لهم :

 Adults are autonomous and self-directed. Adults need to 

be free to direct themselves without any compulsory. If 

any at all, they must be appeal to rather than compel. 

Therefore extension educators must actively involve 

participants, who are mostly adults in the learning process 

and serve as facilitators rather than teacher as it is in a 

formal classroom situation. Specifically, they must get 

participants' perspectives about what topics to cover and 

let them work on projects that reflect their interests. They 

should allow the participants to assume responsibility for 

presentations and group leadership. They have to be sure 

to act as facilitators, guiding participants to their own 
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knowledge rather than supplying them with facts. Finally, 

they must demonstrate to participants or learners how 

positively the learning process will impact on their lives.  

 Adults have accumulated a foundation of life 

experiences and knowledge that may include work-related 

activities, family responsibilities, and previous education. 

They need to connect learning to this 

knowledge/experience base. To help them do so, they 

should draw out participants' experience and knowledge 

which is relevant to the topic. They must relate theories 

and concepts to the participants and recognize the value of 

experience in learning.  

 Adults are goal-oriented. Adult do not engage in learn 

process just because they want to explore or for the fun of 

it. They will only embark on a learning process if they 

know that it will help them deal with certain asperse of 

their lives or enable them perform better their work or 

profession. They, therefore, appreciate an educational 

program that is organized and has clearly defined 

elements. Instructors must show participants how this 

learning process will help them attain their goals. This 

classification of goals and course objectives must be done 

early in the course.  

 Adults are relevancy-oriented. They must see a reason for 

learning something. Learning has to be applicable to their 

work or other responsibilities to be of value to them. 

Therefore, instructors must identify objectives for adult 

participants before the course begins. This means, also, 

that theories and concepts must be related to a setting 

familiar to participants. This need can be fulfilled by 

letting participants choose projects that reflect their own 

interests.  

 Adults are practical, focusing on the aspects of a lesson 

most useful to them in their work. They may not be 

interested in knowledge for its own sake. Instructors must 

tell participants explicitly how the lesson will be useful to 

them on the job.  
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 As do all learners, adults need to be shown respect. 

Instructors must acknowledge the wealth of experiences 

that adult participants bring to the classroom. These adults 

should be treated as equals in experience and knowledge 

and allowed to voice their opinions freely in class.  

 مع تمنٌاتً لكم بالتوفٌق
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