
1 
 

 تعميم الكبار

 

 منة 15لذي يبدأ بالدارمين من عمر ا رمم ذلك النوع من التعميم الال " بأنو تعميم الكبار يعرف        
وذلك بيدف  ى ،يتمم بنمط معين ليواكب خصائص الدارمين من جية ، وظروف المجتمع من جية أخر و 

أو مشاركتيم بفعالية ف  برامج التنمية  معارف أو اتجاىات أو ميارات تماعد ف  إشباع حاجاتيميم إكماب
 ( 4994 الطنوبي)  " بما يماعد عمى تطور الفرد والمجتمع

 المالمح الرئيسية لتعميم الكبار 

 (4976 )جوزيف مولمر : المعان  اآلتية تعميم الكبارتتضمن مالمح 

 وىو يتعايش مع التعميم النظام  ويكممو . ،تعميم الكبار تحقيق أغراض عديدةيمتيدف  -

إلى امتخدام  ،ق التعميم بين أمموب التدريس المباشر بين الُمَعّمم ومجموعة من المتعممينائطر تتنوع  -
ودورات التعميم  ،والعروض الت  تقدميا إدارات اإلرشاد ،ووحدات التدريب المتنقمة ،اإلذاعة والتمفزيون

 معية والبصرية .والمعينات الم ،بالمراممة

وى  موجية لمّد حاجات الدارمين  ،توضع عمى أماس الحضور الطوع و  ،المقررات مرنة تكون -
 وتدور حول الميام أو الميارات .

 توقيت األنشطة مرنًا بحمب الظروف المحمية .يكون  -

 ويمكن أن تكون لدييم مؤىالت مينية فقط . ،مدربين ونالمعمميمكن أن يكون  -

وتبدأ بأشد البرامج  عدد األكبر من البرامج يتم ف  ضوء االحتياجات التعميمية لممجتمع المحم إن ال -
 احتياجًا .

 نظرًا لقرب تعميم الكبار من مراكز االمتفادة من نتائجو فإنو يقدم مماعدة كبيرة لبرامج التنمية الوطنية . -
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 (4978)جون لو  الكبار العوامل المسؤولة عن عدم مشاركة الكبار في برامج تعميم

 العوامل الشخصية 

غير المألوف ، الخوف من المخرية ، انعدام األمن العاطف  ، الشعور بعدم الكفاءة ، ُكره  من الخوف 
، االفتقار إلى المال ، عدم التأكد من النتيجة المادية ممتقباًل ، العاىات العقمية درم النظام الم

 والجممانية .

 العوامل العائمية 

 وامتحالة توفير ظروف الدرامة . ،ومعارضة أحد أعضاء األمرة، منيا صعوبة االبتعاد عن البيت  

 العوامل الخارجية 

 اإلرىاق بعد العمل ، االفتقار إلى وميمة المواصالت ، تعارض العمل مع موعد الدرامة . 

 وريفيرا()جوتستون  لممشاركة في برامج تعميم الكبار المزارعينخمق الدافعية لدى 

 نذكر ما يم  : من الدوافع الرئيمية المحفزة عمى اشتراك الكبار ف  التعميم

 الحصول عمى وضع تعميم  أفضل . -أ 
 االمتعداد لوظيفة جديدة . -ب 
 الحصول عمى تدريب حول الوظيفة . -ج 
 قضاء وقت الفراغ بطريقة ممتعة ومفيدة . -د 
 مقابمة أناس جدد وممّمين . -ه 
 والواجبات مواء ف  البيت أو الخارج . اكتماب كفاءة ف  أداء الميام -و 
 اليروب من الروتين . -ز 
 تحمين وفيم أدواره ف  العمل والبيت والحياة العائمية . -ح 
 تحمين الميارات . -ط 
 زيادة المعمومات العامة . -ي 
 زيادة الدخل . -ك 
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 تنمية الشخصية وتحمين العالقات العامة . -ل 

محاولة إشباع حاجة أو أكثر  وف  ضوء ذلك يجب عمى مخطط  ومنفذي برامج تعميم الكبار
وأمرىم عمى الدخول ف  البرامج  المزارعينلدى المزارع أو المرأة الريفية ، وتمخير ىذه الدوافع لدفع 

 . التعميمية اإلرشادية واالنتظام فييا واالمتفادة منيا 

 مبادئ وأسس تعميم الكبار

 ن لدى الكبار الرغبة في التعميم يجب أن يكو -4

 ، وعادةً أن الكبار يتعممون بطريقة أميل وأمرع إذا ما شعروا أنيم ف  حاجة إلى التعميممن المعروف 
 رغبة ف  تعمم األشياء الت  يشعرون بأنيا متعود عمييم بالنفع . ما يكون الكبار أشد

 ريق العمل والممارسة يتعمم الكبار بسرعة وسهولة عن ط -2

 ليم الفرص لممارمة وتطبيق ما تعمموه نظريًا . يتم تعميم الكبار بطريقة أمرع إذا ما أتيحت

 تعميم الكبار حول مشاكل واقعية  يتركز -3

ولكن اىتماماتيم تتركز حول إيجاد حمول عممية  ،عادة ما تقل رغبة الكبار ف  معرفة النظريات
 تعميميم البدء بمشكالتيم الواقعية . ينبغ  عندلذا ، لمشكالتيم القائمة 

 برات السابقة لمكبار في تعميمهم من الخ يجب االستفادة -4

عمى العكس من الصغار فإن لدى الكبار العديد من الخبرات والتجارب تنطوي عمى الكثير من 
الخبرات المفيدة ، لذا فإنو ينصح دائمًا ف  برامج تعميم الكبار االنتفاع بقدر اإلمكان من ىذه الخبرات 

 وبين ما يتعمموه من خبرات جديدة .والتجارب المفيدة ومحاولة الربط بينيا 

 بذ تعميم الكبار في جو غير رسمي يح -5

بالنمبة لمتعميم الرمم  وما يرتبط بو من وجود بعض التحفظات قد يكون لدى الكثير من الكبار 
 عدم التقيد بالرمميات يماعدتعميمية تتمم ب وبالتال  تييئة ظروفعالقات رممية بين المعمم والدارمين ، 

 كثيرًا ف  تعميم الكبار .
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 تعميمية متنوعة في تعميم الكبار ق ومعينات ائطر ينبغي استخدام  -6

ومن الومائل التعميمية  ،ىو جذب أنظارىم وتركيز انتباىيم بكافة الومائل المتاحة اليدف من ذلك
، المناقشات الجماعية ، الرحالت الميدانية ، األفالم  اإليضاحماليا طرق اإلرشادية الت  يمكن امتع

 وغيرىا . 

  واإلرشادنوع من التوجيه  إلىحاجة ب ، لكنهمدرجات  إلىحاجة ب الكبار ليسوا -7

مثل نظام  ق التعميمية التقميدية ف  تقييم الكبارائالمبدأ بتجنب امتعمال الطر يقض  ىذا 
 الكثير منيم عمى حجامإ أمبابقد يكون احد  األماليباالمتحانات والدرجات ، فامتخدام مثل ىذه 

حاجة لمعرفة نتائج عمميم ب الكبار ليموا أنمواصمة التعمم ، وان كان ىذا ال يعن  بطبيعة الحال 
 ومجيوداتيم ، لكن من الممكن تحقيق ذلك عن طريق ومائل وأماليب أخرى .

 تعميم الكبار أهداف برامج 

 تنظيمية  أوتعميمية عادية  أهداف -4

 بالمجتمعات الجديدة . يماعد تعميم الكبار عمى المماعدة عمى امتقرار البدو -1
 ات .دعم دور المرأة ف  المجتمع -2
 . والبيئية ف  المجتمعات  المماعدة عمى تنمية الصناعات الصغيرة -3
 قيا .ائبالصحة العامة وأىدافيا ومبادئيا وطر  المزارعينتوعية  -4
 رتبطة بحماية وتطوير الثروة الحيوانية .مكمب الميارات والمعارف ال -5
 .  يامية ونشر الوع  القوم  التوعية الم -6

ن ىذا النوع من األىداف يتجو إلى تحقيق أغراض وغايات التنمية يمكن أن نالحظ أوبصفة عامة 
توفير القوى العاممة ، وىذا يتطمب بال شك تكييف تعميم الكبار بما يتالءم االقتصادية واالجتماعية و 

  المختمفة . من صناعة وزراعة ، وكذلك أوجو الحياة وقطاعاتيا اإلنتاجوحاجات قطاعات 
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 أهداف حل المشكالت  -2

حمول لمشكالت محددة يعان  منيا المجتمع  إيجادنحو  األولىتتجو أىداف تعميم الكبار فييا بالدرجة 
وىنا تكون ميمة مؤممات تعميم الكبار القيام بدرامة ىذه المشكالت والكشف عنيا وتحميميا لمعرفة 

القدرة عمى التعامل مع ىذه  األفراد إلكمابثم رمم البرامج التعميمية الالزمة ، ودوافعيا واتجاىاتيا  أمبابيا
وكذلك معرفة تامة  ،تعميم الكبار خبرات وقدرات بحثية ودرامية أىدافنوع من ىذا ال، ويتطمب المشكالت
ما تفتقد الدول النامية القدرة عمى تحقيق ىذا  وعادةً  ،والتنظيمات والتغيرات المرتبطة واألفرادبالمجتمع 
 التعميمية لمكبار . اإلدارةالنخفاض قدرتيا من حيث  األىدافالنوع من 

 أهداف تعميمية ابتكارية  -3

بأنواع ويتعمق حيث يختص بتحقيق نتائج غير عادية ، األعمى ممتوًى ، ىذا النوع من األىداف  ديع
واالمتثمار العال  ، ويتطمب تحقيق تمك األىداف ت العمل ذات الممات االبتكارية النشاط الجديدة ومجاال

جنوعيات متميزة من األفراد ليم قدرات وميارات خ راءات اصة يتم إعدادىم بأماليب متطورة لتطبيق نظم وا 
  عمل ذات مواصفات ابتكارية .

 ق وأساليب تعميم الكبار ائطر 

 اإليفاءوذلك ألنيا تمتيدف ، ق واألماليب المتبعة ف  تعميم الكبار تنوعًا كبيرًا ائتتنوع الطر 
وفقًا لمرحمة التنمية االقتصادية واالجتماعية  بعضيا البعض اختالفًا كبيراً بحاجات مجتمعات تختمف عن 

 تكنولوج  ف  المجتمعات المختمفة .الت  يمر بيا المجتمع ، وكذلك وفقًا لمتقدم ال

تحدث ف  جميع أنحاء العالم وما يصاحبيا من تطوير لموارد تعميم الت  ونظرًا لمتغيرات المريعة 
ق الت  تنامب حاجات وظروف ائل الطر تيار أفضاخ قو وأشكالو فقد أصبح من الضروريائالكبار وطر 

 ق واألماليب الشائع امتخداميا ف  تعميم الكبار نذكر : ائومن الطر  ، وخصائص الدارمين الكبار

 المحاضرة الرممية . -1
 االجتماعات . -2
 المناقشة ف  المجموعة الصغيرة .  -3
 الندوة  -4
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