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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.



22 
 

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 .


