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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

 



26 
 

 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


