المشروعات متناهية الصغر كمدخل لمحو أمية الكبار وزيادة
دافعيتهم نحو التعميم والتعمم

" رؤية إستشرافية لمواجهة الفقر "
إعداد
أ /السيد مسعد عبد الجواد
األميةةأ أ ةةر أأةةال ألةةميح االتمةةي

د /إيمان محمد عبد الرحيم
لاالمييةةل االاأةةلو رلد ل ة

ةةث للم ةةح

ةا ال ملمةأ لاام لمة
قضيأ م ل األميأ لاامتياات اا ييليأ ل ريي مأي ا

ل ةث

االعليخ أمي يلضمن مد إمسيب اارااسيد اامتياات اا ييليأ اسخت اة خطةأ
االنميةةأ اامسةةلرامأ اعةةيخ  0202لاطةةيا ااعمةةح ااخةةيم أةةيالعليخ ل ةي عةةيخ

 0202أإرااج لعليخ اامأيا للعليمتخ في اا تلر ااعياميأ القضيء علي اافقةا
لاانتلض أيام لمعةيت ألةمح أم ةا إن ةيفي لعةرً لااسةعي ااةرؤلب ال قيةث
االنميةةأ لاسةلراملتي ليةةنم عةةرر مأيةةا مةةد أاةةرات االنميةأ اامسةةلرامأ ألةةمح
ايح لمأيلةا علةي ضةالاة ل سةيد لعلةخ اامأةيا للعلةيمتخ لللةمح اايييةيت

مي ة ميةةيريد ااةةلعلخ اا

ةةأ االةةي ن ةةت عليتةةي لل ةةييت اايلنسةةمل أل ة د

لعلةةيخ اامأةةيا للعلةةيمتخا م ةةل األميةةأ لملا ةةلأ االةةرايب لاالطةةليا اامتنةةي

لاا س أياملاطنأ اافيعلأ .

للؤمةر خطةةأ االنميةةأ اامسةةلرامأ اعةةيخ  0202ا  0202أاميةةأ اإلسةةل ميا فةةي
لعلةةيخ اامأةةيا ليقلةةاد ااتةةرت االعليمةةي ا ااتةةرت اا ااأ ة اللنميةةأ اامسةةلرامأ

أة ة اأ ايي ةةيت مالأط ةةأ إالأيط ةةي مأيل ةةا أيانل ةةي

علة ةي

ةةعير س ةةلث ااعم ةةح

ليممد العلخ اامأيا للعلةيمتخ أد يسةتخ فةي ل قيةث اةرت االنميةأ اامسةلرامأ
ااذو يسلترت للفيا فام ااعمياأ لااعمح اامنيسب ال مي .
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لي ة لي لعلةةخ اامأةةيا أنلةةي

مأيل ةاة إي يأيةةأ عل ةي اا ة أ لااافةةية ليليةةر مةةد

إ ل ة ةااخ ااة ةةذات ليممة ةةد مة ةةد ااقة ةةراات أمة ةةي ية ةةنعمس عل ة ةي ل سة ةةيد ااظة ةةالت
اإلقل يريأ للعليةل االميسةج اإل لمةيعي لأخي ةأ فةي ل ةلر اامسةيلاة االةي
لعطي اإلألميا مسي يت الم ملعيت االي لعيني االتمي

لاإلسلي ح أافة

مفةةي لتخ مةةد خ ة ح أ ةاام م ةةل األميةةأ لاالةةي لؤمةةر عل ةي ل سةةيد لضةةعتخ
اامعيلي لم ياأأ االض لخي أ النسيء .

مشكلةالبحث:
لع ةةيني أة ةاام لعل ةةيخ اامأ ةةيا ف ةةي م ةةا ااعري ةةر م ةةد اامل ةةم ت اال ةةي لع ةةلث
مسيالتي ن ل ل قيث األارات لمد أامتيا لييرة نسب اإل

يخ عد ف لح

م ةةل األميةةأ؛ ممةةي يةةؤ ا سةةلأي علةي معةةرًت ااق اا يةةأ أيضةةي إالفةةيع معةةرًت
االسةةاب مةةد ااف ةةلح لذاةةج نلي ةةأ اعلامةةح عةةرة اعةةح أأالاةةي ضةةعت رافعيةةأ
اارااس ةةييد األمي ةةيد ن ةةل عمليل ةةي االعل ةةيخ لاا ةةلعلخ نلي ةةأ اض ةةعت اام ةةارلر

اإلقل يرو لاإل لميعي اأ اام م ل األميأ لافلقيااي اممةلد متنةي يلميلةي
م إ ليي يت اارااسيد لمعطييت ااع ا .

م ةةد ةةةخ لعة ةةر ااملةةةالعيت ااملنيايةةةأ اا ةةةيا أ ةةر األس ةةيايب ااملي ة ةأ اافة ة
اامسللو اإلقل يرو األسةاة لالمةاأة أ ةفأ خي ةأ فةي ظةح االفةيع معةرًت
اافقا لااأطياأ في ااف أ ااعمايأ ااقيراة علي ااعمح لاإلنليج .
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أهداف البحث:
يهدف البحث إلي اآلتي :
 -1لييرة رافعيأ اارااسيد اام

ميد اإلال يث أف لح م ل األميأ .

 -0ل في ةةل اارااس ةةيد علة ةي ملا ةةلأ االعل ةةيخ لاا ةةلعلخ لمنة ة اإلال ةةرار األمي ةةأ مة ةاة
أخاى.
 -0عاض ل اأأ ااتي أ في لنيلح اامملد اامتني ا االرايب اامتني .
 -4االلأيج أيد اا تيت االايمأ المسيامأ في لمليح ااملالعيت اا يياة .
 -5لعةةات أسةةيايب ملنلعةةأ اللممةةيد اإلقل ةةيرو لاإل لمةةيعي الرااسةةيد أف ةةلح
م ل األميأ .
 -6قااءة نقريأ امنيا ااتي أ اامسةلخرمأ لع قيلتةي أياملةالعيت اا ةيياة لاا ةر
مد اافقا .
 -7اؤية ةةأ إسلل ة ةاافيأ املا تة ةةأ اافقة ةةا مة ةةد خ ة ة ح ااملة ةةالعيت ملنياية ةةأ اا ة ةةيا
ممرخح الييرة رافعيأ اارااسيد ن ل االعليخ لاالعلخ .

خطةالب حث:
هناك عدة إعتبارات أسهمت في تحديد مسار البحث هي :
أول :اا ياأ اإلقل يريأ االي يعينيتي األمييد لل يااي ااسلأي علي إسلرامأ االنميأ
ً
لاانتلض أيام لم اام لي .

ثانيا :رعخ اارلاأ لمنظميت اام لم اامرني الملالعيت ملنيايأ اا يا م ر
ً
آاييت م ياأأ اافقا .
ثالثًا :لل

ااتي أ إلعيرة اامملد اامتني أ لاة مسل ر أ لللافث م اامسل رات

اام لمعيأ .

ابعا :مااعية االنلع ااريم اافي الأي يت اام ايأ م اامملد اامتني لاا ات
ر ً
لااملالعيت ملنيايأ اا يا أل خيم .
خامسا :إسل ميا االااميت لااللأيميت فيمي أيد ااتي أ لاام لم اامرني
ً
لاامنظميت اارلايأ ارعخ ااملالعيت اا يياة لااملنيايأ اا يا .
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نتائج البحث:
كان من أهم النتائج التي توصل إليها البحث :

ةلا لعلة ةلا يأ ف ةةي لطأي ةةث اامم ةةلد اامتن ةةي ا اال ةةرايب
 .1أد ان ةةيج ق ة ا
اامتني سيأقي .
 .0اإلقأةةيح عل ةي ف ةةلح م ةةل األميةةأ االةةي ل ةاأط م ةةل األميةةأ أةةيامملد
اامتني في اام يفظيت االي لطأث فيتي اال اأأ .

 .0ضةةالاة لةةرايب معلمةةيد /ميسةايد م ةةل األميةةأ علةي األعمةةيح اا افيةةأ
لاامتنيأ لميفيأ االل يأ إلرااة ااملالعيت اا يياة .

 .4لرايب اارااسيد علي أعض اا ات لاقيمأ ااملالعيت اا يياة االي
للنيسب م أي يت اارااسيد لآاييت ااسلث لملطلأيل .
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