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 -تقييم سياسات تعليم الكبار في كوبا على ضوء معايير الكفاءة
 وإمكانية اإلفادة منها في مصر الفعالية –العدالة 

                                                           
 )*( د. منى شعبان عثمان

 الملخص
الكوبي في مجال تعليم الكبار والسياسات  هدفت الدراسة إلى استقراء التاريخ 

الن كوبا خالية من األمية، وذلك لتقويم سياسات  ع الداعمة له، السيما بعد إ 
   .تعليم الكبار بها، على ضوء معايير الكفاءة، والعدالة، والفعالية

وتنطلق أهمية الدراسة الحالية من أهمية تعليم الكبار باعتباره استثمارًا في رأس  
المال البشري في فئة البالغين، من منطلق خبراتهم التراكمية ومهاراتهم الحياتية  

حلية، كما أنه من األهمية بمكان   مالتي يمكن توظيفها لخدمة مجتمعاتهم ال
توجيه صانعي السياسات التعليمية والقيادات العاملة في مجال تعليم الكبار في  

  تي ليم الكبار كالخبرة الكوبية، المصر إلى بعض النماذج الناجحة في مجال تع
زال وجهة الباحثين في مجال سياسات تعليم الكبار على مستوى االتحاد  ت ال

 اإلقليمي لدول أمريكا الالتينية ذاتها.
توظيف أسلوب القياس  ) دراسة الحالة (، وب المونوجرافي وباستخدام المنهج

  ، يم الكبار في كوباسياسات تعل تم تحقيق أهداف الدراسة، وتقويمالمعياري 
تقديم الخدمات والرعاية، تكافؤ الفرص  والتي تمثلت في سياسات التمويل،

وعلى ضوء المجتمع المدني،  منظمات تفعيل الشراكة مع سياسات التعليمية، و 
تم التوصل إلى بعض مجاالت وآليات تطوير سياسات تعليم الكبار في  ذلك

 مصر على ضوء الخبرة الكوبية. 

 
 الفيوم. جامعة -التربية التعليم، كلية وسياسات التربوية اإلدارة مدرس)*(
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An assessment of adult education policies in 

Cuba  in the light of criteria of  Efficiency, 

Equity and Effectiveness and taking advantage 

of them in Egypt 
 

Abstract 
 

The study aimed at extrapolating Cuban history in the 

field of adult education and the policies supporting it, especially 

after the announcement of Cuba free of illiteracy, and 

assessment of adult education policies in the light of criteria of 

Efficiency, Equity and Effectiveness. 

The significance of the current study is due to the importance of 

adult education as an investment in humans   in the category of 

adults, in terms of skills and expertise accumulated in their lives 

that can be used to serve their communities, it is also important  

guidance of  policy makers and educational leaders working in 

the field of adult education in Egypt for some successful models 

in the field of adult education  as  the Cuban model , which is 

still of interest to researchers in the field of adult education 

policies at the level of the regional Association of Latin 

American countries themselves. 

By Using a monographique  approach, and employing 

the methods of  benchmarking, the objectives of the study have 

been achieved and adult education policies in Cuba have been 

assessment as represented in financing policies, and the 

provision of services and care, and equal educational 

opportunities, and policies aimed at activating the partnership 

with civil society organizations. In the light of what was 

mentioned some mechanisms to development of policies and 

mechanisms of adult education in Egypt in light of the Cuban 

model were attained. 
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 تقييم سياسات تعليم الكبار في كوبا في ضوء معايير
 الكفاءة والعدالة والفعالية وإمكانية اإلفادة منها في مصر

 إعداد
 )*( د. منى شعبان عثمان

 مقدمة
إن حركات تعليم الكبار في العالم أجمع تم تأسيسها من منطلق أيديولوجي  

، ومن  ونتائجهسياسي فيما يتعلق بالتأصيل لتبني فكر تعليم الكبار، أو بأبعاده 
هنا فإنه ثمَّة عالقًة جدليًة تبادليًة بين السياسة والتعليم بصفة عامة، وتعليم  

 أدوات والمعرفة والكتابة، قراءة،الكبار بصفة خاصة؛ وذلك من منطلق كون ال
 بالحياة.  تربط العقل وكونها وسائل للكبار،  الداخلي العالم لتنمية

  لديهم  بأن هؤالء الكبار افتراضاته في تكمن الكبار تعليم قوة ومن هنا فإن
 إلى بالحاجة يشعرون  حين الحياتية مهاراتهم وتطوير جادة للتعلم، دوافع

واالقتصادية، أو   االجتماعية أوضاعهم لتطوير أهميتها  ويدركون  المعرفة،
 األوضاع السياسية لمجتمعاتهم.

  من  األولى القضية -الكبار إحدى برامج تعليم باعتبارها -  األمية وألن " قضية
 وطأة تحت  تئن حيوية بشرية لقوى  واإلقصاء واالستبعاد، التهميش، قضايا
  والسياسية،  التعليمية، المستويات  كافة على المتعددة التحديات  من معقدة حزمة

  لسياسات  ونتيجة بالمجتمع، االندماج سياق خارج قوى  لتجعلها واالقتصادية؛
  التنمية  عائد  من واألصيلة األساسية حقوقها امتالك في حقها أهدرت  عامة

م، 1948فقد قام " اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام  (1)". والتطوير
التعليم أساس إصالح سياسات التعليم خالل   في بالحق واالهتمامات المتزايدة 

الخمسينات والستينات من القرن الماضي في العديد من الدول ومن بينها دول 
 ( 2)أمريكا الالتينية". 

 
 الفيوم. جامعة -التربية  التعليم، كلية  وسياسات التربوية اإلدارة مدرس )*( 
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لتعليمية أهمية صياغة  لذا أدرك مخططوا التعليم، وصانعوا السياسات ا
، وسياسات عامة لدعم برامج تعليم الكبار على كافة األصعدة  إستراتيجيات 

 والمستويات الدولية؛ والسيما في دول أمريكا الالتينية.
  التربوية؛  النظم ورقابة تقييم  في ذا أهمية بالغة التربوية المعايير ويعد استخدام

  النظم، ولكونها  تلك في التغيير واتجاه التطور، مستوى  على للتعرف سعًيا
  وظروفه، النظام عن ومتسقة  دقيقة وبيانات  بمعلومات  اإلمداد  في تساهم

  النظام  عليها يكون  قد  التي والمالمح بالمتغيرات  والتنبؤ االتجاهات  وتحليل
  وبناء  السليمة، القرارات  إصدار في يساعد  مما المستقبل؛ في التعليمي

الداعمة، إضافة إلى أن استخدام تلك المعايير في مجال تعليم   السياسات 
 الكبار له أثر بالغ في تقييم أنظمته وتطويرها.  

ولقد كانت أمريكا الالتينية مهد " الثورات الراديكالية التي نادى بها الفيلسوف  
والمفكر التربوي باولو فريري، والتي دعت إلى إثارة الوعي االجتماعي، أو ما  

 . (3)ببث السياسة والمبادرة إلى الفعل"يعرف 
وكانت هذه الثورات إحدى جوانب نجاح حمالت تعليم الكبار بدول أمريكا  
الالتينية، وتمثل كوبا إحدى أهم تلك الدول التي طبقت مثل هذه النظرية  

 بمنظور جديد، وخارج نطاق القهر االقتصادي واالجتماعي.  
يفة  ونظًرا الرتباط تعليم الكبار في كوبا بنظرية رأس المال البشري؛ " فإن الوظ

السياسية لتعليم الكبار تبدو جلية ضمن مشاريع التحول االقتصادي  
واالجتماعي والسياسي، ونموذج ما يعرف باشتراكية القرن الحادي والعشرين 

 .(4) في كوبا"
م  1959وألن تعليم الكبار في كوبا أعقب ثورتها السياسية واالجتماعية عام 

 أيقنواية عامة، وعلى يد شباب كنسيج مكمل لنهضة اقتصادية واجتماعية وفكر 
أهمية شحذ الهمم؛ لتحقيق تقدم تعليمي ملحوظ في مجال تعليم الكبار لمحو  
 أمية ماليين األميين وحتى اليوم. واستطاعت كوبا بذلك أن " تسجل أفضل
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المرتفعة عام ألفين وثالثة عشر، حيث   البشرية التنمية  مجموعة في تحسن
 .(5)  خمسين"حصلت على الترتيب التاسع وال

من األهمية بمكان أن يتم تقييم   -التي أبهرت العالم  -لذا فإن الخبرة الكوبية 
سياساتها؛ بهدف رصد آليات اإلفادة منها في صياغة وتطوير سياسات تعليم  

 الكبار في مصر. 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

 إذا وسياساته فهأهدا من انطالًقا الكبار تعليم فإن التنمية؛ قاطرة هو التعليم ألن
  األزمة من الخروج إلى السبل أحد  تقييمها وتطويرها يعد  آليات  توافرت  ما

 مصر. في الراهنة االقتصادية
  بينها  ومن -العربية  الدول " دعوة اإلسكندرية، مؤتمر توصيات  أكدت  لذا

  االستفادة  مـع الكبار تعليم مجال في لتجاربها شامل تقويم إجراء إلى -مصر
 .(6)والعربية"  الدولية الخبرات  من

 بلغت  والتي مصر في األميين أعداد  بشأن الواردة اإلحصاءات  ولقد أشارت  
سنة   15% في الفئة العمرية 22سنوات فأكثر،  10في الفئة العمرية % 21

عشر وفًقا   وأربعة ألفين عام 35: 15% في الفئة العمرية من 14فأكثر، 
 وجود إلى ،(7)إلحصائيات الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار في مصر 

 استقراء مما يتطلب  األميين، ومن ثم تفاقم قضية تعليم الكبار، أعداد  في وفرة
 لمواجهتها. المجال ذات  في األجنبية الخبرات 

  كما أشارت نتائج بعض الدراسات العلمية إلى بعض جوانب القصور في 
السياسات المتعلقة بتمويل تعليم الكبار في مصر. فعلى سبيل المثال، أثبتت  

أن التكلفة السنوية المقدرة لتغطية برامج تعليم الكبار   ( 8)نتائج دراسة علمية 
% من التكلفة المطلوبة؛ وذلك العتماد  12م ال تغطي سوى 2007عام 

ت المالية  سياسات تمويل برامج تعليم الكبار في مصر على المخصصا
 الحكومية.
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كما أوضحت نتائج دراسة أخرى أن تفعيل المشاركة المجتمعية في مجال تعليم  
: َتناُثر جهود منظمات (9) من أهمها الكبار يواجه العديد من المشكالت،

المجتمع المدني، وغياب التنسيق والتكامل بينها، وقصور وتضارب المعلومات 
ومحدودية تأثير بعضها في تقديم خدمات حقيقية  والبيانات المتاحة عنها، 

 ألبناء المجتمع.

ويشير وجود مثل هذه المشكالت إلى القصور في السياسات المتعلقة بدعم  
  الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في مجال تعليم الكبار.

وألن االقتصاد المصري لم يكن بمعزل عن األزمة االقتصادية العالمية، وزاد  
حدة في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما تالها " حيث مر األمر 

  تضخم تمثلت في بحالة االنتقال مرحلة المصري وال يزال في االقتصاد 
مما دعى إلى   معدالت البطالة؛ وارتفاع الطاقات اإلنتاجية المستغلة، انخفاض 

  ضرورة توافر سياسات مالية، وتجارية، وتعليمية عامة تستهدف تحقيق 
  التوازن؛ وذلك من أجل االنتقال إلى الوضع المأمول عقب الثورات الشعبية 

(10) . 
 التالي: يتتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس مَّ ومن ثَ 

تقييم سياسات تعليم الكبار في كوبا في ضوء معايير الكفاءة، كيف يمكن 
 والعدالة والفعالية لإلفادة منها في مصر؟ 

 األسئلة الفرعية التالية: يرئيسمن السؤال ال ويتفرع
الخلفية التاريخية، والسياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، لتعليم الكبار  ما  •

 في كوبا؟ 

  الكبار  تعليم مجال في كوبا انتهجتها التي والسياسات  اإلستراتيجيات  ما •
 معايير الكفاءة، والعدالة، والفعالية؟ ضوء في

 تطوير سياسات تعليم الكبار؟ما محاوالت مصر في مجال  •

أوجه اإلفادة من إستراتيجيات وسياسات تعليم الكبار في كوبا في ما  •
 ؟ تطوير سياسات تعليم الكبار في مصر
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 أهداف الدراسة:
 تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي: 

 استقراء تاريخ تعليم الكبار في كوبا، والسياسات الداعمة له.  -1

 تحديد اإلستراتيجيات والسياسات الكوبية المتعلقة بمجال تعليم الكبار   -2

 العدالة، الكفاءة، معايير ضوء في كوبا في الكبار تعليم سياسات  تقييم -3
 .والفعالية

في  الكوبية والسياسات  اإلستراتيجيات  من اإلفادة الوقوف على أوجه -4
 الكبار، وآليات التغلب على صعوبات تنفيذها.  تعليم مجال

 أهمية الدراسة:
 ترجع أهمية الدراسة الحالية إلى ما يلي: 

توجيه صانعي السياسات التعليمية إلى استقراء الخبرة الكوبية في مجال   •
التخطيط، وصياغة استراتيجيات وسياسات تعليم الكبار، حيث " القت 
كوبا اهتماًما بالًغا باعتبارها نموذًجا في دراسات أفريقية حول تعليم الكبار  

 . (11)في كل من ناميبيا، وموزنبيق" 
دعم القيادات العاملة في مجال تعليم الكبار في مصر من خالل  •

إطالعهم على جوانب القوة في سياسات تعليم الكبار في كوبا، وآليات 
 مجال تعليم الكبار.  اإلفادة من الخبرة الكوبية في 

 حدود الدراسة:
 تتمثل حدود الدراسة الحالية في اآلتي: 

اقتصرت الدراسة على تقييم السياسات الكوبية   الحدود الموضوعية: •
المتعلقة بالتمويل، وتقديم الخدمات، وتكافؤ الفرص التعليمية، والشراكة  

 مع منظمات المجتمع المدني.
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دولة كوبا؛ باعتبارها إحدى دول  على الدراسة اقتصرت  :ةالمكانيود الحد •
خمسينات القرن أمريكا الالتينية ذات الخبرة في مجال تعليم الكبار منذ 

 . المنصرم

العام   إجراء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني منتم  :ةالزماني ودالحد •
 م. 2014  /2013 جامعيال

 منهج الدراسة واألساليب المستخدمة:
استخدمت الباحثة المنهج المونوجرافي )دراسة الحالة(، لدراسة الحالة الكوبية 

التاريخي؛ لتتبع سياسات تعليم الكبار في كوبا، وفي إطاره تم توظيف المنحى 
واالجتماعي الذي أفرز تلك  واالقتصادي، والسياسي، والسياق التاريخي،

 م.1959السياسات قبيل وإبان وعقب ثورة  
كما استلزم تقييم سياسات تعليم الكبار في كوبا على ضوء معايير الكفاءة،  

لمعياري، من خالل استخدام  والعدالة، والفعالية توظيف أسلوب القياس ا
المعايير كمحكات يمكن من خاللها تحقيق موضوعية التقييم، ويقصد بالقياس  

  أو األداء تقييم أساسه على  يمكن  معيار أو مرجعية نقطة المعياري " استخدام
المنجزات، داخلًيا على مستوى البرنامج، وخارجًيا على مستوى مؤسسات 

، وقد تم استخدام هذا األسلوب نظًرا (12)المجتمع المدني ذات العالقة" 
 لمالءمته لتقييم السياسات التعليمية. 

 مبررات اختيار دولة الدراسة:
 استهدفت الباحثة تقييم سياسات تعليم الكبار في كوبا للمبررات اآلتية: 

ثمة تشابه كبير بين الظروف السياسية والسياسات المتعلقة بها، في كل   -1
م في 1952عملتا بالنظام االشتراكي عقب ثورتا من كوبا ومصر، حيث 

 م في كوبا، واآلن تعمال بالنظام الديمقراطي.1959مصر، 

كل من كوبا ومصر، تتبع سياسات عامة تدعم النظام المركزي وتركز   -2
السلطة والتخطيط في يد الدولة ومؤسساتها، وال سيما في مجال تعليم  

 وحتى اآلن في مصر. الكبار حتى منتصف الثمانينيات في كوبا 
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وجود تشابه في الظروف االقتصادية بين كوبا ومصر، فبالنظر إلى نمو   -3
االقتصاد القومي في كوبا ومصر، فإنه ثمة فارق طفيف في معدالت 

% عام   2.8النمو بينهما، " ففي كوبا معدل نمو االقتصاد القومي 
دة  م، نتيجة الحصار االقتصادي الذي فرضته الواليات المتح2011

م، نتيجة لألزمة  2011% عام 2.2وفي مصر (، 13) األمريكية على كوبا. 
 . (14)االقتصادية العالمية، واألوضاع االقتصادية المتردية في مصر" 

وألن تعليم الكبار قائم على االقتصاد واالستثمار في رأس المال البشري؛ فإن 
فروق االجتماعية،  الخبرة الكوبية يمكن رصد أوجه اإلفادة منها، مع مراعاة ال

 والثقافية، والدينية بين كوبا ومصر.
 مصطلحات الدراسة:

 تتحدد مصطلحات الدراسة فيما يلي: 
 Policiesسياسات:  -1

  تحقيق  تستهدف ،النشاطات  من مجموعة وتنفيذ  تطويرتعني " ات لغة:سياسال
 الصالحية من قدر بفاعلية إلى  هاتطبيق ويحتاج محددة، أهداف أو هدف

 . (15)" والسلطة
واإلبداع في  ،والتطوير ،تخطيط النشاطات من خالل البحث " :واصطالًحا

مختلف الحقول والمنظمات الحكومية والخاصة، على مختلف المستويات 
  ،العوامل الثقافيةلكل من اإلقليمية أو الوطنية، مع الوضع في االعتبار 

 .(16) واالجتماعية  ،واالقتصادية
عبارات تقريرية تم االتفاق عليها،   ويمكن تعريف السياسات إجرائًيا على أنها:

لبرامج   ستراتيجيةاالحتكام إليها عند تنفيذ المهام واألنشطة اإلو  وصياغتها،
لحملة  واألهداف بعيدة المدي  ،على ضوء التخطيطتعليم الكبار ومتابعتها، 

 معرفة القراءة والكتابة في كوبا. 
    Adult Educationتعليم الكبار  -2

 . (17) تستهدف الراشدين"  التي التكوين  عمليات   مجموع يعني"لغة: 
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يعني "عمليات تربوية منظمة تستهدف فئة البالغين، للمتسربين من   واصطالًحا:
التعليم، أو كبديل للتعليم األولي في المدارس والجامعات؛ لتحسين مؤهالتهم  

 (18) المهنية التقنية، أو تطوير قدراتهم، أو إغناء معرفتهم."
قدراتهم؛ بهدف محو  "تعليم البالغين لتطوير مهاراتهم، وتنمية  يعني وإجرائًيا:

أميتهم وذلك دون النظر إلى جنسهم، أو عمرهم، أو لونهم، أو مكانتهم  
 االجتماعية".

يراد بها تلك العبارات التي تم   وسياسات تعليم الكبار بالدراسة الحالية:
صياغتها، واالحتكام إليها عند تخطيط، وتنفيذ، ومتابعة برامج وأنشطة تعليم  

 الكبار في كوبا. 
  Criteria ر:معايي -3

"نموذج متحقق أو متصور لما ينبغي أن يكون عليه   تعنيالمعيار لغة: 
 .( 19) الشيء، والجمع معايير" 

"مقاييس معيارية، أو أطر مرجعية، أو عالمات تمايز، تم   تعنيواصطالًحا: 
استخدامها للحكم على مدى تحقيق مستويات األداء، أو هي التوقعات الخاصة  

 ( 20) بالفعالية، والتوافق مع القواعد والتعليمات والنتائج واالستدامة".
 Effectiveness الفعالية: -4

ويراد بها وصف كل ما  ،(21) "مقدرة الشيء على التأثير تعنيالفعالية لغة: 
 ( 22)هو فاعل". 
التحليالت التي تقيس جودة النتائج، أو تحقيق األهداف، " تعنيواصطالًحا: 

 ( 23)وفق مؤشرات واضحة وأدلة تعكس الفعالية". 
محكات يمكن من خاللها تقويم  وإجرائًيا معايير الكفاءة والعدالة والفعالية: 

سياسات تعليم الكبار، من حيث: درجة كفاءة االستخدام األمثل لموارده، 
ن كافة مستفيديه، وفعالية سياساته وبرامجه في تحقيق  وعدالة توزيع خدماته بي 

 أهدافه. 
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 الدراسات السابقة:
فيما يلي عرض ألهم الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة مرتبة من  

 األقدم إلى األحدث على النحو التالي: 
  تعليم ( بعنوان: "2001)  Schugurensky, D. and Other :دراسة •

  في للبالغين التربوية السياسة: طرق  مفترق  الالتينية  في أمريكا البالغين
  تعليم   سياسة   في الرئيسةَ  االتجاهات  وتناولت الدراسة ،(24)التسعينياِت" 

، الالتينية  أمريكا في البالغين   حيث وصف تعليم  خالل عقد التسعينيات 
  والتمويل  العاّمة ، السياسة   ناحية من  بالمهمش، الالتينية أمريكا في البالغين 

لالرتقاء  اقترحت  التي  واإلستراتيجيات  الدينامية   وُتوّضَح الدراسة. العامّ  
التي تواجهه. وتوصلت  والتحديات  الالتينية، أمريكا في البالغين بتعليم

الدراسة إلى أن إصالح السياسات التعليمية عامل أساسي لتحسين تعليم  
ارتباط برامجه بالقضايا الرئيسة والحياتية  البالغين في المنطقة، فضاًل عن 

لهم، مثل: القضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان، والمواطنة، والديمقراطية،  
والفاقة، والتنمية الريفية، والحكم الذاتي، وأهمية تضافر جهود الشباب 
أنفسهم، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، في إطار إستراتيجية تضع  

ستقراء التجارب المتميزة في ذات المجال بدول أمريكا  في أهم أهدافها ا
 الالتينية، وكافة أنحاء العالم.

تعليم الشباب والبالغين في  بعنوان: " Clara, Maria (2007) دراسة: •
وأجرى الدراسة فريق من المركز اإلقليمي ، (25) أمريكا الالتينية والكاريبي" 

ل أمريكا الالتينية. واستهدفت لتعليم البالغين، ومجلس تعليم البالغين بدو 
الدراسة تحليل السياسات التعليمية، والبرامج الحكومية المدنية المتعلقة  
بتعليم البالغين في بداية األلفية الثالثة، في عشرين بلد في أمريكا  
الالتينية، وركزت على الحالة الكوبية، من حيث: عالقة السياسة التربوية  

السياسة الكوبية بسياسات بلدان أخرى في  بالسياسة العامة، ومقارنة 
أوضحت النتائج بروز سياسات خمس مشتركة بالدول  . وأمريكا الالتينية
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المشمولة بالدراسة، هي الحق لكل مواطن بالغ في التعليم، وربط تعليم  
البالغين بالعمل، وتدريب المربين، والتنوع الثقافي واالجتماعي للمستفيدين  

كما أشارت النتائج   المستمر، وتقليل معدالت الفقر. والمساهمين، والنمو 
إلى أن حملة معرفة القراءة والكتابة في كوبا تبنت سياسات لربط التعليم  
بالحياة االجتماعية، عن طريق استخدام الراديو والتليفزيون في برامج  
الحملة، وتم توظيفه أسوة بكوبا في فنزويال، وبوليفيا، واألرجنتين،  

هذا فضاًل عن توجه   والمكسيك، واإلكوادور، ونيكاراجوا، وبيرو.والبرازيل، 
الحملة الكوبية نحو حشد الشباب للعمل ضمن برامج الحملة، وهو ما 
يفسر السياسة العامة للدولة نحو الحشد، وتكوين المواطن االشتراكي،  

 حتى أعلنت كوبا خالية من األمية. 
ا يمكن للمدرسة  ( بعنوان: "ماذ2013) Boughton, Bobدراسة:  •

 وقد ، (26)الكوبية لتعليم الكبار أن تقدم لسكان أستراليا األصليين 
استهدفت الدراسة تحليل جوانب القوة والضعف في الخبرة الكوبية في  
تجربة تعليم الكبار تحت شعار " نعم أنا يمكن أن" ) أحشد، أتخرج، 

من إستراتيجيات أساعد الموظفين، أولد مشروًعا(، والتي تمثلت في العديد 
تقرير المصير الفعالة، والتي واجهت التراث التربوي الذي خلف نحو  

% من السكان الكوبيين األميين، واستطاعت في التسعينيات أن تصل  40
إلى أكثر من مئتي ألف أمي في الريف بتمويل من الكومنولث، والحكومة 

لية، وعينة من  ومن خالل المقابالت المتعمقة مع أفراد من الجا الرسمية.
العاملين بالحملة، وممثلي الوكاالت المحلية، والمالحظة، وفحص 
التقارير، وأوضحت النتائج أنه من جوانب قوة حملة معرفة القراءة والكتابة  
الكوبية أن هدفها تعبئة المواطنين نحو التربية، وتوجيههم ألن تكون  

تدريبي على مهارات األمية مشكلة المثقفين ال األميين، وكون المحتوى ال
القراءة والكتابة نابًعا من البيئة المحيطة، ويلبي متطلبات اإلنتاج بها،  
والتنسيق مع المنظمات المحلية لتزويد الخريجين بفرص العمل؛ لحفزهم  
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على مواصلة التعليم، أو تشغيلهم بالبرنامج ذاته، وأسندت مسؤولية تولي  
إلى السكان المحليين. كما توصلت  األدوار القيادة في التعبئة والمشاركة 

إلى أنه للنجاح الكوبي أثار سلبية، تمثلت في دعم األمم المتحدة، وتوجه 
األنظار إلى كوبا وإهمال تجارب أخرى ناجحة في ذات المجال ذلك أدى 

 إلى نقد االشتراكية من جانب ذوي التوجهات األخرى. 
القراءة حملة معرفة ( بعنوان: "2014) Kempf, Arloدراسة:  •

التعلم الرسمي والضمني في التعليم  :والكتابة الكوبية في خمسين
واستهدفت الدراسة تقييم سياسات حملة معرفة القراءة ، (27)الثوري" 

والكتابة في كوبا منذ ثورتها، وعلى مدار خمسين عاًما، من منطلق أن  
لدراسة التعليم الكوبي حلقة الوصل بين مؤسسات الدولة والجالية. وهدفت ا

إلى قياس الوظيفة األيديولوجية للسياسة التعليمية، من خالل رصد  
مخرجات المشروع الوطني الثقافي االجتماعي الذي يستنكر االيديولوجية  
الرأسمالية، المتمثل في حملة معرفة القراءة والكتابة، ودعم االشتراكية.  

المساواة   وتوصلت الدراسة إلى أن سياسات تعليم الكبار في كوبا تبنت 
والوصول إلى الفئات المهمشة في الريف عن طريق الشباب الحضري  
المثقف من المتطوعين، ضمن مناهج ومواد تدريبية مسيسة؛ لتحقيق  

كما أوضحت من خالل تحليل المحتوى أن تلك   الغرض المادي للتعليم.
المناهج تخاطب االحتياجات االجتماعية وتلبي المتطلبات الثورية في آن  

حد، من خالل التعامل مع القضايا الحية في حياة الطالب الكوبيين  وا
كالمقارنة بين معدل دخل الفرد في أمريكا الالتينية مقارنة بالواليات  
المتحدة في عام، أيًضا النفوذ القوي لوزارة التربية من خالل اإلشراف على  

، مؤسسات الدولة القيادية الثقافية، مثل: المسرح    الوطني جلسوالم الوطني 
، ذلك كله مكنها من  الوطني والمعهد  الوطني، النشر ودار للثقافة ، للَفنّ 

 توجيه األهداف السياسية واالجتماعية. 
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 تعليق عام على الدراسات السابقة: 
 من خالل عرض وتحليل الدراسات السابقة يتضح اآلتي:

  في  الكبار تعليم   سياسات  التوجهات الرئيسية في تناولت الدراسات السابقة •
وعرضت ألهمية إصالحها؛ من أجل تحقيق عدالة  ، الالتينية أمريكا

المواطنة، والديمقراطية، والتنمية الريفية. كما طرحت نماذج لسياسات 
تعليم الكبار في كوبا، ومنها تكافؤ الفرص، وربط تعليم الكبار بسوق  

اعية لدى الكبار،  العمل، والتنمية والتدريب، والحشد وتنمية النزعة الجم
كما عرضت لجوانب القوة والضعف في الخبرة الكوبية في مجال تعليم  
الكبار، وربطت تعليم الكبار من خالل برامجه ومناهجه بالوظيفة  

 األيديولوجية للسياسة التعليمية بوجه عام.  
استهداف سياسات تعليم   اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في •

راسة، بينما اختلفت عنها في التوجه البحثي حيث تمحورت الكبار بالد 
بعض الدراسات السابقة حول توجهات سياسات تعليم الكبار، أو تحليلها، 

 أو تقييم حملة تعليم الكبار على مدار خمسين عاًما. 
بتقييم تلك السياسات على ضوء معايير   وتفردت الدراسة الحالية  •

 الكفاءة، والعدالة، والفعالية. 
تمكنت الباحثة من االستفادة من المناهج واألساليب   وعلى وجه اإلجمال •

البحثية المستخدمة في الدراسات السابقة في اختيار المنهج البحثي  
المالئم للدراسة الحالية، كما تم توظيف بعض نتائجها في تفسير نتائج  

 الدراسة الحالية.
قتصادية، واالجتماعية  وفيما يلي عرض للخلفية التاريخية، والسياسية، واال

لسياسات تعليم الكبار في كوبا، وأهدافه، وسياساته، وتقييم تلك السياسات في 
 والفعالية، وذلك على النحو التالي:  والعدالة، الكفاءة، ضوء معايير
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 أواًل: إستراتيجيات تعليم الكبار في كوبا: 
لتعليم الكبار الخلفية التاريخية، والسياسية، واالقتصادية، واالجتماعية  -أ

 في كوبا: 
َسْت جمهورية كوبا عام  م، بعد أن  1901م، بعد صدور دستورها عام 1902ُأسّ 

م، حيث حكمت الواليات المتحدة كوبا 1898كانت مستعمرة إسبانية حتى عام 
م، تلى ذلك إعادة بناء لكافة  1902لمدة أربع سنوات حتى االستقالل التام 

ستعمار األمريكي، وتزامن ذلك مع ظهور حركة مراحل التعليم الرسمي إبان اال
التنوير؛ وهي الحركة الطالبية التي نادت بإصالحات تعليمية شاملة عام  

م برزت الهوية الكوبية القومية بداًل من طغيان  1940م، وبإقرار دستور 1933
م استخدم الثوريون  1959السياسات التربوية اإلسبانية واألمريكية، وعقب ثورة 

للترويج للعقيدة الماركسية، وأنشئت مدارس لألمر الثوري، وبدأت  التعليم
 (   28) تباشير االهتمام بتعليم الكبار تلوح في األفق الكوبي. 

في تنفيذ   بدأت  استقاللها عقب ثورتها الشعبية  على كوبا  وبعد أن حصلت 
  العالمي  بالنظام يتصل بعضها بالغة، تحديات  التنمية؛ حيث واجهت  مسارات 

  البناءات  بطبيعة يتعلق اآلخر والبعض  الثانية، العالمية الحرب  بعد  الجديد 
صعوبة ذلك  الموقف زاد  االستعمارية، ومما القوى  من ورثتها التي االجتماعية

" فقد  (29) الذي لمسته إبان فترة االستعمار. واالجتماعي االقتصادي التفاوت 
  مالي وهيكلي داخلي كبير عانت  فرض الحصار االقتصادي األمريكي تشويه

كوبا، نتج عنه أزمة اقتصادية، تمثل أثرها في نقص حاد في الخدمات  منه
والحاصالت الزراعية، وأضحى الهدف هو السعي لتعليم وإنتاج أفضل، من  
خالل المسئولية االجتماعية، وتشجيع المبادرات الفردية في ظل االشتراكية  

بداعية لدى األفراد، عقب تطبيق برنامج القراءة  البنائية، وتنمية القدرات اال 
 ( 30)والكتابة في كافة أنحاء البالد." 

ومن ثم فإن الخبرة الكوبية بصورتها السابقة تلبي وتعزز تطبيق االشتراكية  
الديمقراطية ضمن مشاريع التحول السياسي واالقتصادي واالجتماعي، "ويعد 
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التوجه نحو محو أمية ماليين األميين، من خالل الحملة الشعبية لمعرفة 
ي، والتي قادها آالف  القراءة والكتابة، أحد البرامج الموازية للتعليم النظام 

المتطوعين من الشباب، والحملة الحكومية التي قادها الراديو، والتليفزيون  
الكوبي من خالل البرامج التعليمية للكبار، تعميًقا للوظيفة السياسية لتعليم  

   (31)الكبار في كوبا". 
 س،ومارك خوسيه مارتي الحالية تسترشد بأفكار ا"والخبرة الكوبية بصورته

الحزب الشيوعي في صف م، والذي و 1992منذ صدور دستور  ولينين، وانجلز
 (32)". بأنه القوة الرئيسة للمجتمع والدولة كوبا

والسياسية، واالقتصادية، واالجتماعية لتعليم الكبار  ، وتعتبر الخلفية التاريخية
النوع من التعليم  في كوبا إفراًزا لسياسات تعليمية وأيديولوجيات موجهة لذلك 

الذي يستهدف فئة مؤثرة في عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية في  
 المجتمع الكوبي، وفيما يلي عرض موجز ألهم أهداف تعليم الكبار في كوبا. 

 األهداف اإلستراتيجية لتعليم الكبار في كوبا: –ب 
 توافر تضمن  الكبار تعليم  سياسات  اإلستراتيجية التي أفرزت  األهداف إن

  متكافئة لكافة المستهدفين، تعليمية فرص  وتوافر العاملة، القوى وكفاءة
وتتمثل أهم األهداف   .بينهم والمساواة االجتماعي الترابط وتعزيز

 االستراتيجية لتعليم الكبار في كوبا فيما يلي: 
 دعم االشتراكية:  -1

 ويتم ذلك من خالل اآلتي:
األهداف االشتراكية، وربطه بالسياسة  توجيه تعليم الكبار لخدمة  •

 االشتراكية العامة للدولة.

نشر المبادئ األخالقية: عن طريق تثبيت القيم، والمبادئ الثورية بين   •
 كافة المواطنين؛ السيما المعلمين والمتعلمين ببرامج تعليم الكبار. 

تسييس المناهج، والتعامل مع القضايا الحية في حياة الدارسين،   •
 ( 33)التعليم التقني للبالغين. وظهور 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1


 د/ منى شعبان عثمان                   تقييم سياسات تعليم الكبار 

 مجلة التربية املقارنة والدولية 193

 

م2015 إبريل – الثانيالعدد   

ترسيخ القيم الفردية والجماعية كإحدى مبادئ االشتراكية، )ودعم   •
المواطنة بإعادة تشكيل الهوية السياسية واالجتماعية الجيدة، من خالل 
تأثيث عقول الدارسين باأليديولوجية السياسية(؛ فقد أكدت تقارير البنك  

المشاركين للعمل الفردي  الدولي أن تعليم الكبار يزيد كفاءة
والجماعي، وأن امتالك مهارات الحساب، والقراءة، والكتابة يزيد ثقتهم  

 ( 34)بأنفسهم في تعامالتهم مع السوق. 
دعم المتعلمين في أهدافهم الخاصة، والبعد عن وضع أهداف   •

دولة  70للمتعلمين طبًقا لنظرية فريري والتي عملت بها أكثر من 
 ( 35)مؤسسة.  500ل أكثر من حول العالم من خال

 دمج الطالب واألسرة والجالية في برامج تعليم الكبار.  -2

 :خالل اآلتي  من ويتم ذلك
استشارة الطالب المنخرطين في برامج تعليم الكبار بشأن ما يطرح   •

 عليهم من محتوى تدريبي. 

وتدريبهم؛ وذلك من  الكوبية األسر كافة وخبرات  جهود  من االستفادة •
 . األمية محو لمعلمي االنضمام في مساعدتهم أجل

دعم دور الجالية )المجتمع المحلي( في حفز المتعلمين، والمشاركة  •
 في توفير بعض اإلمكانات المادية؛ لتسهيل تقديم الخدمة لهم.

 . التركيز على التعلم النشط والتشاركي ببرامج تعليم الكبار -3

 :خالل من وذلك  

بصرية أثناء تنفيذ أنشطة برامج تعليم   السمع المعينات  استخدام •
 الكبار.

الكبار كوزارتي اإلعالم في الترويج   تعليم ببرامج  الوزارات  مختلف دمج •
للمشاركة الشعبية في حملة محو األمية، والصحة لتقديم مختلف  

 . خدمات الرعاية الصحية للدارسين
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لبرامج تعليم المركزية اإلدارة، وتأكيد الدور األيديولوجي والسياسي  -4
 ( 36)الكبار. 

 :خالل من وذلك 
إشراك األسر والجالية في مختلف العمليات اإلدارية بدًء بالتخطيط   •

 وانتهاًء بمتابعة برامج حملة محو أمية السكان الكوبيين. 
ومن مجمل األهداف سالفة الذكر لتعليم الكبار في كوبا، تمثلت سياسات ذلك 

تلك األهداف، واستهداف تحقيقها من خالل تطبيق  النوع من التعليم في تلبية 
السياسات المتعلقة بالحشد لدعم االشتراكية، وتسييس المناهج، وتمويل  
البرامج، وتقديم الخدمات، وتكافؤ الفرص التعليمية، وتأكيد دور الجالية  
ومؤسسات المجتمع، والمشاركة في مجال تعليم الكبار، تلك هي أهم سياسات 

في كوبا والتي سوف يتم تقييمها فيما يلي، وفي ضوء معايير   تعليم الكبار 
 الكفاءة والعدالة والفعالية، وذلك على النحو التالي: 

ثانًيا: سياسات تعليم الكبار في كوبا وتقييمها في ضوء معايير الكفاءة، 
 والعدالة، والفعالية:

 تتمثل سياسات تعليم الكبار المستهدفة بالدراسة فيما يلي:
 يل.التمو  •

 الخدمات. تقديم •
 التعليمية.  الفرص  تكافؤ •
 المجتمع. منظمات  مع الشراكة •

  الكفاءة، معايير  ضوء في  وفيما يلي عرض تفصيلي لتلك السياسات، وتقييمها
 :والفعالية والعدالة،

 : سياسات التمويل -1

نظًرا إليمان الحكومة الكوبية بأهمية التمويل في نجاح حملة معرفة القراءة  
  الميزانية؛  من  قدر كما تم تخصيص ، بالتمويل إدارة خاصة إنشاء  والكتابة، تم 
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وتمثلت سياسات تمويل   .والفالحين العمال فئات  بين  الكبار تعليم ثقافة لنشر
 :تعليم الكبار في كوبا فيما يلي

من خالل تخصيص بند من ميزانية حملة   تقديم الدعم المادي للدارسين: •
  المتطوعين كحافز  للشباب  المادي معرفة القراءة والكتابة لتوفير الدعم

 . األمية لمحو الشعبية  الحملة في أنشطة للمشاركة

  : حيث شاركت كل من الحكومة، والكنائس، التنويع في مصادر التمويل  •
لدولية. في حين هدد ا والوكاالت  االجتماعية، والحركات الخاّص، والقطاع

استمرارية سياسات التمويل ونجاحها ضعف الشفافية فيما يتعلق باألمور  
المالية من جانب القطاع الخاص، وندرة المعلومات عن التبرعات المالية، 

 ( 37) وظهور أولويات جديدة للتمويل.

 والبالغ، والكتابة القراءة تعليم حملة على الحكومي زيادة حجم اإلنفاق •
  وبيرو  بالمكسيك مقارنة  التربوي في كوبا، اإلنفاق  جملة من ،3.6%

، وذلك (38)  البرامج. ذات  على التربوي  اإلنفاق حجم من % 1 تنفقا اللتين 
وفًقا لما اقترحته الحملة العالمية لتعليم الكبار، ومنظمة األمم المتحدة  

قل على برامج تعليم  % على األ3للتربية والثقافة والعلوم البد من إنفاق 
، ونظًرا الهتمام الحكومة الكوبية بتنفيذ (39)الكبار حتى تحقق أهدافها. 

سياسات التمويل الداعمة لإلنفاق على برنامج تعليم الكبار،" فقد فاق 
م، طبًقا لتقرير المراقبة  2006% عام 6معدل اإلنفاق الحكومي عليه 

 ( 40)الخاص". م، وضآلة مساهمة القطاع 2009العالمية عام  
فكوبا من بين الدول المشمولة بالرعاية من المنظمات الدولية  تلقي المنح: •

  ، (41)العاملة في مجال تعليم الكبار، حتى تم إعالنها خالية من األمية. 

مليون دوالر من   17.5كما صدق الكونجرس على تزويد كوبا بمبلغ 
ضمان استمرارية  ميزانية الدعم االقتصادي لدعم البرامج واألنشطة؛ ل 

 ( 42)  سياسات وبرامج اإلصالح االقتصادي والتعليمي.
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وبالنظر إلى تلك السياسات الخاصة بالتمويل وتقييمها وفًقا للمعايير الثالثة  
، فإن سياسات التعليم التي جعلت حجم  فيما يتعلق بمعيار الكفاءةفإنه، 

اهتماًما بالًغا بتلك البرامج،  % قد أولت 6اإلنفاق على تعليم الكبار يتجاوز
وزادت من جودة مخرجاتها في كوبا حتى تم إعالنها دولة خالية من األمية،  
وساهم ذلك في ارتفاع معدل العائد االقتصادي من االستثمار في برامج تعليم  
الكبار عن طريق إنفاق المخصصات المالية من مصادر التمويل الحكومي، 

زانية الدعم االقتصادي من الواليات المتحدة  أو تلقي المنح سواء من مي
األمريكية، أو من المؤسسات الدولية المانحة ذات العالقة بمجال عمل تعليم  

م خصصت وزارة التربية األمريكية لتعليم الكبار  1981الكبار، "ففي عام 
مليون$   17.6اعتماًدا ضمن برنامج اتحادي يقضي بتوزيع المنح، وخصصت 

مليون   42،. في حين يوجد (43)مية للكبار الكوبيين والهايتيين. "للخدمات التعلي
 أمي بدول أمريكا الالتينية.  

سواء على مستوى الخدمات أو  -فإن توزيع ما تم إنفاقه وحول معيار العدالة 
على برامج حملة القراءة والكتابة في   -على مستوى عدالة التوزيع الجغرافي

% في عقد 3اإلنفاق التربوي، والذي تجاوز  من جملة 3.6 2.5كوبا والبالغ 
، (44)م 2006% من جملة اإلنفاق التربوي عام 6التسعينات، وتم زيادته إلى 

لم يرتبط بجنس الدارس، أو لونه، أو عرقه، أو معتقده، وإنما تم شمول كافة  
المواطنين البالغين؛ والسيما في المناطق الفقيرة والمهمشة باإلنفاق، والتمتع  

 فة الخدمات.بكا
، فإن ما تم إنفاقه على تعليم الكبار في كوبا وفيما يتعلق بمعيار الفعالية

%، قد حقق  1مقارنة بدول كالمكسيك وبيرو، والذي ال يتجاوز اإلنفاق فيهما 
األهداف االشتراكية الرامية إلى دعم االشتراكية، وإشراك كافة طوائف وفئات 

ل على ذلك نجاح الحشد ومشاركة الشباب  المجتمع في تعليم الكبار، ومما يدل
المتطوعين والجالية في برامج تعليم الكبار، كما أن تنوع مصادر تمويل تلك  

 والوكاالت  الخاص، القطاع  الكنائس، البرامج في كوبا واشتراك الحكومة،
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الدولية في التمويل داعًما قوًيا لفعالية سياسات التمويل الكوبي لبرامج تعليم  
 حقيق أهدافه.الكبار وت

وعلى وجه اإلجمال، فإن سياسات التمويل على مستوى برامج حملة القراءة  
والكتابة في كوبا قد حققت الكفاءة الداخلية والعدالة والفعالية، كما حققت أيًضا  
معيار الكفاءة الخارجية على المستوى الدولي عند مقارنة معدالت اإلنفاق، في  

على مستوى مؤسسات المجتمع المدني نظًرا   حين لم تحقق الكفاءة الخارجية
 لضعف الشفافية في بعض األمور المتعلقة باإلنفاق على تلك البرامج. 

 سياسات تقديم الخدمات:  -2

 وتمثلت سياسات تقديم خدمات تعليم الكبار في كوبا فيما يلي:

وذلك من حيث تسهيل الخدمات االجتماعية   تقديم الخدمات االجتماعية: •
والرعاية الصحية، من خالل برامج  والنقل، والطعام،  من اإلسكان،

خاصة، وبغض النظر عن القدرة على اإلنفاق، أو المكانة الوظيفية، أو  
فضاًل عن توفير الكتب الدراسية ألولئك المنخرطين  المنزلة العائلية، 

 ( 45)ببرامج تعليم الكبار. 

خدمات في مجال توفير ال –فكوبا تمتلك  تقديم الخدمات الصحية: •
أفضل رعاية صحية من بين كافة دول أمريكا الالتينية، ألن   -الصحية 

سياسة توفير الخدمات الصحية لكافة المواطنين كانت أولوية الحكومة 
م، رغم الصعوبات االقتصادية التي  1992-م1960الكوبية ما بين عامي 

عانت منها؛ فمنذ تعهد فيديل كاسترو بجعل كوبا قوة عظمى، وعقد 
اقية تقديم الرعاية الصحية مقابل النفط لفنزويال، تمتلك كوبا أعلى نسبة  اتف

 ( 46)أطباء في العالم نسبة إلى عدد السكان. 
وعند تقييم سياسات تقديم الخدمات للدارسين ببرامج تعليم الكبار على ضوء  

قد تحقق بدرجة عالية ألن   فإن معيار الكفاءةالمعايير الثالثة سالفة الذكر 
المخرجات الفعلية أوضحت قدرة تلك السياسات على وفائها بمتطلبات  

لبرنامج،  الدارسين من إسكان، ونقل، وطعام، ورعاية صحية على مستوى ا
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% بين  100ويؤكد ذلك نسبة وصول نسبة من يجيدون القراءة والكتابة إلى 
، وهنا يبدو تحقيق أحد (47) عاًما  24، 15الكوبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 

أهداف تعليم الكبار في كوبا، وتحقيق الدور األيديولوجي لتعليم الكبار، وربطه  
فت تقديم الخدمات للمواطنين الكوبيين، بالسياسة العامة للدولة، والتي استهد 

وزيادة أعداد المنضمين لتلك الصفوف رغبة في التمتع بتلك الخدمات، ومن ثم  
 فقد تحققت الكفاءة الخارجية لسياسات تقديم الخدمات في كوبا. 

، فإن مختلف الخدمات شملت كافة الدارسين دون وفيما يتعلق بمعيار العدالة
مستوى جودة الخدمات وخاصة الصحية، أو على مستوى  تمييز، سواء على 

توزيعها بين الريف والحضر، أو على مستوى شمولها للقادرين مالًيا وغير  
 القادرين، ووفًقا ألولويات الحكومة الكوبية. 

فقد تحققت بعض أهداف تعليم الكبار والمتمثلة في:   وحول معيار الفعالية،
ركة على المستويين الفردي والجماعي، من  دعم المواطنة، وزيادة كفاءة المشا

خالل تطبيق سياسات تقديم الخدمات بمختلف أنواعها لكافة الدارسين ببرامج  
تعليم الكبار، ويعد ذلك من العوامل الداعمة لزيادة معدالت المشاركة، وارتفاع 

 نسب الشعور بالمواطنة بين الدارسين.
 سياسات تكافؤ الفرص التعليمية:  -3

السياسات في تكافؤ الفرص بين قاطني الريف والحضر، والذكور تمثلت تلك 
واإلناث، وبين الشباب والمسنين؛ فالحكومة الكوبية انتهجت مبدأ العدالة 

 ( 48)  والنتائج. الفرص  إتاحة في والمساواة بين كافة المواطنين 
 وتمكنت كوبا من تحقيق تكافؤ الفرص على كافة المستويات التالية: 

وذلك عن طريق وصول خدمات التعليم للتنمية الريفية: تنفيذ سياسة  •
تعليم الكبار للمناطق الحضرية والفقيرة الريفية، من خالل األجهزة  
السمعية البصرية واسعة االنتشار، واستخدام الحاسبات واإلنترنت ما بعد  

 ( 49)م. 2003حملة معرفة القراءة والكتابة، عام  
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وذلك من خالل تكافؤ الفرص من   :تبني سياسة التعليم لتمكين المرأة •
منظور النوع االجتماعي، وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء في  

 الحصول على الفرص التعليمية، والسيما تعليم الكبار. 

م ظهرت مبادرة  1959ومما يدلل على ذلك أنه، عقب الثورة الكوبية عام 
السكان الكوبيين من   نسائية غير حكومية لتبنى قضايا النساء، ولما كان أكثر

النساء؛ فقد حرصت الحكومة الكوبية على تطوير سياسات تدعم المساواة بين  
م، 1997الجنسين، ومن خالل خطة عمل وطنية دخلت حيز التنفيذ عام 

وتحت رعاية اتحاد النساء الكوبيات، حتى حصل النساء على كافة حقوقهن  
لقطاع الحكومي، وحتى وصل % با9.44في التعليم، والتدريب، والعمل بواقع 

 ( 50) م.2001% بينهن عام 4معدل البطالة 

  المساواة بين الشباب والمسنين في الحصول على الخدمات التعليمية: •
واالهتمام بالمسنين تربوًيا وثقافًيا، لما لديهم من دور بالغ األهمية بالنسبة  

التي اهتمت للعائلة، والجالية، والتطوير الوطني. فكوبا الدولة الوحيدة 
بتقديم الرعاية والدعم التعليمي لذوي األربعين والخمسين عاًما، ولم تلق 
بااًل إلى ما يروج من أن العائد المتوقع من االستثمار في هؤالء أقل مما  

 ( 51)ينفق على تعليمهم. 

وفيما يتعلق بتلك السياسات الخاصة بتكافؤ الفرص، فإنه عند تقييمها وفًقا  
، فإن واقع الخبرة الكوبية يدل على استيعاب كافة البالغين في  لمعيار الكفاءة

برامج تعليم الكبار؛ وبالتالي يمكن القول: إن كافة الموارد البشرية المستهدفة تم  
وصول خدمات تعليم الكبار إليها، وتوظيفها لتكون قوة منتجة وداعمة للتوجه  

ب استقالله وحتى  الجماعي، وحشد الطاقات نحو تنمية المجتمع الكوبي عق
 اليوم. 

وعند مقارنة المخرجات الفعلية لحملة معرفة القراءة والكتابة الكوبية بالمخرجات  
% بين النساء الكوبيات عام  4المتوقعة، فإن الوصول إلى معدل بطالة 

م يعد مؤشًرا هاًما؛ ألنه قد تم تحسين نوعية البرامج المقدمة إلى الكبار، 2001
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تكنولوجيا، واألجهزة السمعية البصرية بما حقق الكفاءة  عن طريق استخدام ال
الداخلية لتكافؤ الفرص بين هؤالء الكبار على مستوى البرامج التي تم تقديمها، 
بينما يعد شمولها لكافة طبقات وفئات المجتمع الكوبي تحقيًقا لرضا المجتمع  

 . المدني والمؤسسات ذات العالقة، ومن ثم تحقيق كفاءتها الخارجية
فإن توزيع خدمات حملة معرفة القراءة والكتابة والتي  وحول معيار العدالة، 

تبنت شعار " نعم أنا يمكن أن..." على مستوى تكافؤ الفرص، وعدالة التوزيع 
الجغرافي بين الريف والحضر، أو على مستوى النوع االجتماعي بين الرجال 

بين الشباب والمسنين، فإن والنساء، أو على مستوى الفئات العمرية المستهدفة 
ذلك كله لم يرتبط بجنس الدارس، أو لونه، أو عرقه، أو معتقده، أو المكان  

والسيما في المناطق   -الذي يقطن فيه؛ وإنما تم شمول كافة المواطنين البالغين 
بتقديم كافة خدمات برامج تعليم الكبار، بما حقق العدالة  -الفقيرة والمهمشة 

 الفرص التعليمية.في سياسات تكافؤ 
وأهداف تعليم الكبار   –، فإن األهداف االشتراكية وفيما يتعلق بمعيار الفعالية 

استهدفت دمج كل من: الطالب، واألسرة، والجالية في  –على وجه الخصوص 
تعليم الكبار، وذلك لتحقيق تكافؤ الفرص على كافة المستويات، ومن ثم يمكن  
القول: إن دمج كافة المواطنين في برامج تعليم الكبار يعد هدًفا أسمى، وداعًما 

 قوًيا لفعالية سياسات تكافؤ الفرص في كوبا.
 ظمات المجتمع:  سياسات الشراكة مع من -4

 وقد تم تفعيل هذه السياسات في كوبا من خالل التالي:  
دعم الصلة بين تعليم الكبار والمنظمات االجتماعية األخرى، وذلك من   •

  التدريس  بين والوطنية، االقتصادية االتجاهات  بين العالقة خالل دعم
 ( 52) .ومنظمات العمل التدريس وبين والمجتمع،

ليه أن " كوبا من بين تلك الدول التي أشركت أكثر من  ومما تجدر اإلشارة إ
 ( 53)وزارة في تعليم الكبار" التعليم، والصحة، واإلعالم، والزراعة. 
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فالقرار  دعم دور الدارسين والمعلمين والجالية في صنع واتخاذ القرار: •
بشأن حملة معرفة القراءة والكتابة بدأ في أيدي الدارسين، والمعلمين،  
والجالية، ومنذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، كما تم إشراك 

 (  54)العائلة في الرقابة على تعليم الكبار. 

أو ما يعرف   -وفيما يتعلق بتقييم سياسات توثيق الصلة بمنظمات المجتمع 
، فإن االستفادة من جهود كل من لمعيار الكفاءةوفًقا  -الشراكةبتوجهات 

الدارسين والمعلمين والجالية، في اإلجراءات اإلدارية المتعلقة ببرامج تعليم  
الكبار، أو الرقابة عليها، فإن ذلك يؤكد أنه تم التوظيف األمثل لجهود كافة 

الموارد البشرية قد تم  المواطنين بتلك البرامج، وبالتالي يمكن القول: إن كافة 
دمجها لتكون قوة داعمة للتوجه الجماعي نحو تنمية وتطوير المجتمع الكوبي،  
وبذلك تكون سياسات الشراكة مع منظمات المجتمع قد حققت الكفاءة الداخلية  
من خالل إشراك كافة المواطنين، كما حققت الكفاءة الخارجية عن طريق دمج  

 البرامج.   أكثر من وزارة في تنفيذ تلك
فإن توثيق الصلة بمنظمات المجتمع أدت إلى تحقيق  وحول معيار العدالة، 

العدالة، في إشراك الدارسين والمعلمين والجالية، على اعتبار أن ألرائهم أهمية  
بالغة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتلك البرامج، وكذلك تم تحقيق معيار العدالة 

يجين على فرص العمل، سواء من حيث من خالل المساواة في حصول الخر 
عدالة التوزيع الجغرافي لقوة العمل بين الريف والحضر، أو بين الرجال 
والنساء، أو بين الشباب والمسنين، بما حقق العدالة في سياسات الشراكة مع  

 منظمات المجتمع.
، فإن أهداف تعليم الكبار أكدت على ضرورة دمج  وفيما يتعلق بمعيار الفعالية 

لطالب واألسرة والجالية في تعليم الكبار، وقد كان إشراك هؤالء جميًعا محاولة  ا
جادة في تحقيق هذا الهدف، ومن ثم يمكن القول: إن دمج كافة المواطنين،  
وكذلك العديد من الوزارات؛ كاإلعالم، والزراعة، وغيرها...، في برامج تعليم  
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لشراكة بين حملة معرفة القراءة الكبار يعد مؤشًرا إيجابًيا لفعالية سياسات ا
 والكتابة الكوبية، ومنظمات المجتمع المدني. 

 ثالًثا: أوجه اإلفادة من سياسات تعليم الكبار في كوبا:
  التعليمية المتعلقة بها في لقد بدأت الجهود الرامية لتعليم الكبار والسياسات 

عين من  ، ومن خالل جهود شعبية على يد متطو 1959 عام ثورتها عقب  كوبا
الشباب في ظل النظام االشتراكي في ستينيات القرن الماضي، وانتهت بجهود  

 مؤسساتية في ظل النظام الشيوعي في تسعينيات القرن ذاته.
ومصر اليوم وفي أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، في أمس الحاجة   

نهوض لتضافر جهود كل المتطوعين من: الشباب، ومؤسسات الدولة؛ وذلك لل
 ببرامج الحملة القومية لمحو االمية وتعليم الكبار. 

وكوبا بوصفها ووضعها الحالي بعد إعالنها دولة خالية من األمية تعد نموذًجا  
يمكن االستفادة منه، مع مراعاة الظروف السياسية، والثقافية، واالجتماعية،  

 والدينية في مصر. 
اإلفادة من سياسات تعليم الكبار على وفيما يلي تعرض الباحثة بعض أوجه 

 ضوء الخبرة الكوبية:
 التمويل ومصادره:  -أ

إن صالحية وتأثير سياسات التمويل والدعم المالي بوجه عام، تعتمد بشكل  
كبير على صلته بالتطورات واألولويات السياسية، وقدرته على تحقيق  

بمحاوالت   األهداف، واالستجابة للظروف الراهنة. وفي مصر فيما يتعلق
تطوير سياسات تمويل تعليم الكبار؛ فقد تم تخصيص مصادر وموازنات 
لتمويل برامج الحملة القومية لمحو االمية وتعليم الكبار، وذلك وفًقا لنص 

  مشروعات  لتمويل م " يخصص 1991( لسنة 8( من القانون رقم )12المادة )
 :(55)اآلتية  الموارد  الكبار وتعليم األمية محو

 .والمصالح للوزارات  للدولة العامة الموازنة فى اعتمادات  من رجيد  ما -1
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 المشروعات،  هذه لتنفيذ  مبالغ  من األخرى  المعنية الجهات  تخصصه ما -2
 . الهيئة تقررها  التي للخطة وفًقا ودعمها

  فى  الكبار وتعليم األمية  محو لمراكز إعانات  من تخصيصه يتقرر ما -3
  التي  والمعونات  والتبرعات،  الهبات، حصيلة من المحافظات  مختلف

 . الهيئة تقبلها
 .القانون  هذا  تطبيق عن  الناتجة الغرامات  حصيلة -4

وبالنظر إلى تلك المصادر التمويلية التي حددها نص القانون لتمويل  
الخدمات التعليمية المقدمة من خالل برامج محو األمية وتعليم الكبار في  

سات التمويل الكوبية في مجال تعليم  مصر، فإنه يمكن االستفادة من سيا
 الكبار من خالل ما يلي:  

إدراج برامج تعليم الكبار على قائمة أولويات اإلنفاق الحكومي على   •
 التعليم في مصر، حتى تحقق تلك البرامج أهدافها. 

% على األقل من ميزانية التعليم على برامج  3تخصيص ماال يقل عن  •
لما اقترحته الحملة العالمية لتعليم الكبار،  تعليم الكبار؛ وذلك وفًقا 

ومنظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم بهذا الشأن، وما طبقته  
 الحكومة الكوبية، وحصدت مخرجاته. 

وعوائد الوقف، وما يقدمه  تنويع مصادر التمويل بين اإلنفاق الحكومي، •
شراكة بين  الخاص، من خالل عقد بروتوكوالت التعاون وال القطاع

القطاعين العام والخاص لدعم برامج تعليم الكبار، ودعم دور الجمعيات 
الدولية، والهيئات األجنبية ذات  األهلية، ورجال األعمال، والوكاالت 

العالقة؛ لرفع حصيلة الهبات، والمعونات، والمنح المخصصة لبرامج  
 تعليم الكبار في مصر. 

قابة الخارجية على اإلنفاق على برامج  توفير الشفافية المالية، وتحقيق الر  •
 تعليم الكبار بعد إقرار ذلك قانونًيا. 
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 تكافؤ الفرص التعليمية:  -ب

  بتكافؤ  سياسات الكبار، فيما يتعلق  مجال  محاوالت مصر في تكاد تقتصر 
 حيث  والمدن، الريف وفي الجنسين، بين الفرص  تكافؤ  التعليمية على الفرص 

حوالي  (56) 2014 البرامج عام بتلك لحاقهمإ المستهدف األميين نسبة بلغت 
 سنوات  10 العمرية الفئة  في اإلناث  من% 28.2الذكور، و  % من 14.3

  15 العمرية الفئة في اإلناث  من% 30.3الذكور، و % من15.7فأكثر، ومن 
  العمرية  الفئة في اإلناث  من% 18.7 مقابل الذكور، % من9.6فأكثر، و سنة
 . 35: 15 من

 أن إال والمدن؛ الريف إلى الكبار تعليم برامج خدمات  امتداد  من الرغم وعلى
  الريف  في واالقتصادية والثقافية، االجتماعية، النواحي في  الطبقية االختالفات 

 ( 57) ."التعليمية الفرص  تكافؤ  عدم إلى تؤدي والمدن
 االمتداد  كل يغطي الكبار؛ والذي لتعليم الشامل المفهوم باإلضافة إلى أن

 ومروًرا النظامي، بالتعليم االلتحاق فرصة فاتهم اللذين األطفال من بدءً  العمري 
  تكافؤ  سياسات  ؛ إال أن(58)والمتقاعدين.  المسنين إلى ووصوالً  بالشباب،

لم توفر فرص  مصر في الكبار تعليم خدمات  على الحصول في الفرص 
  األمية  محو خطط الستهداف الحصول على خدمات تلك البرامج للمسنين،

  موقع  على المعلنة واإلحصاءات  للتقارير طبًقا عاًما 45 حتى العمرية للفئات 
معه أن سياسات تكافؤ   يتضح مما  الكبار، وتعليم  األمية لمحو  العامة الهيئة

الفرص في مجال تعليم الكبار بين الجنسين وبالريف والمدن لم تستوعب فئة  
  أن اعتبار إلى توجه السياسة العامة في مصر إلى ذلك يرجع المسنين، وقد 

 .الشباب  فئة في البشري  المال  رأس  في الحقيقي االستثمار
ومن ثم يمكن اإلفادة من سياسات تكافؤ الفرص الكوبية في مجال تعليم  

 الكبار من خالل ما يلي: 

وصول خدمات تعليم الكبار لكافة المستهدفين في الريف والحضر،  •
بالمناطق العشوائية؛ إلذابة االختالفات الطبقية، وذلك عن  والمهمشين
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طريق األجهزة السمعية، والسمع بصرية، وتوفير أكشاك اإلنترنت، 
 وتحقيق دعم الشراكة مع وزارتي اإلعالم، واالتصاالت. 

التوسع في تطبيق سياسة التعليم لتمكين المرأة، بتحقيق المساواة بين    •
على الفرص التعليمية للكبار، والحصول الرجال والنساء في الحصول 

 على فرص العمل لتمكين المرأة. 

المساواة بين الشباب والمسنين من ذوي األربعين والخمسين عاًما فأكثر   •
في الحصول على خدمات تعليم الكبار، واالهتمام بالمسنين تربوًيا  

اض  وثقافًيا؛ لما لديهم من خبرات حياتية واسعة يمكن توظيفها لخدمة أغر 
التنمية االجتماعية في مصر، حيث بلغت نسبة األمية في الفئة العمرية  

% طبًقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة  62.3ستين عاًما فأكثر 
 م.  2013واإلحصاء لعام  

 :  توجهات الشراكة -ج
تتوافر في مصر بعض المحاوالت لتطوير سياسات دعم الشراكة في مجال  

الكبار، حيث تصنف مصر من بين تلك الدول التي حققت نمًوا ملحوًظا  تعليم 
؛ إال أنه ثمة جوانب  (59)  في نشاط منظمات المجتمع المدني فضاًل عن تنوعها

قصور في وجود ترابط على مستوى جهود الوزارات والجهات الحكومية، ومن 
سسات  ثم فإنه يمكن دعم أنشطة تلك المنظمات، والجهات الحكومية والمؤ 

 الخاصة ذات العالقة؛ للقيام بدور فاعل في مجال تعليم الكبار.
وعليه فإنه يمكن اإلفادة من سياسات دعم الشراكة مع مؤسسات ومنظمات  

 المجتمع الكوبية في مجال تعليم الكبار من خالل ما يلي:
من خالل دمج كل من الدارسين،  المشاركة في إدارة برامج تعليم الكبار: •

، وممثلي المجتمع المدني، وتأكيد دورهم الفاعل في صنع  والمعلمين
 واتخاذ القرار المتعلق ببرامج تعليم الكبار في مصر. 

ومصر اليوم تستهدف انتهاج مثل هذا التوجه، لكنها تقتصر على االهتمام  
بمشاركة ممثلي المجتمع المدني، طبًقا لما نصت عليه بعض توصيات  
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م، ولتحقيق تكامل منظومة  2004في مصر عام  المؤتمر السنوي لتعليم الكبار
الشراكة أسوة بالخبرة الكوبية في مجال إدارة برامج تعليم الكبار، يمكن دمج  

 الدارسين والمعلمين واالستفادة من خبراتهم وجهودهم في هذا المجال.
من خالل الشراكة مع وزارة االتصاالت؛  دعم تكنولوجيا المعلومات:  •

النترنت الريفية، في كافة القرى لضمان وصول وذلك لتوفير أكشاك ا
خدمات تعليم الكبار لكل بالغ لديه دافع نحو مواصلة التعليم خارج نطاق  

 المدرسة.

أكدته نتائج بحث تعليم الكبار والتطوير حول العالم من   وهو ما يتفق مع ما
سيا،  أن توفير أكشاك اإلنترنت الريفية يقلل من أعداد األميين في أفريقيا، وأ

 ( 60)وأمريكا الالتينية. 
عن طريق عقد بروتوكول  تقديم خدمات الرعاية الصحية للدارسين: •

تعاون بين الهيئة العامة لمحو االمية وتعليم الكبار، وفروعها بالمحافظات  
المختلفة، ووزارة الصحة والمديريات التابعة لها بالمحافظات؛ وكذلك 

، والخدمات التي تقدمها المستشفيات االستفادة من خدمات القوافل المتنقلة
الجامعية بالمحافظات، وإدراج الدارسين ببرامج تعليم الكبار في خطط  

 عملها لضمان خدمة طبية متميزة لهؤالء لدارسين. 

وذلك من خالل الشراكة مع وزارة   دعم مبدأ التعليم للتنمية الريفية: •
الزراعة؛ لتوفير التعليم الحقلي للكبار، وكذلك للوصول إلى كافة الفقراء  
والمهمشين في الريف، وتطوير المناهج بما يتفق وحياة الدارسين في  
المجتمع الريفي، وذلك بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بكليات الزراعة  

قسام المناهج وطرق التدريس بكليات  بالجامعات المصرية، وكذلك بأ
التربية على مستوى المحافظات المختلفة؛ لضمان ربط تعليم الكبار  

 بالحياة، وفًقا لبيئة كل محافظة، واحتياجات دارسيها.

ومما يدلل على أهمية مثل هذه السياسة للنهوض ببرامج تعليم الكبار في  
ه نتائج دراسة حول  مصر، ومن ثم النهوض باالقتصاد القومي، ما أوضحت
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التعليم والتنمية الريفية بالدول النامية من أن حكومات الدول النامية أكثر 
أولوياتها التنمية الحضرية بداًل من التنمية الريفية كرد فعل للسلطة السياسية  

 ( 61)  المتزايدة للحضريين.
وذلك من خالل توجهات   دعم دور اإلعالم في خدمة برامج تعليم الكبار: •

شراكة مع قطاع القنوات اإلقليمية باتحاد اإلذاعة والتلفزيون، وعلى  ال
مستوى المحافظات بالتعاون مع رؤساء القنوات اإلقليمية التابع لها كل  
محافظة؛ لتخصيص ساعات على أجندة البث اإلذاعي والتلفزيوني لعرض  
 وتقديم مناهج تعليم الكبار، واألنشطة المصاحبة لها، وفًقا الحتياجات 

 الدارسين بالمحافظات المختلفة من المادة التعليمية. 
  التقييم والمتابعة لسياسات تعليم الكبار: -د

استهدفت الحكومة الكوبية تقييم سياساتها في مجال تعليم الكبار من خالل ما  
 يلي: 
بناء أدوات لتقييم سياسات تعليم الكبار، وقياس درجة فعالية السياسات   •

 س جودة السياسات.باستخدام أساليب قيا

االحتكام إلى مؤشرات األداء، والخبرات العالمية في مجال التخطيط   •
وصياغة السياسات التعليمية، وذلك بتوظيف جهود كافة العاملين ببرامج  

 تعليم الكبار. 

توفير الرقابة الخارجية من جانب منظمات المجتمع المدني، والمنظمات  •
الخارجية على برامج تعليم الكبار   الدولية ذات العالقة لتحقيق الرقابة

وضمان شفافيتها، وتحقيق الكفاءة والفعالية للسياسات الداعمة لتلك 
 البرامج. 

وهو ما يتفق مع ما أكدته توصيات المؤتمر السنوي لتعليم الكبار في   •
  تخطيط عمليات  في  المدني مؤسسات المجتمع مصر من ضرورة إشراك

 ( 62) للكبار ". الموجهة التعليمية وتقييم البرامج ومتابعـة وتنفيـذ 
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رابًعا: مقترحات لتقليل المخاطر، وتعظيم المكاسب من تطوير سياسات تعليم 
 الكبار في مصر في ضوء الخبرة الكوبية:

وتتمثل تلك المقترحات في عرض لبعض الصعوبات المتوقعة من تحقيق أوجه 
 على النحو التالي. اإلفادة من الخبرة الكوبية، وسبل التغلب عليها، وذلك 

بعض الصعوبات المتوقعة من اإلفادة من الخبرة الكوبية في مجال تعليم   -أ
 الكبار:

بعض التشريعات والقوانين والقرارات ذات العالقة بالموازنات الخاصة   •
بالتعليم في مصر، والتي قد ال تلبي احتياجات التطوير، أو تتعارض 

 مع سياساته التمويلية. 

التنظيمية الحالية للهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار،  الهياكل  •
والتي قد ال يتوافر بها دمج المعلمين، والدارسين، ومؤسسات المجتمع  

 المدني في إدارة برامج تعليم الكبار.

في حالة عدم وجود دراسة ذاتية على مستوى الهيئة القومية لمحو   •
والضعف، والفرص، والتحديات األمية وتعليم الكبار تحدد نقاط القوة، 

التي تواجهها؛ قد يصعب تطبيق اآلليات المقترحة لتطوير سياسات  
 تعليم الكبار. 

بعض آليات التغلب على بعض صعوبات اإلفادة من الخبرة الكوبية في   -ب
 مجال تعليم الكبار:

تحليل الفرص المحتملة والمخاطر المتوقعة من تطوير سياسات تعليم   •
 في ضوء اآلليات المقترحة بالدراسة الحالية. الكبار في مصر 

تحديد األولويات فيما يتعلق بالتمويل، وتوجهات الشراكة، من خالل  •
إجراء دراسات علمية واقعية تستهدف الكشف عن مصادر التمويل  
البديلة والداعمة، وتحديد مؤسسات المجتمع المدني التي يمكن  

 ًقا ألولوياتها. مساهمتها في تمويل برامج تعليم الكبار وف
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االستجابة للظروف الراهنة من حيث التوظيف األمثل للموارد المادية  •
والبشرية المتاحة والممكنة فيما يتعلق بمجال تعليم الكبار، وذلك من 
خالل سن التشريعات الداعمة آلليات توظيف ما ينفق على برامج تعليم  

ج تعليم الكبار  الكبار، حتى يمكن استثمار الميزانيات المخصصة لبرام
 في أوجه صرف مالئمة، وذات عائد اقتصادي مرتفع. 

صياغة سياسات تعويضية كبدائل للسياسات التي قد يثبت ضعف   •
جدوى تنفيذها كأحد الطرق إلدارة المخاطر المحتملة عند تنفيذ  

 سياسات تعليم الكبار في مصر.
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 .مرجع سابق ،الكبار وتعليم األميةمحو  مجال في العربية

 
 
 

 
 

 

 
 


