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 المقدمة: 

إن تعليم الكبار، بام تتضمنه طبيعته من مرونة يف مناهجه ووسائله ومن اتساع يف جماالته 

ومن تنوع يف خرباته وحيوية يف وظائفه يستطيع يف املقام األول أن يمد التعليم املدريس النمطي 

والفنية ويوسع وعائه كام وكيفا، بحيث يكون أكثر التحامًا بدفعه قوية حترره من قيوده اإلدارية 

 (1) بنسيج املجتمع املتطور واملتغري.

إن تعليم الكبار يأخذ يف الدول املختلفة ويف األزمان املتعاقبة صورًا خمتلفة فهو أحيانا 

يركز عىل حمو األمية ويركز أحيانا عىل الربامج التجديدية ويركز يف أحيان أخرى عىل اللحاق 

ه إىل رواملواكبة، ويتجه أحيانا إىل العامل وأحيانا أخرى إىل الفالحني، ويتجه مره إىل النساء وم

الذكور، ويستخدم أساليب خمتلفة، فيستخدم أحيانا وسائل اإلعالم وأحيانا الوسائل التعليمية 

احلديثة واملعروفة، وهذه الصور املختلفة املختلطة توحي بأن هناك نوعًا من املامرسة املعتمدة عىل 

  أصول أو إىل قواعد أواملحاولة واخلطأ، أو أن هناك نوعًا من االجتاه العشوائي الذي ال يستند إىل

و إىل معيار يقاس به املدى التقدم، وهلذا نجد إننا أحيانا نقيم اليوم ما هدمناه أأي إطار مرجعي 

باألمس وهندم اليوم ما أقمناه باألمس، ونجد أن أهدافنا التي نضعها أمامنا بعيدة املنال أو أن ما 

 (2)النسبة ملا كان ينتظر حتقيقه.يتحقق منها ضئيل بالنسبة ملا يبذل فيه من جهد أو ب

فتعليم الكبار يعترب غاية يف األمهية وكذلك القضاء عىل األمية، ألهنا تتيح لألفراد من 

خالل القضاء عىل األمية إمكانية التوصل إىل مكانات مرموقة يف املجتمع، وبالتايل تساعد عىل 

 . التقليل من حدة اجلهل والبطالة يف املجتمع

يييل إىل أن البطالة هي التي تولد الفوىض التي تسبب بدورها بخراب ويذهب ميكاف

 )امللك األمي-، وكذلك يوضح )جان دوساليسنبوري( الذي قد عمم الصيغة القائلة: (3)الدولة 

  ( 4)يشبه محارا متوجا (، والبد لألمري أن يقرأ ويتأمل كل يوم.



 

حياته  حياته، بل ومؤثر أيضا يف مما سبق نستنتج أن تعليم الكبار لكل فرد له دور يف

االجتامعية والثقافية ويف كل جماالت احلياة، لذلك ال يمكن أن نتوقف عن تعليم األطفال بدعوى 

صغر سنهم، وال نتوقف عن تعليم الكبار بدعوى الشيخوخة، بل بالعكس التعليم دائم ومستمر 

 عني.مدى احلياة ال يرتبط بمكان معني وال بزمان معني وال بسن م

إن تعليم القرن احلادي والعرشين البد من أن يلبي احتياجات املتعلمني واملجتمع، 

ويواجه التحديات، ويواجه التحديات، تعليم البد أن ُيؤسس عىل تقدم العلم والدين 

والتكنولوجيا واملهن والقيم وجمتمع إنتاج املعرفة واحلضارة القومية والعاملية، فإن ثمة مهارات 

احلياة ومهارات العمل واملواطنة، والتعليم الذايت  مهارات- وهي:بد من تعلمها أال خمتلفة ال

 املستمر مدى احلياة وتعلم بغري هذا يعني حدوث أمية.

 -الدراسة: مشكلة 

املجتمع املرصي بكل أفراده قادر عىل مواجهة مجيع التحديات التي من املمكن أن تقف 

عائقا أمام مستقبله، وذلك من خالل حتقيق وإتاحة مجيع الفرص لألفراد من خالل االهتامم بتطوير 

 الربامج التعليمية املقدمة هلم، ومراعاة أن تقدم جلميع األفراد دون تفرقة ويف كل األماكن حتى

تستطيع تلك الربامج أن يكون هلا دورا إجيابيا يف حتقيق التنمية، وكذلك حتسني مستوى معيشة 

 األفراد وذلك سوف حيقق تنمية للمجتمع بشكل عام.

وعىل ذلك فإننا البد أن ننظر إىل رضورة حاجتنا إىل نظم تعليمية جديدة تساهم يف 

الراهن، ولعل تعليم الكبار كنظام يمكن أن مواجهة املشكالت الرتبوية التي تواجهنا يف الوقت 

 يساهم يف هذا السياق.



وذلك لن يتم إال من خالل تقديم برامج فعالة، ولكن بالرغم من ذلك، البد من االهتامم 

بتحديد أهم نقاط القصور التي تعوق عملية تطور الربامج التعليمية، حتى نستطيع أن نتوصل إىل 

  .تنمية شاملة
ذلك إال من خالل وجود جمتمعا متعلام يستطيع أن يستوعب عنارصه ولن يتم حتقيق 

ويعمل عىل دفعها، ويتعني للتوصل لذلك فهم الدور اهلام الذي تقوم به برامج تعليم الكبار، 

وكذلك االهتامم باملعوقات التي تقف أمام تلك الربامج ألهدافها والعمل عىل إجياد حلول خمتلفة 

  لتلك املعوقات.

اهلدف األسايس واهلام للربامج هو تلبية االحتياجات التعليمية لألفراد وبأكرب قدر كام أن 

من املساواة لتحقيق هدف تكافؤ الفرص والعدالة االجتامعية، وهو أيضا حق من حقوق اإلنسان 

 الذي البد أن حيصل عليه.

 -الدراسة: أهداف 

 -التالية: سعت الدراسة لتحقيق األهداف 

 التعرف عىل أمهية إتاحة فرص التعليم للجميع. – 1

 التعرف عىل الدور الذي تقوم به الربامج التعليمية املقدمة للكبار. – 2

 التعرف عىل االحتياجات املختلفة التي جيب تدعيمها للربامج التعليمية لتحقيق التنمية. – 3

التوصل إىل رؤية مستقبلية وذلك من أجل رفع كفاءة الربامج التعليمية ومن خالهلا يتم رفع  – 4

 قدرات األفراد وحتسني أحواهلم املعيشية.

 -الدراسة: أهمية 

: تتضح أهمية الدراسة فيما   -يلي

قد تثري جمال تعليم الكبار، خاصة تناوهلا ألمهية الدور الفعال للربامج التعليمية، وكيفية  – 1

 القضاء عىل الفقر بكل أشكاله.



 

رص، ، وذلك لكي تتوافق مع متطلبات العاملقدمةرضورة العمل عىل تطوير الربامج التعليمية  – 2

فع اما من عملية التعلم مما يسهم يف دويعترب ذلك حمورا هاما من حماور التنمية، ويعترب جزءا ه

 النمو وحتقيق التنمية.

ار متخذي القرار يف جمال تعليم الكب –التي تقدمها تلك الدراسة  – املقدمةقد تساعد الرؤية  – 3

يف حتديد أهم نقاط القوة والضعف يف الربامج التعليمية املختلفة، والعمل عىل حتديد نقاط  –

 التخلص منها للوصول لتعليم أفضل. الضعف وكيفية السعي إىل

عندما نصل إىل برامج تعليمية جيدة خالية من أي نقاط ضعف يتثنى لكل فرد حتقيق ذاته،  – 4

واالعتامد عىل نفسه وكذلك ثقته بنفسه، وتطوير شخصيته مما يؤدي إىل حتسني ظروفه 

 املعيشية، مما يعود عىل املجتمع ككل بصفه عامه.

 -الدراسة: منهج 

اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي الذي يركز عىل توصيف الواقع واستكشاف 

القوى الفاعله فيه وتفسريه واستقراء ما حتويه الوثائق واملراجع حول موضوع الدراسة وفهمها يف 

 إطار العوامل املؤثرة فيها.

 -اإلطار النظري للدراسة:  -ثانيا: 

  -توضيح مفهوم )تعليم الكبار(:  

أن  تعليم والكبار، وعىل ذلك ينبغي -:كبار كمصطلح يتكون من كلمتني مهاال إن تعليم

ي الحقيقة توجد ثالثة معايير لتحديد ذلك : نحدد يف البداية من هو الكبري ؟ 
 
 -ف

ي  ترى بعض الدول أن الفرد يدخل دنيا الكبار عندما يستطيع أن حيصل عىل بطاقة  -: العمر البيولوج 

 من مرحلة التعليم األسايس وعىل االنتهاءأو  االنتخاباتء بصوته يف شخصية أو هوية أو اإلدال

 الرغم من أمهية هذا املعيار ووجاهته إال أنه ال يعرب عن قدرة الشخص عىل القيام بمهام الكبار.



 : يستند إليه بعض الدول لتحديد من هو الكبري، ولكن اإلشكالية التي تواجه هذا  -النضج النفسي

يمكن احلكم عىل شخص ما أنه نضج نفسيا ؟ وما املرحلة التي يتحول عندها املعيار هي كيف 

الفرد إىل شخص كبري؟ واإلشكالية األكرب أن قضية النضج النفيس جدلية بطبيعتها حيث خيتلف 

 اآلراء حوهلا.

: الدور  داد عتتبنى الكثري من الدول النامية هذا املعيار لتحديد من هو كبري نظرًا لوجود أ -االجتماعي

ستمروا فيها أو التحقوا هبا، ومل ي االبتدائيةباملدرسة  االلتحاقكبرية من األفراد مل ُتتح هلم فرصة 

لسبب أو آلخر، كل هؤالء وغريهم يتجهون إىل سوق العمل، ومن ثم يامرس الكبري حياته اليومية 

األمر  كزوج وويلدوره  -متنوعة ومتعددة مثل : واجتامعية اقتصاديةويتحمل خالهلا مسئوليات 

 ( 5)وويل أمر غريه.

الذي يدخل مرحلة من احلياة يتحمل فيها  )الشخصومن هنا يمكن حتديد مفهوم الكبري بأنه 

مسئوليات متنوعة جتاه نفسه، وغالبا جتاه اآلخرين وقد يصاحب ذلك أحيانا القيام بدور إنتاجي يف 

 (6)املجتمع(. 

جمموعة الربامج واألنشطة أيًا كان ) -بأنه:وعىل ذلك يمكن حتديد مفهوم تعليم الكبار 

مستواها أو حمتواها أو الطريقة التي تقدم هبا سواء كانت نظامية أو غري نظامية، وبرصف النظر عن 

 ممدهتا، والتي تقدم وفقا حلاجات الكبار ومتطلبات جمتمعهم، وذلك إلثراء معلوماهتم، ومعارفه

م جديدة لتمكينه اجتاهاتومساعدهتم عىل تكوين مهارات جديدة، وحتسني مؤهالهتم وإكساهبم 

 (7)من التكيف مع أنفسهم واملجتمع الذي يعيشون فيه(.

ة بأنه هو الفرص التعليمي) -الكبار:وكذلك يعرف إبراهيم حممد إبراهيم مفهوم تعليم 

املعلومات واملعارف وتكوين املهارات بطريقة املتاحة للكبار من وجهة نظر املجتمع إلكساهبم 



 

اجلديدة، هبدف تطوير أنفسهم واملجتمع الذي يعيشون فيه، يف إطار  االجتاهاتمنتظمة ملعرفة 

 (8)فلسفة التعليم املستمر للجميع مدى احلياة(.

لذلك نحن يف حاجة إىل أن نعرف الدارسني الكبار ونفهم نفسياهتم وميوهلم ودوافعهم 

، ويف حاجة إىل أن نعرف كيف يتعلمون من حيث املادة واملستوى والرسعة وغري مداهتواستعدا

ذلك، نحن يف حاجة إىل أن نعرف أصناف الدارسني الكبار فهم رجال ونساء وهم يقومون بأعامل 

 (9) .خمتلفة متباينة وهم يف أعامر متباينة ثم

وخلفيته  ،االقتصاديةوخلفيته الثقافية، وخلفيته  االجتامعيةإن للدارس خلفيته 

السياسية، فأمام كل هذه التصنيفات التي البد أن تتم عىل أسس علمية نجد أنفسنا يف حاجة إىل ما 

صغار ل إدارة الربامج لليوجه برامج تعليم الكبار، فهل تكون إدارة الربامج للكبار وتنظيمها مث

الكبار وتنظيمها موحده النسق بغض النظر عن السن واجلنس  ؟ وهل تكون إدارة برامجوتنظيمها

 لصغار؟اوهل يكون معلم الكبار يف تكوينه وإعداده ومعاملته متشاهبا مع معلم  ماذا؟أم  واخللفية

لذلك فإن تلك األسئلة هامة وجيب  أخرى؟وهل يتبع معلم الكبار نفس الطرق أو يتبع طرقًا 

 (10) االعتبار.وضعها يف 

اهلدف من التعليم إذن هو جتديد الذات يف جمتمع متجدد، والغرض من جتديد لذلك ف

الذات هو جتديده أكثر وأكثر، وجتديد املجتمع جتديدا أكثر فأكثر، والبد أن نفهم الفرد عىل أنه فرد 

يف جمتمع، واملجتمع عىل أنه جمتمع من أفراد، فال الفردية وحدها دون مجاعية، وال اجلامعية وحدها 

ف دون مراعاة للفردية، وأصبح اهلدف من تعليم الصغار هو إعدادهم حلياة متغرية وإعدادهم هد

ح لنا يف التعليم وأصبلتعليم مستمر وإعدادهم لتعليم أنفسهم بأنفسهم وجتديد أنفسهم بأنفسهم، 

 -ثالثة:أهداف أساسية 

 .إعداد املتعلم ليستمر يف عملية التعلم والتجدد طول حياته 



 ون فلكي يستمر التعلم للبرش مجيعًا، البد أن يك يتعلم؟تعلم ليعلم نفسه كيف إعداد امل

 اإلنسان قادرًا عىل تعليم نفسه بنفسه.

  (11) املتعلم.خلق املجتمع املعلم 

وهذه األهداف الثالثة التعليم املستمر، والتعليم الذايت، واملجتمع املعلم املتعلم، حيتاج 

 بكفاءة وإنتاجية. قتتحقحتقيقها إىل أسس وأصول وقواعد حتى يمكن أن 

ورية لنمو رض اجتامعيةلذلك فالتعليم حقًا للكبري مثله مثل الصغري، يعني جعله عملية 

جمرد أداة ملحو األمية، ومن ثم فإن جماله يتسع ويتنوع بحيث تتكاتف  زينة أو اعتبارهالفرد وليس 

من أجله مجيع األجهزة والدوائر التي يتفاعل فيها الفرد، فمكانة احلقل واملصنع ومقر العمل 

 (12) م.اإلعالوأماكن العبادة، ومن وسائله املدرسة ومراكز التدريب ووسائل  االجتامعيةواهليئات 

الكبار هو حق وواجب ومسئولية، حق للمواطن وواجب عليه  لذلك فإن تعليم

ومسئولية من مسئوليات الدولة التي ال تستطيع إغفاهلا أو جتاهلها، ذلك أنه سبيل املشاركة 

 والسيايس واملهني. واالجتامعيوالتكيف الثقايف 

فاملادة التعليمية ال تتحقق أهدافها إال من خالل أساليب تناوهلا وتقديمها إىل املتعلم أو 

كشف املتعلم عنها، كام أن نوع تلك املادة ومستواها يفرض أسلوبا أو أكثر عىل املعلم، ويبدو أن 

وض يف مهناك خلطا يف كثري من الكتابات بني املنهج والربنامج واملقرر أدى ويؤدي دائام إىل غ

، ويف  حماولة التفسري، لذلك فمن الرضوري أن نوضح العالقة بني هذه املصطلحات، املعاجلة

هو جمموع برامج الدراسة والنشاط والتوجيه التي تقدمها األجهزة الرتبوية وهي  -فاملنهج :

مقررات عديدة من حيث املحتوى واملستوى والتنظيم، واملقرر يشمل  –تتضمن الربامج 



 

موضوعات أو وحدات، والوحدة تشمل جمموعة من الدروس التي يستخدمها املعلم واملتعلم 

 ( 13)كمحاور للمواقف التعليمية.

ومن ثم فإن املنهج هو جمموع تلك اخلربات التي توفرها األجهزة الرتبوية للمتعلم يف 

 إطار ما تراه مطلوبا من أهداف جيب ترمجتها إىل أداءات لدي املتعلمني.

 -لعل أهمها:  االعتباراتستند ذلك لمعن  المنهج وأبعاده ووظائفه إىل مجموعة من ي

  أن اخلربة هي قوام املنهج، وهي تقتيض من املتعلم دورا إجيابيا فعاال مستندا إىل الوعي

الكامل حلدود وأبعاد املوقف والتفاعل معه، ذلك أن جمرد تقديم اخلربة للمتعلم ال يعني 

لم أو أن ذلك يؤدي تعديل أو تطوير يف أداءاته، ولكن ذلك ينطلب بالرضورة أنه يتع

الوعي وال يقترص مفهوما للنشاط االلواعي وال يقترص مفهومنا للنشاط يف هذا السبيل 

 عىل جمرد النشاط احلركي ولكنه يشمل النشاط العقيل القائم عىل الدراسة الكاملة 

 من  لدراسة هو التعليم بمعنى تعديل السلوكإن اهلدف النهائي للكبار حينام ينتظمون يف ا

خالل التفاعل مع اخلربات املتاحة هلم والتي حيتوهيا املنهج، وبالرغم من ذلك فقد دأب 

ر املنهج غاية يف ذاته، وبالتايل كان الرتكيز عىل املعرفة لذاهتا تأثرا بفك اعتبارالكثري عىل 

 علنا نبادر القول أن املنهج وسيلة وليسأفالطون ونظرته إىل الطبيعة اإلنسانية، وهذا جي

 (14)غاية يف ذاته وسيلة للمشاركة يف إحداث النمو املعريف.

  إن للكبار مهارات حياتية ومهنية وثقافية متعددة وخمتلفة باختالف مستويات وخربات

ية وخماطبتها وإثارة مح االهتامماتهؤالء الكبار وجيب أن يقوم الربنامج بالكشف عن هذه 

اس املتعلم الكبري بأن يقدم الربنامج فائدة عملية يضعها املتعلم يف حسبانه وجتعله ومح

 يرتبط أكثر بالربنامج التعليمي املوضوع.



  إن الربنامج املوضوع للكبار عليه أن يرتبط بالقدرة عىل اإلنجاز وحتقيق الذات من خالل

حدد له يف مه املحتوى املتقديمة خلربات حيتاج املتعلم ملامرستها وال يستطيع دون تعل

 الربنامج أن يقوم بإنجازها عىل الوجه األكمل.

 ة أال تعترب املتعلم الكبري يف الربنامج جمرد متلق سلبي ملا يتم تعليمه، بل حتفزه عىل املشارك

يف عملية التعلم ويف خطوات العمل. ذلك أن اإلحساس بالقدرة عىل اإلنجاز والفاعلية 

التي حيتاج إليها املتعلم الكبري وخلو الربنامج منها، جتعله أكثر من احلاجات األساسية 

 (15)عنه. االنرصافمقاومة له وتشجعه عىل 

 : ي
 
 -أهداف تعليم الكبار البد أن تتمثل ف

 .العمل عىل حتقيق التميز جلميع الكبار 

 .حتقيق الذات الشخصية لكل الكبار 

 .تصحيح مفهوم تعليم الكبار لدهيم 

  نحو الرتبية املستمرة. االجتاهاتتنمية 

 .تنمية القدرة عىل مواجهة املتغريات العرصية 

 .اإلسهام يف بناء املجتمع املتحرض 

 .إتاحة الفرصة أمام الكبار ملواصلة الدراسة حتى حيققوا رغباهتم 

  (16) .العرصرفع املستوى العلمي والثقايف هلم حتى يستطيعوا مواكبة 

 -إىل:  االتجاهلذلك البد من 

وتعاون بني كل من اجلهات احلكومية، واهليئات القومية،  اندماجالبد من حدوث  -

 واملجتمع املدين، وذلك حتى يتم حتقيق النجاح ملؤسسات تعليم الكبار.



 

البد من حدوث تبادلية ومشاركة بني اهليئات املختلفة، وتوفري املناخ العلمي املناسب  -

أال شود )املنلدولية لكي حتقق النجاح للهدف بمشاركة كل من املجتمع املدين واهليئات ا

 .الكبار(وهو حتقيق النجاح والتفاعلية واملشاركة لتعليم 

إلعداد برنامج جيد البد من حتقيق تكامل البد فيه من مشاركة املواطنون ليلبي ذلك  -

 وحتقيق األمن القومي بصفة عامة. احتياجاهتمالربنامج 

 -الكبار: يم تعليم بعض من أهم المؤسسات المعنية بتقد

شهد تعليم الكبار تطورا مطردا يف السنوات األخرية أدت إىل ظهور كثري من صور 

التنظيامت واملؤسسات واجلمعيات ذات الصبغة الشعبية ونشاطها بفاعلية يف مقابل الضعف 

 الواضح ملراكز السلطة والنفوذ التقليدية يف املجتمع ومن هذه املؤسسات األهلية أو ما تسمى

هذه الطالبية والتنظيامت النسائية(، و االحتاداتبمنظامت املجتمع املدين )النقابات العاملية، 

 (17).املؤسسات يمكن أن يكون هلا دور فعال وملموس يف جمال تعليم الكبار

 -الكبار: ومن أبرز المؤسسات المعنية بتقديم برامج تعليم 

 -شمس: ( مركز تعليم الكبار بجامعة عير  1)

م ويامرس عددا من األنشطة يف جمال تعليم الكبار مثل تنفيذ  2001أنيشء املركز عام 

عدد من الدورات التدريبية، املشاركة يف تدريب معلمي تعليم الكبار ومشاركة املسئولني باملجتمع 

 (18)املدين يف قضايا حمو األمية وتعليم الكبار.

 -أهدافه: وتتعدد 

 تلبية احتياجات األميني للكبار من خالل تنظيم فصول ملحو أميتهم. – 1

 إتاحة فرص التأهيل والتدريب املستمر ملختلف الفئات العاملة يف تعليم الكبار. – 2



إجياد صالت التعارف مع مؤسسات تعليم الكبار املحلية واإلقليمية والدولية من أجل القيام  – 3

 بأعامل مشرتكة.

 لة دورية متخصصة يف تعليم الكبار هتتم بنرش الدراسات والبحوث واملؤمترات.إصدار جم – 4

 اإلدارية والفنية يف جمال تعليم الكبار. االستشاراتتقديم  – 5

 (19)إقامة املؤمترات واحللقات الدراسية وورش العمل لبحث ودراسة أهم قضايا تعليم الكبار. – 6

 -العلمية: ( المؤسسة الثقافية 2)

وبدأت نشاطها عام  1960( يف عام 2235وقد أنشئت بموجب القرار اجلمهوري رقم )

وكان اهلدف من إنشائها النهوض بمسئوليات الرتبية الثقافية والقومية والنقابية للطبقة  1961

العاملة، وتدريب وتثقيف القيادات النقابية واملشاركة اإلجيابية يف تصفية األمية والتوعية باملشكلة 

  (20) لعامل.اسكانية، وتوثيق الروابط مع املنظامت الثقافية العاملية األخرى واملنظامت املعنية يف ال

 -الكبار: ( األزهر وبرامج تعليم 3)

نموذج األزهر الرشيف يعد واحد من أهم مؤسسات تعليم الكبار يف مرص بل ومن أهم معاهد 

 -العلم وال يزال حتى اليوم يقدم برامج إضافية عديدة للكبار، من أمهها:

عىل مدار السنه للكبار الراغبني يف االستزادة من املعارف الدينية  -النظامية: برامج الفصول غير  –أ 

  األزهر نفسه ويف املساجد واملعاهد الدينية التابعة لألزهر الرشيف.وهذه الفصول يف

ناء هتم وتعريفهم بأساليب تربية األبقدالتوعية الناس وتقوية معت -واإلرشاد: برامج الوعظ  –ب 

 (21)وفق الرشيعة اإلسالمية.

ي أنشئت لتمكير  
ي مختلف المناطق من العالم عدد كبير من المؤسسات األخرى الن 

 
كذلك يوجد ف

بوية ونذكر  امج الي   -منها: المتعلم من اختيار ما يناسبه من النشاطات والي 

 املدارس املجتمعية التي تستقبل الكبار والصغار بالتناوب. – 1



 

 النتقالايف نفس املركب مما يسهل  املجمعةاملدارس املراكز املدرسية التي حتتوي عىل عدد من  – 2

 من مرحلة إىل أخرى.

املراكز الثقافية أو مراكز التنشيط التي يمكن أن تستخدم منشآهتا ومعداهتا ليل هنار من طرف  – 3

 خمتلف املجموعات.

ة هلا اجلامعات الشعبية واجلامعات العاملية واجلامعات احلرة وغريها من املؤسسات املشاهب – 4

 (22)للجمهور.واملفتوحة 

 -: برامج تعليم الكبار 

إن تعليم القراءة والكتابة واحلساب من خالل تقديم برامج متميزة ينقل الفرد من مرحلة 

الوعي الفطري إىل مرحلة الوعي الناقد، ومعنى ذلك أن يصبح الفرد قادرا عىل إدراك احلقيقة 

من أجل حتقيق أهدافه، أي يكتسب القدرة عىل الربط بني الكلامت وبني حقائق  استخدامهاوعىل 

 (23)العامل من حوله، ومعناه كذلك أن يسهم يف تكوين ثقافة متيزه حتل حمل ثقافة الصمت.

لذلك جيب أن نكون عىل وعي وإدراك تام أنه جيب أن يكون اهلدف األسايس من تعليم 

س أن يتعامل الفرد فقط مع الرموز، ولكن البد للفرد أن يسعى إىل الفرد القراءة والكتابة هو لي

حتقيق هدف أسمى وأهم اال وهو أن يصبح الفرد فيام بعد أكثر متكنا إلدراك حقائق األشياء التي 

جتعله فيام بعد قادرا عىل اإلنتاج والتفاعل يف بيئته وأن يصبح فردا له دور فعال وقوي يف املجتمع، 

رد فقط يف جمتمع، ولكن من خالل تعلمه ووعيه يتحول إىل مواطن فعال وله دور أي اال يكون ف

 اجيايب يف املجتمع، يدرك ما له من حقوق وما عليه من واجبات.

لك للكبار إال إذا كانت والبد أن تسعى ت املقدمةولن يتم حتقيق هدف الربامج التعليمية 

ارصه جمتمعا متعلام يستطيع أن يستوعب عن الربامج إىل حتقيق التنمية الشاملة، وذلك يتطلب



وجه الكبار، وإذا مل ت مناشطةويعمل عىل دفعها، وهذا املجتمع املتعلم يقوده ويعمل فيه وحيرك 

مثلام توجه نحو الصغار، فإن هذا املجتمع عليه أن ينتظر  –اجلهود التعليمية نحو هؤالء الكبار 

عاهدهم ويسهموا يف التنمية بمستويات العمل جيال كامال أو جيلني حتى يتخرج طالبه من م

 (24)املختلفة فيها.

لذلك فالبد من التوجه نحو فهم الدور الذي يتعني عىل التعليم بعامة وبرامج تعليم 

الكبار بخاصة القيام به يف مواجهة هذا التحدي والفكاك من براثن التخلف سعيا نحو التنمية، 

عليم ، ويستلزم القيام هبذا الدور أن تتمتع برامج تواالزدهار حتقيقا لتطلعات املجتمع نحو التقدم

 ، خاصة يف جمتمع يعاينواقتدارالكبار بإمكانات وقدرات تساعدها عىل أداء ذلك الدور بكفاءة 

 األعداد املالئمة من الطالبني استيعابمن قصور نظامه التعليمي سواء متثل هذا العجز يف عدم 

عليم املجتمع التعليمية، فإن األمر يتطلب تبني سياسية جديدة للت اتباحتياجللتعليم، وأن يفي 

يكون لربامج تعليم الكبار دور واضح فيها، إضافة إىل الرؤية اجلديدة التي فرضها التعليم من أجل 

التنمية املستدامة، التي تدعو إىل البحث عن منظور جديد للرتبية أكثر مرونة، ينطلق إىل فكرة 

بكل مؤسساته يف تقديم التعليم من أجل التنمية املستدامة ضمن منظومة التعليم  توظيف املجتمع

 (25)مدى احلياة والتي حتققها فلسفة تعليم الكبار.

فربامج تعليم الكبار تتطلب التنسيق والتخطيط لتوفري املال الالزم إلنجاح تلك الربامج 

 هلا شأهنا يف املجتمع. اقتصاديةوذلك ألن الكبار بمختلف مستوياهتم يعدون قوة 

مل يتم ذلك  بصورة مكثفة، وإذا املتاحةاملوارد  استخداملذلك فربامج تعليم الكبار تتطلب 

يث ينشغل القومي، ح لالقتصادعىل الوجه السليم فإن الربامج ستصبح باهظه التكاليف، ومدمره 

 (26) اإلنتاج.الكبار عن أدوارهم املجتمعية، مما يسفر عن توقف حركة 



 

إنفاقه عىل حمو األمية  اختزالعن مصدر التمويل، وأن  ةاملسؤوللذلك فإن الدولة هي 

وبعض املناشط واملجاالت األخرى مثل مواصلة املتحررين للتعليم، إال أن تطوير واقع متويل 

ط القرارات املالية وترمجة اخلط اختاذالربامج جيب أن يكون لرجال الرتبية الدور األسايس يف 

 (27)مفصله.عات يف صورة نفقات مالية واملرشو

البد لذلك أن تلبي برامج تعليم الكبار أكثر قدرا من احلاجات التعليمية وبأكرب قدر من 

زالة احلواجز إل الفعالةاإلجراءات  باختاذ االجتامعيةالفرص والعدالة  تكافؤاملساواة لتحقيق هدف 

 (28)هلم، إلشباع احلاجات غري امللباه. مةاملقدالتي تقف يف طريق مشاركة الكبار يف الربامج 

م عىل رضورة أن يكون  2000تعليم الكبار يف الوطن العريب عام  اسرتاتيجيةوتؤكد 

التعليم املستمر مدى احلياة ركيزة أساسية يف السياسات التعليمية، وأن هذا يتطلب حتليال شامال 

 القتصاديةامن ناحية ومتطلبات املجتمع املتعلمني الكبار  احتياجاتللربامج التعليمية يف ضوء 

 (29)من ناحية أخرى. واالجتامعية

ولذلك فإن التخطيط الفعال ألنشطة الربنامج يمكن جتميعه يف نطاق ست مكونات 

تقدير احلاجات، حتليل السياق، وضع اهلدف، أنشطة التعلم، تقييم الربنامج،  -مرتابطة:

فوارق املامرسة املثىل بتقدير احلاجات عن طريق حتديد ال أوتبد بالربنامج.والرتتيبات ذات الصلة 

للمشاركني وبني كفاءاهتم املرغوب فيها كام يروهنا أنفسهم وكام  الراهنةأو الفجوات بني الكفاءات 

 (30) اآلخرون.يراها 

لذلك البد من أن تتطور الربامج املقدمة للكبار بصورة مستمرة تتناسب مع التغريات 

دائم للوسائل النشطة، حيث تكمن أمهية  استخداماعرص، وذلك األخري يتطلب احلادثة يف ال

الربامج من أجل متكني الكبار، حيث تؤثر يف حياهتم ومساعدهتم عىل مواجهة صعاب احلياة 

 بصورة أكثر إجيابية وتفاعلية.



فظ الذلك من الرضوري أن تعمل برامج تعليم عىل حتقيق حاجات مجيع أفراد املجتمع، وأن حت

هذه الربامج عىل األمور التقليدية املتعارف عليها من ِقبل أفراد املجتمع حيث أهنا تعترب واحده من 

 -:ويعني هذاأقوى احلاجات التي ينبغي العمل عىل إشباعها 

 أن يقوم معدو برامج تعليم الكبار بدراسة البيئة األساسية للمجتمع. -

 ة تنفيذها ومشاركة أفراد املجتمع فيها.أن يضع خمططو هذه الربامج يف حسباهنم سهول -

 (31)السائدة يف املجتمع. االجتامعيةأن تتفق هذه الربامج مع القيم  -

فمثال يف اململكة العربية السعودية ال تستطيع املرأة مغادرة منزهلا إال إذا كانت مرافقة 

النسائية فقط. ومن خالل هذه  االجتامعاتألحد حمارمها وهي أيضا ال تستطيع إال حضور 

الظروف نستطيع أن نحكم بالفشل عىل أية برامج لتعليم الكبريات إذا ما رشعنا يف إنشاء فصول 

، ودراسة ذلك دراسة عميقة من وخصائصهخمتلطة ملحو األمية، والبد من دراسة سامت املجتمع 

و األمية عند التخطيط لربامج حم اراالعتبلذلك البد من األخذ يف ِقبل خمططي برامج تعليم الكبار، 

 -وتعليم الكبريات يف اململكة العربية السعودية حتديد األمور التالية:

 املدرسة؟متى تصبح املرأة قادرة عىل الذهاب إىل  – 1

 (32) املنزيل؟متى ينتهي عملها  – 2

 املدرسة؟متى يكون حمرم املرأة جاهزا لتوصيلها إىل  – 3

 املنزل؟ة من هل املدرسة قريب – 4

 متوافرة؟هل املواصالت  – 5

يف املجتمع وطبيعة التغري أمور كفيلة  االجتامعيةإن مراعاة خصائص األميني، والقيم 

بنجاح وفاعلية تعليم الكبار يف البلدان النامية ومع ذلك فليس األمر سهال، وإنام هناك كثري من 

 (33)ار.املشكالت التي تواجه املربني املعنيني بتعليم الكب



 

نامج الجيد:   -مواصفات عامة للي 

إن جودة الربنامج تقاس بمدى فعاليته يف حتقيق أهدافه، وهذا أمر يرتك للتجريب، عىل أنه من 

 ببعض املواصفات العامة التي ختط منهجا قويام للربنامج يف أثناء كتابته فتوفر االستعانةاملمكن 

 -:ويمكن حتديد هذه املواصفات فيام ييلعلينا كثريا من اجلهد الذي يبذل يف تقويمه بعد ذلك، 

نامج وأهدافه:  – 1  -الصلة الوثيقة بير  محتوى الي 

 بات التي تطلب من الدارس يفيمكن االستدالل عليها من مدى التشابه بني االستجا

أثناء دراسته للربنامج وتلك التي تتوقعها منه يف سلوكه النهائي، إذ كلام تشاهبت استجابات 

الدارس مع السلوك النهائي كلام تأكدنا أهنا سوف توصلنا إليه يف النهاية. وبناء عليه فاذا كان 

يف أثناء الربنامج ان يؤدي هذا العمل  اهلدف من الربنامج هو أن يؤدي الدارس عمال ما طلبنا منه

بالفعل، ويعادل تضمني الربنامج للمحتوى املناسب حذف املحتوى غري املناسب والتفصيالت 

 غري ذات األمهية يف حتقيق اهلدف.

ي  – 2
 
 -للدارس: التحديد الدقيق للسلوك المبدئ

وحي شأهنا أن ت التي من الدالةفهو الذي نبدأ منه ونبني عليه ونستشف منه املثريات 

، وحتديد السلوك املبدئي للدارس يستشف من نتائج االختبار الصحيحة باالستجابةللدارس 

املبدئي الذي يبني معلومات الدارس السابقة عن حمتوى الربنامج، واألخطاء التي يقع فيها عند 

ارس كذلك دعرضه عليه، ومواطن الصعوبة والسهولة بالنسبة له، كام يستشف السلوك املبدئي لل

 من دراسة ميوله واجتاهاته وحاجاته ومظاهر بيئته االجتامعية والثقافية واملادية بصفه عامه.

 -: حجم الخطوة المناسب للدارس – 3

إن حجم اخلطوة املثىل بالنسبة للربنامج قد خيتلف باختالف اهلدف منه وباختالف املادة 

، عىل أن حجم اخلطوة يعتمد كذلك عىل نوع وكمية االحياءات املوجودة وفاعلية املربجمةالدراسية 



املطلوبة من الدارس، وعموما فان اخلطوات تقلل من خطأ  االستجابةهذه االحياءات يف إثارة 

، كام أن زيادة عدد اخلطوات التي توصل الدراس من السلوك املبدئي إىل االستجابةالدارس يف 

 (34) السلوك النهائي.

  -: المحافظة عل السلوك المتعلم – 4

هذا يتطلب معاجلة النقاط التعليمية بطريقة متكاملة وبدرجة كافية لتحقيق مقدار من 

التعلم الالزم لالحتفاظ بالسلوك املتعلم أطول فرتة ممكنة. فال نتطرق إىل موضوعات فرعية ال 

قل الوقت الالزم للدارس الفرد كي  ذاإداعي هلا، وتزداد فرص املحافظة عىل السلوك املتعلم 

يدرس الربنامج ويستجيب ملثرياته استجابة صحيحة، هذا مع مراجعة وتلخيص أجزاء خمتلفة من 

الربنامج بني احلني واحلني، ويتم إشباع النقاط التعليمية كذلك باستخدام عدد كاف من االطارات 

 يعا متوازنا.لتوضيحها، مع وجود إطارات للتمرين كافية وموزعه توز

ابط بير  النقاط التعليمية المختلفة:  – 5  -الي 

يتم الرتابط بني النقاط التعليمية اذا ما توطدت الصلة بينها وبني اهلدف الذي تسعى 

 مجيعها إىل حتقيقه، ويستخدم عدد من األساليب املختلفة للربط بني النقاط التعليمية املختلفة وبينها

رابط النقاط التعليمية يدعم تعلمها مجيعا ويكسبها معنى متكامال، إذ وبني اهلدف الذي حتققه، وت

 (35)يصبح استدعاء نقطة منها إىل ذهن الدارس قادرا عىل استدعاء غريها من النقاط.

6 –  :  -استخدام الرمز المناسب لتوضيح المعن 

لامت لكوذلك بتزويد االطارات بالصور والرسوم واجلداول والنامذج واألشياء بدال من ا

اىل الكلامت يف أحيان أخرى، وربط جماميع من االطارات برسم أو  وباإلضافةيف بعض األحيان، 

صورة مناسبة للتلخيص أو التوضيح أو التشويق يرفع من كفاءة الربنامج بصفة عامة، فاذا كانت 

للدارسني، فهي بالنسبة هلم خاوية من املعنى، واستخدام الضامئر واسامء  املألوفةالكلامت غري 



 

للدارس يعمل عىل اثارة اهتامماته ويرشكه عاطفيا يف املوضوعات التي يتناوهلا  املألوفةاالعالم 

 الربنامج واملشكالت التي يثريها.

 -استخدام األسلوب المناسب المشوق:  – 7

املحدد املبارش لتحقيق أهداف املجالني االدراكي وذلك باستخدام األسلوب العلمي 

العقيل واحلركي النفيس، واألساليب األدبية لتحقيق أهداف املجال االنفعايل العاطفي، واتباع 

نفس طريقة العرض يف جمموعة من االطارات حيقق نوعا من الرتابط بينها، ومن األساليب التي 

افعيتهم لدراسته األسلوب القصيص وأسلوب احلوار تزيد من اهتامم الدارسني بالربنامج ومن د

وأساليب التعجب املختلفة، مما يساعد عىل جذب الدارس اىل مادة الربنامج كذلك االشارة اىل 

األساطري وإشاعة روح املرح والدعابة واالستشهاد باألقوال املأثورة واملقتطفات من األحاديث 

 (36)شكالت وإبداء الرأي.والكتابات، هذا مع إرشاك الدارس يف حل امل

 -الخطوات الرئيسية لتخطيط وتنفيذ برامج تعليم الكبار : 

 -:من املسلامت املتفق عليها أن ختطيط أي برنامج تربوي يرتكز عىل ركنني أساسيني مها

 حتديد األهداف.   –أ 

حتديد الوسائل املادية والبرشية الالزمة لتحقيق هذه األهداف بأعىل كفاية ممكنه يف أقل وقت  –ب 

 ممكن وبأقل تكلفة ممكنه من املال واجلهد.

وبعبارة أخرى أن ختطيط أي برنامج يعني تصميمه تصميام يعتمد عىل الدراسة والتنظيم 

 ن أجل بناء األهداف عىل أساس واقعي، كل هذا مباالستمراريةويسبقه التفكري العلمي ويتسم 

 (37)أمثل للموارد واإلمكانات املتاحة لتحقيق األهداف املرجوه. استخدامومن أجل 



ويتطلب إعداد برنامج ملحو األمية الوظيفية مخس مراحل أساسية يمكن أن تفصل إىل إحدى عرشة 

 -خطوة، وهذه املراحل األساسية بخطواهتا التفصيلية هي:

 -: وضع الراهن )مرحلة التعرف( وتشملدراسة ال مرحلة –أ 

 البدء بتحديد الغايات. – 1

 دراسة البيئة )الوسط(. – 2

 حتديد املشكالت. – 3

 -مرحلة تحديد األهداف، وتشمل:  –ب 

 (38)حتديد األهداف التعليمية. – 4

نامج التنفيذي، وتشمل:  –ج   -مرحلة وضع الي 

 املشرتكني يف الربنامج. اختيار – 5

 املعلمني. اختيار – 6

 بناء املنهج. – 7

 تدريب املعلمني وإعادة تدريبهم. – 8

 إعداد املادة التعليمية. – 9

 -مرحلة التنفيذ، وتشمل:  –د 

 البدء يف تنفيذ الربنامج. – 10

 -مرحلة التقويم، وتشمل :  –ه 

 (39)املتابعة والتقويم املرحيل. – 11



 

امج :  إن الغرض من التقويم بصفة عامة هو التحقق إىل أي مدى ترتبط   -بالنسبة لمرحلة تقويم الي 

 -النتائج التي تم حتقيقها بأهداف الربنامج، عىل أن يراعى يف نظام التقويم ما ييل:

أن تكون عملية تقويم الربنامج عملية شاملة ومستمرة ومصاحبه لكل مراحل تنفيذ خطة  – 1

ن تي تواجه التنفيذ، ونواحي القصور فيها مالربنامج للكشف عن املشكالت والصعوبات ال

 أجل العمل عىل تالفيها.

أن تتم عملية التقويم بطرق موضوعية، وبواسطة األساليب ووسائل علمية متنوعة، يساعد  – 2

 بالربنامج بطريقة موضوعية تعاونية متكاملة. عالقةفيها األفراد، وكل من له 

من مراحل تنفيذ الربنامج، ولكل جمال من جماالت أن تسجل نتائج التقويم يف كل مرحلة  – 3

 التقويم، لتخزينها واالستفادة منها يف ختطيط الربامج القادمة.

جيب أن تكون جماالت التقويم غري منفصله عن بعضها البعض بل رضورة أن تتفاعل مع  – 4

 (40)ج التقويم.ئبعضها البعض لتحقق يف النهاية أكرب قدر من الدقة املنشودة، واملوضوعية لنتا

جُترى اآلن، يف إثنتى عرشة دولة، وبمساعدة اليونسكو، جتارب تربوية يف نطاق الربنامج 

التجريبي العاملي ملحو األمية حمورا وظيفيا، وال شك أن هذا الربنامج يعترب مرشوعا مبتكرا، من 

اهر مية مظهر من مظ، وإذا سلمنا أن األاملتبعةحيث املبدأ الذي يعتمد عليه، ومن حيث الطريقة 

التخلف، فإن حموها ينبغي أن يصبح جزء ال يتجزأ من كل مرشوع هيدف إىل تنمية البالد، حتى 

يكون الفرد خري سند وجزء ال يتجزأ من كل مرشوع هيدف إىل تنمية البالد، حتى يكون الفرد خري 

ني حمو األمية ا الرتابط بسند لتلك التنمية، وحتى يكون قادرا عىل ضبط شئوهنا ضبطا حمكام. إن هذ

التثقيف الوظيفي، ومن أجل رفع مستوى الفرد تربويا  مبادئعنه  انبثقتوبني التنمية قد 

 (41) واجتامعيا. واقتصاديا



احة ، إلتباالهتاممباألخص، حماولة جديرة  الواليات املتحدة(كذلك جُترى اليوم يف )

يف التعليم العايل جلميع الناس ولتوسيع املجاالت املفتوحة يف التعليم، وتتمثل  االنخراطفرصة 

)جامعة ، ومن املؤسسات املسامهة يف هذا املرشوع )اجلامعة بدون جدران(هذه املحاولة يف 

 -اجلامعات:وما تتميز به هذه  ناسون، وهوفسرتا، ولوريطو، انطيوك( )انطاكية(

سنه، ووضع برنامج 60: 16راسة إذا كان عمره يرتاوح بني ة الدقبول أي شخص يريد متابع – 1

 واهتامماته اخلاصة. احتياجاتهلكل فرد بحيث يالئم 

نرى يف النقطة السابقة بوضوح كيف تكون رضورة وجود برنامج يتطابق مع احتياجات 

 الفرد واهتامماته مرحلة هامة من مراحل تعليم اإلنسان.

 جرد قائمة املصادر التي سوف حيتاج إليها طالب العلم، كالكتب واألرشطة واملختربات. – 2

 ترك احلرية للطالب، لكي ينظم دراسته بنفسه. – 3

 (42) ومرشده.إجراء حوار متواصل بني املتعلم  – 4

امج فيمكن أن تكون بعض أو كل المجموعات التالية:   -أنواع الي 

 -ة: برامج التدريب المتخصص – 1

تكون هذه الربامج أساسية أو برامج ترقية طويلة للمتخصصني من امليدانيني وقد تشمل 

والشباب  يةاالجتامعمعلمي الكبار واملساعدين الزراعيني واملوظفني الصحيني وموظفي التنمية 

ويمكن إحلاق املستويات العليا من هؤالء يف اجلامعات واملدارس املتخصصة،  ،(43)الباحثني....إلخ

أما ذوو املستويات املتوسطة وذوو املؤهالت الضعيفة منهم فيمكن إحلاقهم بالربامج املركزية يف 

 كلية عامة ذات األغراض املتعددة لتعليم الكبار.

امج التنشيطية:  – 2  -الي 

ىل برامج فرتية قصرية ألسبوع أو أكثر من أجل جتديد من الرضوري إعادة امليادين إ

 معلوماهتم ومراجعة تعليمهم السابق، ويمكن أن يرتبط هذا النوع الربامج بربامج املتخصصني.



 

ة:  – 3 امج األساسية القصير  -الي 

من املحتمل أن يستطيع العاملون الكبار ترك أعامهلم ومساكنهم لعدة أسابيع، ولكن 

ة يمكن أن تلعب دورا عظيام يف رفع املستوى التعليمي العام للكبار، ويف هذه الربامج الداخلي

احلالة يكون من الرضوري تقديم برامج للفالحني وربات البيوت وموظفي اإلدارة املحلية 

 .االجتامعيةواملرشدين واملتطوعني يف خدمة الشباب واخلدمة 

امج التعليمية النظامية:  – 4  -الي 

ي حلضور الربامج التعليمية الكاملة لتعويض الفرص الت استعدادعىل  يكون بعض الكبار

 امة.الع االمتحاناتفاتتهم كأطفال وأن يواصلوا الدراسة يف برامج مبنية أساسا عىل نظام 

امج الحرة  – 5  -العامة: الي 

بربامج ذات نفع عام قصرية لعدة أسابيع، ويف  االلتحاقيرغب العديد من الكبار يف 

األسايس والدولة والنظم  االقتصادفإن مثل هذه الربامج تضم ضمن اإلطار القومي، العادة 

والتاريخ املحيل والقومي وربام التحسني اللغوي والفن  االجتامعيةالسياسية واملشكالت 

 (44)واألدب.

  -أهداف برامج تعليم الكبار: 

البد للربامج التعليمية أن تسعى لتحقيق أهدافها حتى يتم حتقيق التكامل والتناسق وذلك 

 -من خالل ما ييل:

 متكني الفرد من تأمني معيشته. – 1

 تنمية الشخصية حتى يتمكن الفرد من إدراك إمكانياته يف املجتمع. – 2

 ثقافة الدولة أو املجتمع. استمرار – 3



 القرار. اختاذالعامة ويف عمليات  اإلسهام يف السياسة – 4

 إثارة روح الديمقراطية والتسامح. – 5

 إعطاء الشباب األمل والثقة يف احلياة. – 6

 .باالنتامءحتقيق الفرد الشعور  – 7

 (45)اإلنسانية.أن يعيش ويتعلم ويساهم يف تطوير املجتمعات  – 8

 تصادياقيف البالد من نشاط  لالحتياجاتلذلك البد من جعل حمتوى الربنامج مطابقا 

منه عىل  نتفاعواال، لالحتياجاتوثقايف، وكذلك تنوع يف تلك الربامج مما جيعلها مطابقة  واجتامعي

قدر اإلمكان، ليكن اهلدف األول واألسايس للربنامج هو تدريب األفراد ليتمكنوا من أداء مهامهم 

ف  يصبح وظيفيا اال لو مل يكن من وراءه هد، لذلك فالقضاء عىل األمية الواالقتصادية االجتامعية

 لرفع كفاءة الفرد، وتنمية قدراته عىل التفكري.

لذلك البد أن تلبي الربامج الدراسية حاجات ورغبات الدراسني، ألنه إذا أمهل الربنامج 

الدرايس أو خال من روح اجلاذبية والقابلية رسعان ما تقل قيمته لدهيم ويفقد صفة احليوية 

ومها صفتان أساسيتان يف بناء الربنامج الدرايس اهلادف خاصة وأن الكبار يسعون  تمراريةواالس

الربنامج الدرايس هذا الدافع ووجهه التوجيه  استغلإىل هذا النوع من التعليم بدافع ذايت، فإذا 

 (46)الرتبوي السليم فإنه يصل إىل اهلدف املأمول.

ياهتم وممارستهم العملية وح واحتياجاهتمهم والربنامج الدرايس حينام يستجيب ملطالب

 له، وقد أوضحت بعض الدراسات استجابتهم، عند ذلك يضمن ديمومة واالجتامعية االقتصادية

 -وتتمثل هذه الدوافع يف:يف دفع وجذب الكبار للدراسة  االجتامعيةالدوافع 

 باألرسار وذلك بتعلم القراءة والكتابة للرسائل واألوراق اخلاصة. االحتفاظالرغبة يف  – 1

 الرغبة يف التمتع بمكانة املتعلمني وقيمتهم. – 2



 

 الرغبة يف قراءة العناوين واللوحات ومتابعة األحداث يف الصحف واملجالت. – 3

 (47)بصحبة الدارسني. االستمتاعالرغبة يف  – 4

عىل ذلك فإن نجاح العملية التعليمية للكبار متوقف بتقدير وفهم املشاعر وإحالهلا  وبناءا

 حمال رفيعا يف برامج تعليم الكبار ختطيطا وإعدادا وتنفيذًا وتقويام ومتابعة.

مامهم أ االختياروكل ذلك لتحقيق تنمية شاملة كإشباع حلاجات األفراد، وإتاحة فرص 

ذي جودة  وثقافيا حتتاج إىل تعليم مستمر للجميع، تعليم واقتصاديا يف كافة مناحي احلياة سياسيا

 ال تقدمه فقط املؤسسات التعليمية يف فرتة عمرية حمددة، بل يستمر تقديمه طيلة حياة األفراد.

 )مثاال( -: دولة اإلمارات العربية المتحدةتعليم الكبار ب

الثروة من االهتامم ب انطالقا، حيظى التعليم باهتامم واضح يف تنمية املجتمع اإلمارايت

 البرشية باعتبارها الثروة احلقيقة للدولة.

  -أهداف برنامج محو األمية وتعليم الكبار: 

وهيدف الربنامج إىل تنمية حب اهلل والوطن، ومتكني الدارس من القراءة بفهم وانطالق، 

والكتابة الصحيحة، وتعميق احرتام الدارس للمهن املختلفة، والعمل برشف بكل أشكاله 

والشعور بدوره اإلجيايب يف املجتمع، واعتبار مرحلة األمية مرحلة تأسيسية تفتح أمام الدارس 

رار يف بقية املراحل الدراسية لتعليم الكبار والدراسة اجلامعية ايضا، واستيعاب مجيع سبيل االستم

 (48)املواطنني الذين يعانون من األمية وتشجيعهم بمختلف احلواجز.

 -: معنية بمحو األمية وتعليم الكبار الجهات ال

  املراكز املسائية(.وزارة الرتبية والتعليم والشباب( 

 التنمية االجتامعية(.االجتامعية  وزارة العمل والشئون( 

  اجلمعيات النسائية(.االحتاد النسائي( 



  أندية الفتيات(.احلكومة املحلية( 

 .الرشطة ووزارة الدفاع 

  أما دور االعالم يف املشاركة يف برنامج حمو األمية وتعليم الكبار فيتمثل يف اإلعالن يف بداية

بمراكز حمو األمية وتعليم الكبار وتوعية كل عام درايس عن مواعيد التسجيل لاللتحاق 

 املجتمع بدور العلم والتعلم.

حة:  امج المقي  وعات والي   -ومن أهم المشر

 .تعميم جتربة التعليم التجاري عىل مستوى الدولة 

 .توفري أجهزة حاسوب وإعداد برامج ملراكز تعليم الكبار 

 .عمل دورات يف احلاسوب للعاملني يف تعليم الكبار 

  مناهج املرحلتني التأسيسية والتكميلية لتعليم الكبار.تقييم 

  (49)م. 2000تقويم تعليم الكبار بدولة االمارات العربية املتحدة منذ قيام االحتاد عام 

ونتيجة ملا سبق ذكره، فإن للجمعيات النسائية وأندية الفتيات وغريها من اجلمعيات 

التعليمي يف جمال الكبار بكل االشكال، مما  االخرى هلا دور واضح وفعال يف املشاركة بدورهم

يعطي ملحة وبداية هامة يف عملية النهوض بالعملية التعليمية، وكذلك حتقيق تنميه للمهارات 

 املختلفة.

 : ي
 
ي تشير إىل نقص كفاءة برامج تعليم الكبار تتمثل ف

 -وهناك بعض المعوقات الن 

ت الكبار، فقد تبني أن هناك ثالث سام نسب الترسب ونوعية خرجيي برامج تعليم ارتفاع – 1

 -أساسية خلرجيي برامج تعليم الكبار:

 تدين التحصيل املعريف. -

 .واالبتكاريةضعف القدرات التحليلية  -



 

 نقص املهارات احلياتية الالزمة لالنخراط يف سوق العمل يف املستقبل. -

املناخ التعليمي يف فصول تعليم الكبار يف املدارس يفتقر إىل التعاون واملشاركة من قبل اإلدارة  – 2

 املدرسية.

 الفصول واملدارس إىل مرشفني دائمني للمتابعة. افتقار – 3

 للعملية التعليمية يف كثري من الفصول واملراكز. الالزمةنقص التجهيزات  – 4

 الكثري من املعلمني )إناث وذكور( غري مؤهلني تربويا للقيام بالعمل املطلوب. – 5

 يغلب عىل عملية التوجيه الطابع اإلداري الروتيني أكثر من الطابع الفني. – 6

 (50) الدارسني.بعض املواد التعليمية ال تتناسب مع مستوى  – 7

املوجودة  ، حيث إذا نظرنا إىل الربامجإىل سياسة عامة لتعليم الكبار االفتقاروبالتايل فإن 

ة، والثقافة مثل حمو األمي -عامة:حاليا لتعليم الكبار، نجد أن قليال منها هو الذي يستند إىل سياسة 

بينها يف درجة وضوح هذه السياسة العامة، أما بقية الربامج  اختالفالعاملية، والتدريب املهني، مع 

 (51).فإهنا تفتقر إىل مثل هذه السياسة

كذلك قصور املؤسسات والربامج احلالية يف الوفاء بحاجات اجلموع الكبرية يف السكان، 

وبالرغم من وجود عدد من برامج تعليم الكبار إال أن هناك أعدادا كبرية من السكان ال جتد هلا 

حمو  زمكانا يف أي من هذه الربامج إذ ال توجد الربامج اخلاصة بأنصاف املتعلمني من خرجيي مراك

ل إىل سكان املجتمعات املستحدثة واملناطق األق املوجهة، وكذا الربامج االبتدائيةاألمية واملدارس 

حظا اجتامعيا، بل إن الربامج املوجودة ال تصل خدماهتا اال إىل عدد يسري فقط وبرامج حمو األمية 

 (52)والدراسات التكميلية دليل عىل ذلك.



حيث أن بعض  -حيث املضمون والطرق املستخدمة: وكذلك فقر الربامج القائمة من

هذه الربامج يقدم مضمونا تقليديا أشنق من برامج سابقة، أو برامج مستعارة، ومل تبن عىل أساس 

دراسة حقيقية ملشكالت الناس يف خمتلف البيئات واملواقع، ولذلك فإن املضمون ضعيف الصلة 

واألساليب املستخدمة من ذلك النوع الذي يعتمد بحاجات الناس ومطالب التنمية، كام أن الطرق 

، أو التلقني وقلام تتيح هذه الربامج فرصة للمتعلمني الكبار يف أن يشاركوا يف التعليم االستامععىل 

 (53)إىل املوارد واملعينات التعليمية الفعالة. –كام تفتقر هذه الربامج بصفة عامة 

وقد تتسبب النقص يف املعلومات والبحوث العلمية إىل حدوث إعاقة يف تقديم الربامج، 

حيث تفتقر برامج تعليم الكبار إىل الدراسات والبحوث العلمية، التي تكشف عن حاجات 

اعد عىل ، كام تسالفعالةالطرق واألساليب التعليمية  واختيارالناس، وتساعد يف بناء املناهج 

وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وقد أدى إىل حرمان الفكر من إثراء التجربة  تصحيح الربامج

 1981الواقعية، ويف الدراسة التي أجراها فريق من باحثي املركز القومي للبحوث الرتبوية سنة 

عن واقع التعليم غري النظامي يف املستوى االول يف مرص، وضح أن هناك عدة مؤسسات تقدم 

 (54)بار، كام أن هناك عدة مشكالت ترتبط هبذا امليدان التعليمي العام.أنشطة لتعليم الك

فقد بينت الدراسة أن هناك عددا كبريا من الربامج ينترش ويتعدد يف مرص تقدمه خمتلف الوزارات 

 -:ـواهليئات وأن هذه الربامج تتميز ب

يب رونة لكي تستجتنوع الربامج يف الشكل واملحتوى مما يكسبها القدر الكايف من امل – 1

 الحتياجات اجلمهور.

بتطوير  1980حسب ما جاء يف وثيقة تطوير وحتديث التعليم لسنة  –التزام املجتمع املرصي  – 2

 تعليم الكبار وتوفري االمكانات املادية والبرشية له.



 

امجاع املسئولني عن برامج تعليم الكبار عىل رضورة ربط هذه الربامج بخطط التنمية وااليامن  – 3

بالدور االجيايب الذي يمكن ان تقوم به يف متكني االنسان من احلصول عىل حقه من التعليم 

 ومن حتقيق أهداف التنمية الشاملة.

البيئة املحلية مثل مدارس  سعي احلكومة البتداع أشكال وصيغ جديدة تتالءم وظروف – 4

 الفصل الواحد وبرامج التدريب احلرفية االنتاجية التي تقدمها وزارة االصالح الزراعي.

 (55)إسهام القطاع غري احلكومي واجلمعيات التطوعية يف برامج تعليم الكبار بصورة جادة. – 5

طلبات الواقع مع مت املشكلة تكمن يف أن الربامج الدراسية ال تتكيف إال بمنتهى الصعوبة

الرصاع و الطاحنةاملحسوس، كام تعيشه األجيال الصاعدة، بام فيه من قضايا معارصه كاحلروب 

العنرصية، واجلوع، وتلوث البيئة، ويرى املربون أن هذا الفشل يف التالؤم له  والتفرقة االجتامعي

دات ا غري الكافية، وأن املععدة مربرات، ومن بينها أن املعطيات املتوفرة لدهيم عن تلك القضاي

الرضورية للتعليم غري متوفرة أيضا، واحلقيقة أن هذا الفشل يدل عىل ختوف املربني من مواجهة 

، أو هترهبم منها، والبد أخريا من اإلقرار بأن أمثال تلك القضايا هلا عالقة بميادين املعقدةالقضايا 

مج الدراسية، ألن املواد فيها حمددة بكيفية علمية متعددة، وال يمكن إدراجها بسهولة يف الربا

 (56)دقيقة.

 : ي
 
امج فتتمثل ف ي تواجه هذه الي 

 -أما المشكالت األساسية الن 

غياب سياسة واضحة جتمع خمتلف هذه املؤسسات وجهاز مركزي مسئول عن رعاية  – 1

 أنشطتها.

نتج عن هذه املشكلة نقص كبري يف اإلمكانات املادية والبرشية، مما يرتتب عنه عجز الربامج  – 2

 عن تغطية حاجات اجلمهور املستهدف من حيث الكم والكيف.

 عدم وضوح الصلة بني هذه الربامج وبرامج التنمية. – 3



 (57)واملدرسني. اخلرجينيضعف مستويات  – 4

 د وتدريب العاملني يف هذه الربامج.قصور أجهزة ومؤسسات اعدا – 5

الكتب واملواد والوسائل التعليمية قديمة وتقليدية وال ختضع للتجريب الكايف قبل تقديمها  – 6

 للدارسني.

 االنفصال بني املحتوى املهني والثقايف وبخاصة يف التدريب املهني وشبه املهني. – 7

عدم التنسيق بني املؤسسات املختلفة بصورة ترفع من كفاءهتا مع احلفاظ عىل تقويمها  – 8

 ومرونتها.

 نقص اخلدمات الرضورية للربامج مثل املكتبات والوسائل التعليمية املعينة. – 9

 (58)تقليدية الطرق والوسائل والتجهيزات املعمول هبا يف هذه الربامج. – 10

ي تواجه مخططي برامج تعليم الكبار: 
 -أما المشكالت الن 

1 –  :  -التمسك بالتقاليد والخوف من التغيير

من املعروف أن البالد النامية جمتمعات تتمسك بحرفية التقاليد التي تتمتع بسيطرة ال 

ق فمثيل هلا يف احلضارات الغربية، وهذه اخلاصية تؤثر يف حياة األفراد، وتدفعهم إىل العمل و

تطلعاهتم التي ترسمها املجتمعات التي ينتمون إليها، وتضع كثريا من العراقيل والعقبات أمام 

 (59)تنفيذ برامج تعليم الكبار.

فسه من ِقبل املعلمني ولكنه يف الوقت ن واملؤازرةفمثال يتوقع الدارس الكبري التشجيع 

 وكثريا ما يواجه الدارس الكبري منيعامل بكثري من السخرية والتهكم من ِقبل أقرانه األميني، 

املصاعب العديدة عندما حياول تعديل دوره يف احلياة يف جمتمعه التقليدي، إن فرص نجاح اجلهود 

وصداقاته  جتامعيةابعالقات  االحتفاظالتعليمية هلذا الفرد تعتمد اعتامدا كبريا عىل مدى قدرته عىل 

 (60)ناء صالت وروابط جديدة مع جمموعة املتعلمني.مع أقرانه األميني، ويف الوقت نفسه يقوم بب



 

ولقد وجد فريق من العلامء )نلسون وجونز وكاربنرت( يف مجهورية الدومنيكان أن حجم 

جتاه تعليم الكبار، ومن ثم فإن أولئك الذين   (61)مبارشا باملواقف اإلجيابية،  ارتباطاالتعليم يرتبط 

ء الدول النامية يودون أن يكون هلم دور يف اجلهود املبارش ينعمون بقسط وافر من التعليم من أبنا

، ألمريكيةا املتحدةيف الواليات  املتعلمةنحو الكبار وتعليمهم، وبالرغم من توافر هذه القيادات 

 (62)إال أهنا مازالت حمددة يف كثري من الدول النامية.

ي  – 2
 
 -المشاركة: التشب والفشل ف

اهلرمي اخلاص بتحقيق الذات إنه إذا مل يتم إشباع إحدى حاجات  يؤكد تسلسل ماسلو

 يف أحد برامج تعليم الكبار، فالنتيجة تكون الفشل يف املشاركة أو الترسب يف االشرتاكالفرد بعد 

املدرسة، وعندما يفقد أحد الدارسني احلاجه إىل األمن بسبب حضوره إىل إحدى مدارس تعليم 

لن يستمر يف هذه الدراسة، وإذا كان الدارس يف إحدى مدارس تعليم الكبار، فمن املمكن أنه 

فمن املؤكد أن هذا الدارس لن  )فقد احلاجه إىل التقدير(من ِقبل أقرانه  للسخريةالكبار مدعاه 

 (63)يواصل تعليمه.

ي الكويت ما 
 
ي قامت حول مشكلة التشب من مدارس محو األمية ف

: ومن الدراسة الن   -يلي

املشكالت األرسية، املواصالت، اإلهانات الشخصية، التداخل يف مواعيد العمل، 

 (64)، ومقر الدراسة.املهنةموقف املعلم من الدارسني، تعب 

 (65)-أسباب التشب والتوزي    ع التكراري : 

 حاالت التكرار السبب

 18 العمل الرسمي

 30 الرتحل وتغيري حمل اإلقامة

 34 قدرة الطالب العقلية



 حاالت التكرار السبب

 24 املشكالت املهنية والوظيفية

 14 سوء التنظيم

 16 طاقم التدريس غري املؤهل

 7 للتعليم الالزمةنقص املواد 

 8 املشكالت النفسية واملشكالت األخرى

 12 املسئوليات األرسية

 5 أسباب أخرى

ي تنمية 
 
امج ف  -المهارات: ويتم توضيح دور الي 

 ) مثال اليابان (  -تعليم الكبار وتنمية الديمقراطية :  برامج -( 1)

 -خالل:وجتيء برامج تعليم الكبار لتسد ثغرات، وتنمي الديمقراطية من 

 -: ضاء عل إهمال النساء برامج تعليم المرأة والق – 1

، ومشاركتها يف صنع القرار، وتوليها مناصب قيادية تتاح االقرتاعومع منح املرأة حق 

ليم للمرأة ومشاركتها يف احلياة وتوفري برامج تعليمية للكبار من النساء والرجال لتعلم فرص التع

القوانني والنظم املتعلقة باملرأة، وبخاصة دورها يف عملية صنع القرار، وتوفري برامج الرجال عن 

 مهارات العمل املنزيل ورعاية األطفال، وتزويد النساء بربامج التدريب املهني.

 -ج شعب البوراكو: إدما  – 2

قارنة نسبة األمية والبطالة والفقر م وارتفاعيعاين شعب البوراكو من التمييز العنرصي 

 راكوعن التدابري اإلصالحية يف منطقة البو االستشاريةوقد أوصت اللجنة  ببقية اليابانيني.

احلكومة بتشجيع برامج تعليم الكبار ونرش شبكة للمدارس وبرامج من خالل وسائل اإلعالم 

بام يعرف بمشكلة الدوا، أي دمج املواطنني من البوراكو وغريهم معا،  االهتامماجلامهريية، وظهر 



 

وبدأ ذلك يف تعليم الدوا من خالل برامج التعليم املدريس واالجتامعي، ويف برامج تدريب 

وظفني حديثي التعيني، كام بدأت جهود حمو أمية البوراكو، مما أدى إىل تال ي التمييز امل

 (66)العنرصي.

 -برامج تعليم المعاقير  الكبار :  – 3

م، إال أن نصوص القانون غري  1960ورغم وجود قانون خاص بتعيني املعاقني منذ عام 

 قط، وقد بدأت برامج دراسية للكبارملزمة للهيئات العامة واخلاصة، وتقف عند حد التشجيع ف

 .االجتامعيةاملعاقني من خالل مرافق الرتبية 

 -برامج تعليم اإلينو :  – 4

واإلينو من أصول قوقازية يعيشون يف جزيرة هوكايدو وهلم لغتهم وثقافتهم اخلاصة، 

عهم من خليابانيني، وبدأت جهود الستيعاهبم داخل الثقافة اليابانية و 1879واعتربوا منذ عام 

 االهتامموثقافتهم يف عهد امليجي. وهناك جهود االن لرعايتهم تعليميا وتقديم برامج للكبار منهم، 

 بثقافتهم اخلاصة، وتدريس هذه الثقافة من خالل املناهج الدراسية.

وجات من يابانيير  :  – 5  -برامج تعليم اليابانية للنساء اآلسيويات المي  

مزارعني يابانيني، بعضهن حاصالت عىل مؤهالت وهناك نساء آسيويات تزوجن 

جامعية إال أهنن ال يعرفن التحدث باليابانية، ولذلك تقدم أجهزة الرتبية االجتامعية برامج 

 لتدريس اللغة اليابانية هلن يف فصول حمو األمية.

 -تعليم الالجئير  :  – 6

، 1978 اليابان عاميوالالجئون فئة من أبناء فيتنام والوس وكمبوديا وصلوا إىل 

وتوفر مؤسسة الرعاية االجتامعية والتعليم للشعب  م، ويقيمون يف مراكز لالجئني.1979

اآلسيوي فرصا دراسية هلم مدهتا أربعة شهور لتعليمهم اللغة اليابانية والعادات االجتامعية 

 والتوجيه املهني والتدريب، لتيسري استيعاهبم يف املجتمع الياباين.



ي اليابان :  – 7
 
 -التعليم بالمراسلة ف

الفرص  افؤوتكويمكن القول بأن التعليم باملراسلة هيدف إىل تدعيم مبدأ ديمقراطية التعليم، 

 (67)التعليمية، وتأكيد دور التعليم يف تقدم املجتمع علميا وتكنولوجيا.

ي النقاط التالية : 
 
ي اليابان ف

 
 -وتتحدد أهم مالمح التعليم بالمراسلة ف

الفرص  كافؤتيفتح التعليم باملراسلة أبواب التعليم اجلامعي أمام مجهور كبري، هادفا إىل حتقيق  – 1

 من دخول التعليم العايل. –لظروف خارجه عن إرادهتم  –التعليمية ملن مل يتمكنوا 

س  نفتقدم يف براجمهيعترب التعليم باملراسلة جزءا متكامال من التعليم اجلامعي، ذلك أن  – 2

اجلامعات التي تقدم برامج للمتفرغني، وحيصل الطالب عىل نفس املؤهل الذي حيصل عليه 

زميله املتفرغ ومقرراته، لذلك تيرس موازية للربامج العادية داخل ذات اجلامعات والكليات 

 واألقسام املوجودة باليابان.

يمكن القول بناء عىل ذلك بأنه ال توجد جامعات تقدم برامج للتعليم باملراسلة فحسب   – 3

ولذلك فإن هذه الربامج تتوالها نفس اجلامعات املوجودة وفقا لسياساهتا باستخدام نفس 

اإلمكانات واهليئة املوجودة هبا. ولكن بدال من نظام التعليم التقليدي، حيث ترتكز الدراسة 

حارضات واألقسام وغريها، نجد التعليم باملراسلة يقدم للفرد الذي جيد صعوبة يف قاعة امل

 بالدراسة النظامية. االلتحاقيف 

كامن حي وهناك ترشيعانالعادية ومقررات الدراسة باملراسلة،  املقرراتوليس هناك فرق بني  – 4

 عية،ملستويات اجلامقانون ا -أوهلام : -اليابان:مستويات الربامج واملقررات اجلامعية يف 

قانون مستويات التعليم اجلامعي باملراسلة، الذي حدد هذه املستويات بام جيعلها   -وثانيهام :

 ال تقل عن الربامج العادية.



 

 املراسلة()يتميز التعليم باملراسلة بأنه يعتمد عىل وسائط تعليمية متعددة. ورغم أن تعبري  – 5

ال يدل وال يعني فقط استخدام الربيد كوسيط للتواصل،  مازال يستخدم يف اليابان، إال أنه

ولكنه يشمل بجانب الربيد وسائط أخرى. وقد ساعد عىل ذلك تقدم اليابان يف وسائل 

االتصال السلكية والالسلكية، مما سهل استخدام التليفزيون والتسجيالت الصوتية واملرئية 

 (68)وغريها.

امج المختلفة وتعليم الكبار 2) ي الواليات المتحدة األمريكية: ( الي 
 
    -ف

األمريكيون عمليون نفعيون، وهذا أمر تقف وراءه الفلسفة الذرائعية الربمجاتية، وهم يرون أن 

ريبا أن هتتم كافة ولذلك مل يكن غ التعليم والرتبية ينبغي أن يتصال باملجتمع وترقيته وتطويره،.

مؤسسات التعليم بالبيئة واملجتمع يف براجمها وأنشطتها، سواء يف ذلك التعليم العام أو الفني، 

 (69) التعليم العايل واجلامعي والتعليم قبل اجلامعي بجانب برامج التعليم املستمر.

ية سئولية حكومات الواليات، ولكل والإن التعليم يف الواليات املتحدة م -الربامج الفيدراليه : 

قوانينها التعليمية اخلاصة. ويعترب جملس التعليم يف الوالية أعىل سلطة مسئولة عن التعليم فيها، 

  (70)وكثريا ما يفوض جملس التعليم الكثري من سلطاته إىل األقاليم.

أن تشجعهم عىل ويقوم هذا الربنامج عىل اكتساب الطالب للمعارف واملهارات التي يمكن 

اإلختيار للتعليم اجلامعي، مع تدريب تكنولوجي إضايف أو العمل يف وظيفة ذات أجر عال خارج 

 (71)املدرسة.

وتدير الوحدة برامج متعددة تقدم فرصا تعليمية لبعض نوعيات   -وحدة تعليم الكبار والثقافة :

 مقيد يف فوق السادسة عرشة  وغري الكبار، ويشرتط فيمن يريد املشاركة يف الربنامج أن يكون سنه

إحدى املدارس، وأال يكون متخرجا يف مدرسة ثانوية، واال يكون مالكا ملهارات متكنه من 

 التوظف بفاعليه يف ميدان العمل.



نامج، من خالل:   -ويتيح قانون تعليم الكبار الحصول عل منح هذا الي 

 برنامج املنح األساسية الذي تديره الوالية. -

 مراكز مصادر التثقيف للوالية. برنامج -

واملنح الدراسية املدارة عن طريق الوالية تقدم لوكاالت التعليم بالوالية التي توزعها 

 (72).بدورها عىل املستفيدين املحليني عىل أسس تنافسية، حتكمها حمكات للتمويل تضعها الوالية

أما الربنامج اآلخر فإنه هيتم بالتنسيق بني خدمات التثقيف وبناء شبكة ملراكز املصادر 

اإلقليمية. وتتبع الوحدة إدارة للبحوث والدراسات يف ميدان تعليم الكبار. وتدير وحدة إدارة 

 للبحوث والدراسات يف ميدان تعليم الكبار. وتدير وحدة التعليم املهني والتقني قانون التعليم

والتكنولوجيا التطبيقية الذي يتيح منحا للوكاالت التعليمية بالواليات لتساعد عىل تقديم برامج 

 (73)للتعليم املهني والتقني. ويوجد لكل والية منسق لإلعداد التقني.

ويساعد هذا الربنامج الواليات يف التخطيط وتقديم منح لكثري من  -برنامج اإلعداد التقني :

املحلية ومؤسسات التعليم ما بعد الثانوي. وختصص هذه املنح لتطوير الربامج وكاالت التعليم 

وتطبيقها. ومدة الربامج ترتاوح ما بني عامني وأربعة أعوام يف التعليم الثانوي، أو عامني يف التعليم 

ما بعد الثانوي، وتصمم لتقديم إعداد تقني يؤدي اىل احلصول عىل شهادة أو تقديم صالت قوية 

 (74)املدارس الثانوية والتعليم العايل.بني 

هذه الوحدة مسئولة عن البحوث القومية لقسم التعليم املهني وتعليم  -وحدة الربامج القومية :

الكبار وبرامج تطوير التعليم املهني والتقني وتعليم الكبار، وتدعم الوحدة عن طريق املنح، 

نمية ترقي برامج التحسني والقيادة والبحوث، وتواتفاقيات التعاون والتعاقدات واألنشطة التي 

 (75)الكفايات والنرش.



 

مما سبق يتضح الدور اهلام والرضوري لربامج تعليم الكبار ودورها يف تنمية املهارات 

امهم يف أم االختياروالسعي نحو التنمية والتقدم، وذلك إلشباع حلاجات األفراد، وإتاحة فرص 

قيق اقتصاديا وثقافيا حتتاج إىل تعليم مستمر ودائم للجميع، وذلك لتحكافة مناحي احلياة سياسيا و

 بمستوى املناهج، وبمستوى املعلم. واالرتقاءكفاءة التعليم، 

ي أن يتوافر لها المقومات التالية: 
امج أكير فاعلية فإنه ينبغ   -ولكي تصبح هذه الي 

 مسئول عن رعاية أنشطتها.تبني سياسة واضحة جتمع خمتلف هذه الربامج وجهاز مركزي  – 1

زيادة اإلمكانات املادية والبرشية مما يرتتب عنه تغطية حاجات اجلمهور املستهدف من حيث  – 2

 الكم والكيف.

 وضوح الصلة بني هذه الربامج وبرامج التنمية. – 3

 رفع مستوى اخلرجييني واملدرسني. – 4

 ني يف هذه الربامج.زيادة فاعلية أجهزة ومؤسسات إعداد وتدريب العامل – 5

 حتديث الكتب واملواد والوسائل التعليمية. – 6

 ربط املحتوى املهني باملحتوى الثقايف وبخاصة يف التدريب املهني وشبه املهني. – 7

 التنسيق بني املؤسسات املختلفة بصورة ترفع من كفاءاهتا مع احلفاظ عىل تقويمها ومرونتها. – 8

 للربامج مثل املكتبات والوسائل التعليمية املعنية. توفري اخلدمات الرضورية – 9

 (76)حتديث الطرق والوسائل والتجهيزات املعمول هبا يف هذه الربامج. – 10

امج البد من  ي مراكز تعليم الكبار:  االنضباطولتحقيق أهداف الي 
 
 -ف

عناية خاصة وأول صعوبة ال رضورة هلا تنشأ عندما ُيعامل الكبار  االنضباطيتطلب 

 كاألطفال، وتنشأ الثانية عن عدم فهم خللفيات الطلبة الكبار وعاداهتم.



ظهر هي صعوبة أكثر حتديدا قد ت -والثانية :سوء فهم عام لطبيعة املتعلمني الكبار،   -األوىل :

 ضباطاالنللطلبة، صحيح أن  واالجتامعيةالثقافية عندما يكون ُمالك املركز من خارج البيئة 

رضوري يف أي مركز لتعليم الكبار، ولكن األسلوب مهم فقد يوجد الطالب غري املتعاون متاما، 

والذي يكون مثريا للمتاعب بطبيعته، فيجب أن يعامل معاملة عادلة لطيفة ولكن بيشء من احلزم 

 (77)للطلبة.أيضا، وأنه ملن الرضوري إعطاء املسئولية 

ي مراكز تعليم الكبار إال من خالل  االنضباطولن يتحقق 
 
ي  االهتمامف

 
برامج  بدور العاملير  ف

 تعليم الكبار. 

 

 : ي مدرس الكبار هي
 
ي يجب توافرها ف

وط الن   -الشر

 أن تكون لديه الرغبة لتدريس الكبار والتعامل معهم. – 1

 وتقدير جتارهبم يف احلياة. باالحرتامأن يشعر طالبه  – 2

 أفرادا ومجاعات. الطلبةأن يكون قادرا عىل تدريس  – 3

 أن يكون ملام بامدته وقادرا عىل وضعها يف قالب يتناسب مع مقدراهتم. – 4

 .متالئمهالطرق التي  واختيارأن يكون مرنا يف تقبل األساليب  – 5

 (78)أن يكون عىل معرفة بنفسيات الكبار. – 6

لذلك يلعب معلم الكبار دورا هاما يف هتيئة املناخ املالئم الذي يسمح بحرية التعبري عن 

الرأي، وتشجيع األعضاء اآلخرين عىل اإلنصات هلا وضامن عدم حدوث رصاعات ناشئة عن 

 (79)فيام بينهم وتستمر استمرار عملية النمو. االتصالاجلدل حول هذه اآلراء، حتى ال تعرقل عملية 

مما سبق أن تطوير املجتمع وتنميته تعترب عملية إنسانية يف املقام األول ولذلك فإن  يتضح

لبالد النامية، يف ا االجتامعينرش برامج تعليم الكبار يلعب دورا بارزا يف إمكانيات إحداث التغري 

 وإن التنمية الشاملة التي تعني باإلنسان هي األساس يف التقدم والتطور.



 

ة بالربامج التعليمية للكبار، مما يتيح للمتعلم فرص االهتاممنه البد من مما سبق نالحظ أ

من تلك الربامج، سواء يف حياته العلمية والعملية، مما يوفر رسعة التواصل بني  لالستفادةكبرية 

، وذلك ملا حققه الربنامج من تطوير للمهارات االستجابةاملدرب واملتدرب، وكذلك رسعة 

 .مثمرةوحقق نتائج 

لذلك البد أن تركز الربامج عىل زيادة الثقة بالنفس وتنمية االستقالل الذايت، وكذلك 

السعي نحو توفري الدعم للخدمات اخلاصة، وذلك من أجل التوصل لبيئة تعليمية آمنه خالية من 

 التهديد وعدم االستقرار.

  توصيات المؤتمر

جيب أن تنال الربامج التعليمية للكبار حظها من النجاح واالستمرار والتقدم والتطور، إال إذا  – 1

 قل التصادم بل انعدم متاما وانتهت حدة الرصاعات يف أدنى درجاته.

البد للتعليم أن يسعى لتلبية احتياجات املتعلمني واملجتمع ومواجهة التحديات بكل  – 2

 أشكاهلا.

لتفهم الظروف النفسية للمتعلمني وميوهلم ودوافعهم للتمكن من االستمرار  رضورة السعي – 3

 يف العملية التعليمية.

 رضورة االهتامم بدراسة حمتوى الربامج التعليمية املقدمة للكبار لكي تسعى لتحقيق أهدافها. – 4

 رضورة الـتأكيد عىل االهتامم بربامج التوعية والتفكري التأميل والناقد. – 5

 وضع برامج إرشادية تدعو الحرتام السلطة والعمل عىل التعاون معها. – 6



التأكيد عىل برامج تعليم الكبار اخلاصة برضورة إعالء مصلحة الوطن ثم يأيت بعدها مصلحة  – 7

 املواطن.

 رفع شعار )التعليم مدى احلياة( ألن اإلنسان قابل للتعلم مدى احلياة. – 8

 رفع شعار )معرفة بال حدود(. – 9

 القضاء عىل فكرة تفضيل الذكر عن األنثى )الكل سواسية أمام طلب العلم(. – 10

 السعي نحو جودة شاملة ورفع مستوى األداء يف مؤسسات تعليم الكبار. – 11

 عقد اتفاقية مع رجال األعامل وغريهم من القادرين لإلسهام يف متويل برامج تعليم الكبار – 12

 من أجل االرتقاء بالعملية التعليمية.

 التدريب املستمر للقيادات املسئولة عن تعليم الكبار. – 13

 السعي لتنفيذ برامج تعليم الكبار يف املناطق األكثر احتياجا. – 14

 السعي لتحقيق العدالة االجتامعية للمحرومني األكثر احتياجا يف مناطق معينة. – 15
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