المؤتمر العلمي الرابع عشر

التربية العلمية والمعايير الفكرة والتطبيق

أغسطس 0202

" معلم العلوم :رؤى املستقبل حنو االرتقاء بإعداده بتوفري معايري
اجلودة "

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ:

محمد على نصر
إعداد أ.د
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ/ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ
ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺭؤﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩﻩ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ:

ﺍﻟﻤؤﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ) ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ (  -ﻣﺼﺮ

ﺍﻟﻤؤﻟﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ:

ﻧﺼﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ

مقدمة:

(*)

ﻧﻌﻢاملهمة اليت تتضممنها منووممة تعلموم لتعلمم العلموم ممن صم ناصمر أخمر تشمم املمتعلم
ﻣﺤﻜﻤﺔ:معلم العلوم أحد العناصر
 يعد 2010ل تمما العلمموم لمممداخ لتممرس تممدري العلمموم لتلنولومومما التعلمموم لا ش م ة –
ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ:س م ملقممرر العلمموم
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦتممو الدرا
لاحمل
ﺍﻻﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ
ﻣﻜﺎﻥ
لتدري العلوم لالتقومي مع توفري معايري اجلودة  ( .حمممد لمن صمر 7 0،،1
ﺍﻟﻤؤﺗﻤﺮ :املرتب ة لاملصاحبة
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩلالالصفوة
الصفوة
14
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤؤﺗﻤﺮ:
)
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴؤﻭﻟﺔ:
ﺍﻏﺴﻄﺲموا لالدراسمماا ال مماصقة لاملعاصممرة مممن صممور أدام معلممم العلمموم احلمماي لىف دتممار
ﺍﻟﺸﻬﺮ:ضمموم ممما تشممري دلوم أدصومماا البسم
 لىف143وممة التعلوموممة لىف سممواس العوملممة لجمتمممع املعرفممة لممما اممم نهمما مممن ممار ا اصوممة
ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ:أةوممة دلر معلممم العلمموم151يف -العمل
زيممادة
58785
ﺭﻗﻢ :MD
احقتمممام صتسقوممو مممودة التعلمموم لضممبء اجلممودة لاح تممماد لىف ضمموم ضممرلرة موا بممة
ملبوة لىف ضمموم دص مراز أةوممة
لسم
ﺑﺤﻮﺙ ﺍﻟﻤؤﺗﻤﺮﺍﺕ
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ:
ظهرا أةوة احقتمام صت وير د داد املعلم لتدريب لمنمو املهمي ل و وتم لتسقومو
حتوحا لتغرياا العصر
لموامهة
EduSearch
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ:
ﺗﺪﺭﻳﺲ).
0 0،،1
لن صر
الت
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ،ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ،ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ،
وير لالتسديث ل (حممدﺇﻋﺪﺍﺩ
ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ:
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ،ﻣﻌﻠﻤﻮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ،مال ا م ا
مخ ممن خ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،لمل
ﻣﺨﺮﺟﺎﺕالتعلومومة
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ،صالعملومة
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ احرتقمام
العلوم هبمد
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞداد معلم
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ،تفعو د
 ليهتم البسث احلاي صدراسة وفوةﺿﺒﻂ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ
رؤ للم تقب للت وير لالتسديث (.حممد لن صر .) 0،،1 2
http://search.mandumah.com/Record/58785
ﺭﺍﺑﻂ:
ً
أوال  :مصطلحات البحث

 -1االرتقاء بإعداد معلم العلوم
 ليتضمن ت وير د داد معلم العلوم الذي يقصد ص الوصو صإ داد دىل أفض صورة مملنة من خال ت ويرمن ناصر العملوة التعلوموة يف اإل داد ما يتضمن حتمديث د مداد معلمم العلموم المذي يقصمد صم دحمداا
حضمماري يف د ممداد معلممم العلمموم مممن خممال حت م مممدخالا التعلوموممة لمممن صونهمما معلممم العلمموم لال ال م
املناسم ممما يتضمممن حت م ملومماا العملوممة التعلوموممة المميت تشممم منمماقت التعلمموم ل تم العلمموم املقممررة
حمتممو مممنهت العلمموم لم ممداخ لتممرس ت ممدري العل مموم لتلنولومو مما التعلمموم لخاص ممة التعلمموم احلل م لي
لتسقوو اجلودة من خال توفري املعايري القوموة لاإل لوموة لامل توياا املعوارية العاملوة .
-2
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جودة إعداد معلم العلوم

©  2016ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ .ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻋﺒﺮ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ( ﺩﻭﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﻄﻲ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺃﻭ ﺩﺍﺭ
(*) ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ.

أستام املناقت لترس تدري العلوم غري املتفرغ صللوة ال صوة مامع املنوا ل مود لويت ال صوة لال صوة النو وة مامع املنوا ساصقا ل ضو اجملال القوموة املتخصصة
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إعداد أ.د  /محمد على نصر

(*)

مقدمة:

 يعد معلم العلوم أحد العناصر املهمة اليت تتضممنها منووممة تعلموم لتعلمم العلموم ممن صم ناصمر أخمر تشمم املمتعلملاحملتممو الدراس م ملقممرر العلمموم ل تمما العلمموم لمممداخ لتممرس تممدري العلمموم لتلنولومومما التعلمموم لا ش م ة –
الصفوة لالالصفوة املرتب ة لاملصاحبة لتدري العلوم لالتقومي مع توفري معايري اجلودة  ( .حمممد لمن صمر 7 0،،1
)
 لىف ضمموم ممما تشممري دلوم أدصومماا البسمموا لالدراسمماا ال مماصقة لاملعاصممرة مممن صممور أدام معلممم العلمموم احلمماي لىف دتممارزيممادة أةوممة دلر معلممم العلمموم يف العملوممة التعلوموممة لىف سممواس العوملممة لجمتمممع املعرفممة لممما اممم نهمما مممن ممار ا اصوممة
لسمملبوة لىف ضمموم دص مراز أةوممة احقتمممام صتسقوممو مممودة التعلمموم لضممبء اجلممودة لاح تممماد لىف ضمموم ضممرلرة موا بممة
لموامهة حتوحا لتغرياا العصر ظهرا أةوة احقتمام صت وير د داد املعلم لتدريب لمنمو املهمي ل و وتم لتسقومو
الت وير لالتسديث ل (حممد لن صر .) 0 0،،1
 ليهتم البسث احلاي صدراسة وفوة تفعو د داد معلم العلوم هبمد احرتقمام صالعملومة التعلومومة لملمخ ممن خمال ا م ارؤ للم تقب للت وير لالتسديث (.حممد لن صر .) 0،،1 2
ً
أوال  :مصطلحات البحث

 -1االرتقاء بإعداد معلم العلوم
 ليتضمن ت وير د داد معلم العلوم الذي يقصد ص الوصو صإ داد دىل أفض صورة مملنة من خال ت ويرمن ناصر العملوة التعلوموة يف اإل داد ما يتضمن حتمديث د مداد معلمم العلموم المذي يقصمد صم دحمداا
حضمماري يف د ممداد معلممم العلمموم مممن خممال حت م مممدخالا التعلوموممة لمممن صونهمما معلممم العلمموم لال ال م
املناسم ممما يتضمممن حت م ملومماا العملوممة التعلوموممة المميت تشممم منمماقت التعلمموم ل تم العلمموم املقممررة
حمتممو مممنهت العلمموم لم ممداخ لتممرس ت ممدري العل مموم لتلنولومو مما التعلمموم لخاص ممة التعلمموم احلل م لي
لتسقوو اجلودة من خال توفري املعايري القوموة لاإل لوموة لامل توياا املعوارية العاملوة .
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جودة إعداد معلم العلوم
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 ليقصد هبا احلصو لن خمرج مود لقو معلم العلوم املتموز صتوفري املعايري القوموة الالزمة لذلخ لحتقوو اح تماد الذيحيقو اح ا املوا صالشهادة احلاص لوها.

 -3معايري اجلودة يف إعداد املعلم
 يقصممد هبمما تلممخ املعممايري املقننممة المميت اصم لع لوهمما املومما لالمميت ينبغم توفريقمما نممد تقممومي ا دام فهومم الشممام الممذييتضممن أدام م ممن ال الم املعلممم لاملعلمم لالق ممم العلمم ل لومماا د ممداد املعلمم مممع ا خمذ يف اح تبممار أن قنمما
اختالفا ص املعوار لادهد فف الو م المذي يقصمد صادهمد مما يتو مع حدل م امد أن املعومار يهمم ما م حدل م
من خال توفري الماا مرمعوة ت تمد منها مؤشراا دمرائوة لضمان مودة التعلوم لاح تماد (.حممد لن صر 5
. ) 0،،2
ً
ثانيا  :مربرات االرتقاء بإعداد معلم العلوم
 -7مصور د داد املعلم
حوث يشو د داد املعلم صور لاضع صالن بة لألصعاد ا رصعة يف اإل داد لقن.
 البعد التخصص البعد ال صوي البعد الثقايف البعد املودايلسوتم تنال قذا القصور صش م من التفصو ند تنال الوضع الراقن يف د داد املعلم يف قذا البسث.
 -0صور منوومة ا دام صللواا د داد املعلم فهوم الشام
ليوضع شل ( )7وفوة ت وير منوومة ا دام صللواا د داد املعلم .
 -2ضع رصء مناقت تعلوم العلوم صللواا لمعاقد د داد املعلم صاجملتمع املعاصر .
ليوضع شل ( )0ارتباط مناقت التعلوم صللواا د داد املعلم صثقافة اجملتمع املعاصر .
 -2صور حتقوو منوومة البسث العلم صللواا د داد معلم العلوم ليوضع شل ()2
 -5صور حتقوو مودة د داد املعلم لقصور منوومة البسث العلم ند ت وير صرامت د داد املعلم رغم أةوتها .
ليوضع شل ( )2أةوة توفري امل توياا املعوارية يف ت وير صرامت د داد املعلم .
 -6صور موا بة لموامهة حتوحا العصر احلاي
لاليت ت تلزم ضرلرة احقتمام صاحرتقام تو د مداد املعلمم لووا م ليوامم قمذ التسموحا ليوضمع شمل (  ) 5حتموحا
العصر احلاي.
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شكل ()0

تطوير منظومة األداء بكليات إعداد المعلم

شكل ()0

مناهج التعليم بكليات إعداد المعلم وثقافة المجتمع المعاصر

الباحث
املشرف

تحديد مشكلة

منظومة

البحث العلمى

البحث تحديدا دقيقا
توفير مصادر
التعلم

توفير المواد والبرامج

التمويل

التعليمية

شكل ()3
تطوير منظومة البحث العلمي بكليات إعداد المعلم
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شكل ()4

أهمية توفير المستويات المعيارية في تطوير برامج إعداد المعلم
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شكل ()5
ثالثا  :الوضع الراهن يف إعداد معلم العلوم
(حممد لن صر ) 0،،2 6
ليوضع شل ( )6الوضع الراقن يف د داد معلم العلوم
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قصور البعد التخصصي
إعداد معلم العلوم

قصور البعد التربوي

قصور البعد الميداني

قصور البعد الثقافي
تعدد نوعيات معلم العلوم

جامعات األقسام

شكل ()6
الوضع الراهن في إعداد معلم العلوم

رابعا  :بعض التحديات التي تواجه االرتقاء بإعداد معلم العلوم وآليات وإجراءات سبل مواجهتها
أقم التسدياا
-7
ليوضع شل ( )1قذ التسدياا

 -0قبول طالب العلوم
 -0قدرات معلم المعلم
 -3الكتب والمراجع
 -4مدة التدريب المهني
 -5مداخل وأساليب وطرق التدريس
 -6قصور اإلمكانات ( مالية – تجهيزية – معملية )
شكل ()7
بعض التحديات التي تواجه االرتقاء بإعداد معلم العلوم وسبل مواجهها
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سب موامهة التسدياا
-0
بو ال ال الذي يلتسو صللواا د داد املعلم
-7
• خترج املعلم من مولة لاحدة
• اإلصقام لن ملت التن وو لتفعو بو ال ال ( اختباراا حتصو
دراا معلم املعلم
-0
• اجلدية اللاملة لتنموة دراا معلم املعلم .
• اإلسهام يف حتقوو مودة اإل داد .
اللت لاملرامع
-2
• دلغام املذ راا ( لخاصة مادلن امل تو )
• تفعو تعود ال ال لن القرامة .
• العم لن ددخا اللتا احلل لي صصفة تدر وة .
مدة التدري املهي
-2
• تفعو ممارسة ال صوة العملوة ( التدري ال اليب )
• تفعو متاصعة أدام املشرف لن التدري ال اليب .
مداخ لأسالو لترس التدري
-5
• تنويع مداخ لأسالو لترس التدري .
• تفعو احقتمام صالتعلم الذايت .
• ددخا التعلم احلل لي (حممد لن صر ) 1 0،،1
صور اإلملا اا
-6
• توفري التموي املاي املناس .
• احقتمام عام العلوم ( ما ل وفا ).
• توفري ا مهزة لا دلاا لاخلاماا املعملوة.

أغسطس 0202

ل ف وة لمهنوة ).

خامسا  :رؤى املستقبل حنو االرتقاء بإعداد معلم العلوم
ليوضع شل ( )8رؤ امل تقب حنو احرتقام صإ داد املعلم
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أغسطس 0202
رؤى المستقبل نحو
االرتقاء بإعداد معلم

العلوم
مظلة واحدة لألعداد

جودة اإلعـداد
مواصفات خاصة للخريج
تنمية قدرات معلم المعلم
تكليف جميع الخريجين
االنهال من التعليم إلى التعلـم
تعرف االتجاهات العالمية الحديثة واالرتقاء منها
االهتمـ ــام باستخدام التعليم والتعلم االلكتروني
شكل ()8
رؤى المستقبل نحو االرتقاء بإعداد معلم العلوم
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أغسطس 0202

مراجع البحث
 .7حممد لن صر (" )0،،1رؤية م تقبلوة مق حة حنو ت وير د داد املعلم يف ضوم معايري اجلمودة" اجلمعومة املصمرية
للمنمماقت لتممرس التممدري املممؤ ر العلم م التاسممع شممر ت ممور منمماقت التعلمموم يف ضمموم معمماير اجلممودة دار الضمموافة
مامعة مش  06 – 05يولوو .
 .0اجمل ممال الفنو ممة املخصص ممة ( )0،،1اجمللم م الق مموم لل ممتعلم لالبس ممث العلمم م لالتلنولومو مما ش ممعبة التعل مموم اجل ممامع
لالعاي اجلامعة ل لوم امل تقب مقر اجملل القوموة املتخصصة ور وش النو القاقرة.
 .2اجملممال القوموممة املتخصصممة ( )0،،2اجملل م القمموم للتعل موم لالبسممث العلم م لالتلنولومومما شممعبة التعلمموم اجلممامع
لالعاي حتديث التعلوم اجلامع مقر اجملال القوموة املتخصصة ور وش النو القاقرة.
 .2حممممد لممن صممر ( " )0،،8حنممو ت مموير د ممداد املعلممم النممو صتمموفري معممايري اجلممودة يف موامهممة ضممايا العوملممة " لوممة
ال صوة النو وة صاملنصورة مامعمة املنصمورة املمؤ ر العلمم الثالمث ت موير التعلموم النمو يف مصمر لالعما العمريب ملوامهمة
مت لباا سوس العم يف صر العوملة رؤ امل تقب  7، – 2دصري .
 .5حممد لن صر ( " )0،،5رؤ م تقبلوة لت وير أدام املعلمم يف ضموم امل متوياا املعاريم لتسقومو اجلمودة الشماملة"
مناقت التعلوم لامل توياا املعوارية دار الضوافة مامعة م مشم

– 06

اجلمعوة املصرية للمناقت م رس التدري
 01يولوو .
 .6حممد لن صر (" )0،،2رؤ امل تقب حنو ت وير د داد املعلم العريب لتدريب لمنمو املهمي لتوموم يف ضموم معمايري

اجلممودة لت مموير التعلمموم ب م اجلممامع مر ممز ت مموير التعلمموم اجلممامع املممؤ ر العلم م ال ممادش شممر لالعممريب الثممامن
التعل مموم اجل ممامع الع ممريب لدلر يف ت مموير التعل مموم بم م اجل ممامع دار الض مموافة مامع ممة م م مش م  76 – 75مموفم
. 0،،2
 .1حممد لن صمر ( " ) 0،،1التعلموم احللم لي لمنمامج ت بوقومة لم لالتسقومو اجلمودة الشماملة صمالتعلوم اجلمامع العمريب
النهمو

مر ز ت وير التعلوم اجلامع املؤ ر ال نوي الراصع شر لالعريب اخلام
اجلودة دار الضوافة مامعة مش  06 – 05وفم .
 .8حمم ممد ل ممن ص ممر (" )0،،8رؤي ممة م ممتقبلوة للنه ممو ص ممالتعلوم اجل ممامع اخل ممات لتسقو ممو اجل ممودة الش مماملة" امل ممؤ ر
العلم النهو

صمالتعلوم اجلمامع العمريب صتسقومو

صالتعلوم اجلامع اخلات .
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