
 

 

 

 

ي للتنمية المستدامة والبيئة   اىل / رابطة الجامعات االسالمية واالتحاد العرب 

 محو األمية .. أسبابها ، أهدافها ، سبل مواجهتها. م/ 

 اعداد 

 ا.م.د طالب زيدان الموسوي

 العراق -عضو مجلس تنفيذي /رابطة الجامعات االسالمية

 

كيب تمتد عىل وفق مدلوالتها ومحتواها وأشكالها       األمية ظاهرة اجتماعية معقدة التر
َّ
إن

ي االساس 
 
ي كل أبعادها مشكلة تعليمية أو تربوية فحسب بل هي ف

 
 فلم تكن األمية ف

ً
ا  خطتر

ً
امتدادا

ي تحرير مفهوم األمية من إطاره الضيق المقصور عىل تعلم القر 
اءة مشكلة حضارية ؛ لذا ينبغ 

 من الدرجة الدنيا ؛ ليستوعب األبعاد الحضارية 
ً
 تعليميا

ً
 نشاطا

ً
ه أيضا

ّ
والكتابة والحساب بل عد

واالجتماعية المنبثقة عنها ؛ إذ يجب أن تكون القراءة والكتابة وسيلة لبلوغ غايات أهم ، ومن 

ي سباق التقدم لتحقيق المشاركة اإلي
 
ي توظيف تلك المهارات المكتسبة ف

ي بناء هنا ينبغ 
 
جابية ف

ي تقتضيها المواطنة الصالحة . 
 المجتمع الجديد والقيام بالمسؤوليات التر

 أميته بشقيها األبجدي والحضاري     
َّ
بية ومحورهما فإن ا كان اإلنسان هو هدف التنمية والتر ولمَّ

 العالقة بير  األمية والتخلف عالقة جذرية تنعكس عىل 
َّ
تُحول دون بلوغ هذه الغاية ، إذ إن

ه ، ومن هنا التعو  د ظاهرة عملية بناء اإلنسان وتطويره وتؤثر عىل حركة المجتمع وعوامل تغيتر

ي واستيعاب مهارات الكتابة والقراءة والحساب باألساليب 
ي تلقر

 
 محو األمية ظاهرة فردية تكمن ف

 )عضو مجلس تنفيذي في رابطة الجامعات االسالمية(

 



 

 

 

 

لتقليدية المتداولة ، وإنما تتعدى لتشمل كل مظاهر التنمية الشاملة للمجتمعات بجوانبها ا

بوية .   المادية واالجتماعية والتر

 أسباب األمية : 

 خرى داخلية : لألمية أسباب منها خارجية وأ

 من األسباب الخارجية هي : 

ي 
ات البلدان االخرى و بوجوهها المتعددة والتر ي حاولت السيطرة عىل ختر

ى التر من القوى الكتر

قوم بتعليم اآلهلير  من دون تثقيف ولم يبغوا تعليمهم إال بما يخدم مشاريعهم ت اسياساته

ي مشاريعهم 
 
وات المادية أو استعمالهم  التنموية ، فيستحصلوا عددا منهم للعمل ف الستغالل التر

كجنود يضافون إىل جنودهم ما يجعلهم يعلمونهم فقط ما يخدم أغراضهم وأهدافهم ال للتنور 

والتثقف  بينما بعض سياساتهم تدعو للتجهيل أو تثقيفهم بثقافتهم ؛ كي يجعلوا والءات أهل 

ي الجزائر من قبل الفر 
 
نسيير  الذين وضعوا اللغة الفرنسية البالد للبلد المستعمر كما حصل ف

 لجميع الدروس . 
ً
 محورا

يالية عىل بعض البلدان للضغط عليها وال سيما  - ي تفرضها القوى االمتر
كذلك القيود التر

ي ومطلع القرن 
ي التسعينيات من القرن الماض 

 
الحصار الجائر الذي فرض عىل العراق ف

ي الفقر ، فضال عن عدم اطال 
ع المؤسسات التعليمية عىل التطور الحاىلي ؛ مما سبب تفش 

ي العالمي .   العلمي والتكنلوجر

إضعاف اقتصاد البلدان المستهدفة سياسيا اذ جعلت اقتصادها ينهار وبوسائلها  -

ة  ي المنطقة ، مما جعل اإلنسان يعيش االقتصادية الكثتر
 
ي اختلقتها ف

 ، كذلك الحروب التر



 

 

 

 

 ع -
ً
ن مآسي التهجتر الذي دهم كثتر من القلق والفقر والعوز ، ومن ثم الحرمان فضال

 البلدان العربية ، وال سيما العراق وسوريا واليمن . 

ي إىل إقامة مراكز تهدد اللغة الفصىح لتعمم اللهجة  - كما ظهرت دعوات مصدرها أوربر

ي تمثل باللغة العامية عىل 
العامية عىل حسابها منها حفالت الغناء والتمثيل والسينما التر

 أكتر من النظارة ، وقالوا : إن كل هذه العوامل حساب الفصىح إ
ً
ذ يجلب للمسارح عددا

ي آخر األمر إىل انتصار العامية وتغلبها عىل الفصىح . 
 
 سيؤدي ف

ي   -
 
ي العاصمة ف

 
بية ، وتجميعها بيد السلطة المركزية ف ي إدارة شؤون التر

 
 طغيان المركزية ف

َّ
أن

ي ضوء سياسة الحكومة والتفتيش  كثتر من البلدان من حيث التمويل ووضع المناهج
 
ف

ي 
 
واالمتحانات ونقل المعلمير  يفوت عىل المحافظات األخرى تغطية محافظاتهم ف

ي بحاجة البالد وتطلعاتها ، كما تخلق المناهج 
المدارس ؛ مما يفوت التوسع ومن ثم التق 

 يتبع سياسة الحكومة المؤدجلة لفكرة معينة أو هدف اليخ
ً
 محددا

ً
دم المؤدجلة فكرا

 . 
ً
ي حضاريا  تطلع إنساننا العربر

ي بلداننا وخلق الفوض  وبث النعرات الطائفية  -
 
ي العرص الحاض  فاالضطرابات ف

 
أما ف

ي غذتها 
يالية ، هي واحدة من تجهيل المجتمعات كما يحصل  والمذهبية التر القوى اإلمتر

ي سوريا واليمن وليبيا والعراق وجعل شعوب  ها تنشغل بالخصومات المذهبية والعرقية 
 
ف

ي تخلق الحقد والبغض من دون االنتماء إىل وحدتهم االجتماعية والوحدوية 
التر

 . والدهماء

ي الخدمات التعليمية
 
ي   كذلك فقدان التوازن ف

ي تقدم للمواطنير  عىل الرغم من تبت 
التر

ي التعليم ولكنها ما تزال غتر 
 
بية وتكافوء الفرص ف كثتر من البلدان مبدأ ديمقراطية التر

ي غتر متكافئة 
م إىل مناطق المجتمع الريق 

َّ
قد
ُ
ي ت
 ، فالخدمات التر

ً
قادرة عىل تطبيقه تماما

مة لمجتمع المدينة ، والخدمات ا
َّ
م للجنسير  مع الخدمات الُمقد

َّ
ي تقد

 لتعليمية التر



 

 

 

 

ي بناء المجتمع والنهوض به. 
 
 )الذكور واإلناث( ماتزال غتر متكافئة وال تناسب دور المرأة ف

ي محتوى التعليم وأنواعه : الصفة الغالبة عىل التعليم هي الناحية  -
 
فقدان التوازن ف

ي ، فاالهتمام ينصّب عىل المعلومات 
ي أو لفظ  النظرية واألكاديمية ، هو تعليم كتابر

والحقائق والمعارف ، أما الجوانب األخرى مثل المهارات العملية وتنمية القيم 

ات الفنية االجتماعية وتكوين االتجاهات   بالعناية الكافية ، فالختر
، فأمور التحظ 

ي وهو التعليم الذي ينتج العمال 
ي التعليم العام ضئيلة ، أما التعليم المهت 

 
والمهنية ف

 إىل المزيد من الحكومة ، والتعليم الثانوي تعوزه 
ً
المهرة والفنيير  فما يزال محتاجا

ي تبرص التالميذ والطلبة
بفرص العمل وترشد كل دارس إىل ما  الخدمات التوجيهية التر

 يناسب استعداده . 

 أما األسباب الداخلية  

ي تتبعها بعض األرس مثل حرمان الفتيات من حق    -
فالعادات القديمة والمتخلفة التر

 التعلم ، وإخراجهن حير  وصولهن إىل مرحلة معينة ، أو ظاهرة الزواج المبكر . 

بأبنائهم للعمل من أجل توفتر لقمة العيش لهم  الفقر هو أهم سبب يجعل اآلباء يدفعون -

. 

ي تبعد عنهم  -
ي ليس باستطاعة المواطنير  الوصول إىل المدارس التر

كذلك القرى النائية التر

ي تتسم بالفقر . 
ات مما يجعلهم متخلفير  عن التعلم وال سيما القرى التر ات الكيلومتر  عش 

ي بعض البلدان اإلسالمية ينتج عنها  -
 
ي البطالة ف

عدم التشجيع للدراسة ألن الكثتر من تفش 

الناس ينتظرون التوظيف حير  إكمال دراساتهم مما يجعل اآلباء يخترصون الطريق عىل 

 أبنائهم بعدم دفعهم إىل المدارس . 

 



 

 

 

 

 أهدافها :  

ي تعيش تحت وطأة الفقر     
 ينخر المجتمعات وال سيما المجتمعات التر

ً
لم تكن األمية إال مرضا

 مضامير  التنوير 
ي تجعل من المجتمعات متخلفة التراىع فيها أدب 

والظالم والجهل تلك التر

ي دهالتر  ظلمات الجهل الذي 
 
ي ، ما يجعلها تعيش ف

 
سواء أكان الصىحي أو االقتصادي أو الثقاف

ي ، ومن ثم تخش تلك األقوام  ل الفكريحم
 عن العالم المدب 

ً
ي منفصال

 
األسطوري والخراف

ات بلدانها   عن ضياع أوطانها باستيالء القوى العالمية  عىل ختر
ً
مقوماتها اإلنسانية فضال

ي أمريكا مع الهنود الحمر وقبلها 
 
باالحتالل أو التبعية هذا عىل مستوى الشعوب كما حدث ف

ي بسبب جهل البلدان العرب
ية منذ سقوط بغداد إذ حلَّ تجهيل الشعوب والسيما العربية التر

ي اللذين أفاضا  ي أو الغربر
شعوب  ها من بعد علم ووىعي مما سمح لالستعمار سواء أكان العثماب 

 
ً
ف لنا أمية

َّ
بتجهيل الناس ووضعهم تحت رق عبوديتهم وعبودية أتباعهم من اإلقطاع ، فخل

 .انتىه 
ً
 مدِقعا

ً
 بلدانهم وجهال

َّ
ي األمراض وتمزق المجتمع وشحة الرزق عىل الرغم من أن

بتفش 

ستغل بسبب الجهل والتخلف .    
ُ
ي اليمكن أن ت

ات التر  تطفو عىل كنوز من الختر

ي تبحث عن تحقيق نمو بلدانها من 
ولعل القضاء عىل الجهل هو هدف الحكومات الوطنية التر

ودون به بطرائق خالل فتح مدارس ومعاهد التعد فقط مكانا ي جتمع فيه الطلبة  بل مكانا يتر 

 أن يحصل عليها الفرد 
ً
ي المجتمع ومهاراتها المنتقاة ، وهي أمور لم يعد ممكنا

 
الحياة المفيدة ف

 من غتر طريق المدرسة ولعل أهداف التعليم للجماعة هو : 

 

 



 

 

 

 

العلمي ، متسلح بالعلم من أجل تنشئة جيل واٍع مؤمن باهلل ، ومحب لوطنه ، آخذ بالتفكتر   -

ي ، مالك إلرادة النضال ، قادر عىل مواجهة التحديات 
والخلق ، معتمد العمل والتعلم الذابر

يالية والصهيونية وأعداء اإلسالم ، مستوعب معطيات التطور  ي اإلمتر
 
ية المتمثلة ف المصتر

ي إطار من األصالة والمعاضة . 
 
ي ف

 الحضاري ، منفتح عىل الفكر اإلنساب 

بية والتعليم عملية اجتماعية تتأثر بعوامل الزمان  -  التر
َّ
 اإلنسان قيمة عليا وأن

ِّ
يهدف إىل عد

 لها . 
ً
ُسسا

ُ
ية المتاحة أ  والمكان وأنها تتخذ من عقيدة المجتمع وحاجاته وإمكاناته المادية والبش 

 لعقدية . تنوير المجتمع وعىل مختلف المستويات ومنها االجتماعية والصحية والوطنية وا -

بناء مجتمع ينعم بالفضيلة والقيم اإلنسانية من خالل تعليم وتوجيه أبناء الوطن بمناهج  -

ي والتمسك بالقيم اإلنسانية الكريمة. 
ر
 تهدف إىل اإلصالح األخالف

-  . ي
 
ي والعلمي والثقاف

 
 إنشاء قاعدة مثقفة ، كي تبت  األوطان من خالل الوىعي المعرف

ي ت -
 
بية ف ام حقوق تعزيز دور التر رسيخ التفاهم والتعاون والسالم عىل الصعيد الدوىلي واحتر

 اإلنسان وحرياته اإلنسانية . 

 

 

 

 



 

 

 

 

 سبل مواجهة االمية : 

ي مواجهة األمية : 
 
 البد من ذكر أنشطة البلدان العربية ف

ي نشدت محو األمية وهي : 
 ومنها المؤتمرات التر

ين األول مؤتمر اإلسكندرية األول الذي انعقد لمحو األ -1 ي أكتوبر / تش 
 
م وكان 1964مية ف

ي البالد العربية . 
 
 موضوعه تخطيط وتنظيم برامج محو األمية ف

اتيجية عربية موحدة لمحو -2 اء العرب لوضع أسس استر اجتماع ممثىلي البالد العربية والختر

ي البلدان العربية عام 
 
 م . 1974األمية ف

ي ديسمتر -3
 
ي 1976كانون األول عام   –مؤتمر بغداد ف

م ، إذ اتفقت إرادة العرب عىل تبت 

 .
ً
ي اليتعدى خمسة عش  عاما

ي سقف زمت 
 
اتيجية عربية موحدة للقضاء عىل األمية ف  استر

 من األساسيات للقضاء عىل األمية ما يىلي :  
َّ
 إن

ي وتعميمه -آ
 . سد منابع األمية بإلزامية التعليم االبتداب 

 تحقيق التكامل بير  التعليم المدرسي وغتر المدرسي .  -ب

ي مواجهة المشكلة .  -ج
 
 األخذ باألسلوب العلمي ف

 



 

 

 

 

ي هذا المبدأ  -د
ي عملية المواجهة الشاملة ويعت 

 
توظيف الحوافز المادية واالجتماعية والمعنوية ف

المناسبة لدفع األميير  نحو تحديد الحوافز اإليجابية والسلبية المادية واالجتماعية والمعنوية 

 التعليم . 

ورة تحريك مؤسسات تعليم الكبار )التعليم الالنظامي  -ه
( : إن تعليم الكبار بمفهومه الواسع ض 

ي اإلسالمي يزخر  اث العربر
 عىل حضارة اإلسالم ، فالتر

ً
المتكامل ومضامينه الحديثة ليس غريبا

ي 
 
بية المستديمة للكبار ف ي تعكس الجذور التاريخية للتر

بوية المختلفة التر بالشواهد والحركات التر

ي اإلسالمي ابتداًء  ي المساجد واألروقة كل مراحل تطور الفكر العربر
 
من مجالس العلم والعلماء ف

يف والمدرسة المستنرصية ، إذ   ي شهدتها الزيتونة واألزهر الش 
بوية التر إىل المدارس الفكرية والتر

كان وما يزال لكل من هذه المؤسسات اإلسالمية األصيلة فلسفتها الخاصة وتراثها الخالد 

قة ومرتكزاتها العلمية ال مستمدة من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف وأصالة وإبداعاتها المش 

 الحضارة العربية . 

ي محو األمية إذ تم النظر فيها      
 
ي حققت إنجازات ف

وقد نرى كثتر من المؤتمرات العالمية التر

ي اجتاحت دول العالم خاصة النامية 
ي التر

 
لتعليم الكبار بعد التحول الفكري واالقتصادي والثقاف

زت ف بية منها ، فتر ي إىل أن تطورت إىل )التر
ي األربعينيات من القرن الماض 

 
( ف كرة )تعليم الجماهتر

ي للكبار( ثم إىل التعليم المستمر 
األساسية( ثم إىل )تنمية المجتمع( ثم إىل )التعليم الوظيق 

ي 
 للتمازج اإلنساب 

ً
 )التعليم المتواصل مدى الحياة( وقد جاءت هذه التحوالت نتيجة

ً
ا وأختر

ي )البسفور عام واالحت
 
( و 1949كاك الدوىلي الذي شهدته المؤتمرات الدولية لتعليم الكبار ف

يال عام  ي عام 1970( و )طوكيو عام 1960)مونتر وبر  م( . 1976( و)نتر



 

 

 

 

 توصيات : 

ي أن تكون مالئمة للحصيلة أي أن تكون  -
ي إنجاح أية مهمة نحو التعلم ينبغ 

 
إن الوسيلة ف

 الغايات تعير  الوسيلة مالئمة للغاية ومؤ 
َّ
ف الغايات كما أن دية إليها ولعل الوسائل تكيِّ

ي مجتمعاتنا والسيما 
 
ي البد أن نستعملها ف

عىل تحديد الوسائل فمن بير  الوسائل التر

ي تخضع 
ي المدارس والتر

 
الديمقراطية عىل غتر ما هي عليه الدكتاتوريات االستبدادية ف

ي بعض 
 
ي السابق ، إذ صدر اليوم دستور للنظام االستبدادي عىل سبيل المثال ف

 
األنظمة ف

من الشعب يرسم معالم الطريق إىل مستقبل متحرر من الخوف متحرر من الحاجة ... 

 متحرر من الذل . 

ي  -
عىل مؤسسات وقطاعات الدولة أن تتكاتف من أجل محاربة األمية وسن القوانير  التر

ب الطالب من المدارس من أجل العمل وتحصيل   من تشُّ
ّ
المال إلجبار الطالب عىل تحد

إنهاء التعليم األساسي بنجاح كفرض غرامات مالية عىل األهل كي يدفعوا بأبنائهم نحو 

 التعلم . 

ي تدعو إىل محاربة األمية ، وتؤكد أهمية العلم وكيف يمكن له أن  -
نش  حمالت التوعية التر

ي جميع وسائل اإلعالم . 
 
 وذلك ف

ً
قا  ُمش 

ً
ن مستقبال  يؤمِّ

ل أن تكون هذه المراكز بالقرب من سكن الذين إنشاء مرا  -
َّ
كز وجمعيات لمحو األمية ويفض

 يعانون من األمية من دون الحاجة إىل المواصالت . 

ي  -
 
ة ، ومجانية التعليم ف ي البلدان الفقتر

 
تخفيض تكاليف التعليم للحد من نسبة األمية ف

ي العراق منذ 
 
ي طبقت ف

ي . البلدان الغنية كما هي التجربة التر
 السبعينيات من القرن الماض 

 

 



 

 

 

 

 

ك  - ي إنشاء صندون مشتر
 
ة ف عات الدول الغنية للدول الفقتر  وذلك بتتر

ً
التعاون الدوىلي ماديا

 لمكافحة األمية . 

ي ضوء معطياتها اإلنسانية  -
 
ي ضوء برامج تعليم يصدر من البلدان ف

 
ه سياسة التعليم ف وجَّ

ُ
ت

ي أن ينبع من حاجاتها ومما  والدينية ، ما اليمكن
أن تستعار من مجتمع آخر ، وإنما ينبغ 

 ينتظمها من نظم سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية . 

ي العراق مثال البد أن يصبح  -
 
أ ف

َّ
ولعل الهدف هو تقوية انتماء الفرد لمجتمعه فحير  ُينش

 وليس الوراثات
ً
 ال أمريكيا وال صينيا

ً
ي تحدد بير  هذا المرء من الناس  عراقيا

البيولوجية التر

وذاك ولكنه التفاعل بير  الفرد وبيئته االجتماعية ، فالبيئة االجتماعية هي العامل الذي 

ي 
اته التر ي ينمو ويكتر فيها ... إنه نتاج لختر

يحدد ويكيف وكل فرد إنما هو نتاج الثقافة التر

ي تجع
 إىل مجتمعه . يكتسبها من نظام المدرسة ومناهجها التر

ً
 منتميا

ً
 ل منه مواطنا
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