
 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 



 الملخص

هدف البحث إىل التعرف عىل دور برامج احلي املتعلم يف تعزيز التعلم مدى احلياة، ووضع 

رؤية مقرتحة لتطوير برامج احلي املتعلم يف ضوء هذه الفلسفة، استخدم البحث املنهج الوصفي 

التحلييل، من خالل استعراض جمموعة من الدراسات واألبحاث التي تناولت برامج احلي 

فاعلة برنامج احلي املتعلم يعد من األساليب العلم مدى احلياة، وتوصل البحث إىل أن املتعلم، والت

التي تعزز املهارات احلياتية، ويقدم برامج حمو األمية بمختلف معانيها )األبجدية، الثقافية، 

ة االجتامعية، املهنية(،ويكسب املرأة بعض املهارات التطبيقية يف جمال تنظيم املنزل ورعاية األرس

والصحة العامة والرفع من كفاءة املرأة احلياتية، ودعم ونرش ثقافة العمل التطوعي، والثقافة 

الصحية، وتعزيز املواطنة بني أفراد املجتمع يف مجيع نواحي احلياة. كام ويتم تنفيذ برامج احلي 

لفعلية، مرحلة ا املتعلم عرب عدة مراحل هي )التجهيز الفتتاح برنامج احلي املتعلم، مرحلة التنفيذ

املتابعة واإلرشاف والتقييم(؛ ويف ضوء ذلك تم وضع رؤية تطويرية لربامج احلي املتعلم باالرتكاز 

 . عىل فلسفة التعلم مدى احلياة

 برامج احلي املتعلم، فلسفة التعلم مدى احلياة، رؤية مقرتحة. الكلامت املفتاحية:

  

  



 

Abstract: 

The aim of the research is to identify the role of the learned 

neighborhood programs in promoting lifelong learning, and to 

develop a proposed vision for developing the learning neighborhood 

programs in light of this philosophy. The research indicates that the 

Learned Neighborhood Program is one of the effective methods that 

enhance life skills, and provides literacy programs in its various 

meanings (alphabet, cultural, social, professional ...), and acquires 

women some applied skills in the field of home planning, family care, 

public health and raising the efficiency of Life women, supporting 

and spreading the culture of volunteer work, a healthy culture, and 

promoting citizenship among members of society in all aspects of 

life. In addition, the learning neighborhood programs are 

implemented through several stages, which are (preparation for the 

opening of the learning neighborhood program, the actual 

implementation phase, the follow-up and supervision phase) In light 

of this, a development vision was developed for the Learning 

Neighborhood programs in a way that strengthens the philosophy of 

lifelong learning. 

 

Keywords: Learning Neighborhood Programs, Philosophy of 

Lifelong Learning, Suggested Vision. 

  



ادية واقتصيشهد العامل اليوم تطورات علمية وتكنولوجية هائلة، وتغريات سياسية 

واجتامعية وديمغرافية كبرية، وقد نتج عن هذه التحوالت حتديات كبرية، أوجبت عىل الدول 

واحلكومات اإلرساع يف وضع اخلطط والربامج واالسرتاتيجيات الوطنية من أجل مواجهة هذه 

هام لكل م التحديات، وتلبية االحتياجات املتزايدة لتحقيق التقدم واالزدهار، وتعليم الكبار قطاًعا

دولة تطمح إىل حتقيق التنمية الشاملة ملجتمعها وملواطنيها، وهذا حيتاج لتطوير األفراد لذواهتم 

ومهاراهتم ومعارفهم لتحسني الفرص املتاحة أمامهم، وحتويل اخلربات واملعلومات إىل معارف 

والشاملة  دامةوكفاءات ومؤهالت، ترفع من مستوى إنتاجية الفرد من أجل حتقيق التنمية املست

للمجتمع، ومن هنا فإن االهتامم املتزايد بتعليم الكبار عىل املستوى العاملي مل يكن وليد الصدفة، 

بل هو نتيجة حتمية للمتغريات احلياتية والتقنية واالجتامعية واالقتصادية؛ وقد أصبح موضوعا 

 لرسيعة.حاسام ملواجهة حتديات املستقبل، وعامال حيويا ملواكبة التطورات ا

 يعنى ال فهو الدول، من العديد يف رضورة يشكل أصبح احلياة مدى التعلم وعليه فإن

 بل يشمل التعلم الرسمي، املدريس التعليم من االنتهاء بعد والتدريب التعليم املزيد من تلقي فقط

 تعلمبيئات  التقاعد، ومن خالل سن إىل الوصول وحتى املبكرة الطفولة من احلياة دورة طوال

يسعى التعلم مدى احلياة إىل حتقيق األهداف االجتامعية واالقتصادية  رسمية رسمية وغري خمتلفة

بار ودباب، )نللمجتمع؛ فقد نشأت سياسات التعلم مدى احلياة يف األصل لتحقيق أهداف مهنية 

عى إىل سومن هنا جاء برنامج احلي املتعلم بمحاوره املختلفة، التي ت(، 2017)اجلهني،  (؛2018

ترسيخ العالقة بني برامج حمو األمية وتعليم الكبار وخطط التنمية عن طريق املشاركة يف إعداد 

القوى العاملة القادرة عىل املسامهة يف تنمية املجتمع وتطويره، مع الرتكيز عىل املرأة وإعطائها 

ية يف جمال حمو سهم بفاعلاألولوية يف االستفادة من برامج املرشوع، وتفعيل دور املجتمع املحيل لي



 

األمية، ورفع املستوى الثقايف، الصحي، والبيئي، وتطوير العادات والسلوك بني أفراد املجتمع، 

وضامن حتسني اجلوانب النوعية للتعليم، بحيث حيقق جلميع الدارسات باحلي تقدمًا ملموسًا يف 

ة سية للحياة، ودعم ونرش ثقافالتعلم والسيام يف القراءة والكتابة واحلساب واملهارات األسا

العمل التطوعي بني أفراد املجتمع يف مجيع نواحي احلياة، ودعم فكرة التعلم من أجل العمل 

والعيش مع اآلخرين عىل أساس من االحرتام املتبادل والتعامل مع املتغريات املجتمعية احلديثة 

 (.2016)سعدات، 

األساليب الفاعلة التي تعزز املهارات احلياتية باإلضافة إىل  يعد برنامج احلي املتعلم من

برامج حمو األمية، فهو برنامج هيدف إىل إجياد نموذج ملحو األمية بكل جوانبها األبجدية والثقافية، 

احلضارية، املهنية ، واإلسهام يف تفعيل دور املجتمع املحيل ليساهم يف برامج حمو األمية، مع متكني 

ن املهارات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب وإكساب املتدربات بعض املهارات األميات م

التطبيقية يف جمال تنظيم املنزل ورعاية األرسة والصحة العامة والرفع من كفاءة املرأة احلياتية 

وتقديم رعاية وعناية خاصة هبا وإتاحة الفرصة هلا بشكل أكرب؛ حيث يشكل برنامج احلي املتعلم 

فرصة أمام كل أفراد املجتمع نحو التعليم املستمر مدى احلياة، فهو هيدف إلجياد نموذج ملحو 

األمية احلضارية والثقافية وترسيخ مفهوم تعليم الكبار من حمو األمية إىل التعلم مدى احلياة، 

قل تعلاًم ألوالربط ما بني خطط التنمية وبني برامج تعليم الكبار من خالل تفعيل دور املرأة خاصة ا

بكوهنا من القوى القادرة عىل املسامهة يف تنمية املجتمع وتطويره، ويف هذا اجلانب أّكدت دراسة 

( عىل أمهيّة برامج تعليم الكبار والتعليم املستمر يف ظّل ما يعانيه العامل يف عرصنا 2015الرشعي )

( إىل الدور الذي تكتسبه أندية مدارس 2020أشارت دراسة الطوالة ) فيام احلايّل من متغريات،

( إىل رضورة عقد 2020) الزهراين والفيفي أوصت دراسةو احلّي يف تنمية العمل التطوعّي،



ندوات ولقاءات مع القيادات املحلية واملسؤولني من القطاعات احلكومية واخلاصة هبدف زيادة 

تكثيف الربامج وخاصة تلك التي تعنى باألرسة وبناؤها كربامج متويل برنامج احلي املتعلم، و

دعت دراسة الدخيل  كام العالقات الزوجية الناجحة، وإدارة املنزل، والتعامل مع األبناء.

( لرضورة تفعيل أندية احلّي يف دعم التعلم املستمر مدى احلياة ونرش الثقافة الصحيّة بني 2018)

( جمموعة من املعوقات حتد من أمهية 2020اسة القرعاوي واجلعد )أفراد احلّي، بينام حددت در

دور برامج احلّي املتعلم يف تعزيز القيم الرتبوية والعالقات االجتامعية منها إجراءات التسجيل، 

وتوقيت الربامج، وبعد املركز، وقلة املواصالت، مع قلة احلوافز وضعف اإلمكانات املادية، وعدم 

ية وأنشطة رياضية، وعدم استغالل املناسبات الدينية واالجتامعية، وغريها من توافر برامج ترفيه

 .املعوقات

ومن خالل التحليل املتأين للواقع احلايل والتغريات الكبرية يف جماالت العمل واحلياة، 

والتطور الكبري يف توظيف واستخدام التقنيات احلديثة يف احلياة والعمل، وظهور أنامط جديدة 

وللمعيشة، مع توقع الكثري من التغريات يف ظل الثورة الصناعية الرابعة، وعليه فإن فلسفة للعمل 

التعلم مدى احلياة هي الفلسفة املناسبة للتجاوب مع هذه التغريات املستمرة، ولذلك من 

 الرضوري أن تضع برامج احلي املتعلم هذه الفلسفة يف االعتبار.

 رؤية مقرتحة لتطوير الدور الذي أنشأتإىل وضع  ويف ضوء ذلك تسعى الدراسة احلالية

قيق أكرب استفادة حتباالرتكاز عىل فلسفة التعلم مدى احلياة بام يسهم يف  أندية احلّي املتعّلم من أجله

 من هذه الربامج ومسايرة املتغريات احلالية واملستقبلية.

 الرئيس التايل:تسعى الدراسة احلالية لإلجابة عىل السؤال 

 ما الرؤية املقرتحة لتطوير برامج احلي املتعلم يف ضوء فلسفة التعلم مدى احلياة؟    



 

 ويتفرع منه األسئلة التالية:

 ما واقع برامج احلي املتعلم؟ -1

 ما فلسفة التعلم مدى احلياة؟ -2

 كيف يمكن تطوير برامج احلي املتعلم يف ضوء فلسفة التعلم مدى احلياة؟ -3

 :الرئيس التايلهتدف الدراسة احلالية إىل حتقيق اهلدف 

 وضع رؤية مقرتحة لتطوير برامج احلي املتعلم يف ضوء فلسفة التعلم مدى احلياة.

 ويتفرع منه األهداف التالية:

 التعّرف عىل واقع برامج احلّي املتعلم. -

 التعّرف عىل فلسفة التعلم مدى احلياة. -

 برامج احلي املتعلم يف ضوء فلسفة التعلم مدى احلياة.بحث كيفية تطوير  -

 األمهية النظرية: 

أمهية برامج احلي املتعلم يف احتواء أفراد املجتمع واستغالل وقت فراغهم من خالل  -

 االطالع عىل املناشط والربامج التعليمية واملهنية والرتوحيية املقدمة.

، نيةاحلضارية، املهأمهية التعلم مدى احلياة يف حمو األمية بمختلف أشكاهلا )األبجدية،  -

 االجتامعية(

 قلة الدراسات التي استهدفت برامج احلّي املتعلم ودورها يف التعلمإثراء البحوث الرتبوية ل -

 املستمّر مدى احلياة.



 األمهية العملية:

ادرات ضمن مبلضوء عىل برنامج احلي املتعلم تكتسب هذه الدراسة أمهّيتها من تسليط ا -

كأحد الربامج الوطنية يف اململكة العربية السعودية لتأهيل  2020برنامج التحول الوطني 

 2030الكوادر السعودية، بام يتناسب مع املتطلبات القادمة؛ وذلك لتحقيق رؤية السعودية 

تلفة من مصادر ة من أنواع متعددة وخميف توفري بيئة تعليمية مناسبة، تتيح للمتعلم االستفاد

 .التعلم

من املتوقع أن تساهم هذه الدراسة يف تطوير برامج احلي املتعلم، وحتديد نقاط الضعف  -

لتفادهيا، وتدعيم نقاط القوة، وبالتايل حتفيز املسؤولني عليها عىل تطويرها، ووضع خطط 

، مدى احلياة، ورضورة تدعيمها مستقبلية لالستفادة منها، فضاًل عن أمهية برامج التعلم

 ونرشها يف املجتمع.

تقترص الدراسة احلالية عىل بحث تطوير برامج احلي املتعلم يف ضوء  احلدود املوضوعية: -

 فلسفة التعلم مدى احلياة.

تقترص الدراسة احلالية عىل مراكز وأندية احلي املتعلم يف اململكة العربية  احلدود املكانية: -

 لسعودية.ا

-1441: جترى الدراسة احلالية خالل الفصل الدرايس األول للعام الدرايس احلدود الزمانية -

 ه.1442

تستخدم الدراسة احلالية املنهج الوصفي التحلييل لرصد واقع برامج احلي املتعلم، 

 ووضع رؤية مقرتحة لتطويرها يف ضوء فلسفة التعلم مدى احلياة.



 

 تطوير: -1

ف التطوير يف التعليم بأنه عملية ارتقاء جلميع مكونات وأبعاد العملية التعليمية  ُيعرَّ

(، وهو العملية 2015، ودليلةختطيطاً وتنفيذاً وتقوياًم بشكل يضمن تقدم املجتمع ورفاهيته )حممد 

ة من وفق خطة مدروسالتي يتم من خالهلا إجراء تعديالت مناسبة يف بعض أو كل عنارص املنهج 

 (2016أجل حتسني العملية الرتبوية ورفع مستواها )احلاوري وقاسم، 

ف  بأنه العملية التي يتم فيها تعزيز نقاط القوة، وحتديد نقاط  إجرائياً يف هذه الدراسةوُيعرَّ

 والضعف يف الربامج التي تقدمها مراكز احلي املتعلم يف اململكة العربية السعودية لتفادهيا أ

 تعديلها؛ هبدف رفع مستوى الربامج واألنشطة بام يتامشى مع فلسفة التعلم مدى احلياة.

 برنامج احلي املتعلم. -2

هو برنامج تعليمي وتدريبي يمتد عىل مدار عام درايس كامل؛ يسعى إىل إكساب 

املتدربات مهارات علمية تساهم يف دفعهن نحو العمل املنتج بأسلوب ممتع وجذاب، فهو من 

ربامج التي تسعى إىل تنمية األحياء الفقرية عن طريق دعم املرأة ومتكينها، وتزويدها ببعض ال

املهارات الفنية واحلياتية، والعمل عىل رفع مستواها االقتصادي والثقايف لتساهم يف النمو 

 م(2012االقتصادي واالجتامعي ألرسهتا وملجتمعها ككل )دليل العمل بربنامج احلي املتعلم، 

برنامج تقدمه وزارة التعليم يف األحياء ذات الكثافة بأنه  إجرائيًا يف هذه الدراسةعرف وي

السكانية العالية، ودخل اقتصادي منخفض؛ يقدم للراغبات من امللتحقات واخلرجيات من برنامج 

 نم الربنامج من االستفادة يف والراغبات الكبار، تعليم جمتمع بال أمية، وخرجيات مدارس

تدربات أبجديًا ية املأم حمو العمرية؛ بقصد الفئات بجميع خمتلفة تعليمية مؤهالت عىل احلاصالت



وحضاريًا، وإكساهبم مهارات علمية تسهم يف دفعهم نحو العمل املنتج بأسلوب جذاب وترفع 

  مستوى وعيهم بمشكالهتم وتقوية عالقتهم بمجتمعهم والتفاعل مع متطلبات احلياة.

 احلياة:التعلم مدى  -3

ف التعلم مدى احلياة بأنه كل نشاط هادف ومقصود ينفذ بشكل مستمر مدى احلياة؛  ُيعرَّ

هبدف حتسني املعرفة، واملهارات، والكفايات املرتبطة باجلوانب الشخصية، واالجتامعية، 

بل ق والثقافية، واجلوانب املتعلقة بالعمل؛ وهو يشمل كل أشكال التعليم والتعلم من مرحلة ما

 ( 2016 بعد سن التقاعد)موسى، املدرسة إىل ما

( بأنه االستفادة من فرص التعلم الرسمية وغري الرسمية أثناء 2018وُيعّرفه ابراهيم )

حياة األفراد؛ من أجل تعزيز التطوير املستمر للمعارف واملهارات الالزمة للعمل، وإثبات حتقيق 

ومدفوع ذاتيا للسعي إىل اكتساب املعرفة وذلك الذات، كام يعد التعلم مدى احلياة بأنه تطوعي 

ألسباب إما شخصية أو مهنية، وبالتايل ال يعزز فقط االندماج يف املجتمع واملواطنة النشطة، وتنمية 

 الشخصية، بل القدرة التنافسية والتوظيف.     

ف  ية طوال مبأنه فرص التعليم املستمرة الرسمية وغري الرس إجرائياً يف هذه الدراسةوُيعرَّ

املهارات تغيري وتطوير االجتاهات واملعارف و فرتة حياة املستفيدين من برامج احلي املتعلم، هبدف

من خالل املشاركة يف األنشطة الثقافية، واالجتامعية، والتطوعية املتنوعة  لدهيم؛والسلوكيات 

 واملستمرة. 

جمموعة من الدراسات واألبحاث واألدب  تقوم الدراسة احلالية عىل استعراض وحتليل

حة التعلم مدى احلياة، وذلك للخروج برؤية مقرتوفلسفة النظري املتعلق بربامج احلي املتعلم 

 يمكن أن تسهم يف تطوير برامج احلي املتعلم باململكة العربية السعودية.



 

 

إىل التعرف عىل األنشطة التي تقدمها أندية األحياء ( 2015) هدفت دراسة املوجيد

بمحافظة املجمعة، والتعرف عىل مدى رضا الطالب املستفيدين منها، والتعرف عىل ترتيب أنشطة 

أندية األحياء من وجهة نظر الطالب املستفيدين، والوصول إىل أهم املقرتحات لتطويرها، 

من الطالب املستفيدين، وتوصلت إىل  176ة من استخدم الباحث املنهج املسحي عىل عينة مكون

أن أفراد عينة الدراسة كانوا راضيني عن برامج وأنشطة النادي، حيث يتم التسجيل بيرس وسهولة، 

وجاءت األنشطة الرياضية بالدرجة األوىل كأكثر أنشطة مرغوبة، وكانت أهم املقرتحات لتحسني 

 ل.ب، وتشجيع املتميزين، وتوفري وسائل النقدوري بني الطال مسابح وتنظيماألندية توفري 

إىل معرفة دور برامج التعليم املستمر ألندية ( 2018وهدفت دراسة اخليل والسنبل )

احلي يف تنمية الثقافة الغذائية الصحية والثقافة البدنية ألفراد املجتمع من خالل وجهة نظر 

الراشدات من أعضاء النادي، ومن خالل ( عضوة من النساء 322األعضاء، وتألفت العينة من )

املنهج الوصفي تم تطبيق استبانة عىل جمتمع الدراسة األصيل، وقد نتج عن الدراسة أن دور برامج 

التعليم يف تنمية الثقافة الصحية ألفراد العينة من وجهة نظر العضوات جاء مرتفع، وكذلك األمر 

فع بدوره، تنمية الثقافة الغذائية ألفراد العينة جاء مرت لدور برامج التعليم املستمر يف أندية احلي يف

إضافًة إىل ذلك كان لدور الربامج التعليمية يف أندية التعليم املستمر يف تنمية اللياقة البدنية ألفراد 

 العينة درجة مرتفعة.

إىل معرفة واقع الربامج الرتبوية يف أندية ( 2020وهدفت دراسة القرعاوي واجلعد )

( طالب وطالبة من مستفيدي األندية يف املرحلة 291عينة الدراسة من ) احلي وتألفتمدارس 

(، ومن خالل املنهج الوصفي وتطبيق أداة 1437/1438االبتدائية، من العام الدرايس )



االستبانة؛ جاءت نتائج الدراسة أن املرشفني واملرشفات جممعني عىل رضورة تطبيق الربامج التي 

بوية والعالقات االجتامعية التي من شأهنا النهوض بربامج احلي، وأمجعت مجيع تعزز القيم الرت

 عنارص العينة املدروسة عىل أن هناك صعوبات عدة تشكل عائق أمام االنضامم ألندية احلي.

دور أندية مدارس احلي يف تطوير العمل  إىل معرفة( 2020وهدفت دراسة الطوالة )

مديرات ومرشفات األندية باإلدارة العامة للتعليم باملنطقة  الطوعي لدى الطالب من وجهة نظر

( مديرة ومرشفة، ومن خالل املنهج الوصفي املسحي تم تطبيق 52الرشقية، وتألفت العينة من )

ن دور املعوقات التي حتد م_استبانة مؤلفة من ثالثة حماور رئيسية وهي)واقع أندية مدارس احلي 

التي يمكن اتباعها لتفعيل دور أندية احلي( وأكدت الدراسة يف  واألساليب _أندية مدارس احلي

نتائجها أن دور أندية مدارس احلي يف تنمية العمل التطوعي يتحقق بدرجة عالية من خالل العينة 

املدروسة، مع وجود معوقات ال تتيح حتقيق أهداف أندية احلي يف العمل التطوعي أمهها قلة 

صلت األساليب املقرتحة لتفعيل أندية مدارس احلي يف تطوير املخصصات املالية؛ يف حني ح

العمل التطوعي عىل إمجاع قوي بني مجيع أفراد العينة املدروسة من أمهها التنسيق مع اجلهات 

 الرسمية لالستفادة من خرباهتا يف العمل التطوعي.

 م املستمرإىل التعرف عىل واقع برامج التعلي( 2020دراسة الزهراين والفيفي )وهدفت 

بأندية مدارس احلي يف تنمية املسؤولية االجتامعية، وتعزيز العالقات االجتامعية من وجهة نظر 

املستفيدين واملستفيدات، مستخدمة املنهج الوصفي من خالل استبانة طبقت عىل عينة مكونة من 

مية املسؤولية نمن املستفيدين واملستفيدات توصلت الدراسة إىل دور برامج أندية احلي يف ت 400

 االجتامعية والعالقات االجتامعية عند أفراد عينة الدراسة.



 

سفة ضوء فل يفإىل تقويم ترشيعات تعليم الكبار ( 2019دراسة رمضان )هدفت مدى 

التعلم احلياة، وقد رصدت الدراسة أهم مبادئ ومؤرشات التعلم مدى احلياة والتجارب الدولية 

وء مؤرشات ض يفجمال تعليم الكبار والترشيعات املنظمة هلا  يفتتضمن ممارسات متميزة  التي

تعليم  تقويم ترشيعات يف، واعتمدت الدراسة Belemبيليم التعلم مدى احلياة وفق إطار عمل 

جمال  يفالكبار عىل تكامل النتائج املستمدة من حتليل املحتوى، وتوظيف آراء اخلرباء واملتخصصني 

رص ماهليئة العامة لتعليم الكبار وفروعها بمحافظات خمتلفة عىل مستوى مجهورية  يفتعليم الكبار 

من حماور بيليم  حموركل  يفنتائج الدراسة تفاصيل املؤرشات املتوافرة والغري متوافرة  وتضمنت

، %44نسبة حمور السياسة التعليمية ب يفكام يتضح أنه تتوافر مؤرشات فلسفة التعلم مدى احلياة 

، وىف حمور %6.67، وحمور املشاركة واإلنصاف والعدالة بنسبة %50وىف حمور احلوكمة بنسبة 

، وتناولت نتائج مقابلة املختصني %21.42حمور التمويل بنسبة  يف، و %12.50اجلودة بنسبة 

 تواجه تعليم الكبار يف ضوء فلسفة التعلم مدى احلياة التيواخلرباء أهم املعوقات والصعوبات 

التي من أمهها ضعف التخطيط والتمويل، وىف ضوء ذلك تم تقديم التصور املقرتح لترشيعات 

 لم مدى احلياة.تعليم الكبار يف ضوء فلسفة التع

إىل رضورة الدمج بني برامج التعليم للجميع  Sinem& Gaye (2017)وهدفت دراسة 

 واحلياة اليومية لتحقيق االستدامة والكفاءة املهنية، ومن خالل أداة قام الباحثان بتصميمها؛

احلياة و لتحديد معتقدات الكفاءة الذاتية لطالب اجلامعات بشأن دمج التعليم املستدام يف املهنة

طالًبا جامعًيا يدرسون يف جامعة أنقرة يف تركيا، وقد أظهرت  113اليومية، والتي تم تطبيقها عىل 

النتائج أن طالب اجلامعة الذين حرضوا دورات يف التعلم مدى احلياة لدهيم معتقدات شخصية 

ات تدريبية يم دورعالية نسبًيا حول الكفاءة الذاتية يف حياهتم اليومية؛ لذا أوصت الدراسة بتقد



للتعليم املستمر مدى احلياة عىل أسس علمية لتمكني الطالب من دمج مفهوم التنمية والتعلم مدى 

 احلياة يف ممارسات احلياة اليومية. 

اجتاهات التعلم مدى احلياة لدى طالب إىل حتديد Daggol (2017 ) وهدفت دراسة

تطبيق الدراسة عىل طالب جامعيون يف السنة اجلامعات من حيث تعلم اللغات األجنبية، تم 

تم استخدام املنهج الوصفي من خالل مجع البيانات بمقياس األوىل والثانية والثالثة والرابعة، و

ميل التعلم مدى احلياة وجدول الشبكة املصمم كأداة نوعية الستنباط ميول التعلم مدى احلياة 

ك خطوات نشطة لتحقيق التعلم مدى احلياة نحو لدى الطالب. وقد نتج عن هذه الدراسة أن هنا

اللغة، مثل االستفادة من األفالم واألغاين واإلنرتنت والدورات التدريبية عرب اإلنرتنت مما يسمح 

بتطوير املفردات، كام حدد الطالب حماوالت خمتلفة يف املستقبل مثل حضور دورة لغة يف اخلارج، 

ية والتعلم املستمر، قد يظهر كل هذا أن معظم الطالب واالستفادة من املواد السمعية والبرص

اعد تطوير أن يس اإلنجليزية ويمكنخيططون ألن يكونوا نشيطني يف سياق متابعة تعلم اللغة 

 مفاهيم إجيابية للتعلم مدى احلياة الطالب عىل االنخراط يف التعلم طوال احلياة.

 ييل: الدراسات السابقة، يمكن مالحظة مابعد االطالع عىل 

؛ 2020القرعاوي واجلعد،  ؛2015تشاهبت الدراسة احلالية مع دراسة كل من )املوجيد، -

( يف دراسة برامج احلي 2018اخليل والسنبل، ؛2020الزهراين والفيفي، ؛2020الطوالة،

يف  Daggol,2017) ؛Sinem& Gaye,2017 ؛2019،)رمضاناملتعلم، ومع دراسة كل من 

 التعلم مدى احلياة. فلسفة تناول

اختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف تناول تطوير برامج احلي املتعلم يف اململكة  -

 العربية السعودية من منظور فلسفة التعلم مدى احلياة.



 

ملتعلم، ااستفادت الباحثة من الدراسات السابقة يف بناء قاعدة معرفية كبرية حول برامج احلي  -

 والتعلم مدى احلياة يمكن أن تساعد يف بناء الرؤية املقرتحة.

 مفهوم برامج احلي املتعلم:

( جتربة جديدة يقصد به 2020يعد برنامج احلي املتعلم للكبار كام ذكرت وزارة التعليم )

وحضاريًا مع إكساهبم مهارات علمية تسهم يف دفعهم نحو العمل املنتج حمو أمية املتدربني أبجديًا 

بأسلوب جذاب وترفع مستوى وعيهم بمشكالهتم وتقوية عالقتهم بمجتمعهم والتفاعل مع 

متطلبات احلياة ليحقق أنموذجا ملحو األمية احلضاري أبجديًا، ثقافيًا، اجتامعيًا، مهنيًا، كام يسهم 

األمية يف احلي املستهدف، وتوسيع مفهوم حمو األمية ليشمل اجلوانب الربنامج يف خفض نسبة 

احلياتية األخرى، وتوسيع دائرة املشاركة املجتمعية للمسامهة يف رفع مستوى احلي تعليميًا 

وحضاريًا، ومتكني األميني من املهارات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب والعلوم الدينية، 

ارات التطبيقية يف رعاية األرسة والصحة العامة، ومهارات احلاسب اآليل وإكساهبم بعض امله

واللغة اإلنجليزية باإلضافة إىل الرفع من كفاءة سكان احلي للمشاركة الفاعلة يف خدمة املجتمع 

 . والوطن

وينطلق برنامج احلي املتعلم من حماور أمهها توثيق العالقة بني برامج حمو األمية وتعليم 

وخطط التنمية عن طريق املشاركة يف إعداد القوى العاملة القادرة عىل املسامهة يف تنمية الكبار 

املجتمع وتطويره، وتفعيل دور املجتمع املحيل ليسهم بفاعلية يف جمال حمو األمية، ورفع املستوى 

نب االثقايف، الصحي، والبيئي، وتطوير العادات والسلوك بني أفراد املجتمع، وضامن حتسني اجلو

النوعية للتعليم، بحيث حيقق مجيع الدارسني باحلي تقدمًا ملموسًا يف التعلم والسيام يف القراءة 



والكتابة واحلساب واملهارات األساسية للحياة، ودعم ونرش ثقافة العمل التطوعي بني أفراد 

 عىل املجتمع يف مجيع نواحي احلياة. ودعم فكرة التعلم من أجل العمل والعيش مع اآلخرين

أساس من االحرتام املتبادل والتعامل مع املتغريات املجتمعية احلديثة. واالهتامم برعاية األمومة 

  .والطفولة املبكرة مع الرتكيز عىل املرأة وإعطائها األولوية يف االستفادة من برامج املرشوع

 أهداف برنامج احلي املتعلم:

يل اإلطار التنظيمي لتشغن األهداف )يسعى برنامج احلي املتعلم إىل حتقيق جمموعة م

 :منها) 2016 دليل برامج وأنشطة أندية مدارس احلي، ؛2017 وجتهيز مركز احلي املتعلم،

 .ةتوسيع مفهوم تعليم الكبار من حمو األمية إىل التعلم مدى احليا -

 .نرش ثقافة العمل التطوعي بني أفراد املجتمع وتفعيل دور املشاركة املجتمعية -

 .الكبار من اجلنسني من النهوض بمستواهم الثقايف والصحي واالجتامعي واالقتصاديمتكني  -

( سنة ممن حيمل مؤهل الثانوية فأقل للدخول 60-15تأهيل األفراد من الفئة العمرية من ) -

 لسوق العمل.

 زيادة نسبة الوعي وخاصة يف املناطق النائية لتخفيض نسبة األمية. -

ن طريق توثيق العالقة بني برنامج تعلم الكبار واخلطط التنموية، املشاركة يف إعداد املرأة ع -

والعمل عىل تثقيف املرأة ورفع مستواها الثقايف واالجتامعي واالقتصادي إلكساهبا القدرات 

 املالئمة لالنخراط يف سوق العمل.  

رتسيخ ل تعزيز سياسة التعلم والتعايش بني مجيع أفراد املجتمع، ودعم أنامط السلوك الصحيحة -

 التعايش السليم.

استثامر أوقات الفراغ والتشجيع عىل ممارسة األنشطة لتنمية اجلوانب النفسية واالجتامعية  -

 لألفراد. 



 

 التشجيع عىل إقامة األندية وخاصة املسائية مما يسهم يف استثامر املباين الرتبوية. -

 ة برنامج احلّي املتعلّم:يأمه

املجتمع وحماولته لتحسني املشهد الكيّل لواقع املجتمع كام ذكر تكمن أمهّيته يف أثره عىل 

( من خالل تعزيز أساليب حمو األمّية وختصيصها بشكل يتقولب مع تقدم الركب 2016سعدات )

احلضارّي، وتقليل األميّة وضعف التواصل االجتامعي وتعزيز مفهوم املواطنة يف احلّي املستهدف، 

 ليشارك يف برامج تعليم كبار السن، وتعلم القراءة والكتابة مع متكني دور املجتمع األهيل

واحلساب وبعض املهارات القابلة للتطبيق مثل املهن وسوق العمل أو يف جمال رعاية األرسة أو 

الرعاية الصحيّة، ورفع مستوى املهارات احلياتيّة للمستفيدين وتوفري الدعم والرعاية اخلاصة هلّن 

جتمع عرب توفري الفرص بشكل أكرب وتوسيع اآلفاق، والتأكيد عىل عدم وتعزيز دورهّن يف امل

 االقتصار عىل حمو األمّية بل يتعدى ذلك إىل جماالت أوسع لتصل إىل ثقافة التعّلم مدى احلياة.

رى يف مراكز احلي املتعلم:  أنواع الربامج التي ُتج

 يز مركز احلي املتعلم( يف اإلطار التنظيمي لتشغيل وُته2017حددت وزارة التعليم )

 جمموعة من الربامج، وهي:

 برامج تعليمّية: -1

ال تتجاوز مّدة هذا الصنف شهرين كحد أقىص، ويستثنى من ذلك برنامج جمتمع بال 

أمّية. ويمكن القول عن هذه الربامج أهنا دراسة خمصوصة ملهارة معينة هبدف نقل املعرفة والتعليم 

فة التعليميّة لتسهيل طريق املتدرب يف حتصيل مهارة جديدة أو معرعن طريق تسخري أفضل السبل 

 أساسّية يف مهنة ما.



 برامج املهارات احلياتّية: -2

أيام وتعنى باألعامل التي يقوم هبا الفرد يف حياته اليومّية  5إىل  2تتفاوت مدهتا بني 

 شياء، وهتدفويتفاعل فيها مع املحيط من منظومات ومؤسسات وأناس وجتهيزات ومعدات وأ

إىل تطوير امَلَلكات املعرفية لدى املستفيدين إىل جانب مقدرهتم عىل توظيف املهارات بشكل مالئم 

يف حياهتم، كام متنح املتعلم الثقة إلجياد احللول للمشكالت اليومّية التي تعرتضه عىل كافة األصعدة 

 له.مما يمّكنه من التعاطي بكفاءة ونجاح مع املحيط املتغري من حو

 برامج مهنّية: -3

تكون املدة ما بني شهر إىل ثامنية شهور وتعرف عىل أهنا موجهة لتواكب حاجات ورغبات 

سوق العمل، حيث يتمكن املتدرب من خالل هذه الربامج من حتصيل الكفاءة الالزمة ليقدم عىل 

عمل مناسبة  عىل فرص املستفيدين للحصولاملشاركة يف سوق العمل بمهنيّة واحرتافّية، وتأهيل 

 وذلك عرب تدريبهم عىل مهارات العمل األساسّية.

 برامج توعوّية: -4

مدهتا ال تتجاوز اليومني. وهتدف إىل تعريف املستفيد بأمٍر ما وتعميق وعيه فيام خيص هذه 

مما  نفس املستفيد يف االجتاهات اإلجيابيةالقضّية ليبرص كل احليثيات واجلوانب املرافقة هلا، وتنمية 

 يمنحه القدرة عىل املشاركة الفاعلة يف احلياة االجتامعية.

  :املتعلماحلي املستفيدين من برامج 

يستوعب الربنامج املجموعات اآلتية: خرجيات مراكز تعليم الكبريات وكّل من طالبات 

لنساء األميات يف احلي االلتحاق بربنامج جمتمع بال أمية ،كام التعليم العام وخرجياته، ويمكن ل

يمكن لسكان احلي االلتحاق بالربامج التدريبية التي يعلن عنها كل مّدة أو يمكنهم حضور 

اجللسات والورش التوعوية، وكذلك أطفال احلي حيث يشكلون فئة هاّمة، كام يوجد ضوابط 

http://www.education-ksa.com/t70131/


 

قبل علم حيث يقترص عىل حاميّل اجلنسّية السعودّية فقط، ويللقبول وااللتحاق يف مراكز احلّي املت

سعدات، ) سنة وأكثر ممن يرغب منهم بتعزيز مهاراته احلياتّية واملهنّية واملعرفّية 15فيها الكبار بعمر

(، وبناء عىل ما سبق يمكن لنا أن نحدد املستفيدين من الربنامج بأهنم كل أفراد احلي 2016

 وخاصة النساء.

 تنفيذ برنامج احلي املتعلم:مراحل 

لتطبيق برنامج احلي املتعلم ال بد أن يمر بمجموعة مراحل كام حددها دليل احلي 

ففي  ؛ مرحلة التقييم، ومرحلة التنفيذ، و( وهي عىل الشكل اآليت: مرحلة اإلعداد2017املتعلم)

 تعليم راتوتضطلع مدييتم تشكيل اللجان املنظمة للعمل يف برنامج احلي املتعلم  مرحلة اإلعداد

 اللجان يف تالعامال تدريب ثم االحتياج، حسب اللجان بتحديد والتعليم الرتبية بإدارات الكبار

 ىلع املختلفة باللجان العامالت مهارات تنمية إىل التدريب عملية وهتدف واضحة، خطة وفق

تقوم به يف برامج احلي املتعلم كام هتدف إىل تنمية قدرهتا عىل حل املشكالت س الذي العمل

والتعرف عىل خصائص تعليم الكبار واكتساب املهارات الالزمة للتعامل معهم، والرتكيز عىل 

توضيح فكرة الربنامج والفوائد التي ستعود عىل ساكني احلي، وتعمل عىل تشجيع األمّيات عىل 

و األمّية، كام حتفز الفئات املتعلمة عىل االنضامم إىل برامج احلي املتعلم االلتحاق بفصول حم

املختلفة، ويتم اإلعالن عن احلي قبل بداية العام الدرايس وتوزع اإلعالنات واملنشورات يف 

املساجد واملستشفيات واملراكز الصحية ومدارس التعليم العام ومراكز الكبار ويف مداخل وخمارج 

يتم  نفيذمرحلة التستهدفة، ثم حتديد اجلهات الداعمة للربنامج والتنسيق معها؛ ويف األحياء امل

حتديد املباين التي سيقام فيها برنامج احلي املتعلم بحيث تكون املسافة بني كل مركز ما يقارب مخس 

لة اكيلو مرتات ويقام برنامج احلي املتعلم يف مبان مستقلة خمصصة لربنامج احلي املتعلم ويف ح

عدم توفر مباين مستقلة يتم حتديد عدد من املدارس يف احلي كحل مؤقت حلني توفر املباين املناسبة، 



ويراعى عند اختيار املدارس مناسبة جتهيزات املدرسة وتوفر قاعات التدريب املناسبة فيها، وتوفري 

، وحتديد املتعلمالتجهيزات واألدوات واملستلزمات اخلاصة بتنفيذ كل برنامج من برامج احلي 

 ينفذ الربامج املناسبة وفق احتياج كل حي يف املنطقة أو املحافظة، كام يتم ختصيص مديرة لكل مركز

 ةمرحل ويف نامج؛الرب هبا املطبق املراكز مجيع عىل لإلرشاف تربوية ومرشفة املتعلم احلي برنامج به

التأكد من حتقيق الربنامج ألهدافه والعمل عىل كشف نواحي الصعاب والعمل عىل  يتمالتقييم 

تذليلها أن وجدت، وعملية التقييم يف احلي املتعلم تكون مستمرة وشاملة وتتم قبل وأثناء وبعد 

تنفيذ الربنامج، وتشمل تقييم أهداف الربنامج وحمتواه وعملية احلرص والتصنيف والتسجيل 

تشمل أداء املدربات واملتدربات والبيئة التعليمية وتتوىل إدارة تعليم الكبار يف مجيع واإلعالم، كام 

 إدارات التعليم يف املناطق واملحافظات متابعة تنفيذ الربنامج وتقييمه. 

 املبحث الثاين: التعلم مدى احلياة

لتعايش ايتميز عرصنا الذي نعيش فيه، بأنه عرص تراكم املعرفة وتزايدها، ولكي نستطيع 

يف هذا العرص كان البد لنا من مزيد من التعلم واالطالع، ومواكبة التغري الرسيع، واالستعانة 

بأدواته ووسائله يف التواصل واالتصال، األمر الذي حتم علينا التعلم مدى احلياة، ففكرة التعلم 

هذا ما املهد إىل اللحد، و مدى احلياة هي من املفاهيم القديمة احلديثة، فقيل قدياًم اطلبوا العلم من

ينطبق عىل فكرة التعلم مدى احلياة، فالتعلم مستمر طيلة حياة اإلنسان يبدأ ببدء احلياة وينتهي 

بانتهائها، وهو يتناول كل جوانب النمو اإلنساين، واألدوار املختلفة التي يقوم هبا األفراد يف كل 

 (.2017ريس )يونس، مرحلة، فالتعلم ال ينتهي عند انتهاء التعليم املد

 نشأة مصطلح التعلم مدى احلياة:

منظمة  من كل جهود بفضل 1996 سنة منذ تعليمية كاسرتاتيجية املفهوم هذا ظهر

 والعلوم والثقافة للرتبية املتحدة األمم ومنظمة ،UCDE والتنمية االقتصادية التعاون



 

UNESCO، األوريب واملجلس CONSEIL DE L’EUROPEعىل فعل كرد ، وجاء 

 :التالية اإلشكالية

 عىل ومقترصة حمدودة التعليم فإن إمكانيات األشخاص، عىل احلياة مدى التعلم فرض إن -

 .الطبيعي برنامج التعليم ضمن أو منهج ضمن احلياة من األوىل املراحل

 سن يف أو الطفولة يف التعلم إمكانية من يستفيدوا مل الذين لألشخاص ثانية فرصة منح -

 .لشبابا

 هدفت حيث املفهوم، هذا ظهور يف احلياة مدى للتعلم العاملية للجنة أيضا الفضل ويعود

 (.2018)نبار ودباب، احلياة  مدى التعلم لقطاع املتناغم التطور يف املسامهة إىل

اقرتاح مفهوم التعلم مدى احلياة ألول مرة بواسطة تم Kaplan (2017)    ووفًقا لدراسة

؛ عالوة عىل ذلك تم اعتامد مفهوم التعلم مدى احلياة 1929عام  Basil Yeaxleeباسيل ياكيل 

، ووصل مفهوم التعلم مدى احلياة 2012ومناقشته بالتفصيل من قبل اليونسكو يف مؤمتر نظم عام 

إىل بعده الفكري كنتيجة لـدراسات حول تعليم الكبار يف حني مصادر أخرى تذكر أنه تم اقرتاح 

كمناقشة تتعلق بالتعليم احتياجات األفراد  1919حلياة ألول مرة يف عام مفهوم التعلم مدى ا

الذين يعملون يف القوات املسلحة والصناعة، لذلك ال يوجد إمجاع واضح حول ظهور مفهوم 

( أن أمهية التعلم مدى احلياة 2012) Karamanكام ذكر التعلم مدى احلياة حتى هذه اللحظة، 

غيري يف العامل لذا بدأ هنج التعلم مدى احلياة يف الظهور يف النظم قد ازدادت نتيجة لرسعة الت

 التعليمية يف السبعينيات. 

 جمموعة من التحديات الستخدام التعلم مدى احلياة منها: (2018)نبار ودباب، حدد      

 املعرفة. عىل القائم االقتصاد متطلبات مع تتوافق التي واملهارات اخلربات -



 .التعليمية مؤسساتنا تواجه التي واإلدارية األكاديمية املشكالت حل  -

 املقبلة، املراحل طبيعة مع يتناسب حمتوى ذات الدراسية للربامج جديدة هياكل تبني رضورة -

 .احلديثة الرقمية الوسائل استخدام مثل التالميذ لدى اإلبداع جوانب تنمية عىل ويرتكز

 ذاته الوقت ويف املواطنني، من متزايد لعدد واسع نطاق عىل التعليمية اخلدمة توفري مشكلة -

 أو اجلامعي املستوى عىل سواء البحوث التدريب، وكذلك من مرتفع مستوى توفري

 كمكمل وأحياناً  كبديل بعد عن التعليم أو املفتوح بالتعليم االستعانة مثل الدراسات العليا

 التعليم. لنرش اقتصادية وسيلة اعتبارمها التقليدية عىل للدراسة

 مسارات التعلم مدى احلياة:

تتعدد مسارات التعلم مدى احلياة املقدمة للفرد، لتشمل ميوله وقدراته، ومن بني هذه 

 املسارات:

وهي الربامج التي تعنى باألفراد الذين تركوا، أو مل يلتحقوا قط بالتعليم النظامي  حمو األمية: -

 األسايس، وتشملهم خطط حمو األمية حتى حصوهلم عىل شهادة التعليم األسايس.

: وهي تعنى استمرار تعلم من حترر من األمية لفرتات مواصلة التعلم للمتحريني من األمية -

ليم األسايس من خالل فتح فصول بالتعاون بني مؤسسات الحقة بعد حصوهلم عىل التع

تعليم الكبار ووزارة الرتبية والتعليم، متكنهم من احلصول عىل تعليمهم وصوالً إىل التعليم 

 اجلامعي.

وهذه الربامج توجه نحو األشخاص الراشدين املنضمني للتدريب  التعليم والتدريب املهني: -

عمل املحتاجني للتدريب والتعليم، من أجل تطوير املهني، واألشخاص العاطلني عن ال

 مهاراهتم وقدراهتم للعمل يف شتى القطاعات.



 

سنة إلتاحة فرصة تعليمية ثانية  14-9ويستهدف الرشحية العمرية من  التعليم املجتمعي: -

 هلم، ممن فاتتهم الفرصة التعليمية األوىل أو ترسبوا من التعليم األسايس.

وهيدف إىل رفع مستوى املعارف واملهارات التي يمتلكها  جلامعات:التعليم املستمر يف ا -

 املتعلم يف جانب ما كاللغات، احلاسوب، التكنولوجيا.

ة يف وهيدف إىل إعداد برامج تدريبية ختصصي التدريب التحوييل وتغيري املسارات املهنية: -

 رس.ة بسهولة ويمناحي مهنية متعددة، إلتاحة الفرصة ملن يرغب بتغيري مساراته املهني

وهي تقدم للطالب يف التعليم النظامي يف املراحل األخرية، ملساعدهتم  برامج اإلرشاد املهني: -

 الختيار توجهاهتم املهنية وفق متطلبات سوق العمل.

 أمهية التعلم مدى احلياة:

( أمهية التعلم مدى احلياة بكوهنا الضامن احلقيقي لتحقيق السالم 2019حدد عمري )

والديمقراطية يف املجتمع وبواسطته يتم القضاء عىل الفقر واجلهل التي تنتج من األمية بشتى 

 أنواعها؛ لذا تربز أمهية التعلم مدى احلياة فيام ييل:

: فالتغريات الكبرية يف جمال االتصال واإلعالم عىل سبيل الذكر فقط، مواكبة التطور الرقمي -

 ني توفريها وتقديمها لكافة أفراد املجتمع. فرضت واقعًا جديدًا فرض عىل املعني

: بحيث تعد مكملة للمنظومة التعليمة احلالية وتتكامل إحداث مؤسسات تعنى بتعلم الكبار -

 فيام بينها لرتسيخ مفهوم التعليم مدى احلياة.



م : فالتعليم التقليدي يقوم عىل فرتة زمنية واحدة، يف حني أن التعليمواكبة التطورات املعرفية -

 البد من يكون مدى احلياة، فالتعليم مدى احلياة هو رضورة ملواكبة البناء املهني يف املجتمعات. 

: ال سيام أن هناك مجاعات مهمشة بسبب الفقر واجلهل، وال تقديم دعم للجامعات اخلاصة -

 لم ألسباب متعددة، بالتايل التعلم مدى احلياة يعد حبل النجاة بالنسبةيتوافر هلا وسائل التع

 إليهم. 

التغيري االجتامعي جزء ال يتجزأ من الواقع احلايل، وهو نتاج عدة مواكبة التغريات االجتامعية:  -

عوامل منها اجتامعي، وسيايس وغريها، فالتعليم مدى احلياة ال بد منه ملواكبة القيم اجلديدة 

 دي األخطار النامجة عن التغيريات يف بنية املجتمع.وتفا

: يعد سوق العمل من أكثر اجلوانب عرضة للتغري مواجهة التغيري يف جماالت العمل واملهن -

املستمر بسبب عدة عوامل منها الثورة الرقمية وتغري أساليب التصنيع، مما يرسع من عملية 

ومن هنا يربز دور التعلم مدى احلياة يف  اختفاء مهن معينة ومهارات أساسية يف املجتمع،

 مواكبة التحول اجلديد.

: حيث فرضت التغيريات األخرية من تطورات مسايرة التغريات املتسارعة يف حياة األفراد -

خمتلفة الكفاءة واجلاهزية املستمرة، مثل مشكالت التعليم التقليدي، وتعدد الفصول، وكثرة 

قع يفرض نظم وأساليب جديدة تتامشى مع سوق العمل عدد اخلرجيني، وبالتايل هذا الوا

 وحاجاته. 

 أهداف التعلم مدى احلياة:

للتعلم عن بعد أهداف جيب تطبيقها من خالل جمموعة من املبادئ كام ذكر أبو 

 ( كالتايل:2018ديل)



 

بني خطط التنمية والنظام التعليمي، واملواءمة مواجهات التحديات املعارصة من حمو األمية،  -

ترسيخ تعلم العلوم بمختلف فروعها، والربط بني التعلم وسوق األعامل من خالل دعم و

 سياسة التقنيات احلديثة ومفهوم اجلودة.

العمل عىل ديمومة التعليم والتعلم ملا هلام من وقع يف حياة خمتلف األفراد، فالتعلم ال يقترص  -

ة من تنوع مصادره وطرائقه عىل الصغر فحسب إنام يمتد مدى احلياة، من خالل االستفاد

 املختلفة. 

السعي خللق بيئة مثقفة بواسطة التعليم تتالءم مع حاجات املجتمع الرئيسية مثل: احرتام  -

 الوقت والعمل، وحتقيق الذات من خالل العمل.

تطبيق ركائز التعليم األربعة وهي: تعلم لتعرف، وتعلم لتعمل، وتعلم للتعايش، والتعلم  -

 لتكون.

لتطورات املعرفية اجلديدة ليس فقط من خالل نقلها لألفراد إنام من خالل إعداد مواكبة ا -

 ليكونوا قادرين عىل التعلم الذايت؛ مما يسهم يف توظيف املعرفة يف خدمة املجتمع.  األفراد

بعملية االستثامرات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، كام جاء يف توصيات النهوض  -

 م. 2005منظمة األمم املتحدة يف تقريرها حول الرتبية والثقافة لعام 

تفعيل مبدأ املشاركة املجتمعية لتحقيق التعلم مدى احلياة، مما يساعد يف ترسيخ الشعور  -

 كبتها بشكل فاعل.  باملسؤولية اجتاه متغريات املعرفة وموا



مما سبق يمكن القول بأنه جيب عىل كافة الدول العربية التحول نحو التعلم مدى احلياة 

من أجل إعداد مواطن خاٍل من األمية، متفاعل ومشارك يف كافة قضايا جمتمعه مشاركة فعالة، 

ة شوحمو األمية عند املواطنني من كال اجلنسني دون متييز، مع االهتامم بمحو األمية عند الفئات املهم

ومتكينهم اقتصاديًا، واجتامعيًا، وسياسيًا، وبيئيًا، والعناية بتعليم املرأة ومتكينها وخاصة بالريف، 

 لتقليدي إىلاواملناطق البدوية، واملناطق املهمشة والعشوائيات، ليتحقق بذلك االنتقال من التعليم 

 التعلم الذايت.

 االنطالق من حمو األمية إىل التعلم مدى احلياة:

كل اجلهود التي تبذهلا الدول العربية يف جمال حماربة األمية وتعليم الكبار لن تفيض إىل  إن

نتيجة طاملا شكلت األمية هتديدًا واضحًا؛ لذا جيب املحافظة عىل مكتسبات املتحرر من األمية من 

ات، رخالل دجمه بالتعليم النظامي وغري النظامي، والعمل عىل املحافظة عىل ما اكتسبه من مها

وعليه يشكل التعلم مدى احلياة املالذ الوحيد لتعاظم القيم املضافة للتعليم والتعلم؛ ألنه جيعل 

كل فرد منا عىل دراية كاملة بكل ما حيتاجه عرصنا احلايل من متطلبات، ويسعى إىل امتالك هذه 

 املهارات؛ وحتى يتم تفعيل التعلم مدى احلياة البد من:

 التعليم النظامي وغري النظامي.تقوية صالت الوصل بني  -

 وضع خطط اسرتاتيجية واضحة لتعزيز التعلم مدى احلياة. -

 حتديد مسارات متنوعة مهنية وغري مهنية للتعليم. -

 (.2019إعداد برامج حياتية متنوعة للكبار نضمن معها تعزيز التعلم مدى احلياة )عمري،  -



 

 

 صلت الدراسة إىل الرؤية املقرتحة التالية، والتييف ضوء التحليل النظري السابق تو

 تتكون من العنارص التالية:

 مربرات الرؤية املقرتحة

 تتمثل مربرات الرؤية املقرتحة يف ما ييل:

التوجه العاملي نحو االهتامم بالتعلم مدى احلياة عىل اعتبار أنه الفلسفة املناسبة لطبيعة هذا  -

فرد املعرفة بشكل رسيع وال يمكن تداركه إال بآليات تسمح للالعرص الذي ترتاكم وتتزايد فيه 

 بالتعلم املستمر.

التوجهات الوطنية احلالية التي تضع عىل رأس األولويات االهتامم بتطوير كافة العنارص  -

البرشية الوطنية والعمل عىل االستفادة منها يف خطط التنمية بام يعود بالنفع عىل املواطنني 

عترب املوارد البرشية هي أهم املقومات لتحقيق التنمية، وعىل ذلك تعد واملجتمع، حيث ت

برامج احلي املتعلم التي ترتكز عىل التعلم مدى احلياة مدخال مناسبا لتعزيز قدرات الفئات 

 التي تلتحق هبذه الربامج.

 ةالتطور الكبري يف املهارات الالزمة للعمل والعيش حيث أن هناك حتوالت جوهرية يف طبيع -

العمل وطبيعة العيش وذلك بفضل التطور التقني الكبري والعديد من املتغريات اآلخرى التي 

أثرت عىل قدرة تكيف الناس مع متطلبات احلياة، وال يمكن حتقيق هذا التكيف بدون تعزيز 

 قدرة األفراد عىل تلبية املتطلبات التعليمية والتثقيفية والتوعوية، والتي متكنهم من االستجابة

للمتغريات احلالية، ويمكن حتقيق ذلك من خالل ترسيخ ثقافة التعلم مدى احلياة، وتزويد 

 امللتحقني بربامج احلي املتعلم بمقوماهتا.



أمهية تطوير مستهدفات برامج احلي املتعلم نظرا للدور الكبري الذي يمكن أن تلعبه يف دعم  -

 خاصة درات بعض الفئات والعنارصالقضايا املجتمعية املختلفة من خالل تثقيف وتطوير ق

 العنارص النسائية وكبار السن.

 هدف الرؤية املقرتحة

هتدف الرؤية املقرتحة احلالية إىل تطوير برامج احلي املتعلم بام يمكنها من حتقيق األهداف 

 الوطنية والتجاوب مع املتغريات املحلية والعاملية باالستفادة من فلسفة التعلم مدى احلياة.

 زات الرؤية املقرتحةمرتك

 ترتكز الرؤية املقرتحة عىل ما ييل:

مواكبة التطورات املعرفية اجلديدة ليس فقط من خالل نقلها لألفراد إنام من  التوجهات نحو -

خالل إعداد األفراد ليكونوا قادرين عىل التعلم الذايت، مما يسهم يف توظيف املعرفة يف خدمة 

 املجتمع.

كائز رعاملية املتعلقة بالتعامل مع املعرفة والتعلم، خاصة موجهات االسرتشاد باملوجهات ال -

 التعليم األربعة وهي: تعلم لتعرف، وتعلم لتعمل، وتعلم للتعايش، وتعلم لتكون.

ة من: مواجهات التحديات املعارص االهتامم بتطوير قدرات امللتحقني بالربامج بام يمكنهم من -

 والنظام التعليمي، وترسيخ تعلم العلوم بمختلف حمو أمية، والتنسيق بني خطط التنمية

فروعها، والربط بني التعلم وسوق العمل من خالل االستفادة التقنيات احلديثة وااللتزام 

 بمعايري اجلودة.

االستفادة من كافة املقومات الوطنية احلكومية واخلاصة بام يساعد يف تطوير برامج احلي  -

 املتعلم.



 

 آليات الرؤية املقرتحة

تتمثل آليات الرؤية املقرتحة يف شمولية تطوير كافة عنارص برامج احلي املتعلم بام يضمن 

االستفادة من هذه الربامج يف حتقيق األهداف املتوقعة واالستجابة للتحديات املعارصة، والتكيف 

 مع املتغريات احلالية، ولذلك فإن اآلليات تتضمن ما ييل:

 ي املتعلمتطوير عمليات التخطيط لربامج احل -

إن التخطيط السليم لربامج احلي املتعلم يضمن إىل حد كبري نجاح هذه الربامج وقدرهتا 

عىل حتقيق األهداف الشخصية للمنتسبني هلا وحتقيق األهداف املجتمعية التي طورت من أجله 

هذه الربامج، ولذلك من الرضوري العمل عىل وضع خطط اسرتاتيجية متعاقبة لربامج احلي 

تعلم، وتقوم هذه اخلطط عىل حتليل واقع البيئة املحلية والعاملية وحتليل املتغريات التي يمكن أن امل

تؤثر عىل أداء الربامج وعىل حمتوى الربامج، حيث إن برامج احلي املتعلم ال تعمل يف فراغ، ولكنها 

 تتأثر باملتغريات املحيطة.

ومن اجلوانب املهمة يف ختطيط برامج احلي املتعلم العمل عىل توسيع املشاركة يف عملية 

التخطيط بحيث تتضمن املنتسبني للربامج واملستفيدين منها وبعض املمثلني احلكوميني، ورواد 

وممثلني عن الغرف التجارية والصناعية، وبعض  التنموية،األعامل وأصحاب املرشوعات 

مؤسسات املجتمع املدين، حيث تضمن هذه املشاركة الواسعة قراءة الواقع بشكل واضح، ووضع 

 منظورات قوية لالستجابة هلذا الواقع، وقد توفر أيضا دعام إضافيا للربامج.

 تطوير القدرات البرشية واملالية ألندية احلي -

رامج احلي وفق فلسفة التعلم مدى احلياة جيب أن تعمل بداية عىل لكي تعمل أندية وب

 تطوير قدراهتا البرشية واملادية ويتضمن ذلك ما ييل:



نرش ثقافة التعلم مدى احلياة يف أندية احلي املتعلم، واالعتامد عىل هذه الفلسفة يف بناء الربامج  -

 والتخطيط هلا.

ياة الربامج بام يتوافق مع فلسفة التعلم مدى احل تطوير قيادات أندية احلي املتعلم وقيادات -

 وتزويدهم باملهارات التقنية الالزمة إلدارة األندية وتسيري الربامج.

العمل عىل تطوير املعلمني واملدربني والعاملني يف برامج احلي املتعلم، بام يمكنهم من نقل  -

 املهارات املرتبطة بالتعلم مدى احلياة للملتحقني بالربامج.

تطوير املوارد املالية ألندية وبرامج احلي املتعلم للتوسع يف الربامج وتوسيع نسب االلتحاق  -

 وتطوير حمتوى الربامج، وذلك من خالل البحث عن داعمني جدد وتقييم تكلفة الربامج.

 تطوير حمتوى برامج احلي املتعلم -

د ال حمدودة، وق تعمل برامج احلي املتعلم احلالية عىل فئات حمدودة وعىل مستهدفات

يتناسب هذا مع التوجهات الوطنية الساعية يف االستفادة من برامج احلي املتعلم ولذلك جيب أن 

 يرتكز تطوير حمتوى برامج احلي املتعلم عىل اجلوانب التالية:

 تطوير سياسات االلتحاق بالربامج -

 ع فرصمن الرضوري أن يكون هناك حمفزات اللتحاق بالربنامج والعمل عىل توسي

الوصول للربنامج من خالل فتح أندية ومراكز احلي املتعلم إللتحاق فئات أخرى بقدر ما تسمح 

اإلمكانات املالية واملادية، وكذلك من الرضوري العمل عىل تطوير سياسات لقبول راغب 

اإللتحاق بام يمكن من استيعاب اجلادين واملتميزين وتعزيز استفادهتم من هذه الربامج، خاصة 

 الربامج املتخصصة واملهنية.



 

 تطوير الدورات التدريبية املتضمنة يف الربامج -

تتمثل فلسفة التعلم مدى احلياة يف أن الفرد جيب أن يعتمد عىل ذاته يف التعلم، فاملؤسسة 

التعليمية لن تتمكن من تزويد املتعلمني بكل جديد عن املعرفة خاصة وأن املعرفة تتطور وتتقدم، 

ؤسسة التعليمية من إعادة خرجييها إىل مقاعد الدراسة لتعليمهم مرة أخرى، ولذلك ولن تتمكن امل

وري أن ، ومن الرض"تعلم كيف تتعلم"من الرضوري االرتكاز عىل تعليم الطالب كيفية التعلم 

يكون هذا هو املرتكز األسايس ملحتوى الربامج التدريبية حيث يكون املحتوى األويل واألساس 

 لتحقني مهارات التعلم الذايت، بعد تعليمهم املهارات األساسية.هو تعليم امل

كذلك من الرضوري تقسم الربامج والدورات التدريبية عىل أساس خصائص املتعلمني، 

حمو  ومن األسايس أن يتضمن ذلك برامجحيث يتم تقديم برامج تناسب كل فئة من امللتحقني، 

ناها م املستمر مدى احلياة لكبار السّن وحمو األمّية بمعاألمّية ولكن جيب الرتكيز عىل حتقيق التعل

احلضاري واألبجدّي، باإلضافة إىل ختصيص برامج لتمكني املرأة من خالل تقديم برامج تتعلق 

باالحتياجات املنزلية، وبرامج الصحة اإلنجابّية، وبرامج رعاية وتربية األطفال، وبرامج اإلرشاد 

 رأة والتعامل مع العنف األرسي واملنزيل.األرسّي، وبرامج حول حقوق امل

باإلضافة إىل الرتكيز عىل الربامج املخصصة لألطفال خاصة يف فرتات اإلجازات الصيفية 

والعطالت بقصد تعزيز خرباهتم وقدراهتم، وملء أوقات الفراغ عندهم ومن ذلك مثال برامج 

اللغات، برامج املهارات احلياتّية، برامج التعامل مع األنرتنت واألجهزة الرقمية، الربامج الفنية 

تي تستهدف الستكشاف املواهب ورعايتها، الربامج الرياضية والدينية والثقافية، وتطوير برامج ال

الشباب لتنمية مهاراهتم املهنيّة حسب متطلبات سوق العمل وخطط التنمية، ومن ذلك مثال 

برامج اللغات وبرامج املهارات الرقمية، وبرامج دعم املهن واحلرف اليدوية، وتطوير برامج 



ار مع الرتكيز عىل قضاء وقت الفراغ والتوعية الصحية واالجتامعية للكبار ومن ذلك برامج للكب

الرعاية الصحية، وبرامج التعامل مع األمراض املزمنة، ويمكن التعاون يف ذلك مع املؤسسة العامة 

للتدريب التقني واملهني، ومعهد اإلدارة العامة وغريها من املؤسسات احلكومية ومؤسسات 

 قطاع اخلاص واألهيل، ومؤسسات املجتمع املدين.ال

 تطوير عمليات املتابعة والتقييم -

من الرضوري أن يتم العمل عىل متابعة وتقييم أندية احلي يف كافة اجلوانب من خالل 

تطوير أنظمة لتقييم أداء كافة العاملني يف الربامج واألندية، وذلك وفق معايري حمددة تتوافق مع 

تنفيذ الربامج يف ضوء فلسفة التعلم مدى احلياة، والعمل عىل تطوير نظم لتقويم قدرهتم عىل 

الربامج املنفذة وفعاليتها يف حتقيق أهدافها، واالستفادة من نتائج التقييم واملتابعة يف تصحيح 

 مسارات الربامج، وتطويرها يف ضوء ما يتم حتليله من نتائج التقييم.

ير برامج احلي املتعلم وضع نظام ملتابعة املتدربني ومن اجلوانب اجلوهرية يف تطو

واخلرجيني يف كافة الربامج املقدمة، وذلك من خالل ختصيص إدارة مستقلة ملتابعة هؤالء اخلرجيني 

ال سيام الذين حيصلون عىل دورات طويلة املدى، والعمل عىل بحث درجة استفادهتم من الربامج 

وبحث آليات تعزيز هذه االستفادة، وإن كان هناك قصور يف املقدمة ودرجة توظيفها يف الواقع 

تطبيق ما تعلموه يف الربامج جيب العمل عىل حتليل ذلك ودراسة األسباب املؤدية إىل عدم 

االستفادة من الربامج والعمل عىل معاجلتها، مع االعتامد عىل أدوات متنوعة للتقييم والتقويم 

 التشخييص والتكويني والنهائي.

 

 



 

 وقات تنفيذ الرؤية املقرتحة وسبل التغلب عليهامع

إن تطوير برامج احلي املتعلم قد حتتاج إىل العديد من املتطلبات وقد يكون هناك بعض 

املعوقات التي حتول دون تطبيق الرؤية املقرتحة، وتتمثل أهم هذه املعوقات املتوقعة وسبل التغلب 

 عليها فيام ييل:

ج قد ال تتوافر ثقافة التعلم مدى احلياة لدى القائمني عىل برام اة:ضعف ثقافة التعلم مدى احلي -

احلي املتعلم ولدى املستفيدين من الربامج من أهل احلي، ولذلك من الرضوري العمل عىل 

خلق ثقافة داعمة للتعلم مدى احلياة بني العاملني وبني أهايل احلي، ويمكن العمل عىل ذلك 

عالمي لربامج احلي املتعلم من خالل القنوات اإلعالمية، من خالل االهتامم بالرتويج اإل

 ومن خالل وسائل التواصل االجتامعي.

ية قد تعاين مراكز احلي املتعلم من نقص املوارد البرش نقص اخلربات البرشية الداعمة للتطوير: -

حلي ا القادرة عىل قيادة التطوير عالوة عىل نقص اخلربات املتوافرة لدى القائمني عىل برامج

املتعلم بام يمّكن من دمج مهارات التعلم مدى احلياة يف الربامج، ولذلك من املهم العمل عىل 

تطوير قدرات العنارص البرشية القائمة عىل برامج احلي املتعلم، وقيادات املراكز واألندية من 

لم عخالل دورات تدريبية متخصصة تركز عىل تعليمهم طريقة دمج املهارات املرتبطة بالت

مدى احلياة، ويمكن االستفادة يف ذلك من التعاون مع بعض اجلامعات السعودية لتطوير 

 قدرات القائمني عىل برامج احلي املتعلم.

قد تعاين بعض مراكز احلي املتعلم من نقص املوارد املالية الالزمة لتطوير  نقص املوارد املالية: -

إجياد مصادر متويلية إضافية من خالل  برامج احلي املتعلم، ولذلك من املهم العمل عىل



التعاون مع املؤسسات اإلنتاجية التي يمكن أن تدعم برامج احلي املتعلم، ومؤسسات 

 املجتمع املدين، واالستفادة من التربعات واألوقاف، ومن رواد األعامل املجتمعني.

 تويص الدراسة احلالية باآليت:

التعلم مدى احلياة من خالل الندوات واملؤمترات وحلقات خلق مزيد من الوعي حول هنج  -

 النقاش وذلك بالتعاون بني اجلامعات وإدارات التعليم.

تفعيل دور وسائل اإلعالم يف توضيح دور مراكز وأندية احلي املتعلم يف تنمية املجتمع،  -

 واحلث عىل دعمها ماديا واجتامعيا.

 م يف تنمية املجتمع ككل.إنشاء برامج جديدة للتعلم مدى احلياة تسه -

امج ومبادرات رأن ترشف هيئة تقويم التعليم والتدريب عىل برامج احلي املتعلم باعتبارها ب -

 خلدمة فةاملختل تسهم يف تنمية املجتمع؛ وذلك من خالل توظيف خربة اهليئة يف القياس

 .عموًما واملجتمع املهنيني واملامرسني الرتبوية املؤسسات

 بحوث مقرتحة:

 تقرتح الدراسة احلالية إعداد دراسات وبحوث فيام ييل:

 دور برامج احلّي املتعلم يف تنمية املهارات احلياتية ألفراد احلّي. -

 دور برامج احلّي املتعلم يف متكني املرأة السعودية اقتصاديا واجتامعيا. -

 الرتبية املهنية للمعلمني يف ضوء فلسفة التعلم مدى احلياة. -

بني واقع برامج وأندية احلي املتعلم يف اململكة العربية السعودية وغريها من دراسة مقارنة  -

 .الدول التي هلا جتارب ناجحة ومتقدمة يف هذا املجال
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