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 فة والعائد  إطار مقترح الستخدام تحليل التكل
 التنمية المستدامة  لدعمفى برامج محو األميه  

               [14] 
 (2)طعبد الباس وائل فوزى -(2)سماسم كامل فولى -(1)أمل عمر على

 (1)العسيلي عوض هالة
 شمس عين جامعة، ة التجارةكلي( 2 لتعليم الكبار الهيئة العامة( 1
 

 المستخلص
فة والعائد فى برامج محو هدفت الدراسة الى وضع إطار مقترح الستخدام تحليل التكلاست

، من خالل تصميم بالقضاء على األمية االهتماموذلك فى ضوء .  التنمية المستدامة األميه لدعم
يعمل على تحديد وقياس التكاليف الخاصة بهذه  برامج محو األميةعوائد و  نظام إلدارة تكاليف

 .عود بالنفع على الدارس والمجتمعمما ي االقتصاديالمردود و  يساعد على قياس العائدو  البرامج
اإلستقرائى الذى يقوم على تجميع وتحليل و  الدراسة على المنهج اإلستنباطى واعتمدت

ستخدام  األساليب اإلحصائية والرياضية المالئمة لطبيعة البيانات المتعلقة بمشكلة البيانات وا 
التقارير المالية للتكاليف المباشرة  الدراسة وتم اإلعتماد على أساليب جمع البيانات من خالل

 الصادرة2014/2015حتى  2011/ 2010من  الماليوالحسابات الختامية للعام  والغير مباشرة
تضمن  من خالل استقصاء الوصفي، وتم استخدم أسلوب التحليل لتعليم الكبارعن الهيئة العامة 

 االطالعتم  استقصاء كما 385مة لتعليم الكبار لعدد اثالثة اسئلة وزع على العاملين بالهيئة الع
ذات  الدراسة وجود عالقة تبين منو على المراجع والدوريات العربية واألجنبية فى هذا المجال، 

وجود عالقة كما تبين ية بين تكلفة محو أمية الدارس وتكاليف برامج محو األمية داللة احصائ
 .ذات داللة إحصائية بين العائد من برامج محو األمية وتحقيق مؤشرات التنمية المستدامة

لعائد وقد أوصت الباحثة فى هذه الدارسة بتطبيق اإلطار المقترح الستخدام تحليل التكلفة وا
النظام يوضح بدقة تكاليف برامج  التنمية المستدامة حيث أن هذا األميه لدعمفى برامج محو 

 لتكاليف دارةخالل إمن برنامج وذلك  من كلمحو االمية لكل برنامج على حدى كما يقيس العائد 
 .ية بالهيئة العامة لتعليم الكبارمحو األم برامجعوائد و 
 التنمية المستدامة -التخطيط االستراتيجي –تكاليف برامج محو األمية :  الفتتاحيةا تلكلماا
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 المقدمة
نظرا لتزايد أعداد األميين ، أساسية في مصرو  تمثل األمية وتعليم الكبار مشكلة كبرى

اال  ،عليهاالمستمر، ورغم قيام األجهزة المسئولة بحل مشكلة األمية بالعديد من الجهود للقضاء 
في  قضاء على األميةتقدم لللمعظم برامج محو األمية التى ، انه ال توجد سياسة واضحة المعالم

 عوائدو  تكاليف(، كما انه ال توجد اى خطة او استراتيجية محددة توضح 2009، السنبلمصر)
البرامج التى تسعى الى القضاء  واعتمدت هذه (2012فى مصر )شيرين ، األمية برامج محو

 ،بالكامل اآلن إلى تحقيق أهدافهاعلى األمية على الجهود الفردية واألهلية التي لم تصل حتى 
من القطاعات المختلفة، و و  فة المجاالتفى كا ورغم التقدم التكنولوجي الذى يشهده العالم بأكمله

وتنتهج سياسات واليات  تزال تتبعاال أن مصر ال ، هذه المجاالت مجال القضاء على األمية
، هو محو األمية االبجدية او الهجائية، و بشكلها القديم ومفهوما التقليدى، للقضاء على األمية

العديد  ورومنها مصر وظه مستمر بالبيئة من قبل معظم الدولالو  متزايدالهتمام اال وفى ضوء
ذلك رغبة فى الحفاظ على التوازن و  ةمن االستراتيجيات التى تهدف الى تحقيق التنمية المستدام

نظرا ، و الحفاظ على البيئة لألجيال الحالية والقادمة، و المحافظة على الموارد المتاحةو  البيئي،
في مصر  تعوق برامج الدولة للتنمية واإلصالح حيث ان نسبة االمية في مصر األمية الن

سنوات فأكثر  10العمرية جمالي عدد السكان لمن هم فوق الفئة إمن  %17.5وصلت الى 
وذلك وفقا لإلحصائيات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة  موزعة على محافظات الجمهورية

 محاولة الوصول الى)مركز معلومات الهيئة العامة لتعليم الكبار(، مما أدى الى  لتعليم الكبار،
فى برامج محو  االستراتيجياتباع التخطيط  من خاللحل جذري للقضاء على األمية فى مصر 

الخطة االستراتيجية محو األمية من خالل فى كافة خطط الهيئة العامة لو  (2008، )ضياء األمية
بالتعاون مع العديد من الجهات المهتمة  2030 الى 2014خالل الفترة من  التى وضعتها الهيئة
الموازنات واالستراتيجيات حزم متنوعة من البرامج واآلليات و  من خالل، بالقضاء على األمية

يكونوا قادرين على  المعتمدة على المدخل التنموي والمهارات الحياتية لدارسي محو األمية حتى
 (.2006، )أسامة العيش والمشاركة فى تنمية ذاتهم ومجتمعهم
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 مشكلة الدراسة
، المستدامةوانعكاساتها على تحقيق أهداف التنمية ، نركز فى هذه الدراسة على األمية

واقتصادية  أرجعت معظم الدراسات ظاهرة األمية إلى عدة أسباب منها، أسباب سياسية حيث
( ونذكر من هذه األسباب على سبيل المثال الزيادة السكانية 2008، أمانيبيئية،)و  واجتماعية

ية ،عدم عدم تطبيق التعليم االبتدائي اإللزامي بشكل كامل ،عدم تكافؤ الفرص التعليم، الكبيرة
مستوى  تدني مستوى المعيشة وانخفاض، جدوى اإلجراءات التى تتخذ بشان مكافحة محو األمية

لرغبات واحتياجات الدارسين األميين ، الدخل في معظم األسر، كذلك عدم تلبية برامج محو األمية
ة ( وكذلك محاولة البحث عن بدائل غير تقليدية لتمويل برامج محو األمي2008)ابو بكر، 

تبين عدم ، من الدراسات التى اطلع عليها الباحثو  لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة
لذا كان البد ، وجود دراسة تحدد اإلطار العام للتكلفة والعائد لبرامج محو األمية المستخدمة حاليا

رامج محو مقترح الستخدام اسلوب التكلفة والعائد لبإطار من الوقوف على مدى امكانية، وجود 
من كافة النواحي سواء كانت ، وكذلك يكون له عائد على الدارس، األمية يدعم التنمية المستدامة

 (، مما استلزم معه 2009، نواحي اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية أو ثقافية او حضارية )أسامة
دى تم تحقيق الوصول الى أي مو  رصد واقع برامج محو األمية وتعليم الكبار في مصر،و  الوقوف

(، وكذلك محاولة وضع برامج جديدة ،تعمل على رفع Richard ،2006أهداف هذه البرامج) 
البيئي للشخص األمي، كذلك البحث فى تحسين الموارد و  المستوى التعليمي واالقتصادي والثقافي

النواحي ومحاولة تنميه ، بها فى القضاء على األمية التى يمكن االستعانة، البشرية المتاحة
بلدنا مصر، والوصول الى و  الذين يمثلون نسبة كبيرة فى مجتمعنا، االقتصادية للدراسيين األميين

منهج ، وكيف يتم ذلك، وكذلك جعل هذه البرامج، تعليم الدارسين كيف يتعلموا من اجل الحياة
على اقل الفروض  من اجل إحداث التنمية المستدامة ،أو، ومدخل لتعليم الدارسين القراءة والكتابة

 .(2014، المساهمة فى دعمها )منى
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 أسئلة الدراسة
الى أي مدى يمكن وضع إطار مقترح الستخدام يتمثل السؤال الرئيسي للدراسة الحالية في 

يستمد من هذا السؤال و  التنمية المستدامة تحليل التكلفة والعائد فى برامج محو األميه لدعم
 :األسئلة الفرعية االتية الرئيسي

 ؟وبرامجها فى مصر طبيعة محو االمية ما -1
 ؟تكلفة والعائد لبرامج محو األميةما المقصود باستخدام تحليل ال -2
تحليل التكلفة والعائد فى برامج محو األمية لدعم  هل يمكن وضع إطار مقترح الستخدام -3

 ؟التنمية المستدامة
 

 ف الدراسةاأهد
والعائد في  الستخدام تحليل التكلفة إطار مقترح تطبيق للدراسة فىتمثل الهدف الرئيسي 

برامج محو االمية على الهيئة العامة لتعليم الكبار لدعم التنمية المستدامة وفى ضوء الهدف 
 :مجموعة من األهداف الفرعية منهاالرئيسي للبحث يمكن أن يتحقق من خالله 

 فى مصربرامجها و  طبيعة محو االمية معرفة -1
 تحديد المقصود بتحليل التكلفة والعائد فى برامج محو االمية فى مصر  -2
 وضع إطار مقترح الستخدام اسلوب تحليل التكلفة والعائد فى برامج محو األمية  -3

 

 أهمية الدراسة
تمثلت فى تناول موضوع  حيث أن معظم األبحاث فى مجال محو األمية :ةاألهمية العلمي

تكاليف برامج محو  لىإقط دون األخذ فى االعتبار النظر التربوية فالناحية  من محو األمية
 .االمية فى مصر

فى استخدام تحليل التكلفة والعائد فى برامج  ،ةتنبع من حيث اهتمام الباحث :األهمية العملية
وتطبيق ذلك في مجال من مجاالت تطوير برامج محو ، لدعم التنمية المستدامة محو األمية
 .خالل تنويع مصادر التعلماالمية، من 
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 مف اهيم الدراسة
كل تكاليف البرامج واألنشطة  يقصد بتكاليف برامج محو األمية :تكاليف برامج محو األمية

لتعليم الكبار على أساس التكاليف الفعلية التى تتحملها المؤسسة وتشمل  التى تنفذها الهيئة العامة
 . التكاليف المباشرة والغير المباشرة ()

محو األمية المردود االقتصادي  برامج يقصد بالعائد من :محو األميةبرامج العائد من 
 من خالل تغير السلوكيات االجتماعي العائد يظهرو  واالجتماعي الذى يعود على الفرد والمجتمع

  العادات السلبية للدارسو 
بمؤشرات التنمية المستدامة مجموعة من المؤشرات  يقصد: التنمية المستدامة مؤشرات
 ية في تحقيق التنمية المستدامة.محو األم مدى مساهمة برامج توضح

 

 الدراسات السابقة
، واقع برامج محو األمية وتعليم الكبار في اليمن وسبل تطويرها( 2008، بو بكرأدراسة ) -1

التعرف على واقع برامج محو األمية القائمة ولمس جوانب القوة فيها  الى الدراسةهدفت هذه 
التعرف على جوانب الضعف والقصور فيها واقتراح إجراءات لمعالجتها -وتعزيزها بالمقترحات

كل ذلك من وجهة نظر المشرفين التربويين القائمين على برامج محو األمية وأنشطتها التي 
 .أبجدية أم برامج وظيفية أكانت برامج تقدم للدارسين والدارسات سواء

منح إدارات محو األمية في مديريات المحافظات : قد توصلت الدراسة الى عدة نتائج منهاو 
لتمويل برامج محو األمية  استراتيجيةوضع -الدعم المالي الكافي والصالحية في التخطيط والتنفيذ

ام لمن هم في سنه باستحداث صيغ جديدة تعميم مفهوم اإللز  - وتعليم الكبار من مصادر متعددة
  كمدارس الفصل الواحد.
اعتماد الالمركزية الكاملة في التخطيط والتنفيذ لبرامج محو األمية وتعليم وأوصت الدراسة ب

 فتح أقسام تعنى بإعداد معلم تعليم الكبار في كليات التربية في جميع الجامعات الحكومية -الكبار
 لـتأهيل المعلمين.
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فاعلية وحدة مقترحة في الرياضيات األساسية قائمة علي  (2008،منالراسة )د-2
 الدراسةهدفت هذه ، التحصيل واالتجاه نحو قضايا البيئة مسارات التفكير للكبار في تنمية

معرفة فاعلية الوحدة  -تقديم وحدة الرياضيات األساسية القائمة علي مسارات التفكير الى 
 المتعلمين الكبار نحو البيئة .  واتجاهالسابق ذكرها علي تنمية التحصيل 

أدراج القضايا البيئية والحياتية بمقررات تعليم الكبار : قد توصلت الدراسة الى عدة نتائج منهاو 
تقديم برامج تدريبية لمعلمي الكبار تتضمن تزويدهم بمعلومات عن الخلفية الثقافية للكبار  -

 .وكيفية االستفادة منها في التدريس 
  Henry، (2005)دراسة  -3

Levin Title :The Social Costs of Inadequate Education  

 - التكاليف االجتماعية في التعليمالتعرف علي الدور الذي تقوم به  هدفت هذه الدراسة الى
تكلفة التعليم  - زيادة نسبة المتسربين من المدارس أسبابدراسة  -تحديد مصادر تمويل التعليم 

 . غير كافية من النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية
ضرورة معالجة العوامل التى تؤثر على األداء  :قد توصلت الدراسة الى عدة نتائج منهاو 

عدم االعتماد على المساعدات العامة بسبب نقص المهارات الوظيفية  -للطالب  التعليمي
توزيع التعليم علي المراحل والمستويات واألنواع المختلفة كالتعليم العام واألكاديمي  - للتسويق

 .والتكنولوجي واألدبي والعلمي 
د وتقويم مثل هذه النظم وتحديد س نظم تمويل التعليم الموجودة في الباليتدر ب وأوصت الدراسة

 .دي مناسبتها وكفايتهام
هدفت هذه : The higher cost of education ( Richard ،2006) دراسة  -4

بأسعار معقولة للطالب من  العاليإتاحة التعليم  - لتعرف علي مفهوم تكلفة التعليمالدراسة الى ا
 العالية للتعليم بين الطالب وأسرهم والحكومة مكانية تقاسم التكاليف -األسر ذات الدخل المتوسط 

توفير الكثير من المساعدات المالية التى : أهمية وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها
فهو  العاليالتعليم  أهمية زيادة تمويل - تعطيها الحكومة على هيئة قروض بداًل من المنح

 .ضافية للتمويلإيجاد العديد من المصادر اإل -استثمار جيد للطالب
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توزيع الموارد المتاحة توزيعًا عاداًل ومنطقيًا بين المستويات التعليمية وأوصت الدراسة ب
 .قيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليميةتح -المختلفة بأجهزتها المختلفة 

 ( Creighton ،2006) دراسة -5 
 Fee contracting "Marketing Adult Education Program Affecting 

offerings on a cost  

تحديد تكاليف برامج محو األمية والتوزيع العادل والمناسب لموازنات هدفت هذه الدراسة الى 
 –تعليم الكبار و  تعليم الكبار وأثر ذلك على كفاءة العمل في برامج محو األميةو  األميةو مح

-عية وبصفة دافعية وتخصيصها بأكثر واق محو األميةالمباشرة لبرامج  التكاليف غير دراسة
  إعداد دراسة لمحاسبة التكاليف سواء من المنظور التقليدي أو الحديث.

ضرورة االلتزام بتبويب وتحليل تكاليف برامج محو  :وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها
 تحليل تكاليف - إلي تكاليف جارية وتكاليف ثابتة أو تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة األمية

الكتب  –المباني  –من حيث )مدة الدراسة  برامج محو األمية إلي بنود االنفاق الدورية والرأسمالية
 (.والنشرات

 تعليم الكبارو  محو األميةه لخدمات يتقديم حزم تثقيفب وأوصت الدراسة
 

 للدراسة  النظرياإلطار  
األمية يساعد متخذي حيث أن قياس تكاليف برامج محو : قياس تكاليف برامج محو األمية
الحصول على احسن النتائج فى ضوء االعتمادات المالية و  القرارات على اتخاذ القرارات السليمة
زيادة فاعلية تقييم البرامج الحكومية مما يؤدى الى و  الرقابةو  المخصصة وتوفير وسائل السيطرة

إلستراتيجي حليل ااستخدام أحدث األساليب الحديثة فى إدارة التكلفة ومنها الت
 .( 2، 2004،للتكاليف)كامل

، ترشيدهاو  دورًا مهمًا فى اتخاذ القرارات ترى الباحثة أن لقياس تكاليف برامج محو األمية
حيث أن تحديد التكلفة يمكن من الحصول على احسن النتائج فى ضوء االعتمادات المالية 

ت لمعرفة جدوى السياسات اإليرادابين و  المخصصة كما يساعد على امكانية عمل مقارنة بينها
 .المتبعة
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تساعد دراسة عائدات محو األمية : أساليب قياسهاو  عوائد برامج محو األمية فى مصر
بمقارنة عائدات االستثمار في  على ترشيد االستثمار في التعليم في ضوء بدائل محددة وذلك
 انتشار التعليم بين فئات المجتمعالتعليم بالقطاعات االقتصادية واالجتماعية وخصوصًا بعد 

 .(1996، اسماعيل صبرى)
قدرة اإلنسان على فهم  ترى الباحثة أن دراسة عائدات محو األمية تساعد فى معرفة مدى

كما تساعد أيضا على تحديد  ر الناتج من تعلمه داخل فصول محو األميةنفسه، وعلى االبتكا
تحديد مدى نجاح السياسات التى تم اتباعها و  يةمدى حجم اإلنفاق الواجب على برامج محو األم

هذه الطريقة تقوم و  العائد المباشر على الفرديمكن قياسها من خالل قياس و  فى برامج محو األمية
على المقارنة بين أرباح األفراد وبين مستواهم التعليمي وفكرة األمر أن محو األمية يرفع مستوي 

 .ه زيادة إنتاجيته مما يؤدي إلى رفع مستواهمما يتبع األميالتأهيل عند العامل 
 محو األميةتطوير برامج فى  أهمية كبرى اإلستراتيجييمثل التخطيط  :التخطيط االستراتيجي

يتم ذلك من خالل وضع و ، منظمو  فكر ممنهجمن خالل  البرامج تطوير أنه يركز على حيث
 االستراتيجيةالتحليل الرباعى للخطة ظهرت أهمية و  محو األميةالطموحة لبرامج  السياسات
 الرئيسيتعليم الكبار بالفكر و  محو األمية منظومةد يزو محو األمية حيث يعمل على تلبرامج 

 . )2014، ها)مرسيهدافأالذى يفيدها فى صياغة وتقييم 
وترى الباحثة ضرورة العمل على تطبيق هذه السياسات حتى يمكن تحقيق األهداف التى 

وذلك من خالل العمل على تطبيق الالمركزية فى مجال محو األمية وقيام كل فرع تم وضعها 
التعاون مع كافة أطراف و  الظروف المتاحةو  من فروع الهيئة بوضع خطة فى ضوء االمكانيات

 المجتمع المحلى .
 تتسم التنمية المستدامة بأنها تعتبر البعد الزمنى هو الركيزة االساسية :التنمية المستدامة

بيعية حيث أنها تنمية طويلة المدى كما أنها تعمل على تلبية االحتياجات القادمة من الموارد الط
 اآلتي: أبعاد التنمية المستدامةولوياتها ومن وتضع احتياجات األفراد من أ
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المعلومات واالتصاالت دوًرا كبيًرا في تعزيز مفهوم التنمية  لعبت تكنولوجيا: البعد التقني
عززت من أنشطة البحث والتطوير لتحسين أداء المؤسسات الخاصة، وولدت  المستدامة، حيث

  .فرص عمل جديدة وساهمت في تقليص الفقر
تهدف التنمية المستدامة إلى االستخدام الرشيد حيث يسمى بالبعد اإليكولوجي : لبُعد البيئيا

  .دمةبيئة مماثلة لألجيال القا للموارد القابلة للنضوب، لترك
 ألنه يهتم بكمية للتنمية المستدامة الرئيسييمثل العمود  البيئيوترى الباحثة أن البعد 

 يظهرو  بالبيئة نوعية المصادر الطبيعية الموجودة على الكرة األرضية ويعالج عالقة التنميةو 
 على المياهوالعمل على المحافظة ، فى عدم إتالف التربة باستخدام المبيدات الضارة البيئيالبعد 

 كال الملوثات .....الخ .شأ بكافهكذلك البعد عن تلويث الهواء ، وعدم تلويثها، مصادرهاو 
الغنية إلى إجراء تخفيضات متواصلة  تهدف التنمية المستدامة بالنسبة للبلدان: البُعد االقتصادي

في الدول الطبيعية، التي تصل إلى أضعاف أضعافها  في مستويات استهالك الطاقة والموارد
 .(2014، الفقيرة.)منى الغنية مقارنة بالدول

ولذلك يجب األخذ ، وترى الباحثة أن البيئة تمثل كيان اقتصادى متكامل يعد قاعدة للتنمية
كما يساعد فى حل  المواردو  فى االعتبار البعد االقتصادي ألنه يساعد في توفير الجهد والمال

 األمثل للموارد االقتصادية المتاحة .و  االستخدام األكفأمشكلة التخلف االقتصادي من خالل 
بشرية تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية  التنمية المستدامة تتضمن تنمية: االجتماعي البُعد

  .جيال المقبلةلأل عنصر العدالة أو اإلنصاف والمساواة باإلضافة إلى، الصحية والتعليم
للتنمية المستدامة يهدف الى وصول اإلنسان للعيش فى  االجتماعيوترى الباحثة أن البعد 

الخدمات و  بيئة نظيفة يمارس من خاللها جميع األنشطة مع االحتفاظ بحقه فى الثروات الطبيعية
 .لتقليل من حق األجيال القادمةالبيئية واالجتماعية دون ا

تطلب تطبيق مفهوم التنمية المستدامة : معوقاتهاو  مجاالت تحقيق التنمية المستدامة
في العالم، تحسين الظروف المعيشية لجميع سكان العالم، بالشكل الذي يحافظ على الموارد 

طلب األمر التركيز على مجاالت رئيسة ترتبط بتحقيق مفهوم التنمية تي، ذلكالطبيعية،. ولتحقيق 
من خالل خلق ترابط بين  عدالةتحقيق النمو االقتصادي وال :وهي (2014)منى، المستدامة
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المحافظة على الموارد البيئية والطبيعية لألجيال المقبلة  األنظمة والقوانين االقتصادية العالمية،
 .تحقيق التنمية االجتماعية في جميع العالم -

نبهت جميع مؤتمرات قمة األرض إلى محدودية وندرة الموارد  :معوقات التنمية المستدامة
واالقتصادية على مستوى العالم، وأن االستمرار في استخدامها غير المرشد قد يعرضها الطبيعية 

لالستنزاف، وبالتالي إلى عدم القدرة على الوفاء باحتياجات األجيال المقبلة، ومن هذا المنطلق 
أكدت تلك المؤتمرات ضرورة خلق عالقة أخالقية تربط بين اإلنسان والبيئة، يتحقق عنها صون 

ة، إضافة إلى ذلك قد نبهت إلى ضرورة التعامل مع الموارد الطبيعية واالقتصادية بكفاءة للبيئ
عالية، وتحقيق العدالة االجتماعية بين الناس، من خالل ضمان الفرص المتكافئة في مجاالت 

 .التعليم والصحة والتنمية
امة في جميع دول و رغم الجهود العالمية والمحاوالت الجادة لتحقيق مطلب التنمية المستد

ومجتمعات العالم، إال أنه ال تزال تلك المحاوالت قاصرة إلى حد كبير، وذلك لعدد من األسباب، 
 :التي لعل من بين أهمها وأبرزها

الناتج و  عدم االستقرار في كثير من مناطق العالم -الزيادة المطردة في عدد سكان العالم  - 1
ر في بعض دول العالم والتي تزداد حدة مع األمية مشكلة الفق -عن غياب السالم واألمن 

الديون وفوائدها واالستغالل غير الرشيد للموارد  تراكم-وارتفاع عدد السكان والبطالة
  (2014الطبيعية)الهام،

إن التعامل مع تحديات ومعوقات تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، يتطلب وفق التقارير 
ية المستدامة، وكذلك آراء المختصين، التخفيف من حدة الفقر في الدولية المعنية بشؤون التنم

بلدان العالم، وباألخص في المجتمعات الريفية، التي يعيش فيها معظم الفقراء، هذا إضافة إلى 
ضرورة تحسين قدرة جميع البلدان، وبالذات البلدان النامية المرتبطة بالتصدي لتحديات العولمة 

نتاج مسؤولة واالعتماد على بناء الق درات الذاتية، بما في ذلك التشجيع على أنماط استهالك وا 
للحد الفاقد ومن اإلفراط في استخدام الموارد الطبيعية واالقتصادية، وكذلك القضاء على 
المشكالت الصحية، وبالذات األمراض واألوبئة المستعصية، مثال مرض الكوليرا الذي عادة ما 

بسبب سوء الرعاية الصحية المتوافرة لديهم، إضافة إلى انتشار المياه ينتشر في البلدان الفقيرة 
 الملوثة والمستنقعات. 
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ق التنمية يترى الباحثة أن جميع المعوقات السابق ذكرها والتى تقف عقبة فى تحقو 
خالل وجود إرادة سياسية وكذلك استعداد لدى المجتمعات  المستدامة يمكن التغلب علبها من

فالتنمية المستدامة عملية مجتمعية يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات ، قيقهاواألفراد لتح
والجماعات بشكل متناسق، وال يجوز اعتمادها على فئة قليلة، ومورد واحد. فبدون المشاركة 
والحريات األساسية ال يمكن تصّور قبول المجتمع بااللتزام الوافي بأهداف التنمية وبأعبائها 
والتضحيات المطلوبة في سبيلها، أو تصّور تمتعه بمكاسب التنمية ومنجزاتها إلى المدى المقبول، 
كما ال يمكن تصّور قيام حالة من تكافؤ الفرص الحقيقي وتّوفر إمكانية الحراك االجتماعي 

تنمية والتوزيع العادل للثروة والدخل . فالبد أن تقوم كل فئة من فئات المجتمع بدورها لتحقق ال
 .المستدامة

 التعليم ال يمثل خدمة استهالكية فحسب؛ :التنمية المستدامةو  لعالقة بين محو األميةا
وأن هذا ، بل أنه مشروع استثماري له عائده الذي يفوق عوائد المشروعات الصناعية أو التجارية

يعنى تخلف هذا انتشار األمية فى أى مجتمع و  ينطبق على برامج محو األمية وتعليم الكبار،
ال يوجد فارق بين االستثمار واإلنفاق على بناء  المجتمع عن النمط الحضاري المنتشر فى الدول

، المصانع واستصالح األراضي وزراعتها وغيرها من األمور المادية وبين اإلنفاق على التعليم
نتاج األمي إنتاجية عالية بالمقارنة فالعامل المتعلم لديه قدرة ، فالفرق واضح بين إنتاج المتعلم وا 

بنظيره األمي ،كما أنه يتمتع بالسرعة في مواكبة التطورات أو التحسينات في أساليب اإلنتاج 
،والتعامل الموضوعي مع الشائعات ،وبناء عالقته باآلخرين على أسس ودعائم إنسانيته ومن 

الذى يعود على  والمعنويهذا المنطلق فإن لبرامج محو األمية وتعليم األفراد مردودها المادي 
للتنمية المستدامة مقاييس تميز بها الدول المتقدمة عن الدول المتخلفة  .الفائدة و  األفراد بالنفع

تنفيذ و  مثل عالقتها باالستثمار وزيادة اإليرادات غير الضريبية والتي يمكن أن تستخدم في إنشاء
افق األساسية التي تحقق الرفاه للشعوب بسد المر و  المشروعات التي تخدم التنمية كالبنيات التحتية

شباع رغباتهم المتجددة مصر كغيرها من الدول اإلفريقية بحاجة إلى تحقيق التنمية و  متطلباتهم وا 
 .المستدامة
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األسرة هي القدوة في السلوك الذي يكتسبه الفرد منذ الصغر فإذا كانت  وترى الباحثة أن
 .أفرادها سيكونون كذلك األسرة حريصة على محيطها وبيئته فإن

 

 الدراسة  منهج
الذى يقوم على تجميع وتحليل  االستنباطيو  ج االستقرائيعلى المنه ةالباحث تاعتمد

المعلومات المتعلقة بالعناصر الرئيسية المكونة للدراسة عن طريق االطالع على المراجع 
الستخدام  والدوريات العربية واألجنبية بهدف الوصول إلي إطار فكري لتطبيق اإلطار المقترح

مة على الهيئة العامة لتعليم العائد فى برامج محو األمية لدعم التنمية المستداو  تحليل التكلفة
 .أركانهاالكبار باإلضافة إلي تحديد المعلومات الالزمة وتحديد إطار الدراسة التطبيقية و 

كما تم عمل وتم تجميع بيانات الدراسة عن طريق تحليل وثائق وبيانات والتقارير المالية 
ن بالهيئة العامة العامليموظف من  385استقصاء من خالل استمارة استقصاء تم توزيعها على 

 لتعليم الكبار.
 

 أدوات الدراسة
العالقة بين العائد من برامج محو األمية وتحقيق "عداد قائمة االستقصاء للتعرف على إ

 .ة للتعرف على مدى الوعى البيئيتشتمل على عبارات وصفيو  مؤشرات التنمية المستدامة
يقصد باالتساق الداخلي مدى  :(Internal Validity)االتساق الداخلي: صدق المقياس 

اتساق كل عبارة من عبارات االستقصاء مع السؤال الذي تنتمي إليه تلك العبارة، وقد قامت 
الباحثة بحساب االتساق الداخلي لالستقصاء وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بين كل 

 .تمي إليه تلك العبارةل الذي تنعبارة من عبارات االستقصاء، والمتوسط العام للسؤا
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 Reliabilityمقاييس الثبات: 

 )*(لصدقمعامل ا Alfaمعامل الثبات  عدد العبارات األقسام
X 0.951 0.904 13 العائد من برامج محو األمية 

Y1 0.959 0.919 4 المؤشرات المؤسسية 
Y2 0.956 0.914 5 المؤشرات االقتصادية 
Y3 0.961 0.923 4 المؤشرات االجتماعية 

Y4 0.970 0.941 5 المؤشرات البيئية 
يقصد بثبات االستبيان أن يعطي هذا االستبيان نفس النتيجة لو تم إعادة توزيعه أكثر من 

روف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبيان يعني االستقرار في نتائج ظمرة تحت نفس ال
إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل االستبيان، وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم 

فترات زمنية معينة، وتم قياس ثبات المحتوى لمتغيرات الدراسة باستخدام معامل الثبات 
((Cronbatch's alpha  وذلك لقياس مدى اعتماديةReliability  النتائج المتحصل عليها من

العينة، والختبار ثبات المقاييس التي استخدمها الباحث، ومدى إمكانية تعميمها على مجتمع 
ذا زاد هذه المقياس عن %100الدراسة، وتتراوح قيمة هذا المقياس بين الصفر،  أمكن  %60، وا 

  عاد الدراسة.االعتماد على نتائج الدراسة، وفيما يلي تطبيق هذا المقياس على أب
 Structure Validity)*( معامل الصدق هو الجذر التربيعي لمعامل الثبات، ويقصد به الصدق البنائي 

على أقسام  0.941، 0.785قد تراوحت بين Cronbatch's Alfa أن )معامل الثبات( قيمة ألفا
 0.970، 0.886قائمة االستقصاء، والذي انعكس بدوره على مستوى الصدق، حيث تراوح بين 

حيث قيمة ألفا  Reliabilityمما يدل على أن بيانات عينة الدراسة تتمتع بصالحية معقولة 
مكانية االعتماد  %60تجاوزت  على كافة األبعاد، األمر الذى يدل على ثبات االستجابات وا 

 .على النتائج وتعميم هذه النتائج على مجتمع الدراسة
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 المستخدمةاألساليب االحصائية  
 ذلك باستخراج التكراراتو  الكميو  استخدمت الدراسة أسلوب التحليل اإلحصائي الوصفي

التحليل الكمي للعالقات االنحدارية بين المتغيرات المرتبطة بالدراسة عن تكاليف و  النسب المئويةو 
 المتغيرات المؤثرة فيها.و  برامج محو األمية

 

 حدود الدراسة
 فيما يلى:تمثلت حدود الدراسة 

القوائم و  تشتمل على التقارير المالية السنويةو  ( 2016- 2010من الفترة )  :حدود زمنية
 . الحسابات الختامية للهيئة العامة لتعليم الكبارو  المالية

 بالتطبيق على الهيئة العامة لتعليم الكبار وفروعها بالمحافظات والتي تتضمن حدود مكانية:
 . ( 2015 – 2010( محافظة على مستوى فروع الهيئة بالمحافظات خالل الفترة من ) 27)

 

 فروض الدراسة
بين تكلفة محو أمية الدارس وتكاليف  "توجد عالقة ذات داللة إحصائية: األول الفرض

  محو األميةج برام
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العائد من برامج محو األمية : العام الفرض الثاني

 ويتفرع منه الفروع التالية:وتحقيق مؤشرات التنمية المستدامة، 
: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العائد من برامج محو األمية وتحقيق الفرض الفرعي األول

 تنمية المستدامة.للمؤشرات المؤسسية ال
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 الدراسة الميدانية ومناقشتهانتائج  
 لعينة الدراسة الديموغرافيةالخصائص  :(1جدول )

 نسبة % عدد الفئات الخصائص

 المؤهل
 45.7 176 مؤهل متوسط
 50.4 194 مؤهل عالي
 2.6 10 ماجستير
 1.3 5 دكتوره

 سنوات الخبرة
 19.7 76 سنوات 5أقل من 

 39.0 150 سنوات 10أقل من  – 5من 
 41.3 159 سنوات 10أكثر من 

 الوظيفة
 40.3 155 ثانية فأقل

 50.4 194 أولى
 9.4 36 مدير عام

 100 385 اإلجمالي
 عداد الباحثة من بيانات استمارة االستقصاء إ :المصدر

، يلي ذلك %50.4يوضح الجدول أن أكثر الفئات تمثياًل هي فئة المؤهالت العليا بنسبة 
، بينما كانت أقل الفئات تمثياًل %45.7مؤهالت متوسطة حيث بلغت النسبة الحاصلون على 

 .على التوالي %1.3، %2.6هما فئتي الحاصلين على الماجستير والدكتوراه حيث بلغت النسب 
سنوات  10" فيما يخص سنوات الخبرة كانت أكثر الفئات تمثياًل في عينة الدراسة هي فئةو 

سنوات" حيث بلغت النسبة  10 – 5، يلي ذلك فئة "من %41.3فأكثر" حيث بلغت النسبة 
، %19.7سنوات" حيث بلغت النسبة  5، بينما كانت أقل الفئات تمثياًل هي فئة "أقل من 39%

سنة، بانحراف معياري قدره  8.58وبأخذ مراكز الفئات بلغ المتوسط الحسابي لسنوات الخبرة 
مناسبة، ويدل صغر االنحراف المعياري على تقارب  سنة، وبذلك تكون خبرة عينة الدراسة 3.76

 .خبرة العينة
أما حسب الوظيفة: وجد أن أكثر الفئات تمثياًل هي فئة األولي، حيث مثلوا ما يزيد على نصف 

، يلي ذلك الدرجة الثانية فأقل حيث بلغت النسبة %50.4عينة الدراسة فقد بلغت النسبة 
، وبذلك %9.4ياًل هما فئة المدير العام حيث بلغت النسبة ، بينما كانت أقل الفئات تمث40.3%

  .تكون عينة الدراسة مناسبة
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بين تكلفة محو أمية الدارس وتكاليف برامج  توجد عالقة ذات داللة إحصائية:  الفرض األول
يشمل توصيف المتغيرات )الوسط الحسابي واالنحراف المعياري( لبيانات الدراسة ، محو األمية
 حيث: التطبيقية

 التكاليف اإلجمالية / عدد الناجحين تكلفة الدارس = 
 .التكاليف اإلجمالية = التكاليف المباشرة + التكاليف غير المباشرة 

 .)تشمل التكاليف المباشرة )إشراف وتدريب، امتحانات، تدريب 
  والخدمات"،تشمل التكاليف غير المباشرة )الباب األول "أجور" والباب الثاني "السلع 

الوسط الحسابي لتكلفة محو  والباب الرابع "المنح والمزايا"، والباب الخامس "المصروفات األخرى"
حيث وصلت إلى أدنى قيمة، وبين  2014/2015جنيهًا عام  326أمية الدارس قد تراوحت بين 

جنيهًا،  541حيث وصلت إلى أعلى قيمة، بمتوسط عام  2013/2014جنيهًا عام  738
التالي تطور متوسط تكلفة دارس محو األمية  جنيهًا، ويوضح الشكل 143نحراف معياري وبا

 على مدار الفترة الزمنية محل الدراسة:
ويظهر أن أعلى المحافظات في متوسط تكلفة دارس محو األمية هي محافظات )البحر 

، 848، 1415ة )األقصر، أسوان، شمال سيناء، بورسعيد( حيث بلغ متوسط التكلف قنا، األحمر،
( جنيهًا على التوالي، وهي المحافظات ذات الكثافة السكانية 684 ،699، 774، 807

أقل المحافظات في تكلفة محو أمية الدارس  المنخفضة، حيث يقل عدد الدارسين، بينما كانت
 الشرقية( حيث بلغ متوسط الفيوم، بني سويف، االسكندرية، البحيرة، هي المحافظات )الدقهلية،

( وهي المحافظات ذات الكثافة السكانية 304، 335، 340، 345، 348، 367التكلفة )
 .المرتفعة، حيث يزيد عدد الدارسين

محو أمية ليتضح أن الوسط الحسابي لتكلفة برامج محو األمية : تكاليف برامج محو األمية
أدنى قيمة، حيث وصلت إلى  2011/2012ألف جنيهًا عام  4386الدارس قد تراوحت بين 

 4854حيث وصلت إلى أعلى قيمة، بمتوسط عام  2014/2015ألف جنيهًا عام  5814وبين 
جنيهًا، ويوضح الشكل التالي تطور متوسط تكلفة دارس محو األمية على مدار الفترة الزمنية 

 .محل الدراسة
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ا، ويظهر أن أعلى المحافظات في متوسط تكلفة برامج محو األمية هي محافظات )المني
، 10332، 10391بني سويف، الشرقية، البحيرة( حيث بلغ متوسط البرامج ) القاهرة، المنوفية،

أقل المحافظات في  بينما كانت، ( ألف جنيهًا على التوالي،6911، 7107، 9921، 10019
الوادي  دمياط، بورسعيد، السويس، تكلفة محو أمية الدارس هي المحافظات ) البحر األحمر،

، 963، 1048، 1149، 1294، 1354نوب سيناء( حيث بلغ متوسط التكلفة )ج الجديد،
( ألف جنيهًا على التوالي، والختبار الفرض تم دراسة العالقة بين تكلفة محو أمية الدارس 865

على  تم الحصول، Simple Refressionوتكاليف برامج محو األمية بإجراء االنحدار البسيط 
 النتائج التالية:

 تكاليف محو أمية الدارس Person_costالمتغير التابع: 
 تكاليف برامج محو األمية Total_costالمتغير المستقل: 

F 
 المحسوبة

مستوى 
 Tقيمة  قيمة المعامل R square R المعنوية

 المحسوبة
مستوى 
 المعنوية

16.111 0.000 0.108 -0.329 α 6675.5 12.627 0.000 
β -3.635 -4.014 0.000 

"تكاليف  Total_costنتائج االنحدار وجود عالقة عكسية ذات داللة معنوية بين  أظهرت
"تكاليف محو أمية الدارس"، حيث بلغت قيمة  Person_costبرامج محو األمية"، وبين 

، 0.01مما يعني معنوية العالقة عند مستوى معنوية  0.000بمستوى معنوية  0.329-االرتباط 
برامج محو األمية تؤثر عكسيًا على تكاليف محو أمية الدارس، أي أنه كلما  أي أن تكاليف

ارتفعت التكاليف الكلية كلما انخفضت تكاليف محو أمية الدارس، مما يعني أن الزيادة في 
عها زيادة بمعدل أكبر منها في عدد الناجحين في برامج محو األمية مما بالتكاليف الكلية، يت

 تكلفة محو أمية الدارس.يترتب عليه نقص في 
 بعد تقدير معالم نموذج االنحدار يمكن صياغة معادلة االنحدار بالشكل التالي:

Person_cost =6675.5-3.635*Total_cost+ 
 حيث:

 Person_cost .تكلفة محو أمية الدارس بالجنيه 
 Total_cost تكلفة برامج محو األمية باأللف جنيه 

 الخطأ العشوائي
 النموذج اختبار معنوية
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مما يؤكد معنوية  0.000بمستوى معنوية  16.111قد بلغت  Fيتضح من الجدول أن قيمة 
 .0.01النموذج عند مستوى معنوية 

 اختبار معنوية المتغير المستقل
، T =-4.014حيث بلغت قيمة  T testالمستقل وذلك من اختبار المتغير يتضح معنوية 

، ويتضح من قيمة 0.01مما يؤكد معنوية العالقة عند مستوى معنوية  0.000بمستوى معنوية 
β (-3.635 والتي تشير إلى قوة أو درجة التأثير، أي أنه كلما زادت تكاليف محو األمية بألف )

 جنيه. 3.635-جنيه، كلما قلت تكلفة الدراس بمقدار 
وذلك كما يتضح من قيمة  %10.8القدرة التفسيرية للنموذج  بلغت :القدرة التفسيرية للنموذج

R square  من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع )تكاليف محو أمية  %10.8أي أن
 عالقة ذات داللة إحصائية توجدالدارس( يشرحها المتغير المستقل )تكاليف برامج محو األمية(،

 .ج محو األميةالدارس وتكاليف برامبين تكلفة محو أمية 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العائد من برامج محو األمية وتحقيق  الفرض الثاني:

 مؤشرات التنمية المستدامة، ويتفرع منه الفروع التالية:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العائد من برامج محو األمية وتحقيق  الفرض الفرعي األول:

 لتنمية المستدامة.لمؤشرات المؤسسية ال
 معامل االرتباط بين عبارات )العائد من برامج محو األمية( والمتوسط العامالتالى يوضح الجدول 

 معامالت االرتباط العبارات
X_01 0.695 تتناول مناهج محو األمية مشكالت حياتية للدارسين** 
X_02 0.764 تؤثر مناهج محو األمية على سلوكيات الدارس** 
X_03 0.500 تساعد المناهج المقدمة على التسرب من الفصول** 
X_04 0.808 يزداد دخل الدارس من خالل فصول محو األمية** 
X_05 0.774 تحقق المناهج المطبقة عائد اقتصادي** 
X_06 0.806 يؤثر العائد االجتماعي للمناهج على العائد االقتصادي** 
X_07  0.697 الدارستطبق المناهج على مستوى حياة** 
X_08 0.231 تزداد نسبة األمية بزياده عدد السكان** 
X_09 0.748 تظهر عوائد محو األمية على الجانب االقتصادي للدارس** 
X_10 0.563 يمكن زيادة الدخل بالقضاء على األمية** 
X_11 0.772 تنمى المناهج المطبقة مهارات الدارس نحو المشروعات الصغيرة** 
X_12 0.663 يمكن القضاء على األمية من خالل تعلم حرفة أو مهنة** 
X_13 0.817 زراعة أسطح المنازل تساعد على القضاء على األمية** 

 0.01)**( ارتباط معنوي عند مستوى معنوية 
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يتضح من الجدول أن كافة معامالت االرتباط موجبة، وذات داللة معنوية عند مستوى 
مما يدل على التناسق الداخلي بين العبارات  0.817، 0.231تراوحت بين ، وأنها 0.01معنوية 

 والسؤال الذي تنتمي إليه تلك العبارات، أي أن السؤال يقيس ما وضع لقياسه.
وقد تفرع هذا ، السؤال الثاني: تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة من خالل برامج محو األمية

 .وفيما يلي نتائج االتساق الداخلي، ؤشرات المؤسسيةالمعدد من المؤشرات منها  السؤال إلى
 :المؤشرات المؤسسية

 معامالت االرتباط المؤشرات المؤسسية
Y1_1 0.731 القدرة على أداء الوظيفة تجاه خدمة المجتمع** 

Y1_2 0.946 المشاركة مع المجتمع المدني في مجال التنمية المستدامة** 
Y1_3  0.961 للعاملينزيادة الوعى البيئي** 
Y1_4 0.945 القدرة في تنمية المجتمع** 

 0.01)**( ارتباط معنوي عند مستوى معنوية 
يتضح من الجدول أن كافة معامالت االرتباط موجبة، وذات داللة معنوية عند مستوى 

مما يدل على التناسق الداخلي بين العبارات  0.961، 0.731، وأنها تراوحت بين 0.01معنوية 
 والسؤال الذي تنتمي إليه تلك العبارات، أي أن السؤال يقيس ما وضع لقياسه.

يهدف اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة توصيف تلك : اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة
المتغيرات من حيث النزعة المركزية )الوسط الحسابي، والوسط الحسابي النسبي(، والتشتت 

مل االختالف( بهدف تحديد األهمية النسبية لتلك المتغيرات وترتيبها )االنحراف المعياري، ومعا
 حسب تلك األهمية من وجهة نظر عينة البحث، وفيما يلي نتائج توصيف المتغيرات

 اإلحصاء الوصفي للمتغير المستقل:
 "العائد من برامج محو األمية Xيشمل المتغير المستقل: 

ئد من برامج محو األمية" على المستوى العام ال يتضح أن اتجاه عينة الدراسة نحو "العا
مما يدل على أن المتوسط  3.14 يزال دون المستوى المرغوب فيه، حيث بلغ متوسط االستجابات

، وقد كان اتجاه الموافقة "محايد"، أي أنه 0.78بانحراف معياري قدره  %62.8النسبي قد بلغ 
 "موافق".و "موافق بشدة" لم يصل إلى حيز القبول االستحسان وهو المستوى
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وقد وافقت بشدة عينة البحث على العبارات )تساعد المناهج المقدمة على التسرب من 
الفصول، يمكن زيادة الدخل بالقضاء على األمية، تزداد نسبة األمية بزياده عدد السكان(، حيث 

على العبارات على التوالي، كما وافقت العينة  4.34، 4.45، 4.54بلغ متوسط االستجابات 
)يمكن القضاء على األمية من خالل تعلم حرفة أو مهنة، تتناول مناهج محو األمية مشكالت 

على التوالي، بينما جاءت  3.51، 3.88حياتية للدارسين( حيث بلغ متوسط االستجابات 
استجابات العينة محايدة على العبارات )تؤثر مناهج محو األمية على سلوكيات الدارس، تحقق 

 المناهج المطبقة عائد اقتصادي، تطبق المناهج على مستوى حياة الدارس(.
لم توافق العينة على العبارات )زراعة أسطح المنازل تساعد على القضاء على األمية، 
يزداد دخل الدارس من خالل فصول محو األمية، تنمى المناهج المطبقة مهارات الدارس نحو 

محو األمية على الجانب االقتصادي للدارس، يؤثر العائد المشروعات الصغيرة، تظهر عوائد 
، 2.45االجتماعي للمناهج على العائد االقتصادي( حيث تراوح متوسط االستجابات بين )

2.02.) 
أن المؤشرات المؤسسية من خالل برامج محو األمية على المستوى العام قد وصلت  يتضح

، مما يدل على أن المتوسط الحسابي 3.65ت إلى درجة الموافقة، حيث بلغ متوسط االستجابا
 .، وقد بلغت درجة الموافقة "موافق"%73.1النسبي قد بلغ 

 وقد وافقت بشدة عينة الدراسة على أن برامج محو األمية تؤدي إلى "القدرة على أداء
، كما وافقت على أن تلك 4.28الوظيفة تجاه خدمة المجتمع" حيث بلغ متوسط االستجابات 

تؤدي إلى "القدرة على تنمية المجتمع"، و"المشاركة مع المجتمع المدني في مجال التنمية  البرامج
على التوالي، بينما جاءت اتجاهات  3.41، 3.69المستدامة" حيث بلغ متوسط االستجابات 

، 3.24عينة الدراسة محايدة حول "زيادة الوعي البيئي للعاملين" حيث بلغ متوسط االستجابات 
"العائد من برامج محو  Xئج االنحدار وجود عالقة طردية ذات داللة معنوية بين أظهرت نتا

بمستوى  0.439حيث بلغت قيمة معامل االرتباط  المستدامة"مؤشرات التنمية  Y1وبين ، األمية"
، أي أن العائد من برامج 0.01مما يعني معنوية العالقة عند مستوى معنوية  0.000معنوية 

ة، أي أنه كلما ارتفع العائد من برامج ستدامطرديا على مؤشرات التنمية الممحو األمية يؤثر 
 .محو األمية كلما ارتفعت مؤشرات التنمية المستدامة
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 بعد تقدير معالم نموذج االنحدار يمكن صياغة معادلة االنحدار بالشكل التالي:
Y1 =1.503+0.685*X+ ε   

ε الخطأ العشوائي 
مما يؤكد معنوية النموذج عند مستوى معنوية  0.000بمستوى معنوية  F 91.2بلغت قيمة 

0.01. 
حيث بلغت  T testيتضح معنوية المستقل وذلك من اختبار : اختبار معنوية المتغير المستقل

، 0.01مما يؤكد معنوية العالقة عند مستوى معنوية  0.000بمستوى معنوية  T =9.55قيمة 
والتي تشير إلى قوة أو درجة التأثير، أي أنه كلما زاد  0.685لغت حيث ب βويتضح من قيمة 

تنمية المستدامة للمؤشرات المؤسسية الالعائد من برامج محو األمية بدرجة واحدة، كلما زادت 
 درجة. 0.685بقدار 

وذلك كما يتضح من قيمة  %19.2بلغت القدرة التفسيرية للنموذج  :القدرة التفسيرية للنموذج
R square  مؤشرات المؤسسية ال من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع ) %19.2أي أن

 تنمية المستدامة( يشرحها المتغير المستقل )العائد من برامج محو األمية(.لل
قبول الفرض الفرعي األول الفرض الفرعي األول بأنه توجد عالقة ذات داللة وبذلك يتم 

 تنمية المستدامة.للمؤشرات المؤسسية الج محو األمية وتحقيق إحصائية بين العائد من برام
 

 الدراسة  توصيات
 :وصى الباحثة بما يلىفى ضوء الدراسة ت

على الهيئة  في برنامج محو األمية تطبيق النظام المقترح الستخدام تحليل التكلفة والعائد -1
محو  العملية التعليمية لبرامجتعليم الكبار حيث أن هذا النظام يوضح بدقة تكاليف لالعامة 

 .األمية كل برنامج على حدى
برامج الخاصة بلتحديد رؤية ورسالة الهيئة العامة لتعليم الكبار  االستراتيجياألخذ بالتخطيط  -2

كذلل استغالل نقاط القوه مع مراعاة التغلب و  بجميع الفرص المتاحة لالستفادةمحو األمية 
 .الضعف من أجل تحقيق األهداف الموضوعة للهيئةعلى التحديات والقضاء على نقاط 
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ظهار أثرها على و  تحليل تكاليف العملية التعليمية لبرامج محو األمية بصفة عامةو  قياس -3 ا 
توضيح تكلفة الدارس من كل برنامج الختيار البرنامج الذى يحقق اقل و  اإلجماليةالتكاليف 

ار البرنامج اختيو  حدة للمفاضلة بينهم تحديد العائد من كل برنامج علىو  تكلفة وكذلك قياس
 .الذى يحقق أعلى عائد
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ABSTRACT 

The study aimed to develop a proposed framework for the use of 

cost-benefit analysis in literacy programs to support sustainable 

development. In light of the interest in eradicating illiteracy, through the 

design of a system to manage the costs and returns of literacy programs 

that identify and measure the costs of these programs and helps to 

measure the return and economic return, which benefits the student and 

society. The study relied on the deductive and inductive approach, which 

is based on the collection and analysis of data and the use of statistical 

and mathematical methods appropriate to the nature of the data related to 

the problem of the study. The descriptive analysis method was used 

through a survey that included three questions distributed to the staff of 

the General Authority for Adult Education for 385 surveys. The study 

shows that there is a statistically significant relationship between the cost 

of literacy and the cost of literacy programs. It also shows a statistically 

significant relationship between the return of literacy programs and 

achieving the indicators of sustainable development. Cost-benefit 

analysis in literacy programs to support sustainable development. This 

system accurately shows the costs of literacy programs for each program 

as well as measures the returns from each program through the 

management of the costs and returns of literacy programs at the General 

Authority for Adult Educatio  

Keynote Speeches: Costs of literacy programs - strategic planning - 

sustainable development 
 


