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إىـــــــــــــــداء
 إىل هي جزع الكأص فارغاً ليسقيين قطزة حبٍ  ...إىل هي كلّج أًاهله ليقدم يلحلظت سعادة  ،إىل روح أبي رمحه اهلل .....
 إىل هي أرضعخين احلب واحلناى وكاًج سبباً يف وجىدي  ،إىل رهش احلب وبلسنالشفاء أهي الغاليت .....
 إىل هي حزبيج هعهن وسكنىا قليب ووجداًي  ...إخىحي وأخىاحي األعشاء إىل رفيقت دربي اليت حتولخين وسهزث هعي سوجيت الغاليت أم أهري ..... -إىل فلذاث قليب أبنائي ًىر  ،أهري وعلي .....

ت

شكر وتقدير
الحمػػ ػػد هلل رب العػ ػ ػػالميف  ,كالص ػ ػ ػ ة كالس ػ ػ ػ ـ عمػ ػ ػػى اليػ ػ ػػادؼ ا مػ ػ ػػيف  ,المبم ػ ػ ػ عػ ػ ػػف ربػ ػ ػػو دين ػ ػ ػًا

يعم ػ ػ ػػر القم ػ ػ ػػكب كعممػ ػ ػ ػاً منيػ ػ ػ ػ اًر يبص ػ ػ ػػر القم ػ ػ ػػكب  .يق ػ ػ ػػكؿ الحػ ػ ػ ػ س ػ ػ ػػبحانو كتع ػ ػ ػػالى ف ػ ػ ػػي كتاب ػ ػ ػػو
حنيفػ ػ ػ ػاً ّ
العزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ ( لقماف :آية . ) 12
أحم هػده سػبحانو عمػػى جزيػ نعمػو  ,كفػ ع
ػيض عطايػاه  ,كمػا غمرنػػي بػو مػف فتػ ق كتكفيػ  ,ك مػػا
ػبر كم ػابرة  ,إلػػى أف كفقنػػي إلتمػػا عـ ىػذا الجيػػد المتكاتػ  .أسػلؿ أف هينتفػ ه بػػو كيكػػكف
منحنػي مػػف صػ ق

عكنًا لي عمى طاعتو  .كانط قًا مف حديث المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص" لا يا ْشك رُ ر َ
اّللا امك ْ لا يا ْشك رُ ر النَكس ا " (القاتػي ,
 , )51: 5981فػػننني أتقػػدـ بجزي ػ الشػػكر كالعرفػػاف كعظػػيـ االمتنػػاف بعػػد سػػبحانو كتعػػالى لمػػدكتكر /
صييب كمـال األغـا هك الػدكتكر  /زيـاد عمـي الجرجـاوي  ,ك المػذيف تفتػ باإلشػراؼ عمػى رسػالتي ,ك
كقفػا إلػى جػانبي منػػذ بدايػة اختيػارؼ ليػذا المكتػػكع حتػى اتمػاـ ىػذا الجيػػد المتكاتػ فكانػا خيػر معػػيف
لي بعد سػبحانو كتعػالى  ,حيػث أمػداني بعمميمػا ال ازخػر  ,ككرسػا هجػ كقتيمػا إلفػادتي كتػكجييي لكػ
خيػػر كمنفعػػة ,فكان ػا ال يك ػ ف كال يم ػ ف ف ػػي إعطػػامي مػػف ممحكظاتيمػػا ك تكجيياتيمػػا  ,ككان ػا ش ػػديدؼ

الحػػرص عم ػى إفػػادتي ,فبػػارؾ فييمػػا ك فػػي عمرىمػػا ,كمنحيمػػا كافػػر الصػػحة كالعافيػػة ليبقيػػا منػػارًة
لمعمػـ كمرجعػًا مػف م ارجػ أصػكؿ التربيػػة  ,كجزاىمػػا عنػي خيػػر الجػ از  .كأتقػػدـ أيتػًا بالشػػكر كالتقػػدير

إل ػ ػ ػ ػػى أس ػ ػ ػ ػػتاذؼ الفات ػ ػ ػ ػػميف  ,عت ػ ػ ػ ػػكؼ لجن ػ ػ ػ ػػة المناقش ػ ػ ػ ػػة كالحك ػ ػ ػ ػػـ  :ال ػ ػ ػ ػػدكتكر  /دمحم دمحم عميــــــــــان
المن ػػاقش ال ػػداخمي (حفظ ػػو ) هك ال ػػدكتكرة  /ىيفـــاء فيمـــي األغـــا المن ػػاقش الخ ػػارجي (حفظيػ ػا
لتفتميما بقبكؿ مناقشة الرسالة إلتماـ نقصيا  ,لكي تخرج عمى الكجو ا م بما ىك ناف مفيد .

).

كمػػا أتقػػدـ بالتحيػػة كالتقػػدير لجامعػػة ا زىػػر -غ ػزة  ,ىػػذا الصػػرح العممػػي الشػػام  ,مم مػػة برميسػػيا

كنامبيػو ا كػػاديمي ك اإلدارؼ ؛ عمػػى مػػا يبذلكنػػو مػػف جيػػد لرفعػػة الجامعػػة عامػػة  ,ك إتمػػاـ ىػػذا البرنػػام
كاإلشراؼ عميو.

كال يف ػ ػػكتني أف أتق ػ ػػدـ بالش ػ ػػكر إل ػ ػػى عمي ػ ػػد الد ارس ػ ػػات العمي ػ ػػا  ,كجميػ ػ ػ الع ػ ػػامميف فيي ػ ػػا ,كم ػ ػػا ال
يف ػ ػ ػػكتني أف أش ػ ػ ػػكر عمي ػ ػ ػػد كمي ػ ػ ػػة التربي ػ ػ ػػة  ,كرم ػ ػ ػػيس قس ػ ػ ػػـ أص ػ ػ ػػكؿ التربي ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػػى س ػ ػ ػػعة ص ػ ػ ػػدكرىـ,
كبشاشة كجكىيـ  ,سام ً

 أف يحفظيـ مف ك شر كمكركه .

ث

كالش ػػكر كالعرف ػػاف مكصػ ػكالف إل ػػى جميػ ػ أس ػػاتذتي ا فاتػ ػ  ,ال ػػذيف ك ػػاف لي ػػـ أ ػػر كاتػ ػ ف ػػي

تػػكجييي إلػػى خي ػرؼ ال ػػدنيا كاةخ ػرة  ,كأخػػص بال ػػذكر الػػدكتكر  /فػػايز عمػ ػي ا سػػكد  ,كجمي ػ ا س ػػاتذة
الكراـ  ,الذيف فتحكا لي قمكبيـ كصدكرىـ  ,فجزاىـ

عني خير الج از .

كال يفػػكتني أف أشػػكر أف ػراد عينػػة الد ارسػػة  -جمي ػ العػػامميف ببرنػػام محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار

بمحافظات غزة – عمى تعاكنيـ كصدقيـ كأمانتيـ في اإلجابة عف بنكد االستبانة .

كمػػا ال يفػػكتني أف أشػػكر ا سػػتاذ عمػػاد حمػػدؼ الحطػػاب ك ا سػػتاذ مرعػػي عبػػد العزيػػز بشػػير,

عمى تعاكنيما معي كتزكيدؼ بما لدييما مف م ارجػ خػدمت د ارسػتي بشػك كبيػر  .كمػا أشػكر جميػ مػف
ساعدني سكا ً بالنص كاإلرشاد أك بتزكيدؼ بالمراج أك بالدعا .
كأخي ػ ًار كلػػيس آخ ػ ار الحمػػد هلل الػػذؼ كفقنػػي إلخ ػراج ىػػذه الرسػػالة عمػػى ىػػذه الصػػكرة فمػػا كػػاف مػػف

صكاب فبتكفي مف

كحده  ,كما كاف مف خطل فمني كمف الشيطاف .
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الممخص
استراتيجية مقترحة لتفعيل برنامج تعميم الكبار -محو األمية  -بمحافظات غزة
إعداد الباحث  /دمحم عمي عوض مصمح
اشراف
األستاذ الدكتور /زياد عمي الجرجاوي

الدكتــــور /صـــييب كــــــــــــمال األغا

ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى كتػ ػ اس ػػتراتيجية مقترح ػػة لتفعيػ ػ برن ػػام تعم ػػيـ الكب ػػار -مح ػػك ا مي ػػة -
بمحافظػػات غ ػزة  ,كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػني الكصػػفي باسػػتخداـ ا سػػمكب التحميمػػي  ,كتكػػكف مجتم ػ
الد ارسػػة م ػػف جميػػ العػػامميف كالق ػػامميف عم ػػى برن ػػام محػػك ا مي ػػة كتعم ػػيـ الكبػػار ب ػػك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ
كالمديريات التابعة ليا كجمي العامميف بمراكز محك ا مية كتعمػيـ الكبػار التابعػة لجمعيػة اليػ ؿ ا حمػر
لقطػػاع غػزة بمحافظػػات غػزة فػػي الفصػ ا كؿ لمعػػاـ الد ارسػػي (2016-2015ـ )  ,كقػػد بمػ عػػدد أف ػراد
العين ػػة ال ػػذيف اسػ ػػتجابكا لتطبيػ ػ أدكات الد ارسػػػة ( )67ف ػػردًا بنسػ ػػبة ( )%7.86م ػػف مجتم ػ ػ الد ارس ػػة تػ ػػـ
اختيػارىـ بطريقػػة المسػ الشػػام لصػػغر حجػػـ المجتمػ ا صػػمي  ,كلتحقيػ أىػػداؼ الد ارسػػة تػػـ اسػػتخداـ
أدات ػػيف لمد ارس ػػة  :االس ػػتبانة ك المق ػػاب ت  ,كلتحميػ ػ بيان ػػات الد ارس ػػة اس ػػتخدـ الباح ػػث برن ػػام التحميػ ػ
اإلحصػػامي  SPSSكتػػـ اسػػتخداـ المعالجػػات اإلحصػػامية التاليػػة (المتكسػػطات  ,االنح ػراؼ المعيػػارؼ ,
ا كزاف النس ػػبية  ,التكػ ػ اررات  ,معامػ ػ ارتب ػػاط س ػػبيرماف  ,اختب ػػار ت  ,اختب ػػار تحميػ ػ التب ػػايف ا ح ػػادؼ
كاختبار شفيو) .
وكانت أىم نتائج الدراسة  :أف درجة كاق برنام تعميـ الكبار بمحافظػات غػزة مػف كجيػة نظػر
أفراد العينة قد بمغت ( )%668.كىي نسبة كبيرة .فقػد جػا المجػاؿ المتعمػ بفمسػفة كأىػداؼ م اركػز محػك
ا ميػ ػػة كتعمػ ػػيـ الكبػ ػػار بفمسػ ػػطيف فػ ػػي المرتبػ ػػة ا كلػ ػػى بنسػ ػػبة ( )%..8.كقػ ػػد جػ ػػا المجػ ػػاؿ المتعم ػ ػ
بالمخرجات في المرتبػة ال انيػة بنسػبة ( ,)%..86فػي حػيف جػا المجػاؿ المتعمػ بالمعكقػات التػي تكاجػو
تعميـ الكبار بمراكز محك ا مية كتعميـ الكبار في المرتبة ال ال ة بنسػبة ( . )%66أمػا المجػاؿ المتعمػ
بالعمميات(اإلدارة-التنظيـ-التقكيـ) فقد جا في المرتبػة ا خيػرة بنسػبة ( , )%6.86كبالتػالي فػنف جميػ

ص

أبع ػػاد الد ارس ػػة ق ػػد كقع ػػت ت ػػمف الفم ػػة الكبيػ ػرة باس ػػت نا المج ػػاؿ المتعمػ ػ بالعممي ػػات (اإلدارة-التنظ ػػيـ-
التقكيـ).
أف م اركػز محػػك ا ميػة كتعمػػيـ الكبػػار تتػي الفرصػػة التعميميػػة لألفػراد الػػذيف لػػـ يسػب ليػػـ التعمػػيـ
في المراح العمرية ا كلى  .ك أف ىناؾ العديد مف المعكقات التػي تعتػرض عمػ المػكظفيف فػي م اركػز
محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار أبرزىػػا :تػػعف الحػػافز المػػادؼ الػػذؼ يقػػدـ لمكبػػار ليحفػػز عمػػى الحتػػكر ك
انخفػػاض نظػػاـ أجػػكر كح ػكافز كمكاف ػ ت العػػامميف ككػػذلؾ قمػػة كفايػػة االعتمػػاد المػػالي لػػدعـ ا نشػػطة .
كذلؾ ال تكجد فػركؽ ذات داللػة إحصػامية عنػد مسػتكػ داللػة( )0.05 ≤αبػيف متكسػطات تقػديرات أفػراد

العينػػة لكاق ػ برنػػام تعمػػيـ الكبػػار بمحافظػػات غػ ػزة مػػف كجيػػة نظػػرىـ تعػػزػ لمتغيػػر ( الجػػنس  ,جي ػػة
العم  ,مكاف العم  ,الكظيفة  ,سنكات الخبرة  ,المؤى العممي ).

وكانت أىم التوصـيات فـي ضـوء اتسـتراتيجية المقترحـة  :عقػد الػدكرات كالنػدكات لمعػامميف قبػ كأ نػا

البرنام  ,تنشػيط دكر كسػام اإلعػ ـ كدعميػا ماديػاً كبشػرياً كفنيػاً فػي مجػاؿ محػك ا ميػة كتعمػيـ الكبػار

مف أج التغمب عمى العقبات التي تكاجو البرنام  ,تركرة قياـ الػك ازرة بتػكفير أمػاكف مناسػبة لمبرنػام ,

ال مف ا ساسػية كم اركػز  ,كالعمػ عمػى تػكفير كسػام نقػ لمكبػار ليتمكنػكا
م اتخاذ المدارس ال انكية بد ً
مػػف الحتػػكر إلػػى الم اركػػز  ,ك تػػركرة م ارعػػات ا كقػػات المناسػػبة لمكبػػار ليتمكنػكا مػػف الحتػػكر  ,كػػكف
بعض المراكز تعم عند الساعة العاشرة صباحًا كبعتيا عند الخامسة مسا ً  .كتػ دليػ لممعمػـ لكػ
مقػػرر يبػػيف الكسػػام المسػػتخدمة كطػػرؽ التػػدريس المناسػػبة  .كت ػ فمسػػفة تربكيػػة كاتػػحة لبرنػػام محػػك
ا مية كتعميـ الكبار .

ض
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The study aimed to suggest a proposed strategy to activate the education program
for adults literacy in Gaza Governorates, the researcher has used the descriptive approach
using the analytical method. Study population consists of all employees and those in
charge of the literacy program and adult education at the Ministry of Education and its
departments and all those involved in literacy centers and education in the Red Crescent
Society in Gaza Strip governorates in the first semester of the academic year (2015-2016).
(76) employees responded to the application of the study tools, they represented about
(98.7%) of the study population. They were selected through a comprehensive survey
method because of the smallness of the original community size. To achieve the study
objectives, two tools were used for the study: questionnaire and interviews. For analysis of
the study data, the researcher used statistical analysis program SPSS. Means, standard
deviation, ratio-weight, frequencies, Spearman correlation coefficient, T test, One Way
Annova test, and Scheffe test were used to analyze data statistically .
The most important findings of this study: The condition degree of adult education
program in Gaza Governorates from the respondents standpoint has reached a large
proportion (77.8%). The field of philosophy and goals of literacy and adult education
centers in Palestine came in the first rank (80.8%). The field of outputs came in the second
rank (80.7%), while the field of the constraints facing the adult literacy centers and adult
education came in the third rank (77%). The field of operations (administrationorganization- evaluation) came in the last rank (72.7%), and therefore all the dimensions of
the study have occurred within the category with the except the field of operations
(administration-organization- evaluation)8
Literacy and adult education centers provide educational opportunity for individuals who
have never Education in the early stages of life. And that there are many obstacles that
hinder the staff work in literacy and adult education centers including: the weakness of
financial incentive provided for adults to stimulate attendance and low wages and
incentives and rewards system for employees as well as the lack of credit financial
adequacy to support the activities. There are no statistically significant differences at the
level of significance (α≤ 0.05) between the averages of the sample regarding the condition
of the adult education program in Gaza Governorates from their point of view due to the
variables (sex, the employer, workplace, occupation, years of service, educational
qualification)8

ط

The main recommendations in the light of the suggested strategy: implement courses and
meetings for employees before and during the Program. Activate media role and support it
to overcome the obstacles which face the program. It's necessary for the ministry to
provide suitable places for the program, like using the secondary schools’ buildings as
centers instead of the primary ones, and provide transports for adults to be able to come to
the centers. It's necessary also to choose the appropriate times for adults because some
centers work at 10 a.m. and others work at 17 p.m.
Putting a teacher guide for each syllabus to clarify the appropriate teaching methods.
Putting a clear educational philosophy for adult education and literacy program.

ظ
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الفصل األول
الخمفية النظرية لمدراسة
مقدمة
بدأ االىتماـ بالعمـ كالتعميـ منذ أف خم
عميو الس ـ  ,حيث عممو

آدـ عميو الس ـ إلى يكمنا ىذا ,فكانت البداية ب دـ

ا سما كميا  ,قاؿ تعالى  :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ (سكرة البقرة  :آية  ,)31ـ بتعميـ ابف آدـ
الذؼ قت أخيو  ,حيث أرس

غرابا يبحث في ا رض  ,ليعممو كيف يكارؼ ج ة أخيو  ,قاؿ تعالى:

ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ ( سكرة المامدة  :آية  .) 31كمف ـ أرس
الرس ليعممكا البشرية  ,كيرشدكىـ إلى عبادة

عز كج  ,فكاف آخرىـ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ,حيث قاؿ تعالى :

ﭽﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮ ﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ  ( .سكرة الجمعة  :آية . )2
كقػػد ترتػػب عمػػى الفيػػـ ةيػػات المػػكلى عػػز كج ػ أف

خم ػ ا رض كخم ػ عمييػػا كامناتػػو كأكػػد

عمػى أىميػة العمػػـ كالتعمػيـ كالػػتعمـ  ,كمػف ػػـ أكػدت الشػرام كالفمسػفات القديمػػة عمػى أىميػػة التعمػيـ لمكبػػار

كالصغار كقد أكلت ا مـ المتحدة اىتمامًا لح اإلنساف في التعميـ .

كتلكػ ػ ػػد ىػ ػ ػػذا مػ ػ ػػف خ ػ ػ ػ ؿ المػ ػ ػػادة " "26مػ ػ ػػف اإلع ػ ػ ػ ف العػ ػ ػػالمي لحقػ ػ ػػكؽ اإلنسػ ػ ػػاف كالصػ ػ ػػادر

س ػ ػػنة 1948ـ عم ػ ػػى أف التعم ػ ػػيـ حػ ػ ػ م ػ ػػف حق ػ ػػكؽ اإلنس ػ ػػاف  ,حي ػ ػػث نص ػ ػػت عم ػ ػػى أن ػ ػػو " لكػ ػ ػ إنس ػ ػػاف
الح ػ ػ فػ ػػي التعمػ ػػيـ" كتػ ػػـ تكظيػ ػػف ىػ ػػذا الح ػ ػ عنػ ػػد الف سػ ػػفة كالسياسػ ػػييف كالعػ ػػامميف فػ ػػي حق ػ ػ التربيػ ػػة
بش ػ ػػك فعػ ػ ػاؿ  ,كبالت ػ ػػالي تعزي ػ ػػز ق ػ ػػدرت اإلنس ػ ػػاف عم ػ ػػى إش ػ ػػباع احتياجات ػ ػػو كاحتياج ػ ػػات أسػ ػ ػرتو بزي ػ ػػادة
انتاجيتو كقدرتو عمى تحقي مستكػ أعمى مف المعيشة  ( .السنب .)427: 2003 ,

كي ػ ػػرػ الباح ػ ػػث أف بداي ػ ػػة التعم ػ ػػيـ كان ػ ػػت بتعم ػ ػػيـ الكب ػ ػػار لم ػ ػػا ل ػ ػػو م ػ ػػف أىمي ػ ػػة كبيػ ػ ػرة ف ػ ػػي حي ػ ػػاة

البش ػ ػرية فػ ػػي أمػ ػػكر ديػ ػػنيـ كحيػ ػػاتيـ الدنيكيػ ػػة  ,فكانػ ػػت البدايػ ػػة ب ػ ػ دـ عميػ ػػو الس ػ ػ ـ كختمػ ػػت بتعمػ ػػيـ دمحم
ملسو هيلع هللا ىلص متو أمكر دينيـ كدنياىـ .
ككاف مما فعمو الرسكؿ الكريـ يكـ بدر ,خير دلي ق عمػى االىتمػاـ بتعمػيـ الكبػار حيػث كػاف شػرط

فدا ا سرػ  ,أف يعمـ ك كاحد منيـ عشرة مف المسمميف الق ار ة كالكتابة .
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كخير دلي عمى اىتماـ العالـ بقتية تعميـ الكبار  ,عقد العديد مف المؤتمرات الدكليػة مػف بينيػا
مػػؤتمر جكمتيػػاف الػػذؼ عقػػد عػػاـ 1990ـ  ,كمػػؤتمر داكػػار الػػذؼ عقػػد عػػاـ 2000ـ  ,كمػػؤتمر الب ارزي ػ
الذؼ عقد عاـ 2009ـ  ,كغيرىا الك ير مما ال يتس المجاؿ ىنا لذكره  ( .محمكد. )251, 2012 :
ك كػ ػ ػػاف اىتمػ ػ ػػاـ الحتػ ػ ػػارات الس ػ ػ ػػابقة بعمميػ ػ ػػة التعمػ ػ ػػيـ كالقتػ ػ ػػا عم ػ ػ ػػى ا ميػ ػ ػػة فييػ ػ ػػا  ,فف ػ ػ ػػي
العص ػ ػ ػػكر القديم ػ ػ ػػة مم م ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي الحت ػ ػ ػػارات المصػ ػ ػ ػرية  ,كاليندي ػ ػ ػػة  ,كالص ػ ػ ػػينية  ,كاإلغريقي ػ ػ ػػة تج ػ ػ ػػد
اىتمام ػ ػ ػاً كبي ػ ػ ػ اًر فػ ػ ػػي عمميػ ػ ػػة تعمػ ػ ػػيـ الخاصػ ػ ػػة  ,ك فػ ػ ػػي العصػ ػ ػػكر الكسػ ػ ػػطى المسػ ػ ػػيحية  ,كاإلس ػ ػ ػ مية ,
ػ ػػـ العص ػ ػػر الح ػ ػػديث زاد ى ػ ػػذا االىتم ػ ػػاـ كتكسػ ػ ػ  ,فبع ػ ػػد أف ك ػ ػػاف ف ػ ػػي الكتاتي ػ ػػب  ,كالمس ػ ػػاجد  ,بني ػ ػػت

المدارس كالجامعات كالمراكز ال قافية كغيرىا ك ير .
كتع ػ ػػد مش ػ ػػكمة ا مي ػ ػػة كتعم ػ ػػيـ الكب ػ ػػار م ػ ػػف المش ػ ػػاك الكبيػ ػ ػرة الت ػ ػػي تكاج ػ ػػو معظ ػ ػػـ دكؿ الع ػ ػػالـ
كخاصػ ػػة ال ػ ػػدكؿ العربي ػ ػػة حيػ ػػث أظي ػ ػػرت العدي ػ ػػد مػ ػػف الد ارس ػ ػػات أف نسػ ػ ػبة ا ميػ ػػة ف ػ ػػي ال ػ ػػكطف العرب ػ ػػي
ىي ا عمى عالميًا .
ىذا كتعد ا ميػة مػف أىػـ كأخطػر المشػك ت التػي تكاجػو معظػـ الػدكؿ كخاصػة الناميػة منيػا فػي
الكقػػت الحاتػػر باعتبارىػػا مشػػكمة قكميػػة ذات أبعػػاد متعػػددة بعتػػيا اجتمػػاعي  ,كبعتػػيا اقتصػػادؼ أك
سياس ػ ػػي  ,كال ػ ػػبعض اةخ ػ ػػر حت ػ ػػارؼ  .فػػ ػ يخف ػ ػػى أف ا مي ػ ػػة ت ػ ػػؤدؼ إل ػ ػػى فق ػ ػػداف المناع ػ ػػة السياس ػ ػػية
كاالجتماعية كاالقتصادية في آف كاحد ( .الشافعي ك كزير .)135: 2001,

كا مي ػ ػػة مص ػ ػػدر خطػ ػ ػ قػر عم ػ ػػى اإلنت ػ ػػاج فيػ ػ ػػي تع ػ ػػكؽ ا مي ػ ػػيف عػػ ػػف الفي ػ ػػـ السػ ػ ػري لمعمميػ ػ ػػات

الفني ػ ػػة المطمكب ػ ػػة كالػ ػ ػكاف الت ػ ػػدريب الت ػ ػػي تس ػ ػػتيدؼ رفػ ػ ػ الكفاي ػ ػػة االنتاجي ػ ػػة  .كاعت ارفػ ػ ػًا بخط ػ ػػكرة ا مي ػ ػػة
قام ػ ػػت كػ ػ ػ ال ػ ػػدكؿ العربي ػ ػػة كمعظ ػ ػػـ دكؿ الع ػ ػػالـ الن ػ ػػامي بالعمػ ػ ػ عم ػ ػػى إقام ػ ػػة مش ػ ػػاري مح ػ ػػك ا مي ػ ػػة

كتعميـ الكبار (.أحمد .)256: 1975 ,
كفي فمسطيف تجد اىتمامًا كبي ًار بمشكمة ا مية كتعميـ الكبار  ,حيػث انخفتػت نسػبة ا ميػة فػي

العػاـ 2006/2005ـ مػف ( )%6لمفمػة العمريػة ( )10سػنكات فػلك ر إلػى ( ) %5.8فػي العػػاـ 2007ـ
لنفس الفمة العمرية ( .ك ازرة التربية كالتعميـ العالي . )34 :2010 ,

كم ػ ػػا اسػػ ػػتمرت ىػػ ػػذه النسػ ػ ػػبة باالنخفػػ ػػاض حيػػ ػػث بم ػ ػ ػ معػػ ػػدؿ ا ميػػ ػػة فػ ػ ػػي العػػ ػػاـ  2014فػ ػ ػػي
الفم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العمري ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ( 15س ػ ػ ػ ػ ػ ػػنة ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػلك ر) ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي فمس ػ ػ ػ ػ ػ ػػطيف ( )%3.6أؼ ( 97921أم ػ ػ ػ ػ ػ ػػي كأمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة)

بكاق ػ ػ ػ ( )%3.8ف ػ ػ ػػي التػ ػ ػػفة الغربي ػ ػ ػػة أؼ ( 66547أم ػ ػ ػػي كأميػ ػ ػػة) هك ( )%3.1بمحافظ ػ ػ ػػات غػ ػ ػ ػزة أؼ
( 31374أمػ ػ ػػي كأميػ ػ ػػة) كتتف ػ ػ ػػاكت ىػ ػ ػػذه النسػ ػ ػػبة بش ػ ػ ػػك كبيػ ػ ػػر بػ ػ ػػيف ال ػ ػ ػػذككر كاإلنػ ػ ػػاث ؛ حيػ ػ ػػث بمػ ػ ػ ػ
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معػ ػ ػػدؿ ا ميػ ػ ػػة بػ ػ ػػيف الػ ػ ػػذككر ( )%1.6أؼ ( 22161أمػ ػ ػػي) فػ ػ ػػي حػ ػ ػػيف بم ػ ػ ػ بػ ػ ػػيف اإلنػ ػ ػػاث ()%5.6
أؼ ( 75760أمية) في نفس العاـ .
المصدر :

><http://www.wafainfo.ps/atempla

(ا ربعا  2016/03/02 :الساعة 7:00ـ).
كمػ ػػا أف ا ميػ ػػة خطرىػ ػػا عظػ ػػيـ عمػ ػػى المجتم ػ ػ بلس ػ ػره  ,فيػ ػػي تيػ ػػدـ المجتم ػ ػ  ,كتفتػ ػػؾ بػ ػػو ,
كذل ػ ػػؾ لجيػ ػ ػ أص ػ ػػحابيا بحق ػ ػػكقيـ  ,كالكاجب ػ ػػات المنكط ػ ػػة بي ػ ػػـ  ,كىن ػ ػػاؾ الك ي ػ ػػر م ػ ػػف الد ارس ػ ػػات الت ػ ػػي

بح ػ ػ ػػت محػ ػ ػػك ا ميػ ػ ػػة ك تعمػ ػ ػػيـ الكبػ ػ ػػار م ػ ػ ػ  :د ارسػ ػ ػػة الغربػ ػ ػػاكؼ( )2013ىػ ػ ػػدفت إلػ ػ ػػى د ارسػ ػ ػػة ىػ ػ ػػـ
المش ػ ػػك ت الت ػ ػػي تع ػ ػػكؽ بػ ػ ػرام مح ػ ػػك ا مي ػ ػػة ف ػ ػػي س ػ ػػينا كس ػ ػػب مكاجيتي ػ ػػا  ,كد ارس ػ ػػة دمحم()2010

ىػ ػػدفت إلػ ػػى التكص ػ ػ إلػ ػػى تصػ ػػكر تخطيطػ ػػي لمكاجيػ ػػة مشػ ػػك ت م اركػ ػػز محػ ػػك ا ميػ ػػة كتعمػ ػػيـ الكبػ ػػار
ببكرس ػ ػػعيد  ,كد ارسػػ ػػة كم ػ ػػاؿ الػػ ػػديف ( )2010ىػػ ػػدفت إل ػ ػػى د ارسػػ ػػة مقارنػػ ػػة لج ػ ػػكدة مؤسسػ ػ ػػات تعمػ ػ ػػيـ
الكب ػ ػػار ف ػ ػػي ت ػ ػػك بع ػ ػػض الخبػ ػ ػرات المعاصػ ػ ػرة كامكاني ػ ػػة اإلف ػ ػػادة مني ػ ػػا ف ػ ػػي مص ػ ػػر ,كد ارس ػ ػػة الس ػ ػػنب

( )2009ى ػ ػ ػػدفت إلػ ػ ػ ػػى التع ػ ػ ػػرؼ عمػ ػ ػ ػػى إدارة كتمكيػ ػ ػ ػ ب ػ ػ ػ ػرام مح ػ ػ ػػك ا ميػػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي المممكػ ػ ػ ػػة العربيػ ػ ػ ػػة
الس ػ ػػعكدية ,كد ارس ػ ػػة بكي ػ ػػر ( )2005ى ػ ػػدفت إل ػ ػػى قي ػ ػػاس درج ػ ػػة تػ ػ ػكافر الكفاي ػ ػػات التعميمي ػ ػػة ا ساس ػ ػػية
لمعمم ػ ػػي محػ ػ ػػك ا مي ػ ػػة فػ ػ ػػي الم ارك ػ ػػز الحككميػػ ػػة التابع ػ ػػة لػ ػ ػػك ازرة التربي ػ ػػة كالتعمػ ػ ػػيـ الع ػ ػػالي الفمسػ ػ ػػطينية,
كد ارسػػ ػػة زيػػ ػػداف ( )2001ىػ ػ ػػدفت إلػ ػ ػػى عم ػ ػ ػ د ارسػ ػ ػػة تقكيميػػ ػػة لجيػ ػ ػػكد الييمػ ػ ػػة العامػػ ػػة لمحػ ػ ػػك ا ميػ ػ ػػة
كتعميـ الكبار في مكاجية ا مية بمحافظة الفيكـ  ,كغيرىا ك ير .
حظي قطػاع التعمػيـ باىتمػاـ كبيػر مػف قبػ السػمطة الفمسػطينية منػذ قػدكميا  ,كقػد أكلػت اىتمامػًا

ممحكظًا بمحك ا مية كتعمػيـ الكبػار  ,فعمػى صػعيد م اركػز محػك ا ميػة بمػ عػدد الم اركػز ( )127مركػ ًاز

لمح ػػك ا مي ػػة كتعم ػػيـ الكب ػػار ف ػػي محافظ ػػات فمس ػػطيف لمع ػػاـ  2006/2005ـ  ,ت ػػمت ( )218ش ػػعبة
دراسية شممت ك الجنسيف الػذككر كاإلنػاث كبلعػداد متقاربػة  ,كبمػ مجمػكع عػدد الدارسػيف فػي البرنػام

( )3645دارس ػًا كدارسػػة كبم ػ عػػدد المعممػػيف كالمعممػػات ( )218معمم ػًا كمعممػػة  ,لكػػف انخفتػػت ىػػذه

النسب في العاـ  2008/2007ـ حيث بم عدد مراكز محك ا ميػة ( )107مركػ ًاز لمحػك ا ميػة كتعمػيـ
ػكر كانا ػًا  ,ك بمػ
الكبػار فػي محافظػات فمسػطيف ,تػػمت ( )102شػعبة د ارسػية شػممت كػ الجنسػيف ذك ًا
مجمكع الدارسيف مف ك الجنسيف ( ,) 3251كبم عدد المعمميف كالمعممات ( ) 200معمماً كمعممة.

(ك ازرة التربية كالتعميـ العالي . )34 :2010 ,
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كاس ػػتمرت ى ػػذه النس ػػب باالنخف ػػاض فف ػػي الع ػػاـ 2014/2013ـ بمػ ػ ع ػػدد م ارك ػػز مح ػػك ا مي ػػة
( )88مرك ًاز بمحافظات فمسطيف منيػا(  ) 18مركػز بمحافظػات غػزة  ,ك بمػ مجمػكع الدارسػيف مػف كػ

الجنسػ ػػيف ( )1707مػ ػػنيـ ( )510بمحافظػ ػػات غ ػ ػزة  ,كبم ػ ػ عػ ػػدد المعممػ ػػيف كالمعممػ ػػات ( )124معمم ػ ػاً

كمعممة منيـ(  ) 25بمحافظات غزة ( .ك ازرة التربية كالتعميـ العالي . )68 :2015,

كي ػ ػػرػ الباحػ ػ ػػث أف القيػػ ػػاـ بم ػ ػ ػ ىػػ ػػذه الد ارس ػ ػػات كا بحػػ ػػاث  ,ك عقػػ ػػد م ػ ػ ػ ىػػ ػػذه المػ ػ ػػؤتمرات
كغيرىػ ػػا ,ي ػ ػػدل عم ػ ػػى أىمي ػ ػػة قتػ ػػية مح ػ ػػك ا مي ػ ػػة ك تعم ػ ػػيـ الكبػ ػػار  ,سػ ػ ػكا ً التعم ػ ػػيـ النظ ػ ػػامي أـ غي ػ ػػر
النظػػػامي  ,مػػػف أج ػ ػ ذلػ ػػؾ كمػػػو ك لكػ ػػكف الباحػ ػػث يعم ػ ػ فػ ػػي مجػ ػػاؿ التػ ػػدريس منػ ػػذ عػ ػػاـ 2002ـ إلػ ػػى
الكقػ ػػت الحػ ػػالي  ,كمػ ػػف خ ػ ػ ؿ شػ ػػعكره بلىميػ ػػة مح ػ ػػك ا ميػ ػػة ك تعمػ ػػيـ الكبػ ػػار  ,كمػ ػػف كػ ػػكف الد ارس ػ ػػات
فػ ػػي ىػ ػػذا المجػ ػػاؿ فػ ػػي فمسػ ػػطيف  -عمػ ػػى حػ ػػد عمػ ػػـ الباحػ ػػث – قميمػ ػػة  ,كلكػ ػػكف م اركػ ػػز محػ ػػك ا ميػ ػػة ك

تعم ػ ػػيـ الكب ػ ػػار كأع ػ ػػداد الدارس ػ ػػيف فيي ػ ػػا ف ػ ػػي انخف ػ ػػاض كم ػ ػػا تق ػ ػػدـ ج ػ ػػا ت الحاج ػ ػػة إل ػ ػػى م ػ ػ ػ

ى ػ ػػذه

الد ارس ػ ػػة  ,ل ػ ػػذلؾ يس ػ ػػعى الباح ػ ػػث ف ػ ػػي ى ػ ػػذه الد ارس ػ ػػة إل ػ ػػى كتػػ ػ اس ػ ػػتراتيجية مقترح ػ ػػة لتفعيػ ػ ػ برن ػ ػػام
محك ا مية ك تعميـ الكبار بمحافظات غزة .
مشكمة الدراسة وأسئمتيا :

لق ػػد فرت ػػت التحػ ػكالت السياس ػػية كاالجتماعي ػػة كاالقتص ػػادية الت ػػي ش ػػيدتيا محافظ ػػات غػ ػزة بع ػػد

االنقساـ البغيض كآ اره السيمة عمى كافة مناحي الحيػاة بػدكف اسػت نا فػي العػاـ 2007ـ فػي ظػ ت ارجػ

أعداد مراكز محك ا مية كتعميـ الكبار بمحافظات غزة الحاجة الماسة إلػى تطػكير آليػة العمػ فػي مجػاؿ
محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكب ػػار لتجػػاكز سػػمبيات االنقس ػػاـ كآ ػػاره كالتػػي أعاقػػت تحقيػ ػ الجيػػكد المبذكلػػة ف ػػي

القتػػا عمػػى ا ميػػة كاحػػداث تغيي ػرات إيجابيػػة فػػي حيػػاة المجتم ػ كمسػػيرة التنميػػة  ,كانط ق ػًا مػػف أىميػػة
تفعي ػ كتطػػكير الجيػػكد المبذكلػػة لمكاجيػػة ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار فػػنف الحاجػػة أصػػبحت ماسػػة إلػػى معرفػػة

الكتػ الػراىف لتمػؾ الجيػكد كالعمػ عمػى اقتػراح الحمػكؿ التػي مػػف شػلنيا تفعيػ تمػؾ الجيػكد كتطكيرىػػا ,
كذلؾ لمساعدة ا مييف كالكبار عمػى محػك أميػتيـ كتمكيػنيـ مػف تجػاكز ك يػر مػف المشػك ت التػي تكاجػو

المجتم ػ الفمسػػطيني س ػكا ً مػػف االحػػت ؿ اإلس ػراميمي أك مػػف آ ػػار االنقسػػاـ كخاص ػ ًة بمحافظػػات غ ػزة فػػي
ىػػذه المرحمػػة الحرجػػة كالتػػي تعػػد مػػف أصػػعب الم ارح ػ التػػي يمػػر بيػػا الشػػعب الفمسػػطيني فننػػو أحػػكج مػػا

يكػكف إلػى المػكارد البشػرية المؤىمػة القػادرة عمػػى المشػاركة الفاعمػة فػي المجتمػ كا ازلػة آ ػار االنقسػػاـ ك ف
اإلنساف ىك أغمى ما نممؾ .
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من خالل ما سبق يمكن تحديد مشكمة الدراسة في التساؤل الرئيس اآلتي :
ما اتستراتيجية المقترحة لتفعيل برنامج محو األمية و تعميم الكبار بمحافظات غزة ؟
ويتفرع عن ىذا التساؤل الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية :
 -1ما كاق برنام محك ا مية ك تعميـ الكبار بمحافظات غزة مف كجية نظر العامميف فييا ؟

 -2ى ػ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػامية عنػػد مسػػتكػ داللػػة( )0.05 ≤αبػػيف متكسػػطات تقػػديرات
أفػراد العينػػة لكاقػ برنػػام محػػك ا ميػػة ك تعمػػيـ الكبػػار بمحافظػػات غػزة مػػف كجيػػة نظػػرىـ تعػػزػ

لمتغير ( الجنس  ,جية العم  ,مكاف العم  ,الكظيفة  ,سنكات الخبرة  ,المؤى العممي ) ؟

 -3مػا االسػتراتيجية المقترحػة لتفعيػ برنػام محػك ا ميػػة ك تعمػيـ الكبػار بمحافظػػات غػزة فػي تػػك
نتام الدراسة ؟
فروض الدراسة :

 -1ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػامية عن ػػد مسػػتكػ داللػػة( )0.05 ≤αبػػيف متكسػػطات تق ػػديرات
أفراد العينة لكاق برنام محػك ا ميػة ك تعمػيـ الكبػار بمحافظػات غػزة مػف كجيػة نظػرىـ تعػزػ

لمتغير الجنس (ذكر  ,أن ى) .

 -2ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػامية عن ػػد مسػػتكػ داللػػة( )0.05 ≤αبػػيف متكسػػطات تق ػػديرات
أفػراد العينػة لكاقػ برنػػام محػك ا ميػة ك تعمػػيـ الكبػار بمحافظػات غػزة مػػف كجيػة نظػرىـ تعػػزػ

لمتغير جية العم ( ك ازرة التربية كالتعميـ  ,جمعية الي ؿ ا حمر لقطاع غزة) .

 -3ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػامية عن ػػد مسػػتكػ داللػػة( )0.05 ≤αبػػيف متكسػػطات تق ػػديرات
أفػراد العينػة لكاقػ برنػػام محػك ا ميػة ك تعمػػيـ الكبػار بمحافظػات غػزة مػػف كجيػة نظػرىـ تعػػزػ

لمتغير مكاف العم (شماؿ غزة  ,غزة  ,الكسطى  ,خانيكنس  ,رف ).

 -4ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػامية عن ػػد مسػػتكػ داللػػة( )0.05 ≤αبػػيف متكسػػطات تق ػػديرات
أفراد العينة لكاق برنام محػك ا ميػة ك تعمػيـ الكبػار بمحافظػات غػزة مػف كجيػة نظػرىـ تعػزػ

لمتغير الكظيفة ( معمـ  ,مدير مركز  ,إدارؼ  ,رميس قسـ ).

 -5ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػامية عن ػػد مسػػتكػ داللػػة( )0.05 ≤αبػػيف متكسػػطات تق ػػديرات
أفراد العينة لكاق برنام محػك ا ميػة ك تعمػيـ الكبػار بمحافظػات غػزة مػف كجيػة نظػرىـ تعػزػ

لمتغير سنكات الخبرة (أق مف  5سنكات  -5 ,أق مف10سنكات  10 ,سنكات فلك ر).

 -6ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػامية عن ػػد مسػػتكػ داللػػة( )0.05 ≤αبػػيف متكسػػطات تق ػػديرات
أفػراد العينػة لكاقػ برنػػام محػك ا ميػة ك تعمػػيـ الكبػار بمحافظػات غػزة مػػف كجيػة نظػرىـ تعػػزػ

لمتغير المؤى العممي ( بكالكريكس فلق  ,دراسات عميا).
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أىداف الدراسة :

ىدفت ىذه الدراسة إلى :
 )1التعرؼ إلى كاق برنام محك ا مية ك تعميـ الكبار بمحافظات غػزة مػف كجيػة نظػر العػامميف بػك ازرة
التربي ػػة كالتعم ػػيـ كالم ػػديريات ك م ارك ػػز مح ػػك ا مي ػػة كتعم ػػيـ الكب ػػار التابع ػػة لي ػػا كم ارك ػػز مح ػػك ا مي ػػة
كتعميـ الكبار التابعة لجمعية الي ؿ ا حمر لقطاع غزة .

 )2الكش ػػف عم ػػا إذا ك ػػاف ىن ػػاؾ ف ػػركؽ ذات داللػػػة إحص ػػامية عن ػػد مس ػػتكػ دالل ػػة ( )0.05 ≤αبػ ػػيف
متكسػػطات درج ػػات تق ػػدير العػػامميف ب ػػك ازرة التربي ػػة كالتعمػػيـ كالم ػػديريات كم ارك ػػز محػػك ا مي ػػة كتعم ػػيـ
الكبار التابعػة ليػا كم اركػز محػك ا ميػة كتعمػيـ الكبػار التابعػة لجمعيػة اليػ ؿ ا حمػر لقطػاع غػزة قػد

تهعزػ لمتغيرات (الجنس  ,جية العم  ,مكاف العم  ,الكظيفة  ,سنكات الخبرة  ,المؤى العممي).
 )3كت استراتيجية مقترحة لتفعي برنام محك ا مية ك تعميـ الكبار بمحافظات غزة .
أىمية الدراسة :

 )1تكمف أىمية ىذه الدراسة في ككنيا مف الدراسات الق م التي تناكلت ىػذا المكتػكع بفمسػطيف عامػة
كمحافظات غزة خاصة .

 )2قد تسيـ ىذه الدراسة في زيادة اىتماـ المسؤكليف الفمسطينييف في تك يف الػدعـ المقػدـ لبرنػام محػك
ا مية ك تعميـ الكبار.

 )3تعد ىذه الدراسة إتافة جديدة لممكتبة العربية التي تحتاج الك ير مف الدراسات في ىذا المكتكع.
 )4قػػد تسػػاعد ىػػذه الد ارسػػة أصػػحاب الق ػرار ب ػك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ لتطػػكير عم ػ برنػػام محػػك ا ميػػة ك
تعميـ الكبار.
 )5تعػػد ىػػذه الد ارسػػة خطػػكة فػػي الطريػ لقيػػاـ البػػاح يف بػػنج ار بحػػكث تسػػاعد فػػي حػ القتػػايا المتعمقػػة
بمحك ا مية كتعميـ الكبار.

 )6قد تسيـ ىذه الدراسة في زيادة أعداد الكبار المتقدميف لبرنام محك ا مية كتعميـ الكبػار ,كذلػؾ مػف
خ ؿ تقديـ الحكافز التشجيعية ليـ كما سيتبيف مف خ ؿ االستراتيجية المقترحة الحقًا .
حدود الدراسة :
 -1حــدود الموضــوع  :كت ػ اسػػتراتيجية مقترحػػة لتفعي ػ برنػػام محػػك ا ميػػة ك تعمػػيـ الكبػػار بمحافظػػات
غزة.
 -2الحدود المؤسسية  :ك ازرة التربية كالتعميـ كالمػديريات التابعػة ليػا كم اركػز محػك ا ميػة كتعمػيـ الكبػار
التابعة لجمعية الي ؿ ا حمر لقطاع غزة .
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 -3الحد البشري  :جمي العامميف كالقامميف عمى برنام محػك ا ميػة كتعمػيـ الكبػار بػك ازرة التربيػة كالتعمػيـ
كالم ػػديريات التابع ػػة لي ػػا كجميػ ػ الع ػػامميف بم ارك ػػز مح ػػك ا مي ػػة كتعم ػػيـ الكب ػػار التابع ػػة لجمعي ػػة اليػ ػ ؿ
ا حمر لقطاع غزة .
 -4الحد المكاني  :محافظات غزة .

 -5الحد الزماني  :تـ تطبيقيا عمى الفص الدراسي ا كؿ لمعاـ ( . )2016-2015
مصطمحات الدراسة :
اتستراتيجية :
تعػ ػػرؼ بلنيػ ػػا  :اتجػ ػػاه عػ ػػاـ كق ػ ػرار تتخػ ػػذه المؤسسػ ػػة تحػ ػػدد بمكجبػ ػػو مسػ ػػار عمميػ ػػا خ ػ ػ ؿ مػ ػػدة
محددة ( .الدجني . )10 : 2011 ,
كم ػ ػػا تع ػ ػػرؼ بلني ػ ػػا  :خط ػ ػػة ش ػ ػػاممة كمتكامم ػ ػػة كمرن ػ ػػة  ,تح ػ ػػدد االتج ػ ػػاه عم ػ ػػى الم ػ ػػدػ البعي ػ ػػد ,

كتػ ػ ػربط ب ػ ػػيف نق ػ ػػاط الق ػ ػػكة كالت ػ ػػعف كتكج ػ ػػو تخص ػ ػػيص المػ ػ ػكارد لتحقيػ ػ ػ ا ى ػ ػػداؼ المطمكب ػ ػػة  ,كفػ ػ ػ

منظكر المنظمة في التميز عف المنظمات ا خرػ ( .سكيؾ )17 : 2008 ,

أك ىػػي عب ػػارة عػػف أى ػػداؼ جزميػػة لتحقيػ ػ ا ىػػداؼ الكب ػػرػ التػػي تح ػػددىا المؤسسػػة لنفس ػػيا ,

كتعتبر بم ابة كسام كاج ار ات لتحقي ا ىداؼ الكبرػ( .المكح . )22 :2007 ,

ويعرفيــا الباحــث إجرائي ـا ب نيــا  :خطػػة شػػاممة كمتكاممػػة كمرنػػة  ,تحتػػكؼ عمػػى أىػػداؼ جزميػػة لتحقي ػ
ا ىػداؼ الكبػػرػ  ,كتػربط بػػيف نقػاط القػػكة كالتػعف  ,كتعتبػػر بم ابػة كسػػام كاجػ ار ات لتحقيػ ا ىػػداؼ

الكبرػ لمكصكؿ ببرنام تعميـ الكبار إلى ا فت .
تعميم الكبار:

يع ػ ػػرؼ بلن ػ ػػو  :مجم ػ ػػكع المجي ػ ػػكدات التربكي ػ ػػة الت ػ ػػي تكج ػ ػػد أك الت ػ ػػي ينبغ ػ ػػي أف تكج ػ ػػد ليس ػ ػػتفيد

الشػ ػ ػ ػػباب كالكبػ ػ ػ ػػار خػ ػ ػ ػػارج حػ ػ ػ ػػدكد أنشػ ػ ػ ػػطة التعمػ ػ ػ ػػيـ النظػ ػ ػ ػػامي بيػ ػ ػ ػػدؼ زيػ ػ ػ ػػادة كفػ ػ ػ ػػا ة الفػ ػ ػ ػػرد كقدرتػ ػ ػ ػػو
االجتماعيػػ ػ ػػة كاالقتصػػ ػ ػػادية كال قافيػ ػ ػ ػػة كالسياسػ ػ ػ ػػية كتصػ ػ ػ ػػحي ن ػ ػ ػ ػكاحي القصػ ػ ػ ػػكر التػ ػ ػ ػػي كانػ ػ ػ ػػت نتيجػ ػ ػ ػػة
التعمػ ػ ػ ػػيـ النظػ ػ ػ ػػامي إف كجػ ػ ػ ػػدت كمسػ ػ ػ ػػاعدة الفػ ػ ػ ػػرد عمػ ػ ػ ػػى تحقي ػ ػ ػ ػ طمكحػ ػ ػ ػػو الشخصػ ػ ػ ػػي فػ ػ ػ ػػي الكق ػ ػ ػ ػػت
الحاتر ,كفي المستقب مف النكاحي المينية كغيرىا ( .الجندؼ . )263 , 2011 :
كم ػ ػػا يع ػ ػػرؼ بلن ػ ػػو  :البػ ػ ػرام التربكي ػ ػػة الت ػ ػػي تق ػ ػػدـ لمكب ػ ػػار بطريق ػ ػػة مدرس ػ ػػية أك بطريق ػ ػػة تعتم ػ ػػد
عمػ ػ ػػى التعمػ ػ ػػيـ الػػ ػػذاتي – بعػػ ػػد انتيػػ ػػا تعمػ ػ ػػيميـ النظػػ ػػامي كذلػ ػ ػػؾ لزيػػ ػػادة كفػػ ػػا اتيـ كقػػ ػػدراتيـ المعرفيػ ػ ػػة
كاالجتماعي ػ ػػة كاالقتص ػ ػػادية  ,كالميني ػ ػػة  ,بي ػ ػػدؼ اس ػ ػػتكماؿ ال ػ ػػنقص ف ػ ػػي تعم ػ ػػيميـ النظ ػ ػػامي بم ػ ػػا يتفػ ػ ػ
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كمتطمبػػ ػ ػػات الحيػػ ػ ػػاة المعاص ػ ػ ػ ػرة  ,أك بمػػ ػ ػػا يتف ػ ػ ػ ػ كأدكارىػػ ػ ػػـ المتغي ػ ػ ػ ػرة فػ ػ ػ ػػي مجتمعػػ ػ ػػاتيـ  ,كك ػ ػ ػ ػ ىػ ػ ػ ػػذا
ينعكس عمى ا فراد كعمى مجتمعاتيـ – إيجابًا ( .السعيد .)13 , 2006 :
كتعرف ػ ػػو ك ازرة التربي ػ ػػة كالتعم ػ ػػيـ بلن ػ ػػو  :أنش ػ ػػطة تعميمي ػ ػػة تس ػ ػػتيدؼ ال ارش ػ ػػديف كترم ػ ػػي إم ػ ػػا إل ػ ػػى

تطكير التعميـ كالتدريب ا كلييف  ,أك إلى أف تككف بدي ً ليما .

(ك ازرة التربية كالتعميـ العالي  2014 ,أ . )26 :
ويعرفو الباحث اجرائيا ب نو  :جمي البػرام التعميميػة ك التدريبيػة المقدمػة فػراد المجتمػ بمػا فػي ذلػؾ
برام محك ا مية المقدمة في مراكز محك ا مية كتعميـ الكبار التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ .
ِ
األمي :
ّ
ىك نسبة إلى ا ـ  ,أك ا مة  ,كىك مف ال يق أر كال يكتب  ( .المعجـ الكسيط . )27 :2004 ,
ويعرفــو الباحــث إجرائيــ ا ب نــو  :ىػػك الشػػخص الػػذؼ ال يق ػ أر كال يكتػػب كيجي ػ مقتتػػيات العصػػر الػػذؼ
يعيش فيو ك التي تمكنو مف إتماـ دراستو .

األميــــة  :تشػ ػػير إلػ ػػى حالػ ػػة عامػ ػػة تتم ػ ػ فػ ػػي الجي ػ ػ الكمػ ػػي لممعرفػ ػػة العالمػ ػػة بدايػ ػػة بػ ػػالق ار ة كالكتابػ ػػة

كفي ػ ػ ػػـ المق ػ ػ ػػرك إل ػ ػ ػػى اس ػ ػ ػػتعماؿ المي ػ ػ ػػارات الميني ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػركرية كاس ػ ػ ػػتيعاب قاف ػ ػ ػػة المكاطن ػ ػ ػػة كحق ػ ػ ػػكؽ
اإلنسػ ػ ػػاف مػ ػ ػػرك اًر بمتطمبػ ػ ػػات الحيػ ػ ػػاة اليكميػ ػ ػػة فػ ػ ػػي أمػ ػ ػػكر الػ ػ ػػديف كالصػ ػ ػػحة كالبيمػ ػ ػػة كالتػ ػ ػػدبير كالتنظػ ػ ػػيـ
...إل  ( .الكنيسي ك داكد . ) 348 : 2011 ,

برامج َم ْح ُو األمية :
تعػ ػػرؼ بلنيػ ػػا  :الب ػ ػرام غيػ ػػر النظاميػ ػػة التػ ػػي تيػ ػػدؼ إلػ ػػى محػ ػػك أميػ ػػة الدارسػ ػػيف فػ ػػي المػ ػػدف
كالقػ ػ ػػرػ كالمصػ ػ ػػال الحككميػ ػ ػػة كالقطػ ػ ػػاع الخػ ػ ػػاص كالتػ ػ ػػي أطم ػ ػ ػ عمييػ ػ ػػا اسػ ػ ػػـ ( مجتم ػ ػ ػ ب ػ ػ ػ أميػ ػ ػػة )
كيقػ ػ ػ ػػكـ بالتػ ػ ػ ػػدريس فػ ػ ػ ػػي ىػ ػ ػ ػػذه الب ػ ػ ػ ػرام معممػ ػ ػ ػػكف سػ ػ ػ ػػعكديكف مػ ػ ػ ػػف راغبػ ػ ػ ػػي العم ػ ػ ػ ػ الجػ ػ ػ ػػامعييف غيػ ػ ػ ػػر

المرتبطيف بالعم ( .الرحيمي . )32 ,2012 :
ويعرفيــــــا الباحــــــث إجرائيــــــا  :بلنيػ ػ ػػا مجمكعػ ػ ػػة الخب ػ ػ ػرات كالمقػ ػ ػػررات التػ ػ ػػي أعػ ػ ػػدىا المخػ ػ ػػتص لتعمػ ػ ػػيـ
الدارسػ ػػيف ال ػ ػذيف لػ ػػـ تسػ ػػن ليػ ػػـ الفرصػ ػػة بػ ػػالتعمـ كذلػ ػػؾ تحػ ػػت إش ػ ػراؼ الجيػ ػػات الرسػ ػػمية الحككميػ ػػة أك
غير الحككمية.
برامج تعميم الكبار  :تعرؼ بلنيا برام تعد خصيصًا لتعميـ الكبار ,كتتنكع فييا المنػاى كالمقػررات تبعػًا
لحاجات الدارسيف كمستكياتيـ كظركفيـ الحياتية ( .عبد الجكاد كعبد القكؼ. )445 : 2012 ,
9

معمــــم  :يعرفػ ػػو الباحػ ػػث إجرامي ػ ػًا بلنػ ػػو المتخصػ ػػص الػ ػػذؼ تعاقػ ػػدت معػ ػػو إحػ ػػدػ المؤسسػ ػػات الحككميػ ػػة
أك الخاصة بعد التلكد بلىميتو ليذه الميمة .

الــــدارس :يعرفػ ػػو الباحػ ػػث إجرامي ػ ػاً بلنػ ػػو الشػ ػػخص المتقػ ػػدـ لمد ارسػ ػػة برغبػ ػػة منػ ػػو لمػ ػػتعمـ لشػ ػػعكره لحاجػ ػػة
تنقصو عف غيره مف أقرانو المتعمميف .

المشـــكمة  :ى ػػي مكقػػف أك ظ ػػاىرة تتك ػػكف مػػف ع ػػدة عناص ػػر متشػػابية كمتداخم ػػة يكتنفي ػػا الغم ػػكض  ,ك
يكاجييا الفرد أك الجماعة  ,كحميا يتطمب تحميميا كالتعػرؼ عمػى عناصػرىا كأسػبابيا كالظػركؼ المحيطػة
بيا قب الكصكؿ إلى الق اررات المناسبة بشلنيا (.العاجز . )215 : 2001 ,

محافظات غزة  :ىي جز مف السي الساحمي كتبم مساحتيا  365كـ , 2كمػ قيػاـ السػمطة الفمسػطينية
تػػـ تقسػػيـ قطػػاع غ ػزة إداري ػاً إلػػى خمػػس محافظػػات ىػػي  :محافظػػة الشػػماؿ  ,محافظػػة غ ػزة  ,محافظػػة
الكسطى  ,محافظة خانيكنس  ,محافظة رف .

( ك ازرة التخطيط كالتعاكف الدكلي الفمسطينية .)14: 1997 ,
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
أو ات :محو األمية وتعميم الكبار
ثانيا :أىم المؤسسات التي تعمل في مجال محو األمية وتعميم الكبار في فمسطين
ثالثا  :بعض تجارب الدول وخبراتيا في برامج محو األمية وتعميم الكبار
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
أو ات  :محو األمية وتعميم الكبار :
نش ة تعميم الكبار وتطوره :
تعالى آدـ عميو الس ـ,

إف تعميـ الكبار لـ ينشل حدي ًا  ,فقد بدأ تعميـ الكبار منذ أف خم
كلقد بدأ الحكيـ العميـ سبحانو كتعالى تعميـ البشرية بتعميـ آدـ عميو الس ـ  ,كذلؾ لتجييزه لحم

عز كج في ا رض فقاؿ تعالى " ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

رسالة التكميف كاتباع مني

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ " (البقرة  :آية . )33-31
كاستمر تعميـ

عز كج لذرية آدـ مف بعده  ,فقد عمـ ابف آدـ كيف يكارؼ ج ة أخيو بعد أف

قتمو كاحتار أيف يذىب بو  ,قاؿ تعالى " ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ "
(المامدة  :آية . )31

كعمـ

أنبيا ه عمييـ الس ـ كيف يبمغكف رسالة ربيـ بالحكمة كالمكعظة الحسنة كأف يككف

جداليـ م الناس بالتي ىي أحسف قاؿ تعالى " ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﭼ " (النح  :آية
 )125كعمـ نكحًا عميو الس ـ كيف يصن السفينة التي بيا ينجك بعمـ

كقدره  ,قاؿ تعالى " ﭽ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ " (المؤمنكف  :آية
 . ) 27كعمـ يكسف عميو الس ـ تفسير الرؤيا  ,قاؿ تعالى ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ

(يكسف  :آية  . )101كعمـ
ك يرة م

مكسى عميو الس ـ كأمره أف يراف الختر عميو الس ـ ليتعمـ أمك ًار

الصبر كأف ال يستعج في معرفة الحكمة مف كقكع الشي قب أكانو  ,كاختتـ

52

رسالة

السما أيتًا بتعميـ رسكلنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كابتدأ الح رسالتو بقكلو " ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ " (العم  :آية . )5-1
مما سب ي حع الباحث أف جمي اةيات الكريمة تتحدث عف التعميـ كجميػ مػف تحػد ت عػنيـ

كانكا كبا ًار .فقد بينت اةيػات السػابقة أف

عػز كجػ عمػـ آدـ عميػو السػ ـ أسػما ا شػيا كميػا  ,كىنػا

آدـ عميو الس ـ لـ يكف صغي اًر بػ كػاف كبيػ اًر كىػذا يػدل أف التعمػيـ كػاف لمكبػار أكالً  .ككػذلؾ الحػاؿ مػ

ابف آدـ قابي عندما قت أخاه ىابي احتار أيف يذىب بج ة أخيو فلصػب ىاممػاً عمػى كجيػو فػي ا رض
عػز كجػ بغػرابيف يقتػت ف فقتػ إحػداىما اةخػر  ,فقػاـ الغػراب القاتػ
ال يدرؼ ما يفع إلػى أف أرسػ
بحفػػر حف ػرقة فػػي ا رض ليػػدفف الغ ػراب المقتػػكؿ  ,كىكػػذا تعمػػـ قابي ػ كيػػف يػػكارؼ ج ػػة أخيػػو مػػف خ ػ ؿ
مراقبتػو لمغػراب كىػذا التعمػيـ كػاف درسػًا لقابيػ كلذريػة آدـ مػف بعػده أف مػف مػات يػدفف  .ككػذا الحػاؿ فػي

تعمػػيـ

عػػز كج ػ

نبيامػػو أف يبمغ ػكا رسػػالة ربيػػـ بالحكمػػة كالمكعظػػة الحسػػنة فكميػػـ كػػانكا كبػػا ًار ككػػاف

المبمغػكف أيتػاً كبػا اًر  .كبػػدا تعمػيـ الكبػػار جميػاً فػػي تعمػيـ نػػكح عميػو السػ ـ كيػف يصػػن سػفينة النجػػاة ,
كتعمػػيـ يكسػػف عميػػو الس ػ ـ الرؤيػػا  ,كتعمػػيـ الختػػر لمكسػػى عمييمػػا الس ػ ـ أمػػك اًر ك ي ػرة أىمػػا الصػػبر,

كأخي ًار كاف تعميـ

عز كج لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص كىك النبي ا مي الذؼ بعث كىك في ا ربعيف مف عمره .

تعميم الكبار وظيفي وحضاري :

فػػي اإلسػ ـ طمػػب العمػػـ فريتػػة عمػػى ك ػ مسػػمـ كمسػػممة  ,حتػػى أف الرسػػكؿ ملسو هيلع هللا ىلص قػػاؿ "مػػف خػػرج

في طمب العمـ فيك في سبي

حتى يرج " (النػككؼ  )352 : 2007 ,كأف تعمػـ العمػـ النػاف فريتػة

أيتػًا  ,كال يجػػكز كتمػػاف العمػػـ النػاف عػػف الغيػػر  ,قػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص " مػف سػػم عػػف عمػػـ فكتمػو ألجػػـ يػػكـ القيامػػة
بمجا قـ مف نار" (النككؼ  )353 : 2007 ,كالعمـ الناف ليس ىك عمػـ الػديف فقػط بػ يشػم أيتػًا العمػكـ
الدنيكية التي تصم أحكاؿ الدنيا كأحكاؿ المعاش كذلؾ  ,فعمكـ الػديف ىػي آيػات

الدنيكية ىي آيات

في ىذا الككف .

المػكحى بيػا كالعمػكـ

أم ػ ػػا تعم ػ ػػيـ الكب ػ ػػار ال ػ ػػذؼ ي ػ ػػتـ بص ػ ػػكرة مقص ػ ػػكدة فنن ػ ػػو ى ػ ػػك اةخ ػ ػػر ك ػ ػػاف ق ػ ػػديـ العي ػ ػػد ككان ػ ػػت

العػػػرب مػػػف ا مػػػـ التػ ػػي سػ ػػبقت إليػػػو كقػػػد عرفتػ ػػو قب ػ ػ مجػ ػػي اإلس ػ ػ ـ بقػ ػػركف عديػ ػػدة  .فكػ ػػاف الكبػ ػػار

يتعمم ػ ػػكف مع ػ ػػارؼ كعم ػ ػػكـ ش ػ ػػتى م ػ ػ ػ أخب ػ ػػار الع ػ ػػرب كأي ػ ػػاميـ  ,كأنس ػ ػػابيـ  ,كت ػ ػػاري قب ػ ػػامميـ كأخب ػ ػػار
مع ػ ػ ػػاركيـ ككق ػ ػ ػػامعيـ كآدابي ػ ػ ػػـ كأش ػ ػ ػػعارىـ عم ػ ػ ػػى مختم ػ ػ ػػف أغ ارت ػ ػ ػػيا بم ػ ػ ػػا فيي ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػف أغػ ػ ػ ػراض الر ػ ػ ػػا

كاليجا كالمدح كالفخر كالغزؿ كغيرىا ( .جبري .)19 : 1991,
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مفيوم تعميم الكبار :

مر مفيكـ تعميـ الكبار بتطكر ممحكظ منذ نشلتو  ,إذ ال تزاؿ تطرح تعريفات جديدة لو كمما

تبيف أف التعريفات القديمة أصبحت غير م ممة  ,أك أنيا ال تغطي جمي جكانبو .
حيث عرؼ تعميـ الكبار بلنو القكة التي يمكف أف تحدث تكييف االتجاه داخػ المجتمػ نحػك أؼ
مكقف جديد كمتغير في أقصر كقػت ممكػف  ,كالتػي تسػاعد فػي ابتكػار التغييػر الػذؼ يشػم الميػارات أك

ا ساليب المطمكبة أك التركرية  ( .المطيرؼ .) 242 : 2013 ,

كيعرؼ أيتًا بلنو  :خبرة تعميمية تقدـ لمكبػار  ,ال تنتيػي بسػف معينػة أك سػنكات د ارسػية معينػة,

كبػػذلؾ يصػػب تعمػػيـ الكبػػار ميػػداناً متجػػدداً  ,يقػػكـ فػػي أساسػػو عمػػى فك ػرة التربيػػة المتكاصػػمة أك المسػػتمرة
التي تساعد المتعمـ عمى مكاكبة متغيرات العصر ( .إبراىيـ . )240 : 2008 ,

ك يرج االخت ؼ في تحديد المفيكـ إلػى االخػت ؼ فػي فيػـ الكبيػر نفسػو مػف قبػ المنظػريف ,
ككػػذلؾ فيمي ػػـ لطبيعػػة المؤسس ػػات التػػي تخ ػػدـ ى ػػذا المجػػاؿ كطبيع ػػة كنكعيػػة البػ ػرام التػػي تق ػػدـ لمكب ػػار

كالكسام المستخدمة فػي ذلػؾ كا ىػـ مػف ىػذا كمػو طبيعػة الخمفيػة الفمسػفية ك ار كجيػة النظػر المطركحػة
فػػي ىػػذا اإلطػػار أك التػػي تنطم ػ مػػف أرتػػيتيا داللػػة المصػػطم  ,يتػػاؼ إلػػى ذلػػؾ كبحكػػـ تعمػػيـ الكبػػار
عمميػػة تربكيػػة كالتربيػػة كمػػا يقػػاؿ ىػػي نبػػت بيمتيػػا ك قافتيػػا فػػنف ىػػذا فػػي حػػد ذاتػػو يجعػ تعمػػيـ الكبػػار فػػي

مفيكمػػو يختمػػف مػػف بيمػػة إلػػى أخػػرػ كمػػف قافػػة إلػػى انيػػة كيتتػ ىػػذا بكتػػكح عنػػد اسػػتعراض السػػياؽ
التػاريخي لنشػلة كتطػػكر ىػذا المفيػػكـ  .كقػد اخػػتمط مفيػكـ تعمػػيـ الكبػار بالعديػػد مػف المترادفػػات م ػ محػػك

ا مي ػػة كالتعم ػػيـ المس ػػتمر كالتعم ػػيـ م ػػدػ الحي ػػاة كالتربي ػػة ا ساس ػػية كالم ػػدارس الميمي ػػة كالتعم ػػيـ اإلت ػػافي
كمدارس الكبار كتعميـ المكاطنة كغيرىا  ,حتى المنظمة الدكليػة التػي تعتبػر ال ارعػي ا كؿ عالميػًا بقتػايا
التربية كال قافػة كالعمػكـ (اليكنسػكك) كانػت صػاغت عػدة مفػاىيـ مجػاكرة لتعمػيـ الكبػار أك منافسػة كمختمفػة
م ىذا المصطم  ,م

التعميـ ا ساسي كمحػك ا ميػة الػكظيفي كالتربيػة المسػتديمة كمػ ذلػؾ لػـ تتخػ

اليكنسػكك عػف مفيػكـ تعمػيـ الكبػار الػػذؼ ظػ داممػًا أصػ جميػ المبػػادرات السياسػية التػي نػادت بيػا ىػػذه
المنظمػػة فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ خػػارج سػػكر المدرسػػة التقميديػػة خ ػ ؿ الخمسػػيف سػػنة ا خي ػرة كمػػا يشػػيد عمػػى
ذلػػؾ المػػؤتمرات الدكليػػة الخمػػس حػػكؿ تعمػػيـ الكبػػار التػػي تػػـ تنظيميػػا تحػػت إش ػراؼ ىػػذه المنظمػػة أع ػكاـ(
1997 – 85 – 72 – 63 -49ـ) ( .اليكنسكك . )38 : 2000 ,
كعميو يتت مما سب أف مفيكـ تعمػيـ الكبػار مػر بم ارحػ متعػددة  ,كتعػددت تعريفاتػو مػف بيمػة

إلى أخرػ كمػف قافػة إلػى أخػرػ كال غ اربػة فػي ذلػؾ  ,فينػاؾ مػف يعتقػد أف تعمػيـ الكبػار مػا ىػك إال جيػد
يعتمػػد عمػػى القػ ار ة كالكتابػػة لمدارسػػيف مػػف الكبػػار فقػػط ممػػا يشػػير إلػػى عػػدـ الفيػػـ الكاتػ

لمفيػػكـ تعمػػيـ

الكبار مف قب المجتم  .كمػ مػركر الكقػت اتسػ مفيػكـ تعمػيـ الكبػار كتعػددت أىدافػو كبرامجػو كأصػب
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اىتماـ تعميـ الكبار ال يقتصر عمى مجرد محك ا مية ب أصب تعميمػًا مسػتم ًار مػدػ الحيػاة يمتػد ليشػم

كافة مناحي الحياة .
فمسفة تعميم الكبار:

يعتقػػد الباحػػث أف لكػ عمػػـ فمسػػفتو الخاصػػة بػػو كالتػػي تمنحػػو طابع ػاً خاصػاً يميػزه عػػف غيػره مػػف

العمػكـ  ,كتنبػ فمسػفة تعمػيـ الكبػار مػف الفمسػفات القديمػة م ػ الفمسػفة الراديكاليػة  ,البرجماتيػة  ,التقدميػػة

كغيرىا .

ك تؤكد الفمسفة الجديدة لتعمػيـ الكبػار عمػى أف يكػكف تعمػيـ الكبػار مصػحكبًا بمحػك ا ميػة كبػذلؾ
أصػػب محػػك ا ميػػة ركن ػًا أساسػػيًا بالنسػػبة لتعمػػيـ الكبػػار كفػػي حػػاالت ك ي ػرة يصػػب الزم ػًا أيت ػًا  ,ك مػػف
الناحية الفمسفية  ,يجب كجكد ع قة مباشػرة بػيف قػ ار ة الكممػة كقػ ار ة العػالـ  ,حيػث أف محػك ا ميػة أداة
إل ارة الػكعي كلػيس مجػرد التػزكد بالمعمكمػات كالميػارات  ,كتقػكـ فمسػفة تعمػيـ الكبػار عمػى اعتبػاره عػام ً

حيكيػًا فػػي التنميػة االجتماعيػػة كالسياسػية كاالقتصػػادية لكافػة الشػػعكب  ,كعمميػة تػػركرية لتطبيػ مبػػادغ
اإلع ف العالمي لحقكؽ اإلنساف ك أحد الشركط ال زمة لتدعيـ الع قات السميمة بيف دكؿ العالـ .
(أحمد ك عبد الجكاد . )698 : 2010 ,
أىمية تعميم الكبار :
يكتسػػب تعمػػيـ الكبػػار فػػي فمسػػطيف مػػف كجيػػة نظػػر الباحػػث أىميػػة خاصػػة ككنيػػا مػػا ازلػػت تحػػت
ػث عمػى طمػب
االحت ؿ ,كككنيا جز اً مف العالـ العربػي ك جػز اً مػف ال قافػة العربيػة اإلسػ مية ,التػي تح ّ

العمـ كعمى التعّمـ مػدػ الحيػاة ,انسػجاما مػ القػكؿ العربػي المػل كر " اطمبػكا العمػـ مػف الميػد إلػى المحػد".

يجسد ىذا القكؿ بصكرة ال لبس فييا ,احتراـ ال قػافتيف العربيػة كاإلسػ مية لمعمػـ كالعممػا كالتشػجي
حيث ّ
عمى طمب العمـ كالمعرفة مدػ الحياة.

كعميػػو يػػرػ الباحػػث أف تعمػػيـ الكبػػار يعتبػػر كسػػيمة تسػػاىـ فػػي تطػػكير آليػػات تعكيتػػية لمتغمػػب

عمػ ػػى آ ػ ػػار االحػ ػػت ؿ اإلس ػ ػراميمي المباش ػ ػرة كغيػ ػػر المباش ػ ػرة  ,كاإلغ قػ ػػات  ,كزّج اةالؼ مػ ػػف الشػ ػػباب
كالشػػابات ف ػػي الس ػػجكف ,كحرمػػانيـ م ػػف اس ػػتكماؿ د ارسػػتيـ ,كت ػػلخير أك منػػ الػػدفعات المالي ػػة المس ػػتحقة
لدكلػة فمسػطيف ,إتػافة إلػى سياسػة اإلغػ ؽ كبنػا جػدار الفصػ العنصػرؼ ,كمصػادرة ا ارتػي ,كالتػػي
أ ػػرت سػػمبًا عمػػى ك يػػر مػػف جكانػػب حيػػاة الفمسػػطينييف ,فقػػد أدت إلػػى ارتفػػاع نسػػبة البطالػػة فػػي صػػفكؼ
الخ ػريجيف ,ممػػا أدػ إلػػى بػػط فػػي معػػدالت التنميػػة بشػػك عػػاـ ,كمػػا أ ػػرت سػػمبًا كبشػػك خػػاص عمػػى
الخطط التعميمية لك ازرة التربية كالتعميـ ,كمػا يفرتػو كػ ذلػؾ مػف تػغكطات اقتصػادية كاجتماعيػة كفنيػة
عمى الدكلة كالمكاطف كالمجتم  ,كمف بينيا نظاـ التعميـ الرسمي.
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كف ػػي كاق ػ ػ ا مػػػر فػػػنف العػػػالـ المتقػػػدـ لػػػـ يستشػ ػػعر أىميػػػة تعمػ ػػيـ الكبػػػار فحسػػػب ب ػ ػ رأػ فيػ ػػو
خيػ ػػا ًار اس ػ ػػتراتيجيًا نكعيػ ػػاً ال ينفصػ ػ ػ أبػ ػػدًا ع ػ ػػف متطمبػ ػػات النم ػ ػػك كالتنميػ ػػة كالتح ػ ػػديث  ,كمػ ػػف ى ػ ػػذا

المنطمػ ػ ػ ػ حس ػ ػ ػػمت ك ي ػ ػ ػػر م ػ ػ ػػف المجتمع ػ ػ ػػات ى ػ ػ ػػذه المس ػ ػ ػػللة بنص ػ ػ ػػدار تشػ ػ ػ ػريعات رس ػ ػ ػػمية لتعم ػ ػ ػػيـ
الكب ػ ػ ػػار  ,كاتخ ػ ػ ػػذت إجػ ػ ػ ػ ار ات كقػ ػ ػ ػكانيف مح ػ ػ ػػددة لتجدي ػ ػ ػػد رخ ػ ػ ػػص مزاكل ػ ػ ػػة المين ػ ػ ػػة حت ػ ػ ػػى يتس ػ ػ ػػنى

لممجتمع ػ ػػات التلك ػ ػػد م ػ ػػف تػ ػ ػكافر الت ػ ػػمانات الكافي ػ ػػة لك ػ ػػي ال يس ػ ػػتمر ف ػ ػػي المين ػ ػػة م ػ ػػف ال تتػ ػ ػكافر
لديػػ ػ ػػو الكفػػ ػ ػػا ة كالجػ ػ ػ ػػكدة  ,كمػ ػ ػ ػػف ال يتػػ ػ ػػاب مسػ ػ ػ ػػتجدات التغيػػ ػ ػػر المعرفػ ػ ػ ػػي كالتقنػ ػ ػ ػػي فػ ػ ػ ػػي صػ ػ ػ ػػميـ
تخصصػػ ػػو  ,ففػ ػ ػػي أكركبػػ ػػا كأمريكػػ ػػا كآسػ ػ ػػيا ك أفريقيػػ ػػا ىنػػ ػػاؾ حركػػ ػػة نشػػ ػػطة لتقنػ ػ ػػيف تعمػ ػ ػػيـ الكبػ ػ ػػار
اإللزامي(.السنب .)197 : 2012 ,

كنتيجػة لمػػا سػػب  ,فػػنف تعمػػيـ الكبػػار إذ يكتسػػب أىميػػة مت ازيػػدة عمػػى المسػػتكػ العػػالمي ,فػػنف ىػػذه

ا ىميػػة تػػزداد فػػي فمسػػطيف لمظػػركؼ التػػي تعيشػػيا فػػي ظػ االحػػت ؿ .ك مػػف خػ ؿ مػػا سػػب يمكػػف
إجماؿ أىمية تعميـ الكبار مف كجية نظر وزارة التربية والتعميم (2014ب) باةتي:
 .1مكجػػو إلػػى كافػػة الكبػػار مػػف أف ػراد المجتم ػ الفمسػػطيني مػػف عمػػر خمسػػة عشػػر فمػػا فػػكؽ ,لرف ػ

مستكػ الكعي لدييـ بلىمية التعّمـ ,كاتاحة الفرصة ليـ ل ستفادة مف البرام المتكفرة.

مكمػ ً لمعمميػػة التعميميػػة كالتنمكيػػة فػػي فمسػطيف ,حيػػث يعمػ عمػػى سػ ّػد
 .2يعتبػر تعمػػيـ الكبػػار ارفػػدًا ّ
ال غرات في نظاـ التعميـ الرسمي الناتجة عف الظركؼ السياسية كاالقتصادية التي تمر بيا الب د.
 .3ب ػرام تعمػػيـ الكبػػار مختمفػػة كمتنكعػػة ؛ لػػذا فيػػي تمبػػي االحتياجػػات المختمفػػة كالمتنكعػػة لقطػػاع

كاس ػ ػ مػ ػػف أف ػ ػراد المجتم ػ ػ  ,كتعم ػ ػ عمػ ػػى مسػ ػػاعدتيـ فػ ػػي االرتقػ ػػا بمسػ ػػتكػ معػ ػػارفيـ كميػ ػػاراتيـ

ػدعـ حصػػكليـ عمػػى فػػرص عم ػ  ,تػػمف المعػػايير الحاليػػة كالمتغي ػرة ,
كمػػؤى تيـ  ,ا مػػر الػػذؼ يػ ّ
كبالتالي يعم  ,عمى تحسيف أكتاعيـ المعيشية في كافة المجاالت االقتصادية كاالجتماعية .
يمبػي تعمػػيـ الكبػػار ,بشػػك مباشػػر أك غيػػر مباشػػر ,حاجػػة الدكلػػة فػػي سػػكؽ العمػ مػػف الكفػػا ات
ّ .4
كالك ػكادر المؤىمػػة تػػلىي ً ممتػػا اًز كبمػػا يتناسػػب م ػ الخطػػط التنمكيػػة الشػػاممة لمدكلػػة  .ك يسػػيـ تعمػػيـ

الكبار في التنمية المجتمعية مف خ ؿ رف مستكػ كعي ا فراد كالمجتمػ بشػك عػاـ  ,كفػي خطػط

برمتيػا,
التنمية االقتصادية بالحد مػف الفقػر كالبطالػة  ,كادمػاج الفمػات الميمشػة فػي العمميػة التنمكيػة ّ

كفػػي تطػػكير الم ػكارد البش ػرية لرفػػد االقتصػػاد كتعزيػػز اإلنتػػاج الم مػػر كالفعػػاؿ الػػذؼ يحق ػ ا فت ػ
لمجمي .
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 .5ي ػػؤدؼ تعم ػػيـ الكب ػػار إل ػػى االنفت ػػاح عم ػػى تج ػػارب ك قاف ػػات الش ػػعكب ا خ ػػرػ ,كتب ػػادؿ الخبػ ػرات
كاالستفادة منيا ,تمف إطار قافة كحتارة المجتم الفمسطيني.
(ك ازرة التربية كالتعميـ العالي  2014,ب .)10:
ك أتاؼ المطيري( )2013أىمية أخرػ لتعميـ الكبار كىي :

 .6مكاجية المشك ت التي يعيشيا المتعمـ الكبير مف خ ؿ تكظيف ما يتعممػو فػي حياتػو العمميػة ,
كيمكف أف يحدث ذلؾ مف خ ؿ االلتحاؽ ببرام تعميـ الكبار كاكتساب الميػارات ا ساسػية فػي حػ
المشك ت كالتدرب عمييا كاستخداـ أنماط التفكير ال زمة لذلؾ .
 . 7تنمية قدرة أفراد المجتم عمى التعايش م التكنكلكجيػا الحدي ػة ككسػامميا ك أدكاتيػا ك مكاكبػة كػ
جديد في ىذا المجاؿ (.المطيرؼ .)243 : 2013 ,

كما ذكر محمود( )2012أىمية أخرػ كىي :

 .8يعد تركرة مف تركرات الحياة في العالـ المعاصر .
 .9يعتبر ح مف حقكؽ اإلنساف ا ساسية ك ليس غاية في ذاتو .
 .10يمكف أف يساعد الفرد عمى زيادة كعيو الناقد كخيالو المبدع ( .محمكد .)252 :2012,

ويضيف الباحث أىمية أخرى:

 .11يسػػاعد عمػػى التصػػدؼ ل نقسػػاـ البغػػيض بػػيف شػػطرؼ الػػكطف  ,مػػف خػ ؿ فيػػـ الكبػػار لخطػػكرة

ىذا االنقساـ كاة ار السمبية التي لحقت كما زالت بلبنا الشعب الكاحد في كافة المجاالت .
مجاتت تعميم الكبار:

أشػػارت المصػػادر ا دبيػػة إلػػى العديػػد مػػف مجػػاالت تعمػػيـ الكبػػار كىػػي تختمػػف كتتعػػدد مػػف

مجتم ةخر ,كلكف يمكف تحديد المجاالت الرميسة لتعميـ الكبار فيما يمي :
 )1المجال األول  :محو األمية:
يعػد ىػذا المجػاؿ ا كلػى باالىتمػاـ فػي الػكطف العربػي  ,كبحسػب المنظمػة الدكليػة "ا لكسػك"

فػػنف عػػدد الػػذيف يعػػانكف مػػف ا ميػػة يبمػ ( )757مميػػكف شػػخص حػػكؿ العػػالـ فػػكؽ ( )15عػػاـ ,
بيػػنيـ ( )115مميكن ػاً فػػي مرحمػػة الشػػباب  ,ك ( )%59مػػف ى ػؤال إنػػاث  .كفػػي العػػالـ العربػػي ,
كاحػد مػػف كػ خمسػػة بػػالغيف يعػػاني مػػف ا ميػػة أؼ ( . )%19كتعػػد مكريتانيػػا ا عمػػى نسػػبة مػػف
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ا ميػػة فػػي العػػالـ العربػػي حيػػث بمغػػت ( , )%48تمتيػػا الػػيمف ( )%30ػػـ المغػػرب ( )%28ػػـ
مصر( , )%25فيما قطر لدييا النسبة ا دنى مف ا مية ( )%2فقط .
المصدر

><http://m.radiosawa.com/a/inter

(التاري  2016/03/09:الساعة 7:00ـ).
كيشػػم ىػػذا المجػػاؿ ا ف ػراد الػػذيف ال يسػػتطيعكف الق ػ ار ة كالكتابػػة س ػكا ً أمت ػكا سػػنكات فػػي
المدرسػػة س ػػابقًا ػػـ ترككى ػػا ,أك ل ػػـ يمتحق ػكا بي ػػا أصػ ػ ً  .كى ػؤال ا فػ ػراد ت ػػنظـ ليػػـ بػ ػرام لمح ػػك

أمي ػػتيـ ف ػػي مس ػػتكيات متتالي ػػة ,تب ػػدأ بتعم ػػيميـ مب ػػادػ القػ ػ ار ة كالكتاب ػػة كالحس ػػاب ,ػػـ يتم ػػك ذل ػػؾ
تعمي ػ ػ تعمػ ػػيميـ لمق ػ ػ ار ة كالكتابػػػة كالحسػػػاب  ,كيمكػ ػػف لصػ ػػغار السػػػف مػػػف أف ػ ػراد ىػ ػػذه الفمػ ػػة أف

يستكممكا تعميميـ المدرسي.
كنظ اًر ىمية ىذا المجاؿ  ,فقػد تطػكر مفيػكـ محػك ا ميػة تطػك اًر كبيػ اًر كخاصػ ًة بعػد الحػرب
العالمية ال انية  ,كفيما يمي أىـ مراح التطكر:
أ -مرحمػػة محػػك ا ميػػة اليجاميػػة  :ركػػزت ىػػذه المرحمػػة عمػػى معرفػػة الحػػركؼ اليجاميػػة أك مػػا
يسمى (فؾ الخط) ككتابة ا عداد كاإللماـ بالعمميات الحسابية ا رب .

ب -مرحمة محك ا مية في إطار التربيػة ا ساسػية  :فػي ىػذه المرحمػة يػتـ تزكيػد الػدارس بالحػد
ا دن ػػى مػػػف المعمكم ػػات كالميػػػارات ال زمػػػة بي ػػدؼ مسػػػاعدتو عمػ ػػى في ػػـ مشػػػك ت حياتػ ػػو
كتحسيف أحكالو المعيشية كمعرفة حقكقو ككاجباتو في المجتم .

ج -مرحمة المستكػ الكظيفي في الق ار ة كالكتابة  :أكدت عمػى تكػكيف مػكاطف يمعػب دك ًار فػاع ً
فػػي تنميػػة شخصػػيتو كمجتمعػػو مػػف خ ػ ؿ اإللمػػاـ بالمبػػادغ ا ساسػػية فػػي الن ػكاحي الدينيػػة
كالصحية كاالجتماعية كاالقتصادية .
د -مرحم ػػة مح ػػك ا مي ػػة ف ػػي إط ػػار التربي ػػة المس ػػتمرة  :ط ػػرح ى ػػذا المفي ػػكـ ف ػػي الع ػػاـ 1972ـ

عندما قدمت المجنة الدكليػة كالتػي شػكمتيا اليكنسػكك تقريرىػا الشػيير "تعمػـ لتكػكف" ككػاف أىػـ
مػػػا اقترحتػػػو "أف تتبنػ ػػى جمي ػ ػ الػػػدكؿ مبػ ػػدأ التربيػػػة المسػػػتمرة كفك ػ ػرة أساسػ ػػية فػ ػػي سياسػ ػػتيا
التربكي ػػة" كم ػػف ىن ػػا ل ػػـ تع ػػد عممي ػػة التربي ػػة محص ػػكرة داخػ ػ المؤسس ػػات التربكي ػػة فق ػػط بػ ػ

تستمر مدػ حياة الفرد .
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ق -مرحمة محك ا مية الحتارؼ  :طرح ىذا المفيكـ في العاـ 1973ـ فػي د ارسػة قػدمت إلػى
المجمػػس التنفيػػذؼ لممنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة كال قافػػة كالعمػػكـ  ,كقػػد أشػػارت الد ارسػػة إلػػى أف

ىناؾ نكعيف مف ا مية  :ا مية الكبرػ كىي أمية المجتمػ نفسػو  ,كىػي مػا يسػمى "ا ميػة
الحتارية"  ,كا مية الصغرػ "أمية ا فراد ا بجدية " كأف الصمة ك يقة بينيما .

(إبراىيـ . )30-28 : 2007 ,

 )2المجال الثاني  :مواصمة التعميم :
أ فراد ىذه الفمة مف الكبػار حصػمكا عمػى قػدر معػيف مػف التعمػيـ  ,لكػف انقطعػكا عنػو سػباب
عػدة :اقتصػادية ,اجتماعيػة ,تربكيػة ,سياسػػية.....ال  ,كبعػد فتػرة ازلػت ىػػذه ا سػباب  .كىنػا يقػدـ تعمػػيـ

الكبػػار مػػف خ ػ ؿ مؤسسػػات تربكيػػة متعػػددة فػػي التعمػػيـ الم ػكازؼ  ,كتتميػػز ىػػذه المؤسسػػات بعػػدـ كجػػكد
القيكد كالتكابط المتشددة المكجكدة في مؤسسات التعميـ النظامي م

 :شرط السػف  ,كتكقيػت الد ارسػة,

أك النظػػاـ المدرسػػي  ,ممػػا يتػػي حريػػة الحركػػة لمػػدارس كفق ػًا لطاقاتػػو ك قد ارتػػو  ,كىنػػا يمكػػف التمييػػز بػػيف
ث مف مؤسسات التعميـ المكازؼ كىي:
ا) مؤسسات لمكاصمة التعميـ العاـ  :م

المدارس الميمية كالتػي تخػدـ جػز ًا معػيف مػف الدارسػيف

كالػذيف يرغبػكف فػي مكاصػمة تعمػيميـ فػي المػرحمتيف اإلعداديػة  ,كال انكيػة كىػذه المػدارس تشػػرؼ

عمييا ك ازرة التربية كالتعميـ كأحيانًا تخت إلشراؼ الجيش .
ب) مؤسسػػات لمكاصػػمة التعمػػيـ الجػػامعي كالعػػالي  :كىنػػا يقتصػػر قبػػكؿ الدارسػػيف عمػػى كمي ػػات
نظرية معينة م

الحقكؽ كاةداب كغيرىا  ,كىذ النظػاـ ال يمػزـ الدارسػيف التفػرغ الكامػ لمد ارسػة

ب ػ يكفػػي حتػػكرىـ غالب ػًا نيايػػة العػػاـ أك نيايػػة الفص ػ الد ارسػػي  .كنجػػد إقبػػاؿ مػػف قب ػ الكبػػار
عمى م ػ ىػذا النػكع مػف التعمػيـ سػكا ً لمحصػكؿ عمػى مؤىػ جػامعي كؿ مػرة ممػا يترتػب عميػو
تحسػػيف فػػي الكت ػ االجتمػػاعي كاالقتصػػادؼ عمػػى حػ قػد س ػكا  .أك قػػد نجػػد مػػف الدارسػػيف مػػف
يحم مؤى جامعي كيرغب في الحصكؿ عمى مؤى جامعي جديد أك تغير دراستو .
ج) مؤسسات التعميـ الجامعي المفتكح  :كىي مؤسسات يمتح بيا الكبػار لمحصػكؿ عمػى مؤىػ
مػػا ,فم ػ ً فػػي جامعػػة القػػاىرة يكجػػد مركػػز التعمػػيـ المفتػػكح  ,كقػػد بػػدأ بمجػػاليف ا كؿ فػػي التعمػػيـ

التجػػارؼ  ,كال ػػاني فػػي التعمػػيـ الز ارعػػي كاستص ػ ح ا ارتػػي  .كحالي ػًا بػػدأت جامعػػة القػػاىرة فػػي
تقديـ برام في الترجمة كالدراسات القانكنية كاإلع ـ .

 )3المجال الثالث  :الدراسات الحرة :

كفييػا يػتـ التعمػيـ مػػف خػ ؿ رغبػة ا فػراد فػػي زيػادة تعمػيميـ بػالرغـ مػػف حصػكليـ عمػى قػػدر

مناسب مف التعميـ  .كمف المؤسسات التي تساعد عمى تحقي ىذه الرغبة :
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 .1مراكز كأقساـ الخدمة العامة التابعة لمجامعات .
 .2م اركػػػز كب ػ ػرام ال قافػػػة العماليػ ػػة  :كىػ ػػي تسػ ػػعى إلػ ػػى النيػ ػػكض بمؤسسػػػات التربيػ ػػة ال قافيػ ػػة
كالقكمية لمعماؿ  ,م

الجامعة العمالية في مصر .

 .3مراكز تعميـ المغات .

 .4مراكز لتعميـ الحاسكب .
 )4المجال الرابع  :الت ىيل والتدريب :
كىنػا يػػتـ تلىيػ مػف ىػػـ بحاجػػة إلػى تلىيػ لكػػي يػتـ إعػػدادىـ لمعمػ الػذؼ التحقػكا بػػو أك يػػتـ
تدريبيـ لرف مستكاىـ في مجاؿ تخصصيـ كي يتكيفكا م نكعية العم الجديد  .كمف ا م مػة عمػى

المؤسسػػات التلىيميػػة التدريبيػػة  :أقسػػاـ التػػدريب فػػي الػػك ازرات المختمفػػة كتػػدريب العػػامميف بالخػػدمات
العسكرية كالمعمميف كغير ذلؾ .
 )5المجال الخامس  :إعداد القيادات :

كفييػ ػػا يػ ػػتـ إعػ ػػداد الكب ػ ػػار الػ ػػذيف يتكلػ ػػكف مناصػ ػػب قيادي ػ ػػة فػ ػػي المجتم ػ ػ  ,كمػ ػػف ا م م ػ ػػة

عم ػ ػػى المؤسس ػ ػػات الت ػ ػػي تعمػ ػ ػ ف ػ ػػي ى ػ ػػذا المج ػ ػػاؿ م ارك ػ ػػز البح ػ ػػكث كاالستش ػ ػػارات  ,م ارك ػ ػػز إع ػ ػػداد
القي ػ ػ ػ ػػادات ال قافي ػ ػ ػ ػػة كالعمالي ػ ػ ػ ػػة كم ارك ػ ػ ػ ػػز إع ػ ػ ػ ػػداد القي ػ ػ ػ ػػادات اإلداري ػ ػ ػ ػػة كالفني ػ ػ ػ ػػة التابع ػ ػ ػ ػػة لم ػ ػ ػ ػػك ازرات
المختمفة( .إبراىيـ كدمحم . )184 : 2000 ,

وعميو مما سبق يمكن أن يضيف الباحث مجا ات آخر :
 )6المجال السادس  :إعداد األميات :
كفيي ػػا ي ػػتـ إعػػػداد الكب ػػار م ػػف اإلنػػػاث كال ت ػػي أص ػػبحف أميػػػات لتحمػ ػ مس ػػؤكلياتيف تجػ ػػاه
أطف ػ ػػاليف ,كالرت ػ ػػاعة كرعاي ػ ػػة ا طف ػ ػػاؿ ح ػ ػػدي ي الػػ ػكالدة  ,كتنظ ػ ػػيـ ا سػ ػ ػرة  ,كم ػ ػػف ا م م ػ ػػة عمػ ػ ػى
المؤسس ػػات الت ػػي تعمػ ػ ف ػػي ى ػػذا المج ػػاؿ م ارك ػػز الرعاي ػػة ا كلي ػػة التابع ػػة ل ػػك ازرة الص ػػحة ك الم ارك ػػز

التابعة لككالة الغكث  ,ك الجمعيات النسامية التي تعنى بشؤكف المرأة .

ىذا كيشم تعمػيـ الكبػار التعمػيـ النظػامي كغيػر النظػامي كالتعمػيـ المسػتمر  ,ككافػة أشػكاؿ

التعميـ غير الرسمي كالعتػكؼ المتاحػة فػي مجتمػ مػتعمـ يتسػـ بتعػدد ال قافػات  ,مجتمػ يكاجػو تحػديات
التطكرات العممية كالتكنكلكجية السريعة كالمت حقة ( .الصباغ . )250 :2006,
خصائص الكبار :
يتميز الكبار عف الصغار بالعديد مف الخصامص كالتي بػدكرىا تحػدد مػا البػرام الممكػف كتػعيا لمكبػار
في تك ىذه الخصامص  .كلع مف أىـ ىذه الخصامص :
 )1القدرة كالسرعة عمى التعمـ .
 )2الشعكر بالخج مف ارتكاب ا خطا كالخكؼ مف الكقكع فييا .
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 )3كجكد خبرات ك يرة كمتنكعة .
 )4الحاجة الداممة كالمستمرة لمتشجي عمى مكاصمة التعميـ .
 )5كجكد دكاف كحاجة ممحة نحك التعميـ .
 )6رفض االستس ـ ك مقاكمة التل ير عمييـ بشدة .
 )7شعكرىـ بالمم مف طكؿ مدة الدراسة .

 )8اإلدراؾ الكاعي ىداؼ مكاصمة التعميـ ( .عبد الفتاح .)372 : 2011 ,
ويضيف الباحث إلى ىذه الخصائص :
 )9الشعكر بالدكنية تجاه الصغار المتعمميف .

 )10الرغبة في تعمـ كسام التكنكلكجيا الحدي ة .

 )11الرغبة في التعبير عف آرامو ب قة ككتكح دكف خج .
سمات المتعممين الكبار :
نظػ ػ اًر التس ػػاع كش ػػمكلية مفي ػػكـ تعم ػػيـ الكب ػػار كتع ػػدد مجاالت ػػو كتن ػػكع الفم ػػات المس ػػتفيدة م ػػف

برامجػػو بػػد ًا مػػف ا مػػي الػػذؼ ال يق ػ أر كال يكتػػب كانتيػػا ً بفمػػة القيػػادات  ,فػػنف ذلػػؾ يتطمػػب معرفػػة سػػمات
المتعممػػيف الكبػػار مػػف أج ػ م ارعػػاتيـ عنػػد تصػػميـ كصػػياغة ب ػرام تعمػػيـ الكبػػار بصػػفة عامػػة  ,كب ػرام

محػك ا ميػػة بصػػفة خاصػػة  ,ك مكاكبػػة التطػكر فػػي مجػػاؿ التربيػػة كعمػػـ الػنفس مػػف أجػ تحسػػيف العمميػػة

التربكي ػػة سػ ػكا ً فػ ػي مج ػػاؿ الت ػػدريس أك الت ػػدريب  ,كعمي ػػو ف ػػنف المتعمم ػػيف الكب ػػار يتمتع ػػكف بالعدي ػػد م ػػف
السمات  ,كما أكردىا الصباغ ( )2006كالتي تميزىـ عف غيرىـ كمنيا :
 )1لػػدػ الكبػػار خب ػرات حياتيػػة متنكعػػة نتيجػػة اتسػػاع مجػػاالت االتصػػاؿ بالحيػػاة كادراكيػػـ لألنشػػطة
التي يمارسكن يا كبما لدييـ مف قدرات متعددة عمى التعمـ مف خ ؿ خبراتيـ الكاسعة .

 )2ل ػػدػ الكب ػػار ق ػػدرات مختمف ػػة كمتنكع ػػة عم ػػى ال ػػتعمـ كى ػػذا يتطم ػػب م ارع ػػاة الف ػػركؽ الفردي ػػة كزي ػػادة
الجرع ػػات التدريبي ػػة كتم يػ ػ ا دكار كتنكيػ ػ اس ػػتخداـ الم يػ ػرات كالحػ ػكاس المختمف ػػة كرب ػػط الم ػػادة

التعميمية كالمكقف التعميمي بلنشطة كقدرات المتعمميف ميما تنكعت .

 )3الكبػػار يتعممػػكف مػػا يركنػػو ميمػػا بالنسػػبة إلػػييـ كىػػذا يػػدفعيـ فػػي الغالػػب لمػػتعمـ كحتػػكر الب ػرام
كالس ػػعي الكتس ػػاب مي ػػارة أك معرف ػػة جدي ػػدة أك لص ػػن قػ ػرار بش ػػلف م ػػا  ,كعن ػػدما ي ػػدرؾ الكبػ ػػار

احتياجاتيـ لتعمـ شي ما يصبحكف أك ر قدرة عمى العم بشك مميز .

 )4لمكبػػار أدكار اجتماعيػػة متنكعػػة اكتسػػبكىا مػػف خ ػ ؿ معػػام تيـ المختمفػػة م ػ أف ػراد مجػػتمعيـ ,
كقد ينعكس ذلؾ عمى تعمميـ فيتمسككف بيا  ,كيسعكف إلػى تعمػـ مػا يطػكر مكػانتيـ االجتماعيػة
ف ػػي المجتمػ ػ كى ػػذا يتطم ػػب أف يك ػػكف المكق ػػف التعميم ػػي كالت ػػدريبي لمكب ػػار أك ػػر م

ا دكار كأف تكفر ليـ عكام استمرار تعمميـ ذاتيًا .
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م ػػة لي ػػذه

 )5الكب ػ ػ ػػار أس ػ ػ ػػرع ف ػ ػ ػػي اكتس ػ ػ ػػاب المعمكم ػ ػ ػػات كالمج ػ ػ ػػردات  ,كل ػ ػ ػػدييـ ق ػ ػ ػػدرات عم ػ ػ ػػى الم حظ ػ ػ ػػة
كالتحمي كالتعميـ كاستنتاج ا حكاـ كذلؾ بحكـ خبراتيـ كنتجيـ العقمي كالشخصي.
(الصباغ .)63 :2006,
ويضيف الباحث السمة التالية :
 )6يمتم ػػؾ الكب ػػار أفك ػػا اًر ك معتق ػػدات م ػػف الص ػػعب تغييرى ػػا بس ػػيكلة  ,إال إذا كج ػػدكا الق ػػدكة المقنع ػػة
كالمؤ رة عمييـ .

إت ػ ػ ػ ػػافة إل ػ ػ ػ ػػى الس ػ ػ ػ ػػمات الس ػ ػ ػ ػػابقة ف ػ ػ ػ ػػنف الكب ػ ػ ػ ػػار يفت ػ ػ ػ ػػمكف تركي ػ ػ ػ ػػز البػ ػ ػ ػ ػرام التعميمي ػ ػ ػ ػػة

كالتدريبي ػ ػ ػػة ح ػ ػ ػػكؿ مش ػ ػ ػػك ت ميداني ػ ػ ػػة كاقعي ػ ػ ػػة يتعرت ػ ػ ػػكف لي ػ ػ ػػا أ ن ػ ػ ػػا ممارس ػ ػ ػػاتيـ الحياتي ػ ػ ػػة المختمف ػ ػ ػػة

كك ػ ػ ػ ػذلؾ نج ػ ػ ػ ػػد أف ىن ػ ػ ػ ػػاؾ تباينػ ػ ػ ػ ػًا كاخت فػ ػ ػ ػ ػًا بػ ػ ػ ػػيف ق ػ ػ ػ ػػدرات الكب ػ ػ ػ ػػار كدكافعي ػ ػ ػ ػػـ كمس ػ ػ ػ ػػتكػ طمكح ػ ػ ػ ػػاتيـ
كتطمعاتيـ كشخصياتيـ ( .الصباغ .)64 :2006,
مبررات اتىتمام بتعميم الكبار :

إيماناً مف أىمية الكبار كمف أىمية تعميميـ كتكفير المناخ المناسب ليـ  ,لمػا لػذلؾ مػف أ ػر ىػاـ

في سير العممية التعميمية فقد حرصت المنظمات المعنية بتعميـ الكبار عمى تكفير كػ مػا يحتاجكنػو مػف
أج ػ رقػػييـ كتقػػدميـ فػػي شػػتى المجػػاالت  ,كلع ػ مػػف مبػػررات ىػػذا االىتمػػاـ بتعمػػيميـ مػػا أشػػارت إليػػو

إحدػ الدراسات ا دبية التي تناكلت ىذا المكتكع مف جكانب عدة كأىـ ىذه المبررات ما يمي :

 -1اةف كبعػػد زيػػادة التقػػدـ العممػػي التكنكلػػكجي الحػػادث فػػي العػػالـ أصػػب ىنػػاؾ تػػركرة لتربيػػة كتػػدريب
جمي المكاطنيف عمى السكا عمى اعتبار أنيـ القكػ البشرية العاممة .

 -2يعػػد تعمػػيـ الكبػػار عنص ػ ًار ىام ػًا فػػي تحقي ػ تفػػاىـ أفت ػ بػػيف ا جيػػاؿ الصػػاعدة  ,كاف ب ػرام تعمػػيـ
الكبػار تيػػدؼ إلػػى تحقيػ التقػارب الفكػػرؼ بػػيف المػكاطنيف كتجعميػـ مسػػتنيريف كأربػػاب أسػػر صػػالحيف
كعماؿ مدركيف منتجيف .

 -3نتيجػ ًة لمك افػػة السػكانية المطػػردة كالتػػي عممػت عمػػى تتػخـ مشػػكمة ا ميػػة  ,كالسػتمرار منػػاب ا ميػػة
كعجز الجيكد المبذكلة  ,ك ىذا يتطمب ح جذرؼ ليذه المشكمة .
 -4أصػب معمكمػًا لمجميػ أف ا ميػة تػػؤ ر فػي كفايػػة العػامميف فػي مجػػاالت اإلنتػاج كبالتػػالي فػي التنميػػة
االقتصػػادية كزيػػادة الػػدخ القػػكمي  ,لػػذلؾ أصػػب مػػف الكاجػػب القػػكمي القتػػا عمػػى ىػػذه المشػػكمة

بمختمف الكسام المتاحة  ( .النكرؼ .)70: 1980 ,
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ويضيف الباحث أيضا :

 -5نتيج ًة لألكتاع التي تمر بيا الػدكؿ العربيػة مػف حالػة الفرقػة كالنػزاع بػيف أبنػا الشػعب الكاحػد  ,ىػذا

يتطمػػب العم ػ عمػػى زيػػادة كعػػي الكبػػار بمػػا ي ػدكر مػػف حػػكليـ مػػف أخطػػار تيػػددىـ كتيػػدد ا جيػػاؿ

القادمة.
 -6نتيجػػة لزيػػادة أعػػداد العػػاطميف عػػف العم ػ مػػف خريجػػي الجامعػػات مػػف حممػػة البكػػالكريكس كالد ارسػػات
العميا.

كمتمعهمة .
متهمهمة ه
 -7ظيكر ا فكار كالمعتقدات الخاطمة نتيجة ظيكر تنظيمات ه
 -8نتيجػ ًة لمتطػكر اليامػ فػي مجػػاؿ البرمجيػات كالحاسػكب  ,أصػػب كػ مػػف ال يمػـ بيػا أمػػي  ,حتػى لػػك

كػاف يحمػ أعمػى المػػؤى ت العمميػػة  ,لػذلؾ تجػػد العديػػد مػف الكظػػامف اليػػكـ تشػترط حصػػكؿ المتقػػدـ
ليا عمى دكرات في الحاسكب .

برامج تعميم الكبار :
إف برام تعميـ الكبار ىي جز مف السياسات االجتماعيػة التػي يمكنيػا أف تمعػب دك ًار رميسػًا
ل ػػيس فق ػػط ف ػػي تص ػػحي أكج ػػو القص ػػكر الكات ػػحة ف ػػي نظ ػػاـ اإلنت ػػاج كالمجتمػ ػ  ,كلك ػػف أيتػ ػًا كمحف ػػز
لمتغييػػر ,فب ػرام تعمػػيـ الكبػػار بك ػ أشػػكاليا يمكػػف تنفيػػذىا بكاسػػطة منظمػػات غيػػر حككميػػة داخ ػ بنيػػة

محددة بذاتيا  ,كما يمكف لتعمػيـ الكبػار تنظػيـ حمقػات الد ارسػة كالنػدكات كا شػكاؿ ا خػرػ لمكصػكؿ إلػى

المعرفػػة التػػي يكػػكف فييػػا اإلنسػػاف مركػػز العمميػػة التعميميػػة  ,كيمكػػف لقػػادة النقابػػات كالنشػػطا السياسػػييف
كاالجتماعييف كنشطا اإلنترنػت كمعممػي الكبػار القيػاـ بػدكر فعػاؿ كتكحيػد جيػكدىـ إليجػاد منػاخ يكصػ
التغيير االجتماعي داخ حدكد النظـ السياسية كاالقتصادية الحالية ( .السنب .) 218 : 2012 ,
كعميػػو كممػػا سػػب كػػاف مػػف الكاجػػب عمػػى كاتػػعي ب ػرام تعمػػيـ الكبػػار االىتمػػاـ بيػػا لتػػؤتي

مارىا عمى الكجو المرغكب مف أج الكصكؿ بالمجتم إلى الرقي كالتطكر المنشكد .
أنواع برامج تعميم الكبار :

تختمف برام تعميـ الكبار باخت ؼ اليدؼ لك منيا كباخت ؼ فمة المتعممػيف مػف حيػث -

العمػػر كالمينػػة كالبيمػػة – كبػػاخت ؼ االسػػتراتيجية المتبعػػة فػػي تنفيػػذ ىػػذه الب ػرام كمػػف أم مػػة بػرام تعمػػيـ

الكبار:

 -1برنام محك ا مية .
 -2الدكرات التدريبية التي تنظميا المؤسسات المختمفة .
 -3برام الت قيف السياسي .
 -4برام الت قيف الغذامي .
 -5برام ال قافة العامة .
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 -6برام تعميـ المغات .
 -7برام الدراسات التكميمية كالدراسات العميا ( .السعيد.)22 :2006,
 -8برام تنمية المجتم .
 -9برام ال قافة الفنية .

 -10برام التدريب الميني .
 -11برام الت قيف الصحي .
 -12برام ال قافة االجتماعية .

 -13برام الحياة ا سرية السممية كال قافة العمالية.
 -14ب ػرام

قافػػة المجتم ػ كالتربيػػة الدينيػػة كاالقتصػػادية كغيرىػػا ك يػػر كالتػػي عػػدت أساس ػاً لمكبػػار

خاصة الذيف لـ يتمكا المرحمة ا ساسية .

ىػػذا كيعػػد تعمػػيـ الكبػػار شػػرطًا تػػركريًا لممشػػاركة الكاممػػة فػػي المجتم ػ  ,كسػػندًا رميسػػيًا لمتنمي ػة

المسػػتدامة التػػي تحػػافع عمػػى البيمػػة  ,كتعمػػيـ الكبػػار يشػػك اليكيػػة لككنػػو عمميػػة مسػػتمرة تعطػػي معنػػى
لمحياة ( .الجندؼ . )262 : 2011,
المواد التعميمية التي يمكن استخداميا في دروس محو األمية وتعميم الكبار:
إف كػ كسػام اإلعػ ـ مػف ا جيػزة العاديػة إلػػى أحػدث ا جيػزة الدقيقػة المعقػدة يمكػف أف تعػد مػػف
المكاد ال زمة لمحك ا مية كتعميـ الكبار  ,كيمكف تصنيفيا كما يمي :
 -1المادة المكتكبة :

أ -مطبكعة عمى كرؽ االستنس أك منسكخة بطريقة أخرػ .

ب -ما يكتبو المدرس عمى السبكرة .
 -2المادة الشفيية :

 )1مباشرة  :أ) ك ـ المدرس .
ب) حديث لشخص أك حكار م شخص م قف .
 )2منقكلة  :أ) إذاعات الراديك .

ب) الشرامط المسجمة .

 -3الكسام البصرية :
 )1ذات البعديف :
أ) الصكر  ,الرسكـ الخطية أك الصكر الفكتكغرافية .

ب) الرسكـ البيانية  ,الخرامط التخطيطية .
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ج) ا ف ػ ـ الصػػامتة  ,ش ػرامط الصػػكر (أف ػ ـ مؤلفػػة مػػف صػػكر سػػاكنة مذيمػػة بشػػركح تسػػتعم
ككسام إيتاح تعميمية).
 )2ذات أبعاد

ة:

أ) عينات لألشيا المستخدمة فع ً .

ب) نماذج .

 -4مادة سمعية بصرية :
أ) برام التمفاز .

ب) تسجي ت الفيديك .
ج) عركض فممية صكتية .

 -5طرؽ المشاركة :

أ) دركس كتجارب عممية في الفص .

ب) رح ت ميدانية كدركس عممية في المكق ا صمي .
ج) التم ي الدرامي (.سن . )22 : 1977 ,
كعميػػو كممػػا سػػب يػػرػ الباحػػث أنػػو مػػف الممكػػف أف يجمػ المعمػػـ بػػيف مػػادتيف أك أك ػػر مػػف ىػػذه
المػ ػكاد الم ػػذككرة ح ػػيف ت ػػدريس أؼ مكت ػػكع  ,بحس ػػب طبيع ػػة المكت ػػكع ال ػػذؼ يدرس ػػو  ,ف ػػبعض المػ ػكاد
كالعمكـ م ً يمكف استخداـ التجارب العممية  ,ك تسجي ت الفيديك باإلتافة إلى ك ـ المدرس .
معوقات جيود محو األمية وتعميم الكبار بفمسطين:

ىن ػػاؾ العدي ػػد م ػػف المعكق ػػات الت ػػي تكاج ػػو جي ػػكد مح ػػك ا مي ػػة كتعم ػػيـ الكب ػػار بفمس ػػطيف كيمك ػػف

تمخيص أىـ ىذه المعكقات مف كجية نظر الباحث في اةتي :
المعوق األول  :إحجاـ ا مييف عف االلتحاؽ بالدراسة  ,كقد يرج ىذا اإلحجاـ إلى عدة أسباب :
أ) شعكر الدارس بالخج ممف حكلو .

ب) بعض الدارسيف ال يركف فامدة لمتعميـ في حياتيـ .

ج) بعػض الدارسػيف يػركف أف كقػتيـ ال يسػم ليػػـ باالسػتمرار فػي الد ارسػة كذلػؾ النشػغاليـ بلعمػػاؿ
خاصة بيـ أك النشغاليـ بلمكر بيكتيـ كالزيارات العاممية أك سباب أخرػ .

د) بعض الدارسيف يركف أف عام السف ىك السبب كذلؾ لعدـ قػدرتيـ عمػى مكاصػمة التعمػيـ كذلػؾ
لكبر سنيـ .

ق) عػػدـ تػػكفير الح ػكافز الماديػػة كالمعنكيػػة لمدارسػػيف فػػي م اركػػز محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار ,كذلػػؾ
لتشجيعيـ عمى مكاصمة الدراسة أك االلتحاؽ بيا .
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ك) قمػػة الػػكعي بخطػػكرة ا ميػػة كآ ارىػػا عمػػى الفػػرد س ػكا كانػػت اقتصػػادية أـ اجتماعيػػة أـ سياس ػػية
....إل .

ز) بعض الدارسيف يتكقعكف أف يجدكا صعكبة في عممية التعميـ بعد أف يصمكا إلى ىذا السف.
ح) انشغاؿ بعض الدارسيف في أعماليـ كعدـ تكافر الكقت المناسب لمدراسة .

ط) بعض الدارسيف يشتككف مف بعد مراكز محك ا مية عف أماكف سكناىـ .

ال أـ
ؼ) ىناؾ أسػباب أخػرػ م ػ سػخرية اةخػريف مػف الػذيف يمتحقػكف بيػذه البػرام سػكا ً كػانكا رجػا ً
نسا ً .
المعوق الثاني  :تعف التمكي :
مف المعكقات التي تكاجو جيكد محػك ا ميػة كتعمػيـ الكبػار بفمسػطيف ىػك تػعف التمكيػ الػ زـ

بػػالرغـ مػػف الطمػػب المت ازيػػد عمػػى ب ػرام محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار  ,س ػكا ً لقمػػة اإلمكانػػات الماديػػة
الكاردة لمدكلة أك لتكجيو ىذه ا مكاؿ بكاب أخرػ قد تككف في نظر الساسة ذات أكلكية .
المعوق الثالث  :المناى الدراسية :

مف المعكقات أيتًا قػد يرجػ إلػى أف المنػاى الد ارسػية ال تتناسػب كسػف الدارسػيف أك أف الكتػب

غيػ ػػر مناسػ ػػبة أك أف ىػ ػػذه الب ػ ػرام الد ارسػ ػػية ال تتناسػ ػػب كاحتياجػ ػػاتيـ كرغبػ ػػاتيـ خصكص ػ ػًا فػ ػػي عص ػ ػرنا
الحػػالي ,عصػػر التقػػدـ كالنيتػػة العمميػػة  ,فػػاةف مػػف ال يػػتقف الحاسػػكب م ػ ً يعػػد متخمف ػاً عػػف ا مػػة ,
كذلؾ عدـ م ممة المناى الدراسية لطبيعة الكبار .

المعوق الرابع  :المعمـ :
مف المعكقات أيتًا أف المعمـ في برام محك ا ميػة كتعمػيـ الكبػار غيػر مييػل أصػ ً لمعمػ فػي ىػذا

المجاؿ ,أك لككنو معد أص ً لتعميـ الصغار أك معتاداً عمى تعمػيميـ  ,أك لككنػو ال يجػد الكقػت المناسػب
كذلؾ لككنو يعم كمدرس عادؼ في الصباح كفي المسا يعمػ فػي بػرام محػك ا ميػة كتعمػيـ الكبػار ,
مما يجعمو ال يؤدؼ ميمتو عمى الكجو ا كم  ,كحاؿ مد ار المراكز فك ير منيـ غير متفرغكف .

كقد يرج أيتػًا إلػى أف كميػات التربيػة فػي جامعاتنػا ال تحتػكؼ عمػى مقػررات خاصػة بتعمػيـ الكبػار ,
لتكفير المعمميف المؤىميف لمتدريس في مراكز محك ا مية كتعميـ الكبار .
المعــوق الخــامس  :عػػدـ تػكافر المبػػاني كا ػػاث كالخػػدمات التػػركرية م ػ التيكيػػة كاإلتػػا ة كالميػػاه .
فالمبػاني ىػػي نفسػػيا كا ػاث ىػػك نفسػػو الػذؼ يسػػتخدـ مػ الصػغار سػكا ً حجػػـ المقعػد أك لػػكف المبنػػى أك
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لػػكف الغػػرؼ الص ػػفية أك حتػػى الكسػػام المس ػػتخدمة فػػي تعمػػيـ الكب ػػار ىػػي نفسػػيا المس ػػتخدمة فػػي تعم ػػيـ
الصغار .
المشكالت التي تواجو مديرو مدارس محو األمية وتعميم الكبار :
يعاني مديرك مدارس محك ا مية كتعميـ الكبار شػلنيـ فػي ذلػؾ شػلف أؼ عمػ يقػكـ بػو اإلنسػاف
مف كجكد مشك ت تعترتيـ أ نا ممارستيـ أك قيػاميـ بكظػامفيـ ,عمػى أف ىػذه المشػك ت تختمػف مػف

مدرسػػة إل ػػى أخ ػػرػ  ,كمػػف بيم ػػة إل ػػى أخػػرػ تبعػ ػًا لظ ػػركؼ مػػدارس مح ػػك ا مي ػػة كتعمػػيـ الكب ػػار كطبيع ػػة
القامميف عمييا كمف أبرز ىذه المشك ت مف كجية نظر الخنكاوي ( )1996ما يمي :
 -1مش ػػكمة د ارس ػػة الكب ػػار مػ ػ الص ػػغار معػ ػًا ف ػػي ص ػػفكؼ مح ػػك ا مي ػػة كالمتابع ػػة مم ػػا يس ػػبب ع ػػدـ
استمرار دراسة الكبير .

 -2صغر سف المعمميف يحكؿ دكف استمرار الكبار في الدراسة .
 -3تزايد إقباؿ الدارسيف عمى التسجي في بداية الدراسة  ,ـ تقمص عددىـ بعد الدراسة .

 -4قمػػة الخب ػرة ف ػػي اإلدارة المدرسػػية  ,كعػػدـ التكجي ػػو السػػميـ م ػػف قب ػ المسػػؤكليف ف ػػي مجػػاؿ تعم ػػيـ
الكبار .
 -5حساسية الدارس الكبير كخكفو مف الفش .

 -6بعض إدارات التعميـ تطمب مف مدير المدرسة أف يرش المعمميف الذيف سػيقكمكف بالتػدريس فػي
الفت ػرة المسػػامية لمكبػػار  ,كلك ػف إدارة التعمػػيـ ال تعتمػػد ىػػذا الترشػػي  ,كتقػػكـ بترشػػي آخ ػريف ممػػا
يؤدؼ إلى عدـ اختيار ا فت مف المعمميف الذيف لدييـ خبرة كرغبة في التدريس لمكبار .

 -7يقػػكـ المشػػرفكف التربكيػػكف بػػدكر محػػدكد فػػي اإلش ػراؼ عمػػى المعممػػيف كتحسػػيف أداميػػـ فغالب ػًا مػػا
يتركز عمميـ في اإلش ارؼ عمى سير الدراسة كنسبة الحتكر كالغياب .
 -8ال تبػػػرز أىميػػػة تقػ ػػكيـ المعمػػػـ بمػػػدارس محػ ػػك ا ميػ ػػة  ,كمػػػا ىػ ػػك قػػػامـ لممعممػ ػػيف فػ ػػي المػ ػػدارس
الصباحية (النظامية) ( .الخنكاكؼ .) 35: 1996 ,

كيعتقد الباحث أف بعض ىذه المشػك ت مكجػكدة بم اركػز محػك ا ميػة كتعمػيـ الكبػار بمحافظػات
غزة سكا ً كانت تتب جيات حككمية أك غير حككمية  ,كيمكف لمباحث أف يتيف المشك ت التالية :
 -9عدـ كجكد مشرؼ تربكؼ مختص يتاب أدا المعمميف فػي ىػذه الم اركػز  ,ممػا يكلػد الفتػكر كعػدـ
االىتماـ مف قب المعمميف .

 -10قي ػػاـ بع ػػض المعمم ػػيف بت ػػدريس مػ ػكاد ف ػػي غي ػػر تخصص ػػيـ  ,مم ػػا يجعمي ػػـ غي ػػر متمكن ػػيف ف ػػي
التخصص الذؼ يدرسكف فيو .
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 -11طمػػب إدارة التعمػػيـ مػػف مػػد ار الم اركػػز بالتػػدريس فت ػ ً عػػف قيػػاميـ بالميػػاـ اإلداريػػة المنكطػػة
بيـ.

أساليب تعميم الكبار:
يتكق ػػف اختي ػػار الطريق ػػة الت ػػي هيعم ػػـ بي ػػا الكب ػػار عم ػػى أى ػػداؼ التعم ػػيـ كمت ػػامينو  ,كالمس ػػتكيات
المعرفي ػػة كال قافي ػػة كاالجتماعي ػػة كالميني ػػة كالنفس ػػية لمكب ػػار ,كتس ػػتخدـ ف ػػي تعم ػػيـ الكب ػػار ط ػػرؽ ش ػػتى :

المحاترة  ,كالمناقشة  ,كالحكار ,كتم ي ا دكار ,كالتعمـ بالمراسمة ,كالػتعمـ مػف هبعػد بالتمفػاز كالمػذياع ,
كالػػتعمـ بمعاكنػػة الحاسػػكب  ,كالمباريػػات التعميميػػة  ,كالمكاقػػف التػػي تحػػاكي الكاق ػ فػػي قطاعػػات كأعمػػاؿ

كميمات مختمفة  ,كالتعميـ مف خ ؿ العم اليكمي التعميـ عمى رأس العم  ,كغيرىا مف الطرؽ.
المصدر :

< > http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/325287

( التاري  2015/7/31 :ـ الساعة  11:30ص).
كسيستعرض الباحث بعض ىذه ا ساليب كالتي يمكف استخداميا في تعميـ الكبار كىي :
األسموب األول  :المحاضرة :

تتي المحاتػرة الفػرص لممتعممػيف لتركيػب الحقػام كاة ار كالمقارنػة بػيف كجيػات النظػر بطريقػة

قػػد ال تتيسػػر ليػػـ فػػي نطػػاؽ طػػرؽ أخػػرػ  ,كىػػي تسػػاعد عمػػى تنظػػيـ الحقػػام كالمعمكمػػات كاعمػػاؿ الفكػػر
فييا كاستدعاميا كعرتيا عمى نحك سميـ  .كلممحاترة الجيدة شركط يجب كتػعيا فػي االعتبػار كىػي:

اإلعداد المسب  ,التدرج ,إ ارة التساؤالت  ,المناقشة  ,التقكيـ  ,كالمتابعة .
األسموب الثاني  :الندوة :

ػادة جانبػػاف  :الجانػػب ا كؿ ىػػك مجمكعػػة مػػف المختصػػيف الػػذيف يعرتػػكف
يشػػترؾ فػػي النػػدكة عػ ً
كجيػػات النظػػر المختمفػػة حػػكؿ مكتػػكع معػػيف  ,كالجانػػب ال ػػاني مجمكعػػة كبيػرة مػػف المسػػتمعيف  .كلعقػػد

الندكة إج ار ات ك يرة يجب أخذىا بعيف االعتبار منيا :
 تحديد أىداؼ الندكة .-

تحديػػد نكعيػػة المحتػػكػ كمظػػاىر النشػػاط كالكسػػام التعميميػػة التػػي يمكػػف أف تػػؤدؼ إلػػى تحقي ػ

تمؾ ا ىداؼ .

 تحديد النكعيات كالمستكيات التعميمية لممستمعيف الذيف يسم ليـ بحتكر الندكة . -االتفاؽ عمى أسمكب تتاب الندكة .
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 تعريػف المسػتمعيف بالمختصػػيف المشػتركيف فػي النػػدكة كمجاليػا كخطتيػا كتمقػػي االستفسػارات مػػفالمستمعيف كتسجيميا كمناقشتيا كاتاحة الفرص لمجمي .
 تمخيص نتام المناقشة . تقكيـ الندكة .األسموب الثالث  :المقابمة :

تسػتخدـ المقابمػة بيػػدؼ التعػرؼ عمػى خبػرات الفػرد السػابقة أك تحديػػد مسػتكاه التعميمػي أك معرفػػة

اىتماماتػو كميكلػو كاتجاىاتػػو كمشػاعره كدكافعػػو كتطمعاتػو  ,كمػػا تسػتخدـ فػػي حػ المشػػك ت كفػي التقػػكيـ
كفي تحقي ا ىداؼ التالية :
 التعرؼ إلى نكع كقدر اإلشراؼ الذؼ ينبغي تكجييو إلى ك دارس . التعرؼ إلى أنكاع الكتب كالمراج التي تناسب الدارسيف . -التعرؼ إلى الظركؼ الشخصية لمدارسيف .

 -التعرؼ إلى أك ر أنكاع أساليب التقكيـ الذاتي م

مة لمدارسيف .

 التع ػػرؼ إل ػػى أنس ػػب الظ ػػركؼ ك ا كق ػػات الت ػػي يمك ػػف أف يح ػػدث فيي ػػا التكاصػ ػ ب ػػيف ال ػػدارسكالمؤسسة .

األسموب الرابع  :المراسمة :

كىك أسمكب يقكـ عمى نكع مف الحكار التربكؼ بيف المعمـ كالدارس يتكقف نجاحو عمى :

 التعرؼ إلى الخبرات التعميمية التي يتتمنيا البرنام . -أف تككف لديو الخبرة الكافية بلسمكب التعميـ بالمراسمة .

 أف يقكـ بتصحي أكراؽ الدارسيف فكر كصكليا إليو كاعطا التعميمات كالتكجييات التركرية . -كتابة تقارير إلى المكجييف بلكجو القصكر في البرام ككاجبات الدارسيف .

 كتابة تقارير إلى المكجييف عف الدارسيف التعاؼ كالذيف لـ يحققكا مستكػ ا دا المطمكب .األسموب الخامس  :الجماعة الصغيرة :

يمك ػػف م ػػف خػ ػ ؿ الجماع ػػة الص ػػغيرة إش ػػباع الحاج ػػات كتغيي ػػر االتجاى ػػات كتص ػػحي المف ػػاىيـ

الخاطمة مف خ ؿ ما يجرؼ بيف ا فراد كالمعمـ كبيف ا فراد أنفسػيـ لمتعبيػر عػف مشػاعرىـ كآراميػـ  .ك

عادة غراض متعددة مف أىميا :
يستخدـ أسمكب الجماعة ً

 -مناقشة ا فكار ا ساسية التي كردت في بعض المحاترات .

 متابعة برنام تعميمي إذاعي أك تميفزيكني كمناقشة ما جا بو .29

 -إج ار تدريبات أك زيارات ميدانية تطبيقًا لمعمكمات نظرية في إطار كاقعي .

 إج ػ ػ ار تجػ ػػارب معمميػ ػػة أك عػ ػػركض تكتػ ػػيحية أك مشػ ػػركعات بقصػ ػػد التكام ػ ػ بػ ػػيف الميػ ػػاراتكتدعيماً لمجكانب العممية مف السمكؾ .

 -تقكيـ مستكػ ا دا الذؼ يص إليو ك فرد في تك المستكػ ا م

المحدد لألدا .

(المقاني . )100-96 : 1977 ,

األسموب السادس  :المناقشة :

تستخدـ المناقشة لتنمية الميارات المعرفية كاالتجاىات كالمشاعر  .كليا عدة أشكاؿ أبرزىا:
 .1المناقشــة المفتوحــة :يػػتـ فييػػا طػػرح قتػػية أك مشػػكمة ذات صػػمة بمكتػػكع الػػدرس تم ػ نقطػػة
انط ؽ لممعمـ لبد المناقشة م ط بو.

 .2المناقشــة المخط ـ ليــا :يتميػػز ىػػذا النػػكع بػػالتخطيط المسػػب  ,فيحػػدد المعمػػـ محتػػكػ المناقشػػة
كا فكار التي تتناكليا ,كيصكغ ا سممة الرميسة التي سيطرحيا عمى ط بو.
 .3المناقشة التمقينية  :تؤكػد ىػذه الطريقػة عمػى السػؤاؿ كالجػكاب بشػك يقػكد الطػ ب إلػى التفكيػر
المسػػتق  ,كت ػػدريب الػػذاكرة .فا س ػػممة يطرحيػػا المعم ػػـ كفػ ػ نظػػاـ مح ػػدد يسػػاعد عمػ ػى اس ػػترجاع

المعمكمػػات المحفكظػػة فػػي الػػذاكرة ,كي بػػت المعػػارؼ التػػي اسػػتكعبيا الط ػ ب كيعززىػػا ,كيعم ػ

عمػػى إعػػادة تنظ ػػيـ الع قػػات بػػيف ى ػػذه المعػػارؼ  .كى ػػذا النػػكع مػػف المناقش ػػة يسػػاعد المعم ػػـ أف
يكشف النقاط الغامتػة فػي أذىػاف الطػ ب  ,فيعمػ عمػى تكتػيحيا بنعػادة شػرحيا مػف جديػد

أك عػف طريػ المناقشػة  .فالمراجعػة المسػتمرة لممػادة المدركسػة خطػكة خطػكة تتػي الفرصػة أمػػاـ
الطػ ػ ب لحف ػػع الحق ػػام المنتظم ػػة  ,كتعط ػػي المعم ػػـ إمكاني ػػة الحك ػػـ عم ػػى ط ب ػػو ف ػػي مػ ػػدػ
استيعابيـ لممادة الدراسية.
 .4المناقشة اتكتشافية الجدلية  :يعتبر الفيمسكؼ سقراط أكؿ مف اسػتخدـ ىػذه الطريقػة  ,فيػك لػـ
يكػػف يعطػػي ط بػػو أجكبػػة جػػاىزة  ,كلػػـ يكػػف ىدفػػو إعطػػا المعػػارؼ لمط ػ ب  ,كانمػػا كػػاف إ ػػارة
حػػب المعرفػػة لػػدييـ  .كاكسػػابيـ خب ػرة فػػي طػػرؽ التفكيػػر التػػي تيػػدييـ إلػػى الكشػػف عػػف الحقػػام

بلنفسػػيـ كالكصػػكؿ إلػػى المعرفػػة الصػػحيحة  .كقػػد سػػمي ىػػذا الشػػك التكليػػدؼ لممناقشػػة بالطريقػػة
السقراطية  ,في ىذه الطريقة يطرح المعمـ مشكمة محددة أماـ ط بو ,تشك محػك ًار تػدكر حكليػا
ا سػػممة المختمفػػة اليػػدؼ  ,فتػػكقع فػػييـ ىػػذه ا سػػممة معمكمػػات سػػب ليػػـ أف اكتسػػبكىا  ,كت يػػر
م حظاتيـ كخبرتيـ الحيكية  ,كيكازؼ الط ب بيف مجمكعة الحقام التي تكصػمكا إلييػا  ,حتػى

إذا أصبحت معركفة ككاتحة لدييـ يبدأ ىؤال في استخراج القكانيف كالقكاعد كتصػميـ النتػام ,

كىك ػػذا يكتش ػػفكف عناص ػػر االخ ػػت ؼ كالتش ػػابو  ,كيدرس ػػكف أكج ػػو التػ ػرابط كأس ػػباب الع ق ػػات ,
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كيستنتجكف ا جكبػة لألسػممة المطركحػة بطريػ االسػتدالؿ المنطقػي ,كبيػذا يسػتكعبكف المعػارؼ

بلنفسيـ دكف االستعانة بلحد .

 .5المناقشــة الجماعيــة الحــرة :فػػي ىػػذه الطريقػػة يجمػػس مجمكعػػة مػػف الط ػ ب عمػػى شػػك حمقػػة
لمناقشة مكتكع ييميـ جميعاً  ,كيحدد قامد الجماعػة  ,المعمػـ أك أحػد الطػ ب أبعػاد المكتػكع

كحدكده  .كيكجو المناقشة  ,ليتي أكبر قدر مف المشاركة الفعالة  ,كالتعبير عػف كجيػات النظػر
المختمفة دكف الخػركج عػف مكتػكع المناقشػة  ,كيحػدد فػي النيايػة ا فكػار اليامػة التػي تكصػمت
ليا الجماعة.

 .6الندوة  :تتككف مف مقرر كعدد مف الط ب ال يزيد عػددىـ عػف سػتة يجمسػكف فػي نصػف دامػرة
أمػ ػػاـ بقيػ ػػة الط ػ ػ ب .كيعػ ػػرض المقػ ػػرر مكتػ ػػكع المناقشػ ػػة كيكجييػ ػػا بحيػ ػػث يكجػ ػػد تكازنػ ػػا بػ ػػيف
المشتركيف في عرض كجية نظرىـ في المكتػكع  .كبعػد انتيػا المناقشػة يمخػص أىػـ نقاطيػا .

كيطمب مف بقية الط ب تكجيػو ا سػممة التػي ػارت فػي نفكسػيـ إلػى أعتػا النػدكة  ,كقػد يكجػو
المقرر إلييـ أسممة أيتًا ,ـ يقكـ بتمخيص نيامي لمقتية كنتام المناقشة .
المصدر  :فيس بكؾ
<https://www.facebook.com/permalink.php?id=105719262861913&story_fbid=21
> 238584481 5160

) التاري 2015/12/29 :ـ الساعة 9:10ـ ).
 .7المناقشة الثنائية  :كفييا يجمس طالباف  ,كيقكـ أحدىما بدكر السام  ,كاةخر بػدكر المجيػب ,
أك قد يتبادالف المكتكع كالتساؤالت المتعمقة بو.
المصدر:

><http://vb.mediu.edu.my/showthread.php?t=105285

)التاري  2015/12/29 :الساعة 9:30ـ).
ممػػا سػػب يػػرػ الباحػػث أنػػو مػػف الممكػػف الجمػ بػػيف أسػػمكبيف أك أك ػػر مػػف ىػػذه ا سػػاليب عنػػد
تعمػيـ الكبػػار كعػػدـ اقتصػػارىا عمػػى أسػػمكب كاحػػد كالمحاتػرة مػ ً حتػػى ال يشػػعر الكبػػار بالممػ  ,كلكػػي

يتػػاح ليػػـ الفرصػػة ل ستفسػػار عمػػا يػػدكر فػػي أنفسػػيـ مػػف استيتػػاح لمعمكمػػة ىنػػا كمعمكمػػة ىنػػاؾ  ,أك
لمتعبير عف أنفسيـ كاشراكيـ في التفكير في ح المشك ت التي تعترتيـ .
التقويم في تعميم الكبار:

ػز عػف غيػره مػف أنػكاع التعمػيـ  ,فػنف أسػاليب تقػكيـ اإلنجػاز فيػو
إذا كاف تعميـ الكبار مجػاالً متمي ًا

أيتػا متميػزة عػف ا سػاليب التػي تسػتخدـ فػي تعمػيـ الصػغار كفػي التعمػيـ النظػامي بكجػو
يجب أف تككف ً
عاـ .كىناؾ مبادغ تحكـ عمميات تقكيـ تعميـ الكبار ,مف أبرزىا ما يمي :
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 -1التق ػػكيـ ال ػػذاتي ال ػػذؼ يت ػػطم ب ػػو الم ػػتعمـ الكبي ػػر  ,كمجمكع ػػة المتعمم ػػيف أفتػ ػ ك يػ ػ ًار م ػػف تق ػػكيـ
اةخريف.

 -2يجػػب أف تتعػػدد طػػرؽ التقػػكيـ فػػي تعمػػيـ الكبػػار لتشػػم الم حظػػة كالتقػػدير النػػكعي كالكمػػي لعكامػػد
التعميـ ,كاالختبارات العممية اإلسقاطية  ,كاختبارات المكاقف الكاقعية كاالفتراتية .

 -3أف تكػػكف عمميػػات التقػػكيـ جػػز اً أساسػػياً فػػي نسػػي البرنػػام  ,بمعنػػى أف يكػػكف التقػػكيـ جػػز اً مػػف
عممي ػػة التعم ػػيـ  ,كاس ػػتخداـ المػ ػكاد كا جيػ ػزة  ,كمتابع ػػة عممي ػػات ا دا  ,كأف يك ػػكف التق ػػكيـ عمػ ػ ً
مستم ًار عبر مراح البرنام كفي كحداتو المختمفة .
 -4يجب أف يككف التقكيـ معنياً بتقدير النتام التي يفرزىا التعمػيـ أك ػر مػف عنايتػو بحسػابات الطاقػات
التي بذلت في البرنام .

 -5أف تتػػدرج عمميػػات التقػػكيـ  ,كأف تتحػػكؿ ا ىػػداؼ التػػي تتحق ػ فػػي م ارح ػ برنػػام التعمػػيـ ا كلػػى

إلى كسام لتحقي أىداؼ أعمى منو .
< >http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/325287
المصدر :
(التاريخ  ..32/6/13:الساعة  33:1.م)
كيتف الباحث م ىذه المبادغ كالتي مف الممكف أف تجع عممية التقكيـ ذات معنى كأىمية
بالنسبة لمكبار كالمعمميف عمى ق
حد سكا .
أىمية البحث في أعداد األميين :

يػػرػ الباحػػث أف فمسػػطيف تعػػاني عمكمػاً كمحافظػػات غػزة خصكص ػاً مػػف مشػػاك فػػي جمي ػ

القطاعات الخدمية  ,كذلؾ بسبب متايقات االحت ؿ اإلسػراميمي لمفمسػطينييف كبسػبب الحصػار الظػالـ
المفػركض عمػى محافظػات غػزة  ,إال أف المشػاك فػي قطػػاع التعمػيـ تعتبػر مػػف المشػاك الخطيػرة التػػي
يع ػػاني مني ػػا س ػػكاف محافظ ػػات غػ ػزة  ,كأخط ػػر المش ػػاك ف ػػي قط ػػاع التعم ػػيـ ى ػػي مش ػػكمة التس ػػرب م ػػف

المدرسػػة لمػػا يترتػػب عمييػػا مػػف أت ػرار اجتماعيػػة  ,اقتصػػادية  ,بيميػػة  ,سياسػػية كدينيػػة  ,ممػػا يعي ػ

التنميػػة كالتقػػدـ  .فالتسػػرب مػػف المدرسػػة كخصكصػاً فػػي الم ارحػ ا كلػػى مػػف التعمػػيـ يػػؤدؼ إلػػى الرجػػكع

إلػػى ا ميػػة  ,كالتػػي تعتبػػر انح ارف ػًا خطي ػ ًار يفتػػؾ فػػي المجتم ػ كييػػدد أمنػػو كاسػػتق ارره  ,لػػذلؾ فػػنف العم ػ

عمػ ػػى التقمي ػ ػ مػ ػػف أعػ ػػداد الط ػ ػ ب المتس ػ ػربيف يعػ ػػزز الكفػ ػػا ة التعميميػ ػػة  ,كيزيػ ػػد مػ ػػف نسػ ػػبة الط ػ ػ ب
المتعمميف ,كالذؼ بدكره يقم نسبة ا مية .

كلع البحث في أعداد ا مييف كما ذكر سيف ( )2007يبيف ما يمي :

 -1المسػػتكػ ا كؿ الػػذؼ كص ػ إليػػو تطػػكر النظػػاـ التعميمػػي  ,كخاصػػة مػػف الناحيػػة الكيفيػػة  ,ك المػػدػ
الذؼ كصمت إليو الدكلة في تحقي أىدافيا .

 -2المستكػ ال اني قدرة النظاـ التعميمي عمى تخري أكبر عدد مف الط ب قياسًا بالداخميف إليو .
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 -3المستكػ ال الث تشػخيص الكاقػ  ,لكتػ المعالجػات المناسػبة كمعرفػة سػبب أميػة الػذككر كاإلنػاث
في الريف كالحتر.

الرب ػ تقػػكيـ االسػػتمرار فػػي المدرسػػة  ,كتحديػػد بدايػػة المشػػكمة ( فػػي أؼ مرحمػػة كفػػي أؼ
 -4المسػػتكػ ا
صف مف صفكفيا) ( .سيف . )499 :2007 ,
أىداف محو األمية و تعميم الكبار :

إف أؼ عم تربكؼ ناج البد لو مف أىداؼ تكت لتحدد مسػاره مػف أجػ الكصػكؿ إلػى مػا

يرنػػك إليػػو  ,ك تػػزداد أىميػػة تحديػػد ا ىػػداؼ كصػػياغتيا فػػي ب ػرام محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار لمسػػاعدة
الكبار عمى تحقيػ غايػاتيـ  ,لػذلؾ يسػعى برنػام تعمػيـ الكبػار ك محػك ا ميػة إلػى تحقيػ مجمكعػة مػف

ا ىداؼ كىي :

 -1اليدف األول  :تنمية ممكة القػ ار ة كالمطالعػة باسػتمرار  ,بقصػد المتعػة كاالسػتزادة مػف المعرفػة ,
ليعتمد الكبير عمى نفسو في التعمـ الذاتي .

 -2اليـــــدف الثـــــاني  :تنمي ػ ػػة معػ ػػارؼ الكبي ػ ػػر بتعػ ػػاليـ اإلسػػ ػ ـ كأحكامػ ػػو ا ساس ػ ػػية فػ ػػي العب ػ ػػادات
كالمعام ت .
 -3اليــدف الثالــث  :تنميػػة معرف ػة الكبيػػر بػػالعمكـ االجتماعيػػة كالطبيعيػػة بمػػا يمكنػػو مػػف فيػػـ نفسػػو
كبيمتو المحمية  ,كمكطنو الصغير ككطنو العربي الكبير  ,كص تيما بالعالـ  ,فيمػًا عمميػًا يعرفػو
بمراح تقدـ ب ده  ,كمشك تيا كأكتاعيا  ,كيبعػث فػي نفسػو شػعك اًر بػالكال لكطنػو كال قػة بلمتػو
كاالرتباط بيما  ,كاالعتزاز بمقكماتيما  ,كالعم عمى تقدميما تمف حدكد عممو كاختصاصو .

 -4اليــدف الرابــع  :تعزيػػز معػػارؼ الكبػػار بمػػا مػػتيـ مػػف أمجػػاد إس ػ مية كعربيػػة كحتػػارة عالميػػة
عريقػة  ,كبمػا لػكطنيـ مػف م ازيػػا جغرافيػة كطبيعيػة كاقتصػادية  ,كبمػا لمكانتػػو مػف أىميػة بػيف أمػػـ
الدنيا.

 -5اليـــدف الخـــامس  :رفػ ػ المس ػػتكػ الص ػػحي الف ػػردؼ كالجم ػػاعي  ,ع ػػف طريػ ػ نش ػػر المعمكم ػػات
الصحية الصحيحة كتنمية العادات الصحية  ,بحيث تتم

ىذه العادات سمككاً كعم ً .

 -6اليدف السادس  :رف المسػتكػ االقتصػادؼ الفػردؼ كالجمػاعي  ,كزيػادة الػدخ الػكطني  ,كذلػؾ
بنتاحة فرص تعميمية متسػاكية لمجميػ  ,عػف طريػ تنكيػ البػرام التعميميػة  ,بحيػث تتمشػى مػ

رغبات ا فراد كميكليـ مف ناحيػة  .كتفػي مػف ناحيػة أخػرػ بحاجػات الػب د القاممػة كالمنتظػرة فػي
جمي ػ المجػػاالت  ,تػػمف خطػػة اقتصػػادية كطنيػػة عمػػى مسػػتكػ القطػػر  ,كقكميػػة عمػػى مسػػتكػ

الكطف العربي .

 -7اليــدف الســابع  :رف ػ مسػػتكػ التػػركي الفػػردؼ كالجمػػاعي عػػف طري ػ تنميػػة العػػادات الصػػحيحة
السميمة كتطكير مختمف أكجو الفف الشعبي الكطني كالعربي  ,كتذكؽ الفنكف الجميمة .
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 -8اليــدف الثــامن  :إكسػػاب الكبػػار الميػػارات الحركيػػة التػػي تسػػتند إلػػى القكاعػػد الرياتػػية كالصػػحية
الس ػػميمة لبن ػػا الجس ػػـ الس ػػميـ  ,حت ػػى ي ػػؤدؼ الف ػػرد كاجبات ػػو  ,ف ػػي خدم ػػة نفس ػػو كمجتمع ػػو بش ػػك
صحي .

 -9اليــدف التاســـع  :تنميػػة مبػػادغ احت ػراـ العم ػ اليػػدكؼ الش ػريف بك ػ صػػكره كأشػػكالو  ,كالشػػعكر
بفامدة الميف كالحرؼ لممجتم كتقدير أصحابيا .

 -10اليدف العاشر  :تنمية نكاحي االبداع عند المكىكبيف  ,كاتاحة الفرص لممتخمفػيف لمنمػك تػمف
حدكد إمكاناتيـ .
 -11اليــدف الحـــادي عشـــر  :تزكيػػد الكبػػار بمبػػادغ لغػػة أجنبيػػة مػػف المغػػات الحيػػة عمػػى ا ق ػ ,
لتك ػػكف عكنػ ػاً لي ػػـ ف ػػي متابع ػػة التحص ػػي إل ػػى مس ػػتكيات أعم ػػى  ,كلتمكي ػػنيـ م ػػف ع ػػرض أفك ػػارىـ

كقتايا أمتيـ إلى المجتمعات ا خرػ ( .المكمني . )49 : 1983 ,

 -12اليــدف الثــاني عشــر  :المسػػاىمة فػػي إعػػداد القػػكػ العاممػػة الفعالػػة القػػادرة عمػػى المشػػاركة فػػي
تنمية المجتم كتطكيره .

 -13اليــدف الثالــث عشــر  :تكػػكيف الم ػكاطف المستبصػػر ال ػكاعي بتطػػكرات مجتمعػػو كالقػػادر عمػػى
ممارسة مسمكلياتو الفردية كاالجتماعية .
 -14اليــدف الرابــع عشــر  :تكػػكيف الفػػرد الػػذؼ لديػػو الرغبػػة فػػي التعمػػيـ كالمعرفػػة كالمتقب ػ لمتطػػكير
كالتجديد كلديو القدرة عمى مكاصمة تعميمو الذاتي كالمستمر مدػ الحياة .

(النكرؼ .)71: 1980,

ويضيف الباحث األىداف التالية :

 -15اليــدف الخــامس عشــر  :إكسػػاب الكبػػار الميػػارات ا ساسػػية فػػي الق ػ ار ة كالكتابػػة كالحسػػاب .
بما يت

ـ م احتياجات المؤسسات التي يتعاممكف معيا.

 -16اليــدف الســادس عشــر  :إكسػػاب الدارسػػيف الميػػارات الحياتيػػة كالخب ػرات العمميػػة التػػي ت مػػـ
المجاالت المينية التي يتعاممكف معيا .

 -17اليــدف الســابع عشــر  :تزكيػػد الكبػػار بالمعمكمػػات ا ساسػػية التػػي تغطييػػا المقػػررات الد ارسػػية
بالتعميـ ا ساسي .

 -18اليدف الثامن عشر  :زيادة الشعكر بالقيـ الدينية لػدػ الكبػار ك تكتػي المفػاىيـ كالسػمككيات
السميمة التي تمكنيـ مف التعام م المجتم بالشك ا نسب .
 -19اليدف التاسع عشر  :العم عمى غرس االتجاه العممي .
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أنشطة تعميم الكبار :
لػ ػػدػ الكبػ ػػار خب ػ ػرات حياتيػ ػػة مختمفػ ػػة كمتعػ ػػددة نتيجػ ػػة اتسػ ػػاع خب ػ ػراتيـ كاتصػ ػػاليـ بالحيػ ػػاة
كادراكيػػـ لألنشػػطة التػػي يمارسػػكنيا كبمػػا لػػدييـ مػػف قػػدرات متعػػددة عمػػى الػػتعمـ  .لػػذلؾ كجػػب التنكيػ فػػي
ا نش ػػطة الت ػػي يقكم ػػكف بي ػػا كالتنكيػ ػ ف ػػي اس ػػتخداـ الم يػ ػرات كالحػ ػكاس المختمف ػػة كرب ػػط الم ػػادة التعميمي ػػة
كالمكقف التعميمي بلنشطة كقدرات المتعمميف ميما اختمفت .
ىذا ك تتنكع أنشطة تعميـ الكبار ما بيف :

أ) برامج التعميم العالجي ( محك ا مية اليجامية – محك ا مية الكظيفية ) كغيرىا .
ب) األنشطة التعميمية التعممية المقدمة لممتسربيف بعد المرحمة ا ساسية .
ج) األنشــطة التعميميــة الموجيــة نحػػك ( التػػدريب الػػكظيفي – التػػدريب المينػػي )  ,ككػػذلؾ نح ػك تعيػػيف
الميرة مف ا طبا كالميندسيف .
د) األنشطة السياسية المرتبطة بتربية الككادر السياسية .

ق) أنشطة تعميم تحق كعي صحي كاجتماعي كأسرؼ .

ك) أنشطة تعميمية مف أج تحقي الذات كىي برام تعميـ اةداب كالفنكف .
ز) البرامج الموجية الست مار أكقات الفراغ ( .أحمد كعبد الجكاد .) 131 : 2012 ,
ممػػا سػػب يتت ػ أف ىنػػاؾ العديػػد مػػف ا نشػػطة التػػي يمكػػف اسػػتخداميا م ػ الكبػػار  ,كلكػػف
يجب مراعاة استخداميا حسب الفمة المستيدفة  ,لكي تحق ا ىداؼ المرجكة منيا .
أىمية إعداد معممي تعميم الكبار :
يعد إعداد المعمـ عنص ًار حيكيًا في تككيف الككادر العاممة كخاصة فػي مجػاؿ تعمػيـ الكبػار ,
إذ بدكف اإلعػداد كالتػدريب الجيػد يصػب العمػ فػي ىػذا المجػاؿ عشػكامياً ال يحقػ المػراد منػو  ,بػ عمػى

العكس فنف نقص العناصر المدربة كالمؤىمة مف شػلنو أف يم ػ نكعػاً مػف اليػدر التربػكؼ بػالمعنى الكمػي

كالكيفي ( .الشافعي ك كزير . )151: 2001,

لذلؾ يعتقد الباحث أنو مف الكاجب عمى المسؤكليف إف أرادكا أف يحققكا اليدؼ المنشػكد مػف

تعميـ الكبار أف يكلكا إعداد معمـ الكبار أىمية كبيرة لكي يككف العم ناج عمى أكم كجو .
الشروط الواجب توافرىا في معممي تعميم الكبار :

ىنػػاؾ العديػػد مػػف الشػػركط الكاجػػب تكافرىػػا فػػي معممػػي الكبػػار أك فػػيمف يق ػ عمػػييـ االختيػػار

لمعم في مجاؿ تعميـ الكبار كما ذكرىا نصار كالركيشد( )2000كمف أىـ ىذه الشركط :

51

 -1تػكافر الخب ػرة كالممارسػػة العمميػػة باإلتػػافة إلػػى التخصػػص فػػي مجػػاؿ تػػدريس مكتػػكع معػػيف أك
ميارات معينة .
 -2تكافر الخبرة االجتماعية كالخمفية ال قافية الكاسعة فت ً عػف ميػارات العمػ االجتمػاعي كالػكعي
بديناميات الجماعة كالكعي السياسي كاالجتماعي .

 -3ت ػكافر الحمػػاس لتػػدريس الكبػػار كتػػدريس مكتػػكعاتيـ م ػ تعزيػػز ىػػذا الحمػػاس بنػػكع م ػف أن ػكاع
االلتزاـ.

 -4تػكافر القػػدرة لػدييـ عمػػى تحميػ الظػػركؼ االجتماعيػػة التػي يعممػػكف فييػا  ,كذلػػؾ مػف أجػ تييمػػة
البيمة المناسبة لمتعميـ .

 -5يجب أف يككنكا عمى استعداد لتفيـ اةخريف كقبكليـ كالتسام معيـ أك عمػى ا قػ لػدييـ القػدرة
عمى تعمـ ذلؾ .

 -6يجػػب أف يمتمك ػكا بعػػض السػػمات الشخصػػية م ػ  :حػػب اةخ ػريف  ,كركح المػػرح  ,كالتكات ػ ,
كاالىتماـ بالناس مف أج زيادة فعاليتيـ في قيادة الكبار .

 -7يجػػب أف يتميػػزكا باالبتكاريػػة فػػي التفكيػػر فيمػػا يتعم ػ بطػػرؽ التػػدريس كلػػدييـ الرغبػػة فػػي تجريػػب

طرؽ جديدة لتمبية االحتياجات المتغيرة لمكبار  ,كما يجب أف يككف اىتمػاميـ بنمػك ا فػراد أك ػر
مف اىتماميـ بتقديـ الحقام .

 -8أف يمتمكػكا الخبػرة السػابقة فػي التػدريس مػ القػدرة عمػى تكييػف ىػذه الخبػرة مػ احتياجػات الكبػػار
كخصامصيـ .

 -9أف يمتمككا اإلدراؾ الكافي بالفركؽ بيف الكبار كالصغار كانعكاس ذلؾ عمى تعميـ الكبار .
( نصار كالركيشد . ) 225 : 2000 ,
ويضيف الباحث الشرط التالي :
 -10أف يمتمككا الصبر ك القدرة عمى إقناع اةخريف  ,كالتل ير عمييـ .
تعامل المعممين الفاعمين مع كبار السن :
مف ا ساليب الناجحة التي يستخدميا المعمـ الناج الفعاؿ أ نا تعاممو م كبار السف :
أ) يستخدـ أساليب متنكعة  ,كالمحاترة كالكسام المسمكعة كالمقرك ة كالمرمية .
ب) يقكـ بنعطاميـ الفكرة كالمكتكع قب النتام .
ج) ال يستخدـ مصطمحات أجنبية ككممات غير كاتحة .
د) ال يغرقيـ في التفاصي الدقيقة .

ق) يحترـ مكانتيـ االجتماعية  ,كال يتجاى سنيـ .
قافتيـ .

ك) ال يقكـ بالتعام معيـ ب قافتو  ,كال يتجاى
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ز) يتركيـ يعبركا عف آراميـ بحرية تامة ( .العكركش . )345 , 2005 ,
كما و يضيف الباحث أيضا :

ح) ال يتعام معيـ كما يتعام م الصغار سكا ً باستخداـ طريقة التدريس أك الحػديث معيػـ كانمػا
يراعي أنيـ مركا بخبرات ك يرة كمتنكعػة قػد تحتػاج إلػى تقػكيـ  ,كقػد تكػكف جػديرة باالىتمػاـ كمػف
الممكف االستفادة منيا .

ط) ال ينبغػػي تعزيػػزىـ كتعزيػػز الصػػغار كالتصػػفي ليػػـ م ػ ً  ,ب ػ يمكػػف تعزيػػزىـ بتشػػجيعيـ عمػػى
العم الذؼ قامكا بو  ,أك عرض قصص نجاحيـ .

ؼ) يستم إلى ىمكميـ كمشاكميـ  ,كيشعرىـ باىتمامو بيـ كتعاطفو معيـ .
السمات الشخصية لألمي :

ىن ػػاؾ العديػػػد مػػػف السػ ػػمات الت ػػي يتسػػػـ بيػػػا الشػػػخص ا مػ ػػي كيتمي ػػز بيػػػا عػ ػػف غي ػ ػره مػ ػػف

المتعمميف  ,كمف الممكف حصر ىذه السمات فيما يمي :
 -1الجي بالق ار ة كالكتابة كالعمميات الحسابية ا ساسية .

 -2الجي ػ ػ با نظمػ ػػة كالق ػ ػكانيف كالتش ػ ػريعات كالتعميمػ ػػات كتػ ػػعف القػ ػػدرة عمػ ػػى فيميػ ػػا كتقبميػ ػػا
باإلتافة إلى عدـ إطاعتيا أحياناً.

 -3الجي بحقكقو ككاجباتو .

 -4عدـ المحافظة عمى البيمة كالجي با مكر الصحية سكا ً الكقامية منيا أك الع جية .
 -5قمة انتفاعو بالخدمات التي تقدميا لو الدكلة م عدـ محافظتو عمييا .
 -6قناعتو بك ما ىك تقميدؼ كرفتو لمتغيير كالتجديد .
 -7ال يقبػ إدخػػاؿ الكسػػام العمميػػة كالتكنكلكجيػػة الحدي ػػة فػػي ا عمػػاؿ كالنشػػاطات التػػي يزاكليػػا
إال بصعكبة بالغة  ( .الصكفي .)81 :1979,

ويمكن لمباحث أن يضيف السمات اآلتية :

 -8يغمب عميو زيادة مشاكمو ا سرية كاالجتماعية .
 -9عدـ قدرتو عمى تقدير ظركؼ اةخريف كمراعاتيـ .

كنتيجػػة لػػذلؾ فػػنف ا مػػي غالبػاً مػػا يتسػػـ بقمػػة كتػػردؼ نكعيػػة اإلنتػػاج لديػػو كانخفػػاض مسػػتكػ

دخمو قياساً بالمتعمـ .
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المشكالت التي تواجو حركة محو األمية وتعميم الكبار :

ىنػػاؾ العديػػد مػػف المشػػك ت التػػي تتعم ػ بمحػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار مػػف الناحيػػة التربكيػػة

كاإلدارية كالتي تم

عامقاً يحػكؿ دكف تحقيػ أىػداؼ بػرام محػك ا ميػة كتعمػيـ الكبػار كمػا خطػط ليػا ,

كمف ىذه المشك ت :

 -1ارتفاع نسبة التسرب في المدارس النظامية بشك عاـ ك مدارس محك ا مية بشك خاص .

 -2ع ػػدـ م ارع ػػاة الف ػػركؽ الفردي ػػة ب ػػيف الكب ػػار م ػػف قبػ ػ المعمم ػػيف  .كلعػ ػ ذل ػػؾ ارجػ ػ لع ػػدـ ت ػػدريب
المعمميف أنفسيـ عمى العم في ىذا المجاؿ ككذا عدـ دراستيـ لسيككلكجية تعميـ الكبار .

 -3عدـ مناسبة البرام الدراسية التي تقدـ لمكبار م احتياجاتيـ كرغباتيـ .
 -4حاجة المعمميف لمعرفة الدكاف الحقيقية لمدارسيف .

 -5عدـ معرفة الك ير مف المعممكف كالمشترككف في برام محك ا مية بمشك ت الكبار .

(الحميدؼ . )271: 1977,

ويضيف الباحث أيض ا:

 -6عػػدـ تمكػػف الكبػػار مػػف االلتػزاـ بالحتػػكر النشػػغاليـ غالبػًا بلعمػػاليـ  ,أك بيػػكتيـ كربػػات البيػػكت
أك المكاتي لدييف أطفاؿ ذكؼ احتياجات خاصة ال يتمكف مف مغادرة منازليف باستمرار .

منظمات المجتمع المدني وتطوير برامج تعميم الكبار :

بػػالرغـ مػػف التقػػدـ العممػػي الػػذؼ كصػػمت إليػػو البش ػرية ف ػ ت ػزاؿ ب ػرام محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ

الكب ػػار بػ ػرام تقميدي ػػة ف ػػي طبيعتي ػػا مم ػػا ي ػػؤدؼ إل ػػى ع ػػزكؼ الفم ػػات المس ػػتيدفة ع ػػف المش ػػاركة فيي ػػا ,
فالمناى في الغالب ىي منػاى التعمػيـ ا ساسػي  ,كالمعممػكف ىػـ معممػك التعمػيـ ا ساسػي أك العػاطمكف

عػف العمػ كالحاصػمكف عمػػى ال انكيػة العامػة  ,كحتػػى طػرؽ التػدريس ىػي الطػػرؽ المسػتخدمة فػي التعمػػيـ

التقميػػدؼ  .كحتػػى الب ػرام غيػػر النمطيػػة لػػـ يػػتمكف منفػػذكىا مػػف جعميػػا ب ػرام تتسػػـ باالسػػتدامة كالقابميػػة
لمتعميـ  ,إما لظركؼ التمكي غير المستمر أك لعدـ تك ي ىذه التجارب بالشػك الػذؼ يسػم بتعميميػا,
كمف النماذج عمى منظمات المجتم المدني كالتي تعم عمى تطػكير بػرام تعمػيـ الكبػار نمػكذج جمعيػة
حكا المستقب في تمكيف ا سرة بمصر .

(السمالكطي .)261 : 2012 ,

ل ػػذا ي ػػرػ الباح ػػث أن ػػو يتكج ػػب عم ػػى منظم ػػات المجتمػػ الم ػػدني العمػ ػ عم ػػى تق ػػديـ كػ ػ م ػػا

تسػػتطي مػػف مسػػاعدة س ػكا ً كانػػت ماديػػة أك فنيػػة مػػف أج ػ رقػػي كتطػػكير ب ػرام تعمػػيـ الكبػػار كلتحقي ػ
أىػػدافيا المرجػػكة  ,كمػػا يمكػػف أف تسػػيـ فػػي تقػػديـ خػػدماتيا لمكبػػار بمػػا يتػكا ـ مػ احتياجػػاتيـ كاحتياجػػات

سكؽ العم .
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خصائص تعميم الكبار :

اكتسػػب تعم ػػيـ الكب ػػار عػػدة خص ػػامص تميػ ػزه عػػف غيػ ػره م ػػف ا نظمػػة التعميمي ػػة ا خ ػػرػ  ,كق ػػد

اسػػتمدت ىػػذه الخصػػامص مػػف الػػديف اإلس ػ مي الحنيػػف ك مػػف فمسػػفة المجتم ػ العربػػي كقيمػػو كعاداتػػو
كاىتمامو باإلنسػاف كفػرد لػو كرامتػو كلػو كظيفتػو المحػددة فػي عمػارة ا رض  .ىػذا ك تشػير ا دبيػات إلػى
العديد مف الخصامص ك لع مف أىـ ىذه الخصامص كما ذكرىا المنشي ( )2012ما يمي :
 -1أنو تعميـ ال يتفرغ لو المنتظمكف تفرغاً كام ً  ,كانما ينتظمكف فيو بعض الكقت .
 -2أنو تعميـ تنظمو  ,كتمكلو مؤسسات شتى  ,حككمية كغير حككمية .

 -3أنػو تعمػػيـ ينػػتظـ فيػػو مػػف تجػػاكز سػػف التعمػػيـ اإلل ازمػػي ا ساسػػي  ,كيػػدخ فػػي إطػػار ىػػذا التعمػػيـ
تعميـ ا مييف الق ار ة كالكتابة كالحساب ( .المنشي .)368: 2012 ,

كأتاؼ إلييا عبود ( )2010ما يمي :
 -4أنػػو تعمػػيـ تتميػػز مجاالتػػو بجع ػ التعمػػيـ عمميػػة مفتكحػػة كب ػ نيايػػة مػػف أج ػ تجديػػد المعمكمػػات
كتطكير الميارات كاكتساب الخبرات كاالرتفاع بمستكػ ا دا الميني لممتعمميف مف الكبار .

 -5م ارعػ ػاة س ػػرعة الحص ػػكؿ عم ػػى النت ػػام حي ػػث أن ػػو يختم ػػف ع ػػف تعم ػػيـ الص ػػغار ف ػػي م ػػدػ س ػػرعة
الحصػػكؿ عمػػى النتػػام  ,فالصػػغير أمامػػو متس ػ مػػف الكقػػت كىػػك مػػا زاؿ فػػي دكر اإلعػػداد  ,كال

يتعج ػ أمػػر تعميمػػو ,أمػػا الكبيػػر فمػػيس لديػػو مػػف الكقػػت مػػا يحممػػو عمػػى االنتظػػار سػػنكات حتػػى
ينتيي مف الدراسة .

 -6أف معمم ػي الكبػػار يختمف ػػكف فػػي إع ػػدادىـ كتكػػكينيـ المينػػي كخمفي ػػاتيـ ال قافيػػة ع ػػف غيػػرىـ م ػػف
المعمميف ,فمنيـ الذيف يعدكف خصيصًا  ,كمنيـ الذيف يقكمػكف بػالتعميـ بحكػـ خبػرتيـ المينيػة ,
ب ػ كيمكػػف االسػػتفادة مػػف المعممػػيف الػػذيف يعممػػكف الصػػغار لتعمػػيـ الكبػػار بعػػد إعطػػاميـ برنامج ػًا

تدريبيًا قصي ًار .

 -7أف أؼ برنام ناج لتعميـ الكبار يجػب أف يقػكـ عمػى أسػس ميمػة منػذ البدايػة كفػي مقدمػة ىػذه
ا سس أف يكػكف محتػكاه كظيفيػاً ك قافيػاً كمرتبطػاً بػالغرض العاجػ لممػتعمـ  ,كأف يكػكف البرنػام

مرنػاً بحيػػث يسػػي تعديمػػو كتكييفػػو لممتطمبػػات كالتغيػرات المت حقػػة  ,كيجػػب أف تتػػكفر لػػو القػػدرة
عمى است ارة المتعمـ كتعزيز دكافعو لمتعمـ .

 -8أف تككف متطمبات االلتحاؽ بو مرنػو  ,ممػا يعنػي تػركرة فػت ىػذا النػكع مػف التعمػيـ أبكابػو لكػ
مف ال يستطي االستفادة مف البرام المقدمة (.عبكد . )471: 2010 ,
كأتاؼ إلييا مرسي ( )1980ما يمي :
 -9ييدؼ إلى تحقي أغراض شتى متنكعة.
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 -10مكم لنظـ التعميـ المحمية كليس بدي ً عنيا .

 -11تنػػكع ب ػرام التعمػػيـ كطرامقػػو كأسػػاليبو  .فمنيػػا الب ػرام الطكيمػػة كمنيػػا الب ػرام القصػػيرة كمنيػػا
أيتػ ػاً م ػػا ى ػػك ع ػػف طريػ ػ الم ارس ػػمة أك اإلذاع ػػة أك التمفزي ػػكف أك الكس ػػام التعميمي ػػة الحدي ػػة أك

التعمػيـ المبػرم أك حمقػػات المناقشػة أك الد ارسػػات الصػفية أك المسػػامية أك الحاسػكب أك اإلنترنػػت

كغيرىا.

ػادة عمػػى أسػاس اختيػػارؼ دكف إلػزاـ أك إجبػار كبرغبػػة حقيقيػػة مػػف
 -12تقػكـ بػرام تعمػػيـ الكبػار عػ ً
جانب الدارس الكبير.
 -13قد تككف برام تعميـ الكبار في مراكز خاصػة أك فػي المػدارس النظاميػة كذلػؾ ل سػتفادة مػف
تسيي ت المباني كا جيزة المتكفرة في ىذه المدارس كما في برام محك ا مية .
(مرسي .)58 :1980,

ويمكن لمباحث أن يضيف الخاصية اآلتية :

 -14أنو تعميـ يشعر فيو الكبار بالمتعة أ نا عممية التعميـ فيك برغبة منيـ .
الخصائص النفسية لمكبار :

تع ػػد معرف ػػة الخص ػػامص النفس ػػية لمكب ػػار ميم ػػة لم ػػف يتعامػ ػ مػ ػ الكب ػػار م ػػف معمم ػػيف كمش ػػرفيف

كاداريػػيف ككػػذلؾ لكاتػػعي المنػػاى الخاصػػة بالكبػػار  ,فػػي السػػطكر اةتيػػة سػػيتناكؿ الباحػػث الخصػػامص

اةتية لمكبار :

أو ات  :الخصائص المعرفية :
 يستطي الكبار أف يقػدركا عمميػـ كأف يشػعركا شػعك اًر حيكيػاً بالتقػدـ الػذؼ يحققكنػو أك بالتقصػير الػذؼيتطم ػػب م ػػنيـ مكاجيت ػػو كع ج ػػو  ,كي ػػتعمـ الكبي ػػر ال ػػذؼ يك ػػكف لدي ػػو اس ػػتعداد معق ػػكؿ ل ػػتعمـ القػ ػ ار ة

كالكتابػػة  ,م ػ ً يتعمميػػا أسػػرع مػػف الطف ػ الػػذؼ تحػػيط بػػو نفػػس الظػػركؼ  ,كذلػػؾ ف قدرتػػو عمػػى

االنتبػػاه طكيمػػة المػػدػ كىدفػػو أك ػػر كتػػكحاً كتحديػػداً كعمػػى ذلػػؾ يجػػب أف تكػػكف ب ػرام الق ػ ار ة التػػي
تقدـ في فصكؿ الكبار أكس كأشم مف البرام التي تقدـ لألطفاؿ .

 -يص ػ ال ارشػػد إلػػى أقصػػى قدرتػػو عمػػى الػػتعمـ ػػـ يعقػػب ذلػػؾ تػػدىكر تػػدريجي كيبػػدك ىػػذا كاتػػحاً مػػف

منحنيات نمك الذكا  ,إف ليػذا انعكاسػو عمػى طريقػة التػدريس التػي يسػتخدميا المعمػـ إذ يجػب عميػو

اإلك ػػار مػػف اسػػتخداـ الماديػػات كالتكػرار متػػنق ً مػػف المممػػكس إلػػى المجػػرد  .ككػػذلؾ عمػػى المعمػػـ أف
يراعي طكؿ المادة الد ارسػية كمػدػ الحاجػة إلػى تكػرار تقػديميا بلسػاليب كصػكر مختمفػة كعمػى فتػرات

متباعدة .
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 مػ التقػػدـ فػػي العمػػر تق ػ سػػرعة الكبيػػر فػػي االسػػتجابة كا دا  ,كىػػذا بػػدكره يمقػػي عمػػى المعمػػـ عبم ػًاعند مناقشة الكبار أ نػا المكقػف التعميمػي إذ يكػكف عميػو أف يتحمػى بالصػبر إذا لػـ يسػتجب الػدارس
بشك مباشر لمسؤاؿ الذؼ يكجيو إليو كذلؾ لحاجة الكبار لفترة أطكؿ لتجييز المعمكمات .

 تؤكد التجارب أف كبػار السػف ال يسػتفيدكف ك يػ اًر مػف التعميمػات المكتكبػة نيػا تتػيف تعقيػدات إلػىا عماؿ الصعبة كتككف ىذه التعميمات أك ر جدكة حيف يككف الفرد عمى درجػة م ممػة مػف الكفػا ة,
فتفيػد فػػي زيػػادة سػػرعة أدا ه كانقػػاص المخػػاطر بالخطػػل نيػػا ليسػػت بػػدي ً عػػف الميػػارة ذاتيػػا ,كىكػػذا

فنف سبب عدـ استفادة المتقدميف في السف مف التعميمات الصريحة لس فػي أف ىػذه التعميمػات غيػر

مفيدة كلكف نيا سابقة لألكاف ( .اليكنسكك .) 46: 1991 ,
ثاني ا  :الخصائص الجسمية والحركية :

إف الكبار م تقدميـ في العمر تق قدراتيـ السمعية كالبصرية كالحركية  ,قاؿ تعالى " :

ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ " (سكرة الركـ  :آية  . )54كىذا بدكره في اعتقاد الباحث يحتـ عمى المعمـ أف
يككف صكتو مرتفعًا ككاتحًا بدرجة مناسبة  ,أيتًا يجب مراعات حدة اإلبصار عند تصميـ الكتب
الدراسية كالكسام التعميمية لمكبار  ,ك ف حجـ الكبير يختمف عف الصغير لذا يتكجب مراعاة ذلؾ عند

تصميـ ا اث كالمقاعد الدراسية لتناسب الكبار ليتسنى ليـ حرية الحركة  ,ك ف القكة الجسمية لمكبير
تتناقص كما بينت اةية السابقة  ,فننو عند تعميـ الكبار يجب إعطاميـ الكقت الكافي إلنجاز ا عماؿ
المككمة إلييـ كعدـ إلزاميـ بنفس الكقت الزمني الذؼ يعطى لمف ىـ أصغر منيـ سناً .
ثالثا  :الخصائص الوجدانية :
 -ينبغػي عػػدـ دفػ الكبػػار إلػى حشػػك أذىػانيـ عػػف طريػ الحفػػع اةلػي الػػذؼ ال يسػتند إلػػى فيػـ كاتػ

لممػادة الد ارسػػية ف الكبػػار إف أككػ إلػييـ عمػ ال يفيمكنػػو فػػننيـ يجدكنػو شػػاقًا كممػ ً كقػػد يكرىػػكف
الدراسة  ,كاف كاف تقدميـ بطيمًا فننيـ يفقدكف قتيـ في قدراتيـ .

 إف شعكر الكبير بالنقص ككف قطػار التعمػيـ قػد فاتػو يتػعف قتػو فػي نفسػو عمػى نحػك يجعمػو سػمبياأ ن ػػا ال ػػدرس فيك ػػكف خامف ػػا م ػػف التح ػػدث أم ػػاـ زم م ػػو حت ػػى ال يظي ػػر ال ػػنقص المكج ػػكد عن ػػده مم ػػا
يسػػتكجب عمػػى المعمػػـ أف يشػػعر الكبػػار بنتػػجيـ ك اسػػتق ليـ .كعمػػى ىػػذا إذا صػػمـ المعمػػـ منيجػػو
ال إشػػباع حاجػػاتيـ فػػنف ذلػػؾ قػػد
معتمػػدًا عمػػى مػػا لػػدػ الكبػػار مػػف معػػارؼ كخب ػرات كتجػػارب  ,محػػاك ً

يخرج المتعمميف مف سمبيتيـ .

( اليكنسكك . )48 : 1991 ,
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كعميو كمما سب

يمكف القكؿ أنو يجب عمى مف يتعام

م الكبار أف يتعرؼ إلى

خصامصيـ المعرفية كالجسمية كالحركية ككذلؾ الكجدانية لكي يككف عمى دراية بما يمكف أف يستخدمو
معيـ سكا ً كاف معممًا أك كاتعًا لممنياج .
أىم العوامل التي يمكن أن يت ثر بيا تعميم الكبار :

ىنػاؾ العديػد مػف العكامػ التػي يمكػف أف يتػل ر بيػا تعمػيـ الكبػار ممػا يػؤ ر عمػى جػكدة تعمػيـ
الكبار كا ساليب المستخدمة فيو  ,ككذلؾ عمى إعداد معمـ الكبار كمف أىميا :
 -1أعداد ا مييف الياممة  ,رغـ الجيكد عظيمة الشلف المبذكلة في مقابمة قتية ا مية .

 -2تسػػرب أعػػداد كبيػرة مػػف المتحػػرريف حػػدي ًا مػػف ا ميػػة  ,يجعػ عمميػػة تعمػػيـ الكبػػار تبػػدك ككلنيػػا
ىبا ً من ك ًار .
 -3حرماف مجمكعة كبيرة جػدًا مػف الخػدمات التعميميػة لتػدني مسػتكاىـ المػادؼ  ,كلعكامػ اجتماعيػة
كجغرافية متباينة .

 -4عدـ كجكد فرص مناسبة إلعداد تدريب كتلىي الخريجيف ممف يعانكا مف البطالة لمدة طكيمة.
 -5عدـ إمكانية فت آفاؽ جديدة لتطكير قدرات بعض ا فراد  ,أك لتجديد معارفيـ كمياراتيـ .

 -6عجز الخدمات التعميمية فػي منػاط عديػدة عػف اسػتيعاب جميػ ا طفػاؿ الجػدد (ممػف فػي سػف
اإللزاـ).

 -7ع ػػدـ تػ ػكافر المركن ػػة ف ػػي من ػػاى كلػ ػكام تعم ػػيـ الكب ػػار  ,يح ػػكؿ دكف تحقيػ ػ التكامػ ػ بين ػػو كب ػػيف
التعميـ النظامي  ( .إبراىيـ . )241 : 2008 ,

ويضيف الباحث أيضا :

 -8عدـ قناعة بعػض معممػي الكبػار بلىميػة تعمػيـ الكبػار كالنظػر إليػو عمػى أنػو تعمػيـ دكف جػدكػ ,
مما يكلد الشعكر لدػ الكبار بعدـ أىمية ما يتعممكنو .
معوقات تعميم الكبار :
أشارت إحدػ الدراسات إلى أف ىنػاؾ بعػض المعكقػات التػي يمكػف رصػدىا مػف خػ ؿ الكاقػ تتم ػ فيمػا

يمي:

أ -افتقػػػار المنػػػاخ التعميمػ ػػي فػ ػػي فصػ ػػكؿ محػ ػػك ا ميػػػة كتعمػ ػػيـ الكبػػػار فػ ػػي المػػػدارس إلػ ػػى التعػ ػػاكف
كالمشاركة مف قب اإلدارة المدرسية .

ب -افتقار الفصكؿ كالمدارس إلى مشرفيف دامميف لممتابعة .
ج -معاناة الك ير مف الفصكؿ كالمراكز مف نقص التجييزات ال زمة لمعممية التعميمية.
د -العديد مف المعمميف غير مؤىميف تربكياً لمقياـ بالعم المطمكب .
ق -طغياف الطاب اإلدارؼ الركتيني عمى عممية التكجيو أك ر مف الطاب الفني .
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ك -عدـ مناسبة بعض المكاد التعميمية م مستكػ الكبار ( .غنايـ )354 :2004,
ويمكن لمباحث أن يضيف :
ز -عدـ صرؼ المكافمات كالحكافز المادية لمعامميف في مكاعيدىا المحددة .
ح -بعد المراكز عف أماكف سكف الكبار .
برامج تعميم الكبار :

تتميز البرام التعميميػة لمكبػار بطبيعػة خاصػة كم مػ ذاتيػة تميزىػا عػف غيرىػا مػف البػرام

التعميميػػة  ,كىػػي تسػػتمد تمػػؾ الخصكصػػية مػػف إطارىػػا الفكػػرؼ كالمرجعػػي المكتػػكعي فػػي االسػػتراتيجية
العامة كما أنيا تستمد ذلؾ أيتًا مف طبيعة الجميكر الذؼ تكجو إليو كتستيدؼ التل ير فيو .
العوامل المؤثرة في وضع برامج تعميم الكبار :
يت ثر وضع البرامج التعميمية لمكبار بعوامل منيا :

أ) تمػػايز القػػكػ االجتماعيػػة المػػؤ رة مػػف بيمػػة إلػػى أخػػرػ  :حيػػث أف ا ىػػداؼ التػػي يحػػددىا البرنػػام

لخطكاتػػو اإلجراميػػة ت ػرتبط إلػػى حػػد كبيػػر بكاق ػ اجتمػػاعي معػػيف يختمػػف حسػػب النشػػاط االقتصػػادؼ
الس ػػامد كالمس ػػتكػ ال ق ػػافي كاالجتم ػػاعي كمجمكع ػػة الق ػػيـ الت ػػي تس ػػكدىا ع ق ػػات اجتماعي ػػة معين ػػة ,

كالبرنام التعميمي ال ينفص عف ذلؾ كمو  ,ب ىي مػؤ رات تػتـ فػي بيمػة مػؤ رة بػو مباشػرة  ,كعميػو

فكظيفػػة ب ػرام تعمػػيـ الكبػػار لػػيس مجػػرد إعػػداد ا ف ػراد لمتكيػػف م ػ ىػػذه الظػػركؼ فحسػػب  ,ب ػ تيػػتـ
بتنمية قدرات ا فراد عمى المساىمة الفعالة في تطػكير البنػى االجتماعيػة كال قافيػة كالتفاعػ المتنػاغـ
م مفردات الكاق االجتماعي كاالقتصادؼ كال قػافي لممجتمػ المحمػي بيػدؼ تطػكيره كتحسػيف نكعيػة

الحياة داخمو .

ب) تحديػػد كػػـ كنػػكع الجميػػكر المكجػػو إليػػو البرنػػام كخصامصػػو المميػزة  :تعتبػػر خصػػامص كحجػػـ كنػػكع
الجميػػكر المكجػػو إليػػو البرنػػام مػػف العكام ػ ا ساسػػية التػػي تػػؤ ر فػػي عم ػ البرنػػام كخاصػػة فػػي

خطكات ما قب التنفيذ المتم مة في التخطيط كاإلعداد ( .إبراىيـ ك آخركف . )162: 2009,

ج) مجتم ػ الكبػػار  :فػػالمجتم الػػذؼ يعػػد فيػػو برنػػام تعمػػيـ فمػػة مػػا مػػف الكبػػار البػػد مػػف د ارسػػتو د ارسػػة
كاعي ػػة كامم ػػة م ػػف حي ػػث  :التركي ػػب ال ػػديمكغرافي لممجتمػ ػ – حاج ػػات كمتطمب ػػات التنمي ػػة – قت ػػايا
كمشك ت المجتم – دراسة اإلمكانيات الماديػة كغيػر الماديػة لممجتمػ – رصػد مؤسسػات المجتمػ

ا خرػ التي يمكػف أف تسػاعد فػي نجػاح ىػذا البرنػام – د ارسػة كتحميػ التجػارب السػابقة فػي مجػاؿ
تعميـ الكبار .
د) مجمكع ػػة الكب ػػار ال ػػذيف يق ػػدـ لي ػػـ البرن ػػام (اىتمام ػػات الكب ػػار كحاج ػػاتيـ – تعري ػػف كتحميػ ػ مي ػػف
المتعممػػيف – د ارسػػة تقاليػػد كعػػادات المتعممػػيف – ربػػط البرنػػام بكاق ػ كبيمػػة المػػتعمـ الكبيػػر – د ارسػػة
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الجديد في المعارؼ كىياكػ الميػارات – د ارسػة خبػرات الكبػار السػابقة كمسػتكيات نتػجيـ – د ارسػة
االحتياجات المستقبمية لمكبار – دراسة الخصامص النفسية لمكبار كامكانياتيـ العقمية كالجسمية) .

ق) دراسة االتجاىات العالمية الحدي ة في مجاؿ تعميـ الكبار ( .مازف .)16 : 2008 ,
ويضيف الباحث أيض ا :

ك) مدػ تكافر اإلمكانات المادية كالفنية عند تصػميـ ىػذه البػرام  ,فبػالرغـ مػف أف العديػد مػف كاتػعي
بػرام تعمػيـ الكبػػار يسػعكف إلػى تطكيرىػػا كتجكيػدىا إال أنيػـ يكاجيػػكف بالعامػ المػادؼ فػػي ك يػر مػػف
ا حكاؿ  ,كاذا ما تكافر ليـ ذلؾ تعترتيـ المشاك الفنية .
المعايير العامة لجودة برامج ومناىج تعميم الكبار :
إف تحقي ػ ب ػرام كمنػػاى تعمػػيـ الكبػػار لألىػػداؼ المرجػػكة منيػػا يتطمػػب ت ػكافر معػػايير معينػػة لجػػكدة ىػػذه
البرام كالمناى كمنيا :
 -1دراسة ا سس التي يستند عمييا البرنام مف قب معدؼ برام تعميـ الكبار م

:

المعممػػيف الػػذيف يعػػد ليػػـ البرنػػام  ,مجتمعػػات الكبػػار كأعمػػاليـ  ,طبيعػػة البرنػػام الػػذؼ يعػػد ,
كاالتجاىات العالمية في مجاؿ إعداد م

ىذا البرنام .

 -2رصد اإلمكانات المادية التي يمكف تكفيرىا كمتطمبات أساسية لتنفيذ البرنام المقترح .

 -3إع ػػداد أى ػػداؼ البرن ػػام أك الم ػػني بص ػػكرة مح ػػددة كات ػػحة كأف تك ػػكف ى ػػذه ا ى ػػداؼ معمكم ػػة
لػ ػػةدارة التعميميػػػة لمؤسسػػػة تعمػ ػػيـ الكبػػػار كلممعممػ ػػيف  ,كالكبػػػار أنفسػ ػػيـ  ,كأف تت ػ ػكافر المعػ ػػايير
الخاصة بلىداؼ أؼ برنام تعميمي .

 -4اختي ػػار محت ػػكػ بػ ػرام تعم ػػيـ الكب ػػار كتنظيم ػػو  ,بحي ػػث يػ ػرتبط محت ػػكػ كػ ػ برن ػػام باحتياج ػػات
كاىتمامػػات الكبػػار المعػػد البرنػػام مػػف أجميػػـ  ,كأف يتناسػػب مسػػتكػ ىػػذا المحتػػكػ كمسػػتكيات
نتجيـ  ,كأف يرتبط المحتكػ بمتطمبات مجتم المتعمميف الكبار كمتطمبات سكؽ العم .

 -5تػ ػػكفير معمم ػ ػػيف م ػ ػػؤىميف لت ػ ػػدريس الكب ػ ػػار كلػ ػػدييـ كع ػ ػػي كامػ ػ ػ بس ػ ػػيككلكجية ىػػ ػؤال المتعممػ ػ ػيف
كباستراتيجيات التعميـ كالتعمـ المناسبة ليـ .
 -6تكافر بيمة تعميمية جيدة تساعد عمى تحقي ا ىداؼ التعميمية لبرام تعميـ الكبػار فػي أقػ جيػد
ككق ػ ػػت ممك ػ ػػف  ,كأف ت ارع ػ ػػي الظ ػ ػػركؼ االجتماعي ػ ػػة كالميني ػ ػػة كاالقتص ػ ػػادية لممتعمم ػ ػػيف الكب ػ ػػار

كالطبيعة االجتماعية لمجتمعاتيـ .
 -7االعتمػػاد عمػػى اسػػتراتيجيات تدريسػػية تعتمػػد عمػػى المشػػاركة اإليجابيػػة لممعممػػيف كالكبػػار كتعطػػي
المتعمم ػ ػػيف الكب ػ ػػار مزي ػ ػػداً م ػ ػػف المس ػ ػػمكلية تج ػ ػػاه تعممي ػ ػػـ  ,كتنم ػ ػػي ل ػ ػػدييـ مي ػ ػػارات النق ػ ػػد كحػ ػ ػ

المشك ت ,كاتخاذ القرار  ,كالتكجيو الذاتي كما تمنحيـ مزيداً مف ال قة بلنفسيـ كبقدراتيـ .
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 -8التكظيػ ػػف الجيػ ػػد لتكنكلكجيػ ػػا التعمػ ػػيـ م ػ ػ اختيػ ػػار نمػ ػػط التكنكلكجيػ ػػا الػ ػػذؼ يتناسػ ػػب كاإلمكانػ ػػات
المتاحة ,كأف يككف اليدؼ ا ساسي ىك تسيي تعميـ الدارسيف الكبار كتحسينو .

 -9اسػػتخداـ أسػػاليب تقػػكيـ متعػػددة لممتعممػػيف الكبػػار  ,كلمؤسسػػات تعمػػيميـ  ,تقػػكـ بالدرجػػة ا كلػػى
عمى التقكيـ الذاتي كالتقكيـ الجماعي بيدؼ تحسيف تعمـ الكبار لتحسيف العمػ داخػ مؤسسػات

تعميميـ.

 -10االعتمػػاد عمػػى نظػػاـ التقػػكيـ الشػػام لكافػػة عناصػػر البرنػػام المقػػدـ لممتعممػػيف الكبػػار كلكافػػة
العناصػػر المػػؤ رة فػػي تنفيػػذه  ,م ػ  :المعممػػيف  ,كاإلدارة التعميميػػة  ,كاإلداريػػيف ....إل ػ  .مػػف

أج تحسيف مستكػ تعمـ ىؤال المتعمميف كمستكيات أداميـ .

 -11االعتمػػاد عمػػى العم ػ الجمػػاعي كالتعػػاكني فػػي إعػػداد ب ػرام تعمػػيـ الكبػػار كلػػيس عمػػى أسػػاس
العم ػ ػ الفػػػردؼ م ػ ػ ترسػ ػػي مبػػػدأ التعمػ ػػيـ المسػػػتمر كالتنميػػػة المسػػػتمرة بقػػػدرات جمي ػ ػ العػ ػػامميف

كالقامميف عمى تنفيذ ىذه البرام  ( .السعيد  2008 ,ب .) 115-112 :

كيتفػ الباحػث مػ السػعيد فػي ىػذه المعػايير كيعتقػد أنػو مػف التػركرؼ ا خػذ بيػا عنػد تصػػميـ

برام كمناى تعميـ الكبار ,لكي تككف ىذه البرام كالمناى مناسبة لألىداؼ المراد تحقيقيا .
التحديات التي تواجو التخطي لمحو األمية بالعالم العربي واعداد البرامج المناسبة لو :

ىناؾ العديد مف التحػديات التػي تعتػرض التخطػيط لبػرام محػك ا ميػة بالعػالـ العربػي كلعػ مػف

أبرز ىذه التحديات مف كجية نظر السعيد ( 2008أ) ىي :

 )1عػدـ كجػػكد إحصػػا ات دقيقػة كشػػاممة عػػف أعػداد ا ميػػيف بالعػػالـ العربػي مػػف حيػػث  :أعػػدادىـ ك
أعمارىـ كنكعية الميف التي يمارسكنيا كمػا لػدييـ مػف قػيـ كعػادات تػرتبط أك تػؤ ر فػي تعمميػـ ,
ك نكعية مجتمعاتيـ كالمتطمبات ا ساسية ليذه المجتمعات .

 )2عػػػدـ كجػ ػػكد د ارسػ ػػات كافيػ ػػة كدقيقػ ػػة عػ ػػف االحتياجػػػات التعميميػ ػػة الفعميػ ػػة لألمػ ػػي  ,بمػ ػػا يسػ ػػاعد
مخططي برام محك ا مية في مجتم ما عمى ربط ىذه البرام كالمنػاى باالحتياجػات الفعميػة
لممتعمميف الكبار  ( .السعيد  2008 ,أ .) 44 :

ويمكن لمباحث أن يضيف :

 )3عدـ تكافر اإلمكانات المادية كالفنية المطمكبػة  ,لتطػكير كتحػديث ىػذه البػرام بمػا يكاكػب التقػدـ
التكنكلكجي الحديث .
وظائف تعميم الكبار :
تشير ا دبيات الحدي ة في مجاؿ تعميـ الكبار إلػى ػ ث كظػامف أساسػية يجػب أف يتػطم بيػا

تعميـ الكبار في أؼ مكق كفي أؼ مجاؿ كىي:
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 .1النقػػد ال ػػذاتي  :أؼ أف يسػػير تعم ػػيـ الكبػػار لم ػػف ينػػتظـ في ػػو ,إلػػى أف يع ػػرؼ م ػكاطف الق ػػكة كمكاتػ ػ
التعف في أدامو لدكره ,في ا سرة ,كفي مكق العم  ,كفي المجتم .
يزكد تعمػيـ الكبػار مػف ينتظمػكف فيػو بالمعػارؼ كالميػارات ,كنمػط الع قػات
 .2التسيير الذاتي  :أؼ أف ّ
مػ الػػذات ,كم ػ اةخ ػريف ,كمػ ا دكات كا جي ػزة التػػي تجعميػػـ قػػادريف عمػػى أدا ا دكار المنكطػػة بيػػـ

بصػكرة تعػػكد عمػػييـ ,كعمػػى الجماعػػة التػي يعممػػكف معيػػا ,كعمػػى المجتمػ بفكامػد أفتػ مػػف الفكامػػد التػػي
كانكا يحققكنيا قب االنتظاـ في البرنام  ,كأف يقكمكا بالمياـ المنكطة بيـ بدكاف ذاتيػة ,تسػتند إلػى الفيػـ

كمحاكلة تحسيف الذات.

 .3صػػيانة الػػذات فػػي سػػياؽ اجتمػػاعي  :أؼ أف يعػػرؼ الكبيػػر كاجباتػػو فيسػػعى إلػػى أداميػػا ,كأف يعػػرؼ

حقكقػػو ,كحقػػكؽ اةخ ػريف ,فيحػػرص عمػػى اسػػتيفاميا بالكسػػام الديمقراطيػػة المشػػركعة ,التػػي تعاكنػػو عمػػى

صيانة ذاتو الفردية كاالجتماعية( .حجازؼ  )372: 2012 ,هك
المصدر :

><http://www.profvb.com/vb/t15344.html

(التاري  2015/6/30 :الساعة  9:30 :ـ).
دوافع الكبار تجاه التعمم :

مف الصعب حصر جميػ

دكافػ الػتعمـ لػدػ الكبػار حيػث أنيػا عديػدة كمتنكعػة كذلػؾ الخػت ؼ

فماتيـ كرغباتيـ  ,كلكف مف الممكف تحديد أىـ ىذه الدكاف باعتقاد الباحث عمى النحك اةتي :
أو ات  :دكاف دينية تتجمى في رغبة الكبار في فيـ أمكر دينيـ كت كة القرآف الكريـ كاإلحاطة با حكاـ
ال مر
الدينية كا حاديث النبكية الشريفة امت ا ً

عز كج لنبيو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص حيث قاؿ تعالى" :ﭽ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ " (العم  :آية  )4-1كقكؿ
الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث الشريف " :مف سمؾ طريقًا يمتمس فيو عممًا سي
(الجزري . )9 : 2791 ،
ثانيا  :دكاف اقتصادية كمينية تتم

لو طريقًا إلى الجنة "

في جكانب متعددة منيا  :الرغبة في تحسيف الكت المالي لمفرد

أك الحصكؿ عمى ترقيات في عممو كما في الترقيات العسكرية كغيرىا  ,الرغبة في تغيير المينة أم ً

في الحصكؿ عمى دخ أعمى أك االرتقا بالمستكػ الميني  ,الرغبة في دخكؿ مشاري اقتصادية

تستكجب ق ار ة عقكد كالبي كالش ار كتسجي معام ت تجارية .
ثالثا  :دكاف اجتماعية تتم

في جكانب عديدة منيا  :إشباع الرغبة في التعمـ مف أج الحصكؿ عمى

شيادة أعمى ترف مف قدره في المجتم  ,الرغبة في ق ار ة الرسام
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كا كراؽ الخاصة نظ ًار لسريتيا ,

الرغبة في متابعة ا حداث كمطالعة الكتب كالصحف كالمج ت كالمكاق االلكتركنية  ,الرغبة في زيادة
التكاص بيف ا فراد عبر شبكات التكاص االجتماعي .
رابعا  :دكاف تكنكلكجية تتم

في عدة جكانب منيا  :متابعة ك جديد في مجاؿ الحاسكب كاإلنترنت

كاليكاتف النقالة لمكاكبة التطكر في ىذه المجاالت  ,تكظيف التكنكلكجيا في نشر إسيامات ا فراد

كتك ي إنجازاتيـ
خامسا  :دكاف تربكية تتم
سادس ا  :دكاف صحية كتتم

في تربية ا بنا تربية صالحة  ,كمتابعة تعميميـ كمستكاىـ العممي .
في معرفة طرؽ الكقاية مف ا مراض كالبحث عف الجديد في عالـ

الطب مف أج الحصكؿ عمى ع ج أفت .

ســـابع ا  :دكاف ػ سياسػػية مػػف أج ػ معرفػػة الب ػرام السياسػػية التػػي يقػػدميا المرشػػحكف فػػي االنتخابػػات أك
لمترش في االنتخابات أك لمعرفة ما يدكر مف أحداث كغيرىا .

مستويات تعميم الكبار :
تـ تحديد

ة مستكيات لتعميـ الكبار كما ذكرىا محمود( ,)2011ىي :

المسػػتكػ ا كؿ  :مسػػتكػ محػػك ا ميػػة ؛ كيتحػػدد تعميمي ػاً ببمػػكغ مسػػتكػ ميػػارات نيايػػة الصػػف السػػادس
ا ساسي.

المسػػتكػ ال ػػاني  :مسػػتكػ مػػا بعػػد محػػك ا ميػػة ؛ يتحػػدد تعميمي ػاً ببمػػكغ مسػػتكػ ميػػارات الصػػف التاس ػ

ا ساسي .

المستكػ ال الث  :مستكػ مكاصمة التعميـ العاـ كالجامعي ؛ كيتي فرص التعميـ المستمر مدػ الحياة .
(محمكد .)56: 2011 ,
كيعتقػػد الباحػػث أف ىػػذه المسػػتكيات متحققػػة فػػي برنػػام محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار بمحافظػػات

غ ػزة ,حيػػث أف المس ػػتكػ ا كؿ أك مػػا يس ػػمى محػػك ا مي ػػة يتطمػػب د ارس ػػة عػػاميف ك ػػامميف كبػػذلؾ يك ػػكف

الكبيػػر قػػد أنيػػى مػػا يعػػادؿ مسػػتكػ الصػػف السػػادس ا ساسػػي  ,كالمسػػتكػ ال ػػاني أك مػػا يسػػمى بػػالتعميـ
الم ػكازؼ يتطمػػب د ارسػػة عػػاميف آخ ػريف كبػػذلؾ يكػػكف الكبيػػر قػػد أنيػػى مػػا يعػػادؿ مسػػتكػ الصػػف التاس ػ

ا ساسػػي  ,أمػػا المسػػتكػ ال الػػث كا خيػػر فيسػػتطي الكبيػػر أف يتقػػدـ المتحػػاف ال انكيػػة العامػػة مباش ػرة إذا
كاف سنو ( )19سنة فلك ر  ,كاذا نج يكم دراستو الجامعية بعد ذلؾ .
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اآلثار والتكاليف اتقتصادية واتجتماعية لألمية :

يمك ػػف تمخ ػػيص اة ػػار كالتك ػػاليف االقتص ػػادية كاالجتماعي ػػة المترتب ػػة عم ػػى انتش ػػار ا مي ػػة ب ػػالرغـ م ػػف
صعكبة قياسيا في

ة مستكيات مختمفة كما يمي :

أ) تكمفػػة الفرصػػة التػػامعة كالمتم مػػة فػػي العكامػػد االجتماعيػػة ,ال قافيػػة كالسياسػػية التػػامعة بسػػبب
عدـ قدرة م ييف المكاطنيف عمى الق ار ة كالكتابة كمف ـ مكاكبة تحديات العصر .
ب) التكاليف المرتفعػة التػي تتحمميػا الحككمػات نتيجػة لألميػة كتػعف الميػارات كمػدفكعات لةعالػة
كالمساعدات االجتماعية .

ج) تكاليف انتقاؿ مشكمة ا مية عبر ا جياؿ ( .تكفي .)81 : 2012 ,
ويضيف الباحث أيضا :

د) تكػ ػػاليف اجتماعيػ ػػة متم مػ ػػة فػ ػػي زيػ ػػادة معػ ػػدؿ الجريمػ ػػة  ,كحػ ػػاالت الط ػ ػ ؽ  ,كاالنتػ ػػماـ إلػ ػػى
التنظيمات المتطرفة لعدـ قدرة ا مييف عمى التمييز بيف ما ىك غث كما ىك سميف .

عوائد محو األمية :

يسػ ػ ػػيـ محػ ػ ػػك ا ميػ ػ ػػة فػ ػ ػػي تحسػ ػ ػػيف ا كتػ ػ ػػاع االقتصػ ػ ػػادية  ,كالحػ ػ ػػد مػ ػ ػػف الفقػ ػ ػػر كالحػ ػ ػػد مػ ػ ػػف

الجريم ػ ػػة كتعزي ػ ػػز الديمقراطي ػ ػػة  ,كزي ػ ػػادة المش ػ ػػاركة المدني ػ ػػة كتحس ػ ػػيف الص ػ ػػحة كالتقميػ ػ ػ م ػ ػػف اإلص ػ ػػابة
ب ػ ػػا مراض م ػ ػػف خػ ػ ػ ؿ ت ػ ػػكفير المعمكم ػ ػػات  ,كتعزي ػ ػػز التن ػ ػػكع ال ق ػ ػػافي  ,كانخف ػ ػػاض مع ػ ػػدالت المكالي ػ ػػد

نتيجػ ػ ػػة التعمػ ػ ػػيـ  .كتمػ ػ ػػن فكامػ ػ ػػد لةنسػ ػ ػػاف  ,م ػ ػ ػ زيػ ػ ػػادة ال قػ ػ ػػة كاالعتػ ػ ػػداد بػ ػ ػػالنفس كالتمكػ ػ ػػيف كتعزيػ ػ ػػز
التنمية االجتماعية ( .تكفي . )86 : 2012 ,
كمػػا يعتقػػد الباحػػث أف محػػك ا ميػػة يسػػيـ فػػي التقمي ػ مػػف المش ػك ت االجتماعيػػة م ػ انخفػػاض
معدالت الط ؽ  ,كتك ي الع قات االجتماعية بيف ا فراد .
تعميم الكبار والعولمة :
مفيوم العولمة (: )Globalization

المعنى المغوي لمعولمة يعني تعميـ الشػي  ,كتكسػي دامرتػو ليشػم العػالـ كمػو  .أمػا اصـطالحا

فػ ػ يكج ػػد تعري ػػف كاح ػػد متفػ ػ عمي ػػو لمعكلم ػػة  ,بس ػػبب اخ ػػت ؼ تعري ػػف االقتص ػػادييف  ,كالسياس ػػييف ,

كاالجتماعييف ,فم ً العكلمة مف منظكر اقتصادؼ  :تعنػي التعػاكف االقتصػادؼ المتنػامي  ,كزيػادة حجػـ
التعام م السم  ,كالخدمات  ,كاست مار رؤكس ا مكاؿ  ,كانتشار التقنية  ,عبر الحػدكد لتشػم جميػ

دكؿ العالـ ( .ك ازرة التربية كالتعميـ العالي  2014 ,د.)90 :
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وتعرفيــــــــا وزارة التربيــــــــة والتعمــــــــيم ب نيــــــــا  :الت ػ ػ ػػدخ الكاتػ ػ ػ ػ ف ػ ػ ػػي أم ػ ػ ػػكر االقتص ػ ػ ػػاد كاالجتمػ ػ ػ ػػاع

كالسياسػ ػ ػ ػػة كال قافػ ػ ػ ػػة كالسػ ػ ػ ػػمكؾ دكف اعتبػ ػ ػ ػػار لمحػ ػ ػ ػػدكد السياسػ ػ ػ ػػية لمػ ػ ػ ػػدكؿ ذات السػ ػ ػ ػػيادة كالخصكصػ ػ ػ ػػية

ال قافي ػ ػػة لمش ػ ػػعكب  ,في ػ ػػي تق ػ ػػكـ عم ػ ػػى ىيمن ػ ػػة ال ػ ػػدكؿ الكب ػ ػػرػ عم ػ ػػى الع ػ ػػالـ  ,كمحاكل ػ ػػة ف ػ ػػرض قافتي ػ ػػا
كأنماط حياتيا ( .ك ازرة التربية كالتعميـ العالي  2014 ,ج .)90 :
فػػي عصػػر العكلمػػة حيػػث اسػػتل رت الػػدكؿ المتقدمػػة بالمعرفػػة كالقػػكة  ,كأخػػذت تعمػ عمػػى فػػرض

ىيمنتيػػا السياسػػية كاالقتصػػادية كال قافيػػة عمػػى الػػدكؿ الفقيػرة كالناميػػة  ,فػػنف عمػػى تعمػػيـ الكبػػار فػػي كطننػػا
العربػي عمكمػًا كفػي فمسػػطيف خصكصػًا أف يتكجػو فػػي برامجػو إلػى بنػا العقميػػة الناقػدة كالمنفتحػة كالمرنػػة
كالقػػادرة عمػػى التسػػم بالمعرفػػة كالقػػكة مػػف أج ػ الكقػػكؼ فػػي كجػػو محػػاكالت مس ػ اليكيػػة الكطنيػػة  ,كفػػي

نف ػػس الكق ػػت تس ػػتطي التكاصػ ػ مػ ػ اةخػ ػريف بفاعمي ػػة كاقام ػػة ع ق ػػات إيجابي ػػة معي ػػـ  ,كىن ػػا يج ػػب أف
يػػتخمص تعمػػيـ الكبػػار مػػف أسػػاليبو التقميديػػة القاممػػة عمػػى اإلم ػ

كالتمق ػيف كنق ػ المعرفػػة إلػػى الح ػكار ,

كالح ػكار ال يػػتـ مطمقػ ػًا إال بػػيف أن ػػداد  ,كمػػف ىنػػا ال ب ػػد مػػف إع ػػادة النظػػر فػػي دكر معمم ػػي الكبػػار كف ػػي
مكاص ػػفاتيـ كأس ػػاليب ت ػػدريبيـ  ,ك ف ػػي أس ػػاليب ص ػػياغة بػ ػرام تعم ػػيـ الكب ػػار كأىداف ػػو حت ػػى يس ػػتطي أف
يكاكب عصر التطكر كالتقدـ التكنكلكجي ( .نصار .) 97 : 2008 ,
كعميو يتت أىمية تعميـ الكبار كاالىتماـ ببرامجو كمعمميو  ,لمكاجية تحػديات عصػر العكلمػة,
كعي تاـ بما يدكر مػف حػكليـ  ,ككنيػا
كا ترار التي يمكف أف تصيب أفراد المجتم إف لـ يككنكا عمى ق
تتدخ في جمي مناحي الحياة سياسية  ,اقتصادية  ,اجتماعية ك قافية .
تعميم الكبار والتطور التكنولوجي:
نظ ػ ًار لتطػػكر كتعػػدد أسػػاليب كاسػػتراتيجيات الػػتعمـ م ػ اسػػتخداـ نظػػاـ التعمػػيـ عػػف بعػػد كالتعمػػيـ

االلكتركني كالتعميـ عف طري اإلنترنػت  ,كاسػتخداميا فػي ك يػر مػف ا نشػطة التربكيػة المتقدمػة  ,ا مػر
الػػذؼ يسػػتكجب معػػو تػػركرة ا خػػذ بيػػذه ا سػػاليب كاالسػػتراتيجيات فػػي تطػػكير ب ػرام تعمػػيـ الكبػػار  ,ال

س ػػيما إذا عرفن ػػا أف تعم ػػيـ الكب ػػار ى ػػك ا صػ ػ ال ػػذؼ خرج ػػت من ػػو عممي ػػات التعم ػػيـ كال ػػتعمـ  ,مم ػػا يعن ػػي

تركرة ا خػذ بالتكنكلكجيػا فػي تطػكير بػرام تعمػيـ الكبػار شػك ً كمتػمكنًا  ,م ػ تكنكلكجيػا التعمػيـ عػف

بعػد كالتعمػيـ االلكتركنػػي كالتعمػيـ عػف طريػ اإلنترنػت  ,ككػػذلؾ تػكفير التجييػزات كالبنيػػة التحتيػة ال زمػػة
لتطكير تمؾ البرام كمناى تكنكلكجيا التعميـ(.الحاج .)466 : 2013 ,

كعطفًا عمى ما سب فننو مف الكاجب عمى معدؼ بػرام تعمػيـ الكبػار م ارعػاة ىػذا التطػكر كأخػذه
باالعتبار عند بنا مناى كب ارم تعميـ الكبار .
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مؤسسات تعميم الكبار في الوطن العربي :
تتعدد المؤسسات التي تشرؼ عمى تعميـ الكبػار فػي الػكطف العربػي فمنيػا مػا ىػك حكػكمي كمنيػا
مػػا ىػػك دكلػػي كآخػػر أىمػػي لػػذلؾ تجػػد أف ىػػذه المؤسسػػات تعم ػ ك ػ منيػػا فػػي ناحيػػة مػػف ن ػكاحي تعمػػيـ

الكبػػار ,دكف أف يكػػكف ىنػػاؾ تصػػكر كاتػ لعم ػ ىػػذه المؤسسػػات يبػػيف الحػػدكد المشػػتركة بينيػػا ,فينػػاؾ
المدارس الميمية كما في المممكة العربيػة السػعكدية كىنػاؾ مػدارس اإلعػداد كالتلىيػ فػي أ نػا العمػ كفػي

غير أكقات العم كغيرىا .

وتتنوع مؤسسات تعميم الكبار في الوطن العربي ما بين :

 -منظمات جماىيرية م

 -منظمات مينية شعبية م

اتحادات الشباب كالط ب كالنسا .
نقابات العماؿ كالف حيف .

 منظمات كجمعيات مينية خاصة لممعمميف كاالقتصادييف كا طبا كالصيادلة كالميندسيف كغيرىـ . ركابط كجمعيات كاتحادات رياتية  ,كشفية  ,قافية  ,أدبية كمسرحية . جمعيػػات خيريػػة كاجتماعيػػة تقػػكـ لخدمػػة أىػػداؼ محػػددة نشػػا ريػػاض ا طفػػاؿ كالعم ػ فػػي محػػكا مية كالتمريض كالخدمات االجتماعية كيمتد نشاطيا إلى ا حيا التػي يقطنيػا ا ك ػر احتياجػًا مػف

الكبار .

 مؤسس ػػات أىمي ػػة كتجاري ػػة تق ػػدـ خ ػػدماتيا لمػ ػراغبيف ف ػػي تعم ػػـ بع ػػض المي ػػارات كالطباع ػػة كالمحاس ػػبةكالحياكة كغيرىا .

 جمعيات كىيمات دينية تعم في مجاؿ تعميـ الكبار ( .أحمد . )238-236: 2009 ,ويضيف الباحث :
 الجامعات التي تؤدؼ خدمة التعميـ المستمر كالمكجو لكافة أفراد المجتم . جمعيات دكلية تعم عمى تدريب معممي الكبار  ,كتقديـ ا دلة التربكية ليـ . مراكز محك ا مية كتعميـ الكبار التي تشرؼ عمييا الحككمات .تعميم الكبار في فمسطين :

تقػػكؿ غػػدير فنػػكف رمػػيس قسػػـ تعمػػيـ الكبػػار فػػي ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ بفمسػػطيف نق ػ ً عػػف اإلدارة

العامة لمتخطيط كاإلحصا بك ازرة التربية كالتعمػيـ "لقػد بػدأ اإلعػداد كالتنفيػذ لبرنػام تعمػيـ الكبػار فػي ك ازرة

التربيػ ػػة كالتعمػ ػػيـ عػ ػػاـ 1997ـ – بػ ػػالتزامف م ػ ػ مػ ػػؤتمر ىػ ػػامبكرغ لتعمػ ػػيـ الكبػ ػػار – بعػ ػػد أف عممػ ػػت بػ ػػو
المؤسسػػات الكطنيػػة كالجمعيػػات الخيريػػة كالجامعػػات المحميػػة  .كقػػد ابتػػدأ العم ػ ببرنػػام محػػك ا ميػػة ,

الػػذؼ اسػػتيدؼ ا ميػػيف أك مػػف التح ػ بػػالتعميـ ا ساسػػي لسػػنة أك سػػنتيف  ,ػػـ تسػػرب سػػباب قػػد تكػػكف

اجتماعيػػة أك سياسػػية أك اقتصػػادية  ,أك غيرىػػا  .بعػػد ذلػػؾ بسػػنكات كتحديػػدًا فػػي العػػاـ 2003ـ انطم ػ
برنػػام التعمػػيـ الم ػكازؼ كالػػذؼ كػػاف يسػػتيدؼ المتس ػربيف مػػف المػػدارس فقػػد بم ػ معػػدؿ التسػػرب فػػي العػػاـ
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الد ارسػ ػػي 2011-2010ـ مػ ػػا نسػ ػػبتو ( )% 2.34لمػ ػػذككر ك ( )%1.5لةنػ ػػاث تػ ػػمف الفمػ ػػة العمريػ ػػة
( )20-13سػػنة إال أنػػو كبػػالنظر إلػػى احتياجػػات الشػػعب الفمسػػطيني تػػـ تعػػدي الفمػػة العمريػػة لمدارسػػيف
لتصػػب حتػػى ( )40عام ػاً " جػػا ىػػذا التعػػدي فػػي الفمػػة العمريػػة بعػػد أف لػػكحع أف معظػػـ ال ػراغبيف فػػي
االلتح ػػاؽ بالبرن ػػام أعم ػػارىـ أك ػػر م ػػف ( )20عامػ ػاً أؼ أف التع ػػدي ف ػػي الفم ػػة العمري ػػة ج ػػا بن ػػا ً عم ػػى
الم حظة كجم البيانات عف الممتحقيف كالراغبيف بااللتحاؽ بالتعميـ المكازؼ.
( مؤسسة التعاكف الدكلي التابعة لمجمعية ا لمانية لتعميـ الكبار .)65 : 2013 ,
كيرػ الباحث أنو بالرغـ مف الجيكد الكبيرة التي تبذليا ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ فػي ىػذا المجػاؿ إال
أنيػػا ال تكفػػي  ,لسػػد احتياجػػات الكبػػار كطمكحػػاتيـ كأىػػدافيـ  ,كىػػذه الجيػػكد مػػا ت ػزاؿ فػػي بدايػػة الطري ػ

الطكي في ىذا المتمار الكاس الذؼ أدلت فيو ك دكلة بدلكىا .
أسباب انتشار ظاىرة األمية في المجتمع الفمسطيني :

عمدت إسرامي بعد احت ليا لألراتي الفمسػطينية بعػد نكسػة عػاـ 1967ـ عمػى السػيطرة عمػى

جمي النكاحي اإلدارية كالفنية لمتعميـ مما ساىـ ىذا ا مر فػي جعػ التعمػيـ فػي معػزؿ عػف التطػكير كأف

يجعمػو يمػػر بمرحمػػة مػػف الجمػػكد كأف ال يسػػيـ بالشػػك المطمػػكب فػػي الحفػػاظ عمػػى اليكيػػة كبنػػا المػكاطف
الص ػػال الق ػػادر عم ػػى محارب ػػة الجيػ ػ كالفس ػػاد كالخ ارف ػػات المكج ػػكدة داخػ ػ المجتمػػ الفمس ػػطيني  ,أيتػ ػاً
عمدت سمطات االحت ؿ عمى محاربة المعمميف كالط ب عمى ق
حد سكا ؛ إمػا بمػنعيـ مػف السػفر خػارج

ق
بسبب أك بغيػر سػبب  ,بحجػة ا مػف ليػذا
فمسطيف أك باعتقاليـ أك حتى إغ ؽ المدارس سكا ً كاف ذلؾ
الكي ػػاف  .كلق ػػد س ػػاىمت ا كت ػػاع االقتص ػػادية الص ػػعبة الت ػػي يم ػػر بي ػػا أفػ ػراد الش ػػعب الفمس ػػطيني كك ػػذا
ا كتػػاع االجتماعي ػػة بجم ػػكد عممي ػػة التعمػػيـ كع ػػدـ تطكرى ػػا كانتش ػػار ا ميػػة ف ػػي ص ػػفكؼ أبن ػػا الش ػػعب
الفمسطيني  .كيمكف تمخيص أىـ ا سباب كما ذكرتيا وزارة التربية والتعميم ( )2007في اةتي :
 أسػػباب سياسػػية  :كيرج ػ ذلػػؾ لكػػكف الشػػعب الفمسػػطيني تعػػرض ل حػػت ؿ عػػدة م ػرات ممػػا أدػإلى تراج في العممية التربكية .
 أس ػػباب اقتص ػػادية  :فالسياس ػػة كاالقتص ػػاد كجي ػػاف لعمم ػػة كاح ػػدة  .مم ػػا ات ػػطر الش ػػباب لمعمػ ػالمبكر .

 -أسباب اجتماعية  :م

الزكاج المبكر لمفتيات كالعادات كالتقاليد .
(ك ازرة التربية كالتعميـ العالي )162 : 2007,
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ويضيف الباحث أيضا :
 أسباب جغرافية  :ذلؾ أف عدد المدارس أياـ االحت ؿ كانػت قميمػة كمتباعػدة جغرافيػاً  ,ممػا دعػاالك ير مف ا ىالي إلى عدـ إرساؿ أبناميـ إلى المدارس  ,لبعدىا عنيـ كخكفيـ عمييـ .

 أسباب اعتقادية  :اعتقاد البعض أف التعميـ مفسدة لمفرد كخاصة الفتيات .أىداف برنامج محو األمية وتعميم الكبار بفمسطين :
إف أؼ عم ػ تربػػكؼ نػػاج

بسػػيط  ,ال يكتم ػ إال بكجػػكد أىػػداؼ تكت ػ مػػف أج ػ الكصػػكؿ

إلى تحقيقيا  ,كاذا كػاف ىػذا فػي ا عمػاؿ البسػيطة ففػي مجػاؿ تعمػيـ الكبػار تػزداد أىميػة تحديػد ا ىػداؼ

كص ػػياغتيا كخاص ػػة المؤسس ػػات الت ػػي تق ػػكـ عم ػػى تعم ػػيـ الكبي ػػر كال ػػذؼ يعتب ػػر مح ػػكر العممي ػػة التعميمي ػػة

التعمميػػة  .كلػػذا ىنػػاؾ مجمكعػػة مػػف ا ىػػداؼ يسػػعى برنػػام محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار بفمسػػطيف إلػػى
تحقيقيا كما ذكرتيا وزارة التربية والتعميم ( )2007كىي :
 )1تعمػ ػػيـ جمي ػ ػ الم ػ ػكاطنيف الػ ػػذيف لػ ػػـ تػ ػػت ليػ ػػـ فرصػ ػػة الػ ػػتعمـ كتمكيػ ػػنيـ مػ ػػف اكتسػ ػػاب الميػ ػػارات
ا ساسية.

 )2تحسيف المستكػ العممي كال قافي لممعمميف .

 )3ربط الكبار بعممية التنمية االقتصادية كاالجتماعية .

 )4تمبيػػة االحتياجػػات الذاتيػػة لمكبػػار  ,كاالسػػياـ فػػي رف ػ المسػػتكػ المعيشػػي سػػرىـ بتحقي ػ الػػتعمـ
الكظيفي.

 )5تحقي االتصاؿ كالتكاص م المؤسسات كالمجتم المحمي كالعربي كاإلس مي كالدكلي .
 )6إصدار نشرات دكرية تخص البرنام .
 )7العم عمى تدريب ككادر لدييا القدرة كالكفا ة عمى تعميـ الكبار .
 )8استيعاب خريجي مراكز محك ا مية في برام أكاديمية أك مينية خكفًا مف ارتدادىـ لألمية .
 )9االتصاؿ كالتكاص م ا مي كذكيو إلقناعيـ بالحاجة لمحك أميتو .

(ك ازرة التربية كالتعميـ العالي .)162 : 2007,
ويضيف الباحث األىداف التالية :
 )10تدريب الكبار عمى فيـ بعض القتايا المجتمعية المستحد ة  ,كخاصة في عصر العكلمة .

 )11مساعدة الكبار عمى االرتقا الكظيفي مػف خػ ؿ تطػكير قػدراتيـ ككفايػاتيـ  ,لتحسػيف ظػركفيـ
االقتصادية .
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ثانيا :أىم المؤسسات التي تعمل في مجال محو األمية وتعميم الكبار في فمسطين :

تعم ػ فػػي فمسػػطيف العديػػد مػػف المؤسسػػات فػػي مجػػاؿ محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار منيػػا مػػا ىػػك

حك ػػكمي يتبػ ػ ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ الفمس ػػطينية مباشػ ػرة كمني ػػا م ػػا ى ػػك أىم ػػي تش ػػرؼ عمي ػػو ك ازرة التربي ػػة
كالتعميـ كمنيا ما ىك دكلي  ,ك سيتناكؿ الباحث في السطكر التالية أربعة مف ىذه المؤسسات كىي :
 .1جمعية اليالل األحمر لقطاع غزة :
أنشمت جمعية الي ؿ ا حمر لقطاع غزة في العاـ 1969ـ كتعتبر مف الجمعيات ا ىمية

غير الحككمية المستقمة كىي ذات طاب ديمقراطي كتنمكؼ كاغا ي ال تيدؼ لمرب

 .كتيدؼ إلى

المساىمة في تحسيف ا كتاع الصحية كال قافية كالتعميمية كاإلنسانية لممكاطنيف بمحافظات غزة .

دور اليالل األحمر لقطاع غزة في مجال محو األمية وتعميم الكبار:
فػػي مقابمػػة أج ارىػػا الباحػػث م ػ عمػػاد الحطػػاب مػػدير برنػػام تعمػػيـ الكبػػار بجمعيػػة الي ػ ؿ
ا حمػػر لقطػػاع غ ػزة تحػػدث عػػف تػػاري تطػػكر الجيػػكد المبذكلػػة فػػي مجػػاؿ محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار,
كأىداؼ البرنام  ,فقاؿ أف الجمعية عممت كمف خ ؿ برنامجيا عمى تعميـ الكبػار كاعػادة تػلىيميـ ؛ لكػي
يستطيعكا مكاكبة التطكر ,كمكاجية التحديات المستقبمية المحيطة بيـ .
كقػػد قامػػت الجمعيػػة مػػف خ ػ ؿ العديػػد مػػف الم اركػػز المنتش ػرة بمحافظػػات غ ػزة بتنفيػػذ ب ػرام
شػػاممة لمحػػك ا ميػػة  ,كمػػا ازلػػت ىػػذه الم اركػػز تحقػ المزيػػد مػػف اسػػتقطاب الدارسػػيف كالدارسػػات ؛ لتحقيػ

المزيد مف التقدـ  .كأنشئ برنام محػك ا ميػة كتعمػيـ الكبػار فػي العػاـ 1977ـ كتػـ تطػكيره حتػى أصػب

المكتػػب ال ػرميس لمحػػك ا ميػػة بمحافظػػات غ ػزة كيشػػرؼ البرنػػام عمػػى ( )11مرك ػ ًاز فػػي الكقػػت الحػػالي
بكافػػة أرجػػا محافظػػات غػزة لمػػذككر كاإلنػػاث كتتػػـ ىػػذه الم اركػػز  390دارس كدارسػػة  .كأتػػاؼ أيت ػاً

أف الي ػ ؿ ا حمػػر سػػكؼ يتكس ػ فػػي المشػػركع لفػػت م اركػػز جديػػدة حسػػب الخطػػة المكتػػكعة مػػف قب ػ

الجمعية  ,حيث أف القامميف عمى الجمعية يقدمكف ك عكف كمسػاعدة ممكنػة ليػذه الم اركػز مػف مشػرفيف
متفرغيف كقرطاسية ككتب المنياج لممراكز بالمجاف .

أىداف برنامج تعميم الكبار بجمعية اليالل األحمر لقطاع غزة :
يسػػعى برنػػام تعمػػيـ الكبػػار إلػػى تحقي ػ مجمكعػػة مػػف ا ىػػداؼ بالنسػػبة لألميػػيف بمحافظػػات
غػزة كجعميػػـ مػكاطنيف كأربػػاب عمػ صػػالحيف كعمػػاؿ مػدربيف كاعػػيف عػف طريػ إكسػابيـ معػػارؼ ىادفػػة

كقيـ كميارات ترفػ مػف مسػتكاىـ االجتمػاعي كالمػادؼ كترقػى بحيػاتيـ الخاصػة كالعامػة  ,كىػذه ا ىػداؼ
ىي :
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 -1تعميـ الجميكر المستيدؼ مف الدارسيف كالدارسات الق ار ة كالكتابة كالحساب .
 -2العم عمى رف المستكػ ال قافي لمجميكر المستيدؼ .

 -3تطكير أدا المعمميف كالمعممات لمقياـ بالمياـ المنكطة بيـ .
 -4تطكير عممية االتصاؿ كالتكاص بيف البرنام كالمجتم المحمي .
 -5تكريس التعميـ الحكارؼ كمنياج لمتعميـ .
 -6تطكير القدرة العممية كالفنية لممشرفيف .
 -7العم عمػى ربػط برنػام محػك ا ميػة كتعمػيـ الكبػار بعمميػة التنميػة االقتصػادية كاالجتماعيػة فػي
المجتم .

الكتب المستخدمة :
كفي سؤاؿ عماد الحطاب عف الكتب المستخدمة في المراكز قػاؿ أف الكتػب المسػتخدمة فػي

المراكز ىي منياج معدؿ مف قب البرنام ك ك ازرة التربية كالتعميـ  ,كىك المنياج المتبػ منػذ سػنكات فػي
البرنػػام  ,كيقػػكـ طػػاقـ البرنػػام مػػف مشػػرفيف كمعممػػيف كمعممػػات بنغنػػا كا ػ ار ىػػذا المنيػػاج المشػػترؾ
كالمعتمد مف قب ك ازرة التربية كالتعميـ بعد التعدي كي يت

ـ م قافة الشعب الفمسطيني .

المقابمة  :عماد حمدؼ الحطاب  .غزة 2015/05/06 .ـ
مما سػب يتتػ لمباحػث الػدكر اليػاـ الػذؼ تقػكـ بػو الجمعيػة مػف أجػ تطػكير برنػام تعمػيـ

الكبار كسعييا الدؤكب مف أج تذلي الصعاب كالعم م ك ازرة التربية كالتعميـ في ىذا المجاؿ .

 .2جمعية انقاذ المستقبل الشبابي :
ىػػي مؤسسػػة أىميػػة مسػػتقمة نشػػلت فػػي العػػاـ 2011ـ  ,تعم ػ عمػػى بنػػا ك تمكػػيف جي ػ شػػبابي

فاع قادر عمى التغيير يساىـ في االرتقا بالمجتم الفمسطيني عبر منظكمة متكاممػة مػف بنػا القػدرات
ك التعميـ ك التمكػيف االقتصػادؼ  ,ك تطمػ

خػذ دكر ريػادؼ فػي بنػا مجتمػ مػدني يقػكده شػباب مبػدع

ك فاع ك صان لمتغيير .
المصدر :

< <http://www.syfpal.org/arabic/?Action=ConstPage&ID=13

(التاري  2015/08/11:الساعة 7:30ـ).
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ف ػ ػػي مقابمػػ ػػة أج ارىػػ ػػا الباحػػ ػػث مػ ػ ػ بيػػ ػػا فػػ ػػارس المػػ ػػدير التنفي ػ ػػذؼ لمجمعيػػ ػػة تحػ ػ ػػدث فييػ ػ ػػا
ع ػ ػػف نش ػ ػػلة برن ػ ػػام تعم ػ ػػيـ الكب ػ ػػار كالفم ػ ػػة المس ػ ػػتفيدة م ػ ػػف البرن ػ ػػام كع ػ ػػددىـ كع ػ ػػدد م ػ ػػدربييـ  ,كع ػ ػػف
س ػ ػػبب انتي ػ ػػا البرن ػ ػػام ف ػ ػػي الجمعي ػ ػػة كع ػ ػػف دكر الجمعي ػ ػػة ف ػ ػػي مج ػ ػػاؿ تعم ػ ػػيـ الكب ػ ػػار  ,كع ػ ػػف أى ػ ػػداؼ
مش ػ ػػركع طاق ػ ػػات كأنش ػ ػػطتو  ,حي ػ ػػث ق ػ ػػاؿ  :نش ػ ػػل برن ػ ػػام تعم ػ ػػيـ الكب ػ ػػار ف ػ ػػي الع ػ ػػاـ  2012ـ كاس ػ ػػتمر

حتػ ػػى العػ ػػاـ 2014ـ  ,أمػ ػػا بالنسػ ػػبة لمفمػ ػػة المسػ ػػتفيدة فكانػ ػػت الكبػ ػػار مػ ػػف سػ ػػف ( )16عػ ػػاـ فمػ ػػا فػ ػػكؽ,

كك ػ ػ ػػاف ع ػ ػ ػػدد الكب ػ ػ ػػار المس ػ ػ ػػتفيديف م ػ ػ ػػف البرن ػ ػ ػػام ( )100ف ػ ػ ػػرد م ػ ػ ػػنيـ ( )50ذك ػ ػ ػػكر )50( ,أن ػ ػ ػػى ,
كعم ػ ػ ػ عمػ ػ ػػى تػ ػ ػػدريبيـ سػ ػ ػػتة مػ ػ ػػدربيف مػ ػ ػػف قب ػ ػ ػ الجمعيػ ػ ػػة ا لمانيػ ػ ػػة لتعمػ ػ ػػيـ الكبػ ػ ػػار  ,كأمػ ػ ػػا الس ػ ػ ػػبب
الرميس النتيا البرنام فكاف انتيا التمكي المخصص لمبرنام .
دور جمعية انقاذ المستقبل الشبابي في مجال تعميم الكبار :

يقػػكؿ فػػارس المػػدير التنفيػػذؼ نفػػذت الجمعيػػة مشػػركع طاقػػات كالػػذؼ ييػػدؼ لػػدعـ م اركػػز تعمػػيـ

الكبػػار  ,حيػػث يرتكػػز المشػػركع حػػكؿ زيػػادة معرفػػة المشػػاركيف ك المشػػاركات لمطػػرؽ كا سػػاليب التقدميػػة
فػػي تعمػػيـ كتػػدريب الكبػػار  ,حيػػث ينطم ػ مػػف أسػػس الػػتعمـ الفريػػرؼ كالػػذؼ يػػرػ أف تعمػػـ الكبػػار يتعػػدػ

التكجػػو السػػامد ب ػل ف ب ػرام التػػدريب ت ػرتبط فقػػط بتط ػػكير ميػػارات تقنيػػة محػػدكدة  ,ب ػ إنػػو يشػػم تح ػػدؼ
التكجيات كالممارسات السامدة كزيػادة المعرفػة مػف خػ ؿ االنطػ ؽ مػف قػدرة المػتعمـ عمػى تحسػيف حياتػو
كزيادة دكره الفعاؿ في مجتمعو .ككػاف اليػدؼ العػاـ لممشػركع ىػك المسػاىمة فػي الحػد مػف الفقػر كالبطالػة

كتحسػيف المسػتكػ المعيشػػي لػدػ الفمػػات الشػبابية فػػي المجتمػ الفمسػػطيني  .أمػا أىػػـ ا ىػداؼ الخاصػػة
فكانت تقديـ خدمات تدريبية محد ة لمكبار كخصكصًا في مجاؿ التدريب كتنمية القدرات .
أنشطة مشروع طاقات :

أما عف أنشطة مشركع طاقات يقكؿ فارس المدير التنفيذؼ أنيا تمت عمى

 .1المرحمة األولى :تطوير القدرات المؤسسية:

ث مراح ىي :

ىدفت ىذه المرحمة إلى تمكيف المؤسسات المشاركة في المشركع مف تطكير قدراتيا اإلدارية
كالتنفيذية في برام تعميـ الكبار ,كتـ االعتماد عمى مخرجات المرحمة ا كلى كلساس لتطكير عم
المؤسسات المشاركة  ,كتتمنت المرحمة ا كلى المكاتي التالية:

إدارة برامج تعميم الكبار :كتتمنت كرش العم العديد مف المكتكعات المتخصصة في بنا
استراتيجيات برام

تعميـ الكبار إتافة إلى التخطيط كالتمكي

ك تبط جكدة كنكعية المناى

التدريبية كبرام تعميـ الكبار.
تطوير المناىج التعميمية :تتمف ىذا المكتكع جانبيف أساسيف ىما ,آليات كأسس تطكير المناى
التعميمية إتافة إلى تطكير خطط كجمسات التدريب.
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منيجيات التعميم :احتكػ ىذا الحق

مكتكعات متخصصة في ميارات التعميـ ككذلؾ رصد

صعكبات التعمـ كالتعام معيا لدػ الكبار.
.2المرحمة الثانية :مرحمة تدريب الكبار :
اسػػتنادًا إلػػى مخرجػػات المرحمػػة ا كلػػى عممػػت المؤسسػػات المشػػاركة فػػي المشػػركع عمػػى تنفيػػذ كعقػػد
كرشات تدريبية لممستفيديف بما ال يقػ عػف ( )500مسػتفيد فػي كػ منطقػة اسػتيداؼ أؼ مػا ال يقػ عػف
( )100مسػػتفيد فػػي ك ػ مؤسسػػة ,كخ ػ ؿ المرحمػػة ال انيػػة أيت ػاً قامػػت المؤسسػػات بتنفيػػذ د ارسػػة التتب ػ

لمكبار كالتي عكست ا ر المكتكعي مف عممية التدريب عمى الكبار.
 . 3المرحمة الثالثة :مرحمة تفعيل سياسات المناصرة والتشبيك:

خ ؿ المرحمة ال ال ة مف المشركع عممت المؤسسات الشريكة كبدعـ فري

المشركع عمى تطكير

سياساتيا المتعمقة بالتشبيؾ كتشكي أ جساـ كمجمكعات مف كافة الفمات المؤ رة كالمتل رة لدعـ استم اررية
برام تعميـ الكبار ,كتعزيز فعاليتيا في المساىمة في ح قتيتي البطالة كالفقر.

أما أىم النتائج المتوقعة من المشروع فكانت بحسب فارس :
 .1تدريب ما ال يق عف ( )100مستفيد لك مؤسسة.

 .2بنا شبكة مناصرة كتغط لدعـ برام تعميـ الكبار مف الجيات ذات الصمة.
 .3تطكير أدلة تدريبية متخصصة في مجاؿ تعميـ الكبار

كتـ تنفيذ ىذا المشركع مف قب مؤسسة التعاكف الدكلي التابعة لمجمعية ا لمانية لتعميـ الكبار بالشراكة
م مؤسسة جيكد لمتنمية المجتمعية كالريفية .

المقابمة  :بيا فارس .غزة2015/08/11 .ـ
كيتت لمباحث مما سب أف الجمعية عممت عمى تطكير قدرات الكبار مف خ ؿ تنفيذ
مشركع طاقات كالعم مف خ ؿ التنسي م الجمعية ا لمانية لتعميـ الكبار كلكنو لألسف لـ يستمر
ك ي ًار بسبب انتيا التمكي المالي لممشركع  ,كتلم الجمعية حسب اعتقاد الباحث بعكدة المشركع لما
لو مف أىمية كبيرة في تدريب الكبار كمساعدتيـ .

 .3جامعة القدس المفتوحة:
نش ة الجامعة التاريخية :
مػ ػػرت نشػ ػػلة جامعػ ػػة القػ ػػدس المفتكحػ ػػة ب ػ ػ ث م ارح ػ ػ ىػ ػػي :مرحمػ ػػة التخطػ ػػيط ,مرحمػ ػػة إعػ ػػداد المنػ ػػاى
كالمقررات ,ـ مرحمة الكجكد الفعمي عمى أرض فمسطيف.
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المرحمة األولى :مرحمة التخطي
بدأ التفكير فػي إنشػا الجامعػة عػاـ  1975ـ انط قػاً مػف احتياجػات الشػعب الفمسػطيني لمتعمػيـ

الع ػػالي ف ػػي ظػ ػ ظركف ػػو الس ػػكانية كاالجتماعي ػػة كاالقتص ػػادية تح ػػت االح ػػت ؿ اإلسػ ػراميمي .كبطم ػػب م ػػف

منظم ػػة التحري ػػر الفمس ػػطينية ,قام ػػت منظم ػػة اليكنس ػػكك بنع ػػداد د ارس ػػة الج ػػدكػ لمش ػػركع الجامع ػػة كالت ػػي

استكممت عاـ  1980كأقرىا المؤتمر العاـ لميكنسكك .كفي عاـ  1981أقر المجمس الػكطني الفمسػطيني
المشركع ,إال أف ظركؼ االجتياح اإلسراميمي لمبناف حاؿ دكف المباشرة في تنفيذه حتى العاـ  1985ـ.
المرحمة الثانية :مرحمة إعداد المناىج
بدأت فػي أكاخػر العػاـ 1985ـ  ,حػيف افتػت مقػر مؤقػت لمجامعػة فػي عمػاف بمكافقػة رسػمية مػف
ك ازرة الخارجية ا ردنية ,كقد تركز العم خ ؿ الفترة بيف 1991-1985ـ عمى إعػداد الخطػط الد ارسػية

كالكميات كاعتماد التخصصات العممية فييا كانتػاج المػكاد التعميميػة ,كخاصػة المطبكعػة ,الكتػب الط بيػة
كالكسامط التعميمية المساندة خاصة السمعية كالبصرية.
المرحمة الثالثة :مرحمة التنفيذ

بدأت في عاـ 1991ـ  ,حيث باشرت الجامعة خدماتيا التعميمية فػي فمسػطيف متخػذة مػف مدينػة

القدس الشريف مق ًار رميسًا ليا ,كأنشلت فركعًا كمراكز د ارسػية فػي المػدف الفمسػطينية الكبػرػ ,تػمت فػي

البداية الممات مف الطمبػة كبػدأ العػدد باالزديػاد سػنكيًا ,إلػى أف أصػب حػكالي ( )565542طالبػًا ك طالبػة
في نيايػة الفصػ الد ارسػي ال ػاني مػف العػاـ ا كػاديمي  2015-2014ـ .كقػد خرجػت الجامعػة الكككبػة
ا كل ػػى م ػػف طمبتي ػػا ع ػػاـ 1997ـ  .كان ػػت ى ػػذه المرحم ػػة ف ػػي غاي ػػة الص ػػعكبة ,حي ػػث ش ػػيدت من ػػذ بداي ػػة
مي دىػ ػػا عم ػ ػػى أرض فمس ػ ػػطيف تع ػ ػػاظـ االنتفات ػ ػػة الشػ ػػعبية الفمس ػ ػػطينية الت ػ ػػي تفج ػ ػػرت ت ػ ػػد االح ػ ػػت ؿ
اإلسػراميمي فػػي العػػاـ 1987ـ  ,كمػا عانػػت مػػف أ ػػار حػرب الخمػػي التػػي تسػػببت فػي حػػدكث أزمػػات ماليػػة
ليػػا فػػي أحمػػؾ الظػػركؼ السياسػػية كاالجتماعيػػة كاالقتصػػادية لمشػػعب العربػػي الفمسػػطيني .كم ػ ذلػػؾ ,فقػػد
اس ػػتمرت مس ػػتمده عزيمتي ػػا م ػػف عزيم ػػة قيادتي ػػا التاريخي ػػة المنات ػػمة ,ف ػػي أدا رس ػػالتيا كتحقيػ ػ أى ػػدافيا
لتبقى دامما مصباح نكر في ك بيت ,ككككب معرفة يتئ أرجا الكطف كا مة.
المصدر :

><http://www.qou.edu

(السبت  2015/10/03الساعة  8:30ـ ).
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دور جامعة القدس المفتوحة في مجال تعميم الكبار :
كفي مقابمػة أج ارىػا الباحػث مػ جيػاد بػدكاف مػدير مركػز التعمػيـ المسػتمر بالجامعػة بغػزة تحػدث فييػا
بدكاف عف دكر الجامعة في مجاؿ تعميـ الكبار حيث قاؿ :
انسجاما م فمسفة التعميـ المفتكح ك جدليو تعميـ الكبار ك التعميـ المستمر مدػ الحياة أنشئ
مركز التعميـ المستمر ك خدمة المجتم المحمي كالذؼ تلسس عاـ 1991ـ  .حيث يقدـ المركز
خدمات التدريب الميني كالتقني ,كتنفيذ المشاري التنمكية كالخدمات االستشارية (اإلدارية كالفنية) ,التي
مف شلنيا أف تساىـ في بنا القدرات الفمسطينية لجمي شرام المجتم كفماتو كمؤسساتو ,كف معايير

الجكدة المحمية كالعالمية .كىك يؤدؼ رسالتو مف خ ؿ االستمرار في تكفير خدمات التدريب الميني
كالتقني ,كاعداد المشاري التنمكية كتنفيذىا ,باإلتافة إلى تقديـ خدمات االستشارات في المجاالت
اإلدارية كالفنية التي تساىـ في بنا كتطكير قدرات شرام

المجتم الفمسطيني ,كخاصة لمفمات

الميمشة ,كمؤسساتو المختمفة ,بما يتماشى م استراتيجيات المركز في تبني "الشراكة مف أج التعميـ
المستداـ" ك " التعمـ مدػ الحياة" ,كذلؾ مف خ ؿ العم عمى:
 تجكي ػػد الخ ػػدمات الت ػػي يق ػػدميا المرك ػػز كفػ ػ المع ػػايير المحمي ػػة كالعالمي ػػة ك" أفتػ ػ الممارس ػػات
الدكلية" ,بما يتماشى م رسالة الجامعة كأىدافيا.
 التميز في تقديـ خدمات نكعية جديدة لتمبية احتياجات المجتم الفمسطيني.
 تحديد كدراسة احتياجات المجتم الفمسطيني كتمبيتيا.
ك انسجاما م ك ذلؾ قاـ المركز بالتعاكف م عدد مف المؤسسات المحمية ك اإلقميمية ك الدكلية
لتحقي أىدافة ,كاف منيا اتفاقية الشراكة م الجمعية ا لمانية لتعميـ الكبار .
المقابمة  :جياد بدكاف  .غزة 2015/10/31 .ـ
أىداف مركز التعميم المستمر :
مف خ ؿ زيارة الباحث لمركز التعميـ المستمر بالجامعة كاط عو عمى الخدمات التي يقدميا
سكا ً لط ب الجامعة الحالييف كالخريجيف كالعامميف مف إدارييف كأكاديمييف أك فراد المجتم المحمي
مف خارجيا ,فنف ىناؾ العديد مف ا ىداؼ كالتي يسعى المركز لتحقيقيا كلع أبرزىا حسب اعتقاد
الباحث  ,تنمية الميارات ك تطكير القدرات  -مف خ ؿ عقد العديد مف الدكرات سكا ً في مجاؿ
الحاسكب أك في مجاؿ التنمية البشرية  -ك مكاكبة أحدث التطكرات عمى المستكػ المحمي ك اإلقميمي
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ك ا لدكلي مف خ ؿ عدد مف المراكز الفنية ( مركز تكنكلكجيا المعمكمات ك مركز اإلنتاج الفني ) ك
المراكز التربكية ( مركز التعميـ المفتكح ,مركز التعميـ المستمر ك مركز القياس ك التقكيـ ).
مما سب

يتت

لمباحث أف الجامعة تعم

عمى تنمية كتطكير قدرات الكبار في شتى

المجاال ت  ,كالتي بدكرىا تمكنيـ مف االلتحاؽ بركب المعرفة كمف ـ الرقي في مستكاىـ العممي
كالكظيفي  ,فالتعميـ ىنا لـ يكف مقتص ًار عمى الطمبة النظامييف فحسب ب تعداه إلى أرباب العم ,
كأصحاب الحرؼ كلع ىذا ليس مقصك ًار عمى جامعة القدس المفتكحة لكحدىا ب ىناؾ العديد مف

جامعات الكطف تسعى إلى االىتماـ بالكبار كبتعميميـ في شتى التخصصات لمساعدتيـ في تطكير
قدراتيـ المجتمعية كالكظيفية .

 .4مؤسسة التعاون الدولي التابعة لمجمعية األلمانية لتعميم الكبار :

بدأت مؤسسة التعاكف الدكلي التابعة لمجمعية ا لمانية لتعميـ الكبار عمميا في الشرؽ ا كسط

منذ العاـ 2009ـ  .حيث أنشلت مكتبيا اإلقميمي في ا ردف في العاصمة عماف في العاـ 2011ـ .
كفي العاـ 2012ـ قامت الجمعية بننشا مكتب في فمسطيف في مدينة راـ هلل بالتفة الغربية ت ىا

إنشا فرع لنفس المكتب في محافظات غزة عاـ 2013ـ  .ك مف خ ؿ عمميا في مجاؿ تعميـ الكبار
تدعـ المؤسسة عمميات التنمية المستدامة  ,حيث أف تعميـ الكبار مجمكعة متكاممة مف العمميات
التعميمية المنظمة التي تستمر م اإلنساف كأداة فاعمة في الحد مف الفقر كالبطالة في المجتمعات

الفقيرة التي تستيدفيا المؤسسة في منطقة الشرؽ ا كسط مف خ ؿ العم

م الشركا المحمييف

لتمكيف ا فراد كالمجتمعات مف النيكض بلنفسيـ نحك ا فت  .كمؤسسة التعاكف الدكلي ,كىي القسـ

المختص بالتعاكف الدكلي التاب لمجمعية ا لمانية لتعميـ الكبار ,مظمة مؤسسية تتـ حكالي ()1000
مركز لتعميـ الكبار في ألمانيا .كتعم في أك ر مف ( )40دكلة حكؿ العالـ  .تتمقى المؤسسة معظـ

دعميا مف ك ازرة التنمية كالتعاكف االقتصادؼ الفدرالية في جميكرية ألمانيا االتحادية.
المصدر :

>>http://dvv-international.jo/ar/index.php/about-us

(التاري 2015/05/28ـ الساعة 9:00ـ ).
الميســــر  :يقصػ ػػد بالميسػػػر فػ ػػي تعمػ ػػيـ الكبػػػار مػ ػػف يػ ػػكفر أسػ ػػاليب الحصػ ػػكؿ عمػ ػػى المعػػػارؼ كالخب ػ ػرات
لمدارسيف ,كيست مر مػا لػدػ الكبػار مػف خبػرات الحيػاة  ,كىػك ارمػد اجتمػاعي ليػـ كمحفػز عمػى الػتعمـ فيػو
مدػ الحياة فت ً عف دكره في إتاحة الفرصة لتنمية قدرة الػدارس اإلبداعيػة كجعمػو باح ػًا عػف المعرفػة ,
كتدريب ػ ػ ػػو عم ػ ػ ػػى ال ػ ػ ػػتعمـ ال ػ ػ ػػذاتي  ,كتق ػ ػ ػػكيـ نفس ػ ػ ػػو بنفس ػ ػ ػػو  ,إت ػ ػ ػػافة ل ػ ػ ػػدكره كمرش ػ ػ ػػد كمكج ػ ػ ػػو لمعممي ػ ػ ػػة

التعميمية(.محمكد.)59: 2011,
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تعمل الجمعية األلمانية لتعميم الكبار عمى المستويات الثالث التالية:

أ) المستوى الجزئي :تدريب وتمكين الكبار والعاممين في مجال تعميم الكبار
تقػكـ الجمعيػة ا لمانيػة لتعمػيـ الكبػار  -مػػف خػ ؿ شػراكاتيا -بتطػكير دكرات مبتكػرة لممتعممػػيف

خصكصاً في المجتمعات الميمشػة  ,كذلػؾ بيػدؼ تمكيػنيـ كتحسػيف مسػتكاىـ المعيشػي  .باإلتػافة إلػى

ذلػػؾ ,تقػػكـ الجمعيػػة ا لمانيػػة لتعمػػيـ الكبػػار عمػػى تػػدريب المػػدربيف كالميس ػريف(المعمميف) كالم قفػػيف عمػػى
أساليب تعميمية قاممة عمى المشاركة كالتمكيف.

ب) المستوى المتوس  :بناء قدرات مؤسسات تعميم الكبار
تسعى الجمعية ا لمانية لتعميـ الكبار نحك تعزيز كبنا قدرات مؤسسات تعميـ الكبار كمراكز
تعميمية حيكية مستجيبة لمتطمبات أفراد المجتمعات كالفمات التي تخدميا .كتقكـ المؤسسة بنشر كتعزيز
الممارسات الناجحة مف خ ؿ تسيي كتقكية الركابط كالع قات المحمية كاإلقميمية كالدكلية في مجاالت

تعميـ الكبار المختمفة.
ج) المستوى الكمي :تقديم المشورة المتعمقة بالسياسات ونشر مفاىيم ومبادئ التعمم مدى
الحياة
تق ػػدـ الجمعي ػػة ا لماني ػػة لتعم ػػيـ الكب ػػار خ ػػدمات استش ػػارية لممؤسس ػػات الحككمي ػػة كال ػػى ش ػػبكات

كمنظمػػات المجتمػ المػػدني حػػكؿ كيفيػػة خمػ بيمػػة داعمػػة لتعمػػيـ الكبػػار .كيسػػاعد عقػػد الفعاليػػات كتنظػػيـ
الحم ت في كت مفيكـ تعميـ الكبار كالتعمـ مدػ الحياة عمى أجندات صناع القرار كالممارسيف.
المصدر :

< >http://dvv-international.jo/ar/index.php/about-us

(التاري 2015/05/28 :ـ الساعة 9:00ـ) .
مجاتت العمل الرئيسة:
أ) البرامج التدريبية المبتكرة
دعػـ تطػػكير المنػاى لمػػدكرات المبتكػرة التػػي تسػاعد المتعممػػيف فػي الع ػػكر عمػى فػػرص عمػ
أك تحسيف أداميـ الػكظيفي ,أك مػف خػ ؿ تعزيػز فػرص التشػغي الػذاتي لبػد مشػاريعيـ الخاصػة .تشػم
البرام التدريبية مكاتي م ػ  :محػك ا ميػة كالميػارات الحياتيػة كانشػا المشػاري باإلتػافة إلػى التػدريب

المينػػي كالػػذؼ يتتػػمف دكرات متعػػددة مػػف الحػػرؼ اليدكيػػة كميػػارات إعػػادة التػػدكير .تبنػػى ىػػذه الػػدكرات
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عمػػى أسػػاليب تعًمػػـ تمكينيػػو تلخػػذ بعػػيف االعتبػػار اىتمامػػات كخب ػرات المتعممػػيف .باإلتػػافة إلػػى تشػػجيعيا

لمتفكير النقدؼ كح النزاعات سمميًا.
ب) مدربين ومدربات مؤىمين

تلىي ػ المػػدربيف كالميس ػريف(المعمميف) ليصػػبحكا مػػدربيف متخصصػػيف كمعتمػػديف فػػي مجػػاؿ
كمممػػيف بالمبػػادغ كالنظريػػات التشػػاركية لتعمػػيـ الكبػػار ,باإلتػػافة إلػػى بنػػا قػػدراتيـ عمػػى
تعمػػيـ الكبػػارّ ,
تطبي العديد مف أساليب التعميـ كالتعمـ التمكينية كفقاً الحتياجات كخمفيات المتعمميف.
ج) مراكز تعميم الكبار النموذجية
تشػك المؤسسػات المنفػذة لبػرام تدريبيػة لتػكفير فػرص تنمكيػة تتماشػى مػ المعػايير المينيػة
فعػاؿ ,لػػذلؾ ,تقػػكـ الجمعيػة ا لمانيػػة لتعمػػيـ الكبػار بػػدعـ المؤسسػػات
الركيػزة ا ساسػػية لنظػاـ تعمػػيـ كبػػار ً
الحككمي ػػة كغي ػػر الحككمي ػػة كالجمعي ػػات المحمي ػػة إلنش ػػا م ارك ػػز تعم ػػيـ الكب ػػار الق ػػادرة عم ػػى تقي ػػيـ الكاقػ ػ
كتشخيص الفرص المتاحػة كفػ احتياجػات سػكؽ العمػ كتنفيػذ التػدريبات ال زمػة ,باإلتػافة إلػى قػدرتيا

عمػػى الكصػػكؿ إلػػى الفمػػات المسػػتيدفة كتقػػديـ الػػدكرات كجمسػػات التكجيػػو المينػػي كالشخصػػي كالتػػي مػػف
شلنيا تلىي المتعمميف اجتماعيًا كاقتصاديًا كتيسير نشاطات التعمـ المجتمعية.
د) التشبيك عمى المستوى اإلقميمي

تقكـ الجمعية ا لمانية لتعميـ الكبار بتيسير التشػبيؾ كالتعػاكف اإلقميمػي بيػدؼ تعزيػز مبػادغ

تعمػيـ الكبػار كالػتعمـ مػػدػ الحيػاة .تتعػاكف الجمعيػة ا لمانيػػة لتعمػيـ الكبػار مػ شػػبكات التعمػيـ التػي تم ػ

كتتـ الممػات مػف منظمػات المجتمػ المػدني فػي جميػ أنحػا العػالـ العربػي بيػدؼ دمػ تكجيػات تعمػيـ
الكبار في برامجيا كتعزيز أساليب التعميـ التشاركية كالتمكينية كميارات كسب التلييد.
نفس المصدر الساب :

<>http://dvv-international.jo/ar/index.php/about-us

(التاري 2015/05/28 :ـ الساعة 9:00ـ)

مشاريع في فمسطين

تمػارس الجمعيػػة ا لمانيػة لتعمػػيـ الكبػار نشػػاطيا فػػي فمسػطيف منػػذ بدايػة عػػاـ  2010ـ .بػػدأ

عم ػ الجمعيػػة ا لمانيػػة لتعمػػيـ الكبػػار بػػدعـ ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي كمجمكعػػة مختمفػػة مػػف مقػػدمي
التعميـ لتحسيف كتكسي فرص التعميـ غير النظامي لمكبار.
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تقوم الجمعية األلمانية لتعميم الكبار بتنفيذ ودعم البرامج والتدخالت التالية:
 .1اتستراتيجية الوطنية لتعميم الكبار
ج ػػا ت جي ػػكد الجمعي ػػة ا لماني ػػة لتعم ػػيـ الكب ػػار لت ػػؤتي مارى ػػا ,حي ػػث ش ػػممت ك ازرة التربي ػػة

كالتعم ػػيـ الع ػػالي ك لممػ ػرة ا كل ػػى مكت ػػكع تعم ػػيـ الكب ػػار كالتعم ػػيـ غي ػػر النظ ػػامي ف ػػي اس ػػتراتيجية التعم ػػيـ
الخاصػة بيػػا كالتػػي تتم ػ أىػػدافيا الرميسػػية فػػي تعزيػز كتطػػكير التعمػػيـ غيػر النظػػامي لتػػماف اسػػتم ارريتو
كعدالتو ك نكعيتو ,كذلؾ مف خ ؿ تنفيذ استراتيجية كطنية لبػرام تعمػيـ الكبػار بالتنسػي مػ المؤسسػات
ذات الص ػ ػ ػػمة بحم ػ ػ ػػكؿ نياي ػ ػ ػػة  2019/2018ـ كزي ػ ػ ػػادة نس ػ ػ ػػبة المعمم ػ ػ ػػيف كالمش ػ ػ ػػرفيف (م ػ ػ ػػف ال ػ ػ ػػذككر ك

اإلنػػاث)المتػػدربيف فػػي ب ػرام محػػك ا ميػػة كبػرام تعمػػيـ الكبػػار كالتعمػػيـ المػكازؼ كفقػػا لمعػػايير اسػػتراتيجية

اختبػػار المعممػػيف مػػف ( )٪0إلػػى ( )٪100فػػي العػػاـ  2019/2018ـ .كيم ػ الحتػػكر القػػكؼ لتعمػػيـ
الكبػار فػي االسػتراتيجية الكطنيػة الفمسػطينية سػابقة يجػب أف تنػت تحػكال ممحكظػا فػي مجػاؿ تعمػيـ الكبػػار
في فمسطيف.

 .2طاقات :دعم مراكز تعميم الكبار في فمسطين
م ػػف خػ ػ ؿ معرف ػػة إمكاني ػػة تعم ػػيـ الكب ػػار ف ػػي محارب ػػة الفق ػػر كالبطال ػػة ,فق ػػد كح ػػدت الجمعي ػػة

ا لمانيػػة لتعمػػيـ الكبػػار القػػكػ م ػ جمعيػػة جيػػكد لمتنميػػة الريفيػػة كالمجتمعيػػة كبالتعػػاكف م ػ ك ازرة التربيػػة
كالتعمػ ػػيـ كبتمكي ػ ػ مػػػف االتحػػػاد ا كركبػ ػػي لتنفيػػػذ مشػػػركع "طاقػػػات" فػ ػػي فمسػ ػػطيف .كيسػػػتيدؼ المشػ ػػركع
المحافظات الشمالية في التفة الغربية كالقدس كمحافظات غزة خ ؿ الفترة 2014-2012ـ .

اليدؼ الرميسي لمشركع طاقات ىك المساىمة في الحد مف الفقػر كالبطالػة مػف خػ ؿ تفعيػ

إطػػار التعػػاكف بػػيف القطاعػػات التعميميػػة كالخاصػػة كاالقتصػػادية .كمػػف خ ػ ؿ ىػػذا المشػػركع كالػػذؼ مدتػػو
ػ ث سػػنكات تػػـ دعػػـ ( )15مؤسسػػة مػػف المنػاط المسػػتيدفة لبنػػا قػػدراتيا فػػي اإلدارة كتطػػكير المنػػاى

كأسػػاليب الت ػػدريس كالتكاصػ ػ لتمكي ػػنيـ م ػػف تق ػػديـ دكرات تدريبي ػػة عالي ػػة الج ػػكدة لممس ػػتفيديف مني ػػا كالت ػػي

تتطاب م احتياجات سكؽ العم المحمية كتعزز فرصيـ لدخكؿ سكؽ العم .
 .3مشروع "ميني" لتطوير التعميم الميني والتقني في فمسطين

تقكـ الجمعية ا لمانية لتعميـ الكبار بالتعاكف م ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ ك ػ ث مػدارس مينيػة

(مدرسة جنيف ال انكية الصػناعية كمدرسػة دك ار ال انكيػة التقنيػة كمدرسػة ديػر الػبم الصػناعية ال انكيػة فػي
غػزة) بتطػػكير كاختبػػار نمكذجػػا لفػػت مػػدارس لمتعمػػيـ غيػػر النظػػامي لممجتم ػ بيػػدؼ تلىي ػ النػػاس لفػػرص
العم في االقتصػاد الرسػمي كغيػر الرسػمي  .كمػا سػتكفر بػرام مػا بعػد المدرسػة لمبػالغيف (بمػا فػي ذلػؾ

الط ب الممتحقيف بالمدارس) الفرصة ل شتراؾ في دكرات قصيرة المدػ في بيمة ممتعػة كمرنػة .كسػكؼ
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تقدـ المدارس أساليب تعميمية مختمفة كجديدة لمط ب ,كسكؼ هيمن الطػ ب الفرصػة لممشػاركة فػي أيػاـ
التكظيف كالمن كالتدريب في العم .
 .4نادي تعميم الكبار
يػػكفر نػػادؼ تعمػػيـ الكبػػار مسػػاحة ح ػرة كمنب ػ اًر لمناقشػػة المكاتػػي المختمفػػة فػػي مجػػاؿ تعمػػيـ

الكبػ ػػار كتيسػ ػػير الح ػ ػكار بػ ػػيف مختمػ ػػف الجيػ ػػات المعنيػ ػػة .يػ ػػدير نػ ػػادؼ تعمػ ػػيـ الكبػ ػػار ا نشػ ػػطة ال قافيػ ػػة
كاالجتماعيػػة كالفنيػػة المختمفػػة التػػي تعمػ عمػػى تعزيػػز الفيػػـ كامكانػػات تعمػػيـ الكبػػار .ىػػذا كتشػػم أنشػػطة

نادؼ تعميـ الكبار فعاليات مختمفة ,كمراجعة كتاب ما أك كرش عم فنية مختمفػة أك أنشػطة مسػرحية أك
زيارات ميدانية تعممية ...إل .

المصدر > http://dvv-international.jo/ar/index.php/projects/projects-in-palestine> :

(التاري 2015/05/28 :ـ الساعة 9:00ـ)
مما سب كبعد عػرض ىػـ المؤسسػات التػي تعمػ فػي مجػاؿ تعمػيـ الكبػار بمحافظػات غػزة
يمكف القكؿ أف الجمعية ا لمانية لتعميـ الكبار سػاىمت ك يػ اًر فػي إنجػاح العديػد مػف المشػاري كالتػي كػاف

ليا دكر فاع في دعـ ىذا البرنام  ,كالنيكض بو  ,كذلؾ مف خ ؿ عمميػا مػ العديػد مػف المؤسسػات

التي تعم في ىذا المجاؿ .

ثالثا  :تجارب بعض الدول وخبراتيا في مجال محو األمية وتعميم الكبار.
أ) تجارب بعض الدول األجنبية وخبراتيا في مجال محو األمية وتعميم الكبار :

 )1تجربة تنزانيا في مجال محو األمية وتعميم الكبار:

ف ػ ػػي ش ػ ػػير س ػ ػػبتمبر م ػ ػػف الع ػ ػػاـ 1971ـ ت ػ ػػـ كتػ ػ ػ خط ػ ػػة لبرن ػ ػػام ق ػ ػػكمي لمح ػ ػػك ا مي ػ ػػة
ف ػ ػػي جميػ ػ ػ أنح ػ ػػا تنزاني ػ ػػا لألمي ػ ػػيف ال ػ ػػذيف بمغ ػ ػػت أعم ػ ػػارىـ عش ػ ػػر س ػ ػػنكات ف ػ ػػلك ر كتػ ػ ػزامف التخطػ ػ ػػيط
ليػ ػػذه الحمم ػ ػػة م ػ ػ برن ػ ػػام ا مػ ػػـ المتح ػ ػػدة لمحػ ػػك ا مي ػ ػػة الػ ػػكظيفي ف ػ ػػي دكؿ العػ ػػالـ ال ال ػ ػػث (-1968

1972ـ)  ,كلق ػ ػ ػػد كج ػ ػ ػػدت تنزاني ػ ػ ػػا أف ى ػ ػ ػػذا البرن ػ ػ ػػام يتفػ ػ ػ ػ مػ ػ ػ ػ أى ػ ػ ػػدافيا  ,كق ػ ػ ػػررت المش ػ ػ ػػاركة في ػ ػ ػػو
كب ػ ػػذلؾ أص ػ ػػبحت تنزاني ػ ػػا الدكل ػ ػػة الحادي ػ ػػة عشػ ػ ػرة الت ػ ػػي تكافػ ػ ػ عم ػ ػػى تطبيػ ػ ػ البرن ػ ػػام الع ػ ػػالمي لمح ػ ػػك
ا مية الكظيفي في أراتييا ( .محمكد كالبشير .)83-81 : 1996 ,
أما األىداف التي سعت تنزانيا إلى تحقيقيا من خالل الحممة الشاممة لمحو األمية فكانت :
 -1التعميـ ا بجدؼ.
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 -2محك ا مية الكظيفية .
 -3ربط برام محك ا مية بالتنمية الزراعية  ( .جبري .)217: 1991 ,
كلقد اىتـ ىذا البرنام بكيفيػة تلىيػ الجمػاىير السػاحقة مػف ا ميػيف ليقكمػكا بػدكر فعػاؿ فػي
التنمية االقتصادية كاالجتماعية فػي بمػدانيـ بػدالً مػف االعتمػاد عمػى محػك ا ميػة بالطريقػة التقميديػة التػي
تعتم ػػد عم ػػى تعم ػػيـ القػ ػ ار ة كالكتاب ػػة كالحس ػػاب فق ػػط  ,بػ ػ م ػػف الت ػػركرؼ أف تػ ػرتبط بػ ػرام مح ػػك ا مي ػػة

بالتػػدريب المينػػي كالفنػػي كاالجتمػػاعي  .كبيػػذا المعنػػى فػػنف ب ػرام محػػك ا ميػػة لػػـ تيػػتـ بػػالق ار ة كالكتابػػة
كالحسػػاب فقػػط ؛ ب ػ تعػػدػ ذلػػؾ إلػػى تقػػديـ فك ػرة جديػػدة  ,كىػػي بتقػػديـ برنػػام متكام ػ لمكبػػار يسػػتيدؼ
تعم ػػيميـ القػ ػ ار ة كالكتاب ػػة كالحس ػػاب كتحس ػػيف أدامي ػػـ لألعم ػػاؿ الت ػػي يزاكلكني ػػا  ,سػ ػكا ً ف ػػي المص ػػان أك
الحق ػػكؿ أك المؤسس ػػات الخدمي ػػة أك ف ػػي ا سػ ػرة كالمجتمػ ػ بكج ػػو ع ػػاـ  ,كتحس ػػيف مي ػػاراتيـ بقص ػػد زي ػػادة

انتاجيتيـ  .كمحك ا مية الكظيفي كمني جديد في تعميـ الكبار يحتػاج إلػى تجريػب  ,كليػذا فػنف برنػام

ا مػػـ المتحػػدة لمتنميػػة كاف ػ عمػػى تبنػػي الفك ػرة كتمكيميػػا  ,كعيػػدت ا مػػـ المتحػػدة إلػػى اليكنسػػكك بتجريػػب

ىذا المني كتجريبو عمى نطاؽ عالمي .
كلقػػد تػػـ اسػػتخداـ أجي ػزة الح ػػزب الحػػاكـ المنتش ػرة فػػي كاف ػػة أنحػػا الػػب د لتشػػجي كترغي ػػب
الدارسػػيف ل لتحػػاؽ بفصػػكؿ محػػك ا ميػػة  ,كلتشػػجي ا ف ػراد المتعممػػيف لممشػػاركة فػػي تػػدريس ا ميػػيف .

كمػػا تػػـ اسػػتخداـ أجي ػزة االتصػػاؿ الجمػػاىيرؼ فػػي حم ػ ت الدعايػػة لب ػرام محػػك ا ميػػة م ػ  :الصػػحف

كالراديك كالفرؽ المكسيقية كا غاني كالممصقات  ...إل .

كلقد نجحت حممة الدعاية ىذه في ا قاليـ  :ما ار  ,كمكان از كشنيانغا  ,ككست ليؾ كغيرىا .

(محمكد كالبشير . )83-81 : 1996 ,

كعميػػو ممػػا سػػب يمكػػف القػػكؿ أف تجربػػة تنزانيػػا غنيػػة  ,كيمكػػف االسػػتفادة منيػػا فػػي التخطػػيط
لبرام محك ا مية كتعميـ الكبار كعدـ اقتصارىا عمى محك ا مية ا بجدية فقط .
 )2تجربة كوبا في مجال محو األمية وتعميم الكبار:
تعػػد التجربػػة الككبيػػة فػػي مجػػاؿ مكافحػػة ا ميػػة مػػف أنج ػ كأبػػرز التجػػارب التػػي أجريػػت فػػي
بمداف العالـ ال الث ك التي أقيمت في الفترة ما بيف يناير كديسمبر مف العاـ 1961ـ .
فبعػػد انتصػػار ال ػػكرة الككبيػػة عػػاـ 1960ـ كانػػت ا ميػػة بػػيف البػػالغيف فػػي ىػػذا البمػػد النػػامي

تم ػ نسػػبة كبيػرة جػػدًا  ,إال أف إحسػػاس المسػػؤكليف فػػي ال ػػكرة بخطػػكرة ىػػذه المشػػكمة جعػ منيػػا مشػػكمة
تتقػػدـ كافػػة المشػػاك التػػي كػػاف المجتم ػ الكػػكبي يعانييػػا  ,كقط ػ ى ػؤال المسػػؤكلكف عمػػى أنفسػػيـ عيػػدًا
بتسػػخير كافػػة االمكانػػات الماديػػة كالبش ػرية لمقتػػا عمػػى ا ميػػة فػػي فت ػرة زمنيػػة ال تتعػػدػ اال نػػي عشػػر

شي اًر .

(جبري .)180: 1991,
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ففػػي سػػبتمبر  1960أعمػػف كاسػػترك أمػػاـ الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة أف ككبػػا ستقتػػي
عمى ا مية خػ ؿ عػاـ كاحػد  .كلعبػت الػدعكة ككسػام اإلعػ ـ دك ًار ىامػًا إلقنػاع ا ميػيف بالمشػاركة

في الحممة  ,كتـ رف شػعار " :عمػى كػ أمػي أف يجػد معممػاً يعممػو  ,كعمػى كػ مػتعمـ أف يجػد أميػاً

يعممو " كبم عدد المتطػكعيف ( )120ألفػًا كحققػت فػي عػاـ كاحػد حممػة ناجحػة لمقتػا عمػى ا ميػة
كتب ذلؾ تقديـ الفرص التعميمية في مستكيات كدكرات متتالية ( .بيكمي . )1179: 2010 ,
نظػ ػ ػػر الك ي ػ ػ ػريف إلػ ػ ػػى ىػ ػ ػػذا الق ػ ػ ػرار عمػ ػ ػػى أنػ ػ ػػو مػ ػ ػػف بػ ػ ػػاب اليػ ػ ػػزؿ كالي ػ ػ ػ ار كشػ ػ ػػكككا فػ ػ ػػي

إمكاني ػ ػ ػػة تطبيق ػ ػ ػػو كتحقيػ ػ ػ ػ النت ػ ػ ػػام المرج ػ ػ ػػكة من ػ ػ ػػو كخاص ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي بم ػ ػ ػػد م ػ ػ ػ ػ ككب ػ ػ ػػا  ,حي ػ ػ ػػث قم ػ ػ ػػة
اإلمكانػ ػػات المادي ػ ػػة كالبشػ ػ ػرية كالفني ػ ػػة كحدا ػ ػػة االسػ ػػتق ؿ كقم ػ ػػة التجرب ػ ػػة كك ػ ػ ػرة ا مي ػ ػػيف كت ػ ػػكزيعيـ
ف ػ ػػي من ػ ػػاط متباع ػ ػػدة كلك ػ ػػف تفي ػ ػػـ الش ػ ػػعب كتجاكب ػ ػػو ليػ ػ ػذا القػ ػ ػرار كت حم ػ ػػو مػػ ػ بعت ػ ػػو ال ػ ػػبعض

جع مف ىذه ا ماني حقيقة مممكسة (.جبري .)80: 1991,

كلقد نظمت في عاـ  1961ـ تمؾ الحممة لمحك ا مية كما ت ىا مف حم ت حيث استيدفت :
 -1تػػكفير التعم ػػيـ االبتػػدامي لجميػػ ا طف ػػاؿ فػػي الس ػػف المدرسػػية بي ػػدؼ القت ػػا عمػػى ا مي ػػة ف ػػي
المستقب .
 -2شف حممة لمحك ا مية عمى الصعيد الكطني .

 -3شف حممة لما بعد محك ا ميػة لمحيمكلػة دكف االرتػداد إلػى ا ميػة نتيجػة ل نقطػاع عػف اسػتعماؿ
ميارات القرامية ( .بيكمي .)1179: 2010 ,
خطوات الحممة :
قب البد في تطبي الحممة الشاممة قامت الدكلة باتخاذ جممة مف الخطػكات التمييديػة التػي
مػػف شػػلنيا تسػػيي إج ػ ار ات الحممػػة كتػػماف نجاحيػػا ككػػاف مػػف بػػيف ىػػذه الخط ػكات حصػػر ا ميػػيف

لمعرفػػة عػػددىـ كأمػػاكف تكاجػػدىـ كحصػػر اإلمكانػػات المكجػػكدة لتنفيػػذ الحممػػة كالمتػػكفر منيػػا كحصػػر

القادريف مف ا فراد كالراغبيف في المشػاركة فػي تنفيػذ ىػذا المشػركع التطػكعي كتكعيػة المػكاطنيف عػف
طري ػ حم ػ ت إع نيػػة مك فػػة مػػف أج ػ تكػػكيف رأؼ عػػاـ متعػػاطف كذلػػؾ لتػػماف جػػذب العناصػػر

الطيبػػة مػػف المعممػػيف كالمتطػػكعيف لممشػػاركة فػػي الحممػػة  .ىػػذا كقػػد قسػػـ برنػػام العم ػ إلػػى ػ ث
م ارح ػ ػ كعرفػ ػػت المرحم ػ ػػة ا كلػ ػػى بمرحم ػ ػػة البػ ػػد كالت ػ ػػي انطمقػ ػػت ي ػ ػػكـ 1961/1/1ـ كانتيػ ػػت ي ػ ػػكـ
1961/4/1ـ كفػ ػػي ىػ ػػذه المرحمػ ػػة قامػ ػػت التنظيمػ ػػات الشػ ػػعبية كالجماىيريػ ػػة كالمؤسسػ ػػات الرس ػ ػػمية
بالتخطيط كالتنسي كالدعاية كانتػاج المطبكعػات كتحديػد مصػادر التمكيػ كتقػدير المػاؿ الػ زـ لتنفيػذ

ىػذا البرنػػام  ,ىػػذا كمػا قامػػت المجػػاف بالدعايػػة كتكجيػو النػػدا ات إلػػى كافػػة أفػراد الشػػعب مػػف أميػػيف
كمتعممػػيف ل نت ػػماـ إلػػى الحمم ػػة  .أمػػا بالنس ػػبة لممرحمػػة ال اني ػػة التػػي تعتب ػػر أطػػكؿ الم ارحػ ػ كالت ػػي
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امت ػػدت م ػػف 1961/4/1ـ إل ػػى 1961/9/5ـ تػػػـ فيي ػػا اس ػػتكماؿ البنػػػا التنظيم ػػي كتكس ػػي مجػ ػػاؿ
المشػػاركة كتحديػػد ا ىػػداؼ كتقسػػيـ المسػػؤكليات كمػػا إلػػى ذلػػؾ مػػف ا مػػكر التنظيميػػة ,أمػػا بالنسػػبة
لممرحمة ال ال ة كالتي عرفت باسـ مرحمة تحقي ا ىداؼ فننيػا اسػتمرت ػة شػيكر كنصػف ابتػدا ً
مػػف 1961/9/5ـ كانتيػػا ً ب ػ 1961/12/22ـ ,كفػػي ىػػذه المرحمػػة بػػدأ التطبي ػ الفعمػػي لمحممػػة كمػػا
أف أعمنت الدكلة عف بداية ىذه المرحمة حتى أمرت بػنغ ؽ المػدارس لكػي يتسػنى لكػ مػف الطػ ب

كالمعممػػيف فػػرص المشػػاركة فػػي تعمػػيـ أبنػػا كطػػنيـ كلك ػي تسػػتغ الفصػػكؿ الد ارسػػية طيمػػة سػػاعات
النيار في تعميـ ا مييف .

كفي يكـ 1961/12/22ـ أعمنت ككبا أنيا حققت أىػداؼ الحممػة بنجػاح كأنيػا قتػت عمػى ا ميػيف
بيف المكاطنيف بنسبة ( )%72أما بالنسػبة لمػذيف بقػكا عمػى أميػتيـ كانػت ليػـ ظػركفيـ الخاصػة التػي
حالت بينيـ كبيف االىتماـ ببرام الحممة كقد تم مت ىذه الظركؼ في اةتي :

 -1ا مراض المستعصية كالخبكؿ العقمي .

 -2عدـ قدرة بعض ا فراد عمى التحدث باإلسبانية .
 -3ع ػػدـ االس ػػتقرار المك ػػاني ل ػػبعض ا فػ ػراد ف طبيع ػػة أعم ػػاليـ غي ػػر ابت ػػة كالص ػػياديف كعم ػػاؿ
السكؾ الحديدية كغيرىـ .

 -4حيػػاة الػػبعض فػػي المنػػاط الجبميػػة كالػػكعرة ممػػا اسػػتحاؿ عمػػى المعممػػيف الكصػػكؿ إلػػييـ كتقػػديـ
البرام التعميمية ليـ ( .جبري . )181-180: 1991 ,
أسباب نجاح الحممة الكوبية :
بػػالرغـ مػػف قص ػػر ىػػذه الحمم ػػة كالظػػركؼ الص ػػعبة التػػي كان ػػت عمييػػا ككب ػػا آنػػذاؾ  ,إال أف الحمم ػػة
حققت نجاحاً كبي اًر – كيرج السبب في ذلؾ إلى العكام التالية -:
 .1كحدة المغة في ككبا .
 .2تكفر الحصر الدقي لمسكاف .

 .3الجدية ال كرية كالحرص عمى اإلنجاز ( .عبد الجكاد ك عبد القكؼ . ) 415 : 2014 ,
كما ذكر جبريل ( )1991أسبابًا أخرػ كىي :
 .4شػػعكر الشػػعب الكػػكبي كحككمتػػو بخطػػكرة مشػػكمة ا ميػػة كت حػػـ ك ػ فمػػات الشػػعب م ػ بعتػػو
بعتًا لتنفيذ برنام الحممة .

 .5التخطيط السميـ كالتنفيذ الدقي لبرنام الحممة  ,كالحماس الشديد .
 .6التعػػاطف العػػالمي الػػذؼ حظيػػت بػػو ىػػذه الحممػػة كخاصػػة مػػف دكؿ أمريكػػا ال تينيػػة حيػػث جػػا كا
في أعداد ىاممة لتقديـ يد العكف كالمساعدة .
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 .7اتبػاع سياسػة التقػكيـ المسػتمر لمبرنػػام طيمػة أيػاـ الحممػة كالػذؼ اتخػػذ ػ ث م ارحػ ىػي  :أكلػػى
ككسطى كنيامية .
 .8تطبي شعار الحممة تطبيقاً دقيقاً كىك " إف كنت متعممػاً فعمػـ غيػرؾ  ,كاف لػـ تكػف متعممػاً تعػاؿ
فتعمـ".

 .9اتباع سياسة المتابعة كالتي عرفت باسػـ مرحمػة مػا بعػد ا ميػة كفػي ىػذه المرحمػة بالػذات عممػت
الدكلػة عمػى إنشػػا المػدارس الميميػػة كحمقػات الد ارسػػة فػي المنػػازؿ كخاصػة لكبػػار السػف الرافتػػيف
فكػرة االلتحػػاؽ ببػرام تعمػيـ محػػك ا ميػػة  ,كاصػدار بعػػض المجػ ت المبسػطة التػػي تعنػػى بػػلمر

ا مييف مف عماؿ كف حيف م تخصػيص صػفحة كاممػة فػي كػ الصػحف اليكميػة لمقػ ار الجػدد
بحيث تكتب أحرؼ بارزة كبلساليب مبسطة كاذاعة بعض الدركس عػف طريػ الراديػك كالتمفزيػكف

ىػػذا باإلتػػافة إلػػى بعػػض الب ػرام ا خػػرػ كبرنػػام الحػػد ا دنػػى مػػف الميػػارات الفنيػػة الخػػاص
بالعمػػاؿ كالم ػزارعيف كمػػا إلػػى ذلػػؾ مػػف الب ػرام التعميميػػة المختمفػػة تنفيػػذًا لمػػا نػػادػ بػػو " فيػػدي

كاسػترك" حيػث قػػاؿ " :كيجػب عمينػػا أال نػدخر أؼ تتػػحية بػلؼ كسػػيمة أك جيػد فػػي سػبي كتػ

التعميـ في المكانة ا كلى التي يستحقيا" ( .جبري .)182 : 1991 ,
كعميػو ممػػا سػب يػػرػ الباحػث أف التجربػػة الككبيػة تجربػػة تسػتح االىتمػػاـ كالتقػدير كمػػف الممكػػف أف
نبني عمييا كأف نلخذ العبر منيا كنستفيد مف نجاحاتيا كنتجنب ع راتيا .
 )3تجربة فيتنام في مجال محو األمية وتعميم الكبار :
 عمى الرغـ مف أف جيكد محك ا ميػة فػي فيتنػاـ كانػت بطيمػة حتػى عػاـ 1955ـ بسػبب الحػربإلػػى أنػػو كػػاف ىنػػاؾ حػػافز قػػكؼ لمحػػك ا ميػػة بعػػد الحػػرب  ,حيػػث اسػػتطاعت فيتنػػاـ محػػك أميػػة
الغالبية العظمى مف الكبار عاـ 1958ـ بسبب تشجي المتطكعيف عمػى القيػاـ بتػدريس مقػررات

في محك ا مية فػي المنػازؿ كا سػكاؽ كغيرىػا مػف البيمػات المحميػة  .كقامػت الحككمػة الفيتناميػة
بنط ؽ حممة " التعميـ لمجمي " التركرية لمتنمية البشرية .
 كقد خصصت الحككمة الفيتنامية نحك مث الميزانية العامة المخصصػة لمتعمػيـ كالتػدريب لمتعمػيـا ساسػي عمػػى مػػدػ العشػػر سػػنكات الماتػػية  .كمػػا أف الصػػندكؽ المخصػػص لمتعمػػيـ ا ساسػػي

ال ػػذؼ تبػػػرع ب ػػو المجتم ػ ػ كأفػ ػراده يعػػػادؿ الميزانيػػػة الت ػػي خصصػػػتيا الدكل ػػة لمتعمػ ػػيـ االبتػ ػػدامي .
ككتعت الحككمة في خطتيػا زيػادة ميزانيػة التعمػيـ كالتػدريب مػف ( )%15مػف الميزانيػة العامػة
لمدكلة عاـ 2000ـ إلى ( )%18عاـ 2005ـ  ,كالى أك ر مف ( )%20عاـ 2010ـ .

(خمي ك طاي .)374 : 2014 ,
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كي ػػرػ الباح ػػث أن ػػو يمك ػػف االس ػػتفادة م ػػف تجرب ػػة فيتن ػػاـ م ػػف خػ ػ ؿ الش ػػباب المتط ػػكعيف ف ػػي

المجتم ػ الفمسػػطيني كالػػذيف ال يجػػدكف فػػرص عم ػ  ,فػػي مجػػاؿ تعمػػيـ الكبػػار مقاب ػ مكافػػلة ماديػػة
معينة .
ب) تجارب بعض الدول العربية واإلسالمية في مجال محو األمية وتعميم الكبار :
 )1التجربة التونسية في مجال محو األمية وتعميم الكبار :
اىتمت تكنس بنشر التعميـ كتعميمو عمى كافة فمات المجتمػ بعػد اسػتق ليا عػاـ 1956ـ ,
كعمػػدت إلػػى اسػػتخداـ كسػػام كسياسػػات تربكيػػة متعػػددة لمقتػػا عمػػى ا ميػػة بكػ أشػػكاليا  ,كيقػػكؿ
الرقيــق ( )2014كبػػالرغـ أف تػػكنس نجحػػت فػػي خفػػض نسػػبة ا ميػػة مػػف ( )%84.7عػػاـ 1956

إل ػػى ( )%18.9ع ػػاـ  2012إال أف ىػ ػػذه النس ػػبة ال ت ػ ػزاؿ دكف طمكح ػػات تػ ػػكنس  ,فب ػػادرت تػ ػػكنس
بندخاؿ إص حات عمى المنظكمػة التربكيػة ككػ بمػا فييػا مؤسسػة تعمػيـ الكبػار لسػد المنػاب المغذيػة

لألمية .
األىداف النوعية والكمية :
أو ات :األىداف النوعية لبرنامج تعميم الكبار في تونس :
تمكيف الدارسيف في مرحمة التحرر مف ا مية مف تكظيف كفايات القػ ار ة كالكتابػة كالحسػاب
كالتكاص االجتماعي التي يكتسبكنيا خ ؿ عممية التعمـ في :
 تسيير مختمف شؤكف حياتيـ اليكمية (شخصية  ,عاممية  ,كاقتصادية .)... تعزيػػز مكتسػػبات المتح ػػرريف الجػػدد مػػف ا مي ػػة كالمنقطعػػيف عػػف التعم ػػيـ النظػػامي لتػػلميف ع ػػدـارتدادىـ لألمية .

 تمكيف المتحرريف مف ا مية مف مكاصمة التعمـ باالعتماد عمى أنفسيـ . أكلكية استقطاب الفمة المتتررة أك ر مف ا مية (المرأة كالفتاة الريفية كالمناط النامية) .ثاني ا األىداف الكمية لبرنامج تعميم الكبار في تونس :

ييدف البرنامج إلى التسريع في نسق انخفاض نسبة األمية وذلك بـ :
 -المساىمة في تخفيض النسبة العامة لألمية .

 العم عمى تخفيض نسبة ا مية لدػ فمة الشباب . تك يف الجيكد في المناط الريفية لصال المرأة (.الرقي .)345 : 2014 ,كقد رسـ الرميس زيػف العابػديف بػف عمػي لتػكنس أىػدافًا عمميػة فػي مقػدمتيا النػزكؿ بمعػدؿ ا ميػة

إلػػى حػػدكد ( )%10م ػ نيايػػة العػػاـ الد ارسػػي 2010/2009ـ كتركيػػز الجيػػكد عمػػى تمكػػيف ا ف ػراد
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دكف ( ) 30سنة مف حد أدنى لمتعمـ كالتقميص مف نسبة ا مية في صفكفيـ إلى أق مف ( )%1مػ
نياي ػػة 2009ـ فت ػ ػ ً عػ ػػف تص ػػكيب البرنػ ػػام نحػ ػػك الفمػ ػػات كالجي ػػات ذات ا كلكيػ ػػة  ,كمػ ػػا تمكػ ػػف

البرنػػام خ ػ ؿ نفػػس الفت ػرة مػػف كت ػ منيػػاج إدمػػاجي يمبػػي حاجػػات الػػتعمـ ا ساسػػية لػػدػ الشػػباب
يشػػم اةليػػات القراميػػة كالتكاصػػمية كالتػػدريب عمػػى الميػػارات  .كأمكػػف بفت ػ تتػػافر جيػػكد مختمػػف

ا طراؼ االجتماعية خ ؿ الفترة 2009-2000ـ تحرير ( )552601دارس مف ا ميػة مػف بيػنيـ
( )434640أن ى أؼ ( )%78.7هك ( )284260في الكسط الريفي أؼ بنسبة (. )%51.4
المصدر

><http://www.babnet.net/kiwidetail-17273.asp

( ا ربعا  2016/3/2الساعة  7:00ـ).

مناىج تعميم الكبار في تونس :

اعتمدت تكنس عمى مقاربة تعميمية عمى

ث مراح أساسية كما ذكرىا الرقيق( )2014ىي :

 -1مرحمة ما قبل محـو األميـة أو مرحمـة الترغيـب فـي الـتعمم  :تبػدأ قبػ بدايػة السػنة الد ارسػية
ب ث أشير  ,بحيث تييئ الستقطاب الدارسيف .
 -2مرحمة التحرر من األمية وتنقسم إلى
 oحمقة األساس  :تػدكـ تسػعة أشػير كتتػكج بامتحػاف داخمػي يخػكؿ لمػدارس االرتقػا إلػى
حمقة التكمي .
 oحمقــة التكميــل  :تػػدكـ تسػػعة أشػػير كتتػػكج بامتحػػاف كطنػػي يػػتمكف الػػدارس خ لػػو مػػف
الحصكؿ عمى شيادة التربية االجتماعية .

 -3مرحمة المتابعة  :يتمكف الدارس مف خ ليا االعتماد عمى نفسو في عممية التعمـ الذاتي .
كترتك ػػز ى ػػذه المقارب ػػة عم ػػى

ػػة مج ػػاالت نش ػػاط كب ػػرػ كى ػػي  :ا بج ػػدة  ,الت ػػدريب عم ػػى

الميارات ا ساسية  ,كالتكاص االجتماعي .

محتوى منيج تعميم الكبار في تونس :

تت ػػمنت من ػػاى تعم ػػيـ الكب ػػار أى ػػدافًا تعميمي ػػة كأى ػػدافًا حت ػػارية تكزع ػػت عم ػػى ع ػػدة مح ػػاكر
استيدفت إكساب الدارسيف المكاقف كالقيـ كالميارات كالسمككيات التركرية كىي :
المكاطنة  ,ا سرة  ,الصحة  ,الحياة االجتماعية كاالقتصادية  ,كالبيمة .
كعالجػػت المحػػاكر المػػذككرة  ,ج ػ القتػػايا المتعمقػػة بتحقي ػ فػػرص التكػػافؤ كالمسػػاكاة بػػيف الجنسػػيف

كحقكؽ اإلنساف كالمكاطنة( .الرقي .)347 -346: 2014 ,
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 )2التجربة المصرية في مجال محو األمية وتعميم الكبار:
تق ػ مصػػر فػػي قمػػب الػػكطف العربػػي فػػي قػػارة أفريقيػػا كتتميػػز عػػف غيرىػػا مػػف الػػدكؿ العربيػػة
ػدة فػػي مجػػاؿ محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار نظػ اًر الرتفػػاع معػػدؿ
بارتفػػاع عػػدد سػػكانيا  ,كتعػػد مصػػر ارمػ ً
ا ميػػة فييػػا  .ككانػػت البدايػػة الفعميػػة لمعم ػ الجػػاد لمحػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار عنػػدما أعمػػف رمػػيس
الجميكريػػة آنػػذاؾ "دمحم حسػػني مبػػارؾ" فػػي سػػبتمبر مػػف العػػاـ 1989ـ أف العشػػر سػػنكات القادمػػة

عقدًا لمحك ا مية كتعميـ الكبار في مصر .

كانط ق ػًا مػػف ىػػذا اإلع ػ ف  ,صػػدر القػػانكف رقػػـ ( )8لسػػنة 1991ـ كالػػذؼ تتػػمف إنشػػا

ىيمة عامة لمحك ا مية كتعميـ الكبار في مصر ذات شخصية اعتبارية تتبػ كزيػر التربيػة كالتعمػيـ ,
كي ػرأس مجمػػس إدارتيػػا رمػػيس مجمػػس الػػكز ار  ,ليػػا جيػػاز تنفيػػذؼ يتبعػػو أفػػرع فػػي جمي ػ محافظػػات

مصر ( .لقيو . )349 : 2002 ,
أسس وركائز الخطة القومية لمحو األمية وتعميم الكبار :
 سد مناب ا مية مف خ ؿ استيعاب جمي ا طفاؿ الممزميف . القتا عمى عكام التسرب مف مرحمة التعميـ ا ساسي . القتا عمى ا مييف في الفمة العمرية ()35-14سنة إلزاميًا بنسبة (. )%100 إعطػػا ا كلكي ػػة لمح ػػك أمي ػػة الم ػرأة كالفتي ػػات لك ػػكنيف يش ػػكمف القطػػاع ا كب ػػر كا ك ػػر حرمانػ ػًا ,خاصػػة فػػي الريػػف كالصػػعيد  ,كالمنػػاط العشػكامية كالناميػػة مػػف خػ ؿ تتػػميف مكػػكف المػرأة فػػي
الخطة .
 -ربط برام محك ا مية بالتدريب الميني كالتعميـ المستمر.

 دكر فاع ػ ػ لمؤسسػ ػػات المجتم ػ ػ المػ ػػدني فػ ػػي ب ػ ػرام محػ ػػك ا ميػ ػػة مػ ػػف خ ػ ػ ؿ تعػ ػػاكف ا جي ػ ػزةالحككمية كالمنظمات غير الحككمية كالجيكد الشعبية .

 -الكصػػكؿ با مي ػػة إلػػى المس ػػتكػ التعميم ػػي كال قػػافي ال ػػذؼ يمكػػنيـ م ػػف تكظي ػػف مػػا اكتس ػػبكه م ػػف

ميػػارات كخبػرات فػػي مكاصػػمة االطػ ع  ,كاالنتفػػاع بيػػا فػػي مجػػاالت حيػػاتيـ اليكميػػة كالمينيػػة ,

مف خ ؿ مني قكمي لمحك ا مية  ,في إطار المفيكـ الحتارؼ لمحك ا مية .

(لقيو .)82 : 2003 ,
األىداف الرئيسة لبرنامج محو األمية وتعميم الكبار في مصر:
 إعػػداد كتلىي ػ كتػػدريب ( ) 100000مامػػة ألػػف مػػف الشػػباب الخ ػريجيف تربكي ػاً لمعم ػ كمعممػػيفلمحك ا مية .
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 محػػك أميػػة ( )255مميػػكف أمػػي سػػنكيًا مػػف الش ػريحة ( )45-15سػػنة لمقتػػا عمػػى ا ميػػة بػػيفالمكاطنيف في ىذه الشريحة خ ؿ أرب سنكات .

 الكصػػكؿ با مي ػػة إلػػى المس ػػتكػ التعميم ػػي كال قػػافي ال ػػذؼ يمكػػنيـ م ػػف تكظي ػػف مػػا اكتس ػػبكه م ػػفميػػارات كخبػرات فػػي مكاصػػمة االطػ ع كاالنتفػػاع بيػػا فػػي مجػػاالت حيػػاتيـ اليكميػػة كالمينيػػة مػػف
خ ؿ مني قكمي لمحك ا مية في إطار المفيكـ الحتارؼ لمحك ا مية .

(لقيو .)184: 2004 ,
مرت جيود محو األمية في مصر بثالث مراحل ىي :
 المرحمة ا كلى  :مرحمة البنا 1997-1993ـ. -المرحمة ال انية  :مرحمة االنط قة 2002-1997ـ.

 المرحمة ال ال ة  :المرحمة المستقبمية 2007-2003ـ .ختامػًا يمكػػف القػػكؿ بػػلف التجربػة المصػرية لمحػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػار تعػػد تجربػػة غنيػػة بكػ

نجاحاتيػػا كاخفاقاتيػػا  ,كىػػي مػػادة خصػػبة لمد ارسػػة كاالسػػتفادة مػػف معطياتيػػا كانجازاتيػػا  ,باإلتػػافة إلػػى
االسػتفادة مػػف ع راتيػػا  ,حتػػى تتجػػاكز فمسػطيف ىػػذه الع ػرات عنػػد رسػػـ سياسػاتيا فػػي مجػػاؿ محػػك ا ميػػة

كتعميـ الكبار .
 )3تجربة المممكة العربية السعودية في مجال محو األمية وتعميم الكبار:
تب ػػذؿ المممك ػػة العربي ػػة الس ػػعكدية جي ػػكدًا كبيػ ػرة ف ػػي مج ػػاؿ ت ػػكفير التعم ػػيـ كنشػ ػره ف ػػي جميػ ػ
أرجاميػػا كتسػػعى جاىػػدة لتيسػػيره كتسػػيي سػػب االلتحػػاؽ بػػو دكف إغفػػاؿ أىميػػة مكاكبػػة التطػػكر الكمػػي
كالتطكر النكعي لمستكػ التعميـ المقدـ .

فق ػػد حظػ ػػي محػ ػػك ا مي ػػة كتعمػ ػػيـ الكبػػػار باىتم ػػاـ كبيػػػر مػػػف قبػ ػ حككمػػػة المممكػ ػػة العربيػ ػػة
السػػعكدية عمػػى مػػدار الحككمػػات المتعاقبػػة فقب ػ العػػاـ 1369ق كانػػت ىنػػاؾ جيػػكد فرديػػة تبػػذؿ مػػف
قب ا ىالي أنفسيـ لمكافحة ا مية ليتمكنكا مف ق ار ة القػرآف الكػريـ كد ارسػة الحػديث النبػكؼ الشػريف

كسػػميت المػػدارس التػػي أقيمػػت ليػػذا الغػػرض بمػػدارس التشػػجي الميميػػة بالمدينػػة المنػػكرة  ,كمػػدارس
النجػاح الميميػة بمكػة المكرمػة كغيرىػا  ,ك ف إقبػاؿ المػكاطنيف كػاف مرتفعػًا عمػى التعمػيـ فتحػت بعػػض

الفص ػػكؿ الميمي ػػة ف ػػي الم ػػدارس النياري ػػة .كف ػػي س ػػنة 1374ق أنش ػػمت ب ػػك ازرة المع ػػارؼ إدارة ال قاف ػػة
الش ػػعبية كبي ػػذا أخ ػػذ تعم ػػيـ الكب ػػار الش ػػك النظ ػػامي كعم ػػى ع ػػات ى ػػذه اإلدارة ألقي ػػت مس ػػمكلية إع ػػداد
الخطػػط كالبػ ػرام كالمن ػػاى الد ارس ػػية ال زم ػػة لمعالج ػػة ا مي ػػة  .كق ػػد حظي ػػت ى ػػذه المش ػػكمة باىتم ػػاـ

المسمكليف نظ ًار لخطكرتيا كاعتمدت الميزانية ال زمة مف قب الك ازرة لتنفيذ خطػط كبػرام ىػذه اإلدارة

كبنػػا ً عمػػى تطػػكير ىػػذه اإلدارة سػػميت بػػندارة تعمػػيـ الكبػػار كمحػػك ا ميػػة سػػنة 1398ق
كأشم ( .ترجماف . )122 : 1984 ,
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نػػو أعػػـ

تكالػػت التنظيمػػات كالتش ػريعات بعػػد ذلػػؾ ك التػػي تؤكػػد أىميػػة ىػػذا البرنػػام باعتبػػاره حق ػًا مػػف

حقػػكؽ الم ػكاطف ككاجب ػًا التزمػػت بػػو الدكلػػة  ,فجػػا نظػػاـ محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار كك يقػػة سياسػػة

التعميـ كالنظاـ ا ساسػي لمحكػـ كغيرىػا مػف التشػريعات  ,إتػافة إلػى االلت ازمػات كاإلع نػات الدكليػة

لتؤكػػد ىػػذا البرنػػام كدكره فػػي بنػػا اإلنسػػاف القػػادر عمػػى تمبيػػة حاجاتػػو كحاجػػات كطنػػو  .كلػػـ تشػػدد

تمؾ التشريعات عمى حقػكؽ المػكاطف كالمكاطنػة فػي الػتعمـ بػ جعمتػو كاجبػا كطنيػا كمػا نصػت المػادة
ال ال ػػة عشػػر فػػي نظػػاـ محػػك ا ميػػة ( العمػ مػػف أجػ محػػك ا ميػػة بػػيف المػكاطنيف كاجػػب عمػػى ك ػ

م ػكاطف حسػػب قد ارتػػو  ,كعمػػى ا ميػػيف كاجػػب الػػتخمص مػػف ا ميػػة فػػي حػػدكد الكسػػام المتاحػػة ).

كنتيجة لذلؾ المكق البارز الذؼ يم مو محك ا مية كتفعي ً لتمػؾ التشػريعات فقػد تكسػعت فػي إحػداث

م اركػػز محػػك ا ميػػة كفػػي تصػػميـ الب ػرام التػػي ت مػػـ ا مػػي كا ميػػة كمػػا كفػػرت ليػػـ مقػػررات د ارسػػية

مناسبة ككفرت ليـ حكافز تشجيعية  ,كأنفقت بسػخا عمػى ىػذا النػكع مػف التعمػيـ إذ يقػدر مجمػكع مػا

تنفقو الك ازرة عمى برام محك ا مية بػ( )190مميكف ريػاؿ سنكيًا.

كنتيجػػة لتمػػؾ الجيػػكد الصػػادقة كالمخمصػػة تقمصػػت نسػػبة ا ميػػة لتصػػب ( )%7بػػيف الػػذككر

ك( )%19.8بػ ػ ػػيف اإلنػػ ػػاث كبنسػ ػ ػػبة إجماليػػ ػػة ( )%13.4خ ػ ػ ػ ؿ العػػ ػػاـ 1429ىػ ػ ػ ػ  ,تمػ ػ ػػؾ الجيػ ػ ػػكد
كالنجاحػػات لػػـ تكػػف غامبػػة عػػف المنظمػػات اإلقميميػػة كالدكليػػة فلصػػبحت المممكػػة نمكذجػًا يحتػػذػ فػػي
ىػػذا المجػػاؿ كحػػازت عمػػى خمػػس جػكامز دكليػػة فػػي مجػػاؿ محػػك ا ميػػة تقػػدي ار لتمػػؾ النجاحػػات كدفعػػا
لبقيػػة الػػدكؿ مػػف أجػ تك يػػف الجيػػكد كتسػري العمػ فػػي ميػػداف محػػك ا ميػػة .كلقػػد عمػػدت الحككمػػة
إلػػى كت ػ الخطػػكط العريتػػة لمسياسػػات المتبعػػة فػػي مجػػاؿ محػػك ا ميػػة كمنيػػا إعػػداد خطػػة شػػاممة
لمقت ػػا عم ػػى ا مي ػػة ف ػػي م ػػدة أقص ػػاىا (عش ػػركف عام ػػا) كاع ػػداد بػ ػرام م مم ػػة كاتب ػػاع ا س ػػاليب
المناسبة بنعداد الفصػكؿ المنتظمػة كالحمػ ت االنتقاميػة المركػزة فػي المنػاط الناميػة كبػرام اإلذاعػة

كالتمفزي ػػكف ككس ػػام اإلعػ ػ ـ ا خ ػػرػ .كأك ػػد النظ ػػاـ عم ػػى مش ػػاركة جميػ ػ الجي ػػات الرس ػػمية كغي ػػر
الرسمية فقد نصت المادة ( )14مف ىذا النظاـ " عمػى كػ جيػة حككميػة أك مؤسسػة عامػة أف تقػكـ

بمحػػك ا ميػػة بػػيف أفرادىػػا كمنسػػكبييا خػ ؿ سػػت سػػنكات مػػف نفػػاذ ىػػذا النظػػاـ كيجػػكز عنػػد التػػركرة
تمديد ىذه المدة بقرار مف مجمس الكز ار " .
كما تتمف تشكي لجاف لمحك ا مية كمنيا :

أ -المجنة العميا لمحك ا مية كتعميـ الكبار برماسة كزير التربية كالتعميـ .

ب-المجاف الفرعية بالمناط كالمحافظات التعميمية برماسة مديرؼ التربية كالتعميـ.
المصدر:

><http://dr-saud-a.com/vb/showthread.php?t=56597

(السبت  2015/8/1الساعة  5:00ص).
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كالمتتبػ لحركػػة تعمػيـ الكبػػار كمحػػك ا ميػة فػػي المممكػة العربيػػة السػػعكدية يجػد أنيػػا ارتبطػػت
بالعديػػد مػػف السياسػػات كالتشػريعات التػػي أعطتػػو البعػػد التنظيمػػي كالرسػػمي كلعػ أىػػـ ىػػذه السياسػػات
كالتشريعات ما يمي :
 )1نظػػاـ محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار بالمرسػػكـ الممكػػي رق ػ ػ ػ ػ ػػـ ( )523بتاريػ ػ ػ 1392 /6/1ىػ ػ
كاحتكػ عمى ( )24مادة تعال مشكمة ا ميػة كتتػمنت ا ىػداؼ كالسياسػات كىياكػ تعمػيـ

الكبار ,كييدؼ ىذا النظاـ إلػى محػك ا ميػة بػيف جميػ المػكاطنيف بالمممكػة بمختمػف فمػاتيـ
كاعداد المكاطف الصال المستنير ليتمكف مف إفادة نفسو كاإلسياـ في النيكض بمجتمعة.

 )2صػػدرت ك يقػػة ( سياسػػة التعمػػيـ فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية ) فػػي عػػاـ 1389ى ػ كأعطػػت
تعميـ الكبار كمحك ا مية أىمية بالغة حيػث أفػردت فصػ خاصػا ييػتـ بمحػك ا ميػة لجميػ
المكاطنيف  ,إذ تشير المادة ( )180إلػى (تيػتـ الدكلػة بمكافحػة ا ميػة كتعمػيـ الكبػار كتػدعـ

ىػػذا النػػكع مػػف التعمػػيـ معنكيػػا كماليػػا كاداريػػا كذلػػؾ تحقيقػػا لرفػ مسػػتكػ ا مػػة كتعمػػيـ ال قافػػة
بيف أفرادىا ).
 )3صػدكر قػرار ك ازرة الداخميػػة بمنػ اسػػتقداـ العػػامميف ا ميػػيف كقصػػر االسػػتقداـ عمػػى مػػف لديػػو
معرفة الق ار ة كالكتابة لممستقدـ بمغتو ا صمية .

كلتحقي تمػؾ السياسػات كالتشػريعات التػي تسػعى الدكلػة إلػى تنفيػذىا فػي مجػاؿ تعمػيـ الكبػار
ك محك ا مية فقد اتخذت ك ازرة التربية كالتعميـ تدابير عدة منيا :
أ -تكفير التعميـ في المرحمة ا ساسية .

ب -تكفير تعميـ الكبار كمحك ا مية في جمي أنحا المممكة .

ج -صرؼ مكاف ت تحفيزية لألمييف كا ميات ل نخراط في التعميـ .
د -إيجاد البرام المتنكعة التي تتناسب كاحتياجات ا مييف .

ق -إقامة حم ت تكعكية لمحك ا مية ( .السنب .)190-188 : 2009 ,
برامج محو األمية و تعميم الكبار:
شممت برام تعميـ الكبار ك الكبيرات نمطيف مف التعميـ ىما :التعميـ النظامي  ,التعميـ غير
النظامي .
المقررات والخطة الدراسية:

تطب فػي المشػركع مقػررات خاصػة تناسػب المشػركع كتمبػي احتياجػات الممتحقػيف بػو كتتكػكف الخطػة
الدراسية ا سبكعية لممشركع مف ( )20حصة عمى النحك اةتي :
 القرآف الكريـ كالتكحيد كالفقو ست حصص أسبكعيا . الق ار ة كالكتابة ا نتا عشرة حصة أسبكعيا بكاق ست حصص لك منيما . -مبادغ الحساب حصتاف أسبكعيا.
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كقد جػا إطػ ؽ المشػركع المتكامػ لمكصػكؿ إلػى مجتمػ بػ أميػة بعػد تنفيػذ المشػركع تجريبيػًا عمػى
مراح متعددة كمنيا مشركع :

 -1ك ازرة ب أمية .
 -2حم ت التكعية كمحك ا مية .

 -3البرنام المك ف لمحك ا مية .
 -4برنام مجتم ب أمية .
بػػدأ تنفيػػذ برنػػام مجتم ػ ب ػ أميػػة تجريبي ػًا فػػي جمي ػ إدارات التربيػػة كالتعمػػيـ مطم ػ الفص ػ

الدراسي 1429/1428ىػ بيدؼ تسري العم في محك ا مية إلى أقصى درجػة ممكنػة .كقػد أ بتػت
التجربػػة نجاحيػػا حيػػث بم ػ عػػدد الممتحقػػيف ( ) 46156دارس ػاً مػػف مجمػػكع ا ميػػيف بنسػػبة التحػػاؽ
( )%10.37كبمػ عػدد المعممػيف الػػذيف تػـ التعاقػد معيػـ فػػي البرنػام ( ) 3407معمػـ .كبنػا عمػػى

ما حققو البرنام في مرحمة التجربة فقد تـ البد في مرحمة التكس مػ بدايػة الفصػ الد ارسػي ا كؿ
لمعاـ الد ارسػي 1430/1429ى ػ كقػد بمػ عػدد الممتحقػيف بػالبرام ( )15688دارسػًا كعػدد المعممػيف
( )1568معممًا.

المصدر :

><http://dr-saud-a.com/vb/showthread.php?t=56597

( السبت 2015/8/1 :الساعة  5:00ص).
ختاماً كعطفاً عمػى مػا سػب يمكػف القػكؿ بػلف تجربػة المممكػة العربيػة السػعكدية لمحػك ا ميػة

كتعمػػيـ الكبػػار تعػػد تجربػػة ارمػػدة فػػي ىػػذا المجػػاؿ ك ىػػي غنيػػة بالنجاحػػات م ػ كجػػكد بعػػض اإلخفاقػػات ,
كلع ذلؾ يرج إلى إمكانات المممكة مف الناحية المادية كاستقطابيا لممعمميف مػف ا قطػار العربيػة م ػ

فمسطيف كمصر كا ردف كغيرىا مػف الػدكؿ العربيػة كىػي مػادة خصػبة لمد ارسػة كاالسػتفادة مػف معطياتيػا

كانجازاتي ػػا  ,باإلت ػػافة إل ػػى االس ػػتفادة م ػػف ع راتي ػػا  ,حتػ ػػى تتج ػػاكز فمس ػػطيف ى ػػذه الع ػ ػرات عن ػػد رسػ ػػـ
سياساتيا في مجاؿ محك ا مية كتعميـ الكبار .
 )4تجربة الجميورية اإليرانية في مجال محو األمية وتعميم الكبار:
يرج ػ تػػاري محػػك ا ميػػة فػػي إي ػراف إلػػى عػػاـ 1941ـ ,فقػػد أكلػػت الحككمػػات التػػي تكالػػت عمػػى

السػ ػػمطة فػ ػػي إي ػ ػراف مكافحػ ػػة ا ميػ ػػة كالقتػ ػػا عمييػ ػػا اىتمام ػ ػًا ممحكظ ػ ػًا .فلنشػ ػػمت لػ ػػذلؾ مجمكعػ ػػة مػ ػػف
المؤسسات ,منيا :مؤسسة تعميـ المسنيف ,كمؤسسة تعميـ كبػار السػف ,كالمجنػة الكطنيػة لمكافحػة ا ميػة,

كمؤسسػػة الجيػػاد الػػكطني لمكافحػػة ا ميػػة  ,كعنػػدما قامػػت ال ػػكرة اإليرانيػػة عػػاـ 1979ـ كاعتبػػرت نفسػػيا
فع ػػاؿ ف ػػي ق ػػيـ أفػ ػراد المجتمػ ػ  ,عم ػػد الخمين ػػي إل ػػى إنش ػػا ىيم ػػة
ػػكرة قافي ػػة تي ػػدؼ إل ػػى الت ػػل ير بش ػػك ّ
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(المجمػػس ا عمػػى لم ػػكرة ال قافيػػة) .كفػػي تػػمف اىتماماتػػو بػػالتعميـ أسػػس الخمينػػي عػػاـ 1979ـ منظمػػة

محك أمية إيراف ,كدعا اإليرانييف إلى التعاكف معيا في سػبي القتػا عمػى ا ميػة ,كرفػ مسػتكػ التعمػيـ

بمػػا يتكاكػػب مػ المسػػتجدات عمػػى السػػاحة اإليرانيػػة  .كتقػػكـ المنظمػػة بالتعػػاكف مػ جيػػات أخػػرػ كرجػػاؿ
ال ػػديف بالمي ػػاـ التالي ػػة :تعم ػػيـ الكب ػػار المب ػػادغ ا ساس ػػية لمقػ ػ ار ة كالكتاب ػػة كالحس ػػاب .كاالرتق ػػا بمس ػػتكاىـ

ال قافي كنشر ال قافة اإلس مية بينيـ.
المصدر :
( ال

> <http://www.alriyadh.com/591418

ا  2016/3/1الساعة  8:00ـ).
ىػػذا ك يكتس ػػب اختيػػار معم ػػـ مح ػػك ا ميػػة ف ػػي إي ػراف اىتمامػ ػًا كتركيػ ػ ًاز شػػديدًا  .كق ػػد ح ػػددت

منظمػػة محػػك أميػػة إي ػراف معػػايير صػػارمة يجػػب تكافرىػػا فػػي معمػػـ محػػك ا ميػػة  .ك قامػػت منظمػػة محػػك
ا ميػة اإليرانيػة منػذ عػاـ 2011ـ حتػى عػاـ 2013ـ بالعديػػد مػف ا نشػطة كالمشػاري مػف أجػ مكافحػػة

ا مية كمنيا  :تعميـ الرجاؿ كالنسا في المدف ك ا ريػاؼ  ,كتعمػيـ المػكظفيف غيػر المتعممػيف  ,كالسػعي
إلى القتا عمى ا مية بيف أفراد الجيش كالمساجيف كقد حققت إيػراف بيػذا انخفاتػاً ممحكظػاً فػي معػدؿ
ا ميػػة لػػدػ نسػػبة كبي ػرة مػػف الم ػكاطنيف  .كمػػا تيػػدؼ إي ػراف مػػف االىتمػػاـ بمحػػك ا ميػػة إلػػى تعمػػيـ جمي ػ

ا ميػػيف اإلي ػرانييف الػػذيف تزيػػد أعمػػارىـ عػػف ( )10سػػنكات  ,ككػػذلؾ تعمػػيـ ا ميػػيف العػػامميف فػػي الػػدكامر
كالمؤسسػػات كالمص ػػان ممػػف تقػ ػ أعمػػارىـ ع ػػف ( )50عام ػًا  ,كنتيج ػػة ليػػذه الجي ػػكد فػػنف اإلحص ػػاميًات

اإليرانيػػة تشػػير إلػػى ارتفػػاع مع ػػدؿ المتعممػػيف فػػي المجتم ػ إل ػػى ( , )% 79.5كالػػذؼ سػػاعد فػػي نج ػػاح
مشركعات محك ا مية مشاركة أك ر مف ( )90ألف شاب متطكع مػف خريجػي ال انكيػة فػي التػدريس فػي
القرػ كا رياؼ بعد مشاركتيـ في دكرة تدريبية تلىيمية ( .خمي ك طاي . )376 : 2014 ,

كنتيجػػة ليػػذه الجيػػكد ف ػػنف اإلحصػػاميات اإليرانيػػة تش ػػير إلػػى ارتفػػاع مع ػػدؿ المتعممػػيف فػػي المجتمػ ػ

اإلي ارنػ ػػي إلػ ػػى ( ,)%7955كمػ ػػا بمغػ ػػت نسػ ػػبة اإليرانيػػػات المتعممػ ػػات ( .)%75كممػ ػػا سػ ػػاعد فػ ػػي نجػ ػػاح
مشػػركعات محػػك ا ميػػة اإليرانيػػة مشػػاركة أك ػػر مػػف ( )90ألػػف شػػاب متطػػكع مػػف خريجػػي ال انكيػػة فػػي

التدريس بالقرػ كا رياؼ ,بعد مشاركتيـ في دكرة تدريبية تلىيمية  ,كما تسعى إيػراف مػف خػ ؿ أنشػطتيا
فػػي مجػػاؿ مكافحػػة ا ميػػة إلػػى تغطيػػة ( )20ألػػف قريػػة ,أؼ مػػث مجمػػكع القػػرػ فػػي الػػب د ,كالبػػال عػػدد

الدارسيف فييا أك ر مف ( )2000000شخص.
المصدر  :مرج ساب
( ال

> <http://www.alriyadh.com/591418

ا  2016/3/1الساعة  8:00ـ).
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
أو ات  :الدراسات العربية
ثانيا :الدراسات األجنبية

76

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
تمييد :

يس ػػتعرض الباح ػػث ف ػػي ىػػػذا الفصػ ػ أب ػػرز الد ارس ػػات ذات الع قػػػة بمكت ػػكع الد ارس ػػة  ,كالتػ ػػي

استطاع الباحث الحصكؿ عمييا كجمعيا  ,كذلؾ ل ستفادة منيا في ىذه الدراسة  ,كقػد صػادفت الباحػث
عقبة الحصكؿ عمى ىذه الدراسات نتيجة لمحصار المفركض عمػى محافظػات غػزة ,حيػث أف العديػد مػف

الدراسات المكجكدة ىي دراسات قديمة كلكف سعى الباحث لمحصكؿ عمى أحػد يا بقػدر المسػتطاع  ,كقػد
قس ػػـ الباح ػػث ى ػػذه الد ارس ػػات إل ػػى د ارس ػػات عربي ػػة كد ارس ػػات أجنبي ػػة  ,كق ػػاـ بترتي ػػب ى ػػذه الد ارس ػػات م ػػف
ا حدث إلى ا قدـ  ,كانتيى بتعقيب عمى ىذه الدراسات .

أو ات  :الدراسات العربية :

 -1دراســة يامنــة وياســين ( )2014بعنـوان  " :اتجاىــات الدارســين فــي أقســام محــو األميــة وتعمــيم
الكبار نحو استخدام اإلنترنت في تحقيق التعمم الذاتي " .
ىدفت التعرؼ إلى اتجاىات الدارسػيف فػي أقسػاـ محػك ا ميػة كتعمػيـ الكبػار بمدينػة المسػيمة
نحك اسػتخداـ اإلنترنػت فػي تحقيػ الػتعمـ الػذاتي  ,ك أ ػر كػ مػف الجػنس كمعػدؿ اسػتخداـ اإلنترنػت
أس ػػبكعيًا  .كاس ػػتخدمت الد ارس ػػة الم ػػني الكص ػػفي كذل ػػؾ لمناس ػػبتو لطبيع ػػة الد ارس ػػة ك أى ػػدافيا  .أم ػػا
حػػدكد الد ارسػػة فاقتصػػرت عمػػى عينػػة دارسػػيف مػػف المسػػتكػ التعميمػػي ال الػػث مػػف أقسػػاـ محػػك ا ميػػة
كتعم ػػيـ الكب ػػار التابع ػػة ل ػػك ازرة التربي ػػة ب ػػبعض م ػػدارس المس ػػيمة  ,كأقس ػػاـ مح ػػك ا مي ػػة كتعم ػػيـ الكب ػػار

التابعػة لػػك ازرة العػػدؿ مػف مصػػمحة السػػجكف فػػي مدينػة المسػػيمة بػػالجزامر  .كتككنػت عينػػة الد ارسػػة فػػي
صػػكرتيا النياميػػة مػػف ممػػة دارس كدارسػػة فػػي أقسػػاـ محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار بمدينػػة المسػػيمة مػػف

المجمػػكع ا صػػمي كتبم ػ نسػػبتو ( )% 40581كتػػـ اختيارىػػا بالطريقػػة العش ػكامية البسػػيطة  .أمػػا عػػف
أداة الد ارسػػة فكانػػت اسػػتبانة تقػػيس اتجاىػػات الدارسػػيف بمحػػك ا ميػػة ك تعمػػيـ الكبػػار نحػػك اسػػتخداـ

اإلنترنت في تحقي التعمـ الذاتي  .ككانت أىـ نتػام الد ارسػة ىػي  :يتجػو الدارسػكف فػي أقسػاـ محػك

ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار بمدينػػة المسػػيمة إيجابي ػاً نحػػك اسػػتخداـ اإلنترنػػت فػػي تحقي ػ الػػتعمـ الػػذاتي  ,ال
تكجد فركؽ ذات داللة إحصامية بيف الجنسيف في اتجاىػات الدارسػيف فػي أقسػاـ محػك ا ميػة كتعمػيـ
الكبار بمدينة المسيمة نحػك اسػتخداـ اإلنترنػت فػي تحقيػ الػتعمـ الػذاتي  .كأمػا أىػـ تكصػيات الد ارسػة
فكانػػت  :تشػػجي الدارسػػيف فػػي فصػػكؿ محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار عمػػى اسػػتخداـ اإلنترنػػت ,كتػػدعيـ
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تكفرىػػا فػػي مختمػػف المؤسسػػات المعنيػػة  .ك إدراج اإلنترنػػت كمػػادة تعميميػػة فػػي ب ػرام محػػك ا ميػػة

كتعميـ الكبار في المستكػ ال الث  ,مف أج االستخداـ ا م

ليا في التعمـ مف طرؼ الدارسيف .

 -2دراسة الغرباوي (  )2013بعنوان  " :دراسة ألىم المشكالت التي تعوق برامج محـو األميـة فـي
سيناء وسبل مواجيتيا " .

ىدفت الكقكؼ عمى المعكقات التي تحكؿ مؤسسات المجتمػ المػدني عػف القيػاـ بػدكرىا فػي ىػذا

المجاؿ  ,ككذا التكص إلى تصػكر مقتػرح بشػلف تفعيػ دكر مؤسسػات المجتمػ المػدني فػي مكاجيػة
مشػػكمة ع ػػزكؼ ا مي ػػيف ع ػػف االلتح ػػاؽ بم ارك ػػز تعم ػػيـ الكب ػػار بمحافظ ػػة ش ػػماؿ س ػػينا  .كاس ػػتخدمت
الد ارسػػة الم ػني الكصػػفي التحميمػػي الػػذؼ ال يقتصػػر عمػػى جم ػ المعمكمػػات كالبيانػػات  ,ب ػ يتتػػمف
قػػد اًر مػػف التفسػػير  ,كتحديػػد الع قػػات البينيػػة  ,كاسػػتخراج االسػػتنتاجات ذات الداللػػة بالنسػػبة لمشػػكمة
الد ارسػػة  .أمػػا عػػف حػػدكد الد ارسػػة فاقتصػػرت عمػػى مؤسسػػات المجتم ػ المػػدني كم اركػػز تعمػػيـ الكبػػار

بمحافظػة شػماؿ سػػينا كالتػي تيػػتـ بمكتػكع محػك ا ميػػة  ,كعػددىـ ( )30جمعيػػة بػندارات محافظػػة

شػػماؿ سػػينا  ,كاسػػتخدمت االسػػتبانة كػػلداة لجمػ البيانػػات  .ك أمػػا عػػف أىػػـ نتػػام الد ارسػػة الميدانيػػة
فكانػػت أف مؤسسػػات المجتم ػ المػػدني بػػدأت فػػي كت ػ تطبيقػػات عمػػى ا ميػػيف بم اركػػز تعمػػيـ الكبػػار
مكتػ ػ التنفي ػػذ  ,كتم ػػؾ التطبيق ػػات كاف كان ػػت قميم ػػة إال أني ػػا تعتب ػػر م ػػف أساس ػػيات العمػ ػ ف ػػي نظ ػػاـ

المؤسس ػػات  ,كق ػػد أس ػػفرت نت ػػام الد ارس ػػة الميداني ػػة ع ػػف تكت ػػي تم ػػؾ التطبيق ػػات  ,م ػ ػ  :تكعي ػػة

المكاطنيف بلىمية االلتحاؽ بمراكز تعمػيـ الكبػار كمعرفػة سػبب عػزكؼ ا ميػيف عػف االلتحػاؽ ببػرام
تعميـ الكبار  ,باإلتافة إلى االىتماـ بتطكير كتحسيف برام تعميـ الكبار بصفة داممة .
 -3دراسة أحمد ( )2012بعنوان " :واقع تعميم الكبـار بمراكـز محـو األميـة بالجماىيريـة الميبيـة فـي
ضوء معايير الجودة " .
ى ػػدفت التع ػػرؼ إلػ ػػى كاقػ ػ مشػ ػػكمة ا مي ػػة بالجماىيري ػػة الميبيػػػة م ػػف منظػ ػػكر شػ ػرام المجتم ػ ػ ,
كالتعػػرؼ عم ػػى المعكقػػات الت ػػي تكاج ػػو م اركػػز مح ػػك ا ميػػة كتعم ػػيـ الكب ػػار  .ىػػذا كاس ػػتخدـ الباح ػػث

المني الكصفي الذؼ يعتمد ا سػمكب التحميمػي فػي محاكلػة لمكشػف عػف الكاقػ الفعمػي لػدكر م اركػز
كفص ػ ػػكؿ مح ػ ػػك ا مي ػ ػػة كتعم ػ ػػيـ الكب ػ ػػار  ,مس ػ ػػتندة ف ػ ػػي ذل ػ ػػؾ عم ػ ػػى الم ارجػػ ػ كالد ارس ػ ػػات كالتق ػ ػػارير
كاإلحصػػا ات كالك ػػام حػػكؿ دكر ىػػذه المؤسسػػات لمكاجيػػة ىػػذه المشػػكمة  ,كاسػػتخدـ الباحػػث أداة

االسػػتبانة لمناسػػبتيا فػػي ىػػذه الد ارسػػة  ,فكانػػت أحػػدىما مكجيػػة إلػػى المعممػػيف بم اركػػز محػػك ا ميػػة

كا خػػرػ مكجػػو لمخبػ ار فػػي مجػػاؿ تعمػػيـ الكبػػار كال ال ػػة مكجػػو إلػػى أعتػػا ىيمػػة التػػدريس بالكميػػات
المنكطػػة بالتخصػػص  ,كتػػـ تحميػ البيانػػات باسػػتخداـ برنػػام الػػرزـ اإلحصػػامية ( )spssكاسػػتخدـ
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ا سػػاليب اإلحصػػامية المناسػػبة م ػ التك ػ اررات كالمتكسػػطات الحسػػابية كاالنحػراؼ المعيػػارؼ كاختبػػار
"ت" كاختبػػار التبػػايف ا حػػادؼ  ,أمػػا عينػػة الد ارسػػة فكانػػت مػػف ػ ث طبقػػات ىػػي  :معممػػي فصػػكؿ
محػك ا ميػة كعػددىـ ( , ) 41أعتػا ىيمػة التػػدريس بكميػات إعػداد المعممػيف جامعػة الفػات عػػددىـ
( , )9خب ار في مجاؿ محك ا ميػة كتعمػيـ الكبػار كعػددىـ ( , )17ككانػت أىػـ النتػام  :يكجػد شػبو
إجمػػاع بػػيف أف ػراد العينػػة عمػػى أف ىنػػاؾ عػػدة معكقػػات تكاجػػو منظكمػػة تعمػػيـ الكبػػار بم اركػػز محػػك

ا مية بكزف نسبي قدره ( , )%67.3ككذلؾ ىناؾ شبو اتفاؽ عمى أف بػرام محػك ا ميػة كتعمػيـ
الكبار تسػير كفػ أىػداؼ كاتػحة كىنػاؾ محػاكالت لمعالجػة القصػكر كالػنقص فػي ىػذه البػرام كأف

ىنػاؾ تػعف فػػي تطػكير البػرام  ,كعػػدـ اسػتخداـ الكسػػام التكنكلكجيػة الحدي ػة فػػي عمميػات تعمػػيـ
الكبار باإلتافة إلى المكافقة عمى مشاركة المعمميف كالكبار في إعداد مػني تعمػيـ الكبػار  ,ككانػت

أىػػـ التكصػػيات  :تػػركرة التكعيػػة بػػلف بػرام محػػك ا ميػػة ليػػا دكر بالتقػػدـ التكنكلػػكجي  ,كأف تكػػكف
الفمسفة المرتبطة ببرام تعميـ الكبػار كاتػحة لمكبػار  ,كتػركرة اسػتخداـ طػرؽ كأسػاليب تكنكلكجيػة

مسػػتحد ة لتعمػػيـ الكبػػار  ,عقػػد دكرات تدريبيػػة لممعممػػيف بم اركػػز كفصػػكؿ مح ػك ا ميػػة تشػػرح أبعػػاد
قتية محك ا مية .
 -4دراســة الفقيــو ( )2012بعن ـوان  " :واقــع جيــود محــو األميــة وتعمــيم الكبــار فــي إطــار التنميــة
المستدامة في اليمن ومتطمبات تطويرىا " .
ىدفت إلى تقػكيـ الجيػكد المبذكلػة لمكاجيػة ا ميػة فػي الػيمف  ,كمتطمبػات تفعيميػا  ,كتطكيرىػا .

استخدـ الباحث المػني التػاريخي  ,كذلػؾ بيػدؼ التعػرؼ عمػى السػياؽ التػاريخي لتطػكر حركػة تعمػيـ
الكبػػار  ,كأيت ػاً اسػػتخدـ المػػني الكصػػفي التحميمػػي لتقػػكيـ الكت ػ ال ػراىف لمجيػػكد المبذكلػػة لمكاجيػػة

ا ميػػة فػػي تػػك التقػػارير كالك ػػام كالمؤش ػرات اإلحصػػامية الرسػػمية ,أمػػا عػػف أداة الد ارسػػة فاسػػتخدـ

الباحث االستبانة لمناسبتيا ليذا البحث ككػذلؾ حمقػات النقػاش البؤريػة المركػزة بقصػد الحصػكؿ عمػى

بيانات كمعمكمات تفصيمية تسيـ في تػدعيـ كا ػ ار البيانػات الكميػة المسػتكفاة عػف طريػ االسػتبانة .
شممت عينة الدراسة قيادات اإلدارة العامة لجياز محك ا مية كمد ار م اركػز محػك ا ميػة كالمػكجييف
كالمش ػػرفيف كمعمم ػػي فص ػػكؿ مح ػػك ا مي ػػة كتعم ػػيـ الكب ػػار كبمػػ حج ػػـ العين ػػة ( )264ف ػػرداً .أم ػػا ع ػػف

المعالج ػػة اإلحص ػػامية فاس ػػتخدـ الباح ػػث معامػ ػ ارتب ػػاط بيرس ػػكف لحس ػػاب معامػ ػ ال ب ػػات كالتكػ ػ اررات

كالنسب الممكية لحساب درجة استجابة أفراد العينػة ,كمػا تػـ حسػاب النسػبة المرجحػة لترتيػب الفقػرات

ترتيبػًا تنازليػًا حسػػب درجػػة أكلكيتيػػا عمػػى مسػػتكػ ك ػ فقػرة كفق ػرات المجػػاؿ ككػ  .كقػػد أظيػػرت نتػػام

الد ارسػػة العديػػد مػػف الصػػعكبات  :منيػػا مػػا يتعم ػ بقمػػة المخصصػػات الماليػػة فػػي المكازنػػات العامػػة
كعػػدـ كفايتيػػا لػػدعـ أنشػػطة كب ػرام جيػػاز محػػك ا ميػػة ,كغيػػاب الح ػكافز الماديػػة كالمعنكيػػة المقدمػػة
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لمدارسػػيف  ,كعػػدـ كجػػكد الح ػكافز الماديػػة كالمعنكيػػة كتػػعف المرتبػػات كأجػػكر التعاقػػد لمعػػامميف فػػي
مجاؿ محك ا مية كتعف فعاليػات الجيػكد المبذكلػة لمكاجيػة ا ميػة  ,كذلػؾ نتيجػة لسػك التخطػيط
كتػعف إجػ ار ات التنفيػػذ كالتمكيػ كالتنسػػي بػػيف الجيػػد الرسػػمي كالشػػعبي فػػي مكاجيػػة ا ميػػة كعػػدـ

ربط المناى كالبرام التعميمية كالتدريبية بحاجات الدارسيف كاىتمامػاتيـ الخاصػة  ,كمتطمبػات سػكؽ

العم ػ  ,كأيت ػًا عػػدـ كجػػكد معػػايير مكتػػكعية الختيػػار العػػامميف فػػي مجػػاؿ محػػك ا ميػػة  ,كتػػعف
برام التلىي كالتدريب ,كفػي تػك تمػؾ النتػام أكصػت الد ارسػة بتػركرة العمػ عمػى تطبيػ قػانكف
إلزامية كمجانية التعميـ ا ساسي لسد مناب ا ميػة كتػكفير المخصصػات الماليػة الكافيػة لتنفيػذ بػرام

كأنشطة محك ا مية كتحديث القػكانيف كالتشػريعات كالمنػاى كتلىيػ كتػدريب المعممػيف كاعػادة النظػر
فػػي ىيك ػ ا جػػكر كالمكاف ػ ت كتطػػكير آليػػات التقػػكيـ كالمتابعػػة بمػػا مػػف شػػلنو تطػػكير تمػػؾ الجي ػػكد
كتفعيميا .
 -5دراســة الشــبو والصــالحي ( )2011بعن ـوان  " :اتحتياجــات التدريبيــة لمعممــي الكبــار و محــو
األمية في دولة الكويت " .
ىػػدفت تسػػميط التػػك عمػػى مجػػاؿ تعمػػيـ الكبػػار كاب ػراز أىميػػة عمميػػة إعػػداد المعممػػيف كتػػدريبيـ

بكجػػو عػػاـ ,كاعػػداد كتػػدريب معممػػي الكبػػار كمحػػك ا ميػػة بكجػػو خػػاص  ,ككػػذلؾ التعػػرؼ عمػػى كاق ػ

اختيػػار كاعػػداد معممػػي الكبػػار كمحػػك ا ميػػة بدكلػػة الككيػػت  ,كتزكيػػد المسػػمكليف عػػف قطػػاعي تعمػػيـ
الكبار كمحك ا مية كالقامميف عميو بالمقترحات كالتكصيات

الميم ػ ػػة  .ى ػ ػػذا كاس ػ ػػتخدـ الباح ػ ػػاف

المػػني الكصػػفي لد ارسػػة كاق ػ االحتياجػػات التدريبيػػة لمعممػػي محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار فػػي دكل ػػة

الككيػػت  ,كمػػف ػػـ تحميػ كتفسػػير المعمكمػػات الناتجػػة فػػي تػػك نتػػام الد ارسػػات السػػابقة م ػ ربطيػػا
بػػالكاق الكػػكيتي  .أمػػا عػػف أداة الد ارسػػة فكانػػت االسػػتبانة لمناسػػبتيا فػػي ىػػذه الد ارسػػة  ,كتػػـ تحمي ػ
البيان ػ ػػات إحص ػ ػػاميًا باس ػ ػػتخداـ برن ػ ػػام (  )spssكاس ػ ػػتخداـ ا س ػ ػػاليب اإلحص ػ ػػامية المناس ػ ػػبة م ػ ػ ػ
التك ػ اررات  ,كالنسػػب الممكيػػة  ,كالمتكسػػطات الحسػػابية  ,كاالنح ارفػػات المعياريػػة  ,ككػػذلؾ ا سػػاليب
اإلحصامية االستداللية م

اختبار  Tكاختبػار  .One-way- Anovaىػذا كبمػ عػدد أفػراد عينػة

الد ارسػة ( )314معممػاً كمعممػة مػف أصػ ( )2821معممػاً كمعممػة يعممػكف فػي مػدارس محػك ا ميػة

كتعمػػيـ الكبػػار فػػي دكلػػة الككيػػت كالبػػال عػػددىا ( )87مدرسػػة فػػي العػػاـ 2011-2010ـ كاختيػػرت
عين ػػة الد ارس ػػة بطريق ػػة عشػ ػكامية  .أم ػػا ع ػػف أى ػػـ نت ػػام الد ارس ػػة فكان ػػت عم ػػى النح ػػك الت ػػالي  :يكاج ػػو

معممػي تعمػػيـ الكبػػار كمحػػك ا ميػػة احتياجػػات تدريبيػػة كبدرجػػة كبيػرة فػػي الجانػػب المعرفػػي كالكجػػداني

بالدرجػػة ا كلػػى يمييػػا الجانػػب الميػػارؼ  ,كػػذلؾ يكاجيػػكف مشػػك ت كمعكقػػات تدريبيػػة مػػف أىميػػا :
ع ػػدـ كج ػػكد حػ ػكافز لممت ػػدربيف كك ػ ػرة أع ػػداد المت ػػدربيف ف ػػي البػ ػرام التدريبي ػػة كع ػػدـ اش ػػتماؿ ال ػػدكرات
81

التدريبيػة عمػى االحتياجػػات الفعميػة لممعممػػيف كقصػر مػػدة البػرام التدريبيػػة كعػدـ كجػػكد خطػة تػػدريب
كاتػػحة  .ككػػاف مػػف تكصػػيات الد ارسػػة مػػا يمػػي  :تلىيػ كتػػدريب الكػكادر التعميميػػة كالتربكيػػة العاممػػة
فػػي م اركػػز تعمػػيـ الكبػػار كمحػػك ا ميػػة  ,كمنحيػػا امتيػػازات ماليػػة كمعنكيػػة  ,ككت ػ نظػػاـ لمح ػكافز
الماديػة كالمعنكيػػة لتشػػجي انخػراط معممػي تعمػػيـ الكبػػار فػػي البػرام التدريبيػػة أ نػػا الخدمػػة  ,كالعمػ

عمػػى تحسػػيف جػػكدة الب ػرام التدريبيػػة لمعممػػي الكبػػار مػػف خ ػ ؿ تػػكفير التسػػيي ت الماديػػة كالبش ػرية

المناسبة  ,كاالستفادة مف الخبرات ا جنبية في مجاؿ تعميـ الكبار كمحك ا مية .
 -6دراســة شــحاتو ( )2011بعنــوان  " :التـــدخل المينــي لممــنظم اتجتمـــاعي لزيــادة اإلقبــال عمـــى
فصول محو األمية " .
ى ػػدفت التع ػػرؼ إل ػػى المش ػػك ت الت ػػي تكاج ػػو زي ػػادة اإلقب ػػاؿ عم ػػى بػ ػرام ا مي ػػة  ,كتحدي ػػد دكر
الع ػػادات كالتقالي ػػد كتل يرى ػػا ف ػػي التح ػػاؽ ا مي ػػيف بفص ػػكؿ مح ػػك ا مي ػػة  ,كالتع ػػرؼ إل ػػى المش ػػك ت

كالص ػػعكبات الت ػػي تكاج ػػو الييم ػػة القكمي ػػة لمح ػػك ا مي ػػة كتعم ػػيـ الكب ػػار ف ػػي تنفي ػػذ برامجي ػػا بمحافظ ػػة
سػػكىاج  .كاسػػتخدـ الباحػػث مػػني المسػ االجتمػػاعي عػػف طريػ عينػػة مككنػػة مػػف ( )100فػػرد مػػف
ا ميػػيف المحصػػكريف بقريػػة الحريديػػة كتحديػػد أعػػداد المتقػػدميف شػػيريًا لفصػػكؿ محػػك ا ميػػة كأعػػدادىـ
بع ػػد اس ػػتخداـ برن ػػام الت ػػدخ المين ػػي  .أم ػػا ع ػػف أدكات الد ارس ػػة فق ػػد أع ػػد الباح ػػث برن ػػام الت ػػدخ
المينػػي فػػي تػػك الد ارسػػات التػػي أجريػػت فػػي تحديػػد أسػػباب عػػدـ اإلقبػػاؿ عمػػى فصػػكؿ محػػك ا ميػػة
كالد ارسػػات السػػابقة فػػي ب ػرام محػػك ا ميػػة مػػف خ ػ ؿ عم ػ د ارسػػة اسػػتط عية م ػ بعػػض ا ف ػراد

ا ميػػيف كمعرف ػػة أس ػػباب ع ػػدـ التحػػاقيـ بفص ػػكؿ مح ػػك ا مي ػػة لتحديػػد المش ػػكمة كتشخيص ػػيا ككتػ ػ

الخطط كالبرام المناسبة ليا كعمػ د ارسػة لمبػرام التػي تقػكـ بيػا الييمػة العامػة لمحػك ا ميػة كتعمػيـ
الكبار لمحد مف ا مية .
ككانت أىـ نتام الدراسة  :أف برام التدخ الميني لممنظـ االجتماعي يزيػد مػف الػكعي بلىميػة
االلتحاؽ بفصكؿ محك ا مية  ,كيقم مف أ ر العادات كالتقاليد عمى االلتحاؽ ببػرام محػك ا ميػة ,
كأيتاً زيادة اإلحساس بالمسمكلية االجتماعية ك يزيد مف أدا الكاجبات العامػة ممػا يػؤدؼ إلػى زيػادة
اإلقبػاؿ عمػى بػرام محػك ا ميػة  .ككػػذلؾ يمكػف عمػ بػرام كد ارسػات تسػتطي مسػػاعدة ا فػراد فػػي

اإلقبػػاؿ عمػػى فصػػكؿ محػػك ا ميػػة كيتماشػػى م ػ العػػادات كالتقاليػػد ك قافػػة المجتم ػ  ,كأيت ػًا تػػركرة

تحسيف أكتاع ا مييف ل لتحاؽ بفصكؿ محك ا مية .

كأكصت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات اليامػة منيػا  :االىتمػاـ بمنػ التسػرب مػف التعمػيـ مػف
خػ ػ ؿ إتاح ػػة الخ ػػدمات التعميمي ػػة كمػ ػًا ككيفػ ػًا لمدارس ػػيف م ػػف خػ ػ ؿ تش ػػجي م ػػدارس الفصػ ػ الكاح ػػد
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كم ػػدارس المجتمػ ػ كالم ػػدارس ص ػػديقة البيم ػػة كمتابع ػػة االلتح ػػاؽ بمرحم ػػة التعم ػػيـ االل ازم ػػي كاالرتق ػػا

بمسػػتكػ الخدمػػة التعميميػػة فػػي م ارح ػ التعمػػيـ ا ساسػػي  .كأيت ػًا تفعي ػ الق ػ اررات الصػػادرة فػػي شػػلف

ربط إصدار التراخيص كالخدمات كالتسيي ت بالحصكؿ عمى شػيادة محػك ا ميػة  ,ككػذلؾ مكافحػة
االرت ػػداد إل ػػى ا مي ػػة كتنمي ػػة مي ػػارات م ػػا بع ػػد مح ػػك ا مي ػػة م ػػف خػ ػ ؿ دفػ ػ بعت ػػيـ إل ػػى االلتح ػػاؽ
بالد ارسػػة أك إكسػػابيـ ميػػارات حياتيػػة تمكػػنيـ مػػف المشػػاركة فػػي سػػكؽ العم ػ كاش ػراكيـ فػػي أنشػػطة
قافية كاجتماعية .
 -7دراسة فورة و خمف ( )2011بعنوان  " :التربية اإلسالمية و مواجية مشكمة األمية " .
ىػ ػ ػػدفت إظيػ ػ ػػار دكر التربيػ ػ ػػة اإلس ػ ػ ػ مية فػ ػ ػػي مكاجيػ ػ ػػة مشػ ػ ػػكمة ا ميػ ػ ػػة  ,كالقػ ػ ػػا التػ ػ ػػك

عمػ ػ ػػى أسػ ػ ػػباب ا ميػػ ػػة بعػ ػ ػػد حقبػ ػ ػػة االسػ ػ ػػتعمار كالجمػ ػ ػػكد الفكػ ػ ػػرؼ  ,كاب ػ ػ ػراز الح ػ ػ ػكافز التػ ػ ػػي تشػ ػ ػػج

الكب ػ ػػار عم ػ ػػى ب ػ ػػذؿ الكق ػ ػػت كالجي ػ ػػد لم ػ ػػتعمـ سػ ػ ػكا ً ص ػ ػػغي اًر ك ػ ػػاف أـ كبيػ ػ ػ اًر  ,ف ػ ػػي محاكل ػ ػػة لتخط ػ ػػي
العقب ػ ػػات فػ ػ ػػي مكاجيػػ ػػة المشػ ػ ػػكمة  .اسػ ػ ػػتخدمت الد ارس ػ ػػة المػػ ػػني الكصػػ ػػفي القػػ ػػامـ عمػ ػ ػػى التعريػ ػ ػػف
بالمش ػ ػػكمة كتحدي ػ ػػد أبعادى ػ ػػا  ,كيعن ػ ػػى بالد ارس ػ ػػات الت ػ ػػي تي ػ ػػتـ بجمػ ػ ػ كتمخ ػ ػػيص الحق ػ ػػام المرتبط ػ ػػة
بطبيعػ ػ ػ ػػة المكتػ ػ ػ ػػكعات التػ ػ ػ ػػي يدرسػ ػ ػ ػػيا الباح ػ ػ ػ ػػاف فيسػ ػ ػ ػػتخرجا منيػ ػ ػ ػػا االسػ ػ ػ ػػتنتاجات ذات الداللػ ػ ػ ػػة

كالمغ ػ ػػزػ بالنس ػ ػػبة لممش ػ ػػكمة  .أم ػ ػػا أى ػ ػػـ النت ػ ػػام  :فبين ػ ػػت أىمي ػ ػػة تعيػ ػ ػيف ا ى ػ ػػداؼ كالت ػ ػػي تس ػ ػػاعد
فػ ػػي نجػ ػػاح عمميػ ػػة محػ ػػك ا ميػ ػػة لممتعممػ ػػيف  .ك أف أكؿ مػ ػػف دعػ ػػى لمحػ ػػك ا ميػ ػػة ىػ ػػك دمحم صػ ػػمى
عمي ػ ػػو كس ػ ػػمـ  ,ك عرت ػ ػػت الد ارس ػ ػػة نمكذجػ ػ ػاً تربكي ػ ػػا إسػ ػ ػ مياً متكات ػ ػػعاً كناجحػ ػ ػًا ف ػ ػػي مكاجي ػ ػػة
ا مي ػ ػػة ف ػ ػػي فمس ػ ػػطيف  ,ك أكت ػ ػػحت الد ارس ػ ػػة رأؼ اإلسػ ػ ػ ـ ف ػ ػػي إلزامي ػ ػػة التعم ػ ػػيـ كتعم ػ ػػيـ الص ػ ػػغار
كانش ػ ػػا الكتاتي ػ ػػب كالم ػ ػػدارس كحف ػ ػػع العممي ػ ػػة التعميمي ػ ػػة م ػ ػػف الي ػ ػػدر كالتس ػ ػػرب  .كأكص ػ ػػت الد ارس ػ ػػة
باالىتمػ ػػاـ بب ػ ػرام التكعيػ ػػة فيمػ ػػا يتعم ػ ػ بمحػ ػػك ا ميػ ػػة باسػ ػػتخداـ كافػ ػػة كسػ ػػام اإلع ػ ػ ـ المقػ ػػرك ة,
المس ػ ػ ػػمكعة كالمرمي ػ ػ ػػة  ,باالش ػ ػ ػػتراؾ مػػ ػ ػ المؤسس ػ ػ ػػات التربكي ػ ػ ػػة الغيػ ػ ػ ػر نظامي ػ ػ ػػة ,كا ندي ػ ػ ػػة  ,كدكر

العبػ ػ ػػادة كذلػ ػ ػػؾ إلب ػ ػ ػراز خطػ ػ ػػكرة المشػ ػ ػػكمة كأنيػ ػ ػػا كبػ ػ ػػا خطيػ ػ ػػر كفتػ ػ ػػاؾ لممجتم ػ ػ ػ كك ػ ػ ػ مقد ارتػ ػ ػػو .
ككػ ػػذلؾ النظ ػ ػػر إلػ ػػى من ػ ػػاى محػ ػػك ا مي ػ ػػة عمػ ػػى أني ػ ػػا لػ ػػيس م ػ ػػف المقػ ػػررات الد ارس ػ ػػية فحسػ ػػب بػ ػ ػ

ى ػ ػ ػ ػػي مجمكع ػ ػ ػ ػػة الخبػ ػ ػ ػ ػرات كأكج ػ ػ ػ ػػو النش ػ ػ ػ ػػاط المش ػ ػ ػ ػػتممة عم ػ ػ ػ ػػى المعمكم ػ ػ ػ ػػات كالمي ػ ػ ػ ػػارات العممي ػ ػ ػ ػػة

كالتطبيقػ ػػات كالقػ ػػيـ كاالتجاىػ ػػات كطػ ػػرؽ التفكيػ ػػر كا سػ ػػاليب كغيػ ػػر ذلػ ػػؾ ممػ ػػا يتػ ػػكفر لمػ ػػدارس مػ ػػف
خػ ػ ؿ مػػػا يقػػػدـ لػػػو مػػػف ق ػ ػ ار ة ككتابػػػة كرياتػ ػػيات ك قافػػػة عامػػػة  .ك حفػػػز الدارسػ ػػيف مادي ػ ػًا كأدبي ػ ػًا

كك ػ ػ ػػذلؾ الق ػ ػ ػػامميف بالعممي ػ ػ ػػة التعميمي ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي بػ ػ ػ ػرام مح ػ ػ ػػك ا مي ػ ػ ػػة مم ػ ػ ػػا يت ػ ػ ػػمف إ ػ ػ ػػارة دافعي ػ ػ ػػتيـ

كاقبػ ػػاليـ عمػ ػػى تمػ ػػؾ الب ػ ػرام بارتيػ ػػاح كعػ ػػدـ اقتصػ ػػار تعمػ ػػيميـ عمػ ػػى مبػ ػػادغ الق ػ ػ ار ة كالحسػ ػػاب ب ػ ػ
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يجػػ ػػب أف تتتػ ػ ػػمف منػ ػ ػػاى محػ ػ ػػك ا ميػ ػ ػػة مكتػ ػ ػػكعات التػ ػ ػػدريب المينػ ػ ػػي كال قافػ ػ ػػة العامػ ػ ػػة كربػ ػ ػػط
العممية التعميمية ربطًا حقيقيًا بالعم بمحك ا مية المينية الكظيفية .
 -8دراسة الشافعي ( )2010بعنوان  " :قضية محو األمية واألوضاع التعميمية في مصر " .
ى ػػدفت إلق ػػا الت ػػك عم ػػى قت ػػية مح ػػك ا مي ػػة كا كت ػػاع التعميمي ػػة ف ػػي مص ػػر  .كاس ػػتخدمت
الباح ػػة المػػني الكصػػفي التحميمػػي  ,كالتكزي ػ النسػػبي لممص ػرييف ( )10سػػنكات فػػلك ر طبق ػاً لمحالػػة

التعميمية في مصر .أما عف أداة الدراسة فقد اعتمدت الدراسة بصػفة عامػة عمػى نتػام التعػداد العػاـ

لمسكاف كاإلسكاف لألعكاـ  . 2006 , 1996بالنسبة لنتام الدراسة فكاف أىميا :

تن ػػاقص نس ػػب ا مي ػػة م ػػف ( )%39.4ع ػػاـ 1996ـ إل ػػى ( )%29.7ع ػػاـ 2006ـ  ,ك انخف ػػاض

نسػػب ا ميػػة عمػػى مسػػتكػ الحتػػر كالريػػف فػػي التعػػداديف .ككػػذلؾ ترتف ػ نسػػبة ا ميػػة لةنػػاث عػػف

الػػذككر فػػي ك ػ عػػاـ فػػي التعػػداديف  ,ك انخفػػاض نسػػب ا ميػػة بػػيف صػػغار السػػف بالمقارنػػة بالفمػػات

العمرية الكبيرة عمى مستكػ الجميكرية (حتر  /ريف ) في التعداديف  .كأيتاً ارتفػاع نسػب ا ميػة
لةناث في المناط الريفية عف المناط الحترية في تعداد 2006ـ .
أما عف أىـ تكصيات الدراسة فكانت كاةتي :
 -1التلكيد عمى تركرة االرتقػا ب قافػة اإلنػاث مػف خػ ؿ محػك أميػتيـ كذلػؾ بتفعيػ كتطػكير بػرام
محك ا مية  ,م تشجي اإلناث عمى االنتظاـ في التعميـ عمى قدـ المساكاة م الذككر .

 -2زيادة الجيكد التي تؤدؼ إلى القتا عمى ظاىرة تسرب اإلنػاث مػف م ارحػ التعمػيـ ا ساسػية ,
كخاصة في ريف الكجو القبمي كالمناط العشكامية بالمػدف كتحقيػ جػكدة التعمػيـ االساسػي لمنػ

التسرب كالرسكب .

 -3ربػط التعمػيـ بالعمػ فػي بػرام محػػك ا ميػة كتييمػة فػرص اكتسػاب الميػارات التػػي يتطمبيػا سػػكؽ
العم ارتباطًا بالتغيرات العالمية الحاد ة .

 -4يجب التلكيد عمى دكر الك ازرات كالييمات المختمفة في تنفيذ الخطة القكمية لمحك ا مية .
 -9دراسة الكنيسي و داود( )2010بعنوان  " :األمية والجريمـة دراسـة نظريـة وميدانيـة عمـى عينـة
من النزتء بسجون جميورية مصر العربية " .

ىػػدفت التعػػرؼ إلػػى ع قػػة ا ميػػة بالجريمػػة مػػف خ ػ ؿ التعػػرؼ عمػػى خصػػامص الن ػزال
بعينػة الد ارسػة  ,كالتعػرؼ عمػى الجػرامـ التػي ارتكبكىػا  ,كمحاكلػة التعػرؼ عمػى مػدػ التبػايف فػي

الجرامـ كفقًا لممستكػ التعميمي  ,كمحاكلة إيجاد ع قة بيف بعض المتغيرات المرتبطػة بالجكانػب
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المختمفػػة لمجريم ػػة لمنػ ػزال بعينػػة الد ارس ػػة كخصكصػ ػًا ا مي ػػة  .كاسػػتخدـ الباح ػػاف م ػػني المسػ ػ

االجتم ػػاعي حي ػػث يتمي ػػز ى ػػذا الم ػػني ع ػػف المن ػػاى البح ي ػػة ا خ ػػرػ بالمص ػػداقية كم ػػا يتمي ػػز
بػػالتركيز عمػػى الجكانػػب الغيػػر ظػػاىرة الممي ػزة لعينػػة البحػػث مػػف أف ػراد المجتم ػ كيعتبػػر مػػف أىػػـ

طػػرؽ التحمي ػ  .أمػػا أداة الد ارسػػة فكانػػت عبػػارة عػػف اسػػتمارة اسػػتبانة قػػاـ الباح ػػاف بنعػػدادىا مػػف
خ ػ ؿ الد ارس ػػات الس ػػابقة كالخبػ ػرة العممي ػػة ف ػػي مجػػاؿ تعم ػػيـ الكب ػػار كق ػػد اس ػػتغرؽ جمػ ػ البيان ػػات

يكميف فقط كاستخدمت الدراسة في تحميػ البيانػات البرنػام االحصػامي  . spssبينمػا تككنػت
عينػ ػػة الد ارسػ ػػة مػ ػػف ( )180نزي ػ ػ أخػ ػػذت مػ ػػف

ػ ػة سػ ػػجكف ىػ ػػي ( ) 430( ,)440بػ ػػكداؼ

النطػػركف كسػػجف شػػبيف الكػػكـ  ,كتػػـ اختيػػار العينػػة بطريقػػة عش ػكامية غيػػر منتظمػػة  .كأمػػا أىػػـ
نت ػػام الد ارس ػػة كان ػػت أف عامػ ػ ا مي ػػة ى ػػك العامػ ػ ا كؿ ف ػػي ارتك ػػاب الجريم ػػة فػ ػراد العين ػػة
البح ية ,ك أف ارتكاب الجريمة أك ر في الفمات ا مية كمف أسػرة بيػا أبػكيف كػاممي ا ميػة كعػدد

أفػراد ا ميػػيف فػػي أسػػرة ىػؤال

مػػف ( ) 8-1أفػراد  ,كعمػػى العكػػس تؤكػػد الد ارسػػة أف عػػدـ كجػػكد

دخ لممسجكف لـ يكف عام ً رميسًا في ارتكاب الجريمة حيث أف معظػـ المسػجكنيف كػاف لػدييـ

عمػ كدخػ

ابػت  .ككانػت أىػػـ تكصػيات الد ارسػة  :أف تركػز منػػاى تعمػيـ الكبػار بشػك أكبػػر

عم ػػى ا مي ػػة الكظيفي ػػة بجان ػػب ا مي ػػة ا بجدي ػػة م ػػف خػ ػ ؿ مكت ػػكعات حياتي ػػة تش ػػم ال قاف ػػة
المعمكماتيػة  ,البيمػػة كالتمػكث  ,التربيػػة السػكانية  ,الصػػحة كا مػراض المصػػاحبة م ػ

اإليػػدز ك

إدماف المخدرات كالكقاية منيا عػف طريػ التكعيػة  .كاالرتقػا بالقػدرات اإلداريػة كالفنيػة لكػ ق مػف

المشػػرفيف كالمػػكجييف كالمتػػابعيف بتك يػػف الػػدكرات التدريبيػػة ليػػـ ك أف تجػػرػ م ػ ىػػذه الد ارسػػة
عمى ا حداث لممؤسسػات العقابيػة كاسػتخداـ التكنكلكجيػا الحدي ػة فػي حػ مشػكمة ا ميػيف داخػ

السجكف مف خ ؿ عرض برام تربكية ك أف ـ تعميمية كصكر لمتجػارب ال ارمػدة لػبعض النمػاذج
المشرفة في المجتم التي تتما

ظركفيا االجتماعية كاالقتصادية م ظركؼ ىؤال النزال .

 -10دراســة الســـعادات ( ) 2009بعنــوان  " :آراء المعممـــين نحــو إنشـــاء مــدارس خاصـــة لتعمـــيم
الكبار".
ى ػ ػ ػػدفت معرف ػ ػ ػػة آ ار المعمم ػ ػ ػػيف ف ػ ػ ػػي مدين ػ ػ ػػة الري ػ ػ ػػاض نح ػ ػ ػػك إنش ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػدارس خاص ػ ػ ػػة

بػ ػ ػػالمتعمميف الكبػ ػ ػػار  .إذ أف المتعممػ ػ ػػيف الكبػ ػ ػػار يدرسػ ػ ػػكف فػ ػ ػػي مػ ػ ػػدارس التعمػ ػ ػػيـ العػ ػ ػػاـ النياريػ ػ ػػة

كالت ػ ػػي ق ػ ػػد ال تك ػ ػػكف مناس ػ ػػبة لم ػ ػػرحمتيـ العمري ػ ػػة كلط ارمػ ػ ػ ال ػ ػػتعمـ الخاص ػ ػػة بي ػ ػػـ  .كاس ػ ػػتخدمت
الد ارس ػ ػ ػػة المػػ ػ ػػني الكص ػ ػ ػػفي باسػ ػ ػ ػػتخداـ ا س ػ ػ ػػمكب التحميمػ ػ ػ ػػي  ,كتككن ػ ػ ػػت عينػػ ػ ػػة الد ارس ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػف
( ) 329معممػ ػ ػ ػاً م ػ ػ ػػف جميػ ػ ػ ػ م ارحػ ػ ػ ػ التعم ػ ػ ػػيـ بمدين ػ ػ ػػة الري ػ ػ ػػاض ككان ػ ػ ػػت االس ػ ػ ػػتبانة أداة لي ػ ػ ػػذه
الد ارسػ ػ ػػة .كأظيػ ػ ػػرت الد ارسػ ػ ػػة أف ىنػ ػ ػػاؾ اتفػ ػ ػػاؽ بػ ػ ػػيف المعممػ ػ ػػيف عمػ ػ ػػى أىميػ ػ ػػة تصػ ػ ػػميـ كانشػ ػ ػػا
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مبػ ػ ػػاني مدرسػ ػ ػػية خاصػ ػ ػػة بالدارسػ ػ ػػيف الكبػ ػ ػػار حيػ ػ ػػث يسػ ػ ػػتطيعكف ممارسػ ػ ػػة نشػ ػ ػػاطاتيـ التعميميػ ػ ػػة

كاالجتماعيػ ػ ػػة بعيػ ػ ػػدًا عػ ػ ػػف مػ ػ ػػدارس الصػ ػ ػػغار كيكػ ػ ػػكف المبنػ ػ ػػى المدرسػ ػ ػػي بم ابػ ػ ػػة مرك ػ ػ ػ ًاز لمتعمػ ػ ػػيـ
المسػ ػ ػػتمر فقػ ػ ػػد كاف ػ ػ ػ المعممػ ػ ػػكف عمػ ػ ػػى تػ ػ ػػركرة تػ ػ ػػكفر اإلتػ ػ ػػا ة الجيػ ػ ػػدة فػ ػ ػػي قاعػ ػ ػػات الد ارسػ ػ ػػة

كك ػ ػػذلؾ التيكي ػ ػػة الجي ػ ػػدة كت ػ ػػركرة أف تك ػ ػػكف الم ػ ػػدارس ميي ػ ػػلة كمع ػ ػػدة إع ػ ػػداداً جي ػ ػػدًا الس ػ ػػتعماؿ
الدارس ػ ػ ػ ػػيف الكب ػ ػ ػ ػػار كأف تك ػ ػ ػ ػػكف القاع ػ ػ ػ ػػات ذات إت ػ ػ ػ ػػا ة كتيكي ػ ػ ػ ػػة جي ػ ػ ػ ػػدة  .كأف تت ػ ػ ػ ػػكفر مكتب ػ ػ ػ ػػة
كم ع ػ ػػب ريات ػ ػػية كحديق ػ ػػة ف ػ ػػي المبن ػ ػػى المدرس ػ ػػي  .كأف ت ػ ػػتـ عممي ػ ػػات الص ػ ػػيانة بش ػ ػػك دكرؼ

منتظـ .
 -11دارســة الســـنبل( )2009بعنـــوان  " :إدارة وتمويـــل بـــرامج محـــو األميـــة فـــي المممكـــة العربيـــة
السعودية ".
ىػػدفت التعػػرؼ إلػػى كاق ػ كتطػػكر بػ ػرام محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار ك طبيعػػة التنظ ػػيـ اإلدارؼ
لبرام محك ا مية كطبيعة تمكي برام محك ا مية في المممكة العربية السعكدية .
ى ػػذا كاس ػػتخدـ الباح ػػث الم ػػني الكص ػػفي م ػػف خػ ػ ؿ د ارس ػػة الك ػػام كالتق ػػارير كاإلحص ػػامياًت بي ػػدؼ
الكصكؿ إلى استنتاجات تعيف في مسللة التطكير كالتغيير .

أمػػا عػػف أداة الد ارسػػة فكانػػت المقػػاب ت الشخصػػية المقننػػة م ػ المسػػمكليف كالمشػػرفيف فػػي إدارة ب ػرام
تعميـ الكبار في ك ازرة التربية كالتعميـ .
ككانت أىـ نتام الدراسة ما يمي:
 -1ىنػػاؾ إرادة سياسػػية جػػادة تسػػتيدؼ القتػػا التػػاـ عمػػى إشػػكالية ا ميػػة فػػي المجتمػ بيػػد أف ىػػذه
اإلرادة تكاجػػو ك ي ػ ًار مػػف التحػػديات الفنيػػة كغيػػر الفنيػػة  .كتم مػػت إرادة الدكلػػة السياسػػية بنصػػدار

نظاـ لتعميـ الكبار كلػكام تنفيذيػة كتنظيميػة ليػذا الجيػد الػكطني كتتػمنت فقػرة فػي نظػاـ الحكػـ
تنص عمى أف محك ا مية ح أساسي تكليو الدكلة اىتماميا كتسانده كتمكلو .

 -2نفذت ك ازرة التربية عبر تاريخيا مشػركعات لمحػك ا ميػة مػف خػ ؿ المػدارس الميميػة كمػف خػ ؿ
الحمػ ػ ت الص ػػيفية الرامي ػػة لت ػػكطيف الب ػػدك كم ػػف خػ ػ ؿ بػ ػرام ك ازرة بػ ػ أمي ػػة كمدين ػػة بػ ػ أمي ػػة

كحققت إنجازات كمية مقدرة إال أف ىناؾ تساؤالت كبرػ حكؿ الجكانب النكعية .

 -3معظ ػػـ الع ػػامميف بي ػػذه البػ ػرام م ػػف إداري ػػيف كمعمم ػػيف ل ػػـ يع ػػدكا أصػ ػ ً لممارس ػػة ى ػػذا العمػ ػ ,

كالتدريب المتاح إلػييـ غيػر ذؼ جػدكػ إذ أنػو يتػراكح بػيف ( ) 3-1يػكـ  .كبشػك عػاـ المكافػ ت
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كالركات ػػب الممنكح ػػة لممعمم ػػيف كاإلداري ػػيف مقنع ػػة كمقبكل ػػة بش ػػك ع ػػاـ كاس ػػتطاعت ى ػػذه البػ ػرام
تكفير فرص كظيفية لمعاطميف مف خريجي الجامعات .
 -4ىنػاؾ قصػكر كاتػ فػي تكظيػف التقانػة الحدي ػة فػي التػدريس إمػا لعػدـ تػكفر ىػذه التقنيػات كامػا
لعدـ قدرة المعمميف عمى استخداميا .

 -5ىناؾ إحجاـ كعدـ إقباؿ مف الجميكر المستيدؼ لممشاركة في ىذه البػرام  ...كاسػتم اررية ىػذه
الكتعية تجع الدكلة بحاجة إلى ( )33سنة عمى ا ق لمحك أمية الذككر .
أما عف أىـ تكصيات الدراسة فكانت كاةتي :

 -1مراجع ػػة المرجعي ػػات ا ساس ػػية لعمػ ػ مح ػػك ا مي ػػة كتعم ػػيـ الكب ػػار كبال ػػذات نظ ػػاـ تعم ػػيـ الكب ػػار
كال محة التنفيذية لتحديث فقراتيـ كالستيعاب الرؤػ كا فكار المستجدة في الميداف .

 -2تعزيػػز دكر اإلع ػ ـ كالجامعػػات السػػعكدية كالجمعيػػات ا ىميػػة كالقطػػاع الخػػاص فػػي مجػػاؿ محػػك
ا مية كتعميـ الكبار .

 -12دراسة العريقي ( )2008بعنوان  " :واقع برامج تعميم الكبار في الجميورية اليمنية وتطويرىا
وفق معايير الجودة " .
ىػػدفت التع ػػرؼ إلػػى كاقػػ ب ػرام تعم ػػيـ الكبػػار ف ػػي الجميكريػػة اليمني ػػة كتطكيرىػػا كفػ ػ

معايير الجكدة  .ك استخدمت الباح ػة المػني الكصػفي التحميمػي الػذؼ يناسػب طبيعػة الد ارسػة مػف
حيػػث الكصػػف الػػدقي لممشػػكمة المطركحػػة فػػي الكت ػ ال ػراىف  ,كمحاكلػػة تحمي ػ كربػػط الع قػػات
بػيف ظكاىرىػا .كمػػا اسػتخدمت الباح ػة أداة المقابمػػة لممعممػيف كالمػكجييف العػػامميف فػي م اركػز محػػك
ا مية كتعميـ الكبار في محافظة تعز لمتعرؼ عمى المشك ت التػي تػكاجييـ  ,لغػرض االسػتفادة
مني ػػا فػ ػػي تطػ ػػكير ىػػػذه البػ ػرام  ,كقػػػد اسػ ػػتخدمت الباح ػػػة المقابم ػػة الفرديػػػة كذلػ ػػؾ ىميتيػ ػػا فػ ػػي

الحصػػكؿ عمػػى معمكمػػات أك ػػر دقػػة ككتػػكحاً  .ىػػذا كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ب ػرام كنشػػاطات

محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار فػػي الجميكريػػة اليمنيػػة ك تسػػعة مػػف المعممػػيف ك

ػػة مػػف المػػكجييف

العامميف في مراكز محك ا مية كتعميـ الكبار في محافظة تعػز لمعػاـ الد ارسػي 2007-2006ـ .
ككانت أىـ نتام الدراسة :
أف بػرام تعمػيـ الكبػػار ال تتناسػب مػ سػػف الدارسػيف فيػػي أقػرب لمتعمػيـ النظػػامي التقميػدؼ  ,كأنيػػا

ال تتناسب م احتياجات الكبار كرغباتيـ كما أنيا بعيػدة عػف الكاقػ كسػكؽ العمػ بكػ احتياجاتػو
كمتطمباتػو  ,كمػا أنيػا ال تتصػ بحيػاة الكبػار ك ال تسػاعدىـ عمػى حػ مشػاكميـ كتػكفير حيػاة ليػـ

ك فراد أسرىـ  ,كذلؾ عدـ كجػكد أؼ مقػررات خاصػة بتعمػيـ الحاسػكب  .كبينػت أف أسػباب تسػرب
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الدارس ػػيف م ػػف فص ػػكليـ أف البػ ػرام ال تش ػػب احتياج ػػاتيـ كال تتصػ ػ بس ػػكؽ العمػ ػ كمتطمبات ػػو كال
تساعدىـ عمى ح مشاكميـ الحياتية .
أما أىـ تكصيات الدراسة فكانت  :الكصكؿ لمكبار حيػث كػانكا كالتعػرؼ عمػى حاجػاتيـ الحقيقيػة ,
كاشػ ػراكيـ ف ػػي التخط ػػيط لمبػ ػرام التعميمي ػػة كفقػ ػًا لحاج ػػاتيـ كظ ػػركفيـ المعيش ػػية  ,كك ػػذلؾ إجػ ػ ار
دراسات في مجاؿ تعميـ الكبار تاريخو  ,كطرامقو  ,كع قتو بمشاك التنمية .

 -13دراســـة الزبيـــدي ( )2007بعنـــوان  " :تعمـــيم الكبـــار واتجاىـــات تطـــويره فـــي المممكـــة العربيـــة
السعودية (دراسة في المستقبميات ) " .
ى ػ ػ ػػدفت بيػػ ػ ػػاف الم ػ ػ ػ ػراد م ػ ػ ػػف تعمػ ػ ػ ػػيـ الكبػػ ػ ػػار مػػ ػ ػػف حي ػ ػ ػػث المفيػ ػ ػ ػػكـ كا ىػػ ػ ػػداؼ كا سػ ػ ػ ػػباب
كالخص ػ ػ ػػامص ك بي ػ ػ ػػاف الخص ػ ػ ػػامص العام ػ ػ ػػة لمجتمػ ػ ػ ػ المممك ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػػة الس ػ ػ ػػعكدية  ,ك تكت ػ ػ ػػي

جي ػ ػ ػػكد المممك ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػػة السػ ػ ػ ػػعكدية المتعمق ػ ػ ػػة بتعم ػ ػ ػػيـ الكبػ ػ ػ ػػار كخصكصػ ػ ػ ػاً جي ػ ػ ػػكد ك ازرة التربيػ ػ ػ ػػة

كالتعمػ ػػيـ لمسػ ػػمكليتيا المباش ػ ػرة عنػ ػػو ,ك بيػ ػػاف المعكقػ ػػات التػ ػػي يكجييػ ػػا تعمػ ػػيـ الكبػ ػػار فػ ػػي المممكػ ػػة
العربيػ ػ ػػة السػ ػ ػػعكدية  ,كمػ ػ ػػف ػ ػ ػػـ كت ػ ػ ػ تصػ ػ ػػكر مقتػ ػ ػػرح يسػ ػ ػػاعد فػ ػ ػػي تطػ ػ ػػكير تعمػ ػ ػػيـ الكبػ ػ ػػار فػ ػ ػػي

المممكػ ػ ػػة العربيػ ػ ػػة السػ ػ ػػعكدية  .كاسػ ػ ػػتخدمت الد ارسػ ػ ػػة المػ ػ ػػني الكصػ ػ ػػفي (الك ػ ػ ػػامقي) كالػ ػ ػػذؼ يعنػ ػ ػػي
الجم ػ ػ المت ػ ػػلني كال ػ ػػدقي لمس ػ ػػج ت كالك ػ ػػام المت ػ ػكافرة ذات الع ق ػ ػػة بمكت ػ ػػكع الد ارس ػ ػػة كم ػ ػػف ػ ػػـ
التحميػ ػ ػ الشػػ ػػام لمحتكياتيػػ ػػا بيػػ ػػدؼ اسػ ػ ػػتنتاج مػػ ػػا يتص ػ ػ ػ بمشػ ػ ػػكمة الد ارسػػ ػػة مػػ ػػف أدلػ ػ ػػة كب ػ ػ ػراىيف

عمػ ػ ػػى إجابػػ ػػات أسػ ػ ػػممة الد ارسػػ ػػة  .مسػ ػ ػػتخدماً طريقتػ ػ ػػي االسػ ػ ػػتنباط كاالسػ ػ ػػتق ار فػ ػ ػػي تحقي ػ ػ ػ ذلػ ػ ػػؾ .
أمػػ ػػا أىػ ػ ػػـ النتػ ػ ػػام  :أف تعمػ ػ ػػيـ الكبػ ػ ػػار يتسػ ػ ػػـ باتسػػ ػػاع مفاىيمػ ػ ػػو كك رتيػ ػ ػػا كاخت فيػػ ػػا مػ ػ ػػف مجتم ػ ػ ػ

ةخػ ػ ػػر كمػ ػ ػػف فت ػ ػ ػرة زمني ػ ػ ػػة خػ ػ ػػرػ  ,كمػ ػ ػػا ذاؾ إال بسػ ػ ػػبب المنطمق ػ ػ ػػات التػ ػ ػػي ينطم ػ ػ ػ منيػ ػ ػػا كػ ػ ػ ػ

مجتم ػ ػ ػ فػ ػ ػػي فيمػ ػ ػػو ليػ ػ ػػذا التعمػ ػ ػػيـ  ,كالباحػ ػ ػػث يشػ ػ ػػير إلػ ػ ػػى أف مفيػ ػ ػػكـ تعمػ ػ ػػيـ الكبػ ػ ػػار كممػ ػ ػػا اتسػ ػ ػػـ
بالمركنة كالشمكلية كاف ذلؾ أدعى لمصكاب كتبني المجتمعات لو .

 -14دراسـة عبــد الشــافي ( )2006بعنـوان  " :البحــث فــي تعمــيم الكبـار :رؤيــة مســتقبمية لخريطــة
بحثية" .

ىػ ػ ػػدفت إلػ ػ ػػى كتػػ ػ ػ خريطػ ػ ػػة بح يػ ػ ػػة لمج ػ ػ ػػاؿ تعمػ ػ ػػيـ الكبػ ػ ػػار بمص ػ ػ ػػر  ,كمػ ػ ػػا اس ػ ػ ػػتخدمت

المػ ػ ػ ػػني الكصػ ػ ػ ػػفي ,كأسػ ػ ػ ػػمكب تحمي ػ ػ ػ ػ المتػ ػ ػ ػػمكف لتحمي ػ ػ ػ ػ الرسػ ػ ػ ػػام الجامعيػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػػالتركيز عمػ ػ ػ ػػى

المكت ػ ػػكع  ,كاليػػ ػػدؼ  ,كالمػػ ػػني  ,كالنتػػ ػػام  .ك ػ ػػذلؾ اسػػ ػػتعانت الد ارسػػ ػػة بلسػ ػ ػػمكب السػ ػ ػػيناريكىات
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المس ػ ػػتقبمية لتص ػ ػػميـ خريط ػ ػػة لمبحػ ػ ػػكث ف ػ ػػي مج ػ ػػاؿ تعم ػ ػػيـ الكبػػ ػػار  ,ى ػ ػػذا كتك ػ ػػكف مجتمػ ػ ػ كعينػ ػ ػػة
الد ارسػ ػ ػػة مػ ػ ػػف جمي ػ ػ ػ رسػ ػ ػػام الماجسػ ػ ػػتير كالػ ػ ػػدكتكراه التػ ػ ػػي تمػ ػ ػػت مناقشػ ػ ػػتيا فػ ػ ػػي كميػ ػ ػػات التربيػ ػ ػػة
بالجامعػ ػ ػ ػ ػ ػػات المص ػ ػ ػ ػ ػ ػرية مػ ػ ػ ػ ػ ػػف عػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ 1959ـ2001-ـ  ,أمػ ػ ػ ػ ػ ػػا عػ ػ ػ ػ ػ ػػف أداة الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػة فكانػ ػ ػ ػ ػ ػػت
الك ام (رسػػ ػػام ماجسػ ػ ػػتير كدكتػ ػ ػػكراه)  .أمػػ ػػا عػ ػ ػػف نتػ ػ ػػام الد ارسػ ػ ػػة فكانػػ ػػت  :مػ ػ ػػف خ ػ ػ ػ ؿ الد ارسػ ػ ػػة
التحميميػ ػػة لمرسػ ػػام الجامعيػ ػػة  ,اتت ػ ػ أف أك ػ ػػر عػ ػػدد مػ ػػف الرسػ ػػام التػ ػػي درسػ ػػت مكتػ ػػكع محػ ػػك

ا مي ػ ػػة  ,كمكت ػ ػػكع الد ارس ػ ػػات الجامعي ػ ػػة المكازي ػ ػػة كم ػ ػػا بع ػ ػػد المرحم ػ ػػة الجامعي ػ ػػة ا كل ػ ػػى  ,يميي ػ ػػا
رس ػ ػػام مؤسس ػ ػػات تعم ػ ػػيـ الكب ػ ػػار ػ ػػـ المػ ػ ػرأة فالمن ػ ػػاى  ,ككان ػ ػػت أك ػ ػػر ا قس ػ ػػاـ إس ػ ػػيامًا ى ػ ػػك قس ػ ػػـ
أص ػ ػػكؿ التربي ػ ػػة يمي ػ ػػو المن ػ ػػاى

ػ ػػـ قس ػ ػػـ عم ػ ػػـ ال ػ ػػنفس  ,أم ػ ػػا المن ػ ػػاى البح ي ػ ػػة المس ػ ػػتخدمة فكان ػ ػػت

الم ػ ػ ػػني الكص ػ ػ ػػفي ا ك ػ ػ ػػر اس ػ ػ ػػتخداماً يمي ػ ػ ػػو الم ػ ػ ػػني الت ػ ػ ػػاريخي ػ ػ ػػـ المق ػ ػ ػػارف ف ػ ػ ػػالتجريبي ,ك ػ ػ ػػذلؾ

اتت ػ ػ أ ف ىنػ ػػاؾ تركيػػػز عمػ ػػى مكتػ ػػكعات محػػػددة درسػ ػػت أك ػػػر مػ ػػف غيرىػ ػػا  ,فػ ػػي حػ ػػيف تجاى ػ ػ
مكتكعات أخرػ .

 -15دراسة بكير ( )2005بعنوان  " :الكفايـات التعميميـة األساسـية مـن وجيـة نظـر معممـي محـو
األمية العاممين في المراكز الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعميم العالي في فمسطين " .
ى ػ ػػدفت إل ػ ػػى قي ػ ػػاس درج ػ ػػة تػ ػ ػكافر الكفاي ػ ػػات التعميمي ػ ػػة ا ساس ػ ػػية لمعمم ػ ػػي مح ػ ػػك ا مي ػ ػػة ف ػ ػػي

المراكز الحككمية التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية مف كجية نظرىـ .

تػ ػ ػػـ اسػ ػ ػػتخداـ المػ ػ ػػني الكصػ ػ ػػفي لم ممتػ ػ ػػو طبيعػ ػ ػػة الد ارسػ ػ ػػة  ,كقامػ ػ ػػت الباح ػ ػ ػػة بكصػ ػ ػػف
كتفسػ ػػير النتػ ػػام مػ ػػف خ ػ ػ ؿ المعمكمػ ػػات ال ػ ػكاردة بعػ ػػد تعبمػ ػػة اسػ ػػتمارات الد ارسػ ػػة كتحمي ػ ػ بياناتيػ ػػا.

ى ػ ػػذا ك تككن ػ ػػت عينػػ ػػة الد ارس ػ ػػة م ػ ػػف ( )75معمم ػ ػ ػًا كمعمم ػ ػػة يعمم ػ ػػكف فػ ػ ػػي م ارك ػ ػػز مح ػ ػػك ا ميػ ػ ػػة ,
كم مػ ػ ػػت ى ػ ػ ػػذه العين ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػا نسػ ػ ػػبتو ( )%50تقريبػ ػ ػ ػاً م ػ ػ ػػف مجتمػ ػ ػ ػ الد ارسػ ػ ػػة  ,كت ػ ػ ػػـ اختي ػ ػ ػػار العين ػ ػ ػػة

بطريق ػ ػػة العين ػ ػػة العش ػ ػ ػكامية الطبقي ػ ػػة م ػ ػػف معممػ ػ ػػي م ارك ػ ػػز مح ػ ػػك ا ميػػ ػػة الحككمي ػ ػػة التابع ػ ػػة لػ ػ ػػك ازرة

صػ ػ ػ ػػممت
التربيػػ ػ ػػة كالتعمػ ػ ػ ػػيـ  .كاسػ ػ ػ ػػتخدمت الباح ػ ػ ػ ػػة االسػ ػ ػ ػػتبانة كػ ػ ػ ػػلداة لجم ػ ػ ػ ػ البيانػ ػ ػ ػػات  ,حيػ ػ ػ ػػث ه

اس ػ ػ ػ ػػتبانة خاصػػ ػ ػ ػػة لمكتػ ػ ػ ػ ػػكع محػ ػ ػ ػ ػػك ا ميػػ ػ ػ ػػة  .أم ػ ػ ػ ػػا أىػػ ػ ػ ػػـ المعالجػػ ػ ػ ػػات اإلحصػػ ػ ػ ػػامية فكانػ ػ ػ ػ ػػت :
المتكس ػ ػ ػ ػ ػػطات الحس ػ ػ ػ ػ ػػابية  ,كالنس ػ ػ ػ ػ ػػب كالممكي ػ ػ ػ ػ ػػة  ,كاختب ػ ػ ػ ػ ػػار  , Tكتحميػ ػ ػ ػ ػ ػ التب ػ ػ ػ ػ ػػايف ا ح ػ ػ ػ ػ ػػادؼ

( . )ANOVAككانػ ػ ػ ػػت أىػ ػ ػ ػػـ النتػ ػ ػ ػػام  :أف معممػ ػ ػ ػػي محػ ػ ػ ػػك ا ميػ ػ ػ ػػة يمتمكػ ػ ػ ػػكف كفايػ ػ ػ ػػات تعميميػ ػ ػ ػػة

عاليػ ػػة كال حاجػ ػػة لتػ ػػدريبيـ  .أمػ ػػا أىػ ػػـ التكصػ ػػيات فكانػ ػػت  :م ارعػ ػػاة كجػ ػػكد صػ ػػي إيجابيػ ػػة كسػ ػػمبية

فػ ػ ػ ػػي االسػ ػ ػ ػػتبانة خ ػ ػ ػ ػ ؿ أبحػ ػ ػ ػػاث قادم ػ ػ ػ ػة  ,كعم ػ ػ ػ ػ ب ػ ػ ػ ػرام تدريبيػ ػ ػ ػػة ذؼ أكلكيػ ػ ػ ػػة حسػ ػ ػ ػػب ترتيػ ػ ػ ػػب
الكفاي ػ ػػات كخاص ػ ػػة ف ػ ػػي مج ػ ػػاؿ الكس ػ ػػام التعميمي ػ ػػة كالتق ػ ػػكيـ  ,ك ػ ػػذلؾ تمي ػ ػػيف التعم ػ ػػيـ ف ػ ػػي م ارك ػ ػػز
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مح ػ ػػك ا مي ػ ػػة كزي ػ ػػادة ع ػ ػػدد س ػ ػػاعات العمػ ػ ػ  ,كعمػ ػ ػ أبح ػ ػػاث كد ارس ػ ػػات أخ ػ ػػرػ ف ػ ػػي مكت ػ ػػكعات
محك ا مية .
 -16دراســـة الجروانـــي ( )2002بعنـــوان  " :المعوقـــات التـــي تواجـــو تنفيـــذ بـــرامج محـــو األميـــة
بالجمعيات األىمية" .
ىػػػدفت تحديػػػد المعكقػػػات التػ ػػي تكاجػػػو تنفيػػػذ ب ػ ػرام محػ ػػك ا ميػػػة فػ ػػي الجمعيػػػات ا ىميػ ػػة ,
كالتكصػ إلػػى مجمكعػػة مػػف المؤش ػرات التخطيطيػػة لزيػػادة فاعميػػة الجمعيػػات ا ىميػػة فػػي مكاجيػػة مشػػكمة
ا ميػػة  .كاسػػتخدمت الباح ػػة المػػني الكصػػفي الػػذؼ يعتمػػد التحمي ػ فػػي تفسػػير النتػػام  ,كمػػا اسػػتخدمت
أدات ػػيف ف ػػي الد ارس ػػة االس ػػتبانة كالمق ػػاب ت ش ػػبو المقنن ػػة  .كتككن ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف ( )74مف ػػردة م ػػف

القامميف بالتػدريس فػي فصػكؿ محػك ا ميػة بالجمعيػات ا ىميػة  ,ك ( ) 30مفػردة يقكمػكا باإلشػراؼ عمػى

الفصػػكؿ داخػ الجمعيػػات  ,ك ( )30مفػػردة يتكلػػكف التكجيػػو عمػػى ىػػذه الفصػػكؿ مػػف الييمػػة العامػػة لمحػػك

ا ميػة فػػرع الجيػزة  ) 30( ,مفػردة يتكلػػكف ميمػػة تنظػػيـ ىػذه الفصػػكؿ داخػ الجمعيػات  .كأمػػا أىػػـ نتػػام

الد ارسػ ػػة كان ػ ػػت  :احتم ػ ػػت المعكق ػ ػػات المتعمق ػ ػػة بػ ػػالنكاحي المادي ػ ػػة الترتي ػ ػػب ا كؿ بنس ػ ػػبة ( )%77يميي ػ ػػا
المعكقػػات المتعمقػػة بالكبػػار بنسػػبة ( )%68يمييػػا المعكقػػات المتعمقػػة بالقػػامميف بالتػػدريس بنسػػبة ()%65

يمييػػا المعكقػػات المتعمق ػػة بػػالنكاحي اإلداريػػة بنس ػػبة ( )%61كأخي ػ ًار المعكقػػات المتعمق ػػة بالبرنػػام بنس ػػبة

( . )%53كػػذلؾ ال تكج ػػد فػػركؽ دال ػػة بػػيف المؤىػ ػ كالمعكقػػات المرتبط ػػة بالبرنػػام كالق ػػامميف بالت ػػدريس

كالمعكقات اإلدارية  .بينما تكجد فركؽ دالة بيف المؤى كالمعكقات المرتبطػة بػاإلدارييف  ,أيتػًا ال تكجػد
فػػركؽ بػػيف النػػكع كالمعكقػػات المرتبطػػة بالدارسػػيف كالقػػامميف بالتػػدريس  ,بينمػػا تكج ػد بعػػض الفػػركؽ الدالػػة
بيف النكع كالمعكقات المرتبطة بػاإلدارييف  .أمػا أىػـ التكصػيات فكانػت  :تػكفير ا ػاث المناسػب  ,تػكفير

الكسػام التعميميػة  ,تػػكفير الحػكافز التشػػجيعية لمكبػار  ,صػرؼ المكافمػػات الماديػة فػػي مكعػدىا المحػػدد ,
تحديد مكاعيد البرنام بما يت

ـ م ظركؼ الكبار .

 -17دراسة السنبل ( )2001بعنوان  " :واقع محو األمية وتعميم الكبار في فمسطين " .
ىدفت إلى دراسة التطكر التاريخي لمتعمػيـ فػي فمسػطيف كاسػتخ ص أىػـ السػمات الحاليػة لػو ,
ك التعػػرؼ عمػػى الجيػػكد المبذكل ػػة حاليػػا فػػي مح ػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار  ,كأيتػ ػًا تقػػديـ ب ػرام مح ػػك
ا مي ػػة كتعم ػػيـ الكب ػػار عب ػػر الس ػػنكات الت ػػي س ػػبقت الس ػػمطة الكطني ػػة الفمس ػػطينية كم ػػا بع ػػدىا  ,ػػـ تق ػػديـ
مقترحات لتطكير برام محك ا مية كتعميـ الكبار في فمسطيف .
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ىذا كاستخدـ الباحث المني الكصفي لمناسبتو ليذا النػكع مػف الد ارسػات  ,كمػا اعتمػد أسػمكبيف
فػي جمػ المػادة العمميػة فا سػمكب ا كؿ ارتكػز عمػى مسػ الد ارسػات كا بحػاث ذات الع قػة بمكتػكع
الد ارس ػػة ,كارتك ػػز ا س ػػمكب ال ػػاني عم ػػى إجػ ػ ار ع ػػدد م ػػف المق ػػاب ت المقنن ػػة مػ ػ ع ػػدد م ػػف المس ػػمكليف
الفمسطينييف العامميف في ىذا الميػداف ,كاليػدؼ مػف اسػتخداـ ىػذيف ا سػمكبيف ىػك جمػ أكبػر قػدر مػف

المادة العممية المرتكزة عمى الجكانب النظرية كالميدانية.

أم ػػا أى ػػـ نت ػػام الد ارس ػػة فكان ػػت ك ػػاةتي  :أف نظ ػػامي التعم ػػيـ ف ػػي العي ػػد الع م ػػاني كاالنت ػػداب

البريطػاني قػػد أعاقػا التعمػػيـ فػػي فمسػطيف عػػف قصػػد ػـ جػػا النظػاـ ا ردنػػي فػػي التػفة الغربيػػة كالنظػػاـ
المصرؼ في محافظات غزة حيث شيد التعمػيـ فػي كػ منيمػا نيتػة شػاممة .كفػي عػاـ  1967احتمػت

إسرامي ك مف التفة الغربية كمحافظات غزة كحاربت التعميـ بكجو عاـ كمحك ا مية بكجو خاص.
كأكص ػػت الد ارس ػػة أف يكاصػ ػ الب ػػاح كف الع ػػرب إلق ػػا مزي ػػداً م ػػف الت ػػك عم ػػى قت ػػايا التربي ػػة

كالتعميـ في فمسطيف بشك عاـ خاصػة مػا يػرتبط منيػا بمحػك ا ميػة ك تعمػيـ الكبػار إذ أف ىػذا الميػداف
حيكؼ كخصب كيكتسب أىمية بالغة الرتباطو بفمسطيف كما تعنيو ىذه البقعة لمعرب كالمسمميف.

كالد ارس ػػة تعتب ػػر خط ػػكة ىامػػػة ف ػػي إلق ػػا التػ ػػك عم ػػى الكاقػ ػ التعميمػ ػػي ف ػػي فمس ػػطيف كبدايػ ػػة
تػػركرية لبنػػا ب ػرام محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار فػػي فمسػػطيف تتبناىػػا المنظمػػات العربيػػة كاإلس ػ مية
كالدكلية.

ثانيا :الدراسات األجنبية :

 -1دراســـة ماليزويســـكي و سوترســـيزك-زويـــك )2014(Maliszewski and Solarczy-Szwec
بعنـــوان  " :كيـــف ؟ إلـــى أيـــن ؟ حـــول تغيـــرات وتحـــديات تعمـــيم الكبـــار فـــي بولنـــدا بـــين عـــامي
. "2013-1989
"How? –Where To? About the Changes and Challenges of Adult Education in
Poland in the Years 1989-2013 ".

ىدفت عرض التغيرات كالتحديات التػي حػد ت فػي تعمػيـ الكبػار البكلنػدؼ بػيف عػامي -1989

 2013ـ تحػػت تػػل ير عػػدة عكام ػ عمػػى سػػبي الم ػػاؿ  :اجتماعيػػة  ,اقتصػػادية كسياسػػية  ,كك ػ مالػػو
ػدة عم ػػى الك ػػام
ع ق ػػة بالحت ػػارة عم ػػى كج ػػو العم ػػكـ  ,كاس ػػتخدمت الد ارس ػػة الم ػػني الت ػػاريخي معتم ػ ً
المنشكرة في ذلؾ  ,كحاكلت الدراسة اإلجابة عمى ة أسممة ىي :
 ى تعميـ الكبار الحديث في بكلندا حق تكقعات المجتم ؟91

 ىػ ػ تعم ػػيـ الكب ػػار -كم ػػا ح ػػدث ف ػػي دكؿ الع ػػالـ الح ػػديث – ى ػػك الق ػػكة المحرك ػػة خم ػػف التط ػػكراالجتماعي كاالقتصادؼ كبالتالي ىك جز ميـ مف تحتر الشعب البكلندؼ ؟
 ىػ مجػػاؿ مشػػاركة المػكاطف فػػي أشػػكاؿ متعػػددة مػػف تعمػػيـ الكبػػار فػػي بكلنػػدا (التعمػػيـ الرسػػمي ,كغير الرسمي) مناسب الحتياجات كتحديات السكؽ العمالي الحالي كالحياة االجتماعية ؟

ككانػػت أىػػـ النتػػام  :أنػػو مػػا زاؿ ىنػػاؾ الك يػػر لمقيػػاـ بػػو فػػي بكلنػػدا بمػػا يتعم ػ با سػػممة ال ػ ث
التػػي طرحػػت آنف ػًا لػػذلؾ فاإلجابػػات فػػي الكقػػت الحاتػػر أف صػػانعي السياسػػة إلػػى جانػػب عػػدد
كبيػػر مػػف المػػدافعيف عػػف تعمػػيـ الكبػػار فػػي بكلنػػدا عمػػى كعػػي تػػاـ بلىميػػة تعمػػيـ الكبػػار فػػي بنػػا

عاصمة عقمية لمدكلة  ,كىذا بػدكره يمػن أمػ أنػو بمػركر الكقػت باإلمكػاف اإلجابػة عمػى ا سػممة
ال ث المطركحة آنفاً .

 -2دراسة بنجامين و وايت و ماكريكير و ستيال Benjamin, White, MacKeracher,and Stella

( )2013بعنوان  " :ت ثير العولمة عمى تعميم الكبار في مقاطعة ىاف-نت " .
"The Impact of Globalization on Adult Education in a Have-Not Province".

ىػػدفت التعػػرؼ إلػػى حالػػة تعمػػيـ الكبػػار المعاصػػر فػػي مقاطعػػة نيكبرانسػػكيؾ (. )New Brunswick
حيػػث مػػرت المقاطعػػة حػػدي ًا بت ازيػػد فػػي نسػػبة البطالػػة كفقػػداف أساسػػيات التكظيػػف المتعػػارؼ عمييػػا  .كمػػا
يكجد ىناؾ عدد كبير مف الكبار الذيف يجػدكف أنفسػيـ بػ اتجػاه كظيفػي كاتػ  ,إحػدػ ا مػاكف التػي
اتجو الكبػار إلييػا ىػي بػرام تعمػيـ الكبػار الرسػمية كغيػر الرسػمية  ,كيعتقػد أف الغػرض مػف تعمػيـ الكبػار
فػػي المقاطعػػة قػػد اتجػػو بعيػػدًا عػػف ككنػػو تعمػػيـ كبػػار أخ قػػي إلػػى تغي ػرات شخصػػية كاجتماعيػػة كسياسػػية
لتحقيػ أجنػده ذات ميػارات تحرريػة  ,ككانػت أىػـ النتػام التطبيقيػة  :أف تعمػيـ الكبػار اتجػو مػف تطػػكير
المشاركة الفاعمة لممكاطنة إلى إنتاج قكة عم ذات اكتفا ذاتي كالتي تـ إعدادىا كفقػًا لمتطمبػات التغييػر
في السكؽ العمالي العالمي  ,كأيتًا أف المظير الرميس لفيـ القدرة عمػى التكظيػف تشػابو فػي التكقعػات
التي يحتاجيا العاممكف كىي نفس السػمككيات كالميػارات التػي يجػب أف تلخػذ بعػيف االعتبػار نػكع التطػكر

االقتصػ ػػادؼ كاإلبػ ػػداع الػ ػػكظيفي  ,حيػ ػػث أف معظػ ػػـ الػ ػػدكؿ الغربيػ ػػة الصػ ػػناعية تنظػ ػػر لممعرفػ ػػة كلسػ ػػاس
القتصادىـ .
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 -3دراسـة

فـور بميـد

 ( 2010 )Research Voor Beleidبعنـوان  " :الكفايـات والجـدارات

األساسية لممينيين في مجال تعميم الكبار " .
"Key competences of adult learning professionals" .

ىػػدفت تقػػديـ دليػ إرشػػادؼ عػػف الكفايػػات كالجػػدارات ا ساسػػية الػ زـ فػػي مجػػاؿ تعمػػيـ الكبػػار  ,كذلػػؾ

بيدؼ تماف جكدة قطاع تعميـ الكبار كالتعمـ مدػ الحياة  ,ك جػكدة أدا العػامميف فييمػا فػي أكركبػا ,ك
قد تتمنت الدراسة جم معمكمات ك ك ام مف قطاعات مختمفة لتعميـ الكبار مف الػدكؿ ا كركبيػة م ػ
قطاع التعميـ ا ساسي لمكبار ك قطاع التعميـ الميني كالتدريب  ,ـ تـ مناقشػة ك تحميػ ىػذه المعمكمػات

عمػى المسػػتكػ الػكطني  ,كقػػد تمختػت ىػػذه الجيػػكد عػف تحديػػد نػكعيف أساسػػييف مػف الكفايػػات لمعػػامميف
فػػي مجػػاؿ تعمػػيـ الكبػػار :كفايػػات أساسػػية  Generic Competencesك كفايػػات خاصػػة Specific
 Competencesبحيث تتعم الكفايػات ا ساسػية السػبعة بجميػ ا نشػطة التػي يتتػمنيا مجػاؿ تعمػيـ

الكبار كىي بالتالي ترتبط بجمي العامميف فػي ىػذا المجػاؿ مػف معممػيف ك إداريػيف ك مشػرفيف ك منظمػيف
ك مرشػػديف  ,ك أمػػا بالنسػػبة لمكفايػػات الخاصػػة فيػػي تمػػؾ الكفايػػات التػػي يتطمػػب امت كيػػا دا بعػػض

المياـ ك ا نشطة الخاصة في ىذا القطاع  ,كقد حدد الباح كف ستة مف الكفايػات الخاصػة التػي يتطمػب

تكافرىا لدػ العػامميف فػي مجػاؿ تػدريس الكبػار كتعمميػـ كىػي كالتػالي  :كفايػة تقػكيـ احتياجػات الدارسػيف
الكبػار كدكافعيػػـ  ,كفايػػة تخطػػيط كتصػميـ الخبػرات التعميميػػة التعمميػػة  ,كفايػة تحفيػػز الدارسػػيف الكبػػار ,
كفاية تقكيـ العممية التعميمية  ,كفاية نص ك إرشاد الدارسيف الكبار فيمػا يتعمػ بمسػتقبميـ التعميمػي  ,ك

أخي ػ ًار كفاي ػػة بنػػا ك تص ػػميـ البػ ػرام الد ارسػػية لمكب ػػار  .ك قػػد أكص ػػى الب ػػاح كف باالسترشػػاد بي ػػذا ال ػػدلي

اإلرشادؼ ك استخدامو بما يناسب كاق المؤسسات ك الدكؿ ك المجتمعات المختمفة .

 -4دراسة جونز (2001( Jonesبعنوان  " :تطوير معايير معمـم الكبـار الـوظيفي بوتيـة تكسـاس :
تحميل وتقييم مشروع المعمم الجديد في تعميم الكبار ".
"Srandarizing Texas Adult Educator Professional Development : Adult
education New Teacher Project ".
ىػدفت إلػى تحميػ كتقيػيـ مشػركع المعمػـ الجديػد فػي تعمػيـ الكبػار " Adult Education New
" , Teacher Projectكالذؼ تـ تطبيقػو فػي كاليػة تكسػاس عػاـ 2001ـ  ,كالػذؼ ييػدؼ إلػى بنػا نمػكذج
معتمػػد لبرنػػام إعػػداد المعممػػيف الجػػدد فػػي تعمػػيـ الكبػػار  .كقػػد تتػػمف البرنػػام فت ػرة تدريبيػػة لمػػدة سػػت

سػاعات يكميػاً باإلتػافة إلػى دليػ إرشػادؼ  ,ككانػت عينػة الد ارسػة معممػػيف جػدد لػـ يتجػاك از العػاميف فػػي
مجػػاؿ تعمػػيـ الكبػػار  .كاسػػتخدمت الد ارسػػة المػػني الكصػػفي التحميمػػي  .ك كانػػت االسػػتبانة إحػػدػ أدكات

الد ارسػػة لجم ػ البيانػػات مػػف مختمػػف مؤسسػػات تعمػػيـ الكبػػار فػػي أمريكػػا ك كنػػدا كتتػػمنت نػػكعيف مػػف

ا سممة  :المغمقػة كالمفتكحػة  ,باإلتػافة إلػى عقػد حمقػات نقاشػية كمػؤتمرات عمميػة لعػرض ىػذا النمػكذج
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كالحصػػكؿ عمػػى التغذيػػة الراجعػػة التػػي تسػػيـ فػػي تطػػكير النمػػكذج  .ىػػذا كقػػد ركػػز البرنػػام التػػدريبي فػػي

محتكاه العممي عمى عدة محاكر  :نظريات كفمسفات تعميـ الكبار  ,اسػتراتيجيات كطػرؽ تػدريس الكبػار ,

تحفيػػػز كتشػ ػػجي المتعممػ ػػيف الكبػ ػػار  ,الممارسػ ػػات الصػ ػػفية لمعمػ ػػـ الكبػ ػػار  ,أساسػ ػػيات الػ ػػتعمـ التشػ ػػاركي

كالتعاكني  ,تدريس المتعمميف الكبػار مػف ذكؼ االحتياجػات الخاصػة  ,المػكام المنظمػة لتعمػيـ الكبػار فػي

تكساس  .ككاف مف أىـ نتام الدراسة  :التلكيد عمى أىمية عمميات التمكي كالمحاسػبة كالتنظػيـ المحمػي
فػػي قطػػاع تعمػػيـ الكبػػار  ,كمػػا أشػػارت إلػػى أف ىػػذا المشػػركع قػػد سػػاىـ فػػي إنشػػا ( )15مركػػز إلعػػداد
كتػػدريب معممػػي الكبػػار الجػػدد يػػدرب فييػػا مػػا يقػػارب ( )175معمػػـ  ,كفػػي نيايػػة الد ارسػػة أشػػارت الباح ػػة

إل ػػى أف اس ػػتجابات المش ػػاركيف ف ػػي ى ػػذا المش ػػركع كان ػػت إيجابي ػػة إل ػػى ح ػػد كبي ػػر كبخاص ػػة فيم ػػا يتعمػ ػ

بػػالمحتكػ العممػػي كالػػدلي اإلرشػػادؼ  ,بينمػػا عبػػر المشػػارككف عػػف عػػدـ تناسػػب الفت ػرة الزمنيػػة لمبرنػػام

لمحتكاه العممي ,كما اقترحكا تقديـ برام تدريبية الحقة لممتابعة كالتقكيـ  .ككانت أىػـ تكصػيات الد ارسػة:
إعداد المعمـ الجديد كتدريبو بحيػث يحصػ عمػى تػدريب كتلىيػ كػي يشػارؾ فيمػا بعػد فػي كرشػات العمػ

سكا ً عف طري المكاق االلكتركنية أك مف خ ؿ التعميـ عف بعد .
 -5دراسة تيكانين  )1988( Tikkanenبعنوان  " :العالقة بين العمر الزمني ونسبة المشـاركة فـي
برامج تعميم الكبار".
" The Age – Participation Relationship Revised. Focus on Older Adults".

ىػػدفت إلػػى تحديػػد الع قػػة بػػيف العمػػر الزمنػػي كنسػػبة المشػػاركة فػػي ب ػرام تعمػػيـ الكبػػار  ,م ػ
التركيز عمى فمة المسنيف  ,كاستخدمت الدراسة المني الكصفي باسػتخداـ اسػمكب التحميػ  .ككانػت أىػـ
نتػػام الد ارسػػة أف نسػػبة مشػػاركة المسػػنيف المتقاعػػديف (مػػف 60إلػػى  64سػػنة) فػػي ب ػرام تعميميػػة تم ػ

( )%22مػػف إجمػػالي العينػػة .كىػػذه النسػػبة تق ػ ( )3أتػػعاؼ عػػف نسػػبة مشػػاركة ا ف ػراد ( مػػف  40إلػػى
 44سنة ) .أشارت نتام الدراسة كذلؾ إلى أف نسبة المشاركة تػنخفض بصػكرة ممحكظػة بػد ًا مػف عمػر
 50سػػنة ( . )%43.8ككانػػت أىػػـ تكصػػيات الد ارسػػة تػػركرة االىتمػػاـ بد ارسػػة عكام ػ االلتحػػاؽ كسػػب
مكاجيتيا لزيادة نسبة مشاركة المسنيف في البرام  .نق ً عف عبد الباقي (.)1999
 -6دراسة كاستل  )1987(Castleبعنوان  " :برنامج تدريبي لتعميم المسنين الكبار".
" A course for old people adult education".

ىدفت إلى تقكيـ برنام لتعمػيـ المسػنيف تػ ـ تخطيطػو لمجمكعػة مػف المسػنيف المتقاعػديف عػددىـ
( )15كلمػػدة ( )10أسػػابي يقػػكـ البرنػػام عمػػى عقػػد لقػػا ات تنػػاقش فييػػا مكتػػكعات مختمفػػة ,فػػي المقػػا

ا كؿ ت ػػـ مناقش ػػة الحي ػػاة العاممي ػػة ف ػػي الق ػػرف العشػ ػريف  ,ف ػػي المق ػػا ات التالي ػػة ت ػػرؾ لممجمكع ػػة المش ػػاركة

تحديػػد مكتػػكع كادارة الجمسػػات  ,كاسػػتخدـ الباحػػث المػػني التجريبػػي لمناسػػبتو ليػػذه الد ارسػػة  ,كتككنػػت
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عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )15مسػػنًا ,ككانػػت أىػػـ النتػػام  :أف نتػػام التقػػكيـ أشػػارت إلػػى أف اإلعػػداد المسػػب

لمبرنام أمر في غاية ا ىميػة  ,كأف ا ىػداؼ السػاب تحديػدىا لمبرنػام قػد تحققػت  ,كأف المكتػكعات

ذات البعد التاريخي تمقى إقبػاالً مػف المسػنيف كتل يرىػا أكتػ عػف المكتػكعات ا خػرػ  ,أف المجمكعػة

المشػ ػػاركة غيػ ػػر قػ ػػادرة عم ػ ػػى االسػ ػػتمرار فػ ػػي إدارة البرنػ ػػام إم ػ ػػا سػ ػػباب صػ ػػحية  ,أك لتبػ ػػايف خبػ ػ ػرات
المشاركيف كلعدـ تجانس طبيعة شخصياتيـ  .نق ً عف عبد الباقي (. )1999

التعقيب عمى الدراسات السابقة :

تنكعت الدارسات العربيػة كا جنبيػة التػي تناكلػت مكتػكع محػك ا ميػة كتعمػيـ الكبػار كىنػا سػكؼ يقػكـ

الدرسػات السػابقة مػف حيػث ( المػني  ,أداة
الباحث ببياف أكجو التشابو كاالخت ؼ بيف الدارسة الحالية ك ا
الدراسة  ,مجتم كعينة الدراسة  ,ا ساليب اإلحصامية المستخدمة )
أو ات  :من حيث المنيج المستخدم في الدراسة :
أوجو التشابو :

درسػة الحاليػة مػ الد ارسػات السػابقة مػف حيػث اسػتخداـ المػني الكصػفي ا سػمكب التحميمػي
تشػابيت ال ا
م

دراسة يامنة كياسيف( , )2014دراسة الغربػاكؼ ( , )2013د ارسػة أحمػد ( , )2012د ارسػة الشػبك

كالصالحي ( , )2011دراسة فكرة كخمف ( , )2011دراسة الشافعي( ,)2010دراسة السػنب (,)2009
د ارسػة السػعادات ( , )2009د ارسػة العريقػي ( , )2008د ارسػة الزبيػدؼ ( , )2007د ارسػة عبػد الشػػافي

( , )2006د ارس ػ ػػة بكي ػ ػػر( , )2005د ارس ػ ػػة الجركان ػ ػػي ( , )2002د ارس ػ ػػة الس ػ ػػنب ( , )2001د ارسػ ػ ػػة
 ,)2001(Jonesك دراسة .)1988( Tikkanen
أوجو اتختالف :

كاختمفت الدراسة الحالية م الدراسات السابقة مف حيث المػني م ػ د ارسػة الفقيػو ( ,)2012ك د ارسػة
 )2014(Maliszewski and Solarczy-Szwecالت ػػي اس ػػتخدمت الم ػػني الت ػػاريخي  ,د ارس ػػة
شحاتو ( , )2011ك دراسة الكنيسي ك داكد( )2010التي استخدمت مني المس االجتمػاعي  ,د ارسػة
 )1987(Castleالتي استخدمت المني التجريبي .
ثاني ا  :من حيث األداة المستخدمة في الدراسة :

أوجو التشابو :

درسػة الحاليػة مػ الد ارسػات السػابقة مػف حيػث اسػتخداـ االسػتبانة كالمقػاب ت م ػ د ارسػة
تشػابيت ال ا
الجركاني ( ,)2002دراسة الفقيو ( )2012كدراسة  ,)2001(Jonesكتشابيت تقريبًا م دراسة يامنػة
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كياس ػ ػػيف( , )2014د ارس ػ ػػة الغرب ػ ػػاكؼ ( , )2013د ارس ػ ػػة أحم ػ ػػد ( , )2012د ارس ػ ػػة الش ػ ػػبك كالص ػ ػػالحي
( )2011كالتي استخدمت االستبانة كلداة كاحدة فقط .
أوجو اتختالف :
كاختمفػت الد ارسػة الحاليػة مػ الد ارسػات السػابقة م ػ د ارسػة شػحاتو ( )2011كالتػي اسػتخدمت برنػام
التدخ الميني  .كدراسة العريقي ( )2008كالتي استخدمت المقابمة فقط .

ثالثا  :من حيث مجتمع وعينة الدراسة :

أوجو التشابو :

درسػة الحاليػة مػ الد ارسػات السػابقة مػف حيػث اختيػار مجتمػ كعينػة الد ارسػة مػف العػامميف
تشػابيت ال ا

ببرنام محك ا مية كتعميـ الكبار معمميف  ,مػد ار م اركػز  ,إداريػيف  ,رؤسػا أقسػاـ التعمػيـ العػاـ  ,م ػ
دراسة الفقيو ( , )2012دراسة الشبك كالصالحي ( , )2011كدراسة السنب (. )2009
أوجو اتختالف :
كاختمفػػت الد ارسػػة الحاليػػة م ػ

الد ارسػػات السػػابقة م ػ د ارسػػة يامنػػة كياسػػيف (, )2014

د ارس ػ ػ ػػة ش ػ ػ ػػحاتو ( , )2011د ارس ػ ػ ػػة الكنيس ػ ػ ػػي ك داكد ( )2010كالت ػ ػ ػػي كان ػ ػ ػػت عين ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف الدارس ػ ػ ػػيف
كالدارسػ ػػات بم اركػ ػػز مح ػ ػػك ا ميػ ػػة كتعم ػ ػػيـ الكبػ ػػار  ,كد ارس ػ ػػة الشػ ػػافعي( )2010كالت ػ ػػي اعتمػ ػػدت عم ػ ػػى
نتام التعداد العاـ لمسكاف كاإلسكاف .
رابعا :من حيث األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة :
أوجو التشابو :
درسػػة الحاليػػة مػ
تشػابيت ال ا

الد ارسػػات السػػابقة مػػف حيػث اسػػتخداـ المعالجػػات اإلحصػػامية

التالي ػ ػ ػػة ( المتكس ػ ػ ػػطات  ,كاالنحػ ػ ػ ػراؼ المعي ػ ػ ػػارؼ  ,كالتكػ ػ ػ ػ اررات  ,كاختب ػ ػ ػػار ت  ,كاختب ػ ػ ػػار تحميػ ػ ػ ػ

التب ػ ػ ػ ػػايف ا ح ػ ػ ػ ػػادؼ ) م ػ ػ ػ ػ ػ د ارس ػ ػ ػ ػػة أحم ػ ػ ػ ػػد ( , )2012د ارس ػ ػ ػ ػػة الش ػ ػ ػ ػػبك كالص ػ ػ ػ ػػالحي (, )2011
كدراسة بكير(. )2005
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أوجو اتختالف :
كاختمفػت الد ارسػة الحاليػة مػ الد ارسػات السػابقة م ػ د ارسػة  )1988( Tikkanenكالتػي اسػتخدمت
المتكسػػطات ك التك ػ اررات فقػػط  ,ك د ارسػػة(2014) Maliszewski and Solarczy-Szwec
كالتي اعتمدت عمى الك ام فقط .

أوجو اتستفادة من الدراسات السابقة :
 سػػ ػػاعدت الد ارسػػ ػػات السػػ ػػابقة الباحػ ػ ػػث عمػ ػ ػػى تجنػػ ػػب د ارسػػ ػػة قتػ ػ ػػايا سػ ػ ػػب كأف درسػ ػ ػػيا غي ػ ػ ػرهمف الباح يف .

 االط ػ ػ ػ ػ ع عمػ ػ ػ ػػى ا دكات المسػ ػ ػ ػػتخدمة فػ ػ ػ ػػي ىػ ػ ػ ػػذه الد ارسػ ػ ػ ػػات كانتقػػ ػ ػػا المناسػ ػ ػ ػػب منيػ ػ ػ ػػا بمػ ػ ػ ػػايتناسب م مكتكع الدراسة .
 -ساعدت الباحث عمى تحديد المني المناسب لمدراسة .

 ساعدت الباحث عمى استخداـ ا ساليب اإلحصامية المناسبة . ساعدت الباحث في الحصكؿ عمى المراج المناسبة لمدراسة .ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :
 -تتميػ ػػز الد ارسػ ػػة الحاليػ ػػة بمكتػ ػػكعيا  ,حيػ ػػث تسػ ػػعى إلػ ػػى كت ػ ػ اسػ ػػتراتيجية مقترحػ ػػة لتفعي ػ ػ

برن ػ ػ ػػام تعم ػ ػ ػػيـ الكب ػ ػ ػػار بمحافظ ػ ػ ػػات غػ ػ ػ ػزة  ,حي ػ ػ ػػث ل ػ ػ ػػـ تتن ػ ػ ػػاكؿ ى ػ ػ ػػذا المكت ػ ػ ػػكع الد ارس ػ ػ ػػات

المحمية .
 -سيتـ استخداـ أداتيف لمدراسة استبانة ك مقابمة شخصية .

 تتكػ ػػكف عينػ ػػة الد ارس ػ ػػة مػ ػػف جمي ػ ػ الع ػ ػػامميف ك القػ ػػامميف عمػ ػػى برن ػ ػػام محػ ػػك ا ميػ ػػة ك تعم ػ ػػيـالكبػ ػػار بػ ػػك ازرة التربيػ ػػة كالتعمػ ػػيـ كالمػ ػػديريات التابعػ ػػة ليػ ػػا بمحافظػ ػػات غ ػ ػزة إتػ ػػافة إلػ ػػى جمي ػ ػ
العامميف بمراكز محك ا مية كتعميـ الكبار التابعة لجمعية الي ؿ ا حمر لقطاع غزة.
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الفصـــــل الرابع
إجراءات الدراسة
أوتا :منيج الدراسة.
ثانيا :مجتمع الدراسة.
ثالث ا :عينة الدراسة.

رابعا :الوصف اإلحصائي ألفراد العينة وفق الخصائص والسمات الشخصية.

خامسا :أداة الدراسة.

سادس ا :صدق اتستبانة.

سابعا :ثبات اتستبانة.

ثامنا :إجراءات تطبيق أدوات الدراسة.
تاسع ا :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة
يتتػػمف ىػػذا الفص ػ الخط ػكات كاإلج ػ ار ات التػػي تمػػت فػػي الجانػػب الميػػداني مػػف ىػػذه الد ارسػػة مػػف
حيػػث مػػني الد ارسػػة  ,مجتم ػ الد ارسػػة كعينتيػػا  ,كا دكات المسػػتخدمة ككيفيػػة بناميػػا كتطكيرىػػا  ,كمػػا

يتتػػمف إج ػ ار ات التحق ػ مػػف صػػدؽ ا داة ك باتيػػا  ,كالمعالجػػات اإلحصػػامية التػػي تػػـ اسػػتخداميا فػػي
تحمي البيانات ك التكص إلى النتام النياميػة لمد ارسػة  ,كفيمػا يمػي كصػف ليػذه الخطػكات ك اإلجػ ار ات
عمى النحك التالي:
أوتا :منيج الدراسة:

استخدـ الباحث المػني الكصػفي ككنػو الم مػـ ليػذه الد ارسػة  ,حيػث أف ىػذا المػني يبحػث عػف

الحاتػر  ,كييػدؼ إلػى تجييػػز بيانػات إل بػات فػػركض معينػة تمييػدًا لةجابػة عػػف تسػاؤالت محػددة بدقػػة
تتعم بالظكاىر الحالية  ,كا حداث الراىنػة التػي يمكػف جمػ المعمكمػات عنيػا فػي زمػاف إجػ ار البحػث ,
كذل ػػؾ باسػ ػػتخداـ أدكات مناس ػػبة (ا غػػػا  , )31 : ...1 ,إذ تح ػػدد الد ارسػػػة الكص ػػفية الكت ػ ػ الحػ ػػالي

لمظاىرة المراد دراستيا  ,كىك مني يستخدـ االسػتبانات فػي جمػ المعمكمػات عمػى أف تكػكف عمػى درجػة

مف المكتكعية كال بات (,أبك ع ـ  . )2.: 377. ,كيستطي الباحث كصػف ىػذه ا حػداث كالظػكاىر

كتفسيرىا لمخركج بنتام الدراسة .
وقد استخدم الباحث مصدرين أساسيين لجمع المعمومات:

 .3المصادر الثانوية :حيػث اتجػو الباحػث فػي معالجػة اإلطػار النظػرؼ لمبحػث  ,إلػى مصػادر البيانػات
ال انكيػػة كالتػػي تتم ػ فػػي الكتػػب كالم ارج ػ العربيػػة كا جنبيػػة ذات الع قػػة  ,كالػػدكريات  ,كا بحػػاث
كالدراسات السابقة التي تناكلت مكتكع الدارسة  ,كالبحث كالمطالعة في مكاق اإلنترنت المختمفة .

 ..المصـادر األوليــة :حيػػث قػاـ الباحػػث بػػنج ار مقػاب ت إل ػ ار الجانػب النظػػرؼ لمبحػث كال سػػيما الػػذؼ
ال تتكافر فيو مراج مكتكبة عف المكتكع  ,ك كػذلؾ لمعالجػة الجكانػب التحميميػة لمكتػكع البحػث .
لجػ ػػل الباح ػ ػػث إل ػ ػػى جمػػ ػ البيانػ ػػات ا كلي ػ ػػة م ػ ػػف خػػ ػ ؿ االسػ ػػتبانة ك ػ ػػلداة رميس ػ ػػة لمبح ػ ػػث ,ص ػ ػػممت
خصيصػػاً ليػػذا الغػػرض ,ككزعػػت عمػػى جمي ػ العػػامميف كالقػػامميف عمػػى برنػػام محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ
الكبػػار بػػك ازرة التربي ػػة كالتعمػػيـ كالم ػػديريات التابعػػة لي ػػا كجمي ػ الع ػػامميف بم اركػػز مح ػػك ا ميػػة كتعم ػػيـ

الكب ػػار التابع ػػة لجمعي ػػة اليػ ػ ؿ ا حم ػػر لقط ػػاع غػ ػزة كالب ػػال ع ػػددىـ ( .)66كق ػػد ت ػػـ تفريػ ػ كتحميػ ػ
البيانػات باسػتخداـ البرنػام اإلحصػامي "Statistical Package for the Social Sciences,
".SPSS
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ثانيا :مجتمع الدراسة:
يتكػػكف مجتم ػ الد ارسػػة مػػف جمي ػ العػػامميف كالقػػامميف عمػػى برنػػام محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار
بػػك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ كالمػػديريات التابعػػة ليػػا كجميػ العػػامميف بم اركػػز محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار التابعػػة
لجمعية الي ؿ ا حمر لقطاع غزة بمحافظات غػزة ,الفصػ ا كؿ لمعػاـ الد ارسػي (2016-2015ـ ) ,
كالبػػال عػػددىـ ( ) 77عػػام ً كقامم ػًا كذلػػؾ حتػػى تػػاري إج ػ ار البحػػث  ,مػػكزعيف عمػػى خمسػػة أم ػػاكف.
كالجدكؿ رقـ ( )1-4يبيف تكزي مجتم الدراسة تبعًا لمكاف العم كجية العم :
جدول ( : )1-4توزيع مجتمع الدراسة تبع ا لمكان العمل وجية العمل

جية العمل
مكان العمل

وزارة التربية والتعميم

جمعية اليالل األحمر لقطاع غزة المجموع

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

النسبة
المئوية %

شمال غزة

5

0

0

3

8

%10.4

غزة

19

13

2

7

41

%53.2

الوسطى

4

3

0

1

8

%10.4

خانيونس

8

3

0

3

14

%18.2

رفح

5

1

0

0

6

%7.8

المجموع

41

20

2

14

77

%100

النسبة المئوية %

%53.2

%26

%2.6

%18.2

%100

%100

77

%100

%100

%100

المجموع الكمي لكل

16

61

جية
النسبة المئوية %

%20.8

%79.2

يبػػيف الجػػدكؿ السػػاب أف عػػدد الػػذيف يتبعػػكف ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ ( )61شػػخص أؼ مػػا نسػػبتو
( )%79.2مػػنيـ ( )41ذكػػر أؼ مػػا نسػػبتو ( , )%53.2هك ( )20أن ػػى أؼ مػػا نسػػبتو ( , )%26كأف
عػػدد الػػذيف يتبعػػكف لجمعيػػة الي ػ ؿ ا حم ػػر لقطػػاع غ ػزة  16شػػخص أؼ مػػا نسػػبتو ( )%20.8م ػػنيـ
()2ذككر أؼ ما نسبتو ( , )%2.6هك ( )14أن ى أؼ ما نسبتو (. )%18.2
ثالث ا :عينة الدراسة:

بم ػػا اف مجتمػ ػ الد ارس ػػة ص ػػغير فق ػػد رأػ الباح ػػث أف تك ػػكف عين ػػة الد ارس ػػة ى ػػي نفس ػػيا مجتمػ ػ

الد ارسػػة كذلػػؾ لصػػغر حجػػـ المجتم ػ كالبػػال ع ػػددىـ( ,)66كقػػد بم ػ عػػدد أف ػراد العينػػة الػػذيف اس ػػتجابكا
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لتطبيػ ػ ػ أدكات الد ارس ػ ػػة ى ػ ػػـ ( )67فػ ػ ػػردًا م ػ ػػكزعيف عم ػ ػػى أم ػ ػػاكف العم ػ ػ ػ الخمس ػ ػػة بمحافظ ػ ػػات غ ػ ػ ػزة ,

بنس ػػبة( )%7.86م ػػف مجتمػ ػ الد ارس ػػة  ,كفيم ػػا يم ػػي ع ػػرض لعين ػػة الد ارس ػػة كفػ ػ الخص ػػامص كالس ػػمات
الشخصية كما يكتحيا الجدكؿ(.).-3
رابعا :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية:
كفيما يمي عرض لعينة الدراسة كف الخصامص كالسمات الشخصية:
جدول ( : )2 -4خصائص عينة الدراسة

الجنس
جية العمل

مكان العمل

ذكر

المتغير

43
33

أن ى

المجموع

43.4

76

جمعية الي ؿ ا حمر لقطاع غزة

16

21.1

شماؿ غزة

8

الكسطى

8

ك ازرة التربية كالتعميـ
المجموع

60

78.9

76

100

40

52.6

خانيكنس

14

18.4

المجموع

76

100

مدير مركز

20

26.3

رميس قسـ

7

أق مف  5سنكات

25

غزة

6

35

معمـ

إدارؼ

سنوات الخبرة

56.6
100

رف
الوظيفة

التكرار

النسبة المئوية

14

المجموع

10.5
10.5
8

46.1
18.4

9.2

76

100

 -5أق مف  10سنكات

20

26.3

المجموع

76

100

8

10.5

31

 10سنكات فلك ر

68

المؤىل العممي بكالكريكس فلق
دراسات عميا

76

المجموع

32.9
40.8
89.5
100

يبيف جدكؿ ( ).-3أف ما نسبتو ( )%2787مف عينػة الد ارسػة مػف الػذككر ك( )%3183مػف اإلنػاث أؼ

أف ىناؾ تبايف بػيف العينتػيف كال غ اربػة فػي ذلػؾ فعػدد م اركػز الػذككر أك ػر مػف عػدد م اركػز اإلنػاث لزيػادة
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إقبػاؿ الػػذككر مػػف الكبػار عمييػػا كقمػػة إقبػػاؿ اإلنػاث مػػف الكبػػار عمييػا  .ك أف مػػا نسػػبتو ( )%6.87مػػف
عينة الدراسة ىـ مػف مػكظفي ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ  ,كأف مػا نسػبتو ( )%21.1ىػـ مػف مػكظفي جمعيػة
الي ؿ ا حمر لقطػاع غػزة  ,كيرجػ ىػذا إلػى اإلمكانػات التػي تقػدميا ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ بصػفتيا جيػة
حككميػػة .أيت ػًا أف مػػا نسػػبتو ( )%2.87ىػػـ ممػػف يعممػػكف فػػي محافظػػة غ ػزة حيػػث جػػا ت فػػي المرتبػػة
ا كلى  ,يمييا محافظة خانيكنس حيث بمغػت نسػبة مػف يعممػكف بيػا ( , )%3.83يمييػا محػافظتي شػماؿ
غزة كالكسطى حيث بمغت نسبة مف يعممػكف فػي كػ محافظػة ( )%3.82مػف عينػة الد ارسػة  ,كجػا ت

محافظػػة رف ػ فػػي المرتبػػة ا خي ػرة حيػػث بمغػػت نسػػبة مػػف يعممػػكف فػػي فييػػا ( , )%.كيرج ػ زيػػادة عػػدد

ا فػراد الػذيف يعممػكف فػي محػافظتي غػزة كخػانيكنس عػػف سػكاىما إلػى ككنيمػا أكبػر محػافظتيف مػف حيػػث
ع ػػدد الس ػػكاف  .ك ػػذلؾ أف م ػػا نس ػػبتو ( )%3783م ػػف عين ػػة الد ارس ػػة يعمم ػػكف بكظيف ػػة معم ػػـ)%.781( ,

يعممكف بكظيفة مدير مركػز  )%3.83( ,يعممػكف بكظيفػة إدارؼ  )%78.( ,يعممػكف بكظيفػة رمػيس قسػـ

كال غرابة في ذلؾ فعػدد المعممػيف كمػد ار الم اركػز داممػًا أكبػر مػف عػدد اإلداريػيف كرؤسػا ا قسػاـ  .كمػا

يبػ ػػيف الجػ ػػدكؿ أيت ػ ػًا أف مػ ػػا نسػ ػػبتو ( (%1.87مػ ػػف عينػ ػػة الدارسػ ػػة خػ ػػدمكا أق ػ ػ مػ ػػف  2سػ ػػنكات ,كأف
( )%.781خدمكا ما بػيف  -2أقػ مػف  3.سػنكات  ,كأف ( )%3.8.خػدمكا أك ػر مػف  3.سػنكات فػي

مجاؿ محك ا ميػة كتعمػيـ الكبػار  .ككػذلؾ

أف مػا نسػبتو ( )%.782مػف عينػة الد ارسػة ىػـ مػف حممػة

البكالكريكس فلق  ,كأف ما نسبتو ( )%3.82ىـ مف حممػة الد ارسػات العميػا  ,كىػذا أمػر طبيعػي حيػث أف

حممة الدراسات العميا يميمكف أف يرتقكا إلى كظامف أعمى .

جدول( : )3-4توزيع المراكز تبع ا لمكان العمل وجية العمل

جية العمل
مكان العمل

وزارة التربية والتعميم

جمعية اليالل األحمر لقطاع غزة

ذكور

إناث

ذكور

إناث

المجموع

النسبة
المئوية %

شمال غزة

2

0

0

3

5

15.6

غزة

6

5

1

5

17

53.1

الوسطى

1

1

0

1

3

9.4

خانيونس

3

1

0

1

5

15.6

رفح

1

1

0

0

2

6.3

المجموع

13

8

1

10

32

%100

النسبة المئوية %

61.9

38.1

9.1

90.9

%100

%100

المجموع الكمي

21

11

32

%100

النسبةلكل جية
المئوية %

65.6

34.4

%100

%100
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خامسا :أدوات الدراسة:
 استخدـ الباحث المقابمة كلداة لجم البيانات المستخدمة في اإلطار النظػرؼ كالتػي ال يكجػد ليػام ارج ػ مك قػػة ممػػا سػػاعده عمػػى التحق ػ مػػف صػػحة ىػػذه البيانػػات ككػػذلؾ اسػػتخدميا فػػي تفسػػير
النتام

.

 اسػػتخدـ الباحػػث االسػػتبانة كػػلداة لقيػػاس كاق ػ برنػػام محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار بػػك ازرة التربيػػةكالتعمػػيـ كجمعيػػة الي ػ ؿ ا حمػػر لقطػػاع غ ػزة  ,حيػػث تعتبػػر "االسػػتبانة ا داة الرميسػػة الم ممػػة
لمدراسة الميدانية لمحصكؿ عمى المعمكمات كالبيانات التي يجرؼ تعبمتيا مف قب المستجيب .

خطوات بناء اتستبانة:
 -بع ػػد االطػ ػ ع عم ػػى ا ط ػػر النظري ػػة كالد ارس ػػات الس ػػابقة ذات الص ػػمة بمكت ػػكع الد ارس ػػة  ,م ػ ػ

د ارسػػة الرحيمػػي ( )..3.كد ارسػػة أحمػػد( )..3.كد ارسػػة الفقيػػو ( , )..3.قػػاـ الباحػػث بنعػػداد
االستبانة كف الخطكات اةتية :

 تحديػػد المجػػاالت الرميسػػة التػػي شػػممتيا االسػػتبانة  ,إمػػا بػػدم بعػػض المجػػاالت أك بتغييرىػػا بمػػايتناسػػب مػ طبيعػػة البحػػث ك تحديػػد الفق ػرات التػػي تقػ تحػػت كػ مجػػاؿ كاعػػادة صػػياغة كتعػػدي

بعػػض الفق ػرات بمػػا يتناسػػب م ػ المجتم ػ الفمسػػطيني كالمجػػاؿ الػػذؼ كتػػعت تحتػػو  .كمػػف ػػـ
إتافة بعض الفقرات مف إعداد الباحث .

 إع ػػداد االسػػػتبانة فػ ػػي صػ ػػكرتيا ا كليػػػة لمتحكػ ػػيـ كالتػ ػػي شػ ػػممت (  ) 27فق ػ ػرة مكزعػ ػػة عمػ ػػى ()3مجاالت ك (الممح  )3-يكت االستبانة في صكرتيا ا كلية .
 -ع ػػرض االس ػػتبانة عم ػػى المش ػػرفيف عم ػػى ى ػػذه الد ارس ػػة م ػػف أجػ ػ اختب ػػار م ػػدػ م

متي ػػا لجمػ ػ

البيانات.

 تعدي االستبانة بشك أكلي بعد ا خذ برأؼ المشرفيف . عػػػرض االسػػػتبانة عمػ ػػى ( )32مػػػف المحكمػ ػػيف التربػ ػػكييف ك (الممح ػ ػ  ).-يبػ ػػيف أسػ ػػما السػ ػػادةالمحكميف كأماكف عمميـ .

 بع ػػد إجػ ػ ار التع ػػدي ت الت ػػي أكص ػػى بي ػػا المحكم ػػكف بح ػػذؼ بع ػػض الفقػ ػرات كتع ػػدي كص ػػياغةبعتػيا  ,كاتػػافة بعتػػيا اةخػر  ,فقػػد بمػ عػدد فقػرات االسػػتبانة بعػد صػػياغتيا النياميػػة ()27
فق ػرة مكزعػػة عمػػى أربعػػة مجػػاالت كمػػا ىػػك مكت ػ فػػي (الممح ػ  , )1-كالجػػدكؿ ( )1-3يبػػيف

تكزي فقرات االستبانة عمى المجاالت :
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جدول ( : )4-4توزيع عدد فقرات اتستبانة حسب المجاتت األربعة

المجال

عدد الفقرات

مجاتت الدراسة

األول

فمسفة كأىداؼ مراكز محك ا مية كتعميـ الكبار بفمسطيف

( )32فقرة

الثاني

العمميات (اإلدارة-التنظيـ-التقكيـ)

( )32فقرة

الثالث

المخرجات

( )33فقرة

المعكقات التي تكاجو تعميـ الكبار بمراكز محك ا مية كتعميـ

( )32فقرة

الرابع

الكبار
( )27فقرة

مجموع الفقرات

مقياس ليكرت الخماسي:
(مكاف بشدة ,مكاف  ,محايد ,غير مكاف  ,غير

إذا كانت االستجابات ىي خمسة اختيارات م

مكاف بشدة) فننو عادة ما تلخذ القيـ (ا كزاف) كما في جدكؿ (:)3-3
جدول ( : )5-4مقياس ليكرت الخماسي

الموافقة مكاف بشدة مكاف
الدرجة

2

3

محايد غير مكاف
1

.

غير مكاف بشدة
3

اختار الباحث الدرجة ( )3ل ستجابة "غير مكاف بشدة" كبذلؾ يككف الكزف النسػبي فػي ىػذه الحالػة
ىك( )%..كىك يتناسب م االستجابة "غير مكاف بشدة".
سادسا :صدق اتستبانة:

يقصد بصدؽ االستبانة أف تقيس عبػارات االسػتبانة مػا كتػعت لقياسػو  ,كقػاـ الباحػث بالتلكػد مػف

صدؽ االستبانة ب ث طرؽ :
 -1صدق المحكمين :

لمتعػػرؼ عمػػى مػػدػ ص ػ حية االسػػتبانة لد ارسػػة كاقػ برنػػام محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار قػػاـ

الباحػػث بعػػرض االسػػتبانة عمػػى مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف المختصػػيف ذكؼ الخب ػرة (ممح ػ  ).-كذلػػؾ
بيػػدؼ ا خػػذ ب ػ راميـ كم حظػػاتيـ فػػي تقنػػيف االسػػتبانة  ,كاسػػتجاب الباحػػث لمتعػػدي ت كاإلتػػافات
التي اتف عمييا غالبية المحكميف  ,كاسترشد ببقيتيا بالرجكع إلى المشرفيف .

 -2صدق اتتساق الداخمي :Internal Consistency
يقصد بصدؽ االتسػاؽ الػداخمي مػدػ اتسػاؽ كػ فقػرة مػف فقػرات االسػتبانة مػ المجػاؿ
الػذؼ تنتمػي إليػو ىػذه الفقػرة  ,كقػد قػاـ الباحػث بحسػاب االتسػاؽ الػداخمي ل سػتبانة كذلػؾ مػف خػ ؿ
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حساب معام ت االرتباط بػيف كػ فقػرة مػف فقػرات مجػاالت االسػتبانة كالدرجػة الكميػة لممجػاؿ نفسػو,
كالجداكؿ ( ). – 2تكت ذلؾ.
جدول ( : )6-4معامل اترتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول (فمسفة وأىداف مراكز محو األمية وتعميم
الكبار بفمسطين) والدرجة الكمية لممجال

الرقم

القيمة
معامل
االرتباط االحتمالية
سبيرمان
)(Sig

الفقرة

2

تمكف المستيدفيف مف االلتحاؽ بركب المعرفة .
تعتمد االتجاىات الحدي ة في تطكير أساليب التعميـ كديمقراطية التعميـ .

.821.

3

تركز عمى احتياجات الدارسيف كاىتماماتيـ كقدراتيـ.

.86.3

0.01

4

تت ػػي الفرص ػػة التعميمي ػػة لألفػ ػراد ال ػػذيف ل ػػـ يس ػػب لي ػػـ التعم ػػيـ ف ػػي الم ارحػ ػ العمري ػػة

.8321

0.01

5

اتقكـكلى .
عمى أساس التنسي بيف برنام محك ا مية كالتعميـ العاـ بفمسطيف .

.823.

0.01

6

تعتمد التحديث المستمر لمحتكػ المناى التعميمية بما يكاكب التقدـ التكنكلكجي .

.8117

0.05

7

تنمي قافة كمعارؼ الدارسيف أك ر مف تعميميـ .

.8377

0.01

8

تزكد الدارسيف بميارات الق ار ة .

.83..

0.01

9

تدرب الدارسيف عمى فيـ بعض القتايا المجتمعية المستحد ة .

.8372

0.01

 11تطكر قدرات الدارسيف عمى تخطيط ا نشطة التعميمية في المستقب .

.8231

0.01

 11تنمي ميارات االتصاؿ ك التكاص عمى اخت ؼ أنكاعيا .

.82.7

0.01

 12تككف ع قات انسانية كديمقراطية عمى مختمف المستكيات .

.8332

0.01

 13تساعد الدارسيف عمى االرتقا الكظيفي مف خ ؿ تطكير قدراتيـ ككفاياتيـ .

.8313

0.01

 14تككف قيـ إيجابية نحك مينة التعميـ مدػ الحياة .

.83.1

0.01

 15تنمي قدرات الدارسيف عمى تشخيص المشك ت كاقتراح الحمكؿ .

.8163

0.05

17478

0.01

1

الدرجة الكمية
** االرتباط داؿ إحصاميًا عند مستكػ داللة .α =.8.3

.81.7

0.05
0.01

* االرتباط عند مستكػ داللة إحصاميًا α=.8.2

 //غير دالة

يكتػ ػ ج ػػدكؿ ( ) 2-3معامػ ػ االرتب ػػاط ب ػػيف كػ ػ فقػ ػرة م ػػف فقػ ػرات المج ػػاؿ ا كؿ كالدرج ػػة الكمي ػػة

لممج ػػاؿ  ,كال ػػذؼ يب ػػيف أف مع ػػام ت االرتب ػػاط المبين ػػة جميعي ػػا دال ػػة عن ػػد مس ػػتكػ معنكي ػػة ()α= .8.3
كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا لما كت لقياسو.

كممػا جعػ الباحػػث يطمػػمف لمنتػػام التػػي سيحصػ عمييػػا عنػػد تطبيػ االسػػتبانة  ,أف معػػام ت االرتبػػاط
مقبكلة كدالة إحصاميًا .
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جدول ( : )7-4معامل اترتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني (العمميات(اإلدارة-التنظيم-التقويم)) والدرجة
الكمية لممجال

الرقم

معامل االرتباط
سبيرمان

الفقرة

القيمة
االحتمالية
)(Sig

1

تكجد استراتيجية كاتحة الستقطاب المستفيديف مف البرام .
يخت النظاـ ةلية كاتحة كدقيقة إلنيا تكميف المعمـ المقصر .

.8126

3

ترتبط النشاطات المصاحبة لتدريب الدارسيف عمى بعض الميارات الحياتية

.8.21

غير دالة

4

.يقكـ المعمـ بتدريس مكاد في تخصصو .

.83.6

0.01

5

ينتقى المعممكف في تك إلماميـ بخصامص نمك الكبار.

.8377

غير دالة

6

يدرب المعممكف قب كأ نا البرنام .

.8131

0.05

7

تيي فصكؿ خاصة لبرام محك ا مية تناسب احتياجات الدارسيف

8

ت يب المعمـ المميز كتجديد عقده .

.8177
.8213

0.05

9

تحفز الدارسيف كتحتفي بيـ بعد تخرجيـ .

.8363

0.01

11

تههتب ا ساليب الحدي ة في مجاؿ تنظيـ ك إدارة برام تعميـ الكبار.

.8137

0.05

.8167

0.05
غير دالة

2

.8167

0.05
0.05

0.01

11

تقكـ برام المراكز بشك دكرؼ.

12

تجرؼ عمميات اإلشراؼ كالمتابعة عمى المراكز مف قب مدير عاـ التعميـ .

.8.77

13

يتـ تعريف المعمميف بمياميـ ككاجباتيـ في العم .

.8213

0.01

14

تكت معايير لمراقبة تنفيذ ا نشطة كتقكيـ النتام .

.83.6

0.01

15

تقيـ ا نشطة المصاحبة لمبرام التعميمية كالتدريبية.

.8361

0.01

الدرجة الكمية

17387

0.05

** االرتباط عند مستكػ داللة α=.8.3

* االرتباط عند مستكػ داللة α=.8.2

 //غير دالة

يكت ػ جػػدكؿ ( ) 7-3معام ػ االرتبػػاط بػػيف ك ػ فق ػرة مػػف فق ػرات المجػػاؿ ال ػػاني كالدرجػػة الكميػػة

لممجػػاؿ ,كالػػذؼ يبػػيف أف معػػام ت االرتبػػاط المبينػػة جميعيػػا دالػػة عنػػد مسػػتكػ معنكيػػة ( )α= .8.2مػػا
ع ػػدا الفقػ ػرات (  ) 3. ,2 , 1غي ػػر دال ػػة  ,كب ػػذلؾ ت ػػـ ح ػػذفيا م ػػف فقػ ػرات االس ػػتبانة لتص ػػب ع ػػدد فقػ ػرات
المجاؿ في صكرتيا النيامية  3.فقرة.

كممػا جعػ الباحػػث يطمػػمف لمنتػػام التػػي سيحصػ عمييػػا عنػػد تطبيػ االسػػتبانة  ,أف معػػام ت االرتبػػاط
مقبكلة كدالة إحصاميًا .
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جدول ( : )8-4معامل اترتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث (المخرجات) والدرجة الكمية لممجال

الرقم

الفقرة

معامل
االرتباط
سبيرمان

القيمة
االحتمالية
)(Sig

1

يخرج الدارس ببرام محك ا مية عمى درجة كافية مف الكعي بمشكمة ا مية .

0.487

0.01

2

تسيـ البرام في تكعية الدارسيف بمخاطر ا زمات المحيطة بيـ .

0.512

0.01

3

يدرؾ الدارس ا ترار كالمشك ت االقتصادية المرتبطة با مية .

0.478

0.01

4

يعي الدارس ا ترار كالمشك ت االجتماعية الناجمة عف ا مية .

0.414

0.01

5

يتنبو الدارس إلى ا ترار كالمشك ت النفسية المرتبطة با مية .

0.491

0.01

6

تككيف اتجاىات إيجابية لدػ الدارسيف نحك تنظيـ ا سرة .

0.787

0.01

7

يمتمؾ الدارس القدرة عمى التفكير المكتكعي السميـ.

0.372

0.05

8

يكتسب الدارس قيمًا أخ قية .

0.669

0.01

0.650

0.01

 11لدػ الدارس القدرة عمى استخ ص المفاىيـ المختمفة الكاردة بالمقررات الدراسية

0.433

0.01

 11يكظف الدارس الكسام التكنكلكجية في العممية التعميمية .

0.343

0.05

 12يكتسب الدارس قيمًا دينية .

0.369

0.05

 13يدرؾ الدارس أف مشكمة ا مية ليا ع قة بالتخمف التكنكلكجي .

0.513

0.01

 14يستشعر الدارس ا ترار الصحية المرتبطة با مية.

0.424

0.01

0.496

0.01

9

يزداد الكعي لدػ الدارس بالعادات السيمة المحيطة بو .

الدرجة الكمية
** االرتباط عند مستكػ داللة α=.8.3

* االرتباط عند مستكػ داللة α=.8.2

 //غير دالة

يكتػ جػدكؿ ( ) 6-3معامػ االرتبػاط بػيف كػ فقػرة مػف فقػرات المجػاؿ ال الػث كالدرجػة الكميػة لممجػاؿ ,
كالػػذؼ يبػػيف أف معػػام ت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتكػ معنكيػػة ( )α= .8.3كبػػذلؾ يعتبػػر المجػػاؿ

صادقًا لما كت لقياسو.
كممػا جعػ الباحػػث يطمػػمف لمنتػػام التػػي سيحصػ عمييػػا عنػػد تطبيػ االسػػتبانة  ,أف معػػام ت االرتبػػاط
مقبكلة كدالة إحصامياً .
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جدول ( : )9-4معامل اترتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع (المعوقات التي تواجو تعميم الكبار بمراكز محو
األمية وتعميم الكبار) والدرجة الكمية لممجال
معامل
االرتباط
سبيرمان

القيمة
االحتمالية
)(Sig

1
2

تعف الحافز المادؼ الذؼ يقدـ لمدارسيف ليحفز عمى 0.336
0.207
مستكػ المعمميف المشاركيف في برام تعميـ الكبار .
تدني
الحتكر .

0.05
غير دالة

4

0.422

الرقم

3
5
6
7
8
9

الفقرة

قمة استخداـ الكسام التعميمية الحدي ة .

قصكر في حم ت الدعاية كاإلع ف .

0.328

انتشار بعض المفاىيـ الخاطمة المتعمقة بتعميـ الكبار بفمسطيف 0.360
0.423

.بعد المراكز عف مساكف الدارسيف .

ندرة اشتراؾ الدارسيف في التخطيط لبرام محك ا مية كتعميـ 0.384

تسرب .الدارسيف بعد فترة مف التحاقيـ بالمراكز .
الكبار

افتقار البرنام ةلية كاتحة لمتابعة غياب الدارسيف.

0.490
0.580

 11فتكر جيكد التعميمات الرسمية حكؿ برام محك ا مية.

0.557

صعكبة إقناع بعض المسمكليف بجدكػ البرام .
 12الكبار

0.496

 11نقص التنسي م المنظمات الداعمة لجيكد محك ا مية كتعميـ 0.534
 13قمة كفاية االعتماد المالي لدعـ ا نشطة .

0.344

 14تعف التنسي

بيف ا جيزة المختمفة لمقتا عمى مشكمة 0.494

الدرجة الكمية

0.420

انخفاض نظاـ أجكر كحكافز كمكاف ت العامميف .
 15ا مية .
** االرتباط عند مستكػ داللة α=.8.3

0.318

* االرتباط عند مستكػ داللة α=.8.2

0.05
0.01
0.05
0.01
0.05
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
0.01
0.05

0.01
 //غير دالة

يكت ػ جػػدكؿ ( ) .-3معام ػ االرتبػػاط بػػيف ك ػ فق ػرة مػػف فق ػرات المجػػاؿ ال ارب ػ كالدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ,
كال ػػذؼ يب ػػيف أف مع ػػام ت االرتب ػػاط المبين ػػة دال ػػة عن ػػد مس ػػتكػ معنكي ػػة ( )α= .8.3م ػػا ع ػػدا الفقػ ػرة ().

كانت غير دالة ,كبذلؾ تـ حذفيا مف فقرات االستبانة لتصػب عػدد فقػرات المجػاؿ فػي صػكرتيا النياميػة
( )33فقرة  .كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا لما كت لقياسو.

كممػا جعػ الباحػػث يطمػػمف لمنتػػام التػػي سيحصػ عمييػػا عنػػد تطبيػ االسػػتبانة  ,أف معػػام ت االرتبػػاط
مقبكلة كدالة إحصاميًا .
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 -3الصدق البنائي:

يعتبػػ ػػر الصػػ ػػدؽ البنػػ ػػامي أحػػ ػػد طػ ػ ػػرؽ قي ػ ػ ػاس صػػ ػػدؽ ا داة الػػ ػػذؼ يقػ ػ ػػيس مػػ ػػدػ تحق ػ ػ ػ ا ىػ ػ ػػداؼ

الت ػ ػػي تري ػ ػػد ا داة الكص ػ ػػكؿ إليي ػ ػػا ,كيب ػ ػػيف م ػ ػػدػ ارتب ػ ػػاط كػ ػ ػ مج ػ ػػاؿ م ػ ػػف مج ػ ػػاالت الد ارس ػ ػػة بالدرج ػ ػػة
الكمي ػ ػػة لفقػ ػ ػرات االس ػ ػػتبانة .كلمتحقػ ػ ػ م ػ ػػف الص ػ ػػدؽ البن ػ ػػامي ق ػ ػػاـ الباح ػ ػػث بحس ػ ػػاب مع ػ ػػام ت االرتب ػ ػػاط

ب ػ ػػيف درج ػ ػػة كػ ػ ػ مجػ ػ ػػاؿ م ػ ػػف مج ػ ػػاالت االسػ ػ ػػتبانة كالمج ػ ػػاالت ا خ ػ ػػرػ  ,ككػ ػ ػػذلؾ درج ػ ػػة كػ ػ ػ مجػ ػ ػػاؿ
بالدرجة الكمية ل ستبانة كما في جدكؿ (.)7-3

جدول ( : )10-4معامل اترتباط بين درجة كل مجال من مجاتت اتستبانة والدرجة الكمية لالستبانة

معامل
االرتباط
سبيرمان

.

العمميات(اإلدارة-التنظيـ-التقكيـ)

.81.6

القيمة
االحتمالية
)(sig
.8.3
.8.2

1

المخرجات

.8377

.8.3

3

المعكقات التي تكاجو تعميـ الكبار بمراكز محك ا مية كتعميـ الكبار

.83..

.8.3

الدرجة الكمية

17445

1711

الرقم
3

المجال
فمسفة كأىداؼ مراكز محك ا مية كتعميـ الكبار بفمسطيف

** االرتباط عند مستكػ داللة α=.8.3

.836.

* االرتباط عند مستكػ داللة α=.8.2

 //غير دالة

يتت مف جدكؿ ( )7-4أف جمي معام ت االرتباط فػي جميػ مجػاالت االسػتبانة دالػة إحصػامياً
كبدرج ػػة قكي ػػة عن ػػد مس ػػتكػ معنكي ػػة ( )α= .8.3كب ػػذلؾ تعتب ػػر جميػ ػ مج ػػاالت االس ػػتبانة ص ػػادق ًة لم ػػا

كتعت لقياسو.

سابعا :ثبات اتستبانة :

يقصػػد ب بػػات االسػػتبانة أف تعطػػي ىػػذه االسػػتبانة نفػػس النتيجػػة لػػك تػػـ إعػػادة تكزي ػ االسػػتبانة أك ػػر

مػػف مػرة تحػػت نفػػس الظػػركؼ كالشػػركط  ,أك بعبػػارة أخػػرػ أف بػػات االسػػتبانة يعنػػي االسػػتقرار فػػي نتػػام

االستبانة كعدـ تغييرىػا بشػك كبيػر فيمػا لػك تػـ إعػادة تكزيعيػا عمػى أفػراد العينػة عػدة مػرات خػ ؿ فتػرات
زمنية معينة .
كقد تحق الباحث مف بات استبانة الدراسة مف خ ؿ طريقتيف كذلؾ كما يمي :

أ -طريقة التجزئة النصفية ):( Spilt-half

حي ػػث تػػػـ تجزم ػػة فق ػ ػرات االس ػػتبانة إلػ ػػى جػ ػزأيف (الفق ػ ػرات ذات ا رق ػػاـ الفرديػػػة  ,كالفقػ ػرات ذات ا رقػ ػػاـ
الزكجية) ـ تـ حساب معام االرتباط بيف درجات الفقػرات الفرديػة كدرجػات الفقػرات الزكجيػة كبعػد ذلػؾ

تـ تصحي معام االرتباط بمعادلة سبيرماف براكف :Spearman Brown
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معام االرتباط المعدؿ =

2r
1 r

حيث  rمعام االرتباط بيف درجات الفقرات الفردية كدرجات الفقرات

الزكجية  .كتـ الحصكؿ عمى النتام المكتحة في جدكؿ (.)3.-3
جدول ( : )11-4طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات اتستبانة

معامل اترتباط

معامل اترتباط

سبيرمان

سبيرمان المعدل

3

فمسفة كأىداؼ مراكز محك ا مية كتعميـ الكبار بفمسطيف

.8633

.8.21

.

العمميات(اإلدارة-التنظيـ-التقكيـ)

.8..1

.87.1

1

المخرجات

.8776

.8..3

3

المعكقات التي تكاجو تعميـ الكبار بمراكز محك ا مية كتعميـ الكبار

.86.1

.8.17

2

جميع مجاتت اتستبانة

17746

17854

المجال

م

كات ػ مػػف النتػػام المكتػػحة فػػي جػػدكؿ ( )3.-3أف قيمػػة معام ػ االرتبػػاط المعػػدؿ (سػػبيرماف ب ػراكف
 )Spearman Brownمقبكؿ كداؿ إحصامياً.
ب -معامل ألفا كرونباخ : Cronbach's Alpha Coefficient
اسػػتخدـ الباحػػث طريقػػة ألفػػا كركنبػػاخ لقيػػاس بػػات االسػػتبانة كبعػػد حسػػاب معام ػ ألفػػا كركنبػػاخ

ل بػات االسػتبانة تبػػيف أف معػام ت بػات المجػػاالت التػي تككنػت منيػػا االسػتبانة تتمتػ بدرجػػة عاليػة مػػف
ال بات مما جع الباحث يطممف إلى تطبيقيا ,ككانت النتام كما ىي مبينة في جدكؿ (.)33-3
جدول ( : )12-4قيمة معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اتستبانة

م

معامل ألفا

المجال

الثبات*

كرونباخ

 3فمسفة كأىداؼ مراكز محك ا مية كتعميـ الكبار بفمسطيف
 .العمميات(اإلدارة-التنظيـ-التقكيـ)

.8.3.

.87.3

.8...

.8717

 1المخرجات

.8.26

.87.2

 3المعكقات التي تكاجو تعميـ الكبار بمراكز محك ا مية كتعميـ الكبار

.8.31

.873.

 2جميع مجاتت اتستبانة

17858

17926

* الثبات = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ
كاتػ مػػف النتػػام المكتػػحة فػػي جػػدكؿ ( )33-3أف قيمػػة معام ػ ألفػػا كركنبػػاخ كانػػت مرتفعػػة
لك ػ مجػػاؿ كتت ػراكح بػػيف  .8.31هك  , .8...لك ػ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت االسػػتبانة .كػػذلؾ كانػػت قيمػػة
519

معام ألفا لجمي فقرات االستبانة ( ,).8.2.ككذلؾ قيمػة ال بػات كانػت مرتفعػة لكػ مجػاؿ كتتػراكح بػيف
 .873.هك  ,.8717لك ػ ػ مجػ ػػاؿ مػ ػػف مجػ ػػاالت االسػ ػػتبانة .كػ ػػذلؾ كانػ ػػت قيمػ ػػة ال بػ ػػات لجمي ػ ػ فق ػ ػرات
االسػػتبانة كانػػت ( ).87.7كىػػذا يعنػػى أف معام ػ ال بػػات مرتف ػ  ,كتكػػكف االسػػتبانة فػػي صػػكرتيا النياميػػة
كما ىي في الممح ( )1قابمة لمتكزيػ  .كبػذلؾ يكػكف الباحػث قػد تلكػد مػف صػدؽ ك بػات اسػتبانة الد ارسػة
ممػػا يجعمػػو عمػػى قػػة تامػػة بصػػحة االس ػػتبانة كص ػ حيتيا لتحمي ػ النتػػام كاإلجابػػة عػػف أسػػممة الد ارس ػػة

كاختبار فرتياتيا.
ثامن ا :إجراءات تطبيق أدوات الدراسة:

بعد التلكد مف صدؽ ك بات االستبانة كص حيتيا لقيػاس مػا كتػعت جمػو كتعػديميا كاخراجيػا فػي

صػػكرتيا النياميػػة  ,قػػاـ الباحػػث بتكزي ػ االسػػتبانة عمػػى جمي ػ م اركػػز محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار بػػك ازرة
التربيػػة كالتعمػػيـ كفػػي جمعيػػة الي ػ ؿ ا حمػػر لقطػػاع غ ػزة بمحافظػػات غ ػزة فػػي شػػير أكتػػكبر ..32ـ .

كاستمر جم االستبانات

ة أسابي تقريباً .

تاسعا :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

ق ػ ػ ػ ػ ػػاـ الباح ػ ػ ػ ػ ػػث بتفريػ ػ ػ ػ ػ ػ كتحميػ ػ ػ ػ ػ ػ االس ػ ػ ػ ػ ػػتبانة م ػ ػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػ ػ ػ ؿ برن ػ ػ ػ ػ ػػام التحميػ ػ ػ ػ ػ ػ اإلحص ػ ػ ػ ػ ػػامي

)  , (Statistical Package for the Social Sciences SPSSكسػػكؼ يػػتـ اسػػتخداـ
االختب ػ ػػارات اإلحص ػ ػػامية المعممي ػ ػػة )Tests

(Parametric

 ,كذل ػ ػػؾ ف تكزيػ ػ ػ البيان ػ ػػات يتبػ ػ ػ

التكزي الطبيعي كقد تـ استخداـ ك مما يمي :
أ -األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحقق من صدق وثبات اتدوات:
 -3معام ارتباط سبيرماف ( )Spearman Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :
يقكـ ىذا االختبار عمى دراسة الع قة بيف متغيريف  .كقد استخدمو الباحث لحساب االتساؽ

الداخمي ل ستبانة كلمتحق مف صدؽ االتساؽ الداخمي ل ستبانة ,كل بات التجزمة النصفية.
 -.معادلة ألفا كركنباخ لحساب ال بات.

ب -األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسئمة الدراسة.

 -3المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي  :يستخدـ ىذا ا مػر بشػك أساسػي غػراض
معرفػػة تك ػرار فمػػات متغيػػر مػػا كتفيػػد البػػاح يف فػػي كصػػف عينػػة الد ارسػػة المبحك ػػة  ,كلقػػد اسػػتخدميا
الباحث في اإلجابة عف السؤاؿ ا كؿ.

 -.اختبػار (ت) )  )T- Testلمعرفػػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ فركقػات ذات داللػة إحصػامية بػيف مجمػػكعتيف
مف البيانات ,استخدمو الباحث لمفركؽ التي تعزػ لمجنس ,كجية العم  ,كالمؤى العممي .

551

 -1تحميػ التبػػايف ا حػػادؼ ) )One Way ANOVAلمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فركقػػات ذات داللػػة
إحصػػامية بػػيف ػ ث مجمكعػػات أك أك ػػر مػػف البيانػػات ,اسػػتخدمو الباحػػث لمفػػركؽ التػػي تعػػزػ إلػػى

مكاف العم  ,الكظيفة ,سنكات الخبرة.

 -3اختبار شيفيو  Scheffeلمكشف عف اتجاه الفركؽ الناتجة عف تحمي التبايف ا حادؼ(مكاف العم ).
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الفصــــــل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرىا والتوصيات والمقترحات
 النتائج المتعمقة بالسؤال اتول.
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني.
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث.
 التوصيات.
 المقترحات.
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الفصــــــل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرىا والتوصيات والمقترحات
يتتػ ػػمف ىػ ػػذا الفص ػ ػ عرت ػ ػاً لنتػ ػػام الد ارسػ ػػة  ,كذلػ ػػؾ مػ ػػف خ ػ ػ ؿ اإلجابػ ػػة عػ ػػف أسػ ػػممة الد ارسػ ػػة

كاستعراض أبرز نتام االستبانة كالتي تػـ التكصػ إلييػا مػف خػ ؿ تحميػ فقراتيػا  ,بيػدؼ التعػرؼ عمػى

كاقػ ػ برن ػػام مح ػػك ا مي ػػة كتعم ػػيـ الكب ػػار ب ػػك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ كجمعي ػػة اليػ ػ ؿ ا حم ػػر لقط ػػاع غػ ػزة
بمحافظػػات غػ ػزة  ,كالكقػػكؼ عم ػػى متغي ػرات الد ارس ػػة التػػي اش ػػتممت عمػػى (الج ػػنس ,جيػػة العمػ ػ  ,مك ػػاف
العم  ,الكظيفة ,سنكات الخبرة  ,المؤى العممي).

لذا تـ إج ار المعالجات اإلحصامية لمبيانات المتجمعة مف اسػتبانة الد ارسػة  ,إذ تػـ اسػتخداـ برنػام

ال ػػرزـ اإلحص ػػامية لمد ارس ػػات االجتماعي ػػة ) (SPSSلمحص ػػكؿ عم ػػى نت ػػام الد ارس ػػة الت ػػي س ػػيتـ عرت ػػيا
كتحميميا في ىذا الفص .
المحك المعتمد في الدراسة :

قبػ البػد فػي اإلجابػة عػف أسػممة الد ارسػة  ,يجػب تحديػد محػؾ الحكػـ  ,حيػث صػنف الباحػث
درجة التكافر )المكافقة ( لك فقرة مف فقرات المجاالت ا رب كما ىػك مكتػ فػي جػدكؿ ( )3-2عمػى

النحك اةتي:

جدول ( : )1 -5المحك المعتمد في الدراسة
الوزن النسبي

الدرجة

أق مف %7.

قميمة

مف  - %7.أق مف %62

متكسطة

مف - %62أق مف %.2

كبيرة

مف %3.. - %.2

كبيرة جدًا

كفيمػا يمػي عػرض اسػتجابات أفػراد العينػة عمػى كػ فقػرة مػف فقػرات المجػاالت االربعػة فػي
االستبانة بالتفصي  ,ك ً عمى حده م التفسير كما يمي:
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النتائج المتعمقة بالسؤال األول

 -1اإلجابــة عمــى الس ـؤال األول الــذي يــنص عمــى  " :مــا واقــع برنــامج محــو األميــة و تعمــيم الكبــار
بمحافظات غزة من وجية نظر العاممين فييا ؟ "

قاـ الباحث بحساب متكسط الدرجات كاالنحراؼ المعيػارؼ كالػكزف النسػبي كالترتيػب لفقػرات مجػاالت

االستبانة كالدرجة الكمية  ,كما ىك مكت في الجداكؿ التالية :
جدول رقم ( : )2 -5المتوس الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل مجال من مجاتت اتستبانة

الحسابي

المعياري

الوزن

درجة

النسبي

الموافقة

الترتيب

4.17

0.836

80.8

كبيرة

1

العمميات(اإلدارة-التنظيم-التقويم)

3.63

0.903

72.7

متكسطة

4

المخرجات

4.03

0.981

80.7

كبيرة

2

3.85

0.979

77

كبيرة

3

3.92

0.925

77.8

المجال
فمسفة وأىداف مراكز محو األمية وتعميم
الكبار بفمسطين

المعوقات التي تواجو تعميم الكبار
بمراكز محو األمية وتعميم الكبار
الدرجة الكمية

المتوس

اتنحراف

كبيرة

* المتكسط الحسابي داؿ إحصاميًا عند مستكػ داللة   0.05

يب ػػيف الج ػػدكؿ ( ).-2أف المج ػػاؿ المتعمػ ػ بفمس ػػفة كأى ػػداؼ م ارك ػػز مح ػػك ا مي ػػة كتعم ػػيـ الكب ػػار
بفمسػػطيف جػػا فػػي المرتبػػة ا كلػػى بنسػػبة ( )%..8.كقػػد جػػا المجػػاؿ المتعم ػ بالمخرجػػات فػػي المرتبػػة
ال انيػػة بنسػػبة ( , )%..86فػػي حػػيف جػػا المجػػاؿ المتعم ػ بالمعكقػػات التػػي تكاجػػو تعمػػيـ الكبػػار بم اركػػز
محك ا مية كتعميـ الكبار فػي المرتبػة ال ال ػة بنسػبة ( . )%66أمػا المجػاؿ المتعمػ بالعمميػات(اإلدارة-

التنظيـ-التقكيـ) فقػد جػا فػي المرتبػة ا خيػرة بنسػبة ( , )%6.86كبالتػالي فػنف جميػ أبعػاد الد ارسػة قػد
كقعػت تػػمف الفمػػة الكبيػرة باسػػت نا المجػػاؿ المتعمػ بالعمميػػات (اإلدارة-التنظػػيـ-التقػكيـ)  ,كعميػػو يمكػػف
القكؿ بلف درجة كاق برنام محك ا مية ك تعميـ الكبار بمحافظات غزة مف كجية نظر أفػراد العينػة قػد
بمغت ( )%668.كىي نسبة كبيرة.
كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى :
 االىتماـ الذؼ أكلتو القيادة الفمسطينية كمنذ قدكميا إلى أرض الػكطف فػي العػاـ 3773ـ بػالتعميـحيث أنشمت ك ازرة التربية كالتعميـ في نفس العاـ .
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 شعكر القامميف كالعامميف عمى البرنام بخطػكرة ا ميػة كتل يراتيػا السػمبية عمػى المجتمػ لػذا فيػـيبذلكف مجيكدات كبيرة مف أج النيكض بيذا البرنام .

 اىتم ػػاـ المس ػػؤكليف ب ػػك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ كبجمعي ػػة اليػ ػ ؿ ا حم ػػر لقط ػػاع غػ ػزة ببرن ػػام مح ػػكا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار  ,سػكا ً بنصػػدار النش ػرات الخاصػػة بالبرنػػام أك بتػػكفير متطمبػػات البرنػػام
تمف إمكانياتيما .

كفيمػا يمػي عػرض اسػػتجابات أفػراد العينػة عمػى كػ فقػرة مػف فقػرات المجػػاالت ا ربػ بالتفصػي كػ ً

عمى حده م التفسير  ,كذلؾ كما ىك مبيف في الجداكؿ التالية :

المجال االول :فمسفة وأىداف مراكز محو األمية وتعميم الكبار بفمسطين.

والجدول ( )3-5يوضح المتوس الحسابي واتنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب تستجابات
عينة الدراسة عمى فقرات مجال فمسفة وأىداف مراكز محو األمية وتعميم الكبار بفمسطين .
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جدول رقم ( : )3 -5المتوس الحسابي واتنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب تستجابات عينة الدراسة عمى
المجال األول لكل فقرة من فقرات المجال

4.68

0.637

93.6

1

كبيرة جدا

4.17

0.719

83.4

7

كبيرة

3.54

0.930

70.8

15

متكسطة

7

تنمي قافة كمعارؼ الكبار أك ر مف تعميميـ

3.89

0.960

77.8

11

كبيرة

8

تزكد الكبار بميارات الق ار ة .

4.50

0.524

90

2

9

تدرب الكبار عمى فيـ بعض القتايا المجتمعية المستحد ة.

3.95

0.728

79

8

كبيرة جدًا
كبيرة

3.66

0.825

73.2

14

متكسطة

3.92

0.813

78.4

9

كبيرة

4.13

0.630

82.6

5

كبيرة

3.91

0.836

78.2

10

كبيرة

 14تككف قيـ إيجابية نحك مينة التعميـ مدػ الحياة .

4.13

0.618

82.6

6

كبيرة

 15تنمي قدرات الكبار عمى تشخيص المشك ت كاقتراح الحمكؿ

3.88

0.623

77.6

12

كبيرة

4.17

0.836

80.8

كديمقراطية التعميـ .
3

تركز عمى احتياجات الكبار كاىتماماتيـ كقدراتيـ.

4

تتػػي الفرصػػة التعميميػػة لألفػراد الػػذيف لػػـ يسػػب ليػػـ التعمػػيـ فػػي
المراح العمرية ا كلى .

5

تقػػكـ عم ػػى أس ػػاس التنسػػي ب ػػيف برن ػػام محػػك ا مي ػػة كالتعم ػػيـ

6

تعتمد التحديث المستمر لمحتػكػ المنػاى التعميميػة بمػا يكاكػب

العاـ بفمسطيف .

التقدـ التكنكلكجي .

 10تطػ ػػكر قػ ػػدرات الكبػ ػػار عمػ ػػى تخطػ ػػيط ا نشػ ػػطة التعميميػ ػػة فػ ػػي
المستقب .

 11تنمي ميارات االتصاؿ ك التكاص عمى اخت ؼ أنكاعيا.

 12تككف ع قات انسانية كديمقراطية عمى مختمف المستكيات
 13تساعد الكبار عمى االرتقا الكظيفي مف خػ ؿ تطػكير قػدراتيـ
ككفاياتيـ .

جميع فقرات المجال معا

* المتكسط الحسابي داؿ إحصاميًا عند مستكػ داللة .   0.05
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المعياري

الحسابي

4.13

0.789

82.6

4

كبيرة

2

تعتمػ ػ ػػد االتجاى ػ ػ ػػات الحدي ػ ػ ػػة فػ ػ ػػي تط ػ ػ ػػكير أس ػ ػ ػػاليب التعم ػ ػ ػػيـ

المتوس

3.86

0.743

77.2

13

كبيرة

1

تمكف المستيدفيف مف االلتحاؽ بركب المعرفة .

اتنحراف

الوزن النسبي

الترتيب

درجة الموافقة

4.29

0.512

85.8

3

كبيرة جدًا

م

الفقرة

كبيرة

يتبين من الجدول أن أعمى الفقرات كانت :
الفق ػرة رقػػـ ( " )4تتػػي الفرصػػة التعميميػػة لألف ػراد الػػذيف لػػـ يسػػب ليػػـ التعمػػيـ فػػي الم ارح ػ العمريػػة

ا كلػػى ".احتمػػت المرتبػػة ا كلػػى حيػػث بم ػ الػػكزف النسػػبي ليػػا ( ,)%93.6فػػي حػػيف حصػػمت الفق ػرة رقػػـ
( " )8تػػزكد الكبػػار بميػػارات الق ػ ار ة " عمػػى المرتبػػة ال انيػػة بػػكزف نسػػبي بم ػ ( )%90.0كحصػػمت الفق ػرة

رقـ ( " )1تمكف المستيدفيف مف االلتحاؽ بركب المعرفة " عمى المرتبػة ال ال ػة بػكزف نسػبي (,)%85.8
كقد يفسر الباحث ىذه النتيجة إلى:

 أف ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ تػػؤمف بح ػ جمي ػ أف ػراد المجتم ػ فػػي التعمػػيـ  ,لػػذلؾ تسػػعى إلػػى إتاحػػةالفرصة التعميمية لألفراد الذيف لػـ يسػب ليػـ التعمػيـ فػي الم ارحػ العمريػة ا كلػى بشػتى الكسػام

الممكنة  ,إيماناً منيا بلف التعميـ ىك عماد المجتم كأساس رقيو كازدىاره .

 إف ك ازرة التربية كالتعميـ تؤمف بلف الفرد الذؼ يمتمؾ ميارات القػ ار ة مػف الممكػف أف يفيػـ كيعػيما يحيط بو مف تحديات سكا ً كانت صحية أك اقتصادية أك غيرىػا  ,لػذا يسػعى إلػى إيجػاد حػ
ليا  ,مما يكفر عمى الدكلة نفقات الع ج التي تتحم عناميا الدكلة  ,ك يساعد نفسػو فػي إيجػاد
فرصة عم يقتات منيا بدالً مف أف يككف عال ًة عمى الدكلة .

 تس ػعى ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ إلػػى تمكػػيف المسػػتيدفيف مػػف االلتحػػاؽ بركػػب المعرفػػة لكػػي يزدىػػرالمجتم الفمسطيني كيزداد رصػيده العممػي  ,ممػا يعػكد بالفامػدة عمػى المجتمػ بشػك عػاـ كعمػى

الفرد بشك خاص .

 كتتف ػ بعػػض نتػػام ى ػػذه الد ارسػػة م ػ د ارسػػة الس ػػنب ( )2009فػػي أف اإلرادة السياسػػية الج ػػادةتمعػػب دك ًار ىام ػًا فػػي القتػػا عمػػى ا ميػػة فػػي المجتم ػ كذلػػؾ مػػف خ ػ ؿ إصػػدار نظػػاـ لتعمػػيـ
الكبار كلكام تنفيذية كتنظيمية .
 كتتفػ ػ بع ػػض نت ػػام ى ػػذه الد ارس ػػة أيتػ ػًا مػ ػ د ارس ػػة أحم ػػد( )2012م ػػف حي ػػث إتاح ػػة الفرص ػػةالتعميمية لألفراد الذيف لـ يسػب ليػـ التعمػيـ فػي الم ارحػ العمريػة ا كلػى بػكزف نسػبي (, )%80
كانيا تزكد الكبار بمبادغ الق ار ة كالكتابة كمحك أميتيـ بكزف نسبي (. )%87.6

يتبين من الجدول أن أدنى الفقرات كانت :
الفقػرة رقػـ ( " )2تعتمػد االتجاىػات الحدي ػة فػي تطػكير أسػاليب التعمػيـ كديمقراطيػة التعمػيـ " حصػػمت

عمى المرتبة ال ال ة عشر بكزف نسبي بم ( , )%77.2أما الفقرة رقػـ ( " )10تطػكر قػدرات الكبػار عمػى
تخطيط ا نشطة التعميمية في المستقب " فقد احتمػت المرتبػة الرابعػة عشػر بػكزف نسػبي ( ,)%73.2فػي

حػ ػػيف حصػ ػػمت الفق ػ ػرة ( " )6تعتمػ ػػد التحػ ػػديث المسػ ػػتمر لمحتػ ػػكػ المنػ ػػاى التعميميػ ػػة بمػ ػػا يكاكػ ػػب التقػ ػػدـ

التكنكلكجي " عمى المرتبة ا خيرة بكزف نسبي ( , )%70.8كقد يعزك الباحث ىذه النتام إلى :
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 ع ػػدـ قناع ػػة بع ػػض المس ػػؤكليف ف ػػي ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ ب ػػبعض ال ػػنظـ الحدي ػػة  ,مم ػػا يجعمي ػػاتتكانى في اعتماد االتجاىات الحدي ة في تطكير أساليب التعميـ .
 عدـ قناعة ك ازرة التربية كالتعميـ بقدرة الكبار عمػى تخطػيط ا نشػطة التعميميػة  ,كػكنيـ أميػيف أكلـ يكممكا تعميميـ بمراح عمرية مبكرة كلقناعتيا بلف تفكيرىـ قاصر عػف القػدرة عمػى التخطػيط

السميـ ليذه ا نشطة .

 إف التحديث المسػتمر لمحتػكػ المنػاى التعميميػة يتطمػب تػكفر إمكانػات ماديػة بالدرجػة ا كلػى ,كت ػػكفر إجم ػػاع ل ػػدػ المس ػػؤكليف ب ػػالك ازرة بالدرج ػػة ال اني ػػة خصكصػ ػًا بع ػػد حال ػػة االنقس ػػاـ ال ػػذؼ
يشيدىا المجتم الفمسطيني بيف شطرؼ الكطف .
 تتف ػ ىػػذه النتػػام م ػ بعػػض نتػػام د ارسػػة السػػنب ( )2009حيػػث أكتػػحت أف ىنػػاؾ قصػػكركات ػ فػػي تكظيػػف التقانػػة الحدي ػػة فػػي التػػدريس إمػػا لعػػدـ تػػكفر ىػػذه التقنيػػات كامػػا لعػػدـ قػػدرة
المعمميف عمى استخداميا .

 كتتف ػ ىػػذه النتػػام أيت ػًا م ػ بعػػض نتػػام د ارسػػة الفقيػػو ( )2012حيػػث أشػػارت إلػػى أف ىنػػاؾقص ػػكر ف ػػي ت ػػكفير المن ػػاى كمس ػػتمزمات العمميػ ػة التعميمي ػػة لمدارس ػػيف ب ػػكزف نسػ ػػبي ()%73.1
كقص ػ ػػكر ف ػ ػػي تط ػ ػػكير كتجدي ػ ػػد محت ػ ػػكػ المن ػ ػػاى كالبػ ػ ػرام التعميمي ػ ػػة كالتدريبي ػ ػػة ب ػ ػػكزف نس ػ ػػبي

(. )%60.2

 كتتفػ ػ ى ػػذه النت ػػام جزميػ ػًا مػ ػ بع ػػض نت ػػام د ارس ػػة أحم ػػد( )2012حي ػػث حص ػػمت فقػ ػرة تط ػػكيرالمناى التعميمية بصفة مستمرة بما يكاكب التقدـ التكنكلكجي عمى كزف نسبي (. )%43

فػػي حػػيف بمغػػت الدرجػػة الكميػػة لمجػػاؿ فمسػػفة كأىػػداؼ م اركػػز محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار بفمسػػطيف
( )%80.8كىػػي نس ػػبة كبي ػرة ت ػػدؿ عم ػػى أف م اركػػز مح ػػك ا ميػػة كتعم ػػيـ الكب ػػار تتػػي الفرص ػػة التعميمي ػػة
لألفراد الذيف لـ يسػب ليػـ التعمػيـ فػي الم ارحػ العمريػة ا كلػى ,كمػا أنيػا تػزكد الكبػار بميػارات القػ ار ة ,

باإلتافة إلى أنيا تمكف المستيدفيف مف االلتحاؽ بركب المعرفة .

المجال الثاني  :العمميات (اإلدارة -التنظيم -التقويم).

والجدول ( )4-5يوضح المتوس الحسابي واتنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب تستجابات
عينة الدراسة عمى مجال العمميات (اإلدارة -التنظيم -التقويم).
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جدول رقم ( : )4 -5المتوس الحسابي واتنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب تستجابات عينة الدراسة عمى
المجال الثاني لكل فقرة من فقرات المجال

المتوس الحسابي

اتنحراف المعياري

الوزن النسبي

الترتيب

درجة الموافقة

3.16

0.850

63.2

12

متكسطة

3.33

0.944

66.6

11

متكسطة

3.84

1.007

76.8

4

كبيرة

3.43

1.289

68.6

9

متكسطة

3.61

1.034

72.2

7

متكسطة

6

ت يب المعمـ المميز كتجديد عقده .

3.39

0.944

67.8

10

متكسطة

7

تحفز الكبار كتحتفي بيـ بعد تخرجيـ .

3.62

1.045

72.4

6

متكسطة

8

تههتب ا ساليب الحدي ة في مجاؿ تنظيـ ك إدارة برام
تعميـ الكبار.

3.54

0.916

70.8

8

متكسطة

9

تقكـ برام المراكز بشك دكرؼ.

3.95

0.746

79

2

كبيرة

10

يتـ تعريف المعمميف بمياميـ ككاجباتيـ في العم .

4.12

0.639

82.4

1

كبيرة

11

تكت معايير لمراقبة تنفيذ ا نشطة كتقكيـ النتام .

3.89

0.685

77.8

3

كبيرة

12

تقيـ ا نشطة المصاحبة لمبرام التعميمية كالتدريبية.

3.72

0.741

74.4

5

متكسطة

جميع فقرات المجال معا

3.63

0.903

72.7

م

1

الفقرة

تكجد استراتيجية كاتحة الستقطاب المستفيديف مف
البرام .

2

يخت النظاـ ةلية كاتحة كدقيقة إلنيا تكميف
المعمـ المقصر .

3
4
5

يقكـ المعمـ بتدريس مكاد في تخصصو .

يدرب المعممكف قب كأ نا البرنام .
تيي

فصكؿ خاصة لبرام

محك ا مية تناسب

احتياجات الكبار .

متوسطة

* المتكسط الحسابي داؿ إحصاميًا عند مستكػ داللة .   0.05

يتبين من الجدول أن أعمى الفقرات كانت :
الفقرة رقـ ( " )10يتـ تعريف المعممػيف بميػاميـ ككاجبػاتيـ فػي العمػ " احتمػت المرتبػة ا كلػى حيػث

بم الكزف النسبي ليا ( ,)%82.4في حيف حصػمت الفقػرة رقػـ ( " )9تقػكـ بػرام الم اركػز بشػك دكرؼ "

عم ػػى المرتب ػػة ال اني ػػة ب ػػكزف نس ػػبي بمػ ػ ( , )%79أم ػػا الفقػ ػرة رق ػػـ ( " )11تكتػ ػ مع ػػايير لمراقب ػػة تنفي ػػذ

ا نشػػطة كتقػػكيـ النتػػام " فقػػد حصػػمت عمػػى المرتبػػة ال ال ػػة بػػكزف نسػػبي ( )%77.8كقػػد يعم ػ الباحػػث
حصكؿ ىذه الفقرات عمى أعمى درجة مكافقة إلى :
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 أف ك ػ معمػػـ يرش ػ لمعم ػ ببرنػػام محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار ال بػػد مػػف اط عػػو عمػػى طبيعػػةالعم بيذا البرنام كما ىي المياـ كالكاجبات المككمة إليو لكي يؤدييا عمى أكم كجو .
 أف ك ازرة التربية كالتعميـ مف خ ؿ تفقدىا بصكرة دكرية لمراكز محك ا مية كتعمػيـ الكبػار تعطػيشعك اًر لدػ العامميف بلىمية العم الذؼ يقكمكف بػو  ,كأف ىنػاؾ مػف يتػابعيـ  ,كلعػ ذلػؾ يرجػ

إلػػى اىتمػػاـ المسػػؤكليف بيػػذا البرنػػام كحرصػػيـ عمػػى انجاحػػو  ,ف نجػػاح البرنػػام نجػػاح ليػػـ

كيعطي أىمية لمعم الذؼ يقكمكف بو سكا ً مف قب أنفسيـ أك مف قب مدير عاـ التعميـ .
 إدراؾ الك ازرة بلىمية مراقبة أؼ نشاط تقكـ بػو لػذلؾ فيػي تتػ معػايير كاتػحة نكعػًا مػا لمتابعػةالعم .

تتف ىذه النتام م بعض نتام دراسة بكير( )2005كالتػي بينػت أف معممػي محػك ا ميػة يمتمكػكف

كفايػات تعميميػػة عاليػة كال حاجػػة لتػدريبيـ ,غيػػر أنػػو مػف التػػركرؼ قيػاس مػػدػ ممارسػة ىػؤال المعممػػيف

ليػػذه الكفايػػات .ك اختمفػػت م ػ بعػػض نتػػام د ارسػػة الفقيػػو( )2012حيػػث حصػػمت الفق ػرة "القيػػاـ بتعريػػف
المعممػػيف بميػػاميـ ككاجبػػاتيـ فػػي العم ػ " عمػػى كزف نسػػبي ( , )%56.4كمػػا اختمفػػت م ػ بعػػض نتػػام

د ارس ػػة الس ػػنب ( )2009ف ػػي أف معظ ػػـ الع ػػامميف بي ػػذه البػ ػرام م ػػف إداري ػػيف كمعمم ػػيف ل ػػـ يع ػػدكا أصػ ػ ً

لممارسػػة ىػػذا العم ػ  ,كالتػػدريب المتػػاح إلػػييـ غيػػر ذؼ جػػدكػ إذ أنػػو يت ػراكح مػػف  3-1يػػكـ .كمػػا اتفقػػت
مػ بعػػض نتػػام د ارسػػة الفقيػػو( )2012فػػي أف بػرام م اركػػز محػػك ا ميػػة تقػػكـ بشػػك دكرؼ بػػكزف نسػػبي

( )%61.2حيث جا ت في المرتبة ال ال ة .
يتبين من الجدول أن أدنى الفقرات كانت :

الفق ػرة رقػػـ ( " )6ت يػػب المعمػػـ المميػػز كتجديػػد عقػػده " حيػػث حصػػمت عمػػى المرتبػػة العاش ػرة بػػكزف

نسػبي بمػ ( , )%67.8أمػا الفقػرة رقػـ ( " )2يختػ النظػاـ ةليػة كاتػحة كدقيقػة إلنيػا تكميػف المعمػػـ
المقص ػػر " فق ػػد حص ػػمت عم ػػى المرتب ػػة الحادي ػػة عش ػػر ب ػػكزف نس ػػبي ( ,)%66.6أم ػػا الفقػ ػرة ( " )1تكج ػػد
اسػػتراتيجية كاتػػحة السػػتقطاب المسػػتفيديف مػػف البػرام " فقػػد حصػػمت عمػػى المرتبػػة ا خيػرة بػػكزف نسػػبي

( .)%63.2كقد يعزك الباحث حصكؿ ىذه الفقرات عمى أدنى درجة مكافقة إلى :
 أف المعمـ الذؼ يعم في برنام محك ا مية كتعمػيـ الكبػار كيتبػ ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ غالبػاً مػايك ػػكف متفرغػ ػاً  ,لػػػذلؾ ي ػػرػ الباحػػػث أن ػػو ال يكجػػػد اىتم ػػاـ م ػػف قب ػ ػ المعم ػػـ فػ ػػي أف يك ػػكف مػ ػػف
المتميزيف ف عقده دامـ كال يحتاج إلى تجديػد  ,بينمػا المعمػـ الػذؼ يتبػ جمعيػة اليػ ؿ ا حمػر

لقطاع غزة غالبًا ما يككف متطكعًا  ,فيػك يعمػ بػدكف أجػر لػذا ال يجػد مػا يدفعػو ف يكػكف مػف

المتمي ػزيف  ,ككػػذلؾ نظ ػ ًار لتػػعف اإلمكانػػات الماديػػة لػػدػ دكلػػة فمسػػطيف فػػنف الػػك ازرة أك جمعيػػة

الي ؿ ا حمر لقطاع غزة تتطر إلى عدـ االىتماـ بالمعمـ المتميز .
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 أف الظػركؼ التػي تمػر بيػا محافظػات غػزة نتيجػة ل نقسػاـ البغػيض جعمػت ك ازرة التربيػة كالتعمػػيـال تستطي أف تنيػي عقػد أؼ مكظػف لعػدـ تػكفر االمكانػات الماديػة لمحصػكؿ عمػى بػدي لممعمػـ
الذؼ يتـ إنيا تكميفو لذا فيي متطرة ف تبقي المعمـ حتى كلك كاف مقص اًر في مكانو .

 أف الػػك ازرة تػػلخرت فػػي كت ػ اسػػتراتيجية لتعمػػيـ الكبػػار ممػػا جع ػ الفق ػرة رقػػـ ( )1تحص ػ عمػػىآخػػر مرتبػػة حيػػث أصػػدرت الػػك ازرة ىػػذه االسػػتراتيجية فػػي العػػاـ 2014ـ ممػػا يعتقػػد الباحػػث أف
المعمميف لـ يطمعكا عمييا بعد .
كتتفػ ػ نت ػػام ى ػػذه الد ارس ػػة مػ ػ د ارس ػػة الرحيم ػػي ( )2012حي ػػث ج ػػا ت الفقػ ػرة افتق ػػار النظ ػػاـ ةلي ػػة

كاتحة كدقيقة إلنيا تكميف المعمـ المقصر بدرجة متكسطة .

فػػي حػػيف بمغػػت الدرجػػة الكميػػة لمجػػاؿ العمميػػات (اإلدارة -التنظػػيـ -التقػػكيـ) )%72.7(.كىػػي نسػػبة

متكس ػػطة ت ػػدل عم ػػى أف م ارك ػػز مح ػػك ا مي ػػة كتعم ػػيـ الكب ػػار ال تي ػػي فص ػػكؿ خاص ػػة بالبرن ػػام تناس ػػب
احتياجػػات الكبػػار فػػي كافػػة الم اركػػز .كىنػػاؾ تقصػػير مػػف ناحيػػة ا نشػػطة المصػػاحبة لمب ػرام التعميمي ػػة
كالتدريبية

.

المجال الثالث  :المخرجات

والجدول ( )5-5يوضح المتوس الحسابي واتنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب تستجابات
عينة الدراسة عمى مجال المخرجات
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جدول رقم ( : )5 -5المتوس الحسابي واتنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب تستجابات عينة الدراسة عمى
المجال الثالث لكل فقرة من فقرات المجال

1

تسيـ البرام في تكعية الكبار بمخاطر ا زمات المحيطة 0.680 4.07
بيـ.
يدرؾ الدارس ا ترار كالمشك ت االقتصادية المرتبطة 0.687 4.18
با مية
يعي الدارس ا ترار كالمشك ت االجتماعية الناجمة عف
0.766 4.20
ا مية .

81.4

9

كبيرة

83.6

5

كبيرة

84

4

كبيرة

83.2

6

كبيرة

10

كبيرة
كبيرة
كبيرة

المتوس الحسابي

اتنحراف المعياري

الوزن النسبي

الترتيب

درجة الموافقة

0.559 4.14

82.8

7

كبيرة

م

الفقرة
يخرج الدارس ببرام

محك ا مية عمى درجة كافية مف

الكعي بمشكمة ا مية .
2
3
4
5

يتنبو الدارس إلى ا ترار كالمشك ت النفسية المرتبطة 0.731 4.16
با مية
0.701 4.02
تككيف اتجاىات إيجابية لدػ الكبار نحك تنظيـ ا سرة.

80.4

7

يمتمؾ الدارس القدرة عمى التفكير المكتكعي السميـ.

0.626 3.83

76.6

12

8

يكتسب الدارس قيماً أخ قية .

0.607 4.29

85.8

2

9

يزداد الكعي لدػ الدارس بالعادات السيمة المحيطة بو .

0.573 4.21

84.2

3

0.647 3.86

77.2

 11يكظف الدارس الكسام التكنكلكجية في العممية التعميمية .

0.947 3.28

65.6

 11كبيرة
جد جد
 14متكسطة

 12يكتسب الدارس قيماً دينية .

0.599 4.47

89.4

 13يدرؾ الدارس أف مشكمة ا مية ليا ع قة بالتخمف 0.892 3.71

74.2

0.688 4.08

81.6

0.981 4.03

80.7

6

 10لدػ الدارس القدرة عمى استخ ص المفاىيـ المختمفة
الكاردة بالمقررات الدراسية .

التكنكلكجي.
الدارس ا ترار الصحية المرتبطة با مية.
 14يستشعر
جميع فقرات المجال معا

1

جدًا
كبيرة

كبيرة

متكسطة
13
جداً
8

كبيرة
كبيرة

* المتكسط الحسابي داؿ إحصاميًا عند مستكػ داللة .   0.05

يتبين من الجدول أن أعمى الفقرات كانت :

الفقػرة رقػػـ ( " )12يكتسػػب الػػدارس قيم ػًا دينيػػة " احتمػػت المرتبػػة ا كلػػى حيػػث بم ػ الػػكزف النسػػبي ليػػا
( ,)%89.4في حيف حصمت الفقرة رقـ ( " )8يكتسب الدارس قيماً أخ قية " عمػى المرتبػة ال انيػة بػكزف
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نسبي بم ( )%85.8كحصمت الفقرة رقـ ( " )9يزداد الكعي لدػ الدارس بالعػادات السػيمة المحيطػة بػو"
عمػى المرتبػػة ال ال ػة بػػكزف نسػبي ( ,)%84.2كقػػد يفسػػر الباحػث حصػػكؿ ىػذه الفقػرات عمػى أعمػػى درجػػة

مكافقة إلى :
 أف المجتم الفمسطيني ىك مجتم عربي مؤمف باهلل تعػالى  ,فيػك يحػث عمػى تعمػـ القػيـ الدينيػةكا خػ ؽ الحسػنة  ,كيبػػيف العػػادات السػػيمة كيػػدعك إلػػى تجنبيػػا  ,فػ غ اربػػة أف يكتسػػب الػػدارس

ىػػذه القػػيـ كا خ ػ ؽ بشػػك أكبػػر كخصكص ػًا أف المجتم ػ فػػي عمكمػػو ينظػػر إلػػى المعمػػـ كم ػػاؿ
يحتذػ بو في الديف كالقيـ كا خ ؽ كاتباع العادات الحسنة كتجنب السيئ منيا .

 أف ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ تي ػػتـ بتعم ػػيـ ال ػػديف ف ػػي جميػ ػ مدارس ػػيا كال س ػػيما م ارك ػػز مح ػػك ا مي ػػةكتعمػػيـ الكبػػار  ,ككنػػو مكػػكف ىػػاـ مػػف مككنػػات الشػػعب الفمسػػطيني  .كىػػك الػػذؼ يػػدعك إلػػى فع ػ

الخيرات كتجنب المنكرات .

كتتف ػ ىػػذه النتػػام

م ػ بعػػض نتػػام د ارسػػة أحمػػد ( )2012حيػػث جػػا ت الفق ػرة " أف الػػدارس

يدرؾ ا ترار كالمشك ت االقتصادية كاالجتماعية كالصػحية المرتبطػة بمشػك ت محػك ا ميػة"

بكزف نسبي (. )%77

يتبين من الجدول أن أدنى الفقرات كانت :
الفق ػرة رقػػـ ( " )7يمتمػػؾ الػػدارس القػػدرة عمػػى التفكيػػر المكتػػكعي السػػميـ " حيػػث حصػػمت عمػػى المرتبػػة

ال انيػػة عشػػر بػػكزف نسػػبي بم ػ ( , )%76.6أمػػا الفق ػرة رقػػـ ( " )13يػػدرؾ الػػدارس أف مشػػكمة ا ميػػة ليػػا
ع قة بالتخمف التكنكلكجي " فقد احتمت المرتبة ال ال ة عشر بكزف نسبي ( ,)%74.2فػي حػيف حصػمت

الفقرة رقـ ( " )11يكظف الدارس الكسام التكنكلكجية في العمميػة التعميميػة " عمػى المرتبػة ا خيػرة بػكزف
نسبي ( . )%65.6كقد يفسر الباحث حصكؿ ىذه الفقرات عمى أدنى مكافقة إلى :

 عػػدـ مناسػػبة الب ػرام الد ارسػػية التػػي تقػػدـ لمكبػػار م ػ احتياجػػاتيـ  ,خصكص ػًا كنحػػف فػػي عصػػرالتقدـ كالعكلمة .
 عجػػز المنػػاى الفمسػػطينية الخاصػػة بتعمػػيـ الكبػػار عػػف تمبيػػة حاجػػاتيـ لػػذا يمزميػػا إعػػادة تطػػكيربما يت

ـ م التقدـ التكنكلكجي .

 ع ػػدـ قناع ػػة بع ػػض المعمم ػػيف بق ػػدرات الكبػ ػػار  ,مم ػػا يجعمي ػػـ ال يش ػػرككف الكب ػػار ف ػػي تكظيػ ػػفالكسام التكنكلكجية في عممية التعميـ .

اتفق ػػت مػ ػ بع ػػض نت ػػام د ارس ػػة العريق ػػي ( )2008ف ػػي أف بػ ػرام تعم ػػيـ الكب ػػار ال تتناس ػػب مػ ػ

احتياجػات الكبػار كرغبػاتيـ كمػا أنيػا بعيػدة عػف الكاقػ كسػكؽ العمػ بكػ احتياجاتػو كمتطمباتػػو  .كال

تتص بحياتيـ كما أنيا ال تساعدىـ عمى ح مشاكميـ كتكفير حياة ليـ ك فراد أسػرىـ  .كمػا اتفقػت
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م ػ بعػػض نتػػام د ارسػػة أحمػػد ( )2012حيػػث جػػا ت الفق ػرة مسػػاعدتيـ عمػػى التفكيػػر المكتػػكعي

السميـ بكزف نسبي (. )%61.1

فػػي حػػيف بمغػػت الدرجػػة الكميػػة لمجػػاؿ المخرجػػات ( )%80.7كىػػي نسػػبة كبي ػرة تػػدل عمػػى أف الػػدارس

يكتسػػب قيم ػاً دينيػػة كأخ قيػػة فػػي م اركػػز محػػك ا ميػػة  ,كمػػا يػػزداد الػػكعي لػػدػ الػػدارس بالعػػادات السػػيمة
المحيطة بو .

المجال الرابع  :المعوقات التي تواجو تعميم الكبار بمراكز محو األمية وتعميم الكبار

والجدول ( )6-5يوضح المتوس الحسابي واتنحراف المعياري والـوزن النسـبي والترتيـب تسـتجابات
عينة الدراسة عمى مجال المعوقات التي تواجو تعميم الكبار بمراكز محو األمية وتعميم الكبار
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جدول رقم ( : )6 -5المتوس الحسابي واتنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب تستجابات عينة الدراسة عمى
المجال الرابع لكل فقرة من فقرات المجال

75.8

8

كبيرة

6

المعياري

الحسابي

0.943

72.8

11

متكسطة

المتوس

4.45

0.885

89

1

كبيرة جدًا

اتنحراف

الوزن النسبي

الترتيب

درجة الموافقة

م

الفقرة

1

تعف الحافز المادؼ الذؼ يقدـ لمدارسيف ليحفز

2

قمة استخداـ الكسام التعميمية الحدي ة .

3.64

3

قصكر في حم ت الدعاية كاإلع ف .

3.79

1.170

4

انتشار بعض المفاىيـ الخاطمة المتعمقة بتعميـ

3.93

0.971

78.6

5

بعد المراكز عف مساكف الكبار .

3.64

1.092

72.8

10

6

ندرة اشتراؾ الكبار في التخطيط لبرام

3.68

0.941

73.6

9

3.91

0.969

78.2

7

كبيرة

3.42

1.134

68.4

13

متكسطة

3.95

0.908

79

5

 11صعكبة إقناع بعض المسمكليف بجدكػ البرام .

3.36

1.003

67.2

14

متكسطة

 12قمة كفاية االعتماد المالي لدعـ ا نشطة .

4.25

0.850

85

3

كبيرة جدًا

4.01

0.986

80.2

4

4.37

0.830

87.4

2

3.85

0.979
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عمى الحتكر.

الكبار بفمسطيف.

محك

ا مية كتعميـ الكبار.
7
8
9

تسرب الكبار بعد فترة مف التحاقيـ بالمراكز .
افتقار البرنام

ةلية كاتحة لمتابعة غياب

الكبار.جيكد التعميمات الرسمية حكؿ برام محك
فتكر

مية .التنسي
 10انقص

م

المنظمات الداعمة لجيكد

محك ا مية كتعميـ الكبار.

 13تعف التنسي

بيف ا جيزة المختمفة لمقتا

عمى مشكمة ا مية .
 14انخفاض نظاـ أجكر كحكافز كمكاف ت العامميف
.الدرجة الكمية

3.47

1.026

69.4

كبيرة
متكسطة
متكسطة

متكسطة

12

كبيرة

كبيرة

كبيرة جدًا
كبيرة

* المتكسط الحسابي داؿ إحصامياً عند مستكػ داللة .   0.05

يتبين من الجدول أن أعمى الفقرات كانت :

الفق ػرة رقػػـ ( " ) 1تػػعف الحػػافز المػػادؼ الػػذؼ يقػػدـ لمدارسػػيف ليحفػػز عمػػى الحتػػكر " احتم ػػت

المرتبة ا كلى حيث بم الكزف النسبي ليا ( ,)%89في حيف حصمت الفقرة رقػـ ( " )14انخفػاض نظػاـ

أجػكر كحػكافز كمكافػ ت العػػامميف " عمػى المرتبػة ال انيػػة بػكزف نسػبي بمػ ( )%87.4كحصػمت الفقػرة رقػػـ
( " )12قمة كفاية االعتماد المالي لدعـ ا نشطة " عمى المرتبة ال ال ة بكزف نسبي (.)%85
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كيػػرػ الباحػػث أف ىػػذه النتػػام تتف ػ كنتػػام المقػػاب ت الميدانيػػة م ػ المسػػؤكليف الػػذيف أكػػدكا أف
مف بيف أىػـ المعكقػات التػي تكاجػو تعمػيـ الكبػار بم اركػز محػك ا ميػة كتعمػيـ الكبػار كانػت معكقػات ماديػة
متعمقػة بالكبػػار مػػف ناحيػػة  ,كػػكف ك يػػر مػػنيـ يػلتكف لمحتػػكر أمػ ً فػػي الحصػػكؿ عمػػى مكافمػػات ماليػػة ,

كالػػبعض مػػنيـ ال يممػػؾ أج ػرة السػػيارة التػػي تنقمػػو مػػف مكػػاف سػػكنو إلػػى مقػػر المركػػز الػػذؼ يػػدرس فيػػو ؛

كمعكقػػات ماديػػة تتعم ػ بالعػػامميف مػػف ناحيػػة أخػػرػ  ,فمػػد ار الم اركػػز م ػ ً لػػـ يتقات ػكا مكافمػػات لعمميػػـ
منذ عدة سنكات مما يجعميـ ال يقكمػكف بتلديػة كاجػبيـ عمػى الكجػو ا كمػ خصكصػًا فػي ظػ ا كتػاع

الصػػعبة التػػي تعػػاني منيػػا محافظػػات غ ػزة  ,كأخي ػ ًار فػػنف ىنػػاؾ معكقػػات ماديػػة متعمقػػة بالبرنػػام لتنفيػػذ
العديد مف ا نشطة التي تصاحب البرنام .

كتتف ػ نتػػام ىػػذه الد ارسػػة م ػ بعػػض نتػػام د ارسػػة الجركانػػي( ,)2002كد ارسػػة الفقيػػو(,)2012
كدراسة الشبك كالصالحي( )2011كدراسة شحاتو( )2011كدراسة أحمد ( ,)2012كاختمفت نتام ىػذه

الدراسة م بعض نتام السنب ()2009حيث بينت أف المكاف ت كالركاتب الممنكحة لممعممػيف كاإلداريػيف
مقنعة كمقبكلة بشك عاـ.
يتبين من الجدول أن أدنى الفقرات كانت :
الفقػرة رقػـ ( " )9فتػكر جيػكد التعميمػات الرسػمية حػػكؿ بػرام محػك ا ميػة ".حيػث حصػمت عمػػى

المرتبػػة ال انيػػة عشػػر بػػكزف نسػػبي بم ػ ( , )%69.4أمػػا الفق ػرة رقػػـ ( " )8افتقػػار البرنػػام ةليػػة كاتػػحة
لمتابعػة غيػاب الكبػار " فقػد احتمػت المرتبػة ال ال ػة عشػر بػكزف نسػبي ( ,)%68.4أمػا الفقػرة رقػـ (" )11

صػ ػػعكبة إقنػ ػػاع بعػ ػػض المسػ ػػمكليف بجػ ػػدكػ الب ػ ػرام " فقػ ػػد حصػ ػػمت عمػ ػػى المرتبػ ػػة ا خي ػ ػرة بػ ػػكزف نسػ ػػبي
(. )%67.2

كي ػػرػ الباح ػػث أف ى ػػذه النت ػػام تتفػ ػ كنت ػػام المق ػػاب ت الميداني ػػة مػ ػ الع ػػامميف بالبرن ػػام م ػػف

معممػػيف كمػػد ار م اركػػز كاداريػػيف  ,حيػػث أكػػدكا أف ىنػػاؾ تػػلخر فػػي كصػػكؿ نش ػرات التعميمػػات الرسػػمية ,
كلع ذلؾ باعتقاد الباحث راج إلى انقطاع التيار الكيربامي فػي المػدارس  ,ممػا يػؤخر قػ ار تيـ لمنشػرات
أك لكػػكف الك يػػر مػػف مػػد ار الم اركػػز معممػػيف فػػي ك يػػر مػػف ىػػذه الم اركػػز  ,ممػػا يجعميػػـ ال يتمكنػػكف مػػف

متابعػػة النش ػرات أكالً بػػلكؿ .كأيت ػًا تلكيػػدىـ عمػػى متابعػ ػة غيػػاب الكبػػار مػػف خ ػ ؿ االتصػػاؿ بيػػـ عم ػػى

ىكاتفيـ المحمكلة أك اليكاتف ا رتية أك مف خ ؿ متابعتيـ مف خػ ؿ زم ميػـ فػي الد ارسػة كلكػف ىػذا
ا مر يحتاج إلى دعـ مالي أحيانًا لككف العديد مف مد ار المراكز يتصػمكف مػف حسػابيـ الشخصػي كىػذا
مما ال يتكافر لدػ الجمي  ,كالنشغاؿ الك ير منيـ كػكنيـ معممػيف كمػد ار فػي نفػس الكقػت  ,أمػا بالنسػبة
إلقناع المسؤكليف بجدكػ البرام فقػد أكػد العديػد مػنيـ عمػى تعػاكف المسػؤكليف معيػـ كالعمػ عمػى تػذلي

الصعكبات التي تكاجييـ قدر المستطاع .

كتتف نتام ىذه الدراسة م بعض نتام دراسة الفقية ( , )2012كدراسة أحمد (. )2012

526

فػػي حػػيف بمغػػت الدرجػػة الكميػػة لمجػػاؿ المعكقػػات التػػي تكاجػػو تعمػػيـ الكبػػار بم اركػػز محػػك ا ميػػة
كتعمػػيـ الكبػػار ( )%77كىػػي نسػػبة كبي ػرة تػػدل عمػػى أف ىنػػاؾ العديػػد مػػف المعكقػػات التػػي تعتػػرض عم ػ
المكظفيف في مراكز محك ا مية كتعميـ الكبار .
النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني

اإلجابــة عمــى السـؤال الثــاني  :ىــل توجــد فــروق ذات دتلــة إحصــائية عنــد مســتوى دتلــة()1715 ≤α
بـين متوســطات تقـديرات أفـراد العينـة لواقــع برنـامج محــو األميـة و تعمــيم الكبـار بمحافظــات غـزة مــن

وجية نظرىم تعزى لمتغير ( الجنس  ،جية العمل ،مكان العمل  ،الوظيفـة  ،سـنوات الخبـرة  ،المؤىـل
العممي ) ؟
ويتفرع من ىذا التساؤل كل من الفرضيات التالية :
الفرضية األولى:

ت توجد فروق ذات دتلة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )1715 ≤αبـين متوسـطات تقـديرات أفـراد العينـة
لواقــع برنــامج محــو األميــة و تعمــيم الكبــار بمحافظــات غــزة مــن وجيــة نظــرىم تعــزى لمتغيــر الجــنس
(ذكر ،أنثى) .
لةجابػػة عػػف ىػػذا السػؤاؿ تمػػت المقارنػػة بػػيف متكسػػط درجػػات الػػذككر كمتكسػػط درجػػات اإلنػػاث عمػػى ك ػ

مجاؿ مف مجاالت االستبانة باستخداـ اختبار ( ت ) لمفركؽ بػيف متكسػطات درجػات عينتػيف مسػتقمتيف,

كاس ػػتخدـ الباحػ ػػث ىػ ػػذا االختبػ ػػار الب ػػارامترؼ بسػ ػػبب اعتداليػ ػػة تكزي ػ ػ ال ػػدرجات فػ ػػي ك ػ ػ مػػػف مجمػ ػػكعتي

التطبي  ,باإلتافة إلى أف عدد أفراد العينة يزيد عف
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يف فرداً  ,كالجدكؿ ( )6-2يبيف ذلؾ :

جدول ( : )7 -5اختبار (ت) لمفروق بين متوسطي تقديرات أفراد العينة لواقع برنامج محو األمية و تعميم الكبار
بمحافظات غزة من وجية نظرىم تعزى لمتغير الجنس

البعد

اتنحراف

الجنس

التكرار

المتوس

فمسفة وأىداف مراكز محو

ذكر

43

61.28

5.616

األمية وتعميم الكبار بفمسطين

أن ى

33

59.82

7.064

العمميـــــــــات(اإلدارة-التنظـــــــــيم-

ذكر

43

57

7.940

التقويم)

أن ى

33

54.85

9.138

ذكر

43

56.67

5.919

أن ى

33

56.27

5.751

ذكر

43

34.21

8.300

أن ى

33

32.61

8.602

ذكر

43

17.90 209.16

أنثى

33

22.30 203.55

المخرجات
المعوقــــات التــــي تواجــــو تعمــــيم
الكبـــــار بمراكـــــز محـــــو األميـــــة
وتعميم الكبار
الدرجة الكمية

المعياري

قيمة "ت "
1.005
1.096
0.297

0.822

1.218

مستوى
الدتلة
 0.318غير
دالة إحصاميًا

 0.276غير
دالة إحصاميًا

 0.767غير
دالة إحصاميًا

 0.414غير
دالة إحصاميًا

 0.227غير
دالة إحصائي ا

يتت ػ مػػف الجػػدكؿ السػػاب أف قيمػػة مسػػتكػ الداللػػة ( )sig = 0.227أكبػػر مػػف ()α=0.05

حيث يتت أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصػامية فػي متكسػطات تقػديرات أفػراد العينػة لكاقػ برنػام

محك ا مية ك تعميـ الكبار بمحافظات غػزة مػف كجيػة نظػرىـ تبعػًا لمتغيػر الجػنس ,أؼ أف كػ الجنسػيف

لدييـ تقديرات متقاربة لكاق برنام محك ا مية ك تعميـ الكبار بمحافظات غزة .

كقد يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى :

 أف الذككر كاإلناث مف نفػس المجتمػ سػكا ً يتبعػكف لػك ازرة التربيػة كالتعمػيـ أك لجمعيػة اليػ ؿ ا حمػرلقطاع غزة فالظركؼ التي يعيشيا العاممكف مف ك الجنسػيف ىػي كاحػدة ؛ بمعنػى آخػر مشػك تيـ ك
أفكارىـ المحيطة بيـ مشتركة  ,كيعانكف مف نفس الصعكبات .

 أف سياسة ك ازرة التربية كالتعمػيـ تجػاه أؼ مػف الجنسػيف ىػي كاحػدة سػكا ً فػي ق ارراتيػا أك النشػرات التػيتصدرىا .

كتتف نتام ىذه الد ارسػة مػ نتػام د ارسػة الجركانػي ( , )2002كد ارسػة بكيػر( )2005كالتػي بينػت أنػو ال
تكجد فركؽ في متغير الجنس .
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الفرضية الثانية:

ت توجـد فـروق ذات دتلــة إحصـائية عنــد مسـتوى ( )1715 ≤αبــين متوسـطات تقــديرات أفـراد العينــة
لواقع برنامج محو األمية و تعميم الكبار بمحافظات غزة من وجية نظرىم تعزى لمتغير جية العمل.

لةجاب ػػة ع ػػف ى ػػذا السػ ػؤاؿ تم ػػت المقارن ػػة ب ػػيف متكس ػػط درج ػػات ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ كمتكس ػػط

درجػات جمعيػة اليػ ؿ ا حمػر عمػى كػ مجػػاؿ مػف مجػاالت االسػتبانة باسػتخداـ اختبػار ( ت ) لمفػػركؽ

بػػيف متكسػػطات درجػػات عينتػػيف مسػػتقمتيف  ,كاسػػتخدـ الباحػػث ىػػذا االختبػػار البػػارامترؼ ف عػػدد أف ػراد
يف فردًا  ,كالجدكؿ ( ).-2يبيف ذلؾ :

العينة يزيد عف

جدول (: )8 -5اختبار(ت) لمفروق بين متوسطي تقديرات أفراد العينة لواقع برنامج محو األمية و تعميم الكبار
بمحافظات غزة من وجية نظرىم تعزى لمتغير جية العمل

البعد

جية العمل

فمسفة وأىداف مراكز ك ازرة التربية كالتعميـ
محو

األمية

وتعميم

الكبار بفمسطين

جمعية الي ؿ
ا حمر

العمميـــــــــــــــــــــات(اإلدارة -ك ازرة التربية كالتعميـ
التنظيم-التقويم)

جمعية الي ؿ
ا حمر

ك ازرة التربية كالتعميـ
المخرجات

جمعية الي ؿ
ا حمر

المعوقــــات التــــي تواجــــو ك ازرة التربية كالتعميـ
تعميم الكبار بمراكز محو
األمية وتعميم الكبار

جمعية الي ؿ
ا حمر
وزارة التربية والتعميم

الدرجة الكمية

جمعية اليالل
األحمر

اتنحراف

التكرار

المتوس

60

60.03

6.194

16

62.94

6.277

60

55.15

8.531

16

59.50

7.633

60

56.10

6.210

16

58.00

3.759

60

33.53

7.920

16

33.44

المعياري

10.354

60

19.148 204.82

16

22.057 213.88
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قيمة "ت"

-1.662

-1.850

-1.165

0.040

-1.628

مستوى الدتلة
 0.101غير
دالة إحصاميًا
 0.068غير

دالة إحصاميًا

 0.248غير
دالة إحصاميًا
 0.968غير
دالة إحصاميًا
 0.108غير
دالة إحصائيا

يتتػ مػف الجػدكؿ السػاب أف قيمػة مسػتكػ الداللػة ( ) sig =0.108أكبػر مػف () α = 0.05حيػث يتتػ

أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػامية فػػي متكسػػطات تقػػديرات أف ػراد العينػػة لكاق ػ برنػػام محػػك ا ميػػة ك

تعميـ الكبار بمحافظات غزة مف كجية نظرىـ تعزػ لمتغير جية العم .

كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلػى أف ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ تشػرؼ عمػى جميػ الم اركػز سػكا ً التابعػة ليػا أك
التابعػػة لجمعيػػة الي ػ ؿ ا حمػػر لقطػػاع غ ػزة  ,لػػذلؾ فيػػـ يتمقػػكف نفػػس التعميمػػات تقريب ػاً  ,كأيت ػاً كػػكف الػػك ازرة

كالجمعية في تعاكف مشػترؾ فيمػا يتبػادالف الخبػرات كاة ار كا فكػار تجػاه محػك ا ميػة كتعمػيـ الكبػار  ,ككػذلؾ
لتعرت ػػيـ ل ػػنفس الظ ػػركؼ اإلداري ػػة كاالقتص ػػادية كالمجتمعي ػػة كأيتػ ػاه ك ػػكف ى ػػذه الم ارك ػػز متقارب ػػة م ػػف بعت ػػيا

البعض جغرافياً .

كتتف نتام ىذه الدراسة م نتػام د ارسػة الجركانػي ( )2002كالتػي بينػت أنػو ال تكجػد فػركؽ بػيف جيػة العمػ

حككمة أك جمعيات أىمية في المعكقات .

الفرضية الثالثة:

ت توجـد فـروق ذات دتلــة إحصـائية عنــد مسـتوى ( )1715 ≤αبــين متوسـطات تقــديرات أفـراد العينــة
لواقع برنامج محو األمية و تعميم الكبار بمحافظات غزة من وجية نظرىم تعزى لمتغير الوظيفة.

كلةجابة عمى ىذ السؤاؿ استخدـ الباحث اختبار تحمي التبايف ا حادؼ  ,كما يكت الجدكؿ (. )9-5
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جدول ( :)9 -5اختبار تحميل التباين األحادي لتقديرات أفراد العينة لواقع برنامج محو األمية و تعميم الكبار
بمحافظات غزة من وجية نظرىم تعزى لمتغير الوظيفة

المجاتت

مصدر التباين

وأىداف

مراكز بيف المجمكعات

فمسفة

مجموع

درجات

متوس

المربعات

الحرية

المربعات

62.629

3

20.874

محو األمية وتعميم الكبار داخ المجمكعات 2898.779

72

2961.408

75

341.721

3

داخ المجمكعات 5064.950

72

المجمكع

5406.671

75

بيف المجمكعات

183.614

3

داخ المجمكعات 2349.386

72

2533.00

75

27.930

3

المجمكع

بفمسطين

العمميــــــــــــــــــــــــات(اإلدارة -بيف المجمكعات
التنظيم-التقويم)

المخرجات

المجمكع
المعوقات

التي

تواجو بيف المجمكعات

تعميم الكبار بمراكز محو داخ المجمكعات 5281.057

72

المجمكع

5308.987

75

بين المجموعات

1737.38

3

داخل المجموعات 28229.8

72

29967.2

75

األمية وتعميم الكبار
الدرجة الكمية

المجموع

40.261

قيمة  Fمستوى الدتلة

0.519

113.907
70.347

1.619

61.205
32.630

1.876

9.310
73.348

0.127

77.58
39.62

1.477

 0.671غير
دالة إحصاميًا

 0.192غير
دالة إحصاميًا
 0.141غير
دالة إحصاميًا

 0.944غير
دالة إحصاميًا
 0.228غير
دالة إحصائي ا

يتت مما سب أف قيمة مستكػ الداللة ( )sig=0.228أكبر مػف ( )α = 0.05حيػث يتتػ أنػو ال

تكجد فركؽ ذات داللة إحصامية في متكسػطات تقػديرات أفػراد العينػة لكاقػ برنػام محػك ا ميػة ك تعمػيـ
الكبار بمحافظات غزة مف كجية نظرىـ تعزػ لمتغير الكظيفة .

كيعػػزك الباحػ ػث ذل ػػؾ إلػػى أف أفػ ػراد العين ػػة ميمػػا اختمف ػػت كظيف ػػتيـ  ,يعيشػػكف نف ػػس الظ ػػركؼ

البيميػػة كالمجتمعيػػة كاالقتصػػادية كالسياسػػية فالمعانػػاة كاحػػدة ككػػكف مػػد ار الم اركػػز أحيانػػا معممػػيف كمػػد ار

في نفس الكقت فيـ عمى إط ع كبير ككذلؾ الحاؿ م رؤسا ا قساـ فيـ يشػارككف المعممػيف فػي ىػذه

الظػػركؼ كمطمعػػكف عم ػػى البرنػػام بشػػك كبي ػػر نظ ػ ًار لقمػػة الم ارك ػػز التػػي يشػػرفكف عميي ػػا فمػػدييـ الكق ػػت

الكافي لمتابعتيػا كمعرفػة مػا تحتاجػو كمػا تعػاني منػو ككػ مػنيـ لديػو مسػاعد أك مسػاعديف مػف اإلداريػيف

يتابعكف أحكاؿ ىذه المراكز.

كتتف نتام ىذه الدراسة م نتام دراسة الجركاني ( )2002كالتي بينت أنو ال تكجد فػركؽ فػي

متغير الكظيفة كالمعكقات.
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الفرضية الرابعة:

ت توجـد فـروق ذات دتلــة إحصـائية عنــد مسـتوى ( )1715 ≤αبــين متوسـطات تقــديرات أفـراد العينــة
لواقــع برنــامج محــو األميــة و تعمــيم الكبــار بمحافظــات غــزة مــن وجيــة نظــرىم تعــزى لمتغيــر ســنوات
الخبرة.
كلةجابة عمى ىذ السؤاؿ استخدـ الباحث اختبار تحمي التبايف ا حادؼ كيكت ذلؾ جدكؿ (. )10-5
جدول ( : )10 -5اختبار تحميل التباين األحادي لتقديرات أفراد العينة لواقع برنامج محو األمية و تعميم الكبار
بمحافظات غزة من وجية نظرىم تعزى لمتغير سنوات الخبرة

المجاتت

مصدر التباين

فمسفة وأىداف مراكز

بيف المجمكعات

مجموع

درجات

المربعات

الحرية المربعات

11.503

5.752

2

وتعميم داخ المجمكعات 2949.905

73

المجمكع

2961.408

75

العمميـــــــــــــــــات(اإلدارة-

بيف المجمكعات

20.186

2

التنظيم-التقويم)

داخ المجمكعات 5386.485

73

المجمكع

5406.671

75

بيف المجمكعات

30.450

2

محو

األمية

الكبار بفمسطين

المخرجات
المعوقات التي تواجو

داخ المجمكعات 2502.550

73

المجمكع

2533.00

75

بيف المجمكعات

31.930

2

تعميم الكبار بمراكز داخ المجمكعات 5277.057

73

5308.987

75

348.345

2

داخل المجموعات 29618.85

73

29967.2

75

محو

األمية

الكبار

وتعميم

المجمكع
بين المجموعات

الدرجة الكمية

المجموع

متوس

40.410

قيمة F

0.142

10.093
73.787

0.137

15.225
34.282

0.444

مستوى الدتلة
 0.868غير
دالة إحصاميًا
 0.872غير
دالة إحصاميًا
 0.643غير
دالة إحصاميًا

15.965
72.288

0.221

174.17
405.74

0.429

 0.802غير
دالة إحصاميًا

 0.653غير
دالة إحصائي ا

يتت ػ ممػػا سػػب أف قيمػػة مسػػتكػ الداللػػة ( )sig =0.653أكبػػر مػػف ( )α = 0.05حيػػث يتت ػ أنػػو ال

تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػامية فػػي متكسػػطات تقػػديرات أف ػراد العينػػة لكاق ػ برنػػام محػػك ا ميػػة ك تعمػػيـ
الكبار بمحافظات غزة مف كجية نظرىـ تعزػ لمتغير سنكات الخبرة .
كيعزك الباحث ذلؾ إلى عدة أسباب منيا :
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-

تعػػرض أف ػراد العينػػة لظػػركؼ إداريػػة كمعيشػػية كاقتصػػادية كمجتمعيػػة كنفسػػية متشػػابية نكع ػًا مػػا

سكا ً في ك ازرة التربية كالتعميـ أك في جمعية الي ؿ ا حمر لقطاع غزة .
 -تشابو المؤى ت العممية كالتربكية التي حصمكا عمييا .

 -تطم معظـ العامميف إلى إحداث التغيير لألفت بغض النظر عف سنكات الخبرة .

 تفتي العػامميف التعامػ مػ الكبػار أك العمػ فػي ىػذا المجػاؿ كػكف أيػاـ الد ارسػة كسػاعاتيا أقػعنيا في التعميـ النظامي .

كتتف نتام ىذه الدراسة جزميًا م بعض نتام بكير ( )...2في عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة
إحصامية في تقدير المعمميف المت كيـ لمكفايات تعزػ لمتغير الخبرة .
الفرضية الخامسة:

ت توجـد فـروق ذات دتلــة إحصـائية عنــد مسـتوى ( )1715 ≤αبــين متوسـطات تقــديرات أفـراد العينــة
لواقع برنامج محو األمية و تعميم الكبار بمحافظات غزة من وجية نظرىم تعزى لمتغير مكان العمل.

كلةجاب ػػة عم ػػى ى ػػذ السػ ػؤاؿ اس ػػتخدـ الباحػ ػث اختب ػػار تحميػ ػ التب ػػايف ا ح ػػادؼ كالج ػػدكؿ ()11-5

يكت ذلؾ .
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جدول ( : )11 -5اختبار تحميل التباين األحادي لتقديرات أفراد العينة لواقع برنامج محو األمية و تعميم الكبار
بمحافظات غزة من وجية نظرىم تعزى لمتغير مكان العمل

مجموع

درجات

متوس

المربعات

الحرية

المربعات

6.942

4

1.736

2954.465

71

2961.407

75

العمميــــــــــــــــــــات(اإلدارة -بيف المجمكعات

690.438

4

داخ المجمكعات

4716.233

71

المجمكع

4506.671

75

بيف المجمكعات

8.960

4

داخ المجمكعات

2524.040

71

المجمكع

2533.00

75

47.404

4

5261.583

71

5308.987

75

794.322

4

داخل المجموعات 29172.88

71

29967.2

75

مصدر التباين

المجاتت

فمسفة وأىداف مراكز بيف المجمكعات
محو

األمية

وتعميم داخ المجمكعات

الكبار بفمسطين

المجمكع

التنظيم-التقويم)

المخرجات

المعوقات التي تواجو بيف المجمكعات
تعميم

الكبار

محو

األمية

الكبار

بمراكز داخ المجمكعات
وتعميم

المجمكع
بين المجموعات

الدرجة الكمية

المجموع

41.612

قيمة F

0.042

172.609
66.426

2.599

2.240
35.550

0.063

مستوى
الدتلة
 0.997غير
دالة إحصاميًا
 0.043دالة
إحصاميًا

 0.993غير
دالة إحصاميًا

11.851
74.107

0.160

198.581
410.886

0.483

 0.958غير
دالة إحصاميًا
 0.748غير
دالة إحصائي ا

يتت ػ ممػػا سػػب أف قيمػػة مسػػتكػ الداللػػة ( )sig =0.748أكبػػر مػػف ( )α = 0.05حيػػث

يتت أنو ال تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػامية فػي متكسػطات تقػديرات أفػراد العينػة لكاقػ برنػام محػك
ا ميػػة ك تعمػػيـ الكبػػار بمحافظػػات غ ػزة مػػف كجيػػة نظػػرىـ تعػػزػ لمتغيػػر مكػػاف العم ػ  ,مػػا عػػدا مجػػاؿ "
العمميات(اإلدارة-التنظيم-التقويم) " .

كيعػػزك الباح ػث ذلػػؾ إلػػى أف جمي ػ العػػامميف ببرنػػام محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار يعممػػكف تحػػت

سياسػػة كاحػػدة تقريب ػًا أال كىػػي سياسػػة ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ  ,حيػػث أف ىنػػاؾ اتفػػاؽ م ػ جمعيػػة الي ػ ؿ

ا حمػػر لقطػػاع غػزة عمػػى آليػػة تنفيػػذ البرنػػام كأىدافػػو  .كػػذلؾ جميػ العػػامميف بالبرنػػام بمحافظػػات غػزة
يعممػػكف فػػي ظػػركؼ بيميػػة كاحػػدة تقريب ػاً مػ فػػارؽ بسػػيط فػػي اإلمكانػػات المتػػكفرة مػػف قب ػ جمعيػػة الي ػ ؿ

ا حمر لقطاع غزة  ,فجمي العامميف مشػك تيـ متشػابية إلػى حػد كبيػر كمعانػاتيـ كاحػدة تقريبػاً  ,كنظػ اًر
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لقػػرب أمػػاكف العم ػ مػػف بعتػػيا الػػبعض لكػػكف مسػػاحة محافظػػات غ ػزة صػػغيرة نسػػبيًا مقارنػػة بمسػػاحات

المحافظات في الدكؿ العربية م ً .

كتتف نتام ىذه الدراسة جزمياً م بعض نتام بكير ( )...2في عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة

إحصامية في تقدير المعمميف المت كيـ لمكفايات تعزػ لمتغير مكاف العم .

جدول ( : )12 -5يوضح الجدول اختبار شيفيو لواقع برنامج محو األمية و تعميم الكبار بمحافظات غزة تبع ا لمتغير

البعد

الفروق بين

مكان العمل

شمال غزة

غزة

الوسطى

خانيونس

رفح

المتوسطات
العمميــــــــــات(اإلدارة-
التنظيم-التقويم)

شماؿ غزة

2.826

-

-

-

-

غزة

228.2

228.2

-

-

-

الكسطى

278..

278..

-

-

-

خانيكنس

278..

278..

-

-

-

رف

-

71836

-

-

-

يتتػ مػف الجػدكؿ السػاب كجػكد فػركؽ بػيف شػماؿ غػزة ككػ مػف (غػزة – الكسػطى – خػانيكنس -رفػ )
لصال (غزة – الكسطى – خانيكنس) .

كيعػػزك الباحػػث كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػاميًا فػػي مجػػاؿ " العمميــات(اإلدارة-التنظــيم-التقــويم) "

لصال (غزة-الكسػطى-خػانيكنس) إلػى أف االىتمػاـ الػذؼ تكليػو الػك ازرة بيػذه المنػاط أك ػر مػف غيرىػا ,
حيث أف بيا معظـ المراكز كفييا عدد الممتحقيف بالبرنام أك ػر مػف غيرىػا  ,كأيتػًا إلػى تك يػف زيػارات

المسؤكليف كمتابعتيـ في ىذه المناط عف سكاىا .

الفرضية السادسة:

ت توجـد فـروق ذات دتلــة إحصـائية عنــد مسـتوى ( )1715 ≤αبــين متوسـطات تقــديرات أفـراد العينــة
لواقــع برنــامج محــو األميــة و تعمــيم الكبــار بمحافظــات غــزة مــن وجيــة نظــرىم تعــزى لمتغيــر المؤىــل
العممي.

لةجابػػة عػػف ىػػذا الس ػؤاؿ تمػػت المقارنػػة بػػيف متكسػػط درجػػات حممػػة بكػػالكريكس فلق ػ كمتكسػػط درجػػات

حمم ػػة الد ارس ػػات العمي ػػا عم ػػى كػ ػ مج ػػاؿ م ػػف مج ػػاالت االس ػػتبانة باس ػػتخداـ اختب ػػار ( ت ) لمف ػػركؽ ب ػػيف
متكسػػطات درجػػات عينتػػيف مسػػتقمتيف  ,كاسػػتخدـ الباحػػث ىػػذا االختبػػار البػػارامترؼ ف عػػدد أفػراد العينػػة

يزيد عف

يف فردًا  ,كالجدكؿ ( )31-2يبيف ذلؾ :
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جدول ( : )13 -5اختبار(ت) لمفروق بين متوسطي تقديرات أفراد العينة لواقع برنامج محو األمية و تعميم الكبار
بمحافظات غزة من وجية نظرىم تعزى لمتغير المؤىل العممي

البعد

المؤىل العممي التكرار المتوس

اتنحراف
المعياري

فمسفة وأىداف مراكز محو بكالكريكس فلق

68

60.84

6.115

دراسات عميا

8

59.00

7.856

العمميـــــات(اإلدارة-التنظـــــيم -بكالكريكس فلق

68

56.59

7.984

دراسات عميا

8

51.63

11.710

بكالكريكس فلق

68

57.09

5.078

دراسات عميا

8

51.50

9.118

المعوقــات التــي تواجــو تعمــيم بكالكريكس فلق

68

33.01

8.310

دراسات عميا

8

37.75

8.631

األمية

الكبار

وتعميم

بفمسطين
التقويم)
المخرجات

الكبـــار بمراكـــز محـــو األميـــة
وتعميم الكبار

بكالوريوس
الدرجة الكمية

ف قل
دراسات عميا

68

19.082 207.53

8

27.126 199.88

قيمة "ت" مستوى الدتلة

0.781

1.167
1.703

-1.519

1.025

 0.438غير
دالة إحصاميًا
 0.278غير
دالة إحصاميًا

 0.129غير
دالة إحصاميًا
 0.133غير
دالة إحصاميًا
 0.309غير
دالة إحصائي ا

يتت ػ ػ ػ ػ مػ ػ ػ ػػف الجػ ػ ػ ػػدكؿ السػ ػ ػ ػػاب أف قيمػ ػ ػ ػػة مسػ ػ ػ ػػتكػ الداللػ ػ ػ ػػة ( )sig= 0.309أكبػ ػ ػ ػػر مػ ػ ػ ػػف

( )α= 0.05حي ػ ػ ػػث يتتػ ػ ػ ػ أن ػ ػ ػػو ال تكج ػ ػ ػػد ف ػ ػ ػػركؽ ذات دالل ػ ػ ػػة إحص ػ ػ ػػامية ف ػ ػ ػػي متكس ػ ػ ػػطات تق ػ ػ ػػديرات

أف ػ ػ ػراد العينػ ػ ػػة لكاق ػ ػ ػ برنػ ػ ػػام محػ ػ ػػك ا ميػ ػ ػػة ك تعمػ ػ ػػيـ الكبػ ػ ػػار بمحافظػ ػ ػػات غ ػ ػ ػزة مػ ػ ػػف كجيػ ػ ػػة نظػ ػ ػػرىـ

تعزػ لمتغير المؤى العممي في جمي المجاالت كالدرجة الكمية لممقياس .

كيع ػ ػ ػػزك الباح ػ ػ ػػث ى ػ ػ ػػذه النتيج ػ ػ ػػة إل ػ ػ ػػى تش ػ ػ ػػابو الم ػ ػ ػػؤى ت العممي ػ ػ ػػة كالتربكي ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػي تطرحي ػ ػ ػػا
الجامعػ ػ ػػات الفمسػ ػ ػػطينية فيػ ػ ػػي متشػ ػ ػػابية مػ ػ ػػف ناحيػ ػ ػػة المتػ ػ ػػمكف كالمحتػ ػ ػػكػ إلػ ػ ػػى حػ ػ ػ قػد مػ ػ ػػا  ,ككػ ػ ػػذلؾ
كػ ػ ػػكف المعممػ ػ ػػيف يتمقػ ػ ػػكف دكرات فػ ػ ػػي التربيػ ػ ػػة س ػ ػ ػكا ً كػ ػ ػػانكا ممػ ػ ػػف حص ػ ػ ػ عمػ ػ ػػى مؤى ػ ػ ػ تربػ ػ ػػكؼ أـ ال
فػ ػػالجمي يتمقػ ػػى دكرات تربكيػ ػػة تس ػ ػػاعده عمػ ػػى التغمػ ػػب عم ػ ػػى نقػ ػػاط التػ ػػعف الت ػ ػػي قػ ػػد تكػ ػػكف مكج ػ ػػكدة

عنده.

كتتفػ ػ ػ

نت ػ ػػام ى ػ ػػذه الد ارس ػ ػػة مػ ػ ػ بع ػ ػػض نت ػ ػػام د ارس ػ ػػة الجركان ػ ػػي( , )2002كد ارس ػ ػػة بكي ػ ػػر

( )2005في أنو ال تكجد فركؽ دالة تعزػ لمتغير المؤى العممي .
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النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث

اإلجابــة عمــى الس ـؤال الثالــث  :والــذي يــنص عمــى " مــا اتســتراتيجية المقترحــة لتفعيــل برنــامج محــو
األمية و تعميم الكبار بمحافظات غزة في ضوء نتائج الدراسة ؟ "
لما كانت الغاية مف ىذه الدراسة تفعي برنام محك ا مية ك تعميـ الكبار بمحافظات غزة مف
خ ؿ دراسة كاق ىذا البرنام بما يت

ـ م خصكصية محافظات غزة كا كتاع الصعبة التي يمر

بيا أبنا الشعب الفمسطيني عمكمًا  ,كمف أج تحقي

ىذه الغاية قاـ الباحث عمى طكؿ الدراسة

بعرض الجكانب النظرية المختمفة لتطكر مفيكـ تعميـ الكبار  ,كأىـ الدراسات التي تناكلت مفيكـ تعميـ

الكبار  ,كأىـ الصعكبات التي تعترتو  ,كالكقكؼ عمى كاق برنام

محك ا مية ك تعميـ الكبار

بمحافظات غزة مف خ ؿ التحمي الكمي كالكيفي الستجابات أفراد العينة.
كفي بنا االستراتيجية المقترحة كاف تركريًا أف يبدأ الباحث بعرض المنطمقات كاليدؼ العاـ

مف ىذه االستراتيجية كالركامز التي بنى عمييا ىذه االستراتيجية  ,كفيما يتعم بمحاكر تفعي البرنام

فقد انتي الباحث منيجًا يعرض فيو الصعكبات التي تعكؽ ىذا المجاؿ أك ذاؾ عف الكصكؿ ببرنام
محك ا مية ك تعميـ الكبار إلى المستكػ ا م الذؼ يسعى لمكصكؿ إليو  ,ـ عرض اةليات ال زمة
لمتغمب عمى ىذه الصعكبات.
أو ات  :منطمقات اتستراتيجية المقترحة :
أ -المنطمقات العالمية :
كاف لزامًا عمى الباحث كقب الشركع في كتابة االسػتراتيجية المقترحػة أف يعػرض بعػض

المنطمقػػات العالميػػة  ,دعػػت الباحػػث بػػلف يس ػػعى إلػػى بنػػا االسػػتراتيجية المقترحػػة  ,كالت ػػي
بينػػت أىميػػة قتػػية محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار  ,فقػػد تقػػدـ فػػي بدايػػة ىػػذه الد ارسػػة أف أشػػار
الباحث إلى اىتماـ جمي دكؿ العالـ بدكف اسػت نا  ,المتقدمػة منيػا كالناميػة عمػى ح قػد سػكا
بتػػكفير التعمػػيـ لجمي ػ أبناميػػا كالعم ػ عمػػى محػػك أميػػة الكبػػار مػػنيـ كحػػد أدنػػى لتعمػػيميـ ,

كيػػػف ال كقػػػد تلكػػػد ىػػػذا مػػػف خ ػ ػ ؿ المػػػادة " "26مػػػف اإلع ػ ػ ف العػ ػػالمي لحقػ ػػكؽ اإلنسػ ػػاف
كالصادر سػنة 1948ـ عمػى أف التعمػيـ حػ مػف حقػكؽ اإلنسػاف  ,حيػث نصػت عمػى أنػو "

لك إنساف الح في التعميـ" كما جا في مقدمػة ىػذه الد ارسػة  .كأيتػاً يػرػ الباحػث اىتمػاـ

العػالـ بقتػػية تعمػيـ الكبػػار ,مػػف خػ ؿ عقػػد العديػػد مػف المػػؤتمرات الدكليػػة مػف بينيػػا مػػؤتمر
جكمتي ػػاف ال ػػذؼ عق ػػد ع ػػاـ 1990ـ  ,كم ػػؤتمر داك ػػار ال ػػذؼ عق ػػد ع ػػاـ 2000ـ  ,كم ػػؤتمر
الب ارزي الذؼ عقد عاـ 2009ـ  ,كغيرىا الك ير.
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ب -المنطمقات العربية :

كم ػػا أف ىن ػػاؾ منطمق ػ ق
ػات عالمي ػػة لقت ػػية مح ػػك ا مي ػػة كتعم ػػيـ الكب ػػار ف ػػنف ىن ػػاؾ أيتػ ػًا

منطمقػػات عربيػػة لػػذلؾ تجػػد اىتمػػاـ الػػدكؿ العربيػػة بقتػػية محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار س ػكا ً
ا مية القرامية أك غيرىا  ,م مصر كالسعكدية كالػيمف كالككيػت كغيرىػا مػف دكؿ الجػكار .

كمػػا أف عقػػد العديػػد مػػف المػػؤتمرات العربيػػة بشػػك سػػنكؼ تقريب ػًا لمتلكيػػد عمػػى أىميػػة تعم ػػيـ
الكبار ككت الخطط الع جية كطرح المبادرات المختمفة مف أج النيػكض بيػذا النػكع مػف

التعمػػيـ لمػػا لػػو مػػف أىميػػة كبػػرػ فػػي العػػالـ العربػػي  .كػػذلؾ تجػػد الساسػػة فػػي الػػدكؿ العربيػػة

يعتقدكا بلف تعميـ الكبػار ركػف أساسػي ال يمكػف تجاىمػو  ,فمػيس الكبػار بمعػزؿ عػف التطػكر
الحػػادث فػػي المجتم ػ س ػكا ً فػػي أعمػػاليـ التػػي يقكمػػكف بي ػا أك لتعمػػيـ أبنػػاميـ  ,أك م ػكاكبتيـ
لمتطػػكر الس ػري فػػي كافػػة المجػػاالت  ,أك لفيميػػـ لمجريػػات ا مػػكر كخاصػػة بعػػد التطػػكرات
عمى الساحة السياسية بعد قمب أنظمة الحكـ في بعض الدكؿ العربية .
ج -المنطمقات المحمية :

كمػػا أف ىنػػاؾ منطمقػ ق
ػات عالميػػة كعربيػػة لقتػػية محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار فػػنف ىنػػاؾ

أيتػاً منطمقػات محميػػة  ,كالتػي دعػت الباحػػث بػلف يسػػعى إلػى بنػا ىػػذه االسػتراتيجية كمنيػػا
سػػعي ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ إل ػػى كتػػ اس ػػتراتيجية لتعم ػػيـ الكب ػػار لتحس ػػيف نكعي ػػة التعم ػػيـ ,

كالعم عمى تكػكيف المػكاطف الصػال الػذؼ يتصػدػ لممشػك ت التػي تكاجيػو كتكاجػو بمػده ,
كتييمتػػو لمتطػػكر اليام ػ فػػي جمي ػ المجػػاالت كخاص ػ ًة التطػػكر التكنكلػػكجي الس ػري  ,كالػػذؼ

يتطمػػب مػػف ا ف ػراد أف يككن ػكا عمػػى كعػ قػي تػػاـ بك ػ جديػػد  .كمػػا تجػػد الساسػػة الفمسػػطينييف

يسعكف إلى جع التعميـ إلزامي كمجاني لكافة أفراد الشعب الفمسطيني  ,مف خػ ؿ مػد فتػرة
التعمػػيـ ا ساسػػي إلػػى الصػػف العاشػػر كمحاكلػػة زيادتيػػا حتػػى الصػػف ال ػػاني عشػػر  ,لكػػي
يسػػتطيعكا مكاجيػػة ك ػ الص ػعاب التػػي ت ػكاجييـ فػػي جمي ػ المنػػاحي السياسػػية كاالقتصػػادية
كاالجتماعي ػػة كالزراعي ػػة كغيرى ػػا .كك ػػذلؾ ت ارجػ ػ أع ػػداد م ارك ػػز مح ػػك ا مي ػػة كتعم ػػيـ الكبػ ػػار
بمحافظات غػزة كخاصػة بعػد االنقسػاـ البغػيض فػي العػاـ ...6ـ  ,كالػذؼ أ ػر بشػك كبيػر
عم ػ ػػى قط ػ ػػاع التعم ػ ػػيـ  ,مم ػ ػػا س ػ ػػاىـ ف ػ ػػي تقم ػ ػػيص ميزاني ػ ػػة التعم ػ ػػيـ  ,كبالت ػ ػػالي ع ػ ػػدـ ت ػ ػػكفير
المستمزمات المالية لبرنام محك ا مية كتعميـ الكبػار  ,كمػا جػا فػي مقدمػة ىػذه الد ارسػة ,

مػػف أجػ ك ػ مػػا تقػػدـ آنفػًا جػػا ت ىػػذه االسػػتراتيجية لتحػػاكؿ النيػػكض ببرنػػام محػػك ا ميػػة
كتعميـ الكبار بمحافظات غزة .
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ثانيا  :اليدف العام لالستراتيجية المقترحة :

تفعيػ برنػػام محػك ا ميػػة ك تعمػيـ الكبػػار ليكػػكف أك ػر فعاليػػة فػي تحقيػ أىدافػو مػػف خػ ؿ

المجػػػاالت اةتيػػػة  :فمسػػػفة كأىػػػداؼ م اركػػػز محػ ػػك ا ميػػػة كتعمػ ػػيـ الكبػػػار بفمسػ ػػطيف  ,العمميػ ػػات
(اإلدارة-التنظيـ-التقكيـ)  ,المخرجات  ,المعكقات التي تكاجو تعميـ الكبػار بم اركػز محػك ا ميػة

كتعميـ الكبار  .كذلؾ مف أج تطكير قدرات الكبار كتػلىيميـ لمػدخكؿ إلػى سػكؽ العمػ  ,بشػك

أق ػػكػ كادراكي ػػـ لحق ػػكقيـ ككاجب ػػاتيـ  ,كالمش ػػاركة الفاعم ػػة ف ػػي جميػ ػ نػ ػكاحي الحي ػػاة  ,السياس ػػية

كاالقتصػ ػػادية كاالجتماعيػ ػػة كأف ال يكػ ػػكف دكرىػ ػػـ سػ ػػمبي فػ ػػي ىػ ػػذا المجتم ػ ػ مػ ػػف أج ػ ػ التصػ ػػدؼ
لمحاكالت االحت ؿ سكا ً في التكس االستيطاني أك زيادة الفرقة بيف أبنا الشعب الكاحد .
ثالث ا  :األسس والركائز التي بنيت عمييا اتستراتيجية المقترحة :

يرػ الباحث أنو لبنا ىذه االستراتيجية ال بػد مػف أسػس كركػامز تسػتند إلييػا حتػى تػؤتي

مارىا عمى أكم كجو في اعتقاد الباحث ك ىي :
الد ارس ػػات الس ػػابقة ف ػػي مج ػػاؿ تعم ػػيـ الكب ػػار  ,حي ػػث أف ى ػػذه الد ارس ػػات بين ػػت أف ىن ػػاؾ

العديػػد م ػػف المعكق ػػات الت ػػي تكاج ػػو بػ ػرام مح ػػك ا مي ػػة كتعم ػػيـ الكب ػػار كعرت ػػت لمجمكع ػػة م ػػف
التكصػػيات لمعالجػػة ىػػذه المعكقػػات  .كمػػا أنػػو ال غنػػى عػػف االسػػتفادة مػػف تجػػارب بعػػض الػػدكؿ
العربية كا جنبية في ىػذا المجػاؿ كالتػي خاتػت ىػذه التجربػة لسػنكات عػدة كعممػت عمػى كتػ

الحمكؿ لممشك ت التي تعترتيا ف بد مف أخػذ العبػر كالػدركس المسػتفادة مػف ىػذه التجػارب .
كما ال ينسى الباحػث تجػارب بعػض المؤسسػات المحميػة العاممػة فػي ىػذا المجػاؿ كالتػي ليػا بػاع
طكي كجمعية الي ؿ ا حمر لقطاع غزة  .أيتًا مف خ ؿ د ارسػة كاقػ برنػام محػك ا ميػة ك

تعميـ الكبار بمحافظات غزة  ,ك تحمي نتام الدراسة الميدانيػة التػي قػاـ بيػا الباحػث  ,ك مقابمػة

ا فػ ػراد ذكؼ الع ق ػػة كال ػػذيف لي ػػـ ب ػػاع طكيػ ػ بي ػػذا المج ػػاؿ  .كأخيػ ػ اًر رب ػػط كػ ػ ذل ػػؾ باإلمكان ػػات
المادية المتكافرة كخاصة بعد الحصار المتركب عمى سكاف محافظات غزة .

رابعا  :مجاتت اتستراتيجية المقترحة :
أ) فمسفة وأىداف مراكز محو األمية وتعميم الكبار بفمسطين :
-

حصمت بعض فقرات مجاؿ الفمسفة كا ىداؼ عمى درجة أق بالنسبة لباقي الفقرات كىي :
تعتمد االتجاىات الحدي ة في تطكير أساليب التعميـ كديمقراطية التعميـ .

 -تطكر قدرات الكبار عمى تخطيط ا نشطة التعميمية في المستقب .

 تعتمد التحديث المستمر لمحتكػ المناى التعميمية بما يكاكب التقدـ التكنكلكجي .ولمعالجة جوانب القصور في مجال الفمسفة واألىداف يقترح الباحث :
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اسػػتخداـ الط ػػرؽ ك ا س ػػاليب الحدي ػػة ف ػػي تط ػػكير التعمػػيـ بم ػػا ال يتع ػػارض م ػ خصكص ػػية الش ػػعب

الفمسػػطيني ,كػػكف بع ػػض ىػػذ الط ػػرؽ كا سػػاليب ال تناس ػػب المجتم ػ الفمس ػػطيني  ,كاسػػتخداـ المكس ػػيقى

كالغنػا فػػي التعمػػيـ مػ ً ,ك العمػ عمػػى إشػراؾ الكبػار فػػي التخطػػيط لألنشػطة كالبػرام المسػػتقبمية كالتػػي

تيميػػـ  ,كػػكنيـ أدرػ بمػػا يناسػػب احتياجػػاتيـ  ,لتكػػكف ىػػذه ا نشػػطة كالب ػرام نابع ػ ًة مػػنيـ فيعمم ػكا عمػػى
تنفيػػذىا بجػػد ك اجتيػػاد .كمػػا يػػرػ الباحػػث تػػركرة اعتمػػاد التحػػديث المسػػتمر لممنػػاى ك ػ خمػػس سػػنكات
تقريبًا بما يت

ـ م التقدـ التكنكلكجي السري في العالـ بحيػث تحػكؼ المنػاى كػ مػا ىػك جديػد كحػديث

كقاب لمتنفيذ عمى أرض الكاق .

ب) العمميات (اإلدارة-التنظيم-التقويم)
حصمت بعض فقرات مجاؿ العمميات عمى درجة أق بالنسبة لباقي الفقرات كىي :
 -تكجد استراتيجية كاتحة الستقطاب المستفيديف مف البرام .

 -يخت النظاـ ةلية كاتحة كدقيقة إلنيا تكميف المعمـ المقصر .

 يدرب المعممكف قب كأ نا البرنام . -ت يب المعمـ المميز كتجديد عقده .

ولمعالجة جوانب القصور في مجال العمميات يقترح الباحث :
تعم ػػيـ اس ػػتراتيجية تعم ػػيـ الكب ػػار  ,كالت ػػي أص ػػدرتيا ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ  ,كم ػػا ج ػػا ف ػػي

الجانػػب النظػػرؼ مػػف ىػػذه الد ارسػػة عمػػى جميػ م اركػػز محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار ؛ لكػػي يتسػػنى لك ػ

معمػػـ ق ار تيػػا كفيػػـ مػػا جػػا فييػػا  .كػػذلؾ ال بػػد مػػف كتػ آليػػة كاتػػحة كدقيقػػة  ,بحيػػث يػػتـ إعفػػا

المعمػػـ المقصػػر كمعاقبتػػو إداري ػاً  ,م ػ  :كقػػف ترقيتػػو لعػػاـ  ,كاسػػتبدالو بمعمػػـ آخػػر  ,كػػكف المعمػػـ

يعتبر ركيزة أساسية مف ركػامز التعمػيـ  ,كأيتػًا يجػب أف يختػار لبرنػام محػك ا ميػة كتعمػيـ الكبػار
المعممكف الػذيف لػدييـ الرغبػة فػي العمػ فػي ىػذا المجػاؿ شػريطة أف يتمقػكا دكرات تػؤىميـ لمعمػ مػ
الكبػار  ,دكرة قبػ العمػ بالبرنػام كدكرات أ نػا العمػ بالبرنػام  ,لكػي يسػتطي المعمػـ أف يتعامػ

مػ الكبػػار كيمػػـ بخصامصػػيـ الجسػػمية كالمعرفيػػة كالكجدانيػػة كمػػا تقػػدـ فػػي الجانػػب النظػػرؼ مػػف ىػػذه
الد ارسػػة  .كمػػا يجػػب العم ػ عمػػى كت ػ ح ػكافز ماديػػة إف أمكػػف لممعمػػـ المميػػز  ,أك ح ػكافز إداريػػة
كترقيتو في سمـ الدرجات أك إعفا أبناؤه مف الرسكـ الدراسية في المػدارس الحككميػة  ,كػ ذلػؾ مػف

شلنو أف يفع ىذا البرنام الياـ بنا الشعب الفمسطيني.
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ج) المخرجات :
حصمت بعض فقرات مجاؿ المخرجات عمى درجة أق بالنسبة لباقي الفقرات كىي :
 يمتمؾ الدارس القدرة عمى التفكير المكتكعي السميـ . يدرؾ الدارس أف مشكمة ا مية ليا ع قة بالتخمف التكنكلكجي . -يكظف الدارس الكسام التكنكلكجية في العممية التعميمية .

ولمعالجة جوانب القصور في مجال المخرجات يقترح الباحث :
إ ار مناى محك ا ميػة كتعمػيـ الكبػار با نشػطة كالتمػاريف التػي تتطمػب مػف الكبػار التفكيػر
الس ػػميـ ف ػػي الكص ػػكؿ إل ػػى الحػ ػ كع ػػدـ اعتمادى ػػا عم ػػى الحف ػػع كاالس ػػتظيار  ,فق ػػد أ بت ػػت الد ارس ػػات
الحدي ػة عػدـ فاعميػة التعمػػيـ القػامـ عمػى الحفػػع كاالسػتظيار  ,فتجػد الػػدكؿ المتقدمػة كاليابػاف كغيرىػػا

تعتمػد فػػي مناىجيػػا عمػػى التفكيػػر كالفيػػـ  ,كمػػا يجػػب بيػػاف الع قػػة بػػيف ا ميػػة كالتخمػػف التكنكلػػكجي
لمكبار لكي يدرككا خطػكرة ا ميػة كالجيػ  ,فػالك ير ال يػدرككا خطػكرة ا ميػة كأنيػا سػبب مػف أسػباب
التخمف التكنكلكجي الذؼ تمر بو العديد مف دكؿ العالـ  ,كما يجب أيتًا حػث الكبػار عمػى تكظيػف
الكسػػام التكنكلكجيػػة الحدي ػػة كػػا جيزة المحمكلػػة كغيرىػػا فػػي العمميػػة التعميميػػة بمػػا يتناسػػب كطبيعػػة
الدركس التي يتعممكنيا .
د) المعوقات التي تواجو تعميم الكبار بمراكز محو األمية وتعميم الكبار

حصمت بعض فقرات مجاؿ المعكقات عمى درجة كبيرة كأخرػ متكسطة كىي :

 تعف الحافز المادؼ الذؼ يقدـ لمدارسيف ليحفز عمى الحتكر . قصكر في حم ت الدعاية كاإلع ف . انتشار بعض المفاىيـ الخاطمة المتعمقة بتعميـ الكبار بفمسطيف . -تسرب الكبار بعد فترة مف التحاقيـ بالمراكز .

 نقص التنسي م المنظمات الداعمة لجيكد محك ا مية كتعميـ الكبار . قمة كفاية االعتماد المالي لدعـ ا نشطة . تعف التنسي بيف ا جيزة المختمفة لمقتا عمى مشكمة ا مية . انخفاض نظاـ أجكر كحكافز كمكاف ت العامميف . قمة استخداـ الكسام التعميمية الحدي ة . -بعد المراكز عف مساكف الكبار .

 ندرة اشتراؾ الكبار في التخطيط لبرام محك ا مية كتعميـ الكبار . افتقار البرنام ةلية كاتحة لمتابعة غياب الكبار. -فتكر جيكد التعميمات الرسمية حكؿ برام محك ا مية.

 صعكبة إقناع بعض المسمكليف بجدكػ البرام .545

يعتبر مجاؿ المعكقػات فػي نظػر الباحػث مػف المجػاالت اليامػة  ,كػكف العديػد مػف الد ارسػات

السابقة بينت أف ىناؾ العديد منيا كالتي تعكؽ تقدـ برنام محك ا ميػة كتعمػيـ الكبػار فػي أك ػر مػف
دكلة  ,بالرغـ مف الجيكد المبذكلة في ىذا المجاؿ .
كلمعالج ػػة جكان ػػب القص ػػكر ف ػػي مج ػػاؿ المعكق ػػات يقت ػػرح الباح ػػث ع ػػدة إجػ ػ ار ات يمك ػػف إجمالي ػػا ف ػػي

اةتي:

 العمػ عمػػى تقػػديـ حػكافز ماديػػة لمكبػػار ليحفػػزىـ عمػػى الحتػػكر  ,أك تقػػديـ تسػػيي ت ليػػـ س ػكا ًبنعف ػػا أبن ػػاميـ م ػػف الرس ػػكـ المدرس ػػية ف ػػي ح ػػاؿ التح ػػاقيـ بم ارك ػػز مح ػػك ا مي ػػة كتعم ػػيـ الكب ػػار
كالتزاميـ بالدراسة فييا .

 دعكة جمي اإلذاعات المحمية إلى شف حممة عمى ا مية كدعكة المػكاطنيف ا ميػيف إلػى التحػررمف أميتيـ كبياف خطكرة ا مية كأترارىا بالنسبة ليـ كبالنسبة لممجتم كك .

 دعػػكة ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ لتكزي ػ اإلع نػػات الخاصػػة بمحػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار عمػػى جمي ػالمػػدارس الط ػ ع كافػػة المعممػػيف كالمعممػػات عمييػػا ليتسػػنى ليػػـ إب ػ غ أقربػػاميـ أك جي ػرانيـ مػػف
ا مييف .
 العمػ عمػى تكتػي المفػاىيـ الخاطمػة المتعمقػة بتعمػيـ الكبػار ,مػف خػ ؿ بػرام اإلذاعػة المرميػػةكالمسػػمكعة  ,فػػالبعض يعتقػػد أف تعمػػيـ الكبػػار مػػا ىػػك إال محػػك ا ميػػة اليجاميػػة فقػػط  ,كيصػػكر
ك مف يمتح بيذه المراكز أنو ال يعرؼ الق ار ة كال الكتابة مطمقًا ,كأنو أق مف غيره .

 العم ػ عمػػى من ػ تسػػرب الكبػػار بعػػد التحػػاقيـ بػػالمراكز مػػف خ ػ ؿ تقػػديـ ح ػكافز ماديػػة تػػرغبيـبالحت ػػكر  ,ككتػ ػ عقكب ػػة لم ػػف يت ػػرؾ ى ػػذه الم ارك ػػز كحرمان ػػو التق ػػدـ ؼ كظيف ػػة داخػ ػ ك ازرة

التربية كالتعميـ م ً مالـ يكم دراستو .

 -زي ػػادة التنس ػػي مػػ المنظم ػػات كالمؤسس ػػات الدكلي ػػة كالمحمي ػػة كمؤسس ػػة التع ػػاكف ال ػػدكلي التابع ػػة

لمجمعيػػة ا لمانيػػة لتعمػػيـ الكبػػار كجمعيػػة الي ػ ؿ ا حمػػر لقطػػاع غ ػزة لتك يػػف الجيػػكد المبذكلػػة

كطمب الدعـ المالي لتنفيػذ الخطػط كالػدكرات التػي تنػكؼ ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ القيػاـ بيػا  ,كأيتػًا

لتبادؿ الخبرات في ىذا المجاؿ م الدكؿ العربية كمصر  ,السعكدية كا ردف كغيرىػا مػف الػدكؿ
العربية كالتي ليا باع طكي في مجاؿ محك ا مية كتعميـ الكبار .

 زيػػادة االعتمػػاد المػػالي المقػػدـ لػػدعـ ا نشػػطة  ,مػػف خ ػ ؿ تخصػػيص مبػػال ماليػػة مػػف الرسػػكـالمدرسػية  ,كحػث أكليػػا ا مػكر الميسػػكريف عمػى التبػػرع لصػال دعػػـ بػرام محػػك ا ميػة كتعمػػيـ
الكبار .

 العم عمػى زيػادة التنسػي بػيف ا جيػزة المختمفػة كػالتعميـ كالصػحة كالشػرطة كالقتػا كا كقػاؼكغيرىا لمقتا عمى مشكمة ا مية .
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 زيػادة أجػػكر كحػكافز كمكافػ ت العػامميف كخاصػػة غيػػر المتفػػرغيف كمػد ار الم اركػػز  ,كاإلسػراع فػػيصرؼ ىذه المكافمات  ,كػكف ىػؤال العػامميف يشػعركف بالتػي لعػدـ تمقػييـ ليػذه المكافػ ت منػذ
فترة طكيمة  ,كخاصة بعد االنقساـ البغيض بيف شطرؼ الكطف .

 حػػث المعممػػيف فػػي البرنػػام عمػػى اسػػتخداـ كافػػة الكسػػام التعميميػػة الحدي ػػة المتػػكفرة مػػا أمكػػف ,كعػػدـ االسػػتخفاؼ بفاعميتيػػا فػػي التعمػػيـ  ,فالكبػػار م ػ الصػػغار يحتػػاجكف إلػػى كسػػام تعميميػػة
تعينيـ عمى الفيـ كتجذبيـ لمتعمـ .
 العمػ عمػػى تػػكفير الكسػػام التعميميػػة الحدي ػة كالحاسػػكب كجيػػاز العػػرض (البركجكتػػكر) كغيرىػػامػػف قب ػ كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ لجمي ػ الم اركػػز كاالسػػتفادة ممػػا ىػػك مكجػػكد فػػي المػػدارس لصػػال
البرنام  ,حيث أف ىناؾ العديد منيا في المدارس لكنو غير مستغ لصال البرنام .
 العم ػ ػ عمػ ػػى تػ ػػكفير م اركػ ػػز بػ ػػالقرب مػ ػػف مسػ ػػاكف الكبػ ػػار كخاصػ ػػة فػ ػػي شػ ػػماؿ غ ػ ػزة كالكسػ ػػطىكخػػانيكنس  ,حيػػث أف بعػػد الم اركػػز يتطمػػب مػػف الكبػػار دف ػ أج ػرة مكاص ػ ت كالػػبعض ال يممػػؾ
الماؿ لينف عمى أسرتو فكيف سينف ىذا الماؿ عمى المكاصػ ت  ,أك تػكفير كسػيمة نقػ لػنقميـ
مف أماكف سكناىـ إلى أماكف ىذه المراكز .
 العم ػ ػ عمػ ػػى اش ػ ػراؾ الكبػ ػػار فػ ػػي التخطػ ػػيط لب ػ ػرام محػ ػػك ا ميػ ػػة كتعمػ ػػيـ الكبػ ػػار كػ ػػكنيـ أعمػ ػػـباحتياجػ ػػاتيـ مػ ػػف غيػ ػػرىـ  ,لكػ ػػي تمبػ ػػي طمكحػ ػػاتيـ كتسػ ػػاعدىـ فػ ػػي تكظيػ ػػف مػ ػػا يتعممكنػ ػػو فػ ػػي
أعماليـ.
 العم عمى متابعة غياب الكبار حاؿ عدـ حتكرىـ ,كاالتصاؿ بيػـ عمػى ىػكاتفيـ ا رتػية أكالمحمكل ػػة  ,أك م ػػف خػ ػ ؿ زم مي ػػـ ف ػػي الم ارك ػػز ,كمعرف ػػة س ػػبب غي ػػابيـ كمت ػػابعتيـ كتش ػػجيعيـ

كحتيـ عمى الحتكر كتقديـ المساعدة لمف يحتاجيا منيـ .
-

العم ػ عمػػى تك يػػف التعميمػػات الرسػػمية الخاصػػة بب ػرام محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار مػػف خ ػ ؿ

إصػدار النشػرات الدكريػػة عمػػى فتػرات متقاربػػة ليشػػعر المعممػػكف كالكبػػار بلىميػػة البرنػػام كبجديػػة
الك ازرة في متابعتو .

 دعػكة ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ إلػى عقػػد المزيػػد مػف االجتماعػػات مػ المسػمكليف سػكا ً فػػي الػػك ازرة أكمػػف الساسػػة إلقنػػاعيـ بلىميػػة ىػػذا البرنػػام كدكره فػػي خدمػػة المجتم ػ كالرقػػي بػػو كفػػي تطػػكير
قدرات الكبار ,كح يـ عمى اتخاذ اإلج ار ات المناسبة لمساعدة الك ازرة في عمميا .
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يــرى الباحــث أن مجــال محــو األميــة وتعمــيم الك بــار ت يقــف عنــد الــدور الفــردي المقــدم وت بــد مــن
مشاركة المجتمع بمؤسساتو المتنوعة  ،فيما يمي عرض لذلك :
أو ات  :عمى صعيد الجامعات :
 أف يككف شرط تخرج ك طالب مػف الجامعػة كخاصػة طمبػة كميػة التربيػة ىػك محػك أميػة شػخصأك أك ر طيمة فترة دراستو في الجامعة .

 فت قسـ خاص بتعميـ الكبار في الجامعات الفمسطينية عامة كفي محافظات غزة خاصة . عقػػد العديػػد مػػف الػػدكرات لمخ ػريجيف كمكاكبػػة التطػػكر بلسػػعار رمزيػػة ليتسػػنى لمجمي ػ المشػػاركةفييا.
 زيادة عدد المكاد التي تبحث في سيككلكجية تعميـ الكبار .ثاني ا  :عمى صعيد وزارة التربية والتعميم :
 إلػزاـ جميػ مػف يتقػدمكف لمزاكلػة مينػة التعمػيـ أف يكػكف شػرط ت بيػتيـ ىػك أف يمحػك كػ شػخصمنيـ أمية شخص أك أف يعطي دكرة مجانية لمكبار في مجاؿ تخصصو .

 بالنسبة لممعمميف  ,كت مكافمة مالية أك ترقية في سمـ الدرجات أك تخفيػف حصػة أك حصػتيفلك معمـ يعم عمى محك أمية شخصيف أك أك ر .

 إل ػزاـ كافػػة المؤسسػػات الخاصػػة التػػي تتب ػ ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ مػػف مػػدارس خاصػػة أك ريػػاضا طفػػاؿ أك جامعػػات أك غيرىػػا بفػػت فصػ لمحػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار كشػػرط لقبػػكؿ التػػرخيص
لممؤسسة .

 عقد دكرات لمكبار في شتى التخصصات سكا ً كانكا خريجي جامعات أـ غير متعمميف مجاناً.ثالث ا  :بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني :
إل ػزاـ كػ ػ مصػػن أك مؤسس ػػة أك جمعي ػػة بنيقػػاؼ تش ػػغي أؼ شػػخص م ػػا ل ػػـ يتحػػرر م ػػف ا مي ػػة
خ ؿ عاميف أك

ة عمى ا ك ر كمف يخالف ذلؾ يتـ إيقاع مخالفة عميو  ,كيػتـ التحقػ مػف ذلػؾ مػف

خ ؿ امتحاف يعقد ليؤال العماؿ .
رابعا  :بالنسبة لإلعالم :
 دعػػكة الساسػػة التخػػاذ ق ػ اررات حاسػػمة كس ػريعة لمعم ػ عمػػى إصػػدار تش ػريعات تم ػزـ الجمي ػ عمػػىالتحرر مف أميتيـ  ,مف خ ؿ المقاب ت اإلذاعية كالمرمية .

 دعكة ك متعمـ إلى التطكع لمعم فػي ىػذا المجػاؿ لمقتػا عمػى ا ميػة حتػى ال يكػكف لػدينا أؼأمي في المجتم .
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خامسا :بالنسبة لمبمديات وشركة الكيرباء :
م ػػن مكافم ػػة لم ػػف يتح ػػرر م ػػف ا مي ػػة سػ ػكا ً بنعفام ػػو م ػػف التػ ػريبة عم ػػى م ػػدار ع ػػاـ أك تخف ػػيض رس ػػكـ
االشتراؾ ,أك عم خصكمات عمى الفكاتير لمدة معينة .

سادسا :عمى صعيد الحكومة والمجمس التشريعي :
إصدار تشريعات كأكامر إلى م اركػز الشػرطة كالمحػاكـ لمتفتػيش عػف ا ميػيف مػف خػ ؿ محاتػر التػبط
كالتحقيقات كالمعام ت الخاصة بالمحاكـ .
سابعا  :عمى صعيد وزارة النقل والمواصالت :
بالنسبة لمسامقيف عدـ إعطا رخصة القيادة إال لمف تحرر مػف ا ميػة كالتحػ بلحػد م اركػز محػك
ا مية كتعميـ الكبار كاحتار شيادة بذلؾ ـ عم امتحػاف لمتلكػد مػف أنػو لػـ يحصػ عمػى الشػيادة بنػا ً
عمى المعرفة أك الكاسطة .
ثامن ا  :عمى صعيد وزارة األوقاف والشؤون الدينية :
دعكة أممة المساجد إلى بياف خطكرة ا مية كآ ارىا السيمة عمى المجتمػ كالػديف  ,كذكػر اةيػات
كا حاديػث النبكيػة الشػريفة الدالػة عمػى أىميػة العمػـ كبيػاف فتػمو  ,كالػدعكة إلػى عقػد حمقػات العمػـ بشػك
مك ػػف كعق ػػد دكرات أحك ػػاـ ال ػػت كة كالتجكيػػد ل ػػيس لممتعمم ػػيف فق ػػط ب ػ لم ػػف ال يس ػػتطي القػ ػ ار ة كالكتاب ػػة

أيت ػًا ,كتخصػػيص مكػػاف فػػي بعػػض المسػػاجد لتعمػػيـ الكبػػار كالعم ػ عمػػى محػػك أميػػتيـ كتػػدريبيـ عمػػى
برام الحاسكب كا شغاؿ اليدكية التي مف الممكف أف تساعدىـ في حياتيـ .

وخالصة القول أن الدور الذي يجـب أن تقـوم بـو ىـذه الـو ازرات لـيس مقصـورا عمييـا لوحـدىا

ولكن يجب إشراك جميـع الـو ازرات بمـا فييـا مجمـس الـوزراء لكـي يقـوم الجميـع بـ دوارىم المنوطـة بيـم
كل في وزارتو وبحسب إمكاناتو .
ٌ
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التوصيات :
مف خ ؿ نتام االستبانة كالزيارات الميدانية لممراكز يكصي الباحث بما يمي:
 )3تنشيط دكر كسام اإلع ـ كدعميا مادياً كبشرياً كفنياً في مجاؿ محػك ا ميػة كتعمػيـ الكبػار مػف
أج التغمب عمى العقبات التي تكاجو البرنام .

 ).ت ػػركرة قي ػػاـ ال ػػك ازرة بت ػػكفير أم ػػاكف مناس ػػبة لمبرن ػػام  ,م ػ ػ اتخ ػػاذ الم ػػدارس ال انكي ػػة ب ػػدالً م ػػف
ا ساسية كمراكز  ,كالعم عمى تكفير كسام نق لمكبار ليتمكنكا مف الحتكر إلى المراكز.

 )1تػػركرة م ارعػػات ا كقػػات المناسػػبة لمكبػػار ليتمكن ػكا مػػف الحتػػكر  ,كػػكف بعػػض الم اركػػز تعم ػ
عند الساعة العاشرة صباحًا كبعتيا عند الخامسة مسا ً .
 )3تكفير القرطاسية كا دكات ال زمة لمكبار  ,لترغيبيـ بالحتكر .
 )2اإلسراع في صرؼ مكافمات العامميف بالبرنام كخاصة مد ار المراكز .
 )7ت ػػكفير اإلت ػػا ة المناسػ ػػبة كخاصػ ػ ًة لمم ارك ػػز التػ ػػي تعمػ ػ ل ػػي ً كذلػ ػػؾ بت ػػكفير م ػػاتكر كيربػ ػػا أك
بطاريات مناسبة .
 )6تػػركرة تك يػػف زيػػارات المسػػؤكليف بالبرنػػام مػػف أج ػ االسػػتماع إلػػى ىمػػكـ كمشػػاك العػػامميف
بالبرنام .
 ).عقد الدكرات كالندكات لمعامميف بالبرنام سكا ً بػك ازرة التربيػة كالتعمػيـ أك بجمعيػة اليػ ؿ ا حمػر
لقطاع غزة مف أج تبادؿ الخبرات فيما بينيـ كاالستفادة منيا .
 )7دعػكة المؤسسػػة ا لمانيػػة لتعمػػيـ الكبػار إلػػى تك يػػف كزيػػادة دكراتيػا لممعممػػيف بحيػػث تشػػم جميػ
العامميف بالبرنام في كافة محافظات فمسطيف .

 )3.تكفير الكسام التعميمية لجذب انتباه الكبار كزيادة فيميـ لممكاد التي يتعممكنيا .
 )33اإلسػ ػراع ف ػػي إص ػػدار الش ػػيادات لمكب ػػار كتكػ ػريميـ كاالحتف ػػا بي ػػـ بع ػػد تخ ػػرجيـ مباشػ ػرة كع ػػدـ
اإلبطا في ذلؾ ليتمكف المجتيدكف منيـ مف متابعة دراستيـ لكي ال تفتر عزامميـ .

 )3.مراعاة تقارب أعمار الكبار في الصف الكاحد مػا أمكػف كػكف بعػض الكبػار يشػعر بالخجػ مػف
كجكده بيف مف ىـ أصغر منو سنًا .

 )31تػكفير ا ػػاث كالمكػػاف المناسػػب لمػتعمـ لمكبػػار كخاصػػة فػػي م اركػز اإلصػ ح  ,كم ارعػػاة تجديػػده
حاؿ تمفو أك عدـ مناسبتو لمفمة العمرية المكجكدة .

 )33كت فمسفة تربكية كاتحة لبرنام محك ا مية كتعميـ الكبار .
 )32إعادة النظر في المناى المقررة .

 )37تطكير طرؽ التدريس إلى اإل ارة كالتشكي .

 )36كت دلي لممعمـ لك مقرر يبيف الكسام المستخدمة كطرؽ التدريس المناسبة .
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 )3.كت مقررات متخصصة لممرأة تساعدىا عمى مجابية مشاك الحياة كالتخمص منيا .
المقترحات :
في تك نتام الدراسة الحالية يقترح الباحث ما يمي :
 )3عم دراسات مما مة حكؿ المكتكع بلخذ آ ار ا مييف ك الكبػار حػكؿ كاقػ البرنػام كالمعكقػات
التي تعترض البرنام

.

 ).إجػ ار د ارسػػة مما مػػة بمحافظػػات التػػفة الغربيػػة كمقارنػػة النتػػام لمكصػػكؿ إلػػى اسػػتراتيجية لكافػػة
محافظات الكطف .

 )1إج ار دراسات أخرػ مما مة في تك تجارب بعض الدكؿ العربية كا جنبية .

 )3دعكة الباح يف إلى تناكؿ المكتكع مف جكانب أخرػ قد تككف غابت عف ذىف الباحث .
 )2إقام ػػة م ػػؤتمرات ح ػػكؿ تعم ػػيـ الكب ػػار باستت ػػافة خبػ ػ ار ع ػػرب كأجان ػػب م ػػف أجػ ػ االطػ ػ ع عم ػػى
تجارب دكليـ في ىذا المجاؿ .

 )7التعدي في مناى البرنام ك عػدـ اقتصػارىا عمػى محػك ا ميػة القراميػة كتعمػيـ الكتابػة فقػط ,بػ
تػ ػػدريب الكبػ ػػار عمػ ػػى أمػ ػػكر حياتيػ ػػة تيميػ ػػـ  ,كػ ػػالتطريز كالخياطػ ػػة كالطيػ ػػي لةنػ ػػاث هك النجػ ػػارة
كالحدادة لمذككر م ً .كادخاؿ مادة التكنكلكجيا تمف مكاد البرنام .
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المصادر و المراجع :
 أو ات  :القران الكريم

 ثانيا  :المراجع العربية :
 .1إب ػراىيـ  ,إب ػراىيـ دمحم ك دمحم  ,عبػػد ال ارتػػي إب ػراىيـ ( :)2000اســـتراتيجيات تعمـــيم الكبـــار فـــي
.2

.3

المناطق األكثر احتياجا  .القاىرة  :مكتبة ا نجمك المصرية .

إبػ ػراىيـ  ,مج ػػدؼ عزي ػػز ( :)2008تعم ػػيـ الكب ػػار كتحقيػ ػ التنمي ػػة البشػ ػرية ف ػػي ع ػػالـ مت ػػرب .
المــؤتمر الســنوي الســادس  -تطػػكير ب ػرام كمنػػاى تعمػػيـ الكبػػار فػػي تػػك الجػػكدة -مصػػر ,

م  , 1ص ص.247 - 237.

إب ػراىيـ  ,دمحم إب ػراىيـ ( :)2007نمػػكذج مقتػػرح لتحدي ػػد مفيػػكـ تعمػػيـ الكبػػار كمجاالت ػػو  .آفـــاق

جديدة فى تعميم الكبار -مصر ,ع .39-17 ,6

.4

إبراىيـ  ,دمحم إبراىيـ ك آخػركف ( :)2009تعميم الكبـار فـي الـوطن العربـي  .ط , 1عمػاف :دار
الفكر.

.5

أبػػك حشػػيش  ,بسػػاـ دمحم ك مرتجػػى  ,زكػػي رمػػزؼ ( :)2010تطػػكير نظػػاـ التعمػػيـ ا ساسػػي فػػي
فمسطيف في تك تجارب بعػض الػدكؿ ا جنبيػة كالعربيػة  .مجمـة البحـوث والدراسـات التربويـة
الفمسطينية –فمسطين  .ع , 15ص ص.119-1.

.6
.7

أبػك عػ ـ  ,رجػػا محمػكد ( : )1998منــاىج البحــث فــي العمــوم النفســية والتربويــة  .القػػاىرة:
دار النشر لمجامعات .
أحمد  ,عبد

فرغمي ( :)2012كاق تعميـ الكبار بمراكز محك ا مية بالجماىيرية الميبيػة فػي

تػك معػايير الجػكدة  .مجمــة كميـة التربيـة ب ســيوط – مصـر  ,مػ  , 28ع , , 1ص ص .
. 88-328
.8

أحمػػد  ,ع ػزاـ عبػػد النبػػي ك عبػػد الج ػكاد  ,مػػركة عػػزت ( :)2012آليػػات تفعي ػ دكر مؤسسػػات
المجتمػ المػدني فػي تعمػيـ الكبػار بمصػر فػي تػك معػايير الكاليػات المتحػدة االمريكيػة  .مجمـة
التربية -قطر  ,س  ,41ع  , ,177ص ص.184 - 101.

.9

أحمد  ,دمحم عباس (:)1975مشركع محك ا مية بدكلة البحريف  .ندوة تنميـة المـوارد البشـرية
في الخميج العربي – البحرين  ,,ص ص .268-253 .

 .10أحمػ ػ ػ ػػد ,ىالػ ػ ػ ػػة عبػ ػ ػ ػػد المػ ػ ػ ػػنعـ ( :)2009إدارة المعرفػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػدخ لتفعي ػ ػ ػ ػ صػ ػ ػ ػػناعة الق ػ ػ ػ ػ اررات
االس ػ ػ ػػتراتيجية لمؤسس ػ ػ ػػات تعم ػ ػ ػػيـ الكب ػ ػ ػػار ف ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػػكطف العرب ػ ػ ػػي –د ارس ػ ػ ػػة تحميمي ػ ػ ػػة  .آفــــــــاق
جديدة فى تعميم الكبار -مصر ,ع .262 - 215 ,8
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 .11بكيػػر  ,عامشػػة ( :)2005الكفايػػات التعميميػػة ا ساسػػية مػػف كجيػػة نظػػر معممػػي محػػك ا ميػػة
العػػامميف فػػي الم اركػػز الحككميػػة التابعػػة لػػك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي فػػي فمسػػطيف  .المــؤتمر
السنوي الثالث  -معمـ الكبار في القرف الحادؼ كالعشركف -مصر .338 - 307 ,

 .12بيػػكمي  ,عبػػد

( :)2010المركنػػة فػػي إدارة مؤسسػػات تعمػػيـ الكبػػار غيػػر الحككميػػة  :خب ػرات

كتجػػارب عػػدة دكؿ  .المــؤتمر الســنوي الثــامن ( المنظمػػات غيػػر الحككميػػة كتعمػػيـ الكبػػار فػػي

الكطف العربي – الكاق كالرؤػ المستقبمية ) -مصر  ,ص ص.1188-1169.

 .13ترجم ػػاف  ,عب ػػد ال ػػرحيـ ( :)1984تجرب ػػة المممك ػػة العربي ػػة الس ػػعكدية ف ػػي مج ػػاؿ مح ػػك ا مي ػػة
كتعميـ الكبار  .التربية المستمرة-البحرين  ,س , 5ع ,, 8ص ص. 129-121 .

 .14تكفيػ ػ  ,محس ػػف ( :)2012حم ػػـ النيت ػػة ب ػػيف أمي ػػة الف ػػرد كأمي ػػة الدكل ػػة  .المـــؤتمر الســـنوي
العاشـر -تعمػػيـ الكبػار كالتنميػػة المسػتدامة فػػي الػكطف العربػػي  -مركػز تعمػػيـ الكبػار  -جامعػػة
عيف شمس  -مصر  ,,ص ص . 93-69 .
 .15جبري  ,الجي ني بشير ( :)1991تعمـيم الكبـار والتربيـة المسـتمرة مبـادئ وتطبيقـات .ط, 1
طرابمس  :منشكرات الجامعة المفتكحة .
 .16الجركانػ ػػي  ,ناديػ ػػة عبػ ػػد الج ػ ػكاد ( :)2002المعكقػ ػػات التػ ػػي تكاجػ ػػو تنفيػػػذ ب ػ ػرام محػ ػػك ا ميػ ػػة
بالجمعي ػػات ا ىمي ػػة  .مجمـــة كميـــة اآلداب – جامعـــة المنصـــورة – مصـــر , , 32,ص ص.
.456-355

 .17الجزرؼ  ,مجد الديف أبي السعادات المبارؾ بػف دمحم ابػف ا يػر ( :)1972جـامع األصـول فـي
أحاديث الرسول .ج . 8القاىرة  :مكتبة الحمكاني .
 .18الجن ػ ػ ػػدؼ  ,ياس ػ ػ ػػر مص ػ ػ ػػطفى عم ػ ػ ػػي ( :)2011آلي ػ ػ ػػات العمػ ػ ػ ػ ف ػ ػ ػػي مج ػ ػ ػػاؿ تعم ػ ػ ػػيـ الكب ػ ػ ػػار .
مـــــؤتمر ثــــــورة  25ينـــــاير ومســــــتقبل التعمـــــيم فــــــي مصـــــر ( معي ػ ػػد الد ارس ػ ػػات التربكي ػ ػػة -
جامعة القاىرة)  -مصر  ,,ص ص.276 - 261.

 .19الحاج  ,دمحم سعيد ( :)2013رؤية مستقبمية لتطكير بػرام تعمػيـ الكبػار فػي الجميكريػة اليمنيػة
في تك متطمبات مجتم المعرفة  .المؤتمر السنوي الحادي عشر -االرتقػا بتعمػيـ الكبػار

فػػي ال ػػكطف العربػػي كصػ ػكالً لمجتم ػ المعرف ػػة  -مركػػز تعم ػػيـ الكبػػار  -جامع ػػة عػػيف ش ػػمس -

مصر  ,,ص ص .471-449 .

 .20حج ػػازؼ  ,رت ػػا الس ػػيد محم ػػكد ( :)2012تص ػػكر مقت ػػرح لمش ػػركع تعم ػػيـ كتمك ػػيف المجتمع ػػات
الفقيرة كالميمشة في تك مبادغ القرامية مف أج الحياة  .المـؤتمر السـنوي العاشـر -تعمػيـ

الكبػػار كالتنميػػة المسػػتدامة فػػي الػػكطف العربػػي  -مركػػز تعمػػيـ الكبػػار  -جامعػػة عػػيف شػػمس -

مصر  ,,ص ص . 382-363 .
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 .21الحمي ػ ػػدؼ  ,عب ػ ػػد ال ػ ػػرحمف س ػ ػػعد ( :)1977دكر الم ػ ػػدير التنفي ػ ػػذؼ ف ػ ػػي خط ػ ػػط تعم ػ ػػيـ الكب ػ ػػار
م ػ ػ إشػ ػػارة لخطػ ػػط تعمػ ػػيـ الكبػ ػػار فػ ػػي المممكػ ػػة العربيػ ػػة السػ ػػعكدية  .دراســــات جامعــــة الممــــك
سعود – السعكدية  ,م ,,ص ص.272-265 .
 .22خمي ػ  ,ماج ػػدة دمحم عبػػده ك ط ػػاي  ,كريمػػة عنيب ػػة ( :)2014إط لػػة ف ػػي مجػػاؿ محػ ػك ا مي ػػة

كتعميـ الكبار  .المؤتمر السنوي الثاني عشر -تقػكيـ تجػارب تعمػيـ الكبػار فػي الػكطف العربػي
 -مركز تعميـ الكبار  -جامعة عيف شمس  -مصر  ,,ص ص . 400-355 .

 .23الخنكػػاكؼ  ,إب ػراىيـ دمحم إب ػراىيـ ( :)1996تعمــيم الكبــار ومشــكالت العصــر :دراســات وقضــايا
.ط ,2السعكدية  :دار ا ندلس لمنشر كالتكزي .

 .24الدجني  ,إياد عمي ( : )2011دكر التخطيط االستراتيجي فػي جػكدة ا دا المؤسسػي .رسـالة
ماجستير غير منشورة  .جامعة دمش  .سكريا .
 .25الرحيمػػي  ,عػػايض بػػف نػػاف ( :)2012بعػػض المشػػك ت التػػي تكاجػػو ب ػرام محػػك ا ميػػة فػػي
محافظة حفر الباطف  .مجمة القراءة والمعرفة – مصر  ,ع , , 132ص ص.70-23 .
 .26الرقي ػ  .السػػيدة ليمػػى عباسػػي ( :)2014التجربػػة التكنسػػية فػػي مجػػاؿ تعمػػيـ الكبػػار  .المــؤتمر

السنوي الثاني عشر -تقكيـ تجػارب تعمػيـ الكبػار فػي الػكطف العربػي  -مركػز تعمػيـ الكبػار -

جامعة عيف شمس  -مصر  ,,ص ص .348-343 .

 .27الزبيدؼ  ,دمحم عمػر دمحم ال ازىػرؼ ( :)2007تعمػيـ الكبػار كاتجاىػات تطػكيره فػي المممكػة العربيػة
السعكدية (دراسة في المسػتقبميات )  .رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة  ,جامعػة أـ القػرػ ,مكػة
المكرمة  ,المممكة العربية السعكدية .
 .28زيػ ػػداف  ,م ػ ػراد صػ ػػال م ػ ػراد ( :)2001د ارسػ ػػة تقكيميػ ػػة لجيػ ػػكد الييمػ ػػة العامػ ػػة لمحػ ػػك ا مي ػ ػػة
كتعم ػ ػػيـ الكبػػ ػػار فػ ػ ػػي مكاجيػػ ػػة ا ميػػ ػػة بمحافظ ػ ػػة الفيػ ػ ػػكـ  .دراســــــات تربويــــــة واجتماعيــــــة -
مصر  ,م  ,7ع .251 - 213 ,4
 .29السػػعادات  ,خمي ػ إب ػراىيـ ( :)2009آ ار المعممػػيف نحػػك إنشػػا مػػدارس خاصػػة لتعمػػيـ الكبػػار.
المجمة العممية لجامعة الممك فيصل  -العموم اإلنسانية واإلداريـة  ,مػ  ,10ع - 133 ,1
.161

 .30السعيد  ,سػعيد دمحم دمحم ( :)2006برامج تعمـيم الكبـار  :إعـدادىا –تدريسـيا – تقويميـا .ط1
 .القاىرة  :دار الفكر العربي .
2008( ---------------- .31أ) :اتجاىات حدي ة في تخطيط برام محك ا مية كتعمػيـ
الكبار كتنفيذىا كتقكيميا  .آفاق جديدة في تعمـيم الكبـار  -مصـر  ,ع  , 7ص ص - 43 .
.90

511

2008(---------------- .32ب) :إعداد بػرام تعمػيـ الكبػار كتطكيرىػا فػي إطػار الجػكدة
الشػػاممة –تصػػكر مقتػػرح . -المــؤتمر الســنوي الســادس  -تطػػكير ب ػرام كمنػػاى تعمػػيـ الكبػػار
في تك الجكدة -مصر  ,م  , 1ص ص .132 - 103 .

 .33سػكيؾ  ,سػامية إسػػماعي ىاشػـ (  :)2008تنميػػة ميػارات مػػديرؼ المػدارس ال انكيػػة فػي مجػػاؿ
التخطػ ػػيط االسػ ػػتراتيجي فػ ػػي محافظػ ػػات غ ػ ػزة  .رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورة  .الجامعػ ػػة

اإلس مية –غزة  .فمسطيف .

 .34السػػمالكطي  ,إقب ػػاؿ ا ميػػر (:)2012مح ػػك ا ميػػة م ػػدخ لمتنميػػة المس ػػتدامة – نمػػكذج حػ ػكا

المستقب في تمكػيف ا سػرة  .المـؤتمر السـنوي العاشـر – تعمػيـ الكبػار كالتنميػة المسػتدامة فػي

الكطف العربي – مركز تعميـ الكبار – جامعة عيف شمس –مصر  ,ص ص .266-295 .
(" :)2001كاق ػ محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار فػػي فمسػػطيف".

 .35السػػنب  ,عبػػد العزيػػز بػػف عبػػد

مجمة البحوث والدراسات التربوية الفمسطينية  ,العدد الخامس  ,فبراير 2001ـ.

 :)2003(-------------------- .36تعمػ ػػيـ الكبػ ػػار مػ ػػف منظػ ػػكر سياسػ ػػي  .المــــؤتمر

السـنوي األول لمركـز تعمـيم الكبـار – تعمػيـ الكبػار فػي عصػر المعمكماتيػػة ,ص ص -427 .
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 :)2009(-------------------- .37إدارة كتمكي ػ ػ ب ػ ػرام محػ ػػك ا ميػ ػػة فػ ػػي المممكػ ػػة

العربي ػػة الس ػػعكدية  .المـــؤتمر الســـنوي الســـابع ( إدارة تعم ػػيـ الكب ػػار ف ػػي ال ػػكطف العرب ػػي ) -

مصر ,ص ص.206 - 176.

 :)2012(-------------------- .38دكر تعميـ الكبار في التنمية المسػتدامة كتحقيػ

متطمبػػات مجتم ػ المعرفػػة  .المــؤتمر الســنوي العاشــر ( تعمػػيـ الكبػػار كالتنميػػة المسػػتدامة فػػي

الكطف العربي )  -مصر  ,ص ص.223-195.
 .39سػ ػ ػ ػػيف  ,نجيػ ػ ػ ػػب دمحم عبػ ػ ػ ػػد

( :)2007د ارسػ ػ ػ ػػة إحصػ ػ ػ ػػامية لألميػ ػ ػ ػػة كتعمػ ػ ػ ػػيـ الكبػ ػ ػ ػػار فػ ػ ػ ػػي

الػ ػ ػػيمف فػ ػ ػػي الفت ػ ػ ػرة مػ ػ ػػف  . 2005 - 1990المــــــؤتمر الســـــــنوي الخـــــــامس  -اقتصػ ػ ػػاديات

تعميـ الكبار -مصر  , ,ص ص.509 - 498.

 .40الشافعي  ,أحمد عبد الحميد ك كزير  ,دمحم شكرؼ ( :)2001جيكد الييمػة العامػة لمحػك ا ميػة
كتعمػيـ الكبػار فػي مشػكمة ا ميػػة بمحافظػة الشػرقية  :مجمـة كميــة التربيـة بالزقـازيق – مصــر ,
ع,, 39ص ص. 196-135 .

 .41الش ػػافعي  ,زين ػػب رمت ػػاف ( :)2010قت ػػية مح ػػك ا مي ػػة كا كت ػػاع التعميمي ػػة ف ػػي مص ػػر .
السكاف  :بحوث ودراسات – مصر ,ع  , ,79ص ص.93 - 65.

515

 .42الشػػبك  ,سػػعاد مسػػمـ ك الصػػالحي  ,محسػػف محمػػكد ( :)2011االحتياجػػات التدريبيػػة لمعممػػي
الكبار ك محك ا مية في دكلة الككيػت  .مجمة كمية التربية باإلسـكندرية -مصـر ,مػ

21,

ع , , 5ص ص. 86 - 23.
 .43ش ػػحاتو  ,عص ػػاـ محم ػػكد ( :)2011الت ػػدخ المين ػػي لمم ػػنظـ االجتم ػػاعي لزي ػػادة اإلقب ػػاؿ عم ػػى
فصكؿ محك ا مية  .المؤتمر العممي الدولي الرابع والعشرون لمخدمة اتجتماعية ( الخدمػة

االجتماعية كالعدالة االجتماعية )  -مصر  ,م  , 10ص ص. 4753 - 4712.

 .44الصباغ  ,حمدؼ عبدالعزيز ( :)2006الذكا ات المتعددة ك تعمػيـ الكبػار  . :تعمـيم الجمـاىير
تونس  ,س  ,33ع  , ,53ص ص.73 - 55. .45الصػػكفي  ,عبػػد المجيػػد ( :)1979تكامػ جيػػكد محػػك ا ميػػة مػ جيػػكد التنميػػة  .نــدوة كيفيــة
تنفيذ اتستراتيجية العربية لمحو األمية – األردن  ,ص ص .112- 79.
 .46الع ػػاجز  ,فػ ػؤاد عم ػػي ( :)2001المش ػػك ت اإلداري ػػة الت ػػي تكاج ػػو م ػػديرات م ػػدارس البن ػػات ف ػػي
التعمػػيـ ا ساسػػي بمحافظػػات غ ػزة كع قتيػػا بػػبعض المتغي ػرات  .مجمــة الجامعــة اإلســـالمية ,
المجمد التاس –العدد ا كؿ-غزة  , ,ص ص .255-209 .
 .47عبد الباقي  ,مصطفى أحمد ك مخمكؼ  ,سميحة عمي ( :)1999تصكر مقتػرح لبرنػام تعمػيـ

الكب ػػار المتقاع ػػديف ف ػػي مص ػػر  .المـــؤتمر الــــدولي لممســـنين – مص ػػر , ,ص ص -325 .

.348

 .48عبػد الجػكاد  ,السػيد مسػػعد ك عبػد القػكؼ  ,كفػا دمحم ( :)2012محػػك ا ميػة كالميػارات الحياتيػػة
لمشػػباب الميمش ػػيف كأ رىػػا ف ػػي التنمي ػػة المسػػتدامة  .المـــؤتمر الســـنوي العاشـــر – تعم ػػيـ الكب ػػار

كالتنميػػة المسػػتدامة فػػي الػػكطف العربػػي – مركػػز تعمػػيـ الكبػػار – جامعػػة عػػيف شػػمس – مصػػر ,

ص ص . 466-443 .

 :)2014(-------------------------------- .49تعري ػ ػػب كتمص ػ ػػير محت ػ ػػكػ

التجربة الككبية في مجاؿ محك ا ميػة  .المـؤتمر السـنوي الثـاني عشـر -تقػكيـ تجػارب تعمػيـ

الكبار فػي الػكطف العربػي  -مركػز تعمػيـ الكبػار  -جامعػة عػيف شػمس  -مصػر  ,,ص ص .
.418-413

 .50عبػػد الشػػافي  ,دينػػا حسػػف ( :)2006البحػػث فػػي تعمػػيـ الكبػػار :رؤيػػة مسػػتقبمية لخريطػػة بح يػػة.
مجمة التربية والتعميم -مصر  ,ع .191 - 188 , 42
 .51عبد الفتاح  ,مناؿ رشاد ( :)2011منظكمة لتدريب معممػي الكبػار فػي مصػر لمكاجيػة تحػديات
العصر –رؤية عصرية كاط لة مسػتقبمية  .المؤتمر السـنوي التاسـع -تطػكير تعمػيـ الكبػار فػي
الػػكطف العربػػي  :رؤػ مسػػتقبمية  -مركػػز تعمػػيـ الكبػػار  -جامعػػة عػػيف شػػمس  -مصػػر  ,,ص
ص . 414 -367 .
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 .52عبكد  ,ص ح الديف عبد الغني ( :)2008شخصػية الكبيػر – البعػد الغامػب فػي تعمػيـ الكبػار .
المــؤتمر الســنوي الســادس  -تطػػكير ب ػرام كمنػػاى تعمػػيـ الكبػػار فػػي تػػك الجػػكدة -مصػػر ,

م  , 2ص ص.472 - 457.
 .53العريقػػي  ,آمػػاؿ عبػػدالكىاب أحمػػد ( :)2008كاق ػ ب ػرام تعمػػيـ الكبػػار فػػي الجميكريػػة اليمنيػػة
كتطكيرىػػا كفػ ػ مع ػػايير الج ػػكدة  .المـــؤتمر الســـنوي الســـادس  -تط ػػكير بػ ػرام كمن ػػاى تعم ػػيـ

الكبار فى تك الجكدة -مصر  ,م  , 2ص ص.394 - 375.

 .54العكػػركش  ,لبنػػى ( :)2005التعمػػيـ لػػدػ كبػػار السػػف فػػي ا ردف  .المػػؤتمر السػػنكؼ ال الػػث –
معمـ الكبار في القرف الحادؼ كالعشركف –مصر ,,ص ص .352-339.

 .55الغرب ػػاكؼ  ,كف ػػا عبدالسػ ػ ـ دمحم ( :)2013د ارس ػػة ى ػػـ المش ػػك ت الت ػػي تع ػػكؽ بػ ػرام مح ػػك
ا مية في سينا كسب مكاجيتيا  .مجمة القراءة والمعرفة -مصر ,ع . 78 - 53 ,140

 .56غنػايـ  ,مينػى دمحم إبػراىيـ ( :)2004اإلىػدار فػي محػك ا ميػة كتعمػيـ الكبػار  .العمـوم التربويـة
–مصر  ,م , 12ع ,, 2ص ص . 358-347 .
 .57الفقي ػػو  ,عبدالس ػ ػ ـ عمػ ػػي عبػػػدالكىاب (:)2012

كاق ػ ػ جي ػػكد محػ ػػك ا ميػػػة كتعمػ ػػيـ الكبػ ػػار

فػ ػ ػػي إطػػ ػػار التنميػػ ػػة المسػ ػ ػػتدامة فػ ػ ػػي الػػ ػػيمف كمتطمبػػ ػػات تطكيرىػ ػ ػػا

.المــــــؤتمر الســــــنوي

العاشـــــر -تعم ػ ػػيـ الكب ػ ػػار كالتنمي ػ ػػة المس ػ ػػتدامة ف ػ ػػي ال ػ ػػكطف العرب ػ ػػي  -مرك ػ ػػز تعم ػ ػػيـ الكب ػ ػػار -
جامعة عيف شمس  -مصر ,ص ص. 361 - 317.
 .58ف ػػكرة  ,ن ػػاىض ص ػػبحي ك خم ػػف  ,طػ ػ ؿ دمحم ( :)2011التربي ػػة اإلسػ ػ مية ك مكاجي ػػة مش ػػكمة
ا مية  .مجمة القراءة والمعرفة -مصر ,ع .257 - 201 ,117

 .59القاتي  ,أبي عبد

دمحم بف س مة ( :)1985مسند الشياب .حققو كخرج أحادي و  :حمػدؼ

عبد المجيد السمفي.ط , 1ج , 2م  . 2بيركت :مؤسسة الرسالة .
 .60كماؿ الديف  ,يحيى مصطفى ( :)2010دراسة مقارنػة لجػكدة مؤسسػات تعمػيـ الكبػار فػي تػك
بعػػض الخب ػرات المعاص ػرة كامكانيػػة اإلفػػادة  .آفــاق جديــدة فــى تعمــيم الكبــار -مصــر ,ع ,10
.290 - 247

 .61الكنيس ػ ػ ػػي  ,ن ػ ػ ػػاجي القط ػ ػ ػػب ك داكد  ,رت ػ ػ ػػا محم ػ ػ ػػكد ك محم ػ ػ ػػكد  ,حس ػ ػ ػػيف بش ػ ػ ػػير (:)2011
التكجػ ػ ػػو القيم ػ ػ ػػي لألمي ػ ػ ػػيف ال ػ ػ ػريفييف ف ػ ػ ػػي مج ػ ػ ػػاؿ المش ػ ػ ػػاركة السياسػ ػ ػػية  .المـــــــؤتمر الســـــــنوي

التاســـــــع -تط ػ ػ ػػكير تعم ػ ػ ػػيـ الكب ػ ػ ػػار ف ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػػكطف العرب ػ ػ ػػي  :رؤػ مس ػ ػ ػػتقبمية  -مرك ػ ػ ػػز تعم ػ ػ ػػيـ
الكبار  -جامعة عيف شمس  -مصر  ,,ص ص . 364-345 .
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 .62الكنيسػ ػػي  ,نػ ػػاجي القطػ ػػب ك داكد  ,رتػػػا محمػ ػػكد ( :)2010ا ميػ ػػة كالجريمػػػة د ارسػ ػػة نظريػ ػػة
كميدانيػػة عمػػى عينػػة مػػف النػزال بسػػجكف جميكريػػة مصػػر العربيػػة  .المــؤتمر الســنوي الثــامن (

المنظمػػات غي ػػر الحككميػػة كتعم ػػيـ الكبػػار ف ػػي الػػكطف العرب ػػي – الكاق ػ كال ػػرؤػ المس ػػتقبمية ) -

مصر  ,ص ص.961-937.

 .63المقػػاني  ,أحمػػد حسػػيف ( :)1977طػػرؽ كأسػػاليب تعمػػيـ الكبػػار  .تعمــيم الجمــاىير – تــونس ,
س , 4ع , , 10ص ص . 100-95 .

 .64لقي ػػو  ,حس ػػيف عب ػػاس ( :)2002التجرب ػػة المصػ ػرية ف ػػي مج ػػاؿ مح ػػك ا مي ػػة كتعم ػػيـ الكب ػػار .
المؤتمر السنوي السابع (إدارة ا زمة التعميمية في مصر)-مصر  ,ص ص.364-348 .

 :)2003(------------- .65التجربػ ػػة المص ػ ػرية فػ ػػي مجػ ػػاؿ محػ ػػك ا ميػ ػػة كتعمػ ػػيـ الكبػ ػػار.
المؤتمر السنوي األول لمركـز تعمـيم الكبـار -تعمػيـ الكبػار فػي عصػر المعمكماتيػة  , ,ص ص

.82-71 .

 : )2004(------------- .66التجرب ػ ػ ػ ػػة المصػ ػ ػ ػ ػرية ف ػ ػ ػ ػػي مج ػ ػ ػ ػػاؿ مح ػ ػ ػ ػػك ا مي ػ ػ ػ ػػة كتعم ػ ػ ػ ػػيـ
الكبػ ػػار مػ ػػف ىػ ػػامبكرج  1997حتػ ػػى  . 2003آفــــاق جديــــدة فــــي تعمــــيم الكبــــار – مصـــــر ,
ع , ,2ص ص .30-18.
 .67المػ ػػكح  ,عػ ػػادؿ منصػ ػػكر ( : )2007معكقػ ػػات تطبي ػ ػ التخطػ ػػيط االسػ ػػتراتيجي فػ ػػي الجامعػ ػػات
الفمسػػطينية فػػي قط ػػاع غ ػزة  .رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة  ,الجامع ػػة اإلس ػ مية – غػ ػزة ,
فمسطيف.

 .68مػػازف  ,حسػػاـ دمحم ( :)2008آفػػاؽ تفعي ػ تكنكلكجيػػا التعمػػيـ عػػف بعػػد كالتعمػػيـ اإللكتركنػػي فػػي

ب ػرام تعمػػيـ الكبػػار لتحقي ػ معػػايير الجػػكدة الشػػاممة العالميػػة  .المـــؤتمر الســـنوي الســـادس -

تطكير برام كمناى تعميـ الكبار في تك الجكدة -مصر  ,م  , 1ص ص .46 - 1 .
 .69دمحم  ,سػػميـ شػػعباف سػػميماف ( :)2010التخطػػيط لمكاجيػػة مشػػك ت م اركػػز محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ
الكبار ببكرسعيد  .مجمة دراسات في الخدمة اتجتماعية والعموم اإلنسانية  -مصـر  ,ع ,29
ج .3154 - 3119 ,6

 .70محمػكد  ,حسػػيف بشػػير ( :)2011حػكؿ المسػػتكيات المعياريػػة لتعمػػيـ الكبػار  .المــؤتمر الســنوي

التاســـع -تط ػػكير تعم ػػيـ الكب ػػار ف ػػي ال ػػكطف العرب ػػي  :رؤػ مس ػػتقبمية  -مرك ػػز تعم ػػيـ الكب ػػار -

جامعة عيف شمس – مصر , ,ص ص. 63 -55 .
 :)2012(-------------- .71نظ ػ ػرة حػ ػػكؿ تعمػ ػػيـ الكبػ ػػار فػ ػػي جميكريػ ػػة مصػ ػػر العربيػ ػػة .

المــؤتمر الســنوي العاشــر -تعمػػيـ الكبػػار كالتنميػػة المسػػتدامة فػػي الػػكطف العربػػي  -مركػػز تعمػػيـ

الكبار  -جامعة عيف شمس  -مصر . 257 - 251 ,
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 .72محم ػػكد  ,دمحم مال ػػؾ دمحم س ػػعيد هك البش ػػير  ,دمحم مزمػ ػ ( :)1996بــــرامج محــــو األميــــة بــــدول
الخميج العربية  -دراسة تقويمية  .الرياض  :مكتب التربية العربي لدكؿ الخمي .
 .73مرس ػ ػ ػ ػ ػػي  ,دمحم مني ػ ػ ػ ػ ػػر ( :)1980نظػ ػ ػ ػ ػ ػرة منيجي ػ ػ ػ ػ ػػة لتعم ػ ػ ػ ػ ػػيـ الكب ػ ػ ػ ػ ػػار .مجمـــــــــــة التربيـــــــــــة –
قطر,س,9ع,,41ص ص .59-58.

 .74المطيػػرؼ  ,فيص ػ فػػرج ( :)2013دكر تعمػػيـ الكبػػار فػػي تحقي ػ متطمبػػات مجتم ػ المعرفػػة .
ال لمجتم ػ
المــؤتمر الســنوي الحــادي عشــر -االرتقػػا بتعمػػيـ الكبػػار فػػي الػػكطف العربػػي كص ػك ً

المعرفة  -مركز تعميـ الكبار  -جامعة عيف شمس  -مصر  ,,ص ص .265-239 .

 .75المعجم الوسي ( :)2004القاىرة :مكتبة الشركؽ الدكلية .

 .76المنشي  ,منى عمي ( :)2012نحك كاق جديد لممكىبة في برام تعميـ الكبار المشػركع القػكمي
لرعايػ ػػة المكىػ ػػكبيف بمحافظػ ػػة دميػ ػػاط  .المـــــؤتمر الســـــنوي العاشـــــر – تعمػ ػػيـ الكبػ ػػار كالتنميػ ػػة

المستدامة في الكطف العربي – مركػز تعمػيـ الكبػار – جامعػة عػيف شػمس –مصػر  ,ص ص .

.382-367

 .77المػػكمني  ,عبػػد الك ػريـ عبػػد

( :)1983كاق ػ منػػاى محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار فػػي ا ردف

كالعػراؽ كفمسػطيف كسػكريا  .الحمقــة الدراسـية بشـ ن تطــوير منـاىج محـو األميــة وتعمـيم الكبــار
في البالد العربية – السكداف  , ,ص ص . 56-37 .
 .78نصار  ,سػامي دمحم ( :)2008المعرفػة كالقػكة د ارسػة فػي نظريػة تعمػيـ الكبػار فػي عصػر مػا بعػد
الحدا ة  .المؤتمر السنوي السادس  -تطػكير بػرام كمنػاى تعمػيـ الكبػار فػى تػك الجػكدة -

مصر  ,م  , 1ص ص. 102 – 60 .
 .79نص ػػار  ,س ػػامي دمحم ك الركيش ػػد  ,في ػػد عب ػػد ال ػػرحمف ( :)2000اتجاىـــات جديـــدة فـــي تعمــــيم
الكبار.ط ,1الككيت  :مكتبة الف ح لمنشر كالتكزي .

 .80النػػكرؼ  ,عبػػد الغنػػي ( :)1980ا سػػاليب اإلحصػػامية فػػي تعمػػيـ الكبػػار  .التربيــة المســتمرة –
البحرين  ,س,1ع,,1ص ص.88-69.

 .81النػػككؼ  ,يحيػػى بػػف شػػرؼ ( :)2007ريــاض الصــالحين مــن كــالم ســيد المرســمين  .مصػػح
عمى كتب ا لباني  .ط , 1غزة  :مكتبة سمير منصكر لمنشر كالتكزي .

 .82ك ازرة التخط ػػيط كالتع ػػاكف ال ػػدكلي ( : )1997اإلصـــدار األول  .الس ػػمطة الكطني ػػة الفمس ػػطينية –
فمسطيف.

 .83ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ( :)2007وثيقة تشخيص الواقع التربوي  .راـ

– فمسطيف .

 :)2010(---------------- .84اتســـــتراتيجية القطاعيــــــة وعبـــــر القطاعيــــــة لمتعمــــــيم"
. "2013-2011راـ

 .فمسطيف .
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 2014(---------------- .85أ) :التقيــــــــيم الــــــــوطني لمتعمــــــــيم لمجميــــــــع (- 2000
.)2015راـ

 .فمسطيف .

 2014(---------------- .86ب) :اتســـتراتيجية الوطنيـــة لتعمـــيم/تعُمم الكبـــار-2014
 .2019راـ

 .فمسطيف .

 2014(---------------- .87ج) :التربيـــة اإلســـالمية لمصـــف الحـــادي عشـــر .ج 2راـ
 .فمسطيف .
 2014(---------------- .88د) :قضــــايا معاصــــرة لمصــــف الحــــادي عشــــر .راـ
فمسطيف.

 :)2015(---------------- .89الكتـــاب اإلحصـــائي الســــنوي . 2015/2014راـ

.
.

فمسطيف.
 .90يامنػػة  ,إسػػماعمي ك ياسػػيف  ,إسػػماعيمي ( :)2014اتجاىػػات الدارسػػيف فػػي أقسػػاـ محػػك ا ميػػة

كتعميـ الكبار نحك استخداـ اإلنترنت في تحقي التعمـ الػذاتي  .المؤتمر السنوي الثاني عشـر-

تقػػكيـ تجػػارب تعمػػيـ الكبػػار فػػي الػػكطف العربػػي  -مركػػز تعمػػيـ الكبػػار  -جامعػػة عػػيف شػػمس -
مصر  ,,ص ص .234-197 .

 .91اليكنسػكك ( :)1991األميــة فــي الــوطن العربــي  :الوضــع الـراىن وتحــديات المســتقبل  .ط, 1
عماف :اليكنسكك .
 :)2000( ----- .92مكجيػ ػػات إجرامي ػ ػػة لسياس ػ ػػات تعم ػ ػػيـ الكبػ ػػار ف ػ ػػي ال ػ ػػدكؿ العربي ػ ػػة -2000
 .2015المؤتمر اإلقميمي حول التعميم لمجميع  .القاىرة  :اليكنسكك .

 ثالث ا  :المراجع األجنبية :

93. Benjamin , A.J, White,M., MacKeracher, M. ,& Stella ,K (2013): on Adult

Education in a Have-Not Province . Brock Education Volume 22, Issue 2, pp. 2840.

94. Jones, J .(2001): Srandarizing Texas Adult Educator Professional
Development : Adult education New Teacher Project . The changing face of adult
learning . Adult higher education Alliance / ACE Conference Proceeding (Austin ,
TX, October 10-13 2001).

95. Maliszewski ,T.,& Solarczyk-Szwec,H (2014): How? –Where To? About the

Changes and Challenges of Adult Education in Poland in the Years 1989-2013
.Universal Journal of Educational Research 2(3): 256-261.

;96. Research Voor Beleid (2010):Key competences of adult learning professionals
Contribution to the development of a reference framework of key competences of
adult learning professionals . Zoetermeer . Available at http://www.nordvux.net
{Accessed on 12/5/2010}.
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:  مواقع اإلنترنت:  رابع ا
97. http://dr-saud-a.com/vb/showthread.php?t=56597

مكق الدكتكر سعكد بف عيد العنزؼ

98. http://dvv-international.jo/ar/index.php/about-us
مكق مؤسسة التعاكف الدكلي التابعة لمجمعية ا لمانية لتعميـ الكبار

99. http://dvv-international.jo/ar/index.php/projects/projects-in-palestine
مكق مؤسسة التعاكف الدكلي التابعة لمجمعية ا لمانية لتعميـ الكبار
100. http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/325287
101. http://m.radiosawa.com/a/inter
102. http://vb.mediu.edu.my/showthread.php?t=105285
103.

مكق بكابات كنانة أكن يف
مكق راديك سكا

مكق جامعة المدينة العالمية

http://www.alriyadh.com/591418

104. http://www.profvb.com/vb/t15344.html
105. http://www.qou.edu/

مكق الرياتة
مكق منتديات ا ستاذ
مكق جامعة القدس المفتكحة

106. http://www.syfpal.org/arabic/?Action=ConstPage&ID=13
مكق جمعية انقاذ المستقب الشبابي
107. http://www.wafainfo.ps/atempla

مكق كفا اإلخبارؼ

108. https://www.facebook.com/permalink.php?id=105719262861913&story_fbid=2
15160238584481

109. http://www.babnet.net/kiwidetail-17273.asp
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مكق المني صفحة فيس بكؾ
مكق باب تكنس نت

المالحق
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ممحق ( : )1اتستبانة قبل التحكيم
جـــامــعــــــة األزىـــر – غ ــــ ــــزة

عمـ ــــ ـــادة الدراسـات العميــ ــــــا

كــــ ــــ ـ ـــــمـ ــــية التـــ ـربيـ ــــ ــــ ـ ـــــــة

قـسـم أصــــ ــــــول التـــربيـ ـ ــــ ـــــة

تحكيم استبانة
سعادة األستاذ الدكتور __________________________ /المحترم
تحية طيبة وبعد..
يقكـ الباحث بنج ار دراسة ميدانية بعنكاف  " :استراتيجية مقترحة لتفعيل برنامج تعميم الكبـار-
ال لمتطمبػات الحصػكؿ عمػى درجػة الماجسػتير فػي أصػكؿ التربيػة
محو األمية  -بمحافظات غزة" اسػتكما ً
مػػف جامعػػة ا زىػػر ,كلتحقي ػ أىػػداؼ الد ارسػػة صػػممت ىػػذه ا داة عمم ػًا بػػلف مجتم ػ الد ارسػػة يتكػػكف مــن

جميع العاممين والقائمين عمى برنامج محو األمية وتعميم الكبـار بـوزارة التربيـة والتعمـيم و فـي جمعيـة

اليالل األحمـر لقطـاع غـزة  ,كأداة الد ارسػة مككنػة مػف أربعػة مجػاالت تم ػ كاقػ ا دا الػداخمي لم اركػز
مح ػػك ا ميػػػة كتعم ػػيـ الكبػػػار ,كىػ ػػي( :الفمســــفة واألىــــداف  ،العمميــــات (اإلدارة – التنظــــيم – التقــــويم ) ,
المخرجات  ,المعوقات).
كيتش ػػرؼ الباح ػػث باختي ػػار س ػػعادتكـ ت ػػمف ىيم ػػة تحك ػػيـ االس ػػتبانة آمػ ػ ً م ػػف س ػػعادتكـ التك ػػرـ

بتحكيميا كابدا الرأؼ في مدػ مناسبتيا لممجاؿ الذؼ أدرجػت فيػو ,ككػذلؾ كتػكح الصػياغة كسػ متيا,
كاج ار أؼ تعدي ت تركنيا مناسبة.

التعريـف اإلجرائـي لتعمــيم الكبـار  :جميػ البػرام التعميميػة ك التدريبيػة المقدمػة فػراد المجتمػ بمػا فػػي

ذلػػؾ ب ػرام محػػك ا ميػػة كالتعمػػيـ الم ػكازؼ المقدمػػة فػػي م اركػػز محػػك ا ميػػة كتعمػػيـ الكبػػار التابعػػة لػػك ازرة

التربية كالتعميـ .

ـــــو األميــــــة : :بلنيػ ػ ػػا مجمكعػ ػ ػػة الخب ػ ػ ػرات كالمقػ ػ ػػررات التػ ػ ػػي أعػ ػ ػػدىا
التعريــــــف اإلجرائــــــي لبــــــرامج َم ْحـ ُ
المخ ػ ػ ػػتص لتعم ػ ػ ػػيـ الكب ػ ػ ػػار الػ ػ ػ ػذيف ل ػ ػ ػػـ تس ػ ػ ػػن لي ػ ػ ػػـ الفرص ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػالتعمـ كذل ػ ػ ػػؾ تح ػ ػ ػػت إشػ ػ ػ ػراؼ الجي ػ ػ ػػات
الرسمية الحككمية أك غير الحككمية .
مع فائق الشكر والتقدير لحسن تعاونكم ومساعدتكم
الباحث  :دمحم عمي عوض مصمح  /جوال رقم 0599285464
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جامعــــــــة األزىــــــــر – غــــــــزة
عمـــــــادة الدراســـــــات العميـــــــا
كميـــــــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــــــــــة
قســــــــــم أصــــــــــول التربيــــــــــة

السيد/ة  ....................................المحترم /ة
يقكـ الباحث بنج ار دراسة ميدانية بعنكاف  " :استراتيجية مقترحة لتفعيل برنامج تعميم الكبـار-
ال لمتطمبػات الحصػكؿ عمػى درجػة الماجسػتير فػي أصػكؿ التربيػة
محو األمية  -بمحافظات غزة" اسػتكما ً
مػػف جامعػػة ا زىػػر ,كلتحقي ػ أىػػداؼ الد ارسػػة صػػممت ىػػذه ا داة عمم ػًا بػػلف مجتم ػ الد ارسػػة يتكػػكف مــن
جميع العاممين والقائمين عمى برنامج محو األمية وتعميم الكبـار بـوزارة التربيـة والتعمـيم و فـي جمعيـة
اليالل األحمـر لقطـاع غـزة  ,كأداة الد ارسػة مككنػة مػف أربعػة مجػاالت تم ػ كاقػ ا دا الػداخمي لم اركػز
مح ػػك ا ميػػػة كتعم ػػيـ الكبػػػار ,كىػ ػػي( :الفمســــفة واألىــــداف  ،العمميــــات (اإلدارة – التنظــــيم – التقــــويم ) ,
المخرجات  ,المعوقات) .كسكؼ تستخدـ المعمكمات الكاردة غراض البحث العممي فقط.
شاك ًار لكـ حسف تعاكنكـ
الباحث
تعميمات تعبئة اتستبانة  :يرجى تعبمة جمي فقرات االستبانة بكت ع مة (×) أماـ العبارة تمف
مستكػ مكافقتؾ عمييا .
بيانات أساسية:
 -1الجنس ( :

) ذكر

 -2جية العمل ( :

) ك ازرة التربية كالتعميـ (

 -3مكان العمل ( :

) غزة (

 -4الوظيفة ( :

(

) شماؿ غزة (
) معمـ (

) أن ى
) جمعية الي ؿ ا حمر لقطاع غزة
) الكسطى (
) إدارؼ (

) مدير مركز (

) خانيكنس (

) رف

) رميس قسـ

 -5سنوات الخبرة  ) (:أق مف  5سنكات ( ) – 5أق مف  10سنكات ( )  10سنكات فلك ر.
 -6المؤىل العممي ( :

) بكالكريكس فلق (

) دراسات عميا
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م

المجال األول  :فمسفة وأىداف

اتنتماء لممجال

مراكز محو األمية وتعميم الكبار

غير

بفمسطين

منتمية

منتمية

1

تمكػػ ػػف المسػ ػ ػػتيدفيف مػ ػ ػػف االلتحػ ػ ػػاؽ

2

تعتمػ ػ ػ ػػد االتجاىػ ػ ػ ػػات الحدي ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي

بركب المعرفة .

تط ػػكير أس ػػاليب التعم ػػيـ كديمقراطي ػػة
التعميـ .
3

تركز

عمى

احتياجات

الكبار

كاىتماماتيـ كقدراتيـ.
4

تتي الفرصة التعميمية لألفراد الذيف
ليـ التعميـ في المراح

لـ يسب

العمرية ا كلى .
5

تقػ ػ ػػكـ عمػ ػ ػػى أسػ ػ ػػاس التنسػ ػ ػػي بػ ػ ػػيف
برن ػػام مح ػػك ا مي ػػة كالتعم ػػيـ الع ػػاـ

بفمسطيف .
6

تحدد احتياجات المتعمـ كالمعمـ
كالبيمة المحيطة.

7

تعتمد التحديث المستمر لمحتكػ

المناى التعميمية بما يكاكب التقدـ

التكنكلكجي .
8

تنمي قافة كمعارؼ الكبار أك ر
مف تعميميـ

9

تزكد الكبار بميارات الق ار ة كالكتابة
كمحك أميتيـ ا بجدية .

 10تدرب الكبار عمى فيـ بعض
القتايا المجتمعية المستحد ة .

 11تكفر

برام

االرتقا

الميني

لمعامميف في المجاالت المختمفة .
565

مناسبة الصياغة
مناسبة

غير
مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير
واضحة

 12تنمي قدرات الكبار عمى تخطيط
ا نشطة التعميمية في المستقب .
 13تنمي ميارات االتصاؿ ك التكاص
عمى اخت ؼ أنكاعيا .
 14تنمي قدرات الكبار عمى تشخيص
المشك ت كاقتراح الحمكؿ .
 15تعزز قيـ العم

كاحترامو كااللتزاـ

بمتطمباتو .

 16تككف ع قات انسانية كديمقراطية
عمى مختمف المستكيات .

 17تككف قيـ إيجابية نحك مينة التعميـ
مدػ الحياة .
 18تساعد

الكبار

عمى

االرتقا

الكظيفي مف خ ؿ تطكير قدراتيـ
ككفاياتيـ .
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م

المجال الثاني :العمميات (اإلدارة –
التنظيم – التقويم )

اتنتماء لممجال
منتمية

غير
منتمية

1

تكجد استراتيجية كاتحة السػتقطاب

2

تتػ ػ ػػكفر الح ػ ػ ػكافز الماديػ ػ ػػة لمدارسػ ػ ػػيف

المستفيديف مف البرام .

ببرام محك ا مية.
3

يخت النظػاـ ةليػة كاتػحة كدقيقػة

4

تػرتبط النشػػاطات المصػػاحبة لتػػدريب

إلنيا تكميف المعمـ المقصر .

الكب ػ ػ ػ ػػار عمػ ػ ػ ػ ػػى بع ػ ػ ػ ػػض الميػػ ػ ػ ػػارات

الحياتية .
5

يق ػ ػ ػػكـ المعم ػ ػ ػػـ بت ػ ػ ػػدريس مػ ػ ػ ػكاد ف ػ ػ ػػي
تخصصو.

6

يػ ػ ػػتـ اختيػػ ػػار المعممػ ػ ػػيف فػ ػ ػػي تػ ػ ػػك

7

ي ػ ػػتـ ت ػ ػػدريب المعمم ػ ػػيف قبػ ػ ػ كأ ن ػ ػػا

إلماميـ بخصامص نمك الكبار .

البرنام .
8

ي ػ ػػتـ تييم ػ ػػة فص ػ ػػكؿ خاص ػ ػػة لبػ ػ ػرام

مح ػ ػ ػػك ا مي ػ ػ ػػة تناس ػ ػ ػػب احتياج ػ ػ ػػات

الكبار .
9

يػ ػػتـ تحفيػ ػػز المعمػ ػػـ المميػ ػػز كتجديػ ػػد
عقده .

 10يتـ تحفيز الكبػار كاالحتفػا بيػـ بعػد
تخرجيـ .
 11يتػ ػ ػ ػػاب العم ػ ػ ػ ػ مػ ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػ ػ ؿ زيػ ػ ػ ػػارة
المشرؼ التربكؼ .

 12ي ػ ػ ػػتـ اختي ػ ػ ػػار المعمم ػ ػ ػػيف المتميػ ػ ػ ػزيف
بطرام التدريس المناسبة لمبرنام
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مناسبة الصياغة
مناسبة

غير
مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير
واضحة

 13تتبػ ػ ا سػػػاليب الحدي ػػة فػ ػػي مجػػػاؿ
تنظيـ ك إدارة برام تعميـ الكبار.
 14تقػ ػ ػػكـ ب ػ ػ ػرام م اركػ ػ ػػز محػ ػ ػػك ا ميػ ػ ػػة
كتعميـ الكبار بشك دكرؼ.

 15تج ػػرؼ عممي ػػات اإلشػ ػراؼ كالمتابع ػػة
عم ػ ػػى م ارك ػ ػػز مح ػ ػػك ا مي ػ ػػة كتعم ػ ػػيـ
الكبار مف قب مدير عاـ التعميـ .
 16يقػػيـ أدا إدارات م اركػػز محػػك ا ميػػة
كتعميـ الكبار.

 17يػ ػ ػ ػػتـ تعريػ ػ ػ ػػف المعممػ ػ ػ ػػيف بميػ ػ ػ ػػاميـ
ككاجباتيـ في العم .
 18تكت ػ ػ ػ ػ ػ معػ ػ ػ ػ ػػايير لمراقبػ ػ ػ ػ ػػة تنفي ػ ػ ػ ػ ػػذ
ا نشطة كتقكيـ النتام .

 19يػػتـ إش ػراؾ مػػد ار الم اركػػز فػػي إعػػداد
الخطط كالبرام .
 20تق ػ ػػيـ ا نش ػ ػػطة المص ػ ػػاحبة لمبػ ػ ػرام
التعميمية كالتدريبية.
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م

المجال الثالث :المخرجات

اتنتماء لممجال
منتمية

غير
منتمية

1

يخ ػػرج ال ػػدارس ببػ ػرام مح ػػك ا مي ػػة
عمى درجة كافية مف الكعي بمشكمة

ا مية .
2

تس ػ ػػيـ البػ ػ ػرام ف ػ ػػي تكعي ػ ػػة الكبػػ ػػار
بمخاطر ا زمات المحيطة بيـ .

3

يػػدرؾ الػػدارس ا ت ػرار كالمشػػك ت
االقتصادية المرتبطة با مية .

4

يع ػػي ال ػػدارس ا تػ ػرار كالمش ػػك ت

5

يعػ ػ ػػي الػ ػ ػػدارس ا ت ػ ػ ػرار الصػ ػ ػػحية

االجتماعية الناجمة عف ا مية .

المرتبطة با مية .
6

يػػدرؾ الػػدارس ا ت ػرار كالمشػػك ت

7

تككيف اتجاىػات إيجابيػة لػدػ الكبػار

النفسية المرتبطة با مية .

نحك تنظيـ ا سرة
8

يػػدرؾ الػػدارس أف مشػػكمة ا ميػػة ليػػا
ع قة بالتخمف التكنكلكجي .
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مناسبة الصياغة
مناسبة

غير
مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير
واضحة

المجال الرابع :المعوقات التي

اتنتماء لممجال

تواجو تعميم الكبار بمراكز محو

غير

م

األمية وتعميم الكبار
1

منتمية

منتمية

تعف الحافز المادؼ الذؼ يقدـ
لمكبار ليحفز عمى الحتكر .

2

تعف مستكػ المعمميف المشاركيف
في برام تعميـ الكبار .

3

قمة

استخداـ

الكسام

التعميمية

الحدي ة .
4

قصكر في حم ت الدعاية كاإلع ف

5

انتشار بعض المفاىيـ الخاطمة
المتعمقة بتعميـ الكبار بفمسطيف .

6

تعف قناعة بعض المسمكليف

7

ندرة اشتراؾ الكبار في التخطيط

بجدكػ البرام .

لبرام محك ا مية كتعميـ الكبار .
8

تعف التنسي بيف ا جيزة المختمفة
لمقتا عمى مشكمة ا مية

9

قمة كفاية االعتماد المالي لدعـ
ا نشطة.

 10تعف نظاـ أجكر كحكافز كمكاف ت
العامميف .
 11تعف

التنسي

م

المنظمات

الداعمة لجيكد محك ا مية كتعميـ
الكبار.
 12تعف جيكد التعميمات الرسمية
حكؿ برام محك ا مية.
 13افتقار البرنام ةلية كاتحة لمتابعة
غياب الكبار.
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مناسبة الصياغة
مناسبة

غير
مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير
واضحة

ممحق ( : )2قائمة ب سماء المحكمين ألداة الدراسة
الرقم

مكان العمل

اسم المحكم

1

أ.د عبد المعطي رمتاف ا غا

الجامعة اإلس مية

2

أ.د .فؤاد عمي العاجز

الجامعة اإلس مية

3

د .إياد عمي الدجني

الجامعة اإلس مية

4

د .سميماف حسيف المزيف

الجامعة اإلس مية

5

د .فايز كماؿ شمداف

الجامعة اإلس مية

6

د .دمحم ع ماف ا غا

الجامعة اإلس مية

7

د .عبد الس ـ دمحم نصار

ك ازرة التربية كالتعميـ

8

د .محمكد عبد المجيد عساؼ

ك ازرة التربية كالتعميـ

9

د .دمحم دمحم عمياف

جامعة ا زىر

10

د .دمحم ىاشـ أغا

جامعة ا زىر

11

د .رامد حسيف الحجار

جامعة ا قصى

12

د .رندة عيد شرير

جامعة ا قصى

13

د .عمر عمي دح ف

جامعة ا قصى

14

د .محمكد إبراىيـ خمف

جامعة ا قصى

15

أ .كجيو صب القي

جامعة القدس المفتكحة
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جامعــــــــة األزىــــــــر – غــــــــزة

ممحق ( : )3اتستبانة بعد التحكيم

عمـــــــادة الدراســـــــات العميـــــــا
كميـــــــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــــــــــة
قســــــــــم أصــــــــــول التربيــــــــــة

السيد/ة  ....................................المحترم /ة
يقكـ الباحث بنج ار دراسة ميدانية بعنكاف  " :استراتيجية مقترحة لتفعيل برنامج تعميم الكبـار-
ال لمتطمبػات الحصػكؿ عمػى درجػة الماجسػتير فػي أصػكؿ التربيػة
محو األمية  -بمحافظات غزة" اسػتكما ً
مػػف جامعػػة ا زىػػر ,كلتحقي ػ أىػػداؼ الد ارسػػة صػػممت ىػػذه ا داة عمم ػًا بػػلف مجتم ػ الد ارسػػة يتكػػكف مــن
جميع العاممين والقائمين عمى برنامج محو األمية وتعميم الكبـار بـوزارة التربيـة والتعمـيم و فـي جمعيـة
اليــالل األحمــر لقطــاع غــزة ,كأداة الد ارسػػة مككنػػة مػػف أربعػػة مجػػاالت تم ػ كاقػ ا دا الػػداخمي لم اركػػز
مح ػػك ا ميػػػة كتعم ػػيـ الكبػػػار ,كىػ ػػي( :الفمســــفة واألىــــداف  ،العمميــــات (اإلدارة – التنظــــيم – التقــــويم ) ,
المخرجات  ,المعوقات) .كسكؼ تستخدـ المعمكمات الكاردة غراض البحث العممي فقط.
شاك اًر لكـ حسف تعاكنكـ
الباحث
تعميمات تعبئة اتستبانة  :يرجى تعبمة جمي فقرات االستبانة بكت ع مة (×) أماـ العبارة تمف
مستكػ مكافقتؾ عمييا .
بيانات أساسية:
 -1الجنس ( :

) ذكر

 -2جية العمل ( :

) ك ازرة التربية كالتعميـ (

 -3مكان العمل ( :

) غزة (

 -4الوظيفة ( :

(

) شماؿ غزة (
) معمـ (

) أن ى
) جمعية الي ؿ ا حمر لقطاع غزة
) الكسطى (
) إدارؼ (

) مدير مركز (

) خانيكنس (

) رف

) رميس قسـ

 -5سنوات الخبرة  ) (:أق مف  5سنكات ( ) – 5أق مف  10سنكات ( )  10سنكات فلك ر.
 -6المؤىل العممي ( :

) بكالكريكس فلق (

) دراسات عميا
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م

المجال األول  :فمسفة وأىداف مراكز محو

موافق

األمية وتعميم الكبار بفمسطين

بشدة

1

تمكف المستيدفيف مف االلتحاؽ بركب المعرفة.

2

تعتم ػػد االتجاى ػػات الحدي ػػة ف ػػي تط ػػكير أس ػػاليب
التعميـ كديمقراطية التعميـ .

3

ترك ػ ػ ػػز عم ػ ػ ػػى احتياج ػ ػ ػػات الكب ػ ػ ػػار كاىتمام ػ ػ ػػاتيـ
كقدراتيـ.

4

تتػػي الفرصػػة التعميميػػة لألف ػراد الػػذيف لػػـ يسػػب
ليـ التعميـ في المراح العمرية ا كلى .

5

تقػ ػػكـ عمػ ػػى أسػػػاس التنسػ ػػي بػ ػػيف برنػػػام محػ ػػك

6

تعتمػ ػ ػػد التحػ ػ ػػديث المسػ ػ ػػتمر لمحتػ ػ ػػكػ المنػ ػ ػػاى

ا مية كالتعميـ العاـ بفمسطيف .

التعميمية بما يكاكب التقدـ التكنكلكجي .
7

تنمي قافة كمعارؼ الكبار أك ر مف تعميميـ

8

تزكد الكبار بميارات الق ار ة .

9

تػ ػ ػ ػػدرب الكبػ ػ ػ ػػار عمػ ػ ػ ػػى فيػ ػ ػ ػػـ بعػ ػ ػ ػػض القتػ ػ ػ ػػايا
المجتمعية المستحد ة .

 10تطػ ػػكر قػ ػػدرات الكبػ ػػار عمػ ػػى تخطػ ػػيط ا نشػ ػػطة
التعميمية في المستقب .

 11تنم ػ ػ ػػي مي ػ ػ ػػارات االتص ػ ػ ػػاؿ ك التكاصػ ػ ػ ػ عم ػ ػ ػػى
اخت ؼ أنكاعيا.

 12تككف ع قات انسانية كديمقراطيػة عمػى مختمػف
المستكيات .

 13تساعد الكبػار عمػى االرتقػا الػكظيفي مػف خػ ؿ
تطكير قدراتيـ ككفاياتيـ .

 14تككف قيـ إيجابية نحك مينة التعميـ مدػ الحياة
 15تنمػػي قػػدرات الكبػػار عمػػى تشػػخيص المشػػك ت
كاقتراح الحمكؿ .
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موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

م

المجال الثاني :العمميات (اإلدارة – التنظيم

موافق

– التقويم )

بشدة

1

تكجػ ػ ػ ػ ػػد اسػ ػ ػ ػ ػػتراتيجية كاتػ ػ ػ ػ ػػحة السػ ػ ػ ػ ػػتقطاب

2

يخت ػ النظػػاـ ةليػػة كاتػػحة كدقيقػػة إلنيػػا

المستفيديف مف البرام .

تكميف المعمـ المقصر .
3

ت ػرتبط النش ػػاطات المص ػػاحبة لت ػػدريب الكب ػػار

4

يقكـ المعمـ بتدريس مكاد في تخصصو .

عمى بعض الميارات الحياتية .

5

ينتقػ ػ ػ ػ ػػى المعممػ ػ ػ ػ ػػكف فػ ػ ػ ػ ػػي تػ ػ ػ ػ ػػك إلمػ ػ ػ ػ ػػاميـ

6

يدرب المعممكف قب كأ نا البرنام .

7

تي ػػي فص ػػكؿ خاص ػػة لبػ ػرام مح ػػك ا ميػػػة

بخصامص نمك الكبار.

تناسب احتياجات الكبار .
8

ت يب المعمـ المميز كتجديد عقده .

9

تحفز الكبار كتحتفي بيـ بعد تخرجيـ .

 10تهتهب ػ ا س ػػاليب الحدي ػػة ف ػػي مج ػػاؿ تنظ ػػيـ ك
إدارة برام تعميـ الكبار.
 11تقكـ برام المراكز بشك دكرؼ.
 12تج ػ ػػرؼ عممي ػ ػػات اإلشػ ػ ػراؼ كالمتابع ػ ػػة عم ػ ػػى
المراكز مف قب مدير عاـ التعميـ .
 13يػتـ تعريػف المعممػػيف بميػاميـ ككاجبػاتيـ فػػي
العم .
 14تكتػ معػػايير لمراقبػة تنفيػػذ ا نشػطة كتقػػكيـ
النتام .
 15تق ػػيـ ا نش ػػطة المص ػػاحبة لمبػ ػرام التعميمي ػػة
كالتدريبية.
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موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

المجال الثالث :المخرجات

م

1

موافق

يخرج الدارس ببرام

بشدة

محك ا مية عمى

درجة كافية مف الكعي بمشكمة ا مية .

2

تسيـ البرام

في تكعية الكبار بمخاطر

ا زمات المحيطة بيـ .
3

يدرؾ

الدارس

ا ترار

4

يعي

الدارس

ا ترار

االقتصادية المرتبطة با مية .

كالمشك ت
كالمشك ت

االجتماعية الناجمة عف ا مية .
5

يتنبو الدارس إلى ا ترار كالمشك ت
النفسية المرتبطة با مية .

6

تككيف اتجاىات إيجابية لدػ الكبار نحك
تنظيـ ا سرة .

7

يمتمؾ

الدارس

القدرة

عمى

التفكير

المكتكعي السميـ.
8
9

يكتسب الدارس قيمًا أخ قية .

يزداد الكعي لدػ الدارس بالعادات السيمة

المحيطة بو .

 10لدػ الدارس القدرة عمى استخ ص المفاىيـ
المختمفة الكاردة بالمقررات الدراسية .
 11يكظف الدارس الكسام
العممية التعميمية .

التكنكلكجية في

 12يكتسب الدارس قيمًا دينية .

 13يدرؾ الدارس أف مشكمة ا مية ليا ع قة
بالتخمف التكنكلكجي.
 14يستشعر الدارس ا ترار الصحية المرتبطة
با مية.
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موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

م

المجال الرابع :المعوقات التي تواجو تعميم

موافق

الكبار بمراكز محو األمية وتعميم الكبار

بشدة

1

تػ ػػعف الحػ ػػافز المػ ػػادؼ الػ ػػذؼ يقػ ػػدـ لمكبػ ػػار

2

تدني مستكػ المعممػيف المشػاركيف فػي بػرام

ليحفز عمى الحتكر .
تعميـ الكبار .
3

قمة استخداـ الكسام التعميمية الحدي ة .

4

قصكر في حم ت الدعاية كاإلع ف .

5

انتش ػ ػػار بع ػ ػػض المف ػ ػػاىيـ الخاطم ػ ػػة المتعمق ػ ػػة
بتعميـ الكبار بفمسطيف .

6

بعد المراكز عف مساكف الكبار .

7

نػ ػػدرة اشػ ػػتراؾ الكبػ ػػار فػ ػػي التخطػ ػػيط لب ػ ػرام
محك ا مية كتعميـ الكبار .

8

تس ػ ػ ػػرب الكب ػ ػ ػػار بع ػ ػ ػػد فتػ ػ ػ ػرة م ػ ػ ػػف التح ػ ػ ػػاقيـ
بالمراكز.

9

افتقػار البرنػام ةليػػة كاتػحة لمتابعػة غيػػاب
الكبار.

 10فتػػكر جيػػكد التعميمػػات الرسػػمية حػػكؿ ب ػرام
محك ا مية.

 11نقص التنسي م المنظمػات الداعمػة لجيػكد
محك ا مية كتعميـ الكبار .
 12ص ػ ػػعكبة إقن ػ ػػاع بع ػ ػػض المس ػ ػػمكليف بجػ ػ ػػدكػ
البرام .

 13قمة كفاية االعتماد المالي لدعـ ا نشطة .
 14ت ػ ػ ػػعف التنس ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػػيف ا جيػ ػ ػ ػزة المختمف ػ ػ ػػة
لمقتا عمى مشكمة ا مية .
 15انخفػ ػ ػػاض نظػ ػ ػػاـ أجػ ػ ػػكر كح ػ ػ ػكافز كمكاف ػ ػ ػ ت
العامميف.
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موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

ممحق ( : )4تسييل ميمة موجو لوكيل وزارة التربية والتعميم العالي

575

ممحق (  : )5تسييل ميمة موجو لمدير عام التعميم العام بمحافظات غزة

574

ممحق (: )6

تسييل ميمة موجو لمدراء التربية والتعميم بمحافظات غزة
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ممحق ( : )7تسييل ميمة موجو لرئيس قسم التعميم العام ومدراء مراكز محو األمية وتعميم الكبار
ومعممييم بمديرية شمال غزة

576

ممحق ( : )8تسييل ميمة موجو لرئيس قسم التعميم العام ومدراء مراكز محو األمية وتعميم الكبار
ومعممييم بمديرية شرق غزة

577

ممحق ( : )9تسييل ميمة موجو لرئيس قسم التعميم العام ومدراء مراكز محو األمية وتعميم الكبار
ومعممييم بمديرية غرب غزة

578

ممحق (  : )10تسييل ميمة موجو لرئيس قسم التعميم العام ومدراء مراكز محو األمية وتعميم
الكبار ومعممييم بمديرية الوسطى

579

ممحق (  : )11تسييل ميمة موجو لرئيس قسم التعميم العام ومدراء مراكز محو األمية وتعميم
الكبار ومعممييم بمديرية غرب خانيونس

581

ممحق ( : )12تسييل ميمة موجو لرئيس قسم التعميم العام ومدراء مراكز محو األمية وتعميم الكبار
ومعممييم بمديرية شرق خانيونس

585

ممحق ( : )13تسييل ميمة موجو لرئيس قسم التعميم العام ومدراء مراكز محو األمية وتعميم الكبار
ومعممييم بمديرية رفح

582

ممحق (  : )14تسييل ميمة موجو لمدير برنامج تعميم الكبار بجمعية اليالل األحمر لقطاع غزة
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