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 :  فردى أم مشترك
مدرس المناهج وطرق تـدریس العلـوم ،  حمدان محمد على إسماعیل .مشترك مع د

  كلیة التربیة ، جامعة حلوان
  :ملخص الدراسة 

 والتكنولوجیا العلوم مجالي تعلیم بمعاییر قائمة بناء الحالیة الدراسة استهدفت
 نظر وجهة من العالمیة المعاییر ضوء في األطفال ریاض لةمرح في والریاضیات

ر وتقدیم والمتخصصین، الخبراء  والتكنولوجیا العلوم لتعلیم مقترح لبرنامج تَصوٌّ
 عینة وتكونت. العالمیة المعاییر ضوء في األطفال ریاض مرحلة في والریاضیات

ا) ٤٦( من الدراسة  األطفال؛ ریاض لةمرح تعلیم في والمتخصصین الخبراء من فردً
 اعتمدت وقد. م٢٠١٣/٢٠١٤ الجامعي للعام الثاني الدراسي الفصل خالل وذلك

 الدراسة، وأداة النظري اإلطار إعداد في التحلیلي الوصفي المنهج على الدراسة
ٌ  لوضع االستشرافي والمنهج ر ّ  أداة الدراسة واستخدمت. المقترح البرنامج تصو

 والتكنولوجیا العلوم مجالي تعلیم بمعاییر قائمة: هي ؛-الباحثین إعداد من- بحثیة
ا األطفال ریاض مرحلة في والریاضیات  النتائج أهم ومن. العالمیة للمعاییر وفًق

 والتكنولوجیا العلوم تعلیم بمعاییر قائمة تحدید: الدراسة إلیها توصلت التي
 العلوم: اهم أساسیین؛ مجالین على اشتملت األطفال ریاض بمرحلة والریاضیات

ا، مجاالً ) ١٣( وعدد والریاضیات، والتكنولوجیا، ً ا،) ١٨( وعدد فرعی ً  وعدد معیار
ا،) ١٢٢( ً  العلوم تعلیم ومؤشرات معاییر على االتفاق نسب تراوحت مؤشر



" مرتفعة" اتفاق نسب إلى یشیر مما ،%)٩٣.٤٨ -٦٨.٢٦( بین ما والتكنولوجیا
 معاییر على االتفاق نسب تراوحت كما والمؤشرات، المعاییر هذه أهمیة على

 نسب إلى یشیر مما ،%)٩٠.٠٠ - ٦٥.٦٥( بین ما الریاضیات تعلیم ومؤشرات
 ،١٠٩( المؤشرین عدا فیما والمؤشرات، المعاییر هذه أهمیة على" مرتفعة" اتفاق
ر وصیاغة ،"متوسطة" اتفاق بنسبتي حظیا اللذین) ١١٩  مقترح لبرنامج تَصوٌّ
ا األطفال ریاض بمرحلة والریاضیات كنولوجیاوالت العلوم لتعلیم  للمعاییر وفًق

 والمرتكزات العامة، واألهداف الموجهة، والقیم والرسالة، الرؤیة،: تضمن العالمیة،
 األساسیة، والمهارات والمفاهیم المحتوى، ومعاییر ومجاالت األساسیة،

 التعلم ومصادر التعلمیة، التعلیمیة واألنشطة والتعلم، التعلیم واستراتیجیات
 وقد هذا؛. الحقیقي التقویم وأسالیب المستجیبیة، والتعلم التعلیم وبیئة المتعددة،

 والریاضیات والتكنولوجیا العلوم لتعلیم متكاملة خبرات بناء بضرورة الدراسة أوصت
ا األطفال ریاض بمرحلة  قبل األطفال ریاض معلمات وتدریب العالمیة، للمعاییر وفًق
 على تركز بطریقة الخبرات هذه تدریس استراتیجیات على أثنائها وفي الخدمة

 والناقد، المنطقي تفكیره وتوظیف لحواسه، الطفل واستخدام العلمي االستقصاء
  .لدیه الفطري االستطالع وحب

 والتكنولوجیا العلوم تعلیم معاییر مقترح، برنامج :المفتاحیة الكلمات
  .العالمیة لمعاییرا األطفال، ریاض مرحلة والریاضیات،



  


