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ملدص:
ىدفت الدراسة الحالية إلى تحديد كفايات معمـ تعميـ الكبار فى ضوء التحوؿ الرقمى
لممجتمع المصرى مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعات مصر ،وتـ تطبيؽ استبانو
الكترونياً عمى عينو مف أعضاء ىيئة التدريس بمغ عددىا ( )03عضو مف جامعة (القاىرة ،
حمواف ،عيف شمس ،المنصورة  ،بنيا،بنى سويؼ  ،كفر الشيخ ،دمنيور ،طنطا) وتتضمف

االستبانو ( )7محاور ىى الكفايات (الشخصية )(،المينية )(،ال كاديمية)(،الثقافية
واالجتماعية)(،التكنولوجية والرقمية)( ،الخالقية)(،إدارة الصؼ) بواقع ( )56عبارة ىى
معارؼ وميارات واتجاىات يجب أف يمتمكيا معمـ تعميـ الكبار فى ضوء التحوؿ الرقمى
لممجتمع المصرى  ،وأوصت الدراسة بضرورة:
 التطوير المستمر لكفايات معمـ الكبار بما يتناسب مع متطمبات التحوؿ الرقمى.
 التخطيط لبرامج تكويف معمـ الكبار مع وضع أىداؼ واضحة ومحددة تتناسب مع متطمبات
التحوؿ الرقمى ويمكف قياسيا.
 وضع سياسة موحدة ومناسبة لتحديات القرف الحالى لعممية تكويف معمـ الكبار عمى
مستوى كميات التربية  ،وكذلؾ انتقاء واختيار معممى الكبار الراغبيف في العمؿ بيذا
المجاؿ.
 تطوير برامج إعداد معمـ الكبار ،بحيث تنمى كفايات التدريس ،والتدريب عمى التكنولوجيا
الحديثة ،واستخداماتيا في التعميـ.
 حرص المجتمع عمى توفير فرص عمؿ لممتحرريف مف المية لضماف حياة كريمة.
 توظيؼ التقنيات الحديثة والرقمية لمتعميـ في مجاؿ محو المية وتعميـ الكبار.
 زيادة الوعي ببرامج محو المية مف خالؿ الحمالت اإلعالمية واالتصاؿ الجماىيري.
 تفعيؿ دور المجتمع المدني فى المشاركة مادياً وثقافياً فى برامج محو المية وتعميـ
الكبار.

الكممات المفتاحية  :كفايات معمـ تعميـ الكبار -التحوؿ الرقمى.
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The staff members vision of the adult education teacher’s competencies
in light of the Egyptian community digital transformation

Abstract:
The current study aimed to determine the competencies of adult
education teachers in light of the digital transformation of the Egyptian
society from the point of view of faculty members in Egyptian universities,
and an electronic questionnaire was applied to a sample of faculty members,
which reached 30 members from the University (Cairo, Helwan, Ain Shams,
Mansoura, Benha, Beni Suef, Kafr El Sheikh, Damanhour, Tanta) and the
questionnaire includes (7) axes: (personal) competencies, (professional),
(academic), (cultural and social), (technological and digital), (ethical),
(management The class (65) phrases are knowledge, skills, and attitudes that
an adult education teacher should possess in light of the digital transformation
of Egyptian society. The study recommended that:
• Continuous development of adult teacher competencies in line with the
requirements of digital transformation.
• Planning for adult teacher training programs with setting clear and specific
goals commensurate with the requirements of digital transformation and
can be measured.
• Establishing a unified policy appropriate to the challenges of the current
century for the process of training adult teachers at the level of colleges of
education, as well as selecting and selecting adult teachers willing to work
in this field.
• Developing adult teacher preparation programs to develop teaching
competencies, training on modern technology, and its uses in education.
• Society's keenness to provide job opportunities for those who are freed
from illiteracy to ensure a decent life.
• Employing modern and digital technologies for education in the field of
literacy and adult education.
• Increasing awareness of literacy programs through media campaigns and
mass communication.
• Activating the role of civil society in participating financially and
culturally in literacy and adult education programs.
Key words:Competencies
transformation
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مكدمة الدراسة:
تواجو المجتمعات اليوـ مجموعة مف التحديات التي تستمزـ ضرورة القياـ بمراجعات
شاممة وجذرية عمى كافة الصعدة وكافة النظـ والنساؽ المختمفة ،سواء أكانت نظماً وأنساقاً
اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو تربوية أو سواىا ،ولقد أدت ىذه المراجعات إلى تبدؿ
الكثير مف الرؤى والفكار القديمة التي قادت الممارسات اإلنسانية لجياؿ طويمة ،وتولدت
مرحمة جديدة مف مراحؿ التطور الحضاري التي تعيشيا البشرية  ،مرحمة تعتمد بشكؿ كبير
عمى وجود إنساف يستند عمى قواه اإلبداعية لتعبر عف نفسيا  ،إنساف ينشط ويتفاعؿ بال
قيود مع عالـ كثيؼ المعرفة ،عالـ ال متناىي الحدود مف خالؿ مصادر وأدوات متعددة
ومتنوعة لمحصوؿ عمى ىذه المعرفة واإلفادة مف معطياتيا في تجويد حياتو ،إنساف ينشط
ويتفاعؿ مع عالـ جديد تستند أفكار الناس وممارساتيـ فيو إلى مجموعات مف القيـ والمبادئ
التي تختمؼ كميا عف القيـ والمبادئ التي قادت ووجيت الحركة البشرية إباف عصر الصناعة
والتى لـ تعد صالحة لمتمكيف في المرحمة الجديدة التي تسيطر فييا التكنولوجيا الرقمية(دعاء
محمد أحمد.)703 :8302،
ويطمؽ عمى العصر الحالى "العصر الرقمى" أو "العصر التكنولوجى" نظ ارً لمطفرة

التكنولوجية التى تميزه  ،حيث أصبح االعتماد عمى الوسائؿ التكنولوجية أم ارً ال مفر منو،
ويتعمؽ بكافة جوانب الحياة المختمفة(.جماؿ عمى الدىشاف وىزاع عبد الكريـ )2 :8306،

فمع ظيور التكنولوجيا الرقمية تغير العالـ بشكؿ كبير ومستمر ،فقد حدثت تغيرات
كبيرة فى الح ياة المينية والشخصية لألفراد فى جميع أنحاء العالـ ،مما أثر عمى جميع جوانب
المجتمع  ،وأصبحت اآلف جزءاً ال يتج أز مف تفاعؿ الناس سواء أكاف فى العمؿ أو التعميـ أو
الوصوؿ إلى المعمومات والمعارؼ)Eurbean Union,2014:14(.

والتطور الذى تشيده البشرية اليوـ فى شتى مناحى الحياة ،بسبب االنفجار المعرفى
والتسارع التقنى وسيولة االتصاؿ والتواصؿ بيف البشر أوجد تحديات كبيرة أماـ الناس
جماعات وأفراد ،والوسيمة الساسية لمواجية ىذه التحديات ىو التعمـ  ،الذى لـ يعد مقصو ارً
عمى أطفاؿ المدرسة وشباب الجامعات ،إنما تعداه إلى الكبار ،فأصبحت مفاىيـ "التعمـ
لمجميع"و" التعمـ مدى الحياة" و"التعمـ المستمر"ىى المعبر الحقيقى عف ىذه الحالة
اإلنسانية (.غدير فنوف)077 :8305،
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ويمثؿ تعميـ الكبار أحد جوانب التنمية حيث يمكف الكبار مف زيادة المعارؼ والمعمومات
والميارات التى تزيد مف قيمتيـ االجتماعية  ،وتزيد مف إنتاجيـ حيث يساعد تعميـ الكبار
بدرجو كبيرة فى دفع عجمة التطويربما يحقؽ أىداؼ التنمية  ،فتعميـ الكبار ال يقؿ أىمية عف
تعميـ الصغار انطالقاً مف أف التعميـ حؽ لكؿ مواطف كحقة فى الحياة والحرية سواء بسواء

ليحقؽ قيمة اإلنساف ويوفر المواطف المستنير  ،وعمى ذلؾ فإف أية استراتيجية لمتنمية فى أى
مجتمع  ،لف يكتب ليا النجاح المطموب  ،إال إذا أعطت لتعميـ الكبار فى خططيا وزنا يميؽ
بمكانة الكبار فى المجتمع ودورىـ البارز فى تشكيؿ مستقبمو(.مصطفى رجب :8305،

)800-808
وانطالقا مف الفرضيات التي يقوـ عمييا تعميـ الكبار ،المتمثمة في تغير مفيوـ الذات مف
االتكالية إلى االستقاللية ،وتصاعد دور الخبرة لدى المتعمـ الكبير ،ومواجية تحديات الحياة
باعتبارىا أساس استعداد الكبير لمتعمـ ،وبالتالي فإف تعميـ الكبار يتوجو نحو حؿ المشكالت
المجتمعية ،وىذا ما أكده مؤتمر ىامبورج ۷۹۹۱ـ (طمعت عبد الحميد.)۸-۱ : ۰۲۲٤ ،
وقد فرض التحوؿ الرقمى عمى المجتمع المصرى ومؤسساتو المختمفة ضرورة االستفادة مف
التكنولوجيا الحديثة لتكوف أكثر مرونة فى العمؿ وقدرة عمى التجديد واالبتكار ،لمواكبة
تحديات العصر المختمفة ومواءمة االحتياجات المتجددة بشكؿ مناسب لمتطمبات التحوؿ
الرقمى.
والثورة الرقمية مثمما أحدثت تغيي ارً في طبيعة ومالمح النشطة الحياتية بصفة عامة ،

فقد فرضت أيضا ضرورة إحداث تغييرات في طبيعة ومالمح البيئة التعميمية ،وكذلؾ أدوار
المعمـ وكفاياتو المختمفة المر الذي أدى إلى الدعوة إلى تعميـ يسيـ في تنمية ميارات
استخداـ التقنيات الحديثة واالستفادة منيا فى مختمؼ مجاالت الحياة بما يتناسب مع
متطمبات التحوؿ الرقمى لممجتمع المصرى.
وىذا يتطمب ضرورة إعادة النظر في طبيعة وفمسفة إعداد معمـ تعميـ الكبار بما يتناسب
مع متطمبات ىذا العصر الذى سمى "بالعصر الرقمى" بطريقة يمكف مف خالليا االستفادة مف
الجوانب االيجابية لمثورة الرقمية والتحوؿ الرقمى فى مجاؿ تعميـ الكبار بمصر.
وحيث أف المعمـ ىو العنصر البشرى الفعاؿ الذى يقع عمى عاتقة العبء ال كبر فى توظيؼ
أدوات التكنولوجيا الحديثة فى مجاؿ تعميـ الكبار ،وذلؾ بما يتوفر لديو مف معارؼ ميارات
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وقدرات واتجاىات ايجابية نحو تفعيؿ آليات التحوؿ الرقمى فى مجاؿ التعميـ وفى المجتمع ،
فمـ تعد ميمة المعمـ مقتصرة عمى تقديـ المعمومات باستخداـ الوسائؿ التقميدية وانما عميو
تعريؼ المتعمـ بأدوات العصر التى توفر لو فرص الحصوؿ عمى المعرفة مف مصادرىا
المختمفة العالمية واإلقميمية وكذلؾ التواصؿ مع اآلخريف.

مشهلة الدراسة:
يعػػيش اإلنسػػاف اليػػوـ فػػي دوامػػة مػػف التغيػرات المتجػػددة فػػي الفكػػر والعمػػـ والمعػػامالت
وأسػػاليب الحيػػاة التػػي تػػؤثر بػػدورىا فػػي حياتػػو ،وفػػي تطػػور المجتمعػػات ونموىػػا ،ولػػـ يعػػد أى
مجتمػػع فػػي العصػػر الحػػديث يحيػػى فػػي ظػػؿ خصائصػػو الذاتيػػة دوف أف يتػػأثر بغيػػره ،بعػػد أف
أسػػقطت وسػػائؿ االتصػػاؿ والمواصػػالت الح ػواجز بػػيف المجتمعػػات ،وال يسػػتطيع أي مجتمػػع أف
يصػػػػػػمد فػػػػػػي مواجيػػػػػػة ىػػػػػػذه التغيػػػػػػرات  -السياسػػػػػػية ،واالقتصػػػػػػادية ،والثقافيػػػػػػة ،والعمميػػػػػػة
والتكنولوجية ...الخ -أو حتػى المشػاركة فييػا مػا لػـ يكػف لديػو القػوى البشػرية المؤىمػة تػأىيالً

عمميػاً وتقني ػاً ،بمػػا يجعميػػا قػػادرة عمػػى معايشػػة ومسػػايرة التحػػديات التػػي أفرزتيػػا تمػػؾ التغي ػرات
(سمير عبد الحميد القطب.)۰ : ۷۹۹5 ،

وقػػد شػػيد العػػالـ فػػي مطمػػع القػػرف الحػػادي والعشػػريف تطػػو ارً مػػذىالً فػػي كافػػة منػػاحي الحيػػاة

وخاصة في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  ،ممػا أدى إلػى ظيػور مػا يسػمى بػالتحوؿ

الرقمػػى الػػذى يتطمػػب ضػػرورة أف تواكػػب المؤسسػػات التعميميػػة والتربويػػة متطمبػػات ىػػذا التحػػوؿ
وذلؾ بإعداد المعمميف وتأىيميـ مينياً وتربوياً وعممياً وتكنولوجيػاً  ،وفػي ضػوء ىػذه التحػديات،

لػػـ يعػػد مػػف المقبػػوؿ الثبػػات عمػػى الوضػػع الحػػالى لممؤسسػػات التعميميػػة  ،بػػؿ يجػػب المراجعػػة
الشػػاممة لألىػػداؼ التعميميػػة وب ػرامج إعػػداد المعمػػـ وتطػػوير كفاياتػػو لمواكبػػة المتطمبػػات الالزمػػة
لمتحوؿ الرقمى  ،ولذلؾ تفرض ىذه التحديات ضػرورة اإلفػادة مػف معطيػات التكنولوجيػا الرقميػة
فػػػي تطػػػوير النظػػػاـ التعميمػػػي والخػػػذ بفكػػػرة التعمػػػيـ الرقمػػػي ،ودمجػػػو فػػػي مجمػػػؿ الممارسػػػات
والنشػػػطة التعميميػػػة ،وىػػػو مػػػا يتطمػػػب إحػػػداث تغييػػػرات جذريػػػة فػػػى شػػػكؿ النظػػػاـ التعميمػػػي
ومضمونو ،فمسفتو وأىدافو ،قوانينو وتشريعاتو ،بنيتو وىياكمو ،خططو وبرامجو ...،الخ.
واستناداً إلى أف التعميـ حؽ أساسي مف حقوؽ اإلنساف ووسيمة لتحقيؽ االزدىار البشري

والتنمية المستدامة .فيعد توفير سبؿ مرنة لتعمـ المعارؼ والميارات والكفاءات والمؤىالت التي
تكتسب عف طريؽ التعميـ غير النظامي ،وضماف تمكيف كؿ مف الشباب والكبار مف بموغ
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مستويات مالئمة ومعترؼ بيا مف الكفاءات الوظيفية في القراءة والكتابة والحساب ومف
اكتساب الميارات الحياتية المناسبة وتسخير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتعزيز نظـ
التعميـ وتعزيز نشر المعرفة وامكانية الحصوؿ عمى المعمومات والتعمـ الجيد والفعاؿ وفعالية
تقديـ الخدمات (المنتدى العالمي لمتربية.)7٤ -۱۷ :۰۲۷6 ،
لذلؾ تيتـ الكثير مف الدوؿ المتقدمة بإعداد المعمـ وتييئتو وفؽ متطمبات التعميـ الرقمى
مف جية وبتطوير أدائو ورفع كفاياتو التعميمية لمواجو تحديات العصر الحالى والتغييرات التي
تشيدىا المجتمعات مف جية أخرى ،لف العنصر البشري أىـ الموارد وأثمنيا عمى اإلطالؽ.
وحيث أف المعمـ ىو العنصر الفاعؿ والمؤثر عمى نجاح وتحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية ،
لذا يصبح مف الصعب نجاح ذلؾ التوجو الجديد في ظؿ معمـ مازاؿ يقوـ بنفس الدوار
والممارسات التقميدية ،حيث تفرض الرؤية الجديدة لمتعميـ تحوالت كبيرة في أدوار المعمـ
ومسئولياتو ،لذا يصبح مف الطبيعي أف يأتي إعادة بناء الدور الجديد لممعمـ وما يرتبط بو مف
مسئوليات مينية ( دعاء محمد أحمد ، )700 :8302،وكفايات تكنولوجية تتناسب مع
متطمبات التحوؿ الرقمى لممجتمع المصرى .
غالبا ما يتعرض الكثير لمتيميش أوعدـ االىتماـ
ولكف مع ظيور التقنيات الحديثة ً
مثؿ الكبار الذيف اليستطيعوف القراءة والكتابة،
ويمكف القوؿ أنو مف السباب الرئيسية لقصور برامج الكبار في تحقيؽ أىدافيا،عدـ توافر
المعمميف المعديف إعداداً جيداً ،والذيف يممكوف الكفايات التي تمكنيـ مف أداء عمميـ بصورة
جيدة ،وقد يرجع ىذا إلى ثالثة أسباب رئيسية ىي( سعيد محمد محمد) 22 :8336،
 عدـ االىتماـ الكافي بتعميـ الكبار بصفة عامة مقارنة بالتعميـ المدرسيف.
 تنوع وتعدد مجاالت تعميـ الكبار؛ وبالتالي يصعب إعداد معمـ لمكبار يمتمؾ خمفية عممية
مناسبة تمكنو مف تدريس البرامج المختمفة لتعميـ الكبار.
 تنوع فئات المتعمميف الكبار ومستوياتيـ الثقافية واالجتماعية واختالؼ بيئاتيـ؛ مما
يصعب معو إعداد معمـ لمكبار ،يمكنو التدريس لكؿ ىذه الفئات.
وفي ظؿ ما يشيده العصر الحالي مف سيادة وانتشار التقنية والتكنولوجيا الرقمية  ،أصبح
مف المستحيؿ االعتماد عمى طرؽ التعميـ التقميدية  ،دوف االستفادة مف آليات تمؾ
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التكنولوجيا ،حيث فرضت التقنيات المعاصرة  ،وثورة المعمومات نفسيا عمى الجميع صغا ارً
وكبا ارً  ،فأصبح كؿ منيـ اليوـ أسي ارً ليا.

وتأسيسا عمى ما تقدـ ،تحددت مشكمة البحث فى محاولة تعرؼ رؤية أعضاء ىيئة

التدريس لكفايات معمـ تعميـ الكبار فى ضوء التحوؿ الرقمى لممجتمع المصرى مف خالؿ
االجابة عف السئمة التالية:
ما مفيوـ التحوؿ الرقمى وما أىداؼ التحوؿ الرقمى لممجتمع المصرى؟
ما أىـ دواعى االىتماـ بتعميـ الكبار؟
ما أىـ كفايات معمـ تعميـ الكبار فى ضوء التحوؿ الرقمى؟
ما رؤية أعضاء ىيئة التدريس لكفايات معمـ تعميـ الكبار فى ضوء التحوؿ الرقمى ؟
ما التصور المقترح لتنمية كفايات معمـ تعميـ الكبار فى ضوء التحوؿ الرقمى لممجتمع
المصرى؟

مهطلكات الدراسة
تنطمؽ الدراسة الحالية مف المنطمقات اآلتية:
 لتعميـ الكبار دور ىاـ فى تحقيؽ التنمية المستدامة لنيا تقوـ عمى رأس الماؿ االجتماعى
الذى يتمثؿ فى مجموع أفراد المجتمع.
 قضية المية قضية تنموية تتحمؿ مسؤلياتيا جميع ىيئات المجتمع.
 يمكف أف تقضي التكنولوجيا الرقمية عمي العديد مف المشكالت التي تقؼ عائؽ في طريؽ
التعمـ مثؿ الماكف النائية ،وارتفاع تكاليؼ التعميـ ..إلخ.
 إف التعمـ مدى الحياه ىو مفتاح الدخوؿ فى القرف الحادى والعشريف وعميو أف ييسر
االستفادة مف كؿ االمكانيات التى يتيحيا المجتمع .

يدف الدراسة:
في ضوء صياغة المشكمة عمى النحو الذي تقدـ ،يمكف القوؿ بأف الدراسة الحالية
تستيدؼ تحديد كفايات معمـ تعميـ الكبار فى ضوء التحوؿ الرقمى لممجتمع المصرى مف
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس.
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أيمية الدراسة:
 تعد قضية محو المية مف أىـ القضايا االستراتيجية التي ينبغي أف تتكاتؼ جميع
مؤسسات المجتمع فى القضاء عمييا.
 تأثر المنظومة التعميمية بضرورة التحوؿ الرقمى كتوجو تعميمي جديد عمى أدوار المعمـ
وكفاياتو مما يتطمب تطوير كفايات معمـ الكبار وبرامج إعداده وأدوارة المستقبمية ،
لتتناسب مع متطمبات التحوؿ الرقمى.
 إثراء الدراسات المتعمقة بمعمـ الكبار وخاصة فى ضوء التحوؿ الرقمى.
 الحاجة الماسة فى عصر التحوؿ الرقمى إلى معمـ يمتمؾ قد ارً كافياً مف الكفايات المناسبة
لمتطمبات التحوؿ الرقمى.

 حث القائميف عمى برامج إعداد المعمميف بصفة عامة ومعممى الكبار بصفة خاصة
بضرورة تطويرىا بما يتناسب مع متطمبات الحوؿ الرقمى.
 يمكف أف تفيد المسئوليف عف تعميـ الكبار ومخططي السياسات في وضع ق اررات تتعمؽ
بتدريب معممى الكبار؛ عمي استخداـ التكنولوجيا لتحقيؽ أىداؼ التعميـ لبرامج محو المية
وتعميـ الكبار.

مهًر الدارسة:
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي الذى ال يقؼ عند حدود الوصؼ ،وانما
يمتد لتفسير البيانات وتحميميا واستنباط دالالت ذات مغزى منيا ،وذلؾ لموقوؼ عمى آراء
أعضاء ىيئة التدريس حوؿ كفايات معمـ تعميـ الكبار فى ضوء التحوؿ الرقمى لممجتمع
المصرى  ،وتـ استخداـ االستبانة كأحد أدواتو  ،وتـ تطبيقيا الكترونياً عمى أساتذة أصوؿ
التربية بكميات التربية بجامعات مصر(القاىرة ،عيف شمس ،حمواف  ،كفر الشيخ ،المنصورة ،

دمنيور ،طنطا ،بنى سويؼ ،بنيا)

مصطلشات الدراسة:
كفايات  :تعرؼ الكفايات بأنيا" مجموعة مف المعارؼ واالتجاىات والميارات
الضرورية لنجاح المعمـ في أداء المياـ الساسية المتعمقة بمينة التعميـ ،وممارسة أدواره
بفيـ وفاعمية ،ومف ثـ فيي كفايات ذات طبيعة معرفية ،وجدانية ،ونزوعية " (.ياسر مصطفى
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الجندى واسماعيؿ حسف الوليمي )٤57 :8337،ويمكف القوؿ بأف الكفايات تتمثؿ فى
مجموعة مف المعارؼ والميارات واالتجاىات التى يمتمكيا المعمـ نتيجة إلعداده فى برنامج
معيف ويمكف االستفادة منيا فى مجاؿ تعميـ الكبار بيدؼ تحقيؽ االرتقاء والتقدـ فى ىذا
المجاؿ.
وطبقاً لذلؾ تتمثؿ كفايات معمـ تعميـ الكبار فى جممة مف المعارؼ والميارات والقيـ

واالتجاىات التى يجب أف يمتمكيا معمـ تعميـ الكبار فى ضوء التحديات والتحوالت التى يمر
بيا المجتمع المصرى ومف بينيا التحوؿ الرقمى
معمـ الكبار :ىو المعمـ المؤىؿ تأىيالً معرفياً وميارياً وتربوياً ونفسياً ،وىو المتمكف مف

الجانب المعرفي في مادة تخصصو ،ولديو ميارات واتجاىات التدريس الفعاؿ ولديو القدرة عمي
التعميـ ،والتوجيو واإلرشاد مف خالؿ الفيـ الكامؿ لطبيعة المتعمـ الكبير(.سوزاف محمد
الميدي )035: 8336،
تعميـ الكبار :مجموع ة النشطة التربوية التي توجد خارج حدود أنشطة التعميـ النظامي
والتي تقدـ لمشباب والكبار ،مستيدفة نواحي القصور التي كانت نتيجة التعميـ النظامي إف
وجدت ،والى إحداث تغيرات مرغوب فييا ليؤالء الكبار لزيادة معموماتيـ وتحسيف مؤىالتيـ
الفنية والمينية ،والى تقديـ أنشطة متصمة بالتعميـ الساسي أو باستكماؿ بعض المراحؿ
التعميمية ،والى تمكيف الفراد مف التعرؼ عمى مشكالتيـ الفردية واالجتماعية والسياسية
ومحاولة حميا ،ويمكف تقديـ ىذه النشطة في المدارس أو الجامعات أو المساجد أو الكنائس
أو الماكف العامة والخاصة بحيث يقدـ كؿ نشاط في المكاف الذي يناسبو ،ويتـ تقديـ ىذه
النشطة في المساء أو أثناء العمؿ أو في أوقات الفراغ مف أجؿ حياة أفضؿ وأغني بالنسبة
لمفرد أو المجتمع (إبراىيـ محمد إبراىيـ ،عبد الراضي إبراىيـ محمد.)۷۸۰ ،۷۸۷ : ۰۲۲3 ،
الدراسات السابقة :تعددت وتنوعت الدراسات التى تناولت موضوع محو المية وتعميـ الكبار
وكذلؾ تدريب معمـ الكبار واعداده بما يتناسب مع متطمبات العصر الراىف وكاف مف أىميا ما
يمى:
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أوالً :الدراسات العربية
 دراسة إيماف كامؿ البمتاجى( )8383بعنواف "تطوير نظاـ إعداد المعمـ بكميات التربية فى
ضوء متطمبات العصر الرقم ى" ىدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتطوير نظاـ إعداد
المعمـ فى ضوء متطمبات العصر الرقمى ،وذلؾ عف طريؽ التعرؼ عمى تطور نظاـ إعداد
المعمـ وواقعو والعصر الرقمى وتداعياتو عمى العممية التعميمية ومتطمبات تطوير برامج
إعداد فى العصر الرقمى ودرجة أىمية ودرجة توافر جوانب تطوير نظاـ إعداد المعمـ
المقترحة لمواكبة متطمبات العصر الرقمى
وقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفى لمالئمتو لطبيعة ىدؼ الدراسة معتمدة عمى
استبانة لعضاء ىيئة التدريس ،لمتعرؼ عمى أرائيـ حوؿ درجة أىمية جوانب التطوير
المقترحة

لنظاـ

إعداد

المعمـ

ودرجة

توافر

تمؾ

الجوانب

فى

كمياتيـ.

وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا أف العصر الرقمى قد فرض عمى المعمـ أدوار
جديدة وميارات جديدة تتطمب معيا تطوير نظاـ إعداد المعمـ (أىداؼ االعداد ،نظـ وشروط
القبوؿ ،طرؽ وأساليب التدريس ،أعضاء ىيئة التدريس ،التربية العممية ،المقررات
الدراسية ،التقويـ ،النشطة الطالبية ،إدارة الكمية ،البنية التحتية) ،وقدمت الباحثة تصو ارً
مقترحاً يمكف مف خاللة تطوير نظاـ إعداد المعمـ بكميات التربية فى ضوء متطمبات العصر

الرقمى.

 دراسة خالد منصور غريب(  )8383بعنواف "تصور مقترح لتدريب معمـ الكبار في العصر
الرقمي" ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى ماىية العصر الرقمػي ومتطمباتػو التربويػػة و الكشؼ
عف الواقػع الراىف لتدريب معمـ الكبار؛ إلظيار أىـ نقاط القوة والضعؼ ووضع تصور
مقترح لتدريب معمـ الكبار ليواكب العصػر الرقمي ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي،
وتوصمت ا لدراسة لعدد مف النتائج مف أىميا تراجع نصيب برامج التدريب الخاصة بالنمو
الميني لمعمـ الكبار في مصر ،وافتقار نظـ إعداد وتدريب معمـ الكبار بشكؿ عاـ إلى فمسفة
واضحة المعالـ ،وضعؼ برامج إعداد معمـ محو المية وتعميـ الكبار وأكدت الدراسة عمى أف
تغيير بنية النظاـ التربوي لتعميـ الكبار أصبحت ضرور ممحة ،فالبني التقميدية ليذا النظاـ
التربوي ال تواكب العصر الرقمي ،وال تمبي احتياجات المجتمع المتغيرة أو الحاجات التعميمة
المتطورة كما أشارت الدراسة إلى تأكيد الكثير مف عمماء التربية عمي أنو يمكف اإلفادة مف
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تكنولوجيا التعميـ في تطوير النظـ التربوية وزيادة فعاليتيا وكفاءتيا ولذلؾ يعد التدريب أحد
الوسائؿ الرئيسة التي يمكف أف تسيـ في مواكبة معمـ الكبار لمعصر الرقمي؛ بامتالكو
ميارات العمؿ بأدوات تكنولوجيا المعمومات المختمفة.
 دراسة ىدى يحيى اليامي( )8383بعنواف "برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميػػارات التدريس
الرقمػي لدى معممات التعميـ العاـ بالمممكة العربية السعودية " ىدفت الدراسة إلى استنتاج
ميارات التدريس الرقمي الالزمة لممعممات في مؤسسات التعميـ العاـ والتعرؼ عمى واقع
امتالؾ المعممات لميارات التدريس الرقمي الالزمة ليف في مؤسسات التعميـ العاـ وتحديد
درجة االحتياجات التدريبية لممعممات في ميارات التدريس الرقمي مف وجية نظرىف ،وتـ
تصميـ برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات التدريس الرقمي لممعمميف بمؤسسات التعميـ
العاـ ،وأوصت الدراسة بضرورة توظيؼ التدريب االلكتروني ،واالستفادة مف تكنولوجيا
ا لمعمومات واالتصاالت في توسيع نطاؽ التدريب المقدـ لممعممات  ،وتطبيؽ البرنامج
التدريبي المقترح ،وقياس فاعميتو في تنمية ميارات التدريس الرقمي لدى المعممات
بمؤسسات التعميـ العاـ.
 دراسة ىيفاء أحمد سميـ ( )8383بعنواف " تصور مقترح لكفايات معمـ الكبار فى كمية
التربية واآلداب –جامعة تبوؾ" وىدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لكفايات معمـ الكبار
في كمية التربية واآلداب  -جامعة تبوؾ .واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي  ،وتكونت
العينة مف ( )60فرداً ،حيث تـ اختيارىـ مف مجتمع الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة.

وتـ تصميـ استبانة لجمع المعمومات والبيانات مف أفراد عينة الدراسة تكونت مف سبعة
محاور لمعمـ الكبار .وتوصمت الدراسة إلى أف أفراد عينة الدراسة قد وافقوا عمى التصور
المقترح في شكؿ الداة البحثية والخاصة بكفايات معمـ الكبار في كمية التربية واآلداب -
جامعة تبوؾ ،وكانت استجاباتيـ لعبارات محاور االستبانة بدرجة أىمية عالية ،وقد أوصت
الدراسة الحالية بضرورة الخذ بيذه الكفايات عند إعداد وتدريب وتقويـ معمـ الكبار ،وذلؾ

لىميتيا.
 دراسة عزه أحمد صادؽ عمى( )8302بعنواف "متطمبات تكويف معمـ الكبار في مصر في
ضوء تحديات العصر الرقمي" ىدؼ الد ارسة إلى:
التعرؼ عمى خصائص العصر الرقمي ،ودواعي الخذ بيا في مجاؿ تكويف معمـ الكبار.
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الوقوؼ عمى تحديات العصر الرقمي في مجاؿ تكويف معمـ الكبار.
إلقاء الضوء عمى واقع تكويف معمـ الكبار في مصر في ضوء تحديات العصر الرقمي.
تحديد متطمبات تكويف معمـ الكبار في مصر في ضوء تحديات العصر الرقمي.
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفى وتوصمت إلى العديد مف النتائج منيا ما يمى:
 يمثؿ تعميـ الكبار أداة رئيسة في تنمية المجتمعات بما يقدمو مف برامج متنوعة تساىـ
في تحقيؽ التنمية المستدامة ،والقضاء عمى المية بأشكاليا المختمفة خاصة الرقمية
منيا.
 تتوقؼ فاعمية التعميـ عمى التنمية المينية لمعممي الكبار؛ فبدوف المعمـ الجيد تصبح
العممية التعميمية عرضة لإلنييار.
 يتطمب العصر الرقمي مف معمـ الكبار أف يسيـ إسياما فعاال و إيجابا في تكويف
المواطف العصري ،وتزويده بالقيـ واإلتجاىات والميوؿ العصرية التي تميؽ بإنساف العصر
الرقمي.
 معمـ الكبار في العصر الرقمي في أمس الحاجة إلى االستمرار في التطوير في إعداده
وتدريبو ،كي يستطيع مساعدة الدارسيف الكبار وتدريبيـ ليتمكنوا مف مواكبة حياتيـ
المعاصرة ،ومالحظة التغييرات التي تط أر في مجاؿ الحياة بشكؿ عاـ.
 دراسة نجالء محمد حامد( )8302بعنواف "المعمـ في ظؿ التحوؿ الرقمي التحدي
واالستجابة" وىدفت الدراسة إلى القاء الضوء عمى العصر الرقمي وتحوالتو ومعمـ العصر
الرقمي ومياراتو وأىـ التحديات التي تواجو معمـ العصر الرقمي وطرؽ ووسائؿ المواجية
وتوصمت الى عدد مف الميارات الالزمة لممعمـ فى ضوء العصر الرقمى
 القدرة عمى تعميـ التفكير الناقد.
 اكساب الطالب الميارات الحياتية وتنمية ميارات التفكير العميا لمطالب.
 استخداـ وادارة تكنولوجيا التعميـ وادارة قدرات الطالب ومياراتيـ
 دعـ االقتصاد المعرفي.
 التفكير النقدي و حؿ المشكالت
 الميارات التحميمية.
 التعمـ الموجو الى الذات.
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 دراسة فاطمة محمد عبد الوىاب ( )8305بعنواف"كفايات المعمـ الرقمي في مجتمع
المعرفة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية" ىدفت الدراسة إلى تحديد
الكفايات الالزمة لممعمـ الرقمي في مجتمع المعرفة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس
بكميات التربية  ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفى  ،وتـ إعداد استبانة حددت بعض
الكفايات الالزمة لممعمـ الرقمى في مجتمع المعرفة وتـ تطبيقيا عمى عدد( )53عضو مف
أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية .وتوصمت الدراسة إلى بعض النتائج  ،وفي ضوء
إجراءات الدراسة ونتائجيا أمكف إعداد برنامج مقترح الكتساب وتنمية الكفايات الميمة
والمناسبة لممعمـ الرقمي في مجتمع المعرفة.
 دراسة عفاؼ محمد توفيؽ( )8305بعنواف "الكفايات التعميمية الالزمة لممعممات لتوظيؼ
ميارات التعمـ االلكترونى فى عممية التعميـ دراسة حالة عمى منطقة الباحة بالمممكة
العربية السعودية" ىدفت الدراسة إلى:
تحديد الكفايات الالزمة لتوظيؼ التعمـ اإللكتروني في عممية التعميـ لدي معممات
المرحمة المتوسطة.
التعرؼ عمى درجة توافر ىذه الكفايات لدى معممات المرحمة المتوسطة.
تحديد متطمبات التعمـ اإللكتروني الواجب توافرىا عند تحديد ىذه الكفايات.
تحديد الوظائؼ المستقبمية لممعممات في ظؿ نظاـ التعمـ اإللكتروني بامتالكيا ىذه
الكفايات.
واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي وتـ تطبيؽ استبانو تيدؼ إلي التعرؼ عمى
مدى توافر الكفايات التعميمية الالزمة لممعممات لتوظيؼ ميارات التعمـ اإللكتروني وذلؾ مف
خالؿ أستبانة أعدت لممعممات حوؿ واقع توظيؼ المعممات لمكفايات التعميمية في عممية
التعمـ اإللكتروني .وكشفت نتائج الدراسة عف توافر كفايات التعمـ اإللكتروني لدى المعممات
بشكؿ متوسط ثـ جاءت كفايات استخداـ الحاسب في المرتبة الولي بدرجة عالية ثـ يمييا
كفايات استخداـ اإلنترنت التي كانت متوفرة أيضاً بدرجة عالية ثـ جاءت كفايات المقرر

اإللكتروني وكفايات استخداـ نظـ إدارة المحتوى التعميمي بدرجة متوسطة و جاءت النسب

بيف المعممات متفاوتو وىذا يرجع إلى التخصص الكاديمي مف حيث إدارة بيئة التعمـ
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اإللكتروني في ال برمجيات والوسائط المتعددة التعميمية التي اكتسبوىا عف اقتناع مف خالؿ
تدريسيـ لممادة.
 دراسة نسريف إبراىيـ أحمد حسيف( )8305بعنواف"كفايات معمـ التعميـ االلكتروني في
ضوء متطمبات مجتمع المعرفة" ىدفت الدراسة إلى الوقوؼ عمى كفايات معمـ التعميـ
االلكترونى فى ضوء مت طمبات مجتمع المعرفة عف طريؽ الكشؼ عف واقع كفايات التعميـ
االلكترونى التى يجب أف تتوافر لدى المعمـ ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفى وتـ
تطبيؽ استبانو عمى معممي الحاسب اآللي وموجييو وأخصائي التطوير التكنولوجي
وتوصمت إلى الدراسة إلى عدد مف الكفايات المعرفية والمينية لمعمـ التعميـ االلكترونى ،
وتـ وضع تصور مقترح لكفايات معمـ التعميـ اإللكتروني في ضوء متطمبات مجتمع
المعرفة
 دراسة عبد الناصر محمد محمد ( )۰۲۷٤بعنواف "فاعمية برنامج تدريبي مدمج في تطوير
اآلداء التدريسي لمعممي محو المية وتعميـ الكبار في جميورية مصر العربية"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى االحتياجات التدريبية لمعممي محو المية وتعميـ الكبار،
وبناء برنامج تدريبي مدمج لتطوير الداء التدريسي لمعمميف ،واستخدمت المنيج شبو
التجريبي والمنيج الوصفي  ،وأسفرت عف عدة نتائج مف أىميا :فاعمية البرنامج التدريبي
المدمج في تنمية التحصيؿ المعرفي لعينة البحث.
 دراسة سحر أحمد البيومي سميماف ( )۰۲۷۷بعنواف" تفعيؿ التنمية المينية لمعمـ الكبار
بمصر عمي ضوء خبرات بعض الدوؿ"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع التنمية المينية المعمـ الكبار في مصر ،وأىـ
الخبرات العالمية في ىذا المجاؿ ،واستخدمت المنيج الوصفي مع االستعانة بأسموب تحميؿ
النظـ .وتوصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا تراجع نصيب برامج التدريب الخاصة
بالنمو الميني المعمـ الكبار في مصر.
 ىاني محمد يونس موسي ( )۰۲۷۷بعنواف "متطمبات تكويف معمـ الكبار في ضوء التعمـ
مدي الحياة :رؤية مقترحة" ىدفت الدراسة إلى دراسة واقع إعداد وتدريب معمـ الكبار في
مصر ،و التعرؼ عمى دواعي الخذ بمفيوـ التعمـ مدي الحياة في تكويف معمـ الكبار في
ضوء المتغيرات المجتمعية المعاصرة .واستخدمت المنيج الوصفي  ،وأسفرت عف عدة
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نتائج مف أىميا :افتقار نظـ إعداد وتدريب معمـ الكبار  -بشكؿ عاـ  -إلى فمسفة
واضحة المعالـ ،وضعؼ برامج إعداد معمـ محو المية وتعميـ الكبار

ثانياً :الدراسات األدهبية
 دراسة ) Anderson et . al(2013بعنواف "مسارات التأىيؿ لممعمميف الكبار في
السويد والدنمارؾ  ،دراسات في التعميـ المستمر"
ىدفت إلى معرفة مدى تأىيؿ مسارات التعمـ والتعميـ لمطمبة الكبار في كؿ مف السويد
والدنمارؾ ،وتـ استخداـ المنيج الوصفي ،وتـ إجراء المقابالت مع عينة الدراسة .وأظيرت
نتائج الدراسة أف التدريس الكاديمي والعممي لتعميـ المييف يعتبر مف المور الميمة لتأىيؿ
المعمميف ،كما أظي رت النتائج أف العديد مف المعمميف لدييـ الخبرة المسبقة الكافية لتعميـ
المييف.
 دراسة ) Annett)2013بعنواف " :احتياجات النمو الميني لمعممي محو المية في
نيوزالندا لتحديد صعوبات القراءة لدي الكبار"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمي احتياجات التطوير الميني لمعممي محو المية في نيوزالندا
لتحسيف قدرتيـ عمى تحديد صعوبات تعمـ القراءة لدى الدارسيف الكبار ،واستخدمت المنيج
الوصفي .وأسفرت عف عدة نتائج مف أىميا :أف أنشطة التنمية المينية لمعمـ الكبار مف
خالؿ التدريب تؤدي لرفع مستوى أدائو  ،وبالتالي ارتفاع درجات المتعمميف.
 دراسة ( Miser et . al (2013بعنواف" تعميـ الكبار في تركيا"
ىدفت إلى الكشؼ عف ممارسات تعميـ المييف في تركيا المتمثمة في المشاركيف ،ومقدمي
الخدمات ،والمناطؽ التي يقوموف بإجراء البرامج التعميمية فييا .وتـ استخداـ المنيج
الوصفي ،وأظيرت النتائج أف مف أىـ الفوائد لن ظاـ تعميـ الكبار التركي اعتماد فترة زمنية
طويمة لتنفيذ برامج تعميـ المييف ،كما أظيرت النتائج أف ىناؾ مؤسسات مختمفة تدعـ تعميـ
المييف ،مف :الجيش ،الجرفيف ،الو ازرات ،البمديات ،ورجاؿ العماؿ.
 دراسة( Larson & Milana (2011بعنواف" تأىيؿ معممي الكبار في الدنمارؾ"
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مدى االىتماـ بإعداد المعمميف الراغبيف في تدريس الطمبة
المييف بالدنمارؾ .واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي ،وأجريا المقابالت مع عينة الدراسة.
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وأظيرت نتائج الدراسة أف معممي المييف يعتمدوف عمى استخداـ السموب التقميدي في
تدريس الميف.
 دراسة ( Annika(2009بعنواف " :التعمـ بواسطة الفيديو الرقمي  -تعزيز التنمية
المينية لممعمميف والمدربيف في تعميـ الكبار" ىدفت الدراسة إلى قياس أثر البرنامج
التدريبي القائـ عمى استخداـ الكمبيوتر والفيديو الرقمي لرفع مستوي كفاءة معمـ الكبار
لتمكنيو مف تشخي ص االحتياجات التعميمية لممتعمميف الكبار ،واستخدمت المنيج شبو
التجريبي  ،وأسفرت عف عدة نتائج مف أىميا :أف البرنامج التدريبي القائـ عمي
الكمبيوتر والفيديو لو تأثير كبير في تنمية الكفاءة المينية لمعممي تعميـ الكبار.
التعقيب عمى الدراسات السابقة
 تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فى اتخاذ المنيج الوصفى كمنيج مناسب
لطبيعة الدراسة الحالية.
 كما تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فى التأكيد عمى أىميية المعمـ بصفة
عامة ومعمـ تعميـ الكبار بصفة خاصة ودوره فى المساىمة فى تحقيؽ التنمية المجتمعية
 تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة فى محتوى أداة الدراسة وىى استبانة تـ
إعدادىا وتطبيقيا الكترونياً طبقا لمتغير جديد وىو التحوؿ الرقمى.

 مف خالؿ ما سبؽ يتضح وتنوع تعددت الدراسات السابقة فى مجاؿ تعميـ الكبار واعداد
المعمـ ،ولكف يقؿ عدد الدراسات التى تربط بيف التحوؿ الرقمى لممجتمع المصرى وكفايات
معمـ تعميـ الكبار.
وفى ضوء أسئمة الدراسة وأىدافيا يتناوؿ البحث المحاور التالية:
 .0التحوؿ الرقمى(مدخؿ مفاىيمى واطار نظرى).
 .8تعميـ الكبار(المجاالت  -دواعى االىتماـ).
 .0كفايات معمـ تعميـ الكبار فى ضوء التحوؿ الرقمى.
 .٤واقع رؤية أعضاء ىيئة التدريس لكفايات معمـ تعميـ الكبار فى ضوء التحوؿ الرقمى.
 .6تصور مقترح لتنمية كفايات معمـ تعميـ الكبار فى ضوء التحوؿ الرقمى لممجتمع
المصرى.
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وفيما يمى عرض ليذه المحاور بالتفصيؿ

احملور األو  :التشو الرقمى(مدخل مفاييمى وإطار نظرى)
أوالً :مفًوم التشو الرقمى
خيار لممجتمعات ولكنو بات ضرورة ممحة لكافة مؤسسات المجتمع،
لـ يعد التحوؿ الرقمي ًا
حيث بدأت التقنيات المتقدمة في التأثير عمى طريقة تواصؿ الفراد فى كافة العماؿ التجارية
وغيرىا ،وقد تعددت تعريفات التحوؿ الرقمى فى الدبيات العربية واالنجميزية واختمفت بحسب
مجاؿ الدراسة ومنيا ما يمى:
" استخداـ التكنولوجيا لتحسيف أداء المؤسسات بشكؿ جذري أو مدى وصوليا لتحقيؽ
أىدافيا") Westerman et al,2011).
" استخداـ التكنولوجيا لتحسيف الداء بشكؿ جذري فى المؤسسات"

(Westerman,

)G.etal,2011,p5
" استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بشكؿ أساسي في العماؿ التجارية والحكومة
العامة وفي حياة الفراد والمجتمع") (Martin,2008,p155
 " تحويؿ المعمومات الحوارية والتناظرية إلى معمومات رقمية  ،وىو مفيوـ واسع يؤثر عمى
السياسة والعماؿ والقضايا االجتماعية  ،ويتـ استخداـ المصطمحيف التحوؿ الرقمي
والرقمنة بالتبادؿ"( )Shahyan Khan,2016,p5
 " إعادة تنظيـ أو استثمار جديد في التكنولوجيا ونماذج العماؿ إلشراؾ العمالء الرقمييف
بشكؿ أكثر فعالية فى كؿ نقطة اتصاؿ في دورة حياة تجربة العميؿ"

)al,2014,p4

(Solis, B.,et
" استخداـ التقنيات الرقمية الجديدة  ،مثؿ الياتؼ المحموؿ وغيره  ،مف أجؿ التمكف مف
تحسيف العماؿ فى المؤسسات والشركات  ،ويتجاوز التحوؿ الرقمي مجرد رقمنة الموارد
وانما ينتج عنو قيمة وعوائد يتـ إنشاؤىا مف الصوؿ الرقمية" (McDonald, M.,
)Rowsell-Jones, A,2012,p7
" التغييرات التي تسببيا التكنولوجيا الرقمية وتؤثر في جميع جوانب حياة اإلنساف"
)(Stolterman, E., Fors, A,2004,p689
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"ويمكف تصنيؼ التعريفات السابقة لمتحوؿ الرقمى فى ثالثة عناصر أساسية:
)(João Reis,et all,2018mpp417-418
البعد التكنولوجي  :يعتمد التحوؿ الرقمى عمى استخداـ التقنيات الرقمية الجديدة مثؿ
الوسائط االجتماعية أو الجيزة المحمولة أو الجيزة المدمجة.
البعد االجتماعي :التحوؿ الرقمى ظاىرة تؤثر عمى جميع جوانب الحياة البشرية مف
خالؿ تحسيف تجربة العمالء عمى سبيؿ المثاؿ.
البعد التنظيمي :يتطمب التحوؿ الرقمى تغيير العمميات التنظيمية أو إنشاء نماذج
أعماؿ جديدة.
ومف خالؿ التعريفات السابقة يالحظ أف التحوؿ الرقمي يتضمف ما يمى(أسماء فتحى
السيد:)٤78 :8306،
 النظر إ لى المعمومات كمورد أساسي ال يقؿ أىمية عف الموارد الخرى بؿ أكثر أىمية
ينبغي التعامؿ معيا بكؿ جدية وحزـ ،وحسف استغالليا ،ولعؿ طبيعتيا غير الممموسة
تصعب مف ىذا التحدي وتزيد مف درجة تعقيده.


االختالؼ الجذري لطبيعة التكنولوجيا المستخدمة في ىذا المجتمع مقارنة مع
تكنولوجيات المجتمعات السابقة (الزراعي  -الصناعي).



إف النشطة في ىذا المجتمع ترتكز أساسا عمى الجيود الفكرية المعرفية ،وعميو فإف
الكفاءات التي تعمؿ فيو ذات خصائص تختمؼ تماما عف المجتمعات السابقة.
ومف أىـ متطمبات التحوؿ الرقمى ىو امتالؾ أفراد المجتمع لكفايات خاصة تتناسب مع
طبيعة ىذا التحدى  ،وخاصة "المعمـ" لنو مسئوؿ عف إعداد أجياؿ المستقبؿ بمعارؼ
وميارات مناسبة لالستفادة مف إيجابيات التحوؿ الرقمى.
وبناءاً عمى ما سبؽ يمكف النظر إلى المجتمع الرقمي "أنو ذلؾ المجتمع الذي تقوـ

أنشطتو بصورة أساسية باالعتماد عمى المعمومات ،وذلؾ مف خالؿ توظيؼ تكنولوجيا
المعمومات في اكتساب المعمومات ومعالجتيا وبثيا إلى عناصر المجتمع لالستفادة منيا في
القياـ بأعماليـ البسيطة والمعقدة منيا" (أسماء فتحى السيد.)٤78 :8306،
وبذلؾ سوؼ يساعد التحوؿ الرقمى فى المؤسسات التعميمية بما تزخر بو بيئة التعمـ مف
أدوات تعميـ رقمية في تحقيؽ ما يمى ( :دعاء محمد أحمد)70٤: 8302،
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 إتاحة مصادر متعددة لمتعمـ مما يعني عدـ االقتصار عمى الكتاب المدرسي كمصدر وحيد
لمتعمـ.
 االنتقاؿ بالدور التقميدي لممعمـ مف كونو "ناقؿ لممعرفة" إلى دور آخر جديد يصبح فيو
المعمـ مرشداً وموجياً لممتعمميف وميس ارً لتعمميـ ومدي ارً ومنظماً لبيئتيـ التعميمية،
ومالحظاً سيكولوجياً ،وعضواً فاعالً في مجتمع التعمـ ..وغير ذلؾ مف أدوار جديدة تتالئـ
مع معطيات بيئات التعمـ الجديدة التى تتناسب مع متطمبات التحوؿ الرقمى.

 إتاحة مزيداً مف الحرية لممتعمـ وتوفير بيئة نفسية مواتية لمتعمـ الفعاؿ نظ ارً لما تتسـ بو
تكنولوجيا التعميـ الرقمية مف جاذبية وتشويؽ وصبر وحضور دائـ وحيادية ،مما يجعؿ

المتعمـ يشعر باالطمئناف وال يخجؿ مف التعامؿ معيا ،وارتكاب أخطاء أماميا.
 تحقيؽ مفيوـ التعمـ المستمر ،أو ما يطمؽ عميو التعمـ مدى الحياة عف طريؽ اتساع
مفيوـ التعمـ في المساحة الزمانية والمكانية وفي المدار الموضوعي ،بحيث لف يكوف
التعمـ مرادفا لمتمدرس.
 التأكيد عمى مبدأ تفريد التعميـ و شخصنتو عف طريؽ تمبية االحتياجات الشخصية
المتباينة لممتعمميف .
 االنتقاؿ السريع والحر لممعارؼ والمعمومات وتداوليا ،وتفعيؿ الحوار الكاديمي اليادؼ،
ليس بيف أبناء المجتمع الواحد ،بؿ كذلؾ بيف أفراد ينتموف إلى ثقافات متباينة ومجتمعات
مختمفة ،حوؿ موضوع واحد.
 تطوير مفيوـ التقويـ ليصبح أكثر موضوعية ،ويتـ بصورة سريعة  ،ويقدـ تغذية راجعة
ىادفة وفورية لممتعمـ تس اعده في التعرؼ عمي أخطائو بدقة وعالجيا عمى نحو أفضؿ،
مما يساعده عمی رصد تقدمو صوب أىدافو التعميمية أوال بأوؿ.
وىناؾ بعض التوجيات التربوية لمالمح النظاـ التربوى المنشود فى ضوء متطمبات
التحوؿ الرقمى(خالد صالح حنفى.)002 :8305،
 أف ال تكوف المعرفة ىدفاً فى حد ذاتو  ،بؿ الىـ مف تحصيميا  ،ىو القدرة عمى الوصوؿ
إلى مصادرىا الصمية  ،وتوظيفيا لحؿ المشاكؿ.

 أف تسعى التربية الجديدة إلكساب الفرد أقصى درجات المرونة وسرعة التفكير  ،والقدرة
عمى التكيؼ "االجتماعى والفكرى".
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 لـ تعد وظيفة التعميـ فى التربية الجديدة مقصورة عمى تمبية االحتياجات االجتماعية
والمطالب الفردية  ،بؿ تجاوزتيا إلى النواحى الوجدانية والخالقية  ،واكساب الفرد القدرة
اء وعمقاً.
عمى تحقيؽ ذاتو  ،وأف يحيا حياة أكثر ثر ً
 البد لمتربية الجديدة أف تتصدى لمروح السمبية بتنمية التفكير اإليجابى،وقبوؿ المخاطرة
وتعميؽ مفيوـ المشاركة.
 البد لمتربية الجديدة أف تنمى النؼعة العقالنية لدى إنساف الغد  ،بحيث يدرؾ كيؼ تعمؿ
آليات تفكيرة  ،وذلؾ يجعمو قاد ارً واعياً بأنماط التفكير المختمفة.

ثانياً :خصائص العصر الرقمى
مف خالؿ استعراض التعريفات المتعددة لمعصر الرقمى يمكف تحديد مجموعة مف
الخصائص التى تميز العصر الرقمى كما يمى:
JOHN, CAFRENE. BAPRM: 2016), (Shahyan Khan, 2016:pp7-8), R.P.
)Asha & R. Ramachandran,2001:pp5-6),
( MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting,
)2011,p40
ttps://coggle.it/diagram/VaObUpGtfWMIxUcU/t/characteristics-ofthe-digital-age

 العصر الرقمي ىو فترة في تاريخ البشرية تتميز بالتحوؿ مف الصناعة التقميدية  ،إلى
تماما
اقتصاد قائـ عمى حوسبة المعمومات .يرتبط بداية عصر المعمومات بالثورة الرقمية ً ،
كما كانت الثورة الصناعية بمثابة بداية العصر الصناعي.

قائما عمى المعرفة محاطًا باقتصاد
 الصناعة الرقمية خالؿ عصر المعمومات تخمؽ
ً
مجتمعا ً
عالمي عالي التقنية ،وتكوف صناعة المعمومات قادرة عمى السماح لألفراد باستكشاؼ
احتياجاتيـ الشخصية.
 استخداـ المعمومات كمورد اقتصادى ،حيث تعمؿ المؤسسات عمى استخداـ المعمومات
واالنتفاع بيا فى زيادة كفاءتيا ،وفى زيادة فاعميتيا ووضعيا التنافسى بيف المؤسسات
المناظرة ليا وذلؾ مف خالؿ تحسيف نوعية الخدمات المقدمة لممنتفعيف بالخدمة مف خالؿ
تنمية القدرة عمى التجديد واالبتكار.
 االستخداـ المكثؼ لممعمومات بيف الجميور وتوسع فرص إتاحة التعميـ والثقافة بيف
مختمؼ فئات أفراد المجتمع بدرجة ال يمكف االستغناء عنيا فى الحياة اليومية لى فرد .
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 ظيور قطاع المعمومات كقطاع ميـ مف قطاعات االقتصاد ،فقد أصبح إنتاج المعمومات
وتجييزىا وتوزيعيا نشاطا اقتصادياً رئيسياً فى المجتمعات المتقدمة.

 االنفجار المعرفى والتكنولوجى وانتشار نظـ االتصاالت واالستعماؿ المتزايد فى استخداـ
شبكة اإلنترنت ،المر الذى جعؿ العالـ قرية كونية إلكترونية ،وبدأ االىتماـ المتزايد
بالتربية المعموماتية ومحو المية الخاصة باستخداـ الحاسوب ونظـ االتصاؿ الحديثة،
حيث يعد توظيؼ تقنية المعمومات واإلنترنت فى التدريب والتعميـ مف أىـ مؤشارت التحوؿ
لمعصر الرقمى.
 تنامى النشر اإللكترونى والذى يعتمد عمى إنتاج المعمومات ونقميا بواسطة الحواسيب
واالتصاالت مف بعد.
 تركز بيئة التعمـ فى العصر الرقمى عمى تكويف شبكات مجتمعات المعمومات والتى يتـ مف
خالليا تشارؾ اإلىتمامات والممارسات والمعمومات بيف أكبر عدد ممكف مف المتشاركيف.
 يتضمف التحوؿ الرقمى اتجاىات استراتيجية ومجتمعية وأخالقية وتنظيمية وتكنولوجية فى
مجاالت وقطاعات المجتمع المختمفة.
 ظير عدد مف الثقافات الجديدة فى بيئة العمؿ فى العصر الرقمى مثؿ العمؿ عف بعد ،
محو المي ة الرقمية  ،تبادؿ المعمومات  ،المشاركة المجتمعية  ،العالقات االنسانية،
والتعمـ مدى الحياة.
وفي ضوء ذلؾ أصبح اإلنساف الفاعؿ في المجتمع الرقمى ىو الذي يجيد استعماؿ
المعرفة وما تولد عنيا مف تكنولوجيا رقمية لتسيير شئوف حياتو بشكؿ مناسب في مختمؼ
المجاالت ،االقتصادية ،الفكرية  ،السياسية ،االجتماعية.
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ويمكف توضيح خصائص العصر الرقمى فى الشكؿ التالى:

شكؿ يوضح خصائص العصر الرقمى
maps https://www.goconqr.com/p/3114253-characteristicsof-the-digital-age-mind

ثالجاً :دواعى تطبيل التشو الرقمى فى املؤسسات الرتبوية والتعليمية
مف دواعى إدخاؿ تكنولوجيا المعمومات إلى المؤسسات التربوية والتعميمية ما يمى:
()Chandler & Marcus.1985. p.p23-32
 الغزو المتزايد لوسائؿ و أدوات تكنولوجيا المعمومات لكؿ مجاالت العماؿ.
 اعتماد المؤسسات اإلنتاجية و الخدمية بشكؿ رئيس عمى تكنولوجيا المعمومات.
 ظيور كثير مف الميف والوظائؼ الجديدة والمتجددة و جميعيا مرتبطة بمجاالت
تكنولوجيا المعمومات.
 سيادة كثير مف المفاىيـ و التطبيقات و أنماط التفكير االجتماعي المتأثر بخصائص
مجتمع المعموماتية.
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 تعدد و تنوع البرامج و الساليب الوطنية لتحقيؽ انتشار ديموقراطية تكنولوجية
المعمومات.
 قياـ كثير مف مؤسسات التربية غير النظامية بأنشطة متعددة في مجاؿ التعميـ و اكتساب
ميارات مرتبطة بتكنولوجيا المعمومات.

رابعاً :احلهومة املصرية والتشو الرقمي
يعد التحوؿ الرقمي مف أبرز الممفات التي طرحتيا الحكومة المصرية بيدؼ تقديـ خدمات
متميزة لممواطنيف مف خالؿ التعامالت الرقمية ،والتي تُسيـ في القضاء عمى الفساد ،مف
خالؿ مشروع التحوؿ لمجتمع رقمي ييدؼ إلى إتاحة الخدمات الرقمية بطرؽ بسيطة ،وتكمفة
مالئمة في أي وقت وأي مكاف لجميع المؤسسات والمواطنيف مف خالؿ تنفيذ عدد مف
المشروعات بالتعاوف مع قطاعات الدولة المختمفة لتوفير حزمة مف الخدمات الحكومية
الرقمية  ،ولذلؾ جاءت أىداؼ التحوؿ الرقمى لممجتمع المصرى وبناء مصر الرقمية كالتالى:
)(https://akhbarelyom.com
 تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والخدمات الرقمية في
الجيات الحكومية.
 تحسيف أداء الو ازرات والييئات الحكومية الخرى.
 رفع جودة الخدمات التي تقدميا لمجميور وكفائتيا مف خالؿ تحسيف بيئة العمؿ.
 توفير الدعـ لعممية صناعة القرار وايجاد حموؿ لمقضايا التي تيـ المجتمع.
 بناء القدرات البشرية أو "بناء اإلنساف المصري" ،عبر تنفيذ عدة برامج ومبادرات مختمفة
تستي دؼ توسيع قاعدة الميارات والخبرات في مصر ،في مختمؼ تخصصات تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت ،وتأىيؿ الشباب المصري واعدادىـ لممستقبؿ ،وعصر التحوؿ
الرقمي وتمكينيـ لبناء مجتمع رقمي.
ليذا وضعت الحكومة المصرية استراتيجيات التحوؿ الرقمي في مصر التى ترتكز عمى
أربعة محاور رئيسية تتمثؿ فى((https://www.vapulus.com
 المساىمة في تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء اإلنساف المصري.
 تحقيؽ التحوؿ الرقمي بالتعاوف مع كافة أجيزة ومؤسسات الدولة.
 تطوير البنية التحتية التكنولوجية في ربوع الوطف.
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 إعداد البيئة التشريعية الداعمة لتمكيف المجتمع الرقمي.
وذلؾ مف أجؿ القضاء عمى البيروقراطية ونشر الثقافة التكنولوجية واستخداـ التكنولوجيا
الحديثة لتحقيؽ االقتصاد الرقمي الذى لف يتحقؽ دوف توافر الحرية والمف وحماية حقوؽ
أفراد المجتمع المصرى الحقوؽ  ،باإلضافة إلى توافر بيانات ومعمومات صحيحة ودقيقة عف
المواطنيف.
وحيث أف االستثمار في البشر ىو قاطرة التنمية في المجتمعات ،وفي ظؿ الخطوات
الممموسة والمتسارعة التي تنتيجيا الدولة في ممؼ التحوؿ الرقمي ،ال تتوقؼ المساعي في
تنمية وصقؿ الكفاءات الرقمية ،باعتبارىا العنصر الفعاؿ نحو بناء مصر الرقمية ودعـ
استراتيجية الدولة نحو التحوؿ الرقمي ،وبناء اإلنساف المصري بشكؿ عاـ  ،وليذا تـ وضع
عدد مف المبادرات التي تستيدؼ بناء اإلنساف المصري منيا مايمى:
http://gate.ahram.org.eg/News/2437714.aspx in20/11/2020
 مبادرة "فرصتنا ..رقمية" ،والتي تشرؼ عمى تنفيذىا ىيئة تنمية صناعة تكنولوجيا
المعمومات (إيتيدا) ،بيدؼ تعزيز مساىمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ
مشروعات التحوؿ الرقمي ،وكذلؾ زيادة تنافسية تمؾ الشركات في السوؽ المحمية
والعالمية ،بما يسيـ في خمؽ فرص العمؿ لمشباب.
 مبادرة "مستقبمنا ..رقمي" ،والتي تشرؼ عمى تنفيذىا ىيئة تنمية صناعة تكنولوجيا
المعمومات (إيتيدا) ،حيث تعد المبادرة منحة مجانية بالكامؿ ،لتدريب الشباب في مجاالت
تكنولوجيا المعمومات ،ذات الطمب المتزايد مف خالؿ أكاديمية افتراضية بالشراكة بيف
القطاعيف العاـ والخاص.
 مبادرة "شغمؾ مف بيتؾ" ،تحت إشراؼ معيد تكنولوجيا المعمومات ، ITIبيدؼ توعية
وتدريب الشباب عمى ميارات العمؿ الحر والعمؿ عف بعد ،وكذلؾ إتاحة فرص دخؿ متميزة
مف خالؿ الشراكة مع عدد مف منصات العمؿ الحر.
 المبادرة الرئاسية "إفريقيا إلبداع اللعاب والتطبيقات الرقمية"و تيدؼ إلى تنمية قدرات
وتأىيؿ  03آالؼ شاب مصري وافريقي عمى تطوير اللعاب والتطبيقات الرقمية باستخداـ
أحدث التقنيات ،وكذلؾ تحفيز تأسيس  033شركة مصرية وافريقية ناشئة في ىذا
المجاؿ.
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 المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبؿ" ،وىى تعد منصة رقمية لتوفير التدريب فى
 ٤6مسا ارً تدريبياً في تخصصات تكنولوجية متقدمة ،بالتعاوف مع كبرى الشركات
التكنولوجية ،وبشيادات معتمدة مف جامعات عالمية ،حيث تنفذ المبادرة مف خالؿ مركز

اإلبداع التكنولوجي وريادة العماؿ التابع لييئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعموما(إيتيدا).
 المبادرة الرئاسية" لتأىيؿ الشباب المجنديف" وتـ إطالقيا بيدؼ تأىيؿ الشباب المجنديف
أثناء تأديتيـ لفترة تجنيدىـ ،وذلؾ بالتعاوف مع وزارة الدفاع.
" برنامج الحاضنات التكنولوجية" وىو يعد برنامج متكامؿ لمساعدة رواد العماؿ عمى
تحويؿ خطط أعماليـ ونماذج منتجاتيـ إلى أعماؿ تجارية ناجحة ،حيث ييدؼ البرنامج
إلى دعـ الشركات الناشئة ورعاية حموليا االبتكارية التي يمكف أف تحقؽ عائدات
ال عف تشجيع وزيادة الوعي
اقتصادية وصادرات وتخمؽ فرص عمؿ لمكوادر المصرية ،فض ً
بريادة العماؿ في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.

 مبادرة "التعمـ الرقمي" مف خالؿ المنصة الرقمية "ميارة تؾ" وتيدؼ إلى تدريب الشباب في
عدد مف التخصصات التكنولوجية الدقيقة بالمغة العربية مف خالؿ  03مسارات ،وقد حصؿ
أكثر مف  07ألؼ متدرب بالفعؿ عمى شيادة معتمدة مف خالؿ ىذه المنصة.
 مبادرة" "BSecureأطمقيا المعيد القومي لالتصاالت  ،حيث تـ االتفاؽ مع  7جامعات
لتدريب الطالب في تخصص ات أمف المعمومات والبنية التحتية ،وقد تـ البدء في التدريب
عمى إنشاء وتشغيؿ وصيانة شبكات اللياؼ الضوئية ،حيث تستيدؼ المبادرة 0333
متخصص بنياية .8380
 مبادرة "وظيفة تؾ" تـ تنفيذىا بالتعاوف مع وزارة التضامف االجتماعي ممثمة في بنؾ ناصر
االجتماعي ،باستثمارات  033مميوف جنيو لخمؽ فرص عمؿ لمشباب وتدريبيـ بشكؿ
احترافي ،مف خالؿ الشركات المشاركة في المبادرة ،حيث تيدؼ المبادرة إلى ربط البرامج
التدريبية مع احتياجات الصناعة لتشمؿ إتاحة التدريب عمى تكنولوجيات متخصصة.
 مبادرة "قدوة – تؾ" وىى تدعـ المرأة المصرية وتمكنيا باستخداـ تكنولوجيا المعمومات مف
خالؿ دعـ ميارات رائدات العماؿ مف صاحبات الحرؼ اليدوية بمجاؿ التسويؽ الرقمي
والتجارة االلكترونية ،مف خالؿ برامج تدريبية وتوعوية مباشرة وأوناليف لمدة  0سنوات،
وتتمثؿ مزايا المبادرة في إتاحة برامج تدريبية تكنولوجية تواءـ احتياجات المرأة ،وكذلؾ
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تقديـ التوجيو والدعـ المستمر لممستفيدات وحؿ المشكالت التي تواجييف باستخداـ أدوات
وحموؿ وتطبيقات تكنولوجية.
 مبادرة "شباب مصر الرقمية" تـ إطالؽ المبادرة مف خالؿ توقيع بروتوكوؿ تعاوف بيف
المعيد القومي لالتصاالت وبنؾ ناصر االجتماعي ،بيدؼ تمكيف الشباب مف التدريب عبر
منصات رقمية ،حيث تتيح المبادرة قروضا ميسرة لتمويؿ أجيزة الحاسب اآللي المحموؿ
لممتدربيف الممتحقيف ببرامج التدريب المختمفة بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.

احملور الجانى  :تعليم الهبار(اجملاالت  -دواعى االيتمام)
أوالً :مفًوم تعليم الهبار
يشير تعميـ الكبار إلى إعطاء الكبار قد ارً مناسباً مف التعميـ ورفع مستواىـ الثقافى

واالجتماعى والمينى لمواجية التغيرات واالحتياجات المتطورة لممجتمع واتاحة الفرصة أماميـ
لمواصمة التعميـ فى مراحمو المختمفة  ،كما يشير إلى التعميـ الذى يوفر لمف فاتيـ التعميـ
المدرسى أو انقطعوا عنو وتنظيـ برامج ىذا التعميـ وطرائقو بما يتناسب مع احتياجات ىؤالء
الكبار  ،وينمى قدراتيـ عمى تحصيؿ المعمومات والميارات والخبرات الضرورية لمحية فى
المجتمع(.فاروؽ عبده فمية وأحمد عبد الفتاح الزكى)۷۲۹-۷۲۸ :۰۲۲٤،
وتشير (المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ  )82: 8333،إؿ تعميـ الكبار عمى أنو"
مجمؿ العمميات التعميمية التي تجري بطريقة نظامية أو غير نظامية ،والتي ينمي بفضميا
الفراد الكبار في المجتمع ،قدراتيـ ويثروف معارفيـ ويحسنوف مؤىالتيـ التقنية أو المينية،
ال جديداً لكي يمبوا حاجاتيـ وحاجات مجتمعيـ .ويشمؿ تعميـ الكبار،
أو يسمكوف بيا سبي ً
التعميـ النظامي والتعميـ المستمر ،كما يشمؿ التعميـ غير النظامي وكافة أشكاؿ التعميـ غير
الرسمي والعفوي المتاحة في مجتمع يتعمـ ويتسـ بتعدد الثقافات ،حيث يتـ االعتراؼ بالنيوج
النظرية وبالنيوج التي ترتكز عمى التطبيؽ العممي" .والنظرة إلى تعميـ الكبار بالمفيوـ السابؽ
 ،تنطمؽ مف مبادئ تؤكد شموؿ ىذه النظرة إلى تعميـ الكبار واستمراريتو  ،وىذه المبادئ ىي:
 أف التربية التنتيي وال تستكمؿ بمجرد انتياء الفرد مف المدرسة والتحاقو بالعمؿ  ،فيي
عممية مستمرة موصولة طوؿ حياتو .
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 وىذه العممية التربوية المستمرة تشمؿ جميع جوانب الحياة  ،بما في ذلؾ نمو الفرد كفرد مف
النواحي الفنية والعقمية والجسمية والمينية  ،فضال عف النواحي االجتماعية واالقتصادية
والسياسية والفكرية .
 إف الكبار يرغبوف في التعمـ  ،وىـ قادروف عميو باستمرار  ،غير أف قدرتيـ عمى الدراسة
والتعمـ قد تضعؼ نتيجة عدـ االستخداـ واالنقطاع عف التدريب والممارسة واالنفتاح عمى
الجديد  ،وليذا فإنو ينبغي توفير الفرص االستمرار العممية التربوية حتى تنمو ميارات التعمـ
لدييـ  ،وحتى تزداد قدرتيـ عمى تجديد الدوائر التي يتفاعموف معيا .
 إذا كاف الكبار ىـ الذيف يتحمموف مسؤولية سد الفجوة بيف الجياؿ  ،ومواجية مشكالت
التخمؼ ،وتغيير النظمة التعميمية التقميدية الموروثة  ،فعمييـ في ذات الوقت أف يسيموا
في إحداث التغيير وفی توليد نماذج جديدة لمتعميـ ومف بينيا نظاـ تعميـ الكبار .

ثانياً :دلاالت تعليم الهبار
إف تعميـ الكبار يعد أحد فروع التعمـ الساسية لتطوير المجتمع وتنميتو وتحسيف حياة
أفراده ،ومواجية تحديات التغييرات العالمية في جميع المجاالت .ىذا يعني،أف تعميـ الكبار
مجاؿ واسع يشمؿ التعميـ التقميدي ،والتدريب الميني ،والحياتي ،والتطوير المدني والذاتي
الشخصي .عالوة عمى إف تعميـ الكبار يحقؽ تطمعات شريحة ميمة في المجتمع لمحصوؿ
عمى تعميـ متطور يواكب تطورات المجتمع وتحديات التحوؿ الرقمى (نديـ محمد الشرعي،
 ،۰۲۷6ص.) ۷۲6

وقد تعددت مجاالت تعميـ الكبار وتتمثؿ فيما يمى( :المنظمة العربية

لمتربية والثقافة والعموـ) 00-03: ۰۲۲۲ ،
 محو المية :وتتمثؿ في العديد مف الفراد الذيف ال يعرفوف مبادئ القراءة والكتابة والحساب،
أو حصموا عمى درجة معينة منيا ولـ يواصموا المسيرة.
 مواصمة التعميـ :فئة مف الكبار حصمت عمى قدر معيف مف التعميـ ثـ انقطعت عنو لسباب
اقت صادية أو اجتماعية أو تربوية  ...الخ وبعد فترة زالت ىذه السباب وترغب في مواصمة
التعمـ.
 التأىيؿ أو التدريب :فئة مف الكبار في حاجة إلى التأىيؿ لنيـ لـ يعدوا أساساً لمعمؿ الذي

التحقوا فيو أو فئة في حاجة إلى تدريب وذلؾ لرفع مستواىـ في مجاؿ تخصصيـ حتى

يتكيفوا مع نوعية العمؿ الجديد.
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 التعمـ الذاتي (الدراسات الحرة) :فئة مف الكبار حصمت عمى قدر مناسب مف التعميـ ومع
ذلؾ ترغب في زيادة معموماتيـ حوؿ موضوع معيف مف الموضوعات أو تكويف ميارة خاصة
يستكمموف بيا ثقافتيـ أو مطامحيـ.
 إعداد القيادات :فئة مف الكبار ستتولي مناصب قيادية في المجتمع ونظ ار إلى حساسية ىذه
المناصب وخطورتيا بات مف الضروري توفير برامج خاصة ليـ.

ثالجاً :العالقة بني التعليم وذلو األمية والتهمية الشاملة
ىناؾ بعض المؤشرات التي تؤكد العالقة الوطيدة بيف التعميـ بصفة عامة وبرامج محو
المية بصفة خاصة  ،وبيف التنمية الشاممة ومنيا ما يمي(:عبد العزيز عبد اهلل
السنبؿ) 025-026 : 8336،
 تؤثر المية عمى الكثير مف الجوانب االجتماعية ؛حيث تزيد مف االختالفات بيف الفراد
،وتحد مف مشاركتيـ في حؿ مشكالت مجتمعيـ ،وتزيد مف الخوؼ والقمؽ عمى المستقبؿ
،مع انخفاض الوعي بمسببات الم ارض وكيفية الوقاية منيا.
 إف انتشار المية في بعض الدوؿ أدى إلى استعمارىا واستغالؿ ثرواتيا لفترات طويمة مف
الزمف  ،ومف ثـ تخمفيا عف الدوؿ التي انخفضت فييا نسب المية أو انعدمت ؛حيث
ساىـ االحتالؿ الجنبي مع ارتفاع نسبة المية في الكثير مف الدوؿ إلى تخمفيا عف
ا لمحاؽ بركب التقدـ االقتصادي الذي قادتو الواليات المتحدة المريكية وبعض الدوؿ
الوروبية المتقدمة ؛ إذ أف المي في ىذه الدوؿ ال يدرؾ ما تحتاجو التنمية.
 يسيـ توفير الفرص التعميمية في إعداد القائميف عمى صنع وتطوير التكنولوجيا في
المجتمع  ،ورفع الكفاية اإلنتاجي ة  ،وتزويد المجتمع باحتياجاتو مف الكفايات العامة
والميارات الفنية ،ويزيد مف التنافس بيف أصحاب ىذه الكفايات والميارات ،ومف ثـ صقؿ
قدراتيـ الخالقة وزيادة إبداعاتيـ.
 انخفاض المستوى الثقافي لألفراد وكذلؾ عدد سنوات التمدرس وارتباط ذلؾ بانخفاض
متوسط دخؿ الفرد وأيضا مستوى الدخؿ القومي.
 ارتباط بعض العادات السمبية والقدرية والالمباالة والتواكؿ وانتشار الخرافات والتداوي
بالسحر والشعوذة وغيرىا مف السمبيات بالجيؿ وانتشار المية في القرى والمناطؽ النائية
البعيدة عف عواصـ الدوؿ.
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 عجز التعميـ النظامي بمراحمو وأنواعو المختمفة عف تحقيؽ الىداؼ المنشودة نتيجة
الجيؿ بقيمة التعميـ مف جانب أولياء المور.

رابعاً  :دواعى االيتمام بتعليم الهبار فى الكرى احلادى والعشريو
يعد ارتباط التنمية بجانبييا االقتصادي واالجتماعي بالتعميـ مبر ارً رئيساً لالىتماـ بتعميـ

الكبار فى القرف الحالى  ،ولكنو ليس المبرر الوحد ومف ىذه المبررات ما يمي( :عبد العزيز
عبد اهلل السنبؿ)022-027: 8336،
 إف إنساف القرف الحادي والعشريف يعيش موجة معموماتية ورقمية  ،لذلؾ فيو ُمطالب
بالتحمي بالقدرات الخالقة ،واإلبداع واالستقاللية ،والقدرة عمى التفاعؿ اإليجابي مع

اآلخريف  ،واحتراـ حقوقيـ وحريتيـ في التعبير عف رأييـ  ،وغيرىا مف الصفات
والخصائص التي تجعمو قاد ارً عمى التكيؼ مع معطيات العصر بتغيراتو الجديدة وما تفرضو

مف انتشار لممعارؼ والمعمومات وشيوعيا بيف الفراد والمؤسسات والجماعات

والمجتمعات.
 ظيور وتبمور اقتصاد عالمي جديد يعرؼ باالقتصاد الرقمى الذي ساىـ في دمج كؿ النظـ
االقتصادية (زراعية-صناعية-حرفية-مينية-تجارية) في اقتصاد واحد بال حدود  ،وسوؽ
واحدة سقطت فييا كؿ الحواجز بيف مختمؼ بمداف العالـ في منظومة مف العالقات ىدفيا
تبادؿ الخدمات والسمع والمنتجات والخامات واالستثمارات ورؤوس المواؿ ،ومف ثـ
التحوالت االقتصادية السريعة ،وما ترتب عمييا مف تسريح لمعماؿ منخفضي الميارة
،وازدياد العباء المالية  ،وتفكؾ وتشرد السر،وانتشار الفقر بيف أسر غير القادريف عمى
التكيؼ والمنافسة ومعظميـ مف المييف.
 وجود فجوة تعميمية خطيرة بيف المستيدؼ مف التعميـ الرسمي القياـ بو وبيف التطبيؽ
الواقعي ؛ حيث ييدؼ التعميـ بكافة مراحمو وأنواعو إلى إعداد الفرد إعداد متكامال يؤىمو
مف الناحية الدينية والخالقية والجسمية والفعمية واالجتماعية والوجدانية لمقياـ بدوره بما
يخدـ دينو ودنياه في مجتمع ينعـ بالرفاىية والتقدـ ..وعمى الرغـ مف تضميف الدوؿ
العربية ىذا اليدؼ تشريعاتيا المنظمة لمتعميـ الرسمي ؛إال أف التطبيؽ الواقعي ييمؿ
الكثير مف جوانب ىذا اليدؼ ؛حيث تنأى المؤسسات التعميمية في الدوؿ العربية جانبا
عما يدور خمؼ جدرانيا مف أحداث معرفية وتكنولوجية مما قد يؤثر عمى الخصوصية
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الدينية والقومية لممجتمع ،ومف ثـ ال تقوـ ىذه المؤسسات بدورىا في تنقية الوافد مف
القيـ ،أو تنمية السموؾ المرغوب فيو.
 الخذ باالعتبارات الديموقراطية في التعميـ ؛ حيث أكد القانوف الدولي العاـ وما ورد في
المواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف والمعاىدات واالتفاقيات ،وكذلؾ دساتير وتشريعات الدوؿ
العربية عمى أف التعميـ حؽ مف حقوؽ اإلنساف  ،وىذا يعني أف تقوـ كافة الدوؿ بإتاحة
التعميـ لمجميع دوف تفرقة عمى أساس السف أو الجنس أو الموف أو أي اعتبار آخر.
 العالقة الوطيدة بيف تعميـ الكبار و التنمية المستدامة حيث أف برامج تعميـ الكبار ىى جزء
مف السياسات االجتماعية التى يمكنيا أف تمعب دو ارً رئيسياً ليس فقط فى تصحيح أوجو

القصور فى نظاـ اإلنتاج والمجتمع ولكف أيضاً كمحفز لمتغيير (.عبد العزيز عبد اهلل

السنبؿ )03: 8308 ،

 أصبحت سرعة التعمـ ىي العامؿ الحاسـ في بقاء الفراد والمؤسسات والمجتمعات ،وىناؾ
حاجة ماسة إلي أف يتحوؿ المجتمع بأسره  ..بفضؿ تكنولوجيا المعمومات  -إلي مجتمع
التعمـ المستمر وتحقيؽ التحوؿ الرقمى(.نبيؿ عمي)082 : 8330 ،
 إمكانية االستفادة مف الجيزة الرقمية الشخصية فى التعميـ والتدريس وتسييؿ مياـ
المعمميف واعتبارىا أدوات مساعدة لمدارسيف.
 أصبحت المعرفة الرقمية ( )Digital Knowledgeالمصدر الرئيس لمقدرة التنافسية،
وتشكيؿ القيمة الالزمة لمتنمية المستدامة والعنصر الحاكـ لمختمؼ مراحؿ عممية االنتاج
والتوزيع وتقديـ الخدمات(.محمد فتحي عبد اليادي)05: 8332 ،
 يعد أسموب التعميـ اإللكتروني مف وسائؿ التعمـ مدى الحياة ،لنو يتيح لممتعمـ فرصة
االعتماد عمى نفسو وحرية التعبير والمناقشة(.لطيفة عمي الكميشي)063 :8305 ،
 أف مصير المـ في العصر الحالي رىف بإبداع أبنائيا وقدراتيـ عمى مواجية تحديات
العصر المختمفة لذا؛ فتنمية اإلبداع والخياؿ ،ليا نصيبيا الوافر في تربية عصر
المعمومات ،وتوفر تكنولوجيا المعمومات وسائؿ عديدة لتحقيؽ ىذه الغاية( .نبيؿ عمى
)082 :8330،
 أىمية تعميـ الفرد  ،أي فرد في المجتمع ،كيفية االنتفاع مف تكنولوجيا العصر في كافة
أمور حياتو الدراسية والمعيشية والوظيفية ؛ لكي يستطيع فيـ ما حولو والتعامؿ مع
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مجريات المور وايجاد فرص عمؿ وقضاء احتياجتو الشخصية والوظيفية .ىذا الفرد في
حاجة إلى ثقافة معموماتية أو إلي محو المية المعموماتية والرقمية( .طارؽ محمود
عباس)06: 833٤ ،
 تزايد الطمب عمى التدريب الوظيفي والميني ،وكذلؾ ازدياد الحاجة إلى إعادة التدريب
وتحديثو نتيجة لمتغييرات االقتصادية والتكنولوجية والتي ألغت بعض الوظائؼ وأحدثت
تغييرات عمى طبيعة وظائؼ أخرى (نديـ محمد الشرعي ،۰۲۷6 ،ص .)۷۲۹
 إف برامج تعميـ الكبار في مصر في إطار التعمـ المستمر أصبح االىتماـ بيا ضرورة ممحة
لدفع حركة التنمية الشاممة التي تتطمب إعداد المواطف لمتفاعؿ المستمر مع الحياة
ومتغيراتيا ،فالتعميـ ال يقتصر عمى توفير فرصة االلتحاؽ بالمدرسة لكؿ طفؿ في العالـ،
بؿ كذلؾ بإعداد الشباب والكبار لحياتيـ بأسرىا عبر منحيـ فرصة إيجاد عمؿ الئؽ
وكسب عيشيـ والمساىمة في مجتمعاتيـ وجماعاتيـ ،وتحقيؽ كامؿ إمكاناتيـ.
وعندما يصبح تعميـ الكبار نوعاً مف التعميـ الضرورى لمجميع فى مرحمة التحوؿ الرقمى

الحالية  ،فالبد أف تقدـ الدولة لكؿ أفراد المجتمع أمو ارً ىامة تتمثؿ فيمايمى (:عبد العزيز عبد

اهلل السنبؿ)۷۲: ۰۲۷۰،

 تعريؼ أفراد المجتمع بالحقوؽ المجتمعية والسياسية والمدنية.
 أف تسيـ فى التدريب لمجميع وتفعيؿ دور المجتمع المدنى فى عممية التدريب.
 أف تسيـ فى تقديـ تعميـ تعويضى لتحقيؽ المساواة بيف الجياؿ ليس فقط فى القراءة
والكتابة بمعناىا المألوؼ ولكف المية المعموماتية والرقمية بكؿ ما يتطمبو ذلؾ مف ضرورة
وضع تعميـ الكبار بكؿ برامجو وأشكالة فى إطار رؤية منظومية.
 إف تعميـ الكبار يساعد بدوره عمى تحقيؽ التغير والتحوؿ المجتمعى وكذلؾ التحوؿ الرقمى.
والتحوؿ الرقمى يتطمب ضرورة إعداد إنساف ىذا العصر لمواجة مطالب الحياة المختمفة
انطالقاً مف غايات التربية التى وردت فى تقرير اليونسكو "التعميـ ذلؾ الكنز المكنوف"
وىى(اليونسكو)77 :0222،

تعمـ لتعرؼ ويتضمف كيفية البحث عف مصادر المعمومات وتعمـ كيفية التعمـ لإلفادة مف
فرص التعمـ مدى الحياة.
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تعمـ لتعمؿ ويتضمف اكتساب المتعمـ الكفايات التي تؤىمو بشكؿ عاـ لمواجية المواقؼ
الحياتية المختمفة ،وانتقاء ميارات العمؿ.
تعمـ لتكوف وذلؾ لكي تتفتح شخصية المتعمـ عمى نحو أفضؿ وليكوف بوسعو أف
يتصرؼ بطاقة متجددة دوما مف االستقاللية والحكـ عمى المور والمسؤولية الشخصية.
تعمـ لتشارؾ اآلخريف ويتضمف اكتساب المتعمـ لميارات فيـ الذات واآلخريف ،وادراؾ
أوجو التكافؿ فيما بينيـ ،واالستعداد لحؿ النزاع ،وازالة الصراع ،وتسوية الخالفات.
وبذلؾ تكوف مبادئ التربية العربية طبقاً ليذه الغايات كما أكدىا( نبيؿ عمى :8330،

 )875كالتالى:

 المبدأ اإلنسانى :تأكيد مكانة اإلنساف فى نظاـ المجتمع  ،ونظاـ الوجود عامة.
 المبدأ االيمانى :ترسيخ اإليماف باهلل وبالديانات الخرى.
 المبدأ القومى :جعؿ العمؿ مف أجؿ الوحدة العربية محو ارً رئيسياً.

 المبدأ الديمقراطى :تنمية التعاوف بيف المواطنيف ، ،والمساىمة فى خير المجتمع وفى
اتخاذ الق اررات.
 مبدأ التربية لمعمـ :ترسيخ العمـ لدى المتعمـ منيجاً ومحتوى واإلسياـ فى البحث العممى.

 مبدأ التربية لمعمؿ:الربط بيف الفكر والعمؿ واعداد المتعمـ لمطالب العمؿ وتطوراتو
المستقبمية.
 مبدأ التربية لمحياة :توثيؽ الصالت بيف التربية والمجتمع وتمكيف المتعمـ مف التطور
باستمرار.
 مبدأ التربية المتكاممة:تربية شاممة متوازنة لجميع الجوانب مف الميد إلى المحد.
 مبدأ الصالة والتجديد :تنمية االبتكار ،والتمسؾ بخير ما فى الماضى فى صمتو بالحاضر
والمستقبؿ.
 مبدأ التربية اإلنسانية:وحدة الجنس البشرى والمساواة بيف شعوبو والخوة والسالـ
والتعاوف الدولى.
ويركز تعميـ الكبار عمى مجموعة مف المبادئ العامة يمكف إجماليا عمى النحو التالي:
(ياسر مصطفى الجندى وآخروف ،۰۲۷۷ ،ص )۱۰
 مراعاة احتياجات المشتركيف واالستفادة بخبراتيـ المختمفة في تنمية تعميـ الكبار.
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 االعتماد عمى قدرات جميع البشر والتصميـ عمى إحراز التقدـ طواؿ حياتيـ.


إثارة الشغؼ بالقراءة وتنمية التطمعات الثقافية.

 إثارة وتغذية اىتماـ الدارسيف مف الكبار والتماس خبراتيـ وتقوية اعتمادىـ عمى أنفسيـ
واشراكيـ في جميع مراحؿ العممية التعميمية التي تتعمؽ بيـ.
 مراعاة الخصائص الشخصية لمدارسيف الكبار.
 السعي إلى اشتراؾ الراشديف مف الفراد والجماعات والم جموعات في اتخاذ الق اررات عمى
جميع مستويات العممية التعميمية.
 اإلسياـ في التنمية االقتصادية واالجتماعية لممجتمع بأسره.
ومف خالؿ ماسبؽ يمكف تحديد الىداؼ المنشودة لتعميـ الكبار في ضوء التحوؿ
الرقمى لممجتمع المصرى فيما يمي(:محمد إبراىيـ المنوفي ،عبد الرؤوؼ بدوي)۹5 :۰۲۲5 ،
 تنمية قدرة المتعمـ الكبير وتنظيـ خبراتو بما يمكنو مف التعامؿ اإليجابي مع مجتمع
المعرفة ومتطمبات التحوؿ الرقمى.
 تزويد الدارسيف الكبار بالميارات والوسائؿ التي تمكنيـ مف إنتاج المعرفة وتوظيفيا بما
يتناسب مع التحوؿ الرقمى لممجتمع المصرى.
 تنمية القدرة االنتقائية لدى المتعمـ الكبير بما يمكنو مف فرز وانتقاء ما يناسب وطرح ماال
يناسب مف المعمومات الغزيرة في المجاالت المختمفة.
 تبصير المتعمـ الكبير بأف كـ الخبرات المتراكمة لديو يحتاج دائما إلى المزيد في المجتمع
الرقمى وامداده بوسائؿ مناسبة.
 تحصيف المتعمـ الكبير بكؿ ما يحفظ عميو معالـ ثقافتو العربية واإلسالمية.
 تنمية االتجاىات اإليجابية لدى المتعمـ الكبير نحو تعدد االنتماءات الثقافية وقبوؿ
المختمؼ.
 توعية المتعمـ الكبير بأىمية تنوع الجنس البشري وبأىمية الترابط بيف جميع الكائنات
البشرية وتنمية موقؼ الشعور بالغير وذلؾ ببث روح االستطالع والنقد والبعد عف
التعصب.
 تأكيد قيـ الحوار بيف الثقافات لدى المتعمـ الكبير باعتبار العيش معا ىو أمؿ الشعوب
جميعا.
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 إنضاج وعي المتعمـ الكبير بمجتمعو وفيـ تاريخو وواقعو ومالمح مستقبمو.
 تنمية إحساس المتعمـ الكبير بذاتو وتعزيز ثبات شخصيتو.
 تحسيف القدرات المينية لممتعمـ الكبير وتحسيف إمكاناتو العممية.

احملور الجالح :نفايات معلم تعليم الهبار فى ضوء التشو الرقمى
مفيوـ الكفاية  :تعددت التعريفات التى تناولت مفيوـ الكفاية ومنيا مايمى:
مباشر بالداء الناجح في
ًا
 " مجموعة مف الميارات والسمات والسموكيات التي ترتبط ارتباطًا
وظيفة ما وتنقسـ إلى كفايات أساسية و كفايات إدارية"
)(Competencies for the Future, United Nations
" مجموعة المعارؼ والميارات واالتجاىات التى يمكف اشتقاقيا مف أدوار الفرد المتعددة"
(" )Houston Robert,1970,p9
" المعرفة والميارة واالستعداد المؤىؿ إلنجاز عمؿ بنجاح".
(صالح عبدالرحمف المرزوقى)82: 833٤،
" مجموعة المعارؼ والميارات واالتجاىات الالزمة لتنظيـ عممية التعميـ"
).(Stanley Elam,1971:p5
" عبارة عف مجموع الميارات والقدرات التى يمتمكيا اإلنساف والتى تجعمو قاد ارً عمى تييئة
مناخ عمؿ مناسب لمعامميف معو"(.محمود السيد عابديف)05 :8336،

ومف عوامؿ ظيور االتجاه القائـ عمى الكفايات ودواعى الحاجة الستخدامو ما
يمى(منصور بف نايؼ: )8300،
 التسابؽ السريع فى استقطاب الكفاءات البشرية المتميزة يتطمب تقويـ لمكفايات العممية
أكثر مف كـ المعارؼ المتوافرة.
 مف يممؾ الكفاية يممؾ اإلنتاجية  ،ومف يتميز فى اإلنتاجية يسيـ فى تطوير المؤسسة
التى يعمؿ أو يدرس بيا فى حيف أف ذلؾ ال يتوافر لدى مف يممؾ المعارؼ فقط بؿ لمف
يتقنيا ويحسف استخداميا.
 إف تطوير المؤسسات والتنمية الذاتية يتطمباف استخداـ التقنية الحديثة  ،والتقنية تتطمب
إتقاف مجموعة مف الكفايات الخالقية والتقنية والمعرفية والميارية مما ينعكس عمى
الفرد والمؤسسة باإليجاب.
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ويمكف إضافة ما يمى:
 التغيرات االقتصادية وظيور العموـ البينية.
 الفجوة المعرفية والتقنية بيف الدوؿ المتقدمة والنامية.
 عولمة المعرفة:حيث تعتمد الثورة العممية والتكنولوجيو عمى مصدر متجدد وىو التدفؽ
الالمحدود لممعرفو واالفكار  ،وقد ساىـ التقدـ العممي في مجاالت القمار الصناعية
والحاسبات اآللية اإللكترونية عمى تخزيف واسترجاع وارساؿ كميات ىائمو مف المعمومات
والمسافات البعيدة  ،ومف ىنا برزت تكنولوجيا المعمومات
 الثورة المعرفية والتكنولوجية وما يترتب عمييما مف تدفؽ فى المعرفة فى كافة المجاالت
مما يتطمب كفايات تتناسب مع ىذه الثورات وكيفية التعامؿ معيا.
 ظيور ميف جديدة لـ تكف توجد مف قبؿ تتطمب كفايات جديدة تتناسب مع عصر تدفؽ
المعرفة.
 التوجو نحو التحوؿ الرقمى.
معمـ الكبار ىو:
 المعمـ الذي يمتمؾ كفايات تدريسية وميارات تمكنو مف توجيو دارسيو الكبار ،واكسابيـ
ميارات التعمـ الذاتي مدي الحياة (.ىاني محمد يونس )058 :8305،
 المعمـ الذي يستطيع أف يمتمؾ الثقافة المعرفية التي يتطمبيا المجتمع المعاصر ،ولديو
القدرة عمي توجيو الدراسيف إلييا ،كما يستطيع اكسابيـ ميارة التعمـ الذاتي مدي
الحياة (.محمد عمي طو )00 : 8336،
 المعمـ الذي يتـ تخرجو مف كمية التربية شعبة تعميـ الكبار بعد إعداده ،والذي يستطيع أف
يواجو المتغيرات العصرية المتالحقة خاصة في الفكر التربوي (.أسامة محمود
فراج)000 : 8332،
 المعمـ المؤىؿ باإلعداد أو التدريب ،أو بكمييما معا ،ويستطيع مواكبة المتغيرات العصرية؛
بحيث يكوف قادر عمى الوصوؿ إلي المعرفة وانتاجيا ونشرىا وتوظيفيا؛ وايصاؿ العمـ
لممتعمميف الكبار وفؽ أفضؿ السبؿ والتقنات الممكنة(.خالد منصور غريب )02 :8383،
ومف خالؿ ما سبؽ يمكف القوؿ بأف معمـ الكبار فى ضوء التحوؿ الرقمي ىو المعمـ
القادر عمي إنتاج واستخداـ وتوظيؼ مصادر المعرفة والخدمات التعميمية اإللكترونية المختمفة
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في تعميـ الكبار بصورة فعالة مف خالؿ ما يمتمكو مف كفايات شخصية وتكنولوجية وثقافية
و....بشكؿ يتناسب مع متطمبات التحوؿ الرقمى لممجتمع المصرى

 فلسفة تهويو معلم الهبار فى ضوء التشو الرقمى
إف " وضوح فمسفة تكويف المعمـ

تمثؿ نقطة البدء نحو تحقيؽ وظائفيا في العمؿ

التربوي ،و ما تسعى إليو مف أىداؼ  ،ومف ثـ وجود فمسفة تربوية لتكويف المعمـ تقود إلى
حركة تربوية عمى درجة كبيرة مف الوعي و التعامؿ الرشيد  ،حيث أف عدـ وجود فمسفة
تربوية توجو العمؿ يعنى أف اإلصالح و التجديد ضرباً مف التخبط و االرتجاؿ ،وتتضح ىذه
الحقبة بجالء حينما تتغير الفمسفة العامة لممجتمع و تتبدؿ الخيارات الكبرى لو  ،ويظؿ
التعميـ و التربية عمى حاليما حيث ال فمسفة تربوية تعكس التغير الحادث(.عبد الفتاح تركي،
)06 :0220
وفى ضوء فمسفة تكويف المعمـ وما تتضمنو مف مقومات وجوانب ووظائؼ ،يتبيف أف ما
ىية تكويف المعمـ ترمى إلى إكسابو الكفايات الضرورية لنجاحو في ميمتو والتي تساعده
عمى مواجية تغيرات العصر وما تنطوي عميو مف تحديات ،كما أنو يستند إلى مقدار ما
يمتمكو المعمـ مف ىذه الكفايات عند تقويمو أو اعتماده واجازتو لمعمؿ بمينة التعميـ.
وبالتالي تزداد الحاجة إلى امتالؾ معمـ الكبار لممعارؼ والميارات والقيـ واالتجاىات التى
تتناسب م ع متطمبات التحوؿ الرقمى عف طريؽ تطوير برامج اإلعداد والتدريب المناسب
لتطوير كفاياتو  ،فتعمـ الكبار وتعميميـ يزودىـ بالمعرفة والقدرات والميارات والقيـ الالزمة
لممارسة وتعزيز حقوقيـ  ،وىو ما يدعوا إلى ضرورة التركيز عمى معمـ تعميـ الكبار المسؤؿ
بشكؿ كبير عف تحقيؽ ىذه الىداؼ .
حيث يحتاج المييف الكبار إلى تنمية معارفيـ ومياراتيـ وقدراتيـ بتوسيع نطاؽ الفرص
المتاحة أماميـ مف برامج محو أمية الكبار وتقديـ إرشادات ومعارؼ جديدة وميارات حديثة
تزودىـ بالخبرات الالزمة التي تييئ ليـ تحسيف سبؿ معيشتيـ .وبالتالي سوؼ يكوف إلعادة
تربية ىؤالء تربية شاممة أىمية كبيرة ال تنحصر فقط في الجانب الميني وانما تستيدؼ
بالدرجة ذاتيا إعادة تشكيؿ عقميـ ووعييـ ومنظومة قيميـ وفكرىـ وثقافتيـ (عبد الفتاح
تركي ،۰۲۲٤ ،ص  )۸۲؛ لف اإلنساف العصري في حاجة ماسة إلى معمومات ومعارؼ
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وميارات تساعده ع مي التعميـ في أي وقت وفي أي مكاف وفي أي مرحمة مف مراحؿ العمر
(إبراىيـ محمد إبراىيـ ،عبد الراضي إبراىيـ محمد.)۷۹۱ ،۰۲۲۲ ،
"كما أف العمؿ فى مجاؿ التعميـ يفرض عمى المعمـ أف يتقف الكثير مف الميارات المتصمة
بإدراؾ فمسفة المؤسسة التعميمية التى يعمؿ بيا ودرجة وضوح فمسفتو ونظريتو اإليجابية
لمتعميـ  ،وخصائص المتعمميف الذيف يعمؿ معيـ وأفضؿ الظروؼ لعممية التعميـ  ،والقدرة عمى
تبرير قيمة ما يقوـ بو المتعمموف مف أنشطة تربوية ورسـ حدود المقرر والقدرة عمى ربط
أجزائو والمعرفة التامة بالمياـ الخاصة بالتعميـ  ،والفائدة التى تعود عمى المتعمميف عند
القياـ بو"(عبداهلل السيد عبدالجواد )۸۷۲ :۰۲۲۲،
وبالتالى يكوف معمـ تعميـ الكبار فى القرف الحادى والعشريف ىو القادر عمى مواجية
التحديات العالمية والمحمية ومف بينيا التحوؿ الرقمى مف خالؿ امتالؾ المعارؼ و الميارات
و االتجاىات والخالقيات التى تصقؿ شخصيتو وتؤسس لديو روح االنتماء والمشاركة الفعالة
لتنمية مجتمعو  ،واالبداع المينى والكاديمى بما يساىـ فى نيضة المجتمع واالرتقاء بالعممية
التربوية والتعميمية  ،وانعكاس ذلؾ بشكؿ ايجابى عمى المتعمميف الكبار (الدارسيف).
وال تنكر الدراسة الحالي ة اىتماـ مصر بتعميـ الكبار ،وتشجيع كافة المؤسسات فى
المشاركة ببرامج محو المية وتعميـ الكبار ،ولكف عمى الرغـ مف الجيود المبذولة لتطوير
تعميـ الكبار ،إال أف معمـ الكبار لـ يحظى بالقدر الكافى مف االىتماـ بما يتواكب مع العصر
الرقمي  ،ىذاباالضافة إلى كثرة المع وقات التى تواجو برامج تعميـ الكبار ،وىذا يتطمب االىتماـ
بإعداد واكساب المعمـ الكفايات المناسبة لمتحوؿ الرقمى وتشجيع الكبار عمى االستمرار فى
التعميـ واستخداـ تكنولوجيا العصر فى حياتيـ اليومية وتدريب كبار السف عمى وسائؿ
التكنولوجية الحديثة  ،فمـ يولد ىؤالء الكبار في بيئة إلكترونية ،ولكنيـ يعيشوف فييا اآلف وال
مفر مف أف يتعمموا كيفية التعامؿ معيا.
مما يتطمب ضرورة أف تقوـ فمسفة إعداد وتدريب معممى الكبار عمى استخدـ أدوات
التكنولوجيا الحديثة في التدريس ،وتشجيع المتعمميف الكبار عمى استخداميا في التعمـ،
واكساب مع مـ الكبار االتجاىات اإليجابية نحو اإللماـ بتكنولوجيا العصر وحسف االستفادة
منيا فى مجاؿ تعميـ الكبار ،واكساب معمـ الكبار ميارات التعمـ الذاتي ،وميارات البحث عف
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المعرفة وكيفية االستفادة منيا ،ولذلؾ البد مف مراجعة برامج إعداد معمـ الكبار بما يتناسب
مع متطمبات التحوؿ الرقمى لممجتمع المصرى.
وبناء عمى ماسبؽ فإف تغيير بنية النظاـ التربوي لتعميـ الكبار أصبحت ضرور
ممحة ،فالبني التقميدية ليذا النظاـ التربوي ال تواكب العصر الرقمي ،وال تمبي احتياجات
المجتمع المتغيرة  ،أو الحاجات التعميمة المتطورة،وىذا يتتطمب النيوض بمعمـ تعميـ الكبار
مف خالؿ نظـ تدريب غير تقميدية تتناسب مع التحوؿ الرقمى لممجتمع المصرى.

ثانيا  :التشديات اليت توادٌ معلم العصر الرقمي
يواجو معمـ العصر الرقمي بعدد مف التحديات منيا ما يمى(مجدي يونس: )۰۲۷5 ،
 التغير الذي ط أر عمى أدوار المعمـ مف ناقؿ لممعرفة إلى موجو ومرشد وكذلؾ ما يسمي
بحوسبة المؤسسات التعميمية.
 أصبح التعميـ عممية مستمرة مدى الحياة ومتاح لمجميع.
 أصبحت أىداؼ التعمـ مؤقتة تجريبية نتيجة لمتغيرات المعاصرة.
 زيادة ارتباط التعميـ بالشبكة العنكبوتية ممف استمزـ ضرورة التوسع في التعميـ اإللكتروني
كمصدر رئيسي لمتعميـ لممعمميف والمتعمميف.
 التعميـ الرقمي جعؿ المؤسسات التعميمية بيئة حاضنة لمتقنيات التعميمية.
 تقنيات االتصاؿ وتعددىا وما تستمزمو مف ميارات إليكترونية.
 الندرة في العداد الكافية مف المعمميف المؤىميف تكنولوجيا.
 تزايد التطور التكنولوجي وسيطرتو عمى العممية التعميمية بكؿ مجاالتيا.
 تحدي جودة نوعية التعميـ والتنافسية.
 تعدد وسائط ومصادر التعمـ مف خالؿ وسائط المعمومات.

ثالجاً :خصائص ومسات معلم الهبار:
لمعمـ تعميـ الكبار مجموعة مف الصفات والخصائص التى يجب تميزه عف غيره مف
معمـ الكبار ومف أىميا ما يمى(:عبدالرحمف عميره : 0220 ،ص ص  (، )50-53محمد
إبراىيـ المنوفى :8300،ص ص  (،)0002 ، 0002فاروؽ السامرائى :0225 ،ص ص
(،) 80-02ذوقاف عبيدات وسييمو أبو السميد :8338 ،ص ص  (،)06-0٤عبدالوىاب
إبراىيـ أبو سميـ: 0225 ،ص ص .)02-07
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 االستعداد والرغبة فى العمؿ فى مجاؿ تعميـ الكبار :حيث يجب توافر االستعداد الكافى
والرغبة لدى معمـ تعميـ الكبار حتى يستطيع االستمرار فى طريقو العممى وال يتـ ىدر
الكثير مف الوقت والجيد بال فائدة.
 الصبر :عمى متاعب العمؿ فى مجاؿ تعميـ الكبار ومعوقاتو مف الخصائص الساسية التى
يجب أف يتحمى بيا معمـ تعميـ الكبار نظ ارً لكثرة المشكالت التى يمكف أف تواجيو أثناء

عممو.

 المانة العممية :ويقصد بيا أف ينسب المعمـ ما ينقمو عف اآلخريف مف أفكار وآراء
لصحابيا فى مجاؿ تعميـ الكبار .
 المرونة :حيث يجب أف يتميز معمـ تعميـ الكبار بالمرونة الفكرية التى تحممو عمى تقدير
أعماؿ اآلخريف وتفيـ اجتياداتيـ واف خالفوه فى الرأى فى تقدير واحتراـ.
 الثقة بالعمـ والحقائؽ العممية :وبقدرة العمـ عمى مواجية كثير مف المشكالت التى تواجو
المجتمع.
 سعة دائرة المعرفة :ىذه الصفة ضرورية لمعمـ الكبار  ،ليتمكف مف حرية الحركة داخؿ
تخصصو فسعة اإل طالع  ،والغوص فى دقائؽ قضايا العمـ  ،تمنحو القدرة عمى المناورة
العممية فى صياغة الفكار ومواجية المشكالت التى يمكف أف تواجيو.
 احتراـ الوقت:حيث يشكؿ العامؿ الزمنى إحدى أولويات تحقيؽ أىداؼ ونتائج العمؿ فى
مجاؿ تعميـ الكبار.
 االبتكار :معمـ تعميـ الكبار ىو الذى يتطمع إلى المجيوؿ لمخروج بالجديد مف البحاث
والفكار ،وىو يبدأ مف حيث انتيى السابقوف وابتكار طرؽ وأساليب مينية وتدريسية
جديدة فى مجاؿ تعميـ الكبار لتتناسب مع التحوؿ الرقمى.
 فيـ الواقع :وتعنى ىذه الصفة فيـ المعمـ بما يحيط بو مف ظروؼ الحياة والقضايا اليامة
 ،فكمما اتسعت معارؼ المعمـ  ،كاف أكثر قدرة عمى الموازنة بيف متطمبات ومستمزمات
العمؿ فى مجاؿ تعميـ الكبار.
 الفيـ الدقيؽ والبصيرة العممية :إف الفيـ الدقيؽ ضرورى لممعمـ  ،ليستطيع مف خاللو
استيعاب النصوص وفيـ داللتيا وتحديد ىدفيا  ،وأف تكوف لديو بصيرة عممية تمكنو مف
التمييز بيف الخطأ والصواب فى مجاؿ تعميـ الكبار.
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 حب التقصى واإلطالع فى مجاؿ تعميـ الكبار :يحتاج معمـ تعميـ الكبار إلى العموـ والمغات
التى تساعده عمى قراءة كؿ ما يتعمؽ بموضوع تعميـ الكبار  ،وليذا يجب أف يتميز معمـ
تعميـ الكبار برغبتو فى النمو المستمر واالطالع عمى المستجدات فى الموضوعات التى
تتعمؽ بيذا المجاؿ.
 العقمية التنظيمية :ويقصد بيا عدـ ترؾ الفكار لدى معمـ تعميـ الكبار تسير بطريقة حرة
أو عشوائية وانما يتـ الترتيب عف وعى  ،وتنظيـ المعارؼ والحقائؽ مف الخطوات ال ولى
التى يتخذىا معمـ تعميـ الكبار لموصوؿ إلى معرفة مفيدة  ،كما يساعد التنظيـ المعمـ فى
نقؿ أفكاره بطريقة محددة وواضحة.
 قوة المالحظة :يتميز معمـ تعميـ الكبار بقوة المالحظة والدقة فى تحديد طبيعة وشخصية
الدراسيف وفيـ كيفية التعامؿ معيـ وحؿ مشكالتيـ.
 التفكير العممى :ويقصد بو إتباع الطريقة العممية فى دراسة الظواىر وىى تبدأ باالحساس
بالمشكمة ثـ تحديدىا و تفسيرىا مف خالؿ جمع المعمومات والمالحظة والمشاىدة ووضع
الفروض واختبار صحتيا.
 الموضوعية :ويقصد بيا إقصاء الذات أى تجرد معمـ تعميـ الكبار مف الىواء والميوؿ
والرغبات وابعاد المصالح الذاتية واالعتبارات الشخصية حتى يتسنى لو أف يقوـ بدورة فى
أمانة ومف غير تحيز.
وحيث أف «المعمـ الرقمي» ىو المعمـ المتمكف مف ميارات استخداـ الحاسب اآللي
وكتابيا بمغة راقية ومفردات ثرية ،والذي
شفييا
واإلنترنت وميارات االتصاؿ والتواصؿ عبرىا
ً
ً
يستطيع التدريس باستخداـ تكنولوجيا التعميـ ،ولديو القدرة عمى تحويؿ المحتوى التعميمي إلى
نشاطات تعميمية  ،ويعتمد عمى ورش العمؿ والمختبرات والدوائر المغمقة والحقائب التعميمية
والفالـ والشرطة المرئية كوسائؿ تعميمية ،والقادر عمى تدريب وتييئة التالميذ عمى التعامؿ
مع عالـ المعمومات والبيانات واالتصاالت السريعة عف طريؽ الحاسب اآللي واإلنترنت وسائر
وسائؿ وتقنيات تحميؿ المعمومات ومعالجتيا ،وربط المعمومات السابقة بالجديدة وتوظيفيا في
الحياة العممية (عمى اليادى الحوات ،833٤ ،ص ص ، )082-085فإف معمـ الكبار فى
ضوء التحوؿ الرقمى يجب أف يتسـ بخصائص عماؿ المعرفة Knowledge workers
الذى يجب أف يتميز بما يمي)R.P. Asha & R. Ramachandran,2001:p6 ( :
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 لديو الميارات والقدرات الساسية إلعداد البيانات ومعالجة وتوزيع المعمومات.
 يستخدـ البيانات والمعمومات لخمؽ المعرفة.
 يستخدـ المعرفة البتكار أفكار ومعرفة جديدة.
 يشارؾ في أنشطة لتحقيؽ قيمة مضافة.
قيما اجتماعية واقتصادية مف خالؿ العمؿ الذى يقوـ بو.
 يضيؼ ً
 يحرص عمى التعمـ الذاتى.
وفي ضوء ما سبؽ يمكف القوؿ بأف سمات معمـ الكبار ،ومواصفاتو التي يتطمبيا
المجتمع الرقمى تتطمب وسائؿ ،وأساليب جديدة لتحقيقيا ،وتحتاج إلى توافر نوع مف اإلعداد
يتالءـ مع متطمبات التحوؿ الرقمى ،ذلؾ مما يجعؿ النظـ التربوية مدعوة اآلف أكثر مف أي
وقت مضى إلى تطوير ذاتيا وتجديدىا بما يجعميا أكثر قدرة عمى مالءمة ميوؿ المتعمـ
واستعداداتو وقدراتو ،وتمبية احتياجات المتطورة باستمرار(عبد العزيز عبد اهلل.)2 : 833٤،

رابعاً  :أدوار ومًارات معلم تعليم الهبار فى ضوء التشو الرقمى
وفى ضوء متطمبات التحوؿ الرقمى تكوف أدوار معمـ الكبار كالتالى:
https://www.facebook.com/Centrealwiam/posts/529006543826270

 اإللماـ بالخصائص النمائية لمكبار  ،وتفيـ معارفيـ ودوافعيـ المتصمة بالتعمـ.
 اعتماد الطرائؽ والساليب التى تيسر تعمـ الكبار وتؤدى إلى تعمـ فعاؿ باستخداـ الدوات
التكنولوجية.
 إتباع وسائؿ وطرائؽ التقويـ التى يمكف مف خالليا تشخيص استعدادات الكبار وتقييـ ما
تعمموه تكنولوجياً.

 التمكف مف محو أمية الكبار ،ومسايرة ما يستجد مف تطورات في مجاؿ تعميـ الكبار.
 خمؽ جو ديمقراطى يمكف الكبار مف المناقشة والحوار ،وتحسيف عالقاتيـ مع المعمـ ،
ومحو صورة معمـ الكبار المستبد.
 حث الدارسيف عمى التعمـ الذاتى برغبة ذاتية.
 التمكف مف تحقيؽ التواصؿ الفعاؿ والتكنولوجى بيف المدرسة والبيئة المحيطة.
 اإللماـ بميارات استخداـ الحاسب وتطبيقاتو فى التعميـ وجعمو أكثر تشويقاً.
 تشجع الكبار عمى التعمـ باستخداـ أدوات التكنولوجيا الحديثو.
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 أف يجعؿ مف التعمـ متعة وتطبيقيا فى الحياة العممية.
 االتزاف االنفعالي.
ويمكف إضافة ما يمى مف أدوار معمـ تعميـ الكبار فى ضوء التحوؿ الرقمى حيث بات مف
الضرورى حدوث تحوالً جػوىرياً في أدوار معمـ تعميـ الكبار ومنيا ما يمى (:مجدى محمد

يونس)8305،

موجو ومدرب وميسر لتعمـ الدارسيف.
 تحوؿ معمـ تعميـ الكبار مف مقدـ لممعمومات إلى ّ
 تحوؿ معمـ تعميـ الكبار مف الممقف إلى المرشد الكاديمي.
 تحوؿ عمؿ معمـ تعميـ الكبار مف العمؿ الفردي إلى عضو في فريؽ تعاوني.
 تحوؿ معمـ تعميـ الكبار مف مصدر لممعمومات إلى مستشار معموماتي.
 تصميـ المقررات اإللكترونية التى تتناسب مع الدارسيف.

مًارات معلم الهبار فى ضوء التشو الرقمى:
تتضمف برامج محو المية وتعميـ الكبار ميارات التحدث  ،ومراعاة الفروؽ الفردية
بيف الدارسي ،كما تتضمف ىذه الميارات كيفية حفظ المعمومات والبيانات الخاصة بالدارسيف ،
إلى جانب ميارات الشورى والمشاركة والتعرؼ عمى الفكار واآلراء بيف معمـ الكبار والدارسيف
 .كما يجب أف يمتمؾ المعمـ فى برامج تعميـ الكبار ميارات االتصاؿ و ميارات تقييـ نتائج
ال رئيساً لتطوير
االتصاؿ وذلؾ لمتأكد مف تحقيؽ أىداؼ االتصاؿ  ،ويعد ىذا المر مدخ ً
وبناء عميو يجب الحرص عمى تنمية بعض
وتفعيؿ االتصاؿ التربوى فى برامج تعميـ الكبار ،
ً
الميارات الخاصة بالمعمـ فى ىذا المجاؿ منيا ما يمى:
https://www.facebook.com/Centrealwiam/posts/529006543826270

 تكويف االنطباع الجيد عف الدارسيف.
 الحديث والتعبير المفظى الدقيؽ.
 التعبير غير المفظى ( لغة الجسـ ) اإليجابية.
 التفاعؿ االجتماعى الجيد مع الدارس.
 القدرة عمى عدـ االنفعاؿ مع الدارسيف .
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 كما أف التغذية المرتدة تمثؿ لممعمـ قناة عكسية ميمة فى أى عممية اتصاؿ  ،حيث توضح
رد الفعؿ واستجابة الدارس فى برامج تعميـ الكبار  ،ومف ثـ تساعد المعمـ عمى التأكد مف
أف الرسالة تـ استقباليا وتفيميا وأحدثت االستجابة المرغوبة مف عدمو.
 ميارات التعاطؼ والتفاعؿ مع الدارس فى ىذه البرامج  ،ويتطمب ذلؾ معرفة المعمـ
بالدارس  ،ومف ثـ وجب أف يحقؽ المعمـ ما يعرؼ بعممية التفاعؿ مع الدارس مف أجؿ
نجاح العمؿ ببرامج تعميـ الكبار.
 تبسيط لغة الخطاب مع الدارسيف ببرامج تعميـ الكبار حتى يسيؿ فيميا واستيعاب أفكارىا
ومعانييا.
وتضيؼ دراسة(نجالء محمد حامد )663 :8302،الميارات اآلتية لمعمـ فى ضوء
العصر الرقمى
 القدرة عمى تعميـ التفكير الناقد.
 اكساب الدارسيف الميارات الحياتية.
 تنمية ميارات التفكير العميا لمدارسيف.
 استخداـ وادارة تكنولوجيا التعميـ.
 إدارة قدرات الدارسيف ومياراتيـ
 دعـ االقتصاد المعرفي.
 التفكير النقدي.
 الميارات التحميمية.
 التعمـ الموجو الى الذات.
 حؿ المشكالت
ويمكف تحديد المبادئ الساسية لقدرات ومؤىالت معممى الكبار وىى كالتالى(محمد عبد
الرحيـ عدس  :8333،ص ص:)802-807
 مينة ذات تأىيؿ عاؿ ( ،)A Well-Qualified Professionوالتي تتطمب المعرفة في
موضوع التخصص وعموـ التربية ( )Pedagogyوالميارات والقدرات الالزمة إلرشاد ودعـ
الدارسيف وفيـ البعد االجتماعي والثقافي لمتعميـ.
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 التطور الميني في سياؽ التعمـ مدى الحياة ( A profession Placed within the
 ،)Context of lifelong Learningوالتي تشمؿ التطور الميني لمعمـ الكبار في جميع
المجاالت مف خالؿ التعميـ والتدريب واعادة التدريب بشكؿ رسمي وغير رسمي.
 مينة متحركة ( ،)Mobile Professionفتعتبر الحركية ( )Mobilityمكوناً مركزياً في
برامج إعداد المعمميف.

 مينة معتمدة عمى الشراكات ( ،)A profession based on Partnershipsفمعاىد
وكميات إعداد المعمميف عمييـ تنظيـ عمميـ بالتعاوف في الشراكة مع المدارس والبيئة
المحمية ومراكز التدريب والمشاركيف اآلخريف  ،وىذا يتطمب أف تكوف القدرات /الكفايات
الساسية لمعممى الكبار تشمؿ العمؿ مع اآلخريف ،والعمؿ بالمعرفة والتكنولوجيا والمعمومة،
والعمؿ في ومع المجتمع.
وبالتالى يمكف تحديد طرؽ ووسائؿ مواجية تحديات التحوؿ الرقمى مف خالؿ مايمى:
(مجدي يونس)۰۲۷5 ،
 التنمية المينية اإلليكترونية لمعممى الكبار.
 التدريب اإللكتروني لممعمـ عمى التطبيقات وتقنيات الحاسب اآللي وشبكاتو.
 التحديث المستمر لممواد التدريبية والتركيز عمى التدريبات العممية.
 إنشاء جياز اداري مستقؿ لمتدريب اإللكتروني بالوزارة ومراكز التدريب.
 تصميـ وانشاء موقع الكتروني خاص بالتدريب بو عناصر التوجيو واالرشاد لممستخدـ.
 إنشاء جياز تربوي ذو خبرات تدريبية يكوف مسئوؿ عف نظـ و برامج التدريب لممعمميف.
 إنشاء شبكة داخمية لمتدريب اإللكتروني لمعممى الكبار ترتبط بمراكز التدريب اإل لكتروني.
 تمبية االحتياجات التدريبية لممعمميف والتركيز عمى الميارات والمعارؼ المختمفة.
 تزويد معممى الكبار بميارات استخداـ وانتاج تكنولوجيا التعميـ.

احملور الرابع :واقع رؤية أعضاء ييئة التدريس لهفايات معلم تعليم الهبار فى ضوء التشو
الرقمى.
ىدؼ الدراسة الميدانية :ىدفت الدراسة الميدانية إلى التعرؼ عمى درجة أىمية
كفايات معمـ تعميـ الكبار فى ضوء التحوؿ الرقمى لممجتمع المصرى مف وجية نظر أعضاء
ىيئة التدريس بكميات التربية بمصر وتـ تطبيقيا الكترونياً عمى الرابط التالى
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWUrJVvDmwqvOuzURW9MVEXhkC1jvTRcWMaG7xRu9TVMHCQ/viewform?usp=sf_link

عيهة الدراسة:
تتمثؿ عينة الدراسة الحالية فى عدد مف أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية قسـ
أصوؿ التربية بجامعات مصر بمغ عددىـ ()03عضو مف جامعة (القاىرة-عيف شمس-
حمواف  -كفر الشيخ -المنصورة  -دمنيور -طنطا – بنيا -بنى سويؼ)
وتـ مراعاة أف تكوف العينة ممثمة لممجتمع الصمى مف حيث:
 درجات وظيفية مختمفة بالنسبة لعضاء ىيئة التدريس.
 ذكور واناث.
 سنوات خبرة متنوعة
ويوضح الجدوؿ التالى توزيع عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس
جضٔل على ()0
ػضص ػُٛخ انضعاؿخ يٍ أػضبء ْٛئخ انزضعٚؾ
انُـجخ انًئٕٚخ
ػضص انؼُٛخ
انجبيؼخ
كفغ انشٛز
طُطب
انًُظٕعح
صيُٕٓع
ثُ ٙؿٕٚف
دهٕاٌ
انمبْغح
ػ ٍٛشًؾ
ثُٓب

1
1
2
4
2
0
0
0
0

%1232
%1531
%01
%0531
%01
%232
%232
%232
%232

أداة الدراسة:
االستبانة وىى مف أىـ أدوات جمع البيانات ال كثر شيوعا وتستخدـ الستطالع الرأى
حوؿ موضوعات بحثية لمحصوؿ عمى المعمومات لالستفادة منيا فى إثراء البحث العممى
وتطبيؽ نتائج ومقترحات جديدة.
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ذلاور االستبانة:
أوال:الكفايات الشخصية.
ثانيا:الكفايات المينية وتتضمف (المعرفية -الوجدانية -الدائية -اإلنتاجية).
ثالثا:الكفايات الكاديمية.
رابعا:الكفايات الثقافية واالجتماعية.
خامسا:الكفايات التكنولوجية والرقمية.
سادسا:الكفايات الخالقية.
سابعا:كفايات إدارة الصؼ.
بواقع  56عبارة وتـ تحديد االستجابة بمقياس تدرج ثالثى (كبيرة  ،متوسطة ،
صغيرة ) وىى استجابات توضح درجة أىمية كفايات معمـ تعميـ الكبار فى ضوء التحوؿ
الرقمى لممجتمع المصرى مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس.

صدم االستبانة:
الصدم الظايرى:
ويقصد بو أف تقيس االستبانة ما وضعت لقياسو وتـ التأكد مف صدؽ االستبانة عف
طريؽ الصدؽ الظاىرى  ،وتـ عرض االستبانة عمى السادة المحكميف لمتأكد مف مدى اتساؽ
العبارات مع المحاور وىدؼ الدراسة.
الصدؽ الداخمى :اعتمدت الدراسة في حساب صدؽ االتساؽ الداخمي عمى معامالت
ارتباط درجات العبارات بالدرجة الكمية لالستبانو وجاءت قيـ معامالت االرتباط بيف  3.6٤و
 3.28وىى قيـ مرتفعة وجميعيا دالة إحصائيا عند مستوى .3.30
ثبات االستبانة :ويقصد بو ثبات الوضع النسبى لمفرد داخؿ المجموعة ويعد حساب
معامؿ ألفاكرونباخ أنسب الطرؽ لمتأكد مف ثبات االستبانة وتـ حساب معامؿ الثبات ألفا
لعينة استطالعية باستخداـ برنامج ( )spssوكانت قيمتو ( )3.2٤2وىى قيمة مرتفعة تشير
إلى ثبات االستبانو وصالحيتيا لمتطبيؽ.
المعالجة اإلحصائية :تـ استخداـ برنامج ( )spssاإلحصائى لمحصوؿ عمى الجداوؿ
التكرارية والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة عف مدى أىمية كفايات معمـ تعميـ الكبار
فى ضوء التحوؿ الرقمى لممجتمع المصرى مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس.
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نتائر الدراسة امليدانية:
يتضح نتائج الدراسة الميدانية مف خالؿ تحميؿ المحاور السابقة مف الجداوؿ اآلتيو
جضٔل على ( ) 1
انزكغاعاد ٔانُـت انًئٕٚخ الؿزجبثبد أػضبء ْٛئخ انزضعٚؾ ػهٗ انكفبٚبد (انششظٛخ) ٔلًٛخ (كب)1
نضالنخ انفغٔق ث ٍٛانزكغاعاد ػهٗ االؿزجبثبد انًشزهفخ ٔانًزٕؿظ انذـبثٔ ٙانزغرٛت
انًذٕع األٔل:
انكفبٚبد انششظٛخ
-0انضمخ ثبنُفؾ
-1انًغَٔخ انفكغٚخ
ٔاالرؼاٌ االَفؼبنٙ
-2انمضعح ػهٗ ارشبط
انمغاعاد ٔرذًم
انًـئٕنٛخ رجبِ
انضاعؿٍٛ
-3انمضعح ػهٗ
انزجضٚض ٔاإلثضاع فٗ
يجبل رؼهٛى انكجبع.
-4انظكبء ٔؿغػخ
انجضٓٚخ ٔانمضعح
ػهٗ اإللُبع
-5انمضعح ػهٗ
رذهٛم انًشكالد
انًجزًؼٛخ ٔالزغاح
انذهٕل انًُبؿجخ
نٓب.
-1انمضعح ػهٗ رٕنٛض
أفكبع جضٚضح فٗ
يجبل انزؼهٛى
ٔرطجٛمٓب يغ
انضاعؿ.ٍٛ
-1انمضعح ػهٗ فٓى
انشظبئض انُفـٛخ
نهضاعؿٔ ٍٛكٛفٛخ
انزؼبيم يؼٓى
-1أٌ ٚزذهٗ ثبنظجغ
ٔانًضبثغح ٔانزـبيخ
انٕػٌ انُـجٙ
(انًزٕؿظ ) انؼبو
نهًذٕع االٔل
يؼبيم انضجبد انؼبو
نهًذٕع األٔل

انٕػٌ
انُـجٙ
(انًزٕؿظ)
1311

1

12

%1531

1

%1232

1

%1

1342

1315

4

11

%1232

1

%531

1

%1

11342

1312

0

11

%11

2

%01

1

%1

01311

1311

1

11

%11

2

%01

1

%1

01311

1311

1

14

%1232

4

%0531

1

%1

02321

1312

3

15

%1531

3

%0232

1

%1

05302

1315

2

11

%11

2

%01

1

%1

01311

1311

1

11

%1232

1

%531

1

%1

11342

1312

0

كجٛغح

طغٛغح

يزٕؿطخ

انؼضص

%

انؼضص

%

انؼضص

%

لًٛخ يغثغ
كب٘

11

%11

2

%01

1

%1

01311

انزغرٛت

1311
يؼبيم صجبد يغرفغ13151
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف االستجابات (كبيرة
– متوسطو – صغيرة) لفراد عينة الدراسة عمى استبانة كفايات معمـ تعميـ الكبار فى ضوء
التحوؿ الرقمى لممجتمع المصرى ،حيث كانت جميع قيـ كا  8لداللة الفروؽ بيف االستجابات
دالة احصائيا عند مستوى الداللة  .3.30وكانت الداللة لصالح االستجابات كبيرة في جميع
عبارات المحور الوؿ (الكفايات الشخصية) لمعمـ تعميـ الكبار بنسب متوسطات تتراوح بيف
أعمى قيمة 8.20واقؿ قيمة  ، 8.75بوزف نسبي لممحور 8.27ومعامؿ ثبات لممحور
3.258وىذا يدؿ عمى أىمية ىذه الكفايات لدى معمـ تعميـ الكبار مف وجية نظر أعضاء
ىيئة التدريس واف اختمفت في الوزاف النسبية لكؿ عبارة إال أنيا تشكؿ كفايات ىامة لدى
أفراد العينة وكاف ترتيب العبارات كالتالى:
 .0أف يتحمى بالصبر والمثابرة والتسامح.
 .8القدرة عمى اتخاذ الق اررات وتحمؿ المسئولية تجاه الدارسيف.
 .0القدرة عمى فيـ الخصائص النفسية لمدارسيف وكيفية التعامؿ معيـ.
 .٤الذكاء وسرعة البديية والقدرة عمى اإلقناع.
 .6الثقة بالنفس.
 .5القدرة عمى التجديد واإلبداع فى مجاؿ تعميـ الكبار.
 .7القدرة عمى توليد أفكار جديدة فى مجاؿ التعميـ وتطبيقيا مع الدارسيف.
 .2القدرة عمى تحميؿ المشكالت المجتمعية واقتراح الحموؿ المناسبة ليا.
 .2المرونة الفكرية واالتزاف االنفعالي.
وقد يرجع الترتيب السابؽ مف وجية نظر عينة الدراسة إلى أىمية الصبر والمثابرة
بالنسبة لمعمـ تعميـ الكبار لالستمرار بالعمؿ فى مجاؿ تعميـ الكبار ،نظ ارً الختالؼ الخصائص

النفسية ليـ والحاجو إلى الق درة عمى تحمؿ المسئولية تجاه الدارسيف  ،ىذا باإلضافة إلى
أىمية الثقو بالنفس والقدرة عمى االبداع فى مجاؿ تعميـ الكبار.
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جضٔل على ( )2
انزكغاعاد ٔانُـت انًئٕٚخ الؿزجبثبد أػضبء ْٛئخ انزضعٚؾ ػهٗ انكفبٚبد (انًُٓٛخ) ٔلًٛخ (كب)1
نضالنخ انفغٔق ث ٍٛانزكغاعاد ػهٗ االؿزجبثبد انًشزهفخ ٔانًزٕؿظ انذـبثٔ ٙانزغرٛت
انًذٕع انضبَٙ
:انكفبٚبد انًُٓٛخ
(انًؼغفٛخ)
 -01يؼغفخ سظبئض
ٔيزطهجبد انزذٕل
انغلًٗ3
-00إصعان أًْٛخ
رطجٛك انزذٕل انغلًٗ
فٗ يجبل رؼهٛى انكجبع3
-01إرمبٌ يظبصع
انًؼغفخ انزٙ
ٚـزشضيٓب فٗ يجبل
رؼهٛى انكجبع3
-02اإلنًبو ثبألؿؾ
انزغثٕٚخ نكٛفٛخ رؼهٛى
ٔرؼهى انكجبع3
-03اإلنًبو ثشظبئض
ًَٕ انضاعؿٍٛ
ٔدبجبرٓى3
انًذٕع انضبَٙ
:انكفبٚبد انًُٓٛخ
(انٕجضاَٛخ)
-04رًُٛخ االرجبِ
اإلٚجبث ٙنهضاعؿَ ٍٛذٕ
انزؼهٛى فٗ ػظغ
انزذٕل انغلًٙ
-05انمضعح ػهٗ رًُٛخ
ػاللبد إَـبَٛخ إٚجبثٛخ
يغ انضاعؿٍٛ
 -01االػزؼاػ ثبنؼًم
فٗ يجبل رؼهٛى انكجبع
-01غغؽ االرجبْبد
اإلٚجبثٛخ فَ ٙفٕؽ
انضاعؿَ ٍٛذٕ االَضجبط
انظارٙ
-01ادزغاو يشبػغ
انكجبع ٔ رًُٛخ
ادـبؿٓى ثبأليبٌ
ٔانذت ٔانزمضٚغ نظارٓى
ٔنآلسغٍٚ

كجٛغح

%

لًٛخ
يغثغ كب٘

انٕػٌ
انُـجٙ
(انًزٕؿظ)

يزٕؿطخ
انؼضص

%0531

0

%232

21311

1315

3

1

%531

14311

1311

5

%232

15351

1312

4

01311

1311

2

11342

1312

1

%16.7

1

%1

لًٛخ
اسزجبع
كب٘
02322

انٕػٌ
انُـجٙ
(انًزٕؿظ)
2.83

انزغرٛت
4

1

%1

05302

2.86

3

%1

01311

2.90

2

15302

2.96

0

11342

2.93

1

انؼضص

%

13

%11

4

12

%1531

4

%0531

12

%1531

5

%11

0

11

%11

2

%01

1

%1

11

%1232

1

%531

1

%1

كجٛغح

%

طغٛغح
انؼضص

يزٕؿطخ
%
انؼضص

طغٛغح
انؼضص

انؼضص

%

25

%83.3

5

26

%86.7

4

%13.3

27

%90

2

%01

1

29

%96.7

0

%232

1

%1

28

%93.3

1

%531

1

%1
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كجٛغح
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يزٕؿطخ

طغٛغح

انًذٕع
انضبَ:ٙ
انكفبٚبد
%
انؼضص
%
انؼضص
%
انؼضص
انًُٓٛخ
(االصائٛخ)
-11انمضعح
ػهٗ رٕظٛف
ٔؿبئم انزؼهى
5342
%1
1 %1531 1 %1232 11
اإلنكزغَٔٙ
ٔانزؼبيم يغ
انًـزذضصبد
انزكُٕنٕجٛخ3
-10أٌ
ٚكٌٕ لبصعاً
ػهٗ
اؿزشضاو
1342
%1
1 %1232 1 %1531 12
انزمُٛبد
انذضٚضخ فٙ
ػًهٛخ
انزؼهٛى
ٔانزؼهى3
-11انمضعح
ػهٗ
اؿزشضاو
01311 %1
1
%01
2
%11 11
أؿبنٛت
يزُٕػخ
نزمٕٚى
انضاعؿ3ٍٛ
 -12يغاػبح
انفغٔق
05302 %1
1
232
انفغصٚخ ث0 %1531 11 ٍٛ
انضاعؿٍٛ
ٔسظبئظّ3
-13انمضعح
ػهٗ رظًٛى
أَشطخ
32331 %232 0
%531
1
%11 11
رغثٕٚخ
ٔرؼهًٛٛخ يٍ
ثٛئخ
انضاعؿ3ٍٛ
لًٛخ
يغثغ
كب٘
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انٕػٌ
انزغرٛت
انُـجٙ
(انًزٕؿظ)

2.73

5

2.76

4

2.90

1

2.96

0

2.86

2
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-14أٌ
ٚزًكٍ
رضعٚت
انضاعؿٍٛ
ػهٗ انزؼهى
انظارٙ
ٔانزؼهى
انًـزًغ
يضٖ انذٛبح3
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يٍ

13

%11

كجٛغح
انضبَٙ
انًذٕع
:انكفبٚبد انًُٓٛخ
%
انؼضص
(اإلَزبجٛخ)
ػهٗ %1531 15
-15انمضعح
رٕظٛف انًٕالف
انزؼهًٛٛخ نزضػٛى
انمٛى انًغغٕثخ فٗ
انًجزًغ3
%11
-11رًُٛخ لضعاد 11
ػهٗ
انضاعؿٍٛ
انًشبعكخ فٗ سضيخ
انًجزًغ
ػهٗ %1232 14
-11انمضعح
انفغص
اربدخ
ػهٗ
نهضاعؿٍٛ
رذًم انًـئٕنٛخ3
ٚزمٍ %1232 14
-11أٌ
رظذٛخ
أؿبنٛت
انـهٕن غٛغ انـٕ٘
انضاعؿٍٛ
نضٖ
ٔرمٕ3ًّٚ
ػهٗ %1531 12
-21انمضعح
رجبصل انشجغاد يغ
انضاعؿ3ٍٛ
انُـجٙ
انٕػٌ
(انًزٕؿظ ) نهًذٕع
انضبَٙ
يؼبيم انضجبد انؼبو
نهًذٕع انضبَٙ

%11

5

يزٕؿطخ
%
انؼضص

%1

1

طغٛغح
%
انؼضص

01311

2.80

3

انزغرٛت

3

%0232

1

%1

لًٛخ
يغثغ
كب٘
05302

انٕػٌ
انُـجٙ
(انًزٕؿظ)
2.86

1

2

%01

1

%1

01311

2.90

0

4

%0531

1

%1

02322

2.83

2

4

%0531

1

%1

02322

2.83

2

5

%11

0

%232

15351

2.73

3

1313
ػبيم صجبد يغرفغ
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف االستجابات (كبيرة –
متوسطو – صغيرة) لفراد عينة الدراسة عمى استبانة كفايات معمـ تعميـ الكبار فى ضوء
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التحوؿ الرقمى لممجتمع المصرى ،حيث كانت جميع قيـ كا  8لداللة الفروؽ بيف االستجابات
دالة احصائيا عند مستوى الداللة  . 3.30وكانت الداللة لصالح االستجابات كبيرة في جميع
عبارات المحور الثانى (الكفايات المينية) لمعمـ تعميـ الكبار بنسب متوسطات تتراوح بيف
أعمى قيمة 8325واقؿ قيمة  ،8.70بوزف نسبي لممحور 8.2٤ومعامؿ ثبات لممحور
 ، 3.275وىذا يدؿ عمى أىمية ىذه الكفايات لدى معمـ تعميـ الكبار مف وجية نظر أعضاء
ىيئة التدريس واف اختمفت في الوزاف النسبية لكؿ عبارة إال أنيا تشكؿ كفايات ىامة لدى
أفراد العينة وكاف ترتيب العبا ارت كالتالى:

(نفايات وددانية)
 .0غرس االتجاىات اإليجابية في نفوس الدارسيف نحو االنضباط الذاتي.
 .8احتراـ مشاعر الكبار و تنمية احساسيـ بالماف والحب والتقدير لذاتيـ ولآلخريف.
 .0االعتزاز بالعمؿ فى مجاؿ تعميـ الكبار.
 .٤القدرة عمى تنمية عالقات إنسانية إيجابية مع الدارسيف.
 .6تنمية االتجاه اإليجابي لمدارسيف نحو التعميـ فى عصر التحوؿ الرقمي

(الهفايات اآلدائية)
 .0مراعاة الفروؽ الفردية بيف الدارسيف وخصائصو.
 .8القدرة عمى استخداـ أساليب متنوعة لتقويـ الدارسيف.
 .0القدرة عمى تصميـ أنشطة تربوية وتعميمية مف بيئة الدارسيف.
 .٤أف يتمكف مف تدريب الدارسيف عمى التعمـ الذاتي والتعمـ المستمر مدى الحياة.
 .6أف يكوف قاد ارً عمى استخداـ التقنيات الحديثة في عممية التعميـ والتعمـ.

 .5القدرة عمى توظيؼ وسائؿ التعمـ اإللكتروني والتعامؿ مع المستحدثات التكنولوجية.

(الهفايات اإلنتادية)
 .0تنمية قدرات الدارسيف عمى المشاركة فى خدمة المجتمع.
 .8القدرة عمى توظيؼ المواقؼ التعميمية لتدعيـ القيـ المرغوبة فى المجتمع.
 .0أف يتقف أساليب تصحيح السموؾ غير السوي لدى الدارسيف وتقويمو.
 .٤القدرة عمى اتاحة الفرص لمدارسيف عمى تحمؿ المسئولية.
 .6القدرة عمى تبادؿ الخبرات مع الدارسيف.
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جضٔل على ( ) 3
انزكغاعاد ٔانُـت انًئٕٚخ الؿزجبثبد أػضبء ْٛئخ انزضعٚؾ ػهٗ انكفبٚبد (األكبصًٛٚخ) ٔلًٛخ (كب)1
نضالنخ انفغٔق ث ٍٛانزكغاعاد ػهٗ االؿزجبثبد انًشزهفخ ٔانًزٕؿظ انذـبثٔ ٙانزغرٛت
انًذٕع انضبنش :
انكفبٚبد األكبصًٛٚخ

كجٛغح
انؼضص

-20انمضعح ػهٗ
يزبثؼخ كم جضٚض فٙ
يجبل انزشظض 11
ٔيجبل
انؼهًٙ
رؼهٛى انكجبع3
-21انمضعح ػهٗ
ثذٕس
إجغاء
11
ػهًٛخ ٔرغثٕٚخ فٙ
يجبل رؼهٛى انكجبع3
 -22انمضعح ػهٗ
رطٕٚغ طارّ ٔرًُٛخ 12
يٓبعارّ انؼهًٛخ3
-23انمضعح ػهٗ
اؿزشضاو
انًظطهذبد
14
ٔانًفبْٛى انؼهًٛخ
ف ٙيجبل رؼهٛى
انكجبع3
-24انزًكٍ يٍ
انًبصح انؼهًٛخ فٗ 11
يجبل انزشظض3
-25انمضعح ػهٗ
رٕظٛف انزمُٛبد
14
انذضٚضخ فٗ يجبل
رؼهٛى انكجبع3
-21انمضعح ػهٗ
يٕاكجخ انزغٛغاد
انؼهًٛخ ٔانضمبفٛخ 11
ٔانزكُٕنٕجٛخ فٗ
يجبل انزشظض3
انٕػٌ انُـج( ٙانًزٕؿظ )
انؼبو نهًذٕع انضبنش
يؼبيم انضجبد انؼبو نهًذٕع
انضبنش

%

يزٕؿطخ
انؼضص

%

طغٛغح
%

انؼضص

%1

لًٛخ
اسزجبع
كب٘

انٕػٌ
انزغرٛت
انُـجٙ
(انًزٕؿظ)

01311

1311

1

%11

2

%01

1

1351

4

%5531

1

%1531

1

05311 %531

3

%1531

5

%11

0

15351 %232

1312

%1232

4

%0531

1

%1

02322

1312

2

%1531

0

%232

1

%1

15302

1315

0

%1232

4

%0531

1

%1

02322

1312

2

%1531

0

%232

1

%1

15302

1315

0
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف االستجابات (كبيرة –
متوسطو – صغيرة) لفراد عينة الدراسة عمى استبانة كفايات معمـ تعميـ الكبار فى ضوء
التحوؿ الرقمى لممجتمع المصرى ،حيث كانت جميع قيـ كا  8لداللة الفروؽ بيف االستجابات
دالة احصائيا عند مستوى الداللة  . 3.30وكانت الداللة لصالح االستجابات كبيرة في جميع
عبارات المحور الثالث (الكفايات الكاديمية) لمعمـ تعميـ الكبار بنسب متوسطات تتراوح بيف
أعمى قيمة 8.25واقؿ قيمة  ، 8.53بوزف نسبي لممحور 8.20ومعامؿ ثبات لممحور
 ، 3.232وىذا يدؿ عمى أىمية ىذه الكفايات لدى معمـ تعميـ الكبار مف وجية نظر أعضاء
ىيئة التدريس واف اختمفت في الوزاف النسبية لكؿ عبارة إال أنيا تشكؿ كفايات ىامة لدى
أفراد العينة وكاف ترتيب العبارات كالتالى
 .0القدرة عمى مواكبة التغيرات العممية والثقافية والتكنولوجية فى مجاؿ التخصص.
 .8التمكف مف المادة العممية فى مجاؿ التخصص.
 .0القدرة عمى متابعة كؿ جديد في مجاؿ التخصص العممي ومجاؿ تعميـ الكبار.
 .٤القدرة عمى استخداـ المصطمحات والمفاىيـ العممية في مجاؿ تعميـ الكبار.
 .6القدرة عمى توظيؼ التقنيات الحديثة فى مجاؿ تعميـ الكبار.
 .5القدرة عمى تطوير ذاتو وتنمية مياراتو العممية.
 .7القدرة عمى إجراء بحوث عممية وتربوية في مجاؿ تعميـ الكبار.
والترتيب السابؽ يؤكد عمى أىمية مواكبة التغيرات العممية والثقافية والتكنولوجية فى
مجاؿ التخصص  ،والتمكف مف المادة العممية ومتابعة كؿ جديد باستمرار فى مجاؿ تعميـ
الكبار حتى يتسنى لمعمـ تعميـ الكبار امتالؾ الكفايات الكاديمية الالزمة لو فى مجاؿ تعميـ
الكبار.
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جضٔل على ( ) 4
انزكغاعاد ٔانُـت انًئٕٚخ الؿزجبثبد أػضبء ْٛئخ انزضعٚؾ ػهٗ انكفبٚبد (انضمبفٛخ ٔاالجزًبػٛخ )
ٔلًٛخ (كب )1نضالنخ انفغٔق ث ٍٛانزكغاعاد ػهٗ االؿزجبثبد انًشزهفخ ٔانًزٕؿظ انذـبثٔ ٙانزغرٛت
انًذٕع انغاثغ:
انكفبٚبد
انضمبفٛخ
ٔاالجزًبػٛخ
-21انمضعح
ػهٗ اؿزٛؼبة
انزغٛغاد
انًجزًؼٛخ
ٔانؼبنًٛخ
ٔرغجًزٓب إنٗ
أًَبط ؿهٕكٛخ
نضٖ
ػًهٛخ
انضاعؿ3ٍٛ
-21اإلنًبو
ثًزغٛغاد انجٛئخ
يب
ٔإصعان
ٚذضس فٓٛب يٍ
رذٕالد3
-31ا إلنًبو
ثمضع يُبؿت
انٕػٙ
يٍ
انًجزًؼٗ
انًذهٗ
ٔانؼبنًٗ3
-30انًشبعكخ
ف ٙانًؤرًغاد
ٔانُضٔاد
ٔانهمبءاد
انضمبفٛخ انزٗ
رزؼهك ثًجبل
رؼهٛى انكجبع3
 -31انٕػٗ
ثمضبٚب
انًجزًغ
ٔرذضٚبرّ
 -32اؿزٛؼبة
اإلطبع انمًٙٛ
ٔاألساللٙ
نهًجزًغ3
 -33انمضعح
رًُٛخ
ػهٗ

كجٛغح

طغٛغح

يزٕؿطخ

لًٛخ
اسزجبع
كب٘

انٕػٌ انُـجٙ
(انًزٕؿظ)

انزغرٛت

1315

2

3

انؼضص

%

انؼضص

%

انؼضص

%

15

1531
%

3

0232
%

1

%1

0530
2

14

1232
%

4

0531
%

1

%1

0232
2

1312

10

%11

1

1232
%

1

531
%

0133
1

1352

4

01

%51

01

2232
%

1

531
%

0131
1

1342

5

15

1531
%

3

0232
%

1

%1

0530
2

1315

2

11

1232
%

1

%531

1

%1

1134
2

1312

0

11

%11

2

%01

1

%1

0131
1

1311

1
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صمبفخ انذٕاع
ث ٍٛانضاعؿٍٛ
 -34انمضعح
رذمٛك
ػهٗ
انزٕاطم ثُّٛ
ٔث ٍٛانضاعؿٍٛ
15
سالل
يٍ
رٕظٛف
انزمُٛبد
انذضٚضخ
انٕػٌ انُـج( ٙانًزٕؿظ
) انؼبو نهًذٕع انضبنش
يؼبيم انضجبد انؼبو
نهًذٕع انضبنش
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1531
%

3

0232
%

1

%1

0530
2

1315

2

1311
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف االستجابات (كبيرة –
متوسطو – صغيرة) لفراد عينة الدراسة عمى استبانة كفايات معمـ تعميـ الكبار فى ضوء
التحوؿ الرقمى لممجتمع المصرى ،حيث كانت جميع قيـ كا  8لداللة الفروؽ بيف االستجابات
دالة احصائيا عند مستوى الداللة  . 3.30وكانت الداللة لصالح االستجابات كبيرة في جميع
عبارات المحور الرابع (الكفايات الثقافية واالجتماعية) لمعمـ تعميـ الكبار بنسب متوسطات
تتراوح بيف أعمى قيمة  8.20واقؿ قيمة  ، 8.60بوزف نسبي لممحور 8.23ومعامؿ ثبات
لممحور  ،3.700وىذا يدؿ عمى أىمية ىذه الكفايات لدى معمـ تعميـ الكبار مف وجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس واف اختمفت في الوزاف النسبية لكؿ عبارة إال أنيا تشكؿ كفايات ىامة
لدى أفراد العينة وكاف ترتيب العبارات كالتالى
 .0استيعاب اإلطار القيمي والخالقي لممجتمع.
 .8القدرة عمى تنمية ثقافة الحوار بيف الدارسيف.
 .0الوعى بقضايا المجتمع وتحدياتو.
 .٤اإللماـ بمتغيرات البيئة وادراؾ ما يحدث فييا مف تحوالت.
 .6اإللماـ بقدر مناسب مف الوعي المجتمعى المحمى والعالمى.
 .5المشاركة في المؤت مرات والندوات والمقاءات الثقافية التى تتعمؽ بمجاؿ تعميـ الكبار.
والترتيب السابؽ لمكفايات الثقافية واالجتماعية مف وجية نظر عينة الدراسة يؤكد عمى أىمية
ىذه الكفايات بالنسبة لمعمـ تعميـ الكبار وىذا يتتطمب وعى معمـ تعميـ الكبار بالتغيرات
الثقافية وقضايا المجتم ع المختمفة وانعكاساتيا عمى المجتمع وبالتالى عمى التعميـ وكيفية
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استثماره فى مواجية التحديات المختمفة واستثمار القوى البشرية المختمفة والتى مف بينيا
الكبار فى تحقيؽ التنمية المجتمعية.
جضٔل على ( ) 5
انزكغاعاد ٔانُـت انًئٕٚخ الؿزجبثبد أػضبء ْٛئخ انزضعٚؾ ػهٗ انكفبٚبد (انزكُٕنٕجٛخ ٔانغلًٛخ) ٔلًٛخ
(كب )1نضالنخ انفغٔق ث ٍٛانزكغاعاد ػهٗ االؿزجبثبد انًشزهفخ ٔانًزٕؿظ انذـبثٔ ٙانزغرٛت
طغٛغح
يزٕؿطخ
كجٛغح
انًذٕع
انٕػٌ
لًٛخ
انشبيؾ
انزغرٛت
انُـجٙ
اسزجبع
:انكفبٚبد
%
انؼضص
%
انؼضص
%
انؼضص
(انًزٕؿظ)
كب٘
انزكُٕنٕجٛخ
ٔ انغلًٛخ
 -35انزًكٍ
يٍ يٓبعاد
اؿزشضاو
3
1312
02322 %1
1 %0531 4 %1232 14
انكًجٕٛرغ
ٔانًـزذضصبد
انزكُٕنٕجٛخ3
 -31انمضعح
ػهٗ
انزٕظٛف
انفؼبل
2
1315
05302 %1
1 %0232 3 %1531 15
نهزمُٛبد
انًؼهٕيبرٛخ
انذضٚضخ فٗ
رؼهٛى انكجبع3
 -31انمضعح
ػهٗ اؿزشضاو
ٔؿبئم
3
1312
02322 %1
1 %0531 4 %1232 14
االرظبل
انزؼهًٛٛخ يغ
انضاعؿٍٛ
ثفبػهٛخ3
 -31انمضعح
ػهٗ رٕظٛف
أصٔاد
ركُٕنٕجٛب
2
1315
05302 %1
1 %0232 3 %1531 15
انزؼهٛى فٙ
انؼًهٛخ
انزؼهًٛٛخ
نزؼهٛى انكجبع3
 -41انمضعح
ػهٗ رظًٛى
4
1311
01311 %1
1
%11
5
%11
13
ٔرشطٛظ
انضعٔؽ
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ثبؿزشضاو
انٕؿبئم
انزكُٕنٕجٛخ
انًُبؿجخ
نطجٛؼخ
انكجبع3
-40انمضعح
ػهٗ اؿزشضاو
انشجكخ
%11
11
انًؼهٕيبرٛخ
كًظضع يٍ
يظبصع انزؼهى
-41انمضعح
ػهٗ رٕظٛف
يؼطٛبد
انزكُٕنٕجٛب
فٗ رظًٛى %1531 15
أَشطخ
رؼهًٛٛخ
رُبؿت
انضاعؿٍٛ
 -42انمضعح
ػهٗ رُٕٚغ
يظبصع انزؼهى
%1531 11
نزُبؿت
طجٛؼخ
ٔششظٛخ
انضاعؿٍٛ
-43انمضعح
ػهٗ رظًٛى
ٔإَزبط
%11
13
ٔؿبئم
رؼهًٛٛخ
رُبؿت أػًبع
انضاعؿٍٛ
انُـجٙ
انٕػٌ
(انًزٕؿظ ) انؼبو
نهًذٕع
يؼبيم انضجبد انؼبو
نهًذٕع انضبنش
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1

3
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1
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1315

2

0

%232

1

%1

15302

1315

0

4
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0
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف االستجابات (كبيرة –
متوسطو – صغيرة) لفراد عينة الدراسة عمى استبانة كفايات معمـ تعميـ الكبار فى ضوء
التحوؿ الرقمى لممجتمع المصرى ،حيث كانت جميع قيـ كا  8لدال لة الفروؽ بيف االستجابات
دالة احصائيا عند مستوى الداللة  . 3.30وكانت الداللة لصالح االستجابات كبيرة في جميع
عبارات المحور الخامس (الكفايات التكنولوجية والرقمية) لمعمـ تعميـ الكبار بنسب متوسطات
تتراوح بيف أعمى قيمة  8.25واقؿ قيمة  ،8.75بوزف نسبي لممحور 8.26ومعامؿ ثبات
لممحور  ،3.273وىذا يدؿ عمى أىمية ىذه الكفايات لدى معمـ تعميـ الكبار مف وجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس واف اختمفت في الوزاف النسبية لكؿ عبارة إال أنيا تشكؿ كفايات ىامة
لدى أفراد العينة وكاف ترتيب العبارات كالتالى
 .0القدرة عمى تنويع مصادر التعمـ لتناسب طبيعة وشخصية الدارسيف.
 .8القدرة عمى استخداـ الشبكة المعموماتية كمصدر مف مصادر التعمـ.
 .0القدرة عمى توظيؼ معطيات التكنولوجيا فى تصميـ أنشطة تعميمية تناسب الدارسيف
 .٤القدرة عمى توظيؼ أدوات تكنولوجيا التعميـ في العممية التعميمية لتعميـ الكبار.
 .6القدرة عمى التوظيؼ الفعاؿ لمتقنيات المعموماتية الحديثة فى تعميـ الكبار.
 .5القدرة عمى استخداـ وسائؿ االتصاؿ التعميمية مع الدارسيف بفاعمية.
 .7التمكف مف ميارات استخداـ الكمبيوتر والمستحدثات التكنولوجية.
 .2القدرة عمى تصميـ وتخطيط الدروس باستخداـ الوسائؿ التكنولوجية المناسبة لطبيعة
الكبار.
 .2القدرة عمى تصميـ وانتاج وسائؿ تعميمية تناسب أعمار الدارسيف.
وقد يرجع الترتيب السابؽ لمكفايات التكنولوجية والرقمية إلى أىمية امتالؾ معمـ
تعميـ الكبار لمقدرة عمى تنويع مصادر التعمـ لتناسب طبيعة وشخصية الدارسيف واستخداـ
الشبكة المعموماتية كمصدر مف مصادر التعمـ فى مجتمع يسعى إلى تحقيؽ التحوؿ الرقمى
وتزايد استخداـ المصادر التكنولوجية المختمفة فى جميع قطاعات المجتمع.
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جضٔل على () 1
انزكغاعاد ٔانُـت انًئٕٚخ الؿزجبثبد أػضبء ْٛئخ انزضعٚؾ ػهٗ انكفبٚبد (األساللٛخ) ٔلًٛخ (كب)1
نضالنخ انفغٔق ث ٍٛانزكغاعاد ػهٗ االؿزجبثبد انًشزهفخ ٔانًزٕؿظ انذـبثٔ ٙانزغرٛت
كجٛغح

انًذٕع
انـبصؽ
:انكفبٚبد
األساللٛخ
%11
11
-44
يغاػبح
األيبَخ
انؼهًٛخ فٙ
انؼًم فٗ
يجبل رؼهٛى
انكجبع 3
%1232 11
-45
انزٕاضغ
ف ٙانزؼبيم
يغ
انضاعؿ3 ٍٛ
%1531 15
-41
ادزغاو
آعاء
ٔٔجٓبد
َظغ
انضاعؿ3 ٍٛ
-41ركٕ%1232 11 ٍٚ
ػاللبد
إٚجبثّٛ
ث ٍٛانًؼهى
ٔثٍٛ
انضاعؿٍٛ
اَفـٓى 3
%011 21
-41
االنزؼاو
ثأساللٛبد
يُٓخ
انزؼهٛى3
انٕػٌ انُـج( ٙانًزٕؿظ ) انؼبو
نهًذٕع انـبصؽ
يؼبيم انضجبد انؼبو نهًذٕع
انـبصؽ
انؼضص

%

يزٕؿطخ
%
انؼضص

انزغرٛت

طغٛغح
%
انؼضص

لًٛخ
اسزجبع
كب٘

انٕػٌ
انُـجٙ
(انًزٕؿظ)

2

%01

1

%1

01311

1311

2

1

%531

1

%1

11342

1312

1

3

%0232

1

%1

05302

1315

3

1

%531

1

%1

01342

1312

1

1

%1

1

%1

15302

2

0
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف االستجابات (كبيرة –
متوسطو – صغيرة) ل فراد عينة الدراسة عمى استبانة كفايات معمـ تعميـ الكبار فى ضوء
التحوؿ الرقمى لممجتمع المصرى ،حيث كانت جميع قيـ كا  8لداللة الفروؽ بيف االستجابات
دالة احصائيا عند مستوى الداللة  . 3.30وكانت الداللة لصالح االستجابات كبيرة في جميع
عبارات المحور السادس (الكفايات الخالقية) لمعمـ تعميـ الكبار بنسب متوسطات تتراوح بيف
أعمى قيمة  0واقؿ قيمة

 ،8.25بوزف نسبي لممحور 8.28ومعامؿ ثبات لممحور

 ، 3.275وىذا يدؿ عمى أىمية ىذه الكفايات لدى معمـ تعميـ الكبار مف وجية نظر أعضاء
ىيئة التدريس واف اختمفت في الوزاف النسبية لكؿ عبارة إال أنيا تشكؿ كفايات ىامة لدى
أفراد العينة وكاف ترتيب العبارات كالتالى
 .0االلتزاـ بأخالقيات مينة التعميـ.
 .8التواضع في التعامؿ مع الدارسيف .
 .0تكويف عالقات إيجابيو بيف المعمـ وبيف الدارسيف أنفسيـ .
 .٤مراعاة المانة العممية في العمؿ فى مجاؿ تعميـ الكبار .
 .6احتراـ آراء ووجيات نظر الدارسيف .
والترتيب السابؽ يؤكد أىمية وضرورة التزاـ معمـ تعميـ الكبار بأخالقيات مينة التعميـ
بصفة عامة  ،والتواضع وتكويف عالقات إيجابية مع الدارسيف حتى يستطيع تحقيؽ أىداؼ
العممية التعميمية مع الدارسيف.
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جضٔل على ( ) 1
انزكغاعاد ٔانُـت انًئٕٚخ الؿزجبثبد أػضبء ْٛئخ انزضعٚؾ ػهٗ كفبٚبد (إصاعح انظف) ٔلًٛخ (كب)1
نضالنخ انفغٔق ث ٍٛانزكغاعاد ػهٗ االؿزجبثبد انًشزهفخ ٔانًزٕؿظ انذـبثٔ ٙانزغرٛت
انًذٕع
انـبثغ :
كفبٚبد
إصاعح
انظف
 -51ضجظ
انُظبو
صاسم
دجغح
انضعاؿخ3
-50
انذفبظ
ػهٗ اَزجبِ
انضاعؿٍٛ
ٔإػبصح
شذظ
ًًْٓى3
-51
انمضعح ػهٗ
دم
انًشكالد
انؼبعضخ
نضٖ
انضاعؿ3ٍٛ
 -52إصاعح
يجغٚبد
أدضاس
انزؼهى3
 -53ارمبٌ
يٓبعاد
انزذضس
ثطغٚمخ
يشٕلخ
ٔجظاثّ
نهضاعؿٍٛ
-54
انمضعح ػهٗ
سهك
انًُبر

كجٛغح

طغٛغح

يزٕؿطخ

لًٛخ
اسزجبع
كب٘

انٕػٌ
انُـجٙ
(انًزٕ
ؿظ)

انزغرٛت

1315

0

2

انؼضص

%

انؼضص

%

انؼضص

%

11

%1531

0

%232

1

%1

15302

11

%11

2

%01

1

%1

01311

1311

14

%1232

4

%0531

1

%1

02322

1312

3

15

%1531

2

%01

0

%232

21351

1312

3

11

%1232

1

%531

1

%1

11342

1312

1

11

%1232

1

%531

1

%1

11342

1312

1
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انزؼهًٙٛ
ٔانزغثٕ٘
انًُبؿت
نطجٛؼخ
انضعاؿٍٛ
انٕػٌ انُـجٙ
(انًزٕؿظ ) انؼبو
نهًذٕع
يؼبيم انضجبد انؼبو
نهًذٕع انـبصؽ
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف االستجابات (كبيرة –
متوسطو – صغيرة) لفراد عينة الدراسة عمى استبانة كفايات معمـ تعميـ الكبار فى ضوء
التحوؿ الرقمى لممجتمع المصرى ،حيث كانت جميع قيـ كا  8لداللة الفروؽ بيف االستجابات
دالة احصائيا عند مستوى الداللة  . 3.30وكانت الداللة لصالح االستجابات كبيرة في جميع
عبارات المحور السابع (كفايات إدارة الصؼ) لمعمـ تعميـ الكبار بنسب متوسطات تتراوح بيف
أعمى قيمة 8.25واقؿ قيمة  ، 8.20بوزف نسبي لممحور 8.22ومعامؿ ثبات لممحور
 ، 3.7٤2وىذا يدؿ عمى أىمية ىذه الكفايات لدى معمـ تعميـ الكبار مف وجية نظر أعضاء
ىيئة التدريس واف اختمفت في الوزاف النسبية لكؿ عبارة إال أنيا تشكؿ كفايات ىامة لدى
أفراد العينة وكاف ترتيب العبارات كالتالى
 .0ضبط النظاـ داخؿ حجرة الدراسة.
 .8اتقاف ميارات التحدث بطريقة مشوقة وجذابو.
 .0القدرة عمى خمؽ المناخ التعميمي والتربوي المناسب لطبيعة الدراسيف.
 .٤القدرة عمى حؿ المشكالت العارضة لدى الدارسيف.
 .6إدارة مجريات أحداث التعمـ.
والترتيب السابؽ مف وجية نظر ع ينة الدراسة لكفيات إدارة الصؼ يؤكد عمى أىمية ضبط
النظاـ داخؿ حجرة الدراسة والتحدث بطريقة مشوقة لجذب انتباه الدارسيف وخمؽ مناخ تعميمى
وتربوى مناسب لطبيعة الدراسيف.
المحور الخامس :تصور مقترح لتنمية كفايات معمـ تعميـ الكبار فى ضوء التحوؿ الرقمى
لممجتمع المصرى
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انطالقاً مف أف العالقة بيف التربية وتغيير المجتمع ،عالقة جدلية ،وأف دور التربية

والتعميـ في تغيير المجتمع واصالحو ،أمر ىاـ ،فدور التربية بمؤسساتيا ،يشكؿ دو ارً أساسياً
في مواجية تحديات اللفية الثالثة ،والتعرؼ عمى أبعادىا وأثارىا وآلياتيا ،وذلؾ مف أجؿ

إعداد معمـ الكبار القادر عمى استيعاب منجزات العصر ومجابية تحدياتو ،والتعامؿ مع
المستقبؿ ،فالتعميـ في المجتمع المصرى عميو مسئولية ضخمة في بناء واعداد معممو اليوـ ،
مف خالؿ إكسابيـ مجموعة مف المعارؼ والميارات واالتجاىات التي تؤىميـ لمتعامؿ الواعي
مع متطمبات التحوؿ الرقمى.
ومف ىذا المنطمؽ ورغبة في إعداد معمـ الكبار وتنمية كفاياتو ،فإف نظـ التعميـ
الحالية في المجتمع المصرى مدعوة إلى إحداث تغييرات جوىرية في أىدافيا ،واداراتيا،
وأنشطتيا ،وطرؽ تقويميا  ،وذلؾ لمواجية تحديات التحوؿ الرقمى.
وليذا جاءت ضرورة التصور المقترح.
ويسير التصور المقترح وفؽ العناصر اآلتية:

أوالً :أيداف التصور املكرتح:
ييدؼ التصور المقترح إلى تنمية كفايات معمـ الكبار بصورة تتناسب مع متطمبات
التحوؿ الرقمى لممجتمع المصرى مف خالؿ ما يمى:
.0إعداد معمـ تعميـ الكبار لمستقبؿ متغير.
.8التأكيد عمى دور وأىمية معمـ الكبار فى ضوء التحوؿ الرقمى
 .0نشر ثقافة المعرفة وأىميتيا فى القرف الحادى والعشريف بيف معممى الكبار.
.٤المساىمة فى تمبية احتياجات المجتمع.
 .6المساىمة فى تفعيؿ التعمـ مدى الحياة والتكويف المستمر.
ويتطمب تحقيؽ الىداؼ السابقة ،تحقيؽ ما يمى:
 إعادة صياغة أىداؼ التعميـ لتتواكب مع متطمبات التحوؿ الرقمى.
 تطوير برامج تعميـ معمـ الكبار بما يتناسب مع متطمبات التحوؿ الرقمى.
 إعادة صياغة المحتويات الدراسية وطرؽ التدريس لتصبح مناسبة لعصر تدفؽ
المعرفة.
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 االىتماـ بالنشطة التعميمية وتوظيفيا في إكساب معمـ الكبار القيـ والمعارؼ
والميارات واالتجاىات المرغوبة.
 تعظيـ االستفادة مف الثورة المعموماتية في تطوير الوسائؿ التعميمية وسبؿ نشر
المعرفة.
ثانياً:أسػس ومنطمقات التصور المقترح:

يقوـ التصور المقترح عمى مجموعة مف السس والمنطمقات ،مف أىميا:
 أصبحت المعرفة أىـ عناصر اإلنتاج مما أدى إلى اختالؼ مؤشرات تقييـ المجتمعات
والمؤسسات فمـ تعد القدرة المادية ىى العامؿ الساسى فى التقدـ وانما القدرة المعرفية
واستثمارىا فى مختمؼ المجاالت.
 يعد رأس الماؿ البشرى أىـ الموارد التى تسيـ فى تحقيؽ متطمبات التحوؿ الرقمى.
 اعتماد التحوؿ الرقمى عمى دعائـ أساسية وىى نظاـ اقتصادى ومؤسسى قائـ عمى
المعرفة وأىميتيا ونظاـ تعميمى قائـ عمى توليد أكبر كـ مف المعارؼ وبنية معموماتية
وتكنولوجية مناسبة وكذلؾ بيئة مناسبة قادرة عمى توفير نظـ لالبتكار واإلبداع.
 التطوير المستمر لمضاميف التعميـ وأنشطتو وطرقو وأساليبو ،ضرورة تفرضيا الثورة
المعرفية والرقمية  ،ويتطمب ذلؾ استحداث الدراسات البينية والتخصصات الجديدة
والكفايات المتنوعة التى يتطمبيا ويفرضيا التحوؿ الرقمى.
 أىمية الحاجة إلى معمـ لمكبار ذوكفايات خاصة تتناسب مع التحوؿ الرقمي.
 إف إدراؾ المعمـ لدوره وميمتو في العممية التعميمية تمثؿ نصؼ طريؽ عممية التطوير
والتغيير في البنية المعرفية.
 المعمـ ىو العنصر الرئيسي الذي يتـ إعداده بصورة جيدة يكوف قاد ارً عمى امتالؾ
الميارات الالزمة لمقياـ بأدواره المتجددة مف أجؿ مواكبة متطمبات التحوؿ الرقمى.

 المعمـ في ظؿ متطمبات التحوؿ الرقمى يحتاج إلى تطوير جديد لكفاياتو بحيث يساير
ىذا التطوير ،ويمتمؾ الكفايات الالزمة في مجاؿ تعميـ الكبار.
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ثالجاً :دلاالت التصور املكرتح :
في سياؽ تحديات القرف الحادى والعشريف التى تعددت لتشمؿ مختمؼ جوانب الحياة،
ومف بينيا التحوؿ الرقمى  ،وفي إطار ضرورة مواكبتو ،؛ يمكف بمورة مجاالت التصور
المقترح فيما يمى:

- 1نليات الرتبية وتهمية الهفايات الشدصية لـمعلم الهبار
يمكف لكميات التربية أف تسيـ في تنمية الكفايات الشخصية لمعمـ الكبار ،مف خالؿ
تكويف ذاتو الشخصية  ،وتشجيعو عمى السعي لتطوير ذاتو ،لذا يجب عمى معمـ الكبار امتالؾ
الكفايات الشخصية اآلتية:
 الثقة بالنفس.
 المرونة الفكرية واالتزاف االنفعالي.
 القدرة عمى اتخاذ الق اررات وتحمؿ المسئولية تجاه الدارسيف.
 القدرة عمى التجديد واإلبداع فى مجاؿ تعميـ الكبار.
 الذكاء وسرعة البديية والقدرة عمى اإلقناع .
 القدرة عمى تحميؿ المشكالت المجتمعية واقتراح الحموؿ المناسبة ليا.
 القدرة عمى توليد أفكار جديدة فى مجاؿ تعميـ وتطبيقيا مع الدارسيف.
 القدرة عمى فيـ الخصائص النفسية لمدارسيف وكيفية التعامؿ معيـ.
 أف يتحمى بالصبر والمثابرة والتسامح.
وذلؾ عف طريؽ:
 تزويد معمـ الكبار بالمعمومات والمعارؼ حوؿ أىمية العمؿ فى مجاؿ تعميـ الكبار ،ودوره
في تقدـ المجتمع.
 تكويف االتجاىات اإليجابية لممعمـ نحو تقدير أىمية التعميـ ،والحفاظ عمى مؤسساتو،
وتعميـ أفراده ...الخ.
 حث معمـ الكبار عمى اكتساب ميارات التعمـ الذاتى.
 حث معمـ الكبار عمى التفاني في استمياـ مختمؼ العموـ  ،لتحقيؽ الفائدة المرجوة منيا
في المستقبؿ.
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نليات الرتبية وتهمية الهفايات املًهية لـمعلم الهباروتتضمو ما يلى:
أ  -الهفايات املعرفية :

 معرفة خصائص ومتطمبات التحوؿ الرقمى.
 إدراؾ أىمية تطبيؽ التحوؿ الرقمى فى مجاؿ تعميـ الكبار.
 إتقاف مصادر المعرفة التي يستخدميا فى مجاؿ تعميـ الكبار.
 اإللماـ بالسس التربوية لكيفية تعميـ وتعمـ الكبار.
 اإللماـ بخصائص نمو الدارسيف وحاجاتيـ.

ب -

الهفايات الوددانية

 تنمية االتجاه اإليجابي لمدارسيف نحو التعميـ فى عصر التحوؿ الرقمى.
 القدرة عمى تنمية عالقات إنسانية إيجابية مع الدارسيف.
 االعتزاز بالعمؿ فى مجاؿ تعميـ الكبار.
 غرس االتجاىات اإليجابية في نفوس الدارسيف نحو االنضباط الذاتي.
 احتراـ مشاعر الكبار ةتنمية احساسيـ بالماف والحب والتقدير لذاتيـ ولآلخريف.

ت -

الهفايات األدائية

 القدرة عمى توظيؼ وسائؿ التعمـ اإللكتروني والتعامؿ مع المستحدثات التكنولوجية.
 أف يكوف قاد ار عمى استخداـ التقنيات الحديثة في عممية التعميـ والتعمـ.
 القدرة عمى استخداـ أساليب متنوعة لتقويـ الدارسيف.
 مراعاة الفروؽ الفردية بيف الدارسيف وخصائصيا.
 القدرة عمى تصميـ أنشطة تربوية وتعميمية مف بيئة الدارسيف.
 أف يتمكف مف تدريب الدارسيف عمى التعمـ الذاتي والتعمـ المستمر مدى الحياة.

خ -

الهفايات اإلنتادية:

 القدرة عمى توظيؼ المواقؼ التعميمية لتدعيـ القيـ المرغوبة فى المجتمع.
 تنمية قدرات الدارسيف عمى المشاركة فى خدمة المجتمع.
 القدرة عمى اتاحة الفرص لمدارسيف عمى تحمؿ المسئولية.
 أف يتقف أساليب تصحيح السموؾ غير السوي لدى الدارسيف وتقويمو.
 القدرة عمى تبادؿ الخبرات مع الدارسيف.
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نليات الرتبية وتهمية الهفايات األنادميية لـمعلم الهبار
يمكف لكميات التربية أف تسيـ فى تنمية الكفايات الكاديمية مف خالؿ تكويف ذاتو

العممية المتخصصة فى مجاؿ تعميـ الكبار ليتمكف مف تحميؿ المفاىيـ العممية في مجاؿ
تخصصو ويسيـ فى توظيؼ المعرفة العممية في إنتاج معرفة جديدة  ،لذا يجب أف يمتمؾ
معمـ الكبار الكفايات والكاديمية اآلتية:
 القدرة عمى متابعة كؿ جديد في مجاؿ التخصص العممي ومجاؿ تعميـ الكبار.
 القدرة عمى إجراء بحوث عممية وتربوية في مجاؿ تعميـ الكبار.
 القدرة عمى تطوير ذاتو وتنمية مياراتو العممية.
 القدرة عمى استخداـ المصطمحات والمفاىيـ العممية في مجاؿ تعميـ الكبار.
 التمكف مف المادة العممية فى مجاؿ التخصص.
 القدرة عمى توظيؼ التقنيات الحديثة فى مجاؿ تعميـ الكبار.
 القدرة عمى مواكبة التغيرات العممية والثقافية والتكنولوجية فى مجاؿ التخصص.
وذلؾ عف طريؽ:
 تزويد معمـ الكبار بمجموعة مف المعارؼ المتخصصة فى مجالو .
 توعية معمـ الكبار بأىمية العموـ البينية والتكامؿ المعرفى.
 توعية معمـ الكبار بأىمية العمؿ الجاد المخمص في تحقيؽ نيضة المجتمع المصرى
واالرتقاء بو.

 - 4نليات الرتبية وتهمية الهفايات الجكافية واالدتماعية لـمعلم الهبار
يمكف لكميات التربية أف تسيـ فى تنمية الكفايات الثقافية والكاديمية لمعمـ الكبار ،مف
خالؿ تكويف ذاتو الثقافية ،وتشكيؿ وعيو الثقافي ،وتأصيؿ مشاركتو الثقافية القائمة عمى
المرونة والحوار والتسامح وقبوؿ اآلخر ،لذا يجب أف يمتمؾ معمـ الكبار الكفايات الثقافية
واالجتماعية اآلتية:
 القدرة عمى استيعاب التغيرات المجتمعية والعالمية وترجمتيا إلى أنماط سموكية عممية
لدى الدارسيف.
 اإللماـ بمتغيرات البيئة وادراؾ ما يحدث فييا مف تحوالت.
 اإللماـ بقدر مناسب مف الوعي المجتمعى المحمى والعالمى.
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 0111 -

رؤية أعضاء هيئة التدريس ...

عدد يوليو-ج0202 )78( -0م

 المشاركة في المؤتمرات والندوات والمقاءات الثقافية التى تتعمؽ بمجاؿ تعميـ الكبار.
 الوعى بقضايا المجتمع وتحدياتو.
 استيعاب اإلطار القيمي والخالقي لممجتمع.
 القدرة عمى تنمية ثقافة الحوار بيف الدارسيف.
 القدرة ع مى تحقيؽ التواصؿ بينو وبيف الدارسيف مف خالؿ توظيؼ التقنيات الحديثة.
وذلؾ عف طريؽ
 إكساب معمـ الكبار قيـ :التواصؿ الثقافي ،والحوار الثقافي ،والخصوصية الثقافية،
واالنفتاح الثقافي ،والتوعية الثقافية ،والتسامح الثقافي.
 تزويد معمـ الكبار بالمرتكزات الثقافية لممجتمع ،وثقافات العصر والعالقات المتداخمة
معيا.
 تكويف االتجاىات اإليجابية لمعمـ الكبار نحو الحوار الثقافي مع اآلخر.
 إكساب معمـ الكبار ميارات النقد ،وميارات التثقيؼ الذاتي ،وميارات االنتقاء مف التراث،
وميارات الربط بيف التراث والجديد مف الثقافة ،وميارات التواصؿ الثقافي مع اآلخر.
 تنمية وعي معمـ الكبار بقضايا المجتمع السياسية ،الداخمية والخارجية.
 تحفيز معمـ الكبار وتشجيعو عمى المشاركة الفاعمة في مجريات الحياة السياسية
لممجتمع العربي.
 إكساب معمـ الكبار قيـ :حب العمؿ ،والتخطيط ،وزيادة اإلنتاج ،وترشيد االستيالؾ،
وغ يرىا مف القيـ االقتصادية التي تحكـ وتوجو تفاعالت معمـ الكبار ونشاطاتيـ
االقتصادية في المجتمع.
 تزويد معمـ الكبار بمجموعة مف المعارؼ والمعمومات عف النشاط االقتصادي ،واقتصاد
السوؽ ،وشيادات الجودة ،والماف االقتصادي  ....الخ.
 تكويف االتجاىات اإليجابية لممعمـ نحو العمؿ المنتج ،واالستثمار ،والتخطيط ،وترشيد
االستيالؾ ،ونبذ االحتكار واالستغالؿ.
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نليات الرتبية وتهمية الهفايات التههولودية والرقمية لـمعلم الهبار

يمكف لكميات التربية أف تسيـ في تنمية الكفايات التكنولوجية لمعمـ الكبار ،مف خالؿ
تكويف ذاتو العممية والتكنولوجية ،وتشجيعو عمى السعي لطمب العمـ واتقانو بوسائؿ
تكنولوجية  ،والعمؿ عمى اكتساب ميارات التعامؿ مع تكنولوجيا العصر ،حيث أنو فى ضوء
التحوؿ الرقمى يجب عمى معمـ الكبار امتالؾ الكفايات التكنولوجية اآلتية:
 التمكف مف ميارات استخداـ الكمبيوتر والمستحدثات التكنولوجية.
 القدرة عمى التوظيؼ الفعاؿ لمتقنيات المعموماتية الحديثة فى تعميـ الكبار.
 القدرة عمى استخداـ وسائؿ االتصاؿ التعميمية مع الدارسيف بفاعمية.
 القدرة عمى توظيؼ أدوات تكنولوجيا التعميـ في العممية التعميمية لتعميـ الكبار.
 القدرة عمى تصميـ وتخطيط الدروس باستخداـ الوسائؿ التكنولوجية المناسبة لطبيعة
الكبار.
 القدرة عمى استخداـ الشبكة المعموماتية كمصدر مف مصادر التعمـ.
 القدرة عمى توظيؼ معطيات التكنولوجيا فى تصميـ أنشطة تعميمية تناسب الدارسيف.
 القدرة عمى تنويع مصادر التعمـ لتناسب طبيعة وشخصية الدارسيف.
 القدرة عمى تصميـ وانتاج وسائؿ تعميمية تناسب أعمار الدارسيف.
وذلؾ عف طريؽ:
 تزويد معمـ الكبار بالمعارؼ والمعمومات المختمفة حوؿ العمـ والتكنولوجيا ،ودوره في
ترقية الكياف اإلنساني.
 إكساب معمـ الكبار االتجاىات اإليجابية نحو اإللماـ بتكنولوجيا العصر وحسف االستفادة
منيا.
 إكساب معمـ الكبار ميارات التعمـ الذاتي ،وميارات البحث عف المعرفة ،وميارات
التواصؿ العممي.
 تكويف االتجاىات اإليجابية لمعمـ الكبار نحو تقدير أىمية التكنولوجيا واستثمارىا فى
المجاالت العممية المختمفة بطرؽ ايجابية .
 إكساب معمـ الكبار ميارات التعمـ االلكترونية.
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نليات الرتبية وتهمية الهفايات األخالقية ملعلم الهبار

يمكف كميات التربية أف تسيـ في تنمية الكفايات الخالقية لمعمـ الكبار ،مف خالؿ تكويف
ذاتو والخالقية  ،وتشجيعو عمى السعي لطمب العمـ واتقانو فى إطار مف القيـ الخالقية
والشخصية التى تحكـ سموكو ،لذا يجب عمى معمـ الكبار امتالؾ الكفايات الخالقية اآلتية:
 مراعاة المانة العممية في العمؿ فى مجاؿ تعميـ الكبار.
 التواضع في التعامؿ مع الدارسيف.
 احتراـ آراء ووجيات نظر الدارسيف.
 تكويف عالقات إيجابيو بيف المعمـ وبيف الدارسيف انفسيـ.
 االلتزاـ بأخالقيات مينة التعميـ.
وذلؾ عف طريؽ:
 تحفيز معمـ الكبار وحثو عمى التمسؾ بالقيـ الخالقية سواء فى مجاؿ البحث العممى أو
غيرىا مف المور التي تحقؽ بقاء المجتمع واستقراره.
 حث معمـ الكبار عمى االلتزاـ الخالقي ،وحثيـ عمى الدفاع عف العقيدة والحفاظ عمييا.
 تشجيع معمـ الكبار عمى االلتزاـ بأخالقيات البحث العممى فى مجاؿ تعميـ الكبار.

- 7

نليات الرتبية وتهمية نفايات إدارة الصف ملعلم الهبار

يمكف لكميات التربية أف تسيـ في تنمية كفايات إدارة الصؼ لمعمـ الكبار ،مف خالؿ
اكسابو ميارات التعامؿ مع الكبار وكيفية تكويف صورة موجبة لمذات  ،لذا يجب عمى معمـ
الكبار امتالؾ الكفايات اآلتية:
 ضبط النظاـ داخؿ حجرة الدراسة.
 الحفاظ عمى انتباه الدارسيف واعادة شحذ ىمميـ.
 القدرة عمى حؿ المشكالت العارضة لدى الدارسيف.
 إدارة مجريات أحداث التعمـ.
 اتقاف ميارات التحدث بطريقة مشوقة وجذابو لمدارسيف.
 القدرة عمى خمؽ المناخ التعميمي والتربوي المناسب لطبيعة الدراسيف.
وذلؾ عف طريؽ:
 إكساب معمـ الكبار ميارات إدارة الصؼ.
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 تزويد معمـ الكبار بالمعارؼ والمعمومات المختمفة حوؿ كيفية حؿ المشكالت التى
يمكف أف تواجيو مع الدارسيف.
 إكساب معمـ الكبار ميارات تدريسية متنوعة لجذب انتباه الدرسيف.
ويمكف وضع خطة لكيفية تحقيؽ مجاالت التصور السابقة كما يمى:

أيداف اخلطة:
تيدؼ الخطة الحالية إلى تطوير وتحسيف كفايات لمعمـ تعميـ الكبار بما يتناسب مع
متطمبات التحوؿ الرقمى مف خالؿ:
 -0إكساب معمـ تعميـ الكبار الكفايات التى تتناسب مع متطمبات التحوؿ الرقمى.
 -8التعرؼ عمى طبيعة وخصائص التحوؿ الرقمى ومتطمبات التحوؿ نحو ىذا المجتمع
الجديد.
 -0التعرؼ عمى دور البحث العممى فى تحقيؽ التحوؿ الرقمى.
 -٤التعرؼ عمى معوقات البحث العممى التى تحوؿ دوف مساىمتو فى االنتقاؿ نحو التحوؿ
الرقمى.
 -6تنمية االتجاىات اإليجابية نحو مسايرة متطمبات التحوؿ الرقمى والتطور العممى
والتكنولوجى.
 -5االرتقاء بالمستوى العممى والبحثى لمعمـ تعميـ الكبار.
وبذلؾ يكوف اليدؼ العاـ:
تكويف واعداد معمميف يتمتعوف بمعارؼ أكاديمية وثقافية وميارات عممية وتقنية
عالية  ،وباتجاىات إيجابية نحو تعميـ الكبار وباستقاللية فكرية وتفاعؿ إيجابى نحو خدمة
المجتمع طبقا لمعايير أخالقية تتماشى مع البحث العممى ومكانتو فى تحقيؽ التحوؿ الرقمى.
ويمكف وضع اليدؼ السابؽ فى أىداؼ فرعية كما يمى:
 أىداؼ معرفية مثؿ ( إتقاف المعارؼ المتخصصة -امتالؾ الكفايات التى تمكف مف التعمـ
الذاتى).
 أىداؼ تقنية مثؿ (إتقاف استخداـ التقنيات الحديثة -اكتساب ميارات الحصوؿ عمى
المعرفة مف مصادرىا المتنوعة).
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 أىداؼ وجدانية مثؿ (تكويف صورة موجبة لذات المعمـ -الرغبة فى التفاعؿ مع البيئة
التعميمية والمشاركة اإليجابية فى معالجة القضايا الجديدة التى تتصؿ بالمجتمع).
 أىداؼ أخالقية مثؿ(احتراـ التوجيات الفكرية المختمفة -مراعاة المانة العممية في العمؿ
بمجاؿ تعميـ الكبار)

منوذز اخلطة ومراسلًا:
 -0التقييـ :ويقصد بو تقييـ واقع الكفايات لمعمـ الكبار (ما يتوافر لدييـ مف كفايات) ليبدأ
التطوير والتنمية مف حيث القصور.
 -8التخطيط :حيث يتـ وضع الخطوات الالزمة لتنمية الكفايات لدى معمـ الكبار فى ضوء
نتائج التقييـ وفى إطار متطمبات التحوؿ الرقمى.
 -0التدريب :مف خالؿ ما سبؽ يتـ تحديد البرامج والدورات التدريبية التى ستعقد لمعمـ
الكبار لتحقيؽ الكفايات المطموبة مثؿ:
 دورات تدريبية تتضمف التعرؼ عمى التحوؿ الرقمى ومتطمبات تحقيقو وانعكاساتو عمى
المجتمع المصرى.
 دورة لمتدريب عمى استخداـ التقنيات الحديثة.
 دورة عف ميارات التعامؿ مع الكبار وخصائصيـ النفسية.
 دورة ثقافية عامة عف التغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية لممجتمع المحمى
والعالمى.
 -٤الزمف :يتـ تحديد شير لكؿ دورة مف الدوارت السابقة.
 -6المتابعة والتوجيو :وذلؾ مف خالؿ أعضاء ىيئة التدريس فى مجاؿ تعميـ الكبار.
 -5التقييـ النيائى :ويعنى إصدار الحكـ عمى نتائج العمميات السابقة مف تقييـ مبدئى
وتخطيط وتدريب وتوجيو.
 -7االستمرار فى التنمية البشرية لمعمـ الكبار مف خالؿ الدورات والمقاءات والمؤتمرات التى
تحقؽ التنمية المنشودة.
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وفى ضوء ماسبؽ تتمثؿ المخرجات فى معارؼ وميارات واتجاىات لدى معمـ الكبار
تناسب متطمبات التحوؿ الرقمى حيث يتـ:
 -0تخريج طالب ييتموف بالعمـ والمعرفة ويحسنوف الوصوؿ لمصادر المعرفة وقادروف عمى
توظيفيا مع اال لتزاـ بأخالقيات البحث العممى.
 -8تخريج طالب قادريف عمى استخداـ التقنيات الحديثة وفقا لمتطمبات التحوؿ الرقمى بما
يحقؽ الذات وخدمة المجتمع.
 -0إكساب معمـ الكبار كفايات وجدانية مثؿ:
 تكويف صورة موجبة لمذات باالنتساب إلى معممى تعميـ الكبار.
 القدرة عمى العمؿ فى فريؽ.
 القدرة عمى بناء عالقات إيجابية مع اآلخريف.
 بناء صورة إيجابية عف البحث العممى وانماء الرغبة فى ممارستو.

رابعاً  :متطلبات التصور املكرتح:
أ  -متطلبات علمية وتههولودية ومهًا ما يلى:
 اإليماف بقيمة العمـ و والمعمـ في تحقيؽ نيضة المجتمع.
 تييئة المناخ العممي الذي يشجع عمى االبتكار واإلبداع فى مجاؿ تعميـ الكبار.
 التأكيد عمى المثابرة في تعميـ الكبار وخدمة المجتمع.
 التأكيد عمى المانة والمسئولية العممية.
 االستخداـ المثؿ لمتكنولوجيا فى مجاؿ تعميـ الكبار.
 التشجيع عمى استخداـ المنيج العممي في التفكير.

ب  -متطلبات تربوية ومهًا ما يلى:
 التشجيع عمى التعميـ المستمر والتعمـ الذاتي.
 تقدير دور المعمـ في تحقيؽ متطمبات التحوؿ الرقمى.
 مواكبة التعميـ مع متطمبات متطمبات التحوؿ الرقمى واحتياجات الفراد.

ز  -متطلبات سياسية واقتصادية ومهًا ما يلى:
 االستقرار السياسي واالقتصادى.
 الحرية والعدالة والديمقراطية.
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 الوعي بالحقوؽ والواجبات.
 زيادة دخؿ الفرد وخاصة معمـ تعميـ الكبار.

خامساً :آليات التصور املكرتح:
يمكف لكميات التربية أف تسيـ في تنمية كفايات معمـ الكبار والمشاركة في تحقيؽ
التحوؿ الرقمى  ،وذلؾ مف خالؿ إحداث تغييرات جوىرية في بنية التعميـ ،في أىدافو
ومحتوياتو وأنشطتو وادارتو وغيرىا ،بما يسيـ فى تحقيؽ متطمبات التحوؿ الرقمى وذلؾ مف
خالؿ تفعيؿ اآلليات اآلتية:

 - 1تطوير أيداف التعليم مبا يتهاسب مع متطلبات وحتديات التشو الرقمى:
ففى عصر يتميز بسرعة التغير وتسارع المعرفة فى شتى المجاالت يجب تطوير
أىداؼ التعميـ  ،وذلؾ لمعرفة تحديات التحوؿ الرقمى وكيفية مواجيتيا ،لذا يتطمب المر ىنا
إعادة صياغة أىداؼ التعميـ وتطويرىا باستمرار ،لتعمؿ عمى:
-

تدريب الطالب  /المعمـ عمى البحث عف المعرفة وتوظيفيا.

-

إكساب الطالب  /المعمـ الخبرات والميارات المتجددة في العمـ والمعرفة.

-

الربط بيف النظرية والتطبيؽ فى مجاؿ تعميـ الكبار.

-

تحقيؽ التنمية المتكاممة لشخصية الطالب  /المعمـ .

-

تحفيز الطالب  /المعمـ عمى حب العمـ وتقدير العمماء.

-

تربية الطالب  /المعمـ عمى تحمؿ المسئولية والثقة بالنفس.

-

تحقيؽ التكامؿ المعرفى في المنظومة التعميمية.

 - 2تطوير املهاير وطرم التدريس والوسائل التعليمية وأساليب التكويم ملدتلف مراسل التعليم مبا
يتهاسب مع متطلبات التشو الرقمى:
فى ضوء أىداؼ التعميـ لعصر تتدفؽ فيو المعرفة ويتـ التحوؿ الرقمى لممجتمع ،
يجب تطوير المحتوى الدراسى وطرؽ التدريس والوسائؿ التعميمية لما ليـ مف دور فعاؿ فى
المساىمة فى توفير مناخ معرفى يسيـ فى تحقيؽ التحوؿ الرقمى فى كافة قطاعات المجتمع.
لذا يجب التركيز عمى القيـ والمعارؼ والميارات واالتجاىات التى تتناسب مع متطمبات التحوؿ
الرقمى.
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وذلؾ بيدؼ:
 إكساب الطالب  /المعمـ االتجاىات اإليجابية نحو العمـ والمعرفة. تنمية ميارات التعمـ الذاتي لمعمـ تعميـ الكبار. إتقاف استخداـ التقنيات الحديثة. اكتساب ميارات الحصوؿ عمى المعرفة مف مصادرىا المتنوعة. القدرة عمى العمؿ فى فريؽ. القدرة عمى التجديد واالبتكار. تنمية ميارات معمـ الكبار البحثية والعممية. إكساب معمـ الكبار ميارات النقد والحوار البناء. - 3تفعيل اإلدارة الرقمية
فى ظؿ تسارع المعرفة وتدفقيا يتطمب وجود إدارة تناسب ىذه السرعة تيدؼ إلى
استثمار الموارد والصوؿ المعرفية فى المؤسسات والمنظمات والسيما المؤسسات التعميمية
لتقديـ حموؿ مناسبة لممشكالت التى تواجييا  ،فقد بات مف الضرورى وجود ما يسمى "بإدارة
المعرفة" و"اإلدارة الرقمية" كأسموب مناسب لمتطمبات التحوؿ الرقمى .
 - 4تفعيل التعليم املستمر
فى ظؿ تزايد وتراكـ المعرفة تصبح مؤسسات التعميـ منظمات شبكية تزيد مف المعرفة
وتحقؽ عممية التواصؿ المستمر.
ولـ تعد المؤسسات التعميمية ىى المسئوؿ الوحيد عف التعميـ  ،بؿ أصبح المجتمع
بأسره  ،وبكؿ مؤسساتو وشبكاتو عبارة عف مدرسة كبرى لمتعمـ  ،ولـ تعد وظيفة التعميـ
المدرسى مجرد نقؿ التراث والحفظ والتمقيف  ،بؿ أصبحت رسالتو إكساب معمـ الكبار المعارؼ
والميارات والقيـ واالتجاىات التى تسيـ فى تحسيف نوعية الحياة مثؿ ميارات التعمـ الذاتى
وحؿ المشكالت وقيـ الحوار والتسامح  ،ولكى يتـ تطبيؽ فمسفة التربية المستمرة كنموذج
حضاري يمكف اإلستناد إلى موجياتو لتطوير النظمة التربوية  ،يجب االعتماد عمى التدريس
والتطوير كسمة أساسية مف سمات العصر وجزءاً أساسياً فى حياة الشعوب خاصة المتقدمة ،

ومطمباً أساسياً لمواجية التحديات التى تواجو أفراد المجتمع فى سوؽ العمؿ والسياسة
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وتغيراتيا  ،والثقافة وتطورىا واالقتصاد ومتطمباتو (.عبد العزيز بف عبد اهلل السنبؿ:833٤،
)00٤

 توصيات الدراسة:
فيما يتعمؽ بمعمـ الكبار
 التطوير المستمر لكفايات معمـ الكبار بما يتناسب مع متطمبات التحوؿ الرقمى.
 ضرورة توظيؼ شبكة المعمومات في برنامج تكويف المعمـ لالستفادة منيا بفاعمية في
الحصوؿ عمى المعمومات الالزمة والقدرة عمى تحميؿ ىذه المعمومات.
 ضرورة تعديؿ وتغيير المقررات الدراسية المكونة لبرنامج تكويف المعمـ لمجابية تغيرات
العصر.
 ضرورة عقد مؤتمر سنوي لكميات التربية يتناوؿ مشكالت برامج تكويف المعمـ وأىدافيا
حتى يتسنى تطويرىا بصورة عممية متدرجة وشاممة.
 التخطيط لبرامج تكويف معمـ الكبار مع وضع أىداؼ واضحة ومحددة تتناسب مع
متطمبات التحوؿ الرقمى ويمكف قياسيا.
 وضع سياسة موحدة ومناسبة لتحديات القرف الحالى لعممية تكويف معمـ الكبار عمى
مستوى كميات التربية  ،وكذلؾ انتقاء واختيار معممى الكبار الراغبيف في العمؿ بيذا
المجاؿ.
 وضع معايير عممية عند انتقاء معممى الكبار فيما يتعمؽ بالخصائص النفسية والتربوية
والمينية.
 تطوير برامج إعداد معمـ الكبار ،بحيث تنمى كفايات التدريس ،والتدريب عمى التكنولوجيا
الحديثة ،واستخداماتيا في التعميـ.
 تشجيع الباحثيف وأصحاب الفكر فى مجاؿ تعميـ الكبار إلجراء البحوث وتوظيؼ نتائج
بحوثيـ في تطوير برامج محو المية.
فيما يتعمؽ بالدارسيف


حرص المجتمع عمى توفير فرص عمؿ لممتحرريف مف المية لضماف حياة كريمة.



تمبية احتياجات المييف مف البرامج التعميمية وتنويع ىذه البرامج في ضوء متطمبات
التحوؿ الرقمى.
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 تفعيؿ دورات تدريبية لمخريجيف مف برامج محو المية لضماف عدـ االرتداد لألمية مرة
ثانية.
 ربط الدارس في مرحمة محو المية وفي مرحمة المتابعة بنظاـ التكويف المستمر
والتكويف الميني أو الحرفي بما يسيـ في تأىيمو.
 تطعيـ برامج محو المية ببرامج عممية تؤىؿ الدارس لتعمـ القراءة والكتابة والحساب
مف خالؿ ميارات متنوعة.
 ربط محو المية بالتدريب عمى استخداـ الدوات التكنولوجية  ،وبالميارات الحياتية
المتصمة بالتربية السرية.
فيما يتعمؽ بالمجتمع
 تكميؼ المؤسسات والشركات والييئات بمحو أمية العامميف فييا تحت إشراؼ الو ازرات
المعنية بالتعميـ أو ىيئات مستقمة تخصص ليذا الغرض.
 تفعيؿ دور المجتمع المدني فى المشاركة مادياً وثقافياً فى برامج محو المية وتعميـ
الكبار.

 توظيؼ التقنيات الحديثة والرقمية لمتعميـ في مجاؿ محو المية وتعميـ الكبار.
 تقويـ برامج محو المية وتدعيميا باستمرار.
 زيادة الوعي ببرامج محو المية مف خالؿ الحمالت اإلعالمية واالتصاؿ الجماىيري.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 0011 -

عدد يوليو-ج0202 )78( -0م

رؤية أعضاء هيئة التدريس ...

املرادع
أوالً :املرادع العربية:
م

إبرر مي مممد در ر مإبر ر مي مم،معبر ر ممض ميإ ررهمإبر ر مي مممد در ر م:مس ررتيمتمتمتتمتم ررممممضىب ررتيمقر ر ممضد ررت

مألىثيمم تمتتتً،مضبقت يةم،ممأل ت وممضدصيمةم،م0222م م

ممستدةمد درو مقريمج:متصرويمدقتريحمضتىرومنمدم رمممضىبرتيمبى مرةممضتيبمرةمتتدمرةممضىومرت،ممضقرت ية،م

عتضمممضىتب،م0227م م
أسردت مقت ر ممضسرم :م ويممألسريةمقر م رلمت ر متتممضدتتدرلممضي در م،ممضدرؤتديممضم در ممض ررتد م
(مضر وض ممألول اممضتيبمررةممضميبمررةمقر ممضمصرريممضي در م(مضترري مومضت ر متت 21-20،ممىترروبي،0223مدت ررةم

ى مةممضتيبمةم،متتدمةممضد وقمةممضم ممضيمبلم،0223،ص

 270-243م

إمدررتنمىتدررلممضب تررتت :مت رروميم ررتممإع ر م ممضدم ررممبى مررتتممضتيبمررةمق ر مإررو مدت بررتتممضمصرريم
مضي د م،ميستضةم ىتويمةم،مى مةممضتيبمةمتتدمةممضد وقمة 0202،م
مضد دررةممضميبمررةمض تيبمررةمومضثقتقررةمومضم ررومم:ممسررتيمتمتمةمتم ررممممضىبررتيمق ر ممضررو نممضميب ر ،متررو م

،إ ميةمبيمدجممضتيبمةم 0222،م

مضد تر ر ر ر يممضم ر ر ررتضدهمض تيبم ر ر ررةم:إعر ر ر ر نمإ ر ر ررمونماممضتم ر ر ررمممب ر ر ررولمع ر ر ررتمم0212ا،ممضمو س ر ر ررىو،م
ومضمو مسمف،ومضب كممض وض 0223،م م
تدتلمع ممض

تنمو زمعمعب ممضىيمم:مضدوم ةممضي دمةمد

ًمضدستع ةمأب تئ رتمع ر ممض مرتةمقر م

مضمصرريممضي د ر ،ممضدررؤتديممضم د ر ممض ررتد م(مض ر وض ممألول اممضتيبمررةممضميبمررةمق ر ممضمصرريممضي د ر م(مضترري م

ومضت متت 21-20،ممىتوبي،0223مدت ةمى مةممضتيبمةم،متتدمةممضد وقمةممضم ممضيمبلم،0223،صر

-1

 20م
تضر ر مصر ر حم تر ر م:مأ وميممضدم ررمممضدس ررتقب مةمقر ر مإ ررو مدت ب ررتتمعص ررييمم تص ررت ممضدميق ررةم
ا يمسةمت م مةا،م ق موت وميم،ممضم ممض تد ،ممضس ةممضثت مةم،مضتصلممضثت ،0224،ص

 216-224م

تضر مد صررويم يمرربم سررمنم:متصررويمدقترريحمضت ر يمبمدم ررمممضىبررتيمقررهممضمصرريممضي دررهم ،دت ررةم

آقررت مت م ر ةمق ر متم ررممممضىبررتي،مديىررزمتم ررممممضىبررتيم،تتدمررةمعررمنم ررد م،مضدت ر م،05مم ررتميممضم ر م،05م
مض تت م،0202ص

 61-21م

عررت مد در ر مأ د ر م:م ميس ررةممس ررتقيمئمةمضتر ر ثميمتممضتم ررممممضي در ر مع رر مأ وميممضدم ررممودس ررئوضمتت م
مضده مةم،ممجمة كمية التربيةم،متتدمةمىتيممض مخم،ممضم 72م،مضدت ممضثت ،مص

 532،0226-523م

ذو ررتنمعبمر متموسررهم مأبرروممضسرردم :ممضب ررثممضم در مامضب ررثممض رروع مومضب ررثممضىدر ام،معدررتنم،م

ميممضتىيمض بتعةمومض يمومضتوزملم،م0220م،م

م

م.23-22
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سر يمأ د ر ممضبمررودهمس ر مدتنم:متتممررلممضت دمررةممضده مررةمضدم ررمممضىبررتيمبدصرريمع ر مإررو م ب ريمتم

بمضممض ولم،مدت ةممضب ثممضم دهمقهممضتيبمة،ممضدت م0م،مضم م25م،م 0224م

سردميمعبر ممض دمر ممضق ربم:ممضدت برتتممضتيبومرةمضب رت ممإل سرتنمقرهممضدتتدرلممضدصري م،،ميسرتضةم
ىتويمة،مى مةممضتيبمةم،متتدمةم

تمقيعمىتيممض مخم 2774،م

سررمم مد در ر مد در ر م:مىتتمررتتمدم ررمممضىب ررتيممضد ررؤتديممضسر ر و ممضثتض ررثمامدم ررمممضىب ررتيمق ررهممضق ررينم
مض ت مومضم يونام،ممضقت يةم،متتدمةمعمنم د م،مديىزمتم ممممضىبتيم،0223،ص

64م-م221

سوزمنمد د ممضده :مضت دمةممضده مةمضدم مممضىبتيمقهمإو ممضت متتممضمتضدمةممضدمتصيةم،موي ةم

عدلمدق دةمإضهممضدؤتديممضس و ممضثتضرثمضديىرزمتم رممممضىبرتيمبتتدمرةمعرمنم رد مادم رمممضىبرتيمقرهممضقرينم
مض ت مومضم يمنام،م ميممضإمتقة،متتدمةمعمنم د ،م02-01ممبيملم0223مم م
صررتضعمعب ر مضي دنممضديزو ر :ممضىتتمررتتممإل ميمررةممض زدررةمضد ر مييممضد ر مي ممض ىودمررةمق ر م وضررةم

مإلدتيمتممضميبمةممضدت ةمق مإو مبمضممض بيمتممضمتضدمةم،ميستضةمدتتستميم،مدمهر ممض ميسرتتمومضب روثم
مضتيبومةم،م 0222م
ررتي مد د ررو معب ررت :ممضدر ر هجممضي د ررهموتر ر ثميامع ررهمدتتد ررلممضدىتب ررتتمومضدم ود ررتت،ممضق ررت ية،م
مضديىزممألصملمض بلمومض يمومضتوزمل،م0222مممم م

متمعب ممض دم م:ممضموضدةمودستقبلمتم ممممضىبتيمق ممضرو نممضميبر م،مس سر ةم ميسرتتمتيبومرةم

،ممضقت يةم،م ميمقي ةمض ي،م ۰۲۲2م
عب ممضمزمزمعب ممهللممضس بلم:ميؤيموتصويمتم ولمبريمدجمإعر م ممضدم درمنمقر ممضرو نممضميبر م،م
وي ررةمعدررلمدق دررةمض دررؤتديممض ر وض م ررولمإع ر م ممضدم دررمنم،مى مررةممضتيبمررةم،متتدمررةممضس ر تنم ررتبو -2
1دتي م 0222م

عب ممضمزمزمعب ممهللممضس بلم:م ويمتم ممممضىبتيمقهممضت دمةممضدست مدة،موت قم مدت بتتمدتتدرلم

مضدميقة،متم ممممضتدت ميم،مع ،37م مسدميم،0220مص

 11-21م

عب ممضمزمزمعب ممهللممضس بل:متدوملمبيمدجمد وممألدمةمق ممضمرتضمممضميبر م:م ميسرةمدقتي رة،مدت رةم
تتدمةممضد كمسمو م،26،م،0223ص

 053-263م

عب ر ممضتتررتحمإب ر مي مممتيىرره:م ررومق سررتةمتيبومررةمضب ررت ممإل سررتنممضميبرره،م ميممضدميقررةممضتتدممررة،م

مإلسى يمة،م .2771م
عب ممضتتتحمإب مي مممتيىهم:متم ممممضىبتيمدنمت مممد ر و معرتبيمإضر م رتممدسرتقيم رتدل،مدت رةم
آقت مت م ةمق متم ممممضىبتيم،ممضم ممضثتضث،مديىزمتم ممممضىبتيم،متتدمةمعمنم د ،م 66-51،۰۲۲2م
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عب ر ممض تصرريمد د ر مد د ر :مقتع مررةمبي ررتدجمت ر يمبهمد ر دجمقررهمت رروميمم م ممضت يمسررهمضدم دررهم

د وممألدمةموتم ممممضىبتيمقهمتدهويمةمدصيممضميبمة،ميستضةمدتتستمي،مدمهر ممض ميسرتتممضتيبومرة،متتدمرةم
مضقت ية،م 0222م
عب مضي دنمعدمريا:مأإروم مع ر ممضب رثمومضدصرت يم،ممضد م رةممضد رويةم،معىرت مض ريمومضتوزمرلم،م
2762م،م

م

م.42-42

عبر ر مهللممضس ررم معبر ر مضتوم :ميؤيمتيبوم ررةمت مر ر ةم ررولمإعر ر م ممضدم ررمموتو مر ر مدص ررت يمإعر ر م ام،م

مضدررؤتديممضم د ر ممضثررت م،مامض ر ويممضدتلمرريمض دم ررمممضميب ر مق ر مدتتدررلممضل ر ميؤمررةمعيبمررةام،مى مررةممضتيبمررةم،م
تتدمةمأسمو  612-606 ،0222،م
عب ر مضو تبمإب ر مي مممأبررومس ر مدتن:مىتتبررةممضب ررثممضم د ر مصررمت ةمت م ر ةم،مس س ر ةمىتتبررةممضب ررثم
مضم د م،م 4م،مت ةم،م ميممض يو م،م2774م،م

م

م .16-15م

ع رزامأ د ر مصررت مع ر م:مدت بررتتمتىررومنمدم ررمممضىبررتيمقررهمدصرريمقررهمإررو مت ر متتممضمصرريم

مضي دررهم،مضدت ررةممضم دمررةمضى مررةممضتيبمررةم،متتدمررةمت رروبممضروم ،ممضدت ر ممض ميبررلمومضث ثررونم،ممضم ر ممضمت رري،م
أىتوبي،م،0226م247م-م 320م
عتتفمد در متوقمر م:ممضىتتمرتتممضتم مدمرةممض زدرةمض دم درتتمضتو مرفمدهرتيمتممضرتم ممم ضىتيو ر م

ق معد مةممضتم رمممم ميسرةم تضرةمع ر مد قرةممضبت رةمبتضدد ىرةممضميبمرةممضسرمو مةم،دت رةمى مرةممضتيبرةمتتدمرةم
ب هت،مضم ،226مج،2مأىتوبي،ص

،122-015م 0224م

ع هممضهت يممض ومت:ممضتيبمةممضميبمةميؤمرةمضدتتدرلممضقرينممض رت موممضم ريمن،مد رويمتممض ت رةم
مضو مةممض مبمة،م ميممضىتبممضو مة،مب لتز  .0222م
ر ميمق ررون:مم سررتيمتمتمةممضو مررةمضتم ررممم/متم ررمممضىبررتيمقر مسررمت ممضررتم ممدر يممض مررتةم،ﺍضدؤتدﺮم

مضسر ر ويمﺍضﺮﺍبلمع ﺮادﻦمتم ررمممﺍضﻜبتﺭمﺇض ممض ررتم ممدر ر يمﺍض متﺓمض تدملمدﻦمﺃتﻞمت دمةمدس ررت مدةمام،تتدمةم
عمﻦم د م-مدﺮىﺰمتم مممﺍضﻜبتﺭممضقت يةم0224،م 224-155،م
قت دةمد د معب ممضو تبم:اىتتمتتممضدم رمممضي درهمقرهمدتتدرلممضدميقرةمدرنموتهرةم ريمأعإرت م
مئرةممضتر يم مبى مررتتممضتيبمرةاب ثمدقر ممض درؤتديممضر وضهممض ميبرلمضقسررمممضتيبمرةمومض ميسررتتممإل سرت مةاممضدم ررمم

.....ممإلع م مومضتم ممد يممض متةمقهمعتضممدتلميامقهممضتتيةمدنم-2م1م/مدتي متتدمةم زويم،م 0224م

قررتيو ممضسررتديمئ :ممضد ر هجممض ر مثمض ب ررثمق ر ممضم ررومممإل سررت مةم،معدررتنم،م ميممضتي ررتنمض رريم
ومضتوزملم،م .2774م
قرتيو معبر امق مررةموأ در معبر ممضتتررتحممضزىر م:مدمتررممدصر
مضوقت مض متممض بتعةمومض ي،مم سى يمة ۰۲۲2،م
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رلممضدميقررة،مدت ررةمتمررلممضم ررومممإل سررت مةم
م
ض متررةمع ررهممضىدم رره:ممضتم ررمممم ضمىتيو ررهميىم رزةمدتتدر

وم تتدتعمة،ممضم م02م،ديىزمتملممضب ثممضم ده،ممضتزمئي،مأىتوبيم0224ممممممممممممممممممم م
د د ر مإب ر مي ممممضد رروق :مدررنمأ
مضد ررؤتديممضر ر وض ممضس ررت

مررتتممضب ررثممضم د ر مق ر متيمث ررتممضتىررييم،ممضتررت

م دوذتررتم،م

مض ديى ررزممضميبر ر مض تم ررمممومضت دم ررةمبم ر رومنمامضتم ررمممومضب ررثممضم در ر مقر ر مد رريوعم

مض هإةممضميبمةام،مآقرت م رومدتتدرلممضدميقرةم5-3مموضمروم0222م،ممضترز ممضثرت م2224-2201م،م

م

م2216م،م .2217م

د د ر مإب ر مي ممممضد رروقه،معب ر ممضرريؤوفمب ر و :مأ ر مفمتم ررممممضىبررتيمق ر ممضمصرريممض ر مثمد ر لم

سوسررموضوت امض وةممضم دمررةممضثتد ررةمضقسررممأصررولممضتيبمررةمبم رومنماممضدررتم مممضميب ر موت ر متتممضقررينممض ررت يم
ومضم يونامتتدمةم
 0222م

تم،مقيعمىتيممض مخ،ى مةممضتيبمة۰۲۲4،مم م

د د معبر ممضري مممعر

م:ممضدم رمممضتتعرلمومضتر يم ممضتمرتل،م ميممضتىريمض ريمومضتوزمرل،معدرتن،م

مد در مع ررهم ر ميمررتن:مإعر م مدم ررمممضىبررتيموت يمب ر مضدومتهررةمدت بررتتمدتتدررلممضدميقررة،مدت ررةم
تم ممممضتدت مي،ممضس ةم10م،مضم م،30متو ،ممضتهتزممضميبهمضد وممألدمةموتم ممممضىبتي،م0223م م
ممد د مقت همعب ممضهت :مدتتدلممضدم ودتتمبمنممض يمةمومضت بم ،ممضقت ية،مومضهمئةممضدصريمةم

مضمتدةمض ىتتب،م0226م م

د د ررو ممضس ررم معب ررت :مىتتم ررتتممس ررت ممممضت

ررم مم س ررتيمتمت ممضومت رربمتومقي ررتمضر ر يمدر ر مييم

مضد مي م،دت ةمى مةممضتيبمةمومضت دمةم،ممضم م11م،ممضدىتبمم ست تييمض

دتتممضتيبومةم،م0223م،م

م

م42-22م .م
دص ر ت ميترربم:مدررنمتم ررممممضىبررتيمإض ر ممضت دمررةممضدسررت مدةم،ﺍضدؤتدﺮممضس ر ويمﺍضﺮﺍبلمع ﺮادﻦم

تم مممﺍضﻜبتﺭمﺇض ممضتم ممد يمﺍض متﺓمض تدملمدﻦمﺃتﻞمت دمةمدست مدةمام،تتدمةمعمﻦم د م-مدﺮىﺰمتم رممم
ﺍضﻜبتﺭممضقت يةم0224،م،ص

-012م 012م

م بمررلمع رره:ممضثقتق ررةممضميبم ررةموعص رريممضدم ودتتايؤمررةمضدس ررتقبلممض
مضدميقة،ممضدت

ممضو

ررتبممضثق ررتق ممضميب ،ع ررتضمم

مض ثقتقةمومضت ونموم مب،ممضىومت0222،م م

مم بملمع ه:مت متتمعصيممضدم ودتت،ممضقت ية،ممضهمئةممضدصيمةممضمتدةمض ىتتب،م0221م م
ت

مد د م تد م:مضدم ممقهم لممضت ولممضي دهممضت

موم سرتتتبة،مدت رةمتى وضوتمرتممضتيبمرةم

،ممضدؤتديممض وضهممألولمضقسممتى وضوتمتممضتم مم:مامضت ولممضي دهم إتمتمود ى تممضتم ممممضتتريةمدرنم2-1م
موضموم323 ،۰۲۹۱ص

 331-م
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مممد د ممض يعه:متتتيبمعتضدمةمق متم ممممضىبتيموىمتمةمم ستتت ةمد هتمقر متم رممممضىبرتيمقر م

مض ر ررو نممضميبر ر ر م،مدت ر ررةمتم ر ررممممضتد ر ررت ميم،ممضد د ر ررةممضميبم ر ررةمض تيبم ر ررةمومضثقتق ر ررةمومضم ر ررومم،ت ر ررو مع4۹م
۹31-۹۲3م م

،۰۲۹3،ص

سيمنمإب مي مممأ د م سمن:مىتتمتتمدم مممضتم مممم ضىتيو همقهمإو مدت بتتمدتتدلممضدميقرةم
،ميستضةم ىتويمةم،مى مةممضتيبمةم،متتدمةمىتيممض مخ 0224،م
ررت همد د ر ممررو مدوسرره:مدت بررتتمتىررومنمدم ررمممضىبررتيمقررهمإررو ممضررتم ممد ر ممض مررتة:ميؤمررةم

دقتي ر ررة،مدت ر ررةممضب ر رروثممض تس ر ررمةمومضتيبوم ر ررة،مى مرر ررةممضتيبمرر ررة،متتدمرر ررةممضد وقمة،مضدت ر ر ر م12م،مضمر ر ر م،2م
 020-231م

،0224ص

يمم م ممضمتده:مبي تدجمت يمبهمدقتيحمضت دمةمده ررتيمتممضتر يم ممضي دررهمضر يمدم درتتممضتم رممم
مضمر ررتممبتضدد ى ر ررةممضميبمر ررةممضس ر ررمو مةم،دت ر ررةمى م ر ررةممضتيبم ر ررة،متتدم ر ررةممألز ر رري،ممضم ر ر 362م،مضت ر ررز ممضث ر ررت هم

م تمي،0202مص

 42-22م

متت مأ د مس ممم:متصويمدقتيحمضىتتمتتمدم مممضىبتيمقر مى مرةممضتيبمرةموم مبم–تتدمرةمتبروك،م
دت ةمى مةممضتيبمةم،متتدمةمىتيممض مخ،ممضدت ،02ممضم ممألول،م،0202ص

-461مم 522م

متسيمدص ت ممضت يمومإسدتعملم سنممضوضم ه:متقومممبيمدجمتىرومنممضدم رممقرهمإرو مىتتمرتتم

مضدم ررممومضت ر متتممضدمتص رية،مدت ررةمى مررةممضتيبمررةم،متتدمررةمىترريممض ررمخم،ممضم ر ممألولم0225،م

م

م

 356-242م
متسرريمدص ر ت ممضت ر :مىتتمررتتمتىررومنمدم ررمممضتم ررممممضمررتممقررهمدتتدررلممألضتمررةممضثتضثررةم،ممض ر وةم
مضم دمررةممض تدسررةمع رريمضقسررمممأصررولممضتيبمررةمبم رومنامضدم مموت ر متتممألضتمررةممضثتضثررةا(مضتي مومض مررتيمت ،م
تتدمةمىتيمض مخم،مأليبمت م21مدتي م0221مم م
م
ى مةممضتيبمةم،م

مضد درةممضميبمرةمض تيبمرةمومضثقتقرةمومضم روم:مضتم مممذضركممضى رزممضدى رونم،ديىرزمد بوعرتتممضمو سررىوم

بتضقت يةم،ممضقت ية2777،م م
مضد دةممضميبمةمض تيبمةمومضثقتقةمومضم وم:ممستيمتمتمةمتم ممممضىبتيمق ممضرو نممضميبر ،مإ ميةمبريمدجم
مضتيبمةم،تو ،م۰۲۲۲م م
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