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الممخص

أصبحت محو األمية وتعميـ الكبار مف المجاالت الحيوية والميمة في النظاـ التعميمي  ،وأصبحت الدوؿ عمى اختالؼ
مستوياتيا تولي اىتماماً كبي ارً ليذا النوع مف التعميـ  ،وذلؾ إلحساس الدوؿ لضرورة توفير فرص تعميـ الكبار ألفراد
المجتمع ذلؾ سوؼ يساعد عمى إعادة تأىيميـ ويمكنيـ مف متابعة كؿ جديد وبخاصة في المجاالت التكنولوجية  .مف ىنا
كانت مكافحة األمية تتصدر مشروعات التنمية في البالد النامية  ،حيث تتوطف األمية في مناخ التخمؼ وتتحالؼ مع
مظاىره ألخرى مف الفقر والمرض في صورىما المختمفة مف ىذا المنطمؽ اتبعت المممكة سياسة تنبثؽ مف الشريعػػػػػػة
اإلسالمية التي تديف بيا األمة اإلسالمية  ،وتعتبرىا الركيزة األساسية في جميع تنظيماتيا  ،وتحث عمى ترسيخ المبادئ
اإلسالمية في الحركة التعميمية  .فمنذ تأسيسيا عمى يد الممؾ عبد العزيز( رحمو اهلل ) وضعت نصب عينييا تعميـ الفتاة .
وكبار السف  ،ودعمت ىذا المنيج مف أجؿ القضاء عمى األمػػػػػػػػػػػػػػػية .ونشر الوعي الثقافػػػي والصحي واالجتماعي وجمب
السعادة والخير لموطف والمواطف.

المقدمة
تمتزـ اإلدارة العامة لتعميـ الكبيرات بالعمؿ عمى تقميص نسبة األمية سنوياً في المممكة العربية السعودية وصوالً إلى إعالف
خموىا مف األمية في الفئة المستيدفة ( )45-11سنة مع إتاحة فرصة التعمـ أماـ بقية الفئات مف خالؿ العمؿ الجاد عمى
تصميـ برامج متنوعة تتسـ بالمرونة والقدرة عمى الوصوؿ إلى األميات في أماكف تواجدىف ودفعيف نحو االلتحاؽ بيا
ومواصمة التعمـ.
ماذا قالوا عن األمية ?..
* األمية ظاىرة اجتماعية مركبة تمس األفراد والمجتمع  ،وىي التخمف بالمعنى الشامل لمفيوم التخمف االجتماعي
* أمـ ــية الفرد تعني عدم تممك القدرة عمى القراءة و الكتابة
* أمـ ــية المجتمع تعني تقميدي ـ ـ ــتو وتخمفو عن نمط الحياة المعاصرة حقوقاً و واجباتاً وانتاجاً وععقاتاً .
تعريؼ األمية
ظاىرة اجتماعية تعني عدـ مقدرة الفرد عمى القراءة والكتابة .وىي قضية عالمية يعاني منيا بالخصوص الدوؿ العرب
والعالـ الثالث .وتيتـ الدوؿ مع منظمة اليونسكو بمشكمة األمية وتولي اىتماما كبي ارً بالتعميـ .ويحتفؿ العالـ العربي في 8
سبتمبر مف كؿ عاـ باليوـ العربي لمحو األمية حيث تقوـ بحمالت وطنية وتوعية تساعد عمى وصوؿ التعميـ لمجميع .
األمية ىي من أخطر المشاكل التي تواجو الدول النامية في الوقت الحاضر وقد أدركت المممكة العربية السعودية أن ىذه
المشكمة تعتبر عقبة في سبيل تقدميا وتحقيق المزيد من الرخاء لشعبيا من أجل ىذا وجيت الدول عناية خاصة من أجل
القضاء عمى األمية وقطع الروافد التي تغذييا وفيما يمي بيان لما تضمنتو السياسة التعميمية من أجل القضاء عمى األمية
حيث فأصبح تعميـ الكبيرات أحد أقساـ الشؤوف التعميمية بنات ُيعنى بتعميـ الكبيرات ممف فآتيف قطار التعميـ.
مياـ قسـ تعميـ الكبيرات :
 .1المشاركة في إعداد الخطط والبرامج الالزمة لمحو األمية وتوفير التثقيؼ والتأىيؿ االبتدائي لمكبيرات الالتي لـ تتح ليف
فرصة التعميـ في المحافظة.
 .2المشاركة مع الوحدات واألجيزة ذات العالقة في اإلشراؼ عمى تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة لتعميـ الكبيرات في
المحافظة.
 .3إبالغ مدارس تعميـ الكبيرات في المحافظة بالموائح والمقررات والتعميمات المنظمة لمعمؿ ومتابعة تطبيقاتيا.

 .4متابعة سير العممية التعميمية لمكبيرات في المحافظة لضماف مسايرة برامج تعميـ الكبيرات لالحتياجات الفعمية ومالمتيا
ألىداؼ المجتمع ،ومعالجة المشكالت والمعوقات التي تواجو نشاطات تعميـ الكبيرات في المحافظة.
 .5تنظيـ حمالت التوعية والتثقيؼ الالزمة في المحافظة واعداد التقارير عنيا.
 .6المشاركة في إعداد المعممات والمشرفات في مجاؿ محو األمية وتعميـ الكبيرات واجراء البحوث والدراسات الالزمة.
 .7االتصاؿ والتنسيؽ مع الجيات ذات العالقة وتبادؿ البيانات والمعمومات الالزمة عف نشاطات تعميـ الكبيرات في
المحافظة وذلؾ وفقاً لمقواعد والتعميمات.
 .8دراسة التقارير الواردة عف نشاطات تعميـ الكبيرات في المحافظة وتقديـ التوصيات بشأنيا.
 .9تحديث وتنظيـ السجالت والبيانات واإلحصاءات المتعمقة بنشاطات اإلدارة وحفظيا واالستفادة مف اإلمكانات التقنية في
معالجتيا.
 .10حصر احتياجات اإلدارة مف القوى العاممة والتجييزات والمواد والعمؿ عمى توفيرىا.
 .11إعداد التقارير الدورية عف إنجازات اإلدارة واقتراحات تطوير األداء فيو وتقديميا لمديرة إدارة تعميـ الكبيرات.
 .12أي مياـ أخرى تكمؼ بيا في مجاؿ اختصاصيا .
نسبو األمية في العالـ العربي ..
مميوف أمي في العالـ العربي  %80منيـ نساء حذرت المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ (األلكسو) مف خطورة
ظاىرة األمية المتفشية في العالـ العربي ،والتي تمثؿ إحدى العقبات لمتنمية في أشمؿ أبعادىا ،مشيرة إلى أف عدد األمييف
في العالـ العربي ناىز  70مميوف شخص ،مما يبعث عمى القمؽ ويدعو إلى النظر لممشكمة بجدية وحزـ أكثر.
وذكرت المنظمة في بياف ليا بمناسبة اليوـ العربي لمحو األمية أنو بالرغـ مف الجيود الحثيثة التي تبذليا الدوؿ العربية
لمحو األمية منذ منتصؼ القرف الماضي فإف عدد األمييف في تزايد مستمر ،مضيفة أف البيانات اإلحصائية حوؿ واقع
األمية في البالد العربية تشير إلى أف معدؿ األمية وصؿ إلى أكثر مف  %35سنة 2004ـ مقارنة بمعدؿ األمية في العالـ
والذي ال يتجاوز . %18وذكر أف نسبة األمية في النساء العربيات بمغت  %80والسبب "تيميش المرأة ".
تبذؿ الدولة وفقيا اهلل جيودا كبيرة في مجاؿ توفير التعميـ ونشره في جميع أرجائيا وتسعى جاىدة لتيسيره وتسييؿ سبؿ
االلتحاؽ بو دوف إغفاؿ أىمية مواكبة التطور الكمي تطور نوعي لمستوى التعميـ المقدـ .ولـ يكف برنامج محو األمية
بعيدا عف تمؾ االىتمامات بؿ احتؿ مكانة خاصة فرضتيا الظروؼ االجتماعية واالقتصادية والتنموية فكاف إنشاء إدارة
مختصة بمحو األمية وتعميـ الكبار تحت مسمى إدارة الثقافة الشعبية في عاـ 1374ىػ دليال عمى ذلؾ االىتماـ.
ثـ توالت التنظيمات والتشريعات التي تؤكد أىمية ىذا البرنامج باعتباره حقا مف حقوؽ المواطف وواجبا التزمت بو الدولة

،فجاء نظاـ محو األمية وتعميـ الكبار ووثيقة سياسة التعميـ والنظاـ األساسي لمحكـ وغيرىا مف التشريعات ،إضافة إلى
االلتزامات واإلعالنات الدولية لتؤكد ىذا البرنامج ودوره في بناء اإلنساف القادر عمى تمبية حاجاتو وحاجات وطنو .
ولـ تشدد تمؾ التشريعات عمى حقوؽ المواطف والمواطنة في التعمـ بؿ جعمتو واجبا وطنيا كما نصت المادة الثالثة عشرة
في نظاـ محو األمية ( العمؿ مف أجؿ محو األمية بيف المواطنيف واجب عمى كؿ مواطف حسب قدراتو  ،وعمى األمييف
واجب التخمص مف األمية في حدود الوسائؿ المتاحة ).
ونتيجة لذلؾ الموقع البارز الذي يمثمو محو األمية وتفعيالً لتمؾ التشريعات فقد توسعت في إحداث مراكز محو األمية وفي
تصميـ البرامج التي تالئـ األمي واألمية كما وفرت ليـ مقررات دراسية مناسبة ووفرت ليـ حوافز تشجيعية  ،وأنفقت
بسخاء عمى ىذا النوع مف التعميـ إذ يقدر مجموع ما تنفقو الوزارة عمى برامج محو األمية بػ 190مميوف

سنوياً.

ونتيجة لتمؾ الجيود الصادقة والمخمصة تقمصت نسبة األمية لتصبح  %7بيف الذكور و %19.8بيف اإلناث وبنسبة
إجمالية  ، %13.4تمؾ الجيود والنجاحات لـ تكف غائبة عف المنظمات اإلقميمية والدولية فأصبحت المممكة نموذجا
يحتذى في ىذا المجاؿ وحازت عمى خمس جوائز دولية في مجاؿ محو األمية تقدي ار لتمؾ النجاحات ودفعا لبقية الدوؿ مف
أجؿ تكثيؼ الجيود وتسريع العمؿ في ميداف محو األمية.
إق أر لتتعمـ
وذكرت "ابتياؿ السميماف" أف أىـ البرامج التي تتبناىا الوزارة ىو برنامج" :مجتمع بال أمية" ،الذي ُينفذ في جميع القرى
والمناطؽ النائية والوعرة ،ويركز عمى إتقاف القراءة والكتابة فقط ،حيث حمؿ شعار" :اق أر لتتعمـ" ،بعدىا تخضع الدارسة

الختبار يحدد ما إذا اجتازت أو ال ،مضيف ًة أف الوزارة خصصت مكافأة لكؿ ممتحقة في نياية البرنامج تقدر ب( )1000
 ،وتستحقيا كؿ ممتحقات البرنامج ،إضاف ًة إلى جميع الكبيرات في المدارس في نياية الصؼ الثالث في المرحمة

االبتدائية ،مؤكدةً عمى أف الوزارة أوجدت برنامج" :وزارة بال أمية" ،حيث حرصت أف يكوف ليا فصؿ في كؿ الجيات

الحكومية والمدارس والوحدات الصحية ،تدرس فييا جميع المستخدمات واألميات ،ويتعممف فيو القراءة والكتابة ،كما

حرصت عمى تطوير مناىج الكبيرات وادخاؿ برامج الحاسب والمغة االنجميزية لمصؼ الثالث في المرحمة االبتدائية .
معوقات أالميو (( ..المعوقات التي تواجو تعميم الكبيرات))
من المشاكل المرتبطة بمكافحة األمية والتي تعوق مواجيتيا :
 -1زيادة التكاليف التي يعجز عنيا الكثير من البمدان
 -2عدم توفير الوسائل التعميمية
 -3عدم توافر المدرسيين األكفاء
 -4عدم إقبال الجميور عمى التعميم
 -5قصور البرامج التعميمية لمحو األمية وعدم تكامميا
 -6عدم تكاتف أجيزة تمك الدول لمواجية المشكمة بخطة متكاممة وشاممة تمكن من القضاء عمييا .

 -7زيادة النمو السكاني مما يزيد العبء عمى حممة مكافحة األمية واالىتمام بتعميم الصغار الجدد مما يعيق تعميم الكبار
وبذلك ال يتسنى مواجية المشكمة بسرعة
نماذج لمنجاح!
* نجحت في إكماؿ مسيرتيا التعميمية واالنتقاؿ إلى المرحمة المتوسطة والثانوية حتى تخرجت مف الجامعة ،وأصبحت
مشرفة تربوية جنوب الرياض ،وبذلؾ ضربت أروع أمثمة الكفاح.

* كافحت وصبرت ونجحت في التوفيؽ بيف منزليا وأبنائيا وزوجيا ،واستطاعت الحصوؿ عمى الشيادة الجامعية مف
جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية تخصص شريعة وىي في عمر ( )50عاماً.

* إحدى طالبات المرحمة االبتدائية في تعميـ الكبيرات ،قاومت كبر السف والمرض ،ونجحت في تخطي المرحمة اإلبتدائية
وىي في ( )90عاما.

* نجحت السبعينية "أـ فيد" في الحصوؿ عمى شيادة الثانوية العامة بتقدير ممتاز ،ضارب ًة أروع صور الكفاح والصبر.

برنامج مجتمع بال أمية -:

بدأ تنفيذ برنامج مجتمع بال أمية تجريبياً في جميع إدارات التربية والتعميـ مطمع الفصؿ الدراسي 1429/1428ىػ بيدؼ
تسريع العمؿ في محو األمية إلى أقصى درجة ممكنة .وقد أثبتت التجربة نجاحيا حيث بمغ عدد الممتحقيف () 46156

دارساً مف مجموع األمييف بنسبة التحاؽ ( )%10.37وبمغ عدد المعمميف الذيف تـ التعاقد معيـ في البرنامج () 3407
معمـ.

وبناء عمى ما حققو البرنامج في مرحمة التجربة فقد تـ البدء في مرحمة التوسع مع بداية الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ
الدراسي 1430/1429ىػ وقد بمغ عدد الممتحقيف بالبرامج ( )15688دارساً وعدد المعمميف ( )1568معمماً.
المصدر :منتدى التعميـ توزيع وتحضير المواد الدراسية  -مف قسـ :منتدى تعميـ الكبار والكبيرات

الخاتمة

وايماناً من و ازرة التعميم بمبدأ أن التعميم حق أساسي لكل من الرجل والمرأة دون تمييز بينيما ،وأن ىذا الحق من شأنو أن
يعزز العدالة االجتماعية ويدعم التنمية المستدامة ،فقد أولت اىتماماً خاصاً إلنشاء فصول لمحو أمية النساء ،وقامت بإعداد
مناىج تدريسية خاصة ليذه الفصول بحيث تتضمن إكساب المرأة ميارات عممية في الحياة وتؤدي إلى رفع مستوى وعييا
التعميمي والصحي والغذائي ،كما عممت عمى تحفيز أعداد أكبر من النساء األميات لعنضمام لفصول محو األمية.
وتنبع أىمية ىذه الخطوة من تأثير التعميم عمى المرأة ،من أن أغمب المتعممات في ىذه الفصول ىن من المتزوجات وربات
األسر ،وقد الحظن الفرق الواضح بين حياتين األسرية وىن أميات وبعد أن نمن قسطاً من التعميم .واألثر ىو في كيفية إدارة
اع وعمى أساس عممي يتطور مع مدى ما نالتو المرأة من تعميم ،ومدى ما طورتو تطوي اًر ذاتياً باستفادتيا من
األسرة بشكل و ٍ
االطعع عمى شتى عموم المعرفة .ليس ىذا فحسب؛ بل إن تعميم المرأة يعمل عمى ردم الفجوة الثقافية الموجودة بين األم
وأبنائيا ،وبين الزوجة وزوجيا ،فقبل التعميم تكون الحوارات بينيا وبين أفراد األسرة ال تتعدى االىتمامات اليومية من أكل
وشرب وعمل المنزل ،أما بعدىا فقد تتطور إلى مناقشتيم في أمور دراستيم ومناقشتيم في أمور الحياة بشكل عام ويتيح ليا
فرص التواصل معيم واالىتمام بيم اىتماماً مباش اًر.
ولتعميم الكبيرات أيضاً مردود تربوي واجتماعي؛ فيي تستطيع حفظ القرآن والتفقو في أمور دينيا بدون تمقين ومن ثم زرع
القيم الدينية في نفوس أطفاليا ،فع يمكن أن تطمب من صغارىا قراءة القرآن والتمسك بو وىي عاجزة ال تستطيع القراء
والكتابة .كما أن ىذه الفصول التعميمية لمكبيرات باىتماماتيا العممية والثقافية بشكل عام ،فنجدىا تركز عمى صحة األسرة
باإلرشاد باتباع القواعد الصحية السميمة في مسألة الغذاء والعناية بالنظافة بشكل عام .كما أن الدراسات العممية تُعنى
بالجوانب الفكرية والثقافية مراعية أن معظم النساء قد تجاوزن سن التعميم الرسمي ولديين بعض التقاليد البالية والمعتقدات
يحتفظن بيا فتعمل عمى إزالة معظم األفكار والخرافات التي تعشعش في عقول النساء غير المتعممات وابداليا عمماً ونو اًر

المراجع :
http://www.quedu.gov.sa/data.php?sp=mag&s2724

http://dr-saud-a.com/vb/showthread.php?t=4141

نبذة عن تعميم الكبيرات

بحث مقدـ مف \ ىنادي النجار

( جريدة الرياض السبت 21شوال  1433ىـ  8 -سبتمبر 2012م  -العدد ) 16147
مقاؿ بعنواف
اليوـ العالمي لمحو األمية ممتقى تبادؿ الخبرات ..وتحفيز البقية
غير قناعات المتأخريف!
تعميـ الكبيرات« ..الوعي» ّ

