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مقدمة :
التعليم عامة يمثل نقطة انطالق ألي مجتمع ،حيث تقتنع جميع القيادات السياسية

واالقتصادية بأن التعليم مدخل كل إصالح .وتبرز أهمية التعليم في كونه الركيزة

األساسية لتحرير اقتصادنا واللحاق بحضارة العصر ،وتبرز أيضاً الضرورة القصوى
لتطويره وتحديث أهدافه ووضع الخطط المناسبة التي تستطيع إحداث التوازن بين

األهداف والتطلعات من جهة واإلمكانات والموارد من جهة أخرى ،فضالً على أن الحياة
في القرن الحادي والعشرين ـ كما يقول تقرير اللجنة الدولية برئاسة ديلور عام 6991

يعتمد على أربعة أعمدة هي :تعلم لتكون ،تعلم لتعرف ،تعلم لتعيش مع اآلخرين ،تعلم

لتعمل.

وفي ظـل مـا سـبق ال يسـتطيع شـعن يعـاني مـن األميـة التـي وصـلت نسـبتها فـي
مصر حتى مدخل األلفية الثالثة إلى  %96.9عام  2006أن يحقق أهدافه في التنميـة

الشــاملة واللحــاق بحضــارة العصــر ،وكــذل يكــون مــن الصــعن أيض ـاً أن يكســن ص ـ ار

الحضـــارات فـــي ظـــل المتتيـــرات والتحـــديات الســـائدة حاليـــاً والتـــي ينتظـــر أن تـــزداد فـــي

المستقبل القرين.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة األمية في مصر إال أنها لم تـتمكن مـن

القضاء عليها بالشكل الذي كـان مسـتهدفاً ،وفـي الوقـت نفسـه هنـا دول اسـتطاعت أن
تتخلص من هذه المشكلة وتخفض كثي ار من نسن األمية بها ،ومـن هـذه الـدول المملكـة

المتحدة وهي إحدى الدول المتقدمة صناعياً.

ونتيجــة لنجــاح المملكــة المتحــدة فــي خفــض نســبة األميــة بهــا ،وســعياً لتركيــز

الضوء على الجهود المبذولـة بهـا لالسـتفادة منهـا فـي مصـر للقضـاء علـى األميـة ،كـان
البد من معرفة البرامج وأسالين العمل التي اتبعتهـا المملكـة المتحـدة والتـي مازالـت تتبـع

من أجـل تطـوير بـرامج محـو األميـة بمصـر ،والوصـول إلـى تصـور مقتـرح لبرنـامج محـو
األمية يطبق في مصـر ،األمـر الـذي دعـا الباحـث إلـى دراسـة بـرامج محـو األميـة بمصـر

والمملكة المتحدة .
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مشكلة الدراسة :

وتحددت مشكلة الدراسة في وجود قصور في برامج محو األمية يحول دون القضاء

عليها مقارنة بما تم في المملكة المتحدة.
ولبحث المشكلة طرحت الدراسة التساؤالت اآلتية:
 ما هي القوى والعوامل المؤثرة في نظام التعليم ومحو األمية في كل من مصر
 ما الواقع الحالي لبرامج محو األمية في مصر؟

 ما الجهود المبذولة في المملكة المتحدة للقضاء على األمية وما البرامج بها؟
 ما أوجه الشبه واالختالف في برامج محو األمية في كل من مصر والمملكة
المتحدة؟

أهمية

الدراسة:

 -6تكتسن هذه الدراسة أهميتها فـي هـذه اآلونـة بالتحديـد كدراسـة مقارنـة مـن عـاملين
أساسيين وهما:

أ -العولمة التـي أصـبحت تـرى علـى أنهـا حتميـة ،ومـن ثـم فـأن دراسـة أي نظـام
تعليمي يصـعن أن يـتم فـي داخـل إطـاره المحلـي فقـط ،ولكـن البـد مـن مقارنـة

ذل بالدول األخرى ،وخاصة المتقدمة لتحقيق القدرة على المنافسة العالمية.

ن-الثـــورة الحادثـــة اآلن فـــي تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــال ومـــا تتـــرزة مـــن
مجتمــع المعلومــات ،مجتمــع المعرفــة ،وغيرهــا مــن أمــور باتــت تتطلــن إعــادة
تعريف األمية مرة أخرى في سياق من التعليم المستمر مدى الحياة.

باإلضــافة إلــى مجموعــة مــن العوامــل األخــرى التــي ال تقــل أهميــة عــن العــاملين
الســابقين :فعلــى المســتوى المحلــي فــي مصــر ،طــرح رئــية الجمهوريــة فــي  4يوليــو

 2002برنــامج لالتحــديث الــوطني مصــر القــرن الحــادي والعشــرين ـ التعلــيم كأســاة
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للتنمية البشرية وتضـمنت خطـة التطـوير المسـتقبلي ( )2062-2002أن يـتم التطـوير

في إطار عالمي مقارن.

 -2إن دراســة الواقــع الحــالي لبـرامج محــو األميــة يعطــي هــذه الدراســة أهميــة فــي ضــوء
مؤتمر جومتين الذي عقد في مارة  6990بتايالند ،وكان من بـين أهدافـه السـتة
أن تسعى جميع الدول إلى :تخفيض معدل األمية من الكبار (ويقوم كـل بلـد بتحديـد

فئة العمر المناسبة) بحيث ينخفض بحلول عام  2000إلى نصف مستواه في عام
 ،6990مــع تأكيــد كــاف علــى أهميــة محــو أميــة النســاء ،وذل ـ إلج ـراء تخفــيض
ملحوظ في التفاوت القائم حالياً في معدالت األمية بين الذكور واإلناث(.)6

 -9في مؤتمر داكار عام  2000تم تجديد االلتزام مرة أخرى إذ ينص على:

 العمــل علــى أن يــتم بحلــول عــام  2062تمكــين جميــع األطفــال مــن الحصــولعلى تعليم ابتدائي مجاني إلزامي.
 تحقيــق تحســين بنســبة  %20فــي مســتويات محــو أميــة الكبــار بحلــول عــام 2062والســـيما لصـــــالا النســـاء ،وتحقــــيق تكــــافؤ فـــرص التعلـــيم األساســـي
لالتعليم المستمر للكبارل(.)2
 -4يمكن أن تسهم نتائج الدراسـة فـي حـل مشـكلة األميـة التـي تعـد المشـكلة األساسـية
للتنميــة فــي مصــر بأش ـكالها المختلفــة وتــرتبط بالعديــد مــن المشــكالت األخــرى فــي
المجتمــع مثــل زيــادة الســكان والتلــوث ونقــص الــوعي الصــحي وغيرهــا بجانــن أن

األمية تؤثر سلبا واعاقة لبرامج وخطـط تحـديث المجتمـع خاصـة وأن أعـداد األميـين
تتركز في الشريحة العمرية المنتجة من  42-62سنة.
 -2تساعد هذه الدراسة في تجويد وتحسين نوعية البرامج المتعلقة بمحـو األميـة ،ومـن
هنا تأتي هذه الدراسة دعما للحصـول علـى طـرق وأسـالين أفضـل لواضـعي البـرامج

التعليمية في محو األمية.

.
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 -1دراسة محـو األميـة فـي المملكـة المتحـدة ومـا يشـملها مـن أهـداف ومحتـوى وطـرق
تــدرية ووســائل تعــد بمثابــة مــداخل وأســالين جديــدة لب ـرامج محــو األميــة بمصــر
وتشــكل قاعــدة أساســية لتحديــد العمليــة التعليميــة لب ـرامج محــو األميــة فــي مصــر
وتفاعـــل عناصـــر الموقـــف التعليمـــي بـــين كـــل مـــن المعلـــم والمـــتعلم وتقـــدم أيضـــاً
للمخططين قاعدة من األسة التي يمكن من خاللها تقديم المهـارات المناسـبة وفقـا

لحاجات الجمهور المستهدف.
 -7تُعرف البرامج التي تقدمها الجمعيات والمنظمات سواء الحكوميـة أو غيـر الحكوميـة
فــي مصــر والتــي تعمــل فــي مجــال محــو األميــة بجانــن الهيئــة العامــة لمحــو األميــة
وتعليم الكبار .فيمكن من خالله تحديد أوجه القصور والعمل على عالجها.

منهج الدراسة:
هــذه الدراســة مقارنــة تقــوم علــى أســاة التحليــل المقــارن وال تقتصــر علــى تقــديم
معلومات عن البرامج بل تتعمق بالتحليل المقارن بينهما.
ومن هنا يتحدد المنهج فـي ضـوء الهـدف األكـاديمي ،وفـي ضـوء مجـال المقارنـة

الـذي ال يقــف عنـد حــد فهـم البرنــامج بـل فــرص االسـتفادة مــن الخبـرات التربويــة األخــرى
لإلصالح في مصر

.

واذا كان المنهج الوصفي هو طريقة الوصف لمظـاهر النظـام التعليمـي دون التعمـق فـي
تحليل جذوره وأصوله ودون التصدي لتفسير طبيعته أو نقده أو تعرف مشـكالته بـل هـو

تقرير للواقع

.

وللتعرف علـى واقـع بـرامج محـو األميـة فـي كـل مـن مصـر والمملكـة المتحـدة يتطلـن

اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي إال أن الرجـــو بـــالواقع إلـــى جـــذور االهتمـــام بـــالبرامج
يستوجن االستعانة بالمدخل التاريخي كما يستلزم األمر عند المقارنـة بـين التجـربتين
استخدام المنهج المقارن.
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حدود الدراسة:
سوف تقتصر الدراسة على:
 -6برامج محو األمية التي قدمت في مصـر فـي الفتـرة (مـن منتصـف عـام  6992منـذ
تنفيذ الحملة القومية لمحو األمية وحتى إعـداد الدراسـة) سـواء كانـت بـرامج الهيئـة

العامــة لمحــو األميــة وتعلــيم الكبــار أو ب ـرامج الجمعيــات والهيئــات الحكوميــة وغيــر
الحكومية األخرى العاملة في مجال محو األمية.
 -2دراسة برامج محو األمية التي قدمت في المملكـة المتحـدة فـي الفتـرات السـابقة بهـا
والبرامج الحالية للوقوف على أوجه التشابه واالختالف مع البرامج في مصر.

 -3ســـوف تكـــون مقارنـــة البـــرامج الموجـــودة فـــي مصـــر ببـــرامج منشـــورة فـــي المملكـــة
المتحـــدة فـــي الـــدوريات والمراجـــع التـــي تصـــدرها الهيئـــات والمؤسســـات البريطانيـــة
واليونســكو سـواء كانــت دوريــات أو مراجــع عربيــة أو أجنبيــة والنش ـرات وكــذل عــن

طريق مقابلة المسئولين والقيادات.
اإلطار العام لبرنامج محو األمية يتضمن اآلتي

:

 -6تحديــد األهــداف التعليميــة التــي تتــرجم االحتياجــات أو األهــداف العامــة إلــى مطالــن
تعليمية تتمثل فـي مهـارات األداء ومعلومـات علميـة وأفكـار واتجاهـات وقـيم وقـدرات

ومهارات في القراءة والكتابة والحسان.
 -2تحديد حجم البرنامج التعليمي من حيث عدد األميين وفئاتهم ومستوياتهم.
 -9تحديد مراحل العمل ومنجزاته التعليمية في كل مرحلة.
 -4تحديد مدة البرنامج.
 -2تحديد مستلزمات البرنامج من حيث التجهيزات واألدوات.
 -6المعلمون والمشرفون ووسائل اختيارهم وتدريبهم ومكافآتهم.
 -7المســتوى التعليمــي المطلــون الوصــول إليــه س ـواء مــن حيــث المهــارة فــي األداء أو
مهارات القراءة والكتابة والرياضيات ونظم التقويم ومنا الشهادات.
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 -8تحديد المواد والمسئولية التي يمكن أن تقـوم بهـا المؤسسـات األخـرى التـي يسـتعان
بها من خارج الوحدة أو المؤسسة.

 -9اتخاذ الق اررات الالزمة لتنفيذ البرنامج التعليمي.
 -60تنظيم نوبات العمل بما يسهل على الدارسين االنتظام بالدراسة.
 -66نظــام الحـوافز الــذي يشــجع علــى إعــدادها وتجهيزهــا للعمــل االنتظــام فــي الدراسـة
ومتابعتها.
 -62القوة المدربة.
 -69الوسائل واألدوات الالزمة.
 -64تكلفة البرنامج (أجور – تجهيزات – أدوات – مواد تعليمية).
 -62تحديد مصادر التمويل.
 -61وضع الميزانية الالزمة.
 -67سياسات تقويم منجزات البرنامج.
كما أن إعداد البرنامج لمحو األمية يتضمن مجموعة من الخطوات وهي:
 -6تحديد الجمهور المستهدف حتى يمكن للمؤسسة أن تقدر حجم العمل ونوعيته.
 -2تحديــد أهــداف البرنــامج التــي تمثــل الحاجــات النوعيــة والمهنيــة للدارســين وكــذل
مشكالتهم واالتجاهات العالمية المعاصرة.
 -9تحديد المحتوى وهو عبارة عن مجموعة الخبرات سواء كانت معرفية أو انفعاليـة أو
حركية.

 -4وضع التسلسل الزمني لدراسة المحتوى.
 -2تحديد الطرق والوسائل لتنفيذ المحتوى.
 -6التقويم وذل لقياة ما تحقق من أهداف.
 -7دليل المعلم.
 -8الضبط وهو المراجعة والتجرين قبل التنفيذ.
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 -9تحديد مستلزمات التنفيذ وتنظيمها.
 -60التنفيذ والمتابعة والتقويم.
نتائج الدراسة:

تنــاول نتــائج وصــف البــرامج فــي كــل مــن الــدولتين وكــذل أوجــه التشــابه وأوجــه

االختالف في برامج محو األمية بدولتي المقارنة.
كان من أهم النتـائج ،أنـه علـى الـرغم مـن اخـتالف بـرامج محـو األميـة مـن حيـث
النطــاق لمواقــع المؤسســة بــين دولتــي المقارنــة ،والتــي تختلــف طبق ـاً للوضــع السياســي

واالجتمـــاعي والثقـــافي واالقتصـــادي ،إال أنـــه لـــدى كـــل منهمـــا مجموعـــة مـــن األطـــراف
المجتمعية الفاعلة التي تعمل على توفير برامج محو األمية.
وفي مصـر تحتـاج هـذه األطـراف إلـى أدوات تقيـيم ،وتحديـد احتياجـات الدارسـين،

والى معلومات حول توجيه البرامج ،والى مصادر تحويلية مختلفة.

وأن البرامج في مصر ال تزال تقليدية وضعيفة أكثر من غيرهـا ،وفـي وقـت جعلـت
البـرامج فــي المملكــة المتحــدة المتحــرر مــن األميــة يعــيش حيــاة أرقــى حيــث التكــافؤ بــين
المستويات القومية لمحو األمية والمستويات القومية المؤهلة للعمل بالمملكة المتحدة.

أظهرت النتـائج أيضـاً أن الحملـة القوميـة لمحـو األميـة بمصـر اتسـمت بالتقليديـة

وعـدم وجــود فكـر اســتراتيجي يصــنع جميـع العوامــل ذات العالقــة الداخليـة والخارجيــة فــي

الحسبان ،وأن مسـمى الحملـة القوميـة كـان يجـن أن يشـمل جميـع الفئـات العمريـة ،هـذا
فضـالً عــن المتــاالة فـي هــدف الحملــة وهــو القضـاء علــى األميــة فـي فتــرة زمنيــة محــددة

حتى عام .2002

فــي حــين أن المملكــة المتحــدة بــدأت برامجهــا لعمــل شــعبي وجماعــات تطوعيــة

وحققت نجاحاً في ذل .

لقــد وجــد أن عمليــات محــو األميــة فــي المملكــة المتحــدة بــدأت بتجويــد التعلــيم

االبتــدائي وتحســينه ووصــلت نســبة القيــد اإلجمــالي فــي التعلــيم  %601نتيجــة لوجــود
أطفــال خــارج الشــريحة فــي حــين أن هــذه النســبة بمصــر  %71فقــط .ومــن هنــا تحتــاج
مشكلة األمية بمصر إلى منهج علمي واضا واستراتيجيات عمل متكاملة.
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أيضاً وجد أن المملكة المتحدة تختار محتـوى مـنهج محـو األميـة وفـق المتتيـرات

الحادثة وانعكاسها على الحيـاة والتعلـيم ،ومراعـاة االختالفـات بـين األقـاليم ،وهـذا لـم يـتم
في مصر لآلن.

وجد أيضاً اقتصار إكسان المهـارات فـي بـرامج محـو األميـة بمصـر علـى مهـارات

القراءة والكتابة والحسان ،دون الثقافة العامة.

وفي المملكة المتحدة يتم إكتسـان هـذه المهـارات إضـافة إلـى مهـارات أخـرى مثـل
مهــارات التحــدث واالســتما ..إلــن وذل ـ مــن أجــل أن تأخــذ األبع ـاد االســتراتيجية لمحــو
األمية أبعاداً تنموية ،وتعليمية ،وعالجية واجتماعية.

ووجد أيضاً تشابهاً في األهداف العامة والمفهوم والمستويات الدراسية ولكن وجد

اخـتالف فـي أهــداف مـنهج محــو األميـة ،ومعــاييره ،ومحتـوى المــنهج ،وطـرق التــدرية،
واألنشــطة المصــاحبة للمــنهج ،والجــدول الدراســي ،وكثافــة الفصــول ،والمعلــم ،والح ـوافز
للدارسين وفرص العمل للمتحرر من األمية ،ونظم التقويم ومنا الشهادات والتمويل.

مقترحات الدراسة:
 -6األهداف:
أ -العمل على تجويد وتحسين التعليم االبتدائي تحقيقاً الستراتيجية سـد منـابع األميـة
أال وهــي التســرن وعــدم اإللـزام فــي التعلــيم االبتــدائي ولــذا توصــي الدراســة بأنشــاء
إدارة خاصة باإللزام وعدم التسرن في وزارة التربية والتعليم.
ن -العمـــل علـــى تكـــوين قاعـــدة معلومـــات دقيقـــة لعـــدد األميـــين المتبقـــين وفئــــاتهم
وشرائحهم العمرية ،وكذل تكوين قاعدة معلومات للحاجات التعليمية لهم.

ج -العمــل علــى ابتكــار أســالين تعليميــة جديــدة ومتعــددة مرنــة تناســن فئــات وبيئــات
وظروف األميين لتـوفير بـدائل تعليميـة مـن منطلـق النظـر لمحـو األميـة كمنظومـة

تعليمية خدمية.

د -العمل على تطبيق استراتيجية الحملة الشاملة لمحو األمية لجميع الفئات العمريـة
ولية مقيداً بالشريحة ( )92 -62كمـا هـو متبـع ،حيـث إن لكـل شـريحة عمريـة
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دورهــا فــي الحيــاة (منــتج ـ رن أســرة ـ مشــار فــي الحيــاة السياســية واالجتماعيــة
والدينية وغيرها) وهذا ال يقتصر على الشريحة المحددة.

ه -أن يكـون الـنمط السـائد فـي الحيـاة لمجتمعنــا هـو المجتمـع المعلـم المـتعلم ويكــون
ذل مرتبطاً بالتعليم النظامي وغير النظامي.
و -تطــوير اســتراتيجية ب ـرامج محــو األميــة التــي تحقــق ت ـرابط المحــاور بمعنــى أنــه ال
يكـــون هنـــا بـــرامج منفصـــلة لمحـــو األميـــة للقـــراءة والكتابـــة والحســـان ،وبـــرامج
لإلرشــاد الزراعــي أو الصــناعي وب ـرامج للثقافــة العماليــة وب ـرامج لمعرفــة الحقــوق
والواجبات واإلنتاج بل استراتيجية تحقق ترابط كل هذه المحاور من خـالل العمليـة

التعليمية والتي تشمل أيضاً النقد والتحليل والمناقشة وأسلون االستما واإلجابة.
 -2محتوى المنهج:

أ -طبقاً لقانون  8لسنة  6996فأن شهادة محو األمية تعادل مستوى نهاية الحلقـة
األولـــى مـــن التعلـــيم األساســـي ولـــذا توصـــي الدراســـة بعمـــل الدراســـات التقويميـــة
لمحتوى المنهج لمعرفة مدى تكافؤه مع هـذا المسـتوى حيـث لـم تجـر لـآلن دراسـة
واحدة تثبت ذل .
ن -إدمـــاج الشـــهور الهجريـــة والقبطيـــة إضـــافة إلـــى الشـــهور الميالديـــة فـــي المـــنهج
الحالي حيث إنه ال يزال كثير من األميين ترتبط حياتهم بتل الشـهور مـن منطلـق
أنــه مــن مقومــات المــنهج وتأســية بنائــه أن تكــون الموضــوعات التــي تقــدم لهــم
مستمدة من واقع الحياة المعاشة.
ج -المــنهج الحــالي أتعلــم أتنــور لــم يحــدث عليــه أي تطــوير أو تعــديل منــذ إقـراره عــام
 6991ولذا يجن تعديل أو تطوير هذا المنهج ليتالءم مع االستراتيجيات الجديـدة
في محو األمية مسايرة لخطط التنمية الشاملة.

د -زيادة الدروة الدينية في محتوى المـنهج الحـالي حيـث وجـد مـن خـالل الدراسـات
أنها دافع قـوي لتعلـيم األميـين وعنصـر جـذن لهـم بحيـث تشـمل تبصـير الدارسـين

باألحكام الدينية والعبادات وغيرها.
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ه -ضرورة ارتباط المحتوى ببيئة األمي (حضر ـ ريف ـ بدو).
و -إدماج موضوعات اجتماعية وصحية للتوعية بالسلو اإليجابي والصحيا نحوهمـا
والتبصــير بالمشــكالت البيئيــة مثــل (عــدم حــرق قــش األرز ـ كيفيــة الــتخلص مــن
الفضالت الحيوانية …إلن).
 -9المفهوم:
ضرورة تجاوز المفهوم الهجائي لألمية واالنطالق إلـى المفهـوم الحضـاري ومحـو
األمية من أجل الح ار االجتماعي والتحرر االقتصادي واالجتماعي والسياسي.
 -4حصر األميين:
التنسيق مع مراكز السجل المـدني المنتشـرة فـي أنحـاء الجمهوريـة لعمـل الحصـر
لألميين وتصنيفهم تعليمياً بأضافة خانة إلى النماذج المخصصة لذل .
 -2أماكن الدراسة :اختيار األماكن المناسبة والقريبة بقدر اإلمكان من مسكن الدارسين
وتزويدها بمقاعد مناسبة لسنهم وأجسامهم.

 -1أســالين وطــرق التــدرية :اســتخدام أســالين وطــرق تــدرية متنوعــة مثــل أســلون
الحوار والتعلـيم المتبـادل والتشـاركي فـي إطـار مجموعـات صـتيرة وتشـجيع الـتعلم الـذاتي

وذل بجانن األسالين التقليدية والنمطية.

 -7سن القبول للدارسين :عدم التقيد في خطـط محـو األميـة بالشـريحة العمريـة (-64
 )92بل العمل على محو أمية جميع األميين في جميع الفئات العمرية بعد  60سنوات.
 -8توقيت الدراسة:
أ -مراعـاة مواســم الزراعـة والحصــاد عنــد وضـع خطــط محــو األميـة فــي المنــاطق
الريفية وكذل مراعاة أوقات األعيـاد الدينيـة حتـى ال يـؤثر كثيـ ار علـى حضـور

الدارسين لمراكز وفصول محو األمية.

ن -جعل وقت الدراسة مفتوحاً طوال اليوم ليلتحق الدارة بالموعد المناسن لوقت
فراغه ودون أن يتعارض مع عمله.
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 -9إحصاءات:
االهتمــام بعمــل قواعــد لبيانــات األميــين غيــر مركزيــة بــل يقــوم كــل مركــز أو إدارة
لمحو األمية بعمليات حصر لألميين في نطاقها بالتنسـيق مـع الجمعيـات األهليـة ويمكـن
تجميع هذه البيانات وارسالها إلى الهيئة العامة لمحو األمية دون االعتمـاد علـى بيانـات
الجهاز المركزي لإلحصاء حتى يتم التخطيط الصحيا وفقاً إلحصاءات حقيقية.

 -60المعلم:
أ -اختيــار المعلــم طبق ـاً لمحــددات ومعــايير تتناســن مــع الكبــار فــي ضــوء الدراســات

والبحوث في هذا المجال على أن يتم تدريبه وتأهيله قبل وفي أثنـاء العمـل تـدريباً

كافياً طبقاً لبرنامج تدريبي واضا.

ن -العمل على صرف حوافز ومكافآت المعلمـين فـي موعـدها وتشـجيع وتحفيـز العمـل
التطوعي في نفة الوقت.
ج -إيجاد طرق ووسائل لتحفيز عمل خريجي كليات التربية للتدرية في فصول محـو
األمية.
د -توجيه المعلم لتنشيط دافعية الدارسين نحو التعليم في فصول محو األمية.
هـ -تدرين المعلمين في فصول محو األمية على أسالين التـدرية الفعـال واألسـالين
الحديثة التي تتفق مع الخصائص النفسية للدارسين الكبار
 -66الجمعيات األهلية:
أ -تشجيع واكتشـاف عمليـات للتطـو لمحـو األميـة وبخاصـة مـن قبـل الشـبان للعمـل
كمدرسين أو إداريين أو مشرفين ،والمساعدة فـي عمليـة جـذن األميـين وتحفيـزهم
للتعلم.

ن -عمـــل ســـجالت للدارســـين لمتـــابعتهم ســـواء متابعـــة مســـتوى التقـــدم فـــي العمليـــة
التعليمية والحضور ومعرفة مدى تكيف األمي مع برنامج محو األميـة حتـى يمكـن
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إجراء تقـويم مناسـن للبرنـامج حيـث يـتم ذلـ بوضـوح فـي بـرامج محـو األميـة فـي

المملكة المتحدة.

ج -منا القروض والتيسيرات للمتحررين من األمية لعمل مشـاريع صـتيرة تـدر علـيهم
دخالً.

د -عمل ندوات ولقاءات لتنمية وعي األميين بمشكالت بمجـتمعهم المحلـي ،وبخاصـة
تنميــة وعــي المـرأة بمهــارات حياتهــا المتنوعــة كــأم وزوجــة وعاملــة وتنميــة وعيهــا
بحقوقها القانونية ومشكالتها الصحية واإلنجابية.
ه -القيام بتنفيذ الخطط والمشروعات التي تقوم الجهات الحكومية بوضعها فـي ضـوء
إمكانات وظروف تل الجمعيات.

و -توفير المعلم /المعلمة (الميسر /الميسرة) للعمل في فصول محو األمية.
ز -القيام بعمليات حصر األميين طبقـاً للمربعـات السـكنية التـي بهـا الجمعيـة وتجميـع
تل البيانات من خالل أفر الهيئة بالمحافظات لعمل قاعـدة بيانـات صـحيحة عـن

األميين ومسـتوياتهم التعليميـة كـاآلتي( :أميـة كاملـة ـ قـراءة فقـط ـ حسـان فقـط ـ
قراءة وكتابة وحسان ولم يحصل على شهادة …إلن).

ح -تنظيم أسواق ومعارض لمنتجات التـدرين المهنـي للدارسـين والدارسـات فـي مراكـز
محو األمية.
ط -تكليف الجمعيات األهلية تنفيذ مخطط محو األمية في مناطق محددة فـي قريـة أو
نجع أو حي والتنسيق في ذل مع الجهات األخرى حتى ال يحدث ازدواج مع هيئة

أو جهة أخرى لنفة الترض.
 -62المرأة:
لقــد أصــبحت الم ـرأة اآلن أكثــر تفهم ـاً وحماس ـاً لب ـرامج محــو األميــة إال أن قيــود

الوقــت والعمــل كثيـ ار مــا تمنــع مشــاركتها وهــو مــا ينبتــي العمــل علــى إيجــاد طــرق جديــدة
وأســالين لتعلــيم األميــات تتناســن مــع ظــروف الم ـرأة وطبيعــة البيئــة التــي تعــيش فيهــا،

وبرامج تناسن أدوارها طبقاً الهتماماتها األسرية والشخصية.
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 -69أنشطة:
أ -اســـتخدام المكتبـــات المتنقلـــة فـــي القـــرى والنجـــو  ،والتوســـع فـــي إنشـــاء مكتبـــات
المتحررين من األمية وتشجيعهم على القراءة في جميع المكتبـات العامـة وقصـور
وبيوت الثقافة وأمـاكن تجمـع المتحـررين مـن األميـة لضـمان عـدم االرتـداد لألميـة
وتشجيعهم على مواصلة التعليم.

ن -االهتمام بعمليات الترفيه للدارسين مـن خـالل قصـور الثقافـة ومـنا تـذاكر مجانيـة
للمسرحيات واألفالم السينمائية توز على المتحررين والـذين واصـلوا تعلـيمهم فـي
المرحلة اإلعدادية وعمل معسكرات ونواد للمتحررين من األمية.
ج -عمــل تخفيضــات فــي أســعار البــذور والســماد أو بعــض المنتجــات وكــذل بطاقــات
عــالج مجانيــة فــي المستشــفيات التــي بهــا نظــام العــالج االقتصــادي وذل ـ لعــالج
المتحررين من األمية وأسرهم تحفي ازً وتشجيعاً لهم.
 -64الو ازرات والقطا الحكومي والهيئات:
أ -تحفيـز العمــل التطــوعي للشــبان مــن الجنســين مــن أبنــاء المجتمعــات المحليــة مــن
أجل القيام بعمليات الحصر والتصنيف لألميين ودعوتهم لألميين لاللتحاق بمراكـز
وفصول محو األمية ،كذل القيام بعمليات التدرية وتنظيم برامج ترفيهية وبـرامج

توعية ثقافية ودينيـة وبـرامج اجتماعيـة للدارسـين ،علـى أن تقـوم اإلدارات المعنيـة
في الـو ازرات بالمشـاركة مـع التنظيمـات الشـعبية وأفـر هيئـة محـو األميـة بتشـكيل
واعداد فرق المتطوعين وتوجيههم وفق استعدادهم وظروفهم وخبرتهم.
ن -االلت ـزام بتطبيــق المــادة  69مــن القــانون  8لســنة 6996
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بشــأن محــو األميــة

والكتن الدورية لوزارة التنمية اإلداريـة الخاصـة بعـدم تعيـين األميـين فـي الوظـائف
الحكومية والعامة وغيرها من الحوافز السلبية التي تلزم األميين بضرورة التعليم.

ج -إلزام الجهات التي اليزال بها عدد من األميين بوضع برامج لتعلـيمهم خـالل أوقـات
العمل الرسمية دون التقيد بسن معين وبالتنسيق مع جهات االختصاص.
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د -ربط منا تراخيص المهن (لتير الحاصلين على مـؤهالت دراسـية) بالحصـول علـى
شهادة محو األمية وكذل تراخيص العمل خارج البالد.

ه -ربط منا شـهادة أداء الخدمـة العامـة للمكلفـين بهـا بمحـو أميـة عـدد مـن األميـين
وذل بالتنسيق مع وزارة الشئون االجتماعية.
و -التنسيق بين إدارات مدارة الفصل الواحد والهيئـة العامـة لمحـو األميـة والمجلـة
القـومي للطفولــة واألمومــة بشـأن محــو أميــة اإلنـاث أقــل مــن  64سـنة لتلــق أحــد
روافد األمية.
ز -منــع تـراخيص إشــهار الجمعيــات األهليــة التــي ال يــدخل نشــاط محــو األميــة ضــمن
أنشطتها الرئيسية.

ح -عمــل معــارض لمنتجــات التــدرين المهنــي للدارســين والمشــاركة فــي الترفيــه عــن
الدارسين والمساهمة في عمل رحالت وحفالت لهم من خالل وزارة الثقافـة لـدخول

الدارسين للمسرحيات والعروض المختلفة مجاناً.

ط -قيام كل وزارة بحصر العاملين األميين بها والعمل على محو أميتهم وانشـاء وحـدة
أو قسم خاص لمحو األمية وذل بالتنسـيق مـع جهـات االختصـاص ووضـع خطـة

زمنية لذل .

ي -االهتمــام بتعريــف األميــين بمشــكلتهم وأثرهــا علــى تهميشــهم وع ـزلهم عــن الحيــاة
وتقوم بهذا وسائل اإلعالم من حيث تقديم برامج مشوقة وجذابـة لألميـين بأسـلون
درامي دون حرج لألمي.
 قيــام الوعــاظ واألئمــة فــي المســاجد والقساوســة فــي الكنــائة والشخصــيات العامــةكالعمـد والمشـاين وأعضـاء المجــالة المحليـة والشـعبية والتنفيذيــة بـدور فـي دفــع

األميين للتعليم.

05

-

 -62التعليم ومحو األمية عن بعد:
أ -ضرورة إجراء الدراسات الخاصة بهذا المجال خاصة بمجـال التقـويم واالقتصـاديات
لمحــو األميــة عــن بعــد وبخاصــة فــأن هــذا المجــال يخــدم المنــاطق النائيــة والبعيــدة
(مثل منطقة حالين ـ شـالتين )..إضـافة إلـى أنـه مناسـن لفئـات كثيـرة أخـرى مـن

األميـين الـذين ال يسـتطيعون الخـروج إلــى الفصـول بسـبن أعمـالهم أو غيرهـا مــن
األسبان.
ن -اعتبار هذا النظام مكمل للطرق واألسالين األخرى التقليدية وغير التقليدية.
ج -النظــر إلــى محــو األميــة عــن بعــد علــى أنــه ضــرورة عصــرية تحتمهــا الضــرورات
والتطورات التكنولوجية وطبيعة العصر ذاته.

د -العمــل علــى أن يحقــق التعلــيم عــن بعــد مبــدأ الــتعلم الــذاتي وتــوفير فــرص التعلــيم
للجميع خاصة للمتحررين من األمية والراغبين في مواصلة التعلـيم وبحيـث تشـمل

برامجه برامج ثقافية ـ إثرائية بجانن البرامج التعليمية.

ه -دراســة إمكانــات إنشــاء إدارة خاصــة للتعلــيم ومحــو األميــة عــن بعــد وانتــاج الم ـواد
والوسائط الخاصة في المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال محو األمية.
 -61مرحلة ما بعد محو األمية والتعليم عن بعد:
أ -العمــل علــى أن يكــون تعلــيم الق ـراءة والكتابــة والحســان ليســت غايــة بــل وســيلة
لالستمرار في تعليم أعلى ومستمر.
ن -النظــر إلــى محــو األميــة باعتبــاره أساس ـاً لتعلــيم الكبــار ومنطلق ـاً لتطــوير نماذجــه
ومجاالته األخرى بما فيها التعليم التكميلي أو الموازي.

ج -التوسع في إنشاء مكتبات للمتحررين من األميـة مـع االهتمـام بالمكتبـات المتنقلـة
في القرى والنجو .
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د -عمـــل بـــرامج لتوضـــيا دور المتحـــرر مـــن األميـــة تجـــاه المؤسســـات التنفيذيـــة أو
التشــريعية وغيرهــا .أي ب ـرامج ليعــرف واجباتــه وحقوقــه السياســية وحقــوق العمــل

وغيرهما.
ه -عمل برامج تؤهل المتحرر للتعامل مع التطورات التكنولوجية وزيادة إنتاجيته.
و -إنشاء نظام للتعليم الموازي له سياسة وادارة مستقلة لمواصلة المتحرر للدراسة.
ز -وضع نظام قروض وتسهيالت لعمل مشاريع صـتيرة للمتحـررين مـع تقليـل الفائـدة
على تل القروض وذل بالتنسيق بين الصندوق االجتمـاعي للتنميـة وبنـ ناصـر
االجتماعي ووزارة الشئون االجتماعية ،وبن التنمية الزراعية …إلن.
ح -التوسع في مراكز التدرين المهني لتأهيل المتحرر من األمية على مهنـة ويحصـل
على ترخيص بذل  ،مع مراعاة تزويد هذه المراكز بالماكينات والمعـدات والمـدربين
المؤهلين لذل .
ط -فتا أعداد كافية من فصول التعليم اإلعدادي والثانوي للمتحـررين مـن األميـة فـي
مناطق الريف والبدو.
ي -تــوفير الم ـواد القرائيــة للمتحــررين حــديثاً وتوزيعهــا بالمجــان علــيهم والتوســع فــي
إصــدار م ـواد قرائيــة بأحاديــث وخــط المتحــررين أنفســهم مثــل (إصــدار الصــحف/

والمجالت والكتيبات ..إلن).
 -67البرامج:
أ -ربط برامج محو األمية بطبيعة األنشطة التي يقوم بها األفـراد فـي المجتمـع بحيـث
تعكـــة البـــ ارمج ثقافـــة المجتمـــع الكليـــة مـــن ناحيـــة ،وتلبـــي احتياجـــات الدارســـين
التعليمية وكذل احتياجات بيئاتهم المحلية من ناحية أخرى.
ن -تطــوير ب ـرامج محــو األميــة بحيــث تتصــف بالبســاطة والمرونــة وامكانــات التطبيــق
واالستمرار.
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ج -التوسع في البرامج غير التقليدية واألسالين التعليمية غير النمطية لتناسـن فئـات
األميين وبيئاتهم المختلفة.

د -النظــر إلــى ب ـرامج محــو األميــة لــية علــى أنهــا ب ـرامج للق ـراءة والكتابــة فقــط ،بــل
بـــرامج إرشـــادية وتوجيهيـــة وتوعيـــة وتشـــمل المقـــررات مجموعـــة مـــن األنشـــطة

المتنوعة.

ه -إعداد برامج إضافية لمن يرغن من الدارسين بعد فترة الدراسة المقررة وهي برامج
لدعم عملية التنمية الثقافية واالجتماعية للكبار مثل:
 -6برامج مولدة للدخل.
 -2برامج للحفاظ على الهوية الثقافية.
 -9برامج في كيفية التعامل مع الجيران ـ األصدقاء ـ األهل.
 -4بـــرامج للتنميـــة الريفيـــة (حســـن اســـتخدام المبيـــدات ـ أســـالين رعايـــة
النبات).

 -2برامج لتحسين الوضع االجتماعي وتحسين نوعية الحياة.
و -عمل برامج للتعليم بنظام المعايشة ومثال ذل جلوة فتـاة متعلمـة مـع جارتهـا أو
صــديقتها أو قريبتهــا غيــر المتعلمــة وتعلمهــا ،وكــذل بالنســبة للرجــال ونشــر هــذا

األسلون خاصة في الريف والبدو.
ز -تنــو البـرامج بحيــث تكــون هنــا بـرامج لمــن يعــرف القـراءة دون الكتابــة وبرنــامج

لمن ال يعرف القـراءة والكتابـة (كـاملي األميـة) أي تنويـع البـرامج طبقـاً لمسـتويات
الدارســين وبالتــالي يمكــن خفــض التكلفــة الماليــة ومحــو أميــة عــدد أكبــر وتحقيــق
إنجاز في فترة زمنية أقل.

دراسات مقترحة:
إذا كانت متابعة العمل في برامج محـو األميـة يأخـذ صـورة التقـارير اإلداريـة مثـل
(عــدد الفصــول ـ المقيــدون ـ النــاجحون …إلــن) دون خصــائص تفصــيلية وهــذه بيانــات
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غير كافية لتقييم حقيقي لإلنجاز ،فأن الدراسة الحاليـة تـرى ضـرورة االهتمـام بالدراسـات

والبحوث في االتجاهات التالية استكماالً لجوانن أخرى.

 -6محـــددات توثيـــق التجـــارن الناجحـــة لمحـــو األميـــة فـــي المؤسســـات الحكوميـــة أو
الجمعيات األهلية وغيرهما.

 -2تقييم اكتسان المعارف والمهارات عند انتهاء البرنامج ومحدداته.
 -9دراسات تقويمية لمدى االحتفاظ بالمهارات والمعارف عند انتهاء البرنامج.
 -4دراسات استطالعية لمعرفة انطباعات األميين والمتحررين مـن األميـة حـول البـرامج
الحالية لمحو األمية.

 -2دراسات مقارنة حول أفضلية استخدام برامج لمحو األمية نابعة من بيئات الدارسين
وأنشطتهم مثال بـين البرنـامج المقـدم مـن الهيئـة العامـة لمحـو األميـة لأتعلـم أتنـورل
ومــنهج المجلــة القــومي للطفولــة واألمومــة لأمينــة تق ـ أر وتكتــنل ومــنهج كاريتــاة

لتعلم تحررل أو منهج المؤسسة الثقافية العمالية …إلن.

 -1الصــعوبات التــي تواجههــا جهــود وبـرامج محــو األميــة فــي مصــر دراســة مقارنــة فــي
ضوء بعض الخبرات األجنبية.

 -7تفعيـــل جهـــود وبـــرامج محـــو األميـــة فـــي مصـــر فـــي ضـــوء خبـــرات الـــدول األجنبيـــة
واالرتقاء بها.
 -8الكفايات الخاصة بمعلم محو األمية في ضوء الخبرات األجنبية المعاصرة.
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