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 الملخص

فئة املجتمع املدين يف تنمية املهارات احلياتية ل منظامتدور التعرف عىل  إىل الدراسة هدفت

 الكيفي، عالطاب ذي التحلييل الوصفي املنهج عىل الدراســة اعتمدت اهلدف هذا ولتحقيقالكبار. 

من  120ن م مكونة عينة وتطبيقه عىل مقياس ليكرت الثالثي استخدام وتم احلالة، دراسة ومنهج

 . ستفيدات من انأنططة والارامج التي تقدمها عمعية ووا  املستقب امل

استفادت املبحوثات من انأنططة : أمهها النتائج من العديد إىل الدراسة وتوصلت

والارامج التي تقدمها عمعية ووا  املستقب  ويث اكتسبن املهارات احلياتية الالزمة لسوق العم  

كتساب ا واملهارات االجتامعية، واملهارات الوظيفية(، وجا  نسباملتمثلة يف )املهارات العقلية، 

املبحوثات للمهارات احلياتية الالزمة لسوق العم  عىل النحو التايل، املهارات العقلية مث  مهارة 

(، %72.5بنسبة ) "إدراك العالقات"(، ومهارة %83.3بنسبة ) "القدرة عىل اختاذ القرار"

االجتامعية مث  املهارات و .(%70بنسبة ) "ولول بديلة للمطكالت القدرة عىل اقرتاح"ومهارة 

بنسبة  " تقدير الذات واورتامها "(، ومهارة %87.5بنسبة ) "بنا  العالقات السليمة"مهارة 

 "الوظيفية مث  مهارة املهارات و (.%70.8بنسبة ) "العم  ضمن فريق"(، ومهارة 82.5%)

 " القدرة عىل إدارة انأزمات "(، ومهارة%83.4بنسبة )" التمكن من املهارات انأساسية للعم 

 .(%68.3بنسبة ) "االستعداد للتدريب"(، ومهارة %75بنسبة )

 املستقبل. واءح منظامت املجتمع املدين، املهارات احلياتية، تعليم الكبار، مجعيةالكلامت املفتاحية: 

 

  



 

 

 المقدمة: 

ازداد اهتامم الدول املتقدمة والنامية بتعليم الكبار، باعتباره التعليم الذى يمكن الفرد من 

  يف التعلم مدى احلياة وبطك  مستمر وتى يتمكن الفرد من مواكبة ك  ما يطرأ من مستجدات 

 -أمهيتها عىل الرغم من –جمال حمو انأمية  يفالعامل املعارص، خاصة وأن تعليم الكبار مل يعد حمصورا 

ضو  املتغريات العاملية املعارصة قد أصبح ساوة للتعليم املستمر من أج  التعبئة والتوعية  يف  لكنه 

أج   يتعلم الفرد من أيالالزمة للمطاركة االقتصادية واالجتامعية والسياسية بوعى واقتدار، 

املنافسة  ضارة، عامل قائم عىلعامل ال يوجد مكان فيه للتخلف أو التأخر عن ركب احل يف  تنمية ذاته 

 (1).ك  املجاالت، عامل يموج باملجهوالت أكثر من املعلومات يف  والتميز 

ميز هبا والتغريات الرسيعة التي يت وبفض  التطورات العلمية والتكنولوجية املتالوقة

العرص احلايل يف عميع املجاالت، أصبح تعلم املهارات احلياتية رضورة وتمية جلميع انأفراد يف أي 

بية اوتياجاته مع تل يتال مجمتمع، ويث متكن الفرد من التكيف والتعايش مع تلك التطورات، بام 

 احلياتية.

نكر أنه من أود ي والكبار، فالكثر مناسبه لألميني اال احلياتيةوفيام يتعلق باملهارات 

أوالً  سيطةالب احلسابيةوالقدرات  والكتابة القرا ةبامتالك مهارات  الفئةالرضوري متتع تلك 

حلياتية التي إىل الرتكيز عىل املهارات ا باإلضافةاليومية.  احلياةملساعدهتم عىل التعام  اإلجيايب مع 

فيها انأمي أو الدارس الكبري سوا  كانت بيئة زراعية أو صناعية أو  التي يعيش بالبيئةتتعلق 

سياوية، مع اكتساب املهارات احلياتية انأساسية التي تتعلق بمهنته وصحته الطخصية. ويث 

يها الفرد إىل أخرى وفقا للبيئة التي يعيش ف بيئةختتلف املهارات احلياتية لألميني والكبار من 

عامة ينبغي الرتكيز عىل تعلم انأمي والكبري مهارات العم  يف فريق، ويتفاع  معها. وبصفة 

                                                           
1-UNESCO: Report Of The Sixth Meeting Of the Working Group on Education 

For All, Paris, (19-21jul) 2005, p9.     



ومهارات االتصال، ومهارات و  املطكالت الطخصية واملهنية، إىل جانب ممارسته ملهارات 

 .(2)مهنته الطخصية

: اإلطار النظري للدراسة: 
ً
 أوال

 موضوع الدراسة:  -1

اد والتعليم العاّم، وتستهدُف براجمه انأفرتعليم الكبار هو تعليم ُمواٍز للتعليم الفنّي، 

الباوثني عن فرصة التحاق بالتعليم الرسمّي، وتعزيز القدرات واملهارات؛ لتتناسب مع مهنة، أو 

، ويسعى تعليم الكبار إىل توفري الظروف املناسبة والفرص املالئمة التي تساعد عىل (3) ورفة ما

والكتابة لألميني واملهارات احلياتية، ومساعدهتم عىل فهم تنمية الكبار، وتعليمهم مهارات القرا ة 

باإلضافة إىل توفري التدريب لرفع مستوى املهارات  (4).أنفسهم واكتطاف مواهبهم وتنمية قدراهتم

واملعرفة املطلوبة إلكساهبم مبادئ الثقافة العاملية، ومن ثم وصوهلم عىل منزلة رفيعة يف املجتمع، 

وبسبب  (5)لألفض .مع اآلخرين لتغيريه  نالواقع، والتعاوعبري النقدي عن كذلك متكينهم من الت

تنوع أهداف تعليم الكبار فقد أصبح ساوة للتعلم املستمر من أج  تعبئة وتوعية املواطنني 

 (6).للمطاركة يف الطئون االقتصادية والسياسية واالجتامعية

                                                           
رامج ومناهج تطوير ب –املؤمتر السنوي السادس  احلياتية،برامج تعليم األميني والكبار وتنمية املهارات  هندي،حممد محاد  -2

 .608ص  ،2،1984مج شمس،جامعة عني  الكار،مركز تعليم  اجلودة،تعليم الكبار يف ضوء 

وسيم حسام الدين األمحد، محاية حقوق كبار السن يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل والترشيعات  -3

 .  298، صفحة 2016الوطنية اخلليجية، الرياض: مكتبة القانون واالقتصاد، 

تونس: املنظمة  ،28س  ،48ع اجلامهري،جملة تعليم  العربية،نحو تطوير حركة تعليم الكبار يف البالد  الراوي،مسارع  -4

 .201ص  ،2001ديسمرب  العربية للرتبية والثقافة والعلوم،

5-  Rogers, Alan. Adult Learning For Development, New York, Cassell Education 

Limited, 1992, p. 33. 

 القاهرة، ،2003مارس  ،1ع آفاق جديدة يف تعليم الكبار،جملة  تعليم الكبار يف سياق املوجة احلضارية الثالثة، حامد عامر،-6

 .4ص  ،2003مركز تعليم الكبار، جامعة عني شمس،



 

 

تلف مقوماته التنمية الذاتية للفرد بمخوبنا  عىل ما سبق فإن تعليم الكبار قادر عىل حتقيق 

وخصائصه، وبالتايل يعتار خط البداية يف مطالب اإلنجاز اإلنامئي، وخط النهاية يف تقييم هذا 

وعندما تتحقق التنمية الذاتية للفرد فإنه بالطبع ستتحقق التنمية املستدامة للمجتمع  (7).اإلنجاز

 (8).وإنام تتعداه إىل مواجهة التغريات العميقة كله، والتي ال تقف عند ود النمو االقتصادي

 :  ويقوم تعليم الكبار بعدة وظائف هي

 ويث يتم تعويض أولئك الذين مل يتمكنوا من متابعة دراستهم نتيجة نأسباب الوظيفة التعويضية:

 اقتصادية أو صحية أو اجتامعية، ويث يقدم هلم فرصة ثانية للتعليم والتعلم.

ويث يتم استكامل املعارف واملهارات التي تدرب عليها املتعلمون يف املدارس،  الوظيفة البنائية:

ذلك أن ك  مهنة تتعرض لتغريات جديدة تتطلب أساليب ممارستها إعادة اإلعداد والتدريب ملن 

 يامرسها.

الوظيفة التطويرية: ويث يتم إعداد الكبار لقيادة مرشوعات جديدة هتدف إىل نق  

من مرولة إىل مرولة، وهذا يتطلب إعداد الكوادر البرشية املدربة لتطوير املجتمع وتطويره 

 (9).املجتمع

                                                           
 ،1988،مكتبة الدار العربية للكتاب القاهرة، مقاالت يف التنمية البرشية العربية: األحوال والبيئة الثقافية، حامد عامر،-7

 .35ص  ،6رقم  )دراسات يف الرتبية والثقافة،

ترمجة:  التعليم من أجل التنمية املستدامة: التحدث املحيل والعاملي، التعليم للتنمية املستدامة، جوستافو لوبيز أوسبينا،-8

ص  ،2000مركز مطبوعات اليونسكو، القاهرة، ،2000مارس  ،1ع  ،30جملد  مستقبليات، عىل، جملةجمدي مهدي 

38. 

 القاهرة، اليونسكو، ،1العدد  ،29املجلد  مستقبليات، لفني تصحيح السياق،التدريب املهني وا كلوديو دي موراكاسرتو، -9

 .25ص ،1999



لقد أصبح ينظر إىل تعليم الكبار بأنه عملية و  مطاك  وهذا يقتيض أن تكون للدارسني 

يف برامج تعليم الكبار القدرة عىل حتسني نوعية وياهتم اجتامعيًا واقتصاديًا وثقافيًا، وأن هذا الوضع 

ال يمكن أن يستمر إال بإيامن كام  من العاملني يف تعليم الكبار من ويث أهنم يؤدون وظائفهم 

بوصفهم عوام  تربط التعليم بالتنمية الطاملة. وبنا  عىل ذلك، فإن العاملني يف برامج تعليم الكبار 

اقد ملختلف لكام  والنليس مهمتهم نق  املعلومات نقاًل آليًا إىل املتعلمني، ب  يتطلب منهم اإلملام ا

رضوب املعرفة وتفهم انأبعاد السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية التي حتيط باملجتمع الذي 

يتعاملون معه، بحيث يمكنهم أن يقوموا بدورًا رائدًا يف التأثري عىل تطكي  انأهداف االجتامعية 

 (10).جياد احللول العلمية هلاومواجهة املطكالت التي تعرتض مسرية التنمية ملحاولة إ

وقد أصبح اهتامم برامج تعليم الكبار منصباً عىل تعلم املهارات احلياتية، ذلك أن املهارات 

احلياتية ترتبط بمتطلبات احلياة اليومية لألفراد لكوهنا تساعدهم عىل تطكي  شخصيتهم، 

اآلخرين، والتكيف وصقلها، وإعدادهم ملواجهة حتديات العرص، ومتكنهم من التفاع  مع 

 والقدرة عىل حتقيق االتصال الفعال.

وقد قدم مركز تطوير املناهج واملواد التعليمية التابع لوزارة الرتبية والتعليم تصنيفًا 

 رئيسة وهي: تثالثة جماالللمهارات احلياتية يتمث  يف 

اة مطاعر كيف، ومراعوتتضمن التحكم يف املطاعر، واملرونة والقدرة عىل التمهارات انفعالية:  -1

 اآلخرين، والتسامح، وحتم  الضغوط بأنواعها.

وتتضمن حتم  املسؤولية، واختاذ القرارات الصحيحة، واورتام الذات،  مهارات اجتامعية: -2

 والقدرة عىل تكوين عالقات، والقدرة عىل التفاوض.

                                                           
للرتبية والثقافة  املنظمة العربية مستوياته وأساليبه، أهدافه، التدريب يف جمال تعليم الكبار ماهيته، إبراهيم العاقب حممد، -10

 .27ص  ،1980ديسمرب  ،4ع ،2س مركز تدريب قيادات تعليم الكبار، –والعلوم 



 

 

 تجريب، والقدرة عىلوتتضمن القدرة عىل اإلبداع، والقدرة عىل البحث والمهارات عقلية:  -3

 (11).التعلم املستمر، وإدراك العالقات، والقدرة عىل التخطيط السليم، والقدرة عىل التفكري الناقد

التفاع  مع اآلخرين، وجتنب  املهارات احلياتية إىل: Princeيف وني صنف برنس 

رسة السليمة، ومماانأخطار، التعام  مع اخلدمات االجتامعيـة، واحلصـول عىل وظيفة، والتغذية 

 (12).عادات صحية، وإدارة انأموال، وترشيد االستهالك

فقد صنفها إىل مهارات النمـو الطخصـي واملهارات الصحية  Fischerفيرش  أما

  (13) .االستهالكواملهارات الغذائية ومهـارات املواطنـة ومهـارات االتصـال ومهـارات 

ة بارزًا يف جمال تعليم الكبار. وحتت  اجلمعيات انأهليوتلعب منظامت املجتمع املدين دورًا 

موقع القلب يف املجتمع املدين، فهي تعد مكونًا رئيسًا وهامًا فيه، وذلك نأهنا أكثر التنظيامت املدنية 

 (14).عماهريية ولكثرة عددها وانتطارها يف عميع املناطق ولزيادة املستفيدين منها

معيات انأهلية، ويث أهنا أصبحت تغطى معظم وقد تنوعت وتعددت ميادين عم  اجل

اخلدمات االجتامعية وخاصة اخلدمات املتصلة بمجال تعليم الكبار وتنمية مهاراهتم احلياتية، كام 

إمكاناهتا وقدراهتا إىل حتقيق انأهداف القومية. وتزداد أمهية اجلمعيات انأهلية بتزايد واجة  امتدت

قا نتيجة للتقدم االقتصادي واالجتامعي فهي ترتبط ارتباطا وثياملواطنني للخدمات االجتامعية، و

                                                           
، القضايا واملفاهيم املعارصة يف املناهج الدراسية، وزارة الرتبية والتعليم بمرص، مركز تطوير املناهج واملواد التعليمية -11

 .64، ص 2000مطابع األهرام، 

12  - Prince, p, Life skills Approach, new york, Mc- Grow- Hill – publishing 

company, 1995, p. 173. 

13- Fischer, J (1991) life skills: What anethey social- science record, vol (16) no 

(11), p. 58. 

 جمموعة النيل العربية، ،"يف جمال رعاية وتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة"إدارة اجلمعيات األهلية  مدحت أبو النرص، 14-

 .50ص  ،2004، القاهرة



بالتقدم احلضاري للمواطنني، وسعيهم نحو حتقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية ومطاركتهم 

 (15).اإلجيابية للجهود احلكومية لتحقيق ذلك

 وتنحرص األنشطة احلالية للجمعيات األهلية يف نشاطني رئيسيني مها:

ة عىل ويث تعم  اجلمعيات انأهلي التعليم،يتمث  يف القضايا التنموية ومن أمهها  األول:النشاط 

تطبيق مرشوعات أو تعزيز برامج موجودة للتنمية ولكن لفئات أو عماعات مستهدفة بذاهتا 

 لضعفها أو هامطيتها.

 ويث هتتم اجلمعيات بمرشوعات وبرامج واملعلومات،هو نطاط البحث واملعرفة  النشاط الثاين:

البحث العلمي املتعلق بقضايا اجتامعية وسياسية وثقافية ختص املجتمعات املحلية واإلقليمية 

       (16).والدولية

وتعترب اجلمعيات األهلية إحدى منظامت املجتمع املدين التي تقوم بدور بارز يف التعليم بصفة عامة 

 وللجمعيات األهلية دور ثالثي األبعاد، يبدو عىل النحو التايل: وتعليم الكبار بصفة خاصة،

 اليف مسبباته.وت، دون احلرمان من احلق يف التعليم بعد وقائي، ويتمث  يف احليلولة البعد األول:

ويمكن حتقيق  ،فرصة البديلة للحصول عىل التعليمبعد عالجي، ويتمث  يف إتاوة ال والبعد الثاين:

انأنططة التالية: الرتكيز عىل برامج حمو انأمية الوظيفية، نأمهيتها يف حتسني قدرات ذلك من خالل 

املترسبني، وزيادة مهارهتم احلياتية والعملية. وبحث ودراسة السب  واإلجرا ات التي تسمح 

 بعودة املترسبني من جديد إىل مقاعد الدراسة النظامية.

                                                           
اهليئة املرصية العامة للكتاب،  التنموي والرتبوي للجمعيات األهلية والتعاونية يف مرص، الدور عبد الغفار شكر، 15-

 .56 -49ص  ،2005القاهرة، 

 .93- 90ص  ،2009 القاهرة، مكتبة األنجلو املرصية، رأس املال االجتامعي، طلعت مصطفى الرسوجي، -16



 

 

 (17).يئة العوام  والظروف املحفزة عىل التعليمبعد تنموي، ويتمث  يف هت أما البعد الثالث:

وقد تطور دور اجلمعيات انأهلية، طبقا لتطور الرؤى والفلسفات يف تعليم الكبار من 

املنطلق الذي تتبناه، والدور الذي تقوم به، والذي مر بعدة أجيال هي: انأول هو جي  اجلمعيات 

 لمحتاجني،ل تقديم املعونات املادية والعينية الذي ينطلق من املفهوم اخلريي والديني، ويسعى إىل

رعائي، هيدف إىل توفري اخلدمات التي حيتاجها  والثاين خدميإلويا  قيم التكاف  االجتامعي. 

أفراد املجتمع يف املجال الصحي أو التعليمي. والثالث تنموي يستهدف رفع مستوى معيطة أبنا  

 بع هو جي  املنظامت احلقوقية والدفاعية الذي يسعى إىلاملجتمع املحيل والنهوض هبا. واجلي  الرا

التمكني والدفاع عن مطالب ووقوق الفئات املهمطة يف املجتمع. وبذلك مل تعد أدوار اجلمعيات 

انأهلية منحرصة يف املفهوم الضيق لتعليم الكبار بأنه حمو انأمية أو احلد انأدنى من املهارات، ب  

 )18(.املستمر مدى احلياة للتعليماملتطورة تتجه إىل الرؤية 

 إشكالية الدراسة:  -2

وجود رؤى جديده هتدف إىل حتوي  انأمي إىل ال أمي بمعنى  أمهيةفرضت احلياة املعارصة 

واقعي تتطلبه هذه احلياة، وذلك من خالل تنمية مهاراته انأساسية يف إطار السياق االجتامعي 

والثقايف واالقتصادي املعارص. بحيث يكون تعليم انأميني والكبار تعلياًم تنويريًا يساعدهم عىل 

ة والثقافية واملهنية مما ينعكس أثره عىل تطوير أدا  انأفراد ومهاراهتم اخلروج من عزلتهم االجتامعي

 املهنية احلياتية ومن ثم تطوير البيئة واملجتمع وحتقيق التنمية الطاملة.
                                                           

ركز املؤمتر السنوي األول مل األهلية يف الترسب وحمو األمية،موجهات إجرائية لدور اجلمعيات  إقبال األمري الساملوطي،-17

، 2003،ةقاهرشمس، المركز تعليم الكبار بجامعة عني  تعليم الكبار يف عرص املعلوماتية رؤى وتوجهات، تعليم الكبار،

 .56 – 55 ص

 للمنظامت األهلية، الشبكة العربية فاعلية منظامت املجتمع املدين العريب، توآخرون، مؤرشاأماين قنديل -18

 .25 – 24ص  ،2010القاهرة،



فقد أصبح تعليم الكبار اليوم ال هيدف إىل جمرد تعلم القرا ة والكتابة واحلساب، إنام 

عه الذي امعية، التي بدورها تقود إىل تنمية الفرد وتنمية جمتميتضمن تنمية املهارات احلياتية واالجت

يعيش فيه، ب  واملجتمعات انأخرى عندما تقوده تلك املهارات إىل التفاع  مع أفراد آخرين خارج 

جمتمعه املحيل. وبنا  عليه تعددت وتنوعت برامج تعليم الكبار بأهدافها ونواجتها من ناوية، 

 ات احلياة من ناوية أخرى.وارتباطها بمجاالت ومهار

فقد تطورت برامج تعليم الكبار وأصبحت متث  الدعامة انأساسية لتنمية مهارات فئة 

الكبار، وخاصة املهارات احلياتية الرضورية ملساعدة تلك الفئة عىل التعايش السلمي مع املجتمع 

 جمال التي تقوم بدور بارز يف. وتعتار اجلمعيات انأهلية إودى منظامت املجتمع املدين 19املحيط هبم

 تعليم الكبار وتنمية املهارات احلياتية لدهيم.

لذلك تدور إشكالية البحث وول دور منظامت املجتمع املدين وبانأخص )اجلمعيات 

انأهلية( يف تنمية املهارات احلياتية لدى الكبار من منظور علم االجتامع، ويث يعتار تعليم الكبار 

 أهدافه بتقديم املعرفة والتدريبات املهارية والنمو الرووي والوجداين الرتباطعيًا علاًم تربويًا اجتام

 باملجتمع فلسفته وثقافته وأهدافه من ناوية أخرى. والرتباطهلكبار السن من ناوية، 

 ويف ضوء ما سبق يمكن صياغة إشكالية الدراسة يف التساؤل التايل:

 ما دور منظامت املجتمع املدين يف تنمية املهارات احلياتية لفئة الكبار؟ 

 أهمية الدراسة:  -3

 تنبع أمهية الدراسة مما ييل:

يعد تعليم الكبار من املجاالت التي حتت  أمهية كبرية بالنسبة ملؤسسات املجتمع املدين ويعاين  -1

 ة مواجهتها وولها.من العديد من املطكالت التي حتتاج إىل وسائ  لكيفي

                                                           
 .609 - 605ص  مرجع سابق، برامج تعليم األميني والكبار وتنمية املهارات احلياتية، حممد محاد هندي، - 19



 

 

حماولة تقديم بعض انأسس التي جيب مراعتها عند تقديم برامج تنمية املهارات احلياتية لفئة  -2

الكبار من جانب مؤسسات املجتمع املدين، بحيث تسهم يف إكساب أفراد املجتمع املهارات 

 املختلفة يف شتى املجاالت التي يتطلبها املجتمع وسوق العم .

وات تسهم يف تفعي  دور مؤسسات املجتمع املدين يف مرص يف جمال تنمية املهارات تقديم مقرت -3

 احلياتية لدى الكبار.

 أهداف الدراسة:  -4

 هتدف الدراسة احلالية إىل:

 التعرف عىل مدى إسهام اجلمعيات انأهلية يف تنمية املهارات احلياتية لفئة الكبار. -1

 نحو تنمية املهارات احلياتية لدى الكبار. دراسة فلسفة تعليم الكبار املوجهه -2

إلقا  الضو  عىل جهود اجلمعيات انأهلية خاصة عمعية ووا  املستقب  يف جمال تنمية املهارات  -3

 احلياتية لدى الكبار.

التعرف عىل مدى استفادت املبحوثات واكتساهبن للمهارات احلياتية الالزمة لسوق العم   -4

 هارات االجتامعية، املهارات التوظيفية(.)املهارات العقلية، امل

تقديم املقرتوات التي من شأهنا حتسني ممارسات اجلمعيات انأهلية يف جمال تنمية املهارات  -4

 احلياتية لدى الكبار.

 تساؤالت الدراسة:  -5

 إىل أي مدى أسهمت اجلمعيات انأهلية يف تنمية املهارات احلياتية لفئة الكبار؟ -1

 فلسفة تعليم الكبار املوجهه نحو تنمية املهارات احلياتية ؟ما هي  -2

ما هي الارامج وانأنططة التي تقدمها عمعية ووا  املستقب  لتنمية املهارات احلياتية لدى  -3

 الكبار؟



ه  يوجد فرق دال إوصائيًا بني تكرارات استجابات العينة فيام يتعلق بمدى استفادت  -4

ارات احلياتية الالزمة لسوق العم  )املهارات العقلية، املهارات املبحوثات واكتساهبن للمه

 االجتامعية، املهارات التوظيفية(؟

ما املقرتوات الالزمة لتفعي  عم  اجلمعيات انأهلية يف جمال تنمية املهارات احلياتية لدى  -5

 الكبار؟

 مفاهيم الدراسة:  -6

 مفهوم منظامت املجتمع املدين: -أ

 جمموعة املنظامت الطوعية احلرة التي متأل املجال العام"جتمع املدين بأهنا تعرف منظامت امل

بني انأرسة والدولة، لتحقيق مصالح أفرادها، ملتزمة يف ذلك بقيم ومعايري االورتام والرتايض 

 (20)."واالختالفوالتسامح واإلدارة السلمية للرصاع وقبول التنوع 

بأنه عدد من املنظامت غري الربحية وغري احلكومية تعتمد  ويعرف البنك الدويل املجتمع املدين

عىل النهوض باالهتاممات والقيم اخلاصة بانأشخاص املنظمني إليها وتكون معتمدة عىل أسس 

أخالقية وخريية أو دينية أو علمية أو ثقافية، ومنها اجلامعات اخلاصة باملجتمع املحيل واملنظامت ذات 

 (21).امت اخلريية، واجلمعيات انأهلية، والنقابات العاملية واملهنيةالطابع غري احلكومي واملنظ

املجتمع الذي يتمتع بحرية التطكيالت الذاتية والطوعية "ويعرف املجتمع املدين بأنه 

 (22)."التي هتتم بالطئون االقتصادية واالجتامعية والثقافية والسياسية

                                                           
سعيد مجيل سليامن، دور مؤسسات التعليم واإلعالم واملجتمع املدين يف مواجهة املشكلة السكانية، املركز القومي  - 20

 .231، ص 2003للبحوث الرتبوية والتنمية، القاهرة، 

، اوفاء كاظم الشمري، منظامت املجتمع املدين وعالقتها بالدولة واملؤسسات الدولية، أكاديمية الدراسات العلي - 21

 .168ص ،2007طرابلس، ليبيا، 

 .94، ص 2011فتحي شهاب الدين، املصطلحات السياسية واالقتصادية، مؤسسة اقرأ، القاهرة،  -22



 

 

أل املجال احلرة غري اهلادفة للربح، التي متجمموعة التنظيامت "كام يعرف املجتمع املدين بأنه 

العام بني انأرسة والدولة، وتسعى إىل حتقيق النفع العام للمجتمع كك ، أو حتقيق مصالح بعض 

الفئات املهمطة يف املجتمع، عىل أن تكون ملتزمة بالقيم واملعايري واالورتام املتبادل والتسامح 

 (23)."وقبول اآلخر

حتديد التعريف اإلجرائي ملنظامت املجتمع املدين بأهنا املنظامت التي ويف هذا اإلطار يمكن 

يؤسسها انأفراد عيل أسس طواعية بصورة مستقلة عن الدولة، هبدف تقديم خدمات وأنططة 

 وبرامج ملساعدة فئات املجتمع وخاصة فئة الكار إلشباع اوتياجاهتم وحتقيق تنمية املجتمع.

 مفهوم تعليم الكبار: -ب

تعريف تعليم الكبار إىل أنه: جمموعة من املجهودات الرتبوّية التي هتتّم بالطباب يطري 

والكبار خارج منظومة بيئة التعليم التقليدّية، كاملدارس، واجلامعات، كام أّنه ُيعتارر نطاطًا علمّيًا 

سات خاّصة، ويقصُده الكبار، واجلامعات، برغبة شخص س ضمن ُمؤسَّ ة، وهو يّ ثقافّيًا فنّيًا ُيامرر

ات العرص،  سات التي تتناسُب مع ُمتغرير يرتكُز عىل جمموعة من انأفكار، والِقيرم، وامُلامرر

راته   (24).وتطوُّ

أما التعريف الرسمي الذي تبنته منظمة اليونسكو يف دورهتا الرابعة والثالثني يف نريويب 

يث ينمي لية للعملية املنظمة وأن تعليم الكبار يطتم  عىل البنية الك"يطري إىل  1976كينيا عام 

                                                           
 .64، ص 2008املرصية العامة للكتاب، القاهرة،  اهليئةأماين قنديل، املوسوعة العربية للمجتمع املدين،  -23

دينا حسن عبد الشايف، إطارات تعليم الكبار: رؤية مستقبلية، آفاق تربوية متجددة، مرص: الدار املرصية اللبنانية، يناير  24-

 .45-44، صفحة 2008



املطاركة يف و املهنية،انأشخاص الكبار قدراهتم. ويثرون معرفتهم ويرتقون بمؤهالهتم الفنية أو 

در التنمية املتوازنة اجتامعيًا واقتصاديًا وثقافيًا. وال ينبغي اعتبار تعليم الكبار شيئًا قائاًم بذاته ب  جي

 (25).ية للرتبية والتعليم املستمرين مدى احلياةاعتباره جز ًا مكماًل من خطة عامل

ات التعليمية جمم  العملي"الوطن العريب فقد عرفته بأنه  أما اسرتاتيجية تعليم الكبار يف

التي جتري بطريقة نظامية أو غري نظامية، والتي بفضلها ينمي انأفراد الكبار يف املجتمع قدراهتم 

نية أو املهنية، أو يسلكون هبا سبيالً جديدًا لكي يلبوا ويثرون معارفهم وحيسنون مؤهالهتم التق

 (26)."واجاهتم وواجات جمتمعهم

 (27):هي ه من أنواع التعليم بأربع خصائصويتميَّز تعليم الكبار عن غري

ْحض اختياره.  -1  أّنه نطاط طوعّي، وغري إلزامّي، ويث ينتظُم الفرد يف هذا النطاط بمر

عني، وامُلنتظمني، ويث يتّم ختصيص بعض الوقت له.  -2 غًا كاماًل من امُلتطور  أّنه نطاط ال يتطلَّب تفرُّ

سات بتمويله،  -3 أّنه نطاط ال يتّم متويله من جهة واودة فقط، ويث ُتعنى العديد من املُؤسَّ

سات وكومّية، أو غري وكوميّة.   وتنظيمه، وقد تكون هذه امُلؤسَّ

تعليم انأفراد الكبار الذين جتاوزوا سّن التعليم اإللزامّي انأسايّس، باإلضافة أّنه نطاط يطم   -4

 إىل تعليم انأفراد انأُّميني الكتابة، والقرا ة، والعملّيات احلسابّية البسيطة.

ويف هذا اإلطار يمكن حتديد التعريف اإلجرائي لتعليم الكبار بأنه تعليم موجه لفئة الكبار 

التعليم اإللزامّي انأسايّس، وتتوىل متويله وتنظيمه املؤسسات احلكومية أو غري الذين جتاوزوا سّن 

                                                           
25- UNESCO Recommendation on the development of Adult Education, Paris, 

France, UNESCO, Adult Education section, 1976, p.2. 

نظمة العربية للرتبية امل تونس، اسرتاتيجية تعليم الكبار يف الوطن العريب، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، -26

 .29 ص، 2000إدارة الرتبية، والثقافة والعلوم،

، السعودية: مؤسسة أعامل املؤسسة للنرش والتوزيع، 2دائرة املعارف العاملية، باحثون عرب، املوسوعة العربية العاملية، ط -27

 .32-30اجلزء السابع، ص 



 

 

احلكومية هبدف تعليمهم القرا ة والكتابة، وتنمية قدراهتم، وإكساهبم املهارات احلياتية ليتمكنوا 

 من تطوير معارفهم وحتسني مؤهالهتم التقنية أو املهنية، لكي يلبوا واجاهتم وواجات جمتمعهم.

 مفهوم املهارات احلياتية: -ج

القدرات التي تساعد "املهارات احلياتية عىل أهنا   (WHO)تعرف منظمة الصحة العاملية

الفرد عىل القيام بسلوك تكيفي وإجيايب يمكنه من التعام  بفاعلية مع متطلبات وحتديات احلياة 

جمموعة كبرية من "بأهنا  ((UNICEFانأمم املتحدة للطفولة   ،  بينام تعرفها منظمة(28("اليومية

يف اختاذ قرارات مدروسة، والتواص   املهارات النفسية والطخصية والتواصلية التي تساعد الناس

بفعالية، وتنمية مهارات التأقلم وإدارة الذات التي من شأهنا أن تؤدي إىل عيش وياة صحية 

 (29)."ومنتجة

وياته والتعايش مع متطلباهتا وتعرف بأهنا املهارات التي تساعد الفرد عىل إدارة 

ومطكالهتا بإجيابية، ومواجهة التحديات التي يفرضها العرص واالتصال الفعال مع اآلخرين. 

فهي جمموعة املهارات التي تساعد املتعلمني الكبار عىل القيام بأي عم  يف احلياة اليومية وتوفر هلم 

 (30).ذي يعيش فيهفرص التفاع  والتعايش مع متطلبات وحتديات املجتمع ال

                                                           
28- World Health Organization, Life Skills Education for Children and 

Adolescents in Schools, Introduction and Guidelines to Facilitate the 

Development and Implementation of Life Skills Programs, World Health 

Organization Programe on Mental Health, WHO/MNH/PSF/93.7 A.Rev.2, 

Geneva: World Health Organization, 1997, p.1. 

29 - UNICEF, Evaluation Report: Global Evaluation of Life Skills Education 

Programs, pp. 1-7. 

ملؤمتر ا األمية واملهارات احلياتية للشباب املهمشني وأثرها يف التنمية املستدامة، حممد، حمو اجلواد وفاءالسيد مسعد عبد  -30

رتبية والثقافة لمركز تعليم الكبار واملنظمة العربية ل تعليم الكبار والتنمية املستدامة يف الوطن العريب، -السنوي العارش

 .446،ص 2012جامعة عني شمس،القاهرة، والعلوم،



ويف هذا اإلطار يمكن حتديد التعريف اإلجرائي للمهارات احلياتية بأهنا املهارات الالزمة 

للفرد والتي تساعده عىل التكيف مع املواقف احلياتية ومواجهة حتديات العرص والتي تطم  

 املهارات العقلية والوظيفية واالجتامعية والتقنية.

 الدراسات السابقة:  -7

 دراسات حول منظامت املجتمع املدين:

( عن دور اجلمعيات انأهلية يف 201131كطفت دراسة )رشيف عوض وحممد بيومي، 

تغيري ثقافة العم  التقليدية بمجتمع الوادي اجلديد، والتعرف عىل طبيعة الارامج التنموية التي 

عىل منهج  عتمدت الدراسةتقدمها ومدى اتفاقها مع بيئته االجتامعية وخصوصيته الثقافية. وقد ا

فرد من  130املسح االجتامعي بالعينة، وكان االستبيان أهم أدواهتا، وبلغت عدد مفردات العينة 

املستفيدين من أنططة اجلمعيات انأهلية. وتوصلت إىل أن مؤسسات املجتمع املدين بمجتمع 

 القضا   ، ويث نجحت يفالدراسة استطاعت تغيري قيم انأفراد التقليدية املرتبطة العم  والدخ

عىل بعض املعتقدات واملفاهيم اخلاطئة عن طريق نرش الوعي من خالل الندوات التثقيفية التي 

نجحت يف تغري هذه املفاهيم وانأفكار. كام تبنت اجلمعية فكرة املرشوعات وانأنططة غري 

اج وع اإلنتالتقليدية، كمامرسة فعلية للدور التنموي، من خالل تطبيق عدة مطاريع كمرش

 احليواين، ومرشوع زراعة املحاصي  النقدية، ومرشوع مطحن الغالل.  

( إىل حتلي  دور اجلمعيات انأهلية يف 2013،32وهدفت دراسة )صفا  عىل رفاعي،

املجتمع املرصي يف حتديث العم  االجتامعي، وتنمية املجتمع املحيل عىل كافة املستويات االجتامعية 
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عتمدت عىل وا الوصفي،واالقتصادية والسياسية. وهي دراسة وصفية حتليلية استخدمت املنهج 

 15مقياس لقياس فاعلية دور اجلمعيات انأهلية يف تنمية املجتمع املحيل، وطبق عىل عينة مؤلفة من 

ت انأهلية امن املرتددين عىل عمعية املنتزه لتنمية املجتمع املحيل. وتوصـلت نتائجها إىل أن اجلمعي

تطارك يف املقام انأول يف أعامل اخلري ورصف اإلعانات، أما برامج التنمية فال تزال قارصة وذلك 

نأهنا ال تتمطى مع العرص احلديث، إال أن هذا ال ينفي وجود بعض اجلمعيات اجلادة التي تعم  يف 

 هبا. جمال التنمية، وأصبحت مصدر إشعاع ثقايف واجتامعي يف املناطق املوجودة

( الدور الذي تقوم به منظامت املجتمع 33 ، 2013ووددت دراسة )أمحد عىل وجازي، 

املدين يف التنمية مع إبراز املطكالت واملعوقات للوصول إىل مؤرشات ختطيطية لزيادة كفا هتا 

وفاعليتها. وقد اعتمدت الدراسة عىل املقارنة بني دور منظامت املجتمع املدين يف تنمية الريف 

ودورها يف تنمية املجتمع احلرضي يف حمافظة كفر الطيخ، من خالل استخدام استامرة املقابلة التي 

يمثلون احلرض من  20مبحوثا يمثلون الريف و 20مبحوثا منهم  40طبقت عىل عينة وجمها 

أعضا  جمالس اإلدارة باجلمعيات انأهلية بمركز دسوق وتوابعه. وتوصلت الدراسة إىل أن 

الطعبية من أهم العوام  التي تساعد عىل زيادة فاعلية منظامت املجتمع املدين يف جمال  املطاركة

التنمية، فهي تعد أداة لتعليم انأفراد كيفية و  مطكالهتم وتنمية قدراهتم الطخصية االجتامعية 

والسياسية. وأن ربط منظامت املجتمع املدين بالتنمية يتطلب رضورة وجود رؤية تنموية واضحة 

 تقوم عىل اورتام البرش وعىل ديمقراطية املطاركة وعدالة التوزيع.

 دراسات حول تنمية املهارات احلياتية:

العالقـة بني املهارات احلياتية "بعنوان  (34)(Wenda Walter، 1966)أشارت دراسة 

، إلـى طبيعة العالقة بني التدخ  من خالل برامج التـدريب "والتدريب املهني وإدراك الذات 
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والتعلـيم املهنـي وتنمية املهارات احلياتية بني الذكور البالغني، ووضع مقيـاس لتقـدير تـأثري 

 ياتية للفرد، وهي دراسة جتريبية استخدمت املـنهجالتعلـيم والتأثري املهني عىل املهارات احل

التجريبي، وتوصلت من خالل نتائجها إىل أن هناك عالقة قوية بني التـدريب املهنـي الواعي وبني 

 تنمية املهارات احلياتية الالزمة للدخول لسوق العم .

حلياتية مرشوع تنمية املهارات ا"بعنـوان  White  Warren ،1990(35))وهدفت دراسـة 

ـة ، إىل حتلي  برامج تنمية املهارات والقدرات احلياتية واملطبق"واملهنية بوالية كانساس انأمريكية

بالعديـد مـن مدارس الوالية، وهي دراسة وصفية حتليلية استخدمت املنهج التحليلـي، 

ل حتليـ  وتوصـلت نتائجها إىل حتديد طبيعة ونوعية هذه القدرات واملهارات احلياتية من خـال

العالقة بني خمرجات هذا املرشوع وبني اوتياجات سوق العم  الفعلية، كام أوضـحت أن من أهم 

تلك املهارات التي حيتاجها سوق العم  الفعيل مهارة االتصال مع اآلخرين والقدرة عىل اختاذ 

 القرار السليم يف املواقف الطارئة ومهارة التعام  مع املحيطني.

مستوى املهارات احلياتية لدى الطالب  (36()2006للولو وسليامن، ووددت دراسة )ا

اخلرجيني من كلية الرتبية باجلامعة اإلسالمية بغزة. وطبقت الدراسة عىل عينة عطوائية عددها 

( طالبًا وطالبة. وتوصلت إىل أن مستوى املهارات احلياتية كك  لدى طالب كلية الرتبية مل 93)

مل تص  مستوى التمكن ماعدا مهارات  ، وأن املهارات الفرعية%80يص  عىل مستوى التمكن 

، واملهارات العلمية %63,69التفكري وحتقيق الذات، وظهر تدن يف مهارات العم  بنسبة 

 . %68,69، واملهارات االقتصادية بنسبة %14,67التكنولوجية 
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 .2006جملـة املنـاهج وطـرق التدريس، اجلمعية املرصية للمناهج وطرق التدريس،  بغزة،



 

 

إىل تنمية املهارات احلياتية والروح القيادية ( 37)(2018وسعت دراسة )رهيام أبو زيد، 

يف صورة طالبات الفرقة انأوىل يف ظ  التنمية املستدامة والتقويم املرويل. وذلك من خالل للمرأة 

تطبيق ورشة تعليمية لتنمية املهارات احلياتية والروح القيادية الالزمة إلنتاج مطغوالت احليل 

 ىلومكمالت املالبس من خالل ممارسة خمتلف انأنططة التعليمية واإلثرائية. وتوصلت الدراسة إ

أن هناك فروق كبرية يف مستوى نمو مهارات من جودة وإتقان املطغولة الفنية من ويث املهارات 

الالزمة لعملها كمهارة احلياكة وتناسق انألوان وتناسبها مع التصميم واملنتج النهائي كانت 

اهتم ولصالح ما بعد الورشة التعليمية، وكذلك نمو مهاراهتم احلياتية من تواص  وتعاملهم مع ذ

والتفكري الناقد أما عم نمو مهاراهتم القيادية فزادت عندهم مهارات املالوظة واملخاطرة 

 واالبداع. 

 الدراسة الحالية عىل خريطة الدراسات السابقة: 

عىل الرغم من استفادت الدراسة الراهنة من الدراسات السابقة عىل املستوى التأصييل 

 صنيف املهارات احلياتية الالزمة لسوق العم ، والدور البارزواملنهجي وامليداين يف التعرف عىل ت

الذي تقوم به منظامت املجتمع املدين يف التنمية، إال أن الباوثتان الوظتا أن الدراسات عميعها 

ركزت عىل دور منظامت املجتمع املدين يف تنمية املجتمع بطك  عام، وأن الدراسات التي تناولت 

تطرق لدراسة دور املجتمع املدين يف تنميتها، فلم جتد الباوثتان أي دراسة املهارات احلياتية مل ت

تتناول دور منظامت املجتمع املدين يف تنمية املهارات احلياتية لدى فئة الكبار وهو ما يميز الدراسة 

 احلالية.
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 اإلطار النظري المفرس لموضوع الدراسة:  -8

 :  :  نظرية العقد االجتماعي
ً
 أوال

املدارس الفكرية التي ظهرت يف هناية القرن السادس عرش، ويعتار إسهام  تعد من أول

فالسفتها وما ترتب عليه من جدال وخالف، من مصادر الرتاكم النظري واملعريف التي استفادت 

منه نظم املجتمع املدين بصور خمتلفة. فقد شغ  مفهوم املجتمع املدين ويزا واسعا من النقاش 

 املختلفة، ويث خيتلف وفقا لتغري الزمان واملكان. لذا ينبغي تتبع تاريخ نطأةواجلدال عار القرون 

فكرة املجتمع املدين يف الثقافات الغربية من أج  رسم املالمح العامة للتطورات والتاميزات التي 

 (38).طرأت عليه

ففي الفرتة من منتصف القرن الرابع عرش وتى منتصف القرن السادس عرش، كانت 

تنظيم احلياة االجتامعية حتت رعاية الكنيسة، ومل يكن بإمكان أية سلطة دنيوية أن تتحدى قاعدة 

ويف هذه املرولة ودثت تفاعالت عديدة أسهمت يف  (39).باسم الدولة نفوذ الكنيسة وقساوستها

 وضع بداية تبلور املجتمع السيايس، وانفصاله عن املجتمع الطبيعي وتنظيامته انأرثية. كان أبرزها

ن والتي جا ت بالعديد من النتائج التي كا "مارتن لوثر"وركة اإلصالح الديني التي قادها القس 

من أمهها بداية تأسيس القطيعة بني الدين والدولة، وتراجع الدور السيايس الذي لعبه الدين يف 

ملجتمع املدين ا باإلضافة إىل تراجع اهليمنة الفكرية الالهوتية لصالح بدايات تبلور مفاهيم املجتمع،

   (40).والدولة الديمقراطية
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 إىل دفع مفهوم املجتمع املدين "توماس هوبز"عرش توىل الفيلسوف  ويف القرن السابع

انأمام من خالل حمورين رئيسيني مها قانون الطبيعة، والعقد االجتامعي. ويث نظر هوبز إىل 

ى اإلنسان لطخصية الفردية، ويث يسعاملجتمع الطبيعي باعتباره املجتمع الذي تسوده املصالح ا

إىل إشباع واجاته وتأمني وريته وتى ولو كان ذلك عىل وساب ورمان اآلخرين من إشباع 

واجاهتم وقهر ورياهتم. ولكي حيدث االنتقال إىل العيش داخ  املجتمع الذي يتفاع  يف إطاره 

ع املوجودين داخ  املجتم ويسلك خضوعا نأوامره وضوابطه، البد من إقرار تعاقد اجتامعي بني

ومن ثم التخيل عن سيادهتم الفردية لصالح وكم مطرتك. ويف سياق نظرية العقد االجتامعي تبلور 

مفهوم املجتمع املدين وأصبح يرتادف مع مفهوم املجتمع السيايس، وهذا يعني أن ميالد املجتمع 

  (41).لة واودةاملدين عند هوبز ارتبط بميالد الدولة، فهام بمثابة وجهني لعم

وقد تطور املجتمع املدين يف القرن الثامن عرش، ويف هذا القرن برزت إشكالية تدور وول 

ا يف تكوينه املجتمع املدين سابق "جون لوك"طبيعة العالقة بني الدولة واملجتمع املدين. فقد اعتار 

ي ودولة جمتمع مدين قوعىل الدولة. ويث بلور نظريته عىل فكرة أن العقد االجتامعي يعتمد عىل 

حمدودة الصالويات. والدولة تستمد وكمها أو صالوياهتا من اإلرادة احلرة للبرش. فالطعب 

خيضع نفسه لسلطة عامة مطرتكة متتلك القوة للتنفيذ واملحافظة عىل القوانني، وتتمث  هذه السلطة 

  وق محاية وهذه احلقوق تطم يف الدولة التي ال متتلك القوة لتهديد احلقوق انأساسية للمواطنني،

 (42).احلياة واحلرية وامللكية

فينظر نظره خمتلفة للمجتمع املدين، ويث جع  سيادة الطعب  "جان جاك روسو"ثم يأيت 

أساسا لنظريته يف العقد االجتامعي. وذلك من خالل حتوي  املصلحة اخلاصة واإلرادة العاجلة 
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بح السلطة للجميع والسيادة ملك الطعب، ومن ثم بحيث تص (43).للطعب إىل إرادة عماعية عامة

تتيح اإلرادة العامة للمواطنني إمكانية حتوي  مصاحلهم اخلاصة إىل قواعد عامة ملزمة تنطأ عنها 

  (44).السلطة السياسية

وبذلك ساهم عميع رواد العقد االجتامعي يف تطور املجتمع املدين. فقد دجموا بني املجتمع 

 عىل بعض اتفاقهمد اجتامعي يذوب فيه الطعب يف كيان الدولة بعد والدولة من خالل عق

واحلقوق. وأصبحت الدولة متث  سلطة سياسية متارس دورها عىل الطعب وفقا لبنود  االلتزامات

هذا العقد املارم بينهم، ونتيجة لذلك حتول املجتمع املدين من والته الفطرية إىل احلالة املدنية 

 ا. املنظمة تنظيام سياسي

ثم يأيت هيج  لنقد فالسفة العقد االجتامعي من خالل مناقطة االوتياجات املتجددة 

لإلنسان، ويف هذا اإلطار يطري هيج  إىل املجتمع املدين بأنه جمتمع يسعى ك  فرد فيه لتحقيق 

غاياته اخلاصة، وهو هبذا الترصف يواجه اآلخرين الساعني بدورهم إلشباع واجاهتم الذاتية 

ومن ثم يكتسب الفرد يف املجتمع املدين إوساًسا هبويته يستمده من استقالله النسبي عن املتجددة. 

اآلخرين. وينطوي هذا االستقالل يف رأي هيج  عىل سمة مطرتكة، ذلك نأن انأفراد من خالل 

سعيهم لتحقيق غاياهتم الذاتية يقومون بتطوير إوساس باالعتامد املتبادل بني ك  فرد واآلخرين. 

هنا ينظر هيج  إىل املجتمع املدين عىل أنه جمتمع جيلب معه إوساسا باملصالح املطرتكة، ومن 

بمقتضاه يدرك انأفراد واجبهم جتاه أنفسهم، كام يدركون واجباهتم جتاه بعضهم البعض. وبذلك 

 فإن حتلي  هيج  لطبيعة املجتمع املدين يضع املجتمع يف مقاب  الدولة، بوصفها الكيان الذي هيتم

باملصلحة انأخالقية للمجتمع كله من خالل قيام الدولة بدور الوسيط بني املطالبات املتنافسة 
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  . (45)ملجتمعاالناعمة عن املصالح املختلفة لك  من انأفراد واجلامعات هبدف حتقيق الرخا  لك  أفراد 

وعليه، بدأ املجتمع املدين لدى هيج  يقوم بوظيفة الوساطة بني الفرد واجلامعة، وتأيت الدولة 

لتوفق بني اجلزئية والكلية، فأساس املجتمع املدين هو عدم قدرة أي فرد عىل االكتفا  بذاته، ثم 

ة، ويرى الرؤيعالقات االعتامد املتبادل، ثم تالزم املجتمع املدين مع الدولة. وينتقد ماركس هذه 

للمجتمع املدين الذي خيضع لسيطرة عالقات االستغالل االقتصادي، فال  انعكاسأن الدولة هي 

 (46).يوجد فص  بني املجتمع املدين والدولة

 ثانيًا: املجتمع املدين بني كارل ماركس وجراميش:

قدم كارل ماركس أفكاره فيام يتعلق باملجتمع املدين يف القرن التاسع عرش. ويث يرى أن 

الدولة بنية فوقية للمجتمع املدين، فإذا كان املجتمع املدين جمال املصلحة اخلاصة وانأنانية بحكم 

نده ع فإن الدولة تكون كذلك. فاملجتمع املدين قوانينه،النظام االقتصادي الذي يسري عىل أساس 

يطك  انأساس الذي نتجت عنه الدولة بمؤسساهتا املختلفة. فالدولة الرأساملية لدى ماركس هي 

نتاج املجتمع نفسه عند درجة معينة من تطوره، اقتضت يف النهاية ظهور قوة تقف ظاهريا فوق 

اوة س املجتمع. ومن ثم، فإن وجود الدولة يعني وجود جمتمع مدين. وإذا كان املجتمع املدين هو

الرصاعات الطبقية، فإن قيام ثورة الاروليتاريا سوف يلغي التفرقة بني الطبقات، ومن ثم خلق 

املجتمع الطيوعي املتجانس الذي يقوم عىل االتفاق، مما يؤدي إىل زوال احلاجة إىل املجتمع املدين، 

 (47).يسأي اندثار املجتمع املدين نفسه مع اندثار الدولة احلديثة، فهي توأمه السيا

                                                           
 ري،ترمجة: هناء اجلوه موسوعة النظرية الثقافية: املفاهيم واملصطلحات األساسية، أندرو إدجار وبيرت سيدجويك، -45

 .588،589ص  ،2014 قاهرة،ال املركز القومي للرتمجة،
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 .36ص  مرجع سابق، املجتمع املدين العريب قضايا املواطنة وحقوق اإلنسان، عيل ليلة، 47-



أنطونيو "ويف القرن العرشين اكتسب مفهوم املجتمع املدين تطورًا هامًا مع الفيلسوف 

. 48فقد وجد يف املجتمع املدين وظيفة جديدة هي اهليمنة ويتم القيام هبا بواسطة املثقفني "جراميش

املجتمع  فعىل خالف ماركس الذي جع  املجتمع املدين يتطابق مع البنية التحتية، نظر جراميش إىل

املدين باعتباره جز ا من البنية الفوقية، ويث اهتم بالبنية الفوقية وجعلها موضع تطكي  قوة 

أيديولوجية. أي أن مفهوم املجتمع املدين عند جراميش مل يعد جماالً للتنافس االقتصادي ب  أصبح 

ة بواسطة القوة أو ياسيجماالً للتنافس انأيديولوجي. فإذا كان املجتمع السيايس فضا  للسيطرة الس

السلطة فإن املجتمع املدين فضا  للهيمنة انأيديولوجية. فهو يرى أن املجتمع املدين هو املجال 

الذي تعم  فيه انأجهزة انأيديولوجية ومهمته هي ممارسة اهليمنة، التي من خالهلا حيص  عىل 

مكانية لك  من الفرد واملنظامت مع إاإلعماع بني أفراد املجتمع. كام يصف املجتمع املدين بأنه جمال 

  (49).التنظيم الذايت الرشيد واحلرية

ووفقا ملا سبق يالوظ أن تتبع تاريخ نطأة املجتمع املدين يف الثقافات الغربية يطري إىل 

مروره بعدة مراو  بدً  من انتقال املجتمع من احلالة الطبيعية إىل والة التعاقد وجتاوز املنظور 

إىل آخر مراو  املجتمع املدين املتمثلة يف املنظامت أو املؤسسات غري احلكومية  الديني وصواًل 

 والتي ترسخ فيها وق احلرية واملواطنة التي تعد من أهم أركان منظامت املجتمع املدين.

وقد ساهم يف جذب االنتباه هلذه املنظامت النمو اهلائ  يف عددها، ويث ودثت طفرة 

التطوعي املنظم يف ك  أنحا  العامل. وقد وفز هذا النمو يف منظامت هائلة يف النطاط اخلاص و

املجتمع املدين باعتبارها أود أهم جماالت املطاركة الفعالة للمواطنني يف صنع القرارات املتعلقة 

بحياهتم االجتامعية واالقتصادية. ومسامهتها الفعالة يف إوداث التغري االجتامعي وتدعيم 

                                                           
48- Antonio Gramsci،Selections from The Prison Notebooks،The Electric Book 

Company Ltd،London،1999،P.145. 

49- Jussi Laine, Debating Civil Society: Contested Conceptualizations and 

Development Trajectories, International Journal of Not-for-Profit Law / vol. 

16, no. 1, September 2014, P,6. 



 

 

جتمع من خالل توفري العديد من أوجه الرعاية االجتامعية والصحية الديمقراطية يف امل

  (50).والتعليمية

نها يسه  ك  م كرشيكني،وبنا  عىل ذلك جيب عىل الدولة واملجتمع املدين أن يعمال  

لآلخر شئونه، ويعم  يف الوقت نفسه عىل مراقبته. وعىل الرغم من ذلك ليست هناك ودود دائمة 

بني احلكومة واملجتمع املدين. فاحلكومة حتتاج إىل أن تتغلغ  يف نطاق املجتمع املدين، ويف أويان 

  بارش، فإن مواردها تظأخرى حتتاج إىل االبتعاد عنه. وعندما تنسحب احلكومة من االنخراط امل

 (51).رضورية لتدعيم انأنططة التي تقوم هبا اجلامعات املحلية خاصة يف املناطق انأشد فقرا

: النظرية البنائية الوظيفية: 
ً
 ثالثا

ترى الوظيفية أن املجتمع يتألف من نظم ومؤسسات وعمليات اجتامعية هلا وظائفها 

فالنظرية البنائية تنظر إىل املجتمع نظرة كلية   (52).املهمة لتحيق أهداف وأغراض املجتمع الكبري

باعتباره نسقًا يتألف من عدد من الوودات وانأجزا  املرتابطة. وأن لك  نسق اوتياجات أساسية 

البد من الوفا  هبا، وإال فإن النسق سيفنى أو يتغري تغريًا جذريًا، وأي تغري يف جز  معني يؤثر عىل 

 بقية انأجزا  والك  معًا.

                                                           
50- Lester M. Salamon and others, Global Civil Society Dimensions of the 

Nonprofit Sector, The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, 

Baltimore, MD, USA, 1999, P. 3- 4. 

سلسلة العلوم  ن،أنتوين جيدنز، الطريق الثالث جتديد الديمقراطية االجتامعية، ترمجة: أمحد زايد وحممد حمي الدي 51-

 .118، ص 2010االجتامعي، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 

 .568، ص 1999، الدار العربية للموسوعات، 1إحسان حممد احلسن، موسوعة علم االجتامع، ط -52



وتؤكد الوظيفية عىل التوازن االجتامعي، فالبد أن يكون النسق يف والة توازن ولكي 

يتحقق هذا التوازن، فالبد أن تؤدي أجزا ه املختلفة اوتياجاته وإال فإنه سيخت  ويصبح يف والة 

 (53).عدم توازن

عم  ت فاملجتمع يف رأي باريتو يمث  نسقًا يف والة توازن، إذ يوجد بداخ  ك  جمتمع قوى

عىل تدعيم الصورة التي وققها املجتمع دون أن تتعرض للتغريات، ويتميز التوازن يف هذه احلالة 

 (54).بأنه توازن دينامي

وبنا  عىل ما سبق، تعتار النظرية البنائية إطارًا نظريًا لدراسة منظامت املجتمع املدين من 

تبادلة ومن ثم تأسيس عالقات وظيفية م خالل الدور الذي تقوم به جتاه املجتمع وفئاته املختلفة،

بني أجزا  النسق االجتامعي والثقايف للمجتمع. فمنظامت املجتمع املدين وظيفتها القيام بدور أي 

جز  يف النسق االجتامعي مل يقم بدوره بالصورة املرغوب فيها، فهي تقوم بسد احلاجة االجتامعية 

إن ذريًا يف هيك  البنا  االجتامعي. وبنا  عىل ذلك فاملطلوبة وتى ال يارز أي خل  حيدث تغريًا ج

منظامت املجتمع املدين تقوم بأدوار خمتلفة وسب احلاجة االجتامعية، وطبيعة البيئة واملحيط 

االجتامعي. فقيام تلك املنظامت بدور تنمية مهارات احلياتية لدى فئة الكبار يعتار دورًا مهاًم يف 

 تنمية وتقدم املجتمع.

ي للدراسة الميدانية. ثانًيا   : اإلطار المنهج 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة. -1

يطرح هذا اجلز  منهجية الدراسة امليدانية، التي تستمد رشعيتها يف انأساس من انأطر 

 النظرية، وأهداف الدراسة، من خالل ما ييل:

                                                           
، ص 1982، دار املعارف، 7نيقوال تيامشيف، نظرية علم االجتامع طبيعتها وتطورها، ترمجة: حممود عودة وآخرون، ط -53

241 - 240. 

 .52، ص 1991، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، 2معن خليل عمر، نقد الفكر االجتامعي املعارص، ط -54



 

 

سعى إىل ت نوع الدراسة: تدخ  هذه الدراسة يف إطار الدراسات الوصفية التحليلية، التي

 التعرف عىل دور منظامت املجتمع املدين يف تنمية املهارات احلياتية لدى فئة الكبار.

 منهج الدراسة:-2

اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل الذي يعتمد عىل وصف الواقع كام هو 

الة وذلك ة احلكائن وتفسريه، وهو يالئم طبيعة الدراسة وحيقق أهدافها. باإلضافة إىل منهج دراس

من خالل دلي  املقابلة للتعرف عىل طبيعة انأنططة والارامج التي تقدمها اجلمعية يف جمال تنمية 

 املهارات احلياتية لدى الكبار.

 جماالت الدراسة:-3

  من النسا   120املجال البرشي: ينحرص املجال البرشي للدراسة احلالية يف عينة من

 املستفيدات من انأنططة والارامج التي تقدمها عمعية ووا  املستقب . 

 .املجال اجلغرايف: تم اختيار عمعية ووا  املستقب  لتأثريها البارز يف جمال تعليم الكبار 

 2020ة امليدانية يف الفرتة ما بني أكتوبر إىل ديسماراملجال الزمني: تم إجرا  الدراس. 

 عينة الدراسة:-4

من النسا  املستفيدات من انأنططة  120تم اختيار العينة بطريقة عطوائية، مكونة من 

 والارامج التي تقدمها عمعية ووا  املستقب . 

 أدوات مجع البيانات:-5

اعتمدت الدراسة بطك  أسايس عىل مقياس ليكرت الثالثي املكون من ثالثة اختيارات 

(، وقد تم تقسيمها إىل 1-3ترتاوح ما بني موافق بطدة، موافق إىل ود ما، غري موافق بوزن نسبي )



جمموعتني رئيسيتني، ختتص انأوىل بالبيانات الطخصية للمبحوثات، والثانية تطتم  عىل ثالثة 

ساسية تقيس املهارات احلياتية الالزمة لسوق العم : ركز املحور انأول عىل املهارات حماور أ

فقرات، أما املحور  7فقرات، وتناول املحور الثاين املهارات االجتامعية ويضم  7العقلية ويضم 

فقرات. وقد تم اختيار املهارات احلياتية  8الثالث وانأخري فتناول املهارات الوظيفية، ويضم 

الزمة لسوق العم  نتيجة ملا أسفرت عنه دراسة احلالة من اهتامم عمعية ووا  املستقب  بتدريب ال

وتأهي  املرأة عىل اكتساب القدرات واملهارات التي يتطلبها سوق العم  من خالل انأنططة 

 التي تقدمها. االجتامعيةواملرشوعات 

 األسلوب اإلحصائي املستخدم: -6

 من خالل املعادلة التالية:  2ائج وحتليلها باستخدام اختبار كاتم وساب البيانات والنت
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ت) و املالوظ، التكرار(  ت  )ويث
̅

التكرار املتوقع. وذلك باستخدام برنامج  (    

 .(Spss)احلزمة اإلوصائية 

 حساب الصدق والثبات: -7

 الختبار مدى توافر الثبات واالتساق الداخيل للمقياس تم اوتساب (:Reliability)الثبات -أ

(، وهي نسبة تزيد عن النسبة 0.989الذي بلغ ) (Alpha Cronbach)كرونباخ  ألفا معام 

كام  (، مما يطري إىل وجود عالقة اتساق وترابط جيد بني عبارات املقياس.0.70املقبولة إوصائيًا )

االتساق الداخيل بني عبارات املقياس تقع يف املدى املقبول ويث كطف حتلي  الثبات أن درجة 

(، وهذا يدل عىل أن املقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات 0.982و  0.944ترتاوح ما بني )

  يمكن من االعتامد عليه يف التطبيق امليداين للدراسة كام يوضحه اجلدول التايل:



 

 

 (Alpha Cronbach)  ام معامل ألفا كرونباخ حتليل الثبات باستخد (: نتائج1اجلدول )

 ثبات املحور )معامل الثبات ألفا كرونباخ( عدد العبارات املحاور

 0.944 7 املحور األول

 0.966 7 املحور الثاين

 0.982 8 املحور الثالث

 0.989 22 الثبات العام للمقياس

ساق لعبارات لالستبيان ويتأثر بمدى ات الداخيليمث  الصدق مدى التجانس  املقياس: صدق -ب

ومتاث  العبارات مع اهلدف من االستبيان بمعنى ه  يقيس االستبيان ما وضع لقياسه؟، وقد تم 

لالستبيان بحساب معامالت االرتباط بني االستجابات باستخدام  الداخيلوساب الصدق 

 معادلة بريسون:   

 

، وكان معام  االرتباط بني 0.94وكان معام  االرتباط بني اإلجابة انأوىل والثانية 

، وعميعها 0.81، وكان معام  االرتباط بني اإلجابة انأوىل والثالثة 0.87اإلجابة الثانية والثالثة 

 لالستبيان. الداخيل( مما يطري إىل الصدق 0.01مستوى ) دالة عىل

 :مناقشة نتائج الدراسة امليدانية وتفسريها -ثالثاً 

 واقع ممارسات مجعية حواء املستقبل يف تنمية املهارات احلياتية للكبار: -أ

غيري تنمية انأرسة والبيئة هبدف إوداث تيف تتمث  رؤية ورسالة عمعية ووا  املستقب  

املجتمع من خالل مرشوعات اجتامعية وثقافية وبيئية تستهدف حتسني احلياة للمرأة  يف إجيايب

والطف  من خالل العم  مع انأرس انأكثر اوتياجًا عىل أساس الارامج واملرشوعات وحماوالت 

 تأنططتها يف سالتوظيف هلذه الفئات ال عىل أساس املساعدة واإلغاثة. وقد وددت اجلمعية 



: التعليم، والبيئة، واملرأة والطف ، واملطاركة املجتمعية، والتطبيك وبنا  هيرئيسة  مكونات

 الطبكات، والدراسات والبحوث والتدريب.

وتتميز إدارة اجلمعية باجلامعية وروح الفريق؛ فقد أشارت منسقة الارامج واملرشوعات 

 إلدارياوليس بطريقة اهلرم  قاعدي عماعيباجلمعية إىل أن القرارات تتخذ داخ  اجلمعية بطك  

وحتقيق  جازواحلامس يف اإلناملؤسسات مما أعطى فريق العم  الطعور باملسئولية  املعهودة يف باقي

  (55).النتائج

ومن ثم تعد عمعية ووا  املستقب  لتنمية انأرسة والبيئة إودى اجلمعيات انأهلية املهتمة 

 ة يف جمالاجلمعي، وهذا االهتامم جا  ضمن منظومة من املرشوعات التي تتبناها بالتعليم يف مرص

 التعليم وتنمية املهارات احلياتية بالتعاون مع العديد من املنظامت القومية والدولية.  

بأمهية دورها يف متكني املرأة بصفة عامة اجتامعيًا وسياسيًا واقتصاديًا  اجلمعيةوإيامنًا من 

صحيًا واملرأة يف املناطق العطوائية بصفة خاصة باإلضافة إىل رفع وعي املرأة بحقوقها وثقافيًا و

يف عملية التنمية(. ونظرًا ملا تعانيه املرأة من انأمية  وكمواطنة مطاركةوواجباهتا )كأم وامرأة منتجة 

نأعامل التي ا يف املناطق انأكثر اوتياجًا أو وصوهلا عىل مستوى تعليمي حمدود، مما جيعلها متارس

حتتاج إىل جهد كبري، ووقت طوي  وعائد حمدود، غالبًا ما تستخدمه للمطاركة يف اإلنفاق عىل 

 .انأرسة لضامن كفاف العيش

                                                           
يارس فتحي اهلنداوي، ونرسين صالح حممد، دور املنظامت غري احلكومية يف ختطيط وتقويم برامج حمو أمية الكبار يف  -55

ة عني شمس باالشرتاك مع املنظم جامعة-الكبارمرص وباكستان: دراسة مقارنة، املؤمتر السنوي الثامن ملركز تعليم 

 ملنظامت غري احلكومية وتعليم الكبار يف الوطن العريب: الواقع والرؤىا"العربية للرتبية والثقافة والعلوم، حتت عنوان 

 .36-35، ص 2010عني شمس،  جامعة-الكبار، مركز تعليم "املستقبلية



 

 

ذلك قامت اجلمعية بالتعاون مع العديد من اجلهات لتنفيذ مرشوعات اجتامعيه  

ائلة دريب وتطغي  املرأة العاستهدفت تدريب وتأهي  املرأة العائلة نأرسة للعم  أمهها مرشوع ت

وهيدف املرشوع إىل تدريب وتطغي  املرأة العائلة أو  .نأرسة بالتعاون مع املجلس القومي للمرأة

أود أبنائها لرفع املستوى االقتصادي لألرسة، وتنمية الوعي البيئي والصحي والسيايس 

عىل  تمر، ومساعدة غري القادراتواالجتامعي لألرسة، وحمو انأمية ونرش مفاهيم التعلم الذايت املس

العم  من خالل جماالت الضامن االجتامعي، وتعدي  اجتاهات املرأة نحو العم  يف بعض املهن 

)مديرة منزل وجليسة الطف  واملسن وصديقة انأرس( ، ورعاية أبنا  انأرس املستهدفة باملدارس 

قديم ال باملؤسسات الطبية لتومساندهتم تعليميا وماديا وخدميا الستكامل تعليمهم، واالتص

 الرعاية الصحية والعالجية والوقائية جمانا لألرس املستهدفة.

 وحيتوي املرشوع عىل مكونان رئيسيان مها:

التدريب عىل بعض املهن التي تتفق مع قدرات املجتمع املحيل واوتياجات السوق وأمهها:  -1

اآليل وأعامل السكرتارية، أعامل البيع مديرة املنزل، جليسة الطف  واملسن، مهارات احلاسب 

 والتسويق، أعامل جتمي  السيدات، التطغي ، التعليم املستمر.

اجلديدة بالتعاون مع رابطة املرأة العربية هبدف  انألفيةمرشوع توظيف املرأة املرصية يف  -2

تساعدها  يمساعدة املرأة العائلة نأرسة يف إجياد فرصة عم  مناسبة هلا يف سوق العم  املرص

عىل االرتقا  باملستوي االقتصادي واالجتامعي نأرسهتا، نظرًا ملا يتطلبه سوق العم  من 

قدرات ومهارات معينة حتتاج إىل تأهي  وتدريب تلك السيدات، ويث يعم  املرشوع عىل 

إوداث نوع من التوافق بني فرص العم  املتاوة يف املجتمع وبني قدرات السيدات املعيالت 

 التأهي  والتدريب هلؤال  السيدات. إعادةأو أود أفراد أرسهن من خالل نأرس 



دور أيضًا يف إعداد وتأهي  الطباب املرصي وهتيئته لسوق العم  من خالل  وللجمعية

تنظيم الدورات التدريبية التي تستهدف تنمية مهاراهتم االجتامعية واحلياتية وخلق روح القيادة 

 وذلك من خالل املرشوعات التالية: ووب العم  االجتامعي لدهيم

لتهيئة الفرص االقتصادية للطباب املرصي، ويث يعم  املرشوع عىل بنا   "إنجاز"مرشوع  -1

قدرات وتنمية مهارات الطباب من خالل دورات تدريبية تعم  عىل تنمية مهاراهتم 

 االقتصادية واالجتامعية والبيئية وتوسيع مداركهم وإعدادهم لسوق العم .

مرشوع بنا  كوادر العم  انأهيل بالتعاون مع املعهد العايل للخدمة االجتامعية بالقاهرة، الذي -2

يستهدف بنا  قدرات طالب الصفني الثالث والرابع باملعهد وتأهيلهم ملواكبة التغريات التي 

 حتدث يف املجتمع و تلبية اوتياجات سوق العم  من أخصائيني اجتامعيني مدربني عىل العم 

االجتامعي انأهيل من خالل تطبيق مهارات معينة و متابعة الطالب يف تطبيقها من أمهها: 

املجتمع املحيل، والتنسيق والتكام  بني منظامت املجتمع، والتعام  مع القضايا التي  دراسة

الترسب  -تفعي  وقوق الطف  -النسا  املعيالت -تعاين منها املناطق العطوائية مث  )انأميه

 تعليم(.من ال

بطك  أسايس بعملية بنا  قدرات العاملني يف اجلمعيات انأهلية وذلك  اجلمعيةكام هتتم  

من خالل: مرشوع اجلمعية احلية والذي يستهدف بنا  قدرات القائمني عىل العم  باجلمعيات 

انأهلية يف جمايل التعليم، ووقوق الطف  من خالل جمموعة من الارامج التدريبية وورش العم  

 (56).لعدد مخس عمعيات أهلية يف حمافظة اجليزة

                                                           
تقويم  -م الكباراملؤمتر السنوي الثاين ملركز تعلي جتربة مجعية حواء املستقبل يف تعليم الكبار، إقبال األمري الساملوطي، -56

،ص 2004مركز تعليم الكبار، -جامعة عني شمس  جمال حمو األمية وتعليم الكبار، يفهود العربية التجارب واجل

312-318. 



 

 

باستقرا  جتربة عمعية ووا  املستقب  يتضح أن دورها يف تنمية املهارات احلياتية لدى 

الكبار، يعد من أفض  أدوار اجلمعيات انأهلية يف مرص، ويث قامت اجلمعية بتدريب وتأهي  

 ل تنظيم الدورات التدريبية التيالنسا  املعيالت، والطباب وهتيئتهم لسوق العم  من خال

تستهدف تنمية مهاراهتم احلياتية واالجتامعية وإعدادهم لسوق العم ، باإلضافة إىل دور اجلمعية 

الرائد يف بنا  قدرات العاملني يف اجلمعيات انأهلية يف جمايل التعليم، ووقوق الطف  وذلك من 

 خالل جمموعة من الارامج التدريبية وورش العم .

 نتائج الدراسة امليدانية: -ب

 .Spssفيام ييل عرض لنتائج الدراسة امليدانية والتي خلصت إليها باستخدام الارنامج اإلوصائي 

 خصائص العينة.-1

 السن، احلالة التعليمية()حيث النسبة املئوية للعينة من  (2جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار السن

 %61.7 74 سنة 35 – 30

 %25 30 سنة 40 – 35

 %13.3 16 سنة فأكثر 40

 %100 120 جمموع

 النسبة املئوية التكرار احلالة التعليمية

 %9.2 11 أمي

 %23.3 28 يقرأ ويكتب

 %67.5 81 تعليم متوسط

 %100 120 جمموع



 باستقراء اجلدول السابق يتضح لنا ما ييل:

 35 – 30أن الغالبية العظمى من املستفيدين من أنططة وبرامج اجلمعية تقع يف الفئة العمرية  -1

وهذا مؤرش يدل عىل أهنم يف سن حيتاجون فيه إىل مزيد من تنمية مهاراهتم  %61.7سنة بنسبة 

 احلياتية.

 .%67.5أن الغالبية العظمى من املستفيدين من ذوي التعليم املتوسط بنسبة  -2

ه  يوجد فرق دال إوصائيًا بني تكرارات استجابات العينة فيام يتعلق بمدى استفادت  -2

املبحوثات واكتساهبن للمهارات احلياتية الالزمة لسوق العم  )املهارات العقلية، املهارات 

( للعينة ²االجتامعية، املهارات التوظيفية(؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل تم وساب قيمة )كا

 واجلدول التايل يوضح ذلك: الثالث،للكطف عن داللة الفروق بني االستجابات الواودة 

( لتكرارات استجابات العينة فيام يتعلق بمدى استفادة املبحوثات واكتساهبن 2نتائج اختبار )كا: (3جدول )

 اجلمعيةللمهارات احلياتية الالزمة لسوق العمل )املهارات العقلية( من األنشطة والربامج التي تقدمها 

 املحور األول: املهارات العقلية
 موافق بشدة

موافق إىل حد 

 ما
درجة  غري موافق

 احلرية

( ²)كا

 املحسوبة

( ²)كا

 اجلدولية

مستوى 

 الداللة

 % ك % ك % ك 0.01

 دال 9.21 135.8 2 5 6 11.7 14 83.3 100 عىل اختاذ القرار. القدرة

 دال 9.21 29.6 2 10 12 46.7 56 43.3 52 عىل التخطيط السليم. القدرة

 غري دال 9.21 9.05 2 20.8 25 36.7 44 42.5 51 عىل معاجلة األفكار. العمل

 دال 9.21 18.2 2 25 30 23.3 28 51.7 62 األمثل للتفكري الناقد. االستخدام

عىل اقرتاح حلول بديلة  القدرة

 للمشكالت.
 دال 9.21 72.8 2 16.7 20 13.3 16 70 84

عىل تنظيم األفكار بطريقة  القدرة

 منطقية.
 دال 9.21 39.65 2 13.3 16 27.5 33 59.2 71

 دال 9.21 83.85 2 17.5 21 10 12 72.5 87 العالقات. إدراك

 



 

 

 ( لتكرارات استجابات العينة فيام يتعلق باملحور األول2( نتائج اختبار )كا4جدول )

 املحور انأول
 عدد

 االستجابات
 درجة احلرية

 (2قيمة )كا

 املحسوبة

 (2قيمة )كا

 املحسوبة

 مستوى

 0.01الداللة 

 دال 9.210 212.8 2 3 املهارات العقلية

يتَّضح من اجلدول السابق وجود فرق ذي داللة إوصائيَّة بني تكرارات استجابات العينة 

املهارات )فيام يتعلق باستفادة املبحوثات واكتساهبن للمهارات احلياتية الالزمة لسوق العم  

(؛ 0.01العقلية( من خالل انأنططة والارامج التي تقدمها عمعية ووا  املستقب  عند مستوى )

(، 9.210اجلدولية ) "2كا "(، وهي أكار من قيمة 212.8املحسوبة ) "2كا "ويث بلغت قيمة 

 وهذا يدل عىل وجود فرق دال إوصائيًّا ولصالح اإلجابات انأكثر تكراًرا.

( أنَّ أعىل النسب يف ك ر عبارات هذا املحور اخلاص 3رقم ) ويتضح من جدول

)باملهارات العقلية التي اكتسبها املبحوثني من انأنططة والارامج التي تقدمها اجلمعية( كانت 

النحو  عىل -وسب ارتفاع نسب املوافقة  -لصالح اإلجابة باملوافقة؛ ويث جا  ترتيب العبارات 

(، تلتها العبارة %83.3يف املركز انأول بنسبة ) "لقدرة عىل اختاذ القرارا"التايل: العبارة انأوىل 

(، وهي مهارة يساعد اكتساهبا بصورة جيدة عىل %72.5بنسبة ) "إدراك العالقات"السابعة 

التعايش والتعام  مع املواقف احلياتية التي يمر هبا الفرد، كام تساعد عىل االتصال الفعال وإقامة 

اح ولول عىل اقرت القدرة"آلخرين، تلتها العبارة اخلامسة ىل الود والتعاطف مع اعالقات تعتمد ع

(. وهي مهارات يساعد اكتساهبا بصورة جيدة عىل تنمية القدرات %70بنسبة ) "بديلة للمطكالت

العقلية لدى الكبار كالتحلي  والرتكيب، والتفكري النقدي، كام تثري لدهيم وب االستطالع 

  Warren مي قدرهتم عىل حتلي  املواقف واختاذ القرارات. ويتفق ذلك مع دراسةواالكتطاف، وتن



White(57)  التي أكدت عىل أن أهم املهارات التي حيتاجها سوق العم  الفعيل هي مهارة االتصال

 مع اآلخرين والقدرة عىل اختاذ القرار السليم يف املواقف الطارئة ومهارة التعام  مع املحيطني.

( لتكرارات استجابات العينة فيام يتعلق بمدى استفادة املبحوثات واكتساهبن 2نتائج اختبار )كا (5جدول )

 للمهارات احلياتية الالزمة لسوق العمل )املهارات االجتامعية( من األنشطة والربامج التي تقدمها اجلمعية

 املحور الثاين: 

 املهارات االجتامعية

 موافق بشدة
موافق إىل حد 

 ما
درجة  موافقغري 

 احلرية

( ²)كا

 املحسوبة

( ²)كا

 اجلدولية

مستوى 

 الداللة

 % ك % ك % ك 0.01

 .تقدير الذات واحرتامها
99 82.5 10 8.3 11 9.2 2 130.55 9.21 

 دال

 دال 9.21 158.45 2 6.7 8 5.8 7 87.5 105 .بناء العالقات السليمة

 دال 9.21 78.05 2 9.2 11 20 24 70.8 85 .العمل ضمن فريق

 دال 9.21 32.55 2 17.5 21 25 30 57.5 69 حتمل املسؤولية االجتامعية.

 دال 9.21 47.45 2 23.3 28 14.2 17 60 75 التواصل مع اآلخرين بإجيابية.

 دال 9.21 70.2 2 23.3 28 8.3 10 68.3 82 .إدارة الوقت

 دال 9.21 39.8 2 11.7 14 30 36 58.3 70 .القدرة عىل التفاوض

 

 باملحور الثاين   ( لتكرارات استجابات العينة فيام يتعلق2( نتائج اختبار )كا6جدول )

 ثايناملحور ال
 عدد

 االستجابات
 درجة احلرية

 (2قيمة )كا

 املحسوبة

 (2قيمة )كا

 املحسوبة

 مستوى

 0.01الداللة 

 دال 9.210 386.2 2 3 الجتامعيةااملهارات 

                                                           
57- White Warren, 1990: Kansaa Career Development Competencies and Life 

Skills for Transition, English, www.eric.ed.gov, p.10. 



 

 

السابق وجود فرق ذي داللة إوصائيَّة بني تكرارات استجابات العينة يتَّضح من اجلدول 

فيام يتعلق باستفادة املبحوثات واكتساهبن للمهارات احلياتية الالزمة لسوق العم  )املهارات 

(؛ 0.01االجتامعية( من خالل انأنططة والارامج التي تقدمها عمعية ووا  املستقب  عند مستوى )

(، 9.210اجلدولية ) "2كا "(، وهي أكار من قيمة 386.2املحسوبة ) "2كا "ويث بلغت قيمة 

 وهذا يدل عىل وجود فرق دال إوصائيًّا ولصالح اإلجابات انأكثر تكراًرا.

( أنَّ أعىل النسب يف ك ر عبارات هذا املحور اخلاص 5ويتضح من جدول رقم )

ة( كانت والارامج التي تقدمها اجلمعي)باملهارات االجتامعية التي اكتسبها املبحوثني من انأنططة 

عىل النحو  -وسب ارتفاع نسب املوافقة  -لصالح اإلجابة باملوافقة؛ ويث جا  ترتيب العبارات 

(، تلتها العبارة %87.5يف املركز انأول بنسبة ) "بنا  العالقات السليمة  "التايل: العبارة انأوىل 

 يف  (، وهي من املهارات ذات انأمهية الكبرية %82.5بنسبة ) "تقدير الذات واورتامها  "الثانية 

نفس الوقت من املهارات الصعبة، ويث يتمكن الفرد خالهلا من معرفة نواوى  يف  وياة الفرد، و 

 (. %70.8بنسبة ) "العم  ضمن فريق "القوة والضعف لديه، تلتها العبارة الثالثة 

 "بنا  العالقات السليمة مـع اآلخرين" ستجابات يتضح لنا أن املهارة وباستقرا  هذه اال

قد اوتلت الرتتيب انأول وهذا أمر منطقي يدل علـى وعـي املبحوثني ويث أن اإلنسان كائن 

اجتامعي بطبعه وال يستطيع أن يعيش بمعزل عـن اآلخرين فإذا أدرك أمهية هذه املهارة وأتقن 

 "ومع اآلخرين. ويتفق ذلك مع دراسة تنفيذها عـاش ويـاة ذات نوعيـة جيـدة متوافقآ مع نفسه 

والتي أكدت عىل أمهية اكتساب تلك املهارة للتعايش والتكيف مع اآلخرين  (58)"إيامن حممد إبراهيم

                                                           
املدارس  املهارات احلياتية لطالب الكتسابإيامن حممد إبراهيم، أساليب تطوير األداء املهني لألخصائيات االجتامعيات  -58

 .2018االعدادية، جملة جامعة الفيوم للعلوم الرتبوية والنفسية، العدد العارش، اجلزء الثاين، 



مهارة تكوين عالقات اجتامعيـة ناجحـة مـع اآلخرين يف املرتبة  جا تبصورة جيدة، ويث 

 %70.8يف املرتبة الثالثة بنسبة   تجا. كام يتضح أن مهارة العم  يف فريق %75انأوىل بنسبة 

يعكس نوعية بعض انأنططة التي تقدمها اجلمعية والتي تم تصميمها بحيث يتعاون املبحوثات 

فيام بينهم، إلنجاز املهمة املطلوبة بام يسمح بتوزيع انأدوار واملهام عليهم، ويث يلتزم ك  منهن 

 املحدد.  املهمة يف الوقتبأدا  

( لتكرارات استجابات العينة فيام يتعلق بمدى استفادة املبحوثات واكتساهبن 2اختبار )كانتائج  (7جدول )

 للمهارات احلياتية الالزمة لسوق العمل )املهارات التوظيفية( من األنشطة والربامج التي تقدمها اجلمعية

 الثالث:املحور 

 املهارات وظيفية 

 موافق بشدة
موافق إىل حد 

 ما
درجة  غري موافق

 احلرية

( ²)كا

 املحسوبة

( ²)كا

 اجلدولية

مستوى 

 الداللة

 % ك % ك % ك 0.01

 دال 9.21 69.35 2 9.2 11 22.5 27 68.3 82 .االستعداد للتدريب

 دال 9.21 93.8 2 13.3 16 11.7 14 75 90 .القدرة عىل إدارة األزمات

 دال 9.21 32.55 2 25 30 17.5 21 57.5 69 .تطبيق نظم العمل ولوائحه

 دال 9.21 40.2 2 15 18 25 30 60 72 .فهم األدوار يف جمال العملت

 دال 9.21 37.05 2 24.1 29 16.7 20 59.5 71 .املرونة

 دال 9.21 46.05 2 17.5 21 20 24 62.5 75 .االنضباط

التمكن من املهارات 

 .األساسية للعمل
 دال 9.21 135.05 2 9.1 11 7.5 9 83.4 100

عىل االبتكار  القدرة

 والتجديد.
 دال 9.21 45.95 2 19.2 22 20.8 23 62.5 75

   ( لتكرارات استجابات العينة فيام يتعلق باملحور الثالث2نتائج اختبار )كا  (8جدول )

 ثالثاملحور ال
 عدد

 االستجابات
 درجة احلرية

 (2قيمة )كا

 املحسوبة

 (2قيمة )كا

 املحسوبة

 مستوى

 0.01الداللة 

 دال 9.210 474.3 2 3 الوظيفيةاملهارات 



 

 

يتَّضح من اجلدول السابق وجود فرق ذي داللة إوصائيَّة بني تكرارات استجابات العينة 

فيام يتعلق باستفادة املبحوثات واكتساهبن للمهارات احلياتية الالزمة لسوق العم  )املهارات 

(؛ 0.01عمعية ووا  املستقب  عند مستوى )الوظيفية( من خالل انأنططة والارامج التي تقدمها 

(، 9.210اجلدولية ) "2كا "(، وهي أكار من قيمة 474.3املحسوبة ) "2كا "ويث بلغت قيمة 

 وهذا يدل عىل وجود فرق دال إوصائيًّا ولصالح اإلجابات انأكثر تكراًرا.

 ( أنَّ أعىل النسب يف ك ر عبارات هذا املحور اخلاص7ويتضح من جدول رقم )

)باملهارات الوظيفية التي اكتسبها املبحوثني من انأنططة والارامج التي تقدمها اجلمعية( كانت 

عىل النحو  -وسب ارتفاع نسب املوافقة  -لصالح اإلجابة باملوافقة؛ ويث جا  ترتيب العبارات 

(، %83.4) ةيف املركز انأول بنسب "التمكن من املهارات انأساسية للعم "التايل: العبارة السابعة 

االستعداد "(، تلتها العبارة انأوىل %75بنسبة ) "القدرة عىل إدارة انأزمات"تلتها العبارة الثانية 

 (.%68.3بنسبة ) "للتدريب

د أمهية تعزيز وتنمية املهارات  وهكذا فإنَّ تأم  النسب املئويَّة إلجابات املبحوثني يؤكر

ساسية للعم ، وإدارة انأزمات، واالستعداد للتدريب احلياتية الوظيفية كالتمكن من املهارات انأ

تمكن املهارات الصعبة، ويث ي وتعتار منالفرد،  الكبرية يف وياةعميعها من املهارات ذات انأمهية 

الصعبة وتقلي  الضغوط بإتباع أساليب علمية  هدوئه يف املواقفخالهلا من املحافظة عىل 

التي أكدت عىل  Walter, Wenda،1996 "(59) ووالتـرويندا "صحيحة. ويتفق ذلك مع دراسة 

                                                           
59- Wenda, Walter: 1996, The Relationship Between Life Skills Vocational 

Education And The Selif Perception of Eleven Domains And Global Self-Worth of 

Incarcerated Wales, English, Vol. 57-06A, p.159. 

 



أن هناك عالقة قوية بني التـدريب املهنـي الواعي وبني تنمية املهارات احلياتية الالزمة للدخول 

 لسوق العم .

وإزا  ذلك يتعنيَّ اإلشارة إىل رضورة توظيف وتساند كافة اجلهود للعم  عىل تنمية 

أن مـا ينفـق علـى اكتساب وتنمية هذه املهارات من جهد أو مال املهارات احلياتية للكبار، ذلك 

ال يعتار بأي وال من انأووال من قبيـ  اإلهدار ب  يعد من أفض  أنواع االستثامر ويث إنه 

 استثامر للعنرص البرشي الذي يعد من أثمن العنارص التي متتلكها املجتمعات اإلنسانية كافة.

: نتائج وتوصيات الدرا
ً
 سة: رابعا

 أوالً: أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج:

أصبح تعليم الكبار اليوم ال هيدف إىل جمرد تعلم القرا ة والكتابة واحلساب، إنام يتضمن تنمية  -1

املهارات احلياتية واالجتامعية، التي بدورها تقود إىل تنمية الفرد وتنمية جمتمعه الذي يعيش 

تعليم الكبار املقدمة يف اجلمعيات انأهلية بمختلف جماالت فيه. وبنا  عليه ارتبطت برامج 

 املهارات احلياتية.

تقوم اجلمعيات انأهلية باعتبارها إودى منظامت املجتمع املدين بدور بارز يف جمال تعليم  -2

الكبار وتنمية املهارات احلياتية لدهيم. ويث تساهم عمعية ووا  املستقب  يف تقديم جمموعة 

والارامج التدريبية من أج  تنمية املهارات احلياتية لدى فئة الكبار، والتي هتدف  من املطاريع

إىل إكساهبم املعارف واملهارات واخلارات التي تتطلبها جودة احلياة للوصول إىل مستويات 

التميز واإلبداع يف املجتمع. ومن أمثلة هذه املطاريع مرشوع توظيف املرأة املرصية يف انألفيه 

لتهيئة الفرص االقتصادية للطباب املرصي، ومرشوع بنا  كوادر  "إنجاز"ة، ومرشوع اجلديد

 العم  انأهيل.



 

 

استفادت املبحوثات من انأنططة والارامج التي تقدمها عمعية ووا  املستقب  ويث اكتسبن  -3

ارات هاملهارات احلياتية الالزمة لسوق العم  ) املهارات العقلية، واملهارات االجتامعية، وامل

الوظيفية(. ويث يتضح وجود فرق ذي داللة إوصائيَّة بني تكرارات استجابات العينة فيام 

يتعلق باستفادة املبحوثات واكتساهبن للمهارات احلياتية الالزمة لسوق العم  )املهارات 

(؛ 0.01العقلية( من خالل انأنططة والارامج التي تقدمها عمعية ووا  املستقب  عند مستوى )

اجلدولية  "2كا "(، وهي أكار من قيمة 212.8املحسوبة ) "2كا "بلغت قيمة  ويث

(، وهذا يدل عىل وجود فرق دال إوصائيًّا ولصالح اإلجابات انأكثر تكراًرا. وهي 9.210)

بنسبة  "إدراك العالقات"(، تلتها مهارة %83.3بنسبة ) "القدرة عىل اختاذ القرار"مهارة 

 (.%70بنسبة ) "لقدرة عىل اقرتاح ولول بديلة للمطكالت ا "(، تلتها مهارة 72.5%)

وجود فرق ذي داللة إوصائيَّة بني تكرارات استجابات العينة فيام يتعلق باستفادة املبحوثات   -4

واكتساهبن للمهارات احلياتية الالزمة لسوق العم  )املهارات االجتامعية( من خالل انأنططة 

 "2كا "(؛ ويث بلغت قيمة 0.01ا  املستقب  عند مستوى )والارامج التي تقدمها عمعية وو

(، وهذا يدل عىل وجود 9.210اجلدولية ) "2كا "(، وهي أكار من قيمة 386.2املحسوبة )

 "بنا  العالقات السليمة"بات انأكثر تكراًرا. وهي مهارة فرق دال إوصائيًّا ولصالح اإلجا

(، تلتها مهارة %82.5بنسبة ) "رتامهاتقدير الذات واو"(، تلتها مهارة %87.5بنسبة )

 (. %70.8بنسبة ) "العم  ضمن فريق"

وجود فرق ذي داللة إوصائيَّة بني تكرارات استجابات العينة فيام يتعلق باستفادة املبحوثات  -5

واكتساهبن للمهارات احلياتية الالزمة لسوق العم  )املهارات الوظيفية( من خالل انأنططة 

 "2كا"(؛ ويث بلغت قيمة 0.01دمها عمعية ووا  املستقب  عند مستوى )والارامج التي تق

(، وهذا يدل عىل وجود 9.210اجلدولية ) "2كا"(، وهي أكار من قيمة 474.3املحسوبة )



تمكن من املهارات ال"فرق دال إوصائيًّا ولصالح اإلجابات انأكثر تكراًرا. وهي مهارة 

(، %75بنسبة ) "القدرة عىل إدارة انأزمات" مهارة (، تلتها%83.4بنسبة ) "انأساسية للعم 

 (.%68.3بنسبة ) "االستعداد للتدريب  "تلتها مهارة 

 ثانيًا: التوصيات:

رضورة تطوير برامج تعليم الكبار بام يتوافق مع التطورات العلمية والتكنولوجية املتالوقة  -1

 لضامن حتقيق التنمية الطاملة لطخصية الفرد.

بالتدريب املهني واحلريف لفئة الكبار ملساعدهتم عىل االندماج يف سوق العم  مع االهتامم  -2

 التوعية املجتمعية وول اجتاه التدريب املهني واحلريف للكبار.

االهتامم بتعليم معلم الكبار للمهارات احلياتية وتدريبه عىل كيفية تنميتها هلم، مع تنمية قدراته  -3

الكبار مهارات  إلكسابم، واستخدام إجرا ات فعالة عىل تطخيص واجات التعلم لدهي

 االتصال الفعال والتفكري الناقد. 

التنسيق بني مؤسسات تعليم الكبار ومؤسسات املجتمع املدين واجلمعيات انأهلية، هبدف  -4

 تعبئة ك  املوارد جتاه تنمية املهارات احلياتية.

ذ لكليات ومراكز تعليم الكبار يف إعداد وتنفيمن مراكز التدريب وخدمة املجتمع با االستفادة -5

 برامج لتنمية املهارات احلياتية لفئة الكبار.

ربط الارامج التي تقدمها منظامت املجتمع املدين بمجاالت العم  وزيادة اإلنتاج، وأن تكون  -6

 خمرجاهتا يف صورة قدرات مهنية وورفية مؤهلة للعم  املنتج يف ك  احلرف واملهن.

اد سلسلة من الكتيبات والنرشات التي تتناول شتى جماالت املهارات احلياتية وأمهية إعد -7

 إكساهبا للمواطن.

 إعداد وقائب تدريبية جمانية لتنمية بعض املهارات احلياتية لدى املتعلمني الكبار. -8
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