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 البحث   مقدمة
إلى  تعداه  غنما  الجماعات,  وشباب  المدرسة  أطفال  على  مقصورًا  يعد  لم  التعلم؛ 
المستمر، هى   الحياة،والتعلم  للجميع, والتعلم مدى  التعليم  الكبار؛فاصبحت مفاهيم عديدة، منها: 

 المعبر الحقيقى عن هذه الحالة االنسانية. 
الكبار من  واصبحت الحاجة ماسة إلى االستراتيجية التى تدفع إلى االنتقال الحقيقى بتعليم  

مرحلة محو األمية األبجدية إلى محو األمية الحضارية ومن االكتفاء بالمعرفة األكاديمة إلى المعرفة  
 المنتجة. 

السعى إلى التحول من محو األمية إلى تعليم الكبار، ومن األمية  وأخذت كافة الدول فى  
األجتماعى،   والتغير  والتمكن  الوعى  على  قائمة  اجتماعية  كظاهرة  األمية  إلى  تعليمية  كظاهرة 

 والتحول من التدريب إلى التنمية المستدامة ومن الحصول على شهادة إلى التعلم مدى الحياة. 
الطويغ الحياة  مدى  التعلم  أجل ى  الفرد من  حياة  دورة  عبر  الرسمى  وغير  الرسمى،  تعليم 

 . تحسين جودة الحياة بشكل مستمر وواع فيما يتعلق بشخصيه وبمجتمعه
أصبحت فكرة التعليم مدى الحياة موضوعًا مركزيًا فى العمل مع اليونسكو لنشر التعلم منذ 

حجر الزاوية أو مبدأ لتنظيم  . حيث أعلنت اليونسكو أن التعلم مدى الحياة يجب أن يكون  1972
   .سياسات التعليم

شرعت عدة دول فى دعم التعلم مدى الحياة ليستفيد منه الطالب والمدرسين والموظفين فى  
التعليم األساسى والتدريب المهنى وبرامج تعليم الكبار، والطالب وأعضاء هيئة التدريس فى برامج 

 . التعليم العالى
 

 مشكلة البحث 
يم فى مصر بصفة عامة ومحو األمية وتعليم الكبار بصفة خاصة لم تتجاوب  تشريعات التعل 

يمكن تحديد مشكلة البحث  ، و مع متتطلبات التعلم مدى الحياة. كذلك تذبذب نسبة األمية فى مصر
 فى التساؤل الرئيس التالى: 

 سفة التعليم مدى الحياة؟ ات تعليم الكبار فى مصر فى ضوء فلما واقع تشريع •
 
 
 
 
 
 
 



 

 ثالبحأسئلة 
 تقوم عليها تشريعات تعليم الكبار؟ما األطر النظرية التى  -1
ما أهم الشواهد واألدلة على تفعيل هذه التشريعات والقوانين فى ضوء فلسفة التعليم مدى  -2

 الحياة؟ 
 ما أهم التجارب الدولية فى التعلم مدى الحياة وانعكاسها فى تشريعات تعليم الكبار؟  -3
 ت التى تواجه تشريعات تعليم الكبار نحو تحقيق تطوير األداء؟ما أبرز الصعوبات والمعوقا -4
 يعات تعليم الكبار فى ضوء فلسفة التعليم مدى الحياة؟ما التصور المقترح لتطوير تشر  -5

 

 البحث أهداف 
 التعرف على األطرالنظرية التى تقوم عليها تشريعات تعليم الكبار.  -
 وتفعيل تشريعات تعليم و الكبار.تحديد دور فلسفة التعليم مدى الحياة فى سن  -
 تحديد أبرز الصعوبات والمعوقات التى تواجه تعليم الكبار نحو تحقيق تطوير األداء . -
 رصد أداء هيئات ومراكزتعليم الكبار فى ضوء فلسفة التعليم مدى الحياة.  -
 بناء تصور مقترح لتطوير تشريعات تعليم الكبار فى ضوء فلسفة التعليم مدى الحياة . -

 

 همية البحث أ
 تتضح أهمية الدراسة الحالية فى األمور األتية: 

تحديد مؤشرات التعليم مدى الحياة التى تتوافر وتلك التى ال تتوافر فى تشريعات تعليم الكبار  -
 فى بعض مواد التشريعات لتطوير أداء هيئات ومراكز تعليم الكبار.والتواصل إلى تعديالت 

ألنش - جديدة  آليات  وإدخال  العربية  تصميم  مصر  جمهورية  فى  الكبار  تعليم  وفعاليات  طة 
 لتطوير األداء.

 والقضاء عليها. اإلسهام فى الجهود المبذولة لمواجهة األمية -
تمثل أهمية لواضعى تشريعات محواألمية ولدى صانعى القرار فيما يتعلق بسياسات تعليم  -

 العصر. الكبار، وتوجيهها إلى األفضل بما يتمشى مع متطلبات ومنطلقات 
 قد تسهم هذه الدراسة فى سد منابع األمية، وكذلك منع االرتداد إليهاواقتراح تشريعات جديدة.  -
فنح أفاق جديدة للتعلم مدى الحياة أمام العديد من المتعلمين الكبار فى ضوء تشريعات تعليم   -

 الكبار الداعمة للتعلم مدى الحياة. 
بار الستكمال عملية التعلم إلى أقصى ما يسمح  توفير فرص عديدة للتعلم أمام المتعلمين الك -

 به إمكاناتهم. 



 

   منهج البحث
 .  المنهج الوصفىبع هذا البحث يت 

 

 أدوات البحث 
 أدات الدراسة التحليلية  -
 استمارة مقابلة الخبراء والمتخصصين فى مجال تعليم الكبار. -

 

 إجراءات الدراسة 
للوقوف على المفاهيم واألطر  تم االطالع على اإلطار النظرى والدراسات السابقة وذلك   -

 ذات الصلة بالتعليم مدى الحياة. الفكرية والممارسات الدولية المتميزة والتجارب الناجحة
 فحص وتحليل تشريعات تعليم الكبار فى مصر وبعض الدول المتقدمة والنامية. -
 تحديد منهج وعينة الدراسة.  -
 مجال تعليم الكبار.إعداد استمارة مقابلة الخبراء والمتخصصين فى  -
التحليلية فى ضوء فلسفة  - أداة الدراسة  الكبار فى مصر باستخدام  تحليل تشريعات تعليم 

 التعلم مدى الحياة. 
 استطالع آراء الخبراء والمتخصصين فى تعليم الكبار. -
 التحليل الكمى لتشريعات تعليم الكبار فى ضوء فلسفة التعلم مدى الحياة.  -
كما   - الدراسة  نتائج  مدى عرض  التعلم  فلسفة  فى ضوء  الكبار  تشريعات  واقع  فى  تتمثل 

 الحياة.
 تقديم التصور المقترح لتشريعات تعليم الكبار فى ضوء فلسفة التعلم مدى الحياة.  -

 

 ئج البحث  أهم نتا
 مؤشرات فلسفة التعلم مدى الحياة فى محور السياسة التعليمية تتطلب مزيد من التحديد.  -
 : ؤشرات التى لم تتوافر فى محور السياسة مال -

 تنص تشريعات تعليم الكبار صراحة على مفهوم التعلم مدى الحياة.  •
التعلم مدى الحياة دون  تضمن التشريعات أحقية المتعلمين الكبار فى االلتحاق ببرامج  •

 التقيد بمرحلة عمرية معينة.
تضمن التشريعات انسيابية وتكامل العالقة بين الهاكل التنظيمية للمؤسسات وغير   •

الرسمية المقدمة لخدمات تعلم الكبار مدى الحياة لمدة عشر سنوات على األقل.تنص 



 

تعلم مدى الحياة يشمل التشريعات على وجود نظام لجودة تعليم الكبار فى ضوء فلسفة ال
 البرامج والمؤسسات ومقدمو الخدمة والمعلمين والميسرين والمشرفين.

تلزم التشريعات بوجود خطة استراتيجية واضحة للتعلم مدى الحياة لمدة عشر سنوات  •
 على األقل. 

تنص التشريعات على وجود نظام لجودة تعليم الكبار فى ضوء فلسفة التعلم مدى الحياة   •
 رامج والمؤسسات ومقدمو الخدمة والمعلمين والميسرين والمشرفين. يشمل الب

 تتضمن التشريعات استمرار الكبار فى التعليم ومنع ارتدادهم إلى األمية.  •
 

 المؤشرات التى توافرت فى محور الحوكمة ولكن تحتاج إلى مزيد من التحديد والتوضيح.  -
دارة ومتابعة كل العمليات وآليات ة التى تتولى سلطة إتحدد التشريعات الهيئة أو الجه •

 ذات الصلة ببرامج تعليم الكبار.
تحدد التشريعات األهداف المراد تحقيقها خالل برامج تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة،  •

 وتطرح االستراتيجيات المتنوعة لتحقيق هذه األهداف. 
 

   البحثو مقرتحات توصيات  
 الكبار جزء ال يتجزأ من قانون التعليم الوطنى.  م ضرورة أن يكون قانون تعلي  -
يؤدى يؤكد على حق الفرد فى التعليم، وتبنى استراتيجية تعليم الكبار فى التزام الدولة الذى   -

 سياق التعلم مدى الحياة، ودعم المؤسسات التى تعنى بتعليم الكبار ماديًا ومعنويًا. 
رؤية   - كافة، تبنى  بأنواعه  التعليم  غايات  إطارها  فى  تنتظم  الحياة  مدى  للتعلم  عامة 

شامل يضمن توفير فرص العمل المتنوعة المرنة لجميع    واستراتيجاياته، ومؤسساته فى اطار
 المواطنين،دون تميز، طول حياتهم. 

النظامى والتعليم   - التعليم  وجود اطار تشريعى ينظم ويضبط العالقات بين مختلف أنماط 
ا والتعليم  النظامى  التعليم  غير  مسارات  بين  للتكامل  الداعمة  الثقافة  وغرس  نظامى  لال 

ين كافة أفراد المجتمع. واستدماج االعتراف بنواتج التعلم غير النظامى  المتعددة والعمل ب
ووضع نظام للمعادالت بين نواتج التعلم النظامى وغير النظامى والالنظامى وفقا للمرجعيات  

 والمعايير القومية. 
وجود التنظيم المؤسسى الذى يتولى عمليات االعتراف والتصديق على المؤهالت ومعادلتها  -

وتفعيل إطار قومى للمؤهالت يسمح بمعادلة الشهادات والخبرات التى يحصل   مع وضع
 عليها الدارس من مسارات التعليم المختلفة. 

التنسيق بين الشركاء: مثل النقابات، واصحاب الحرف والمهن اليدوية، وشركات التوظيف،  -
 .ومقدمى الخدمات التعليمية والتدريبية، ومنظمات المجتمع المدنى


