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 الملخص

ملختلفة، انشأة تعليم الكبار وتطوره يف الغرب يف العصور هتدف هذه الورقة للتعرف عىل 

خ كام سعت للكشف عن تاريمن العصور القديمة، ثم العصور الوسطى ثم العرص احلديث،  بدءا  

ذكر واخُتتمت الورقة ب تطور فلسفات تعليم الكبار ونظرياته وأهم املامرسات يف هذا املجال.

  .بداية عرص النهضة منذتعليم الكبار تطور بعض النامذج من مسامهات الدول الغربية يف 

Abstract 

This paper aims to identify the origins of adult education and 

its development in the West in different ages, starting from ancient 

times, the Middle Ages and then the modern era. It also aims to reveal 

the history of the development of adult education philosophies and 

theories, and the most important practices in this field. The paper 

concluded with examples of the contributions of Western countries 

to the development of adult education since the beginning of the 

Renaissance. 

  



 

 المقدمة: 

تعد عامال  مهام  يف فهم حركة الرتبية عرب العصور، فهي تثري  دراسة تاريخ احلضاراتإن 

خربات الباحثني بتجارب األمم واحلضارات املختلفة، كام تزيد فهمهم للواقع ولتطور التعليم 

والقوى املؤثرة عليه، وتساعد عىل امداد الباحثني بالوثائق التي تعني عىل فهم النظريات الرتبوية 

 . ور التارخييوتفسريها يف ضوء التط

لقد اهتمت مجيع احلضارات القديمة واحلديثة بفكرة الرتبية والتعليم باعتبارها عامل و

وتعاقبها عرب العصور، فعملية التعليم تستمر  هذه احلضارات ومطلب رضوري الستمرار

ة فباستمرار االنسان، وذلك ألن العلم يف املجتمعات البدائية هيدف إىل تنمية الفرد من أجل معر

مبادئ العيش األساسية والدفاع عن النفس من األخطار. ثم بدأت العملية التعليمية يف أسس و

ذلك الوقت تأخذ منحى آخر، فأصبح هدف التعليم الرئييس البحث عن املطالب األساسية 

للعيش بشكل بدأ يقوم فيه الكبار باستخدام السالح، وتعلم فنون الصيد وركوب اخليل وبناء 

 توفري الغذاء، وهي أمور مستمرة ال تنقطع ألمهيتها يف استمرار احلياة يف تلك العصوراملنازل و

 . (1984، معبد الدائ)

وهم األقدر عىل تغيري مواجهة حتديات ومطالب احلياة،  من يستطيعالكبار هم  وألن

صور لعومن خالل هذه التحديات واملطالب تعلم الكبار عرب ااحلياة وترمجة األفكار إىل واقع، 

الكثري من اخلربات واملهارات والسلوكيات، ومن ذلك تعلم الزراعة وإنتاج الطعام وظهور 

عارف العلوم وامل مع تقدم الوقت باكتسابالصناعات احلرفية، وفنون القتال، ثم بدأ الكبار 

 .التي ساعدت يف تقدم احلضارات وتنمية املجتمعات املختلفة

، وله جذور متأصلة يف أعامق التاريخ قدم االنسان ديموالواقع أن تعليم الكبار جمال ق

ثاين من وممارسات منظمة إال يف النصف الوفلسفات البرشي القديم رغم أنه مل يتأصل يف نظريات 



القرن الثامن عرش بسبب النهضة الصناعية واتساع احلركة العلمية والفنية وانتشار املبادئ 

 (.1415عية املختلفة يف الدول األوروبية )احلميدي، الديمقراطية مع ظهور التحوالت االجتام

جاءت هذه الدراسة للوقوف عىل نشأة تعليم الكبار وتطوره يف الغرب يف العصور 

من العصور القديمة، ثم العصور الوسطى ثم العرص احلديث، وتطور فلسفات  املختلفة، بدءا  

   تعليم الكبار ونظرياته وأهم املامرسات يف هذا املجال.

ي العصور القديمة: 
 
: تعليم الكبار ف

ً
 أوال

ي الحضارة اليونانية: 
 
 تعليم الكبار ف

لقد كانت احلضارة االغريقية من أعرق احلضارات القديمة من حيث السياسة، والفكر، 

والفن، وقد انقسمت احلضارة اليونانية اىل ثالثة أقسام، أوهلا احلضارة اهلومرية )وهي حضارة ما 

واحلضارة اليونانية القديمة التي كانت بدورها تنقسم إىل حضارة اسربطية وحضارة قبل التاريخ(، 

ق م(.  ولقد وضع  338 -479ق.م(، ثم احلضارة اليونانية احلديثة )  479 -776أثينية )

االغريق للرتبية مبادئ وأسس، وحددوا هلا وسائل وطرق متنوعة، اال أهنا قد اختلفت األهداف 

االغريق تبعا  لظروف احلياة، فكانت أثينا املتقدمة هي بلد الديمقراطية، وكانت الرتبوية يف بالد 

يزت الدولة العسكرية، فالرتبية يف اسبارطة مت "اسبارطة"امُلُثل فيها ختتلف عن ما هي عليه يف 

بصفات خاصة ناجتة عن ظروف هذه املدينة، عىل الرغم أن الدولتني تابعة لإلغريق )طبيب، 

2014.) 

ساعدت جمموعة من العوامل يف تطور تعليم الكبار يف اليونان، مثل موقعها اجلغرايف وقد 

الذي حييط به البحار من ثالث نواحي، والعوامل السياسية بعد انتصارهم عىل الفرس، والطبقية 

( أن النظام الطبقي 2018السائدة، وظهور عدد من الفالسفة واملفكرين، حيث يشري الريايش )



 

لبالد كان له تأثريا  كبريا  يف التعليم، فأبناء الطبقة العليا يتعلمون ليكونوا حكامء أو الذي ساد ا

 .مقاتلني أو ذو مناصب كبرية، بينام أبناء الفقراء يتعلمون للمهام الوضيعة كخدمة الطبقات العليا

يف أثينا استهدفت حترير عقل االنسان وتنمية  أن الرتبية( 2012كام أورد سينيوبوس )

االجتاه الديمقراطي لديه، وعرفت هذه الرتبية بالرتبية احلرة، فقد جعلت األفراد الكبار أحرارا  من 

القيود التي استعبدهتم يف املايض، فكان التعليم فيها متغري ومنفتح واختياري وليس اجباريا . كام 

 فيها سائدا  نتيجة التطور االقتصادي، فكان املجتمع االثيني يتكون كان النظام الطبقي االجتامعي

من طبقة املواطنني األحرار )أثرياء املجتمع(، واألجانب وكان بعضهم خيدم يف اجليش، والعبيد 

 الذين مل تكن هلم حقوقا  مدنية.

هتاممها بأمور ا بينام كانت الرتبية يف اسربطة جامدة ال تقبل التغيري، وال هتتم بالتعليم بقدر

احلرب، حيث كان االسربطيني الكبار يعتربون تعليم القراءة والكتابة واملوسيقى أمورا  غري 

مرغوب فيها، وكانوا يعتمدون عىل القوة فقط دون الرتبية الفكرية، والسبب يف ذلك يعود ملوقع 

ها يتكون النظام الطبقي في اسربطة اجلبيل الذي كان يتطلب اعداد االفراد اعداد  جسميا  قويا . وكان

من السادة الذين يشكلون الطبقة االرستقراطية، والطبقة الوسطي التي تشكل املالك والتجار 

(. وكان أهم معلمي الكبار يف احلضارة اليونانية 1990والصناع، وطبقة العبيد اخلدم )شبيب، 

تي نادى رة اجلديدة الالفوسطائيون  وسقراط وأفالطون وأرسطوطاليس، حيث ظهرت الرتبية احل

 هبا )سقراط( تتغلغل إىل كافة طبقات الشعب، تساندها البيداقوجيا التي نادى هبا )أفالطون(

 .(2012كرم، )

ي الحضارة الرومانية
 
 : تعليم الكبار ف

ق م، وقد كانت حضارة غامضة األصل،  250 -753يمتد عرص احلضارة الرومانية من 

لكنها تعترب واحدة من أهم احلضارات التي اشتهرت باالزدهار االقتصادي واملادي، وذلك بفضل 



العبيد الفقراء الكادحني، كام أنه ُعرف عن احلضارة الرومانية أهنا حضارة عمرانية تعترب مركز العامل 

ديم، ونقطة انطالق العامل احلديث، وقد كان لإلغريق تأثريا  كبريا  عىل الرومان يف تطوير الق

 .(2013حضارهتم وتقدمها )املوسوي، 

وقد تأثرت احلضارة الرومانية يف فكرها بالعديد من العوامل منها األفكار الدينية 

 كل نا عرشية التي كان جيب عىلواالجتامعية واألخالقية والقيم السائدة مثل قوانني اجلداول االث

 ،وبوسسينيفرد حفظها، كام كانت حياة الرومان تتسم باللعب واللهو واملتعة بدرجة كبرية )

2012). 

( أن لألرسة الرومانية دورا  مهام يف الرتبية وتعليم القراءة والكتابة 2007يشري مدكور )

ة تتم ن فقد كان يسري يف صورة بدائيواحلساب والفضيلة واألخالق، أما تعليم الكبار يف الروما

بدون أهداف مرسومة يف مؤسسات نظامية، لكنه كان تعليام  برامجاتيا  واقعيا  يتعلم منه الكبار 

أنامط السلوك وبعض احلرف واملهن باإلضافة للنحو واخلطابة. وقد كان التعليم يف العصور 

 عىل احلياة العملية عن طريق دمج الفردالرومانية قائام  عىل النفعية اخلالصة، هيدف للتدريب 

بمجتمعه وتكوينه كمواطن، حيث يتعلم الكبار بعض األعامل واملهن التي حيتاجها السادة 

ق.م، حيث تكاثرت  55 -210(. ثم أتت فرتة التحول يف الفرتة 2007 األحرار )إبراهيم،

ت يم يزداد اتساعا  حتى أصبحاملدارس فيام بعد، وتوافد األساتذة اليونان إىل روما وأخذ التعل

احلياة الفكرية سائدة يف أرجاء االمرباطورة الرومانية، وكان من أهم املدارس يف ذلك الوقت 

املدارس األولية ومدارس النحو ومدارس البالغة، ولقد كان أشهر فالسفة ومعلمي الكبار يف 

 -35لشبيبة، وكوانتيليان )ق.م (، والذي اهتم بتعليم ا 43 -106احلضارة اليونانية شيرشون )

 (.2000ب. م( صاحب كتاب املؤسسة اخلطابية )دياكوف و كوفاليف،  95



 

وقد شهدت اإلمرباطورية الرومانية يف هناية القرن اخلامس امليالدي عرص االنحالل 

والضعف، حيث شاع الظلم االجتامعي والسيايس وتفشى االنحالل األخالقي وانترشت الوثنية 

خاص، مما أدى إلغالق املدارس الوثنية وترك املجال للمدارس املسيحية باالنتشار، وعبودية األش

 (.2006)زيادة، العجمي، اجلهني والعتيبي، وكانت هذه بداية العصور الوسطى 

: تعليم الكبار 
ً
ي الغرب ثانيا

 
ي العصور الوسىط: ف

 
 ف

ي العصور الوسىط المسيحية 
 
ي أوروبا ف

 
 يم الكبار: وأثرها عىل تعلاألحوال الدينية والفكرية ف

نظرا  إلغالق املدارس الوثنية يف هناية العرص الروماين بأمر من اإلمرباطور قسطنطني 

بدأت املسيحية باالنتشار وأصبحت دين اإلمرباطورية الرومانية الرسمي، وكان هذا ايذانا  ببدء 

املرحلة  حيث امتدت هذه فرتة جديدة يف تاريخ الديانة املسيحية، وهي فرتة )العصور الوسطى(،

( إىل أن 2007منذ بداية القرن السادس امليالدي إىل القرن الرابع عرش امليالدي. ويشري إبراهيم )

   العصور الوسطى قد انقسمت لثالث فرتات:

  الفرتة األوىل: مرحلة ربيع العمر بالنسبة للحضارة الغربية، وقد بدأت من انحالل

منتصف القرن احلادي عرش، وكانت تتصف بالفوىض اإلمرباطورية الرومانية حتى 

 واالضطرابات. 

 .الفرتة الثانية: امتدت للقرن الثالث عرش 

  الفرتة الثالثة: هي العصور املتأخرة للحضارة الوسطى، وامتدت ما بني القرن الرابع عرش

 والقرن اخلامس عرش. 

  ( أن من أمهها:2013خالد ) كرتللكبار، ذوقد انترشت العديد من املدارس التي تعلم املسيحية 

 الكنائس: حيث كان التعليم فيها يركز عىل اجلوانب العقلية واملبادئ اخللقية. -



مدارس األديرة: انترشت يف غرب أوروبا نتيجة حلركة االمرباطور شارل العظيم، وقد  -

كانت أكثر أمهية من الكنائس، فقد كانت تدرب الرهبان تدريبا  دينيا  يساعدهم ليكونوا 

 مجيعه حول الدين.رهبانا  من خالل تعليم القراءة والكتابة والغناء، والذي كان يدور 

لكاتدرائية: حيث ظهرت يف القرن الثالث امليالدي وكان االعتامد املدارس األسقفية وا -

 عليها يف نرش تعاليم االنجيل.

( إىل أن التعليم يف العصور الوسطى كان 2007أما من الناحية الفكرية فيشري مدكور )

نظم ميف بادئ األمر ارستقراطيا  قارصا  عىل الطبقة القادرة عىل التعلم، حيث كان تعليم الكبار غري 

( أن 1984وتقوم به الكنيسة من أجل نرش رسالتها ومكانتها يف املجتمع، ويذكر عبد الدائم )

أن دراسة اآلداب عبث ال  "شارل األصلع"الفكر يف ذلك الوقت كان ضعيفا  جدا ، حيث قرر 

(. وقد استيقظ الفكر الغريب الحقا  يف القرن الثاين عرش حني بدأ العرص 110فائدة منه )ص. 

ملدريس، فظهرت العديد من املدارس يف املدن والتي تعلم القراءة والكتابة مثل مدارس النحو ا

الالتينية ومدارس الكتابة للبنني والبنات، أما الكبار فقد تم إنشاء بعض النقابات التي سميت فيام 

وترمجة لدراسة القانون الروماين وفلسفة ارسطو والطب، univeritas) )بعد جامعات سميت 

الكتب من العربية واليونانية، وكانت اجلامعات متتاز بأهنا تلقائية الصلة بني الطلبة وأساتذهتم، 

 (2014وتقام يف املزارع  أو الكنائس دون أن يكون هلا مباين خاصة )بن سولة، 

ي العرص الحديث: 
 
ي عرص النهضة وفلسفات ونظريات تعليم الكبار ف

 
: تعليم الكبار ف

ً
 ثالثا

كانت النهضة منذ بداية العرص اخلامس عرش هنضة فكرية بديعة وحركة اجتامعية كان لقد 

هلا كبري األثر عىل الرتبية، وعرص النهضة هو عرص الثورة الصناعية، وعرص الفن والشعر 



 

واالستكشاف واالهتامم بظواهر الطبيعة، إال أن مصطلح تعليم الكبار مل يكن معروفا  قبل عام 

(. وقد أكتمل لعلم تعليم الكبار يف العرص احلديث أصوله ومبادئه 2007م، م )إبراهي 1924

وقواعده التي يستند إليها يف إدارة وتنظيم وختطيط ومتويل براجمه، حيث ظهرت بعد ذلك العديد 

من الفلسفات الرتبوية والنظريات يف تعليم الكبار، والتي تعترب الركيزة األوىل التي تستند عليه 

ليم الكبار، فمن املستحيل عىل أي جمال إنساين و خاصة يف ميدان الكبار أن يسري موضوعات تع

بنجاح ما مل يكن جمهزا  بأسس نظرية و فلسفية متينة، وقد تعددت هذه الفلسفات وتنوعت مثل 

فكرة الرتبية احلرة، والفلسفة التقدمية يف تعليم الكبار، وتعليم الكبار السلوكي، وفلسفة تعليم 

  (، وسيتم التطرق لبعض هذه الفلسفات:1957اإلنساين )أدهم،  الكبار

   :احياء فكرة الرتبية احلرة

ريات من النظيف العرص احلديث أصوهلا ( أن الرتبية احلرة استمدت 2007أورد مدكور )

تأكيد عىل لاهذه الفلسفة من  انطلقتو ،لسقراط وأفالطون وتطوير حلواريات أرسطو الفلسفية

يربالية أهدافها فة اللوحتقق الفلس ،()احلكمة قلية للفرد باعتبارها األساس يف التعلمالقدرات الع

 ابتكرهمستمد من الرتاث واحلضارة الغربية منهج  ووه "مىالكتب العظبرنامج "من خالل 

 .هتشنزو املعارصين أدلرومن أهم فالسفتها  (،أدلر)الفيلسوف األمريكي 

  احلركة السلوكية:

، والتي تعترب أكثر الفلسفات ارتباطا  بتعليم م 1919السلوكية عام  هرت الفلسفةظ

الكبار والتعليم املهني، حيث تؤمن بكرامة واستقاللية األفراد، وكان مؤسسها )جون واتسون( 

الذي يرى أن تعلم السلوك هو األهم وهو الدليل عىل الفهم وتعترب أرسع طريقة للفهم والتعلم. 

، والعمل عىل متحور العملية التعليمية حولهوبحرية واستقاللية املتعلم كية لسلووتنادي الفلسفة ا



، ومن أشهر علامؤها واتسون، حتقيق ذات املتعلم وتلبية احتياجاته وصيانة ذاته وكرامته

 .  (1995جون وشارن، )ثورندايك، سكينر، وهاول 

 احلركة اإلنسانية يف عرص النهضة:

العرص هو متجيد االنسان واحرتام أعامله، فأصبح ينظر  لقد كانت القوة احلقيقية هلذا

للرتبية عىل أهنا عملية حترير لعقول األفراد وهتذيب لعواطفهم وأخالقهم، فاقترصت مواد الرتبية 

اإلنسانية يف القرن السادس عرش عىل اللغات واآلداب اليونانية والالتينية القديمة، وقد كانت أهم 

( تركيز االهتامم حول 2008سانية يف عرص النهضة كام ذكرها العاميرة )االجتاهات الرتبوية اإلن

االنسان واحلياة واالستمتاع هبا، واالهتامم باألخالق أكثر من الرتكيز عىل الدين يف حد ذاته، 

والرتكيز حول تربية االنسان من أجل سعادته واملواطنة وخدمة الدولة، وفيام يتعلق بتعليم الكبار، 

يمية حوله، ، وحتمية متحور العملية التعلالكبري اإلنسانية بحرية واستقاللية املتعلم ةنادت احلرك

ر املربني وكان من أشه والعمل عىل حتقيق ذات املتعلم وتلبية احتياجاته وصيانة ذاته وكرامته.

 .(2008  للحركة اإلنسانية يف عرص النهضة ارازموس وروسو )العاميرة،

ي عرص النهضة: أهم نظريات تعليم الكبا
 
ي برزت ف

 ر الت 

 نظرية التعلم الموجه ذاتيا أو االندراجوجيا:  -1

وهي من أشهر النظريات املعارصة يف تعليم الكبار وتستند عىل مفاهيم أساسية ووجودية 

مثل مفهوم الذات واخلربة، واالستعداد للتعلم ووجهة التعلم، والتعلم املوجه ذاتيا  وتنطلق هذه 

نسان بطبيعته حيب اخلري وهو لخلوق يتمتع باحلرية واالستقالل. وهذه النظرية الفلسفة من أن اإل

تعترب منطلقا  أساسيا  ملفهوم التعلم الذايت كوهنا تؤكد عىل دور املتعلم يف عملية التعلم وأمهية 

ارتباطها باحتياجاته وقدرته عىل صياغة أهدافه ومتابعة تعلمه بذاته وتطوير خرباته الذاتية، 



 

سس هذه النظرية هو مالكوم نولز، الذي يعترب أكرب داعية للتعلم املوجه ذاتيا  )احلميدي، ومؤ

1412.) 

 نظرية المواقف:  -2

ويندرج حتت هذه النظرية ثالث نظريات فرعية هي نظرية ماكلوسكي ونظرية نوكس 

ري والتغ(. نظرية ماكلوسكي تقول أن مرحلة الكرب هي فرتة النمو 2001ونظرية جافيز )مريس، 

والتكامل وفيها يسعى الفرد دائام  إىل إحداث التوازن بني كمية الطاقة املطلوبة أو الالزمة وكميتها 

املتوفرة أو املتاحة. بينام نظرية نوكس تقوم عىل مواقف حياة الكبري ويعرف نوكس الكفاءة بأهنا 

ر أو خرباهتم بمواقف حياة الكبا . أما نظرية جارفيز فتتعلق"القدرة عىل األداء بفعالية يف املوقف "

 (.2001يف احلياة ويف صلتها بتعلمهم )مريس، 

3-  :  نظرية التعلم التحويىلي

هذه النظرية جتعل املتعلم حمور للعملية التعليمية، فهو مطالب بالبحث والتقيص لكي 

ت ايصل إىل املفاهيم بنفسه، واهلدف األسايس من النظرية استخالص العرب من التجارب واخلرب

 & Merriam)التي يمر هبا الفرد، ثم احداث تغيري يف شخصيته، وأشهر رواد هذه النظرية ميزيرو

Bierema, 2014.) 

ي مجال تعليم الكبار: 
 
 أبرز اسهامات الحضارة الغربية ف

لقد كان للحضارة الغربية اسهامات منقطعة النظري يف خدمة جمال تعليم الكبار، إال ان 

األسس العلمية لتعليم الكبار كان للحضارات السابقة، مثل احلضارة  ديف إجياالفضل والسبق 

انية، وخاصة بعد احلرب العاملية الث بعد،الفرعونية واحلضارة اهلندية واحلضارة اإلسالمية. وفيام 

 كانت للدول الغربية الكثري من اجلهود التي متثلت يف:



  تم إقامة العديد من املؤمترات العاملية والندوات التي ساعدت يف إبراز تعليم الكبار كحركة

عاملية، مثل: مؤمتر السينور، ومؤمتر مونرتيال، ومؤمتر طوكيو، ومؤمتر باريس، ومؤمتر 

هامبورج، واملؤمتر األخري يف بليم. هذه املؤمترات عززت الربامج والسياسات والترشيعات 

باعتبارها منابر لتحقيق التنمية وضامن التعاون، حيث كانت والزالت تدافع عن  الرتبوية

حرية التعبري باعتبارها حقا  ورشطا  أساسّيني من أجل حتقيق الديمقراطية والتنمية. ونظرا  

لدورها الرئييس يف الدعوة لنرش السلم واألمن العاملي، فهي هتدف إىل ترويج التضامن بني 

 (. 2007الرتبية والعلم والثقافة واالتصال )التل وشعراوي ، الشعوب من خالل

  إنشاء العديد من املنظامت الدولية املهتمة بتعليم الكبار، مثل اليونسكو واليونيسيف

واجلمعية األمريكية لتعليم الكبار والتعليم املستمر، واملنظمة األملانية لتعليم الكبار. فقد 

إجياد الوسائل الناجحة ملساعدة الناس عىل العيش بكرامة سعت منظمة اليونسكو جاهدة إىل 

بمنأى عن الكراهية والتعصب والتمييز العنرصي، وحرصت عىل انتفاع كل فرد يف العامل 

 بالتعليم اجلّيد، من خالل تعزيز الرتاث الثقايف ومفهوم التساوي بني الثقافات )بوال،

1993.) 

  م وهومن أبرز املحطات النوعية يف 1948 عام صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف

 جمال تعليم الكبار. 

  تقديم العديد من الربامج واملرشوعات التي تدعو إلرساء السالم واالستقرار واألمن

والديمقراطية ونبذ احلروب والتعصب والتمييز العنرصي والعرقي، والقضاء عىل الفقر 

 . (2007اين منها دول العامل )إبراهيم ،والبطالة وما إىل ذلك من املشكالت التي تع



 

  ،اتية يف نقل ، وشبكة معلوموشبكات تلفزيونيةاستخدام التقنيات احلديثة من أقامر صناعية

 العلوم واملعارف.

ي تعليم الكبار منذ بداية عرص النهضة: 
 
 بعض النماذج من مساهمات الدول الغربية ف

 الواليات المتحدة األمريكية:  -

طة حمو األمية وتعليم الكبار بأمريكا هي ما كانت تقوم به املنظامت إن من أقدم أنش

التطوعية عىل مستوى القارة، ومن أكثرها شهرة )مدارس ضوء القمر( التطوعية ملحو األمية وهي 

يفية حمو األمية الوظ" لوباخ( ومحلةعليم الكبار يف أمريكا، ومرشوع )تعترب من أقدم أنشطة ت

( يف مجيع واليات أمريكا )الكندي، 1935-1910رت ما بني عامي )والتي استم "للراشدين

 األمية ملحو جديد من ترشيع قانون 1991(. ومن أهم املشاريع ما قام به الكونغرس عام 2007

 عدة وأنشاء ”National Literacy Act القومي والكتابة القراءة عىل القدرة" اسم عليه أطلق

حمو األمية يف األرياف التكنولوجيا يف تعليم القراءة  برامج استخدام وكذلك األمية، ملحو معاهد

اء معاهد بإنش "موريل"قانون وترشيع  واألفالم واإلذاعة والتلفزيون، مثل االنرتنتوالكتابة 

 لعامةا املكتبات معظم تقومكام فيام بعد.  حتولت لكليات للزراعة م، ثم1826للفالحني عام 

 يوجد أكثروأهيل األميني وتعليم اإلنجليزية للمهاجرين اجلدد، لت فصليةودورات  برامج بتنفيذ

 .(Sherow, 2000)األمية كلية جمتمع تقوم بمحو  1700من 

 كندا:  -

يف جمال تعليم الكبار تعترب من أفضل التجارب التي اثبتت نجاحها يف العديد  كنداجتربة 

ار كان تعليم الكب ، حيث أنمن دول العامل لكون كندا ذات ريادة يف جمال تعليم الكبار منذ القدم 

تم انشاء الرابطة الكندية لتعليم الكبار لذلك حمور وحمط اهتامم احلكومة الكندية، ونتيجة 

(Canadian Association for Adult Education) تم انشاء )كلية العامل( يف  ((1960، ويف عام



كانت الدولة ووالتي اهتمت بقضايا الكبار العاملني يف املجاالت الزراعية والصناعية، مونرتيال 

ترصف دعم مادي متزايد كل عام من أجل التدريب والتعليم فيها، حيث تم استحداث قانون 

 ,.Sheffield et al)ريب التقني واملهني وقانون إعادة التأهيل والتنمية الزراعية مساعدة التد

2013) 

ا يف تطوير تعليم الكبار من  ا بارز  وعىل الصعيد العاملي كان للمسؤولني الكنديني دور 

 خالل املشاركة يف املنظامت مثل املؤمتر الدويل لتعليم الكبار واليونسكو،  وبدعم من املشاركني من

وحتت قيادة أحد كبار املدربني الكنديني الدكتور )جيمس روبينز  1972مؤمتر اليونسكو يف طوكيو 

 ,Draper and Leona) 1973يف عام  (ICAE)كيد(  تم انشاء املجلس الدويل لتعليم الكبار 

2017)  

ا:  -  إنجلت 

جتمع، وخدمة املنظامت يف انجلرتا تعترب من أقدم اجلهود يف تعليم الكبار املإن جهود 

حيث بدأت بأعامل تطوعية خريية من أجل تطوير حركة التصنيع كجزء من الثورة التي نقلت 

املعاهد "البالد من بلد زراعي اىل بلد صناعي، وقد بدأت حركة االهتامم بتعليم الكبار عند إنشاء 

م والتي حتولت 1903عام يف املدن الربيطانية،  وكذلك قانون الكلية الشعبية للعامل   "امليكانيكية

فيام بعد جلمعية لتثقيف العامل،  ثم تطورت هذه اجلهود فأصبح هلا منظامت رسمية حكومية وغري 

(، 1415حكومية سامهت بشكل كبري يف تأكيد حق األفراد يف املواطنة الكريمة )احلميدي، 

ذين حرموا من م لللجامعة املفتوحة الربيطانية، والتي أنشأت لتوفري فرص التعليباإلضافة ل

اسية وتدريبية للدارسني لزيادة معارفهم وتطوير مهاراهتم رالدراسة، وقدمت مناهج ومقررات د

هيئات تعليم الكبار التي تم إنشاؤها يف أواخر ( إىل 2007كام يشري الكندي ) (.2012)مسعود، 

ومن  خدمة الكبار، القرن التاسع عرش وامتدت نشاطاهتا حتى يومنا هذا ولعبت دورا  كبريا  يف



 

 worker’s education  العاملية رابطة الرتبية"و  "املؤسسات التعليمية العالية"أهم هذه اهليئات 

association"  هد االحتاد القومي للمعا"والتي تعترب أضخم هيئة تطوعية لتعليم الكبار،  و

 ها من االحتادات. ، باإلضافة لعدد من الكليات الداخلية لتعليم الكبار وغري"النسائية

 السويد:  -

ولة يف الد ا  ريقجماال  ع يعترب( أن تعليم الكبار السويدية 2014أشارت خليل وطايع )

ا، ح ذيوال ه ثم تال م تم تأسيس قانون تنظيم املدارس الشعبية1991 ففي عامقق نجاحا باهر 

 من األفراد تدريبا   %50أكثر من يف مراكز تعليم الكبار حيث يتلقى  صدور قانون تعليم الكبار،

خالل سنة واحدة، وهيدف هذا التدريب الذي توفره البلديات يف اإلطار الغري نظامي إىل  منظام  

احلد من أوجه التفاوت يف املستوى التعليمي ألفراد املجتمع، وذلك من خالل مساعدة األفراد 

 ليم جماين.عىل إشباع رغباهتم وتوسيع آفاقهم وممارسة مسؤولياهتم، وهذا التع

 الخاتمة:  

إن تعليم الكبار يف كل عرص وحضارة البد وأن يكون يف شكله وطرقه وأهدافه وحمتواه 

متأثرا  بذلك العرص وبثقافة املجتمع وأحواله وظروفه يف ذلك الوقت، ومما ال شك فيه أن احلضارة 

طوير جمال تعليم رية يف تقد قدمت إسهامات كبمنذ بداية خلق البرشية الغربية يف عصورها املختلفة 

الكبار والنهوض به. وكان من أهم مسامهات احلضارة الغربية لتعليم الكبار تقديمها الفلسفات 

والنظريات التي تعترب الركيزة األوىل التي تستند عليه موضوعات تعليم الكبار يف وقتنا احلارض، 

يمقراطية لتي متثلت يف تعزيز الدباإلضافة ملجموعة القيم التي متيزت هبا احلضارة الغربية وا

واحلرية وحقوق اإلنسان وتفعيل دور املرأة والتعايش ومكافحة التمييز العنرصي وتكافؤ الفرص 

ملتنوعة اوالسالم. إن للحضارة الغربية دورا  كبريا  يف إنجاح حركة تعليم الكبار وتطور مؤسساته 

 . التي تلبي حاجات املجتمع املختلفة
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