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مقدمة :
تعد المؤسسات الدولية بطبيعتهاا رما ازو وصاورة لزلتزاماات التاض ارتاات بهاا الادو

األعااااا ط وطريقاااة متفاااب عليهااااط بهااادأ تحقياااب مقاصاااد و دوار معيناااة علااااض
المسااتوا الاادولضط والتااض ماان همهااا :تحقيااب التنميااة والتعاااون الاادولض بااين دو

العااالمط ومواجهااة المشاااك الجدياادة والمتجااددة التااض تواجاات المجتم ا الاادولض والتااض
تعتبر األمية من خطرهاا فاض العصار الحاديث ط لماا تمنلات مان نار سالبض فاض تقادم

العديد من دو العالم.
مشكلة الدراسة :
ايادا بمشاكلة األمياة فاض العاالم
شهد النصأ النانض من القارن العشارين اهتمامااو متز و
ماان جانااع العديااد ماان المؤسسااات الدوليااة والتااض ماان ااامنها هيئااة كياار الدوليااةط
حيااث بااد ت عملهااا فااض مصاار عااام  1211بإنشااا هيئااة كياار مصاارط والتااض لعباات

دو ارو هام ااو م ا بدايااة التسااعينيات فااض المساااهمة للقاااا علااى مشااكلة األميااة فااض
مصرط وذلك من خز قيامها بتنفيذ العديد من المشاري والبرامج الخاصاة باالتعليم

بصفة عامة ومحو األمية بصفة خاصة فض جناوع مصار حياث ترتفا نسابة األمياة
وخاصة بين الفتياتط نتيجة لقلة تاوفر الفارص التعليمياة بالقادر الكاافضط وانتشاار
العادات والتقاليد التض ترفض تعليمهنط إال نات باالر م مان تلاك الجهاود التاض تقاوم
بها هيئة كير مصر فض مجا محو األمية فلم يتم تناولها مان خاز البحاث العلماض

بالدراسااة والتحلي ا ط هااذا باإلاااافة إلااى مااا واااحتت نتااائج العديااد ماان الدراسااات
السااابقةط باانن هناااك قصااو ارو فااض تنديااة هااذا الاادور لاادا العديااد ماان المؤسسااات
الدولية فض مجا محو األمية على النحو المنشودط وذلك للعديد من األساباع التاض

يعاازا بعاااها للمؤسسااات الدوليااةط والاابعض امخاار للمجتما ومؤسساااتتط ممااا دعااا
الباحث لمحاولة التصدي لدراسة هذا المواوعط وخاصة دور هيئاة كيار مصار فاض
مجا محو األميةط بعدما تبين عدم وجود دراسة على حاد علام الباحاث تناولات هاذا

الاادور علااى مسااتوا هيئااة كياار مصاارط وبالصااورة التااض تهاادأ الدراسااة الحالياااة
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لتناولها بها ط حيث تسعى لتقديم صورة عامة وشاملة للعديد من جوانع هاذا الادور
.
وفض او ما سابب يمكان بلاورة سائلة الدراساة فاض اإلجاباة علاى التسااؤ الارئي
التالض -:
 ما دور هيئة كير مصر فض محو األمية بجمهورية مصر العربية ؟ويتفرع منت األسئلة الفرعية التالية -:
 -1ما دور المؤسسات الدولية فض مجا نشر التعليم ومحو األمية ؟
 -9ما واق دور هيئة كير مصر فض محو األمية ؟
 -3ما التصور المقترح لتطوير دور هيئة كير مصر فض مجاا محاو األمياة فاض
جمهورية مصر العربية ؟
هداأ الدراسة :
-1تعاارأ الاادور الااذي تقااوم باات المؤسسااات الدوليااة فااض ساابي نشاار التعلاايم ومحااو
األمية .
-9تعرأ واق الدور الذي تقوم بت هيئة كير مصر فض مجا محو األمية .
-3واا تصااور مقتاارح ماان شااننت ن يسااهم فااض تطااوير دور هيئااة كياار مصاار فااض
مجا محو األمية فض جمهورية مصر العربية .
همية الدراسة :
 -1قد تفيد نتائج هذه الدراسة فض تطوير الجهود الدولية المبذولة لمحو األمية فض

مصر .

 -9قد تفيد نتائج هذه الدراسة فض تطوير جهود هيئة كير مصر فض محو األمية
 -3قد تساهم نتائج هذه الدراسة فض إفادة القائمين بالتخطيط والتنفيذ لمكافحة
األمية .
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 -4قد تنري نتائج هذه الدراسة المكتبات العلمية والبحنية والتربوية العربية فض هذا
المجا .
منهج الدراسة -:
نظ ارو لطبيعة المواوع الذي تتناولت الدارسةط واألهداأ التض تساعى لتحقيقهااط

ونوعياة البيانااتط والمعلومااات الززماة لهااط هااض التاض تحادد الماانهج المساتخدمط فااإن
الدراسة الحالية سوأ تعتمد على المنهج الوصفضط و سلوع دراسة الحالة .

لااااذلك اسااااتخدمت الدراسااااة الحاليااااة الماااانهج الوصاااافض فااااض جماااا البياناااااتط
والمعلومات الززمة لهاط وتحليلها وتفسيرهاط والخروج منها بتعارأ الادور الاذي تقاوم

بت المؤسسات الدولية فض محو األمية بصفة عامةط وهيئة كير مصر بصفة خاصة

لاااذلك اساااتعانت الدراساااة بنسااالوع دراساااة الحالاااةط ومصاااادره و دواتااات ومنهااااط
المقابلاااةط واالساااتبيان فاااض جمااا البيانااااتط والمعلوماااات الززماااة لتحليلهااااط بهااادأ
تشااخيص واقا دور هيئااة كياار مصاار فااض محااو األميااةط والوقااوأ علااى هاام الجوانااع

السلبية التض تحد من هذا الدورط كما ينبغض ن يكاونط وذلاك تمهياداو لزساتفادة مان

نتائج الدراسة فض وا تصور مقترح لتطوير هذا الدور بهيئة كير مصر .
حدود الدراسة :

الحدود المكانية :
اقتصرت الدراسة على جهود هيئة كير مصار فاض محافظاات المنيااط وبناى ساويأط
والفيوم .

الحدود البشرية :
اقتصاارت الدراسااة علااى الدارسااات بالصااأ الساااد

بالماادار

متعااددة المسااتويات

والزئااض بل اغ عااددهن  )129دارسااة موزعااة علااى المحافظااات الاانزث المنيااا وبنااض
سويأ والفيومط والميسرات العامزت بالمدار

متعددة المستويات فض المحافظاات

النزث السابقة ط والزتض بلغ عددهن  )140ميسرة .
دوات الدراسة -:
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استعانت الدراسة باألدوات التالية فض جم المعلومات والبيانات الززمة لها :
-1استبانت  :وجهت للدارساات بالصاأ السااد
محافظات المنياط وبنض سويأط والفيوم .

بالمادار

متعاددة المساتويات فاض

-9اسااااتمارة مقابلااااة مفتوحااااة :وجهاااات للميساااارات العااااامزت بالماااادار

متعااااددة

المستويات.
خطوات سير الدراسة :
تسير الدراسة فض إطار الخطوات التالية لتحقيب هدافها المواوعة:
والو  :تبد الدراساة بالفصا األو الاذي يتاامن اإلطاار العاام لهااط ويشام عارض
ألهم الدراسات السابقة ذات الصالة بموااوع الدراساة الحالياةط نام توااي

مشكلة الدراسةط واألهداأ التض تسعى لتحقيقها و هميتهاط والمانهج الاذا
اعتماادت عليااتط وحاادودها المكانيااة والبشااريةط و دواتهاااط هااذا باإلاااافة إلااى
مصطلحات الدراسةط والخطوات التض تسير فيها .

نانيااو :تعاارأ جهااود المؤسسااات الدوليااة فااض مجااا محااو األميااة بمصاارط ماان خااز

التركيز على مفهومهاط و نماطهاط و دوارهاا وخاصاة فاض مجاا التعلايم ومحاو

األمية فض العالمط نام تتنااو الدراساة بعاد ذلاكط هام الجهاود المبذولاة قومياا
لمحو األمية فض مصرط وجهود المؤسسات الدولية لمحو األمية بمصر.

نالناو  :تعرأ دور هيئة كير مصر فض مجا محو األميةط مان خاز اإلطازع علاى
األدبيااات النظريااةط والمصااادر األوليااة والنانويااةط المرتبطااة بهااذا المواااوعط

وهااو مااا يتناولاات الفصا النالااث ماان هااذه الدراسااة  .وقااد اشااتم هااذا الفصا

على التعرياأ بهيئاة كيار مصارط ونشانتها وتطورهااط والتشاريعات الخاصاة
بإنشائهاط وفلسافتها و هادافهاط وتمويا نشاطتهاط ومشاروعاتها وبرامجهاا

فض مجا تنمية المجتم ط ومجا التعليم بصافة عاماة ومحاو األمياة بصافة
خاصة .
رابعاو  :الدراسة الميدانياةط لواقا جهاود هيئاة كيار فاض محاو األمياة مان وجهات نظار
الدارسااات بالماادار

متعااددة المسااتوياتط و هاام المقترحااات التااض تسااهم فااض
1

إنرائااات وتطاااويرهط مااان وجهااات نظااار الميسااارات العاااامزت بالمااادار

متعاااددة

المسااتوياتط هااذا مااا يتناولاات الفصا الرابا باإلاااافة إلااى عاارض اإلجا ار ات
التفصيلية للدراسة الميدانيةط والتحلي اإلحصائض لهاا والنتاائج التاض توصالت

إليها .
خامساو  :وبعد االنتها من الخطوات السابقةط تحاو الدراسة فض الفصا الخاام

وا تصور مقترح لما ينبغض ن تقوم بت هيئة كير مصارط فاض سابي محاو

األميااةط وذلااك بنااا علاى مااا اتاا عرااات بالفصااو السااابقةط ومااا ساافرت
عناات نتااائج دراسااة واقا دور هيئااة كياار مصاارط فااض هااذا المجااا ط والدراسااة

الميدانية لهذا الواق .

تصور مقترح لتطوير دور هيئة كير مصرفض مجا محو األمية
تسعى الدراسة إلاى واا تصاور مقتارح لتطاوير الادور الاذي تقاوم بات هيئاة

كير مصر فض مجا محو األمية من خاز مشاروع المادار

المتعاددة المساتوياتط

لتحقيقت كما ينبغض ن يكونط وذلك فض ااو ماا تام عراات فاض الفصاو الساابقةط
وما سفرت عنت نتائج الدراسة الميدانية لواق هذا الدورط وفيما يلض تفصي ذلك :
وال  :س

ومرتكزات التصور المقترح .

نانياو :هداأ التصور المقترح .

نالناو :محاور التصور المقترح .

 المحور األو  :مقترحات خاصة بتطوير الجانع االجتماعض لدور هيئة كيرفض مشروع المدار

المتعددة المستويات .

 المحور النانض  :مقترحات خاصة بتطوير الجانع االقتصادي لدور هيئة كيرفض مشروع المدار

المتعددة المستويات .

 المحور النالث  :مقترحات خاصة بتطوير الجانع التربوي لدور هيئة كيربالمدار

المتعددة المستويات .

 المحور الراب  :مقترحات خاصة بتطوير عملية اختيار الميسرات واعدادهنللعم بالمدار

المتعددة المستويات .
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 -المحور الخام

 :مقترحات عامة .

رابعا :امدا ت المتوقعة نتيجة تنفيذ التصور المقترح .
خامسا  :آليات تقويم التصور المقترح.
وال  :س
تقوم س

ومرتكزات التصور المقترح :
ومرتكزات التصور على ما يلض :

 -1تساهم المؤسسات الدولية فض مكافحة األمية فاض مصار مناذ النصاأ الناانض
من القرن العشرين من خاز العدياد مان المشااري والبارامج التعليمياةط وماا
زالاات نساابة األميااة مرتفعااة لتص ا إلااى  %97.2عااام  9002ط ممااا ياادعو
لارورة تطاوير جهودهاا فاض مجاا محاو األمياة بماا يتناساع ما احتياجاات

المجتم المصري .
 -9ن الماادخ الصااحي لمواجهاات مشااكلة األميااة بالمناااطب النائيااة طوالريفيااة ط
والمهمشااة المحرومااة ماان الخاادمات التعليميااة بمصاار هااو التخطاايط الجيااد

لكيفياااة االساااتفادة الكاملاااة مااان جهاااود المؤسساااات الدولياااة حكومياااة و يااار
حكومية فض هاذا المجاا ط والعما علاى تطاوير تلاك الجهاود بشاك مساتمر
بما يتناسع م احتياجات تلك المناطب .
 -3تعااد هيئااة كياار مصاار ماان ااامن المؤسسااات الدوليااة ياار الحكوميااة التااض
تساهم فض مكافحة األمية فض مصر منذ التسعينياتط وبالر م مان ذلاك توجاد
العديد من السلبيات التض تعوقها عن القياام بادورها علاى كما وجات ممكانط

مما يادعو لاارورة البحاث عان سااليع حديناة لتطاوير جهودهاا مان خاز
االستفادة من تجارع المؤسسات الدولية فض هذا المجا
 -4المرحلة العمرية التض تعنى بها هيئة كير مصر من خز

.
مشروع المادار

المتعددة المساتويات مان  )14-2مرحلاة مهماة فاض حيااة الفارد ولهاا كبار
األنر فض تشكي وتوجيت حياتت وقيمت واتجاهاتت ومعتقداتات بقياة عماره ولهاا
العديد من المتطلبات واالحتياجات التض ينبغض االلتفات إليها والعناية بها .
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نانياو  :هداأ التصور المقترح :
-1العما علااى االسااتفادة الكاملااة ماان جهااود هيئااة كياار مصاار فااض مجااا محااو
األميةط من خز قيام هذه الجهود على سا

علمياة نابعاة مان واقا المجتما

المصري وخبرات بعض المؤسسات الدولية فض هذا المجا

.

-9تطاااوير الااادور االقتصاااادي لهيئاااة كيااار مصااار بمشاااروع المااادار

المتعاااددة

المستويات التاب لهاط بداياة بتاوفير الازي المدرساض للدارسااتط ومارو ارو بالتانمين
الصحض لهنط ووصوال لتوفير وجباة ذائياة متكاملاةط وذلاك بهادأ القااا علاى

العديد من العوام االقتصادية التض تتسبع فض تسارع العدياد مان الدارساات بتلاك

المدار

.

-3تطاااوير الااادور االجتمااااعض لهيئاااة كيااار مصااار والخااااص بمشاااروع المااادار

المتعااددة المسااتويات بدايااة بعقااد الناادوات النقيفيااة لتوعيااة وليااا األمااور بنهميااة
التعليم وانتها بتحديد األماكن األكنر احتياجا إلقامة تلك المشاري بها .

-4إلقا الاو علاى جواناع الادور الترباوي لهيئاة كيرمصار بمشاروع المادار
المتعددة المستويات والعم علاى تطاويره بماا يتناساع ما

احتياجاات الدارساات

بها بداية بالمنهج المدرسض وانتها بنظام التقويم المستخدم بتلك المدار

.

-1محاولة االستفادة من هذا التصور فض مشاري دولية بمصر مستقبزو .
نالناو :محاور التصور المقترح :
سوأ تقدم الدراسة التصور المقترح فض إطار المحاور التالية :
المحاااور األو  :مقترحاااات خاصاااة بتطاااوير الااادور االقتصاااادي لهيئاااة كيااار مصااار
بالمدار

المتعددة المستويات .

تقدم الدارسة المقترحات التالية فيما يخص هذا المحور:
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توفير الزا المدرسض للدارسات بهاط مما يشجعهن علاى الاذهاع لتلاك المادار ط
خصوصاو فض ظ ظروفهن االقتصادية التض ال تسم بش ار زا خاص بهن .
توفير وجبة ذائية متكاملة للدارسات ط حيث يعد ذلك من هم عناصر الجذعار لظاروأ الفقاار والحرماان التااض تعيشاها البيااة الدارساات فااض تلااك
للدارساات نظا ا
المجتمعات .
توفير التنمين الصاحض للدارساات حرصااو علاى تاوفير رعاياة صاحية جيادة لهانوذلك من خز استخرج بطاقات التنمين الصحض لهن بدون مقاب مادي .

المحااور النااانض  :مقترحااات خاصااة بتطااوير الاادور االجتماااعض لهيئااة كياار مصاار

بالمدار

المتعددة المستويات :

تقترح الدراسة مايلض فيما يخص هذا المحور:
 عقد الندوات التنقيفية فض المناطب التاض تقاام بهاا هاذه المادارولااي

بشاك مساتمر

عنااد بدايااة المشااروع فقااطط بهاادأ توعيااة وليااا األمااور بنهميااة التعلاايم

وتشجيعهم على االستمرارفض إرسا بناتهم لتلك المدار

.

العم على تحديد المناطب األكنر احتياجا لتوفير الفرص التعليمية عناد إقاماةهااذه الماادار طحتى التقااام فااض مناااطب بهااا ماادار

المشروع هم هدافت.

حكوميااة بالفع ا ممااا يفقااد

المحور النالث  :مقترحات خاصة بتطوير الدور التربوي لهيئة كير مصر بالمادار
المتعددة المستويات من حيث :
 -1المنهج المدرسض :
-

ن يشاااتم الكتااااع المدرساااض علاااى موااااوعات مرتبطاااة ببيئاااة الدارساااات
المحليةط مما يعطيهن شعو ارو بنهمية ما يدر

-

لهن .

تناسااع محتويااات الماانهج المدرسااض م ا مسااتويات ناااج الدارسااات العقليااة
واالجتماعيااةط فااز يكااون هااذا المحتااوا قا ماان مسااتويات ناااج الدارسااات
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وقدارتهن فيستخففن بتط ويشعرن نهن يايعن وقاتهنط ومان نام ينصارفن
عن الدارسةط واليكاون علاى مان مساتويات نااج الدارساات وقادرتهنط مماا

يجعلهن يشعرن بالعجز عن تفهمتط فينصرفن عن الدراسة .
-

مراعاااه الماانهج المدرسااض لحاجااات واهتمامااات الدارساااتط بمااا يااامن زيااادة
دافعية الدارسة وبذلها الجهد الكبير ننا تعلمها .

-

مراعاة المنهج المدرسض لألنشطة الرياايةطحتى يتم إعداد الدارسات إعداداو
بدنيا جيداو ويتم ذلك من خاز تنمياة مهاارات الدارساات وقادرتهن باالشاتراك
فض األنشطة واأللعاع الريااية من كرة السلة والطائرة والساباقات المختلفاة
 .لتكون الدارسة مستعدة فاض الوقات المناساع للادفاع عان بقائهاا ووجودهاا

وتنكيااد ذاتهااا ويجااع تعزيااز األنشااطة الريااااية ماان خااز إقامااة المسااابقات
الريااية على المستوي المدرسض واإلشتراك فض نشطة ومسابقات ريااية

م مدار
-

حكومية خرا .

مراعاااة الماانهج المدرسااض لألنشااطة البيئيااة بهاادأ إعااداد الدارسااات للتفاعا
م ا بيئااتهن بمااا تشااملت ماان م اوارد و مكونااات مختلفااةط والمحافظااة عليهااا
والمساهمة فض ح مشكزتها وتنميتها وتطويرها .

-

ن يتوافب منهج التكوين المهناض ما احتياجاات البيئاة المحلياة للدارسااتط
مراعياااو البيئاااات المختلفاااة ساااوا زراعياااة و صاااحراوية و سااااحلية فاااض كااا
محافظة .

-9طرب واستراتيجيات التعلم -:
-

اسااتخدام ساالوع العصااأ الااذهنض فااض شاارح الاادرو

المختلفااة ماان خااز

اسااتنارة فكااار الدارسااات وتفاااعلهن انطزقااا ماان خلفيااتهن العلميااةط وذلااك

بهدأ تنمياة تنكياد الاذات والنقاة باالنف
لديهن .
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لاديهنط وتنمياة الحلاو االبتكارياة

-

ن تقاااوم الميسااارات باساااتخدام اساااترتيجية تمنيااا األدوار وذلاااك عااان طرياااب
تحويا الفصا إلااى مساارح تمااار

فياات كا دارسااة دو ارعط ممااا يجعا الااتعلم

مشاااوقاو فالدارساااات تكااان ساااعدا بتمنيااا دوارهااانط وحينماااا يكوناااوا ساااعدا
فسيبذلون قصاري جهدهن فض عملية التعلم .

-

ن تقاااوم الميسااارات باساااتخدام اساااترتيجية االستقصاااا والبحاااث وذلاااك مااان

خز طرح عدد من األسئلة مفتوحة النهايةط والتض تستنير تفكيار الدارساات
وتشحذ عقولهنطمما يجعلهن يفكرن بإيجابية للتوص إلى عملية االكتشااأ
بننفسهن .

 -3الوسائ التعليمية :
 -تزويااااد الماااادار

بالحقائااااع التعليميااااة التااااض تحتااااوي علااااى المجساااامات–

المصورات – نابيع االختبار – الخرائط).
 توفير جهزة الكمبيوتر بشك كافضط وشبكة انترنات للساماح للفتياات للاتعلمعليهااا ومتابعااة التطااور المتزايااد فااض الوسااائ التكنولوجيااةط حتااى ال توجااد
فجوة بين خريجض المادار

المتعاددة المساتويات ومنايزتهن فاض المادار

االبتدائية الحكومية فض مجا الحاسع املض.
إتاحة الفرص للقيام بارحزت تعليمياة للدارساات داخا وخاارج المدرساة للتعارأعلى المعالم التاريخية والنقافية المختلفة .
 تزويد المدرسة بالوسائ السمعية من الرادياو وجهازالتساجي بالقادر الكاافضكوسائ تعليمية تساعد على عملية التعلم .

 توفير الصيانة الدورية لتلك الوسائ حتى التتعرض للتلأ م مرور الوقت -4المبنى وبيئة الفص :
-

إنشاااا دورة ميااااه خاصاااة بالمدرساااة حتاااى التاطرالدارساااات للاااذهاع إلاااى
المسجد و المنز لقاا الحاجة مما يعط سير العملية التعليمية .
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-

توفير مكان مخصص لممارسة التكوين المهنض وحفاظ الخاماات المساتخدمة
لذلك واالنتاج الخاص بالدارسات .

-

تااوفير صاايانة دوريااة للمبااانض الخاصااة بالمدرسااة لحمايتهااا ماان التلااأ م ا
مرور الوقت وكنرة االستخدام .

-

ن يكون المكان الخاص بالمدرساة ملكااو للمجتما ولاي

مساتنج ارو حياث ن

نظام اإليجاار يعارض المشاروع للتوقاأ فاض ي لحظاة خصوصااو بعاد انتهاا

هيئة كير من المشروع .

 -1الجوانع اإلدارية والتنظيمية:
 -6تااوفير إداري بالمدرسااة و لكا مجموعااة ماان الماادار

القريبااة فااض المسااافة

طممااا يخفااأ العااع عاان الميساارات فااض إدارة تلااك الماادار

ويساام لهاان

بالقيام بالعملية التعليمية بدون صعوبات إدارية .
وجود نوع من التسهيزت المالية الخاصاة بشا ار الماواد الخاام الززماة للتكاوينالمهنض.
تااوفير الوسااائ التعليميااة الززمااة للمدرسااة وتااوفير الكتااع المدرسااية عنااد باادالدراسااة مباشاارةو حتااى اليتساابع تنخرهااا فااض تعطي ا سااير العمليااة التعليميااة بتلااك

المدار .

السماح للدارسات باختياار الياوم الناانض مان اإلجاازة األسابوعية بماا يتوافاب ماظروفهن الخاصة.
إيجاااد عزقااة إنسااانية بااين الميس ارات و إدارة الفص ا الواحااد التابعااة لهاااط ممااايؤدي إلى سير العملية التعليمة بطريقة سهلة وبسيطة .
-وجاااود متابعاااة مساااتمرة مااان إدارة الفصااا الواحاااد لمتابعاااة المااادار

باساااتمرار

والتعرأ على هم المشكزت التاض تواجهات الميسارات والدارساات ومحاولاة ايجااد

حلو لها .
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 -6نظام التقويم
-

مراعاة االختبارات التحريرية فض المراح النهائية للمستوي العقلض للدارساات

بتلك المدار .
ن يقي

التقويم الجواناع المهارياة والوجدانياة للدارساات إلاى جاناع قياا

الجوانع المعرفية .
-

تصاااميم بطاقاااات مزحظاااة تخاااتص باااالتقويم الشاااام للدارساااات ومزحظاااة
سلوكهن وتفاعلهن م زميزتهن بهدأ قيا

-

الجانع االنفعالض لديهن .

العم ا علااى عقااد لجنااة االمتحااان للمرحلااة النهائيااة فااض نف ا

المدرسااة

طوذلك مراعاة لظروأ الدارسات النفسية واالجتماعية والعقلية والتض تختلاأ
إلاى حااد كبياار عان ظااروأ تزميااذ المرحلااة االبتدائياة .ممااا يشااعرهن بالرهبااة
والخوأ من الجو العام لزمتحان بما ينعك

بالسلع على نتائجهن .

-7الدارسات :
 توفير حوافز مادية ومعنوية لتشجي الدارسات على االساتمرار فاض الدراساةمااا إعطاااا مكافااانة للفتياااات المتميااازات واألوائااا علاااى مساااتوا المااادار
المتعددة المستويات.
تزويد الدارسات عند تخرجهن بخامات و دوات إنتاج للبد فض مشاري إنتاجياةصغيرة خرا.
-

ن تقااوم المدرسااة بعم ا شاراكة ما المصااان القريبااة ماان الدارسااات إليجاااد

فاارص عم ا لهاان بعااد تخاارجهن ماان المدرسااة لتااوفير عائااد مااادي مناسااع
يساعدهن على االستمرار فض المراح التعليمية التالية .

 -تعياااين خصاااائية نفساااية واجتماعياااة لتسااااعد الدارساااات علاااى التغلاااع علاااى

مشكزتهن االجتماعية واألسريةط مما يخفأ الااغط النفساض علايهن ويشاجعهن

على االستمرار فض الدراسة .
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جع ا شااهادة المدرسااة متعااددة المسااتويات قابلااة للتعيااين فااض بعااض الجهاااتالحكوميةط مما يرف من طموحات الدارسات كنر ويحفزهن فاض اساتمرار الدراساة

لحصولهن على الشهادة.

المحااور الراب ا  :مقترحااات خاصااة باختيااار الميس ارات واعاادادهن للعم ا بالماادار
المتعددة المستويات :
تقترح الدراسة ما يلض فيما يخص هذا المحور:
 ن يتم اختيار الميسرات من الحاصازت علاى مؤها عاالض ترباويط حتاى تكاونكنر استعداداو للعم بتلك المدار

.

 تكااون الميساارة ماان المقيمااات بالقريااة ممااا يعطااض شااعو ارو باألمااان لاادا وليااااألمور إلرسا بناتهم لتلك المدار

.

 التركيااز علااى إعااداد دورات خاصااة بااإدارة الفص ا الواحااد للميس اراتط بهاادأمساعدتهن على التعام التربوي السليم م المراح العمرياة المختلفاة داخا

تلك الفصو .
-العم على تقاديم الادورات الخاصاة بطارب التادري

بشاك مساتمر ولاي

ما

بداياااة المشاااروع فقاااطط مااا التركياااز علاااى تعلمهااان اساااترتيجيات الاااتعلم النشاااط
بننواعها المختلفة وكيفية تطبيقها على الدارسات .

 زيادة الحوافز المادية والمعنوية للميسرات بهدأ تشاجيعهن علاى االساتمرارفض العم بتلك المدار

.

رابعا  :امدا ت المتوقعة نتيجة تنفيذ التصور المقترح :
بعااد تحديااد س ا

ومرتك ازات التصااور المقتاارح و هدافاات وكااذلك عاارض هاام

محاور التصور المقترح طيتوق بعد ذلك ن يكون هناك تغير تام فض دور هيئة كير

مصر فض مجا محو األمية وذلك نتيجة لك ماا سابب ومان هاذه امدا ت المتوقعاة
مايلض :
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-

توس ا هيئااة كياار فااض تنفيااذ مشاااريعها فااض مجااا محااو األميااة فااض المناااطب
األكناار حرما ونااا ماان الخاادمات التعليميااة ط وذلااك نتيجااة لمااا سااوأ تااوفره لهااا
الجهات الحكومية المسئولة عان التعلايم فاض مصار مان بياناات خاصاة بحجام
األمية بمصر و كنر األماكن المنتشرة بها.

-

تحساااين الااادور االقتصاااادي لهيئاااة كيااار مصااار بالنسااابة للمااادار

المتعاااددة

المساااتويات مماااا يزياااد مااان دافعياااة الدارساااات لزساااتمرار فاااض الاااتعلم بتلاااك

المدار
-

.

زيااااادة الاااادور االجتماااااعض لهيئااااة كياااار مصاااار بالنساااابة للماااادار
المستويات مما يزيد من مشاركة األهالض و ولياا

المتعااااددة

ماور الدارساات فاض إرساا

بناتهم للتعليم بتلك المدار .
-

تحساااين األدا العلماااض واألكااااديمض للميسااارات القائماااات علاااى ساااير العملياااة
التعليمية بالمدار

المتعددة المستويات نتيجاة الهتماام هيئاة كيار بإعادادهن

اإلعااداد التربااوي السااليم ماان خااز الاادورات التدريبيااةط والعم ا علااى زيااادة
تحفيزهن معنوياو ومادياو.
-

ارتفاع معد التحاب الدارسات بالمدار

المتعددة المساتويات لهيئاة كيرمصار

نتيجااة التطااور الااذي حاادث فااض ك ا ماان الماانهج المدرسااضط والمبااانض وبيئااة
الفص ط والوسائ التعليميةط وطرب التدري ط والنظام اإلداري طونظام التقاويم

بتلك المدار

.

خامساو :آليات تقويم التصور المقترح:
يمكن تقويم جوانع التصور المقترح من خز بعض األساليع ومنها :
-

تقارير الموجهين والمشرفين والمتابعين للمدار

متعددة المساتويات التابعاة

لهيئة كيرط وذلك للتنكد من مدا تنفيذ السياسيات المواوعة للتطوير .
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-

مقابلة الدارسات بالمدار

متعددة المستويات للتنكد مان قياام تلاك المادار

بتلبيااة احتياجاااتهن التعليميااة و دا دورهااا التربااوي واالقتصااادي واالجتماااعض

تجاههن.
-

مقابلااة الميسارات للتنكااد ماان عاادم وجااود عوائااب تواجاات تنفيااذ التطااوير علااى
رض الواق .

-

إج ا ار بعااض البحااوث حااو دور هيئااة كياار فااض مجااا محااو األميااة لتقياايم
دائهاط والتنكد من نهاا تقاوم بادورها علاى كما وجاتط والعما علاى تفعيا
هذا الدور.

مواوعات مقترحة للبحث والدراسة -:
فااض ننااا معالجااة الباحااث لمواااوع الدراسااة الحاليااةط اتاااحت العديااد ماان
الجوانع التض تحتاج إلى مزيد من الدراسة التفصيلية ومنها :
-1

دراسة تقويمية لدور هيئة كير مصر فاض مجاا التعلايم فاض جمهورياة مصار
العربية.

-9

دراسة مقارنة بين جهود اليونيسيأ وهيئة كير مصر فض مجا محاو األمياة
فض مصر

-3

دراسة تقويمية للجهود التربوية للمنظمات الدولية الحكومية فاض جمهورياة
مصر العربية.

-4

دراسااة تقويميااة لجهااود المنظمااات الدوليااة ياار الحكوميااة فااض مجااا محااو

-1

دراسااة تقويميااة لجهااود برنااامج تطااوير التعلاايم التاااب للمعونااة األمريكيااة فااض

األمية فض مصر.

مجا محو األمية فض جمهورية مصر العربية .
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نتائج الدراسة :

توصلت الدراسة الحالية إلض مجموعة من النتائج نذكر منها:
 تااااوفر هيئااااة كياااار مصاااار فاااارص تعليميااااة تناسااااع دخاااا األساااارة فااااض
المجتمعات الفقيرة.

 توفر المدرسة الوجبات الغذائية للدارسات بالمدار

متعاددة المساتويات

والتض تعد حد هم عناصر الجذع للدارسات للذهاع لتلك المدار
 المدار

.

المتعاددة المساتويات التاوفر الازي المدرساض للدارساات ط حياث

كااادت كنيااار مااان الدارساااات ن الااازي المدرساااض كاااان ياااوفر فاااض بداياااة

المشروع فقط .


بعض المدار

المتعددة المساتويات فاض محافظاة الفياوم وبناض ساويأ

مقامة فض منااطب يار محروماة مان الفارص التعليمياة طمماا ياد علاى
عاادم نجاااح هيئااة كياار فااض اختيااار األماااكن األكناار احتياجااا إلقامااة هااذه
المدار

بها .

 اليحتااوي الكتااااع المدرسااض علاااى موااااوعات مرتبطااة ببيئاااة الدارساااات
بالقدر الكاأ.

 عدم توفر جهزة الكمبياوتر فاض عادد يار قليا مان تلاك المادار

طوان

وجااد اليسااتخدم لعاادم وجااود صاايانة مسااتمرة لاات و عاادم وجااود معلمااة

للحاسع املض .

 بيئاة الفصا بالمادار

المتعاددة المساتويات مناسابة مان حياث التهويااة

والمقاعد لعملية التعليم والتعلم للدارسات .

 تمن المدرسة الدارساات كنار مان فرصاة للعاودة لهاا فاض حالاة تغيابهن
عن الدراسة.
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