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  ملخص الرسالة
  

أدركــت مصــر فــي العقــد األخیــر مــن القــرن العشــرين أنــه ال ســبیل     

لتحقیق التنمیة بأبعادھا المختلفة اقتصادية كانت أم سیاسیة أم اجتماعیـة  



إال بتحقیــق التنمیــة البشــرية ،فالتنمیــة البشــرية ھــي العنصــر األساســي  

یة في تحلیلھا النھـائي ھـي تنمیـة البشـر     واالھم في التنمیة ،بل أن التنم

ولیس مجرد إنتاج سلع، ومن ثم فقد أدركت الدولة أن أكبـر التحـديات التـي    

تواجھھا الیوم ھو كیفیة تحويل العنصر البشري من عنصر يشكل عبئا علـى  

التنمیة إلى عنصر يكون ھو الدافع لھا ، وأن ھذا التحدي لن يـتم اجتیـازه إال   

  .بالتعلیم

ــة   وعلـــى  ــارتھا الفرعونیـ ــر العريـــق، وحضـ ــرغم مـــن ماضـــي مصـ الـ

واإلســالمیة التــي أضــاءت للعــالم كلــه ،فقــد وقعــت فريســة لألمیــة التــي    

تسببت في حرمان الكثیر من عقـول أبنائھـا مـن القـوة التـي تزيـد فاعلیتھـا        

على الفھم واإلدراك والتفسیر ،ومن ثم فقد وقفت حائال أمام أي جھد يبذل 

ة والتقـدم فـي أي مجال،وقـد تنبھـت الدولـة لھـذا الخطـر        لدفع عجلة التنمی

الكبیر الذي يحیط بأبنائھـا وأمنھـا وقوتھـا وتقـدمھا ، لـذا فقـد حاولـت بكافـة         

مؤسساتھا التصدي لھذه المشكلة والقضاء علیھا ،فوضعت الخطط ،وسـنت  

التشريعات والقوانین المختلفـة ،وقـد زاد اھتمـام الدولـة بھـذه القضـیة فـي        

خیـر مــن القـرن العشـرين ،وتمثــل ذلـك فـي إعــالن السـید رئــیس       العقـد األ 

الجمھورية اعتبار العقد األخیر من القـرن العشـرين عقـدا لمحـو األمیـة ،لـذا       

،والـذي نـص علـى أن محـو األمیـة       ١٩٩١لسـنة  ) ٨(فقد صدر القانون رقـم  

واجب وطني تلتزم به كافة مؤسسات الدولة ، كما نـص علـى إنشـاء ھیئـة     

األمیة وتعلیم الكبار تتولى اإلشراف واإلعداد لبرامج محـو األمیـة   عامة لمحو 

  . ومتابعتھا

وبرغم ھذه الجھود التي بذلت وتبذل فما زالت مشكلة األمیـة قائمـة   

وبنســبة لیســت بالقلیلــة ، فقــد وصــلت نســبة األمیــة علــى مســتوى         

أي مــا يقــرب مــن ثلــث عــدد  ٢٠٠١فــي عــام %) ٣١٫٩(الجمھوريـة حــوالي  

قد كان لمحافظة الفیوم النصـیب األكبـر مـن نسـبة األمیـة وذلـك       السكان ،و

بسبب طبیعتھا الريفیة وانتمائھا إلى محافظات الصعید ،حیث وصـلت نسـبة   

 ٢٠٠١طبقا للنتائج النھائیة للحصـر الشـامل يولیـو    %) ٤٥(األمیة بھا حوالي 



، وھي نسبة عالیة تقترب من نصف عـدد سـكانھا ،كمـا تزيـد عـن النسـبة       

  .الیة لألمیة على مستوي الجمھورية اإلجم

توضح النسـب السـابقة مـدى ضـخامة حجـم المشـكلة سـواء علـى         

مستوى الجمھورية أو علـى مسـتوى محافظـة الفیـوم ،كمـا تـدل علـى أن        

البرامج التي تقدم لیسـت بالكفـاءة المطلوبـة ، وأن ھنـاك فقـدا كمیـا كبیـرا        

،وحیـث أن ھـذا الفقـد     يحدث في تلك البرامج يحول دون تحقیقھـا ألھـدافھا  

يستنفذ قدرا كبیرا من المخصصات المالیة التي نحن في أشد الحاجة إلیھـا  

ــاج والخــدمات      ــى مجــاالت اإلنت ــاق عل ــي اإلنف ــن اســتغاللھا ف ــي يمك ،والت

ــذا تحــاول الدراســة الحالیــة التعــرف علــى حجــم ھــذا الفقــد     المختلفــة ، ل

العامـة لمحـو األمیـة     ومظاھره من خالل البـرامج التـي يقـدمھا فـرع الھیئـة     

وتعلیم الكبار بمحافظة الفیوم ،والعوامل التي تؤدي إلـى ھـذا الفقـد ،لوضـع     

حلول ومقترحات تحد من ھـذا الفقـد ،وتفیـد المخططـین والمسـئولین فـي       

  .مجال محو األمیة في وضع الخطط للتغلب على تلك الصعوبات 

  مشكلة الدراسة 
  :تييمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤل األ

ما مظاھر الفقد الكمي في برامج محو األمیة في محافظة * 

الفیوم؟ وما العوامل المسئولة عن ارتفاع معدالته في تلك 

  البرامج؟

  :ويتطلب ھذا اإلجابة عن التساؤالت الفرعیة اآلتیة

ما واقع مشكلة األمیة في محافظة الفیـوم؟ ومـا الجھـود التـي يقـدمھا      ) ١(

  و األمیة وتعلیم الكبار بالمحافظة للتغلب علیھا؟فرع الھیئة العامة لمح

  إلى أي مدى تتحقق أھداف برامج محو األمیة بمحافظة القیوم ؟) ٢(

  ما مظاھر الفقد الكمي في برامج محو األمیة بمحافظة الفیوم؟) ٣(

مــا أھــم العوامــل التــي تــؤدي للفقــد الكمــي فــي بــرامج محــو األمیــة   ) ٤(

  بالمحافظة؟

لمقتـرح لعـالج الفقـد الكمـي أو الحـد منـه فـي بـرامج محـو          ما التصـور ا ) ٥(

  األمیة بمحافظة الفیوم؟



  أھداف الدراسة
  -:تھدف الدراسة إلى

  .التعرف على واقع برامج محو األمیة بمحافظة الفیوم -

  .تحديد مظاھر الفقد الكمي ببرامج محو األمیة بمحافظة الفیوم -

لى مستوى كـل مركـز   تحديد نسب ومعدالت الفقد ببرامج محو األمیة ع -

  .من مراكز المحافظة ،وعلى مستوي المحافظة ككل

  .تحديد العوامل المؤدية للفقد الكمي في برامج محو األمیة  -

وضــع المقترحــات التــي تســھم فــي خفــض الفقــد الكمــي ببــرامج محــو  -

  .األمیة بمحافظة الفیوم لتؤدي دورھا على الوجه األكمل

  

  :أھمیة الدراسة
  -:ة الحالیة إلى العديد من األسباب أھمھاترجع أھمیة الدراس

االھتمام الدولي واإلقلیمي والمحلـي بدراسـة الفقـد التعلیمـي ويتضـح       -

ذلك من خالل التقارير والبحوث والتوصـیات التـي جـاءت فـي العديـد مـن       

  . المؤتمرات

إن دراسة الفقد الكمي تساعد في حماية المـوارد المالیـة ،والمشـاركة     -

،والمشاركة في تقويم برامج محو األمیـة ،وإعطـاء    في عملیات التخطیط

مؤشرا لقیاس كفاءة النظـام التعلیمـي ببـرامج محـو األمیـة حتـى تتخـذ        

الھیئــة اإلجــراءات المناســبة للتقلیــل مــن حجــم الفقــد ،وحمايــة الثــروة   

  البشرية ماديا ونفسیا

وممــا يزيــد مــن أھمیــة الدراســة أن الدولــة أولــت اھتمامــا كبیــرا بقضــیة  -

یة ،حیث نص دستورھا على أن محو األمیة واجب وطني، كمـا صـدر   األم

إعالن السید رئیس الجمھورية باعتبار العقد األخیـر مـن القـرن العشـرين     

ھو عقد محو األمیة وتعلیم الكبار ،وضرورة إعالن مصـر خالیـة مـن األمیـة     

، ورغم ذلك ما زالت مشـكلة األمیـة قائمـة ،ممـا يشـیر      ٢٠٠٠بحلول عام

ناك الكثیر من المعوقات التي حالـت دون تحقیـق الخطـة التـي     إلى أن ھ

وضعت ألھدافھا ،وأن ھناك فقدا كبیـرا تحـاول الدراسـة الحالیـة الكشـف      



عنه ،والوقوف على عوامله ،حتى يمكـن التقلیـل منـه فـي ظـل الخطـة       

التــي وضــعت بنــاء علــى إعــالن رئــیس الجمھوريــة فــي افتتــاح المــؤتمر  

، والـذي أكـد   ١٧/٩/٢٠٠٠یة يوم األحد الموافق القومي للتنمیة االجتماع

فیه ضرورة إعالن خلو مصر من األمیـة خـالل السـنوات الخمـس القادمـة      

 ٢٠٠٣،وفي ظل الخطة التـي وضـعت ويبـدأ تنفیـذھا ببدايـة شـھر يولیـو        

،والـذي   ٢٠٠٣أبريـل   ٣٠بناءا على خطاب السید رئیس الجمھوريـة فـي   

قضاء علـى األمیـة خـالل السـنوات     أكد فیه ضرورة القیام بعمل حاسم لل

  .٢٠٠٧األربع القادمة ،أي مع نھاية خطة التنمیة الحالیة عام 

  حدود الدراسة
تتحــدد ھــذه الدراســة فــي تنــاول أبعــاد الفقــد الكمــي فــي محافظــة 

 ٢٠٠٢إلـى يونیـو    ١٩٩٤الفیوم من إحجام ورسوب وتسرب فـي الفتـرة بـین    

    .لمسببة لھا،والتعرف على حجم ھذه األبعاد والعوامل ا

  خطة الدراسة

  تسیر إجراءات الدراسة وفق الخطوات اآلتیة

ويتنــاول اإلطــار العــام للدراســة والــذي يتضــمن المقدمــة   :الفصــل األول  -

ــة       ــنھج الدراس ــا ،وم ــة ،وأھمیتھ ــداف الدراس ــة ،وأھ ــكلة الدراس ،ومش

،وحدود الدراسة ،والدراسات السابقة ثم تعلیـق علیھـا ،وأخیـرا خطـوات     

  .الدراسة  السیر في

ــاني  - ــة فــي مصــر بصــفة عامــة    :الفصــل الث ــاول واقــع مشــكلة األمی ويتن

ومحافظة الفیوم بصـفة خاصـة ،وبھـذا يكـون ھـذا الفصـل قـد أجـاب عـن          

  .السؤال األول من الدراسة 

ويتنــاول مفھــوم الفقــد الكمــي فــي بــرامج محــو األمیــة  :الفصــل الثالــث  -

  .ومصادره ،،وذلك لإلجابة عن السؤال الثالث 

ــع  ال - ــل الراب ــي     :فص ــد الكم ــع الفق ــل واق ــحیة لتحلی ــة مس ــاول دراس وتن

  .بمحافظة الفیوم وذلك لإلجابة عن السؤال الثاني 

ويتناول الدراسة المیدانیـة وذلـك لإلجابـة عـن السـؤال      :الفصل الخامس  -

  .الرابع



  نتائج الدراسة -

وضع برنامج مقترح للحد من ظاھرة الفقد الكمي في برامج محـو األمیـة    -

ة الفیوم وبھذا يكون ھذا الفصل قد أجـاب عـن السـؤال الخـامس     بمحافظ

  . واألخیر

وقامت الباحثة بتحلیل نتائج الدراسة، وكـان مـن أبـرز النتـائج مـا      *

  -:يلى

أن متوسـط نســبة التســرب اإلجمالیــة علـى مســتوى المحافظــة خــالل    -

،وتختلــف ھــذه %) ٣١٫٥٧(وصــلت  ٢٠٠٢وحتــى  ١/٤/١٩٩٤الفتــرة مــن 

  .آلخر  النسبة من مركز

أن نسبة التسرب اإلجمالیـة بـین الـذكور علـى مسـتوى جمیـع المراكـز         -

فیمـا عــدا مركــز الفیــوم أعلــى منھـا بــین اإلنــاث وكــذلك علــى مســتوى   

  .المحافظة ككل

أن متوسط نسـبة الرسـوب اإلجمالیـة علـى مسـتوى المحافظـة خـالل          -

،وتختلــف ھــذه %) ٢٨٫٣٧(وصــلت  ٢٠٠٢وحتــى  ١/٤/١٩٩٤الفتــرة مــن 

  .من مركز آلخر النسبة

أن نسبة الرسـوب اإلجمالیـة بـین اإلنـاث علـى مسـتوى جمیـع المراكـز          -

أعلى من نسبة الرسوب اإلجمالیة بـین الـذكور ،وكـذلك علـى مسـتوى      

  .المحافظة ككل 

أن جملة التكالیف المھدرة نتیجة للتسرب في جمیع المراكـز أعلـى مـن     -

ككـل خـالل    نظیرتھا في حالة الرسوب وكذلك على مسـتوى المحافظـة  

  .٢٠٠٢وحتى  ١/٤/١٩٩٤الفترة من 

فیما يتعلق بالفقد الكمي النـاتج عـن اإلحجـام فقـد توصـلت       

  :الدراسة إلى أن 

نسبة اإلحجام اإلجمالیة على مستوى المحافظة في خطة محـو األمیـة    -

ــا تــــم %)  ٣٨٫١٧(بلغــــت ) ٣١/١٢/١٩٩٩-١/٤/١٩٩٤(األولــــى  ،وأن مــ

  %) .٣٦٫٥٥(فظة بلغ تحقیقه من الخطة على مستوى المحا

 ٢٠٠١/٢٠٠٢نسبة اإلحجام اإلجمالیة على مستوى المحافظة في عـام   -

  %).٤٦٫٣٢(بلغت 



نسبة اإلحجام بـین اإلنـاث كبیـرة جـدا سـواء أكـان ذلـك علـى مسـتوى           -

  .المحافظة ككل أو على مستوى المراكز الخمسة

ــدد        - ــوق الع ــدا تف ــة ج ــة عالی ــو األمی ــول مح ــذكور بفص ــاق ال ــبة التح نس

ــع مراكــز المحافظــة مــا عــدا مركــز    المســتھ دف وفقــا للخطــة فــي جمی

ــى      ــذكور عل ــین ال ــة ب ــام اإلجمالی ــث وصــلت نســبة اإلحج أبشــواي ،حی

  %).١٣٫٨٧(مستوى المحافظة 

ما تم تحقیقه من الخطة فـي سـنتھا األولـى علـى مسـتوى المحافظـة        -

،أي مــا يقــرب مــن خمــس العــدد المســتھدف وھــي نســبة  %) ٢٢٫٢٩(

عامـا للقضـاء علـى    ) ٢٥(نا نحتاج إلى مـا يقـرب مـن    قلیلة وتشیر إلى أن

  .األمیة في المحافظة

  نتائج الدراسة المیدانیة:القسم الثاني 

  :عوامل خاصة باإلحجام ،وتتمثل فیما يلي : أوال

عوامل اإلحجام من وجھة نظر المعلمین والمشرفین والعـاملین بالھیئـة   ) ١(

  :وتتضمن

أن غالبیة األمیین يفضلون شـغل  عوامل إحجام خاصة باألمي تتمثل في  -

وقت فـراغھم فـي أعمـال تعـود علـیھم بزيـادة دخلھـم وانشـغال المـرأة          

بأعمال المنزل وتربیة أطفالھا وأن أعمال غالبیـة األمیـین شـاقة تمـنعھم     

من االلتحاق بفصول محو األمیة وضعف الحالة االقتصادية لغالبیة األمیـین  

  .وخجل األمي من اآلخرين

خاصة بالمجتمع تتمثل في وجـود بعـض العـادات والتقالیـد      عوامل إحجام -

السائدة في المجتمع وتمنـع النسـاء مـن االلتحـاق بفصـول محـو األمیـة        

وقصور التشريعات الملزمة لألمیین بمحو أمیتھم وقصور دور المؤسسـات  

الدينیة في مواجھة المشكلة وتأثر غالبیة األمیـین بأمثـال فـي المجتمـع     

  .مھم في االلتحاق بفصول محو األمیةتسھم في تثبیط ھم

عوامل إحجام خاصة بمؤسسـات محـو األمیـة تتمثـل فـي عـدم تجـانس         -

أعمار الدارسین ،عـدم وجـود مراكـز تـدريب مھنـي بـالقرب مـن الفصـول         

  .،االفتقار إلى وجود المعلم المتخصص



عوامل اإلحجام من وجھة نظر األمیـین المحجمـین تتمثـل فـي الخجـل       )٢(

محو األمیة ،عدم مناسـبة وقـت الدراسـة ،االفتقـار      من الذھاب لفصول

إلــى وجــود قــانون يفــرض علــى األمیــین الــذھاب لفصــول محــو األمیــة   

،طبیعة عمل األمیـین ال تسـمح لھـم بـالتعلم ،انشـغال المـرأة بأعمـال        

  .المنزل 

  عوامل متصلة بالتسرب وتتمثل في: ثانیا

والعـاملین بالھیئـة    عوامل التسرب من وجھة نظر المعلمین والمشرفین) ١(

  :وتتضمن

عوامل تسرب اقتصـادية تتمثـل فـي انخفـاض متوسـط دخـل الفـرد فـي          -

المحافظة ،إعالة األمي ألسرة كبیـرة العـدد ،انخفـاض مسـتوى معیشـة      

  .األسرة في الريف

عوامل تسرب اجتماعیة تتمثل في العادات والتقالیـد التـي تمنـع األمـي      -

،كثـرة األعبـاء الملقـاة علـى عـاتق      الكبیر من الذھاب لفصول محو األمیة 

  .المرأة ،عدم السماح لبعض الزوجات للخروج إلى فصول محو األمیة

عوامل تسرب نفسیة تتمثل فـي اإلحسـاس بالخجـل عنـد عـدم معرفـة        -

اإلجابة على أسئلة المعلم ،شعور بعـض األمیـین بـالحرج عنـد المـذاكرة      

  .أمام أوالدھم في المنزل

ــة إدار  - ــرب تعلیمی ــل تس ــطة    عوام ــام باألنش ــة االھتم ــا قل ــن أھمھ ــة م ي

الترفیھیة ،عـدم تجـانس الدارسـین داخـل الفصـل الواحـد ،االفتقـار إلـى         

وجود المعلـم المؤھـل ،عـدم مناسـبة مواعیـد الدراسـة ،قلـة اسـتخدام         

ــین     ــزم األمی ــة ،قصــور التشــريعات التــي تل ــات والوســائل التعلیمی المعین

  .باالنتظام

میـین المتسـربین تتمثـل فـي شـعور      عوامل التسرب من وجھة نظر األ )٢(

األمي بأنه تلمیذ صغیر ،الخجل من الذھاب لفصـول محـو األمیـة ،عـدم     

  .مناسبة وقت الدراسة ،صعوبة المواد الدراسیة 

  عوامل متصلة بالرسوب تتمثل في: ثالثا



عوامل الرسـوب مـن وجھـة نظـر المعلمـین والمشـرفین والعـاملین         )١(

ــین     ــض األمی ــي أن بع ــل ف ــة تتمث ــاف    بالھیئ ــت ك ــديھم وق ــیس ل ل

لالســتذكار ،اتبــاع طــرق تــدريس تقلیديــة فــي فصــول محــو األمیــة  

،ضعف االتصال الشخصي بین معلمي محو األمیة والدارسین ،عدم 

التدريب الكافي للدارسین على نماذج أسئلة االمتحان ،عـدم تنـوع   

  .طرق وأسالیب التقويم المتبعة في برامج محو األمیة

نظر األمیـین الراسـبین تتمثـل فـي عـدم       عوامل الرسوب من وجھة )٢(

وجود وقت كاف لالستذكار ،صعوبة أسئلة االمتحـان ،عـدم التـدريب    

الكـافي علــى أســئلة االمتحـان ،عــدم ارتبــاط المـواد بطبیعــة عمــل    

األمــي ،صــعوبة المــواد وتكدســھا ،قصــر مــدة الدراســة بدرجــة لــم   

اب وبمـا  تسمح لألمیین بالتمكن من مھارات القراءة والكتابة والحسـ 

  .يمكنھم من اجتیاز االختبار النھائي 


