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 ارة المركزية للتخطيط والخدماتاإلد 

 اإلدارة العامة للتخطيط والبحوث   

 إدارة البحوث            

 
 المعوقات التى تواجو فروع الييئة العامة لتعميم الكبار 

 م7102 ( حمول ومقترحات ) 
 إعداد: الباحثة كريمة طايع

 مدير إدارة البحوث
 

 : مقدمة
 أقصى إلى الوصول جلأ من الكبار لتعميم العامة بالييئة العمل وأساليب طرق تطوير إطار فى

 فى اإلدارات ىذه تواجو التى والصعوبات المشكالت عمى والوقوف الييئة بإدارات ممكنة كفاءة
 القضاء فى المتمثمة الييئة أىداف وتحقيق األداء لتحسين مقترحاتيم ودراسة عمميا أداء سبيل
 . العربية مصر جميورية فى األمية عمى

أىم المعوقات  دراسةوبناًء عمى تكميف من السيد الدكتور رئيس الجياز إلدارة البحوث ب
 ألفرع وفاعمية كفاءة أقصى تحقيق أجل منوذلك  ةالتى تواجو إدارات وفروع الييئوالصعوبات 

 . الكبار لتعميم العامة الييئة
 

 : أىداف الدراسة
 العامة الييئة بإدارات المستيدف تحقيق دون تحول التى العمل معوقات عمى التعرف  -1

 . الكبار لتعميم
 . مشتركة محاور وفق وتجميعيا العمل معوقات تصنيف  -2
 . والمشكالت المعوقات ليذه حمول اقتراح  -3
 إزالددددة فددددى لممسدددداىمة أدوارىددددا وتحديددددد التنفيددددذ عددددن المسددددئولة والجيددددات اإلدارات تحديددددد  -4

 . العمل معوقات
 . المشكالت لحل لمتنفيذ القابمة التوصيات إلى الوصول  -5
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 : المستخدمة المنيجية
تم استخدام المنيج الوصفي المالئم لطبيعة الدراسة؛ وذلك لوصف واقع المشكالت والمعوقات 

 المضمون تحميل منيج استخدام الرئيسية التي تواجو أداء فروع الييئة، والعمل عمى حميا، كما تم
 . أحد أساليب المنيج الوصفي

 دراسة تم وعميو لمدراسة اخضع الذي لممحتوى وكمًيا منظًما وصًفا المضمون تحميل ويقدم
داراتو التابعة لو تعوق التى والمعوقات المشكالت  إلى تقسيميا وتم المستيدف، تحقيق عن الفرع وا 

 المسئولة النوعية اإلدارات تحديد وتم بالتفصيل دراستيا تم فرعية محاور منيا ينبثق رئيسة محاور
زالة المشكالت ىذه لعالج مقترحات إلى الوصول وتم عنيا  التوصيات إلى لموصول المعوقات وا 

  :  وفق خطة العمل األتية لمتنفيذ والقابمة المناسبة
 :  العمــل خطـة
 قطاعات أربع إلىالتي أرسمت مقترحاتيا وعناصر التقييم والتقويم بيا  الفروع تقسيم تم : 

 . ( القميوبية – الجيزة – القاىرة)  محافظات وتشمل الكبرى القاىرة – أ 
 كفر -ة الدقيمي –ة الغربي – ةالمنوفي – ةالشرقي ) محافظات ويشمل بحري قطاع -ب 

 . ( ةالبحير  -الشيخ
 سوىاج –أسيوط –المنيا –الفيوم – سويف بنى ) محافظات ويشمل الصعيد قطاع - جد 
 .  ( الجديد الوادى -أسوان – األقصر  -قنا –
 - ةسماعيمياإل -األحمر البحر ) محافظات وتشمل والساحمي حدودال قطاع – د 

 . ( ةسكندرياأل – سيناء جنوب - سيناء شمال - مطروح -دمياط -السويس -بورسعيد
 حده عمى فرع كل بإدارات العمل تواجو التى والمعوقات المشكالت عمى التعرف . 
 لكل األداء تحسينل مقترحات لمتحميل لوضع باإلضافة والمعوقددات المشكالت كل تجميع 

 . حدة عمى قطددداع
 القطاعات كل مستوى عمى األداء تحسين ومقترحات المشتركة المعوقات كل تجميع . 
 توصيات . 

 بيان بأسماء المحافظات موضوع الدراسـة 
 :أواًل: محافظات القاىرة الكبرى 

 النسبة المحقق المستيدف عدد األميين عدد اإلدارات المحافظة م

 %2226 29295 129443 996619 34 القاىرة 1

 %3222 32235 122222 1225256 22 الجيزة 2
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 %4122 55525 134429 691722 12 القميوبية 3

 :ثانيًا: محافظات وجو بحرى 
 النسبة المحقق المستيدف عدد األميين عدد اإلدارات ةالمحافظ م
 %728 4695 62222 363686 22 الشرقية 1

 %4624 65554 141222 382494 12 المنوفية 2
 %5724 56438 98286 592673 9 الغربية 3
 %36 128161 299691 827252 17 الدقيمية 4
 %22 17522 86835 575949 12 كفر الشيخ 5
 %15 16622 125222 1125277 15 البحيرة 6

  الصعيد:ثالثًا: محافظات 
 النسبة المحقق المستيدف عدد األميين عدد اإلدارات ةالمحافظ م
 %41 56442 137222 295832 7 بنى سويف 1
 %43 27327 63522 535589 6 الفيوم 2
 %5625 22793 42315 783584 9 المنيا 3
 %926 32482 314666 959453 13 أسيوط 4
 %5625 22793 42315 783584 13 سوىاج 5
 %1426 7314 52222 528223 12 قنا 6
 %112 6292 5622 127245 7 األقصر 7
 %1124 5362 47222 134582 5 أسوان 8
 %32 3373 12521 12521 4 الوادى الجديد 9

  

 :رابعًا: محافظات حدودية وساحمية 
 النسبة المحقق المستيدف عدد األميين عدد اإلدارات المحافظة م
 %73 1124 1512 12227 7 البحر األحمر 1
 %7529 6455 8522 62811 8 االسماعيميو 2
 %3523 136 385 46927 7 بورسعيد 3
 %5622 1687 3222 48391 5 السويس 4
 %1728 3931 22222 147425 4 دمياط 5
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 %8325 1582 1892 68747 8 مرسى مطروح 6
 %8223 5941 7214 37279 6 شمال سيناء 7
 %8623 1926 2231 3492 8 جنوب سيناء 8
 %11 8922 82222 586974 8 االسكندريو 9

عمى مستوى محافظات  وجد اشتراك عدد من المعوقاتسابقة الذكر تحميل األربع قطاعات من  
 الجميورية وىى كالتالى:

أسماء  ستناد إلييا من )قيق وقاعدة بيانات صحيحة يمكن اإلعدم وجود حصر د -1
 . ( الممم بالقراءة والكتابة –تحديد من ىو كامل األمية  –العنوان  –السن  -األميين

 . إحجام المؤىالت العميا عن العمل بمجال محو األمية -2
لمعالجة قضية األمية  عدم وجود سياسة إعالمية منظمو وواضحو عمى المستوى القومى -3

 .ة بصورة صحيح
 ةالمتنوعة بسبب المواسم الزراعية إحجام وتسرب الدارسين عن فصول محو األمي -4

والمختمفة طوال العام، وانخفاض قيمة التعميم لدى األفراد ناتج من عدم التوعية وعدم 
وجود حافز جذب فعال، ووجود فئات من األميين غير راغبين فى التعميم ألن طبيعتيم 

 –(  األرممة، المطمقة األم العاممة) –ال تحتاج إلى تعميم أو شيادة مثل ) ربات البيوت 
 . الحرفيين...( –لزراعيين العمال ا

ضعف المشاركة لبعض جيات المجتمع المدنى واألحزاب وأعضاء المجالس المحمية  -5
 . ( رجال األعمال وضعف دور المشاركو المجتمعية )

 رؤساء المجان اإلشرافية لمحو األمية.بعض تراجع لإلشراف والمتابعة من قبل  -6
ع وقمة الكوادر فى بعض اإلدارات التابعة قمة الميارات الفنية لدى بعض العاممين بالفر  -7

 . لتعميم الكبار بالفرع
 . عدم كفايو البرامج التدريبية لتأىيل العاممين بالييئة -8
بالرغم من برامج التنمية المينية المستمرة ليم، انخفاض مستوى تعميم معممى محو األمية  -9

 . ألنيم معظميم حممة المؤىالت المتوسطة
 تيجةن ةوالحركو داخل الفرع وعدم متابعة الفصول فى المناطق النائيقمة وسائل النقل  -12

 . تيالك السيارات أو األعطال الدائمة ليا
 . انخفاض العائد المادى لعناصر العممية التعميمية -11
 . إرتفاع نسب التسرب من التربية والتعميم -12
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 التوصيات

الجميورية السابق ذكرىا، من ناتج المعوقات المشتركة لجميع القطاعات لدى محافظات 
 -: خمصت الدراسة إلى ىذه التوصيات

التوسددع فددي تطبيددق مفيددوم تعمدديم الكبددار وذلددك بتحويددل بعددض اإلدارات إلددى مراكددز تعمدديم  -1
وتعمددم مسددتمر لممتحددررين مددن األميددة لمواصددمة تعمدديميم، بددالفروع التددي قربددت أو وصددمت 

 . لمصفر االفتراضي
لمتعبئة العامة واإلحصاء بتوفير قاعدة بيانات دقيقة لمحصر التنسيق مع الجياز المركزي  -2

وتدقيق ىذه األرقام بواسطة المجتمع المدنى )حدى أو قريدو تابعدة ، كأعداد الحالى لألميين
 . أو شياخو(

تكميف خريجى المعاىد والجامعات ومتعاقدى وزارة التربية والتعميم أن يكون شرط لمتعيدين  -3
لدددز  ام الطمبدددو لمحصدددول عمدددى شددديادة التخدددرج بمحدددو عددددد مدددن محدددو عددددد مدددن األميدددين، وا 

 . األميين، وكذلك شرط الحصول عمى شيادة الخدمة العامة لإلناث
دور اإلعددددالم بعمدددل حممددددو إعالميددددة بجميدددع وسددددائل اإلعدددالم والقنددددوات المسددددموعة تفعيدددل  -4

لتوعية األميدين بأىميدة المشداركة  القنوات الخاصةوالمرئية وتكثيف ىذه الحممو فى برامج 
وكددذلك وضددع سياسددة إعالميددة فاعمددة تعمددل عمددى تحسددين الصددورة  األميددة فددى بددرامج محددو

الذىنية لمييئة ودورىا الفعال لألميين ومواجو خطر األميدة  عمدى الفدرد والمجتمدع، وكدذلك 
 . ألميةزيادة الحافز االيجابى عن طريق تكريم بعض النماذج المضيئة لممتحررين من ا

حجدددام الدارسدددين عدددن فصدددول محدددو األميدددة -5 فعمدددى القدددائمين  حتدددى يدددتم الحدددد مدددن التسدددرب وا 
 -: األتى ةلبرامج محو األمي

 ه البدددددرامج إجدددددراء مراجعدددددة عمميدددددة لجميدددددع المنددددداىج المعتمدددددده بالييئدددددو وربدددددط ىدددددذ
بحيددث يددتم بندداء مندداىج مرنددة تسددتجيب لحاجددات الدارسددين  باالحتياجددات الحياتيددة

 . األمى وربطيا بالنشاط الحرفى لكل محافظة ومالئمو لبيئو
 التنسيق مع وزارة الصناعة لتفعيل استخدام مراكز التدريب المينى الموجودة بيا. 
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  ربدددط الخددددمات المقدمدددة مدددن الدولدددة لممدددواطنين شدددرط حصدددولو عمدددى شددديادة محدددو
 . األمية

 تكميف )وزارة التضامن االجتماعى( بعمل أبحاث لمدارسين بالفصول لتوزيع 
 . مكافأت ليم

 منقولو فى مناطق التجمعات الزراعية، الصناعية،  فصول التركيز عمى عمل
 . ( الفصول الحمقية لموصول لألمى فى مكانو )

 .منح المتحررين من األمية أولوية التعاقد عمى العمل فى مشروعات المحافظة 
 : دإلزام الجيات الشريكو بتنفيذ البروتوكوالت الغير مفعمو وذلك بدددد -6

  زيادة فاعميو أدوار الجامعات بمخاطبو رئيس الجامعة أو من ينوبو لحضور
 . المجمس التنفيذى

  جدول أعمال المجمس التنفيذى لممحافظة يشمل مناقشة ماتم إنجازه فى مجال
 . محو األمية كل ثالث شيور

سألو حل تقييم لمعمد ومشايخ القرى بالمحافظة وأعضاء المجالس المحميو والقرويو فى م -7
 . لمجيو المقصره فى حل ىذه القضية وضع بند لممحاسبةمشكمة األمية، مع ضرورة 

تدريب العاممين عمى الميارات الفنيو بوضع برامج متخصصو كل موظف داخل إدارتو  -8
الحاليو وتسميط التدريب عمى مناطق الضعف لدى الموظف والعمل عمى تقويم وتعديل 

 . الخمل الفنى والميارى لديو
عمل برامج تدريبية لتطوير أداء العاممين وتنوع ىذه البرامج وعمل تقييم وقياس آثر لو  -9

 .ة إنتياء فترة التدريب بفترة كافي بعد
البدء فى اتخاذ إجراءات إلعتماد مركز تدريب بالجياز المركزى لمتنظيم واإلدارة خاص  -12

 . بالييئة
 -: التالىبالنسبة لمعممين فصول محو األمية يجب مراعاه  -11

  تنظيم وتوزيع الدورات التدريبية لممعممين عمى مدار العام بشكل مناسب وتوفير
 . برامج تدريبة كافيو لرفع كفاءة المعممين

  ًاالىتمام المكثف بتأىيل المعمم مينيًا وثقافيًا وعمميا . 
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 تصال إدام أساليب التعمم ولديو ميارات السعى عمى بناء معمم جيد قادر عمى استخ
 . واصل مع الدارس والمجتمعوت

تزويد كل فرع بعدد من السيارات الصالحة لمطبيعة الجغرافية داخل كل محافظة   -12
 . وتتناسب مع اتساع مساحة المحافظة وحتى يتم متابعة الفصول الحمقية

 . عتبارىا مناطق نائيةاية التعميمية بالفروع و عطاء حوافز تشجيعة ودورية لعناصر العممإ -13
 -: مكافحو ظاىرة التسرب من التربية والتعميم بما يمىالعمل عمى  -14

  تنسيق العمل بين الييئة والتربية والتعميم بإيجاد حمول جذرية لعالج ضعف مستوى
الطالب فى مرحمة اإلبتدائية حتى ال يؤدى إلى عزوف األىل عن تكممة التعميم 

 . اإلعدادى والمراحل التالية ألوالدىم
  مواجيو بعض التحديات الثقافية التى تعوق مواصمة تعميم اإلناث فى الفصول

 . بنات( وذلك بإنشاء فصول خاصة لمبنات –المشتركة )بنين 
 بناء مدارس ببعض التجمعات المحرومة لطول المسافة ألقرب مدرسة . 
 ية مواجيو مشكمو عمالة األطفال فى األسرة محدودة الدخل، وذلك بتطبيق برامج حما

 . اجتماعية ليذه األسرة بالتعاون مع جيات ومؤسسات المجتمع المدنى
  ضرورة العمل عمى نشر الثقافة بعد محو األمية حيث إن محو األمية تخص

 . المرحمة األولى فى تعميم الكبار


