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   جامعة عني مشس يف املشاركة مبحو األمية-دور كلية البنات
  "دراسة حالة" يف مصر 

  :مقدمة
اإلنسان هو العامل األساسي في تقدم الدول؛ فقدرات البشر هي التي یمكنها أن 
توظف أیة موارد طبیعیة، وهي التي تتغلب على نقص الموارد بابتكار أشكال غیر تقلیدیة 

لتعلیم هو أساس تنمیة القدرات البشریة؛ فقد حدد دلیل التنمیة وألن ا. للنهوض بالدول
البشریة لألمم المتحدة ثالثة أبعاد لها؛ أحدها هو القدرة على اكتساب المعرفة ویقاس 

   )١(.بمتوسط عدد سنوات التمدرس الفعلیة للفرد، والعدد المتوقع لها
ائق رئیس لها ألنها ٕواذا كان التعلیم هو أساس تنمیة قدرات البشر؛ فاألمیة ع

َتحرم الفرد من القدرة على االستفادة من الفرص المتاحة لتنمیة ذاته ومجتمعه، ورغم قدم  ِ
جهود محو األمیة بمصر، إال أن نسبة األمیة فیها ال تزال مرتفعة، فقد وصلت في 

% ٢٨ بعد أن كانت ،)٢(في الفئة العمریة عشر سنوات فأكثر% ٢٠.٣ إلى ١/٧/٢٠١٥
العمل على أن یتم " : علىأكد ٢٠٠٠ إطار عمل داكار عام رغم أن ؛)٣ (٢٠٠٤في عام 

تحقیق تحسن بنسبة خمسین في المائة في مستویات محو أمیة ......٢٠١٥بحلول عام 
لذا فإن الحاجة ال تزال ماسة لدراسة مشكلة األمیة بمصر، وابتكار الحلول ؛ )٤(....."الكبار

  .لمواجهتها
ا أرقى المؤسسات التعلیمیة مكانة، وبما تملك من موارد والجامعات باعتباره

 یمكن أن - من مبان وتجهیزات- ومادیة- من أعضاء هیئة التدریس والطالب-بشریة
یكون لها دور رائد في مواجهة المشكالت المجتمعیة كاألمیة، من خالل تقدیم برامج 

                                                        
  .٣، ص"التنمیة في كل عمل "٢٠١٥تقریر التنمیة البشریة : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )1 (
  متـاح علـى)١٠(+توزیع أعداد السكان األمیین ونسبهم في الفئة العمریـة : الهیئة العامة لتعلیم الكبار  )2(

://http176=id?php.statisticsdetal/eg.gov.eaea.www ٢٠/١٠/٢٠١٦ تاریخ الدخول.  
، المـؤتمر القـومي "دراسـة تحلیلیـة" جهـود الجامعـات المـصریة فـي مجـال محـو األمیـة : هدى حسن حسن)٣( 

الجامعـات العربیـة فـي القـرن : امعـة عـین شـمسالسنوي الثالث عـشر لمركـز تطـویر التعلـیم الجـامعي بج
  .٢٦٦، ص٢٠٠٦ نوفمبر ٢٧-٢٦ جامعة عین شمس،  القاهرة، الحادي والعشرین الواقع والرؤى،

       :، متاح على٢٠٠٠ أبریل ٢٨-٢٦المنتدى العالمي للتربیة، إطار عمل داكار، :  یونسكو4)(
   pdf.a0012/001211/121147/images/org.unesco.unesdoc://httpالـــــــــــــدخول  تـــــــــــــاریخ  

  .٨، ص١٩/٤/٢٠١٦
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س غیر تقلیدیة لالستفادة وتصورات تحقق تغییرا جذریا في مواجهة األمیة، وتقوم على أس
  .  من إمكانات الجامعة والمجتمع معا

من هنا جاءت مبادرة جامعة عین شمس لدمج طالبها في المشروع القومي 
؛ تأكیدا من الجامعة على الدور الذي یمكن أن تقوم به ٢٠١٥/٢٠١٦لمحو األمیة 

حقیقا لدور الجامعات المصریة في محو األمیة من خالل طالب الجامعة أنفسهم، وت
  . الجامعات في خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

وقد بدأت تجربة جامعة عین شمس بإطالق مبادرة لدمج طالب الجامعة في 
 ، حیث حملت المبادرة في ثنایاها ١٧/٥/٢٠١٥المشروع القومي لمحو األمیة في 

معا؛ تشجیعا للطالب على محو األمیة فتم تحدید حوافز تشجیعیة للطالب واألمیین 
فالطالب الذي یمحو أمیة أربعة یتم إعفاؤه من مصروفات الكلیة ومصروفات المدینة 
الجامعیة إن كان مقیما فیها ویحصل على الكتب الدراسیة مجانا في هذه السنة، باإلضافة 
لحصوله على مبلغ مائتي جنیه عن كل أمي یتمكن من محو أمیته، وحصول الدارس 

  )٥(.الناجح على مكافأة أیضا
كلیة البنات لآلداب والعلوم : واعتمد تنفیذ المبادرة على طالب أربع كلیات هي

والتربیة، وكلیة األلسن، وكلیة التربیة، وكلیة اآلداب، وهي الكلیات التي كان لها اهتمام 
ٕبمشكلة محو األمیة، وان كانت كلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة هي الكلیة التي 

فصال من أصل ثمان وستین فصال فتحت باسم طالب الجامعة لمحو استحوذت على ستین 
 دارسا ٥٧٤، وشملت الفصول المفتوحة باسم طالبات الكلیة ٢٠١٥األمیة حتى سبتمبر 

  )٦(. دارسا بفصول الجامعة من الكلیات األربع المذكورة٦٢١من أصل 
  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

ا على جهود التنمیة في جمهوریة تعد األمیة من أكبر المشكالت حجما وتأثیر
َمصر العربیة، ورغم قدم المشكلة إال أنها ال تزال قائمة كما یبینها جدول  التالي ) ١(ِ

 . ٢٠١٦-٢٠١٤موضحا التغییر في أعداد األمیین ونسبهم بمصر في الفترة 

  
  

                                                        
 مشروع جامعة عین شمس القـومي لمحـو األمیـة، مركـز تعلـیم الكبـار، جامعـة عـین : عاشور أحمد عمري5)(

 .٩-٤، ص ص ٢٠١٥شمس، القاهرة، 
  .٢٥المرجع السابق، ص )6(
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 ١٥+، ٣٥-١٥، ١٠+أعداد األمیین في مصر ونسبهم في الفئات العمریة ) ١(جدول 
  ٢٠١٦-٢٠١٤ترة في الف

الفئة   ١/٧/٢٠١٦  ١/٧/٢٠١٥  ١/٧/٢٠١٤
  نسبتهم  عدد األمیین  نسبتهم  عدد األمیین  نسبتهم  عدد األمیین  العمریة

+١٨.٦  ١٣١٠٠٨٧٠  %٢٠.٣  ١٣٩٥٣١٦٤  %٢١.٧  ١٤٥١٧٧٣٩  ١٠%  
  %١٢.٦  ٤٢٤١٦٥٥  غیر معطى بموقع الهیئة  %١٤.١  ٤٥١١٣٠٧  ٣٥-١٥
+٢٠.٤  ١٢٦٢٨٤١٠  %٢٢.٣  ١٣٤٦٠١٧٥  %٢٣.٨  ١٤٠٢٣٩١٢  ١٥%  

تم إعـداد الجـدول باالعتمـاد علـى البیانـات المعطـاة بموقـع الهیئـة العامـة : مصدر الجدول
  )٧(لتعلیم الكبار

  :من الجدول السابق یمكن استخالص اآلتي
  سنویا، ویقل % ١.٩تقل نسبة األمیة بمصر في كل فئة عمریة بما ال یتجاوز

، إال في السنة األخیرة في الفئتین عدد األمیین سنویا بحوالي نصف ملیون فقط
  . حیث نقص عدد األمیین أكثر من ثمانمائة ألف١٥+ و١٠+

  رغم أن عدد ١/٧/٢٠١٦ أعلى النسب في ١٥+نسبة األمیین في الفئة ،
 هو األكبر بین أعداد األمیین في الفئات الثالث في نفس ١٠+األمیین في الفئة 

لیم أساسي جید یعد رافدا أساسیا التاریخ، مما یشیر إلى أن ضعف توافر تع
 .لألمیة بمصر

  من نسبة األمیین في الفئة % ٣٤ حوالي ٣٥-١٥یشكل األمیون في الفئة
 تزید ١٥+من األمیین في الفئة % ٦٦، مما یعني أن ١/٧/٢٠١٦ في ١٥+

 من ٣٥-١٥ عاما، أي أن حوالي ثلث األمیین في الفئة ٣٥أعمارهم عن 
 .الشباب

                                                        
  : انظر)7(

  متـاح علـى)١٠(+توزیع أعداد الـسكان األمیـین ونـسبهم فـي الفئـة العمریـة  :الهیئة العامة لتعلیم الكبار - 
://http176=id?php.statisticsdetal/eg.gov.eaea.www   ٢٠/١٠/٢٠١٦تاریخ الدخول. 

متـاح ) ٣٥-١٥( توزیـع أعـداد الـسكان األمیـین ونـسبهم فـي الفئـة العمریـة :عامـة لتعلـیم الكبـارالهیئة ال - 
ــــــــــــــى    تــــــــــــــاریخ الــــــــــــــدخول http174=id?php.statisticsdetal/eg.gov.eaea.www//:عل

٢٠/١٠/٢٠١٦. 
متـاح علـى ) ١٥(+توزیع أعداد الـسكان األمیـین ونـسبهم فـي الفئـة العمریـة  :رالهیئة العامة لتعلیم الكبا - 

://http175=id?php.statisticsdetal/eg.gov.eaea.www ١٠/٢٠١٦/ ٠٢الدخول   تاریخ  .  
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قوة الحقیقیة ألیة أمة؛ فقد جاء التفكیر باالستفادة من طالب وألن الشباب هم ال
الجامعات المصریة في محو األمیة بمصر باعتبارهم قوة بشریة ضخمة إذا أحسن 

 جاءت في طلیعة الجامعات - على سبیل المثال-جامعة الزقازیقتوظیفها، خاصة وأن 
البها؛ فقد وقعت كلیة التي كان لها السبق في المشاركة في محو األمیة من خالل ط

 واستطاعت من خالل تنفیذه محو أمیة ٢٠٠٦التربیة بها بروتكول تعاون مع الهیئة عام 
 في مجال -، كما تعاونت نفس الكلیة)٨(٢٠١٣ما یزید عن خمسین ألف أمي حتى عام 

 مع غیرها من المؤسسات كرئاسة مجلس الوزراء ومكتبین من مكاتب -محو األمیة
  )٩(.ر التعاون نتائج جیدةالیونسكو، وأثم

ورغم تأخر جامعة عین شمس باالستفادة من طالبها في مواجهة األمیة؛ إال أنها 
حاولت استدراك التأخر بقیامها بتجربة لدمجهم في جهود محو األمیة بشكل غیر إلزامي؛ 
 حتى یمكن في ضوء تقییم التجربة اتخاذ قرار باإللزام أو عدمه، خاصة أن إحدى الدراسات
قد أوصت بضرورة إشراك طالب الجامعات المصریة في جهود محو األمیة بمصر، كما 

من عینتها من الخبراء وأعضاء هیئة التدریس % ٦٣أشارت نفس الدراسة إلى أن 
بالجامعات المصریة رأوا ضرورة ربط شهادة تخرج الطالب بأدائه في محو أمیة عدد من 

لیس للجامعات المصریة جهود فعلیة وجدیة ؛ وأن دراسة أخرى أكدت أنه )١٠(األمیین
ومخططة لمحو األمیة بمصر، وأوصت بإدراج محو األمیة ضمن خطط الجامعات لخدمة 

 تناولت جامعات -، وأوصت دراسة ثالثة)١١(المجتمع وتشجیع الطالب للمشاركة فیها
  بأن یكون محو أمیة أربعة أفراد شرطا للحصول على شهادة-مصریة ضمن ما تناولته

  )١٢(.الدرجة الجامعیة األولى

                                                        
عـة الزقـازیق ومحافظـة الـشرقیة والهیئـة العامـة لمحـو األمیـة بروتوكـول تعـاون بـین جام:  جامعة الزقازیق)8(

ــى ــار، متــاح عل   CatID&10530=ID?aspx.Details/eg.edu.zu.www://http=1: وتعلــیم الكب
  .٢٥/٤/٢٠١٦  الدخولتاریخ

ـــــــــــازیق)9( ـــــــــــة الزق ـــــــــــة بجامع ـــــــــــة التربی ـــــــــــاح علـــــــــــى: كلی ـــــــــــة، مت ـــــــــــل أقامتهـــــــــــا الكلی :  ورش عم
html.workshops/eg.edu.zu.foe.www://http ٢٥/٤/٢٠١٦الدخول   تاریخ.  

، آفـاق جدیـدة فـي تقویم دور كلیات التربیة في مواجهة مشكلة األمیة في مصر: عبد اهللا بیومي وآخرون10) (
  .١٢٨، ١٢٣، ص ص ٢٠١٣، یونیو ١٤م الكبار، ع تعلی

 .٣١٠مرجع سابق، ص : هدى حسن حسن ) 11(
دور الجامعــات فــي القــضاء علــى األمیــة علــى ضــوء خبــرات بعــض الــدول، : هیــا ســعد عبــد اهللا الــرواف )12(

 تطـویر بـرامج ومنـاهج تعلـیم الكبـار فـي"المؤتمر السنوي السادس لمركز تعلیم الكبار جامعة عین شـمس 
 .٨٠٥، ص ٢٠٠٨ أبریل ١٦-١٤، جامعة عین شمس، القاهرة، "ضوء الجودة
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من هنا اهتمت الدراسة بالكشف عن حجم مشكلة األمیة بمصر وما یتوقع أن 
، ورصد العوامل المجتمعیة المؤثرة على محو األمیة ٢٠٢٥تكون علیه مستقبال حتى عام 

 جامعة عین شمس في محو األمیة، ومشاركتها في -بمصر، ورصد دور كلیة البنات
؛ حتى یمكن تقدیم بدائل ٢٠١٥ للجامعة الذي انطلق في مایو المشروع القومي

  :؛ لذا تحددت أسئلة الدراسة فیما یلياستراتیجیة لتفعیل دور الكلیة في محو األمیة بمصر
 ما حجم مشكلة األمیة في مصر وما المتوقع لها مستقبال؟ .١
 ما العوامل المجتمعیة المؤثرة على مشكلة األمیة بمصر؟  .٢
  جامعة عین شمس في محو األمیة؟-لبناتما دور كلیة ا .٣
 جامعة عین شمس في -االستراتیجیة المقترحة لتفعیل دور كلیة البناتما البدائل  .٤

  محو األمیة بمصر؟
  :أهداف الدراسة
  : إلى ما یليالدراسةتهدف 

رصد حجم األمیة بمصر في الوقت الراهن والكشف عن حجمها في المستقبل إذا  .١
 نفس الوتیرة؛ حتى یكون التصور مبنیا على أسس استمرت جهود محوها على

  .سلیمة
  .الكشف عن العوامل المجتمعیة المؤثرة على مشكلة األمیة بمصر .٢
 جامعة عین شمس في محو األمیة بمصر في -ُّتعرف الدور المتوقع لكلیة البنات .٣

 .ضوء ما تتمتع به من إمكانات
 شمس في محو األمیة  جامعة عین-الوقوف على الدور الممارس لكلیة البنات .٤

  .بمصر من خالل المشاركة في المشروع القومي للجامعة
 جامعة عین شمس في محو -التوصل للبدائل االستراتیجیة لتفعیل دور كلیة البنات .٥

 .األمیة بمصر
  :أهمیة الدراسة

  :تكمن أهمیة الدراسة فیما یلي
فعیل دور الكلیة  جامعة عین شمس لت-ربما تفید الدراسة المسئولین بكلیة البنات .١

 .في محو األمیة بمصر
یمكن أن تفید الدراسة المسئولین بجامعة عین شمس والجامعات األخرى لتفعیل  .٢

 .أدوارهم في محو األمیة بمصر
قد تفید الدراسة المسئولین بالهیئة العامة لتعلیم الكبار التخاذ خطوات تكمیلیة أو  .٣

  .تصحیحیة بهدف القضاء على األمیة بمصر
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تي أهمیة الدراسة استجابة لتوصیات الدراسات السابقة في مجالها؛ كما تأ .٤
 .باالستعانة بطالب الجامعات في محو األمیة بمصر

  :حدود الدراسة
اقتصرت الدراسة الحالیة على التنبؤ بمستقبل األمیة في مصر حتى عام 

ة  جامعة عین شمس في محو األمی-، وعلى دراسة الدور المتوقع لكلیة البنات٢٠٢٥
بمصر، والدور الممارس للكلیة من خالل مشاركة طالباتها في المشروع القومي للجامعة 

  .  ٢٠١٥/٢٠١٦في دمج طالبها بجهود محو األمیة في العام الدراسي 
 :الدراسات السابقة

اهتمت عدة دراسات بجهود الجامعات وكلیات التربیة في محو األمیة بمصر، 
 التي حددت نقاط القوة والضعف في دور )13()٢٠١٥عاشور أحمد عمري (كدراسة 

 بالجامعات البشریةالقدرات  :الجامعات المصریة بمحو األمیة وتمثلت أهم نقاط القوة في
طالبا وهیئة تدریس، وجود قطاعات لخدمة المجتمع والبیئة بالجامعات، فتح القنوات 

علیم الكبار ببعض والشراكات مع المجتمع المدني في مجال محو األمیة، وجود مراكز لت
عدم إدراك الكثیر من الجامعات للدور الذي  :الجامعات، بینما تمثلت أهم نقاط الضعف في

یمكن أن تلعبه القوى البشریة بها في محو األمیة، ضعف التنسیق بین جهود الجامعات 
والمنظمات غیر الحكومیة في مجال محو األمیة، ضعف إمكانات الجامعات المادیة 

  .ا، باإلضافة لكثرة أعباء أعضاء الهیئات التدریسیة بهاوتجهیزاته
 أهم الصعوبات التي )١٤()٢٠١٣عبد اهللا بیومي وآخرین (بینما حددت دراسة 

صعوبة جذب األمیین لفصول محو : واجهت كلیات التربیة المصریة في محو األمیة وهي
شراف من الكلیة، األمیة، ضعف الحوافز المالیة المقدمة للطالب المعلمین ولهیئة اإل

االفتقار للتخطیط الجید من الكلیات والهیئة، عدم توافر قاعدة بیانات دقیقة عن األمیین، 
صعوبة تجمیع األمیین في مكان واحد، عدم مالءمة وقت الدراسة والكتب الدراسیة 

من عینة الدراسة من الخبراء بالجامعات المصریة رأوا % ٦٣كما أشارت إلى أن  .لألمیین
ورة ربط شهادة تخرج الطالب بأدائه في محو أمیة عدد من األمیین؛ لذا فقد أوصت ضر

  . الدراسة بضرورة إشراك طالب الجامعات المصریة في جهود محو األمیة بمصر
                                                        

تـصور مقتـرح فـي ضـوء أهـداف العقـد العربـي "دور الجامعات فـي مكافحـة األمیـة : عاشور أحمد عمري (13)
" لمؤتمر الـسنوي الثالـث عـشر لمركـز تعلـیم الكبـار جامعـة عـین شـمسا،  "٢٠٢٤-٢٠١٥لمحو األمیة 

 أبریـل ١٦-١٤، جامعة عـین شـمس، القـاهرة، )٢٠٢٤-٢٠١٥(ألمیة وتعلیم الكبارالعقد العربي لمحو ا
  .٥٩٤-٥٥٣، ص ص٢٠١٥

تقویم دور كلیات التربیـة فـي مواجهـة مـشكلة األمیـة فـي مـصر، آفـاق جدیـدة : عبد اهللا بیومي وآخرون (14)
  .١٤٨-٩، ص ص ٢٠١٣، یونیو ١٤في تعلیم الكبار، ع 
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 التي درست جامعات مصریة وعربیة )١٥()٢٠٠٨ هیا سعد الرواف(وأكدت دراسة 
 للقضاء على األمیة حتى داخل الحرم وأجنبیة أن الجامعات العربیة لم تبذل جهدا كبیرا

وأوصت الدراسة بأن یكون محو أمیة أربعة أفراد شرطا للحصول على شهادة  .الجامعي
  .الدرجة الجامعیة األولى

 أنه لم توجد للجامعات جهود )١٦()٢٠٠٦هدى حسن حسن (بینما أكدت دراسة 
 أكبر بكثیر من فعلیة ومخططة للقضاء على األمیة بمصر، وكانت طموحات الجامعات
وأوصت الدراسة . إمكاناتها المادیة وهو ما انعكس سلبا على جهودها في محو األمیة

  .بإدراج محو األمیة ضمن خطط الجامعات لخدمة المجتمع وتشجیع الطالب للمشاركة فیها
أما فیما یتعلق بعوامل التحاق الدارسین بفصول محو األمیة أو عزوفهم عنها 

 إلى أن أهم عوامل التحاق )١٧()٢٠٠٩ٕعلي الشخیبي وایهاب إمام دراسة (فقد توصلت 
قراءة القرآن :  بفصول محو األمیة كانت- في محافظات البحیرة والفیوم والمنیا-األمیین

والكتب الدینیة، قراءة وكتابة الحاجات الشخصیة دون االعتماد على أحد، تربیة األوالد 
  .كتب الدراسیة مفیدة وشیقةتربیة صحیحة، تشجیع األسرة، موضوعات ال
 فقد أكدت أن )١٨()٢٠٠٤نهلة جمال سعد (أما الورقة البحثیة المقدمة من 

طبیعة العمل بالكلیة تعوق انتظام بعض الدارسین بالفصل؛ نظرا لعبء العمل الموكل 
إلیهم، وأن بعض رؤساء العمال یمنعونهم من االلتحاق بالفصول لحاجة العمل الشدیدة 

  .لهم
إلى أن الحاجة للعمل، 19) ()١٩٩٩أسامة محمود فراج (توصلت دراسة بینما 

وعدم مناسبة المنهج لسن الدارسین، وعدم مالءمة الحصص الیومیة لطبیعة الدارسین 
 .تعد من أهم عوامل تسرب األمیین من مراكز محو األمیة

                                                        
  .٨١١-٧٥٩ مرجع سابق، ص ص :هیا سعد بن عبد اهللا الرواف (15)
  .٣١٧-٢٣٩ مرجع سابق، ص ص:هدى حسن حسن (16)
عوامل التحاق الكبار بفصول محو األمیة في ضوء االتجاهات : ٕعلي السید الشخیبي وایهاب السید إمام (17)

، المــؤتمر الــسنوي الــسابع لمركــز تعلــیم الكبــار جامعــة عــین "دراســة تحلیلیــة میدانیــة" العالمیــة المعاصــرة
، ص ٢٠٠٩ مــایو ٥-٣، جامعــة عــین شــمس، القــاهرة، "إدارة تعلــیم الكبــار فــي الــوطن العربــي"س شــم
 .٤٥٠ -٣٦٨ص

ٕعوامل إقبال العمال علـى فـصول محـو األمیـة بجامعـة عـین شـمس واحجـامهم عنهـا، : نهلة جمال سعد(18) 
  .١٧٧-١٧٤، ص ص ٢٠٠٤، ٢آفاق جدیدة في تعلیم الكبار، ع

دراسـة میدانیـة بمركـز "وامل المؤثرة علـى تـسرب األمیـین مـن مراكـز محـو األمیـة الع: أسامة محمود فراج) 19(
  .١٩٩٩، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة أسیوط، أسیوط،"أسیوط
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 التي اهتمت باألمیین )٢٠()١٩٩٢عبد المحسن عبد العزیز حمادة (أما دراسة 
حث الدین على التعلم، :  الكویت، فقد توصلت إلى أن أهم أسباب التحاقهم بالتعلیمفي

 :أما أسباب عدم التحاق األمیین بالتعلیم فكانت .تربیة األبناء، الشعور بالخجل من األمیة
عدم الجدیة في تطبیق القرارات التي تحرم األمي من بعض التسهیالت في المجتمع، إرهاق 

األزواج زوجاتهم من االلتحاق، عدم كفایة حوافز األمیین، اعتقاد العمل، منع بعض 
األمیین أن التعلیم في الكبر غیر مفید، برامج محو األمیة ال تشجع على االستمرار في 

  .الدراسة
 بتحدید بعض العوامل )٢١()١٩٨٩عبد الرحمن سعد الحمیدي (واهتمت دراسة 

محو األمیة بالریاض، وتوصلت إلى أن المؤدیة لعزوف األمیین عن االلتحاق بمدارس 
توافر فرصة العمل المجزي لألمي، مشقة األعمال التي یقوم بها األمي، : العوامل هي

شعور األمیین بعدم تأثر مكانتهم االجتماعیة بسبب أمیتهم، إحساس األمیین بعدم الجدوى 
  .االقتصادیة واالجتماعیة لبرامج محو األمیة

 وهي الدراسة الوحیدة ضمن -)Terry Marion 2007٢٢) ((أما دراسة 
 - الدراسات السابقة التي لم تعتمد على المنهج الوصفي واعتمدت على المنهج اإلثنوجرافي

فقد توصلت إلى أن لدور األسرة أهمیة كبرى في اشتراك األمي في برامج محو األمیة، 
 التعلم واألنشطة كما أوصت بإعطاء فرص لضم أسر المتعلمین في أنشطة .واستمراره بها

  .  االجتماعیة بالبرامج
 لتشیر لبعض النقاط )٢٣()٢٠١١محمد مصطفى عبد اللطیف (دراسة فیما جاءت 

المتعلقة بعمل الهیئة العامة لتعلیم الكبار، حیث أكدت الدراسة وجود نقص في قاعدة 
وصت كما أ .البیانات الخاصة بالهیئة، وأن الهیئة تواجه مشكلة حقیقیة في الموارد

                                                        
دراســة "عوامــل عــزوف األمیــین عــن الدراســة ودوافــع التحــاقهم بهــا : عبــد المحــسن عبــد العزیــز حمــادة) 20(

  .١٢٣-٦٥، الكویت، ص ص ١٩٩٢، ٦، مج ٢٤یة، ع، المجلة التربو"میدانیة استطالعیة
العوامل االقتصادیة واالجتماعیة الكامنة خلف عزوف األمیین عن االلتحـاق : عبد الرحمن سعد الحمیدي) 21(

، ٥، مـــج١٩ المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة، المجلـــة التربویـــة، ع-بمـــدارس محـــو األمیـــة بمدینـــة الریـــاض
  .٢٢١-١٩١، الكویت، ص ص ١٩٨٩

(22) Terry, Marion: The Supportive Roles that Learner’s Families Play in Adult 
Literacy Programs, Educational Research Quarterly, Vol.31, No.1, 
September 2007, pp. 27-43.  

 فــي تحقیــق ٢٠٠٩ لــسنة ١٣١تقــویم دور قــانون محــو األمیــة رقــم : محمــد مــصطفى عبــد اللطیــف 23)(
تطـویر تعلـیم " في محو األمیة، المؤتمر السنوي التاسع لمركز تعلیم الكبار جامعة عـین شـمس الالمركزیة

، ص ٢٠١١ أكتـــوبر٣-١، جامعـــة عـــین شـــمس، القـــاهرة، "الكبـــار فـــي الـــوطن العربـــي رؤى مـــستقبلیة
  .٣٣٠-٣٠٧ص
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الدراسة بتوظیف طاقات المتعلمین في مصر لالنتهاء من األمیة في المدة المحددة مع 
 - استخدام حلول غیر تقلیدیة لتحقیق ذلك، وضرورة الفصل بین مقدم الخدمة التعلیمیة

  . ومقومها تفعیال للمحاسبیة والشفافیة-بفصول محو األمیة
  :من العرض السابق للدراسات یتضح ما یلي

 بعض الدراسات دور الجامعات أو بعض كلیات التربیة بمصر في محو تناولت .١
 جامعة عین شمس في -األمیة، وال توجد أیة دراسة ركزت على دور كلیة البنات

  .محو األمیة
اهتمت بعض الدراسات بتعرف العوامل المؤثرة على التحاق األمیین بفصول محو  .٢

سة الحالیة في جزء من اإلطار األمیة أو تسربهم منها، وهو ما اهتمت به الدرا
 . المیداني فقط

 Terry فیماعدا دراسة -اعتمدت جمیع الدراسات السابقة على المنهج الوصفي .٣
Marion – أما الدراسة الراهنة فقد استخدمت المنهج الوصفي وركزت على 

 .SWOTأسلوب دراسة الحالة، باإلضافة الستخدام أسلوب التحلیل البیئي 
بینما الراهنة على مجموعات المناقشة المركزة كأسلوب كیفي، اعتمدت الدراسة  .٤

 .استعانت معظم الدراسات السابقة باستبانات ومقابالت كمیة
 استخدمت أسلوبا ریاضیا للتنبؤ - على حد علم الباحثة-ال توجد أیة دراسة سابقة .٥

 .بما ستكون علیه األمیة في مصر مستقبال
استخدام طریقة ریاضیة تعرف : راهنة یتمثل فيوهكذا فإن أهم ما تضیفه الدراسة ال .٦

؛ حتى یمكن تحدید ٢٠٢٥بطریقة المربعات الصغرى للتنبؤ بأعداد األمیین عام 
طرق مواجهة المشكلة بما یتناسب مع حجمها الحقیقي، كما أن الدراسة الراهنة 
تركز على دور كلیة البنات جامعة عین شمس في محو األمیة، وتعتمد على إحدى 

 .ات البحث الكیفي لجمع المعلوماتأدو
كانت هذه أهم أوجه التشابه واالختالف بین الدراسة الراهنة والدراسات السابقة، 

 .   وأوجه االستفادة منها
  :خطوات الدراسة ومناهجها وأدواتها وعینتها

  :سارت الدراسة وفقا للخطوات التالیة
 المقدمة، ومشكلة الدراسة وتضمنت اإلطار العام للدراسة ویشمل: الخطوة األولى

وأسئلتها، وأهدافها، وأهمیتها، وحدودها، والدراسات السابقة، وخطوات الدراسة ومناهجها 
  .وأدواتها وعینتها
تم فیها الوقوف على حجم األمیة في مصر من خالل البیانات : الخطوة الثانیة

تقبل األمیة في مصر الموجودة بموقع الهیئة العامة لتعلیم الكبار، تمهیدا للتنبؤ بمس
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باستخدام معادالت ریاضیة تعرف بطریقة المربعات الصغرى لمالءمة المنحنیات؛ وقد 
 أي بعد عشر -م٢٠٢٥استخدمت للتنبؤ بما ستكون علیه األمیة في مصر حتى عام 

 حیث تم الحصول على -م٢٠١٥سنوات من آخر سنة استخدمت بیاناتها للتنبؤ وهي 
لمواقع اإلحصائیة التابعة لألمم المتحدة؛ وذلك لكفایة البیانات هذه البیانات من إحدى ا

  .الموجودة بها، مما یساعد على زیادة دقة التنبؤ
 أي تحلیل البیئة -تحلیل العوامل المجتمعیة المؤثرة على مشكلة األمیة: الخطوة الثالثة

والتهدیدات  حتى یمكن تحدید الفرص -الخارجیة لكلیة البنات فیما یخص موضوع الدراسة
التي تتعلق بمشكلة األمیة في المجتمع، واعتمدت الدراسة في ذلك على المنهج الوصفي 
الذي یتم من خالله جمع معلومات عن الوضع الحالي للظاهرة لوصفها بالنسبة للظروف 

   )٢٤(.والمتغیرات القائمة
لتربیة بجامعة عین ُّتعرف الدور المتوقع لكلیة البنات لآلداب والعلوم وا: الخطوة الرابعة

ٕشمس في محو األمیة بمصر، حیث تم إعطاء نبذة عن الكلیة وامكاناتها التي یمكن 
االستفادة منها في محو األمیة؛ باالعتماد على المعلومات الموجودة على موقع الكلیة، 
وبعض األدلة الصادرة عنها، وكذلك بعض المحاضر والمراسالت الرسمیة الصادرة من 

في هذه الخطوة كأحد الطرق " طریقة دراسة الحالة"وقد تم استخدام .اردة لهاالكلیة والو
المستخدمة في المنهج الوصفي، وهي من أكثر الطرق استخداما لتفهم األسباب التي 
جعلت فردا أو مؤسسة ما تتصرف على نحو معین، وتعرف احتماالت تصرفها في 

   )٢٥(.المستقبل
لمیداني للدراسة، الذي أكملت فیه دراسة حالة كلیة وتضمنت اإلطار ا: الخطوة الخامسة

 التي تصمم - كأداة للبحث الكیفي-مجموعات المناقشة المركزةالبنات؛ باستخدام 
للوصول إلى معلومات كیفیة انطالقا من وجهة نظر المبحوثین، وهي عبارة عن مقابالت 

یة التي تتكون من كیفیة مع مجموعة من المبحوثین معا، وتختلف عن المقابالت الكم
أسئلة مقننة ومحددة للوصول لبیانات موحدة من جمیع المبحوثین؛ ففي المقابلة الكیفیة 
قد تكون األسئلة التي ستوجه للمبحوثین قلیلة نسبیا في صورة أسئلة عامة كما قد تكون 
مفصلة جدا، لكن سیر المقابلة قد یجعل الباحث یتجاوز سؤاال أو أكثر بناء على 

ت ذكرها المبحوثین، بل قد ال یضطر الباحث إلى توجیه أي سؤال إال سؤال تبدأ به معلوما
                                                        

(24) James P. Key .Research Design in Occupational Education,  Available on: 
http://www.okstate.edu/ag/agedcm4h/academic/aged5980a/5980/newpage
110.htm  ,Retrieved on 20/5/2016. 

، ص ١٩٨٠روق، جـدة، ، دار الش٢، ط٢مناهج البحث العلمي، ج : محمد الجوهري وعبد اهللا الخریجي) 25(
  .٢٢٥-٢٢٣ص 
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المناقشة ثم تجري المناقشات بین المبحوثین الذین یتفقون في بعض اآلراء، ویختلفون 
في أخرى، مما یولد ما یسمى بمفعول الجماعة الذي یجعل المقابلة مع كل مجموعة 

 المفعول البیانات الناتجة من مناقشة المجموعة غیر مختلفة عن األخرى، كما یجعل ذلك
یوفر هذا النوع من المقابالت بیانات . مساویة لمجموع البیانات من مناقشات أفرادها

وصفیة ومفسرة لموضوع البحث، كما یمكنه توفیر معلومات استكشافیة عندما تكون 
  )٢٦(.البیانات المتوافرة عن الموضوع قلیلة

من )٢٧(یقة المناقشة المركزة مع عینة عمدیة متجانسةوقد تم استخدام طر
 جامعة عین شمس الالتي تقدمن بأوراقهن لمركز تعلیم الكبار -طالبات كلیة البنات 

 وعددهن ٢٠١٥/٢٠١٦بالجامعة؛ لتفتح فصول محو األمیة بأسمائهن في العام الدراسي 
 ٢٠١٥یولیو خمس وعشرین طالبة من أصل ستین طالبة تقدمن باألوراق من شهر 

وحتى سبتمبر من نفس العام، كما استفادت الدراسة مما ذكرته طالبات الكلیة خالل 
  .تدریبهن كمیسرات لمحو األمیة من صعوبات وغیرها

  لتحدیدSWOTاعتمدت الدراسة فیها على أسلوب التحلیل البیئي : الخطوة السادسة
م استخالصها مما تم القیام به  والتي ت-الفرص والتهدیدات الموجودة بالبیئة الخارجیة

 كما تم االعتماد على نفس األسلوب لتحدید جوانب القوة -في الخطوة الثالثة للدراسة
 والتي تم تحدیدها بناء على ما تم في -  جامعة عین شمس-والضعف بكلیة البنات

 المنظمات على SWOT حیث یساعد أسلوب -الخطوتین الرابعة والخامسة بالدراسة
وضاع داخلها وخارجها من خالل تقییم نقاط القوة والضعف بالمنظمة والفرص تقییم األ

 وتم تلخیص )٢٨(.ةوالتهدیدات خارجها لیتم في ضوء ذلك تطویر وصنع قرارات استراتیجی

                                                        
البحـوث : شـارلین هـس بیبـر وباتریـشیا لیفـي:  انظرمجموعات المناقشة المركزة لمزید من التفاصیل عن )26(

، ص ص ٢٠١١الكیفیة في العلوم االجتماعیة، ترجمة هناء الجوهري، المركز القومي للترجمة، القـاهرة، 
٣٧٨-٣٣١.  

ا الجماعــات التــي یتـشابه أعــضاؤها مــع بعــضهم الــبعض كــأن ینتمــي یقـصد بالمجموعــات المتجانــسة هنــ) 27(
أفرادها إلى نفس الجـنس أو المـستوى التعلیمـي أو الطبقـة االجتماعیـة أو الخبـرة الحیاتیـة فـي مجـال مـا، 
وفــي الدراســة كانــت المجموعــات تــضم طالبــات مــن نفــس الفرقــة الدراســیة بــنفس الكلیــة ومعظمهــن مــن 

وتـستخدم المجموعـات المتجانـسة عنـدما .تتم مقابلة طالبات من نفـس القـسم معـاالریف، وغالبا ما كانت 
یرید الباحث التوصـل لفهـم عمیـق عـن الكیفیـة التـي یـشعر بهـا أعـضاء جماعـة معینـة بقـضیة معینـة أو 

للمزید حول استخدام الجماعات المتجانسة في مجموعات المناقشة المركزة ارجع للمرجع السابق، .یرونها
  . ٣٦٢-٣٦٠ص ص 

(28) Community Tool Box, Kansas University,  Available on: 

  http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-community-
needs-and-resources/swot-analysis/main ,Retrieved on 2/5/2016. 



 م ٢٠١٧یولیو لسنة ) ، الجزء الثالث١٧٤: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد

 

 -٢٦٨-

 تمهیدا الستخدامها في SWOTنتائج تحلیل البیئتین الداخلیة والخارجیة في مصفوفة 
  .تحدید البدائل االستراتیجیة

قدمت فیها الدراسة البدائل االستراتیجیة المقترحة لتفعیل دور كلیة :  السابعةالخطوة
 جامعة عین شمس في المشاركة بمحو األمیة في مصر؛ وذلك بناء على ما تم -البنات

  .بالخطوة السابقة للدراسة
  :مصطلحات الدراسة

  :تحدد الدراسة مصطلحي الدور واألمیة كالتالي
  :Roleالدور .١

أي عملي وما : العمل والمهمة والوظیفة، یقال انتهى دوري: غةالدور في الل
  )٢٩(.أي شارك بنصیب كبیر، أو شارك في عمل ما: یختص بي، قام بدور

أنماط السلوك التي یسلكها، أو یتوقع أن یقوم بها :"أما اصطالحا فالدور هو
ضوء الفرد في األعمال أو الوظائف التي یقوم بها في جو اجتماعي معین، أو في 

یشیر هذا التعریف إلى أن هناك أدوارا یفرضها .)٣٠("المسئولیات التي یوكلها إلیه دوره
ُوجود الفرد في مجتمع معین، وأدوار تفرض على الفرد إللزامه بمسئولیات معینة، سواء 
أكان هذا اإللزام في شكل رسمي مكتوب كما هو الحال في الوظائف، أم في شكل مجتمعي 

 قوة قد ال تقل عن الشكل الرسمي، كما یشیر هذا التعریف إلى غیر رسمي، لكن له
  .الدورین الممارس والمتوقع

وقد اهتمت الدراسة الحالیة بالدور الممارس من طالبات كلیة البنات لآلداب 
 جامعة عین شمس في محو األمیة؛ لتصل إلى البدائل االستراتیجیة -والعلوم والتربیة

سلوك طالبات :" لصدد؛ لذا فالدراسة تحدد الدور إجرائیا بأنهلتفعیل دور الكلیة في هذا ا
 جامعة عین شمس المتصل بفتح فصول لمحو -كلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة

  ".األمیة بأسمائهن والتعلیم بها
 Illiteracy:األمیة .٢

                                                        
(29) See: 

- www.almaany.com 

- www.maajim.com 
                ،٢٠٠٣ بیـــروت،، المعجـــم الموســـوعي لمـــصطلحات التربیـــة، مكتبـــة لبنـــان ناشـــرون: فریـــد النجـــار )30(

  .٨٧٧ص 
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الذي ال یقرأ وال یكتب، قیل له أمي ألنه على ما ولدته علیه : األمي في اللغة
، وهكذا )٣٢(، وفي اإلنجلیزیة األمي هو الشخص غیر القادر على القراءة أو الكتابة)٣١(أمه

یتضح أن المعنى اللغوي لألمیة في اللغتین العربیة واإلنجلیزیة یشیر لعدم القدرة على 
  .القراءة والكتابة

الشخص الذي ال یستطیع كتابة وقراءة : األمي بأنهیعرف أما في االصطالح  ف
 ١٩٩١ لسنة ٨، ویعرفه قانون رقم )33(سیط عن حیاته الیومیة مع فهمه لهنص قصیر وب

كل مواطن یتراوح عمره بین الرابعة عشرة والخامسة والثالثین من غیر المقیدین بأیة : "بأنه
، بینما تعرف )٣٤("مدرسة، ولم یصل تعلیمه لنهایة الحلقة االبتدائیة من التعلیم األساسي

م القدرة على القراءة والكتابة والحساب، بسبب عدم إتاحة عد:"األمیة اصطالحا بأنها
   )٣٥(".الفرص التعلیمیة لمن فاتهم سن االلتحاق بالمدرسة أو تسربوا منها

وحیث إن الدراسة الحالیة تركز على األمیة األبجدیة، فإنها تحدد المقصود بها 
ر على القراءة والكتابة عدم قدرة المصري الذي جاوز الرابعة عشرة من العم: "إجرائیا بأنه
والتعریف یحدد هذه السن ألنه یمكن قبل تجاوزها االلتحاق بمدارس التعلیم ". بلغته األم

المجتمعي لتعویض ما لم یحصل علیه الفرد من التعلیم األساسي، وألن مجرد االلتحاق 
 - ومنها مصر-  في كثیر من الدول النامیة- أو الحصول على مؤهل- بالتعلیم األساسي

  .)٣٦(لیس مؤشرا على قدرة الفرد على القراءة والكتابة كما أكدت ذلك إحدى الدراسات
وبعد أن تم تحدید مصطلحات الدراسة یتم عرض محاورها الرئیسة على النحو 

  . التالي
  :حجم األمیة في مصر ومستقبلها: أوال

                                                        
  .٣٤، ص١٩٩٠، دار صادر، بیروت، ١٢لسان العرب، مج : ابن منظورأبو الفضل جمال الدین  )31(

(32) Oxford University Press, 
www.oxforddictionaries.com/definition/english/illiterate  , Retrieved on 
25/4/2016.   

(33) UNESCO: Education for All Global Monitoring Report “Literacy for Life”, 
France, 2006, p. 153. 

  .٢، ص ١٩٩١ لسنة ٨قانون رقم نص ال: الهیئة العامة لتعلیم الكبار )34(
  .٢٤٧مرجع سابق، ص :  هدى حسن حسن)35(
لمـؤتمر الـسنوي ج وطنـي للقرائیـة فـي ضـوء التجـارب العالمیـة، انحـو إطـار منهجـي لبرنـام:  رأفت رضوان)36(

-٢٠١٥(العقـد العربـي لمحـو األمیـة وتعلـیم الكبـار" الثالث عشر لمركز تعلیم الكبـار جامعـة عـین شـمس
  .٢٠٢، مرجع سابق، ص )٢٠٢٤
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إلى أن األمیة تتناقص نسبة ) ١( بجدول - آنفا- المقدمةتشیر اإلحصاءات
 عددا في كل فئة عمریة على حدة، لكن التناقص یكون ضعیفا في بعض الفئات، وهناو

، وعن المدة الزمنیة التي یتطلبها ذلك ألمیة في مصرا محو السؤال عن إمكانیة یصبح
ك إذا لمحو بشكل صحیح، فهل یمكن أن یتم الوصول لذالسؤاال أساسیا للتخطیط لجهود 

  ؟الحالیةجهود على وتیرتها تلك الاستمرت 
من هنا لجأت الدراسة الحالیة الستخدام معادالت تنبؤ تعرف ریاضیا باسم طریقة 

  :وهي المعادالت التالیة) ٣٧(مة المنحنیاتءالمربعات الصغرى لمال
                       

+b + c                 
+b + c                 
+b + c                            

 قیمة تعطى للمتغیر حسب السنة التي یتم البدء منها في استخدام  xحیث یمثل 
 في  ألنها نقطة البدایة٢٠٠٥ عن السنة ١عدد األمیین المعطى، فمثال تعطى القیمة 

 رغم أن عدد ٢٠٠٧ لسنة ٣، والقیمة ٢٠٠٦ لسنة ٢التنبؤ بعدد األمیین وتعطى القیمة 
الذي تم االعتماد علیه في هذه  )٣٨(لیونسكول  التابعموقعبالاألمیین فیها غیر معطى 

وقد حددت البدایة  -األعداد؛ وذلك حتى تكون الفترات متساویة فتعطي قیما صحیحة
ن السنوات فیه بیانات متوافرة ثم تم حساب أعداد األمیین والنهایة حسب أكبر مدى م

 في مونسبهم بعد عشر سنوات من آخر سنة توافرت فیها بیانات من الموقع المستخد
   .موقعال في المعطى فیمثل عدد األمیین yأما المتغیر  -ذلك

م  بالقیالثالث األخیرة تم التعویض في المعادالت a ,b ,cولتحدید قیمة الثوابت 
 .  المستخدمةx تشیر إلى عدد قیم N، مع العلم أن x,yالمطلوبة للمتغیرین 

ووجد  سنة) ٢٤-١٥( عند التطبیق على الفئة العمریة a ,b ,cوتم حساب قیم 
 yوعندما تحسب قیمة، y=114886.9503 قیمة تكونس x=14 تكون قیمة  عندماأنه

 سالبة مما یعني أن األمیة في y  تكون قیمة  x=15 في السنة التالیة لها أي عندما 
  .٢٠١٨عام  خالل الهذه الفئة ستختفي نظریا 

                                                        
(37) Gerald, Curtis F. & Wheatley, Patrick O.: Applied Numerical Analysis, 

Third edition, Addison-Wesley Publishing Company , London, 1984,               
pp534-538. 

(38) UNESCO, Institute for Statistics:   
http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=EDULIT_DS&popupcusto

mise=true&lang=en  Retrieved on 10/4/2016. 
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 ومع عدم وجود تغییرات نظریا –وعلیه فإن األمیة في هذه الفئة ستختفي 
ومع وجود حاالت تزید أو تقل  -أما في الواقع  ،٢٠١٩ بحلول عام -جوهریة مجتمعیة 

 فربما ال - یستطیعون القراءة والكتابةممن یتخرجون من مرحلة التعلیم األساسي وهم ال
  .یتحقق هذا فعلیا

) ١٥(+ للفئةx, yبالتعویض في المعادالت السابقة من الثانیة للرابعة بقیم و
فتكون y  قیمة في تحدید x=21عندماتحسب قیم الثوابت الثالث وتستخدم 

 -ریة بهذه الفئة العم وهكذا یتوقع أن یصل عدد األمیین في مصر، 6739418.928
وقد یكون هذا العدد صغیرا بمقارنته  ملیون أمي، ٧ إلى ما یقرب من ٢٠٢٥ عام -نظریا

بعدد السكان المتوقع في تلك السنة، لكن هذا ال یعني أن الجهود المبذولة هي فقط التي 
ستساعد على الوصول لهذا الرقم، خاصة إذا كانت شریحة األمیین فوق الخامسة والستین 

، ٢٠١٥منهم في عام % ١٩من األمیین وحوالي % ١٧.٨ حوالي ٢٠١٣مثلت في عام 
بالنسبة ) ٦٥(+تم حساب هذه النسبة باستخدام أعداد األمیین من الشریحة العمریةحیث 

 بمعرفة، و)٣٩(المأخوذین من موقع الیونسكو المذكور ٢٠١٣للعدد الكلي لألمیین في عام 
 عاما ٧٢.١اما للرجال وحتى  ع٦٩.٤ الحیاة حتى ٢٠١٣أن المتوقع في مصر عام 

مع مراعاة أنه كلما زادت الفترة الزمنیة التي یتم التنبؤ لها كلما قلت دقة ، )٤٠(للنساء
  .لم تزد فترة التنبؤ في الدراسة عن عشر سنواتالتوقع؛ لذا 

مما سبق یتضح أنه یلزم إجراء تغییرات جوهریة في التخطیط لمحو األمیة إذا 
 وقد یكون،  أو بعده بسنوات قلیلة٢٠٢٥  بحلول عامة في مصر ألمیا  القضاء علىأرید

من هذه التغییرات أن یستفاد من األعداد الكبیرة لطالب الجامعات المصریة في محو 
العوامل المجتمعیة المؤثرة في جهود محو األمیة األمیة؛ لذا ستلقي الدراسة الضوء على 

  .بمصر
  :جهود محو األمیة بمصرالعوامل المجتمعیة المؤثرة على : ثانیا

 محو األمیة في مصر بعدد من العوامل المجتمعیة التي یمكن جهودتتأثر 
  :إجمالها فیما یلي

                                                        
(39) UNESCO, Institute for Statistics,   
http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=EDULIT_DS&popupcusto

mise=true&lang=en  Retrieved on 10/10/2016. 

ـــة العامـــة واإلحـــصاء )40(  ـــسنوي : الجهـــاز المركـــزي للتعبئ ـــة-الكتـــاب اإلحـــصائي ال  - اإلحـــصاءات الحیوی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  ،٢٠١٦ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتمبر  متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح عل

5034=id_page?aspx.StaticPages/Pages/eg.gov.capmas.www://httpالـــدخول تــاریخ  
٢٠/١٠/٢٠١٦.  
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  :العوامل السیاسیة .١
 :" من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن٢٦لمادة ینص البند األول من ا

واألساسیة على لكل شخص الحق في التعلم، ویجب أن یكون التعلیم في مراحله األولى 
ًاألقل بالمجان، وأن یكون التعلیم األولي إلزامیا وینبغي أن یعمم التعلیم الفني والمهني، 
وأن ییسر القبول للتعلیم العالي على قدم المساواة التامة للجمیع وعلى أساس 

  )٤١(".الكفاءة
التعلیم حق لكل مواطن، هدفه :" منه على١٩وینص الدستور المصري في المادة 

 فى ياء الشخصیة المصریة، والحفاظ على الهویة الوطنیة، وتأصیل المنهج العلمبن
ٕالتفكیر، وتنمیة المواهب وتشجیع االبتكار، وترسیخ القیم الحضاریة والروحیة، وارساء 

   )٤٢(".مفاهیم المواطنة والتسامح وعدم التمییز
قید لى ع ي ما بقً التعلیم وأن یبقى متعلمافي ي مصر  انطالقا من حق كلو

 تم ،ٕالحیاة، وایمانا بأهمیة محو األمیة لتحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة
،  شأن محو األمیة وتعلیم الكبارفي ١٩٩١لسنة ) ٨(إنشاء الهیئة بالقانون رقم 

 ي، وه١٩٩٢وبمقتضى هذا القانون أنشئت الهیئة العامة لمحو األمیة وتعلیم الكبار عام 
الهیئة بخصیة اعتباریة تتبع وزیر التربیة والتعلیم، وقد أناط هذا القانون هیئة ذات ش

 یتطلبها العمل لمحو األمیة وتعلیم التيالمسئولیات التخطیطیة والتنفیذیة والتعلیمیة 
الكبار، وللهیئة جهاز تنفیذي یعین رئیسه بقرار صادر من رئیس الجمهوریة لمدة ثالث 

لهیئة مجلس إدارة برئاسة السید رئیس مجلس الوزراء أو من یشكل ل.سنوات قابلة للتجدید
من الشخصیات المهتمة ستة األمیة و  المعنیة بمحوتالوزاراینیبه وعضویة وكالء أول 

  )٤٣(.بقضیة محو األمیة
 مجلس تنفیذي لمحو األمیة فرع كل محافظات الجمهوریة، ولكل فيللهیئة فروع 

        )٤٤(:یته وتكون مسئولاإلقلیممحافظ   برئاسة 

                                                        
ـــــــــــــــــــاح :األمـــــــــــــــــــم المتحـــــــــــــــــــدة )41( ـــــــــــــــــــسان، مت ـــــــــــــــــــوق اإلن  اإلعـــــــــــــــــــالن العـــــــــــــــــــالمي لحق

  .١٥/٤/٢٠١٦تاریخ الدخول    /http://www.un.org/ar/documents/udhrعلى
، تـــاریخ الـــدخول  org .nstituteprojectco.www/:/http: ، متـــاح علــى٢٠١٤ دســتور مـــصر )42(

١٦/٦/٢٠١٦.  
ــــــــــــــار )43( ــــــــــــــیم الكب ــــــــــــــة لتعل ــــــــــــــة العام ــــــــــــــاح علــــــــــــــى  :الهیئ ــــــــــــــي ســــــــــــــطور، مت ــــــــــــــة ف الهیئ

php.aboutus/eg.gov.eaea.www://http ١٤/٤/٢٠١٦  تاریخ الدخول.  
  .المرجع السابق )44( 
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 -٢٧٣-

  وضعتها الهیئة وتنسیق الجهودالتيإعداد البرنامج التنفیذي للخطة .  
  أقرتها الهیئةالتيرسم الخطط التنفیذیة وفقا للخطة العامة .  
 وضع برنامج اإلعالم والدعوة لمواجهة مشكلة األمیة.  
 تحدید مراحل تنفیذ البرنامج بما یتفق مع األولویات.  
  محو األمیةفيالمشاركة لكل الجهات  یكفل الذيوضع النظام .  
 وضع نظام المتابعة وتذلیل الصعاب.  
 إعداد المیزانیة وتوزیعها على الجهات المختلفة.  

وتصریف أمورها، وله   مجلس إدارة الهیئة هو السلطة المهیمنة على شئونهاو
، ومهمته رأن یتخذ ما یراه الزما لتحقیقها وتنفیذ أحكام قانون محو األمیة وتعلیم الكبا

وضع خطط وبرامج محو األمیة وتعلیم الكبار ومتابعة تنفیذها والتنسیق بین الجهات 
 الدولة، وهى الوزارات والهیئات فيالمختلفة المسئولة عن تنفیذ هذه الخطط والبرامج 

العامة واتحاد اإلذاعة والتلیفزیون والشركات واألحزاب السیاسیة والتنظیمات الشعبیة 
ام لنقابات العمال والجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة ورجال األعمال تنفیذا واالتحاد الع

  )٤٥(.١٩٩١لسنة ) ٨( للمادة األولى من القانون
 الذي تم بموجبه إنشاء الهیئة العامة ١٩٩١لسنة ) ٨(ومع هذا فإن القانون 

ا الذین یلزم عام) ٣٥-١٤(لتعلیم الكبار یحدد في مادته الثالثة األمیین في الفترة العمریة
محو أمیتهم، ویجعل محو أمیة من جاوز الخامسة والثالثین جائزا لمن یرغب في ذلك 

، وكأن الدولة لم ترد أن تثقل كاهلها بأعباء كثیرة في محو )٤٦(ووفقا لإلمكانات المتاحة
األمیة فألزمت نفسها بالشریحة التي یعتمد علیها كثیرا في العمل والتنمیة ثم جعلت ما بعد 

ممن هم % ١٧.٨ كان منهم ٢٠١٣ٕلك جائزا، واذا أخذ في االعتبار أن األمیین في عام ذ
 فإن -كما سبق ذكره في واقع األمیة في مصر ومستقبلها–فوق الخامسة والستین 

 وربما یكون هذا مما دفع ؛استمرار سریان ذلك القانون یعني استمرار األمیة ألجل طویل
 یتم محو أمیتهم عن طریق طالب الجامعات؛ فحددت الهیئة لعدم تحدید سن أقصى لمن

                                                        
ــــــــــــــة ال)45( ــــــــــــــار الهیئ ــــــــــــــیم الكب ــــــــــــــة لتعل ــــــــــــــاح علــــــــــــــى  :عام ــــــــــــــي ســــــــــــــطور، مت ــــــــــــــة ف الهیئ

php.aboutus/eg.gov.eaea.www://http  ١٤/٤/٢٠١٦ تاریخ الدخول.  
  .٢ ص  مرجع سابق،،١٩٩١ لسنة ٨قانون رقم نص ال:  الهیئة العامة لتعلیم الكبار)46(
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 سنة كما ورد ذلك ببروتوكول التعاون بین الهیئة والمجلس ١٦السن فقط بدایة من 
  .)٤٧(٢١/٥/٢٠١٦األعلى للجامعات الذي وقع یوم السبت الموافق 

 التابعة للجامعات الحكومیة -یلزم البروتوكول طالب الكلیات والمعاهد النظریة
 بمحو أمیة ثمانیة أمیین على مدار سنوات - الخاضعة لوزارة التعلیم العاليوالخاصة

  )٤٨(:الدراسة األربع بمعدل اثنین كل سنة مع وجود بعض الحوافز مثل
 یمنح الطالب المشارك مائتا جنیه عن كل دارس ناجح بنظام التعاقد الحر.  
 من -ألمیة على مشاركة الطالب بمحو ا-یمنح القائمون على عملیة اإلشراف 

  .الجامعة خمسون جنیها عن كل دارس ناجح بنظام التعاقد الحر
 یمنح الدارس الناجح خمسون جنیها تصرف بمعرفة الهیئة.  
 مثل- وفقا إلمكانات كل جامعة–تمنح الجامعات الطالب المشاركون حوافز  :

اإلعفاء من مصروفات الدراسة والمدینة الجامعیة والحصول على الكتب الدراسیة 
  .مجانا

 بالشریحة العمریة ستة عشر -ووفقا للبروتوكول یعتبر إعداد قوائم الدارسین
كاملة البیانات مع صور من بطاقات الرقم القومي لهم من التزامات المجلس -عاما فأكثر

، مما یعني أن على الطالب أن یجمعوا األمیین بأنفسهم أو بمساعدة )٤٩(األعلى للجامعات
بة كبیرة خاصة لطالب المحافظات الحضریة كما سیتضح من نتائج كلیاتهم، وفي هذا صعو
  . اإلطار المیداني للدراسة

وباعتبار الهیئة هي التي تقدم الخدمة التعلیمیة لمحو األمیة، وتحدد میعاد 
التقویم وطریقته وما یتعلق به، وبهذا فإن الهیئة هي مقدم الخدمة ومقومها معا، مما 

ملیة برمتها، ویقلل من إمكانیة وجود محاسبیة حقیقیة في یدفع بالشك في نتائج الع
، حتى إن أحد رؤساء الهیئة بعد ثورة ینایر یشكك في جدوى وجود الهیئة )٥٠(العملیة كلها

إن مشروع محو األمیة حین كان جزءا من صمیم عمل وزارة التعلیم كان جادا بعض :"قائال
لذلك ولد وعاش ...بوشاح االرتزاقاتشح ....الشيء، ولكن منذ وجدت له هیئة خاصة 

                                                        
بروتوكــول تعـــاون بـــین الهیئـــة العامــة لتعلـــیم الكبـــار والمجلـــس األعلـــى : م الكبـــارالهیئــة العامـــة لتعلـــی )47(

  .  ٤، ص ٢١/٥/٢٠١٦للجامعات، 
  .٤-٢ المرجع السابق، ص ص)48(
  .٥ المرجع السابق، ص )49(
  :  انظر)50(

 .٢٠١مرجع سابق، ص :    رأفت رضوان-
  .٣٢٨، ٣٢٦مرجع سابق، ص ص : محمد مصطفى عبد اللطیف - 
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، وفي هذا إشارة واضحة لخلل كبیر في عمل الهیئة، وهذا ما أكدته دراسة عبد )٥١("ضعیفا
هناك فجوة هائلة بین الخطاب السیاسي الرسمي، :"اهللا بیومي وآخرون حین ذكرت أن

، وعلى )٥٢("ةوالممارسة العملیة من قبل األجهزة الحكومیة المشاركة في مبادرات محو األمی
  .رأس هذه األجهزة بالطبع الهیئة المسئولة عن محو األمیة

    :العوامل السكانیة .٢
ة في نسمملیون  ٩١بلغ عدد سكان جمهوریة مصر العربیة بالداخل 

 أي بزیادة قدرها ملیون نسمة في ستة أشهر، وبمعدل نمو سكاني قدره ٥/٦/٢٠١٦
 أكبر من خمسة أضعاف المعدل في الدول وهو من المعدالت العالیة عالمیا؛ فهو% ٢.٤

  )٥٣(.ةالمتقدمة وحوالي ضعف المعدل في الدول النامی
 یالحظ ٢٠١٥وبالرجوع لتقدیر أعداد السكان طبقا لفئات السن في منتصف عام 

سنوات وهي التي تدخل ضمن التعلیم االبتدائي بلغ عددها ) ٩-٥(أن الفئة من 
 وهي الفئة )٥٤(سنة) ١٤-١٠( في الفئة ٨٣٨٦٠٠٠ بینما بلغ عدد السكان ٩٣٥٢٠٠٠

التي تكمل التعلیم االبتدائي، وتدخل في التعلیم اإلعدادي، وبالتالي فهما معا یشكالن 
% ١٩.٩ في ذلك الوقت وبنسبة ١٧٣١٠٠٠٠مرحلة التعلیم األساسي بمجموع سكان 

تالي فإن من السكان، وهذا یعني أن خمس السكان تقریبا في سن التعلیم األساسي وبال
هناك حاجة لتوفیر المزید من فرص التعلیم الجیدة لهذه الفئة إذا أرید محو األمیة في 
مصر من المنبع، خاصة وأنه سیشار الحقا إلى تدني جودة التعلیم االبتدائي المقدم في 
المدارس الحكومیة المصریة، مما قد یؤدي إلى المزید من التسرب منه، كما قد یؤدي إلى 

  . زایدة من خریجي التعلیم األساسي الذین ال یقرؤون وال یكتبونأعداد مت

                                                        
لمـؤتمر الـسنوي الثالـث عـشر لمركـز تعلـیم الكبـار جامعـة عـین ما جدوى تعلـیم الكبـار؟ ا: ب مصطفى رج)51(

ـــیم الكبـــار" شـــمس            ، جامعـــة عـــین شـــمس، القـــاهرة،)٢٠٢٤-٢٠١٥(العقـــد العربـــي لمحـــو األمیـــة وتعل
  .٢٧٣-٢٧٢، ص ص ٢٠١٥ أبریل ١٦-١٤

واجهـة مـشكلة األمیـة فـي مـصر، مرجـع سـابق، تقویم دور كلیات التربیة في م:  عبد اهللا بیومي وآخرون)52(
  .٣٤ص

ـــــــــــــة واإلحـــــــــــــصاء )53( ـــــــــــــزي للتعبئـــــــــــــة العام  :                           الجهـــــــــــــاز المرك
http://www.capmas.gov.eg/Pages/ShowHmeNewsPDF.aspx?page_id=/Admin

/News/PressRelease/20166510480_556.pdf&Type=News ـــــــــاریخ ـــــــــدخول ت   ال
٢٠/١٠/٢٠١٦.  

 ، متاح ٢٠١٦ سبتمبر- السكان-الكتاب اإلحصائي السنوي :  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء54)(
                       : علــــى

 http://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034   ـــــــــــــــــــــاریخ ت
  .٢٠/١٠/٢٠١٦الدخول
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 ١٩٩٠وباألخذ في االعتبار أن نسبة سكان الحضر في مصر لم تزد منذ عام 
، وبالتالي فلیس غریبا أن )٥٥(%٥٦.٦ بینما لم تقل نسبة سكان الریف عن ٤٣.٤%عن 

یواجه الطالب بالحضر تكون النسبة األعلى لألمیین موجودة في الریف المصري، لذا س
  .صعوبة في جمع األمیین إذا أصبح محو األمیة إلزاما على طالب الجامعة

 یالحظ أن المعدل ٢٠١٤وبالنظر إلى معدل البطالة طبقا للحالة التعلیمیة في 
% ٤.٥، بینما بلغ لمن یقرأ ویكتب %٤.٤بین األمیین كان األقل بین كل المعدالت إذ بلغ 

، وألصحاب المؤهالت المتوسطة %٩.٦هالت أقل من المتوسطة ، وبلغ ألصحاب المؤ
، وألصحاب المؤهالت فوق المتوسطة لكن أقل من الجامعیة %٤٥والثانویة بنوعیها 

وهكذا فلن یكون  ،)٥٦(ألصحاب المؤهالت الجامعیة وما فوقها% ٣١، بینما كان %٤.٧
 حیث العمل في الزراعة مستغربا أن ینكر األمیون جدوى التعلیم، إذ معظمهم في الریف

دون حاجة للتعلیم، وهذا سیلقي بمزید من العبء على من یمكنه جذب هؤالء لیتعلموا؛ 
 )٥٧(ألنهم قد ال یرون مزیة عملیة یتمتع بها المتعلمون، وهذا ما أكدته إحدى الدراسات

عدم قناعة : حین ذكرت من أسباب إحجام األمیین عن االلتحاق بفصول محو األمیة
  . ین بجدوى التعلیم، أن تكون طبیعة أعمالهم ال تحوجهم إلى تعلم القراءة والكتابةاألمی

  
  
  

  :العوامل التعلیمیة .٣
وهذا أدت الزیادة المضطردة في أعداد السكان إلى زیادة الطلب على التعلیم؛ 

 ذلك في ظهر، وقد جودته على حساب  في التعلیم للتوسع الكميبدوره جعل الدولة تتجه

                                                        
  .المرجع السابق  55)(
، متـاح ٢٠١٦تمبر سـب- العمـل-الكتـاب اإلحـصائي الـسنوي :الجهاز المركـزي للتعبئـة العامـة واإلحـصاء )56(

ـــــى ـــــاریخhttp://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034: عل   ت
  ٢٠/١٠/٢٠١٦ الدخول

فـي مـصر، مرجـع سـابق،  تقویم دور كلیات التربیة في مواجهـة مـشكلة األمیـة :عبد اهللا بیومي وآخرون )57(
  .٣١ص
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شامل لعناصر المنظومة ثافة الفصول، وتعدد الفترات الدراسیة، وضعف ارتفاع ك
 )٥٨(.التعلیمیة

لقد أشار تقریر األهداف اإلنمائیة لأللفیة التي وضعتها األمم المتحدة أن تحقیق 
وقد  ،)٥٩( هو الهدف الثاني من تلك األهداف٢٠١٥تعمیم التعلیم االبتدائي بحلول عام 

العمل " : حیث نص االلتزام على٢٠٠٠ار عمل داكار عام سبق تحدید هذا الهدف في إط
 تمكین جمیع األطفال من الحصول على تعلیم ابتدائي جید ٢٠١٥على أن یتم بحلول عام 

تحقیق تحسن بنسبة خمسین في المائة في مستویات محو أمیة ، ....ٕمجاني والزامي
ساسي والتعلیم المستمر وتحقیق تكافؤ فرص التعلیم األ....... ٢٠١٥ الكبار بحلول عام

 )٦٠(."لجمیع الكبار
بلغت نسبة ولمعرفة موقف مصر مما سبق تمت مراجعة بعض النسب، فمثال 

وهي النسبة بین عدد الطالب المقیدین في الصف األول االبتدائي بعمر (االستیعاب الصافي
وارتفعت في % ٨٥.١ ٢٠١٢/٢٠١٣في عام ) ست سنوات وعدد السكان بنفس العمر

وهي النسبة بین (بینما بلغت نسبة القید الصافي% ٨٨.٥ لتصبح ٢٠١٤/٢٠١٥عام 
عدد الطالب المقیدین بالمرحلة االبتدائیة في السن الرسمي لها وعدد السكان بنفس السن 

 لتصبح ٢٠١٤/٢٠١٥  وانخفضت في عام ٢٠١٢/٢٠١٣في عام % ٩٣.٣) 
لة اإلعدادیة في األعوام وكان معدل االنتقال من المرحلة االبتدائیة للمرح ،%٩١.١
 ٢٠١٣/٢٠١٤  ثم ارتفع في األعوام% ٨٨.٠٩ ٢٠١٢/٢٠١٣و٢٠١١/٢٠١٢

   )٦١(.%٩٥.١ لیصبح ٢٠١٤/٢٠١٥و
                                                        

 متـاح ،١٥ ص،٢٠٣٠ -٢٠١٤الخطة االستراتیجیة للتعلیم قبل الجـامعي :  بمصر وزارة التربیة والتعلیم)58(
   على موقع المعهد الدولي للتخطیط التربوي التابع للیونسكو 

-Pre%20_Plan_Strategic_Egypt/Egypt/upload/org.unesco.iiep.planipolis://http
pdf.Arabic_2030-2014_ Education_ University     ٢٥/٤/٢٠١٦تاریخ الدخول.   

   متاح على ،٤ صتقریر األهداف اإلنمائیة لأللفیة، :األمم المتحدة )59(
http://www.un.org/ar/millenniumgoals/pdf/MDG.2015.rept.pdf      تــاریخ الــدخول

١٥/٤/٢٠١٦.  
    علىمتاح، ٨ص ،٢٠٠٠ أبریل ٢٨-٢٦ إطار عمل داكار،:  یونسكو، المنتدى العالمي للتربیة)60(

pdf.a0012/001211/121147/images/org.unesco.unesdoc://http         ـــاریخ الـــدخول ت
٢٠١٦/ ١٩/٤  

  : انظر )61(
تربویـة، متـاح  ، المؤشـرات ال٢٠١٤/٢٠١٥كتـاب اإلحـصاء الـسنوي للعـام :  بمـصروزارة التربیة والتعلـیم - 

ـــــى                         عل
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 بنسبة القید الصافي بنفس ٢٠١٤/٢٠١٥بمقارنة نسبة االستیعاب الصافي عام
من طالب % ٢.٦وهذا یعني أن % ٢.٦العام یتضح أن األولى أقل من الثانیة بحوالي 

األول االبتدائي أعید قیدهم لرسوبهم أو عدم دخولهم االمتحان، وهذا یمثل هدرا الصف 
  .تعلیمیا قد یؤدي في حال تكراره ألكثر من سنة لتسرب الطالب من المدرسة

% ٨٨.٥ وهي ٢٠١٤/٢٠١٥بالنظر لنسبة االستیعاب الصافي في العام 
یدون بالمدرسة ممن هم في سن الصف األول االبتدائي ال یق% ١١.٥یستنتج أن 

مما یعني استمرار وجود فجوة في توفیر التعلیم اإللزامي والمجاني لجمیع  االبتدائیة،
األطفال في سن اإللزام، وهذا بدوره یعني مزیدا من األمیین، خاصة إذا علم أن نسبة 

 بلغت ٢٠١٣/٢٠١٤ و٢٠١٢/٢٠١٣التسرب من التعلیم االبتدائي بین عامي 
 ٢٠١٣/٢٠١٤ة، بینما بلغت نسبة المتسربین بین عامي من تالمیذ المرحل%٠.٥٦

وهذه النسب من التسرب تضیف لرصید ، )٦٢(%٤من المرحلة اإلعدادیة  ٢٠١٤/٢٠١٥و
  .   األمیین في مصر وتقلل من تحقیق هدف تكافؤ الفرص في التعلیم األساسي

فصل في /طالبا) ٤٣.٢٩ (٢٠١٢/٢٠١٣كان متوسط كثافة الفصول في عام 
فصل، ویرتفع هذا /طالبا ) ٤٤.٢٤ (٢٠١٤/٢٠١٥ االبتدائیة لیصبح في المرحلة

علما بأن المتوسط في هذه الحالة ، )٦٣(للمدارس الحكومیة وحدها المتوسط عندما یكون
 . مؤشر خادع ألنه یخفي تباینات كبیرة في تلك الكثافات

                                                                                                                                  
http://emis.gov.eg/Site%20Content/book/014015/pdf/ch5.pdf       تـاریخ الـدخول

٢٨/٤/٢٠١٦  
، المؤشــرات التربویــة، متــاح ٢٠١٢/٢٠١٣كتــاب اإلحــصاء الــسنوي للعــام :  بمــصروزارة التربیـة والتعلــیم - 

 على

             http://emis.gov.eg/Site%20Content/book/012013/pdf/ch5.pdf  تـــــاریخ 
  ٢٨/٤/٢٠١٦الدخول 

 ، المؤشـرات التربویـة، متـاح ٢٠١٤/٢٠١٥نوي للعـام كتاب اإلحـصاء الـس:  بمصر وزارة التربیة والتعلیم)62(
 على 

             http://emis.gov.eg/Site%20Content/book/014015/pdf/ch5.pdf تاریخ الدخول  
٢٨/٤/٢٠١٦.  

  : انظر )63(
 ، المؤشـرات التربویـة، متـاح ٢٠١٤/٢٠١٥كتـاب اإلحـصاء الـسنوي للعـام : مـصر بوزارة التربیة والتعلـیم - 

  :على
   http://emis.gov.eg/Site%20Content/book/014015/pdf/ch5.pdf    تـــاریخ الـــدخول

٢٨/٤/٢٠١٦.  
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بتدائي  بل وربما عدم االلتحاق بالتعلیم اال،التسربووهكذا تصبح نسب الرسوب 
نسبا لها ما یبررها، فكثافة الفصول التي أشیر إلیها تجمع معها قلة جودة التعلیم 

 تقاریر التنافسیة العالمیة حیث حصلت مصر في تقریر ه أكدتوهو ما ،االبتدائي المقدم
 دولة ثم ١٤٨ في جودة التعلیم االبتدائي من بین ١٣٧ على المرتبة ٢٠١٢/٢٠١٣عام 

 لتحتل مصر المرتبة قبل األخیرة من بین ٢٠١٥/٢٠١٦تقریر عام زاد الوضع سوءا في 
  )٦٤(.دولة ١٤٠

إن استمرار تدني جودة التعلیم االبتدائي المقدم في المدارس الحكومیة بمصر 
ینبىء بزیادة في أعداد األمیین في مصر؛ إذ من المتوقع في ضوء هذا التدني زیادة نسب 

 من ال یستطیعون القراءة والكتابة على شهادة الرسوب والتسرب فضال عن إمكانیة حصول
وقد أشارت هیئة كیر وهي منظمة غیر -إتمام المرحلة االبتدائیة وهم أشبه باألمیین

حكومیة تتعاون مع وزارة التربیة والتعلیم أن معدالت األمیة في بعض المدارس االبتدائیة 
 بضرورة سد منابع )٦٦(لذا فإن توصیة إحدى الدراسات -)٦٥ (%٨٠الحكومیة وصلت إلى 

التسرب من التعلیم، مع االرتقاء بجودة العملیة التعلیمیة في المرحلة االبتدائیة؛ لضمان 
تخرج جمیع تالمیذ هذه المرحلة منها وهم یجیدون القراءة والكتابة تصبح توصیة البد من 

  .تفعیلها
الكبار سنة هذا كله قد یزید من العبء الملقى على كاهل الهیئة العامة لتعلیم 

 ضمن بروتوكوالت التعاون التي تعقدها مع -بعد أخرى، وقد تنبهت الهیئة لذلك فكان
                                                                                                                                  

، المؤشـرات التربویـة، متـاح ٢٠١٢/٢٠١٣كتـاب اإلحـصاء الـسنوي للعـام :  بمـصر وزارة التربیة والتعلـیم - 
 :على

            pdf.5ch/pdf/012013/book/Content%20Site/eg.gov.emis://httpتـــــــــــــــــــــاریخ   
  .٢٨/٤/٢٠١٦الدخول 

(64) See: 
- World Economic Forum, Global Competitiveness Report (2012-2013), 

Available on 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-
13.pdf , p.159, Retrieved on 12/7/2016. 

- World Economic Forum, Global Competitiveness Report (2015-2016), 
Available on http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-
2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf  , p. 161 ,Retrieved on 
12/7/2016. 

(65)  Sarah El-Shaarawi: Egypt's Generation Lost, Available on   
http://foreignpolicy.com/2015/01/23/egypts- generation-lost  ,Retrieved on  
20/6/2016. 

  .٣٢٧ ص مرجع سابق،: محمد مصطفى عبد اللطیف )66(
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 بروتوكول تعاون مشترك مع إحدى -منظمات المجتمع المدني العاملة بمحو األمیة
الجمعیات، في إطار مشروع متكامل مع وزارة التربیة والتعلیم یتضمن القرائیة ومحاربة 

 هذا فضال عن ،)٦٧(مدارس المجتمعیة، باإلضافة لمحو األمیةالتسرب من خالل ال
بروتوكوالت التعاون العدیدة التي تعقدها الهیئة مع المؤسسات العاملة بمحو األمیة 

  )٦٨(.كمؤسسة كاریتاس مصر على سبیل المثال
  :العوامل االقتصادیة .٤

 دورا يتؤد كما یمكن أن األمیة العوامل االقتصادیة دورا هاما في زیادة تؤدي
هاما أیضا في محوها؛ فقد صاحب األداء االقتصادي المصري في العقد األخیر من القرن 
الماضي تبني الدولة لسیاسات اقتصادیة أدت لزیادة معدل التضخم وارتفاع حجم الدینین 

  ٦٩(.الداخلي والخارجي

  :ویمكن توضیح أهم المؤشرات االقتصادیة في مصر على النحو التالي 
 ثم %) ٢.١(٢٠١٣/ ٢٠١٢مو الناتج المحلي اإلجمالي لمصر عام كان معدل ن

   )٧٠(.%)٢.٢( في العام التالي لیصل إلىارتفع
  في نهایة % ١١.٧ارتفع معدل التضخم السنوي سبع نقاط مئویة فوصل إلى

هذا كان ، و)٧١( مقارنة بنفس الربع من العام السابق٢٠١٣الربع الرابع من العام 
 أحد المؤشرات الفرعیة التي خفضت ترتیب دل التضخم في معرتفاع السنوياال

                                                        
لقاء تنسیقي بین القائم بأعمال رئیس الهیئة ومشرف عام القاهرة للجمعیـة : الهیئة العامة لتعلیم الكبار  )67(

 الــــــــــشرعیة لتعــــــــــاون العــــــــــاملین بالكتــــــــــاب والــــــــــسنة المحمدیــــــــــة، متــــــــــاح علــــــــــى   
 www.eaea.gov.eg/newsdetal.php?id=527١٠/١٠/٢٠١٦  الدخول تاریخ.  

 لقـاء رئــیس هیئـة تعلـیم الكبــار بوفـد مـن كاریتــاس مـصر، متـاح علــى   : الهیئـة العامـة لتعلــیم الكبـار )68(
www.eaea.gov.eg/newsdetal.php?id=372  ٥/٥/٢٠١٦الدخول  تاریخ.  

، مرجـع سـابق، ٢٠٣٠-٢٠١٤الخطة االستراتیجیة للتعلـیم قبـل الجـامعي :  وزارة التربیة والتعلیم بمصر )69(
  .١٦ص 

 ســبتمبر - الحــسابات القومیــة-الكتــاب اإلحــصائي الــسنوي: الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحــصاء )70(
متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  ، ٢٠١٦

http://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034الـــدخول تــاریخ  
٢٠/١٠/٢٠١٦.  

تطــور أداء االقتــصاد المــالي المــصري، : مجلــس الــوزراء المــصريبمركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار  )71(
العـدد الـسابع ) ٢٠١٣ دیـسمبر -أكتـوبر(صري تقریر ربع سنوي عـن مؤشـرات أداء االقتـصاد المـالي المـ

  .٧صالقاهرة، ، مجلس الوزراء المصري، ٢٠١٤واألربعون، مایو 
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 ذلك  حیث حصلت مصر في٢٠١٥/٢٠١٦مصر في تقریر التنافسیة لعام
    )٧٢(. دولة١٤٠ من أصل ١٣٣ على الترتیبالمؤشر

   في الربع الرابع من العام % ٥كما ارتفع الدین العام المحلي بمقدار
% ٢.٩م ومنخفضا بحوالي  مقارنة بالربع الثالث من نفس العا٢٠١٤/٢٠١٥

ومع هذا یبقى الدین العام المحلي في الربع  ،السابقعن الربع الرابع في العام 
من نسبة الناتج المحلي اإلجمالي % ٨٨ مشكال حوالي ٢٠١٤/٢٠١٥الرابع من

  )٧٣(.وهي نسبة كبیرة جدا
  ر  ملیا٣٨.٨مع ارتفاع الدین العام المحلي ارتفع أیضا حجم الدین الخارجي من

 ملیار جنیه في الربع ٤٥.٨ لیصل إلى ٢٠١٢/٢٠١٣جنیه في الربع الرابع من 
الرابع من العام التالي، وارتفع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة لیصل في عام 

وقد كان هذا العجز في ، )٧٤(من نسبة الموازنة% ٤٣.٨ إلى ٢٠١٢/٢٠١٣
ي خفضت ترتیب مصر في تقریر الموازنة العامة للدولة من المؤشرات الفرعیة الت

 من ١٣٩ حیث كان ترتیب مصر في هذا المؤشر ٢٠١٥/٢٠١٦التنافسیة 
 .(75)ةدول ١٤٠أصل 

  ثم  ٢٠١٢/٢٠١٣في عام % ٢٦.٣أما فیما یخص نسبة الفقر فقد وصلت إلى
 وصلتبینما ،  على مستوى الجمهوریة٢٠١٥عام % ٢٧.٨ارتفعت لتصل إلى 

، وترتفع نسبة )٧٦(٢٠١٥ في عام %٥١.٤لى النسبة في ریف الوجه القبلي إ
، حیث یعتبر العامل االقتصادي عامال %٤١األمیة بین الفقراء لتصل إلى حوالي 

 )٧٧(.أساسیا في انقطاع األمیین عن فصول محو األمیة أو عزوفهم عنها
یتضح من العرض السابق للمؤشرات االقتصادیة بمصر أن الحالة االقتصادیة في 

ن بشكل ملحوظ على المدى القصیر، وحیث إن نسبة الفقر عالیة نسبیا مصر قد ال تتحس
                                                        

(72) World Economic Forum, Global Competitiveness Report (2015-2016), Op. 
Cit., p. 161. 

فـي مـصر والعـالم، النـشرة مالمح االقتصاد : مجلس الوزراء المصريبمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  )73(
  .٣ص القاهرة، مجلس الوزراء المصري،   ،٢٠١٥وفمبر نالسابعة عشرة، 

نـشرة البیانـات القومیـة، الـسنة العاشـرة، : مجلـس الـوزراء المـصريبمركز المعلومات ودعـم اتخـاذ القـرار  )74(
  .٥٧-٥٦ص ص القاهرة، ، مجلس الوزراء المصري، ٢٠١٤یونیو  العدد األربعون،

(75) World Economic Forum, Global Competitiveness Report (2015-2016), Op. 
Cit., p. 161. 

  ، متاح على ٢٠١٥ بحث الدخل واإلنفاق :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )76(
http://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=7183   ــــــاریخ ــــــدخول ت ال

١١/٧/٢٠١٦.  
، ٢٠٠٧المشكالت االجتماعیة المعاصرة في المجتمع الریفي، دار الندى، القاهرة، : سالم إبراهیم الخولي )77(

  .٢٩٩، ٢٧٣ص ص 
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كما اتضح فإن هناك احتماال قائما النخفاض نسبة االلتحاق بالمدرسة االبتدائیة إذا زادت 
؛ فقد كانت الحاجة للعمل أحد أسباب تسرب نسبة الفقر أو تدهورت األحوال االقتصادیة

، ویعتقد أنه سیستمر )٧٨( یقرب عقدین من الزماناألمیین من فصول محو األمیة قبل ما
كسبب للتسرب أو اإلحجام عن االلتحاق في ظل األوضاع االقتصادیة الحالیة، خاصة أن 

   )٧٩(.إحدى الدراسات الحدیثة قد أوردته كسبب لإلحجام
كما أن ضعف الحالة االقتصادیة للدولة قد یؤدي لتقلیل المخصصات المالیة 

 خاصة أنه قد سبق وخفضت هذه المخصصات في ظروف -لیم الكبارللهیئة العامة لتع
 وما سبقه كما أكدت ذلك دراسة محمد مصطفى عبد ٢٠١٠اقتصادیة أقل سوءا في عام 

  في محو األمیة مطلبا أساسیا،ة الهیئةیصبح البحث عن داعمین ألنشطلذا ؛ )٨٠(اللطیف
 على سبیل المثال –٢٢/٩/٢٠١٦والحق أن الهیئة سباقة في هذا المجال فقد جددت یوم 

 بروتوكول التعاون بینها وبین مؤسسة فودافون للتعاون في مبادرة فودافون -ال الحصر
التي أطلقتها المؤسسة بالتعاون مع الیونسكو وجمعیات " العلم قوة"لمحو األمیة المسماة 

   )٨١(.أخرى
 في ظل خاصة–وربما لو زیدت حوافز الدارسین الناجحین بفصول محو األمیة 

 بالتعاون بین الهیئة -األوضاع االقتصادیة الصعبة للفقراء وكثیر من األمیین منهم
  .ومنظمات المجتمع المدني لكان هذا أكثر جذبا لألمیین لاللتحاق بتلك الفصول

كما أن عدم وجود شرط الحصول على شهادة محو األمیة للعمل بأي مكان 
ن األمیین یحجمون عن التعلم ألن التعلم غیر حكومي كان أو غیره، یجعل قطاعا كبیرا م

ذي جدوى بالنسبة لهم، فالفالحون في الریف المصري یعملون بزراعة أرضهم أو العمل 
بأجر في أرض غیرهم، وقد أتقنوا الزراعة بالتلقي عن آبائهم، وحتى إذا استخدموا فیها 

 تعلم القراءة آالت بسیطة فهم یتعلمون استخدامها بالتقلید، وال حاجة لهم في
                                                        

  .١٩٣مرجع سابق، ص : أسامة محمود فراج )78(
ور كلیات التربیة في مواجهـة مـشكلة األمیـة فـي مـصر، مرجـع سـابق، تقویم د: عبد اهللا بیومي وآخرون )79(

  .٣١ ص
  .٣٢٥مرجع سابق، ص : محمد مصطفى عبد اللطیف )80(
ــــــون مــــــصر : انظــــــر)81( ــــــة: فوداف ــــــون لمحــــــو األمی ــــــادرة فوداف ــــــم قــــــوة" مب ــــــى"العل ــــــاح عل  ، مت

http://www.vodafone.com.eg/vodafoneportalWeb/ar/P7600152331301924626303  
  .١٠/١٠/٢٠١٦  الدخولتاریخ

عمـر حمـزة القـائم بأعمـال رئـیس الهیئـة العامـة لتعلـیم .اجتمـاع تنـسیقي بـین أ:الهیئة العامة لتعلیم الكبار - 
  id?php.newsdetal/eg.gov.eaea.www=525ح علـى االكبـار مـع ممثلـي مؤسـسة فودافـون، متـ

 .١٠/١٠/٢٠١٦  الدخولتاریخ
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وبالمثل أولئك األمیین الذین انتقلوا من الریف للحضر ووجدوا أعماال ال تتطلب .والكتابة
،إذن فالعالقة بین التعلم )٨٢(معرفة بالقراءة والكتابة كأعمال البناء والحراسة وما شابه

  .والعوامل االقتصادیة عالقة متبادلة
  :العوامل الثقافیة .٥

ذلك الكل المعقد الذي :" هي- Taylorرفها تایلور  كما ع–إذا كانت الثقافة
یتضمن المعرفة والعقیدة واألخالق والقانون واألعراف، وكل اإلمكانیات األخرى والعادات 

 فإن العوامل الثقافیة یكون لها ؛)٨٣("التي یكتسبها اإلنسان بحسبانه عضوا في المجتمع
  .ردور مهم في كل قضیة مجتمعیة كبرى كقضیة األمیة بمص

فللمجتمع المصري إرث ثقافي یرتبط باألمیة ارتباطا وثیقا، والبد من فهمه 
والتعامل معه إذا أرید جذب األمیین لفصول محو األمیة، ومن ذلك اإلرث ارتباط التعلیم 
ذهنیا بصغار السن، بحیث یصبح التوجه للمدرسة أو الفصل التعلیمي في السن الكبیرة 

؛ "بعدما شاب ودوه الكتاب:"، یعبر عن هذا المثل الشائع)٨٤(عیبا من الناحیة الثقافیة
 محافظة على مكانته االجتماعیة -بالریف–فیمتنع األمي عن الذهاب لفصول محو األمیة 

الناس :" ؛ حتى أن بعض األمیین ذكروا أن)٨٥(في مجتمعه، أو خوفا من انتقاد الناس له
من هنا یتضح أن جذب األمیین ، )٨٦("بیبصوا بصة وحشة للي بیروح فصول محو األمیة

في الریف لاللتحاق بفصول محو األمیة لن یكون سهال، لكن ربما یسهل منه أن یكون 
من یعلمهم من أقربائهم الذین یكلفون بمحو األمیة، فیذهب األمیین للفصل مساعدة 
ألقربائهم على محو أمیة العدد المكلفین به، إذا طبق تكلیف طالب الجامعات بمحو 

  .یةاألم

                                                        
هل األمیة حالة شخـصیة أم حالـة اجتماعیـة؟ المـؤتمر الـسنوي الثـاني لمركـز تعلـیم الكبـار :  أمینة شفیق)82(

،  جامعـة عـین "یة في مجال محو األمیة وتعلیم الكبـارتقویم التجارب والجهود العرب" بجامعة عین شمس 
  .٤٨٥-٤٨٣، ص ص ٢٠٠٤ أبریل ١٤-١٣شمس، القاهرة، 

، ص ٢٠٠٦الحوار الحضاري في عصر العولمة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، :  السید یسین)83(
٤٧.  

  .١٩٩مرجع سابق، ص:  رأفت رضوان84)(
  .٣٠٠-٢٩٩ابق، ص صمرجع س:  سالم إبراهیم الخولي)85(
المعوقـات التـي تواجـه :  معهد الدراسات التربویة بجامعة القاهرة والهیئة العامة لمحو األمیة وتعلیم الكبار86)(

  .٧٢، ص ٢٠٠٤األمیین في محو أمیتهم في المناطق العشوائیة، القاهرة، 
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 في بعض مناطق تحول دون خروج اإلناث للتعلموهناك عقبات ثقافیة أخرى 
 ترفع نسب األمیة بین النساء وخاصة في صعید مصر والمناطق العشوائیة والنائیةمصر، 

  )٨٧(.والفتیات؛ بل وتمنع أحیانا التحاقهن بأي نوع من التعلیم بما في ذلك محو األمیة
ا في فصل محو األمیة قد یتعارض مع العادات كما أن وجود الذكور واإلناث مع

 ویمنع األهل من إرسال - وخصوصا الریفیة والعشوائیة-والتقالید في بعض مناطق مصر
، وكذلك وجود معلمین من الذكور فقط قد یمنع )٨٨(بناتهم ونساء العائلة عموما للتعلم

في تلك  من السماح لزوجاتهم وبناتهم بالتعلم - وخاصة في صعید مصر-البعض
  )٨٩(.الفصول

وهكذا یتضح أن بعض العقبات الثقافیة تتعلق باإلناث أكثر من الذكور، وبالتالي 
یصبح مبررا أن تكون األمیة بینهن أعلى مما هي علیه بین الذكور، وهذا یلفت النظر إلى 
ضرورة تذلیل تلك العقبات التي تحول دون محو أمیة اإلناث؛ كتوفیر فصول لمحو األمیة 

  . بها معلماتتعلم
كانت هذه أهم العوامل المجتمعیة المؤثرة على محو األمیة بمصر التي تستخلص 

 جامعة عین شمس، - منها الفرص والتهدیدات الموجودة بالبیئة الخارجیة لكلیة البنات
وتعرض الدراسة فیما یلي دور الكلیة في محو األمیة من خالل دراستها كحالة؛ لتستخلص 

  .والضعف الموجودة بالبیئة الداخلیة لهامنها نقاط القوة 
    : جامعة عین شمس في محو األمیة بمصر-دراسة حالة كلیة البنات: ثالثا

                                                        
  :انظر )87(

، أكادیمیـة " التنـسیق- العقبـات-اتالجهـ" تقـویم الوضـع الحـالي لمحـو األمیـة :  وآخـرونعبد اهللا بیـومي - 
 .٣٢٢، ص ٢٠٠٠البحث العلمي بالتعاون مع المركز القومي للبحوث التربویة والتنمیة، القاهرة، 

تقویم دور كلیـات التربیـة فـي مواجهـة مـشكلة األمیـة فـي مـصر، مرجـع سـابق، : عبد اهللا بیومي وآخرون - 
  .٣٣ص

  :انظر 88)(
التقریـر "عن أسباب عدم وصول خدمـة محـو األمیـة لـبعض الفئـات بحث میداني : مارلین قنواتي وآخرون -

، الهیئة العامة لمحو األمیة وتعلیم الكبار بالتعاون مع المشروع المـصري "النهائي عن النتائج والتوصیات
 .١١ص ، ١٩٩٨البریطاني للتدریب على محو أمیة الكبار، القاهرة،

ــة تقــویم الوضــع الحــالي لم: عبــد اهللا بیــومي وآخــرون - ــات-الجهــات" حــو األمی مرجــع ، " التنــسیق- العقب
 .٦٩سابق، ص

  .١٢ص مرجع سابق، :  مارلین قنواتي وآخرون)89(
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 -٢٨٥-

تعرض الدراسة أوال لمحة عن نشأة الكلیة، ونبذة عن أقسامها وتخصصاتها 
ا ٕوالدرجات العلمیة التي تمنحها وامكانات الكلیة، ثم تتبعه باإلطار المیداني للدراسة، وفیم

  . یلي تفصیل ذلك
 )٩٠(:جامعة عین شمس -نشأة كلیة البنات .١

بیر؛ لتشارك  صدر قرار إنشاء جامعة إبراهیم باشا الك،م١٩٥٠في یولیو عام 
 تأدیة رسالة في) جامعة اإلسكندریة( وفاروق األول ،)جامعة القاهرة(جامعتي فؤاد األول 

امعة هلیوبولیس، ثم إلى جامعة  مصر، وتم تعدیل اسم الجامعة إلى جفيالتعلیم الجامعي 
تضم جامعة عین شمس عددا من الكلیات ومعهدین، وتعتبر .م١٩٥٤عین شمس عام 

كلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة إحدى تلك الكلیات التي تنفرد بها جامعة عین شمس، 
 حیث تجمع بین تخصصات اآلداب -عدا جامعة األزهر-دون سائر الجامعات األخرى

  . ودراسات الطفولة، واالقتصاد المنزلي، باإلضافة إلى التعلیم األساسي،م والتربیةوالعلو
م؛ وكانت تسمى حینئذ ١٩٣٤/م١٩٣٣وترجع نشأة الكلیة إلى العام الجامعي 

 إلى جامعة عین شمس، وبصدور م١٩٥٠ُ للمعلمات، الذي ضم عام العاليمعهد التربیة 
م ١٩٩٤، وفي عام "كلیة البنات"المعهد إلى م، تغیر اسم ١٩٥٦قانون تنظیم الجامعات 

صدر قرار المجلس األعلى للجامعات بتغییر اسم الكلیة إلى كلیــة البــنات لآلداب والعلــوم 
  . والتربیــة

  
  

  :نبذة عن الكلیة .٢
تعرض الدراسة في هذه النبذة األقسام التي تضمها الكلیة والدرجات العلمیة التي 

ا، وما تضمه الكلیة مما یمكن أن یفید في مشاركة الكلیة في تمنحها ونظام الدراسة به
  .محو األمیة
  )٩١(:تضم الكلیة األقسام التالیةو

                                                        
ــــــــــة)90( ــــــــــوم والتربی ــــــــــآلداب والعل ــــــــــات ل ــــــــــاح- كلیــــــــــة البن ــــــــــى جامعــــــــــة عــــــــــین شــــــــــمس، مت   عل

http://girls.asu.edu.eg/article.php?action=show&id=29#.WNjoeYVOJM       
  .١/١٠/٢٠١٦تاریخ الدخول 

ــــــــــة91)( ــــــــــوم والتربی ــــــــــآلداب والعل ــــــــــات ل ــــــــــى- كلیــــــــــة البن ــــــــــاح عل   جامعــــــــــة عــــــــــین شــــــــــمس، مت
http://girls.asu.edu.eg/article.php?action=show&id=26#.WNjpAoVOJMs  

  .١/١٠/٢٠١٦تاریخ الدخول 
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 -٢٨٦-

اللغة العربیة وآدابها، اللغة اإلنجلیزیة  :األقسام األدبیة وتضم ثمانیة أقسام هي -
  .نفسوآدابها، اللغة الفرنسیة وآدابها، التاریخ، الجغرافیا، الفلسفة، االجتماع، علم ال

الریاضیات، الفیزیاء، الكیمیاء، النبات، علم : األقسام العلمیة وتضم سبعة أقسام هي -
  .الحیوان، الكیمیاء الحیویة والتغذیة، االقتصاد المنزلي

أصول التربیة، المناهج وطرق التدریس،  :األقسام التربویة وتضم أربعة أقسام هي -
  . تكنولوجیا التعلیم والمعلومات، تربیة الطفل

  :وتمنح الكلیة الدرجات العلمیة التالیة
اللیسانس في اآلداب، دبلوم الدراسات العلیا في اآلداب، الماجستیر في اآلداب، 
الدكتوراه في اآلداب، البكالوریوس في العلوم، دبلوم الدراسات العلیا في العلوم، الماجستیر 

لتربیة، بكالوریوس العلوم في العلوم، دكتوراه الفلسفة في العلوم، بكالوریوس اآلداب وا
والتربیة، الدبلوم العامة في التربیة، الدبلوم المهنیة في التربیة، الدبلوم الخاصة في 

  )٩٢ (.التربیة، الماجستیر في التربیة، دكتوراه الفلسفة في التربیة
وفقا لنظام الساعات المعتمدة، بینما ) العلوم(وتدرس جمیع طالبات القسم العلمي

 .لطالبات في جمیع األقسام األدبیة والتربویة وفقا لنظام الفصلین الدراسیینتدرس بقیة ا
)٩٣(   

 وهو وحدة ذات طابع -وبالكلیة مركز للدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة
  )٩٤(: یضم أربعة عشر نشاطا هي-خاص
  .االستشارات والخدمات النفسیة واالجتماعیة -
  .تكنولوجیا التعلیم والتدریب -
  .ليالحاسب اآل -
  .تنمیة اإلمكانات البشریة -
  .تدریب وتنمیة المهارات الریاضیة والفنیة والثقافیة -
  .إكثار النبات -

                                                        
ـــــــــوم والتربیـــــــــة) 92( ـــــــــآلداب والعل ـــــــــة البنـــــــــات ل ـــــــــى -كلی ـــــــــاح عل  جامعـــــــــة عـــــــــین شـــــــــمس، مت

WNjpAoVOJMs.26#=id&show=action?php.article/eg.edu.asu.girls://http   
  .١/١٠/٢٠١٦تاریخ الدخول 

ــــــــــوم والتربیــــــــــة)93( ــــــــــآلداب والعل ــــــــــات ل ــــــــــة البن ــــــــــاح علــــــــــى -كلی ــــــــــة عــــــــــین شــــــــــمس، مت  جامع
WNjqAoVOJMs.8417#=id&show=action?php.article/eg.edu.asu.girls://http 

  .١/١٠/٢٠١٦تاریخ الدخول 
دلیــل مركــز الدراســات والبحــوث والخــدمات :  جامعــة عــین شــمس- كلیــة البنــات لــآلداب والعلــوم والتربیــة)94(

  .١١، ص ٢٠١٦مجتمع وتنمیة البیئة بالكلیة، القاهرة، المتكاملة، قطاع خدمة ال
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 -٢٨٧-

  .نظم المعلومات الجغرافیة -
 .اللغات والترجمة -
  .المشروعات الصغیرة -
  .األستدیو واإلعالم -
  .التقویم الموضوعي وبنوك األسئلة -
  .التأهیل والتمیز التربوي -
  .التثقیف الغذائي -
  .لنموذجیةالروضة ا -

ویقوم قطاع خدمة المجتمع بالكلیة بقافلة على األقل كل عام، وهي قافلة متعددة 
الجوانب لمساعدة أحد األماكن الفقیرة بالقاهرة، فعلى سبیل المثال انطلقت قافلة لعزبة 

م، كما شاركت الكلیة في القافلة التي أطلقتها ٢٠١٥الهجانة من كلیة البنات في دیسمبر 
، كما یقوم القطاع بندوات توعویة للطالبات على مدار العام )٩٥(لقنطرة شرقالجامعة ل

  .الدراسي
ویدرس قسم أصول التربیة بالكلیة مقررا بمسمى تعلیم الكبار أصوله ومناهجه 
لطالبات الفرقة الثالثة، وهذا المقرر له درجة لألعمال الفصلیة ولیس له تطبیق 

إعداد طالبات األقسام التربویة بالفرقة الثالثة للعمل ، ویمكن االستفادة منه في )٩٦(میداني
  .في فصول محو األمیة

 وهو العام الذي بدأ -م٢٠١٦/م٢٠١٥بلغ عدد طالبات الكلیة في العام الدراسي 
 ٦٩١٤: طالبة موزعات كالتالي١٨٤٧٤ -فیه فعلیا فتح الفصول بأسماء طالبات الكلیة

 طالبة بشعب ١٦٠١شعب اآلداب انتساب،  طالبة ب٤٤٥٩انتظام، -طالبة بشعب اآلداب
   . بالشعب العلمیة التربویة٢٦٩٣ طالبة بالشعب األدبیة التربویة، ٢٨٠٧العلوم، 

 التدریس مهارات طالبة من طالبات الفرقة الثالثة التربویة على ٥٤٠ تدریبوتم 
ة  من أسقفیحیث قدم التدریب  م،٢٠١٥ أبریل ١٨-١٧ وذلك یومي ،بفصول محو األمیة

ٕ، وان كانت الدورة لم تحقق المأمول )٩٧(الخدمات المتكاملة بالكنیسة األرثوذكسیة بالقاهرة
                                                        

محـضر لجنـة شـئون خدمـة المجتمـع وتنمیـة :  جامعـة عـین شـمس-لآلداب والعلوم والتربیة كلیة البنات 95)(
  .٣/١/٢٠١٦البیئة بجلسة 

 األدبیـة دلیل الطالبة للشعب التربویـة واألقـسام:  جامعة عین شمس- كلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة)96(
 .١١٩، ص٢٠١٤والعلمیة، 

  .تم الحصول على هذه البیانات من مدیرة شئون الطالبات بالكلیة *
  :انظر 97)(
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 -٢٨٨-

منها ألسباب عدة من أهمها ضعف تأهیل كثیرین ممن قاموا بتدریب الطالبات، إضافة 
للعدد الكبیر للطالبات، وغیاب القلیل ممن كانوا سیدربونهن، والباحثة تعلم هذا لكونها 

  . على التدریب ومتابعتهكلفت باإلشراف
بدأت الكلیة التعاون مع مركز تعلیم الكبار  م ٢٠١٥وبدایة من شهر یولیو 

 حتى –جامعة عین شمس لعقد دورات تدریبیة لطالبات الكلیة على محو األمیة بلغ عددها
 دورة برعایة قطاع شئون خدمة المجتمع والبیئة تدربت من ٢٠  -٢٠١٦نهایة نوفمبر 

 اللجنة الثقافیة - دورات برعایة قطاع شئون التعلیم والطالب٤البة،  ط٦٤٣خاللها 
 دورة منها في مركز ١٣عقدت  . طالبة٢٠٠ تدربت من خاللها -لرعایة الشباب بالكلیة

، وكان منسق محو األمیة بالكلیة عضوا في دورة بالكلیة١١تعلیم الكبار بالجامعة، 
  **.التدریب بهذه الدورات جمیعا

ق محو األمیة مسئوال عن متابعة ما یخص فتح فصول محو األمیة ویعتبر منس
بأسماء طالبات الكلیة، حتى حصولهن على مستحقاتهن المالیة، والمنسق مسئول أیضا 
عن إعداد مخاطبات للهیئة العامة لتعلیم الكبار لتصحیح بعض األخطاء أو تسهیل بعض 

التواصل مع مركز تعلیم الكبار بالجامعة األمور الناتجة عن البیروقراطیة في عمل الهیئة، و
 -على سبیل المثال–فیما یخص تلك األمور أیضا، فقد تمت مخاطبة الهیئة رسمیا 

لتصحیح الخطأ الحادث عندما تم إرسال المستحقات المالیة لطالبات محافظة الشرقیة إلى 
وكول تعاون كلیة التربیة جامعة عین شمس بدال من كلیة البنات، وكان عدم وجود بروت

بین كلیة البنات والهیئة سببا من أسباب هذا الخطأ، بینما یوجد بروتوكول بین كلیة 
التربیة والهیئة؛ فأرسلت المستحقات إلى كلیة التربیة، والباحثة تعلم هذا من عملها 

  .كمنسق لمحو األمیة بكلیة البنات
 لكن لم وللكلیة صفحة على فیس بوك مخصصة لإلعالن عما یخص الطالبات،

 في اإلعالن عن - إذ لم تطلب الباحثة ذلك من القائمین علیها-تتم االستفادة منها

                                                                                                                                  
محـضر الجلـسة التاسـعة للجنـة شـئون خدمـة :  جامعـة عـین شـمس-كلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة - 

  . ٣/٥/٢٠١٥المجتمع وتنمیة البیئة بتاریخ
محـضر الجلـسة العاشـرة للجنـة شـئون خدمـة :  جامعـة عـین شـمس-والتربیـةكلیة البنات لآلداب والعلوم  - 

  . ٧/٦/٢٠١٥المجتمع وتنمیة البیئة بتاریخ
 تم الحصول على هذه البیانات من المراسالت الرسمیة لهذه الدورات من مركز تعلیم الكبـار بجامعـة عـین  **

  .  شمس والواردة للكلیة
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 -٢٨٩-

تي الدورات التدریبیة إلعداد میسر تعلیم الكبار إال مؤخرا حین نقصت أعداد الطالبات الال
  .یسجلن أسماءهن لحضور الدورة

جهود محو األمیة ومع تلك اإلمكانات المتوافرة للكلیة لم تتم االستفادة منها في 
على الوجه األمثل، فعلى سبیل المثال یعتبر تخصص تعلیم الكبار تخصصا أصیال ضمن 
قسم أصول التربیة، حیث كان من الممكن االستفادة من بعض أعضاء هیئة التدریس 
بالقسم لوضع برنامج تدریبي لطالبات الكلیة في محو األمیة، وكان من الممكن االستفادة 

ى كأقسام المناهج وعلم النفس وعلم االجتماع في إعداد هذا البرنامج، ثم من أقسام أخر
تنفیذه من خالل نشاط التمیز والتأهیل التربوي مثال، كما كان من الممكن زیادة عدد 
فصول محو األمیة المفتوحة باسم الطالبات إذا عقدت ندوات توعیة للطالبات من جمیع 

، وكان من الممكن في هذا المجال االستفادة من األقسام ولیس األقسام التربویة فقط
صفحة الكلیة المخصصة للطالبات وما یخصهن على فیس بوك واإلعالن فیها عن هذه 
الدورات؛ وحتى یمكن االستفادة من تلك اإلمكانات البد من وجود أكثر من منسق لمحو 

  .األمیة بالكلیة
ستفادة منها في جهود محو ٕوبعد عرض نبذة عن الكلیة وامكاناتها التي یمكن اال

دور الفعلي للكلیة األمیة، تعرض الدراسة إطارها المیداني ونتائجه التي توضح جزءا من ال
  .في محو األمیة

  :المیدانياإلطار  .٣
 :ٕ، واجراءاته، ونتائجه، كما یليأهدافه:یشمل اإلطار المیداني 

  :ٕ واجراءاتهیدانيم الاإلطارأهداف   -أ 
  : المیداني إلىاإلطارهدف ی

 بدایة من مرحلة - من طالبات الكلیة-تحدید الصعوبات التي واجهت المعلمات: أوال 
 وانتهاء بحصولهن على مستحقاتهن المالیة من الهیئة العامة لتعلیم الدارسینجمع 
  .الكبار

 لاللتحاق بفصول محو األمیة، من خالل سؤال معلماتهم الدارسینتعرف دوافع : ثانیا 
 .من طالبات الكلیة

 الصعوبات التي یمكن أن تواجه طالب الجامعات المصریة إذا كلفوا الكشف عن: لثاثا 
، من وجهة نظر معلمات محو األمیة من طالبات كلیة البنات لآلداب بمحو األمیة

 .والعلوم والتربیة
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مع بطریقة مجموعات المناقشة المركزة  إجراء مقابالت تمولتحقیق هذه األهداف 
تقدمن بأوراقهن لمركز تعلیم الكبار جامعة  كلیة البنات الالتي  من طالباتعینة عمدیة

م ، ٢٠١٦/م٢٠١٥ بأسمائهن في العام الدراسي فتح فصول محو األمیةعین شمس؛ ل
حیث بلغ عدد العینة خمسا وعشرین طالبة من أصل ستین طالبة تقدمن باألوراق من 

المقابالت من شهر م وحتى سبتمبر من نفس العام، وامتدت هذه ٢٠١٥شهر یولیو 
وقد لجأت الباحثة للعینة العمدیة بناء على . م٢٠١٦ وحتى شهر أبریل ٢٠١٥أكتوبر 

مقابالت استطالعیة مع الطالبات تبین منها أن ما ال یقل عن ثلث الطالبات لم یستكملن 
 أو لم یتمكن من فتح الفصول فعلیا؛ لذا استخدمت -ألسباب الدراسة-التعلیم بالفصول

العمدیة لتشمل عینة البحث إحدى وعشرین طالبة ممن أكملن فتح الفصول حتى العینة 
  .دخول الدارسین االمتحان، وأربع طالبات ممن فتحن الفصول ولم تستمر الدراسة بها

جمیع طالبات العینة یسكن بالریف ماعدا طالبتان إحداهما تسكن بالعاشر من 
اهرة، وجمیع الطالبات من الفرقة الرابعة رمضان واألخرى تسكن قریبا من منشیة ناصر بالق

التربویة ماعدا ثالث طالبات من الفرقة الثالثة التربویة، ومعظم طالبات الفرقة الرابعة من 
تخصصات أدبیة ماعدا ثالث طالبات من التخصصات العلمیة، أما طالبات الفرقة الثالثة 

األخریان من تخصص أدبي فإحداهن من تخصص علمي هو تكنولوجیا التعلیم، واالثنتان 
تمت مقابلة طالبات الفرقة الثالثة مع بعضهن، وكذلك . وهو فلسفة أساسي واجتماع فرعي

طالبات الفرقة الرابعة العلمیة، بینما تم تقسیم طالبات الفرقة الرابعة األدبي إلى خمس 
  .مجموعات بحیث ال تقل المجموعة عن طالبتین وال تزید عن خمسة

   : هيوهذه األسئلة، أسئلة للطالبات المعلمات بالفصولمانیة ثوجهت الباحثة 
  ما المحافظة التي فتح فیها الفصل، وهل كان بالریف أم الحضر؟ -
   األمیین؟ تم فیه تعلیمما المكان الذي  -
  جمعهم؟تم كیف  -
  ما فئات أعمارهم؟ -
  ما دوافعهم لاللتحاق بالفصل؟ -
  لتعلم؟ما مستویاتهم في القراءة والكتابة عند بدایة ا -
ما الصعوبات التي واجهتك بدایة من إجراءات فتح الفصل وحتى حصولك على  -

  مستحقاتك؟
ما الصعوبات التي یمكن أن تواجه طالب الجامعات المصریة إذا كلفوا بمحو  -

 األمیة؟
  :نتائج اإلطار المیداني وتحلیلها  -ب 

  :كانت نتیجة المقابالت كالتالي
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یوبیة والبحیرة والغربیة والقاهرة والمنوفیة فتحت الفصول بمحافظات الدقهلیة والقل -
فصول فصل بالعاشر من رمضان وفي الریف ماعدا والشرقیة، وكانت كلها 

ٕ، وان كانت محافظة الشرقیة قد استأثرت  بمنطقة عشوائیةالقاهرة الثالث وأحدها
بالنصیب األكبر من الفصول، وهذا طبیعي؛ ألن نسبة األمیة فیها من أعلى 

مستوى الجمهوریة؛ فضال عن وجود نسبة ال بأس بها من الطالبات النسب على 
  .من هذه المحافظة

 على األقرباء من الوالدین واألعمام الدارسیناعتمدت الطالبات في جمع  -
، ماعدا طالبة واحدة كانت تطرق  ومن یعرفونهمواألخوال، ثم الجیران والمعارف

خرى تواصلت مع مركز شباب األبواب بحثا عن أمیین في المنوفیة، وطالبة أ
 وأعلنت من -  كما ذكرت-منشیة ناصر الذي كان یفتح فصول محو األمیة

  . وقدمواالدارسونخالله عن فتح فصل جدید؛ فجاء 
علمت معظم الطالبات إما في بیوتهن، أو بالتناوب مرة في بیتها، ثم مرة في بیت  -

 الفصل لفقدان حتكمل إجراءات فت لم –، لكن طالبةالدارساتكل واحدة من 
 كانت ستفتحه في - بمركز تعلیم الكبار لكنها علمت الدارسین بعد تخرجهاأوراقها

 أحضروا الدارسین لكن -دوار العائلة، وطالبة أخرى كانت ستفتح في مركز شباب
 فاقتصرت على تعلیم أبیها وكان ضمن بطاقاتهم للتسجیل ولم یحضروا بعد ذلك

 بالمدینة الجامعیة التي الثانيثة فتحت فصلها  وطالبة ثال-المسجلین بالفصل
 وطالبة رابعة ، ألن الدارسات من العامالت بالمدینةكانت تقیم فیها بالدراسة

  .تواصلت مع مركز تعلیمي للتعلیم في غرفة منه باألجازة الصیفیة
 في الثالثینیات كانوا هم عاما، لكن أغلب٨٠-١٦ بین الدارسینتراوحت أعمار  -

  .اتواألربعینی
  : في دوافع االلتحاق بفصل محو األمیةتمثلت -

 لسماعهم أن الطالبات لن -اتمساعدة الطالبمعظم الدارسین كان دافعهم  .١
 - یحصلن على شهادة التخرج إال إذا تمكن من محو أمیة عدد من األمیین

  .دخول االمتحان واالكتفاء بإعطائهن صورة البطاقة فقطعدم وبعضهم اشترط 
 أو تحسین فرص العمل، وهذا طبیعي لعملرسین كان دافعهم االقلیل من الدا .٢

ألن معظمهم كانوا من السیدات في الریف، حیث ال یتوقع أن یساعدهن 
الحصول على شهادة محو األمیة في الحصول على عمل، بینما كانت تلك 
الشهادة شرطا الستخراج رخصة القیادة لمن یریدون العمل كسائقین، وكانت 

  .  كذلك للعمل بمصنع ما ألحد الشبابالشهادة شرطا
تعلیم وخصوصا الالتي المتابعة األوالد في القلیل من الدارسات كان دافعهن  .٣

، إذ في الغالب ما ترغب األم في متابعة  أوالد في السنوات الدراسیة األولىلهن
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أوالدها دراسیا وخصوصا عندما تصعب علیهم بعض المسائل في دراستهم، 
السنوات األولى للدراسة تكون األمهات قد اعتادت غالبا على لكن إذا انقضت 

أن یعتمد األوالد على أنفسهم، وهنا یصبح التعلیم بفصول محو األمیة غیر 
 .ذي أهمیة لألمهات

قلة قلیلة من الدارسین كانت ترید الحصول على الشهادة فقط؛ حتى یثبتوا  .٤
 .للناس أنهم یقرؤون ویكتبون

، وجمیعهم من السیدات فوق الخامسة قراءة القرآنالقلیلون كان دافعهم  .٥
  .واألربعین

  .عتقدن أنهن إذا تعلمن سیزید المعاش المصروف لهنا الدارساتبعض  .٦
  ".ال تكون أقل من سلفتهاأ" كان دافعهن الدارساتبعض  .٧
 .تقلیل مدة التجنید بالجیشبعض الدارسین من الشباب كان دافعهم  .٨
الحوافز المادیة المقررة للناجحین بالفصول، قلیلون جدا أرادوا الحصول على  .٩

 .وهؤالء لم یكونوا من األقرباء
  . إكمال التعلیم كان دافعا لحاالت معدودة من صغار السن .١٠
 الیومیة م عن الناس في حاجاتهواستغنیلقلیلون أیضا من أرادوا أن یتعلموا  .١١

التي تمثل  -؛ ولعل هذا ألن البیئة الریفیةكاستخراج رقم من الهاتف المحمول
 من السهل أن یجد األمي فیها من یستخرج له رقم هاتف أو -غالبیة العینة

  .یقرأ له خبرا أو ما شابه
وهكذا تتفق الدراسة الراهنة مع بعض الدراسات السابقة في العوامل التي تدفع 

أتي في المقدمة بالنسبة  أن قراءة القرآن ت)٩٨(األمیین للتعلم فقد أكدت إحدى الدراسات
ٕعند عینة دراسته من ثالث محافظات، وان -ألسباب التحاق األمیین بفصول محو األمیة

كان هذا الدافع لم یكن لدى عینة الدراسة الراهنة على نفس درجة األهمیة، وربما یعزى 
  . ذلك الختالف أعمار العینة في الدراسة الحالیة عن أعمار العینة في تلك الدراسة

بالنسبة لمستویات الدارسین في القراءة والكتابة عند بدء التعلیم في  -
  :فصل محو األمیة

أكدت أكثر من نصف العینة أن الدارسین معها إما یقرؤون ویكتبون لكنهم 
یریدون الحصول على الشهادة، أو أنهم یستطیعون قراءة وكتابة الحروف األبجدیة فقط، 

ن الدارسین بفصلها لم یكونوا یقرؤون أو یكتبون سوى وقلة من الطالبات هي التي ذكرت أ
  .     أسمائهم

                                                        
  .٤١٧مرجع سابق، ص : إمامٕ علي السید الشخیبي وایهاب السید )98(
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  :بالنسبة للصعوبات التي واجهت الطالبات في محو األمیة -
  :ذكرت الطالبات الصعوبات التالیة

صعوبة التوفیق بین فصل محو األمیة والدراسة بالكلیة، خاصة لمن هن من خارج  .١
لى االستعانة بأقرباء كاألخوات والفتیات من ؛ لذا لجأت العدید من الطالبات إالقاهرة

 .العائلة لیحلوا محلهن عند تعذر حضور الطالبة التي فتح الفصل باسمها
فقد صعوبة البدء في التعلیم دون كتاب یحدد كیفیة السیر في تعلیم األمیین،  .٢

علمت معظم طالبات العینة دون استخدام كتب الهیئة العامة لتعلیم الكبار إما 
ٕ واما ألن الطالبات رأین - ربما لعدم توافرها وقت فتح الفصول- لم یتسلموهاألنهن

عدم مالءمة الكتب لتعلیم األمیین، وأنها في بعض موضوعاتها تتعامل مع الدارس 
 .كأنه طفل في المرحلة االبتدائیة

بعض األمیین ال یرید التعلم حقیقة، لكنهم یعتقدون أن إعطاء الطالبة صورة من  .٣
  . كاف لمساعدتهاالبطاقة

  .، حتى للسیدات من ربات البیوت محدد لیدرسوا في وقتالدارسینصعوبة تجمیع  .٤
المشكلة .  فصل محو األمیةونحضری م من معرفة الناس أنهالدارسینخجل بعض  .٥

التي أكدتها بعض الطالبات في العینة أن األمر یصل إلى حد السخریة ممن قرروا 
اب في السادسة والعشرین من العمر لمعلمته في التعلم بتلك الفصول، فقد ذكر ش

محو األمیة بمحافظة البحیرة أن أمه كانت تسخر منه عندما یذهب لدرس محو 
 مثل دارسین غیره –، وكان في البدایة یترك كراسته!!رایح المدرسة؟:األمیة قائلة

 عند معلمته حتى ال یتعرض -أخبرت عنهم الطالبات المعلمات بمحو األمیة
ریة، لكنه وبالتدریج وبمناقشتها معه كف عن هذا الفعل وأصبح یأخذ للسخ

السخریة التي یتعرض لها على محمل التهكم عندما یحكیها لمعلمته، لكن غیره من 
 لم یفعلوا مثله بل - كمحافظة القلیوبیة- في نفس المحافظة وفي غیرها-الدارسین

عرضوا للسخریة من أقرب استمروا یتركون كراساتهم لدى المعلمات؛ حتى ال یت
  !!الناس لهم، كزوج إحداهن رغم أنه أمي أیضا

  .صعوبة جمع الذكور مع اإلناث في نفس الفصل في الریف .٦
ل؛ ألن بطاقاتهم مسجلة في والفصب  سیسجلونمنمبعض األمیین تم استبعادهم  .٧

، وفي الحقیقة اشتكت العدید من الطالبات من محافظات فصول أخرى من قبل
 من أنه في وقت سابق، تم جمع بطاقات األمیین في قرى -خصوصا–الصعید 

بأكملها؛ لتسجل أسماؤهم في فصول لم تفتح، ولم یستطع هؤالء األمیین التسجیل 
  .بفصول أخرى بعد ذلك

لم تبلغ بعض الطالبات بمیعاد االمتحان إال قبلها بیوم أو اثنین، مما حال دون  .٨
ن عدم تمكن بعض الطالبات من حضور  من الحضور؛ فضال عالدارسینتمكن كل 
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االمتحان مع الدارسین بسبب الدراسة بالكلیة، بینما یصر بعض المسئولین بفروع 
  .الهیئة على حضورهن

تأخر صرف المستحقات، والطالبة تضطر للذهاب عدة مرات لفرع الهیئة التابع له  .٩
على  -الفصل للحصول على المستحقات، وقد حصلت طالبات محافظة الشرقیة

 في شهر ٢٠١٦ على مستحقاتهن عن امتحان دورتي ینایر وأبریل -سبیل المثال
نوفمبر من نفس العام، رغم أن محافظات أخرى كالقاهرة والبحیرة والغربیة صرفت 

  .٢٠١٦المستحقات عن نفس الدورتین قبل نهایة شهر یولیو
  .صعوبة اإلمالء في بعض االمتحانات، وسرعته .١٠
 لجان االمتحان في محافظة الشرقیة، التي اشتكت أربع ضعف االنضباط في بعض .١١

معلمات منها أن آخرین دخلوا االمتحان بدل بعض الدارسین، كما ذكرت معلمة 
منهن أن اإلمالء كان یوزع في ورقة على الدارسین، وقد سألت هذه المعلمة 

ن  هل یمكن أن یمتحن أي أحد بدل واحد من الدارسی-  رغبة في المعرفة-المراقب
ورغم وجود شخص یأتي في أول االمتحان .المسجلین بفصلي؟ فأجابها بالنفي

للتأكد من شخصیات الدارسین، لكنه بعد رحیله یدخل آخرون بدال من بعض 
 . الدارسین

حضور المراقبین في لجان االمتحانات متأخرین عن اشتكت بعض الطالبات من  .١٢
 .الموعد المحدد

 نتائج بعض الدراسات السابقة فیما یتعلق بتلك وتتفق نتائج الدراسة الراهنة مع
فقط من الدارسین بعینة دراستها % ٢.٤ أن )٩٩(الصعوبات، حیث أكدت إحدى الدراسات
 وهذا ما عزته الدراسة إلى اتجاه الهیئة لترشید -أكدوا توافر مستلزمات الدراسة للدارسین

مة المنهج للدارسین،  حین أكدت عدم مالء)١٠٠( وهذا ما ذكرته دراسة أخرى-النفقات
 حین حددت أهم الصعوبات التي تواجه عمل الهیئة في محو األمیة )١٠١(ودراسة نهلة سعد

منهم استخدام أسالیب تعلم الصغار في محو % ٢٣.٦من وجهة نظر الخبراء؛ حیث ذكر 
  .أمیة الكبار
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إلى أن تشجیع األسرة على االلتحاق بفصول محو ) ١٠٢(كما توصلت دراسة أخرى
ة هو السبب األول اللتحاق األمیین في محافظة البحیرة بفصول محو األمیة، وأكدت األمی

 أن األسرة لها دور مهم لیس فقط في التعلم بمحو األمیة ولكن في )Terry١٠٣(دراسة 
  .االستمرار فیه أیضا

بالنسبة للصعوبات التي یمكن أن تواجه طالب الجامعات إذا كلفوا بمحو  -
  :األمیة

راسة الصعوبات التالیة التي قد تواجه طالب الجامعات إذا كلفوا ذكرت عینة الد
   :     بمحو األمیة

 على أن - ماعدا طالبة واحدة فتحت فصال بالمدینة الجامعیة–أجمعت الطالبات .١
، أو في الدارسینالصعوبة ستكون للطالب المقیمین بالحضر سواء في جمع 

 لن یكونوا الدارسینلتدریسهم؛ ألن لفصول، أو في إیجاد مكان جذبهم لالستمرار با
  .من المعارف واألقارب، وبالتالي فلن یتمكن الطالب من إدخال الغرباء للبیت

كما أن تحدید سن معینة اللتحاق الدارسین بفصول محو األمیة قد یمثل صعوبة،  .٢
 وكانت قد جمعت اثنین وعشرین –فقد أكدت إحدى الطالبات بمحافظة المنوفیة

 أنه تم استبعاد سبعة عشر منهم ألنهم تعدوا السن القانونیة -مدارسا لتعلیمه
وذلك في دورة ینایر، وتم دخولهم دورة أبریل بعد تدخل )  سنة٤٥(لمحو األمیة 

  .رئیس الهیئة، بینما لم تشك أیة طالبة أخرى في العینة من هذه الشكوى
 فتح ذكرت بعض الطالبات الالتي فتحن الفصول وغیرهن ممن لم یتمكن من .٣

 وعددهن حوالي خمس عشرة طالبة من محافظات - بسبب هذه المشكلة-فصول
مختلفة مثل البحیرة وبني سویف والمنیا، أنه منذ سنوات تم جمع بطاقات أعداد 
كبیرة من األمیین، وتسجیلهم بالفصول بأسماء بعض الشباب كمعلمین ولم تتم 

هم تسجیل أسمائهم بفصول محو أمیتهم فعلیا، وهؤالء مع كونهم أمیین ال یمكن
أخرى حالیا، وبالتالي فقد انقلبت مساعدتهم لغیرهم ضررا علیهم، علما بأن من 
قاموا بجمع البطاقات قیل أنها تحتسب لهم كخدمة عامة، وقیل أن لها عالقة 
بخفض مدة تجنیدهم في الجیش، ولم تتمكن الباحثة من الوصول لحقیقة 

  .الموضوع
لبحیرة قد جمعت صور بطاقات عدد من األمیین لتعلیمهم، وكانت طالبة بمحافظة ا .٤

وكان من ضمنهم من أعطى صورة بطاقته لهؤالء الشباب من قبل؛ فتم رفض 
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اسمه من المسئولین بفرع الهیئة، رغم أنه شاب كان یحتاج شهادة محو األمیة 
أن  - كما ذكرت الطالبة-للعمل بمصنع، ورغم أن العاملین بفرع الهیئة لم ینكروا

من فتح باسمه الفصل السابق لم یعلم األمیین فعلیا، وبالتالي ال یستطیع هؤالء 
استخراج شهادة محو األمیة، وال یستطیعون االلتحاق بفصل مع معلم آخر، 
والمؤسف أنه بعد محاوالت عدة من الطالبة باءت كلها بالفشل، أخبرها الشاب أنه 

لذا فمن المهم .!خمسة آالف جنیهاستطاع الوصول إلى طریقة لشراء الشهادة ب
تطویر األسس التي تبنى علیها قاعدة بیانات الهیئة العامة لتعلیم الكبار بحیث 

  .تشجع من یرید محو أمیته فعال
 عندما أرادت –كما حكت طالبة عن المسئول بالهیئة في فرع بمحافظة المنوفیة .٥

 أنه نصحها بأن - فیهإغالق الفصل ألن الدراسة شغلتها ولن تتمكن من االستمرار
!!! تدخل هؤالء الدارسین االمتحان في میعاده وأنهم سینجحون كلهم أو بعضهم

وهذا قریب مما ذكرته طالبة من محافظة الشرقیة عندما جاء الدارسون لالمتحان 
لم : وكان منهم جدتها في الثمانین من العمر فقال لها من یشرف على االمتحان

ربما أشفق على الجدة لكبر سنها، لكن هل !! تحانیكن ضروریا أن تحضر االم
حقا لم یكن ضروریا حضورها االمتحان؟ وهل كان من الممكن حصولها على 

مثل هذه التصرفات من العاملین بتلك الفروع وغیرها جعلت !.الشهادة بغیر حضور؟
االنطباع لدى عدد غیر قلیل من الطالبات أن العمل بمحو األمیة عمل شكلي، وأنه 
ال توجد لدى الهیئة العامة لتعلیم الكبار رغبة حقیقیة في محو األمیة، ولعل هذا 
یؤكد على التوصیة التي قدمتها إحدى الدراسات بضرورة الفصل بین من یقدم 
الخدمة ومن یقیمها حتى تكون هناك مصداقیة في النتائج، وبضرورة تطویر 

 .)١٠٤(أسالیب االمتحانات والتقویم
 وعن - وبالتأكید هناك من أحجمن عن ذكر ذلك-طالبات عنهنكما ذكرت بعض ال .٦

طالب في إحدى الكلیات بجامعة أخرى تلزم طالبها بمحو أمیة عدد من األمیین 
للحصول على شهادة التخرج، أن الطالب یقومون بجمع عدد ممن یجیدون القراءة 

 في والكتابة، لكنهم لم یحصلوا على شهادات، وفتح الفصل بهم كأمیین وهم
الحقیقة لیسوا كذلك، ولو أن هناك أدنى متابعة من الهیئة لتم تقلیل هذا إلى حد 

إذن فقاعدة بیانات الهیئة العامة لتعلیم الكبار بحاجة إلى تحدیث حقیقي لتعبر .كبیر
عن الواقع الفعلي لألمیین دون غیرهم؛ فقد أكدت إحدى الدراسات التي قام بها 

ساسي في قاعدة بیانات األمیین التي تعد المحور وجود نقص أ"باحث من الهیئة 
، كما أن إرغام طالب الجامعة على محو األمیة قد یؤدي )١٠٥("األساسي للعمل
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اللتفافهم على هذا القرار ولجوئهم لفتح الفصول بغیر األمیین، علما بأن جعل محو 
لیة البنات األمیة اختیاریا مع حوافز للطالب واألمیین آتى ثمارا جیدة على مستوى ك

جامعة عین شمس، وسیؤتي ثمارا أفضل بكثیر إذا تمكنت الهیئة من تالفي 
  .السلبیات المذكورة

كما أبدت طالبتان مخاوفهما أن یحدث مع بعض الطالب ما حدث معهما، حیث  .٧
 إعطاءهم مبلغا مالیا - في محاولة إقناعهم لاللتحاق بالفصل-طلب بعض األمیین

 في إحدى الدورات التدریبیة -ا ما ذكرته طالبة من الكلیةیؤكد هذ. مقابل االلتحاق
 التي - أن بعض طالب إحدى كلیات التربیة-لهن إلعدادهن كمیسرات لتعلیم الكبار

 یقومون بدفع مبلغ مالي إلحدى -تلزم طالبها بمحو أمیة عدد من األمیین
  .طالبالمعلمات نظیر قیامها بجمع الدارسین وتعلیمهم في فصل یفتح باسم ال

 - خصوصا في الحضر–ومن المعوقات التي قد تواجه الطالبات في محو األمیة .٨
عدم توافر المكان الذي یمكن تعلیم الدارسین فیه؛ فقد اشتكت طالبات كثیرات ممن 
یسكن بالحضر رفض أهلهن تعلیم الدارسین بالمنزل، بینما استطاعت طالبتان 

قریب منهن وحصلت إحداهما على التغلب على هذه المشكلة بالتوجه للمسجد ال
 -ورقة موثقة من مركز تعلیم الكبار بالجامعة تفید قیامها بفتح فصل لمحو األمیة

 وهناك طالبة ثالثة توجهت لمركز للدروس -ولم یستمر فتح أحد هذین الفصلین
الخصوصیة للسماح لها بتعلیم الدارسین فیه، كما ذكرت طالبة أنها فتحت الفصل 

 بالمنطقة القریبة منها، وهكذا تمت االستفادة من األماكن الموجودة بمركز الشباب
  . بالبیئة في محو األمیة

 جامعة عین شمس -وبانتهاء الشق المیداني للدراسة وما سبقه عن كلیة البنات
أمكن استخالص نقاط القوة والضعف بالبیئة الداخلیة للكلیة والمؤثرة على مشاركتها في 

، وأكد اف اإلطار المیداني بعض الفرص والتهدیدات بالبیئة الخارجیةمحو األمیة، كما أض
 SWOT Matrixتقدم الدراسة فیما یلي مصفوفة التحلیل البیئي على بعضھا اآلخر؛ لذا 

التي تجمع نقاط القوة والضعف بالكلیة، والفرص والتهدیدات في البیئة الخارجیة والمؤثرة 
  .األمیةعلى قیام الكلیة بالمشاركة في محو 

  : نتائج الدراسة: رابعا
 ممثلة في - بشقیها النظري والمیداني-التالي نتائج الدراسة) ٢(یوضح جدول 

  :صورة مصفوفة التحلیل البیئي
 جامعة عین شمس والبیئة الخارجیة -نتائج تحلیل البیئة الداخلیة لكلیة البنات) ٢(جدول 

  لها فیما یخص محو األمیة



 م ٢٠١٧یولیو لسنة ) ، الجزء الثالث١٧٤: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد

 

 -٢٩٨-

  )ض(لضعف نقاط ا  )ق(نقاط القوة 
قیام قطاع شئون خدمة المجتمع والبیئة  .١

بتوجیه قافلة على األقل سنویا ألحد األماكن 
 .الفقیرة بالقاهرة

یعقد قطاع شئون خدمة المجتمع والبیئة  .٢
  .بالكلیة ندوات توعیة على مدار العام

وجود نشاط التمیز والتأهیل التربوي ضمن  .٣
أنشطة مركز الدراسات والبحوث والخدمات 

  .تكاملةالم
وجود أقسام تربویة أحدها به تخصص تعلیم  .٤

الكبار، إضافة ألقسام أخرى غیر تربویة، 
یمكن لهذه األقسام جمیعا المساهمة في 
إعداد برامج لمحو األمیة وتغییر ثقافة 

ومتابعة الفصول " بعدما شاب ودوه الكتاب"
 .التابعة للكلیة

٥.   
تدریس مقرر تعلیم الكبار لطالبات الفرقة  .٦

  .لثة، جمیع الشعب التربویةالثا
معظم طالبات الكلیة یدرسن بنظام الفصلین  .٧

الدراسیین، مما یعني تفرغهن من الدراسة 
  .بالصیف

وجود صفحة لطالبات الكلیة على فیس بوك  .٨
  .لإلعالن عما یخصهن من أخبار

ضعف توعیة طالبات الكلیة بأهمیة  .١
مشاركتهن في محو األمیة وضعف إعدادهن 

  .للقیام بها
دم إبرام بروتوكول تعاون بین الكلیة ع .٢

  . والهیئة العامة لتعلیم الكبار
وجود منسق واحد لمحو األمیة، ولیس له  .٣

معاونون، وهو مسئول عن كل ما یخص 
  .محو األمیة بالكلیة

  )ت(التهدیدات   )ف(الفرص 
  .زیادة الطلب االجتماعي على التعلیم .١
  .وجود الهیئة العامة لتعلیم الكبار .٢
ات یمكنها تقدیم دعم مادي؛ وجود جه .٣

  .كمكافآت للطالب وللناجحین بمحو األمیة
وجود أماكن یمكن االستعانة بها في فتح  .٤

  .فصول محو األمیة

  .وميضعف جودة التعلیم األساسي الحك .١
قد یقلل ارتفاع نسب الفقر من نسب التحاق  .٢

  .األطفال بالتعلیم األساسي
وجود إرث ثقافي یعوق جهود محو األمیة  .٣

  . ببعض مناطق الریف والصعید والعشوائیات
احتمال تخفیض المخصصات المالیة للهیئة،  .٤
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یتوقع زیادة أعداد الراغبین في االلتحاق  .٥
بفصول محو األمیة إذا تم إلزام طالب 

  .الجامعات بمحو أمیة عدد من األمیین

  . أو عدم كفایتها لو لم تخفض
: مشكالت تخص هیئة تعلیم الكبار مثل .٥

اعدة بیانات األمیین بها، القصور في ق
صعوبة انتقال األمیین من فصل آلخر، 
ضعف كل من متابعة العملیة التعلیمیة 
بفصول محو األمیة، والرقابة أثناء عملیة 

  .االمتحان وفي إصدار الشهادات
  .ضعف دوافع األمیین للتعلم .٦
صعوبة جمع األمیین بالحضر لتعلیمهم  .٧

بفصول محو األمیة؛ لطبیعة المناطق 
  .لحضریةا

قد یتم استغالل إلزام طالب الجامعات بمحو  .٨
  .األمیة للحصول على مبالغ مالیة منهم

أمكن ) ٢(وفي ضوء تحدید عوامل البیئتین الداخلیة والخارجیة كما في جدول 
  .التالي) ٣(تحدید البدائل االستراتیجیة التي یوضحها جدول 

  مصفوفة البدائل االستراتیجیة) ٣(جدول 
  ل البیئة الداخلیة     عوام

  عوامل البیئة الخارجیة
  )ض(نقاط الضعف   )ق(نقاط القوة 

  
  استراتیجیة النمو والتوسع  )ف(الفرص 

  )الفرص/ القوة(
تعــاون بعــض أقــسام الكلیــة  .١

مـــع كـــل مـــن نـــشاط التمیـــز 
والتأهیــــــــل التربــــــــوي بهــــــــا 
والهیئة العامة لتعلیم الكبـار 
فـــــي إعـــــداد بـــــرامج لمحـــــو 
 األمیـــــــة واإلشـــــــراف علـــــــى

فــــــــــصولها ممــــــــــا یعظــــــــــم 
االسـتفادة مـن وجـود الهیئـة 

 .العامة لتعلیم الكبار
یمكــن توظیــف مقــرر تعلــیم  .٢

  استراتیجیة التحسین والتطویر
  )الفرص/ الضعف(
یمكــن االســتفادة مــن وجــود  .١

الهیئـة العامــة لتعلـیم الكبــار 
للتقلیـــــل مـــــن أثـــــر ضـــــعف 
ــــــة لطالباتهــــــا  ــــــة الكلی توعی
بأهمیة مشاركتهن في محـو 
ــــا إذا  ــــة واعــــدادهن له ٕاألمی
قامت الهیئة ببرامج للتوعیة 

 .واإلعداد
االسـتفادة مـن وجـود الهیئــة  .٢

ــإبرام العامــة ل ــار ب ــیم الكب تعل
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  ل البیئة الداخلیة     عوام
  عوامل البیئة الخارجیة

  )ض(نقاط الضعف   )ق(نقاط القوة 
  

الكبـــــــار لطالبـــــــات الفرقـــــــة 
ـــة التربویـــة إلعـــدادهن  الثالث
للعمل بمحو األمیـة، وكـذلك 
توظیــــــــف نــــــــشاط التمیــــــــز 
والتأهیـــــل التربـــــوي إلعـــــداد 
طالبــــــــات األقــــــــسام غیــــــــر 
التربویــــــــة؛ حتــــــــى یمكــــــــن 

ة الطلــب االسـتفادة مــن زیــاد
ـــــیم  االجتمـــــاعي علـــــى التعل
ـــــة أعـــــداد مـــــن  بمحـــــو أمی

 .األمیین
تطــویر بــرامج القافلــة التــي  .٣

ینظمها قطـاع شـئون خدمـة 
ـــــة  ـــــة بالكلی المجتمـــــع والبیئ
لإلعالن عن مشاركة الكلیة 
فــــــي محــــــو األمیــــــة بأحــــــد 
األحیـــــــــاء الفقیـــــــــرة، مـــــــــع 
التعریــــــف بوجــــــود جهــــــات 
ـــــــآت  ـــــــدیم مكاف یمكنهـــــــا تق

 .للناجحین بمحو األمیة
ـــــع .٤  توقـــــع زیـــــادة أعـــــداد م

الــــــراغبین فـــــــي االلتحـــــــاق 
بفــصول محــو األمیــة إذا تــم 
إلــزام طــالب الجامعــات بهــا؛ 
یمكن تفعیل صـفحة طالبـات 
ـــــوك  ـــــى فـــــیس ب الكلیـــــة عل
لإلعـــالن لهـــن عمـــا یخـــص 
محــو األمیـــة وبمــا یمكـــنهن 
من المشاركة فیها في أثناء 
تفــرغ معظمهــن فــي شــهور 

 .اإلجازة بالصیف

بروتوكــــــول تعــــــاون بینهــــــا 
ــین الكلیــة؛ للتغلــب علــى  وب
ـــاتج عـــن عـــدم  القـــصور الن

 .إبرامه
ـــى وجـــود  .٣ ـــب عل یمكـــن التغل

منـــسق واحـــد لمحـــو األمیـــة 
بالكلیة باالستفادة من وجود 
الهیئـة العامــة لتعلـیم الكبــار 
والتنسیق معها بحیث تتولى 
جانبــــا مــــن اإلشــــراف علــــى 

ــــ ــــي تفــــتح م ن الفــــصول الت
طالبات الكلیة؛ وخاصـة فـي 
ظــــل وجــــود تــــشجیع لهــــن 
یتمثـــل فـــي جهـــات یمكنهـــا 
تقدیم مكافآت مالیة للطالب 
والناجحین في محو األمیـة، 
وأماكن یمكن االسـتعانة بهـا 

  .لفتح الفصول
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  ل البیئة الداخلیة     عوام
  عوامل البیئة الخارجیة

  )ض(نقاط الضعف   )ق(نقاط القوة 
  

لیـة یمكن تعریف طالبات الك .٥
بوجـــــــود أمـــــــاكن یمكـــــــنهن 
االســـــتعانة بهـــــا فـــــي فـــــتح 
فــصول محــو األمیــة؛ وذلــك 
ـــة  ـــدوات التوعی مـــن خـــالل ن
التــي یعقــدها قطــاع شـــئون 
ــــــة  خدمــــــة المجتمــــــع والبیئ
ـــام،  ـــى مـــدار الع بالكلیـــة عل
ومــن خــالل صــفحة طالبــات 
ـــــوك  ـــــى فـــــیس ب الكلیـــــة عل
أیــــضا، وقـــــد یـــــساعد هـــــذا 
التعریـــــــــف علـــــــــى زیـــــــــادة 

 .مشاركتهن في محو األمیة
  
  

  استراتیجیة الثبات واالستقرار  )ت(التهدیدات 
  )التهدیدات/ القوة(
یمكن لطالبات الكلیة الالتي  .١

م الفــــــصلین یدرســــــن بنظــــــا
الدراســـیین أن یـــشاركن فـــي 
ــــة  ــــصول لمحــــو أمی ــــتح ف ف
ــــــــض األمهــــــــات ویــــــــتم  بع
بالتوازي مع ذلك تعلیم طفـل 
ــــب  أو طفلــــین لكــــل أم للتغل
علــى ضــعف دوافــع األمیــین 
للتعلم من جهة، وللحـد مـن 
ضــــــــعف جــــــــودة التعلــــــــیم 
األساســي الحكــومي المقــدم 
ـــال مـــن جهـــة  لهـــؤالء األطف

 .أخرى

  استراتیجیة االنكماش
  )التهدیدات/ لضعف(
ـــــــرام  .١ ـــــــؤدي عـــــــدم إب ـــــــد ی ق

بروتوكول تعاون بین الكلیة 
ـــــض  ـــــة الســـــتمرار بع والهیئ
المــشكالت الخاصــة بالهیئــة 
ــــي صــــلتها بالكلیــــة مثــــل  ف
ضـــــعف متابعـــــة العملیتـــــین 
التعلیمیــــة واالمتحانیــــة فــــي 

ـــــــــصول محـــــــــو ا ألمیـــــــــة ف
ـــــــات  المفتوحـــــــة مـــــــن طالب
الكلیــة؛ إذ لــن یكــون للكلیــة 
حینئذ أي صـفة تمكنهـا مـن 

 .المساعدة في المتابعة
مع وجود منسق واحد لمحو  .٢
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  ل البیئة الداخلیة     عوام
  عوامل البیئة الخارجیة

  )ض(نقاط الضعف   )ق(نقاط القوة 
  

ي یمكن اسـتثمار القافلـة التـ .٢
توجههــا الكلیــة ســنویا ألحــد 
المنـــــاطق الفقیـــــرة للتعـــــرف 
علــى األســباب التــي تعـــوق 
ــــاك عــــن محــــو  األمیــــین هن
أمیتهم؛ وبهذا یمكن التفكیر 
فـــي كیفیـــة تحفیـــزهم للـــتعلم 
ــة، ویمكــن لــبعض  مــن ناحی
ــــــــــــسام المتخصــــــــــــصة  األق

ــة  كأقــسام االجتمــاع -بالكلی
 إعداد برنامج -وعلم النفس

للتعامـــل مـــع اإلرث الثقـــافي 
الــــذي یعــــوق جهــــود محــــو 

 .األمیة ببعض المناطق
 
ـــب علـــى بعـــض  .٣ یمكـــن التغل

المــشكالت الخاصــة بالهیئــة 
مثل ضـعف متابعـة عملیتـي 
ـــــــي  ـــــــیم واالمتحـــــــان ف التعل
فــــصول محــــو األمیــــة عــــن 
طریـــق التعـــاون مـــع الكلیـــة 
التي یوجد بها أقسام عدیدة 
یــــــدخل ضــــــمن تخصــــــصها 
. بشكل أو بآخر محو األمیة

هــــــــذه األقــــــــسام یمكنهـــــــــا 
ـــــــة  ـــــــي متابع ـــــــساعدة ف الم
العملیتــــــــــــــین التعلیمیــــــــــــــة 

  .واالمتحانیة

األمیـــة بالكلیـــة؛ قـــد یـــساهم 
ضعف توعیة طالبات الكلیـة 
بأهمیة مشاركتهن في محـو 
ٕاألمیة واعدادهن للعمـل بهـا 
فــي قلــة رغبــتهن للمــساهمة 

ــــة فیهــــا وفــــي ضــــعف توع ی
ــــــاطق  ســــــاكني بعــــــض المن
بأهمیـــــــــة التعلـــــــــیم لهــــــــــم 
وألبنــــــائهم، وبالتـــــــالي قـــــــد 
یـــــــــــستمر اإلرث الثقـــــــــــافي 
الموجـــود فـــي كـــف األمیـــین 
ــتعلم وتبقــى دوافعهــم  عــن ال

  .للتعلم ضعیفة
  

البدائل االستراتیجیة ) الفرص/القوة(حیث تمثل استراتیجیة النمو والتوسع 
ستفادة من الفرص المتاحة، بینما تمثل المعتمدة على استخدام نقاط القوة لتعظیم اال

البدائل االستراتیجیة التي تعتمد على ) الفرص/الضعف(استراتیجیة التحسین والتطویر 
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وجود نقاط ضعف یجب عالجها حتى یمكن استغالل الفرص المتاحة، أما استراتیجیة 
عتمدة على فهي تمثل البدائل االستراتیجیة الم) التهدیدات/ القوة(الثبات واالستمرار 

استخدام نقاط القوة لمواجهة التهدیدات والحد من تأثیرها، وتمثل استراتیجیة االنكماش 
البدائل االستراتیجیة التي تعتمد على وجود نقاط ضعف یجب عالجها ) التهدیدات/الضعف(

  .حتى یمكن مواجهة التهدیدات الخارجیة
 إذا -وذات تأثیر كبیروحیث إن نقاط القوة الموجودة لدى كلیة البنات عدیدة 

 ویؤید ذلك ما ذكر في مقدمة الدراسة عن نسبة ما قامت به الكلیة - أحسن االستفادة منها
في محو األمیة إلى ما قامت به كلیات الجامعة األخرى؛ خاصة وأنه لم یتم التخطیط 
المسبق له، بینما نقاط الضعف لدى الكلیة قلیلة ویمكن الحد منها تدریجیا إذا أحسن 
استغالل نقاط القوة وتوظیفها؛ فمثال یمكن الحد من تأثیر وجود منسق واحد لمحو األمیة 

 كالمناهج وطرق التدریس -بالكلیة وعدم وجود معاونین له بتعاون عدة أقسام بالكلیة
 في اإلشراف على فصول محو األمیة -وأصول التربیة وعلم النفس وعلم االجتماع

 ومتابعة سیر العملیة التعلیمیة بها، كما یمكن التغلب على المفتوحة باسم طالبات الكلیة
ضعف توعیة الكلیة لطالباتها بأهمیة المشاركة في محو األمیة وضعف إعدادهن لها 
باشتراك األقسام السابق ذكرها في عمل برامج تدریبیة للطالبات تعدهن للمشاركة في محو 

والتأهیل التربوي في إعداد الطالبات للقیام أمیة األمیین، وأیضا االستفادة من نشاط التمیز 
بمحو األمیة، كما یمكن االستفادة من الندوات التوعویة التي یقیمها قطاع شئون خدمة 

وهكذا . المجتمع والبیئة بالكلیة لتوعیة الطالبات بأهمیة مشاركتهن في جهود محو األمیة
  .األرجحیتضح أن البدیل االستراتیجي المعتمد على نقاط القوة هو 

كما أن استغالل كلیة البنات للفرص المتاحة سیكون أیسر من محاولة التغلب 
 كضعف جودة التعلیم -على التهدیدات المحتملة التي یقع أكثرها خارج حدود سلطة الكلیة

األساسي الحكومي وارتفاع نسب الفقر وبعض المشكالت الخاصة بالهیئة واحتمال 
لـتأكید بأن استمرار التهدیدات سیقوض ویحد من تأثیر  مع ا-تخفیض مخصصاتها المالیة

أیة جهود لمحو األمیة، لكن التغلب على معظم التهدیدات یحتاج حلوال جذریة تكون فیها 
بعض الوزارات طرفا أساسیا؛ لذا فإن البدیل االستراتیجي المعتمد على الفرص سیكون 

  .راجحا أكثر من البدیل المعتمد على التهدیدات
ا ترى الباحثة من خالل عملها كمنسق لمحو األمیة بالكلیة أن البدیل من هن

 هو المتمثل في استراتیجیة النمو والتوسع - من البدائل األربعة-االستراتیجي الراجح
  ).الفرص/القوة(

 جامعة عین -وبعد؛ فقد كانت هذه محاولة لإلفادة من طالبات كلیة البنات
 في محو األمیة عامال -ٕ ذكورا واناثا-غبة الشبابشمس في محو األمیة بمصر، وتبقى ر
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مهما في القضاء على األمیة بمصر خالل عقد واحد؛ فبدونهم یظل القضاء على األمیة 
 .في هذه المدة صعب المنال
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 المراجع
  :المراجع العربیة: أوال

، دار صادر، بیروت، ١٢لسان العرب، مج : أبو الفضل جمال الدین ابن منظور .١
١٩٩٠. 

هل األمیة حالة شخصیة أم حالة اجتماعیة؟ المؤتمر السنوي : مینة شفیقأ  .٢
تقویم التجارب والجهود العربیة " الثاني لمركز تعلیم الكبار بجامعة عین شمس 

 ١٤-١٣، جامعة عین شمس، القاهرة، "في مجال محو األمیة وتعلیم الكبار
  .٤٨٥-٤٧٧، ص ص ٢٠٠٤أبریل 

مؤثرة على تسرب األمیین من مراكز محو األمیة العوامل ال: أسامة محمود فراج .٣
، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة أسیوط، "دراسة میدانیة بمركز أسیوط"

  .١٩٩٩أسیوط،
تقریر األهداف اإلنمائیة لأللفیة، متاح على  :األمم المتحدة .٤

http://www.un.org/ar/millenniumgoals/pdf/MDG.2015.rept
.pdf  

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، متاح على :ـــــــــــــ .٥
http://www.un.org/ar/documents/udhr/     ١٥/٤/٢٠١٦بتاریخ.  

التنمیة في كل  "٢٠١٥تقریر التنمیة البشریة : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .٦
  .٢٠١٥نامج األمم المتحدة اإلنمائي، ، بر"عمل

بروتوكول تعاون بین جامعة الزقازیق ومحافظة الشرقیة والهیئة : جامعة الزقازیق .٧
: العامة لمحو األمیة وتعلیم الكبار، متاح على

1=CatID&10530=ID?aspx.Details/eg.edu.zu.www://http  
: ورش عمل أقامتها الكلیة، متاح على: كلیة التربیة بجامعة الزقازیق .٨

html.workshops/eg.edu.zu.foe.www://http  
 -  الكتاب اإلحصائي السنوي:الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء .٩

  ، متاح على٢٠١٦سبتمبر-یةاإلحصاءات الحیو
http://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page

_id=5034  
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        : متاح على٢٠١٦سبتمبر -السكان -  الكتاب اإلحصائي السنوي:ـــــــــــ .١٠
                     

 
http://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page

_id=5034   
 :، متاح على٢٠١٦سبتمبر    -العمل - الكتاب اإلحصائي السنوي:ــــــــــــــــــ .١١

http://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page
_id=5034   

متاح  ،٢٠١٦سبتمبر -الحسابات القومیة -الكتاب اإلحصائي السنوي:ـــــــــــــــ .١٢
 على 

http://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page
_id=5034   

 :ـــــ .١٣
http://www.capmas.gov.eg/Pages/ShowHmeNewsPDF.as
px?page_id=/Admin/News/PressRelease/20166510480_5

56.pdf&Type=News    
  ، متاح على ٢٠١٥بحث الدخل واإلنفاق :ــــــــــ .١٤

http://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id
=7183   

    www.constituteproject.org:، متاح على٢٠١٤صر دستور م .١٥
نحو إطار منهجي لبرنامج وطني للقرائیة في ضوء التجارب : رأفت رضوان .١٦

" لمؤتمر السنوي الثالث عشر لمركز تعلیم الكبار جامعة عین شمسالعالمیة، ا
، جامعة عین شمس، )٢٠٢٤-٢٠١٥(العقد العربي لمحو األمیة وتعلیم الكبار

   .٢١١-١٩٣ ص ، ص٢٠١٥ أبریل ١٦-١٤القاهرة، 
المشكالت االجتماعیة المعاصرة في المجتمع الریفي، دار : سالم إبراهیم الخولي .١٧

  .٢٠٠٧الندى، القاهرة، 
الحوار الحضاري في عصر العولمة، الهیئة المصریة العامة : السید یسین .١٨

  .٢٠٠٦للكتاب، القاهرة، 
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فیة في العلوم االجتماعیة، البحوث الكی: شارلین هس بیبر وباتریشیا لیفي .١٩
 .٢٠١١ترجمة هناء الجوهري، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 

تصور مقترح في ضوء “دور الجامعات في مكافحة األمیة : عاشور أحمد عمري .٢٠
،المؤتمر السنوي الثالث “ ٢٠٢٤-٢٠١٥أهداف العقد العربي لمحو األمیة 

قد العربي لمحو األمیة وتعلیم الع" عشر لمركز تعلیم الكبار جامعة عین شمس
، ٢٠١٥ أبریل١٦-١٤، جامعة عین شمس، القاهرة، )٢٠٢٤-٢٠١٥(الكبار

  .٥٩٤-٥٥٣ص ص
مشروع جامعة عین شمس القومي لمحو األمیة، مركز تعلیم الكبار، : ــــــــــ .٢١

  .٢٠١٥جامعة عین شمس، القاهرة، 
 - الجهات"تقویم الوضع الحالي لمحو األمیة :عبد اهللا بیومي وآخرون .٢٢

، أكادیمیة البحث العلمي بالتعاون مع المركز القومي للبحوث " التنسیق-العقبات
  .٢٠٠٠التربویة والتنمیة، القاهرة، 

تقویم دور كلیات التربیة في مواجهة مشكلة األمیة في مصر، آفاق : ـــــــــــــ .٢٣
  .١٤٨-٩، ص ص ٢٠١٣، یونیو ١٤جدیدة في تعلیم الكبار، ع 

العوامل االقتصادیة واالجتماعیة الكامنة خلف : عد الحمیديعبد الرحمن س .٢٤
 المملكة -عزوف األمیین عن االلتحاق بمدارس محو األمیة بمدینة الریاض

، الكویت، ص ص ١٩٨٩، ٥، مج١٩العربیة السعودیة، المجلة التربویة، ع
٢٢١-١٩١.  

محو عوامل التحاق الكبار بفصول : ٕعلي السید الشخیبي وایهاب السید إمام .٢٥
، المؤتمر "دراسة تحلیلیة میدانیة" األمیة في ضوء االتجاهات العالمیة المعاصرة

إدارة تعلیم الكبار في "السنوي السابع لمركز تعلیم الكبار جامعة عین شمس 
، ص ٢٠٠٩ مایو ٥-٣،  جامعة عین شمس، القاهرة، "الوطن العربي

  .٤٥٠ -٣٦٨ص
 األمیین عن الدراسة ودوافع عوامل عزوف: عبد المحسن عبد العزیز حمادة .٢٦

، ٦، مج ٢٤، المجلة التربویة، ع"دراسة میدانیة استطالعیة"التحاقهم بها 
  .١٢٣-٦٥، الكویت، ص ص ١٩٩٢

 متاح على، "العلم قوة"  مبادرة فودافون لمحو األمیة:فودافون مصر .٢٧
760P/ar/vodafoneportalWeb/eg.com.vodafone.www://http

0152331301924626303   
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، المعجم الموسوعي لمصطلحات التربیة، مكتبة لبنان ناشرون:فرید النجار .٢٨
     .٢٠٠٣بیروت،

 :، متاح على جامعة عین شمس-كلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة .٢٩
.29#=id&show=action?php.article/eg.edu.asu.girls://http

WNjoeYVOJMs   
 :، متاح على جامعة عین شمس-كلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة .٣٠

.26#=id&show=action?php.article/eg.edu.asu.girls://http
WNjpAoVOJMs   

 جامعة عین شمس، متاح على -كلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة .٣١
8417=id&show=action?php.article/eg.edu.asu.sgirl://http

WNjqAoVOJMs.#   
دلیل مركز الدراسات :  جامعة عین شمس-كلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة .٣٢

والبحوث والخدمات المتكاملة، قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بالكلیة، 
 .٢٠١٦القاهرة، 

الجلسة  محضر: ة عین شمس جامع-كلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة .٣٣
  . ٣/٥/٢٠١٥التاسعة للجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بتاریخ

الجلسة  محضر:  جامعة عین شمس-كلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة .٣٤
  .٧/٦/٢٠١٥العاشرة للجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بتاریخ

محضر لجنة شئون : ین شمس جامعة ع- لآلداب والعلوم والتربیة كلیة البنات .٣٥
  .٣/١/٢٠١٦خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بجلسة 

، دار ٢، ط٢مناهج البحث العلمي، ج : محمد الجوهري وعبد اهللا الخریجي .٣٦
 .١٩٨٠الشروق، جدة، 

معهد الدراسات التربویة بجامعة القاهرة والهیئة العامة لمحو األمیة وتعلیم  .٣٧
ن في محو أمیتهم في المناطق العشوائیة، المعوقات التي تواجه األمیی: الكبار

  .٢٠٠٤القاهرة، 
لمؤتمر السنوي الثالث عشر لمركز ما جدوى تعلیم الكبار؟ ا: مصطفى رجب .٣٨

العقد العربي لمحو األمیة وتعلیم " تعلیم الكبار جامعة عین شمس
  .٢٠١٥ أبریل ١٦-١٤، ، جامعة عین شمس، القاهرة)٢٠٢٤-٢٠١٥(الكبار
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بحث میداني عن أسباب عدم وصول خدمة محو األمیة : رونمارلین قنواتي وآخ .٣٩
، الهیئة العامة لمحو "التقریر النهائي عن النتائج والتوصیات"لبعض الفئات 

األمیة وتعلیم الكبار بالتعاون مع المشروع المصري البریطاني للتدریب على محو 
  .١٩٩٨أمیة الكبار، القاهرة، 

مالمح االقتصاد : مجلس الوزراء المصريبمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  .٤٠
مجلس الوزراء ، ٢٠١٥، نوفمبر النشرة السابعة عشرة في مصر والعالم،

  . ، القاهرةالمصري
، ٢٠١٤ ، یونیو السنة العاشرة، العدد األربعون نشرة البیانات القومیة،: ـــــــــــــــ .٤١

  .، القاهرةمجلس الوزراء المصري
داء االقتصاد المالي المصري ، تقریر ربع سنوي عن مؤشرات تطور أ: ــــــــــــــــ .٤٢

العدد السابع ) ٢٠١٣ دیسمبر -أكتوبر(أداء االقتصاد المالي المصري 
  .القاهرة  مجلس الوزراء المصري،،٢٠١٤، مایو واألربعون

 لسنة ١٣١تقویم دور قانون محو األمیة رقم : محمد مصطفى عبد اللطیف .٤٣
 في محو األمیة، المؤتمر السنوي التاسع لمركز  في تحقیق الالمركزیة٢٠٠٩

تطویر تعلیم الكبار في الوطن العربي رؤى "تعلیم الكبار جامعة عین شمس 
-٣٠٧، ص ص٢٠١١ أكتوبر٣-١،  جامعة عین شمس، القاهرة، "مستقبلیة

٣٣٠. 
عوامل إقبال العمال على فصول محو األمیة بجامعة عین : نهلة جمال سعد .٤٤

، ص ص ٢٠٠٤، ٢ا، آفاق جدیدة في تعلیم الكبار، عٕشمس واحجامهم عنه
١٧٧-١٧٤.  

اتجاهات الرأي العام نحو جهود الهیئة العامة لمحو األمیة وتعلیم الكبار، : ــــــــــــــ .٤٥
  .٢٠٠٩رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، القاهرة، 

اسة در"جهود الجامعات المصریة في مجال محو األمیة : هدى حسن حسن .٤٦
، المؤتمر القومي السنوي الثالث عشر لمركز تطویر التعلیم الجامعي "تحلیلیة

الجامعات العربیة في القرن الحادي والعشرین الواقع : بجامعة عین شمس
-٢٣٩، ص ص٢٠٠٦ نوفمبر٢٧-٢٦والرؤى،جامعة عین شمس، القاهرة، 

٣١٧.  
األمیة على ضوء دور الجامعات في القضاء على : هیا سعد بن عبد اهللا الرواف .٤٧

خبرات بعض الدول، المؤتمر السنوي السادس لمركز تعلیم الكبار جامعة عین 
، جامعة عین شمس، "تطویر برامج ومناهج تعلیم الكبار في ضوء الجودة"شمس 

  .٨١١-٧٥٩، ص ص ٢٠٠٨ أبریل ١٦-١٤القاهرة، 
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  في شأن محو١٩٩١ لسنة ٨نص القانون رقم :الهیئة العامة لتعلیم الكبار .٤٨
                                                                                      .األمیة وتعلیم الكبار،  القاهرة

 متاح )١٠(+توزیع أعداد السكان األمیین ونسبهم في الفئة العمریة : ــــــــــــــــ .٤٩
  id?php.statisticsdetal/eg.gov.eaea.www=176على

متاح ) ٣٥-١٥(توزیع أعداد السكان األمیین ونسبهم في الفئة العمریة : ــــــــــ .٥٠
  id?php.statisticsdetal/eg.gov.eaea.www=174على 

متاح ) ١٥(+توزیع أعداد السكان األمیین ونسبهم في الفئة العمریة : ــــــــــــ .٥١
    www.eaea.gov.eg/statisticsdetal.php?id=175على 

 لقاء تنسیقي بین القائم بأعمال رئیس الهیئة ومشرف عام القاهرة: ـــــــــــــ .٥٢
  للجمعیة الشرعیة لتعاون العاملین بالكتاب والسنة المحمدیة، متاح على   

 527=id?php.newsdetal/eg.gov.eaea.www   
اجتماع تنسیقي بین عمر حمزة القائم بأعمال رئیس الهیئة العامة لتعلیم : ـــــــــــــ .٥٣

ح على اار مع ممثلي مؤسسة فودافون، متالكب
525=id?php.newsdetal/eg.gov.eaea.www    

 لقاء رئیس هیئة تعلیم الكبار بوفد من كاریتاس مصر، متاح على   : ــــــــــــ .٥٤
372=id?php.newsdetal/eg.gov.eaea.www    

الهیئة في سطور، متاح على : ـــــــــــــــ .٥٥
php.aboutus/eg.gov.eaea.www://http  

ى بروتوكول تعاون بین الهیئة العامة لتعلیم الكبار والمجلس األعل: ــــــــــــ .٥٦
  .٢١/٥/٢٠١٦للجامعات، القاهرة، 

 ، ٢٠١٤/٢٠١٥كتاب اإلحصاء السنوي للعام :  بمصروزارة التربیة والتعلیم .٥٧
المؤشرات التربویة، متاح على   

http://emis.gov.eg/Site%20Content/book/014015/pdf/ch5
.pdf    

، المؤشرات التربویة، متاح ٢٠١٢/٢٠١٣كتاب اإلحصاء السنوي للعام : ـــــــــــ .٥٨
   على

http://emis.gov.eg/Site%20Content/book/012013/pdf/ch5
.pdf  
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، متاحة على ٢٠٣٠- ٢٠١٤علیم قبل الجامعي الخطة االستراتیجیة للت: ـــــــــــ .٥٩
  موقع المعهد الدولي للتخطیط التربوي التابع للیونسكو 

Strategi_Egypt/Egypt/upload/org.unesco.iiep.planipolis://http
-2014_Education_University-Pre%20_Plan_c

pdf.Arabic_2030  
، ٢٠٠٠ أبریل ٢٨-٢٦إطار عمل داكار،: یونسكو، المنتدى العالمي للتربیة .٦٠

   متاح على
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147a.p
df          
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62. www.maajim.com 
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