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 محتويات الفصل

ي مرص
 الجزء االول :مشكلة االمية ف 

اتيجياته :اعداد معلم محو االمية ..اسسه واستر ي
 الجزء الثان 

 الجزء الثالث:االسس الروحية لمحو االمية 

 والموائيق الدولية لمواجهة االميةالجزء الرابع:االتفاقات 

ي مجال محواالمية 
 الجزء الخامس:نماذج وتجارب ف 

اتيجية الشاملة لمحو االمية  الجزء السادس:االستر

 الجزء السابع:المحددات النفسية لقضية محو االمية

الجزء الثامن:انعكاسات االمية النفسية علي الفرد والمجتمع وطر  
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ي 
 الجزء الثان 

اتيجياته(   اعداد معلم محو االمية )اسسه واستر

 :مقدمة

اعداد معلم محو االمية ال يقل أهمية عن اعداد معلم التعليم النظامي ، لهذا فان  

ي أن يعد المعلم  
اعداد معلم محو االمية لمواجهة االخطار والتحديات يقتض 

 :التالية والمبادئ االسس وفق 

ي الذي تواجهه االمة العربية ودعم  -
اعداد المعلم لمواحهة التحدي الثقافر

ي المجتمع. 
 مقدرات الهوية الوطنية ويدعم االتجاهات االيجابية السائدة ف 

ي تستمر مدي الحياة وفق -
بية المستدامة التر اعداده بشكل يتوافق مع اطر التر

 للتعايش (  – للكينونة  –للمعرفة -التوجهات العالمية )التعليم للعم

اف المستقبل - ي االلفية الجديدة بما يساعده علي استشر
اعداده لفيادة التغيتر ف 

ي العملية التعليمية. 
 وتوقع نتائج التغيتر ف 

اعداده للتوافق مع الثورة المعلوماتية وتقنيات العرصواالنتقال من دور المعلم  -

فة لفتح افاق جديدة امام الملقن الي دور المعلم الباحث والمدقق للمعر 

 .  المتعلمير 

ف كل  - ف وثاب وطابع خاص يشر سيخ فكرة أن التعليم مهنة ذات شر اعداده لتر

ي . 
ي التقدير الكاف 

ي وان كانت ال تلقر
 من ينتسب اليها ويتفاخر ويسعد بها حتر

اعداد معلم محو االمية لتاكيد الشخصية االنسانيةبجميع جوانبها وفق المبدا -

ماشيا مع التنمية الشاملة لجميع الجوانب العقلية واالجتماعية التكاملي وت

ها.   والوجدانية وغتر
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ي تواجه المجتمع سواء كانت -
اعداده للتعايش مع مع التحديات المختلفة التر

 اجتماعية او اقتصادية او ايولوجية. 

م اعداده علي اتقان مهارات الحوار العلمي واالنفتاح علي االخر وارساء مبدأ الفه -

 الواسع الذي يتجاوز حدود المعرفة الذاتية. 

ي تحقيق التنمية  -
اعداده ليكون فادرا علي تخري    ج كوادر من الدارسير  تسهم ف 

ي مجال محو االمية وتعليم الكبار. 
 المستدامة ف 

اعداد معلم يمارس التعليم مدي الحياة ومقتنع بان التعليم ليس حكرا علي  -

ي نقصانه و 
 التواضع امامه. احد وان كمال العلم ف 

ي من الدولة  -
اعداد معلم يتمتع بكافة الحقوق واالمتيازات وينال االهتمام الكاف 

ي يمكنه االبداع واخراج افصل ما لديه. 
 والمجتمع حتر

ي دعم قيم  المواطنة وفكرة االخوة االنسانية ونبذ كل  -
اعداده بشكل يسهم ف 

 أشكال التعصب والعنرصية. 

التواصل مع الجماهتر واالنفتاح علي االخر بشكل مرن  اعداده ليكون قادرا علي -

بعيذا عن الجمود والتعقيد  واالنتقال بالمعرفة من الشكل التنظيمي الممنهج  

ي فكرة االبداع ويؤكد   وفق مؤسسات التعليم الي الشكل المجتمعي الحر مما يتر

 . ي
ي الذانر

 نظرية االبداع المعرف 

و االمية يرتبط بجموعة من االسس ومن هنا يمكن القول أن اعداد معلم مح

ي : 
ي االنر

 والمبادئ والتوجهات تتمثل ف 

أن تعليم الكبار مستمر مدي الحياة وال يتوقف عند سن معير  فمن ظن أنه  -

ي نفسه 
ي من رحي العلم فقد سكن وجهل ومن الحق عجلة العلم وظن ف 

اكتق 

ي ال تنضب. 
 الجهل فقد نهل من أكنافه التر

 ية وتعليم الكبار ينطلق وفق بعدين من التنمية: اعداد معلم محو االم-
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: علي المستوي المحلي ويرتبط باحتياجات المجتمع واماله وطموحاته االول 

 ومقدرات التنمية لديه 

ي 
: علي المستوي العالمي ويرتبط بالتوجهات العالمية نحو مجتمع يقبل   الثان 

دعم الرأي والحوار  التعددية بكافة اشكالها ويرقض فكرة االنا المتسلطة  وي

 والنقاش البناء

ينطلق تعليم الكبار من فكرة التحرر من التعليم التقليدي القائم علي الحفظ  -

 واالستظهار الي تعليم يزكي الحوار والتفاعل والبحث عن المعرفة. 

ي والفكري باعتبار ان التعليم هو - ينطلق تعليم الكبار من خلل االستثمار البشر

لقضايا والمشكلت وسبيل النهوض للمجتمع واللحاق بركب  السبيل لحل كل ا

 التقدم. 

ينطلق اعداد معلم محو االمية وتعليم الكبار من خلل رؤي وممارسات  -

بية المختلفة.   تنظيمية داخل كليات التر

اعداد معلم الكبار وفق برامج تدريبية مؤهلة ومعتمدة بما يمكنه من مواجهة  -

. التحديات وترك اثرا   واضحا لبقاء التعلم لدي الدارسير 

بية الدولية واالنفتاح علي العالم وتحقيق قكرة التعلم  -
تحقيق اهداف التر

 للمعرفة والتعلم للعمل والتعلم للعيش والتعلم لبناء الذانت. 

اعداد المعلم لمواجهة الحياة واعبائها وليس مجرد التعامل مع الدارسير  وفق -

ي مع التطور الحادث محليا وعالميا. رؤي عرصية وبرامج منظمة ت
 تماشر

تحديد االحتياجات االخاصة بالدارسير  وفق اسس منطقية ممنهجة بعيدا عن  -

 العشوائية . 

اعداد معلم قادر علي ادارة الذات واخراج كوامن الطاقة االنسانية لدي  -

 واالنفتاح علي االخر. 
 الدارسير 
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ي : واعداد برامج تدريبية لمعلم الكبار بكليات ا
بية يحتاج االنر  لتر

 االهتمام بتنمية المهارات الحياتية. -

ي ومجتمعي افضل. -
ي صناعة مستقبل مهت 

 علي توظيف المهارات ف 
كتر 
 التر

 علي مبادئ التعلم مدي الحياة. -
كتر 
 التر

اعداد المعلم بشكل عالمي وفق التوجهات العالمية وحسب احتياج سوق -

 .  العمل المحلي والعالمي

ي المستدام الذي يضمن السلمة اعداد المعل-
م بما يتفق مع مبادئ النمو المهت 

ها .   العقلية والبدنية والنفسية واالجتماعية وغتر

ي وفق برامج تدريب عامية معتمدة  -
اف  اعداد معلم محو االمية بشكل احتر

 وموثوقة. 

ي حاحات المجتمع . -  اعداد معلم محو االمية وتعليم الكبار بما يلت 

اتيجيات   التدريس الخاصة بمعلم محو األمية وتعليم الكبار: استر

ي 
ي يمكن أن يعتمد عليها المعلم ف 

اتيجيات التدريسية التر هناك العديد من االستر

 تعليم الكبار منها : 

ي -
 العصف الذهت 

 التعلم بالنمذجة -

 العمل الجماعي -

 المناقشة -

 الكرشي الساخن-
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 الرؤؤس الرقمية-

 أعواد المثلجات -

 تبادلي التدريس ال-

 سوف يتم الحديث عنها بشكل موجز كالتالي : 

ي يعتمد علي اخذ افكار الطللب ومناقشتها والوصول الي الحل  -
العصف الذهت 

 الصحيح

ح - التعلم بالنمذجة يعتمد علي فكرة المحاكاة وتقليد نموذج يقوم بالشر

 والتوضيح فيتم التعلم من خلله

ي كل مجموعة لها قائد التعلم الجماعي من خلل مجموعات عمل ت-
عاون 

ي من اجل البحث عن المعلومة 
 ومتحدث وميث=قانر

المناقشة تتنوع مابير  مناقشة مفتوحة او مقيدة وهي تقوم علي طرح سؤال -

 منظم يتم النقاش حوله بير  ا الطللب والمعلم وبير  الطللب وبعضهم البعض 

. 

ي وتقوم علي تقسيم الرؤؤس الرقمية وهي شكل من اشكال العمل -
التعاون 

ويتم 4-1الطلب الي مجموعات من اربعة طللب كل طالب يحمل رقم من 

 طرح السؤال وتتعاون المجموعة فيما بينها للوصول الي الحل. 

أعواد المثلجات تعتمد علي التشويق واالثارة حيث يكتب المعلم اسماء -

ي علبة واثن
 علي اعواد المثلجات ويضعها ف 

اء الدرس يسسحب العود المتعلمير 

ي وعلي من كان اسمه علي العود ان يقوم بالمهمة. 
 بشكل عشوان 
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والتدريس التبادلي يتم فيه تقسيم الطلب الي مجموعات وتوزي    ع االدوار  -

وتعيينفائد لكل مجموعة وتوزي    ع النص والقراءة الصامته ثم التوليد والمساعدة  

 لمهام العقليةمن المعلم للوصول الي النتائج وتركز علي ا

 

  



17 
 

 ته بتمنية االإنسانأأوال: حمو الأمية وعالق 
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 اثنيا: سورة العلق ودعوهتا اإىل حمو أأمية القراءة والكتابة
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 الجزء الرابع 

 االتفاقيات والمواثيق الدولية لمواجهة األمية 

والكتابة   القراءة  مهارات  مجموعة  باعتباره  األمية  لمحو  التقليدي  المفهوم  يتجاوز 

القدرة على تحديد األمور وفهمها وتفسيرها، وعلى اإلبداع  والحساب، فإنه ُيعّرف اآلن بأنه  

والتواصل، وذلك في عالم يزداد فيه الطابع الرقمي، واالعتماد على المواد المكتوبة، وثراء 

 المعلومات وسرعة التغير. 

مليون نسمة على األقل من الشباب والكبار   750وعلى الصعيد العالمي، ال يزال هناك  

مليون طفل يفشلون في اكتساب مهارات   250ة والكتابة، في حين أن يعجزون عن القراء

القراءة والكتابة األساسية. ويؤدي هذا الوضع إلى استبعاد الشباب والكبار ذوي المستوى  

جماعاتهم  في  كاملة  مشاركة  المشاركة  من  المحدودة  المهارات  وذوي  المتدني  العلمي 

  ومجتمعاتهم.

 

، وتروج اليونسكو 1946  عام   منذ   األمية  محو عالمية في مجالوتتصدر اليونسكو الجهود ال

وأحداث على الصعيد العالمي، واتخاذ مبادرات  لمحو األمية من خالل تنظيم مشاورات  

رئيسية وإقامة شراكات لرفع مستوى الوعي وإدراج محو األمية في خطة التنمية المستدامة 

 . 2030لعام 

 

   اليوم الدولي لمحو األمية:  ●
ً
 مهما

ً
 سنويا

ً
 اليوم الدولي لمحو األمية حدثا

ّ
يعد

ي 
وي    ج لمحو األمية، وُيقام ف  نظم  1946تمت  منذ عام أيلول/سب 8يتيح التر

ُ
. وت

 لمنح جوائز اليوم الدولي لمحو األمية،  
ً
ي هذه المناسبة حفال

اليونسكو ف 

 عن المعلمير   
ً
وتقوم المكاتب الميدانية، والمنظمات غتر الحكومية، فضال

ي جميع أرجاء العالم.  
كاء، بتنظيم احتفاالت بهذا اليوم ف  مير  والشر

ّ
والمتعل

https://ar.unesco.org/themes/literacy-all/five-decades
https://ar.unesco.org/themes/literacy-all/five-decades
https://ar.unesco.org/themes/literacy-all/five-decades
https://ar.unesco.org/themes/literacy-all/five-decades
https://ar.unesco.org/themes/literacy-all/five-decades
https://ar.unesco.org/themes/literacy-all/five-decades
https://ar.unesco.org/themes/literacy-all/five-decades
https://ar.unesco.org/themes/literacy-all/five-decades
https://ar.unesco.org/themes/literacy-all/five-decades
https://ar.unesco.org/themes/literacy-all/five-decades
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الم يخلو من األمية للجميع. وترمي المنظمة إل  وذلك من أجل تعزيز رؤية ع 

تعليم وتحسير  المهارات األساسية للقراءة والكتابة مدى الحياة باعتبارها  

ي "التأثتر المضاعف" لمحو األمية  
ي التعليم. ويفض 

 ال يتجزأ من الحق ف 
ً
جزءا

ي المجتمع 
 ف 
ً
 كاملة

ً
،  إل تمكير  الناس وتزويدهم بالقدرة عل المشاركة مشاركة

ي تحسير  سبل الحياة. 
 عن أنه يسهم ف 

ً
  فضال

اكة متعددة القطاعات   : التحالف العالمي لمحو األمية ● ي شر
يتمثل هذا التحالف ف 

ي عام 
م مدى الحياة، أنشر  ف 

ّ
  2016تحت رعاية معهد اليونسكو للتعل

 إلعلن اليوم الدولي لمحو األمية،  
بمناسبة حلول الذكرى السنوية الخمسير 

م مدى  وذلك لتشي    ع 
ّ
ي إطار التعل

ة التقدم نحو تحقيق محو األمية ف  وتتر

 الحياة. 

ي   :برنامج توأمة الجامعات/ الكراشي الجامعية لليونسكو ●
نامج ف  يتمثل هذا الت 

، وذلك لدعم   شبكة تعزز التعاون فيما بير  الجامعات عل النطاق العالمي

م من خلل الحوار وتشاطر المعارف. 
ّ
 قدرات التعل

 

أعلنت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، منظمة رة مشكلة األمية، ونظرا لخطو

خالل   1966أكتوبر/تشرين األول  26اليونسكو، عن تدشين يوم لمحو األمية في 

فعاليات الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لليونسكو. وُتمنح جوائز اليونسكو الدولية  

، لتكريم اإلسهامات الجليلة التي قدمتها مؤسسات ومنظمات  1967 لمحو األمية منذ عام 

وأفراد في مضمار محو األمية ودعم الممارسات الفعالة لمحو األمية، فضاًل عن تشجيع  

 .النهوض بمجتمعات تعّلم دينامي

قالت   حيث  اليوم  هذا  فى  العالم  إلى  رسالة  اليونسكو  منظمة  وجهت  السياق،  هذا  وفى 

ان رسمى عبر موقعها أن الغاية من االحتفال بـ اليوم الدولي لمحو األمية  اليونسكو فى بي

تتمثل في تذكير الشعوب بأهمية محو األمية باعتباره مسألة من مسائل الكرامة وحقوق 
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اإلنسان، وكذلك النهوض بخطة محو األمية للمضي قدمًا نحو مجتمعات مستدامة وأكثر 

 إلمامًا بمهارات القراءة  

 

 أمية الشباب والكبار: محو 

واستنادًا إلى إطار العمل الخاص بالتعليم   ،2030 لعام المستدامة التنمية خطة في إطار

ية المستدامة، يتركز للتنم 4باعتباره خارطة الطريق لتحقيق الهدف   2030حتى عام 

  عمل اليونسكو بشأن محو أمية الشباب والكبار على خمس استراتيجيات:

امج   ● تنمية قدرات الدول األعضاء فيما يخص السياسات العامة، وتنفيذ الت 

  وعمليات تقييم معدالت محو األمية

  توسيع نطاق أنشطة محو األمية للفتيات والنساء ●

ي ذلك استخدام تكنولوجيا   تعزيز طرائق تنفيذ برامج محو  ●
األمية، بما ف 

  المعلومات واالتصاالت

  توسيع نطاق قاعدة المعارف وعمليات الرصد والتقييم ●

وي    ج لمحو األمية عل جدول األعمال العالمي وضمان تحقيق أوجه التآزر   ● التر

اكات المتعددة األطراف   بير  مختلف األنشطة، وذلك بعدة وسائل منها الشر

 والشبكات. 

 تنمية القدرات: 

تدعم اليونسكو الجهود المتعلقة بمحو األمية التي تبذلها الدول األعضاء في مجاالت  

السياسات العامة، وتنفيذ البرامج وتقييم معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة من خالل  

 وبرامج التنمية التالية:  مشاريع محو األمية مجموعة من

نامج إل   توفتر التعليم: تنمية القدرات من أجل  ● يرمي هذا الت 

ي  اإلصلحات  تعزيز
  والتدريب لتعليموا ؤهلت المعلمير  ، ومالتعليم مجال ف 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656A.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656A.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656A.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656A.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656A.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656A.pdf
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ي 
ي  المجال ف 

ي  التقت 
 عن محو أمية الشباب والكبار، والسيما محو  والمهت 

ً
، فضال

 أمية الفتيات والنساء. 

ي  المشاركير   تعلم نتائج  قياس: المنىح العملية البحوث ●
  محو  برنامج  ف 

هو برنامج إقليمي يرمي إل تنمية القدرات الوطنية لتقييم ورصد نتائج   : األمية

 مج محو األمية. التعلم وجودة برا

 

 محو األمية لدى الفتيات والنساء

تعزز اليونسكو المساواة بين الجنسين في جميع جوانب العمل الذي تضطلع به في مجال 

محو األمية من خالل دعم السياسات المراعية لقضايا الجنسين والمراعية للمنظور  

االستراتيجية؛ وحشد الموارد، فضاًل  الجنساني، ومن خالل أنشطة الترويج؛ والشراكات 

  عن برامج موجهة للفتيات والنساء.

الشراكة العالمية لتعليم الفتيات والنساء: حياة أفضل ومستقبل أفضل هي شبكة متعددة  

القطاعات بدأتها اليونسكو ترمي إلى دعم جودة التعليم وتعلم القراءة والكتابة للفتيات  

انوي. وكجزء من صندوق مالله لحق الفتيات في التعليم،  والنساء في مرحلة التعليم الث

 فإن هذه الشراكة تسعى إلى تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الفتيات والنساء. 

 تعزيز االبتكار وتسختر إمكانيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

واالنتفاع بالتعلم مدى الحياة من تشجع اليونسكو الحلول االبتكارية في مجال محو األمية 

خالل استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، وذلك بدعم الحوار والتعاون فيما  

 بين القطاعات الذي من شأنه ربط تعلم القراءة والكتابة بالتكنولوجيات الرقمية وتعزيزه. 

 االبتك ●
ً
ي تكاف   سنويا

ح جوائز اليونسكو الدولية لمحو األمية التر
ْ
ار والتمتر   من

ي مجال محو األمية لخمسة فائزين بمناسبة احتفال  
 
هج الجديدة ف

ُّ
وتعزز الن

ي اليوم الدولي لمحو األمية. 
 
 ُيقام ف

https://ar.unesco.org/themes/skills-work-and-life
https://ar.unesco.org/themes/skills-work-and-life
https://ar.unesco.org/themes/skills-work-and-life
https://ar.unesco.org/themes/skills-work-and-life
https://ar.unesco.org/themes/skills-work-and-life
https://ar.unesco.org/themes/skills-work-and-life
https://ar.unesco.org/themes/skills-work-and-life
http://uil.unesco.org/literacy/measurement-of-learning-outcomes-ramaa
http://uil.unesco.org/literacy/measurement-of-learning-outcomes-ramaa
http://uil.unesco.org/literacy/measurement-of-learning-outcomes-ramaa
http://uil.unesco.org/literacy/measurement-of-learning-outcomes-ramaa
http://uil.unesco.org/literacy/measurement-of-learning-outcomes-ramaa
http://uil.unesco.org/literacy/measurement-of-learning-outcomes-ramaa
http://uil.unesco.org/literacy/measurement-of-learning-outcomes-ramaa
http://uil.unesco.org/literacy/measurement-of-learning-outcomes-ramaa
http://uil.unesco.org/literacy/measurement-of-learning-outcomes-ramaa
http://uil.unesco.org/literacy/measurement-of-learning-outcomes-ramaa
http://uil.unesco.org/literacy/measurement-of-learning-outcomes-ramaa
http://uil.unesco.org/literacy/measurement-of-learning-outcomes-ramaa
http://uil.unesco.org/literacy/measurement-of-learning-outcomes-ramaa
http://uil.unesco.org/literacy/measurement-of-learning-outcomes-ramaa
http://uil.unesco.org/literacy/measurement-of-learning-outcomes-ramaa
http://uil.unesco.org/literacy/measurement-of-learning-outcomes-ramaa
http://uil.unesco.org/literacy/measurement-of-learning-outcomes-ramaa
http://uil.unesco.org/literacy/measurement-of-learning-outcomes-ramaa
http://uil.unesco.org/literacy/measurement-of-learning-outcomes-ramaa
http://uil.unesco.org/literacy/measurement-of-learning-outcomes-ramaa
http://uil.unesco.org/literacy/measurement-of-learning-outcomes-ramaa
http://uil.unesco.org/literacy/measurement-of-learning-outcomes-ramaa


28 
 

سون     اليونسكو  مبادرة ● ي  العيش سبل تحسير      األمية  لمحو  بتر
    رقمي  عالم  ف 

سون و  ي بير  مؤسسة بتر
وع تعاون  اليونسكو يرمي إل استكشاف سبل  هي مشر

جديدة تتيح للشباب والكبار ذوي المهارات المحدودة والمستوى العلمي  

ي االستفادة من التكنولوجيات الرقمية الجامعة، وتعزز بالتالي مهاراتهم  
المتدن 

ي القراءة والكتابة. 
 ف 

وع اليونسكو الطليعي السنوي   ● أسبوع التعلم باألجهزة المحمولة هو مشر

ي مؤتمر التعليم يرمي إل تعزيز فهم كيف  لتك 
نولوجيا المعلومات واالتصاالت ف 

ي ذلك محو األمية. 
 يمكن استخدام التكنولوجيا لتحسير  مجال التعليم، بما ف 

 

 قاعدة المعارف وعمليات الرصد والتقييم: 

محو  تعد اليونسكو مركزًا لتبادل المعلومات إذ تتيح القيام بأحدث البحوث بشأن مجال 

األمية من جميع أرجاء العالم باالستناد إلى عمليات الرصد والتقييم فيما يخص التقدم  

 المحرز صوب تحقيق محو األمية، فضاًل عن أفضل الممارسات في هذا الشأن. 

ي مجال القراءة   ●
قاعدة بيانات اليونسكو الخاصة بالممارسات الفعالة ف 

ونية أنشأه والكتابة والحساب:  ا معهد اليونسكو للتعلم مدى  هي منصة إلكتر

ي مجال القراءة والكتابة والحساب من  
الحياة تخص الممارسات الفعالة ف 

م مدى الحياة. 
ّ
 منظور التعل

هو المصدر الرئيشي لتوفتر اإلحصاءات بشأن محو   معهد اليونسكو لإلحصاء:  ●

جديدة  بلد وإقليم، كما يوفر بيانات    200األمية. ويغطي هذا المعهد أكتر من 

ونية بشأن محو األمية كل عام بمناسبة اليوم الدولي لمحو  
وأطالس إلكتر

 األمية. 
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م:  ●
ّ
وهو تحالف متعدد األطراف أنشأه معهد   التحالف العالمي لرصد التعل

م عل النطاق العالمي وإسداء المشورة  
ّ
اليونسكو لإلحصاء لقياس التعل

 إل  للتنمية المست  4للبلدان بشأن كيفية تحقيق الهدف 
ً
دامة استنادا

 المعلومات. 

تقرير سنوي مستقل يقوم عل األدلة وتصدره   التقرير العالمي لرصد التعليم:  ●

ي إطار أهداف  
ي تحقيق غايات التعليم ف 

اليونسكو لرصد التقدم المحرز ف 

 التنمية المستدامة. 

م الكبار وتعليمهم:  ●
ّ
هو تقرير عالمي يصدره معهد   التقرير العالمي بشأن تعل

م مدى الحياة ُيعت  بتقييم التقدم المحرز عل النطاق العالمي  الي
ّ
ونسكو للتعل

ي مجال 
  ف 

ّ
 .وتعليمهم الكبار  متعل

 

 ونسكو الرامية لمحو األمية: مشاريع الي

تعزز اليونسكو محو األمية في جميع أرجاء العالم من خالل االضطالع بمجموعة من 

المبادرات والبرامج والمشاريع متعددة القطاعات، وتدعم الدول األعضاء في مجاالت  

 السياسات العامة، وتنفيذ البرامج، فضاًل عن عمليات تقييم معدالت محو األمية. 

 تنمية القدرات من أجل توفتر التعليم 

هو أحد برامج اليونسكو الرئيسية   : برنامج تنمية القدرات من أجل توفير التعليم ●

نامج المساعدة   ي مجال محو األمية. ويوفر هذا الت 
 
المعنية بتنمية القدرات ف

ي  
ي مجال التعليم، بما ف 

ي تقوم بها ف 
ي تعزيز اإلصلحات التر

للدول األعضاء ف 

ذلك تحسير  مستويات محو األمية للشباب والكبار، وزيادة توفتر المعلمير   

ي المجال  
 
 عن توسيع نطاق االنتفاع بالتعليم والتدريب ف

ً
، فضال المؤهلير 

ي للشباب، والسيما للفتيات والنساء. 
ي والمهت 

 التقت 
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 مبادرة اليونسكو ـ بيرسون لمحو األمية ـ تحسين سبل العيش في عالم رقمي  ●

سون واليونسكو يرمي   المبادرة هذه  تتمثل ● ي بير  مؤسسة بتر
وع تعاون  ي مشر

ف 

إل استكشاف سبل جديدة تتيح للشباب والكبار ذوي المهارات المحدودة  

ي االستفادة من التكنولوجيات الرقمية الجامعة،  
والمستوى العلمي المتدن 

ل  وتعزيز مستويات ومهارات القراءة والكتابة األساسية لديهم. ومن خل

دراسات الحالة، وعمليات تحليل االتجاهات والمبادئ التوجيهية، ُيعت  هذا  

ي يمكن بها قيام  
وع بإجراء بحوث وتوفتر معلومات عن الطريقة التر المشر

كاء التنمية، والحكومات بتهيئة الظروف الكفيلة   مزودي الحلول الرقمية، وشر

 بتحقيق مزيد من االستخدام الشامل للتكنولوجيا. 

لليونسكو   الشفافية  بوابة خالل بيان مرئي وما يقترن به من معلومات تفصيلية، توفرومن 

، في   األمية محو اليونسكو  مشاريع اليونسكو العديدة، ومن بينهاعرضًا عامًا لمشاريع 

 شتى أرجاء العالم. 

 

 وقائع وأرقام عن محو األمية في العالم : 

استعرضت منظمة األمم المتحدة واليونسكو مجموعة من األرقام والحقائق عن أزمة محو 

 األمية حول العالم، وقالت: 

 األساسية في القراءة والكتابة.مليون شاب وبالغ إلى المهارات   773يفتقر  –

مليون طفل ومراهق ليس لديهم الحد األدنى من مستويات الكفاءة في   617ما يقرب من    –

 القراءة والحساب. 

″، ما أدى إلى 19-ُأغلقت المدارس في أثناء المرحلة األولى من انتشار جائحة “كوفيد  –

من   يقرب  لما  التعليم  العا  %62.3تعطيل  في  التالميذ  إجمالي عددهم  من  يبلغ  الذين  لم، 

 مليار تلميذ.  1.09
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مليون متعلم قد ال يعودون إلى التعليم الرسمي، ومن المتوقع أن    24وقالت اليونسكو إن    –

 مليونا منهم فتيات وشابات.  11يكون 

غابت برامج محو أمية للبالغين من خطط االستجابة التعليمية األولية، وبالتالي ليس أمام    –

في  إمكانية  ضعيفة  مهاراتهم  أو  األساسية  للمهارت  يفتقدون  الذين  والبالغين  الشباب 

 الحصول على ذلك النوع من البرامج. 

وفًقا لليونسكو، ال تزال تحديات محو األمية قائمة مع وجود ماليين األميين في جميع    –

 األساسية. أنحاء العالم أغلبهم نساء تفتقر معظمهن إلى مهارات القراءة والكتابة

 2022احتفالية العام 

تحت شعار "تحويل مساحات تعلم القراءة والكتابة" يتم االحتفال باليوم الدولي لمحو األمية 

، حيث    unesco.orgفي جميع أنحاء العالم ، وذلك حسب اليونسكو    2022لهذا العام  

ت لمساحات  األساسية  األهمية  في  التفكير  إلعادة  فرصة  االحتفالية  القراءة  ستكون  علم 

 والكتابة لبناء المرونة وضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع. 

وتحتفل اليونسكو على المستوى العالمي بهذا اليوم من خالل حدث دولي مختلط يستمر 

 (، في كوت ديفوار، حيث  2022سبتمبر  9و  8لمدة يومين )

 

: 
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 الجزء الخامس 

ي مجال محو  نماذج وتجارب
األمية  ف 
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 الجزء السابع  ع

 األمية  المحددات النفسية لمحو 

وبعد كل مرحلة يمتحن ويجتاز امتحانها   يتعلم الطفل وهو يكبر من مرحلة لمرحلة،

بذلك.  شهادة  عىل  من   فيحصل  التخرج  بعد  حتى  الدراسة  ي 
ف  يستمر  من  وهناك 

ي مجتمعنا الجامعة فيحصل عىل شهادات مختلفة. 
)األشطر الىلي معاه شهادات   وف 

 !)  أكبى

له    
ً
عامة والنمو  الظاهري.  مظاهر،الكبر  للقياس   

ً
قابًل نمو  ليس كل  فالنمو   لكن 

ها سنة   ي يمكن قياسها ومالحظة تغبر
ي طول القامة؛ والتى

 له مظاهر ف 
ً
الجسدي مثًل

امتحانات وحصول   بعد سنة.  يصاحبه  تليها  ي 
التى للمرحلة  تعليمية  واجتياز مرحلة 

 عىل شهادات. 

؟ الشخصية الناضجة نفسي   الكن ماذا عن النمو النفسي ا؟ بالتأكيد   ا وجداني  واجتماعي 

،  هذا النمو له مظاهر.  ا قابلة للقياس الظاهري بالمبى والسنتيمبى وال   لكنها ليست دائم 

والشهادات.  الناس   بالتقارير  بير   والمعامالت  الحياة  ظروف  امتحانات  وإن كانت 

ي السن؛ تظهرها وتفضحها. 
ا ف  ا ناضج  ا مسئو  فنجد شخص  ا أو أم   عن  وقد يكون أب 

ً
ًل

ه،   عىل أعىل الشهادات،  غبر
ً
لكنه رضيع   أو يحتل مناصب مرموقة؛ وقد يكون حاصًل

ا،  ا، اجتماعي  ا.  أو طفل وجداني  ّ نفسي  مي
ُ
 أو أ

- للوصول لنفسية صحيحة سوية يتبعها عالقات صحيحة سوية-لذا فالنمو النفسي  

ألننا   ؛ عنها؛  نغفل  ما  ا  ي كثبر 
التى بية  والبى للتعلم  ا 

 
أيض نميل   نجهلها، يحتاج  ألننا  أو 

فقط،  بالظاهر  السطح،  لالهتمام  عىل  الواضحة  الخارجية  ة  االهتمام   القشر دون 

 بالداخل  
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  خطوات محو األمية النفسية

 اعرف نفسك  -1

وتدرك أنك تحتاج لفحص   أن تعرف أن نفسك تتكون من فكرك ومشاعرك وإرادتك. 

بانتظام.  ومعتقداتك  وتط  أفكارك  منها  الصالح  رأسك  فتتبت   خارج  منها  العقيم  رد 

 وخارج أفكارك وخارج ترصفاتك وخارج حياتها بأكملها. 

 عبر عن مشاعرك  -2

،
ً
أوًل لنفسك  بحرية  مشاعرك  عن  تعبر  ويتفهمون   أن  يسمعون  ممن  قليلة  ولقلة 

 ويقدرون ويقبلون دون حجر عليها أو حكم عليك. 

 أنت المسئول  -3

 عن تقويتها وتدريبها وضبطها وإدارتها. أن تستوعب أن إرادتك؛ أنت وحدك المسئول  

 افهم شخصيتك  -4 

وترصفاتك   وعاداتك هي تكرار ترصفاتك،  أن تفهم أن شخصيتك عبارة عن عاداتك،

 النابعة من أفكارك.  ناتجة عن مشاعرك، 

 تخىل عن دور الضحية  -5 

حياتك،  مسئولية  تأخد  الضحية.  أن  بدور  العيش  ي 
ف  تستمر  عىل   وال  ا  قادر  فتكون 

ا أن تخلو حياتك منها.  التكيف مع ضغوط حياتك،  بل تتعامل   ال أن تعيش منتظر 

 بالرغم من كل الضغوط المستمرة.  وتؤدي وتنجز وتحقق وتنمو وتنتج بكفاءة،
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 ال للمقارنة  -6 

ا ا واقعي  اتك وعيوبك؛  أن تكون شخص  فتتناسب طموحاتك مع   تعرف نفسك وممبر 

ا نفسك بم قدراتك،
 
 ن حولك. ال تعيش ُمقاِرن

 صاحب نفسك  -7 

ا مع نفسك،  ا حقيقي  لماذا؟ ما هي   وتسألها عن كل فعل وكل رد فعل:  أن تقيم حوار 

منه؟ الهرب  أردت  ماذا  لمن؟  إثباته؟  أردت  ماذا  هذه   وهكذا.  ..  دوافعك؟  وإجابة 

ها.  ي الحفر والتنقيب إىل أن تصل للجذور  األسئلة تفتح الطريق لغبر
 وتستمر ف 
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 الجزء الثامن 

 انعكاسات األمية النفسية عل الفرد والمجتمع وطرق معالجتها 

 تمهيد: 

ي تواجه العالم،   مشكلة األمية تعد    
أحد أخطر المشكلت المزمنة التر

كما أن اآلثار السلبية لألمية يمكن أن تهدم المجتمع. لذا البد من 

. معرفة أسباب األمية من أجل العمل عل محو األ  ي
 مية بشكل نهان 

يعرف مصطلح األمية بشكل عام عل أنه عدم القدرة عل معرفة      

أساسيات القراءة والكتابة بأي لغة من لغات العالم. هذا هو التعريف  

البسيط لمصطلح األمية، لكن مع ذلك فهناك العديد من أنواع األمية 

ي ال ترتبط بالقراءة والكتابة فحسب. حيث هناك األمية 
الثقافية التر

 واألمية الوظيفية واألمية األخلقية. 

 أنواع األمية: 

 األمية الوظيفية: 

تعد األمية الوظيفية واحدة من أشهر أنواع األمية، حيث أن وصف       

الشخص بأنه أمي وظيفي يعني إنه يعلم أساسيات القراءة والكتابة  

األشخاص ليست  البسيطة جدًا دون إلمام بالقواعد العامة للغة. هؤالء 

لديهم القدرة على القيام ببعض المهمات البسيطة مثل قراءة محتوى  

فهم بعض    جريدة أو استكمال استمارات العمل أو حتى القدرة عل

 إشارات المرور ومواعيد القطارات.
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 األمية الثقافية: 

هناك العديد ممن أمضوا تعليمهم الجامعي لكنهم مع ذلك يتم وصفهم       

الثقافيين، حيث أن األمية الثقافية ال تتمثل في معرفة القراءة باألميين 

والكتابة بل هي األمية الناتجة عن عدم االطالع والقراءة أو بمعنى  

أشمل الثقافة العامة. هؤالء الناس يعانون من عدم المرونة الفكرية  

 وتتسم آراءهم بالسطحية واالبتذال نتيجة لعدم ثقافتهم. 

 األمية األخلقية: 

يشير مصطلح األمية األخالقية إلى االفتقاد إلى الوعي األخالقي.         

سواء كان ذلك في السلوكيات أو العالقات اإلنسانية أو التفاعل مع  

األخرين. تتسم هذه الشخصيات التي تعاني من األمية األخالقية  

 باالنحالل األخالقي والسلوكيات الهمجية. 

ي تؤدي إل األ 
مية عل بعض العوامل االجتماعية  تشتمل األسباب التر

 لألمية: 
ً
 والثقافية واالقتصادية وفيما يلي بعض األسباب األكتر شيوعا

ي ظل آباء غتر متعلمير  أو لديهم  ●
التنشئة االجتماعية ف 

 قدر بسيط من التعليم. 

 

ي   ●
عدم االهتمام بالقراءة أو التحفتر  عل أهمية القراءة ف 

ي تؤد 
ل أحد أهم األسباب التر  ي لألمية. المت  

ء أو الهروب من الدراسة أو عدم  ● األداء الدراشي الشي
 استكمال التعليم. 

ي   ●
ي تتمثل ف 

الظروف االقتصادية والمعيشية الصعبة التر
 فقر بعض األش. 
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ي التعلم مثل:  ●
أو المشاكل  القراءة عش  الصعوبات ف 

 النفسية مثل العزلة. 

ابطة   ي أغلب األحيان تنبع األمية لدى األفراد من أسباب مختلفة ومتر
ف 

ي ال يمكن بشك
ل عام، هذه األسباب تخلق مًعا سلسلة من الحواجز التر

 التغلب عليها. 

افتقاد األشخاص الذين ال يستطيعون القراءة عل  ●
ي إل اإلبداع واالعتماد فقط عل 

المستوى الوظيق 
 التقليد. 

ي عزلة عن اآلخرين نتيجة االفتقار لمهارات  ●
العيش ف 

لألمية عل  التواصل معهم أحد أهم اآلثار السلبية
 الفرد. 

عدم الذهاب إل أي مكان ال يعرفونه ألنهم ال   ●
 يستطيعون قراءة اإلشارات أو االتجاهات. 

االفتقاد لتلك اللحظات الحميمية مع أطفالهم أو  ●
 أحفادهم ألنهم ال يستطيعون القراءة معهم. 

ك المرء عرضة  ● التعرض بسهولة للخداع. األمية تتر
 ما يتم خدا 

ً
 من قبل للخداع. فغالبا

ً
ع غتر القراء ماليا

 .  بعض المحتالير 

الحياة الخالية من القراءة تخلق الخوف من االكتشاف  ●
 والفشل والتجارب الجديدة. 

ام الذات. حيث إن عدم معرفة القراءة  ● ي احتر
تدن 

ي  
يجعلهم يشعرون بانهم غتر جيدين بل ويشكون ف 

 قدراتهم عل تقديم المساعدة. 

 النفسية أو المعنوية: آثار األمية )الجهل( 

https://faharas.net/dyslexia/
https://faharas.net/dyslexia/
https://faharas.net/dyslexia/
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تؤثر األمية عل رفاهة اإلنسان وحياته النفسية، كما يؤثر عل       
شخصيته فيعرضه لضغوط، وإذا ما استمرت فقد تؤدي إل  

اضطرابات عقلية ونفسية، كما أنها تؤثر عل الرفاهة العام فتسبب  
حالة من عدم االستقرار وعدم الرضا وقلة السعادة وما إل ذلك من  

 تداعيات قد تجعل الشخص يفقد ثقته بنفسه. 

 آثار األمية )الجهل( النفسية أو المعنوية عل الفرد: 

 نذكر من هذه اآلثار: 

خوف اإلنسان من المجهول ومن غتر المألوف وغتر االعتيادي   ●
ه وتقدمه  ي المستقبل، فيشل عقله وتفكتر

ومما قد يتعرض له ف 
خطوة الزواج أو    وتطوره نحو األفضل، فقد تخاف المرأة من

، ويخاف الرجل من تكوين أشة أو الخوض 
ً
االرتباط مثًل

وع جديد، وهكذا تتوقف حياة األفراد عند الخوف.   بمشر
ي   ●

فقدان شعور الفرد بالراحة والطمأنينة ألن هذه المشاعر تأنر
من المعرفة والعلم، وهذا بالطبع يؤثر عل حياة الفرد فيبقر  

ا لهذه المشاعر، وتستم ً ر هذه المشاعر مع الطفل حتر  أستر
تب عليها عقد نفسية.   بعد تجاوز مرحلة الطفولة وقد يتر

ي عل الفرد،   ●  بشكل سلت 
قد يؤثر الجهل بالحقوق والقوانير 
 ويعرضه للعديد من المشكلت. 

 أما اآلثار النفسية عل المجتمع فهي كالتال: 

ي   ●
حالة  تسود الكراهية والبغضاء بير  الناس، فيدخل الناس ف 

من الرصاع الداخلي عن أصل وسبب هذه العداوات، فاألصل  
ي المجتمعات أن تتعايش بسلم ومحبة. 

 ف 
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تب عل ذلك   ● ي المجتمعات وما يتر
انتشار العنف والجريمة ف 

 األطفال، إذ سيفقدون  
ً
من آثار نفسية تصيب الجميع وخاصة

ا. 
ً
ا وخوف

ً
 إحساسهم باألمن واألمان كما قد يسبب لهم ذلك قلق

ائح وفئات المجتمع، كذوي اإلعاقات،   ● اإلساءة لبعض شر
بالتلفظ بكلمات مسيئة أو تكوين صورة نمطية مسيئة عنهم،  

 بسبب قلة المعرفة والجهل. 
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 األعمال روادخصائص أواًل: 

 



-4 - 

 

Risk Taking 
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Proactiveness 

Competitive Aggressiveness 
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Innovativeness 

 :الشخصية لرائد األعمالاملوارد  ثانيًا 
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Leniency for The past

Appreciation For The Present

Opportunity Seeking For The 

Future
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ثالثا: مهارات رائد األعمال:

 Persuasiveness       

- 

 

-  
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- 

 

Effective Communication

.
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Leadership
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emotional intelligence
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