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بمشروع  محو أمية الفتيات من خالل استخدام الحاسب اآللياالبعاد المرتبطة بأنشطة 
 )دراسة حالة(رفع كفاءة الفتيات العامالت بمصانع األغذية بمنطقة بنجر السكر

  محمد جمال محمد عطوة
  جامعة اإلسكندرية -كلية الزراعة -االرشاد االقتصاد المنزلي قسم

  ٨/١/٢٠١٤ :تاريخ القبول                                   ٧/١١/٢٠١٣ :تاريخ التسليم

 الملخص
محو أمية الفتيات من خالل استخدام الحاسب اآللي بمشروع رفع كفاءة  االبعاد المرتبطة بأنشطة أجرى هذا البحث بهدف دراسة حالة

رين رئيسين لجمع البيانات والمعلومات الخاصة به الفتيات العامالت بمصانع األغذية بمنطقة بنجر السكر، وقد أشتمل هذا البحث على مصد
وهما المصادر األولية وهي البيانات المتحصل عليها من خالل استخدام االستبيان بالمقابلة الشخصية مع المبحوثات ومعلمات محو األميـة  

لتي تم من خاللها الحصول على بيانـات  وإداري المشروع للحصول علي البيانات الالزمة لهذا البحث، والمصادر الثانوية وهي المصادر ا
ومعلومات عن الوضع الراهن لمركز محو أمية المرأة الريفية من خالل استخدام الحاسب اآللي من سجالت جمعية اإلسكندرية لالقتصـاد  

  .المنزلي المسئولة عن المركز
ماد بصفة رئيسية علـى اسـتخدام النسـب المئويـة     ونظراً للطبيعة الوصفية للمنهج البحثي المستخدم في ذلك البحث ، فأنه تم االعت

  .والتكرارات كأساليب إحصائية لوصف البيانات
  :أسفرت أهم النتائج على ما يلي

إقبال المبحوثات على مركز محو أمية من خالل استخدام الحاسب اآللي لما يتمتع به المركز من مميزات أهمها طريقة التدريس، ومناسبة  -
حدة رفع كفـاءة الفتيـات   بومن خالل تعلم المهارات المختلفة لمتدربات وس والتهوية، وفتح أبواب رزق جديدة لالمكان من حيث الجل
 .)البطاقات الشخصية -شهادات الميالد(مساعدة المركز في استخراج األوراق الرسمية ، والعامالت بالمنطقة

عـدم  ، وقصر فترة التدريس، وتواجد المعلمين باستمرار بالمركزعدم  من وجهة نظر المبحوثات تمثلت فيوجود مجموعة من السلبيات -
 .وجود منفذ تسويق تابع للمركز لتسويق المنتجات التي تم التدريب على صناعتها

ثقة المتدربات في المعلم لكونة أمرأة مما أثر عليهن في التعليم ومجـاالت الحيـاة   معلمتي محو األمية هي  أهم المميزات من وجهة نظر -
وجـود دليـل   ، وأسلوب محو األمية باستخدام الحاسب اآللي تجربة جديدة وتميز بالفاعلية والتأثير القوي على المتـدربات ، وخرىاأل

 .استرشادي جيد للمعلم لكل درس كان خير مرشد وسهل من مهمة التدريس
مواجهة مشاكل مـن  ، وركز تشعر المعلم بالقلقعدم وجود عقود لمدة طويلة مع المأهم المشاكل من وجهة نظر معلمتي محو األمية هي  -

 .الدارسات تفضل في كثير من األحيان التدريبات المهارية على محو األمية، وأن أباء وأقارب الدارسات
محو عدم وجود ميزانية كافية لالستمرار في األسلوب المستخدم لهي مشاكل مادية أهمها  محو األميةأهم المشاكل التي تقابل مدير مركز  -

  .عدم قيد معظم المتدربات في سجالت المواليد بالمنطقة وبالتالي عدم وجود بطاقة إثبات هوية، ومشاكل إدارية أهمها األمية بالمركز

 .المرأة الريفية -الفتيات العامالت - الحاسب اآللى-محو األمية :كلمات دليلية

 

  المقدمة
تعد األمية ظاهرة عالمية من أخطـر المشـكالت   

واجهها عالمنا المعاصر، حيث تمثل عقبـة فـي   التي ي
سبيل تحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي  في كثيـر  
من الدول، ولم تقتصر المشكلة على الفرد األمي فقط بل 

هي ظاهرة اجتماعية تخص الفرد والمجتمع على حـد  
، وقـد  )٢٠١٢: عزام أحمد ومروة عبد الجـواد (سواء

ة األمية من المشـاكل  أفادت دراسات اليونسكو أن مشكل
القومية التي تشغل بال المهتمين بالتنمية فـي مختلـف   
المجاالت االقتصادية واالجتماعية والتربوية، لما تعكسه 
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من آثار على إمكانات النمو والتطور، وعلى المعدالت 
التي يمكن تحقيقها، كما أن هناك عالقـة وثيقـة بـين    

لذي يعـيش  انتشار األمية وبين المستوى  الحضاري  ا
فيه المجتمع، فكلما ارتفعت نسبة األمية في بلـد مـا،   
انخفض مستوى المعيشة بين أفراده وتخلف حضـارياً  

، وتتطلب التنمية مـورداً بشـرياً   )١٩٩٠: فؤاد متولي(
يستطيع أن يستوعب عناصرها والعمل علـى دفعهـا،   
فالتنمية الهادفة لإلنسـان وباإلنسـان وفـي اإلنسـان،     

تهدف بالتنمية يشمل الجنسين علـى حـد   واإلنسان المس
سواء الرجل والمرأة، إذ ال يمكن ألحـد منهـا تـولي    

  ).٢٠٠٤:مجدي خطاب(مسئولية التنمية منفرداً 
لذا فأن الطريق الوحيد لكمال الفرد هـو التعلـيم   
الذي يؤهله لمواجهة التحديات، لذا كان إعالن التعلـيم  

لحـق  حق مضمون للجميع لمواجهة إنتهاكـات هـذا ا  
لمواجهة كافة المشكالت اإلنسانية ليست فقط في الدول 

، ومن ثم جاء النداء )١٩٩٩: Unicef(المتخلفة والنامية 
العالمي بتعميم التعليم ومحـو أميـة غيـر المتعلمـين     
واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، واالتفـاق الـدولي   
للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، واالتفـاق   

ي للحقوق المدنية والسياسـية، وإعـالن حقـوق    الدول
الطفل، واتفاقية حقوق الطفل، والتربية من أجل التفاهم 

، )١٩٩٩: أولف فريدريكسون(الدولي، والتعليم للجميع 
وقد أكد على هذه الحقوق اإلعالن الرابع مـن منتـدى   
داكار من ضرورة  تخفيض نسبة األمية كما كانت في 

 ٢٠١٥بحلول نهايـة عـام   بمقدار النصف  ٢٠٠٠عام 
، ومن هنا دعت الدول العربية إلى )٢٠٠٧: اليونيسكو(

االهتمام بقضية محو األمية بصفة عامة مـع التركيـز   
على قضية محو أمية اإلناث بصفة خاصة، حيث يعـد  
التفاوت الشديد بين الجنسين في األمية األكثر وضـوحاً  

أهتمـت   ، وقـد )٢٠١١: محمد حسن(في الدول العربية
مصر وتدافقت جهودها في قضية محو األميـة للكبـار   
بصورة كبيرة خالل السنوات الماضية، حيث ينبع هـذا  

ة المشكلة ورسوخها في المجتمـع  راالهتمام نتيجة خطو
المصري منذ أوائل القرن الثـامن عشـر وحتـى اآلن    

نهلة (وخاصة في الريف وبصورة واضحة بين اإلناث 
هذا االهتمام بصورة قد ظهر و، )٢٠١١: سعد وآخرون

 ١٩٩١لسنة  ٨واضحة بصدور قانون محو األمية رقم 
وإنشاء الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار، ووضع 

 على الخطة القومية لحملة محو أمية المرأة مع التركيز
  ).٢٠١٠: محمود الشال(المرأة الريفية 

وتعكس اإلحصاءات البسيطة السـبب الرئيسـي   
بالمرأة وقضاياها على المستوى الـدولي  وراء االهتمام 

بصفة خاصة، ففي الوقت الذي تشكل فيه المرأة حوالي 
نصف عدد سكان العالم، ال تتحصل إال على عشر دخل 
العالم، وواحد على مائة فقط من الملكية المسجلة للمرأة 

كمـا يظهـر مـن    ، )Bown: 2004(المستوى العالمي 
 نقـالً مـن   Monitoring EFA Global  (2006)تقريـر 

Mabel & Olomukoto (2012)   مليـون   ٧٧١أن هناك
  .النساء منهم الكبار األميين في العالم اليوم، وثلثمن 

ويعد االهتمام بالمرأة بصفة عامة والمرأة الريفية 
بصفة خاصة وبال أدنى شك على رأس األولويات التي 
يجب أخذها في االعتبار عند التخطيط للتنمية البشـرية  

 دمـج ولكي يـتم   ، )٢٠٠٤ :مجدي خطاب( مصر في
في عملية التنمية، فإنهـا تحتـاج إلـى التعلـيم      النساء

في هذا الوقـت مـن   يمكن أن تصبح  األساسي، بحيث
وفي هـذا  ، Mabel & C. O (2012)شركاء في التنمية ال

الخـاص   ٢٠٠٤الصدد أشار إعالن األسكندرية مارس 
المـرأة  " أة بعنوان بالمؤتمر الرابع للمجلس القومي للمر
إلى أهمية تـدعيم  " المصرية واألهداف اإلنمائية لأللفية 

الوسائل التي تكفل تفعيل مشاركة المرأة الريفية في كافة 
مجاالت النشاط االقتصادي، وتخصيص موازنة خاصة 
في موازنة الدولة لتنمية القدرات اإلنتاجية للفقراء مـن  

علـى إسـتهداف    النساء في الريف الزراعي، والتأكيد
فئات المجتمع األكثر تعرضاً للمرأة وخاصـة المـرأة   

  ).٢٠٠٤:مجدي خطاب(الريفية 
وبالرغم من الجهود المصرية المبذولة في إطـار  
محو أمية المرأة بصفة عامة والمرأة الريفيـة بصـفة   
خاصة إال أن الرصيد الباقي من األمية من النساء مـا  
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إلى إنخفاض فاعلية زال كبيراً، حيث تشير اإلحصاءات 
الهدف المنشود مـن تلـك الجهـود، حيـث توضـح      
اإلحصاءات أنه بالرغم من أنتهاء عقود محـو األميـة   

، وباإلضافة إلـى إنتهـاء الفتـرة    )١٩٩٩ – ١٩٩٠(
 – ١٩٩٣(الزمنية المحددة للخطة القومية لمحو األميـة  

، إال أنه ما زالت األمية قائمة ومسـتمرة فـي   )٢٠٠٠
ي من جهة وفي محافظة األسـكندرية  المجتمع المصر

من جهة أخرى، ولعل األرقام التالية توضح ذلك، فعلى 
٪ ٤٩.٤عام مـن   ١٤الرغم من انخفاض األمية خالل 

٪ ، ١٦أي حوالي  ٢٠٠٠٪ عام ٣٣.٦إلى  ١٩٨٦عام 
إال أن معدل االنخفاض يسير ببطء شديد جداً أي بمعدل 

النسب  ٪ كل عام، وبالرغم من هذا االنخفاض في١.٢
إال أن األعداد المطلقة لألميين في تزايد مسـتمر فقـد   
زادت في خالل عشرة أعوام حوالي أكثر من نصـف  

الجهـاز  ( ١٩٩٦إلى عـام   ١٩٨٦مليون أمي من عام 
  ).٢٠٠١: المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

إتخـاذ  ودعـم   وطبقاً لبيانات مركز المعلومـات 
فأنه قد بلغت نسبة ) ٢٠٠٧(القرار بمحافظة األسكندرية 

٪ ٧.٦ما تم محو أميتهم بمحافظة األسكندرية حـوالي  
، ٢٠٠٤من إجمالي عدد المستهدفين بمحو أميتهم عـام  

٪ مـن   ٤.١في حين انخفضت تلك النسبة إلى حوالي  
، ٢٠٠٦إجمالي عدد المستهدفين بمحـو أميـتهم عـام    

وتزداد انخفاض هذه النسب بالمناطق الريفيـة بصـفة   
المرأة الريفية بصفة خاصة، ممـا يعكـس    عامة وبين

االنخفاض النسبي في فاعليـة بـرامج محـو األميـة     
  .بالمحافظة

ويمكن أن يرجع ذلك إلى العديد من األسباب التي 
تحد من فاعلية برامج محو األمية مثل مشكلة التسـرب  
من فصول محو األمية  وانخفـاض فاعليـة العمليـة    

مين حملـة المـؤهالت   التعليمية، واالعتماد على المعل
وعدم مالئمة المناهج الدراسـية لحاجـات    المتوسطة،

الكبار الفعلية، واختيار أوقات غيـر مناسـبة، وعـدم    
استخدام طرق تعليم كبار حديثة وغيرها من األسـباب  

باإلضـافة إلـى العديـد مـن      ،)٢٠٠٩: داليا يوسف(

األسباب االجتماعية مثـل خجـل الدارسـين الكبـار،     
شعبية السلبية التي تشـكك الدارسـين فـي    واألمثال ال

قدراتهم ومهارتهم، ونقص الفهم الحقيقي ألهداف تعلـيم  
الكبار ومحو األمية وأستهزاء بعض وسـائل االعـالم   

تـزداد   كمـا ، )٢٠٠٧: نينمحمد حس(بالدارسين الكبار
األسباب بالنسبة لإلناث والتي تتمثل في العادات والتقاليد 

اة، والفقر، وخروج اإلناث للعمل مثل الزواج المبكر للفت
، مع عـدم  في المناطق الفقيرة والريفية وهن صغيرات

المقدرة االقتصادية لألسر في الريف اإلنفاق على التعليم 
ووفاء  .Mabel & C. O)(2012و ٢٠١٠ :محمود الشال(

  ).٢٠١٣: الغرباوي
لذا فأن موضوع التغيير والتطـور بـات اليـوم    

سنظل مكاننا ونكرر ما درج عليه مسئولية الجميع، وإال 
األباء واألجداد في ظروف غير ظروفنا، فالقرن الحالي 
يتطلب منا جميعاً نظرة جديدة في أسلوب محو األميـة  
وتدريب معلم محو األمية وإعداده وتغييـر المفـاهييم   

: عبـد اهللا أحمـد  (والقيم لدوره بمراكز محـو األميـة   
ــرات االجت  ،)٢٠١٢ ــارع التغي ــث  تتس ــة حي ماعي

واالقتصادية والسياسية في عالم اليوم، وقد حدثت ثورة 
في الوسائل التقنية، ومنها وسائل االتصال الحديثة مثل 
الحاسب اآللي، حيث يعد الحاسب اآللي مـن الوسـائل   
الفعالة في إيجاد الثقة في النفس لدى المعلم والمتعلم، ثم 
ذه كسر حاجز الخوف، والرهبة في استخدامه، كما أن ه

التقنية تزيد مـن الحيويـة والمشـاركة الفعالـة بـين      
المتعلمين، بما يتضمنها من بيئات تعليمية متنوعة تتميز 

، وهو ما أكد )٢٠٠١: جمال الشرهان(باإلثارة والنشاط 
من ضرورة استخدام بـرامج   Cy & Kathy (2001)عليه

التعليم والتدرب المعتمدة على الحاسب اآللي في مجـال  
ة؛ ألنها تتحدى، وتستميل إنتبـاه المتعلمـين   محو األمي

   .لفترة معقولة
ولم تعد محو األمية في هذا العصر تعني مجـرد  

والتدريب المهني؛ ألن تلك المهـارات   القراءة والكتابة
هي أدوات تعلم فحسب وليست غاية في حد ذاتها، بـل  
أصبحت محو األميـة تعنـي اكتسـاب أدوات الـتعلم     
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التي فرضـتها التقنيـات الحديثـة    والمهارات المتجددة 
لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير، هذا فضالً عـن  
إلمام الفرد بميـادين الحيـاة السياسـية واالجتماعيـة     

عائشة (واالقتصادية؛ من أجل تغييرها والمشاركة فيها 
، وتحتاج هـذه الطريقـة إلـى دعـم     )٢٠١١: الدجدج

ة الموارد منظمات المجتمع المدني سواء من خالل تعبئ
المختلفة لتنفيذ مثل هذه الطرق الحديثة في محو األميـة  
وقياس مدى نجاحها ومدى إمكانية تعميمها، ويذكر عبد 

 ٦٠٠أن هناك ما يقـرب مـن   ) ٢٠١٢(الواحد يوسف
منظمة غير حكومية في مصر تشارك في محو األميـة  
وتعليم الكبار ويعمل بعضها بالتعاون مع الحكومة، بينما 

بعض اآلخر بشكل مستقل، ووفقاً ألحد المصادر يعمل ال
برز نموذج محو أميـة تشـاركي جديـد فـي قطـاع      
المنظمات غير الحكومية، وال يعتبر أن األمية على أنها 
مجرد عجز وال يتحدث عن القضاء على األميـة، بـل   
ينظر إلى إكتساب واستخدام القراءة والكتابة على أنهـا  

ى بها المجتمع المحلي جزء من عملية طويلة األجل يسع
أو المجتمع ككل إلى تحقيق تحوله الثقافي واالجتمـاعي  

إال أن المنظمات غير الحكوميـة تواجـه   . الخاص به
العديد من المعوقات التي تحول دون قيامها بدورها في 

معوقات داخلية مثـل ضـعف   مجال محو األمية منها 
 التمويل، وقلة االهتمـام بإعـداد الكـوادر والكفـاءات    
التعليمية في هذا المجال، وضعف الشـراكة والتكامـل   

: عزام أحمد ومروة عبـد الجـواد  (بينها وبين البعض 
٢٠١٢(. 

والتـي  طار هذا اإلومن بين التجارب الواعدة في 
بين تعلم ومحو أمية المرأة الريفية من جهة لربط تسعى ل

ويعمـل   ،ورفع كفائتها في العمل مما يدر عليها دخـالً 
 الثقافي واالجتماعي للمرأة الريفيـة مـن    على التحول
تجربـة جمعيـة اإلسـكندرية لإلقتصـاد      جهة أخرى

المنزلي، حيث قامت بالتعاون مع الوكالة الكندية للتنمية 
بمشـروع لرفـع كفـاءة الفتيـات      CIDAالدولية سيدا 

العامالت بمصانع األغذية بمنطقة بنجر السكر  يهـدف  
دام الحاسـب اآللـي   لمحو أمية الفتيات من خالل استخ

، وبناءاً عليه مهارات أخرىبجانب تدريب الفتيات على 
فانه يظهر أهمية التعرف على مدى فاعلية تلك المركز 

  . في مواجهة مشكلة محو األمية بمحافظة األسكندرية
  :أهمية البحث

يمثل إدماج المرأة في عملية التنمية هدف محوري 
ائز واآلليات التي يسعى المجتمع لتحقيقه، ومن أهم الرك

يمكن االعتماد عليها في هذا الصدد هو محو أمية المرأة 
وزيادة مساهمتها في األنشطة اإلنتاجيـة وفـي دخـل    

وتمثـل  . األسرة  وأيضاً مساهمتها في تنمية المجتمـع 
المرأة بالمناطق الريفية المتطرفة مثل منطقـة بنجـر   

ناث بتلـك  السكر  نموذجاً تقليدياً النتشار األمية بين اإل
المناطق ومع انخفاض مستوى الدخل لألسـر الريفيـة   
بتلك المناطق، مع انخفاض في مستوى الوعي بأهميـة  
تعليم اإلناث، مما يتسبب  في خروج الفتاة منذ الصـغر  

  .للعمل دون الحصول على حقها في التعليم
وفي محاولة إلدماج المرأة بمنطقة بنجر السـكر  

زم وجود ربط فيما بين الـتعلم  في عملية التنمية فإنه يل
ومحو األمية من جهة وإكساب المرأة مهارات حياتيـة  
وإنتاجية تدر عليها دخالً من جهـة  ثانيـة واالرتقـاء    

ولذا فقد سـعت جمعيـة   . بدرجة وعيها من جهة ثالثة
اإلسكندرية لإلقتصاد المنزلي بالتعـاون مـع الوكالـة    

ع كفاءة الفتيات في رف CIDAالكندية للتنمية الدولية سيدا 
العامالت بمصانع األغذية بمنطقة بنجر السكر  ومحـو  
أمية الفتيات من خالل استخدام الحاسب اآللي، وبنـاءاً  
عليه فانه يظهر أهمية التعرف على مدى فاعليـة هـذه   

  .الطريقة في مواجهة مشكلة محو األمية بتلك المناطق
لذا يكتسب هذا البحث أهمية مـن خـالل إلقـاء    

على طريقة مثل هذه للتعرف على مدى نجاحها  الضوء
في مجال محو األمية بصفة عامة والمرأة الريفية بصفة 
خاصة، األمر الذي يساعد على إعادة النظر في عناصر 
العملية التعليمة بمحو األمية وتعليم الكبار على أسـاس  
علمي سليم يتماشى مع مقتضيات وطبيعة العصر الذي 

  .نعيشه اليوم
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  :البحث أهداف
االبعاد المرتبطة يهدف البحث بصفة عامة لدراسة 

حالة لمحو أمية الفتيات من خالل اسـتخدام الحاسـب   
اآللي بمشروع رفع كفاءة الفتيات العـامالت بمصـانع   
األغذية بمنطقة بنجر السكر من خالل مجموعـة مـن   

  :األهد اف الفرعية وهي
التعــرف علــى بعــض الخصــائص الشخصــية  .١

للمبحوثـات المتـرددات     االقتصادية -واالجتماعية
 .على المركز

دراسة األبعاد المرتبطـة باألنشـطة التـي تقـدم      .٢
بالمشروع لالرتقاء بمستوى مشاركة المـرأة فـي   
األنشطة االقتصادية اإلنتاجية وتحسـين المسـتوى   

 .المعيشي للمرأة من وجهة نظر المبحوثات

ن دور المركز في في الحد من أمية المرأة الريفية م .٣
 .وجهة نظر المبحوثات

مميزات وسلبيات تدريس محو األمية بهذه الطريقـة   .٤
 .من وجهة نظر معلمات محو األمية بالمركز

مركز محو اإلداري ل مديرالأهم المشاكل التي تقابل  .٥
 .األمية باستخدام الحاسب اآللي

  األسلوب البحثي
  :المصطلحات اإلجرائية: أوالً

يقصد به في هذا  :مركز محو أمية المرأة الريفية
البحث بأنه المكان الذي يقـوم بمحـو أميـة الفتيـات     
العامالت بمصانع األغذية بمنطقة بنجـر السـكر مـن    

  .خالل استخدام الحاسب اآللي
يقصد به في  :باستخدام الحاسب اآللي محو األمية

هذا البحث هو محو أمية الفتيات عـن طريـق معمـل    
مة محو األمية، الحاسب اآللي تحت إشراف معلم أو معل

وشمل ذلك البرامج واألقراص الصلبة المصاحبة لعملية 
العامـة  محو األمية التي تم الحصول عليها من الهيئـة  

والذي تم انتاجه برعاية وزارة االتصاالت  ،لتعليم الكبار
وتكنولوجيا المعلومات والبرنامج االنمائى لالمم المتحدة 

لكبـار والمجلـس   والهيئة العامة لمحو األمية وتعلـيم ا 
  .القومى للمرأة ومنظمة التعاون االيطالى

  :منطقة البحث: ثانياً
بمنطقة بنجـر   ١٥أجري هذا البحث في في قرية 

السكر بمحافظة األسـكندرية، وذلـك بمقـر جمعيـة     
  .اإلسكندرية لإلقتصاد المنزلي بالمنطقة

الوضع الراهن لمشروع رفع كفـاءة الفتيـات   : ثالثاً
  االغذية بمنطقة بنجر السكر  العامالت بمصانع

فئات من المبحوثين تم التعرض لهـم   ثالثهناك 
في هذا البحث وهم الدراسات بفصـول محـو األميـة    

مـدير  المحو األمية، و ي، ومعلمتمبحوثة ١٤وعددهن 
  .لمركزاإلداري ل

  :الحدود الزمنية للبحث: رابعاً
، ١٥تم تجميع البيانات خالل شهر فبراير بقريـة  

  .م٢٠١١عام 
  :منهج البحث: خامساً

  .اعتمد هذ البحث علي المنهج الوصفي
سجالت جمعية اإلسكندرية لالقتصاد المنزلي : المصدر(

  )٢٠١٢: الخاصة بالمشروع
  :أسلوب جمع البيانات: سادساً

أشتمل هذا البحث على مصدرين رئيسين لجمـع  
  :البيانات والمعلومات الخاصة به وهما

  :ألوليةالمصادر ا: المصدر األول
البيانات المتحصل عليها من خالل استخدام  يوه

ـ   ياالستبيان بالمقابلة الشخصية مع المبحوثات ومعلمت
مركز للحصـول علـي   لل اإلداريمدير المحو األمية و

  .البيانات الالزمة لهذ البحث
  :االستبيان الخاص بالمبحوثات-

اشتمل االسـتبيان الخـاص بالمبحوثـات علـي     
  :المحاور التالية

ــور األول ــية   :المح ــائص الشخص ــمن الخص تض
للمبحوثات حيث يحدد فيهـا    االقتصادية-واالجتماعية

دخل األسـرة، ومهنـة   مستوى ، وحجم األسرة، وسنال
  .األب

األنشطة التي توجـد بمركـز تنميـة     :المحور الثاني
مهارات المرأة الريفية لرفع مستوى معيشتهن، حيث تم 
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موجودة في المركـز  سؤال المبحوثات حول األنشطة ال
  .ومدى إستفادتهن منها

: محو أمية المبحوثاتمركز في الدور  :المحور الثالث
  :وقد أشتمل هذا المحور على ثالثة أبعاد وهي

أو التسرب من  مدى التعرض لفصول محو األمية -١
في الماضـي، وأسـباب عـدم إسـتكمال      التعليم

 .أو التسرب الدراسة بتلك الفصول

 باسـتخدام الحاسـب   األمية مميزات برنامج محو -٢
ودرجة االستفادة ، من وجهة نظر المبحوثاتاآللي 

  .ومدى الرغبة في االستمرار في التعليم بالمركز
  :محو األمية تياالستبيان الخاص بمعلم-

محـو األميـة    يأشتمل االستبيان الخاص بمعلمت
  :بالمركز على محورين هما

ـ   :المحور األول تخدام مميزات التدريس لألميـات باس
  .هنالحاسب اآللي من وجهة نظر

أثنـاء التـدريس    نالمشاكل التي تقابله :المحور الثاني
  .باستخدام الحاسب اآلليلألميات 

  :مركزللي اإلدار مديرالاالستبيان الخاص ب-
أشتمل االستبيان الخاص بالمدير اإلداري للمركز 

المشاكل التي تقابلـه  أهم  وفقط وهرئيسي  على محور
  .باستخدام الحاسب اآللي رامج محو األميةلتنفيذ ب

وقد تم صياغة العبارات التي تدور حول المحاور 
المختلفة لكل استبيان، وتم عـرض العبـارات علـى    
 مجموعة من األساتذة في مجـال االقتصـاد المنزلـي   

اإلرشاد الزراعي، وقد تم تعـديل وحـذف   اإلرشادي و
ـ   ي وإضافة بعض العبارات في ضوء المالحظـات الت

عرضها المتخصصون  وذلك بهدف التحقق من صدق 
محتوى االستبيانات المستخدمة وإبداء الرأي في مـدى  
مالئمتها ألهداف البحث، وقد كان لهـؤالء المحكمـين   
بعض المقترحات الخاصة بصياغة بعـض العبـارات   
وإعادة تنظيم بعض البنود والتي روعيت أثنـاء كتابـة   

  . ها النهائيةاالستبيانات المستخدمة في صورت
  
  

  : المصادر الثانوية: المصدر الثاني
وهي المصادر التي من خاللها الحصـول علـى   

 محو أميةبيانات ومعلومات عن الوضع الراهن لمركز 
مـن  وهـي   ،المرأة الريفية باستخدام الحاسـب اآللـي  

  .جمعية اإلسكندرية لإلقتصاد المنزليسجالت 
 : المعالجة اإلحصائية: سابعاً

للطبيعة الوصفية للمنهج البحثي المسـتخدم   نظراً
في ذلك البحث، فأنه تم االعتماد بصفة رئيسـية علـى   
استخدام النسب المئوية والتكرارات كأساليب إحصـائية  

  .لوصف البيانات
محو األمية باستخدام الحاسـب   برنامج وصف :ثامنا

  مع الممبحوثات المستخدم اآللي
  النتائج البحثية

مشروع رفع كفاءة الفتيات لراهن الوضع ال: أوالً
 :*العامالت بمصانع األغذية بمنطقة بنجر السكر

انتهى العصر الذي كانت فيه قضايا محو األمية 
تخص مؤسسات تربوية نظامية بعينها، وازدادت شراكة 
التنظيمات االجتماعية والمهنية في تدعيم هذه القضايا 

: بينيإيمان الشر(التربوية والتحرك لحل مشكالتها 
، كما أظهرت نتائج مؤتمر التربية الدولية الذي )٢٠٠٠

أهمية الدور الذي  ٢٠٠٠عقد في دكار بالسنغال عام 
تقوم به الجمعيات األهلية في تدعيم قضايا التعليم 
وتوصل المؤتمر إلى تحديد أهم الجهود التعليمية التي 
يمكن أن تشارك فيها التنظيمات المجتمعية التربوية غير 

ظامية ومنها المشاركة في مشروعات محاربة األمية الن
، ويبلغ عدد )UNESCO: 2000(في المجتمعات الفقيرة

جمعية وفقاً لتقرير  ٤٩٥١الجمعيات األهلية فيي مصر 
وتأتي محافظات  ٢٠٠٣التنمية البشرية بمصر لعام 

القاهرة والجيزة واإلسكندرية والشرقية كأكثر 
ات األهلية وذلك على المحافظات من حيث عدد الجمعي

م ١٩٦٤لسنة  ٣٣٢الترتيب، وقدد حدد القانون رقم 
                                                            

سجالت جمعية اإلسكندرية لالقتصاد المنزلي الخاصـة  : المصدر*
  ٢٠١٢: بالمشروع
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مجاالت عمل الجمعيات األهلية في أربعة عشر مجاالً 
منها الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والتي يندرج 

، وتعد )٢٠١٠: محمد قاسم(تحتها أنشطة تعليم الكبار
عيات جمعية اإلسكندرية لالقتصاد المنزلي إحدى الجم

األهلية التي قامت بهذا الدور في منطقة بنجر السكر، 
حيث تعد منطقة بنجر السكر أحد مناطق شباب 
الخريجين التي تفنقر إلى العديد من الخددمات التعليمية، 

كم غرب مدينة اإلسكندرية وأهم  ٨٠وهي تقع على بعد 
ما يميزها قربها من منطقة برج العرب الصناعية مما 

ع إستخدام العمالة من منطقة المشروع، يتيح للمصان
يستهدف مشروع رفع كفاءة الفتيات العامالت بمصانع و

إلى رفع األغذية بمنطقة بنجر السكر بصفة عامة 
الكفاءة الفنية للفتيات العامالت على خطوط اإلنتاج 
بمصانع األغذية من خالل تدريبات عملية على درجة 

ات غير المتعلمات عالية المستوى ومحو أمية بعض الفتي
بجانب تدريب الفتيات على باستخدام الحاسب اآللي، 

دراسات الجدوى للمشروعات المهارات الحياتية و
الصغيرة بما يمكنهن من بدء مشروعات صغيرة جديدة 

  . تساعد على زيادة دخول الفتيات وأسرهم
لذا تم إنشاء وحدة خاصة بالمشروع في فرع مقر 

بمنطقة  ١٥صاد المنزلي بقرية جمعية اإلسكندرية لالقت
  :بنجر السكر حيث تقوم الوحدة بتدريب الفتيات على

  .على المهارات الحياتيةالتوعية والتدريب  -
  .التوعية والتدريب على مهارات االتصال -
الصحة العامة واالسـعافات   علىالتوعية والتدريب  -

  .االولية والسالمة المهنية
  .للفتيات محو أمية القراءة والكتابة -
  .تعليم الفتيات مهارات استخدام الحاسب اآللي -
  .الصناعات الغذائية -
  .صناعة العصائر والمربات -
  .تجميد وحفظ الخضروات -
  .منتجات األلبان المختلفة -
  .المخبوزات -
  .طرق التعبئة والتغليف السليمة لهذه المنتجات -

كما تقوم الوحدة بتقـديم خـدمات للمشـروعات    
  :ة والمتوسطة وتشملالصغير

  .توفير عمالة مدربة -
  . تدريبات تقنية -
تقديم استشارات فنية بهدف تطوير وزيـادة كفـاءة    -

  .اإلنتاج
باإلضافة إلى مجموعة من الخـدمات األخـرى   

  :المكملة ألنشطتها مثل
  تحديث شهادات الميالد إلى شهادات الرقم القومي -
  .استخراج شهادات لساقطي القيد -
ير العمالة المدربة من خاللهـا إلـى المصـانع    توف -

 .والشركات

 -١٣ويستهدف المشروع جميع اإلناث من عمر 
العامالت بمصانع األغذيـة بمنطقـة بنجـر     -سنة ٢٠

يوجد ال  وبصفة عامة . السكر، وبخاصة األميات منهن
أي مركز لمحو أمية اإلناث من في محافظة اإلسكندرية 

، ويعد هذا المركز تجربة خالل استخدام الحاسب اآللي
  . رائدة في هذا المجال

إنشاء المركز من خـالل التعـاون بـين    تم ولقد 
الوكالة واإلسكندرية لالقتصاد المنزلي، وكالً من  ةجمعي

من خالل مشـروع   CIDAالكندية للتنمية الدولية سيدا 
تنمية الخدمات غير التمويلية للمشـروعات الصـغيرة   

  .محو األمية وتعليم الكبار وهيئة، BDSSPوالمتوسطة 
محو األمية باستخدام الحاسـب   برنامج وصف :ثانياً

  :مع الممبحوثات المستخدم اآللي
تم إنتاج برنامج محو األمية باسـتخدام الحاسـب   

برعاية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات اآللي 
الهيئة العامة لتعلـيم  والبرنامج االنمائى لالمم المتحدة و

، وقـد  التعاون االيطالىوالمجلس القومى للمرأة ور الكبا
بتوفير  CIDAالوكالة الكندية للتنمية الدولية سيدا قامت 

البرنامج لمركز تنمية مهارات المرأة الريفية، ويتكـون  
البرنامج من عدد ثالثة أسطوانات مدمجة تحتوى علـى  
نفس المحتوى التعليمى المعد من هيئـة محـو األميـة    

ار، حيث تمثل كل أسطوانة مدمجة مرحلـة  وتعليم الكب
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من مراحل محو األمية بهيئة محو االمية وتعليم الكبـار  
  :وهذه المراحل هي

مرحلة القراءة والكتابـة للحـروف   : المرحلة األولى-
واألرقام والكلمات الثنائية حتى الرباعية ثم تشبيك 

بطـاقتى  (الكلمات للحصول على جمل قصـيرة  
رعايـة   -الـرقم القـومى   –العائلية –الشخصية
 )....مجلس الشعب  –االنتخاب -االسرة

للجمـل   القراءة والكتابـة  مرحلة : المرحلة الثانية -
الطويلة وتشكيلها والعمليات الحسابية باإلضـافة  

 –سكان مصـر (معلومات عامة وتثقيفية مثل إلى 
طريقة كتابـة   –رحمة بالبيئة -اسئلوا اهل الذكر

،هدى شعراوى مؤسسة  الخطاب وارساله بالبريد
 ......)النهضة النسائية،

خاصة بالحصـول علـى شـهادة    : المرحلة الثالثة -
 .االعدادية

وقد أقتصر المركز على تدريس األسطوانة األولى 
والثانية فقط حيث تستلزم األسطوانة الثالثة والخاصـة  
بالمرحلة اإلعدادية التوجه للمدارس اإلعداديـة ولـيس   

  .فصول محو األمية
  :وينقسم البرنامج الى قسمين

قسم خاص بالمعلم وإرشادات لكل درس، حيـث   ) أ(
يحتوي الكتيب على كيفية تـدريس كـل حصـة    
واألنشطة المطلوب تنفيذها ومحور وفكـرة كـل   

 .حصة

هـذا القسـم    حيث يتـيح خاص بالمتدربات قسم  ) ب(
 :للمتدربات ما يلي

سماع ومشاهدة موقـف   من خالل ماستخدام حواسه  -
دام الرسوم المتحركة والحوار بـين  خرامى باستد

الشخصــيات لمســاعدة الدارســين علــى فهــم 
المضمون التعليمى والثقافى للـدروس وترسـيخ   

ثم تحليل لمحتـوى الـدرس   ، ذهانهمأهدافها فى أ
كما يقدم لهم دروسا لتعلم القراءة  ،بطريقة بسيطة

والمفردات وكيفيـة النطـق السـليم والصـحيح     
كـرار والتوضـيح   للحروف والكلمـات مـع الت  

، ويعد استخدام حواس السمع والبصـر  بالصورة
من عوامل نجاح هذه الطريقة وهو ما أكد عليـه   

 Cy & Kathy (2001)و) ٢٠٠١(جمال الشـرهان 
                PAUL ) 2008(و) ٢٠٠٧(ومحمـــد حســـين

في دراسـتهما مـن    Marcia & Michel (2010)و
ي السـمع  مدى فاعلية استخدام الحواس المتمثلة ف

والبصر من خالل برامج الحاسب اآللي في مجال 
 .محو األمية

قياس لالتدريبات المتنوعة على الدرس  من مجموعة -
  .للدرس المتدربات فهمو مدى استيعاب

غاز لاألوعاب لضافية مثل األمجموعة من االنشطة اإل -
والتـي  مسـلية  الناشـيد  ألتفاعلية واالتدريبات الو

 .عاب الدرسيفهم واست زيادةوتهدف لتثبيت 

درس، أي أنـه تـم    ٣٠وتتكون كل أسطوانة من 
درس للمتدربات، باإلضافة لكتـاب هيئـة    ٦٠تدريس 

محو األمية المعتمد الذي كان يستخدم في أداء الواجبات 
المنزلية وكمرجع لإلختبار، كما تـم تـدريب وتأهيـل    
المتدربات على اختبارات محو األمية من خالل إجراء 

ن اختبار تجريبي على أختبارات سـابقة لهيئـة   أكثر م
  .محو األمية وتعليم الكبار

وقد بلغت المدة الزمنية لكل درس ساعتان بواقـع  
 ٤٨مرتان في األسبوع  لمدة سـتة أشـهر أي بواقـع    

حصة إضافية  ١٢حصة مما أضطر المعلمتين إلضافة 
  .إلستكمال تدريس األقراص الصلبة

األمية باسـتخدام   وقد تطلب استخدام أسلوب محو
الحاسب اآللي مواصفات محددة للمعلمتين، من حيـث  
قدرتهم على استخدام الحاسب اآللي بكفاءة ودراسـتهم  
للنواحي االرشادية والنفسية واالجتماعية الخاصة بتعليم 
الكبار، لذا تم تدريب معلمتين من خريجات قسم اإلرشاد 

استخدام  الزراعي الدارسات لتلك النواحي والالتي يجدن
الحاسب اآللي على هذا األسلوب لمدة شهر مـن قبـل   

حتى يـتمكن   CIDAللتنمية الدولية سيدا الوكالة الكندية 
من القيام بدورهما على أكمل وجه، وهـو مـا يؤكـده    

من أنه علـى  ) ٢٠٠٧(عيسى االنصارى وأسامة فراج
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الرغم من األهمية القصوى لمعلم الكبار إال أن لم ينـل  
اية في العالم وبشكل خاصة فـي الـدول   حقه من الرع

العربية، ال على مستوى اإلعـداد وال علـى مسـتوى    
 قـارة وطلعت عبد الحميـد وسـامية   ويذكر . االختيار

أن السائد في الوقت الحالي في الوطن العربي ) ٢٠٠٨(
للغالبية العظمى من معلمي الكبار أنه ال يتم إعدادهم في 

ما يتم إعدادهم وتأهيلهم كليات واقسام معلمي الكبار، وإن
من خالل الدورات والبرامج التدريبية علـى أخـتالف   

ويعد تدريب معلم تعلـيم  . أنواعها وأختالف القائمين به
الكبار على درجة عالية من األهمية علـى اعتبـار أن   
المعلم يمثل قوة الجيش العامل في جبهات التعليم للكبار، 

فاعليـة التعلـيم    ومن ثم فبمقدار ما يكون تأهيله تكون
فـالمعلم ال يمكنـه أن   ) ٢٠١١: منال عبد الفتاح(عليه

يمارس أدواره المطلوبة إال إذا تمكن من مجموعة مـن  
الكفايات األساسية والتي بدونها يصبح دور المعلم مجرد 
تلقين المعلومات ونقلها، لذا فالمعلم وبصفة خاصة فـي  

تجدداً على مجال تعليم الكبار مطالب بأن يكون نامياً وم
الدوام إذ أن نموه المهني يرتبط بنموه العلمي والتدريبي 

، وهو ما أكـد  )٢٠١١: سعاد الشبو ومحسن الصالحي(
من أن المعلم التقليدي لمنظومة ) ٢٠١٢(عبد اهللا أحمد 

تعليم الكبار في غيـر زماننـا كـان نـاقالً للمعرفـة      
ح والمعلومات والبد أن يتغير دوره التقليدي هذا، فيصب

محركاً للمعرفة وباعثاً لقدرات الكبار علـى تحصـيل   

العلم، ومشجعاً على التفكير النقـدي وعلـى االبـداع    
كما أن التغير المستمر والسريع . واالبتكار في مجتمعة

والشامل في المجتمع الحديث وما نتج عنه مـن تقـدم   
علمي وتكنولوجي وما رفقه من تطـورات اجتماعيـة   

ت كثيـرة يحتـاج حلهـا إلـى     واقتصادية أفرز مشكال
المرونة الذهنية واالبتكار والقـدرة علـى حـل هـذه     
المشكالت وهو ما يتطلب من المعلم أن يتخلـى عـن   
األدوار التقليدية ويعوضها بأدوار جديدة لضمان نجـاح  

  ).٢٠٠٥: خالد األحمد(العملية التعليمية 
  :االقتصادية - الخصائص الشخصية واالجتماعية: ثالثاً

٪ من ٧١.٤ )١(ن بيانات جدوليظهر م
 .سنة ١٦ –١٣المبحوثات يقعن في الفئة العمرية من

٪ من المبحوثات يمتهن ٧١.٤كما أظهرت النتائج أن 
٪ منهن يمتهن ١٤.٣، في حين كان مهنة الفالحة أبائهن
 ةوكذا تشير النتائج إلي أرتفاع نسب. بالقرية حرفة أبائهن

لمدى اً بالنسبة وأخير). ٪٨٥.٧(الحجم الصغيرةاألسرة 
صغير  تقارب فى النسب سواءوجد  كفاية دخل االسرة

لكل  ٪٣٥.٧(أو كبير متوسطأو ) ٪٢٨.٦(ال يكفي
، وتعد هذه النتائج مؤشر جيد لنجاح فكرة محو )مستوى

األمية باستخدام الحاسب اآللي حيث أن الفئة العمرية 
صغيرة السن أكثر تقبل لتبني األفكار غير التقليدية، 

  .ك صغر حجم األسرة يساعد على تركيز الفتياتذلك

  )١٤= ن(األب وحجم األسرة ومستوى دخل األسرةتوزيع المبحوثات وفقاً للسن ومهنة  :١جدول 
  ٪  عدد الخصائص ٪ عدد  الخصائص

  حجم األسرة  السن بالسنوات
 ٨٥.٧ ١٢  )أفراد  ٥أقل من ( صغيرة  ٧١.٤  ١٠  سنة ١٦ – ١٣من
 ١٤.٣ ٢  )أفراد  ٥أكثر من ( كبيرة  ٢٨.٦  ٤  سنة ٢٠ -١٧من 

  مدى كفاية دخل االسرة   مهنة األب
  ١٠٠  ١٤  المجموع  ١٠٠  ١٤  المجموع

  ٢٨.٦  ٤  صغير وال يكفي  ٧١.٤  ١٠  فالح
  ٣٥.٧  ٥  متوسط  ٧.١  ١  عامل
  ٣٥.٧  ٥  كبير  ويكفي  ١٤.٣  ٢  حرفي
        ٧.١  ١  مهني

  ١٠٠  ١٤  المجموع  ١٠٠  ١٤  المجموع
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المرتبطة باألنشطة التي تقـدم بـالمركز   األبعاد : رابعاً
لالرتقاء بمستوى مشاركة المرأة فـي األنشـطة   
االقتصادية اإلنتاجية وتحسين المستوى المعيشي 

  :للمرأة
عند سؤال المبحوثات عن مصدر سـماعهم عـن   

والخدمات التي يقدمها أظهرت النتائج  محو األميةمركز 
 جمعيـة ٪ قد سمعن عنـه مـن   ٦٤.٣أن ) ٣(بجدول 

، وتشير هذه النتائج إلـى  اإلسكندرية لالقتصاد المنرلي
أن عمليات النشر والدعاية التى تقوم بها الجمعية تعـد  

دراسة من اهم مصادر الدعوة للمركز وقد اتفق كل من 
ومحمـد  ) ٢٠٠٥(موسـى  ونهلة ) ٢٠٠١(رضا عطية

 محمـد قاسـم  و) ٢٠٠٧(ومحمود الشال) ٢٠٠٥(خضر
وعصام شحاتة ) ٢٠١١(ونهلة سعد وآخرون ،)٢٠١٠(
من أن أحـد عوامـل   ) ٢٠١١(ومحمد حسن ) ٢٠١١(

فشل جهود محو األمية بهيئة محو األمية وتعليم الكبـار  
وكثير من الجمعيات األهلية يرجع إلى قصور بـرامج  

  .الدعوة واإلعالم عن تلك الفصول بالصورة المناسبة
توزيع  المبحوثات وفقاً لمصدر السماع عن  :٢جدول 

  و األميةمركز مح
 ٪ عدد  مصدر السماع

٤٢٨.٦  الجيران
٩٦٤.٣  جعية االسكندرية لالقتصاد المنزلى

١٧.١  األقارب
١٤١٠٠  اإلجمالي

بالرغم من توصية العديد من الدراسـات علـى   
أهمية ربط محو األمية بالتدريب المهني لزيادة فعاليـة  

، ٢٠٠٥: محمد خضـر (تلك البرامج وتحفيز المتدربين
، إال أن )٢٠٠٧: ، محمود الشال٢٠٠٧: حسنين محمد

خفقت في االهتمـام  قد أهيئة محو األمية وتعليم الكبار 
دون   فقـط  بالتدريب المهني وربطـة بتعلـيم الكبـار   

 :موسـى نهلـة  (االهتمام بالجوانب التوعوية األخـرى 
إلـى أن  ) ١٩٩٩(كما تشير نادية الجراونـي ، )٢٠٠٥

ية المرأة العاملـة أدى  العائد االجتماعي لبرامج محو أم
إلى أكسابهن العديد من القيم اإليجابيـة مثـل ترشـيد    
االستهالك والتنظيم األسري وتحسين عالقـات العمـل   
والعالقة بين أفراد العائلة وزيادة مشاركتها في األنشطة 

لذا كان البد من التعرض . الثقافية واالجتماعية بالمجتمع
هية والتثقيفية التي يقوم ألنواع األنشطة اإلنتاجية والترفي

بها مركز محو األمية من أجل تحفيـز النسـاء علـى    
اإلنتظام في فصول محو األمية، وقد أظهـرت النتـائج   

حضرن جميع ٪ من المبحوثات قد ١٠٠أن )  ٣(بجدول
األنشطة األخرى المصـاحبة لبرنـامج محـو األميـة     
باستخدام الحاسب اآللي، وقد أفادت جميع المبحوثـات  

قد أستفدن مـن الـدورات التدريبيـة الخاصـة     أنهن 
بالصناعات الغذائية وطريقة التغليف، كما أستفدن مـن  
جميع ندوات التوعية فيما عدا أثنين فقط من المبحوثات 
أفادن بعدم االستفادة من ندوة كيفية عمل دراسة الجدوى 
للمشروعات الصغيرة  التابعـة لمجموعـة النـدوات    

ية وهن المبحوثتين الصغيرات الخاصة بالمهارات الحيات
 .في السن

يعد إشراك الدراسات في إختيار األنشـطة التـي   
يرغبن في التدرب عليها في المستقبل مع فصول محـو  
األمية من األمور الهامة التي قد تشجع الدراسات علـى  
ــة    ــو األمي ــول مح ــور فص ــي حض ــام ف اإلنتظ

  )١٤=ن(ألنشطة التي حصلن عليها من مركز محو األمية التوزيع التكراري للمبحوثات  وفقاً لنوع ا :٣جدول 
  ٪  تكرار  أنواع األنشطة

 ١٠٠ ١٤  تدريب على صناعة منتجات األلبان المختلفة
 ١٠٠ ١٤صناعة المخبوزاتتدريب على 

 ١٠٠ ١٤  والمربات  الخضروات المجمدة العصائر الطبيعية المركزةتدريب على صناعة 
 ١٠٠ ١٤  للمنتجات الغذائية التي تمالتدريب على صناعتهاغليف السليمة طرق التعبئة والتتدريب على 

 ١٠٠ ١٤  ندوات التوعية والتدريب على المهارات الحياتية
 ١٠٠ ١٤  التوعية والتدريب على مهارات االتصالندوات 
 ١٠٠ ١٤  .التوعية والتدريب على الصحة العامة واالسعافات االولية والسالمة المهنيةندوات 

 ١٠٠ ١٤  الت ترفيهيةحف
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 ، Nansubuga (2004)ويتفق هذا مع ما ذكرته دراسـة  
لذا تم  سؤال المبحوثات عن أنواع األنشطة التي يرغبن 
أن يقوم المركز بتقديمها لهن  في المستقبل القريب،وقد 

خياطة الب على ي٪ منهن بالرغبة في التدر٨٥.٧أفادت 
الناحيـة  وذلك لالستفادة منهـا سـواء مـن     تطريزالو

التسويقية أو في المنزل، كما أفادت نفس النسـبة فـي   
ندوات عن كيفية التسويق  بصورة تساعد علـى  تنظيم 

 التي تـدربن علـى إنتاجهـا    تسويق المنتجات الغذائية
٪ في رغبتهن في ٥٧.١بصورة جيدة ، في حين أفادت 

ندوات لألباء عن أهمية تعليم الفتاة وهذا أيضـاً  تنظيم 
طبيعة المنطقة الريفية التي ال زالت تتمسك يتناسب مع 

ل وتعلـيم الفتـاة   بعدم خروج المرأة كثيراً من المنـز 
، وهو يتفق مـع مـا   وتقاليدهم لتعارضها مع عاداتهم 

) ٢٠٠٥(موسى نهلة و  Nansubuga (2004)توصلت له 
كما يالحـظ مـن أن مـن     ، .Mabel & C. O)(2012و

فرها أو زيادتهـا  األنشطة التي ترغب المبحوثات في تو
زيـادة  هي األنشطة االترفيهية واالجتماعية المتمثلة في 

حيث كانت  إنشاء نادي نسائيو عدد الحفالت الترفيهية
 لكل منهما وهذا يتفق مع مـا ذكرتـه   ٪٤٢.٩نسبتهما 

من أهمية الجانب االجتمـاعي  ) ١٩٩٩(نادية الجراوني 
  ).٤جدول(في عملية محو األمية للفتيات

وزيع المبحوثات وفقاً ألنواع األنشطة التي ت :٤جدول 
  )١٤=ن( عليها فيما بعد الحصولتفضل 
 ٪ تكرار  أنواع األنشطة
 ٨٥.٧ ١٢  خياطة وتطريز

 ٨٥.٧ ١٢  ندوات عن كيفية التسويق 
 ٥٧.١ ٨  ندوات لألباء عن أهمية تعليم الفتاة

 ٤٢.٩ ٦  زيادة عدد الحفالت الترفيهية
 ٤٢.٩ ٦  إنشاء نادي نسائي

أن مـن أهـم   ) ٥(وقد أظهرت النتـائج بجـدول  
مميزات مركز محو األمية من وجهـة نظـر جميـع     

تعلم الحاسب اآللي بجانب محو  هو) ٪١٠٠(المبحوثات
وقد يرجع ذلك إلى أن أستخدام طرق غير تقليدية األمية 

في محو األمية تواكب العصر الذي نعيش فيه تزيد من 
يتمثل فـي اسـتخدام   فاعلية عملية محو األمية وهو ما 

الحاسب اآللي ويتفق هذا مع نتائج دراسة محمد حسنين 
مناسبة المكان مـن حيـث الجلـوس    كذلك  ،)٢٠٠٧(

فـي  ) ٢٠١٢(وهو ما أكد عليه عبد اهللا أحمـد  والتهوية
دراسته من أن نوعية الكراسي والتهوية الجيدة لفصول 
محو األمية من أهم عوامل نجاح فصول محو األميـة  

، كمـا أن  ق مع العديد من الدراسات السـابقة وهي تتف
المركز يساعد علـى فـتح أبـواب رزق جديـدة دون     

ويساعد علـى جـذب السـيدات    ، الخروج من المنزل
لفصول محو األمية حيث يعطي دورات تدريبية بـدون  

وهذه المميـزات مـن أهـم     مقابل بجانب محو األمية
العوامل التي تحفز المبحوثات على االنتظام في فصول 

وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة عيسـى    محو األمية
وعـايض  ) ٢٠٠٩(وداليا يوسـف ) ٢٠٠٢(األنصاري
، ويلي تلك المميزات في األهمية بقية ) ٢٠١٢(الرحيلي

 المميزات قرب مركـز محـو األميـة مـن المنـازل     
 وتتفق هذه النتيجـة مـع نتـائج دراسـة     ) ٪٥٧.١(

Nansubuga (2004) ٢٠٠٥(موســـىنهلـــة و (
مسـاعدة المركـز فـي    ، و .Mabel & C. O)(2012و

، وتعـد هـذه   )٪٤٢.٩(استخراج األوراق الرسـمية  
المميزات السابق ذكرها من أكثر العوامل التي تقلل من 
التسرب من فصول محو األمية وتساعد على االنتظـام  

  .ضورفي الح
  )١٤=ن(توزيع المبحوثات وفقاً لمميزات مركز محو األمية  :٥جدول 

  ٪  تكرار  المميزات 
 ١٠٠ ١٤  تعلم الحاسب اآللي بجانب محو األمية 

 ١٠٠ ١٤  المكان مناسب من حيث الجلوس والتهوية
 ١٠٠ ١٤  يفتح لنا أبواب رزق جديدة

 ١٠٠ ١٤  الدورات التدريبية بجانب محو األمية تجذب السيدات
 ٥٧.١ ٨  قرب مركز تنمية مهارات الرأة الريفية من المنازل

 ٤٢.٩ ٦  )البطاقات الشخصية -شهادات الميالد(مساعدة المركز في استخراج األوراق الرسمية 
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في حين كانت أهم سلبيات مركز محو األمية من 

هي عدم تواجـد  ) ٪١٠٠(وجهة نظر جميع  المبحوثات
حتى يمكن اللجوء إلـيهن   مركزين باستمرار بالتالمعلم

أن من أهم السـلبيات   ٪٨٥.٧في أي وقت، كما ذكرت 
وتعد  )اسبوع/يوم ٢ -يوم /ساعة ٢(قصر فترة التدريس

تلك  السلبياتان من وجهة نظر المبحوثات مؤشر لمدى 
العالقة الوطيدة بين المبحوثات ومعلمتي محـو األميـة   

بحوثات من الم ٪٦٤.٤أخيراً ذكرت وموضع الدراسة، 
جود منفذ تسـويق تـابع للمركـز لتسـويق     أن عدم و

يعد من أهـم   المنتجات التي تم التدريب على صناعتها
  ).٦جدول(سلبيات المركز 

 الفتاةدور مركز محو األمية في الحد من أمية : خامساً
   :الريفية من وجهة نظر المبحوثات

تعد األمية من أهم مظاهر التخلف ألي مجتمع من 
النامية في سبيل تنمية مواردهـا البشـرية،    المجتمعات

م من الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجـال  رغوبال
إال أنه أعداد األميين ما زالـت فـي زيـادة مسـتمرة     

التي تتراوح أعمارهن مـا   وبصورة خاصة بين النساء
وال  ،)٢٠١٢: عبد الواحد يوسـف (سنة ٤٠ -١٥بين 

اإلناث بـالتعليم وال   زالت توجد فروق كبيرة في انتفاع
ممـا  ، )٢٠١٠: محمود الشال(سيما في المناطق الريفية

يشير إلى وجود خلل وقصور في الجهود المبذولة لمحو 
بمنطقـة  أمية وتعليم الكبار، ويعد مركز محو األميـة  

من المراكز الجديدة التي تتبع أسلوب محو  بنجر السكر

على  ريبمن خالل استخدام الحاسب اآللي والتداألمية 
المهارات المختلفة للمرأة بدون مقابل كحافز لإلنتظـام  
في حضور فصول محو األمية ولعالج بعـض أوجـه   
القصور والخلل في البرامج السابقة، لذا كان البد فـي  
البداية التعرف على مدى إلتحاق المبحوثـات بفصـول   
محو األمية في الماضي أم ال، وقد أظهـرت النتـائج   

قـد إلـتحقن   ) ٪٢٨.٦(العينة  ثلثبة أن قرا) ٧(بجدول
تكـن هنـاك   في الماضـي ولـم    بفصول محو األمية 

  .استمرارية فى التدريس بها
وعند سؤال الدارسات الالتي إلتحقن بفصول محو 
األمية في الماضي ولم يستكملن التدريس بها عن أسباب 
عدم االستمرار في فصول محو األمية في الماضـي ،  

أن أهم األسباب مـن وجهـة   ب) ٪١٠٠(أجبن جميعهن
نظرهن هو ظروف العمل تعوق االنتظام في حضـور  

تقريبـاً  المبحوثات  ثلثيفصول محو األمية، كذلك فإن 
أجبن بأن عدم وجود حافز لالسـتمرار فـي   ) ٪٧٥.٠(

 مـع مشاكل  وجود ، وكذلكاالنتظام بفصول محو األمية
من أجل االستمرار في فصـول محـو    األب واألقارب

ويلي تلك األسباب في األهمية العادات والتقاليد األمية، 
، وتتفق هذه )٨جدول) (٪٢٥.٠( الخاصة بتعليم النساء

النتائج مع دراسات علـي المنـاعي وعلـي يوسـف     
) ٢٠١١(وعصام شـحاتة  )٢٠٠٥(موسىنهلة ) ٢٠٠٤(

  .  )٢٠١٣(ووفاء الغرباوي ) ٢٠١٢(وعايض الرحيلي

  )١٤=ن(ات مركز محو األمية توزيع المبحوثات وفقاً لسلبي :٦جدول 
  ٪  تكرار   السلبيات

 ١٠٠ ١٤  عدم تواجد المعلمين باستمرار بالمركز 
 ٨٥.٧ ١٢  ) اسبوع/يوم ٢ -يوم /ساعة ٢(قصر فترة التدريس 

 ٦٤.٤ ٩  عدم وجود منفذ تسويق تابع للمركز لتسويق المنتجات التي تم التدريب على صناعتها

 في الماضيأو المدرسة بفصول محو األمية مدى إلتحاق الدارسات  :٧جدول 
  ٪  عدد في الماضيأو المدرسةاإللتحاق بفصول محو أمية

 ٢٨.٦ ٤  نعم
 ٧١.٤ ١٠ال

 ١٠٠ ١٤  اإلجمالي
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 أساب عدم االستمرار في فصول محو األمية من وجهة نظر الدراسات الالتي إلتحقن بفصول محو األمية :٨جدول 
  )٤=ن( في الماضي

  ٪  تكرار   السلبيات
 ١٠٠ ٤  ظروف العمل

 ٧٥.٠ ٣  عدم وجود حافز
 ٧٥.٠ ٣  واألقارب األبمواجهة مشاكل من 

 ٢٥.٠  ١  العادات والتقاليد الخاصة بتعليم النساء

شعور المتـدربات بوجـود   وعند التعرض لمدى 
فرق بين فصل محو األمية بالمركز وخارجـه أفـادت   

كان البد من  المبحوثات أن هناك فرق بينهما، لذا جميع
معرفة مميزات فصل محو األمية بالمركز والتي تجعل 

أظهرته ما هناك فرق بينه وبين الفصول األخرى، وهو 
%) ١٠٠(حيث أتفقت جميع المبحوثات ) ٩(نتائج جدول

على مدى مناسبة كراسي الجلوس والمناضد لحجمهـن  
مما يجعلهن يشعرن بالراحة الجسمية والنفسـية أثنـاء   

ابهن ذلمدى إنجوا محو األمية، كما أشارحضور فصول 
لفصل محو األمية بالمركز نتيجـة حصـولهن علـى    

في المجاالت المختلفـة  وندوات تثقيفية دورات تدريبية 
مجاناً، كما أن انتظام المدرسين في المواعيد كان مـن  

بالرغم من قلة أهم مميزات فصول محو األمية بالمركز 
، كما ه في السلبياتعدد مرات التدريس كما سبق  ذكر

مكان مخصص للسـيدات فقـط  مـن أهـم     وجود أن 
 حيـث المميزات من وجهة نظر المبحوثـات هـو أن   

مما ساعد علـى إقنـاع   يتناسب مع عادتهن وتقاليدهن 
، األباء نوعاً ما على حضور الفتيات لفصل محو األمية

وتتفق هذه النتائج مع توصيات العديد مـن الدراسـات   
ة النواحي الجسـمية والنفسـية   امراعالتي ترى أهمية 

للدراسين بفصول محو األمية وكذا ربط التعليم بفصول 
كحافز ولرفع مسـتوى   والندواتمحو األمية بالتدريب 

معيشتهم، وأن يتم مراعاة العادات والتقاليـد الخاصـة   
 ) ١٩٩٩(بالمراة ومن هذه الدراسات ناديـة الجراونـي  

محمـد  و Kwapong (2005)و) ٢٠٠٥(موسـى ونهلـة  
ومحمد حسن ) ٢٠٠٧( محمود الشالو، )٢٠٠٧(ننيحس

 & Mabel)(2012و) ٢٠١٢(وعايض الرحيلي) ٢٠١١(

C. O. ٢٠١٣(ووفاء الغرباوي.(  
  

ــبة خصــائص   ــدى مناس ــى م ــوف عل وللوق
برنامج محو األمية التابع لمركز محـو األميـة حتـى    
يمكــن تقيــيم مــدى مناســبتها للدراســات، أفــادت 

ن المـدى الزمنـي لبرنـامج    من المبحوثات أ ٪٨٥.٧
 جميـع   ، كمـا ذكـرت  قصـير محو األمية بـالمركز  

 المبحوثات أن عدد مرات الحضـور خـالل األسـبوع    
٪ مـن المبحوثـات أن   ٨٥.٧أشارت  كماكافية، غير 

أسلوب محو األمية المتبع في المركز سـهل ويشـجع   
ومن منطلق مناسـبة خصـائص برنـامج    ، على التعلم

كـز تنميـة مهـارا ت المـرأة     محو األمية التابع لمر
الريفيــة، أصــبح مــن الضــروري معرفــة درجــة 
إستفادة المبحوثات من هـذا البرنـامج، وقـد أفـادت     

من المبحوثات أن درجة إسـتفادتهن كانـت   % ٧١.٤
كبيـرة  درجـة إسـتفادتهن كانـت    % ١٤.٣لحد مـا  

، وهو مـا يعـد مؤشـر جيـد لمـدى      وكذلك ضعيفة
ميـة ممـا   نجاح هذا األسلوب فـي مجـال محـو األ   

يترتب عليـه محاولـة تعمـيم هـذا األسـلوب مـع       
المنظمات األهلية المختلفة الـذي يجمـع بـين تعلـم     

يـد مـن   دفـي الع  والتثقيـف محو األمية والتـدريب  
المجاالت المختلفة التي تهـم المـرأة وهـو مـا أكـد      

وداليـا يوسـف   ) ٢٠٠٢(علية عيسـى األنصـاري   
 .مفـي دراسـته  ) ٢٠١٢(وعايض الرحيلي ) ٢٠٠٩(

ونتيجة لما سبق فأنه عنـد سـؤال المبحوثـات عـن     
مدى رغبتهن لألستمرار فـي الـتعلم بفصـل محـو     

لمركز في المسـتقبل القريـب، أفـادت    لاألمية التابع 
من أنهن على أسـتعداد لالسـتمرار    جميع المبحوثات

وهو مـا يعـد مؤشـر جيـد لنجـاح هـذا        في التعلم
دام األسلوب الجديد في محو األمية مـن خـالل اسـتخ   

  ).١٠جدول (الحاسب اآللي
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  )١٤=ن( مركز من وجهة نظر المبحوثاتالتوزيع المبحوثات وفق لمميزات فصل محو األمية ب :٩جدول 
  ٪  تكرار  المميزات

 ١٠٠ ١٤  مناسبة كراسي الجلوس والمناضد لحجم المبحوثات
 ١٠٠ ١٤  الدورات التدريبية بجانب محو األمية تجذب السيدات

 ١٠٠ ١٤  ين في المواعيدالمدرسين منتظم
 ١٠٠ ١٤  المكان مخصص للسيدات فقط

 ١٠٠ ١٤  يكرر الشرح أكثر من مرة في محو األمية
ـ برالدرجة االستفادة من و توزيع المبحوثات وفقاً لخصائص برنامج محو األمية بالمركز :١٠جدول  ومـدى  امج ن

  )١٤=ن( لمركزلالرغبة في االستمرار في التعلم بفصل محو األمية التابع 
  ٪  عدد الخصائص ٪ عدد  الخصائص

  درجة االستفادة من برامج محو األمية  المدى الزمني
 ١٤.٣ ٢  كبيرة - -  طويل
 ٧١.٤ ١٠  لحد ما  ٨٥.٧ ١٢  قصير
 ١٤.٣ ٢  ضعيفة ١٤.٣ ٢  مناسب

  درجة سهولة البرنامج  عدد المرات كافي
 - -  سهل  - -  نعم
 ٨٥.٧ ١٢  لحد ما ١٠٠ ١٤  ال

 ١٤.٣ ٢  صعب - -  لحد ما
  لمركز لالرغبة في االستمرار في التعلم بفصل محو األمية التابع 

 ١٠٠ ١٤  نعم
  -  -  ال

  -  -  حسب الظروف
بـا  مميزات وسلبيات تدريس محـو األميـة   : سادساً

بمركز محو األميـة مـن   ستخدام الحاسب اآللي 
  :محو األمية بالمركز يوجهة نظر معلمت

الميسـرين لعمليـة   يعد معلمي الكبـار بمثابـة   
التعليم حيث ينظمون الموقـف التعليمـي، ويعـاونون    
المتعلمين على الـتعلم، ويحفـزونهم علـى مواصـلة     
ــات   ــدوا مصــدراً للمعلوم ــم يع ــا أنه ــتعلم، كم ال
باإلضافة إلى كونهم يسـاعدون المتعلمـين فـي حـل     
مشكالتهم ووضع المنهجيـة المالئمـة للتكيـف مـع     

: عبــد الفتــاحمنــال (قضــايا ومشــكالت المجتمــع
اقتصرت العديد مـن الدراسـات علـى    ، وقد )٢٠١١

تناول آراء عنصر واحد فقط مـن عناصـر العمليـة    
التعليمية بمحو األمية وتعليم الكبـار للوقـوف علـى    
أسباب فشل جهود هيئة محو األمية  فـي حـل تلـك    
المشكلة، أال وهو الدارسين بفصـول محـو األميـة،    

ي المعلمـين  في حين أهتمت دراسـات أخـري بـرأ   
فقط، لذا كان من الضروري لضـمان معرفـة مـدى    
نجاح مركز تنمية مهارات المرأة الريفيـة فـي حـل    
بعض أوجـة القصـور فـي فصـول محـو األميـة       

رأيهـم   الوقوف على آراء معلمات محو األمية حـول 
المميـزات والمشـاكل التـي تقـابلهن     في البرنامج و

  .بالمركز
ترتيـب  ) ١١(وقد أوضـحت النتـائج بجـدول    

باسـتخدام الحاسـب   أهم مميزات تدريس محو األميـة  
محـو األميـة بـالمركز     تيمن وجهة نظر معلماآللي 

مرتبة تنازلياً، حيث كان في مقدمـة المميـزات مـن    
ثقة المتـدربات فـي المعلـم     هو ينوجهة نظر المعلمت

لكونة أمرأة مما أثر علـيهن فـي التعلـيم ومجـاالت     
ـ    الحياة األخرى ن تغيـر أسـلوب   وهو مـا ظهـر م

وطريقة التحدث للمبحوثات وكـذلك طريقـة العنايـة    
وتغيـر أسـلوب ونمـط     الشخصية ونمـط الملـبس  

حياتهن خالل مدة برنـامج محـو األميـة باسـتخدام     
الحاسب اآللي، وهو يتفق مع ما ذكـره صـابر عبـد    

وعلــي عبــد اهللا ) ٢٠٠٣(المــنعم ومحمــد حســنين 
كبيـراً فـي   من أن معلم الكبار لـه تـأثيراً   ) ٢٠١٢(

ــي  ــدد أدواره ف ــك لتع ــار، وذل آداء الدارســين الكب
الموقف التعليمي، فله دور تربوي ونفسـي وتعليمـي   
وإداري وبيئي وصحي وأسري فضـالً عـن تـأثيره    
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في تكوين وتغيير اتجاهات الدارسين نحو كثيـر مـن   
ثـم جـاء   المفاهيم المؤثرة في تكـوين شخصـياتهم،    

فـي جـال    جديـدة تجربـة  خوض في المرتبة الثانية 
أسـلوب محـو األميـة    تعليم الكبار من خالل استخدام 

ـ  ما باستخدام الحاسب اآللي و فاعليـة  ه مـن  تميـز ب
ممـا يعـد    التأثير القوي على المتـدربات قدرة على و

مؤشر جيد لزيادة الدافعية للتـدريس بهـذا األسـلوب    
ولرغبة المعلمتـين فـي التطـور وتبنـي األسـاليب      

األمية وهو يتفـق مـع نتـائج     الجديدة في مجال محو
) ٢٠١١( وعبـدالعزيز السـنبل   دراسة نجالء أخضـر 

ــة   ــات إيجابي ــدى وجــود اتجاه ــرت م ــي أظه الت
لمعلمات محو األمية نحو اسـتخدام الحاسـب اآللـي    
في برامج محو األمية، وقد جاء فـي المرتبـة الثالثـة    

كـان  معلـم لكـل درس   وجود دليل استرشادي جيد لل
همة التدريس وهـو مـا أكـد    وسهل من مخير مرشد 

من أنـه لضـمان نجـاح    ) ٢٠١٢(علي عبد اهللا  عليه
أي برنامج تعليمي في مجال محـو األميـة البـد أن    
يستلزم إعـداد وتصـميم دليـل إسترشـادي للمعلـم      
يكون بمثابة المرشد والموجه للمعلـم القـائم بعمليـة    
تدريس هذا البرنامج، مع األخـذخ فـي االعتبـار أن    

 يحجر على أفكـار المعلـم، ال يفـرض    هذا الدليل ال
عليهم رؤى بعينها، ولكنه يرشـدهم ويـدلهم وعلـيهم    
أن يختاروا ما يناسبهم، وما يتفـق وطبيعـة الموقـف    
التعليمي، وخصائص دارسيهم، ولهم حريـة االبـداع   

  . واالبتكار
وقد كان من المثير لإلنتباة هـو ذكـر ميزتـي    

لحصـول  وا المكان مهيأ بصورة جيـدة للتـدريس  أن 

المرتب بصورة دوريـة ومنتظمـة فـي نهايـة     على 
في نهاية المميزات بـالرغم مـن أهميتهمـا    كل شهر 

لدى معلمي الكبـار وفقـاً لمـا ذكرتـه العديـد مـن       
 عيســىو) ٢٠٠١(عطيــة الدراســات مثــل رضــا 

طلعـت عبـد   و) ٢٠٠٧(وأسـامة فـراج    ىنصاراال
نجــالء أخضــر و ) ٢٠٠٨( الحميــد وســامية قــارة

 الفتـاح عبـد  منـال  و) ٢٠١١(السـنبل  وعبدالعزيز 
ســعاد الشــبو ومحســن الصــالحي    و) ٢٠١١(
 والتي أشارت إلـى أن مـن أهـم معوقـات    ) ٢٠١١(

محو األميـة هـو عـدم حصـول المعلمـين علـى       
أجورهم بصـورة منتظمـة، وعـدم وجـود أمـاكن      

، مهيأة لعملية التدريس وغيرهـا مـن تلـك العقبـات    
مج مـن خـالل   مما يعد مؤشر جيد لنجاح تنفيذ البرنا

مركز تنمية مهارات المرأة الريفيـة التـابع لجمعيـة    
  .اإلسكندرية لإلقتصاد المنزلي
أن الواقع الحـالي  ) ٢٠١١(وتشير عائشة الدجدج

لمعلم محو األمية وتعليم الكبـار يواجـه كثيـراً مـن     
المشكالت التي تقلل من جودة هذا المكون الرئيسي في 

تلزم ضرورة مواجهتهـا  العملية التعليمية األمر الذي يس
لذا كـان  . لرفع كفاءة المعلم وتزليل العقبات من أمامه
تعيق تدريس البد من التعرض للمشاكل والسلبيات التي 

بمركـز تنميـة   باستخدام الحاسب اآللـي  محو األمية 
، محـو األميـة   يمهارات المرأة من وجهة نظر معلمت

 مشكلتان تقليدتان تقابل العديـد مـن  كانت هناك حيث 
عدم وجـود  معلمي محو األمية وتعليم الكبار أال وهما 

  تشعرهن بالقلق،  مما عقود لمدة طويلة مع المركز

مرتبة بالمركز  محو األمية يمن وجهة نظر معلمتباستخدام الحاسب اآللي مميزات تدريس  محو األمية  :١١جدول
  تنازلياً
  الترتيب   المميزات

 ١ مما أثر عليهن في التعليم ومجاالت الحياة األخرى رأةثقة المتدربات في المعلم لكونة أم
 ٢  أسلوب محو األمية باستخدام الحاسب اآللي تجربة جديدة وتميز بالفاعلية والتأثير القوي على المتدربات

 ٣  وسهل من مهمة التدريسخير مرشد كان معلم لكل درس وجود دليل استرشادي جيد لل
 ٤  ة مهارات المرأة الريفيةسهولة الوصول لموقع مركز تنمي

 ٥  إنتظام الدارسات يشجع على التدريس
 ٦  المكان مهيأ بصورة جيدة للتدريس

 ٧  الحصول على المرتب بصورة دورية ومنتظمة في نهاية كل شهر 
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ـ  وهذا قد  ينيرجع لعدم إمكانية تعاقد المركز مع المعلمت
 ةطويلة لعدم وجود ميزانية إلدارة المركـز لفتـر   ةلفتر

، ممـا  وخاصة بعد انتهاء دعم الوكالة الكنديـة طويلة 
يترتب عليه ضرورة مراعاة تلك النقطة حتى ال تكـون  

وقد جـاءت   سبباً في توقف نشاط المركز في المستقبل
وتالها فـي المرتبـة   ، هذه المشكلة في المرتبة األولى

وأقـارب   آبـاء مشـاكل مـن    ومواجهةوجود  الثانية
في إستكمالهن تعلـيمهن ممـا   الدارسات لعدم رغبتهم 

يتطلب بذل مجهود أكبر في تعليم الدراسـات وإقنـاع   
بأهمية البرنامج وتأثيره على حياة الفتيات فـي  زويهم 

العديد من الدراسات مثـل  المستقبل القريب وقد أتفقت 
 .Mabel & C. O)(2012و) ٢٠١٠(محمود الشالدراسة 

تواجه  على هذه المشكلة التي )٢٠١٣(ووفاء الغرباوي
  .القائمين ببرامج محو األمية مع اإلناث

نوع جديد من المشاكل في فصـل  في حين ظهر 
لم يكن موجود في الفصول السابقة بالمركز محو األمية 

ـ  محـو األميـة    يخارج المركز وقد أتفقت عليه معلمت
بالمركز، أال وهو تفضيل الدارسات فـي كثيـر مـن    

األمية مما يترتب األحيان التدريبات المهارية على محو 
عليه مراعاة أال تطغي الـدورات التدريبيـة الخاصـة    
باألنشطة اإلنتاجية على التعلم بفصول محو األمية، كما 

 ٦الوقت المحدد لهذا البرنامج  أتفقت المعلمات على أن
اشهر وهي غير كافية حيـث يحتـاج وقـت إضـافى     

مما يترتب عليـه مراعـاة تلـك     إلستيفائه بشكل كامل
بعـد  لة عند تكرار البرنامج مرة ثانية، كمـا أن  المشك

عـن مدينـة   بمنطقة بنجر السـكر  مركز محو األمية 
قد سبب مشكلة للمعلمتين من إرهاق وعـدم  اإلسكندرية 

القدرة على التواجد بالمركز بصورة مستمرة حيث أنهما 
ليس من أهل المنطقة مما يترتب عليه ضرورة تـوفير  

نطقـة لضـمان اسـتمرا    معلمات مؤهلة من أهالي الم
المعلمات ولزيادة الفاعلية للبرنـامج، وأخيـراً أتفقـت    

صعوبة في تنفيذ برنامج محـو  المعلمتين على أن هناك 
األمية باستخدام الحاسب اآللي مـع المتـدربات كبـار    

، وقد يرجع ذلك لتخوفهن من التعامـل األجهـزة   السن

الحديثة وتتفق هذه النتيجة مع نتـائج دراسـة نجـالء    
  ).١٢جدول() ٢٠١١(وعبدالعزيز السنبلأخضر 
التي تقابل مدير مركز والمميزات أهم المشاكل : سابعاً 

باسـتخدام   امج محو األميةنمحو األمية لتنفيذ بر
  :الحاسب اآللي

هناك نوعين مـن  أن ) ١٣(أظهرت النتائج بجدول
، لمركز محو األميةاإلداري مدير الالتي تقابل المشاكل 

ماديـة بالدرجـة   المشـاكل  ال ع األول فيوقد تمثل النو
حيث تمثلت في ضـعف اإلمكانـات الماديـة     ،األولى

للمتدربات مما يعيق إقناع المتدربات علـى اسـتقطاع   
محو  جزء من الوقت المخصص للعمل لحضور برنامج

عدم وجود الدعاية الكافية للمركز التي تجذب ، ثم األمية
م اسـتمرار  عـد ، وكـذلك  الهيئات والمتبرعين للمركز

، وأخيـراً  الوكالة الكندية في تقديم الدعم المالي للمركز
عدم وجود ميزانية كافية لألسـتمرار فـي األسـلوب    

تقابـل  وهي مشـاكل  ، المستخدم لمحو األمية بالمركز
العديد من الجمعيات األهلية التي تعمل في مجال محـو  

تتطلب بذل مزيد من الجهـد لحـل تلـك    األمية والتي 
وقد أتفقت عديد من الدراسـات علـى هـذه     ،المشاكل

) ٢٠٠٠(المشاكل المادية مثل دراسة إيمان الشـربيني  
) ٢٠١١(وعصـام شـحاتة   ) ٢٠٠٥(ومحمد خضـر  

ومحمد حسن ) ٢٠١٢(وعزام أحمد ومروة عبد الجواد 
)٢٠١٢( .  

بينما تمثل المشاكل اإلدارية النـوع الثـاني مـن    
كـز والتـي   المشاكل التي واجهت المدير اإلداري للمر

تمثلت في عدم قيد معظم المتدربات في سجالت المواليد 
بطاقـة  (بالمنطقة وبالتالي عدم وجود بطاقة إثبات هوية 

والتي تعد مـن الضـروريات إللتحـاق    ) الرقم القومي
المتدربات بفصول محو األمية وتأدية االمتحان التـابع  

جهود لهيئة محو األمية وتعليم الكبار، ما أستلزم القيام بم
كبير الستخراج هذه األوراق للمتدربات، ثم تلى ذلـك  
مشكلة تباعد الفترة الزمنية المحددة ألداء االمتحانـات  
مما يترتب عليه تسجيل المتدربات فـي أقـرب وقـت    
ودخول االمتحان حتى وإن لم تكن علـى اسـتعداد أو   
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االنتظار لمدة طويلة لحين دخول االمتحان التالي، كذلك 
جود لجان فرعية بمنطقة بنجـر السـكر   مشكلة عدم و

آلداء االمتحان التابع لهيئة محو األمية وتعليم الكبار مما 
يستلزم االنتقال لمدينة اإلسكندرية وهـو مـا أضـطر    
المركز لتوفير سيارة لنقل المتدربات حتى ال يتسـربن  
من االمتحان، وتتفق هذه المشاكل اإلدارية مع كثير من 

وداليـا  ) ٢٠٠٥(حمد خضـر  مالدراسات مثل دراسة 
وعصام ) ٢٠١١(ونهلة سعد وآخرون ) ٢٠٠٩(يوسف 
  ).٢٠١٣(ووفاء الغرباوي ) ٢٠١١(شحاتة 

وقد أفاد مدير المركز أنه بالرغم من تلك المشاكل 
التي واجهته إال أن من أهم المميزات التي تمثلت أمامة 
من تنفيذ هذا البرنامج هو التغير الملموس للمتدربات في 

ة البرنامج وقدرتهم على استخدام الحاسـب اآللـي   نهاي
بجانب محو أميتهم، كذلك إندماج المتدربات مع المركز 
التابع للجمعية في مجال العمـل األهلـي ومشـاركتهم    
الفعالة مع أنشطة الجمعية األخرى، وأخيراً خلق فرص 
عمل جديدة لهم ثابتة بالمصانع بدالً من العمل باليوميـة  

   ).١٤جدول (
األميـة   محـو  يمن وجهة نظر معلمتاستخدام الحاسب اآللي المشاكل التي تعيق تدريس محو األمية ب: ١٢دولج

  مرتبة تنازلياًبالمركز 
  الترتيب  المشاكل

  ١  عدم وجود عقود لمدة طويلة مع المركز تشعر المعلم بالقلق
 ٢  وأقارب الدارسات أباءمواجهة مشاكل من 

 ٣  األحيان التدريبات المهارية على محو األميةالدارسات تفضل في كثير من 
  ٤   كامل بشكل ستيفائهإل ضافىإ وقت يحتاجكافية حيث  غير وهي اشهر ٦ جمالبرنا لهذا المحدد الوقت

  ٥  بمنطقة بنجر السكر عن مدينة اإلسكندرية محو األمية بعد مركز 
  ٦  لي مع المتدربات كبار السنوجود صعوبة في تنفيذ برنامج محو األمية باستخدام الحاسب اآل

  مركز محو األمية مرتبة تنازلياًاإلداري ل مديرالالمشاكل التي تقابل  :١٣جدول 
 الترتيب  المشاكل

  مشاكل مادية
 ١  ضعف اإلمكانات المادية للمتدربات 

  ٢  عدم وجود الدعاية الكافية للمركز التي تجذب الهيئات والمتبرعين للمركز 
 ٣  في تقديم الدعم المالي للمركز وكالة الكنديةالعدم استمرار 

 ٤  عدم وجود ميزانية كافية لألستمرار في األسلوب المستخدم لمحو األمية بالمركز
  مشاكل إدارية

  ١  عدم قيد معظم المتدربات في سجالت المواليد بالمنطقة وبالتالي عدم وجود بطاقة إثبات هوية
  ٢  اء االمتحاناتتباعد الفترة الزمنية المحددة ألد

  ٣  عدم وجود لجان فرعية بمنطقة بنجر السكر آلداء االمتحان التابع لهيئة محو األمية وتعليم الكبار

مركـز  لل المـدير اإلداري  من وجهة نظـر  باستخدام الحاسب اآللي محو األمية  تنفيذ برنامجمميزات : ١٤جدول 
  مرتبة تنازلياً

 الترتيب   المميزات
 ١  للمتدربات في نهاية البرنامج وقدرتهم على استخدام الحاسب اآللي بجانب محو أميتهم التغير الملموس

 ٢  إندماج المتدربات مع المركز التابع للجمعية في مجال العمل األهلي
 ٣  خلق فرص عمل جديدة لهم ثابتة بالمصانع بدالً من العمل باليومية

  التوصيات
فأنه يمكن تقسيم بناءاً على النتائج السابقة بالبحث 

  :التوصيات إلى  فئات وهي
 :توصيات تتعلق بالدارسين -أ

اختيار الدارسات صغيرات السن لبرنامج محاولة  -١
محو األمية باستخدام الحاسب اآللي حيث يتناسب 

مع قدرتهم على اسـتيعاب اسـتخدام األجهـزة    
 .الحديثة

وضع نظام للحوافز والمكافأت سواء في صـورة   -٢
لتشجيع األميين على االنتظام فـي  عينية أو مادية 

، وخاصة في ظـل  الحضور لفصول محو األمية
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تدني المستوى المادي لمعظم األميين الملتحقـين  
 .بفصول محو األمية بصفة عامة

أن يقصر تدريس محـو األميـة للمـرأة علـى      -٣
المعلمات اإلناث فقط حتي يتناسـب ذلـك مـع    

 .العادات والتقاليد في المناطق الريفية

  :وصيات تتعلق بمعلمي محو األميةت -ب
بتدريب معلمـي محـو األميـة علـى     االهتمام   -١

األسلوب الجديد لمحو األمية باسـتخدام الحاسـب   
اآللي لما أظهرته النتائج من فاعلية هذا األسلوب 

 .مع الدارسات

توفير مرتبات معلمـي محـو األميـة    االهتمام ب -٢
بصورة منتظمة لما له مـن تـأثير علـيهم فـي     

 .رار بالتدريساالستم

وضع حوافز معنوية من خالل تثبيـت أو عمـل    -٣
عقود طويلة األمد للمعلمين تشعرهم باألمن نحـو  

  .االستمرار في العمل
 :توصيات تتعلق باإلمكانات المادية -ج

باسـتخدام  التوسع في إنشاء فصول محو األميـة   -١
مجهـزة بصـورة   الحاسب اآللي بحيث تكـون  
لنفسية للدارسـين،  تتناسب مع النواحي الجسمية وا

وفي هذا الصدد يمكن إنشاء أكثـر مـن مركـز    
بصورة غير مكلفة بالجمعيات األهليـة ومراكـز   

 .الشباب بكل حي من أحياء محافظة اإلسكندرية

توصيات تتعلق بمركز تنمية مهارات المـرأة   -د
  :الريفية

اإلعالن والدعاية لمثل هذه المراكز مـن خـالل    -
ظهار نقاط القوة لهـذه  وسائل اإلعالم المختلفة إل

المراكز وبالتالي جذب العديد من األميـات لهـذه   
 . المراكز لمحو أميتهن

مرشدات االقتصـاد المنزلـي   بتوصيات تتعلق  -هـ 
  :المرشدات الريفياتو

نشر مفهوم مراكز تنمية مهارات المرأة الريفيـة   -١
ودراسته بصورة متعمقة بـين طـالب مرحلـة    

اإلرشـاد  والمنزلي  البكالوريوس شعبتي االقتصاد

الزراعي حتى يكونوا نواة لنشـر وإنشـاء هـذه    
 . الفكرة عند التخرج

ضرورة تـدريب طـالب االقتصـاد المنزلـي      -٢
اإلرشادي واإلرشاد الزراعـي علـى اسـتخدام    
برنامج محو األمية باستخدام الحاسب اآللي مـن  

 .خالل مقررات تعليم الكبار

  :ليم الكباربهيئة محو األمية وتعتوصيات تتعلق  - و
وضع جدول مواعيد ألداء امتحانات محو األميـة   -١

على فترات قصيرة غير متباعدة لتناسب ظروف 
 .جميع المتقدمين

إنشاء فروع جديـدة للهيئـة بالمنـاطق الجديـدة      -٢
وخاصة المتطرفة لزليل عقبات انتقال الـراغبين  
في آاداء االمتحانات الخاصة بالهيئة مما يزيد من 

 .إقبال المتقدمين

نشر فكر محو األمية باستخدام الحاسـب اآللـي    -٣
وإنشاء مركز بكل محافظة لتعميم هذا األسـلوب  
الجديد الناجح من خالل التعـاون مـع الهيئـات    
الدولية والجمعيات األهلية لتقليل نفقات إنشاء مثل 

 .هذه المراكز

  المراجع
ما الذي يمكن عمله من ): ١٩٩٩(أولف فريد ريكسون

وافق بين التشريعات والقرارات أجل مزيد من الت
ترجمـة مجـدي    –السياسية والممارسات اليومية

تصدر عن مركز  –مجلة مستقبليات –مهدي علي
 .١١٠العدد  –القاهرة –مطبوعات اليونيسكو
دراسة عـن فاعليـة   ): ٢٠٠٠(إيمان أحمد الشربيني

النظم الخبيرة في رفـع كفـاءة أداء الجمعيـات    
معهـد   –عربيـة األهلية في جمهورية مصـر ال 

ص  –يوليـو  –مصر –القاهرة -التخطيط القومي
  .٤٧ -٢٢: ص

الكتاب : )١٤٢٢/ ٢٠٠١(جمال عبد العزيز الشرهان 
ــم  –اإللكترونــي المدرســة اإللكترونيــة والمعل
 –الريـاض  -مطـابع الحميضـي   -االفتراضي

 .المملكة العربية السعودية
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): ٢٠٠١(الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصـاء  
كتاب اإلحصائي السـنوي لجمهوريـة مصـر    ال

 .٢٠٠٠-١٩٩١ –العربية
تكوين المعلمين من اإلعداد ): ٢٠٠٥(خالد طه األحمد
 –دار الكتاب الجامعي الطبعة األولـى   -للتدريب

 .اإلمارات العربية المتحدة-٧٤ص 
المعوقــات اإلداريــة ): ٢٠٠٩(داليــا طــه يوســف

مجلـة   –والتنظيمية لمحو األمية بمحافظة المنيا 
 -الكبار تعليم مركز –أفاق جديدة في تعليم الكبار

 -١٩٩ص  – ٨المجلـد   –جامعة عـين شـمس  
٢٧٨. 

معوقـات  ): ٢٠٠١(رضا محمد عبد السـتار عطيـة  
العملية التعليمية لدى الكبار بفصول محو األميـة  

معهد  –رسالة دكتوراه –بجمهورية مصر العربية
 –بـار الدراسات والبحوث التربوية قسم تعليم الك

 .جامعة القاهرة
): ٢٠١١( الصـالحي  حمود ومحسن الشبو مسلم سعاد

 األمية محو و الكبار لمعلمي التدريبية االحتياجات
 التربيــة كليــة مجلــة - الكويــت دولــة فــي

 ص  - ٥ العدد -٢١ مجلد -مصر –باالسكندرية
 .٨٦ - ٢٣: ص
 حسـنين  رفعـت  ومحمـد  محمـد  المـنعم  عبد صابر

 األمية محو لمعلمي ريبيةالتد الحاجات): ٢٠٠٣(
 الكبـار  تعلـيم  لمركز األول السنوي المؤتمر –

 عصـر  فـي  الكبار تعليم – شمس عين بجامعة
 ٢٦ -٢٤ – شـمس  عـين  جامعة – المعلوماتية

 .٤٢٣ – ٣٨٠: ص ص -مارس
 معـايير ): ٢٠٠٨( وقارة وسامية الحميد عبد طلعت 

 –العربـي  الـوطن  فـي  الكبار تعليم معلم اختيار
  .تونس -والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة

  
  
  
 

 مسـتقبلية  رؤية):  ٢٠١١( الدجدج عبدالفتاح عائشة
 األميـة  لمشكلة التصدي في المدني المجتمع لدور
 تعلـيم  لمركز التاسع السنوي المؤتمر -مصر في

 تعلـيم  تطـوير  حـول  شمس عين بجامعة الكبار
 - مسـتقبلية  رؤى -العربـي  الـوطن  في الكبار
 .٤٨٨ - ٤٧٥: ص ص  - رمص
 المشـكالت  بعض): ٢٠١٢(الرحيلى نافع بن عايض

 حفـر  محافظة فى األمية محو برامج تواجه التى
 -والمعرفة القراءة مجلة - ميدانية دراسة: الباطن
 .٧٠ - ٢٣: ص ص - ١٣٢ العدد -مصر

 الكبـار  تعلـيم  واقـع ): ٢٠١٢( احمد فرغلي عبداهللا
 ضـوء  في الليبية بالجماهيرية األمية محو بمركز
 – بأسـيوط  التربيـة  كلية مجلة - الجودة معايير
: ص ص  - األول العـدد  – ٢٨ مجلد – مصر
٣٨٨ – ٣٢٨. 
 تعلم وتطور حالة): ٢٠١٢( يوسف عبداهللا عبدالواحد
 – التربية مجلة - العربية الدول فى الكبار وتعليم
 - ٧: ص ص  - ١٧٧ العدد - ٤١ س - قطر
٤٣. 
 الجـواد  عبـد  عـزت  ومـروة  مدأح عبد النبى عزام
 المجتمـع  مؤسسات دور تفعيل آليات): ٢٠١٢(

 معـايير  ضوء في بمصر الكبار تعليم في المدنى
 – التربيـة  مجلـة  - االمريكية المتحدة الواليات

 - ١٠١ ص ص١٧٧ العـدد  - ٤١ س - قطر
١٨٤. 
 للمنظم المهني التدخل): ٢٠١١(شحاته محمود عصام

 محـو  فصـول  علـى  اإلقبال لزيادة االجتماعي
 سوهاج محافظة قرى بإحدى مطبقة دراسة: األمية

 والعشـرون  الرابـع  الـدولي  العلمي المؤتمر -
 والعدالـة  االجتماعية الخدمة(  االجتماعية للخدمة

: ص ص - ١٠ مجلـد  - مصر -)  االجتماعية
٤٧٥٣ – ٤٧١٢.  
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 مقترح دليل تأثير):  ٢٠١٢( عبداهللا احمد حسن على
 لمعلمـى  والكتابـة  القراءة تعليم كفايات تنمية فى

 فـى  دراسـات   -تربويـاً  المؤهلين غير الكبار
 - ١٧٩ العدد –مصر - التدريس وطرق المناهج
 .١٠٧ - ٥٥: ص ص

): ٢٠٠٤(علي عبد اهللا المناعي وعلي محمد يوسـف 
إشكاليات  -الجهود المبذولة لتعليم الكبار في قطر

م المؤتمر السنوي الثاني لمراكـز تعلـي   –وحلول 
 –أبريـل   ١٤- ١٣ –الكبار بجامعة عين شمس 

 –بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافـة  
 .مصر –القاهرة  –جامعة عين شمس 

أهداف ومعوقـات  ): ٢٠٠٢(عيسى محمد األنصاري 
وتطلعات الدارسين بمراكز تعليم الكبار في دولـة  

عدد  –جامعة الكويت  –المجلة التربوية –الكويت
 .٨٨ -٥٩: صص  – ٦٢

تصور ): ٢٠٠٧(عيسى محمد األنصاري وأسامة فراج
جامعـة   –مقترح لتكوين معلم الكبار بكلية التربية

 -الكبـار  تعلـيم  في جديدة أفاق مجلة –الكويت 
 ٥ المجلد –شمس عين جامعة -مركز تعليم الكبار

 .٢٥٩ – ٢٢٨: ص ص –
 –التربية ومشكلة األمية): ١٩٩٠(فؤاد بسيوني متولي

 .مصر –اإلسكندرية  –لمعرفة الجامعية دار ا
دراسة وصـفية  ): ٢٠٠٤(مجدي عبد الوهاب خطاب

تقييمية لبرامج تدريب إرشادي في مجال االتصال 
للرائدات الريفيات في بعض محافظـات صـعيد   

 –مجلة جامعة المنصورة للعلوم الزراعية –مصر
 –٢٩مجلـد   –جامعة المنصورة  –كلية الزراعة 

 .١١العدد
 في دراسية وحدة فعالية): ٢٠٠٧(حسنين فعتر محمد

 التعلم استراتيجيتي باستخدام العربية اللغة مهارات
 السنوي المؤتمر -اآللي الحاسب ومختبر بعد من

) وحلول مشكالت العربية المرأة أمية محو( الرابع
 .٣٧٣ - ٣٤٤ ص ص -مصر –

 الكبـار  تعليم واقع): ٢٠١٢(حسن محمد صديق محمد
 معايير - السياسات - االدارة: بيالعر الوطن في

 العـدد   -٤٠ س  -قطـر -التربية مجلة. الجودة
 .٦٥ – ٥٣ ص ص -١٧٥

دور ): ٢٠٠٥(محمد فتحي عبد اللطيف محمد خضـر 
الجمعيات األهلية في مواجهة مشكلة األمية فـي  

 –كلية التربيـة  –رسالة ماجستير –محافظة المنيا
 .١٧٢ص  –جامعة المنيا 

دور المنظمـات غيـر    :)٢٠١٠(محمد فتحي قاسـم 
الحكومية في إدارة تعليم الكبار بمصر في ضـوء  

مجلة أفـاق   –بعض الخبرات العالمية المعاصرة 
 -الكبـار  تعلـيم  مركـز  -جديدة في تعليم الكبار

 ٢٢٤: ص ص – ٩ المجلد – شمس عين جامعة
– ٣٠٦. 

الـدور  ): ٢٠٠٧(محمود مصـطفى محمـود الشـال   
المعوقـات   –مدنيالتربوي لمؤسسات المجتمع ال

مجلة كليـة   –آليات ومتطلبات التنفيذ -والمأمول
ص  – ٧العـدد   –جامعة بني سـويف   –التربية
 .٢١٨: ص

التعـاون  ): ٢٠١٠(محمود مصطفى محمـود الشـال  
الدولي والمحلي في الحد من مشكلة األمية وسبل 

 –جامعة اإلسكندرية –مجلة كلية التربية –التفعيل
 .٢١: ص ص – ٥العدد  – ٢٠المجلد 

الـدليل  ): ٢٠٠٧(مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار
 -اإلحصائي للواقع التنموي بمحافظة اإلسـكندرية 

بيانـات   –محافظة اإلسـكندرية  –إدارة اإلحصاء
 .غير منشورة

 لتـدريب  منظومـة ): ٢٠١١( الفتاح عبد رشاد منال
: العصر تحديات لمواجهة مصر في الكبار معلمي
 رابطـة  مجلة - مستقبلية وإطاللة عصرية رؤية
  - ١٢ العـدد  ٤ مجلـد  -مصر -الحديثة التربية
  .٣١٥ - ٢٣٥: ص ص
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العائد االجتماعي ): ١٩٩٩(نادية عبد الجواد الجرواني
دراسة مطبقـة   –لبرامج محو أمية المرأة العاملة

 –على إدارة الجيزة لمحو األمية وتعلـيم الكبـار  
كليــة الخدمــة  -رســالة دكتــوراه –القــاهرة 

 .جامعة حلوان –االجتماعية 
 السـنبل  عبـداهللا  بن وعبدالعزيز أخضر فتحي نجالء
 مراكـز  ومعلمـات  مديرات إتجاهات): ٢٠١١(

 توظيـف  نحـو  الريـاض  مدينة في األمية محو
 رسالة مجلة  - الكبيرات تعليم في اآللي الحاسب
  العـدد  – ٣٢ س - السـعودية  – العربى الخليج
 .٣٧٥ - ٣٧٤: ص ص - ١٢٢

 وإبـراهيم  زاهـر  الدين وضياء سعد محمد جمال ةنهل
 العـام  الـرأي  اتجاهات): ٢٠١١( إبراهيم محمد
 الكبار وتعليم األمية لمحو العامة الهيئة جهود نحو

 مسـتقبل   -ماجستير رسالة من مستخرج بحث –
 - ٦٨ العدد -١٨ مجلد -مصر - العربية التربية
  .٤٢٤ - ٤١٦: ص ص

دراسـة تقويميـة   : )٢٠٠٥(نهلة سمير السيد موسـى 
لجهود الهيئة العامة لمحو األمية وتعلـيم الكبـار   

 –وحتـى اآلن  ١٩٩٤بمحافظة اإلسكندرية منـذ  
كليـة   -قسم أصـول التربيـة    –رسالة ماجستير

 .جامعة اإلسكندرية –التربية 
 ألهم دراسة): ٢٠١٣( الغرباوي محمد عبدالسالم وفاء

 يناءس في األمية محو برامج تعوق التي المشكالت
 –والمعرفـة  القـراءة  مجلـة  - مواجهتها وسبل
  .٧٨ - ٥٣: ص ص -١٤٠ العدد  -مصر

  
  

إرساء أسس متينـة مـن خـالل    ): ٢٠٠٧(اليونيسكو
. الرعاية والتربية في مرحلة الطفولـة المبكـرة  

 التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع
وضع األطفال في العـالم عـام   ): ١٩٩٩(اليونيسيف
نيسـيف اإلقليمـي للشـرق    مكتب اليو - ١٩٩٩
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ABSTRACT 
This study was done in order to study the case of literacy girls through the use of computers to draft raise 

the efficiency of working girls plants food area of sugar beet , has included this research exporters presidents 
to collect data and information on its two primary sources of the data obtained through the use of the 
questionnaire against personal with respondents and teachers of literacy and management of the project to 
obtain the data needed for this research, and secondary sources which the sources from which to obtain data 
and information on the current situation of the Centre for literacy of rural women through the use of computer 
records of Association of Alexandria home Economics is responsible for the center. 

In this research the percentage and frequencies were used as a scientific methodology for the description 
of data. 
The findings included the following points: 
Willingness of respondents to continue in the center of literacy through the use of the computer as it enjoys 

the center of the advantages of the most important teaching method, suitable place from where to sit and 
ventilation, and open the doors of livelihood new trainees by learning different skills unity of raising the 
efficiency of girls working in the region, and to assist the center inextract official papers (birth certificates 
- identity cards). 

The existence of a set of negatives from the viewpoint of respondents represented in the non-existence of 
teachers down the center, and the short period of teaching, and the absence of continued marketing of the 
outlet center to market products that have been training in the industry. 

The most important advantages from the standpoint of my teacher literacy is confident trainees at the teacher 
for being a woman, which affected them in education and other areas of life, and style literacy CNC new 
experience and distinguish effective and strong influence on the trainees, and a reference guide good 
teacher for each lesson was a good guide and easy the task of teaching. 

The most important problems from the standpoint of literacy teacher is the lack of long-term contracts with 
the center teacher is concerned, and face the problems of parents and relatives of female students and 
female students prefer often footwork drills on literacy. 

The most important problems that correspond director of the Center for Literacy are physical problems such 
as lack of a budget sufficient to continue the method used to place literacy , and administrative problems 
such as lack under most of the trainees in the birth records in the region and therefore there is no proof of 
identity card. 
  

 

 

 

 

 

 

  


