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قدمة البحث 
ُ
 م

يعد المعلم محوًرا أساسًيا في أى تنمية مجتمعية، ويمتاز معلم الكبار بميزة  
خاصة، بوصفه المسئول عن تنمية فئة، الُيستهان بها في المجتمع، تصل نسبتهم  

  15أعمارهم ما بين  م، وتتراوح    2017؛ وفًقا لتعداد عام  %20إلى ما يقرب من  
فرًصا  له  يتيح  التدريسية  المهارات  من  الكبار  معلم  تمكن  فإن  ولذا  فأكثر،  عاًما 

 مناسبة لنجاح عمليتى: التعليم والتعلم. 
وبرغم أهمية تمكن معلم الكبار من المهارات التدريسية؛ إال أن الواقع يشير  

 إلى ضعف هذه المهارات التدريسية لديه. 
أو و  من  قد  الرابع  الهدف  وجعلته  بالتعليم،  متزايدة  عناية  المتحدة  األمم  لت 

، حيث أكد هذا الهدف على ضرورة سد 2030أهداف استراتيجية التنمية المستدامة  
؛ معتمدين في تحقيق ذلك   2030منابع األمية بين الشباب، والكبار بحلول عام  

العملي محور  بوصفه  وتأهيله؛  الكبار،  معلم  تدريب  أهم  على  وأحد  التعليمية،  ة 
 ركائزها.

لدى معلمي   التدريسية  المهارات  تنمية  البحث في  يمكن تحديد مشكلة  وهنا 
؛ من خالل بناء برنامج تدريبى    2030الكبار؛ في ضوء أهداف التنمية المستدامة  

 مقترح قائم على هذه األهداف.
 

 مشكلة البحث 
 السؤال الرئيس التالي:تبلورت مشكلة البحث في اإلجابة عن 

المستدامة    ما • التنمية  أهداف  على  القائم  المقترح  التدريبي  البرنامج 
 ؛ لتنمية المهارات التدريسية لدى معلمي الكبار؟ 2030

 التالية:  األسئلة الفرعيةويتفرع عن هذا السؤال الرئيس 
 ؟  2030ما أهداف تعليم الكبار؛ فى ضوء أهداف التنمية المستدامة  - 1
أهداف   - 2 ضوء  في  الكبار؛  لمعلمي  الالزمة  التدريسية  المهارات  ما 

 ؟  2030التنمية المستدامة 
التنمية   - 3 ما واقع المهارات التدريسية لمعلمي الكبار؛ في ضوء أهداف 

 ؟  2030المستدامة 
المستدامة   - 4 التنمية  أهداف  على  القائم  المقترح   التدريبي  البرنامج  ما 

 ؟  2030



 

ال - 5 البرنامج  فاعلية  التنمية  ما  أهداف  على  القائم  المقترح  تدريبي 
 ؛ فى تنمية المهارات التدريسية لمعلمي الكبار؟   2030المستدامة 

 

 أهداف البحث 
إلى الحالي  البحث  أهداف     يهدف  على  قائم  مقترح  تدريبي  برنامج  بناء 

المستدامة   ؛ وذل2030التنمية  الكبار"  لدى معلمي  التدريسية  المهارات  لتنمية  ك ؛ 
 عن طريق:

المستدامة   - 1 التنمية  أهداف  ضوء  فى  الكبار؛  تعليم  بأهداف  قائمة  تحديد 
2030. 

ضوء   - 2 في  الكبار؛  لمعلمي  الالزمة  التدريسية  بالمهارات  قائمة  تحديد 
 .  2030أهداف التنمية المستدامة 

التعرف على واقع المهارات التدريسية لمعلمي الكبار ؛ في ضوء أهداف  - 3
 .  2030المستدامة التنمية 

 . 2030بناء برنامج تدريبي مقترح قائم على أهداف التنمية المستدامة  - 4
التنمية   - 5 أهداف  على  القائم  المقترح  التدريبي  البرنامج  فاعلية  قياس 

 ؛ فى تنمية المهارات التدريسية لمعلمي الكبار.2030المستدامة 
 

 أهمية البحث 
؛ والتي تؤكد   2030التنمية المستدامة  ُيعد هذا البحث استجابة الستراتيجية  
، معتمدين في تحقيق ذلك على   2030على ضرورة سد منابع األمية بحلول عام  

 وتنبع أهمية هذا البحث من تقديمه ما يلى:  ، وتأهيله. تدريب معلم الكبار
عن:   - 1 نظرية  المستدامة  دراسة  التنمية  وذات    2030أهداف  عامة،  بصفة 

الكبار   بمعلمي  لمعلمي  الصلة  الالزمة  التدريسية  والمهارات  خاصة،  بصفة 
؛  يمكن أن تفيد الباحثين  2030الكبار؛ في ضوء أهداف التنمية المستدامة 

بصفة   التدريسية  مهاراتهم  وتنمية  عامة،  بصفة  الكبار  تعليم  مجال  في 
 خاصة، والقائمين عليهم. 

محكمةتقديمه   - 2 خاللها   –يمكن    أدوات  التد   -من  المهارات  ريسية  قياس 
 . 2030لمعلمي الكبار في ضوء أهداف التنمية المستدامة 



 

في    -متنوعة   مواد تعليمية بما يتضمنه من    -برنامًجا تدريبًيا محكًماتقديمه   - 3
 .  2030ضوء أهداف التنمية المستدامة 

نفسه؛ الذي صار ضرورة من ضرورات العيش في   مجال تعليم الكبارأهمية   - 4
 عصرنا الحاضر؛ فهو حق إنساني وليس، غاية في ذاته. 

 مهمة ذات صفة خاصة في المجتمع.  فئةتركيزه على  - 5
من   - 6 المقترحةمجموعة  والبحوث  ، التوصيات  النظري  اإلطار  ضوء  في  ؛ 

ة لمعلمي ونتائج البحث يمكن أن تفيد القائمين على تطوير البرامج التدريبي 
 الكبار ، وتفيد الباحثين فى نفس المجال.

 

 حدود البحث 
التجريبية   البحث  تعليم    شملت عينة  مجال  في  الخبرة  ذوي  الكبار  معلمي 

سنوات  عشر  فوق  وذلك  ،  الكبار  اإلسكندرية؛  فرع  الكبار  تعليم  بهيئة  والمعينين 
،    2030لتدريس البرنامج التدريبي المقترح القائم على أهداف التنمية المستدامة  

 خمسة عشر معلًما للكبار.( 15)وعددهم 
 

 منهج البحث 
 لإلجابة على أسئلة البحث، والتحقق من صحة فروضه تم استخدام: 

 -:  المنهج الوصفى - 1
 وضع اإلطار النظري للبحث. •
المستدامة   • التنمية  أهداف  ضوء  في  ؛  الكبار  تعليم  بأهداف  قائمة  تحديد 

2030 . 
تحديد قائمة بالمهارات التدريسية الالزمة لمعلمي الكبار؛ في ضوء أهداف  •

 . 2030التنمية المستدامة 
الكبار ؛   • التدريسية لمعلمي  المهارات  التنمية  تعرف واقع  في ضوء أهداف 

 . 2030المستدامة 
 .2030بناء البرنامج التدريبي المقترح القائم على أهداف التنمية المستدامة  •

 
 
 
 
 



 

 -:المنهج التجريبى  - 2
التنمية   أهداف  على  القائم  المقترح  التدريبي  البرنامج  فاعلية  قياس 

 الكبار.؛ في تنمية المهارات التدريسية لمعلمي  2030المستدامة 
 

 أدوات البحث 
 بالنسبة ألدوات البحث: •

التنمية   - 1 أهداف  في ضوء  ؛  الكبار  تعليم  أهداف  قائمة  تحديد  استبانة 
 . 2030المستدامة 

في  - 2 الكبار؛  لمعلمي  الالزمة  التدريسية  المهارات  قائمة  تحديد  استبانة 
 .  2030ضوء أهداف التنمية المستدامة 

اختبار قياس الجانب المعرفي للمهارات التدريسية لمعلمي الكبار؛ في   - 3
 .  2030ضوء أهداف التنمية المستدامة 

أهداف  - 4 ضوء  فى  الكبار؛  لمعلمى  التدريسى  األداء  مالحظة  بطاقة 
 .  2030التنمية المستدامة 

 

 التعليمية  املواد
أهدا على  القائم  المقترح  التدريبى  المستدامة  البرنامج  التنمية  وما  2030ف   ،

 يتضمنه من: 
 دليل المدرب.  - 1
 دليل المتدرب.  - 2

 

 إجراءات البحث 
البحث  أسئلة  عن  وفق  لإلجابة  البحث  سار  فروضه،  صحة  واختبار   ،

 الخطوات التالية:
 اإلجابة عن السؤالين األول،  والثانى للبحث ؛ وهما:  -1

 ؟   2030ما أهداف تعليم الكبار ؛ في ضوء أهداف التنمية المستدامة  •
التنمية   • أهداف  ضوء  في  الكبار؛  لمعلمي  الالزمة  التدريسية  المهارات  ما 

 ؟  2030المستدامة 
 



 

 اإلجابة عن السؤال الثالث للبحث؛ وهو:  
التنمية   • أهداف  ضوء  في  الكبار؛  لمعلمي  التدريسية  المهارات  واقع  ما 

        ؟   2030المستدامة 
  

 اإلجابة عن السؤال الرابع للبحث؛ وهو : 
 ؟   2030ما البرنامج التدريبي المقترح القائم على أهداف التنمية المستدامة  •

 

 جابة عن السؤال الخامس للبحث؛ وهو :اإل
المستدامة  • التنمية  أهداف  على  القائم  المقترح  التدريبي  البرنامج  فاعلية  ما 

 . ؛ في تنمية المهارات التدريسية لمعلمي الكبار2030
 

 ، وتفسيرها. النتائجمناقشة  .1
؛ في ضوء ما تسفر عنه نتائج    التوصيات، والبحوث المقترحةتقديم بعض   .2

 البحث.
 

 نتائج البحث
التوصل إلى قائمة أهداف تعليم الكبار؛ فى ضوء أهداف التنمية المستدامة   - 1

2030. 
ضوء  - 2 فى  الكبار؛  لمعلمى  الالزمة  التدريسية  المهارات  قائمة  إلى  التوصل 

 . 2030المستدامة أهداف التنمية 
بناء اختبار؛ لقياس الجانب المعرفى للمهارات التدريسية لمعلمى الكبار؛ فى   - 3

 . 2030ضوء أهداف التنمية المستدامة 
أهداف   - 4 ضوء  فى  الكبار؛  لمعلمى  التدريسى  األداء  مالحظة  بطاقة  بناء 

 . 2030التنمية المستدامة 
 . 2030مة بناء برنامج تدريبى قائم على أهداف التنمية المستدا - 5
 . 2030بناء دليل للمدرب قائم على أهداف التنمية المستدامة  - 6
 . 2030بناء دليل للمتدرب قائم على أهداف التنمية المستدامة  - 7
المستدامة   - 8 التنمية  القائم على أهداف  المقترح  التدريبى    ؛ ذو 2030البرنامج 

 فاعلية فى تنمية المهارات التدريسية لدى معلمي الكبار. 



 

( بين متوسطي درجات   0,05)    ≥الة إحصائيًّا عند مستوى  وجود فروق د  - 9
معلمي الكبار فى التطبيقين: القبلى، والبعدى الختبار قياس الجانب المعرفى  
المستدامة   التنمية  أهداف  ضوء  فى  الكبار؛  لمعلمي  التدريسية  للمهارات 

2030. 
( بين متوسطي درجات   0,05)    ≥وجود فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى   - 10

األداء  مالحظة  لبطاقة  والبعدى  القبلي،  التطبيقين:  فى  الكبار  معلمي 
 .2030التدريسي لمعلمي الكبار؛ فى ضوء أهداف التنمية المستدامة 

 

 توصيات البحث 
نظًرا لما أسفر عنه البحث من نتائج، تمثلت فى إعداد قائمتين؛ هما: أهداف   -1

، والمهارات التدريسية  2030تعليم الكبار؛ فى ضوء أهداف التنمية المستدامة  
لذا يوصى  ؛  2030الالزمة لمعلمى الكبار؛ فى ضوء أهداف التنمية المستدامة  

تين من قبل القائمين على الفريق البحثى بضرورة االستفادة من هاتين القائم
 تعليم الكبار.

 
قياس الجانب اختبار  :  بناء  نظًرا لما أسفر عنه البحث من نتائج، تمثلت فى -2

المعرفى للمهارات التدريسية لمعلمى الكبار؛ فى ضوء أهداف التنمية المستدامة 
مالحظة،  2030 أهداف   وبطاقة  فى ضوء  الكبار؛  لمعلمى  التدريسى  األداء 

بإمكانية االستفادة من هاتين    يوصى الفريق البحثى؛  2030ستدامة  التنمية الم
 األداتين فى قياس مستوى األداء التدريسى لمعلمى الكبار.

 
تمثلت فى   -3 نتائج،  البحث من  لما أسفر عنه  تدريبىنظًرا  برنامج  مقترح    بناء 

المستدامة   التنمية  أهداف  الكبار؛  2030قائم على  لمعلمى  التعليمية  ومواده   ،
البحثى  ل الفريق  يوصى  للطالب ذا  مماثلة  تدريبية  برامج  إعداد  بإمكانية 

التنمية   أهداف  فى ضوء  التدريسية؛  مهاراتهم  لتنمية  التربية؛  بكليات  المعلمين 
؛ مما قد يسهم فى مساعدتهم في إتمام مقرر خدمة المجتمع،  2030المستدامة  

 يين.وتنمية البيئة الذى يتطلب منهم محو أمية عدد من األم



 

على   -4 القائم  المقترح  التدريبى  البرنامج  فاعلية  من  البحث  عنه  أسفر  لما  نظًرا 
؛  ؛ فى تنمية المهارات التدريسية لمعلمى الكبار 2030أهداف التنمية المستدامة  

 لذا يوصى الفريق البحثى بـ: 
تطوير البرامج التدريبية المقدَّمة لمعلمي الكبار من قبل الهيئة العامة لمحو   •

المستدامة  األم التنمية  أهداف  لتتضمن  الكبار؛  وتعليم  ضمن    2030ية 
 أهدافها، ومحتواها، واستراتيجيات تدريسها، وأساليب تقييمها. 

المقرر على الطالب  • البيئة  المجتمع، وتنمية  إعداد توصيف لمقرر خدمة 
أهداف   على  قائمة  أنشطة  فيه  ُتدَرج  بحيث  التربية؛  بكليات  المعلمين 

 ؛ لتنمية مهاراتهم التدريسية. 2030تدامة التنمية المس
تطوير برامج إعداد المعلمين بكليات التربية؛ بحيث تتضمن أهداف التنمية   •

 .2030المستدامة 
 

من وجود عديد من التجارب   -فى إطاره النظري    -نظًرا لما أشار إليه البحث   -5
المستدامة   التنمية  صة فى  ؛ وخا 2030العالمية، واإلقليمية فى تحقيق أهداف 

الكبار؛   تعليم  البحثىمجال  الفريق  يوصى  تلك   لذا  من  االستفادة  بضرورة 
 محليًّا.التجارب 

 


