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 : مستخمص الدراسة
ستيدفت ىذه الدراسة تقويم التجربة المصرية فى مجال محو األمية وتعميم الكبار فى ضوء إ

التجارب العربية واألجنبية الناجحة. ولتحقيق ىذا اليدف رصدت الدراسة أىم التجارب العالمية 
التى ثبت فاعميتيا فى تعميم الكبار وأثمرت نتائجيا عن تحسين مستوى أداء الدارسين وعناصر 

 .  ظومة تعميم الكبارمن
وفى ضوء أىم مؤشرات النجاح فى التجارب العالمية لتعميم الكبار، فقد اعتمد فى تقويم التجربة 
المصرية عمى تكامل النتائج المستمدة من الميدان كما تتمثل فى آراء الدارسين، وآراء وأداء 

مدة من تحميل واقع التجربة المعممين وآراء الشركاء من المجتمع المدنى من جية والنتائج المست
المصرية من خالل أنشطة وممارسات الييئة العامة لتعميم الكبار من جية أخرى. وعميو، فقد 

، أدوات الدراسة الميدانية المتمثمة فى: استطالع القسم األولتضمنت أدوات الدراسة قسمين: 
أداء المعمم، واستطالع  رأى الدارس، واستطالع رأى المعمم والميسر والموجو، وبطاقة مالحظة

، أداة التحميل الكيفى لتقويم التجربة المصرية والقسم الثانىرأى الشركاء والمجتمع المدنى، 
 . لتعميم الكبار فى ضوء مؤشرات نجاح التجارب العالمية

( فردًا، حيث بمغت عينة  6886وتم تطبيق أدوات الدراسة الميدانية عمى إجمالى عدد )
( معمما، وعينة 868( دارسا، وعينة المعممين موضع استطالع الرأى )9499الدارسين عدد )

 .  ( فردا679( معمما، وعينة الشركاء والمجتمع المحمى )658المعممين موضع المالحظة )
وقد تم تحديد مستويات تحقيق التجربة المصرية لمؤشرات النجاح العالمية فى أداة تقويم التجربة 

اىد المنبثقة من كل من نتائج الدراسة الميدانية ونتائج التحميل الكيفى المصرية طبقا لألدلة والشو 
لموثائق التى وفرتيا الييئة العامة لتعميم الكبار ألغراض ىذه الدراسة. وأسفرت النتائج عن 
تحقيق التجربة المصرية لبعض المؤشرات العالمية والتى تتمثل فى نقاط قوة عديدة، منيا: توافر 

والعمل عمى تنفيذ خطط إجرائية لتحقيق األىداف االستراتيجية، زيادة عدد  خطة استراتيجية
المتحررين من األمية سنويا، تركيز برنامج تعميم الكبار عمى الفتيات والنساء، إتاحة فرص 
إجراء الدراسات والبحوث لمواجية مشكالت تعميم الكبار، تصميم المناىج وفق طبيعة الدارسين 

في تعميم الكبار، وتضمينيا القيم والقضايا المجتمعية والميارات الحياتية  واالتجاىات الحديثة
والبيئية، إتاحة فرص لمواصمة المتحررين من األمية لمدراسة، مشاركة المعممين فى برامج تنمية 

 . مينية مستدامة
كما أظيرت النتائج عن حاجة بعض المؤشرات إلى التحسين. وقد قدمت الدراسة مقترحات 

 . ن ىذه المؤشرات وبعض التوصيات فى ضوء التجارب الناجحةلتحسي
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 : مقدمة

يعد رأس المال البشري الميزة التي ال تقارن داخل أي مجتمع، فكمما كان أفراد المجتمع عمى قدر 
عال من الثقافة والمعرفة، كمما ازداد تقدم ىذا المجتمع وحصد مكانة متقدمة بين شعوب ودول 

المواثيق الدولية فإن التعميم يعد حق من حقوق اإلنسان؛ ألن جميع األفراد يستحقون العالم، ووفق 
، مما يفرض عمى أي مجتمع االىتمام بتعميم جميع ييز بينيمالحصول عمى تعميم جيد دون تم

 . إنطالقًا من أن التنمية تكون لإلنسان وباإلنسان أفراده، حتى أوائك الذين تسربوا من التعميم

، وقد ق برامج الدولة لمتنمية واإلصالحمثل األمية في مصر واحدة من أىم المشكالت التي تعو وت
أشارت الدراسات التي قامت بيا منظمة اإليسيسكو خالل الفترة األخيرة، إلى أن األمية من 
المعوقات الرئيَسة لمتنمية في مجموع البمدان اإلسالمية وأن ىناك ضرورة لمنيوض بيا عمى شتى 

لمستويات وتحسين أحوال المجتمعات، وتدعو إلى مضاعفة الجيود المبذولة في ىذا المجال، ا
لى تطوير اآلليات التي تعتمد لمحاربة األمية، بحيث يتم تجاوز األساليب التقميدية واالعتماد  وا 
عمى طرق جديدة ومناىج مبتكرة واتخاذ إجراءات جريئة بإرادة سياسية واعية ومسؤولة ) منى 

 . ( 6194اب ، دي

وقد تعاظم اىتمام مصر كدولة نامية بقضية األمية، وآثارىا السمبية عمى مسيرة التنمية خاصة 
وأن العصر الحالي يعد عصر سيادة العمم وتطبيقاتو المتعددة، فالتنمية في األساس نتاج جيد 

لبشرية وحسن استغالليا البشر، والثروة الحقيقية ألي مجتمع تكمن في قدرتو عمى تنمية موارده ا
، سياسات وبرامج لمكافحة األمية، 9976(، حيث تبنت الدولة منذ عام 6199)أمنية مصطفى، 

باعتبارىا من أىم المشكالت االجتماعية متعددة الجوانب واآلثار. إال أنو التزال مصر تقع ضمن 
اءات منظمة اليونسكو أكثر بمدان العالم التي ترتفع فييا معدالت األمية. حيث تشير آخر إحص

إلى أن موريتانيا واليمن والمغرب ومصر عمى التوالي تعد من أضعف البمدان العربية معالجة 
 . ( 6196أحمد بدوي،  لمشكمة األمية )

ولما كان التقويم التربوي يعد عنصرا رئيسا وميما في المنظومة التربوية، حيث يمثل نظاما 
لقرارات سواء المتعمقة منيا باألفراد أو الجماعات أو لمتغذية الراجعة يستند إليو في صنع ا

المؤسسات، وذلك من أجل تطوير األداء وتخطيط البرامج والمشروعات التربوية، ومراقبة عمميات 
جراءات تنفيذىا والتحقق من فاعميتيا، وكذلك أيضا إدارة الجودة الشاممة لممؤسسات التربوية.  وا 

المتغيرات المتعمقة بالمؤسسات والبرامج التربوية باعتبارىا أنظمة  فقد اىتم التربويون بتقويم جميع
متكاممة تشتمل عمى العديد من المكونات المترابطة والمتفاعمة، التي تؤثر في أداء األفراد 
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والبرامج والمشروعات، وينعكس ىذا األثر عمى جودة إنتاجيتيا وكفاءتيا في تحقيق المستويات 
 . (96، 6114ح عالم، واألىداف المنشودة )صال

ونظرًا لتشعب برامج محو األمية وتنوع أىدافيا ومرامييا، وتطور أساليبيا ووسائميا نتيجة لمتقدم 
الكبير الذي شيده مجال تعميم الكبار في منتصف القرن العشرين، فإنو يصبح من الضروري 

نوعيتيا ومدى مواكبتيا إجراء دراسات وبحوث تقويمية ليذه البرامج بصفة دورية لمتأكد من جودة 
لمستجدات العصر واالستفادة من االتجاىات العالمية في ىذا المجال وفى ضوء أىمية محو 

 األمية وتعميم الكبار في مصر.

وتبذل الهيئة العامة لمحو األمية وتعميم الكبار بجمهورية مصر العربية جهودًا كبيرة في تعميم 
يمانًا منهالكبار ومواجهة األمية،  ا بما لقضية محو األمية وتعميم الكبار من أهمية في تقدم وا 

المجتمع المصري والتغمب عمى كثير من مشكالته، وحرصًا منها عمى تطبيق أفضل الممارسات 
في مجال محو األمية وتعميم الكبار وفق التجارب العربية والعالمية الناجحة والمعايير العالمية 

ومي لالمتحانات والتقويم التربوي إجراء الدراسة الراهنة والتي فقد أوكمت الهيئة إلى المركز الق
تستهدف تقويم التجربة المصرية في مجال محو األمية وتعميم الكبار في ضوء التجارب العربية 

 .  والدولية الناجحة

 : مشكمة الدراسة

األمية تقويم واقع التجربة المصرية في مجال محو في ضوء ما تقدم تتمثل مشكمة الدراسة في 
 : وتعميم الكبار في ضوء التجارب العربية والعالمية الناجحة، ومن ثم تتمثل أسئمة الدراسة في

ما التجارب العربية والدولية الناجحة التي يمكن االستفادة منيا في تطوير التجربة   -9
 المصرية في مجال محو األمية وتعميم الكبار؟

حو األمية وتعميم الكبار طبقا لمؤشرات ما مؤشرات تقويم التجربة المصرية في مجال م -6
 نجاح التجارب العربية والدولية الناجحة؟

ما واقع التجربة المصرية في مجال محو األمية وتعميم الكبار طبقا آلراء الدارسين  -8
 وشركاء المجتمع المدني وكذا آراء وأداء المعممين ؟ 

بار طبقا لمؤشرات النجاح ما واقع التجربة المصرية في مجال محو األمية وتعميم الك -4
 المشتقة من التجارب العربية والدولية الناجحة؟

ما أىم مقترحات التحسين وفق نتائج تقويم التجربة المصرية في ضوء التجارب العربية  -5
 والعالمية الناجحة؟ 
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 : هدف الدراسة

في ضوء التجارب تيدف الدراسة إلى تقويم التجربة المصرية في مجال محو األمية وتعميم الكبار 
العربية والدولية الناجحة، والتعرف عمى واقع برامج محو األمية وتعميم الكبار المنفذة في مصر 

 . بغية الوصول إلى رؤية مستقبمية لتعظيم االستفادة من ىذه البرامج

 : أهمية الدراسة

وتعميم الكبار فى  تأتي أىمية الدارسة من تعاظم الدور المنوط بو الييئة العامة لمحو األمية
 : التغمب عمى مشكمة خطيرة بحجم مشكمة محو األمية، وعمى ذلك تتمثل أىمية الدراسة في

التوصل إلى قائمة من مؤشرات نجاح برامج محو األمية وتعميم الكبار في ضوء التجارب  -
 العالمية والعربية الناجحة تستخدم في تقويم التجربة المصرية بشكل موضوعي.

 القوة في التجربة المصرية والعمل عمى تدعيميا. تحديد نقاط -
تحديد المؤشرات التي تحتاج إلى تحسين في ضوء نتائج التقويم، ووضع مقترحات  -

 لتحسينيا وذلك في ضوء الدراسة الميدانية والوثائق الرسمية لمييئة العامة لتعميم الكبار.
 

 : أدوات الدراسة

 : أعد فريق الدراسة األدوات اآلتية
 : الدراسة الميدانية وتمثمت فيأدوات  ( أ

 استطالع رأي الدارس. -
 استطالع رأي المعمم/ المشرف/ الموجو. -
 بطاقة مالحظة المعمم. -
 استطالع رأي الشركاء والمجتمع المدني. -

 . أداة تقويم التجربة المصرية فى ضوء مؤشرات التجارب العالمية الناجحة ( ب
 

 : خطة الدراسة

 : اآلتيةسار العمل في الدراسة وفق المراحل  
تشكيل فريق عمل الدراسة من قبل المركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي وفق  -9

 . معايير محددة
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موافاة الييئة العامة لتعميم الكبار المركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي  -6
بالوثائق والمستندات ذات الصمة بالتجربة المصرية في مجال محو األمية وتعميم 

 . الكبار
دراسة التجربة المصرية بكافة جوانبيا من خالل عقد ورش عمل متعددة لفريق  -8

 . العمل
رصد التجارب العالمية العربية منيا واألجنبية في مجال محو األمية وتعميم الكبار  -4

 . في ضوء محاور محددة تم االتفاق عمييا، وتوثيق ىذه التجارب
ن االستفادة منيا فى تقويم إعداد مصفوفة ليذه التجارب توضح الدروس التى يمك -5

 . التجربة المصرية
 . إعداد مؤشرات تقويم التجربة المصرية فى مجال محو األمية وتعميم الكبار -6
عقد ورشة عمل موسعة لألطراف المعنية لمناقشة التجارب العالمية ومعايير التقويم  -7

 . لمحصول عمى تغذية راجعة إلعداد أدوات التقويم
جوانب التجربة المصرية في ضوء نتائج دراسة التجارب إعداد أدوات تقويم كافة  -8

 . العالمية ومعايير التقويم
تحكيم أدوات التقويم من قبل الخبراء المتخصصين من المركز القومي لالمتحانات  -9

 . والتقويم التربيوي والييئة العامة لتعميم الكبار
 . تطبيق أدوات التقويم -91
 . ية المناسبةمعالجة النتائج من خالل األساليب اإلحصائ -99
 . استخالص نتائج التقويم لكافة جوانب التجربة المصرية -96
 . كتابة تقرير الدراسة متضمنا أوجو التحسين المقترحة لجوانب التجربة المصرية -98
 . تقديم مجموعة من مقترحات التحسين والتوصيات -94

محو األمية فى ضوء نتائج تقويم التجربة المصرية طبقا لمؤشرات النجاح فى التجارب العالمية ل
 : وتعميم الكبار اتضحت نقاط القوة اآلتية

 . توجد رؤية ورسالة لبرنامج تعميم الكبار في مصر -
 . تتوافر خطة استراتيجية لتعميم الكبار -
 . تصمم خطط إجرائية لتحقيق األىداف االستراتيجية لتعميم الكبار -
 . تنفذ الخطط اإلجرائية لتحقيق األىداف االستراتيجية لتعميم الكبار -
يوظف الموقع إإللكتروني لمييئة العامة لتعميم الكبار فى التواصل مع الفروع والمجتمع  -

 . ونشر بعض الممارسات المتميزة
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الييئة، الفروع، شركاء تستخدم آليات متنوعة لمتواصل عمى كافة المستويات )  -
 . المجتمع....(

 . يزداد عدد المتحررين من األمية سنويا -
 . الكبار عمى الفتيات والنساءيركز برنامج تعميم  -
يتيح برنامج تعميم الكبار فرص إجراء الدراسات والبحوث لمواجية مشكالت تعميم الكبار  -

 . فى مصر
 . تصمم المناىج وفق طبيعة الدارسين واالتجاىات الحديثة في تعميم الكبار -
 . تتوافر نواتج التعمم المستيدفة من تعميم الكبار -
 . ا المجتمعية والبيئيةيتضمن المنيج القيم والقضاي -
 . تتوفر أدلة إجرائية لممعمم تتناسب وطبيعة المنيج -
 .ينفذ منيج تعميم الكبار فى ضوء أساليب التعميم والتعمم التى تتخذ من الدارس محورا ليا -
 . يشارك المعممون فى برامج تنمية مينية مستدامة تسيم في تحسين مياراتيم -
لمواصمة المتحررين من األمية لمدراسة وآليات  يتيح برنامج تعميم الكبار فرص عديدة -

 . نشر الممارسات المتميزة لمدارسين المتميزين
 . تزود برامج تعميم الكبار الدارس بالميارات الحياتية والقيم االجتماعية الفعالة -

 مقترحات التحسين  

لمحو األمية  فى ضوء نتائج تقويم التجربة المصرية طبقا لمؤشرات النجاح فى التجارب العالمية
 : وتعميم الكبار يقترح ما يمى فى المحاور اآلتية

 : فى مجال القدرة المؤسسية -0
توافر آليات متنوعة لممتابعة والتقويم مع استخدام آليات لممراجعة الخارجية فى تقويم  -

 برنامج تعميم الكبار.
بأىمية تعميم توظيف الوسائل اإلعالمية المسموعة والمرئية فى تثقيف المجتمع وتوعيتو  -

 الكبار.
 العمل عمى توافر منظومة متكاممة لمدعوة واإلعالم لبرنامج تعميم الكبار. -
 تكامل جيود الجيات الشريكة في سد منابع األمية.  -
 العمل عمى توافر الرضاء المجتمعي عن مستوى أداء الدارسين وبرامج تعميم الكبار. -
ختمف المحافظات المصرية فى برامج توظيف قواعد البيانات عن السكان واألمية فى م -

 تعميم الكبار.
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 توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة فى تحقيق رسالة برنامج تعميم الكبار. -
العمل عمى  توافر الموارد المادية الالزمة لتعميم الكبار )فصول، أثاث، وسائل  -

 معينة...(.
 ين، مشرفين...(.توافر الموارد البشرية الالزمة لتعميم الكبار )معممين، موجي -
العمل عمى مشاركة الجيات المستفيدة وأصحاب المصمحة من المجتمع المدني في إدارة  -

 برامج التعميم والتعمم وتحقيق أىدافيا.
 تحسين جودة المناخ المناسب لعمميتي التعميم والتعمم. -
 : فى مجال المناهج والكتب الدراسية  -8
 حو األمية األبجدية.مراعاة المنيج لمحو األمية الوظيفية بجانب م -
العمل عمى توافر الكتب الدراسية التى تحقق أىداف منيج تعميم الكبار لدى المعممين  -

 والدارسين.
 العمل عمى مزيد من عرض محتوى الكتب الدراسية بما يتالءم وطبيعة الكبار. -
 توافر الوسائل والمواد التعميمية الالزمة لتنفيذ منيج تعميم الكبار. -
 يب تقويم مناسبة لتقويم نواتج التعمم المستيدفة.استخدام أسال -
استخدام القنوات الفضائية والمحطات اإلذاعية والتكنولوجيا الحديثة فى تنفيذ منيج تعميم  -

 الكبار.
 : فى مجال معمم تعميم الكبار -3
 العمل عمى توافر المعممين المؤىمين لتعميم الكبار. -
 الكبار.تدريب المعمم عمى ميارات التخطيط لتعميم  -
 تركيز المعمم عمى إكساب قيم المواطنة لدى الدارسين. -
 توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في عمميتي التعميم والتعمم. -
 استخدام استراتيجيات تعميم وتعمم متنوعة تناسب تعميم الكبار. -
 استخدام المعمم أساليب التقويم المناسبة أثناء تنفيذ عمميتي.  -
 التعميم والتعمم. -
استخدام حوافز متعددة الستمرار المعمم فى تعميم الكبار، وتحفيزىم بأساليب داعمة  -

 الستمرارىم.
 توافر مزيد من برامج تنمية مينية مستدامة في ضوء احتياجات المعممين. -
 توظيف الكتاب الدراسي أثناء تنفيذ المنيج. -
 ستدامة فى أداء المعممين.استخدام آليات متنوعة لتقويم تأثير برامج التنمية المينية الم -
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 تدريب المعمم عمى التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. -
 توظيف المعمم لموسائل التعميمية ومصادر البيئة في عممية التعمم.  -
 ضرورة توافر المعمم لبيئة تعمم جاذبة ومحفزة لمدارسين. -
 : فى مجال الدارس -4
 امج تعميم الكبار.استخدام آليات متنوعة لجذب الدارسين عمى االلتحاق ببرن -
 تحسين ميارات القراءة لدى الدارسين. -
 تحسين ميارات الكتابة لدى الدارسين. -
 تحسين ميارات إجراء العمميات الحسابية لدى الدارسين. -
 تعزيز مكتسبات المتحررين من األمية. -
 استخدام الدارس لمكتب الدراسية. -
 الكبار.توافر اتجاىات إيجابية لدى الدارسين نحو برامج تعميم  -
 العمل عمى تناسب الفترة الزمنية لتعميم الكبار طبيعة وظروف الدارسين. -

 


