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مقدمة

لقددد وصددد معدددد لميددة الكبددار طبقددا للكتدداو اإلحصددائي السددنوي الصددادر عددن الجهدداز

المركددزي للتعبئدددة العامدددة واإلحصددداع والمنشدددور عدددام  3101إلددد  %3.92لي مدددا يدددوازي 01
مليددون لمدديث ل ددا نددلنع مددن النسدداعث ولن نسددبة األميددة فددي الح ددر  %3192وفددي الريدد

 9%2190ومن المتوقع لن يبق عدد األميين الكبار حت تعدداد عدام  3102القدادم حدود ندذا

الرقمث وان كانت نسبة األمية تقد في ظانرنا بنسبة  %0كد سنة 9ويحدافظ علد عددد األميدين

( 01مليدددونع

دددع

نسدددو انسدددتيعاو الكامدددد حيدددث وصدددلت نسدددبة القيدددد الصدددافي فدددي عدددام

 3103/3100إلد %9.ث وزيددادة نسددو التسددرو مددن التعلدديم األساسددي التددي بل ددت فددي عددام
 %296 3103/3100فدددي التعلددديم األساسدددي 9كمدددا لظهدددر تحليدددد اختبدددارات القدددراعة والكتابدددة
والحسدداو التددي لجرانددا معهددد اليونسددكو لنحصدداع لن إنهدداع مرحلددة التعلدديم انبتدددائي ن ي ددمن
اكتساو الجميع لم د نذه المهدارات 9وبالتدالي ي دا

لعدداد لخدرا مدن األميدين مدن الحاصدلين

عل شهادة إتمام نذه المرحلة 9نذا باإل افة إل تزايد نسبة المرتدين إل األميدة والتدي بل دت

 %21من إجمالي عدد المتحررين من األمية والذي يقدر سنويا بنحو  211لل

متحرر9

ومن المفترض عموما لن األطفاد يحتاجون إلد لربدع سدنوات مدن التعلديم كدي يتمكندوا

من القراعة والكتابدة والحسداو بسدهولة 9ويبدين تحليدد جديدد لجدرا لاستقصداعات األسدرية مدن

لجد إعداد تقرير  EFA2012لن لعدداد األطفداد الملتحقدين بالمددارس فدي البلددان ذات الددخد

المتوسدط لو الددخد المدنخفض ممددن يتمدون مرحلدة التعلديم انبتدددائي بددون لن يمتلكدوا مهددارات
القرائيددة نددي لكبددر بك يددر مددن األعددداد المتوقعددة( 9تصددد إل د  %21بددين الددذكورث  %61بددين

اإلناثع9

ويمكددن لن تددل ر البيئددة العامددة التددي يعددي

فيهددا الندداس عل د قدددرتهم عل د اكتسدداو

المهددارات األساسددية للقرائيددة وعلد المحافظددة عليهددا( 9بيئددات تشددجيع علد نددذه الممارسددات لو
عل األقد تكون فيها نذه الممارسات ممكنةع 9وقد يتأ ر ذلك م ا بتوافر لماكن لبيدع الصدح

في المجتمع لو مكتبات ص يرة عامة لو في دور العبادة 9لقد وصد معددد لميدة الكبدار العدالمي

 06سنة فما فوق عام  3101إل ( %02متوسط دود العالمع 9ونذه النسبة يجو لن تتعدانا
نسبة األمية في مصر 9بد يجو العمد عل تقليلها والحد منها9

وتكتسو معظم مهدارات القرائيدة فدي مراكدز وفصدود محدو األميدةث ولكدن احتفداظ الكبدار

عل نذه المهدارات لو فقددانها يعتمدد علد مشداركتهم فدي بعدض ممارسدات القرائيدة م دد قدراعة

الصح

والفواتير وغير ذلك كمدا يت دأ لن بعدض خصدائص بيئدة القرائيدة فدي المجتمدع تتم دد

في توافر اإلنارة العامة ولسماع الشوارع ولرقام المساكنث واللوحدات اإلعانيدة واإلرشدادية (مد ا
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في البيئات الزراعيةع 9كما تعتبر المراكدز الصدحية لي دا مدن ملشدرات ك افدة بيئدة القرائيدةث ألن

ندذه المراكدز تدزود األفدراد بمدواد مطبوعدة ووصدفات طبيدة وبطاقدات التعليمدات الطبيدة والوقائيددة

والتحصينات والطعومات وغير ذلك9
مشكلة الدراسة :

وتتلخص مشدكلة الدراسدة فدي لن التحددي الدذي يواجدن مصدر نحدو تحقيدق ندد

األمية ن يزاد كبي ار ويتطلدو ت دافر جميدع الجهدود لتحقيدق ندذا الهدد

لمواجهة تحديات العصر9
وفي

وع لندا

كافددة الجهددات وفددي

قوانين محو األمية وتعلديم الكبدارث وفدي

محدو

فدي لقصدر وقدت ممكدن

دوع الجهدود المبذولدة مدن

ددوع انسددتراتيجيات التددي و ددعت للت لددو علد نددذه المشددكلة د إذن كي د

يمكن لكليات التربية لن تلدي دو ار فاعا في التصدي لهدذه المشدكلة والق داع عليهدا فدي كافدة

لنحاع الوطن؟
لندا

الدراسة :

الهد

من الدراسة:
تهددد

الدراسددة إلد تحديددد األدوار المختلفددة التددي يمكددن لن تلديهددا كليددات التربيددة مددن

خاد خدمة المجتمع فيما يتصد بالمشاركة في الجهود الرامية لمحو لمية المدواطنين فدي كافدة

محافظات الجمهورية حيث لن التعامد مع مشكلة األمية في مصدر يحتداإ إلد ت دافر الجهدود

الحكوميدددة وغيدددر الحكوميدددةث ولن تحددددد لدوار المشددداركين ومدددن بينهدددا كليدددات التربيدددةث وبددداقي
ملسسات الدولة للعمد في تناسق لتحقيق األندا

العامة للق اع عل األمية في وقت محدد9

ولي ا عدرض بعدض التجدارو الناجحدة التدي تمدت فدي عددد مدن كليدات التربيدةث ولي دا

تقديم بعض المقترحات التي يمكن لكليات التربية األخذ بها لمحو لمية لعداد كبيرة من األميدين

في مختل

المحافظات9

المنهج المستخدم:
تستخدم الدراسة المنهج الوصفي حيث يتم وص

وتحليد واقع محو األميدة فدي مصدر

وما يكتنفها من صعوباتث وعرض التجارو السابقة لكليات التربية في مجاد محدو لميدة الكبدار
وصدون إلد رليدة موحدددة يمكددن بهدا تفعيددد دور تلددك الكليدات بحيددث يمكددن تعميمهدا علد بدداقي

كليات الجامعات9
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عينة الدراسة:
تدددم اختيدددار ( 01عشدددرع كليدددات تربيدددة للتطبيدددق الميدددداني وندددي :كليدددة التربيدددة باإلسدددكندريةث

والزقازيقث والمنصورةث واإلسماعيليةث وبندي سدوي ث والفيدومث والمنيداث وحلدوانث وطنطداث وعدين

شمس9

وشملت العينة  12خبي ار تربويا ووكاع كلية التربية لشئون خدمة المجتمع والبيئة9

لدوات الدراسة:

تم تصميم استمارة اسدتطاع رلي الخبدراع ولع داع نيئدة التددريس بكليدات التربيدة حدود تقدويم
دور كليات التربية في مواجهة مشكلة األميدة فدي مصدر  9وقدد ت دمنت انسدتمارة عددة محداور

حود المهام الفعلية التي تقوم بها كليات التربية في مجاد محو األميةث ومدا الصعوبات التي

واجهتهددا الكليددةث ومقترحددات تفعيددد دور الكليددة فددي جهددود محددو األميددة وغيددر ذلددك مددن لسددئلة

مقترحة9

نتائج الدراسة :
السلاد األود ويدور حود المهام الفعلية التي تقدوم بهدا كليدة التربيدة فدي مجداد محدو

األمية لخدمة المجتمع  9ويو أ الجدود التالي استجابة عينة البحث حود نذا السلاد9

لن لع اع نيئة التدريس بكليات التربية ذكروا عدة مهام تقوم بها كليات التربية المنتشدرة فدي

جميع المحافظات وكد مهام

رورية ومن صميم واجبات الكلية تجاه ق ية انتشار األمية فدي

مصدددر 9ون يعندددي ترتيدددو المهدددام لو العبدددارات كنسدددو وتكددد اررات (مدددن %3292 - %60ع مدددن
إجمددالي العينددة مدددا لنميددة لي مهمددة ولكددن قددد يرجددع السددبو إلد مدددا مشدداركة ع ددو نيئددة

التدريس فدي واحددة لو لك در مدن تلدك المهدامث باإل دافة إلد تعددد المهدام فدي كليدة تربيدة دون

لخرا9

لما بالنسبة للسلاد ال اني ونو ند قامدت الكليدة بو دع خطدة لخدمدة المجتمدع بالمشداركة مدع

فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار في المحافظة؟ فقد كانت استجابة لفراد العينة كاآلتي:

 -0لجاو  %9.من إجمالي عينة الخبراع ولع اع نيئات التدريس بكليات التربية بأندن يوجدد
في كلياتهم خطة لخدمة المجتمع والبيئة ومنها النهوض بمحو األمية في محافظاتهم9

-3ولشدار  %2292مددن إجمدالي العينددة لندن يددتم مشداركة لع دداع نيئدة التدددريس والطداو فددي
مشروعات وبرامج محو األمية ل ناع العام الدراسي خاصة في فترة إجازة نص
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العام9

--2كمددا لجدداو  %11مددن إجمددالي العينددة لنددن يددتم مشدداركة لع دداع نيئددة التدددريس والطدداو
وبالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في تعليم األميين بفصدود ومراكدز محدو األميدة خداد

العطلددة الصدديفية (ونددي عددادة مددا تكددون ا ددة شددهورعث وذلددك فددي إطددار خطددة لخدمددة المجتمددع

المحلي9

وبالنسدبة للسدلاد ال الددثث ويددور حددود الممارسدات الفعليدة لتطبيددق خطدة خدمددة المجتمدعث فقددد

كانت استجابة عينة الدراسة كاآلتي:

--0لشددار  %21مددن إجمددالي عينددة الخب دراع ولع دداع نيئددات التدددريس بكليددات التربيددة لنهددم
يقومددون بتدددريو الطدداو المعلمددين بالكليددات عل د تنفيددذ خطددة خدمددة المجتمددع بعددد مناقشددتهم

واستيعابهم لها9

-3ولو أ  %2292من إجمالي العينة لنن من بين األندا

المو وعة لخطة خدمة المجتمع

تنظيم حمات لمتابعة مراكز وفصود محو األمية (بالمشاركة مع الهيئة العامة لتعليم الكبارع9

-2ولشار  %62من إجمدالي العيندة لندن

دمن خطدة خدمدة المجتمدع يدتم قيدام مجموعدات مدن

طاو كليات التربية بحصر األميين الموجودين في مربعات سكنهم وفي قرانم9

-2كما لشار  %6299من إجمالي العينة لنهم يشاركون فدي إعدداد اختبدارات الدارسدين بمراكدز
وفصود محو األمية بناع عل تكلي

الهيئة العامة لتعليم الكبار9

-6ولو ددأ  %6292مددن إجمددالي العينددة لن لع دداع نيئددة التدددريس والطدداو بكليددات التربيددة
يشاركون في حمات التوعية الموجهة لألميين لح هم عل انلتحاق بفصود محو األمية9

-2ولشدددار  %26مدددن إجمدددالي العيندددة لن لع ددداع نيئدددة التددددريس بكليدددات التربيدددة يقومدددون
بالتنسيق الدائم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وفروعها المنتشرة في جميع المحافظات

وبالنسبة للسلاد الرابع الذي يدور حود :الجهات والملسسات التي تتعاون معها كليات التربيدة

في مجاد المسانمة في محو األميةث كانت استجابات عينة الدراسة كاآلتي

-0لشار  %9.من إجمالي عينة الخبراع ولع اع نيئات التددريس بكليدات التربيدة لن كليداتهم
تتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في مجاد المسانمة في محو لمية الكبار9

-3كمددا لو ددأ  %21مددن إجمددالي العينددة لن كليددات التربيددة تتعدداون مددع ملسسددات المجتمددع
المدني في مجاد محو األمية9

-2كما لشار  %6196من إجمالي العينة لن كلياتهم تتعاون مع وزارة األوقا

في مجاد محدو

األميدددة خاصدددة فيمدددا يتعلدددق بتوعيدددة األئمدددة وخطبددداع دور العبدددادة لزيدددادة وعددديهم بحجدددم ندددذه

المشكلة9
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-2كمددا لشددار  %2299مددن إجمددالي العينددة لن كليدداتهم تتعدداون مددع وزارة التربيددة والتعلدديم فددي
إعداد المنانج ووسائد التعليم وتدريو معلمي الوزارة وتأنيلهم للتدريس في فصدود محدو لميدة

الكبار9

-6كما لو أ  %2396من إجمدالي العيندة لن كليداتهم تتعداون مدع وزارة الشدلون انجتماعيدة
فدددي مجددداد محدددو لميدددة الكبدددار خاصدددة الفئدددات الفقيدددرة التدددي تقددددم لهدددم الدددوزارة بعدددض الحدددوافز

لتشجيعهم عل انستمرار في الدراسة بفصود محو األمية9

-2كما لشار  %20من إجمالي العينة لن كلياتهم تتعاون مع المحافظات والمحليات في مجداد
محو لمية الكبدار بددعا مدن المشداركة فدي حصدر األميدين وتدوعيتهم ب درورة انلتحداق بفصدود

محو األمية وغير ذلك9

وبالنسددبة للس دلاد الخددامس الددذي يدددور حددود الصددعوبات التددي واجهتهددا كليددات التربيددة ل ندداع

مشاركة الطاو ولع داع نيئدة التددريس فدي حملدة محدو األميدةث حيدث كاندت اسدتجابات عيندة

الدراسة كما يلي:

-0لشار  %16من إجمالي عينة الخبراع واألساتذة لع اع نيئات التدريس بكليات التربيدة لن
من الصعوبات التي تواجن كليات التربيةث صعوبة جذو األميين والحاقهم بفصود محو األمية9
3-كما لشار  %22من إجمالي العينة إل لن

ع

توافر الموارد المالية والحوافز التدي تقددم

للطدداو المعلمددين بفصددود محددو األميددة لو لهيئددة اإلش د ار

مددن لسدداتذة الجامعددة نددي مددن بددين

الصعوبات التي تواجهها كليات التربية ل ناع قيامهم بهذه المهمة القومية9

-2كما رلا  %6.من إجمالي العينة لن انفتقار إل التخطيط الجيد سدواع مدن جاندو كليداتهم
لو من جانو الهيئة العامة لتعليم الكبارث من بين تلك الصعوبات التي واجهتها كلياتهم9

-2كمددا رلا  %62مددن إجمددالي العينددة لنددن مددن بددين الصددعوبات لي ددا عددزو

نيئات التدريس والطاو بكليات التربية عن العمد في مجاد محو لمية الكبار9

بعددض لع دداع

-6ولشار  %62من إجمالي العينة لن عدم توافر قاعدة بيانات دقيقة عن األميينث تعتبر لحدد
الصعوبات التي يواجهونها عند مشاركتهم في برامج محو األمية بمحافظاتهم9

-2كمددا لو ددأ  %6191مددن إجمددالي العينددة لنددن مددن بددين الصددعوبات لي ددا بعددد لمدداكن تجمددع

األميدددين لي صدددعوبة تجمددديعهم فدددي مكدددان واحدددد متوسدددط خاصدددة فدددي المنددداطق قليلدددة الك افدددة

السكانية9

6

-1كما رلا  %6191من إجمالي العينة لن وقت الدراسة بفصود محو األمية غير مائم لك ير
من األميين ون يراعي ظرو

عملهم9

-9كما رلا  %2296من إجمالي العينة لن الروتين الحكدومي واإلداري يعيدق العمدد فدي مجداد
محو لمية الكبارث والمفروض لن تتمتع مبادرات محدو األميدة بك يدر مدن المروندة طبقدا لظدرو

الدارسين9

-.ولشار  %26مدن إجمدالي العيندة لندن مدن بدين الصدعوبات التدي واجهدتهم ندو غيداو قندوات

انتصاد مدع الجهدات المشداركة م دد المحليدات وملسسدات المجتمدع المددني ولفدرع نيئدة تعلديم

الكبار وغير ذلك9

-01ورلا  %2396مددن إجمددالي العينددة لن

ددع

تأنيددد واعددداد الطدداو المعلمددين المكلفددين

بتعليم األميين بفصود محو األمية نو من بين الصعوبات التي قابلتهم ل ناع التنفيذ9

-00ورلا  %2396من إجمالي العينة لنن من بين الصعوبات لي ا عزو

ك يدر مدن األميدين

عدن ح دور انمتحددان النهدائي لمحدو األميددة بالتنسديق مددع الهيئدة العامدة لتعلدديم الكبدار بسددبو
خوفهم من الرسوو في انمتحان9

-03كما لو أ  %2.91من إجمالي العينة إل لنن مدن بدين الصدعوبات لي دا التدي واجهدتهم
ندو عدددم مناسدبة محتددوا الكتددو الدراسدية المقددررة للدارسدين بفصددود محددو األميدةث خاصددة مددع

اختا

البيئات واألعمار والنوع (ذكور د واناثع وغير ذلك9

وبالنسدددبة للسدددلاد السدددادس الدددذي يددددور حدددود مقترحدددات العيندددة لتفعيدددد دور كليدددات التربيدددة

لاسددتفادة مددن جهددود لع دداع نيئددات التدددريس والطدداو لتعلدديم األميددين بفصددود محددو األميددة
من لندا

الكليات لخدمة المجتمعث حيث كانت استجابات عينة الدراسة كاآلتي

-0رلا  %12مددن إجمددالي عينددة الخب دراع ولع دداع نيئددات التدددريس بكليددات التربيددة

اإلش ار

ددرورة

األكاديمي عل برامج محدو األميدة بددعا مدن التخطديط والتنفيدذ واعدداد المحتدوا ولدلدة

التدريو بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار9

-3كما لرا  %1392من إجمالي العينة
القائمين بالتدريس بفصود محو األمية9

رورة توفير الدعم المالي وتحفيدز الطداو المعلمدين

-2ولشار  %22من إجمالي العينة إل لنمية ربط شهادة تخرإ الطالو بأدائن فدي محدو لميدة

عدد من األميين9

ددرورة إنشددداع لقسدددام علميددة بكليدددات التربيدددة

-2كمددا لشدددار  %22مدددن إجمددالي العيندددة إلددد

تخصص تعليم الكبار والعمد عل جذو الطاو لالتحاق بهذا التخصص9
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-6ورلا  %62مددن إجمددالي العينددة لنميددة التنسدديق الدددائم مددع الهيئددة العامددة لتعلدديم الكبددار
والجهات األخرا المشاركة في محو األمية9

-2ورلا  %62من إجمالي العينة
السنوية لخدمة المجتمع والبيئة9

رورة و ع محو األمية وتعليم الكبدار

دمن خطدة الكليدة

-1ولو دددأ  %6191مدددن إجمدددالي العيندددة لندددن مدددن ال دددروري قيدددام لع ددداع نيئدددة التددددريس

وبمساعدة الطاو بعقد ندوات وحمات توعية لألميين في لماكن تجمعاتهم وقريبة من سكنهم9
رورة زيدادة الشدريحة المسدتهدفة مدن األميدين

-9كما لشار  %6191من إجمالي العينة إل

لتكون من  21 – 06سنة ألن نذا يتوافق مع انتجاه العالمي لمحو لمية الجميع9

-.ولو ع  %2.من إجمالي العينة لنن من المناسو مشاركة طاو كليدات التربيدة فدي حصدر
األميينث كد في مربع سكنن لو منطقتن لو قريتن9

-01ورلا  %26مددن إجمددالي العين دة إمكانيددة مسددانمة كليددات التربيددة فددي التوعيددة بمشددكلة
التسرو من التعليم وعمالدة األطفداد و درورة لن يسدتمر لوليداع األمدور فدي إلحداق لبندائهم فدي

التعليم حت ن يصبحوا لميين9

-00كمددا رلا  %2396مددن إجمددالي العينددة

ددرورة تفعيددد التربيددة العمليددة فددي كليددات التربيددة

خاصة ل ناع العطلة الصيفية ( ا ة شهورع لصالأ محو لمية الكبار

وبالنسبة للسلاد السابع الذي يدور حود وجود دبلوم إلعداد معلم الكبار في كليدة التربيدة التدي

يعمد بها ع و نيئة التدريس

لجاو  %21من إجمالي العينة لنن ن يوجد في كلياتهم تخصص لو دبلوم إعداد معلم الكبار

وبالنسبة للسلاد ال امن الذي يدور حود :الصدعوبات التدي تواجدن كليدات التربيدة إلنشداع دبلدوم
إلعددداد معلددم الكبددارث كانددت اسددتجابات عينددة الدراسددة مددن الخب دراع ولع دداع نيئددات التدددريس

كاآلتي:

-0رلا  %6.مددن إجمددالي عينددة الخب دراع ولع دداع نيئددات التدددريس بكليددات التربيددة لن لنددم
الصعوبات التي تواجن كليات التربية إلنشاع دبلوم إلعداد معلم الكبار نو:

نذا التخصصث إذن ن جدوا من إنشاع م د نذا التخصص لو نذا القسم9

دع

اإلقبداد علد

-3ولشددار  %62مددن إجمددالي عينددة الدراسددة إل د لنددن مددن بددين الصددعوبات لي ددا نقددص ك دوادر
لع اع نيئات التدريس المتخصصين في مجاد تعليم الكبار9
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-2ولو أ  %2692من إجمدالي عيندة الدراسدة لن نئحدة بعدض كليدات التربيدة ن تدنص علد
إنشاع نا التخصص وبالتالي لم يتم إعداد نيئات التدريس الكافية لذلك9

-2ورلا  %3.مدن إجمدالي عيندة الدراسدة لن وجدود مركددز لتعلديم الكبدار فدي بعدض الجامعددات
يمكن لن يحد محد إنشاع دبلوم تعليم الكبار9

وبالنسبة للسلاد التاسدع الدذي يددور حدود مقترحدات الخبدراع ولع داع نيئدات التددريس بكليدات

التربية إلعداد معلم الكبار بكليات التربيةث حيث جاعت استجابات عينة الدراسة كاآلتي:

-0رلا  %10من إجمالي عينة الخبراع ولع اع نيئات التدريس بكليات التربية لنميدة إنشداع
لقسام تعليم الكبار في كليات التربية لو شعو م د شعبة التعليم األساسي9

-3ورلا  %21من إجمالي العينة توزيدع مقدررات تعلديم الكبدار علد السدنوات الدراسدية األربدع
بكليات التربية9

-2ولشار  %21من إجمالي العينة إل

رورة تعيدين خريجدي كليدات التربيدة كمعلمدين للكبدار

فور تخرجهم للعمد في مراكز وفصود محو األمية المنتشرة في جميع قرا مصر9

-2ولو أ  %2691من إجمالي عيندة الدراسدة لنميدة توعيدة الطداو بانلتحداق بددبلوم تعلديم

الكبار9

-6ورلا  %22من إجمالي عينة الدراسة

رورة إعداد كدادر خداص بمعلمدي الكبدار واسدتمرار

الترقي لسوة بالعاملين في وزارة التربية والتعليم9

-2كما لشار  %21من إجمالي عينة الدراسة إل
بواسطة متخصصين في المجاد9

-1ولو أ  %6.من إجمالي عينة الدراسة

درورة عقدد دورات تدريبيدة لمعلمدي الكبدار

رورة تعديد لوائأ بعدض كليدات التربيدة وا دافة

بنود خاصة بإنشاع لقسام لو شعو تعليم الكبار لسوة بشعو التعليم األساسي9

-9كما لو أ  %6.من إجمالي عينة الدراسة لنمية توفير موارد مالية وحدوافز للعداملين فدي
مجاد تعليم الكبار9

-.ورلا  %62من إجمالي عينة الدراسة
مستوا الجامعة في كليات التربية9

رورة فتأ لفرع لمركز تعليم الكبار الموجدودة علد

-01ولشار  %6191من إجمالي عينة الدراسة إل

رورة إعداد قاعددة بياندات عدن العداملين

في مجاد تعليم الكبار (من معلمين د مشرفين د مديرين د عماد 999ع9

رورة عقد ملتمرات علمية حود إعداد وتنمية

-00ورلا  %2.92من إجمالي عينة الدراسة
معلم الكبار وتفعيد توصيات تلك الملتمرات9

9

مقترحات الدراسة

مقترح إجراعات تنفيذ مسانمات كليات التربية في مواجهة مشكلة األمية:

-0انسددتفادة مددن إجددازة نص د

العددام الدراسددي ( 06يومدداع فددي حصددر األميددين فددي المندداطق

المختلفة (كد طالو في منطقتن لو قريتن لو مربعن السكنيع9

-3عقو انتهاع امتحانات الفصد الدراسدي ال داني ولمددة ا دة لشدهر ( 03لسدبوعاع يدتم تنفيدذ
برنامج محو األمية المخفض للكبار بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار9

-2يتم توزيع الطاو بالتنسيق مع لفرع الهيئة العامة لمحو األمية وتعلديم الكبدار بالمحافظدات
عل فصود ومراكز محو األميةث لقدرو مدا يكدون لسدكن الطالدوث بحيدث ن يزيدد عددد الدارسدين

في الفصد عن  06 – 01دارسا لو دارسة9

-2يددتم تقسدديم الطدداو علد مجمددوعتين كددد مجموعددة  2لسددابيع تدددريو عملددي لتعلدديم األميددين

الكبار9

-6يتم متابعة الطاو وتقويم لدائهم من جانو لع اع نيئة التدريس المتخصصين فدي كليدات
التربيدةث ويدتم تقسديمهم علد الفصدود ومراكدز محدو األميدة بالتنسديق مدع الهيئدة العامدة لمحددو

األمية وتعليم الكبار والمحليات9

-2يقوم لع داع نيئدة التددريس بإعدداد بطاقدة ماحظدة لتقيديم لداع الطداو المعلمدين بفصدود
محو األميةث ويتم انستفادة من عمليات الت ذية الراجعة دوريا لتافي الماحظات لتحسين لداع

المجموعات التالية9

-1يقددوم الطدداو ولع دداع نيئددة التدددريس بإعددداد الوسددائد التعليميددة المسدداعدة والتددي تعدداون
الدارسين الكبار لسرعة فهم واستيعاو الدروس في جاد القراعة والكتابة والحساو9

-9يمكن للهيئة العامة لمحو األميدة وتعلديم الكبدار انسدتفادة مدن طداو الفرقدة الرابعدة بكليدات
التربية الذين لنهوا انمتحان في يونيدن وبعدد تخدرجهمث وانسدتعانة بهدم كمعلمدين بفصدود محدو
األمية لمدة تسعة لشهر (دورة كاملةع من شهر يولين حت شهر مدارس لتنفيدذ المدنهج الفعلدي

الذي حددتن الهيئةث وذلك قبد تعيينهم كمعلمين بوزارة التربية والتعليم9

-.خريج كليات التربية الدذي يبددي الرغبدة فدي انسدتمرار بالعمدد بالهيئدة العامدة لمحدو األميدة
وتعليم الكبارث يعين بها ويكونون كندواة إلعدداد كدوادر جديددة مدن خريجدي كليدات التربيدة الدذين

درسوا تعليم الكبار نظريدا ولكاديميدا ومارسدوه عمليدا بالتددريس فدي فصدود ومراكدز محدو األميدة

التابعة للهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار9
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-01لتحقيق لقص استفادة من نذه التجربة نبدد مدن التنسديق الجيدد مدع لفدرع الهيئدة العامدة
لمحو األمية وتعليم الكبار بالمحافظات المختلفدةث ووحددات اإلدارة المحليدة والحكدم المحلدي فدي

القرا والنجوع والكفور والعزو9

-00يمكن تنظيم دروس القدراعة والكتابدة للعمداد بحيدث ينتقدد الطالدو المعلدم إلديهم فدي مواقدع

العمد تسهيا عليهم9

-03وعل ذلك فإنن يمكن لكليات التربية بالمشاركة في جهود محدو األميدة مدن حيدث طبيعتهدا
ولندافها والمتم لة في اآلتي:

تنميدة مهدارات انتصداد الل دوي عندد الدارسدين

ل -محو األمية الهجائية :والتدي تسدتهد

(قدراعة وكتابددة ومبددادس الحسداوع وتنميددة بعددض المهدارات الحياتيددة والمفددانيم ال قافيددة

األساسية9

و -محدددو األميدددة الدددوظيفي :والتدددي تسدددتهد

غدددرس مهدددارات الدددتعلم عندددد الدارسدددين

ومساعدتهم عل تحقيق قدر لكبر من إجادة مهنهم وتقدمهم في لعمدالهم وتشدجيعهم

علددد مواصدددلة الدددتعلمث لي ربدددط القدددراعة والكتابدددة والحسددداو بالتددددريو علددد المهدددارات

األساسية للدارسين9

إ -محددو األميددة انجتماعيددة :والتددي تسددتهد

تحقيددق قدددر لكبددر مددن إجددادة القددراعة

والكتابة والحساو وتمهيد الطريق إلدمداإ المتحدررين مدن األميدة فدي بيئداتهم ال قافيدة

وانجتماعية9

د -محو األمية الح ارية :والتي تستهد

مساعدة المتحررين من األمية عل المشداركة

في تنمية مجتمعهم وتزويدنم بما يسهم في تحسين نوعية حياتهم9

-02يمكن لكليات التربية المشاركة في تخطيط وتنفيذ مشدروع المنداطق لو القدرا المحدررة مدن
األميةث ويتم د في اختيار منطقة لو قريدة معيندة ودراسدة احتياجاتهدا التعليميدة وو دع برندامج

لتعليم األميين بها9

-02تجديد انلتزام السياسي عل لعل مسدتوا بإعطداع محدو األميدة مدا يسدتحقن مدن انتمدام
سياسي وشعبي وموارد مالية وبشرية من كافة لجهزة وملسسات الدولة9

نناك عدة لدوار مل رة لكليات التربية لتنميدة البيئدات المحليدة وخاصدة فدي مجداد الق داع علد

األميدددة 9وقدددد تتطلدددو ندددذه األدوار مراجعدددة لبنيدددة كليدددات التربيدددة ولنددددافها ومجدددانت عملهدددا

ولولوياتها:

-06لن تتسددع لندددا

الخمسيةث ولندا

كليددات التربيددة بحيددث تددرتبط بأندددا

التنميددة الشدداملة وخطددط التنميددة

التنمية خاصة للمناطق الريفية والعشوائية والمحرومة9
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-02لن ترتبط برامج كليات التربية لو بعض لوجن نشاطها العلمي الخدارجي بمشدروعات خدمدة
المجتمع والبيئة المحيطة ومنها نشاط محو األمية وتعليم الكبار حيث ن زالدت نسدبة األميدة فدي

مصددر مرتفعددة ونددي  %3.92وعدددد األميددين لك ددر مددن  01مليونددا 9إن كليددات التربيددة بحكددم
رسددالتها وبجهودنددا فددي عواصددم األقدداليم المختلفددة قددادرة عل د اإلسددهام فددي تنميددة المجتمعددات

المحلية من نذه الزاوية9

-09تفعيد دور مراكز الخدمدة بكليدات التربيدة حيدث تعتبدر مدن المحداونت األساسدية لدربط تلدك
الكليات والبيئات المحليةث في إطار من التخطيط يراعدي فيدن حاجدات ندذه البيئدات وتنوعهدا مدع
رورة تحريك األنالي األميين و مان مشاركتهم فدي البدرامج التدي تخطدط لهدا وتنفدذنا كليدات

التربية لتحقيق لندافها ولندا

المجتمع9

-0.ارتباط كلية التربية بالواقع واننش اد بهموم المجتمعات المحلية خاصة في القرا والنجوع
والعزو والمناطق العشوائية ونم الفئات المحرومة مدن الخدمدة التعليميدة سدواع كدانوا صد ا ار لو
كبارا 9فمشكلة األمية ومظانر التخل

ال قافي والح اريث كد نذه الق ايا تواجدن لعددادا كبيدرة

من الزراع والعماد والرعاة والصيادين والنساع في المناطق الريفية والعشوائية والنائية9

-31مشدداركة كليددات التربيددة فددي ق ددايا التطددور والتنميددة مشدداركة فعالددة وذلددك بفددتأ قنددوات
انتصدداد بددين كليددات التربيددة والمجتمددع خاصددة فددي القددرا والمندداطق العشدوائية والمحرومددة مددن

الخدمة التعليمية9

-30لن تنشئ كليات التربية األجهزة األكاديمية والتنفيذية المتخصصة في عمليات محو األمية

وتعليم الكبار9

-33تفعيد دور كليات التربيدة فدي مجداد محدو األميدة وتعلديم الكبدار بحيدث ينطلدق مدن مفهدوم
شمولية التعليم واستمراره للجميع9

-32قيام كليات التربية بتعزيز الشراكة مع ملسسات المجتمع المدني مدن لجدد تطدوير برندامج
بناع القدرات في مجاد محو األمية9

-32مشدداركة كليددات التربيددة فددي رصددد ومتابعددة وتقددويم بددرامج محددو األميددة وفقددا للمقددداييس
والمعايير المحلية والدولية المتبعة9

-36مشددداركة كليدددات التربيدددة فدددي إعدددداد مطبوعدددات ومدددواد قرائيدددة متنوعدددة لمختلددد

البيئدددات

والمندداطق والتجمعددات السددكانيةث لمددن لصددبحوا ملمددين بددالقراعة والكتابددة حدددي ا (المتحددررين مددن

األميةع حت ن يرتدوا مرة انية إل األمية9
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-32لن ت ددع كليددات التربيددة فددي مجدداد انتمامهددا الرئيسددي إجدراع بحددوث ميدانيددة فددي مختلد

الجوانو المتعلقة بمحو األمية وتعليم الكبارث والربط بينها وبين الجوانو انجتماعية والسياسية

وانقتصادية للتنمية9

-31مشاركة كليات التربية في و ع الخطة اإلستراتيجية الوطنية لمحدو األميدة وتعلديم الكبدارث
وربطها بالتعليم والتعلم المستمر مدا الحياةث ومواكبتها للمت يرات السريعة لسوق العمد9

-39زيادة جهد كليدات التربيدة فدي مجداد محدو لميدة اإلنداث نظد ار ألن ل دي كليدات التربيدة مدن

الطالباتث ولن ل ي عدد األميين من النساع9

-3.استخدام كليات التربيدة تقنيدات المعلومدات وانتصداد فدي تعلديم األميدينث ألندن يسداعد فدي
الوصود إل لعداد كبيرة من األميين مهما كانت مواقعهم9

-21مشاركة كليات التربية في

مان جودة العمد في مجاد محو األمية من حيدث المددخانث

واألداع والتنفيذ (العملياتع وفي المخرجات9

-20إش ار

كليات التربية عل مراكز تعليم الكبار (لندية التعلم الذاتيع التي يمكن إنشالنا في

-23إش ار

كليات التربية عل إنشاع مكتبات ص يرة في القرا للمتحررين حدي ا من األمية9

القرا والمناطق التي بها نسبة األمية عالية9

-22إش ار

كليات التربية عل إصدار ملحق لسبوعي في إحدا الصح

للمتحررين حدي ا من األمية9

القومية والذي يوجن

-22إش ار

كليات التربية عل إنشاع مراكز نموذجيدة للدارسدين الكبدار تحتدوي (ت دمع لنشدطة

-26إش ار

كليات التربية عل تقديم برامج تعليمية عن طريق التليفزيون والقندوات الف دائيةث

تربوية و قافية واجتماعية وفنية وغير ذلك9

تتيأ الفرصة للدارس الكبير ليتعلم وفق ما يائمن من السرعة9

-22مشداركة كليدات التربيددة فدي مشددروع القدرا والمنداطق المحددررة مدن األميددة (مشدروع القريددة

المتعلمةعث ويتم د في اختيار القرية لو المنطقة ودراسة احتياجاتهدا التعليميدة وو دع البرندامج

الخاص بمحو لميتهم9

الرحَّد خاصة في محافظات مطروح
-21مشاركة كليات التربية في الحمات النقالة لمحو لمية ُّ
والبحر األحمر وشماد وجنوو سيناع والوادي الجديد9

-29مشاركة كليات التربية في إعطاع دروس ومحو لمية العماد في مواقع العمد9

-2.مشددداركة كليدددات التربيدددة فدددي إتاحدددة الفرصدددة للدارسدددين الكبدددار فدددي فصدددود محدددو األميدددة
لاستفادة من مصادر التعلم الملحقة بالمدارس الحكومية9
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-21مشدداركة كليددات التربيددة فددي تخطدديط وتنفيددذ وتقددديم الحمددات الشدداملة لمحددو األميددة عل د

المستوا القومي9

-20مشاركة كليدات التربيدة فدي تطدوير وتعزيدز دور اإلعدام التربدوي فيمدا يتعلدق بالددعوة إلد
محو األمية وتعليم الكبار9

-23مشددداركة كليدددات التربيدددة فدددي اتخددداذ التددددابير ال دددرورية ل دددمان حصدددود األطفددداد خدددارإ
المدرسة والفتيات والنساع وكافة مجموعات المهمشدين فدي المجتمدع علد التعلديم بشدكد عدادد

خاصة في مجاد محو األمية وتعليم الكبار9

-22مشدداركة كليددات التربيددة فددي إيجدداد البيئددات الجاذبددة للددتعلم خاصددة فددي القددرا والمندداطق

العشوائية9

-22مشدداركة كليددات التربيددة فددي نشددر التجددارو الناجحددة والمبتكددرة وتبددادد الخب درات مددع كليددات
التربية المناظرة عل المستوا اإلقليمي والدولي في مجاد محو األمية وتعليم الكبار9

-26مسددانمة كليددات التربيددة فددي تقددديم ب درامج إذاعددة وتليفزيددون تعليميددة و قافيددة إل د عامددة
جمهور األميين م يتم عقد امتحان لهم عن طريق الهيئدة العامدة لمحدو األميدة وتعلديم الكبدارث

ومن ينجأ منهم يمنأ شهادة محو األمية9

-22مسددانمة كليددات التربيددة فددي تقددديم بدرامج بالمراسددلة لألميددين بالتنسدديق مددع الهيئددة العامددة
لمحو األمية وتعليم الكبار9

-21تقوم كليات التربية بنشر مطبوعات مبسطة تحوي مو وعات تناسو األميين فدي البيئدات
المختلفةث حيث لن كليات التربية منتشرة في جميع محافظات مصر9

-29تقوم بتقديم برامج تعلم لألميين الكبار في توقيتات مختلفة تتناسو وظرو

عملهم9

-2.تقوم بإعداد الدراسات والبحوث قبد التخطيط واإلعداد لحمات محو األميدةث ولي دا تأنيدد

العاملين وعمليات التقويم9

-61يمكن لن تتحمد كليات التربية المسلولية المباشرة عن برامج محو األمية لألفراد العاملين
داخد نطاق الكلية وداخد حرم الجامعة وألسرنمث ويلكد ذلك اقتنداعهم لن كدد األفدراد يسدتحقون

التعليم9

-60مسدددانمة كليدددات التربيدددة فدددي تحمدددد لعبددداع المسدددئولية انجتماعيدددةث ولن تعمدددد ك دددمير

للمجتمع9

-63لن تلدي كليات التربية دو ار قياديا في عملية تنسيق برامج محو األمية وتعليم الكبدار فدي
كد محافظة لو منطقة طبقا لنسو األمية واحتياجات المواطنين9
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-62لن تتحمدد كليددات التربيددة عددوع المسددئولية انجتماعيدة ولن تعمددد ك ددمير للمجتمددع 9كمددا
يمكنها لن تقدم العديد من لشكاد تعليم الكبار بد وقيادة المجتمع نحو تحقيق لندافن9

-62فتأ لقسام وشعو لمحو األمية وتعليم الكبار في كليات التربية التي ليس لها نذه األقسام

والشعو9

-66إنشدداع كليددة جامعددة لتعلدديم المجتمددع (لتعلدديم الكبددارع تتعدداون مددع جميددع كليددات الجامعددة
وتسددتفيد مددن إمكاناتهددا 9ويمكددن لهددذه الكليددة لن تتميددز بنظددام خدداص للقبددود ومنددانج الدراسددة
وطددرق التدددريس ولشددكاد التقددويم ومنددانج البحددث ومجانتددنث بحيددث تكددون متميددزة فددي مجددانت

تعليم الكبار والتعليم غير النظامي بصفة عامة9

ويتطلو نجاح كليات التربية في مواجهة مشكلة األمية اآلتي:

 و ع إمكانات كليات التربية ودعمها المعنوي وخبرتها في خدمدة الق دايا القوميدةوعل رلسها محو األمية9

 إتاحددددة جميددددع مجددددانت المعرفددددة إلدددد نددددلنع الددددذين نددددم خددددارإ كليددددات التربيددددةثويحتاجونها ويمكنهم انستفادة منها مع إعطاع عناية خاصة باألميين9

 -تطوير برامج محو األمية وتعليم الكبار كمجاد للمعرفة9

 إعددداد العدداملين (الكدوادرع المددلنلين جيدددا واألكفدداع فددي مجدداد محددو األميددة وتعلدديمالكبارث والتركيز عل إعداد معلم الكبار وتنميتن المستمرة9

 التخطيط والتنظيم والتأنيد والتقويم لمحو األمية وتعليم الكبار9 -إعداد نيئات التدريس بكليات التربية لتعليم الكبار9

 -الخدمة التطوعية للشباو في كليات التربية لتدعيم برامج محو األمية9

 لن يددتم العمددد مددع الفئددات المسددتهدفة مددن األميددين وفقددا لدراسددة مفصددلة لرغبدداتهمواحتياجاتهم والتأكد من جودة ما يتلقونن من معلومات ومهارات9
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