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 مقدمــة
 ديمقراطي حق التعميم بأن راسخاً  إيماناً  العربية مصر لجميورية السياسية القيادة تؤمن 
 الدولة سياسات لتحقيق الرئيسة واألداة التقدم، إلى المصريين ومدخل المصريين لجميع إنساني

 صور في التعميم بأىمية السياسية القيادة إيمان وتجمى. الحياة مناحي لكل واإلصالح التنمية في
 المدارس مثل الحديثة العالمية األنظمة واستحداث التعميم، بأنيعام 9109 عام اعتبار منيا عديدة

 وىدفت. الثانوية بالمرحمة التقويم نظم وتطوير األولى الدراسية الصفوف مناىج وتطوير اليابانية
 التعميم، في عالية جودة تحقيق إلى مصر في الجامعي قبل يمالتعم إلصالح االستراتيجية الخطط
 اإلتاحة عدالة وتحقيق المجتمعية، والمشاركة لالمركزية المؤسسي والتأصيل النظم كفاءة ودعم
 المعرفة مجتمع إلى التحول يتيح بما المصريين، لجميع المتكافئة التعميمية الفرص وتوفير
 .العالمي االقتصاد في التنافسية القدرة وامتالك
ى مناحى الحياة، بسبب االنفجار المعرفى ومع التطور الذي تشيده البشرية اليوم فى شت       

والتسارع التقني وسيولة االتصال والتواصل فقد برزت تحديات كبيرة أمام الناس جماعات وأفراد، 
؛ الذي لم يعد مقصورًا التعمموعرف الخبراء بأن وسيمتيم األساسية لمواجية ىذه التحديات ىو 

؛ فأصبحت مفاىيم عديدة، منيا: الكبارإلى  عمى أطفال المدرسة وشباب الجامعات، إنما تعداه
التعمم لمجميع، والتعمم مدى الحياة، والتعمم المستمر، ىي المعبر الحقيقي عن ىذه الحالة 

 اإلنسانية.
 في التنوع إلى التعميمية السياسة تسعى أن بضرورة تنادي التربويين أصوات وتعالت      
 بين التكامل التقويم، ومستوى طرق في والتعدد والتعمم التعميم طرق في والمرونة المناىج

مكانية والتدريب، التعميم مؤسسات  واالىتمام المتعمم، أراد متى التعميم مؤسسات إلى العودة وا 
 ال التركيز وبات بل(. 999 ،9105 الدين، جمال ناديو) والميني التعميمي واإلرشاد بالتوجيو
نما وحده العمر مدى عمى الحياة طوال التعمم عمى يقتصر  وعمقيا الحياة باتساع أيضاً  وا 

Lifelong and Lifewide . 
 الديموجرافية التطورات من مجموعة الكبار بتعميم المتزايد االىتمام في ساىم وقد     

 :منيا واالجتماعية، واالقتصادية



 المساعدة ينشدون ما وغالباً  حياتيم طوال التغير في يستمرون الكبار بأن المتزايد اإلدراك-
 حاجة ىناك أن كما عمر أي في يحدث والتطور النمو أن حيث المتغيرات؛ تمك مع لمتعامل
 .الحياة عمى واإلقبال والنمو التطور استمرار عمى يساعد مما المتقدم؛ السن في حتى لمتعمم

 وانخفاض العمر سنوات لزيادة نتيجة السكان إجمالي من الكبار السكان فئة نسبة ارتفاع-
 .المواليد معدالت

 الدراسة مشكمــــــة
 في حاسما عامال الكبار تعميم مجال في التشريعات تعتبر ومتطور متغير عالمي مناخ ظل في

 مع لتتواكب تشريعاتيا مراجعة إلى األمم وتحتاج المجتمع، تقدم في الميم الميدان بيذا النيوض
 مدى التعمم منيا ميمة تربوية فمسفات وظيور العولمة عصر في خاصة العصر مستجدات

 .الحياة
 :فى التساؤل الرئيس التالى ومن خالل ماسبق يمكن تحديد مشكمة الدراسة

 ما واقع تشريعات تعميم الكبار في مصر في ضوء فمسفة التعميم مدى الحياة؟
 ومن هذه المشكمة تطرح الدراسة األسئمة التالية:

 ما األطر النظرية التي تقوم عمييا تشريعات تعميم الكبار؟ -0
ما أىم الشواىد واألدلة عمى تفعيل ىذه التشريعات والقوانين في ضوء فمسفة التعميم مدى  -9

 الحياة؟
 وانعكاسيا فى تشريعات تعميم الكبار؟ في التعمم مدى الحياةما أىم التجارب الدولية  -3
ما أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجو تشريعات تعميم الكبار نحو تحقيق تطوير  -4

 األداء؟
 لتصور المقترح لتطوير تشريعات تعميم الكبار في ضوء فمسفة التعميم مدى الحياة؟ما ا -5

 أهــــــــداف الدراسة
 تستيدف الدراسة تحقيق األىداف التالية: 
 .األطر النظرية التي تقوم عمييا تشريعات تعميم الكبار التعرف عمى .0
 عميم الكبار.تحديد دور فمسفة التعميم مدى الحياة في سن وتفعيل تشريعات ت .9
 تحديد أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجو تعميم الكبار تحو تحقيق تطوير األداء. .3



 ىيئات ومراكز تعميم الكبار في ضوء فمسفة التعميم مدى الحياة.رصد أداء  .4
 لتطوير تشريعات تعميم الكبار في ضوء فمسفة التعميم مدى الحياة.بناء تصور مقترح  .5

 أهميــــــة الدراسة
 تتضح أىمية الدراسة الحالية في األمور اآلتية:

تحديد مؤشرات التعمم مدى الحياة التى تتوافر وتمك التى ال تتوافر في تشريعات تعميم  -
الكبار، والتوصل إلى تعديالت في بعض مواد التشريعات لتطوير أداء ىيئات ومراكز 

 تعميم الكبار.
دخال آليات جديدة ألنشطة وفعاليات ت - عميم الكبار في جميورية مصر تصميم وا 

 العربية لتطوير األداء.
 اإلسيام في الجيود المبذولة لمواجية األمية والقضاء عمييا. -
 :ــات الدراسةمصطمحـــ
 Legislations Adult Education تعميم الكبار تشريعات

 الدراسة الحالية بأنيا:إجرائيا في تعرف تشريعات تعميم الكبار 
قوانين محو األمية وتعميم الكبار التي تسنيا السمطة التشريعية في صورة مكتوبة، وتحتوي عمى 
جراءات عمل ىيئة تعميم الكبار وشئون محو  قواعد قانونية منظمة لميام وأنشطة ومعامالت وا 
األمية وتعميم الكبار في جميورية مصر العربية، ومن مجموع ىذه القواعد القانونية تتكون 

 التشريعات، التي تنظم وتدير شئون مجال محو األمية وتعميم الكبار في المجتمع المصري.
والئحتو التنفيذيو، وتعديمو المتمثل  0990لسنة  8دراسة الحالية عمى تقويم قانون رقم وتقتصر ال

باعتباره القانون المعمول بو حاليا حيث ألغيت ما سبقتو من  9119لسنة  030في القانون رقم 
 قوانين.

 Lifelong Learning التعمم مدى الحياة: 
 لحالية بأنو:الدراسة اإجرائيا في يعرف التعمم مدى الحياة 

تعميم مستمر في كافة المراحل العمرية ييدف الكتساب الدارس الميارات األساسية والثقافة   
الوطنية وتطوير الميارات االجتماعية والمينية، وىو تعميم يحق لمجميع دون تمييز يتيح انتقال 



عيل كافة أنماط التعميم الدارس/ المتعمم بين المسارات التعميمية المتعددة طوال الحياة من خالل تف
 الرسمي، وغير الرسمي والالرسمي. 

  Bleem Framworkمجاالت إطار عمل بيميم: 
ىي مجاالت إطار العمل التي حددىا إطار عمل بميم لمعمل عمى النيوض بالتعمم مدى الحياة 
ج في بمدان العالم وتتضمن خمسة مجاالت رئيسة تتضمن: السياسة، الحوكمة، المشاركة والدم

 واإلنصاف، الجودة، التمويل.
 السياسة

ىي أطر العمل الوطنية طويمة األمد، المرتبطة بالحق اإلنساني في التعمم، والتي توجو السياسات 
 الشاممة، والدامجة، والمتدرجة ضمن منظور تعميمي ممتد لمدى الحياة، 

 الحوكمة
ىي تيسير تطبيق وتطوير سياسة وبرامج تعميم الكبار وتعمميم، وتقييميا بطرق فعالة وشفافة 

 ومسئولة ومنصفة. 
 التمويل

زيادة االستثمار وتمويل التعميم، ىي االستراتيجيات المالية الحكومية المتكاممة التي تسعى إلى 
اإلجمالي القومي بما يحقق المستويات العالمية في نسبة االنفاق فى التعميم بالنسبة إلى الناتج 

 .% عمى األقل(6)
 المشاركة والدمج واالنصاف

ىي توفير فرص تعميمية متساوية، ومالئمة، وقائمة عمى االحتياجات التعميمية الفعمية واحتياجات 
  .فالتوظي
 الجودة

شمولية متعددة األبعاد، لجودة عمميتي التعميم والتعمم، من خالل ضمان ىي مفيوم وممارسة 
 . والتدريب المستمر أثناء الخدمة جودة البرامج التعميمية، وتأىيل المعممين والميسرين،

 خطة الدراسة
 منهــــج الدراسة 

 استخدم في الدراسة الحالية المنيج الوصفي التحميمي، وأسموب تحميل المحتوى.



 أدوات الدراسة 
 أداة الدراسة التحميمية -
 باراستمارة مقابمة الخبراء والمتخصصين في مجال تعميم الك -
  إجراءات الدراسة 
المفاىيم واألطر اإلطالع عمى اإلطار النظري والدراسات السابقة وذلك لموقوف عمى  -

 الفكرية والممارسات الدولية المتميزة والتجارب الناجحة ذات الصمة بالتعمم مدى الحياة.
 فحص وتحميل تشريعات تعميم الكبار فى مصر، وبعض الدول المتقدمة والنامية.  -
 تحديد منيج وعينة الدراسة. -
إعداد أداة الدراسة التحميمية لرصد واقع تشريعات تعميم الكبار في مصر في ضوء فمسفة  -

 التعمم مدى الحياة. 
 إعداد استمارة مقابمة الخبراء والمتخصصين فى مجال تعميم الكبار. -
ضوء فمسفة  تحميل تشريعات تعميم الكبار في مصر باستخدام أداة الدراسة التحميمية في -

 التعمم مدى الحياة.
 استطالع آراء الخبراء والمتخصصين فى تعميم الكبار -
 التحميل الكمى لتشريعات تعميم الكبار في ضوء فمسفة التعمم مدى الحياة. -
عرض نتائج الدراسة كما تتمثل في واقع تشريعات الكبار في ضوء فمسفة التعمم مدى  -

 الحياة.
تقديم التصور المقترح لتشريعات تعميم الكبار في ضوء فمسفة التعمم مدى الحياة في   -

ضوء نتائج تحميل تشريعات تعميم الكبار في مصر وما أسفرت عنو نتائج استطالع آراء 
 الخبراء والمتخصصين وأدبيات تعميم الكبار في ضوء فمسفة التعمم مدى الحياة.

 
 
 
 

 



 مستخلص الدراسة

 

استيدفت ىذه الدراسة تقويم تشريعات تعميم الكبار فى ضوء فمسفة التعمم مدى الحياة. 
ولتحقيق ىذا اليدف رصدت الدراسة أىم مبادئ ومؤشرات التعمم مدى الحياة والتجارب الدولية 

 التى تتضمن ممارسات متميزة فى مجال تعميم الكبار والتشريعات المنظمة ليا. 

التى تشمل محاور:   Belemمدى الحياة وفق إطار عمل بيميم  وفى ضوء مؤشرات التعمم
اة الدراسة إعداد أدالسياسة، والحوكة، والمشاركة واالنصاف والعدالة، والتمويل، والجودة، تم 

، وىى قانون رقم التشريعات الحالية لتعميم الكبار فى مصرمواد  المستخدمة فى تحميل التحميمية
، والالئحة التنفيذية لمقانون 9119لسنة  030ثل في القانون رقم وتعديمو المتم 0990لسنة  8

، واعتمد فى تقويم تشريعات تعميم الكبار عمى تكامل النتائج المستمدة من 0990لسنة  8رقم 
تحميل المحتوى، وتوظيف آراء الخبراء والمتخصصين فى مجال تعميم الكبار فى الييئة العامة 

ات مختمفة عمى مستوى الجميورية، وكذا آراء بعض السادة لتعميم الكبار وفروعيا بمحافظ
رؤساء الجياز التنفيذى السابقين، والرئيس الحالى، عالوة عمى رصد الصعوبات والمعوقات التى 

 تواجو تعميم الكبار فى مصر.

أن مؤشرات فمسفة التعمم مدى الحياة التى تتوافر فى وقد أسفرت نتائج الدراسة عن 
%( والمؤشرات التى لم تتوافر بمغت نسبة 97.36لكبار بمغت نسبة )تشريعات تعميم ا

تتوافر مؤشرات فمسفة التعمم مدى الحياة فى محور السياسة  %(، كما يتضح أنو79.64)
 محور المشاركة/االنصاف/، و %(51فى محور الحوكمة بنسبة )، و %(44.11التعميمية بنسبة )
فى  محور التمويل بنسبة ، و %(09.51بنسبة ) فى  محور الجودة، و %(6.67العدالة بنسبة )

وبيذا يتضح توافر نصف مؤشرات محور الحوكمة يمييا مؤشرات محور السياسة  %(.90.49)
 ثم مؤشرات التمويل، ثم مؤشرات الجودة وأخيرا مؤشرات المشاركة والعدالة بنسب قميمة.

متوافرى فى كل محور من وتتضمن نتائج الدراسة تفاصيل المؤشرات المتوافرة وتمك غير ال
محاور بيميم، وتتناول نتائج مقابمة المختصين والخبراء، وأىم المعوقات والصعوبات التى تواجو 

 تعميم الكبار. وفى ضوء ذلك تم تقديم التصور المقترح لتشريعات لتعميم الكبار.
  
 


