
- 13 - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تصور مقترح لتدريب معلم الكبار في العصر الرقمي 
  د/ خالد منصور غريب حسين 

 دكتوراه أصول التربية ـ مدير مركز تدريب ومحاضر  
 

 :  ملخص الدراسة

  علي ضوء متطلبات  لتدريب معلم الكبار تقديم تصور مقترح هدفت الدراسة إلي      
العصر الرقمي، واستخدمت المنهج الوصفي، وتناولت ماهية العصر الرقمي ومتطلباته  

وقد أوضحت الدراسة  التربوية، كما تناولت الوضع الراهن لتدريب معلم الكبار بمصر،

وأسفرت عن عدة نتائج من والعصر الرقمي، ، ومعلم الكبارالتدريب،  مفهوم كل من: 

والمشكالت، وبخاصة   يواجه عددا من التحديات  صر متدريب معلم الكبار ب أهمها: أن

خالل التدريب، ويقف ذلك عائق امام   التقنيات الحديثةفيما يتعلق باستخدام وتوظيف 

تقديم   مما نتج عنه العديد من المشكالت التي تستلزم مواكبة المعلم العصر الرقمي،

ويكون  ت العصرية؛ امواكبة المتغير  يستطيع ، بحيث لتدريب معلم الكبارتصور مقترح 

قادر علي الوصول إلي المعرفة وانتاجها ونشرها وتوظيفها؛ وإيصال العلم للمتعلمين  

، ويتقن تعليم وتوجيه الكبار وفهم طبيعتهم  الكبار وفق أفضل السبل والتقنات الممكنة
 . حاضرًا ومستقبال 

The summary:  

This  study aimed to represent a suggested proposal in training 
the adult teachers according to the request of the digital ages. 

The study used the descriptive method , it dealt with what is the 
digital age , the educational requests . It also handle the current 

situation of training the adult teachers in Egypt . It clarify the 
concept of training , adult teachers , digital ages which leads to 

many results one of those important results are :  
In  Egypt  training  adult teachers faces a lot of challenges and 

problems ,specially those concerning the use of modern 
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techniques in training . that thing stands as An obstacle in front of 
teachers in the digital age and caused a lot of problems , needed  

a suggested view  to train adult  teachers to face the modern 
variables , and be able to reach the knowledge .use it and spread 
it , beside give the right education to the adult teachers through 

the best methods  and techniques in guidance  and 
understanding adults currently and in the future    

 
 مقدمة

بركب المتغيرات الحديثة يعد مطلب، وتطبيق التقنية المتقدمة في مجال تدريب  اللحاق      
معلم الكبار أمر تفرضه االحتياجات االجتماعية والجدوى االقتصادية، ويعتبر قوة دفع 
نحو مستقبل زاهر، إذ من شأنه تعظيم القدرة على تأهيل الكوادر البشرية في مختلف 

وفي ظل العصر الرقمي، اصبح دور معلم لكبار أكثر  . ي يتطلبها المجتمعالتخصصات الت

صعوبة من السابق، ألن المعلم هو جوهر العملية التعليمية لذا يجب عليه أن يكون منفتحاً  

على كل جديد وبمرونة تمكنه من اإلبداع واالبتكار، ليكون قادراً على مجابهة التحديات  

بالعولمة وما تشكله من تحٍد ثقافي وتحدياته وما يسمى والوقوف أمام متطلبات العصر 

 .  واجتماعي واقتصادي
في مواكبة معلم الكبار  ويأتي التدريب كأحد الوسائل الرئيسة التي يمكن أن تسهم      

للعصر الرقمي، عن طريق امتالكه لمهارات العمل بأدوات تكنولوجيا المعلومات  
ً أساسي  ً أمام أي شخص يتطلع إلي مستقبل أفضل  المختلفة، والتي اصبحت سالحا ا

كون  ومسار مهني ناجح يحقق ما يحلم به من تطلعات وآمال. لذا من الضروري أن ن 
تكنولوجيا المعلومات أصبح فرضاً   علي قناعة تامة بأن التدريب والتعلم في مجال 

   ( 1)وليس اختياراً وأنه عملية مستمرة وليس لمرة واحدة.

 مشكلة الدراسة:
راسات في مجال البحث التربوي إلي ضرورة أن يكون استيعاب النظم  الد  تشير 

الرقمية هو الموضوع األساسي ألي تدريب  للمعلمين،  لتطوير قدراتهم ومهارتهم في  
  ليتمكنوا من التعرف علي إمكانيات طالبهم للتعلم بواسطة األدوات الرقمية  هذا المجال؛

 ومما يؤكد ذلك ما يلي:  (2)،
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صاءات عن استخدام التكنولوجيا أن العالم بما فيه مصر اصبح  ض االحعبـ تأكيد 
يسوده استخدام الوسائط المحمولة، حيث يستخدم الناس هواتفهم في التواصل  

عمال، والبحث عن معلومات. وألول مرة في التاريخ يحظي  االجتماعي وتنفيذ األ 
روفهم المختلفة. لذا البد أن  ظلالناس حول العالم بالقدرة علي التعلم من أي مكان وفقاً 

تتغير نظم التعليم الحالية لتيسير فرص الحصول علي التعليم، وأهم هذه التغيرات 
 ( 3)اغة وتوصيل التعليم.تدريب المعلمين؛ بهدف استخدام التكنولوجيا في صي

ـ هناك تأكيد علي أن تقنيات الحاسب اآللي والهواتف المرتبطة بشبكات اإلنترنت لها  
إيجابي علي تعليم الكبار، والتعلم مدي الحياة، وزيادة المشاركة في التعلم،   رتأثي

    (4). في اختيارات المتعلمين الذين يعانون من التهميش في ظل األنماط التقليدية والتوسع 
ـ تأكيد احدي الدراسات علي ضرورة تدريب المعلمين علي استخدام تكنولوجيا   

وتشجيع الطالب علي استخدامها في التعلم. لذا البد   الوسائط المحمولة في التدريس،
الجديدة. مازال يوجد العديد  من معاودة صياغة برامج تدريب المعلمين علي التقنيات 

يق التعلم مثل األماكن النائية، وارتفاع تكاليف  من العوائق التي تقف في طر 
 (     5) الت كشالتعليم..إلخ، والتكنولوجيا الرقمية يمكن أن تقضي علي هذه الم

ـ تأكيد احدي الدراسات علي أن تكنولوجيا المحمول الحالية يمكن استخدامها في تشجيع  
ً كان مستواهم  االقتصادي واالجتماعي،   التعليم الرقمي متعدد الوسائل بين الطلبة  ايا

وبذلك ينخرط الطلبة في حل المشكالت الحقيقية، والتفكير، وبناء المهارات من خالل 
   (6)القائم علي البحث واالستعالم. مالتعل

ـ تتطلب صناعة أي محتوي رقمي تزويد الكوادر البشرية في أي مجال بالتدريب  
ي مجال المعلوماتية لتطوير  والتأهيل المناسب؛ لتوفير خبرات متخصصة متعددة ف

 التطبيقات 
لعصر  اكب اوهذا يؤكد علي ضرورة االهتمام بتدريب معلم الكبار ليو ( 7)وبرمجتها. 

 : وبناًء عليه تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن االسئلة التالية  الرقمي،
 ـ ماهية العصر الرقمي ومتطلباته التربوية؟ 1
 ار؟ ـ مالوضع الراهن لتدريب معلم الكب 2
 ـ ما التصور المقترح لتدريب معلم الكبار في العصر الرقمي؟3

 أهداف الدراسة:
 لباتـه التربويــة. ومتط  رقمـيـ التعرف علي ماهية العصر ال1
 ؛ إلظهار أهم نقاط القوة والضعف .عن الواقـع الراهن لتدريب معلم الكبار الكشف ـ2



- 16 - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 لعصـر الرقمي.  وضع تصور مقترح لتدريب معلم الكبار يواكب اـ 3

 أهمية الدراسة :
 تكمن أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية:         

للعصر  في مواكبة معلم الكبار مكن أن تسهم التي ي رئيسةئل الالتدريب أحد الوسا ـ يعد 1
 الرقمي؛ بامتالكه مهارات العمل بأدوات تكنولوجيا المعلومات المختلفة. 

التي تقف عائق في   يمكن أن تقضي التكنولوجيا الرقمية علي العديد من المشكالت ـ 2
   .إلخ. طريق التعلم مثل األماكن النائية، وارتفاع تكاليف التعليم.

ستثمارية فعالة؛ لكونه من أكثر  ـ وجود إتجاه قوي نحو اعتبار التدريب عملية ا3
 االستراتيجيات المعترف بها في مجال تنمية الموارد البشرية لتحسين األداء. 

تفيد المسئولين عن تعليم الكبار ومخططي السياسات في وضع قـرارات ـ يمكن أن 4

عليم الحالية لتيسير فرص الحصول علي التعليم،  لتنظم ابتغيير دقيقة مفيدة؛ فيما يتعلق 
من خالل االهتمام بتدريب المعلمين؛ علي استخدام التكنولوجيا في صياغة وتوصيل  

 التعليم. 

ـ قد تسهم هذه الدراسة في تغيير نظم التعليم التقليدية، والتوسع في التعليم  بتغطية  5
ً كاين اي األماكن النائية، واتاحة فرص أكثر للمتعلم نت ظروفهم االقتصادية  ا

 ساعد فـي حــل جزء من مشكلة تكاليف التعليم .  واالجتماعية، وربما ت

 حدود الدراسة:
من معلمي الكبار بثالث محافظات هي  اعتمدت الدراسة الميدانية علي عينة      

 )القاهرة ـ السويس ـ جنوب سيناء(؛ بهدف التعرف علي واقع تدريب معلم الكبار في

المحافظات التوزيع   هو واضح أن الدراسة راعت في اختيارها لهذه وكما مصر.

 الجغرافي واختالف مستوياتها االقتصادية والتنوع الثقافي وتعداداتها السكانية.  

 منهج الدراسة:  
تقتضى طبيعة الدراسة الحالية أن تتبع في منهجيتها العلمية المنهج الوصفي، والتي       

تجميع  فة، لوصف واقع تدريب معلم الكبار بمصر، وتلالمخ دواته اعتمدت علي أ
. فهو يهتم بكل من  البيانات وتنظيمها وتحليلها بدقة؛ للوصول إلي النتائج المطلوبة

كما ( 8)وصف ما هو كائن وتفسيره, وبتحديد الظروف والعالقات التي توجد بين الوقائع.

ه البيانات وتصنيفها  يم هذ وتنظ يختص بجمع البيانات عن الظاهرة محل الدراسة,

  (9)بصورة دقيقة.
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واقع تدريب  استبانة مقننة موجه لمعلمى الكبار؛ بهدف التعرف على  :ت الدراسةأدوا

بثالث محافظات هي )القاهرة ـ السويس ـ جنوب  , وقد طبقت معلم الكبار بمصر

 الدراسة.  عينةسيناء(؛  

 مصطلحات الدراسة:  

 وتتمثل فيا يلي:     

 ب:ـ التدري1
أكثر صور الخبرة تنظيماً, ويتمثل في سلسلة منتظمة من المواقف )  يدل علي      

 (10)تعليمات نشاط, مراجعة, امتحان..إلخ( يتعرض لها الفرد.

بأنه مجال النشاط الذي يركز علي تحديد وتأكيد الكفاءات الرئيسية  يعرف التدريب      

دتهم علي اكتسابها،  ية ومساعالمستقبل لحالية والتي تمكن األفراد من أداء وظائفهم ا
   (11)وذلك من خالل التعليم المخطط.

ويعرف التدريب بأنه تنمية قدرات الفرد علي أداء دور معين والقيام بمجموعة       
 (12) معينة من التقنيات والمهام.

إلداري الجهد المنظم والمخطط له لتزويد القوي البشرية في الجهاز ا ويذكر بأنه      
يير سلوكها واتجاهاتها بشكل ينة وتحسين وتطوير مهاراتها وقدراتها، وتغمعارف معب

  (13)إيجابي بناء.
التدريب بأنه مجموعة من البرامج والدورات الطويلة أو القصيرة والورش ويعرف      

الدراسية وغيرها من التنظيمات التي تنتهي بمنح شهادات أو مؤهالت  دراسية وتهدف 
ن الخبرات المعرفية والمهارية والوجدانية الالزمة للمعلم لرفع مستواه  مجموعة م ي تقديم إل

 (14)وي واألكاديمي من الناحيتين النظرية والعلمية.العلمي واالرتقاء بأدائه الترب
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إجرائيا بهذه الدراسة على أنه مجموعة من البرامج   التدريب ومن ثم يمكن تعريف      
تي تهدف إلي تقديم العديد من الخبرات المعرفية  لها، والوالمخطط والدورات المنظمة 

  تطوير مهاراته وقدراته باستمرارهارية والوجدانية الالزمة لمعلم الكبار؛ لتحسين و والم

 بما يتماشي مع العصر الرقمي.    ليتمكن من أداء وظائفه
 
  

 ـ معلم الكبار:2
سية ومهارات تمكنه من  ت تدريكفايا يعرف معلم الكبار بأنه المعلم الذي يمتلك     

 (15).دارسيه الكبار، واكسابهم مهارات التعلم الذاتي مدي الحياةتوجيه 

لشخص المؤهل تأهيال معرفياً ومهارياَ وتربوياً ونفسياً، وهو المتمكن من  ا ويذكر بأنه

الجانب المعرفي في مادة تخصصه، ولديه مهارات واتجاهات التدريس الفعال ولديه  
عليم، والتوجيه واإلرشاد من خالل الفهم الكامل لطبيعة المتعلم الكبير  لي التقدرة عال

.(16)  

يمتلك الثقافة المعرفية  لتي يتطلبها المجتمع المعاصر،  الذي يستطيع أن  ويعرف بأنه 

ولديه القدرة علي توجيه الدراسين إليها، كما يستطيع اكسابهم مهارة التعلم الذاتي مدي  

 (17).الحياة

المعلم  الذي يتم تخرجه من كلية التربية شعبة تعليم الكبار بعد إعداده، ويذكر بأنه      

لمتغيرات العصرية  المتالحقة خاصة في الفكر  والذي  يستطيع أن يواجه ا

  (18).التربوي

إجرائيا بهذه الدراسة على أنه الشخص المؤهل معلم الكبار ومن ثم يمكن تعريف      
بحيث  لمتغيرات العصرية؛ هما معًا؛ ويستطيع مواكبة ايب، أو بكلياد أو التدر باإلعد 

 يكون قادر علي الوصول  
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إلي المعرفة وانتاجها ونشرها وتوظيفها؛ وإيصال العلم للمتعلمين الكبار وفق أفضل  

 ، ويتقن تعليم وتوجيه الكبار وفهم طبيعتهم حاضرًا ومستقبال. السبل والتقنات الممكنة

 لرقمي:عصر اـ ال3
ابية في الثانية الواحدة إلي  نتيجة لزيادة سرعة الكمبيوتر من آالف العمليات الحس     

سرعة الناتو ثانية أو باليين العمليات في الثانية الواحدة، وتقلص حجمه ليصل إلي  
حجم راحة الكف، واالرتقاء بالكمبيوتر من كونه آلة حاسبة ضخمة لسحق األرقام  

وكشوف الحساب،...( إلي آلة لتخزين المعلومات   اج الفواتير نات )الستخرومعالجة البيا
ومعالجتها  واسترجاعها من أجل استخراج اإلحصائيات والمؤشرات ودعم القرار، 
وأخيراً وبفضل الذكاء االصطناعي إلي آلة معالجة المعارف. آلة تقوم بتمثيل المعرفة  

شكال، آلة تفهم وتحلل  ع وتميز األة تقرأ وتسموالتنقيب عنها في مناجم البيانات، آلة ذكي
ظريات وتتخذ القرارات، بل تؤلف النصوص وتولد األشكال  وتحل المسائل وتبرهن الن

   (19)أيضاً:
وعلي صعيد آخر وبفعل الرقمنة  تحولت جميع أنساق الرموز من أعداد      

الصفر  ونصوص وأشكال وصور ثابتة ومتحركة إلي سالسل من االرقام قوامها 
ً لنوالوا وليفة مثيرة قي ظل  ظام األعداد الثنائي؛ لتنصهر هذه األنساق في تحد وفقا

تكنولوجيات الوسائط المتعددة، ومن الذكاء االصطناعي إلي العوالم االصطناعية،  
حيث تسعي تكنولوجيات الواقع الخائلي )االفتراضي( إلي عوالم خيالية ال صلة لها به،  

ة والوسائط المتعددة ينغمس فيها  نيعة الرقمنافتراضية( صإنها عوالم وهمية ) 
رس خبرات يصعب عليها ممارستها في علمه الحقيقي، كأن يجوب  المستخدم ليما

الفضاء الخارجي، أو يرحل زمنياً عبر العصور الجيولوجية، أو يتخذ هذه العوالم  
خطأ بال  التجربة والالخائلية ) االفتراضية( حضانات للمعرفة  يتعلم في ظلها من خالل 

   وال قيود.  خوف
بأنه المادة العلمية  المكتوبة  والمتاحة لعامة   وهناك من عرف المحتوي الرقمي      

الناس  في شبكة اإلنترنت، بمختلف الوسائط المقروءة والمسموعة والمرئية، وبمختلف  
ونية  مثل:  البرامج، حيث يظهر المحتوي في اشكال عديدة من بينها المواقع اإلليكتر

   (20) ل نقل المعرفة.المدونات والمجموعات البريدية  وغيرها من وسائالمنتديات و
ً بهذه الدراسة بأنه العصر الذي        وبناًء عليه يمكن تعريف العصر الرقمي إجرائيا

تحولت فيه جميع أنساق الرموز من أعداد ونصوص وأشكال وصور ثابتة ومتحركة  
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ل إلي معلومات نصية ومواد مرئية  ام، ثم تتحوفي صورة ارقإلي سالسل يمكن نقلها 
كة )فيديو(، وصوتية تتضمنها  المواقع اإللكترونية، والذي اتبعه وجود  ثابتة ، ومتحر

واقع خائلي )افتراضي( كحضانات للمعرفة  يتم التعلم في ظلها من خالل التجربة  
 والخطأ بال خوف وال قيود.  

 الدراسات السابقة:
  خالل االعتماد علي العديد من الدارسات التربوية,دراسة من قت هذه الطلان     

المرتبطة بمجال تدريب معلم الكبار, وسوف يتم عرض الدراسات من األقدم فاألحدث, 

 كما يلي: 

التعلم بواسطة الفيديو الرقمي ـ تعزيز  ": ن وابعن .(Annika) أنيكاـ دراسة 1

  (21) (. 2009)  "الكبارن في تعليم التنمية المهنية للمعلمين والمدربي

هدفت الدراسة إلى قياس أثر البرنامج التدريبي القائم علي استخدام الكمبيوتر      

الكبار لتمكنيه من تشخيص االحتياجات والفيديو الرقمي لرفع مستوي كفاءة معلم  

 المنهج شبه التجريبي .  الكبار. واستخدمت التعليمية  للمتعلمين 

مها: أن البرنامج التدريبي القائم علي الكمبيوتر  ائج من أهعن عدة نتأسفرت و     

المهنية لمعلمي تعليم الكبار. وتتفق هذه الدراسة والقيديو له تأثير كبير في تنمية الكفاءة 

 مع الدراسة الحالية 

 في تركيزها علي معلم الكبار وتدريبه. بينما تختلف في كل من عينة  ومجتمع الدراسة

 ي. وقد استفادا الباحث من بعض نتائج ومقترحات هذهنهج شبه التجريبواستخدامها للم

 الدراسة.

احتياجات النمو المهني لمعلمي محو األمية   ": نوانبع. (Annettأنت )ـ دراسة 2

   (22) (. 2013) "في نيوزالندا لتحديد صعوبات القراءة لدي الكبار

لمهني لمعلمي محو األمية  في ا يرحتياجات التطو التعرف علي ا هدفت الدراسة إلى     

، لتحسين قدرتهم علي تحديد صعوبات تعلم القراءة لدي الدارسين الكبارنيوزالندا 

 واستخدمت  المنهج الوصفي.

وأسفرت عن عدة نتائج من أهمها: أن انشطة التنمية المهنية لمعلم الكبارمن خالل 

وتتفق هذه جات المتعلمين. لتالي ارتفاع درالتدريب  تؤدي لرفع مستون أدائه ، وبا

اسة الحالية في تركيزها علي معلم الكبار وضرورة تنميته بالتدريب. الدراسة مع الدر
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بينما تختلف في عينة  ومجتمع الدراسة واستخدامها للمنهج التجريبي، وأمكن للباحث 

 االستفادة من بعـض نتائج ومقترحات هذه الدراسة .

 (23) .(2014) دصر محمد محمالناعبد ـ دراسة 3 

عرف علي االحتياجات  التدريبية لمعلمي محو األمية وتعليم  هدفت الدراسة إلى الت     

الكبا ر، وبناء برنامج تدريبي مدمج لتطوير األداء التدريسي لمعلمين، واستخدمت  

 المنهج شبه التجريبي  والمنهج الوصفي. 

في تنمية   دمجمج التدريبي الم: فاعلية البرنا وأسفرت عن عدة نتائج من أهمها      

رفي لعينة البحث. وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناولها التحصيل المع

معلمي محو األمية )معلمي الكبار(، والتركيز علي التدريب، واستخدامها للمنهج  

أمكن للباحث الوصفي. بينما تختلف في العينة واستخدامها للمنهج شبه التجريبي، و

 الدراسة. ر النظري وبعض مقترحات هذهستفادة من اإلطااال

 (24 ).(2016ـ دراسة سحر أحمد البيومي سليمان )4

هدفت الدراسة إلى التعرف علي واقع التنمية المهنية لمعلم الكبار في مصر، واهم       

نة بأسلوب الخبرات العالمية في هذا المجال. واستخدمت المنهج الوصفي مع االستعا 

 النظم.  تحليل

ا: تراجع نصيب برامج التدريب الخاصة بالنمو وأسفرت عن عدة نتائج من أهمه     

المهني لمعلم الكبار في مصر. وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تركيزها علي  

 معلم الكبار واستخدامها المنهج الوصفي. بينما تختلف في األهداف و استعانتها بأسلوب 

اإلطار النظري وبعض  حث من هذه الدراسة من خاللقد استفادا الباتحليل النظم. و

 نتائج ومقترحات هذه الدراسة.

 (25) .(2016ـ هاني محمد يونس موسي )5

التعرف  في مصر، و  هدفت الدراسة إلى دراسة واقع إعداد وتدريب معلم الكبار     

في ضوء  كبارمعلم الي تكوين التعلم مدي الحياة فعلي دواعي األخذ بمفهوم 

 . واستخدمت المنهج الوصفي .المتغيرات المجتمعية المعاصرة
افتقار نظم إعداد وتدريب معلم الكبار ـ بشكل  وأسفرت عن عدة نتائج من أهمها:      

عام ـ إلي فلسفة واضحة المعالم، وضعف برامج إعداد معلم محو األمية وتعليم الكبار.  
في تركيزها علي معلم الكبار وتدريبه   ليةمع الدراسة الحاوتتفق هذه الدراسة 

استخدمها للمنهج الوصفي. بينما تختلف في بعض األهداف وتركيزها علي إعداد معلم و
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الكبار من قبل الخدمة. وأمكن للباحث االستفادة من اإلطار النظري وبعض نتائج  

 ومقترحات هذه الدراسة.

 اإلطار النظري للدراسة:

  ويتضمن ما يلي:     

 :ماهية العصر الرقمي ومتطلباته التربويةور األول: محال

   : ماهية العصر الرقمي. اوأل

 . المتطلباتـه التربوية للعصر الرقمـي ثانياً:

 بمصر: واقع تدريب معلم الكبار المحور الثاني:
  : االسس الفلسفية لتدريب معلم الكبار. اوأل

 بار. أهداف تدريب معلم الك ثانياً:
  ب معلم الكبار. تدري أهميه    ثالثاَ:

 )الدراسة الميدانية(.   الواقـع الراهن لتدريب معلم الكبار  المحور الثالث:

العصر علي ضوء متطلبات  لتدريب معلم الكبار تصور مقترح  المحور الرابع:
 . الرقمي

 :المحور األول: ماهية العصر الرقمي ومتطلباته التربوية
وراء تقدم األمم وتفوقها، وتستمر المساعي  كامن سر الازال وسيبقي الكان العلم وم      

ً مع العصر   حثيثة إليصال العلم للمتعلمين وفق أفضل السبل والتقنات الممكنة، تماشيا
 الرقمي.

  : ماهية العصر الرقمي. اوأل

بعد أن نجح اإلنسان في صنع الكمبيوتر الرقمي في نهاية الخمسينيات من القرن       
كنولوجية  وليدة لتالقي الخصب لثالوث عتاد الكمبيوتر،  ورة تإلي ث لماضي أدي ذلك ا

والبرمجيات، وشبكات االتصاالت، وارتقت هذه التكنولوجيا بصورة غير مسبوقة  
خالل سلسلة من النقالت النوعية صوب األصغر واألسرع واألكفأ، واألهم األرخص 

 (26)واألسهل استخداماً. 
شرين، والسنوات األولي من القرن الواحد  ن العالقر  وات األخيرة منوشهدت السن     

و العشرين تطورات هائلة في عالم المعلومات الرحب، الذي تميز باالعتماد الكثيف  
علي تكنولوجيا المعلومات في مختلف نواحي النشاط اإلنساني، كما تميز بانطالقة  
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ئق  ني فا ات كوة وكمصدر معلوم هائلة لشبكة اإلنترنت كوسيلة اتصال فائقة السرع 
 ( 27) القيمة واألهمية.

ومع االرتقاء بالكمبيوتر إلي آلة لتخزين المعلومات ومعالجتها  واسترجاعها من       
أجل استخراج اإلحصائيات والمؤشرات ودعم القرار، وأخيراً وبفضل الذكاء  

تنقيب عنها في  االصطناعي إلي آلة معالجة المعارف. آلة تقوم بتمثيل المعرفة وال
انات، آلة ذكية تقرأ وتسمع وتميز األشكال ، آلة تفهم وتحلل وتحل المسائل  البي مناجم

وتبرهن النظريات وتتخذ القرارات، بل تؤلف النصوص وتولد األشكال أيضاً. وعلي  
صعيد آخر وبفعل الرقمنة  تحولت جميع أنساق الرموز من أعداد ونصوص وأشكال  

ً لنظام  م قوا الرقا إلي سالسل من اوصور ثابتة ومتحركة  مها الصفر والواحد وفقا
األعداد الثنائي؛ لتنصهر هذه األنساق في توليفة مثيرة قي ظل تكنولوجيات الوسائط  
المتعددة، وظهرت تكنولوجيات الواقع الخائلي )االفتراضي( إلي عوالم خيالية ال صلة  

الفرد  تكسب التي سائط المتعددة لها به، إنها عوالم  افتراضية صنيعة الرقمنة والو 
خبرات يصعب عليها ممارستها في عالمه الحقيقي، وأتخذت هذه العوالم  االفتراضية  

 (28)حضانات للمعرفة  يتعلم اإلنسان من خالل التجربة والخطأ بال خوف أو قيود. 
 يمكن الرجوع للتعريف االجرائي للعصر  الرقمي بمصطلحات الدراسة. 

في المستقبل، أن أغلب األعم من   أكثر  نلمسه منذ سنوات، وس وبدأنا نلمس      
المعلومات  سيكون رقمياً، ولقد اصبحت هناك بالفعل مكتبات كاملة مطبوعة تم مسحها  
وتخزينها كبيانات إليكترونية، علي أقراص مدمجة بذاكرة قراءة فقط، كما تم تحويل  

نات  للبياالقة اك البنوك العمالعديد من الصحف الورقية إلي إليكترونية، واصبح هن
مباشرة االتصال بالكمبيوتر، كما تم تحول   الصحفية المتاحة دائماً من خالل الخدمات 

    (29)الصور الفوتوغرافية واألفالم السينمائية والتليفزيونية إلي معلومات رقمية.
محور العملية   واصبح االنتقال من نظام التعليم التقليدي والذي يعتبر المعلم           

لي مبدأ هام وهو الوصول بالتعلم للمتعلم  والذي يقوم عإلي نظام اإلليكتروني   التعليمية 
بغض النظر عن المكان والزمان وعليه يتطلب تحوالً جذرياً في أدور المعلم المعروفة  

واصبح هنالك مطلب للتركيز   (30) في ظل العصر الرقمي.إلي أدوار ووظائف حديثة 
ائه بحيث يكون قادر علي الوصول إلي  الرتقاء بأد ب معلم الكبار ليستطيع لعلي تدري

المعرفة وانتاجها ونشرها وتوظيفها؛ وإيصال العلم للمتعلمين الكبار وفق أفضل السبل  
 والتقنات الممكنة.  
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 . صر الرقمـي المتطلباتـه التربوية للع ثانياً:
نت المعرفة  علومات الحديثة، فإذا كاتعتبر الموارد البشرية هي اساس مجتمعات الم     

اآلن وليس األرض أو رأس المال، فإن المعرفة هي من صنع البشر، هي المطلوبة 
ً أن تكون الدولة مترامية األطراف  ولهذا أدركت المجتمعات الحديثة أنه ليس مهما

ية هائلة، وإنما المهم أن تمتلك ذخيرة بشرية مدربة ومؤهلة  أوتمتلك ثروات طبيع 

ح سمة اساسية من سمات العصر الرقمي،  دريب الذي اصب من خالل  الت  (31)ادرة،وق

 ويوجد العديد من المتطلبات التربوية  لهذا العصر تتمثل فيما يلي: 
ا التعليم في تطوير  ـ يؤكد الكثير من علماء التربية علي أنه يمكن اإلفادة من تكنولوجي1

يمكن إيجاد إطار  ، فعن طريق التكنولوجيا النظم التربوية وزيادة فعاليتها وكفاءتها
ادة نوعية وكمية التفاعل المباشر بين الطالب ومصادر المعرفة  ديد يسمح بزي تربوي ج

 (32) وقنواتها المختلفة. 
لد هؤالء الكبار في بيئة  ـ تدريب كبار السن علي وسائل التكنولوجية الحديثة .. فلم يو2

ا كيفية التعامل مع هذه  ن..وال مفر من أن يتعلموإليكترونية، ولكنهم يعيشون فيها اآل
 (33) دة عليهم حتي يتمكنوا من التكيف معها وجني ثمارها.البيئة الجدي

ـ أصبحت سرعة التعلم هي العامل الحاسم في بقاء األفراد والمؤسسات والمجتمعات، 3
ات ـ إلي  ماسة إلي أن يتحول المجتمع بأسره .. بفضل تكنولوجيا المعلوم وهناك حاجة 

 (34) لستمر.مجتمع التعلم ا
ـ اكدت دراسات وبحوث عديدة علي أن معظم الجهزة المتنقلة  يمكن أن تكون مفيدة  4

ً أدوات مساعدة للتعلم بالنسبة   في التعليم والتدريس وتسهبل مهام المعلمين، وتعد أيضا
 (35) ويتضح ذلك من خال ما يلي:للطالب 

 Tablet)   ة  اآللية المصغرأو الحاسبات      (PDAs)ية  ـ معظم االجهزة الرقمية الشخص
PC)   التي تحمل المذكرات والكتب اإلليكترونية تكون اخف وزناً وأصغر حجما واسهل

 حمال من الكتب التقليدية. 
و   (PDAs)زة الرقمية الشخصية ـ تساعد برامج التعرف علي الكتابة اليدوية في األجه 

 الكبار.  ديوية لدي المتعلمين ن مهارة الكتابة اليتحسي في  (Tablet)  األجهزة المصغرة 

ـ يمكن تدوين المالحظات باليد أو بالصوت مباشرة علي الجهاز أثناء الدروس وراء 
 المعلم. 
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  ـ يمكن استخدام هذه االجهزة في أي وقت وفي أي مكان في المنزل أو في 
 القطار...إلخ. 

بأستخدام أجهزة  يمكنهم االستمتاع  تعليمـ جذب المتعلمين: فالكبار الذين تسربوا من ال
في التعلم، وهذا يزيد من   (Gameboys)مثل  (Games)نقال، وأجهزة األلعاب ال

 الدافعية وااللتزام الشخصي للمتعلم. 
سد الفجوة الرقمية ألن تلك ـ قد تؤدي االجهزة الرقمية الشخصية والهواتف النقالة إلي 

 بات المكتبية. األجهزة اقل تكلفة من أجهزة الحاس
للحصول علي المعلومات بشكل   (SMS)ات الرسائل القصيرة تخدام خدمـ يمكن اس

 أسهل وأسرع من المحادثات الهاتفية أوالبريد اإللكتروني . 
 Learning) علم ـ تستخدم كتقنية مساعدة للمتعلمين الذين يواجهون صعوبات ت

Difficulties) . 

ع التي ينبغي  المواضي  أحد أهم  (Digital Knowledge) ـ أن مواكبة المعرفة الرقمية 5

التركيز عليها، ألنها اضحت المصدر الرئيس للقدرة التنافسية، وتشكيل القيمة الالزمة  
 (36)دمات. للتنمية والعنصر الحاكم لمختلف مراحل عملية االنتاج والتوزيع وتقديم الخ

علم  م مدي الحياة، ألنه يتيح للمت ـ يعد أسلوب التعليم اإلليكتروني من وسائل التعل 6
 (37) لي نفسه وحرية التعبير والمناقشة.فرصة االعتماد ع

الحالي رهن بإبداع أبنائها، لذا؛ فتنمية اإلبداع والخيال،  ـ أن مصير األمم في العصر 7
لها نصيبها الوافر في تربية عصر المعلومات،وتوفر تكنولوجيا المعلومات وسائل  

    (38)المثال:الغاية، نذكر منها علي سبيل  عديدة لتحقيق هذه
 ـ التعلم من اآلخرين  عن طريق الحواروالمشاركة عن بعد عبر اإلنترنت. 

ـ استخدام النظم الخائلية إلقامة عوالم ميكروية، أو حضانات معرفة، مما يطلق العنان  
 للفرد لكي يمارس دور المكتشف والمخترع والمبدع. 

 لخطأ. ربة وااالكتشاف، من خالل التجـ اتباع أسليب التعلم ب
 ـ الدعم الكبير الذي تقدمه تكنولوجيا المعلومات لشتي أنواع اإلبداع الفني. 

توفر اإلنترنت فرصا عديدة لتذوق الفنون، وتنمية الحس الجمالي؛ وذلك من خالل ـ 
عن   تكنولوجيا الوسائط المتعددة، والمتاحف الخائلية، وزيارة اإلنسان لمواقع ومعارض 

 بعد عبر اإلنترنت.  
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المهم تعليم الفرد، أي فرد في المجتمع، كيفية االنتفاع من تكنولوجيا العصر  ه من ـ إن8
كافة أمور حياته الدراسية والمعيشية والوظيفية. ويجب أن يكون ذلك عادة متأصلة  في 

في الفرد منذ الصغر، أي أن اإلحساس التكنولوجي يكون جزءاً ال يتجزأ من حياة  
وإيجاد فرص عمل  ه والتعامل مع مجريات األمور الفرد؛ لكي يستطيع فهم ما حول

الفرد في حاجة إلي ثقافة معلوماتية أو إلي   وقضاء احتياجته الشخصية والوظيفية. هذا
محو األمية المعلوماتية. ومن األمثلة الواضحة علي احتياجات الفرد في الوقت الحالي  

    (39)ما يلي:
 خدام اإلنترنت. ثل الحاسوب واستزة المتعددة مـ تشغيل األجه

 ـ عمل بريد إليكتروني إلرسال الرسائل اإلليكترونية واستقبالها. 
 ع فواتير التليفون والكهرباء والغاز إليكترونياً. ـ دف

 ـ إجراء االتصاالت من كافة األنواع...إلخ؟ 
أن نعيد النظر بشكل  ـ لكي نستفيد بشكل كامل من مزايا التكنولوجيا الجديدة، علينا 

، وفي أفكارنا حول كيفية قيام التكنولوجيا  علمأساليبه الخاصة بالتعليم والتاساسي في 
 (40) بدعمها.الجديدة 

وعليه فإن تغيير بنية النظام التربوي لتعليم الكبار أصبحت ضرور ملحة، فالبني       
تلبي احتياجات المجتمع   التقليدية لهذا النظام التربوي ال تواكب العصر الرقمي، وال

متطورة، إال أن هذا كله يبقي مرهون بالنهوض بمعلم  يرة ، أوالحاجات التعليمة  الالمتغ
 ار من خالل نظم تدريب غير تقليدية. الكب

 بمصر: واقع تدريب معلم الكبار المحور الثاني:
لخاصة،  اهتمت مصر بتعليم الكبار والزمت بالقانون كافة المؤسسات الحكومية وا     

 (41)يم الكبار. حو األمية وتعلي بالمشاركة في تنفيذ برامج مومؤسسات المجتمع المدن
مبذولة من مصر لتطوير تعليم الكبار، إال أن معلم الكبار لم  وعلي الرغم من الجهود ال

يحظي بالقدر المناسب من االهتمام والتدريب بما يتواكب مع العصر الرقمي. وحيت 
ف يتم تناول كل من: االسس  لي تدريب معلم الكبار، لذا سو أن الدراسة تركز ع

  وهي كالتالي:  الكبار وأهداف، وأهميه تدريب معلم   لسفية،الف

 : االسس الفلسفية لتدريب معلم الكبار. اوأل
معلم الكبار  أن التحدي الحقيقي في تعليم الكبار يتمثل في تطوير تدريب      

  فق مع تغيراته. والتواإدراكهم مدي مرونة العالم الرقمي، لتطوير مهارتهم الرقمية، مع 
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الكبار أن تكون وظيفته  كما تفرض المتغيرات المعاصرة علي فلسفة تكوين معلم  (42)
تجديدية ليس من اجل بناء الشخصية المبدعة التي تتؤام مع كل جديد فقط، بل وتعمل  

   (43) ب المعلم.علي التأثير فيه وقيادته، وهذا يتطلب األهتمام بتدري
اطنين في كل أنحاء العالم من مختلف األعمار  التاريخ نري المو وألول مرة في      

ات المعلومات واالتصال في أيديهم وهم يستخدمون تقنيات الوسائط  وهم يمسكون بتقني
المحمولة إلنجاز األعمال اليومية، والحصول علي معلومات بشكل غير رسمي من  

نفق الناس وقتاً طويالً في  لعالم، أي من خالل اإلنترنت. وال يأكبر المكتبات في ا
إلضافة إلي ذلك نراهم  علي هذه المعلومات عبر هواتفهم المحمولة، با الحصول 

ً معينة، ويبحثون عن معلومات، ويتواصلون،ويقرؤون األخبار..إلخ.   يمارسون ألعابا
من فهم طبيعة عملية التعلم  وللتغلب علي اقتصار التركيز علي التكنولوجيا فقط البد 

لوب حياة يعتمد بشكل متزايد علي الوسائط  سياق أوسع، باعتبارها جانباً من أسهذه في 
 (44) حمولة  كأحد الوسائل الرقمية.الم

وهذا يؤكدعلي ضرورة أن تقوم فلسفة تدريب المعلمون علي استخدم تكنولوجيا       
بل وتشجيع المتعلمين الكبار علي  الوسائط المحمولة في التدريس، ليس هذ فقط 

معاودة صياغة برامج التطوير المهني، وبرامج  تخدامها في التعلم، ولذلك البد من اس
تطوير المعلمين، لتدريبهم علي استخدام التقنية الجديدة؛ للقضاء علي العوائق التي تقف  

وفي أي   في طريق التعلم وتمكين المتعلمين من الوصول لمواد التعلم من أي مكان، 
ت وفوائد ستعود  عائالتهم ومجتمعاتهم..إلخ من مميزاوقت دون االضطرار إلي ترك 

 ( 45) علي المتعلمين.
ري الباحث أن فلسفة تدريب معلم الكبار البد أن يراعي فيها قدرة المعلم علي  وي     

،  الوصول للمعرفة من خالل المستودعات الرقمية، والمنصات التعليمية، وبيئات التعلم
وتحويلها إلي  ا فقط بل وقادر علي انتاج المعرفة وشبكات التواصل المختلفة، ليس هذ 

رقمية، ثم نشر هذه المعرفة الرقمية، واخيراً   فيديوهات، ودروس رقمية، واصوات 
 توظيف هذه المعرفة  من خالل تعلم للمعرف وتعلم للعمل وتعلم للتعايش مع األخر. 

 

 ار.أهداف تدريب معلم الكب ثانياً:
 (46) الكبار فيما يلي: تتمثل أهداف تدريب معلم      

 ـ يساعد علي تحسين مستوي أداء المعلم. 
 ـ تنمية معرفة المعلم بسياسة وأهداف ونظم واجراءت العمل بتعليم الكبار. 
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 ـ يعمل علي تغيير سلوك المعلم لسد الثغرة بين األداء الفعلي واألداء المرجو تحقيقه. 
حلها وتعريفه  السائدة وأساليب  تربوية والتعليميةعلي المشكالت الـ اطالع المعلم 

 (47) بدوره ومسئولياته تجاهها:
 ـ تمكين المعلم من التعلم الذاتي مدي الحياة، وتنمية اتجاهته نحو استمراره في التعلم. 

 ـ تقديم الدعم المستمر للمعلم في تخصصه، وتزويده بكل جديد فيها. 
ه  وتعميق معرفت ل مع اآلخرين،مهارات وفنون التواصـ تدريب المعلم علي 

 طرق تعليمهم. بسيكولوجية  الكبار وتعرف بيئاتهم ومؤثراتهم و
ـ تطوير قدرات المعلم وتحسين أدائه مما يجعله راضياً عن عمله ليساعد ذلك في رفع  

 (48) الروح المعنوية والنفسيه لديه:
 ن. والعالقات اإلنسانية بين العاملي ـ تنمية بعض االتجاهات االيجابية نحوالعمل

لعلمية  والتكنولوجية  التي  ـ تزويد المتدربين بالمعلومات والمهارات والمستحدثات ا
 تجعلهم  أكثر قدرة علي مواكبة  هذه المتغيرات. 

 ـ زيادة قدرة المتدريبن علي التفكير المبدع. 
والجهد والمال في جميع مراحل  ـ تفادي األخطاء في أداء أعمالهم والحفاظ علي الوقت 

 العمل.
 مي. ربط المعلم ببيئته  ومجتمعه المحلي وأيضاً المجتمع العال ـ

 أهميه تدريب معلم الكبار.  ثالثاَ:
 (49) تدريب معلم الكبار فيما يلي: تتمثل أهميه      

  ـ رفع الروح المعنوية للمعلم بعد إلمامه الجيد بأعماله وزيادة قدرته الشخصية علي 
 أنفسه وأعماله. األداء وتحقيق ذاته من خالل رضاه عن 
 ـ توفير الكفاءات البشرية بشكل مستمر. 

 خفيض النفقات جراء زيادة الخبرات ومستويات األداء. ـ ت
ـ غرس اخالقيات عمل وسلوكيات جديدة وطرق من التفكير السليم األمر الذي يخلق  

 مناخاً جيداً من العمل. 
 ن أدائه. رات المعلم وتحسي زيادة صقل مهارات وقد ـ رفع االنتاجية بعد 

ا في مجال تنمية الموارد البشرية  ـ يعد التدريب من أكثر االستراتيجيات المعترف به
لتحسين األداء: حيث أن معظم المنظمات تخصص له غالبية استثماراتها في مجال  

 (50)  تنمية الموارد البشرية.
 (51) :القدرة علي التكيف في حياته العملية ـ ينمي التدريب لدي الفرد المرونة و
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 جيداً تقل نسبة أخطائه. ـ يساهم في اإلقالل وتسهيل اإلشراف فالمعلم المتدرب 
 ـ يكسب الفرد خبرات جديدة تؤهله إلي االرتقاء وتحمل المسئولية. 

 )الدراسة الميدانية(.   الواقـع الراهن لتدريب معلم الكبار  المحور الثالث:
 اسة الميدانية:  راءات الدرأوالً : إج

 تمهياااد.
 ا أهداف الدراسة الميدانية. 1
 إعدادها وتقنينها.  –ا أدوات الدراسة الميدانية 2
 ا اختيار ووصف عينة الدراسة.3
  .وتفريغ البيانات االستبانة  تطبيق ا 4
 ا تحليل نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها.5

 يرها: ثانياً: نتائج الدراسة الميدانية وتفس 

 نية:  أوالً : إجراءات الدراسة الميدا

 ي: وتتمثل فيما ما يل     

  :تمهيــد
فى هذا الجزء تحاول الدراسة التعرف على واقع تدريب معلم الكبار في العصر      

 الرقمي, بهدف الكشف عن واقع المشكالت التى تواجه تدريب معلم الكبار بمصر.
 ـ أهداف الدراسة الميدانيــة:1
 تهدف الدراسة الميدانية إلى:  

 ار بمصر. دريب معلم الكبعلى واقع تالتعرف   -1
 تقويم نظام تدريب معلم الكبار بمصر.   -2
 الكشف عن معوقات تدريب معلم الكبار بما يتماشي مع العصر الرقمي. -3
 وضع تصور مقترح لتدريب معلم الكبار في العصر الرقمي. -4
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 )إعدادها وتقنينها(.  أداة الدراسة الميدانية: ـ2

نية أداة االستبانه، حيث أن توجيه أسئلة مختارة بعناية ومرتبة  يداالماستخدمت الدراسة 
بدقة إلى أفراد العينة هو الطريق العلمى للحصول على البيانات المطلوبة لقبول فرض 

 (52) أو رفضه, أو لجمع معلومات من الواقع.
 ة: في صورتها األولي االستبانهأـ بناء 

خالص عبارات المحاور, وذلك في ضوء مشكلة استتم  االستبانهقبل القيام بإعداد      

،  الدراسة, والهدف الذي تسعي إليه, حيث تم االستعانة بأهم البحوث والدراسات السابقة

 اإلطار النظري للدراسة، واستشارة بعض خبراء التربية  وتعليم الكبار. و

ها عند صياغة  ستناداً إلي الشروط الواجب إتباعلعبارات اوبناًء عليه تم صياغة ا     

 من وضوح ومالءمة.  االستبانهعبارات وأسئلة 

 :االستبانه ثبات*       
" أن تعطي نفس النتائج باستمرار, إذا ما تكرر تطبيقها علي   االستبانهيقصد بثبات      

ً دقة ا ومدي  الستمارة,نفس المفحوصين وتحت نفس الشروط ". كما يقصد به أيضا

تم التحقق من ثبات االستبانة بطريقة ألفا كرونباخ  وقد اتساق عباراتها وتجانسها, 
 والجدول التالي يوضح معامالت ثبات أبعاد االستبانة. 

 ( 1جدول )
 (  30معامالت ثبات أبعاد االستبانة بطريقة الفا كرونباخ )ن= 

 
 السابع  السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثانى  األول  البعد 

معامل  
 الثبات 

0.843 0.816 0.785 0.802 0.789 0.744 0.786 
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ثبات ألفا جميعها مقبولة وتدل ( أن قيم معامل 1يتضح من الجدول السابق رقم )     

 علي ثبات المحاور الفرعية والثبات القوي لالستبانة ككل.

 * صدق االستمارة:     

ن ما وصعت مالدراسة أن تكون قادرة علي قياس  ويعني صدق االستمارة أو أداة     

صدق  حتى يمكن أن نعتمد علي نتائجها بعد ذلك, لهذا تم التأكد من (52)سه.أجل قيا

 االستمارة بالطرقتين التاليتين: 

 صدق المحكمين:  -

تم عرض الصورة األولية لالستبانة علي مجموعة من األساتذة المحكمين من ذوي       

فاق علي معظم  حقيق الصدق الظاهري لالستبانة, وقد تم االت االختصاص؛ بهدف ت

أنها مناسبة للهدف الذي وضعت من أجلة, وإن كان هناك مفرداتها, كما اتفقوا علي 

بعض المالحظات البناءة والتي أفادت في إجراء بعض التعديالت علي الصورة األولية 

 لالستبانة.  

 :التجانس الداخلىصدق  -

درجات  عبارة ومجموع ين درجة كل الرتباط )المصحح( ب وذلك بحساب معامل ا 
ر الذى تنتمى إليه، والجدول التالي يوضح نتائج معامالت االرتباط وداللتها  المحو 

 اإلحصائية: 

 (2جدول )
معامالت االرتباط المصححة بين درجة كل عبارة ومجموع  درجات المحور الذى تنتمى 

 ( 30إليه )ن=
 

 البعدالسابع بعد السادسلا البعد الخامس البعد الرابع البعد الثالث  البعد الثانى البعد األول
رقم 

 العبارة 
معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة 

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة 

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة 

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة 

رقم  معامل االرتباط
 العبارة 

رقم  معامل االرتباط
 العبارة 

 معامل االرتباط

1 0.38 * 1 0.42 * 1 0.37 * 1 0.48 ** 1 0.39 * 1 0.47 ** 1 0.37 * 
2 0.40 * 2 0.39 * 2 0.41 * 2 0.46 ** 2 0.38 * 2 0.45 * 2 0.38 * 
3 0.37 * 3 0.43 * 3 0.48 ** 3 0.39 * 3 0.43 * 3 0.39 * 3 0.47 ** 
4 0.47 ** 4 0.48 ** 4 0.41 * 4 0.41 * 4 0.48 ** 4 0.38 * 4 0.42 * 
5 0.41 * 5 0.47 **  5 0.42 *  5 0.36 * 5 0.43 * 



- 32 - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 0.48 ** 6 0.39 * 6 0.39 * 6 0.37 * 6 0.39 * 
7 0.39 *  7 0.37 * 7 0.47 ** 7 0.49 ** 
  8 0.39 *       

   ‚.05دال عند مستوى  ∗
   ‚.01دال عند مستوى  ∗∗

جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى  ( أن 2) السابق رقم يتضح من الجدول      
 ‚.، وهذا مؤشر على صدق االستبانة ككل. 01‚.، أو  05

 في صورتها النهائية:  االستبانةب ـ 

ت السادة المحكمين,  توجيهاحظات وبعد االنتهاء من إجراء التعديالت في ضوء مال     

في صورتها النهائية,)انظر ملحق رقم واحد بمرفقات الدراسة( االستبانة أصبحت 

 ( عبارة موزعة علي سبعة محاور فيما يلي: 43وتضم ) 

 ( عبارات.7)  المحور األول: واقع أهداف البرامج التدريبيةالمحور األول: 

(  6) البرامج التدريبيةية المستخدمة في يمالتعل والوسائلاألساليب  واقعالمحور الثاني: 

 عبارات. 

 ( عبارات. 4) بيئة التدريب واقعالمحور الثالث: 

 ( عبارات. 7) : واقع محتوي التدريب المحور الرابع

 ( عبارات. 4)الخامس: الوقت المستغرق في التدريب المحور

 ( عبارات.8)المحور السادس: المدربون 

 ( عبارات. 7)تدريب تقويم الالمحور السابع: 

 ـ اختيار ووصف عينة الدراسة: 3

يصعب عادة عند دراسة ظاهرة معينة في مجتمع ما دراسة جميع أفراده, خاصة إذا      

كان هذا المجتمع كبيراً ومترامي األطراف كما هو الحال بهذه الدراسة وفي هذه الحالة 

جميع صفاته. لذا تم باألصلي المجتمع يلجأ الباحث إلي أسلوب أو طريقة يعبر بها عن 
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اختيار العينة بصورة عشوائية, مع مراعاة متغيرات وخصائص المجتمع األصلي والتي  

 مها:  

 : سواء أكانت القاهرة أو السويس أو جنوب سيناء. المحافظةـ 

 ـ اختالف اإلدارة التعليمية ريف أو حضر..إلخ.  

م عمل حصر شامل لجميع  تأخري.  معها مرةعلي العينة وجاالستبانة وبعد توزيع      

استبانة  ( 87غير المكتملة، حيث قام الباحث بتوزيع ) االستبانات بعد استبعاد االستبانات 
بثالث محاقظات هم )القاهرة، وعين شمس، وجنوب سيناء( وراعت الدراسة في 

  والتنوع  اختيارها لهذه المحافظات التوزيع الجغرافي واختالف مستوياتها االقتصادية

استبانة  ( 85وتعداداتها السكانية وبعد الحصر تم إجراء اإلحصاءات علي ) يالثقاف
 فقــط. وتمت جدولة هذه البيانات لتوضيح إجمالي خصائص عينة الدراسة فيما يلي:  

 ( 3جدول )

 عدد المعلمين العاملين بكل محافظة وتوزيع أفراد العينة حسب المحافظة

ل  لمين خالعدد المع المحافظة

 2018شهر مارس 

النسبة المئوية من   التكرار

 اجمالي التكرارات

 % 47.05 40 450 القاهرة 

 % 29.4 20 80 السويس 

 % 23.5 25 135 جنوب سيناء 

 % 100 85 675 اإلجمالي 

 

( أن عدد المعلمين العاملين بكل محافظة مختلف 3يتضح من الجدول السابق رقم )     

, القاهرةمحافظة عظم أفراد العينة من كل شهر، ويتبين أن م وهوقابل للزيد والعجز

 حيث بلغت نسبتهــم  

 

( , ويرجع ذلك ألنها تتميز عن باقي المحافظات بأنها تضم أكبر عدد من 47.05%)

 (.% 23.5)  السويس(، واخيراً %29.4ا جنوب سيناء بنسبة )المعلمين ، يليه
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 وتفريغ البيانات:  االستبانةتطبيق  -4

في صورة مقابلة شخصية مع أفراد العينة  االستبانة تطبيق  حرص الباحث علي        

 المختارة, وذلك لمراعاة ما يلي: 

 . االستبانةشرح أسلوب اإلجابة عن تساؤالت  -

ضمان صحة التطبيق من جهة وإزالة الغموض عن النقاط التي يتساءل عنها  ـ         

بصورة أكثر دقة  دعت الضرورة إلي ذلك بعض أفراد العينة من جهة أخري, إذا ما

 حاً.  ووضو

االستبانة  الحصول علي استجابة عالية آلراء أفراد العينة, والتقليل من احتماالت إهمال 
م  2018تمت تلك اإلجراءات خالل شهر مارس  وقد  إذا استخدمت طريقة أخري.

المستبعدة والصالحة ويوضح الجدول التالى عدد االستمارات الموزعة والفاقدة والعائدة و 
 المئوية للصالح منها. ن االستبانة, والنسب م

 (4جدول )
 عدد االستمارات الموزعة والفاقدة والمستبعدة والصالحة

 لح منها من االستبانه والنسب المئوية للصا

الفاقد  الموزع

 والمستبعد
 % الصالح

87 2 85 97.7% 

رات الصالحة ن إجمالى عدد االستما( أ4يتبين من بيانات الجدول السابق رقم )     
( من إجمالى المجتمع األصلى, حيث أن %97.7( استمارة بنسبة )85) بانهمن اإلست 

 (.  87المجتمع األصلى = ) 
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   ثانياً: نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها:

 : واقع أهداف البرامج التدريبيةالمحور األول:  

داف البرامج  أه اقع اد عينة الدراسة علي ويوضح الجدول التالي استجابة أفر     
 .التدريبية

 (5جدول )
 اقع أهداف البرامج التدريبية استجابة أفراد العينة فيما يتعلق بو

 
 م

 
  العبارات  

  االستجابة
 
 2كا

 ال إلى حد ما  نعم
 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

يتم اطالع المعلمين علي علي أهداف البرامج قبل   1
 ** 115.294 5.9 5 5.9 5 88.2 75 التدريب. 

سب البرامج المعلمين بكل ما هو جديد في مجال  كت 2
 * 4.16 36 27 22.7 17 41.3 31 تكنولوجيا التعليم لمواكبة تحديات العصر.

 ** 80.212 1.2 1 21.2 18 77.6 66 تصاغ أهداف البرامج التدريبية بوضوح. 3
 ** 7.353 0 0 35.3 30 64.7 55 احتياجات المعلمين المهنية.   البرامج تلبي 4
 * 6.224 0 0 36.5 31 63.5 54 تحد من استخدام األسلوب اإللقائي التقليدي.  5
 ** 49.706 0 0 11.8 10 88.2 75 تساهم البرامج في زيادة كفاءة المعلمين.  6

تتيح البرامج  الفرصة للمعلمين لتحمل مسئولية التنمية   7
 الذاتية.

70 82.4 10 11.8 5 5.9 392.35 ** 

 50.0دال عند مستوى  *
 0.01دال عند مستوى  **

 ( أن: 5يتضح من الجدول السابق رقم )     

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة  ـ
يتم اطالع المعلمين علي علي أهداف البرامج قبل التدريب، تحقق الهدف الخاص ب
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عند مستوى داللة   ة إحصائيا( وهى دال115.294وبة )محسال 2حيث جاءت قيمة كا
( من أفراد العينة تحقيق هذا الهدف فى الواقع %5.9(, فقد رفض حوالى )0.01)

(  %88.2(منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين أكد )%5.9الفعلى, بينما ترى نسبة ) 
إلي أن  رجع ذلكوربما يمن أفراد العينة على تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. 

لي المتدريبن قبل بداية التدريب يعمل علي استيعابهم للمادة التدريب ععرض أهدف 
 العلمية بسهولة، وهي احدي الفنيات المهمة  التي تساعد علي نجاح التدريب. 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة  ـ
يد في مجال تكنولوجيا  ما هو جد  علمين بكلسب البرامج المكتبتحقق الهدف الخاص 

 التعليم لمواكبة  
( وهى دالة إحصائيا عند  4.16المحسوبة ) 2حيث جاءت قيمة كا تحديات العصر،

العينة تحقيق هذا الهدف فى ( من أفراد %36(, فقد رفض حوالى )0.05مستوى داللة ) 
ى حين أكد منهم أنه يتحقق إلى حد ما, ف  (%22.7الواقع الفعلى, بينما ترى نسبة )

( من أفراد العينة على تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. ويعنى ذلك وجود 41.3%)
ما   االهتمام بتكنولوجيا التعليم  في برامج التدريب المقدمة لمعلم الكبار، وهو ضعف في

جديد في مجال المن ضرورة زيادة التركيز على  أكدته الدراسة في إطارها النظري.
 عند وضع وتنفيذ  البرامج التدريبية.  عليمتكنولوجيا الت

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة  ـ
 2حيث جاءت قيمة كا وضوح،تصاغ أهداف البرامج التدريبية ب تحقق الهدف الخاص ب

 حوالىرفض  (, فقد 0.01مستوى داللة )( وهى دالة إحصائيا عند 80.212المحسوبة )
( من أفراد العينة تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى, بينما ترى نسبة  1.2%)
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( من أفراد العينة على  %77.6(منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين أكد )21.2%)
األهداف تكون موضوعة قبل بدأ  فى الواقع الفعلى. ويعنى ذلك أن تحقيق هذا الهدف

 هميتها في نجاح التدريب.ًا أل دريب بفترة ويتم مراجعتها نظر الت
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة  ـ

 2حيث جاءت قيمة كا تلبي البرامج  احتياجات المعلمين المهنية،تحقق الهدف الخاص ب 
(, فقد رأى نسبة  0.01اللة )( وهى دالة إحصائيا عند مستوى د 7.353المحسوبة )

العينة على ( من أفراد %64.7( منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين أكد ) 35.3%)
هناك مراعاة الحتياجات المعلمين   تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. ويعنى ذلك أن

عند عمل برامج التدريب، ولكن هناك حاجة إلي دراسة واقع معلم الكبار والتعرف علي 
 علي أهمية الدراسة الحالية. تياجته التدريبية، وهوما يؤكد اح

ن استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة وجود فروق ذات داللة إحصائية بي  ـ
حيث جاءت قيمة  بتحد من استخدام األسلوب اإللقائي التقليدي،تحقق الهدف الخاص 

(, فقد رأى نسبة  0.05اللة ) ( وهى دالة إحصائيا عند مستوى د 6.224المحسوبة ) 2كا
العينة على ( من أفراد %63.5( منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين أكد ) 36.5%)

تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. وعلي الرغم من أن النسبة األعلي جاء أن  
األهداف تحد من األسلوب التقليدي، لكن هناك نسبة ليست بقليلة اجابة بإلي حد ما، 

عة  ر علي أساليب وطرق تدريب متنو ضرور تدريب مدربي معلم الكبا مما يعني
 ومشوقة، وغير تقليدية . 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة  ـ
 2حيث جاءت قيمة كا بتساهم البرامج في زيادة كفاءة المعلمين،تحقق الهدف الخاص 
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(, فقد رأى نسبة  0.01) وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة (49.706المحسوبة )
( من أفراد العينة على %88.2فى حين أكد )  ( منهم أنه يتحقق إلى حد ما,11.8%)

تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. ولعل ذلك يرجع إلي أن عدد كبير من معلمي 
في هذا المجال، وفقط يتم   الكبار تم تعيينه أو تكليغهم للعمل بدون إعداد مسبق للعمل

    تدريبهم.
ينة من المعلمين نحو درجة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد الع ـ

  بتتيح البرامج  الفرصة للمعلمين لتحمل مسئولية التنمية الذاتية، تحقق الهدف الخاص 
اللة  ( وهى دالة إحصائيا عند مستوى د 92.353المحسوبة ) 2حيث جاءت قيمة كا

من أفراد العينة تحقيق هذا الهدف فى الواقع  (%5.9(, فقد رفض حوالى )0.01)
(  % 82.4(منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين أكد )%11.8ا ترى نسبة )الفعلى, بينم

من أفراد العينة على تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. وربما يرجع ذلك إلي انتشار 
مامهم إال االعتماد علي  اعدة مثل النجوع والقري وال يوجد أمعلمي الكبار في اماكن متب 

 التنمية الذاتية.    التالي يتم توجيههم إليانفسهم، وب
التي تشكل المحور األول ومن خالل استقراء استجابات أفراد العينة على العبارات      

األهداف ", يالحظ وجود اتفاق علي االهتمام ببعض واقع أهداف البرامج التدريبية "
ومساهمة  ريبي قبل التدريب،ن علي أهداف البرنامج التد المهمة مثل اطالع المتدربي 

, فى حين هناك ضعف فى التركيز على بعض  البرامج في زيادة كفاءة المعلمين..إلخ
اكساب البرامج المعلمين بكل ما هو جديد في مجال تكنولوجيا   األهداف المهمة مثل

ال يوجد مدربين   قد يرجع لضعف اإلمكان ، أو، و العصرالتعليم لمواكبة تحديات 
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ي هذا المجال، وهذا يؤكد علي وجود مبرر قوي لتطوير برامج تدريب متخصصين ف
 معلم الكبار للعمل علي إيجاد المعلم الرقمي.

 
البرامج األساليب والوسائل التعليمية المستخدمة في  واقعالمحور الثاني: 

 :التدريبية
األساليب والوسائل   واقع راسة عليالجدول التالي استجابة أفراد عينة الد يوضح      

 .البرامج التدريبيةالتعليمية المستخدمة في 
 (6جدول )

 األساليب والوسائل التعليمية المستخدمة  بواقعاستجابة أفراد العينة فيما يتعلق 
 البرامج التدريبية في  

 
 م

 
 العبارات 

  االستجابة
 ال إلى حد ما   نعم 2كا

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

في أساليب التدريب بما يتالءم  تنويع يتم ال 1
 ** 9.482 42.4 36 17.6 15 40 34 مع التقنيات الحديثة. 

يتم تدريب المعلمين علي استخدام إلنترنت  2
 ** 130.753 91.8 78 5.9 5 2.4 2 في البحث المستمر. 

 يتم توظيف أساليب عملية تطبيقية في  3
 ** 8238.2 14.1 12 21.2 18 64.7 55 تنفيذ التدريب. 

تعمل األساليب المستخدمة علي المشاركة   4
 ** 59.306 0 0 8.2 7 91.8 78 اإليجابية للمعلمين أثناء التدريب. 

 ** 105.694 85.9 73 5.9 5 8.2 7يتم تدريب المعلمين علي توظيف وسائل   5
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 التكنولوجيا الحديثة في تعليم الكبار.

6 
تستخدم أساليب متنوعة مثل:)التعلم  

ـ العصف الذهني ـ ورش العمل ـ التعاوني 
 حوار(والمناقشة وال

75 88.2 10 11.8 0 0 49.706 ** 

 0.05دال عند مستوى  *
 0.01دال عند مستوى  **

 ( أن: 6يتضح من الجدول السابق رقم )     

ينة من المعلمين نحو درجة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد الع ـ
  التنويع في أساليب التدريب بما يتالءم مع التقنيات الحديثة،  تمبي تحقق الهدف الخاص 

( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة  9.482المحسوبة ) 2قيمة كاحيث جاءت 
( من أفراد العينة تحقيق هذا الهدف فى الواقع %42.4(, فقد رفض حوالى )0.01)

(  %40, فى حين أكد )( منهم أنه يتحقق إلى حد ما%17.6, بينما ترى نسبة ) الفعلى
من أفراد العينة على تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. وقد يرجع ذلك بسبب عدم  
وجود قاعات مجهزة للتدريب، وأن وجدت تكون في عواصم المحافظات وال تتوافر 

رب سوي الطريقة التقليدية وبخاصة التدريبات بإالدارات التعليمة، وبالتالي ليس امام المد 
محافظات، بل قد ال تتوافر قاعة مجهزة لللتدريب ببعض قد خارج عواصم ال التي تع

 المحافظات.
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة  ـ

 رنت في البحث المستمر،يتم تدريب المعلمين علي استخدام إلنتتحقق الهدف الخاص ب
لة إحصائيا عند مستوى داللة  ( وهى دا 130.753)المحسوبة  2حيث جاءت قيمة كا

( من أفراد العينة تحقيق هذا الهدف فى الواقع %91.8(, فقد رفض حوالى )0.01)



- 41 - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

( من %2.4( منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين أكد )%5.9الفعلى, بينما ترى نسبة )
ك بسبب ضعف الواقع الفعلى. وربما يرجع ذلى تحقيق هذا الهدف فى أفراد العينة عل

. أو بسبب انفصال معدي برامج  انات، أو ال يوجد مدربين مؤهلين للقيام بذلكاإلمك
وارتفاع استجابات )ال( تؤكد علي أهمية الدراسة الحالية التي تسعي  الدريب عن الواقع.

 إلي تحويل معلم الكبار إلي معلم رقمي.
نحو درجة ينة من المعلمين د فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العجو و  ـ

حيث  بيتم توظيف أساليب عملية تطبيقية في تنفيذ التدريب،تحقق الهدف الخاص 
(, 0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )38.282المحسوبة )  2جاءت قيمة كا

الواقع الفعلى, بينما  تحقيق هذا الهدف فى ( من أفراد العينة %14.1فقد رفض حوالى )
( من أفراد %64.7يتحقق إلى حد ما, فى حين أكد )  ( منهم أنه%21.2)ترى نسبة 

العينة على تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. وقد يرجع ذلك الكساب المتدربين  
 . ولكن النسب تبين أن هناك حاجة لزيادتها مهارات وخبرات من خالل التطبيقات،

لمين نحو درجة د العينة من المعوجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفرا ـ
بتعمل األساليب المستخدمة علي المشاركة اإليجابية للمعلمين  تحقق الهدف الخاص 

( وهى دالة إحصائيا عند  59.306المحسوبة )  2حيث جاءت قيمة كا أثناء التدريب،
( منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين  %8.2ة ) (, فقد رأي نسب0.01مستوى داللة )

عينة على تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. ولعل ذلك ( من أفراد ال%91.8أكد )
  يرجع إلي أن مشاركة وتفاعل المتدربين اثناء التدريب أحد عوامل نجاح أي تدريب. 

المعلمين نحو درجة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من  ـ
وسائل التكنولوجيا الحديثة في ن علي توظيف بيتم تدريب المعلميتحقق الهدف الخاص 
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( وهى دالة إحصائيا عند  105.694المحسوبة ) 2حيث جاءت قيمة كا تعليم الكبار،
( من أفراد العينة تحقيق هذا الهدف %85.9(, فقد رفض حوالى )0.01مستوى داللة )

حين أكد يتحقق إلى حد ما, فى ( منهم أنه %5.9, بينما ترى نسبة )فى الواقع الفعلى
( من أفراد العينة على تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى، وربما يرجع ذلك 8.2%)

وهذا يؤكد علي أن  وهو مأكدته الدراسة الحالية في إطارها النظري. لضعف اإلمكانت.
 ار. هناك مبرر قوي لتطوير برامج تدريب معلم الكب 

نحو درجة العينة من المعلمين  ة بين استجابات أفراد وجود فروق ذات داللة إحصائي ـ
بتستخدم أساليب متنوعة مثل:)التعلم التعاوني ا العصف الذهني ا تحقق الهدف الخاص 

( وهى 49.706المحسوبة ) 2حيث جاءت قيمة كا ورش العمل ا والمناقشة والحوار(،
منهم أنه يتحقق إلى ( %11.8(, فقد رأى نسبة )0.01لة )دالة إحصائيا عند مستوى دال

( من أفراد العينة على تحقيق هذا الهدف فى الواقع %88.2د ما, فى حين أكد )ح
الفعلى. ولعل ذلك يعمل علي تحقيق أهداف البرنامج التدريبي، كما يعد نوع من التغيير  

   أوالتشويق للمتدربين.

لتي تشكل المحور ات جابات أفراد العينة على العباراومن خالل استقراء است          

يالحظ ", األساليب والوسائل التعليمية المستخدمة في البرامج التدريية ني "واقع الثا
األساليب والوسائل التعليمية المستخدمة في ب اتفاق نسبة كبيرة من العينة على األهتمام

ناء  معلمين أثلي المشاركة اإليجابية للعمل األساليب المستخدمة عمثل البرامج التدريية 
متنوعة مثل:)التعلم التعاوني ا العصف الذهني ا ورش العمل  أساليب  تستخدم ، التدريب 

علي بعض األساليب , فى حين هناك ضعف كبير فى التركيز ا والمناقشة والحوار(
لي  تدريب المعلمين ع المهمة، مثلوالوسائل التعليمية المستخدمة في البرامج التدريية 
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علي توظيف وسائل   لمعلمينتدريب او ، حث المستمراستخدام إلنترنت في الب 
، وهذا يؤكد أن  هناك حاجة إلي ادخال التكنولوجيا  التكنولوجيا الحديثة في تعليم الكبار

 الحديثة في برامج تدريب معلم الكبار؛ ليستطيع مواكبة العصر.
 :بيئة التدريب واقعالمحور الثالث: 

 .بيئة التدريب قعوا  علي يوضح الجدول التالي استجابة أفراد عينة الدراسة     

 بيئة التدريب بواقعاستجابة أفراد العينة فيما يتعلق  (7جدول )

 
 م

 
 العبارات 

  االستجابة
 ال إلى حد ما  نعم 2كا

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

يتم توفير بيئة تبعث الراحة في نفوس   1
 ** 38.988 5.9 5 32.9 28 61.2 52 مين.المعل

 ** 37.435 3.5 3 40 34 56.5 48 . تدريباد اليسهل الوصول إلي مكان انعق 2

االمكانات المادية )المعدات واألثاث الالزم  توافر 3
 للتدريب(. 

54 63.5 23 27.1 8 9.4 38.847 ** 

يوجد أماكن لراحة المعلمين مثل )حمامات ـ   4
 ** 78.094 3.5 3 18.8 16 77.6 66 مقصف(. 

 0.05دال عند مستوى  *
 10.0دال عند مستوى  **
 ( أن: 7يتضح من الجدول السابق رقم )     

ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة وجود فروق  ـ
حيث جاءت  بيتم توفير بيئة تبعث الراحة في نفوس المعلمين،تحقق الهدف الخاص 

 , فقد(0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )38.988المحسوبة ) 2مة كاقي
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( من أفراد العينة تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى, بينما ترى  %5.9حوالى )رفض 
( من أفراد العينة  %61.2( منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين أكد )%32.9نسبة ) 

القائمين علي   ى. وقد يرجع ذلك إلى وعىعلى تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعل
ال المعلمين علي التدريبات في المستقبل، إال واقب تدريب ذلك لنجاح ال التدريب بأهمية

أن هناك نسبة ليست بقليلة اجابة إلي حد ما مما يعني أن هناك حاجة لالهتمام بهذا 
 العنصر عند تدريب المعلمين.

المعلمين نحو درجة  ستجابات أفراد العينة منوجود فروق ذات داللة إحصائية بين ا ـ
 2حيث جاءت قيمة كا ي مكان انعقاد التدريب،ول إلالوص بيسهلتحقق الهدف الخاص 

(, فقد رفض حوالى 0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )37.435المحسوبة )
( %40سبة ) ( من أفراد العينة تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى, بينما ترى ن 3.5%)

 ق إلى حد ما, منهم أنه يتحق
ى تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى.علي  نة علالعي ( من أفراد %56.5ى حين أكد )ف

الرغم من أن النسبة األكبر اجابة بنعم، إال أن هناك نسبة ليست بقليلة اجابة إلي حد 
فظات أو باإلدارات أن معظم التدريبات تتم في عواصم المحاما، وربما يرجع ذلك إلى 

نجوع وال يتم توفير ي والبالقريمية، في حين يوجد عدد كبير من المعلمين يقيم  التعل

 وسيلة مواصالت تنقلهم إلي مكان التدريب  ثم العودة بهم.
ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة وجود فروق  ـ

حيث  كانات المادية )المعدات واألثاث الالزم للتدريب(،االم بتوافرتحقق الهدف الخاص 
(, 0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )38.847ة ) محسوب ال 2جاءت قيمة كا

حقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى, بينما  ( من أفراد العينة ت%9.4فقد رفض حوالى )
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( من أفراد %63.5) ( منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين أكد %27.1ترى نسبة )
النسبة األكبر اجابة  ن أن رغم مالعينة على تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. علي ال

في ضعف   أي يوجد  (%63.5)انها لم تتخطي  ، إالاالمكانات المادية  تتوافر بنعم
 .المعدات واألثاث الالزم للتدريب 

ينة من المعلمين نحو درجة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد الع ـ
حيث ات ا مقصف(، )حماممثل  يوجد أماكن لراحة المعلمينب تحقق الهدف الخاص 

(, 0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )78.094المحسوبة )  2جاءت قيمة كا
( من أفراد العينة تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى, بينما  %3.5فقد رفض حوالى )

( من أفراد %77.6( منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين أكد ) %18.8ترى نسبة )
راك من  هناك إد  ا الهدف فى الواقع الفعلى. ويعنى ذلك أنيق هذ ى تحق العينة عل 

ليست  القائمين علي التدريب بأهمية هذه األماكن لنجاح أي تدريب، ولكن هناك نسبة 
هدف منها كاماًل وتحتاج ألهتمام  بقليلة اجابة إلي حد ما، وهذا يعني أنها ال تحقق ال

 أكثر.
التي تشكل المحور الثالث نة على العبارات العي  أفراد ومن خالل استقراء استجابات      

يوجد أماكن  مثل  ببيئة التدريب ", يالحظ وجود اتفاق علي االهتمام بيئة التدريب  واقع "
بوصول  هتمام , فى حين هناك ضعف فى االلراحة المعلمين مثل )حمامات ا مقصف(

ت النائية مثل حافظاي الم، وربما  يظهر ذلك أكثر ف المدرب إلي مكان انعقاد التدريب 
 جنوب سيناء.
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 :: واقع محتوي التدريبعالمحور الراب
 . محتوي التدريب  واقع  يوضح الجدول التالي استجابة أفراد عينة الدراسة علي     

 (8جدول )
 محتوي التدريب  بواقعيتعلق  استجابة أفراد العينة فيما

 
 م

 
 العبارات 

  االستجابة
 ال إلى حد ما  نعم 2كا

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك
 ** 49.706 0 0 11.8 10 88.2 75 يحفز محتوي التدريب علي التفكير اإلبداعي.  1
 ** 56.012 0 0 9.4 8 90.6 77 يطور المحتوي التدريبي المستوي المهني للمعلم. 2

ي التدريبي مع األمكانات المادية يتالءم المحتو  3
 المتوفرة. 

67 78.8 18 21.2 0 0 28.247 ** 

 ** 59.306 0 0 8.2 7 91.8 78 ي الخبرات السابقة للمعلمين. لمحتو اعي اير  4
 ** 57.059 5.9 5 23.5 20 70.6 60 يتميز محتوي التدريب بالتجديد والحداثة.  5
 ** 52.812 0 0 10.6 9 89.4 76 يجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي 6
 ** 66.176 0 0 5.9 5 94.1 80 يتميز المحتوي التدريبي بالترابط والتسلسل. 7

8 
يساهم محتوى التدريب في تنمية مهارات التدريس  

 ** 69.753 0 0 4.7 4 95.3 81 للمعلمين. 

 0.05دال عند مستوى  *
 0.01دال عند مستوى  **
 ( أن: 8)يتضح من الجدول السابق رقم       

رجة نحو د وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين  ـ
حيث جاءت قيمة  بيحفز محتوي التدريب علي التفكير اإلبداعي،حقق الهدف الخاص ت

(, فقد رأى  0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) 49.706المحسوبة )  2كا
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( من أفراد العينة  %88.2إلى حد ما, فى حين أكد ) ( منهم أنه يتحقق%11.8نسبة ) 
نجاح معلم الكبار في عمله  وذلك لضمانلى. الفع على تحقيق هذا الهدف فى الواقع

 بتعليم الكبار. بعد عودته من التدريب، بحيث يفكر خارج الصندوق اثناء قيامه 
لمين نحو درجة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المع ـ

 جاءتحيث  يطور المحتوي التدريبي المستوي المهني للمعلم،تحقق الهدف الخاص ب 
(, فقد 0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )56.012المحسوبة ) 2قيمة كا

 ( %9.4رأى نسبة ) 
( من أفراد العينة على تحقيق هذا %90.6منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين أكد )

إعداد المحتوي التدريبي، بحيث يسهم   وذلك يؤكد أهمية مراعاةهدف فى الواقع الفعلى. ال
 لم مهنيًا.المع ي نموف
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة  ـ

حيث  بيتالءم المحتوي التدريبي مع األمكانات المادية المتوفرة،تحقق الهدف الخاص 
(, 0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )28.247المحسوبة )  2اءت قيمة كاج

( من أفراد %78.8( منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين أكد )%21.2) نسبة فقد رأى 
لواقع الفعلى. وقد يرجع ذلك إلي أن المدربين من  العينة على تحقيق هذا الهدف فى ا

انهم علي علم بحجم األمكانات المتاحة، أو أن واضعي العاملين بهيئة تعليم الكبار، أي 
 ة.متوفر ات الالمحتوي يراعوا عند وضعه األمكان 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة  ـ
 2حيث جاءت قيمة كا بيراعي المحتوي الخبرات السابقة للمعلمين،دف الخاص تحقق اله

(, فقد رأى نسبة  0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )59.306المحسوبة )
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( من أفراد العينة على  %91.8ما, فى حين أكد ) لى حد حقق إ( منهم أنه يت8.2%)
واضعي المحتوي تعرف  وذلك يؤكد علي أهميةتحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. 

  قبل وضع المحتوي. السابقةالمعلمين علي خبرات 
ود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة وج ـ

 2حيث جاءت قيمة كا يتميز محتوي التدريب بالتجديد والحداثة،بلخاص هدف اتحقق ال
(, فقد رفض حوالى 0.01ى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )( وه57.059المحسوبة )

هدف فى الواقع الفعلى, بينما ترى نسبة  ( من أفراد العينة تحقيق هذا ال5.9%)
( من أفراد العينة على %70.6د ) ( منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين أك23.5%)

يتميز  ألكبر اجابة بنعمتحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. علي الرغم من أن النسبة ا 
 تحقق إلى حد ما( اجابة أنه ي %23.5نسبة )ان  ، إال محتوي التدريب بالتجديد والحداثة

 .محتوي التدريب  فيما يخص تجديد وحداثةأي يوجد بعض الضعف 

ة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة دالل ق ذات وجود فرو  ـ
 2حيث جاءت قيمة كا ع بين الجانبين النظري والتطبيقي،بيجم تحقق الهدف الخاص 

(, فقد رأى نسبة  0.01د مستوى داللة )( وهى دالة إحصائيا عن52.812المحسوبة )
( من أفراد العينة على %89.4) ( منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين أكد 10.6%)

فهما  الجانبين النظري والتطبيقي ويعنى ذلك أهميةالفعلى. تحقيق هذا الهدف فى الواقع 
 مكملين لبعضهما البعض في المحتوي التدريبي. 

لة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة وجود فروق ذات دال ـ
حيث جاءت قيمة   يبي بالترابط والتسلسل،التدر حتوي بيتميز المتحقق الهدف الخاص 

(, فقد رأى  0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) 6.1766المحسوبة )  2كا
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( من أفراد العينة  %94.1( منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين أكد )%5.9نسبة )
 تسلسلترابط و وذلك يؤكد علي أهمية على تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. 

 إلستيعاب المتدربين والبعد عن تشتيتهم.  توي التدريبي؛المح
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة  ـ

  لتدريب في تنمية مهارات التدريس للمعلمين، بيساهم محتوى اتحقق الهدف الخاص 
د مستوى داللة  يا عنإحصائ( وهى دالة 69.753المحسوبة ) 2حيث جاءت قيمة كا

(  %95.3تحقق إلى حد ما, فى حين أكد )( منهم أنه ي%4.7(, فقد رأى نسبة )0.01)
  وذلك يؤكد علي أهمية من أفراد العينة على تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. 

التدريب لمعلم الكبار فهو بمثابة إعداد وتدريب في آن واحد؛ ألن معظم معلمي الكبار  
 لعمل بهذا المجال.دهم لإعدا لم يتم
التي تشكل المحور الرابع  اد العينة على العبارات ومن خالل استقراء استجابات أفر      

 حتوي التدريب م", يالحظ وجود اتفاق كبير من العينة علي  واقع محتوي التدريب  "
  سابقة يراعي المحتوي الخبرات ال, يطور المحتوي التدريبي المستوي المهني للمعلممثل 

يساهم محتوى التدريب في تنمية  ، يتميز المحتوي التدريبي بالترابط والتسلسل ،لمينللمع
فى حين هناك   التدريب لمعلم الكبار،مهارات التدريس للمعلمينن، وهذا يؤكد علي أهمية 

 .  تجديد وحداثة محتوي التدريب الضعف في  بعض 
  :الخامس: الوقت المستغرق في التدريبالمحور

الوقت المستغرق  واقع لي ل التالي استجابة أفراد عينة الدراسة عالجدويوضح      

 .في التدريب
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 (9جدول )
 الوقت المستغرق في التدريب  بواقعاستجابة أفراد العينة فيما يتعلق 

 
 م

 
 العبارات 

  االستجابة
 ال إلى حد ما  نعم 2كا

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

1 
معلم  اف لليتم االعالن المسبق للتدريب بوقت ك

. 80 94.1 5 5.9 0 0 66.176 ** 

2 
يالئم الوقت المستغرق مع أهداف البرنامج  

 ** 11.306 0 0 31.8 27 68.2 58 التدريبي.

3 
ر ُيهدر جزء كبير من وقت التدريب في أمو 

 ** 45.271 67.1 57 22.4 19 10.6 9 جانبية احيانًا. 

يتناسب الوقت المستغرق للجلسة التدريبية مع   4
 عاليات في كل جلسة.والف نشطةاال

34 40 30 35.3 21 24.7 3.129 * 

 0.05دال عند مستوى  *
 0.01دال عند مستوى  **

 ( أن: 9يتضح من الجدول السابق رقم )     

لة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة ذات دالوجود فروق  ـ
حيث جاءت  ت كاف للمعلم،ب بوقلتدريبيتم االعالن المسبق لتحقق الهدف الخاص 

(, فقد 0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )66.176المحسوبة ) 2قيمة كا
( من أفراد العينة  %94.1أكد ) ( منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين %5.9رأى نسبة )

 تدريب على تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. ويعنى ذلك أهمية معرفة المعلم موعد ال
 بدايته بوقت يسمح له باالستعداد والحضور.قبل 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة  ـ
حيث  مستغرق مع أهداف البرنامج التدريبي ،بيالئم الوقت التحقق الهدف الخاص 

(, 010.لة )ى دال( وهى دالة إحصائيا عند مستو 11.306المحسوبة )  2جاءت قيمة كا
( من أفراد %68.2( منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين أكد )%31.8فقد رأى نسبة ) 

األكبر اجابة  م من أن النسبة العينة على تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. علي الرغ 
( اجابة  %31.8نسبة )ان  ، إالالبرنامج التدريبي يالئم الوقت المستغرق مع أهداف  بنعم

فيما يخص الوقت المستغرق مع أهداف أي يوجد بعض الضعف  حد ما ق إلىيتحق أنه
زيادة فترة ، وهو ما أكدته المقابالت مع بعض المعلمين الذين طالبو بالبرنامج التدريبي

 ريب.التد 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة  ـ
حيث  ير من وقت التدريب في أمور جانبية احيانًا،زء كبهدر جي  تحقق الهدف الخاص ب

(, 0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )45.271المحسوبة )  2جاءت قيمة كا
أفراد العينة تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى, بينما  ( من %67.1فقد رفض حوالى )

( من أفراد %10.6) أكد  ( منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين%22.4ترى نسبة )
إدارة المدرب  العينة على تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. وربما يرجع ذلك لحسن

، وأن كان هناك نسبة ليست للتدريب، أو حرص المتدربين علي االستفادة أو االثنين معاً 
 فقد يرجع لقلة وعي بعض المعلمين بأهمية التدريب أو لبعض بقليلة اجابة إلى حد ما 

 انفسهم. ربين المد 
نحو درجة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين  ـ

االنشطة  بيتناسب الوقت المستغرق للجلسة التدريبية معتحقق الهدف الخاص 
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( وهى دالة 3.129المحسوبة ) 2حيث جاءت قيمة كا والفعاليات في كل جلسة ،
( من أفراد العينة  %24.7, فقد رفض حوالى )(0.01إحصائيا عند مستوى داللة )

( منهم أنه يتحقق إلى حد %35.3رى نسبة )تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى, بينما ت
العينة على تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. ( من أفراد %40ما, فى حين أكد )

ن اجابو  سبة م من ن وواضح أن إجمالي النسبتين لمن اجابو با ال، وإلي حد ما أكبر
 بنعم، وربما يرجع ذلك لتركيز المدرب علي الجانب النظري أكثر.   

التي تشكل المحور  من خالل استقراء استجابات أفراد العينة على العبارات و      

الوقت المستغرق في  ", يالحظ وجود اهتمامالخامس " الوقت المستغرق في التدريب 

فى حين هناك ضعف في  ،ت كاف للمعلم ب بوقلتدرياالعالن المسبق لمثل  التدريب 
 . المستغرق للجلسة التدريبية مع االنشطة والفعاليات في كل جلسةمناسبة الوقت 

 :المحور السادس: المدربون 
 المدربون. واقع  يوضح الجدول التالي استجابة أفراد عينة الدراسة علي     

 (10جدول )
 المدربون   عاقبواستجابة أفراد العينة فيما يتعلق 

 
 م

 
 العبارات 

  االستجابة
 ال إلى حد ما  نعم 2كا

 % ك % ك % ك
 ** 877.18 0 0 2.4 2 97.6 83 يوفر جو من الثقة واإليجابية للمتدربين. 1
 ** 38.224 0 0 16.5 14 83.5 71 المام المدرب باحتياجات المتدربين. 2

3 
  تتوافر لدي المدرب قدرات مناسبة علي توظيف 

 ** 46.047 9.4 8 23.5 20 67.1 57 كنولوجيا التعليمية. لتا
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 ** 120.729 2.4 2 8.2 7 89.4 76 تمكن المدرب من مهارات ادارة وقت التدريب.  4
 ** 62.694 0 0 7.1 6 92.9 79 بأفكار المتدربين وآرائهم. يهتم المدرب 5
 ** 66.176 0 0 5.9 5 94.1 80 يحرص المدرب علي تحقيق أهداف البرنامج التدريبي.  6

يتأكد من وصول المتدربين لمستوي الفهم المحدد قبل   7
 ** 59.306 0 0 8.2 7 91.8 78 االنتقال من جزء إلي آخر في البرنامج التدريبي. 

 ** 66.176 0 0 5.9 5 94.1 80 والتفاعل.  علـــي المناقشــةيحفـــز المتدربيــــن   8
 
 0.05دال عند مستوى  *

 0.01وى ستم دال عند **
 ( أن: 10يتضح من الجدول السابق رقم )     

ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة وجود فروق  ـ
 2حيث جاءت قيمة كا يوفر جو من الثقة واإليجابية للمتدربين،اص ب تحقق الهدف الخ

(, فقد رأى نسبة  0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )77.188المحسوبة )
( من أفراد العينة على  %97.6( منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين أكد )2.4%)

وفير جو من الثقة  ت يةتحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. ويعنى ذلك علي أهم 
 التدريب. ، بل واذابة الجليد لنجاحوالمتدربينبين المدرب   واإليجابية

بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة ة ئيوجود فروق ذات داللة إحصا ـ
 2حيث جاءت قيمة كا المام المدرب باحتياجات المتدربين،تحقق الهدف الخاص ب

(, فقد رأى نسبة  0.01وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) (38.224المحسوبة )
ة على ينلع( من أفراد ا%83.5( منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين أكد ) 16.5%)

المدرب يكون علي علم مسبق   تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. ويعنى ذلك أن
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عند وضعه احتياجات  بإحتياجات المتدربين، أو المام المدرب بالمحتوي الذي روعي
 المتدربين.  

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة  ـ
تتوافر لدي المدرب قدرات مناسبة علي توظيف التكنولوجيا  ص بخاالتحقق الهدف 

( وهى دالة إحصائيا عند مستوى  46.047المحسوبة )  2حيث جاءت قيمة كا التعليمية،
( من أفراد العينة تحقيق هذا الهدف فى الواقع %9.4(, فقد رفض حوالى )0.01ة )لدال

( %67.1حد ما, فى حين أكد ) لىإ ( منهم أنه يتحقق%23.5الفعلى, بينما ترى نسبة ) 
من أفراد العينة على تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. ويؤكد ذلك علي أهمية قدرة 

التعليمية، وعلي الرغم من أن النسبة األكبر اجابة   االمدرب علي توظيف التكنولوجي
ف ضعالأي يوجد بعض  نسبة ليست بقليلة اجابة أنه يتحقق إلى حد ماان  ، إال بنعم

، وربما يرجع السبب إلي قلة فيما يخص قدراة المدرب علي توظيف التكنولوجيا التعليمية
 قيها. اإلمكانات المتاحة اثناء التدريب والتي ال دخل للمدرب 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة  ـ
حيث جاءت قيمة   ادارة وقت التدريب، ات ار بتمكن المدرب من مهتحقق الهدف الخاص 

(, فقد رفض 0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) 120.729المحسوبة ) 2كا
تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى, بينما ترى نسبة   ( من أفراد العينة %2.4حوالى )

ى  عل( من أفراد العينة %89.4( منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين أكد )8.2%)
إدارة  وقت  درب منالم تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. ويعنى ذلك أن تمكن

 التدريب يعمل علي نجاح التدريب.
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بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة وجود فروق ذات داللة إحصائية  ـ
 2احيث جاءت قيمة ك بيهتم المدرب بأفكار المتدربين وآرائهم،تحقق الهدف الخاص 

(, فقد رأى نسبة  0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )62.694المحسوبة )
عينة على  ( من أفراد ال%92.9( منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين أكد )7.1%)

ويؤكد هذا علي ضرورة األهتمام بأفكار المتدربين  تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. 
 يب.درلتلنجاح ا وآرائهم من قبل المدرب 

د العينة من المعلمين نحو درجة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفرا ـ
حيث  رنامج التدريبي،يحرص المدرب علي تحقيق أهداف البتحقق الهدف الخاص ب

(, 0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )66.176المحسوبة )  2جاءت قيمة كا
( من أفراد %94.1ق إلى حد ما, فى حين أكد )حقيت( منهم أنه %5.9فقد رأى نسبة )

تحقيق أهداف  تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. ويرجع ذلك إلي أن العينة على
 يعني نجاح التدريب ومن ثم المدرب. بي  البرنامج التدري 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة  ـ
بل االنتقال يتأكد من وصول المتدربين لمستوي الفهم المحدد قلخاص ب ا دفتحقق اله

( 30659.المحسوبة )  2حيث جاءت قيمة كا من جزء إلي آخر في البرنامج التدريبي،
( منهم أنه يتحقق  %8.2(, فقد رأى نسبة ) 0.01وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

ة على تحقيق هذا الهدف فى الواقع ينلعا( من أفراد %91.8إلى حد ما, فى حين أكد )
التغذية الراجعة التي يقوم بها المدرب بعد االنتهاء من   ويؤكد هذا علي أهميةالفعلى. 

 تدريب.كل فقرة  اثناء ال



- 56 - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة  ـ
 2حيث جاءت قيمة كا والتفاعل، ناقشةلما يبيحفـز المتدربين  علتحقق الهدف الخاص 

(, فقد رأى نسبة  0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )66.176المحسوبة )
( من أفراد العينة على  %94.1ى حد ما, فى حين أكد )( منهم أنه يتحقق إل 5.9%)

ب ري د التحفيز في نجاح الت ويؤكد هذا علي أهميةتحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. 
 ومن ثم المدرب.

التي تشكل المحور  ومن خالل استقراء استجابات أفراد العينة على العبارات      

يوفر جو من   مثل المدربون عينة بشأن ", يالحظ وجود اتفاق من الالمدربون " السادس
فى حين هناك  إلخ،...الثقة واإليجابية للمتدربين، يهتم المدرب بأفكار المتدربين وآرائهم،

توافر لدي المدرب قدرات مناسبة علي توظيف التكنولوجيا   اتفاق العينة علي  يف فضع
 تاحة.المجاء بهذا الشكل لقلة األمكانات   العينة التعليمية، وربما رأي

 :المحور السابع: تقويم التدريب
 .تقويم التدريب واقع  يوضح الجدول التالي استجابة أفراد عينة الدراسة علي     

 (11جدول )
 تقويم التدريب بواقعستجابة أفراد العينة فيما يتعلق ا

 
 م

 
 العبارات 

  االستجابة
 ال  إلى حد ما  نعم 2كا

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

سب األساليب التقويمية مع تتنا 1
 ** 35.588 0 0 17.6 15 82.4 70 أهداف التدريب. 
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يشتمل التقويم علي جميع  2
 ** .6747 0 0 35.8 34 64.2 61 عناصر التدريب. 

يوظف التقويم القبلي للمعلمين   3
 ** 56.012 0 0 9.4 8 90.6 77 قبل بدء التدريب. 

يشارك المعلمون في تقويم  4
 ** 115.929 2.4 2 9.4 8 88.2 75 التدريب. 

يتم التقويم بشكل دوري مستمر   5
 ** 116.424 1.2 1 10.6 9 88.2 75 طوال فترة التدريب. 

تدريب  اليتم متابعة وتقويم أثر  6
 ** 97.012 4.7 4 11.8 10 83.5 71 بمكان عمل المتعلمين. 

يتم اعتماد نتائج التقويم كأحد   7
 ** 7.224 27.1 23 25.9 22 47.1 40 أدوات التقويم السنوي للمعلم. 

 

     0.05دال عند مستوى  *

 0.01دال عند مستوى  **
 ( أن: 11يتضح من الجدول السابق رقم )     

داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة  ت اذ وجود فروق  ـ
حيث جاءت  بتتناسب األساليب التقويمية مع أهداف التدريب،تحقق الهدف الخاص 

(, فقد 0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )35.588المحسوبة ) 2قيمة كا
( من أفراد %82.4كد )أ ن( منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حي%17.6رأى نسبة ) 

وضع التقويم   ويؤكد هذا علي أهميةالعينة على تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. 
 بناًء علي أهداف التدريب.

ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة وجود فروق  ـ
حيث جاءت قيمة   ،بيشتمل التقويم علي جميع عناصر التدريب تحقق الهدف الخاص 
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(, فقد رأى نسبة  0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) 7.674المحسوبة ) 2كا
( من أفراد العينة على %64.2) ا, فى حين أكد ( منهم أنه يتحقق إلى حد م35.8%)

 ، إال تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. وعلي الرغم من أن النسبة األكبر اجابة بنعم
فيما يخص أي يوجد بعض الضعف  بقليلة اجابة أنه يتحقق إلى حد ما ست نسبة ليان 

ض المدربين علي  وقد يرجع ذلك لتركيز بع شمول التقويم علي جميع عناصر التدريب.
 بعض العناصر بعينها عند التقويم .

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة  ـ
حيث جاءت  يوظف التقويم القبلي للمعلمين قبل بدء التدريب،الخاص بف تحقق الهد 

(, فقد 0.01ة )( وهى دالة إحصائيا عند مستوى دالل56.012المحسوبة ) 2قيمة كا
( من أفراد العينة  %90.6( منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين أكد )%9.4رأى نسبة )

ذا علي أهمية التقويم القبلي للمعلمين  ه ويؤكد على تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى. 
ليتعرف المدرب علي خبرات المعلمين ومستواهم قبل، ويقارنه بمستواهم   قبل بدء التدريب 

 التدريب. بعد 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة  ـ

 2حيث جاءت قيمة كا ،يب يشارك المعلمون في تقويم التدر تحقق الهدف الخاص ب
(, فقد رفض حوالى 0.01يا عند مستوى داللة )( وهى دالة إحصائ97.012المحسوبة )

( %9.4ق هذا الهدف فى الواقع الفعلى, بينما ترى نسبة )( من أفراد العينة تحقي2.4%)
( من أفراد العينة على تحقيق هذا %88.2منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين أكد )

 ي تقويم التدريب شاركة المعلمون فم ويؤكد هذا علي أهميةالواقع الفعلى. ى الهدف ف

 أن وجدت. ألن ذلك يعمل علي تطوير التدريب بالتخلص من نقاط الضعف
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة  ـ
حيث جاءت قيمة   التدريب ، رةبيتم التقويم بشكل دوري مستمر طوال فت تحقق الهدف 

(, فقد رفض 0.01دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) ( وهى 116.424المحسوبة ) 2كا
لعينة تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى, بينما ترى نسبة  ( من أفراد ا%1.2حوالى )

( من أفراد العينة على %88.2( منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين أكد ) 10.6%)
التغذية الراجعة التي  ويؤكد علي أهميةالهدف فى الواقع الفعلى. ولعل ذلك ا هذ تحقيق 

 يقوم بها المدرب بعد االنتهاء من كل فقرة.

فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة وجود  ـ
اءت قيمة  ج ث يح بيتم متابعة وتقويم أثر التدريب بمكان عمل المتعلمين،تحقق الهدف 

(, فقد رفض 0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) 116.424)المحسوبة  2كا
يق هذا الهدف فى الواقع الفعلى, بينما ترى نسبة  ( من أفراد العينة تحق%4.7حوالى )

( من أفراد العينة على %83.5( منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين أكد ) 11.8%)
المعلمين بعد  اقع الفعلى. ويرجع ذلك إلي أنه يتم متابعةو لاتحقيق هذا الهدف فى 

 التدريب بمكان عملهم. من قبل بعض المتابعين المكلفين بذلك. 

جود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين نحو درجة و  ـ
حيث جاءت  لم ،عمليتم اعتماد نتائج التقويم كأحد أدوات التقويم السنوي لتحقق الهدف ب 

(, فقد 0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )7.224المحسوبة )  2قيمة كا
ينة تحقيق هذا الهدف فى الواقع الفعلى, بينما ترى  ( من أفراد الع%27.1رفض حوالى )

( من أفراد العينة  %47.1( منهم أنه يتحقق إلى حد ما, فى حين أكد )%25.9نسبة ) 
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فى الواقع الفعلى. وربما ألن القانون ال يسمح بذلك، أو الن   فد هعلى تحقيق هذا ال
 معظم المعلمين يعملون باألجر.  

  السابع التي تشكل المحور ابات أفراد العينة على العبارات ومن خالل استقراء استج     

تتناسب  مثلتقويم التدريب ", يالحظ وجود اتفاق من العينة بشأن تقويم التدريب "
يوظف التقويم القبلي للمعلمين قبل بدء التدريب،  قويمية مع أهداف التدريب،تلااألساليب 

 بشكل دوري مستمر طوال فترة التدريب، يشارك المعلمون في تقويم التدريب، يتم التقويم
اعتماد نتائج التقويم كأحد أدوات التقويم   اتفاق العينة علي فى حين هناك ضعف في

 .شمول التقويم علي جميع عناصر التدريب  يفالسنوي للمعلم، وبعض الضعف 
، تسعى الدراسة فى المحور  بمصر واقع تدريب معلم الكباروبعد الوقوف على 

العصر  علي ضوء متطلبات  لتدريب معلم الكبار وضع تصور مقترح ى التالى إل

وتحويله لمعلم رقمي فى ضوء نتائج الدراسة  بتدريب معلم الكبارللنهوض  الرقمي
 لنظرى والتطبيقى.ابجانبيها 

العصر علي ضوء متطلبات  لتدريب معلم الكبار تصور مقترح  المحور الرابع:
 . الرقمي

 تمهيد: 
علي ضوء   لتدريب معلم الكبار تصور مقترح المحور إلي تقديم يسعي هذا      

توصلت إليه الدراسة من أوجه االستفادة  , وذلك في ضوء ماالعصر الرقميمتطلبات 

  لتدريب معلم الكباروث واألدبيات، واإلطار النظري، والواقع الراهن حمن كل من الب
 بمصر من خالل الدراسة الميدانية. 
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  الدراسة. نتائجأوالً :

 وتتمثل فيما ما يلي:      
 ) أ( نتائج الدراسة النظرية: 

 
 الدراسة لعدد من النتائج من خالل إطارها النظري ومن أهمها ما يلي: توصلت      

 . نصيب برامج التدريب الخاصة بالنمو المهني لمعلم الكبار في مصرجع  تراـ 
م ـ إلي فلسفة واضحة المعالم،  افتقار نظم إعداد وتدريب معلم الكبار ـ بشكل عا ـ 

 . وضعف برامج إعداد معلم محو األمية وتعليم الكبار 
تقليدية  ال ـ إن تغيير بنية النظام التربوي لتعليم الكبار أصبحت ضرور ملحة، فالبني 

لهذا النظام التربوي ال تواكب العصر الرقمي، وال تلبي احتياجات المجتمع المتغيرة  
 . متطورة أوالحاجات التعليمة  ال

عليم في تطوير  تأكيد الكثير من علماء التربية علي أنه يمكن اإلفادة من تكنولوجيا الت
 النظم التربوية وزيادة فعاليتها وكفاءتها. 

ي العصر الحالي رهن بإبداع أبنائها، لذا؛ فتنمية اإلبداع والخيال، م فـ أن مصير األم 
فر تكنولوجيا المعلومات وسائل  لها نصيبها الوافر في تربية عصر المعلومات،وتو

 . عديدة لتحقيق هذه الغاية
برامج التطوير المهني، وبرامج تطوير المعلمين، لتدريبهم   البد من معاودة صياغة ـ 

ية الجديدة؛ للقضاء علي العوائق التي تقف في طريق التعلم وتمكين  تقنعلي استخدام ال
في أي وقت دون االضطرار إلي  المتعلمين من الوصول لمواد التعلم من أي مكان، و

 ترك عائالتهم ومجتمعاتهم.. 
 . كثر صعوبة من السابق، ألن المعلم هو جوهر العملية التعليمية اصبح دور معلم لكبار أ ـ 

في مواكبة معلم الكبار للعصر  أحد الوسائل الرئيسة التي يمكن أن تسهم  ريبالتدـ يعد 
 لوجيا المعلومات المختلفة. الرقمي؛ بامتالكه مهارات العمل بأدوات تكنو

مجال تنمية الموارد البشرية   ـ يعد التدريب من أكثر االستراتيجيات المعترف بها في
غالبية استثماراتها في مجال تنمية  له لتحسين األداء. كما أن معظم المنظمات تخصص 

 . الموارد البشرية 
ً ـ   وليس اختياراً وأنه  أن التدريب والتعلم في مجال تكنولوجيا المعلومات أصبح فرضا

 .عملية مستمرة وليس لمرة واحدة
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لنظم الرقمية هـو الموضوع األساسي ألي تدريب   ضرورة أن يكون استيعاب اـ 
 . هارتهم وم  للمعلمين،  لتطوير قدراتهم 

يستخدم الناس هواتفهم فــي التواصــل االجتماعــي وتنفيــذ األعمـــال، والبحث عن  ـ 
في التاريخ يحظي الناس حول العالم بالقدرة علي التعلـم مــن أي  معلومات. وألول مرة 

ً لظرو فهم المختلفة. لذا البد أن تتغير نظم التعليم الحالية لتيسير فــرص مكان وفقا
 . ل علي التعليم، وأهم هذه التغيرات تدريب المعلمين ــوالحص

رنـت لهــا تأثيــر إيجابي  أن تقنيات الحاسب اآللي والهواتف المرتبطـة بشبكـــات اإلنتـ 
المشاركـة فــي التعلــم، والتوسـع  علي تعليم الكبـار، والتعلـم مـدي الحيـاة، وزيـادة 

 . من التهميش في ظل األنماط التقليديةون فـــي اختيارات المتعلمين الذين يعان 
متعدد  المحمول الحالية يمكن استخدامها في تشجيع التعليـــم الرقمي ن تكنولوجيا ـ أ

 الوسائل بين الطلبة  اياً كان مستـواهم االقتصـادي واالجتماعــي. 
اع  هناك العديد من العوائق التي تقف في طريق التعلم مثل األماكن النائية، وارتفـ 

 قضي علي هذه المشكالت. تكاليف التعليم..إلخ، والتكنولوجيا الرقمية يمكن أن ت 
لكوادر البشريــة فــي أي مجــال بالتـدريب ـ تتطلب صناعة أي محتوي رقمي تزويد ا

 . والتأهيــل المناسب 
اعتبار التدريب عملية استثمارية فعالة؛ لكونه من أكثر  وجود إتجاه قوي نحو ـ 

 المعترف بها في مجال تنمية الموارد البشرية لتحسين األداء.  يات االستراتيج 
لقيديو له تأثير كبير في تنمية الكفاءة أن البرنامج التدريبي القائم علي الكمبيوتر وا ـ

 المهنية لمعلم الكبار. 

ً في المستقبل القريب،أغلب اـ   . لمعلومات  ستكون رقميا
 . لرقمي ر اسمة اساسية من سمات العصالتدريب  اصبحـ 
و   (PDAs)تساعد برامج التعرف علي الكتابة اليدوية في األجهزة الرقمية الشخصية ـ 

 في تحسين مهارة الكتابة اليدوية لدي المتعلمين الكبار.  (Tablet)  األجهزة المصغرة 

روني من وسائل التعلم مدي الحياة، ألنه يتيح للمتعلم فرصة  يعد أسلوب التعليم اإلليكت ـ
 . علي نفسه وحرية التعبير والمناقشة اد  االعتم

خالل  توفر اإلنترنت فرصا عديدة لتذوق الفنون، وتنمية الحس الجمالي؛ وذلك منـ  
تكنولوجيا الوسائط المتعددة، والمتاحف الخائلية، وزيارة اإلنسان لمواقع ومعارض عن  

 د عبر اإلنترنت. بع
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االنتفاع من تكنولوجيا العصر في  ية من المهم تعليم الفرد، أي فرد في المجتمع، كيف ـ 
 كافة أمور حياته الدراسية والمعيشية والوظيفية. 

ج التطوير المهني، وبرامج تطوير المعلمين، لتدريبهم  البد من معاودة صياغة برامـ 
لي العوائق التي تقف في طريق التعلم وتمكين  علي استخدام التقنية الجديدة؛ للقضاء ع

اد التعلم من أي مكان، وفي أي وقت دون االضطرار إلي  لموالمتعلمين من الوصول 
 ترك عائالتهم ومجتمعاتهم.. 

 : الدراسة الميدانية) ب( نتائج 

 توصلت الدراسة لعدد من النتائج من خالل الدراسة الميدانية  ومن أهمها ما يلي:      

مج  برا اقع أهداف الا يتعلق باألهداف: تأكد تحقيق بعض األهداف الخاصة بوفيمـ 

وتصاغ  ، اطالع المعلمين علي علي أهداف البرامج قبل التدريب  ومنها  التدريبية
البرامج في زيادة كفاءة المعلمين، وتتيح البرامج   هم وتسا ، األهداف التدريبية بوضوح

الفرصة للمعلمين لتحمل مسئولية التنمية الذاتية. إال أن هناك ضعف ومشكالت في 
ج ال تكسب المعلمين بكل ما هو جديد في مجال رامالب ومنها أنبعض األهداف 
وال تحد من  في، لكابالقدر ا احتياجات المعلمين المهنية تلبي ، وال تكنولوجيا التعليم

كما ينبغي، وهذا مرجعه ضعف اإلمكانات، حيث ال   استخدام األسلوب اإللقائي التقليدي

عظم المعلمين لم يتم  وم توجد قاعات مجهزة لتدريب المعلمين علي التقنية الحديثة، 
إعدادهم للعمل بهذا المجال، لذا التدريب ال يعمل علي نموهم مهنياً بسرعة، وال يكون  

إال الطرق التقليدية الستخدامها، وهذا يعني أن هناك حاجة لزيادة البرامج  هم امام
 التدريبية وزيادة الوقت المخصص لها. 

البرامج  وسائل التعليمية المستخدمة في والاألساليب  بواقعأظهرت النتائج المرتبطة ـ و

ثناء  ن أ األساليب المستخدمة تعمل علي المشاركة اإليجابية للمعلمي أن  التدريبية
تستخدم أساليب متنوعة في التدريب مثل:)التعلم التعاوني ا العصف الذهني ا ، و التدريب 

منها مثل   بعض إال أن هناك ضعف ومشكالت في ال. ورش العمل ا والمناقشة والحوار(
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يتم تدريب المعلمين علي  ، وال أساليب التدريب ال تتالءم مع التقنيات الحديثةأن 
أساليب عملية تطبيقية في تنفيذ وال يتم توظيف ، بحث المستمرال استخدام إلنترنت في

وال يتم تدريب المعلمين علي توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة في تعليم  ، التدريب 
 نفس التعليق علي المحور األول . ضعف اإلمكانات عه الكبار، ومرج

أماكن لراحة المعلمين مثل جد يو أنه  بيئة التدريب  لواقع أكدت نتائج الدراسة بالنسبةـ 
البيئة   منها مثل أن إال أن هناك ضعف ومشكالت في البعض  )حمامات ا مقصف(.

، صعوبة  معلمينال التي يتدرب به المعلمون ال تبعث علي الراحة الكافية في نفوس

، وهذه مرجعه  المادية الالزم للتدريب االمكانات ، قلة الوصول إلي مكان انعقاد التدريب 

في اإلمكانيات، وعقد التدريبات بعواصم المحافظات أو باإلدارات التي تبعد ضعف 
 عن الكثير من القري والنجوع. 

يجابيات المتعلقة اإل أوضحت الدراسة عن وجود بعض  لواقع محتوي التدريب  وبالنسبةـ 
ويعمل علي تطور ، التفكير اإلبداعيتحفز المحتوي التدريبي علي  بهذا الجانب مثل

يراعي الخبرات  ، ويتالءم مع األمكانات المادية المتوفرة، و ي المهني للمعلمالمستو 
يتميز ، و يجمع بين الجانبين النظري والتطبيقيوويتميز بالتجديد، ، السابقة للمعلمين

علمين.وهذه يساهم محتوى التدريب في تنمية مهارات التدريس للم ،بط والتسلسلترابال
من العاملين بهيئة تعليم   محتوي التدريبي والمدربين مرجعه أن المسئولين عن وضع ال

 الكبارأي، ملمين بواقع معلم. 

االعالن المسبق للتدريب تأكد انه يتم  بالوقت المستغرق في التدريب  فيما يتعلقـ و
داف البرنامج  إال أن هناك بعض التقصير مثل الوقت المستغرق أله .ت كاف للمعلمبوق

والوقت  زء من وقت التدريب في أمور جانبية احيانًا، جغير كافي، ويهدر  التدريبي 
وهذا مرجعه  وهذا   المستغرق للجلسة التدريبية ال يتناسب مع االنشطة والفعاليات،
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ية التدريب أو لبعض المدربين انفسهمفيتم  أهم قلة وعي بعض المعلمين ب مرجعه 
 التطرق ألمور جانبية. 

وجود بعض اإليجابيات المتعلقة بهذا  ن،المدربو  بواقعأظهرت النتائج المرتبطة ـ و
تمكن المدرب من مهارات ادارة  ، توفير جو من الثقة واإليجابية للمتدربين مثل الجانب 

يحرص علي تحقيق أهداف ، ون وآرائهم ربيوقت التدريب، يهتم المدرب بأفكار المتد 
ل االنتقال من  ن وصول المتدربين لمستوي الفهم المحدد قبويتأكد م  ،البرنامج التدريبي

أن ، ويوجد بعض الضعف في والتفاعل يحفـــزهم علـــي المناقشة و جزء إلي آخر،
ضعف  عة ، وربما هذه مرجقدرات المدرب غير مناسبة لتوظيف التكنولوجيا التعليمية

 اإلمكانات وليست المشكلة في المدرب. 

تتناسب مع أهداف  األساليب التقويميةأن تأكد  تقويم التدريب  بواقع فيما يتعلقـ و
يشارك المعلمون في  ، والتدريب، ويوظف التقويم القبلي للمعلمين قبل بدء التدريب 

يتم متابعة وتقويم   و  ،ويتم التقويم بشكل دوري مستمر طوال فترة التدريب ، تقويم التدريب 
منها   إال أن هناك ضعف ومشكالت في البعض . لمتعلمينأثر التدريب بمكان عمل ا

يتم اعتماد نتائج التقويم   ، والعناصر التدريب تقويم  ال يشتمل علي جميع المثل أن 
تركيز بعض المدربين علي بعض ، وهذا مرجعه كأحد أدوات التقويم السنوي للمعلم

بألخذ بتقويم المتدربين من   وربما ألن القانون ال يسمحند التقويم، ا عالعناصر بعينه 
علم سنويَا، أو ألن معظم المعلمين يعملون باألجر فهم خالل التدريب في تقييم أداء الم

 غير دائمين في العمل. 
 
 



- 66 - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   ً العصر علي ضوء متطلبات  لتدريب معلم الكبار: التصور المقترح ثانيا
 .الرقمي

م بتدريب معلم ة التصور المقترح من حقيقة أن األهتمالسفتنطلق ف     
س اختيار؛ ومن ثم الكبار في العصر الرقمي اصبح ضرورة وفرض، ولي 

فإن البرامج التدريبية التي تقدم للمعلم مهما كان حجمها، أذا لم يراعي فيها 
تدريب المعلم علي استخدام وتوظيف التقنية الحديثة ستكون برامج يشوبها 

   وبعيدة كل البعد عن الواقع الحالي.   قص الن 
 أسس ومنطلقات التصور المقترح:

علي العديد من األسس والمرتكزات من يؤسس التصور المقترح      
 أهمها ما يلي:

ـ االطالع علي الدراسات والبحوث واألدبيات المرتبطة بتدريب معلم الكبار. والتي تم   1

 الية. تناول البعض منها بالدراسة الح

 تدريب معلم الكبار، والتي تم رصدها بالدراسة.ـ التعرف علي التحديات التي تواجه  2

لي الواقع  الراهن لتدريب معلم الكبار، وقد تم تناولها بالدراسة من التعرف ع -ـ 3

وذلك بهدف التعرف علي  الجانبين النظري، والتطبيقي من خالل الدراسة الميدانية؛ 

 ية التي تواجه تدريب معلم الكبار. والسلب النتائج اإليجابية 

 : المقترح أهداف التصور
التصور المقترح، وكذلك األسس  في ضوء الفلسفة التي ينطلق منها     

 التي يرتكز عليها تم تحديد أهم األهداف وهي كالتالي: 
 لكبار تتماشي مع العصر الرقمي.ـ محاولة التوصل لبرامج تدريبية لمعلم ا

 كلة تدريب معلم الكبار بمصر بأساليب جديدة وغير تقليدية. علي مشالتغلب ـ 
ئولين عن التدريب إلي مضاعفة األهتمام  توجيه هيئة تعليم الكبار وبخاصة المس ـ 

 بتدريب معلم الكبار, وتوفير كل األمكانات المادية والبشرية الالزمة لذلك.

 من أجل التطوير أسلوب حياة. تغيير التعليم الستمر، والتعلم مدي الحياة، وال ـ دعم فكرة 
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 إجراءت وآليات تنفيذ التصور المقترح: 

في واآلليات ور المقترح تنفيذ مجموعة من اإلجراءات يتطلب تحقيق أهداف التص     

 ضوء األمكانات المادية والبشرية المتاحة وهي كالتالي: 

كب ف تتوابوضع أهدا أهداف برامج تدريب معلم الكبارـ إعادة النظر في 1

  مع متطلبات العصر الحالي وتلبي احتياجات المعلمين:

 إجراءات وآليات التنفيذ: 

اكساب المعلمين كل ما هو جديد في مجال التقنية الحديثة،   أهداف تعمل علي ـ إيجاد 
 وبخاصة تكنولوجيا التعليم. 

ر عند  ن خبرات بعض الدول التي حققت طفرة في مجال تدريب معلم الكبا ـ االستفادة م

 التدريب. أهدافوضع  

لمراكز المتخصصة ـ االستفادة  أهل الخبرة في مجال تعليم الكبار مثل خبراء التربية وا

 أهدف برامج التدريب.  وضعفي هذا المجال؛ عند 

دف برامج تدريب معلم، ومن ثم أه احتياجات المعلمين المهنية جيدًا قبل وضعـ دراسة 

 . ادة كفاءة المعلمينزيعلي وضعها في االعتبارن بحيث تعمل 

 تقليدي. الحد من استخدام المعلم لألسلوب اإللقائي ال  ـ إيجاد أهدف تعمل علي
 في وضع األهداف التربوية. ـ اشراك بعض المعلمين 

في بداية  في مقدمة أي عرض، أو كتابتها من قبل المدربـ وضع  األهدف 
 أي تدريب.

 صياغتها ووضوحها. أكد من دقة لتة وابدق أهداف البرامج التدريبية ـ  مراجعة
 د وضع األهدافكل من: اختالف مؤهالت وثقافات وبيئات المعلمين عنـ مراعاة 

 . التدريبية 

الكبار بتنمية نفسه ذاتياً، بحيث يكون باحث وفي  قيام معلم  ـ إيجاد أهدف تعمل علي
 حلة تطور مستمر .  
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دمة في البرامج المستخاألساليب والوسائل التعليمية ـ توفير وتطوير 2
  لتتواكب مع متطلبات العصر الحالي:التدريبية 

 إجراءات وآليات التنفيذ: 

 ة. التنويع في أساليب التدريب بما يتالءم مع التقنيات الحديثـ 
المعلمين علي استخدام إلنترنت في البحث  لتدريب  ـ توفير قاعات مجهزة بالحاسب 

ار علي توفير تلك القاعات، يمكن التنسيق  يم لكبالمستمر. وفي حال عدم قدرة هيئة تعل 
القاعات التابعة لها بكل من: مراكز  بين هيئة تعليم الكبار والمحافظة لألستفادة من

أو األستفادة من القاعات التابعة  لألحياء أوالتربية والتعليم  اإلعالم وقصور الثقافة 
بين المتخصصين في هذا بالمدر المجهزة باألجهزة، أو توفير معمل مجهز متنقل، ومزود 

 المعلمين.  المجال؛ ليجوب المحافظات متنقل بين االحياء بل والقري بهدف تدريب 
لتدريبات، ألكساب المعلمين بعض زيادة األساليب العملية التطبيقية عند تنفيذ اـ 

 المهارات.
 ب. توفير أساليب تعمل علي زيادة المشاركة اإليجابية للمعلمين أثناء التدري ـ
 وفير وسائل التكنولوجيا الحديثة لتدريب المعلمين علي توظيفها في تعليم الكبار.ت ـ
أسلوب التدريب عن بعد للمعلمين مما يساعد علي التدريب في أي مكن إستخدام ي ـ

 وقت أو أي مكان، وسيكون مفيد أكثر لمتدربي المناطق النائية. 
وتمنع الملل  وال تشعر المتدرب  لمينمعال متنوعة فعالة تجذب  إستخدام أساليب تدريب  ـ

 بالتعب. 
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  :التدريبجاذبة ومشجعة علي بيئة ـ توفير 3

 يات التنفيذ: إجراءات وآل

توفير بيئة تبعث الراحة في نفوس المعلمين مثل )مساحة القاعة تكون مناسبة للعدد،  ـ
 وتوافر كل من النظام، والهدوء، والتهوية واإلضاءة الجيدة بالقاعة(. 

 ير التجهيزات الالزمة مثل)ماء الشرب، والمقاعد، ومكان لفترة الراحة(.توف ـ
الزمة مثل)والمعينات التدريبية، والمراوح أو مكيفات الهواء والمعدات ال توفير األجهزة ـ

 أو الدفايات،  والتوصيالت الكهربائية(.
القاعة  ث بترتيبات الجلوس ذات أهمية كبيرة في التدريب حيث أن شكل وضع األثا ـ

 ها. يعطي المتدربين إشارة مبكرة حول طبيعة البرنامج التدريبي ويؤثر علي توقعاتهم ل
توفير مكان يسهل وصول المعلمين إليه عند انعقاد التدريب وبالنسبة للمحافظات  ـ

والمناطق النائية مثل جنوب سيناء.. وغيرها يمكن قيام هيئة تعليم الكبار بتوفير وسيلة  
أحضار المعلمين للتدريب ثم العودة بهم ألماكن أقامتهم. أو بالتنسيق  م بموصالت تقو 

 ة نقل مجانية للمعلمين.ر وسيلمع المحافظة لتوفي
  ـ توفيرمحتوي تدريب مفيد ومشوق للمعلم:4

 إجراءات وآليات التنفيذ: 

عند تحديد المحتوي التدريبي يجب أن يؤخذ في االعتبار )من هو المتلقي؟، وما هي   ـ
 داف؟، وما هي المدة الزمنية؟(.ألها
األنماط التالية) من العام يتبع  أن يتميز المحتوي التدريبي بالترابط والتسلسل علي أن ـ

إلي الخاص، ومن المعلوم إلي المجهول، ومن النظري إلي العملي، ومن السهل إلي 
 المعقد أو الصعب، ثم التسلسل الزمني(.
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مل) المقدمة، لب الموضع، تلخيص النقاط  تش يجب تقسيم المحتوي إلي أقسام  ـ
 الرئيسية، ثم الختام(. 

 ات والمعينات التدريبية. المعد  تحديد متي يتم استخدام ـ
 تحديد اإلطار الزمني لكل خطوة أو عملية.  ـ
 يراعي عند وضع المحتوي أن يعمل علي تحفيز المتدربين علي التفكير اإلبداعي.  ـ
ات السابقة للمعلمين، بحيث يتم تقديم جديد كل مرة  خبر يراعي عند وضع المحتوي ال ـ

 هم السابقة في حل مشكالت تعليم الكبار. خبرات في مجال تعليم الكبار، مع توظيف
 أن يجمع المحتوي بين الجانبين النظري والتطبيقي جنبا إلي جنب. ـ

  ـ تحديد وقت كافي ومناسب لكل ما يتعلق بالتدريب وااللتزام به:5

 ليات التنفيذ: وآ إجراءات

يب علي  التدر  من خالل عمل صفحة إلدارة االعالن المسبق للتدريب بوقت كاف للمعلم ـ
مستوي الهيئة والمديري وأخيرًا علي مستوي اإلدارة بحيث يحدد عليهم المواعيد قبل 
التريب بفترة كافية تسمح للمعلم بالحضور، ويمكن عن طريق البريد اإلليكتروني أو 

 خيرًا من خالل اخطار ورقي.وأ التليفون،
 ص وااللتزام به. أو نق  تحديد وقت مالئم ألهداف البرنامج التدريبي دون زيادة ـ
وضع بعض الضوابط أو قواعد العمل في بداية البرنامج التدريبي، والتي تمنع   ـ

 استغراق أي وقت في أمور جانبية. 
 ية. ريب تخصيص وقت مناسب لالنشطة والفعاليات في كل جلسة تد  ـ
 .الحضور واالنصراف والراحة المحددة بخطة البرنامج التدريبيااللتزام بمواعيد  ـ
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  تدريب مرهون بمدرب كفء يقوم بأدواره كما ينبغي: أيـ نجاح 6

 إجراءات وآليات التنفيذ: 

 أن يوفر المدرب جو من الثقة واإليجابية للمتدربين في بداية واثناء التدريب. ـ
 ة عند التدريب.يف التكنولوجيا التعليميتوظيكون قادر علي   ـ
 يكون ملم بتقنية توصيل المعلومات. ـ
 .ملم باحتياجات المتدربينن يكو  ـ
 يتمكن من مهارات ادارة وقت التدريب. ـ
 يهتم بأفكار المتدربين وآرائهم ويحترمها أيًا كانت. ـ
 يحرص علي تحقيق أهداف البرنامج التدريبي.  ـ
دد قبل االنتقال من جزء إلي آخر في دربين لمستوي الفهم المحلمتيتأكد من وصول ا ـ

 البرنامج التدريبي. 
 والتفاعل.  يحفـز ويشجع المتدربين  علي المناقشة ـ
 قادر علي إدارة وقيادة المتدربين لتحديد المشاكل واقتراح الحلول. ـ
 يستعمل األمثلة والقصص والتشبيه للتوضيح. ـ
 دعابة التي تتماشي مع عادتنا وقيمنا. ال البهجة أويوفر جو من  ـ
 ان. يوفر بيئة تركيز جيدة تمنع تشتت األذه  ـ

  بنجاح: متابعة وتقويم التدريبـ 7

 إجراءات وآليات التنفيذ: 

 إستخدام أساليب تقويمية تتناسب مع أهداف التدريب. ـ
 أن يشتمل التقويم علي جميع عناصر التدريب. ـ
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 مين قبل بدء التدريب.معلالقبلي للتوظيف التقويم  ـ
 أن يشارك المعلمون في تقويم التدريب. ـ
 م بشكل دوري مستمر طوال فترة التدريب.أن يتم التقوي ـ
 أن يتم متابعة وتقويم أثر التدريب بمكان عمل المتعلمين. ـ
 التنويع في أساليب التقويم المستخدمة. ـ
 لمعلم. ي لالتقويم كأحد أدوات التقويم السنو اعتماد نتائج  ـ

 ضرورة توظيف وتوجيه التدريب إلعداد نموذج لمهارات المعلم الرقمي:ـ 8
 إجراءات وآليات التنفيذ:  
 من خالل مايلي:  تدريب معلم الكبار علي الوصول للمعرفة أـ
 . المستودعات الرقمية ـ
 . المنصات التعليمية ـ
 .بيئات التعلم ـ
 . شبكات التواصل المختلفة ـ

 :بار بحيث يكون قادر علي انتاج المعرفة وتحويلها إلي كل منالكتدريب معلم  ب ـ
 . فيديوهات  ـ
 . وس رقميةدر ـ
 . اصوات رقمية ـ

 وضعها علي ما يلي.   قيام المعلم بنشر المعرفة التي أنتاجها  من خالل ج ـ
 . المستودعات الرقمية ـ
 . ت التعليميةالمنصا ـ
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 .بيئات التعلم ـ
 . شبكات التواصل المختلفة ـ

 ما يلي.  توظيف هذه المعرفة  من خالل د ـ
ية البحث عن مصادر المعلومات وتعلم كيفية  : أي يعلم الطالب كيفتعلم للمعرفة ـ

 التعلم لإلفادة من فرص التعلم مدي الحياة.
كفايات التي تؤهله بشكل عام لمواجهة : اكساب المتعلم التعلم للعمل وذلك من خالل ـ

 انتقاء مهارات العمل المناسبة له.ة و المواقف الحياتية المختلف 
اب المتعلم لمهارات فهم الذات واآلخرين  من خالل: اكتس تعلم للتعايش مع األخر ـ

 وإدراك أوجه التكامل فيم بينهم واألستعداد لحل النزاع وتسوية الخالفات.
القريب, فى حدود ما ضرورة البدء فى تنفيذ التصور المقترح علي المدى  يرى الباحث 

نه يركز متاح من أمكانات مادية وبشرية ، حيث يتماشى مع الوضع الراهن، كما أهو 
على األستفادة من كل المتاح بهيئة تعليم الكبار، والمحافظات واألحياء والتربية والتعليم  
مع مراعاة توفير كل متطلبات التصور مثل: تخصيص االعتمادات والموازانات المالية  

هزة لتدريب معلم الكبار، ومدربين قادرين علي تدريب معلم مج لالزمة لتوفير قاعات ا
 ث يصبح معلم رقمي  ..إلخ علي المدى البعيد. الكبار بحي
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 .112. ص2014والترجمة ، 
مجلة جيل العلوم اإلنسانية ، اإلليكتروني ركيزة مجتمع المعرفةالتعليم ( لطيفة علي الكميشي، 30)

 .141، ص2016زائر، أكتوبر (، مركز جيل البحث العلمي، الج24)، العدد واالجتماعية
 .179( محمد فتحي عبد الهادي،مرجع سابق، ص31)
األردنية الهاشمية،   ، عمان ـ المملكةتعليم الكبار في الوطن العربيهيم وآخرون، ( إبراهيم محمد إبرا32)

 .304. ص2009دار الفكر، 

 .117ق، صمحمد فتحي عبد الهادي، مرجع ساب (33)

 .128ق، صمرجع ساب نبيل علي، (34)

جوانا للنشو ، القاهرة، دار التعليم والتعلم في ظل االجهزة المحمولة( جمال علي خليل الدهشان، 35)
 .61. ص2015والتوزيع، 

، رسالة دكتوراه غير القتصاد الرقمي والفجوة الرقمية في الوطن العربيامصطفي مهدي حسين،  (36)

 .1. ص2007ة، والعراق، اإلدارة واالقتصاد، وجامعة البصر منشورة، كلية
 .150( لطيفة علي الكميشي، مرجع سابق، ص37)

 .128مرجع سابق، ص نبيل علي، (38)

 .179ـ 116مد فتحي عبد الهادي، مرجع سابق، ص صمح (39)

اهرة، المركز  ، القالمنهج الرقمي وتأثيره علي مجتمع المكتبات والمعلومات( طارق محمود عباس، 40)
 .15. ص 2004والتوزيع،  األصيل للطبع والنشر

. 2008، القاهرة،  ار وتعليم الكب  المصري لمحو األميةني التقرير الوط( الهيئة العامة لتعليم الكبار، 41)
 .13ـ 12ص ص

 .  65ـ 64ل وآخرون، مرجع سابق، ص ص( كارل روي42)
 .74. ص2003، الدار الهندسية للنشو ، ، القاهرةمهنة التعليم( صالح توفيق وآخرون، 43)
 . 71( محمد علي وآخرون، مرجع سابق، ص44)
 .72ـ 71( نفس المرجع السابق، ص ص45)
لدون  للدراسات ، الكويت، مركز بن خيم الكبار منظور استراتيجيتعلين زاهر، ( ضياء الد46)

 .157. ص1993االنمائية، دار سعاد الصباح، 
 .15( محمد قاسم مقابلة، مرجع سابق، ص47)

 .75ـ 74مرجع سابق، ص ص منعم الكرمي، جمال عبد ال (48)

 16ـ 15( محمد قاسم مقابلة، مرجع سابق، ص ص49)
، ترجمة وتعريب: عبد العملينقل أثر التدريب إلي الواقع دبليو نيوسنروم،  لـ برود وجون ( ماري ا50)

 .     26، ص2010الفتاح السيد النعماني، القاهرة، مركز الخبرات المهنية لإلدارة )بيمك(، 
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هرة, , القا األسس العلمية لمنهج البحث فى العلوم التربوية والتربية البدنية( صالح السيد قادوس, 51)

 .31, ص. 1995عارف, دار الم

, منهجية البحث العلمي وتطبيقاته في الدراسات التربوية و النفسية, ( حمدي أبو الفتوح عطية52)

 .26, ص 1996القاهرة,  دار النشر للجامعات, 

 

 (1ق )ملح
 االستبانة في  صورتها النهائية

 استبانة
 قمي للتعرف على واقع تدريب معلم الكبار في العصر الر

 إعداد

 خالد منصور غريب حسين /د
 

 السيد األستاذ/                     المحترم
                                               

 السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته

  " تصور مقترح لتدريب معلم الكبار في العصر الرقمي" : بعنوان راسة علمية باحث بديقوم ال
معلم الكبار بهدف  إعداد "استبانة" تطبق على لهدف من دراسته قام بحقق الباحث اولكى ي      

ء  قدر من غيركم على أداأنتم تعايشون واقع التدريب( إنكم أوالباحث يدرك )و التعرف على واقع تدريبه. 
 ًً نااالستبانة التى بين أيديكم، و ضما تكم الصريحة الموضوعية على فقراتهذه المهمة, بإجابا

ى  نرجو عدم كتابة االسم، مع مراعاة وضع  ألحرية إبداء الر  ئج ذات قيمة حقيقية وحصول على نتالل
تتفق ووجهة ( أمام إحدى االختيارات الثالثة )نعم( )إلى حد ما( )ال( لكل عبارة والتى ✓) عالمة

 نظركم.

 جزيل الشكر و التقدير على تعاونكموتقبلوا 

 

 

 احثــــالب
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 ت األساسيةالبيانا

 
  ........................................................................................... : ) اختياري (االسم

   .................................................................................................... المحافظة: 
 ......................................................................................... اإلدارة:

  ..................................................................................................... الوظيفة:
  .............................................................................................. : ىالمؤهل الدراس

 )       ( ى  غير تربو            )       (   ى  تربو              نوع اإلعداد:   
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 اف البرامج التدريبية:أهداألول: واقع المحور 

 االستجابة العبارات م
 ال إلى حد ما نعم

    يتم اطالع المعلمين علي علي أهداف البرامج قبل التدريب. 1

في مجـال تكنولوجيـا التعلـيم لمواكبـة ما هو جديد  المعلمين بكلتكسب البرامج  2
 تحديات العصر.

   

    يبية بوضوح.تصاغ أهداف البرامج التدر  3
    احتياجات المعلمين المهنية.  البرامج تلبي  4
    تحد من استخدام األسلوب اإللقائي التقليدي. 5
    البرامج في زيادة كفاءة المعلمين.تساهم  6
    الفرصة للمعلمين لتحمل مسئولية التنمية الذاتية.برامج  تتيح ال 7
 أهداف أخرى )مرجو ذكرها( - 8

-........................................................... 
   

 : البرامج التدريبيةاألساليب والوسائل التعليمية المستخدمة في  واقعالمحور الثاني: 
 االستجابة العبارات م

 ال إلى حد ما معن
    يتم التنويع في أساليب التدريب بما يتالءم مع التقنيات الحديثة. 1
    ن علي استخدام إلنترنت في البحث المستمر.ميالمعلتدريب  يتم 2
    يتم توظيف أساليب عملية تطبيقية في تنفيذ التدريب. 3
    لمين أثناء التدريب.تعمل األساليب المستخدمة علي المشاركة اإليجابية للمع 4
    الكبار.يتم تدريب المعلمين علي توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة في تعليم  5
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تستخدم أساليب متنوعة مثل:)التعلم التعاوني ـ العصـف الـذهني ـ ورش العمـل  6
 ـ والمناقشة والحوار(

   

 أساليب أخرى )مرجو ذكرها( - 7
 

   

 ريب:التد بيئة واقعلمحور الثالث: ا
 االستجابة العبارات م

 ال إلى حد ما نعم
    لمعلمين.بيئة تبعث الراحة في نفوس ايتم توفير  1
    يسهل الوصول إلي مكان انعقاد التدريب. 2
    االمكانات المادية )المعدات واألثاث الالزم للتدريب(. توافر 3
    (.يوجد أماكن لراحة المعلمين مثل )حمامات ا مقصف 4
 معايير أخرى ) مرجو ذكرها ( 5

-………………………………………………. 
-………………………………………………. 
-………………………………………………. 

   

 :: واقع محتوي التدريبالمحور الرابع
 االستجابة العبارات م

 ال إلى حد ما نعم
    يحفز محتوي التدريب علي التفكير اإلبداعي.  1
    معلم.توي المهني للالتدريبي المسيطور المحتوي  2
    يتالءم المحتوي التدريبي مع األمكانات المادية المتوفرة. 3
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    خبرات السابقة للمعلمين.لي المحتوي ايراع 4
    يتميز محتوي التدريب بالتجديد والحداثة.  5
    يجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي 6
    لسل.المحتوي التدريبي بالترابط والتسيتميز  7
    يساهم محتوى التدريب في تنمية مهارات التدريس للمعلمين. 8

 أخرى ) مرجو ذكرها ( 9
-………………………………………………. 
-………………………………………………. 
-………………………………………………. 

   

 :الخامس: الوقت المستغرق في التدريب المحور

 العبارات م
 االستجابة

 ال إلى حد ما نعم
    يب بوقت كاف للمعلم .المسبق للتدر يتم االعالن  1
    يالئم الوقت المستغرق مع أهداف البرنامج التدريبي. 2
    كبير من وقت التدريب في أمور جانبية احيانًا.ء ر جز ي هد 3
يتناسااب الوقاات المسااتغرق للجلسااة التدريبيااة مااع االنشااطة والفعاليااات فااي كاال  4

 جلسة.
   

 أخرى ) مرجو ذكرها ( 11
-………………………………………………. 
-………………………………………………. 
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  :المحور السادس: المدربون 
 جابةاالست العبارات م

 ال لى حد ماإ نعم
    يوفر جو من الثقة واإليجابية للمتدربين. 1
    المام المدرب باحتياجات المتدربين. 2
    التعليمية.تتوافر لدي المدرب قدرات مناسبة علي توظيف التكنولوجيا  3
    من مهارات ادارة وقت التدريب.تمكن المدرب  4
    ين وآرائهم.يهتم المدرب بأفكار المتدرب 5
    يحرص المدرب علي تحقيق أهداف البرنامج التدريبي. 6
وصول المتدربين لمستوي الفهم المحدد قبال االنتقاال مان جازء إلاي يتأكد من  7

 آخر في البرنامج التدريبي. 
   

    والتفاعل. يحفز المتدربين  علي المناقشة 8
 أخرى ) مرجو ذكرها ( 9

-………………………….……………………. 
-………………………….……………………. 
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 :المحور السابع: تقويم التدريب

 اراتـــالعب م
 االستجابة

 ال إلى حد ما نعم
    تتناسب األساليب التقويمية مع أهداف التدريب.  1
    ي جميع عناصر التدريب.تقويم عليشتمل ال 2
    يوظف التقويم القبلي للمعلمين قبل بدء التدريب. 3
    في تقويم التدريب.مون المعلارك يش 4
    يتم التقويم بشكل دوري مستمر طوال فترة التدريب. 5
    يتم متابعة وتقويم أثر التدريب بمكان عمل المتعلمين. 6
    تقويم السنوي للمعلم.تقويم كأحد أدوات اليتم اعتماد نتائج ال 7
 أخرى ) مرجو ذكرها ( 8

-…………………………………….…………. 
-………………………………………………. 
-………………………………………………. 

   

 معلم الكبار في العصر الرقمي. تحسين تدريب لنرجو ذكر أى مالحظات أو مقترحات ترى أنها مفيدة 
 .............................................................................................................  
 .............................................................................................................  
 .............................................................................................................  
 .............................................................................................................  
 .............................................................................................................  
 .............................................................................................................  
 .............................................................................................................  




