
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

  


 

 معلم ریاض أطفال بالتربیة والتعلیم



  

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

  :مقدمة
تُعد مرحلة الطفولة المبكرة من أخصب وأهم مراحل العمـر فـي حيـاة              
اإلنسان؛ حيث تتميز هذه المرحلة بحماس وحيوية الطفل وميله نحـو اكتـساب              

ـ           ب والمتعـة   المهارات المعارف، فكلما كانت بيئة الطفل غنية بـالمثيرات واللع
 .والتسلية كلما اكتسب الطفل مهارات ومعارف ومفاهيم في بناء معرفته 

كما أن الحديث عن الطفولة هو النظرة إلى المستقبل بكل ما تعنيه الكلمـة     
من معان ولذلك هى تُعد من الفئات التي يعتنى بها كثيراً فال شك أن األطفال هم                

 النور واالستثمار؛ ففـي الطفولـة       نصف الحاضر وكل المستقبل كما أنهم طاقة      
استثمار للمستقبل كله لتحقيق أمن وحضارة وثقافة وطن بأكمله ففي هذه المرحلة            

  . التي تتبلور وتظهر في حياة الفرد فل+يتم وضع الركائز فيها لشخصية الط

 يعتمد بشكل كبير الى     الروضة شك أن التعلُّم لدى األطفال في مرحلة         وال
إلدراك الحسي أهمية كبيرة في تعلُّم األطفال، ولكن طبيعـة           ل أنالحواس، حيث   

الرياضيات القائمة على التجريد تخلق نوعاً من الصعوبة في فهمها وتعلُّمها فـي            
هذه المرحلة، ويجد األطفال صعوبة في فهم العالقـات المجـردة مـن أرقـام               

ج إلى تدعيم   وتعريفات وترجمتها بالشكل الصحيح؛ لذا فإن تعلُّم الرياضيات يحتا        
لتقليل صعوبة تعلُّمها وفهمها لديهم، وتُعد المفاهيم الرياضية من المفاهيم المهمـة         

                                                             
  



 

 

 

 

 
 

 

 إذ تُعد أساساً قويـاً لـتعلّم العلـوم والمعـارف            المدرسة؛في تعلُّم طفل ما قبل      
األخرى، لذا يجب على المؤسسات التعليمية التي تعنى بتعلـيم األطفـال بـدمج             

م بنواحي مختلفة من خالل المواقف التعليمية المباشرة، أو         التقنية في عملية تعلمه   
األنشطة التعليمية، أو األلعاب التعليمية اإللكترونية، أو غيرها، والبحـث عـن             
أفضل الممارسات واألساليب التربوية التي تسهم مـساهمة فعالـة فـي تنميـة              

 . مهاراتهم ومواكبة الثورة الرقمية

ـ وأكدت بعض الدراسات كدراسة   ,Booth & Siegle) وسـيجل  وثب

 أنه يصعب على األطفال التمكن من حقائق األعداد دون فهـم عالقـات           (2008
األعداد على خط األعداد، وعليه فإن القصور في أي جزء من أجزاء المعرفـة              

     واألعداد، يتسبب في بطء في المراحل الدراسية        العددية المبكرة بما في ذلك العد 
 خالل البحث واالستقصاء واالهتمـام      منداركه بشكل مناسب    الالحقة إذا لم يتم ت    

 وليفـاين   جـوردان كما توصل   . الكبير بالطرق المالئمة والحديثة لتعليم األطفال     
(Jordan & Levine, 2009) يعانون من قصور فـي  الذين إلى أن األطفال 

تـأثر   لديهم قصور في المعرفة الرمزية باألعداد أيضاً، والتـي ت        قياسمهارات ال 
 .إلى حد كبير بتعلُّم مفاهيم الرياضيات في سن مبكرة

ولهذا فإن تطوير عملية تعليم الرياضيات وتعلُّمها، يستوجب االبتعاد عـن        
اإلطار التقليدي في تدريسها، والبحث عن مداخل حديثة تتماشـى مـع طبيعـة              

لنـشطة  تدريسها في القرن الحادي والعشرين، وتبنِّي االستراتيجيات التفاعليـة ا         
 على إيجابية المتعلم وتنمية قدراته العقلية، وجعله نشطاً؛ ليتمكن مـن            كزالتي تر 

اكتساب المعلومة الرياضية بإسلوب يتناسب مع بنيته المعرفية، مستثمراً قدراتـه           



 

 

 

 

 
 

 

 الثقة بالنفس، ويصبح فاعالً ومستقالً في بنـاء معرفتـه        لديهوإمكاناته، مما يولِّد    
 ).٢٣٣: ٢٠١٩السنيدي، وعدنان العابد، سعيد (وتفكيره ذاتياً 

وانطالقاً من تلك الحقائق كان البد من االستمرار في تطوير تلك القدرات            
وتوجيهها بما يحقق األهداف التربوية المطلوبة، ويضمن النمو السليم والتـوازن           
للطفل، وذلك ليس فقط من خالل إعداد المناهج المناسبة لطفل الروضة، وإنمـا             

ستخدام استراتيجيات وأنشطة وطرائق فعالـة مـن شـأنها تحقيـق            من خالل ا  
 ومن أفضل الطرائق إلكساب المهارات العلمية هو أن يتعلمها          ،األهداف المرجوة 

  ).١٥: ٢٠٠٥أسماء إلياس، وسلوى مرتضى، (الطفل في سياقها الطبيعي 

 لطفل الروضة التي يمكـن اسـتخدامها لتنميـة          جاذبةومن أهم الطرق ال   
 حيث يمكن توظيفهـا     الطهي، خبراتمفاهيم الرياضية لديه هو استخدام      بعض ال 

لكونها أحد أهم الوسائل المثيرة والفعالة التي تمد الطفل بالمعلومات والمهـارت            
 العديـد مـن الدراسـات       وأوصـت . واالتجاهات التي تريد المعلِّمة تقديمها إليه     

 عمليـة   فـي  ركن االسرة     استخدام األركان التعليمية  ومن بينها      تبنيبضرورة  
تعليم األطفال؛ مما يساعد على تضافر الجهود لتحقيق التميز في العناية بتنميـة             
وتطوير المفاهيم الرياضية لدى الطفل، وجعلها األسـاس للمراحـل التعليميـة             

 الكتساب المفاهيم الرياضية في مراحـل       اضياتالالحقة، وخاصة في مجال الري    
لتنميـة مهـارات وعمليـات التفكيـر والتوجهـات          مبكرة لما لها من أهمية، و     

 . )٥: ٢٠١٨رانيا علون، وآخرون،  (المطروحة

 أهم الخبرات التربوية الفعالة التـي لهـا         من تعتبركما أن خبرات الطهي     
 محتوىقيمتها، وقد تزايد االهتمام بها حديثاً حيث تُعد جزءاً حيوياً ومتكامالً من             

تجاهات الحديثة في مجال تعليم وتعلم الطفل       برامج الروضة، كما تؤكد أحدث اإل     



 

 

 

 

 
 

 

على ضرورة االهتمام بها ألنها تتيح لألطفال كيف يتعلموا المفـاهيم المجـردة             
 . مفهوم القياس و ومن أمثلة تلك المفاهيم هدائية،بصورة أ

 القياس من المفاهيم األساسية التي يجـب تقـديمها لطفـل            مفهوم أن   كما
حيث تساعد على التفكير السليم عند األطفـال ونمـو         تأثير؛الروضة لما لها من     

 لالزمـة؛  الرياضية ا  المهاراتالمفاهيم المجردة عن طريق تزويدهم بالمعارف و      
 لكونها من المفاهيم المهمة واألساسية في تعلم األطفال؛ حيـث يـشكل             باإلضافة

كثير من  بناء المفاهيم ومنها الرياضية حجر األساس النطالق األطفال في تعلم ال          
  .العلوم 

 الشك فيه أن التعلم في مرحلة الروضة بصفة عامة يعتمد وبـشكل             ومما
أساسي على الحواس، حيث يشكل االدراك الحسي مـدخالً للـتعلم فـي تلـك                
المرحلة، والرياضيات بطبيعتها المجردة تُشكل قدراً من الصعوبة على األطفـال           

 أمـام سالسـل مـن األرقـام         في تلك المرحلة العمرية؛ حيث يجد الطفل نفسه       
 . والقياسات التي ال يستطيع فهمها أو ترجمتها على نحو ذو معنى له عدادواأل

 القياس  من خـالل خبـرات الطهـي لطفـل            مفهوم أهمية تعلم    رجعوت
الروضة؛ في كونها تتيح للطفل القيام بمهام وأعمال مستقبلية في ضوء الخبرات            

لى تلك المفاهيم على أن يكتـسب الطفـل         التي يمر بها؛ حيث يساعد التدريب ع      
  . به كالعد والتصنيف والترتيب وغيرها من المفاهيم رتبطةالمفاهيم الرياضية الم

 لدى الرياضية المعرفية البنية عناصر من األهم العنصر  القياسمفهوم ويعد
 فإن لذلك ،واستيعابها تكوينها في كبيراً اعتماداً عليها العناصر بقية العتمادالطفل 

  التعـرف علـى  تـساعده  إنها حيث الطفل؛ حياة في واسعة أهمية المفاهيم لتعلم



 

 

 

 

 
 

 

 بطـرس (  .تعقيدها من وتقلل به تحيط التي والمواقف للظواهر والتفسير والتمييز
 )٢٥: ٢٠١٠ ،حافظ

 ألنهـا  المفـاهيم  تعلم نحو معظمه في بالروضة التعليم يتجه أن لذا ينبغي

 المـشكالت،  وحـل  المبـادئ  مثل تقدماً األكثر ناصرالع لتعلم  األساسيةالقاعدة

-١١: ٢٠١٤سحر نـسيم،  ( : يلي فيما األساسية المفاهيم أهمية برونر ويلخص
١٢(  

  .واستيعابها لتعلمها سهولة أكثر الدراسية المادة تجعل .١

 وانتقال التعلم فاعلية لزيادة الوحيد األسلوب هو األساسية المفاهيم فهم إن .٢

 . الجديدة الظروفو  للمواقفأثره

 .والالحقة للمتعلم السابقة المعرفة بين الفجوة تضييق في المفاهيم تسهم .٣

 معلِّمة رياض األطفال المقوم الرئيس لنجاح العملية التربوية ألطفال          وتُعد
الروضة، فهي أول الراشدين الذين يقابلهم الطفل فور خروجه من نطاق األسرة             

 التي تعي احتياجاتهم وتقدرها، وتـساعدهم علـى     إلى المجتمع، وهي األم البديلة    
 التي يحتـذي بهـا األطفـال،        دوةالتكيف واالنسجام في بيئتهم الجديدة، وهي الق      

باإلضافة إلى كونها المسئولة األولى عن كل ما يتعلَّمه الطفل، ودورها الـذي ال              
وتوجيـه  يستهان به في سبيل تنمية الطفل جسمياً ومعرفياً ونفـسياً واجتماعيـاً،        

 .نشاطه الذاتي نحو االرتقاء بنموه وميوله

 إعداد أنشطة الطهي المناسبة، إلكساب أطفال الروضـة         بهاوهي المنوط   
 أنـه يمكـن تنميـة بعـض     )٣٦: ٢٠١٧صباح السيد، ( وترى   ، القياس مفهوم

 –التنـاظر  (مفاهيم مـا قبـل العـد    :  مثل وضةالمفاهيم الرياضية لدى طفل الر    



 

 

 

 

 
 

 

 مثلث  –دائرة  ( الهندسية   ،والمفاهيم العد ومفاهيم،  ) التكافؤ –  التصنيف –التسلسل  
فأنشطة الطهي بجانب أنها تساعد الطفل      .  ومفاهيم الترتيب  ،) مستطيل – مربع   –

التعاون، والمشاركة، واالعتمـاد علـى الـذات،        : على تعلُّم مهارات عديدة مثل    
 فإنـه يمكـن     والثقة بالنفس، وسلوكيات غذائية سليمة ومعلومات عـن الغـذاء،         

  .    القياسمفهومألنشطة الطهي أن تُكسب الطفل 

 الدراسة مشكلة:  

  : تم التوصل لمشكلة البحث من خالل ما يلي 

مالحظة األطفال بالروضات حيث لوحظ نقص وعيهم وامتالكهم لمفهـوم          )١
 . القياس 

من خالل الدراسات السابقة التي أثبتت نقص امـتالك أطفـال الروضـة              )٢
، دراسـة   )٢٠١٣(ناعم العمـري وآخـرون    مثل دراسة لمفهوم القياس

 & Rouadiرودي وأنطـوني   دراسة ،)٢٠١٨(رانيا علوان وآخرون

Anouti, 2020)( 

أمل القـداح   من خالل نتائج الدراسة االستطالعية التي قامت بها دراسة           )٣
 على دفاتر تحضير بعض معلمات الروضات       اإلطالع حيث تم ): ٢٠١٧(
 دراسي كامل بهدف التعرف على واقـع اسـتخدام          معلمة لمدة عام  ) ٢٥(

 القياس لدى طفل الروضة، وقد تبين مـن         مفهومخبرات الطهي في تنمية     
خالل الفحص وجود قصور في االسـتعانة بمحتـوى خبـرات الطهـي             
المستمدة من الواقع الحياتي للطفـل؛ حيـث لـوحظ تركيـز المعلمـات              

 اسـتخدام المعلمـة   اقتـصار واهتمامهن باألنشطة األكاديمية اللغوية، مع     
ألنشطة الرسم والتلوين بالخضروات والفواكه باعتبارها نـشاط ترفيهـي          



 

 

 

 

 
 

 

ولم تتيح الفرصة للممارسة العملية لخبرات الطهي من قبل الطفل بغرض           
  .القياس هومتنمية مف

 وجود قصور في تنمية هذه المفاهيم بالواقع الميداني         يتضحومما سبق   
ات والبحـوث الـسابقة، وتوصـيات المـؤتمرات،         بالروضات ونتائج الدراس  

والمقترحات التي أوصت بها الدراسات السابقة رأت الباحثة القيام بهذا البحث           
 مفهـوم  خبرات الطهي فـي تنميـة        استخداملمعرفة فاعلية برنامج قائم على      

  .القياس لدى طفل الروضة 

 مشكلة الدراسة  تحديد : 

 القيـاس  لمفهوم أطفال الروضة   تحددت مشكلة الدراسة في ضعف امتالك     
وكذلك قصور استخدام معلمات الروضـة لخبـرات الطهـي وتفعيلهـا لطفـل              

 مـا   "التالي الرئيس التساؤل  فيالروضة، وبالتالي يمكن تحديد مشكلة الدراسة     
 القيـاس  مفهـوم   لتنمية الطهي خبرات استخدام على القائم المقترح برنامجال

 ؟ الروضة طفل لدى

   :اآلتية الفرعية التساؤالت من مجموعة الرئيس التساؤل من ويتفرع 

   الروضـة  طفـل  لـدى  تـوافره  الواجـب  القيـاس  مفهـوم  أهميـة  ما )١
 ؟ الروضة

 الروضـة  طفـل  إلكساب الطهي خبرات على القائم  المقترح البرنامج ما )٢
 القياس؟ مفهوم

   مفهـوم  الروضـة  طفـل  إكـساب  فـي  المقتـرح  البرنـامج  فاعلية ما )٣
 ؟ القياس



 

 

 

 

 
 

 

 الدراسة أهداف:   

 طفـل  لـدى  توافرهـا  الواجـب  القياس لمفهوم الفرعية المفاهيم تحديد )١
   .الروضة

 مفهـوم  لتنميـة  الطهـي  خبرات استخدام على قائم مقترح برنامج إعداد )٢
 .الروضة طفل لدى القياس

 لتنميـة  الطهي خبرات استخدام على القائم المقترح البرنامج فاعلية تحديد )٣
  .الروضة لطف لدى القياس مفهوم

 الدراسة أهمية:  

   ريـاض  مجـال  فـي  بـه  تـسهم  أن يتوقع مما الحالية الدراسة أهمية تنبع
 الجوانـب  فـي  يفيـد  أن نتائجـه  ضوء في -الحالية للدراسة يتوقع إذ األطفال؛
   : التالية التطبيقية

 خـالل  من تنميتها يمكن التي القياس لمفهوم الفرعية بالمفاهيم قائمة تقديم .١
 ريـاض  مناهج واضعي من كٌل تفيد الروضة طفل لدى طهيال خبرات

   .والوالدين الروضة، ومعلمات األطفال،

 الروضـة  لمرحلـة  تربويـة  برامج إلعداد الدراسة نتائج من االستفادة .٢
  .الطهي خبرات باستخدام

 الخبـرات  كأحـد  الطهي خبرات باستخدام آخرى لدراسات المجال فتح .٣
 واقعيـة  بـصورة  الطفل لدى المفاهيم ميةوتن اكتساب تيسر التي الحياتية

 هـذه  فـي  واهتماماته وميوله وقدراته نموه خصائص مع يتناسب وبما
   .العمرية المرحلة



 

 

 

 

 
 

 

 الدراسة مصطلحات:  

  :الطهي خبرات )١

 بـالطبخ،  المرتبطة التربوية الخبرات من مجموعة : " بأنها إجرائياً تعرف
 الروضـة،  طفـل  لـدى  الرياضـية  المفاهيم تنمية بهدف المطبخ في تُقام والتي

 أثـاث،  ويحتـوي  أيضاً وتناوله الطعام، إعداد فيه يتم الذي المكان هو والمطبخ
  ". فيه مخزنة طهي ومواد وخامات، بالطهي، خاصة وأدوات وأجهزة،

   : القياس مفهوم )٢

قدرة الطفل على اسـتخدام تقـديرات أو مقـاييس          : "  إجرائياً بأنه    يعرف
ارية وأدوات قياس مناسبة لوصف أبعاد موضـوع مـا أو           معيارية أو غير معي   

 االختبـار  فـي  الطفل عليها يحصل التي بالدرجةحدث في صورة كمية، ويقاس      
  " . الغرض لهذا المعد المصور

 النظري اإلطار : 

يتميز العصر الحالي بالتطور والتغير السريع المتالحق في كافة المجاالت          
لذي كانت تتسم فيه العمليـة التربويـة بالبـساطة،    العلمية والعملية، ففي الوقت ا  

وتقتصر على تعليم مهارات القراءة والكتابة، أصبحت اآلن عملية معقدة تتضمن           
تعليم مهارات القراءة والكتابة، وقواعد السلوك والمعايير االجتماعية المقبولـة،          

سب ثقـة   وإيضاح حقائق الحياة وتصنيفها، وإكساب األطفال الثقة في أنفسهم، وك         
اآلخرين بهم، وتشجيعهم على التجربة وطرح األسئلة، وغيرها من المتغيـرات           

  . التي تتالئم مع طبيعة العصر الحالي



 

 

 

 

 
 

 

ومن المؤكد أن الثروة البشرية هي أغلى وأهـم ثـروة تمتلكهـا األمـم               
 بهـا، المتقدمة والنامية، وتُدِرك الدول المتحضرة أهمية رعاية الطفولة والعنايـة   

 لها أكبر قدر من اهتمامها للدرجة التي أصبح معيـار الحـضارة             لذا خصصت 
 .والتقدم بين األمم هو مقدار اهتمام كل أمة بأطفالها

 الـوعي   التي يمكن استخدامها لتنميةمداخل أهم ال  من الطهي   خبرات وتُعد
الغذائي والصحي وإكساب طفل الروضة بعض المفاهيم الرياضية، حيث يمكـن           

أهم الوسائل المثيرة والفعالة التي تمـد الطفـل بالمعلومـات           توظيفه لكونه أحد    
    .     التي تريد المعلِّمة تقديمها إليهتجاهاتوالمهارات واإل

 يرتبط كل منهما ارتباطـاً وثيقـاً        محورين خالل   من تناول اإلطار النظري     وتم
  :بموضوع الدراسة 

 مـن خـالل      الروضـة  طفل تعلَم ويتضمن   ، الطهي خبرات :  األول المحور 
خبرات الطهي، أهمية خبرات الطهي، دور المعلمة في اإلعـداد لخبـرات            

 .الطهي 

 المفـاهيم  اس، القي مفهوم تعريف ويتضمن ، القياس مفهوم :  الثاني المحور 
 القيـاس مـن خـالل       مفهوم تنمية المعلمة في    دور ،الفرعية لمفهوم القياس  

 .خبرات الطهي 

 الطهي خبرات:  األول المحور  

 مرحلٍة ألنّها أولى خطوات تعليم الطفل، فهـي         أهم الروضة   مرحلة رتعتب
 على التعبير عن نفسه وخياله، وتقـوي        وتساعده مختلفةتُطوِّر مهارات الطفل ال   

شخصيته إذا تمت تنشئته تنشئة صحيحة، وهذا يعتمد علـى المعلّمـات فيهـا،              



 

 

 

 

 
 

 

لى العالم الخـارجي،  فمرحلة رياض األطفال تنقل الطفل من جو األسرة والبيت إ     
 ألهـل،  على النفس بدالً من االعتماد علـى ا        االعتمادوتهيئه لمرحلة المدرسة و   

 تنمي قدراته الحركية من خالل اللعب، وتأتي هذه المرحلة باعتبارها أولى            ىوه
مراحل تربية وتعليم الطفل السلوكيات واآلداب، كما تعلّم الطفـل علـى العمـل              

 مع أقرانه واالندماج معهـم، حتـى ال يـصبح الطفـل             بروح الفريق والتعاون  
 تقوي العالقة بين الطفل ومعلّمته كي يستعد لمرحلـة          هاانطوائياً وخجوالً، كما أنّ   

وقد احتلت دراسات طفل مـا   .  وال يكون دور المعلّم جديداً على الطفل       المدرسة،
ة والتغذيـة؛   قبل المدرسة مكانة مميزة لدى المفكرين والتربويين، وخبراء الصح        

 .بغية تطوير الرياض من أجل تهيئة طفل ما قبل المدرسة

 هـي   - والطفولة المبكرة بصفة خاصة      –ومرحلة الطفولة  بصفة عامة      
مرحلة األساس بالنسبة  للطفل  في مراحله المتتالية، ومن ثم فهـي مـن أهـم                 
مراحل النمو في دورة حياة اإلنسان فأطفال الحاضـر هـم شـباب وراشـدوا               

مستقبل، ويحتاج األطفال إلى رعاية شاملة ليواجهوا تحديات المـستقبل، وتُعـد      ال
 المختلفـة  اتسنوات الطفولة المبكرة هي العمر األمثل لتعلم واكتـساب المهـار         

وذلك ألن الطفل في هذه المرحلة  يستمتع بتكرار أي عمل حتى يتمكن من إتقانه               
  ).١٣: ٢٠٠٥رحاب فتحي، (والنجاح فيه وال يمل القيام به 

 رياض األطفال بيئة تربوية مكملة لدور األسرة في تنشئة الطفـل           تُعدكما  
وتطبيعه اجتماعياً، فالرياض كبيئة اجتماعية تؤثر في الطفل بمـا تحملـه مـن              

 .إمكانات وتفاعالت بينه وبين األطفال، وبين العامالت فيها

ل ما قبل    أن طف  )٥: ٢٠٠٨( أبو طالب، ليلى الصايغ    تغريد كٌل من    وترى
 واحتياجاتـه هو فرد لـه خصائـصه المميـزة    ) preschool child(المدرسة 



 

 

 

 

 
 

 

   ليحقق الطفل النمـو المتكامـل، كـي يـتمكن مـن            هاالخاصة التي يجب تلبيت   
االنتقال إلى المراحل الالحقة بسالمة، ويتراوح عمر هذا الطفل ما بين سن ثالث             

ول وصف الروضـة    سنوات إلى ست سنوات، والذي يشتمله  صف الروضة األ         
 .الثاني

   معها فـي أن طفـل الروضـة هـو           )٩: ٢٠١٣( السعيدي روادوتتفق  
طفل في المرحلة العمرية الممتدة  من نهاية العام الثالـث حتـى نهايـة العـام                 
الخامس أو بداية العام السادس، وقد أطلق البعض على هـذه المرحلـة مـسمى           

  .الطفولة المبكرة

  لى تعريـف طفـل الريـاض لـيس فقـط           ويذهب العديد من التربويين إ    
  على أساس العمر الزمني ومفهوم اإلعـداد للمدرسـة اإلبتدائيـة، ولكـن بمـا              
لديه من قدرات واستعدادات ومستوى نمو جسماني وعقلي ومعرفي واجتمـاعى           

: ٢٠٠٢ كامـل،    منـال . ( يميزه عن األطفال في مراحل النمو األخرى       وانفعالي
٤٣.(  

   الروضـة، ونجـد أن  فـي نـشطة المحببـة     الطهي من األ   خبرات وتُعد
   كثير مـن ريـاض األطفـال والمـدارس االبتدائيـة فـي الـدول المتقدمـة                 

   الدراسـي، حيـث ال يمكـن إنكـار         مقرر كمادة أساسية في ال    هييدرجون الط 
 وتنمية اإلبداع لدى الطفل، ويـستمتع       سئولية تأثيرها ودورها في تربية روح الم     

 حيث يقومـون بالتحـدث والتظـاهر        طهي،لمتعلقة بال األطفال بالقيام باألنشطة ا   
 معينة للوصول إلى نتيجة جيدة، كمـا        داتبقراءة المقادير وتتبع الخطوات وإرشا    

أنه يشجعهم على اختيار أدوار معينة واللعب بالتدرج ومناقـشة خبـراتهم فـي              
  . المطبخ 



 

 

 

 

 
 

 

 طفل الروضة من خالل خبرات الطهي تعلم :  

 الطهـي  خبرات أن  (Darbyshire, Jo, 2004: 9) شيرداربي وضحأ
 تقديم عدد غيـر     ا مجرد أنشطة إلعداد الطعام وتخزينه فحسب، بل يمكنه        ليست

محدود من فرص التعلم لألطفال كالعلوم واللغة والرياضيات والقراءة والتغذيـة           
والنظافة، ويتم استخدام المعرفة واستكشافها كل يوم في المطـبخ، وإحـساسهم            

  .  م، ويكتسبون المثير من مهارات الحياةبالثقة في أنفسه

 حيث يقومـون  ، الطهيخبرات األطفال بالقيام باألنشطة المتعلقة ب ويستمتع
بالتحدث والتظاهر بقراءة المقادير وتتبع الخطوات وإرشادات معينـة للوصـول           

 اهتمامهم، حيـث تمتـد      ويثيرفهذا الركن يجذب انتباه األطفال      . إلى نتيجة جيدة  
ه الى اللعب اإليهامي، كما أنه يـشجعهم علـى اختيـار أدوار معينـة           الخبرة في 

 .واللعب بالتدرج ومناقشة خبراتهم في المطبخ

 البد من إتبـاع العديـد مـن         ، بخبرات الطهي  المتعلقة األنشطة   وإلعداد
الخطوات لجعل خبرات الطهي أكثر تشويقاً وخبرات سـعيدة ومريحـة، كمـا             

 وهـى  ،(Darbyshire&Jo, 2004 :15-19)  شـاير وجـو  داربيأوضحها 
 :كاآلتي 

 طاوالت وكراسى مريحة وأدوات في  حجم األطفالتوفير . 

 السالمة واألمان لألطفال في المطبخ ، وتوقع بعـض المفاجـأت           مرعاة   
  من األطفال، واستغالل الفرص للتثقيـف حـول الـسالمة وممارسـات            

 .النظافة

 علم والفهم المهارات والمعرفة حتى يتمكنوا من التتبادل. 



 

 

 

 

 
 

 

 الطفل بمهام صغيرة يستطيع المساعدة بها في المطبخ مثل مـسح            تكليف 
 .المقاعد، تنظيف األطباق

 مع األطفال في المطبخ وتناقش معهم، بل وكـن نموذجـا يقلـده              تحدث 
 صـنع  وأجهزة المطبخ واألبتكـار فـي        واتاألطفال في  التعامل مع أد     

  .وتزين الطعام

 خبرات الطهي أهمية : 

العديد من الباحثون إلى أن أساس التربية والتعليم يرسم قبـل سـن             أشار  
) ٪٩٠( وأن كل ما ينجز خالل هذه الفترة من عمر الطفل إنَّما يـشكِّل               الخامسة،

من العملية التربوية برمتها، وقد وصف بعضهم هذه السن بسن العبقريـة، وأن             
  . يد منها فوائد كثيرةطفولة اإلنسان تمتلك استعدادات خاصة يمكننا أن نستف

  وانطالقاً من هذه الحقائق كان البد من االسـتمرار فـي تطـوير تلـك               
 وتوجيهها بما يحقق األهداف التربوية المطلوبة، ويضمن النمو الـسليم           دراتالق

والتوازن للطفل، وذلك ليس فقط من خالل إعـداد المنـاهج المناسـبة لطفـل               
م استراتيجيات وأنشطة وطرائق فعالة من      الروضة، وإنَّما أيضاً من خالل استخدا     

شأنها تحقيق األهداف المرجوة، ومن أفضل الطرائق إلكساب المهارات العلميـة           
 سـلوى مرتـضى،   إليـاس،  أسماء. (هو أن يتعلمها الطفل في سياقها الطبيعي  

١٥: ٢٠٠٥  .(         

ومن هنا كان لخبرات الطهي وقع خاص في نفوس األطفال، فضالً عمـا             
تقدمه لهم من مهارات وخبرات يكتسبونها بيسر، وتثبت في أذهانهم، إضافة إلى            
أنهم يكتسبون تلك المهارات بطريقة وظيفية ويربطـون كـل خبـرة بـالواقع،              

  .ويدركون أنه من صنع اإلنسان، وليس ضرباً من السحر 



 

 

 

 

 
 

 

وحيث أن مرحلة رياض األطفال تلعب دوراً أساسياً تجـاه الطفـل مـن              
  ليمه، لذا تتحمل الروضة مـسئولية اختيـار المعلِّمـة التـي يجـب             توجيهه وتع 

   بخصائص نمـو الطفـل فـي هـذه المرحلـة، وقـادرة              رايةأن تكون على د   
على إكساب األطفال السلوكيات واالتجاهات اإليجابية تجاه المعارف والمهـارات   
  فضالً عن إكسابهم العـادات الـصحية وتنـاولهم الغـذاء الـصحي ومعرفـة               

دة بصفة عامة، فالمعلّمة هي األساس في عملية التطوير التربـوي لتنـشئة             فوائ
األجيال، فهي ليست ناقلة للمعرفة، بل مبدعة ومبتكرة ألنشطة متنوعة، تـسعى            
من خاللها إلى تنمية كافة جوانب شخصية الطفل، وتثبيت المفاهيم لديهم، وتنمية            

: ٢٠١٧بداهللا، ورجاء عمـر،      ع عهد. (حواسهم وقدراتهم على التعلُّم اإليجابي      
٤٦٠.(   

 إلى أهمية ممارسـة معلمـات       )١٧ : ٢٠١٢( الفهيد جوهرةكما أشارت   
رياض األطفال لمضامين القدوة داخل مؤسسات رياض األطفال، وأكدت علـى           
  وجود عالقة بين عدد وجبات الطفل وبعض أنماط الـسلوك، ووجـود عالقـة              

 يـضاً العقلية، وأثبتـت الدراسـة أ     بين نوعية وكمية غذاء الطفل وبعض قدراته        
  وجود عالقة بين الوجبة الغذائية المتوازنة والـسلوك الـسوي للطفـل، وعلـى         
الرغم من أهمية الوجبة الغذائية، إال أن معلمات رياض األطفال قـد يخصـصن    
القليل من الوقت للتخطيط لها، وتُعد فترة الوجبة الغذائية في الروضـة عمليـة              

ربوي آخر، إذ يخطط لها كنشاط تعليمي تعلُّمي يقـصد بـه            تربوية كأي نشاط ت   
استفادة األطفال الصحية والغذائية ومتعة المشاركة الجماعية حول مائدة واحـدة           

 الجابريـة،   نجمـة . (تشترك فيها المعلِّمة مع األطفال بتبادل األحاديث واألفكار         
٩: ٢٠١٠  .(  



 

 

 

 

 
 

 

 الروضة  المعلمة في اإلعداد لخبرات الطهي لطفل دور:  

 ، (Bottini ,et-al, 2005: 23) وآخـرون   بـوتني  كـٌل مـن   أشار
أن للمعلمة دور كبير في اإلعداد لخبـرات  ) Madson, 2013 :16 (مادسون

  : الطهي في الروضة يتمثل في اآلتي 

 التصور المناسب ألنشطة خبرات الطهـى المتـضمنة سـلوكيات           تحديد 
  .المفاهيم الرياضية المناسبة للطفل

 المواد التعليميـة   - المال –الوقت  ( المصادر واإلمكانيات المتاحة     سةدرا  (
 .التى تساعد على التيسير العمل في  مواقف خبرات الطهى

 سلوكيات المفاهيم الفرعية لمفهوم القيـاس التـي سـوف تنمـي             تضمين 
 .بواسطة أنشطة خبرات الطهى

 ذا وكيـف    أهداف وأنشطة كل مفهوم والتى على أساسها يتحدد بما         تحديد
 .يشارك األطفال

 بيئة التعلم المناسب للطفل بهدف القيام بممارسات وتدريبات وألعاب          تهيئة 
  .إلكتساب السلوكيات المفاهيم الرياضية بواسطة خبرات الطهى

 أن للمعلِّمة دور في تعميق الثقافـة        )٢٩: ٢٠١٦( عتمان   عليويضيف  
 : الغذائية لدى أطفال الروضة، من خالل ما يلي 

 المعلومات والمفاهيم الغذائية السليمة للطفـل، عبـر إشـراكه فـي          قديمت 
  . مجموعة من األنشطة والبرامج اليومية، ونقل ما تعلمه إلى بيئته الممتدة

 الغذائية الثقافة الغذائية بخبرات الطفل اليومية وسلوكياته مفاهيم ربط . 



 

 

 

 

 
 

 

 ـ           تدريب ساعدة  األطفال على إعداد وجبات غذائية صـحية متوازنـة، بم
 . المعلِّمة

 المتعلقة بالمواقف الغذائية، وتشجيع األطفال علـى اقتـراح         األسئلة طرح 
 . حلول لها

 على استخدام حواسهم للتعرف علـى مكونـات الغـذاء           األطفال تشجيع 
الصحي، باالعتماد على التجارب المثيـرة واأللعـاب وعمـل معـرض            

 . لألطعمة الغذائية الصحية

 علِّمة في تن   دورمية مفهوم القياس لدى طفل الروضة من خالل خبرات          الم
  :الطهي 

لمعلمة رياض األطفال دور مهم في إكساب مفهوم القيـاس لـدى طفـل              
  :  يلي فيما) ٢٠ : ٢٠١٨ علوان وآخرون، رانيا(الروضة، توضحه 

 الطفل على الشعور بالثقة في النفس، من خالل اختيارهـا لعمـل         مساعدة -
 .  بنجاحفي مستوى الطفل يقوم به

 .  الطفل، واالهتمام بمحاوالت الطفل وليس النتيجةتشجيع -

 الطفل على مواجهة الفشل بطرق إيجابية، بل جعل الفشل وسـيلة          مساعدة -
 . تعلُّم جديدة

 عن استخدام أنشطة تنافسية بين األطفال، واالهتمام والتركيز على          االبتعاد -
 . األنشطة التعاونية

 . لمتنوعة التي تشجع الطفل على االستكشاف بيئة غنية بالمواقف اتوفير -



 

 

 

 

 
 

 

 .  األطفال من خالل التعليقات واألسئلةدعم -

 .   الطفل على التعبير عن مشاعره، وأفكاره من خالل اللغةتشجيع -

 .  األهداف التربوية لتدريس المفاهيم المراد تحقيقهاتحديد -

 .  الطرق واألساليب التي تنسجم مع المفهوماختيار -

م صورة ذهنية للمفهوم في عقول األطفال من خالل إعطـاء          برس االهتمام -
 . األمثلة على المفهوم

 .  طبيعة المفهوم وتصنيفهتحديد -

 .  تعلُّم األطفال من خالل أسئلة للكشف عن اكتساب المفاهيمتقويم -

  .   الفروق الفردية بين التالميذ وأنماط تعلُّمهم المختلفةمراعاة -

 القياسمفهوم:  الثاني المحور   

تُعتبر الرياضيات من العلوم الهامة التي ال يمكن االستغناء عنها، فـالفرد            
مهما كانت ثقافته ال يمكنه االستغناء عن الرياضيات لهذا تشغل حيزاً مهماً فـي              
مناحي الحياة المختلفة، فنراها تتدخل في تفاصيل حياتنا اليومية البـسيطة منهـا             

ثير من جوانبها، وأكبر فائـدة للرياضـيات   والمعقدة، كما أنها سهلت الحياة في ك    
تتلخص في قدرة هذه المادة على تنشيط الذاكرة بأفكارها المختلفة، ومما الشـك             
فيه أن الرياضيات بفروعها المختلفة قد ساعدت اإلنسان منذ القدم وحتى وقتنـا             

   الظـواهر الطبيعيـة المختلفـة       بـين . الحاضر في دراسة وتحليـل العالقـات      
لتعرف على بعض القوانين التي تحكم الكون الملـئ باألسـرار التـي             وبالتالي ا 

 لخـص فالرياضيات عبارة عن لغـة ت     .  يكشفها التقدم العلمي من حين إلى آخر      



 

 

 

 

 
 

 

المشكالت الواقعية والتعامل معها وكيفية حلها وتـساعدنا علـى فهـم عالمنـا،            
مباشـر   إتـصال  بيئتنا وحياتنا، وتجعلنا علـى       فيوالتغلب على أوجه القصور     

  .بالطبيعة

 إلى أن المفاهيم تكون صالحة لتبسيط       )٩-٧: ٢٠١٠( خليل   عزةوتشير  
العلم وتنظيمه، فالمفاهيم هي األدوات العقلية التطورات لتساعدنا على مواجهـة           
عالمنا المعقد، فالعالم يحتوى على تشكيلة ضـخمة مـن المثيـرات واألشـياء،              

ى تبسيطها أو اختصارها فإن فهمنا      واألشخاص واألحداث، إذا لم يعمل الفرد عل      
 من حولنا قد يصبح أمرا صعباً أو مستحيالً، وعلى هذا فإن األفراد يميلون              للعالم

منذ مرحلة مبكرة من طفولتهم إلى تجميع األشياء في صـورة مجـاميع يـسهل          
 - رجـاالً   – حيوانات   –سواء كانت هذه األشياء أشخاصاً      (فهمها والتعامل معها    

  ).إلخ..والت  مأك–نساء 

 مجـال المفـاهيم     فـى وقد أكدت نتائج العديد من الدراسات التي ُأجريت         
 أنه فـي المرحلـة   ، القياسمفهوم  لتعلُّم الروضةالرياضية الالزمة لتهيئة أطفال  

سنوات يوجد ارتباط بين مفهـوم القيـاس وبـاقى المفـاهيم            ) ٦ – ٤(العمرية  
 :  على النحو التالى رياضيةال

 بـين،   – خلـف    – بعيد، أمام    – قريب   تحت، –فوق  : لمكانية   ا العالقات -
  .  خارج–داخل 

 .  بعد– أقصر، قبل – أطول، أقل –أقصر :  الترتيب عالقة -

االنتماء، التناظر األحادي، التـصنيف، التسلـسل،       :  ما قبل العدد     مفاهيم -
 . التكافؤ



 

 

 

 

 
 

 

ز العددية،   ويشمل العدد الترتيبي، العدد الكاردينالي، الرمو      : العدد   مفهوم -
 ).  ١٠- ١(المقارنة العددية، العد من 

 – المثلـث    – المستطيل   –المربع  ( األشكال الهندسية    : الهندسية   المفاهيم -
، األشكال المفتوحة والمغلقة، إلى جانب مفهوم الطـول والقيـاس           )الدائرة

  .والوزن

 مفهوم القياس تعريف : 

غير معياريـة وأدوات  هي عملية استخدام تقديرات أو مقاييس معيارية أو     
 قياس مناسبة لوصف أبعـاد موضـوع مـا أو حـدث فـي صـورة كميـة        

Chiappetta & Koballa, 2010).( 

 حـدات كما أنها قدرة عقلية، تُمكِّن الفرد مـن اختيـار أداة القيـاس والو             
المناسبة للسمة التي يريد قياسها في ظاهرة طبيعية، ثم إعطـاء قيمـة عدديـة               

استخدام وحدات غير معيارية في بداية عملية القياس، ثم         صحيحة ودقيقة وذلك ب   
  ).٣١٩: ٢٠٠١ كامل، ميشيل(استخدام وحدات معيارية بعد ذلك 

 أشار ثالثة أنماط مختلفة من المقارنات تهتم بها عملية القياس كما            وهناك
 &Booth وسـيجلر بـووث  ، Loncour,2004: 23)  (لـونكير لها كٌل من 

Siegler, 2008: 12) (   وهى كالتالي :  

 أحجام األشياءمقارنة . 

 المساحات والسرعات واألوزان ودرجات الحرارةمقارنة . 

 األوقات الخاصة بأحداث معينةمقارنة .  



 

 

 

 

 
 

 

فيمكن لطفل الروضة تعلم استخدام القياس حين تطلب المعلمة من الطفـل       
أن يكتشف طول شيء ما داخل الفصل أو خارجة باستخدام أي شيء في متناول              

 –أقـالم   :   كوحدة قياس، فيمكن لألطفال أن يبتكروا وحدات للقيـاس مثـل           يده
  . خطوات القدم– أحبال –حبوب 

: منها  االستدالل علي القياس من خالل مجموعة من المؤشراتويمكن  

 . األدوات المناسبة للقياساختيار -

 . أدوات القياس بشكل صحيحاستعمال -

 . كمياً عن الخاصية المقاسةالتعبير -

  . بين األشياء باستخدام أداة قياس مقننارنةالمق -
 الفرعية لمفهوم القياسالمفاهيم :   

 لمفهـوم  المتضمنة الفرعية  المفاهيمأن   )٢٣: ٢٠٠١( القداح   أملتوضح  
   : هى القياس

الطول والحجـم والـوزن بـدون    :  النسبي للقياسات البسيطة مثل      التقدير  .أ 
 .إستخدام أدوات قياس معيارية

ت للتعبير عن خواص األشياء المقاسة والمقارنة بينهما         مصطلحا إستخدام  .ب 
).                                                                           …وهكذا / أصغر من / أكبر من / أقصر من / أطول من(مثل 

 على بعض أدوات القياس غير المعيارية التى يمكـن اسـتخدامها    التعرف  .ج 
 .بعض األشياءفي  قياس خواص 

 إلجراء عمليـة قيـاس      – غير معيارية    – أدوات قياسية متنوعة     استخدام  .د 
  .خاصية محددة 



 

 

 

 

 
 

 

  : استخدام خبرات الطهى في تنمية مفهوم القياس من خالل ويمكن

قيام المعلمة بتجهيز المكان المناسب بكل ما يحتاجه الطفل لتنمية مفهـوم            
 مثـل شـوك، معـالق، سـكاكين         توفير أدوات غير مقننة للقياس    : القياس مثل   

وغيرها، وكذلك ميزان ليستخدمة الطفل في  قياس األوزان وغيرهـا فـالمطبخ             
ملئ بالمثيرات التى تؤثر في  الطفل وتدفعه للتعلم بطريقة سهلة وجذابـة، كمـا               
يتعرف األطفال في  المطبخ على الجزء والكل عند تقطيع الجـزر والخبـز أو               

يستخدم األطفال مقاييس أخرى للمواد مثل ملعقـة        يقيسون كأس من الدقيق، وقد      
كبيرة، وتتطور قدرة الطفل على القياس إلى قياس الزمن وتتبعه وكذلك درجـة             

  .الحرارة واألوزان للمقادير وغيرها من خالل إعداد الكيك

 الدراسة فروض:  

   أطفـال  درجـات  متوسـطي  بـين  إحـصائية  داللـة  ذو فـروق  توجد )١
   الختبـار  البعـدي  التطبيـق  فـي ) الـضابطة و التجريبية (المجموعتين

ــاهيم ــة المف ــاس لمفهــوم الفرعي    المجموعــة لــصالح المــصور القي
 .التجريبية

 المجموعـة  أطفال درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذو فروق توجد )٢
 لمفهـوم  الفرعية المفاهيم الختبار) والبعدي القبلي (التطبيقين في التجريبية

   .البعدي بيقالتط لصالح المصور القياس

 سـكوير  إيتا مربع باستخدام كبيرة فاعلية المقترح البرنامج تدريس يحقق )٣
 الفرعيـة  ومفاهيمه ككل القياس   مفهوم تنمية فى) ٠،١٤ (القيمة من أعلى
  .البحث مجموعة أطفال لدى



 

 

 

 

 
 

 

 التجريبي شبه والتصميم الدراسة منهج:  

  : الحالية الدراسة استخدمت

 المفاهيم قائمة وإعداد النظري اإلطار إلعداد:   التحليلي الوصفي المنهج )١
 وتـصميم  الروضـة  طفـل  لـدى  تنميتها المراد  القياس لمفهوم الفرعية
  .المقترح والبرنامج األنشطة

 وجـود  علـى  يعتمد الذي : (التجريبي شبه والتصميم التجريبي المنهج )٢
 جالبرنـام  أثـر  لدراسة ؛) ضابطة واألخرى تجريبية إحداهما مجموعتين

 لـدى  القياس مفهوم تنمية في الطهي خبرات استخدام على القائم المقترح
   ويوضـح الـشكل التـالي التـصميم شـبه التجريبـي          الروضـة،  طفل

  :للدراسة 
التطبيق 
 القبلي

 التطبيق البعدي  المعالجات مجموعتا الدراسة

 
 

  المجموعة
 التجريبية

تدريس برنامج مقترح 
ائم على استخدام خبرات ق

  الطهي

  

   

  
 اختبـــار -

ــاس  القيــ
 المصور

  
 

  المموعة
 الضابطة

التدريس بالطريقة 
 المعتادة

 

  
ــار -  اختبــ

ــاس  القيـــ
  المصور

  التصميم شبه التجريبي للدراسة )١(شكل 

  



 

 

 

 

 
 

 

 الدراسة متغيرات:   
   :التالية المتغيرات على التجريبي شبه التصميم إشتمل وقد
 الطهي خبرات : المستقل المتغير.  

 القياس مفهوم : التابع المتغير.  

 الدراسة عينة:  

 األطفـال  لريـاض  الثـاني  المستوى أطفال من الدراسة عينة اختيار تم  
 مجمـوعتين  إلـى  تقـسيمهم  تم حيث سنوات،) ٦-٥ (بين ما أعمارهم تتراوح
 وعـددهم )  األمير عبداهللا بن سالم    كفر (روضة من التجريبية المجموعة إحداهما

 رياض أطفال تاج    مجمع(روضة أطفال من الضابطة المجموعة رىواآلخ ،)٣٠(
  ) .٣٠ (وعددهم) العز
 الدراسة وأدوات مواد:  

 لـدى  توافرهـا  الواجب  القياس لمفهوم الفرعية المفاهيم لتحديد استبانة )١
  ).الباحثة إعداد .(الروضة طفل

 .) الباحثة إعداد(. الطهي خبرات استخدام على القائم المقترح البرنامج )٢

  ).الباحثة إعداد . (المصور القياس مفهوم اختبار )٣
 تطبيق تجربة البحث إجراء : 

 عن أسئلة البحث والتحقق من صحة الفروض تم إتباع اإلجراءات لإلجابة
  : التالية 
 اإلطالع على الدراسات السابقة واألدبيات المتعلقة بمفهوم القياس " : اوال

  . لطفل الروضة لتحديد المفاهيم الفرعية لمفهوم القياس



 

 

 

 

 
 

 

 تنميتها المناسب الفرعية لمفهوم القياس بالمفاهيمإعداد قائمة " : ثانيا 
  :  طفل الروضة لدى

  :  على السؤال األول من أسئلة البحث وهو لإلجابة

  " لمفهوم القياس المناسب تنميتها لدى طفل الروضة ؟ الفرعية مفاهيمما ال" 

  : الية  إعداد القائمة وفقاً لإلجراءات التتم

 . الهدف من إعداد القائمة تحديد )١

 . الصورة األولية للقائمة إعداد )٢

 استبانة المفاهيم الفرعية لمفهوم القياس على مجموعة من معلمات تطبيق )٣
  .ومشرفات رياض األطفال 

   :ي توضيح اإلجراءات بالتفصيل فيما يلويمكن

   :  الهدف من إعداد القائمةتحديد )١

 الفرعية لمفهوم القياس المناسب تنميتها المفاهيمتهدف القائمة إلى تحديد 
 تم في ضوئه تصميم يلدى طفل الروضة؛ حيث تُعد القائمة بمثابة األساس الذ

  . طفل الروضة لدى القياس مفهومالبرنامج لتنمية 

   : الصورة األولية للقائمةإعداد )٢

  :  إعداد الصورة األولية للقائمة من خالل تم

 مفهوم تناولت ي والبحوث والدراسات السابقة الت على األدبياتاإلطالع -
 .القياس 



 

 

 

 

 
 

 

 . طفل الروضة خصائص -

 إعـداد الـصورة األوليـة لقائمـة     ة الباحثتومن خالل ما سبق استطاع    
 الفرعية لمفهوم القياس المناسب تنميتها لـدى طفـل الروضـة، وقـد              بالمفاهيم

 مفهوم مفاهيم فرعية يندرج تحت كل       أربعةاشتملت الصورة األولية للقائمة على      
   : ي الفرعية؛ كما يتضح من الجدول التالعباراتمجموعة من ال

  ) ١ (جدول

   لمفهوم القياسالفرعية المفاهيم
 فرعية الالمفاهيم م

   عبارات العدد
  مفهومالفرعية لكل 

   النسبي الوزن
 % رئيسة مفهوملكل 

 ٢٥ ٨  النسبي للقياسات البسيطةالتقدير ١

 ٢٥ ٨  المصطلحات استخدام ٢

 ٢٥ ٨  على بعض أدوات القياس غير المعياريةالتعرف ٣

 ٢٥ ٨  أدوات قياسية متنوعةاستخدام ٤

  ١٠٠ ٣٢  المجموع  

 هدفت ى صورة استبانة؛ والتى صورتها األولية فى تضمين القائمة فتم
ضة من خالل  الفرعية لمفهوم القياس لطفل الرومفاهيم الهميةإلى تحديد مدى أ
هام بدرجة كبيرة، هام بدرجة متوسطة، هام بدرجة ضعيفة، (مقياس متدرج 

  ) .غير هام

وقد تم عرضها فى صورتها األولية على مجموعة من المحكمين من 
أعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية تخصص مناهج وبرامج الطفل 

طفل الروضة مع تعديل بسيط وعلم النفس، وقد أقروا جميعاً أهمية هذه المفاهيم ل
  .فى صياغة بعض المفاهيم الفرعية 



 

 

 

 

 
 

 

  : الفرعية لمفهوم القياس  المفاهيم استبانة تطبيق) ٤

 الفرعية لمفهوم القياس؛ لحصر آراء معلمات المفاهيمتم تطبيق استبانة 
حول أهم )  فرد١٠٠(ومديرات ومشرفات رياض األطفال وأولياء أمور األطفال

 تنميتها لدى طفل الروضة، والجدول اسبة لمفهوم القياس المن الفرعيالمفاهيم
  :التالى يوضح ذلك 

  )٢ (جدول

   الفرعية لمفهوم القياس المناسب المفاهيمآراء العينة حول  (
  )) ١٠٠= ن (تنميتها لدى طفل الروضة 

  االستجابات 
   هام

 بدرجة
 كبيرة

   هام
 بدرجة

 متوسطة
  هام

 بدرجة
ضعي
  الفرعيةالمفاهيم   م  هام غير فة

 % ك % ك % ك % ك

١ 
   النسبي للقياسات التقدير

 البسيطة
١ ١ ٤ ٤ ٥ ٥ ٩٠ ٩٠ 

 ٧٠ ٧٠ ٥ ٥ ٥ ٥ ٢٠ ٢٠  المصطلحاتاستخدام ٢

   على بعض أدوات التعرف ٣
 ٥ ٥ ٥ ٥ ٣ ٣ ٨٧ ٨٧ القياس غير المعيارية 

   أدوات قياسية استخدام ٤
 ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٥ ٥ ٧٥ ٧٥ متنوعة

 باستجابات أفراد العينة، والخاص السابق الجدولانات الواردة فى من البي
معلمات ومشرفات ومديرات رياض األطفال، (من ) ١٠٠(والتى بلغ عددهم 

 الفرعية لمفهوم القياس المناسب المفاهيمحول ) وأولياء أمور أطفال الروضة
   : يتنميتها لدى طفل الروضة يتضح اآلت



 

 

 

 

 
 

 

 المرتبة  "  النسبي للقياسات البسيطةقديرالت"  المفهوم الفرعي احتل
بدرجة " من حيث درجة األهمية  %) ٩٠(األولى بنسبة تكرارية بلغت 

 " . كبيرة 

 على بعض أدوات القياس غير المعياريةالتعرف"  الفرعي المفهوم احتل  "
" من حيث درجة األهمية  %) ٨٧(المرتبة الثانية بنسبة تكرارية بلغت 

  " . بدرجة كبيرة 

 المرتبة الثالثة  "  أدوات قياسية متنوعةاستخدام"  الفرعي المفهوم احتل
  " . بدرجة كبيرة " من حيث درجة األهمية  %) ٧٥ (لغتبنسبة تكرارية ب

 بنسبة األخيرةالمرتبة  "  المصطلحاتاستخدام"  الفرعي المفهوم احتل 
  . من حيث درجة األهمية   %) ٢٠(تكرارية بلغت 

 الفرعيـة لمفهـوم     المفـاهيم جماع أفراد العينة حول أهمية       مما سبق إ   يتضح
   : اآلتيةالقياس 

 . النسبي للقياسات البسيطة  االتقدير  )١

 . على بعض أدوات القياس غير المعيارية التعرف  )٢

 . أدوات قياسية متنوعة استخدام  )٣

 تم تنميتها من خالل ي لمفهوم القياس هى التالثالثة الفرعية مفاهيموهذه ال
 وبذلك تكون تمت اإلجابة ، خبرات الطهيستخدامرنامج المقترح القائم على االب

  : على السؤال األول من مشكلة البحث وهو 

  " طفل الروضة ؟ لدى الفرعية لمفهوم القياس المناسب تنميتها المفاهيم ما" 



 

 

 

 

 
 

 

 خبرات الطهي   استخدامإعداد برنامج مقترح قائم على " : ثالثا   :  

  :  من أسئلة البحث وهو يسؤال الثان على اللإلجابة

 مفهوم ي ينمي خبرات الطهي الذاستخدام البرنامج المقترح القائم على ما "
  " أطفال الروضة ؟لدىالقياس 

  :  القيام باإلجراءات التالية تم

  :  أسس إعداد البرنامج المقترح تحديد )١

  :  ضوء األسس التالية ى إعداد البرنامج المقترح فتم

 الروضة طفال القياس المناسب تنميتها لدى ألمفهوم الفرعية مفاهيمال قائمة 
 ).تم إعدادها مسبقاً(

 البرنامج من حيث متطلبات تنفيذه؛ حيث روعي عند إعداده أن واقعية 
تكون متطلبات تنفيذه واقعية وممكنة من حيث الزمن واإلمكانات متاحة 

 . لتنفيذه 

 ترنامج المقترح بإدخال التعديال المرونة الكافية عند إعداد البمراعاة 
 .الالزمة ليواكب خصائص أطفال الروضة 

 الوسائل، المواد واألدوات واألنشطة المستخدمة أثناء تنفيذ ى فالتنوع 
 . حتى يتحقق الهدف منه البرنامج

  :  للبرنامج المقترح عام الهدف التحديد )٢

 الفرعية المفاهيمة  للبرنامج المقترح وهو تنميي تحديد الهدف الرئيستم      
  . خبرات الطهي ستخداملمفهوم القياس لدى أطفال الروضة من خالل ا



 

 

 

 

 
 

 

  :  المقترح للبرنامج الخاصة األهداف تحديد )٣

   :ى وهخاصة من أهداف ثالثة للبرنامج عام من الهدف اليتفرع

 .لدى طفل الروضة "  النسبي للقياسات البسيطة التقدير"   مفهوم تنمية -

 لـدى  "  المعياريـة ير على بعض أدوات القياس غ   التعرف"  مفهوم  تنمية -
 .طفل الروضة 

 .لدى طفل الروضة  "   أدوات قياسية متنوعةاستخدام " مفهوم  تنمية -

   : البرنامج المقترح محتوى )٤

 صورة موديوالت تعليمية ى تحديد محتوى البرنامج المقترح فتم
 طفل لدى يتهاس المناسب تنم الفرعية لمفهوم القياالمفاهيمباالستعانة بقائمة 

 خبرات تناولت كل من يالروضة، إضافة إلى عدد من المصادر والمراجع الت
 ,Johnson) :  وهى كالتالي، مواضيع البرنامج المقترح، القياسمفهوم ،الطهي

 خليفة وحنان، ) ٢٠١٣( ودينا محجوب ،)٢٠١٢ ( ريمان شلبي،(2010
    . )٢٠١٧(نصار، وحنان )٢٠١٧( القداح وأمل، ) ٢٠١٤(

   : ي عند اختيار المحتوى ما يلى روعوقد

 . يرتبط المحتوى باألهداف الخاصة للبرنامج المقترح المحددة سابقاً أن -

 . القياس لدى أطفال الروضة مفهوم نمية تى تسهم المادة العلمية فأن -

 . تتعدد مستويات المحتوى وفقاً للفروق الفردية بين أطفال الروضة أن -

 . ومنظم ى المادة العلمية ذات تسلسل منطق تكونأن -

 . يتضمن أنشطة وتدريبات متنوعة أن -



 

 

 

 

 
 

 

  : البرنامج المقترح مكونات )٥

  مقدمة -

 . العامة للبرنامج األهداف -

 . للبرنامج خاصة الاألهداف -

 . تنفيذ البرنامج ى والوسائل المستخدمة فاألدوات -

  .البرنامج تنفيذ ى المستخدمة فاألنشطة -

  .األنشطة لتنفيذ  الزمنيةالخطة -

اسم (نشاط، وكل نشاط يتكون من ) ٣٠( البرنامج وعددها أنشطة -
 المفهوم الفرعي المراد ،النشاط، األهداف اإلجرائية، المكان، الزمن

تنميته، االستراتيجية المستخدمة، األدوات، خطوات النشاط 
 ) .، التقويم)اإلجراءات(

  :  على المحكمين مقترح البرنامج العرض )٦

 االنتهاء من صياغة البرنامج بصورته األولية، تم عرضه على بعد        
 الجامعات المصرية يمجموعة من السادة المحكمين من أعضاء هيئة التدريس ف

 على آرائهم رفتخصص مناهج وبرامج الطفل وعلم النفس؛ وذلك للتع
ومالحظاتهم حول البرنامج من حيث وضوح العنوان واألهداف وارتباطها 

لمحتوى، ومدى مناسبة المحتوى وصحة مادته العلمية واللغوية وطريقة با
 أساليب التقويم، وتعديل وإضافة ما يرونه ىعرضه والوسائل المستخدمة ف

  . ضوء آرائهم ومقترحاتهم وتعديالتهم ىمناسباً، وف



 

 

 

 

 
 

 

 خبرات الطهي في صورته النهائية استخدام البرنامج القائم على أصبحو
  : نشاط كما يوضحه الجدول التالي ) ٣٠(هوم فرعي، مف) ٣(يتكون من 

  "عدد األنشطة في البرنامج المقترح )  : "٣ (جدول
  األنشطةعدد  الفرعيالمفهوم م

  ١٠  النسبي للقياسات البسيطةالتقدير  ١

  ١٠   على بعض أدوات القياس غير المعياريةالتعرف ٢

 ١٠  أدوات قياسية متنوعةاستخدام ٣

 ٣٠ ٣ مج

  :  ينص على ي من أسئلة البحث والذي تمت اإلجابة على السؤال الثانوبذلك

 القياس مفهوم خبرات الطهي لتنمية استخدام البرنامج المقترح القائم على ما" 
  "لدى أطفال الروضة ؟

 القياس المصور  اختبارإعداد " : رابعا  : 

   : نص على ي عن السؤال الثالث من أسئلة البحث، الذلإلجابة

 مفهوم تنمية ى خبرات الطهي فاستخدام فاعلية برنامج مقترح قائم على ما
   أطفال الروضة ؟لدىالقياس 

  :  القياس المصور لدى طفل الروضة، ووفقاً لإلجراءات التالية اختبار بناء تم

  : المقياس من الهدف تحديد )١

 ىحث ف إلى قياس مستوى األطفال عينة البالمصور القياس اختبار يهدف      
 الفرعية لمفهوم القياس بعد دراستهم البرنامج المقترح القائم على المفاهيمبعض 
  . خبرات الطهي استخدام



 

 

 

 

 
 

 

   :ختبار وصياغة عبارات االتحديد )٢
 طالع القياس المصور من خالل اإلاختبار تحديد وصياغة عبارات تم

لقياس عند  تناولت مفهوم ايعلى بعض األدبيات والبحوث والدراسات السابقة الت
، )٢٠١٥(، إيمان محمد )٢٠١٣(دينا محجوب : دراسة كٌل من  : لاألطفال مث

 محمد، )٢٠١٩(، سعيد السنيدي وعدنان عابد )٢٠١٨( علوان وآخرونرانيا
  ) .٢٠٢٠(صنعة، وخالد أبو لوم 

 بناء اختبار القياس المصور فى ضوء أهم ثالثة مفاهيم فرعية تم وقد
   : ى المصور ما يلختبارد صياغة أسئلة اال عنروعىلمفهوم القياس، و

 . تكون الصورة واضحة أن -

 . تكون اللغة المستخدمة مناسبة لطفل الروضة أن -

  .ختبار تتناسب األسئلة مع أهداف االأن -

 مصورة، بحيث بدائل سؤال أسفله ثالث كل ،سؤاالً ) ٢٤( تم صياغة وقد
   :ىل الجدول التاى كما ف؛يختار الطفل البديل الصحيح 

   المصورس القيااختبار ي األسئلة فعدد)  : ٤ (جدول
 النسبى لكل مفهوم الوزن

 %١٠٠فرعي 
   األسئلة لكل عدد

 مفهوم فرعي
   الفرعية الختبار المفاهيم

 القياس المصور 
 م

 ١  النسبي للقياسات البسيطةالتقدير ٨ ٣٣،٣٣

 ٢  على بعض أدوات القياس غير المعياريةالتعرف ٨ ٣٣،٣٣

 ٣  أدوات قياسية متنوعةاستخدام ٨ ٣٣،٣٣

  الكلىالمجموع  سؤاال٢٤ً %١٠٠

  



 

 

 

 

 
 

 

  ) : صدق المحكمين  ( ختبار من صدق االالتحقق )٣
 بـصورته األوليـة علـى       المصور القياس   اختبار بعرض   ة الباحث قامت

مجموعة من السادة المحكمين والخبراء المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس          
 غـرض  تخصص مناهج وبرامج الطفل وعلم الـنفس؛ ب         الجامعات المصرية  ىف

  : التعرف على آرائهم من حيث 
 ختبار وضوح عبارات االمدى.  

 القياس الرئيسي لمفهوم الفرعية المفاهيم انتماء وقياس مدى . 

 ختبار الصياغة اللغوية لعبارات االسالمة.    
  .ضة  لطفل الروختبار أجمع أغلب السادة المحكمين على مناسبة االوقد
    :ختبار لالطالعية االستالتجربة )٤

غيـر   (طالعية القياس المصور على المجموعـة االسـت    اختبار تطبيق   تم
 بمجمع ريـاض    وطفلةطفل  ) ٣٠( تكونت من    يوالت) مجموعة البحث األساسية  

  :  وذلك بهدف؛أطفال تاج العز التابع إلدارة تمي األمديد التعليمية
 .ختبار صدق االحساب )١

  .ختبار ثبات االحساب )٢

   .ختبار زمن اإلجابة عن االحساب )٣
  :  تمثل ذلك ي يلوفيما

   " : يالتجانس الداخل  " الصدق حساب )١
 بحساب معامل   ، القياس المصور  الختبار ي الداخل تساق حساب صدق اإل   تم

 وذلـك كمـا   ؛ فرعيمفهوم مع الدرجة الكلية لكل     عبارةاالرتباط بين درجة كل     
  ) :٦(يوضحه جدول 



 

 

 

 

 
 

 

   سئلة من أعبارة االرتباط بين درجة كل معامالت ) :٦ (جدول
  فرعي مفهوم لكل كلية مع الدرجة الختباراال

   المفهوم

 الفرعي

   رقم

 العبارة

   معامل

 االرتباط

   مستوى

 الداللة 

   المفهوم

 الفرعي

   رقم

 العبارة

   معامل

 االرتباط

   مستوى

 الداللة 

  ٠،٤٤٦ ١٧     **٠،٧٠٥ ١**   

  ٠،٩٢٩ ١٨     **٠،٧١٥ ٢**   

  ٠،٥٨٧ ١٩     **٠،٥٧٠ ٣**   

   **٠،٧٤٠ ٢٠  استخدام   **٠،٧٢٤ ٤  النسبيالتقدير

 ٠،٠٥ **٠،٦١٤ ٢١ أدوات ٠،٠٥ **٠،٥٤١ ٥  للقياسات 

   **٠،٤٦٩ ٢٢  متنوعةقياسية   **٠،٧٥٩ ٦  

  ٠،٦٨١ ٢٣     **٠،٥٨٨ ٧**   

  ٠،٧٨٠ ٢٤     **٠،٤٦٦ ٨**   

  ٠،٦١٣ ٩**           

  ٠،٧٥٣ ١٠**         

         **٠،٦٦٥ ١١  علىالتعرف

         **٠،٧٥٦ ١٢  أدواتبعض

         **٠،٦١٧ ١٣ القياس

         **٠،٧٧٧ ١٤  المعياريةغير

  ٠،٥٨٥ ١٥**         

  ٠،٥٠٥ ١٦**           

                                                 ٠‚٠٥دال عند (*) 



 

 

 

 

 
 

 

 أسفرت عنها معامالت االرتباط، يتضح أن جميع ى خالل النتائج التمن
 عند لة جميعاً داىوه) ٠،٩٢٩ - ٠،٤٤٦(معامالت االرتباط تتراوح بين 

 من سؤال تتجه لقياس درجة كل ختبار االأسئلة فإن وبالتالى) ٠،٠٥  (ىمستو
  .  القياس المصور الختبار فرعية المفاهيمال

  :  القياس المصور الختبارالثبات حساب ) ٢

 نفس النتائج تقريباً إذا ما أعيد ختبار االي أن يعطختبار بثبات االيقصد
 نفس األفراد تحت نفس الظروف، وقد تم استخدام ىتطبيقه أكثر من مرة عل

 كما ى وه، القياس المصورالختبارطريقة ألفا كرونباخ لحساب معامل الثبات 
   : ييل

  :كرونباخ  ألفا طريقة

 مجموعة التجربة االستكشافية، تم ى القياس المصور علاختباربعد تطبيق 
حساب معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، ووجد أن معامل الثبات 

  ) :٨( يوضحه جدول ى النحو الذى ككل كما يحددها تطبيق المعادلة علختبارلال

   القياس المصورختبارال) ألفا كرونباخ( ثبات معامل)  : ٨ (جدول

 المتوسط العدد  االختبار
   االنحراف

 المعياري
 التباين

   ثبات أمعامل

 لفا كرونباخ

 ٠،٨٦٨ ١٢٥،٨٤ ١١،٢٢ ٥٣،٢٣ ٢٤  المصورالقياس اختبار

 أسفر كما ككل لالختبار معامل الثبات ة أن قيمالسابق الجدول من يتضح
 قيمة مرتفعة، وهذا يعد ىوه) ٠،٨٦٨(بلغت )  كرونباخألفا(عنها تطبيق معادلة

  .  قيد البحث ختبارثبات اال



 

 

 

 

 
 

 

  :  القياس المصور اختبار الزمن الالزم ألداء تحديد  )٣

 ى بتسجيل الزمن الذختبار؛تم تحديد الزمن الالزم لإلجابة عن اال
 مجموعة البحث االستكشافية إلنهاء اإلجابة عن فى طفلة أواستغرقه كل طفل 

 الالزم الزمن وأصبح ،ثم حساب متوسط مجموع تلك األزمنة ختبارعبارات اال
دقيقة، وقد تم االلتزام بهذا الزمن عند ) ٣٠( القياس المصور هو اختبارلتطبيق 

 مجموعة البحث ى القياس المصور علالختبار) ي والبعديالقبل(التطبيقين 
اً  وبذلك أصبح اختبار القياس المصور فى صورته النهائية صالح،األساسية

  .للتطبيق على عينة البحث األساسية  

  :تطبيق الدراسة "" : خامسا

 أدوات البحث قبلياً والتأكد من تكافؤ المجموعتين فى اختبار القياس تطبيق .١
  :المصور قبلياً

لمجموعتين غير مرتبطتين؛ لبحث داللة الفروق " ت"تم استخدام معادلة 
فى اختبار القياس ) ابطةالتجريبية والض(بين متوسطي درجات المجموعتين 

  : يوضح تلك النتائج) ١٠( ككل قبلياً، والجدول لمصورا
وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطي درجات " ت"قيم ) : ١٠ (جدول

  في اختبار القياس المصور ككل قبلياً) التجريبية والضابطة(المجموعتين 

 االختبار
   مجموعتي

 البحث
 المتوسط العدد

   االنحراف
 ياريالمع

   درجة
 الحرية

 الداللة "ت  " قيم
   مستوى
 الداللة

   القياس اختبار
 المصور 

  دالةغير ٠،٥١٧ ٠،٦٥١ ٥٨ ٣،٥٩ ٣١،٤٠ ٣٠ تجريبية

         ٢،٩٠ ٣٠،٩٣ ٣٠ ضابطة  



 

 

 

 

 
 

 

 : الزمنية لتطبيق تجربة البحث الخطة .٢

  الخطة الزمنية لتدريس البرنامج المقترح، والذى بلغ عدد المفاهيملتحديد  - أ
أنشطة لكل ) ١٠(نشاط، ) ٣٠(وعدد األنشطة ) ٣(الفرعية المتضمنة به 

 أنشطة أسبوعياً، ٣مفهوم فرعي، وقد تم تدريس تلك األنشطة بواقع 
 لخطةدقيقة، وفى ضوء ذلك اتضحت ا) ٩٠(استغرق تدريس كل نشاط 

 :الزمنية لتطبيق تجربة البحث وفق الجدول التالى 

 طبيق البحثالخطة الزمنية لت) : ١١(جدول
  األنشطةعدد  فرعيمفهوم لكل األنشطة عدد 

 المجموعة
   النسبي للقياسات التقدير

 البسيطة

   على بعض أدوات التعرف
  غير المعياريةقياسال

   أدوات قياسية استخدام
 متنوعة

 الكلية

 ٣٠ ١٠ ١٠ ١٠ التجريبية

 : البعدى ألداة البحث التطبيق .٣

، تم تطبيق )التجريبية والضابطة(عتين  للمجموالتدريسعقب االنتهاء من 
أداة البحث المتمثلة فى اختبار القياس المصور بعدياً على األطفال عينة البحث، 
وذلك بهدف تحديد الدرجة الكلية البعدية ألداء األطفال عينة البحث على االختبار 

  .المصور 
 وتفسيرها البحث نتائج :  
 الخاصة باختبار القياس المصور النتائج  :  

  :  من صحة الفرض األول الذى ينص على للتحقق
توجد فروق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات أطفال المجموعتين " 
 لحفى التطبيق البعدى الختبار القياس المصور لصا) التجريبية والضابطة(

  " .المجموعة التجريبية 



 

 

 

 

 
 

 

  لمجموعتين غيـر مـرتبطتين؛ لبحـث داللـة         " ت" تم استخدام معادلة    
  فـى  ) التجريبيـة والـضابطة  (الفروق بـين متوسـط درجـات المجمـوعتين       

يوضـح تلـك   ) ١٢(المفاهيم الفرعية الختبار القياس المصور بعدياً، والجـدول       
    :نتائجال

 توداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطى درجا" ت"قيم )  : ١٢ (جدول
 صور ككل بعدياًفى اختبار القياس الم) التجريبية والضابطة(المجموعتين 

   الفرعية المفاهيم
 لالختبار

   مجموعتي
 البحث

 المتوسط العدد
   االنحراف
 المعياري

   درجة
 حريةال

   قيم
 "ت " 

   مستوى
 الداللة

  دالة ١٣،٣٤٨ ٥٨ ٩،٠١ ٥١،٤٠ ٣٠ تجريبية  ككلاالختبار

       ٣،١٥ ٣١،٢٥ ٣٠  ضابطة  

ئية بين متوسـطي    يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذو داللة إحصا        
  فـى اختبـار القيـاس المـصور        ) التجريبية والـضابطة  (درجات المجموعتين   

  الجدوليـة  " ت  " أكبر من القيمة الجدولية حيـث       " ت" ككل؛ حيث جاءت قيمة       
  ؛ ممـا يـدل علـى       )١,٩٨) = (٥٨(ودرجـات حريـة      ) ٠،٠٥(عند مستوى   

بار القياس المـصور    تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة فى اخت       
  .ككل 

 ضوء تلك النتيجة، يمكن قبول الفرض األول من فـروض البحـث             وفى
  :وهو 

بـين متوسـطي    ) ٠،٠٥( عند مستوى داللة     ائيةتوجد فروق ذو داللة إحص    " 
في التطبيق البعدي الختبـار     ) التجريبية والضابطة (درجات أطفال المجموعتين    

  "ية القياس المصور لصالح المجموعة التجريب



 

 

 

 

 
 

 

 نتائج التطبيق القبلى بالبعدى للمجموعة التجريبية في نتائج اختبار          مقارنة 
  :القياس المصور   

  :  صحة الفرض الثاني الذى ينص على والختبار

توجد فروق ذو داللة إحصائية بين متوسـطي درجـات أطفـال المجموعـة              " 
ور ككل لـصالح  الختبار القياس المص) القبلي والبعدي (التجريبية فى التطبيقين    

  " . التطبيق البعدى 

للمجموعات المرتبطة لبحث داللة الفروق بين " ت"       تم استخدام معادلة 
للمجموعة التجريبية فى ) القبلى والبعدى(متوسطى درجات كل من التطبيقين 

  :يوضح تلك النتائج ) ١٣(اختبار القياس المصور ككل، والجدول 
ها اإلحصائية للفروق بين متوسطى درجات كل من وداللت" ت "قيم  : )١٣ (جدول

  للمجموعة التجريبية في اختبار القياس ككل ) بعديالقبلي وال(التطبيقين 
   الفرعية المفاهيم

 لالختبار
   مجموعتي

 البحث
 المتوسط العدد

   االنحراف
 المعياري

   درجة
 الحرية

 "ت  " قيم
   مستوى
 الداللة

  دالة ١٣،٥٢ ٢٩ ٩،٠١ ٥١،٤٠ ٣٠ تجريبية  ككلاالختبار

       ٣،٥٩ ٣١،٤٠ ٣٠ ضابطة  

 السابق وجود فروق ذو داللة إحصائية بين متوسطى جدول من اليتضح
فى المجموعة التجريبية فى اختبار القياس ) القبلى والبعدى(درجات التطبيقين 

الجدولية " ت"أكبر من القيمة الجدولية حيث " ت "ككل؛ حيث جاءت جميع قيم 
مما يعنى حدوث نمو ) ٢،٠٤٥) = (٢٩(ودرجات حرية ) ٠،٠٥(توىعند مس

  . فى اختبار القياس المصور ككل لدى المجموعة التجريبية 



 

 

 

 

 
 

 

  : ضوء تلك النتائج، يمكن قبول الفرض الثانى من فروض البحث وهو وفى

بين متوسطي درجـات    ) ٠،٠٥(توجد فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى        " 
الختبـار القيـاس    ) القبلي والبعدي (ريبية في التطبيقين    أطفال المجموعة التج  

  "المصور لصالح التطبيق البعدي

 حجم التأثير( المعالجة التجريبية فى تنمية مفهوم القياس فاعلية    : (  

 التجريبية فى تنمية مفهوم القياس، والختبار صحة الجةلتحديد فاعلية المع
  : الفرض الثالث من فروض البحث وهو 

  رسـكوي  إيتـا  مربع باستخدام كبيرة فاعلية المقترح البرنامج تدريس قيحق" 
 لدى الفرعية ومفاهيمه ككل قياس ال مفهوم تنمية فى) ٠،١٤ (القيمة من أعلى
   "البحث مجموعة أطفال

لتحديد حجم تأثير المعالجة فـي تنميـة اختبـار          ) 2(تم استخدام معادلة    
المحسوبة عند تحديد داللة الفروق     " ت"القياس المصور ككل، اعتماداً على قيمة       

  يوضـح  ) ١٤(للمجموعة التجريبية، والجـدول     ) القبلى والبعدى  (نبين التطبيقي 
  : ذلك 

  وحجم تأثير المعالجة التجريبية فى ) 2(قيم ) : ١٤(جدول
  تنمية مفهوم القياس ككل 

  التأثيرحجم 2  "ت  " قيم  الفرعية لالختبارالمفاهيم

 كبير ٠،٨٢ ١٣،٥٢  ككلاالختبار

  



 

 

 

 

 
 

 

؛ ممـا  ) ٠،٨٢( بلغت ككل لالختبار  2يتضح من الجدول السابق أن قيم       
يعنى أن المعالجة التجريبية تسهم فى التباين الحادث فى اختبار القياس المـصور    

، مما يدل على فاعلية المعالجة التجريبية فى تنمية مفهوم القيـاس            % ٨٢بنسبة  
        . المجموعة التجريبية لدى

 القياس المصورمفهوم وتفسير النتائج الخاصة باختبار مناقشة : 

 )٢٠١٣( عـويس    رزاندراسـة   :  نتائج البحث مع دراسة كٌل من        تتفق
التي استخدمت مدخل اللعب في اكتساب أطفال الروضة مفهوم القيـاس كأحـد             

 الطهي أنشطة استخدمت   التي )٢٠١٣ (محجوب ديناالمفاهيم الرياضية، دراسة    
 ابـراهيم   سهير دراسة الروضة، لطفل والرياضية العلمية المفاهيم بعض يةلتنم

 استخدمت برنامج قائم على استخدام حقيبة تعليميـة فـي ضـوء        التي) ٢٠١٤(
معايير الجودة وأثره على تنمية مفهوم القياس والمهارات الرياضية واإلبداع لدى           

رنـامج لتنميـة     التي اسـتخدمت ب    )٢٠١٥( محمد   إيمانطفل الروضة، دراسة    
لدى طفـل الروضـة، دراسـة    ) الطول، المسافة، الحجم(بعض مهارات القياس    

 التي استخدمت األلعاب اإللكترونية التعليمية في       )٢٠١٨( علوان وآخرون    رانيا
والتفكير االبتكاري لدى طفل مـا      ) كأحد المفاهيم الرياضية  (تنمية مفهوم القياس    

  . قبل المدرسة 

 القياس المصور لـدى  مفهومالنتائج الخاصة باختبار  خالل ما أظهرته  من
يمكن أن نرجع حدوث نمـو فـي        ، فالأطفال المجموعة التجريبية برياض األط    

  :  الفرعية لديهم إلىالقياس مفاهيم

 عد خصيصاً لتنمية       أنالقيـاس ويعتمـد علـى       مفهوم تصميم برنامج م 
 هـوم  المف ا أتاح الفرص لألطفال الكتساب هذ     دتوظيف خبرات الطهي ق   



 

 

 

 

 
 

 

أمل القـداح   (  ما يتفق مع نتائج دراسة       وهوبواسطة الممارسة العملية    
التى أوضحت فاعلية البرنامج القائم على خبرات الطهى فـى   ) ٢٠١٧،

 .تنمية المفاهيم لدى طفل الروضة 

 والتـي  ،  وفاعلية وتنوع خبرات الطهي المستخدمة في  البرنامج        جدوى
لفعالة التي لها قيمتها والتي تُشكل جـزءاً       تُعد من أهم الخبرات التربوية ا     

حيوياً ومتكامالً من محتوى خبرات برامج الروضة، كما أنهـا أتاحـت            
  .ة القياس بصورة أدائيمفهوملألطفال أن يتعلموا 

 خبرات الطهي كأحد مداخل التعلم النشط فـي تـدريب أطفـال        استخدام 
حيث حققت أهـدافها     ؛ للقياس الفرعيةالمجموعة التجريبية على المفاهيم     

وكانت هى األكثر جدوى واألجدى نفعاً في االرتفـاع بمـستوى األداء            
لديهم مقارنةً بالطريقة التقليدية ألطفال المجموعة الضابطة؛ وذلـك ألن          

 قـد   وأدوات وخامات   ئلأنشطة خبرات الطهي بما تشتمل عليه من وسا       
 مفهـوم نميـة   أثرت في إثراء وإغناء البيئة التعليمية بما ساعد علـى ت          

القياس بصورة جذابة ومناسبة للطفل وبما يتناسب مع ميوله واهتماماتـه        
 .في هذه المرحلة العمرية 

 سواء أكانت ماديـة كـالجوائز التـى    ) التعزيز( أساليب التدعيم  استخدام
 عأم معنوية كعبارات التشجي   ، توزع على األطفال في  تفاعلهم وإجاباتهم      

 تحفيز األطفال على التركيز واالهتمام أثناء       التى من شأنها  ، واالستحسان
ومن ثم ارتفـاع   ، النشاط المتعلق بالمفهوم الرياضي والمشاركة اإليجابية     

 . القياس لديهممفهوممستوى اكتساب 



 

 

 

 

 
 

 

 وهذه األسئلة  ،  األسئلة المثيرة للتفكير أثناء كل نشاط على األطفال        طرح
ومن ثم جعل المعلومات    ، تساعد على إثارة أذهان األطفال لجذبهم للتعلم      

 القياس  مفهوم يؤدي إلى اكتساب     – بدوره–وهذا  ، أكثر ثباتاً في أذهانهم   
 .لديهم

 القيـاس لـدى     مفهـوم  أنه قد يرجع نجاح خبرات الطهي في تنمية          كما 
 كـان   حـث األطفال إلى أن البرنامج اليومي للطفل خالل فترة تطبيق الب         

 وكانت هذه   ، القياس فهومميتضمن أنشطة الطهي التي أسهمت في تنمية        
األنشطة مصدر البهجة والمتعة والسعادة التي سـاعدت علـى زيـادة            

 .رجوةالدافعية في ممارسة األنشطة وتحقيق األهداف الم

 تقسيم األطفال إلى مجموعات تعاونية صغيرة على إشراك جميـع           ساعد 
 فرصة التعـاون    - البحث عينة–األطفال في األنشطة، مما أتاح لألطفال       

المشاركة في أنشطة الطهي المختلفة المتضمنة بالبرنامج المقترح وقـد          و
 اإليجابي والمثمر وساهم في االرتفاع بمستوى أدائهم        للتفاعلأدى بدوره   

لكون األنشطة يغلب عليها الطابع العملي الملموس وجو العمـل يـسوده      
  الحرية والمرح 

 الدراسةتوصيات :  

ئج فإن الباحثة تُقدم بعض التوصيات علـى         ضوء ما أسفر عنه البحث من نتا       في
  :النحو التالي

 مفهـوم  جزء في دليل معلمة رياض األطفال يوضح كيفية تنميـة            إضافة )١
القياس باستخدام أنشطة خبرات الطهي، مع وضع أمثلة ونماذج تطبيقيـة           

 .تسترشد بها المعلمة 



 

 

 

 

 
 

 

 تطوير مناهج رياض األطفال بإضافة محتـوى يتنـاول تنميـة            ضرورة )٢
 القياس باستخدام الممارسات العملية كأحـد اسـتراتيجيات الـتعلم           وممفه

 .النشط 

 دليل لمعلمة رياض األطفال يتضمن خبرات الطهي المناسبة ألطفال          إعداد )٣
الروضة، ويوضح للمعلمة كيفية االستفادة منها في تنمية مختلف المفـاهيم    

المتـضمنة  العلمية المجردة، الرياضية، اللغوية، وغيرها مـن المفـاهيم          
 .بمجاالت التعلم 

 بعقد دورات تدريبية لمعلمات رياض األطفال قبل وأثناء الخدمـة       االهتمام )٤
على كيفية إعداد وتنفيذ أنشطة خبرات الطهي، وكيفية توفيرها بأقل تكلفة           

 .من خالل ورش العمل 

 لمفهـوم القيـاس     الفرعية دليل استرشادي للوالدين يوضح المفاهيم       إعداد )٥
 . يتها لدى طفل الروضة  تنموكيفية

 ودراسات مقترحة بحوث :  
 مجموعة مـن الدراسـات      يقترح لذا هذا البحث،    في المقدم     استكماالً للجهد   

  :المستقبلية المرتبطة بمتغيرات البحث الحالي كما يلي

 خبرات الطهي في تنمية المبادرة التفاعلية لطفل الروضـة فـي            استخدام )١
 .جتماعية  االبنائيةضوء النظرية ال

 مقترح لتدريب معلمات رياض األطفال على اسـتخدام خبـرات           برنامج )٢
 . الطهي لتنمية التفكير العلمي لدى طفل الروضة 



 

 

 

 

 
 

 

 الوعي الـصحي  لتنمية على خبرات الطهي قائم برنامج كمبيوتري   فعالية )٣
 .لدى طفل الروضة 

 استخدام خبرات الطهي في تنمية بعض المفاهيم االقتـصادية لـدى            أثر )٤
 .فل الروضة ط

ـ   أثر )٥  لـدى  ية استخدام استراتيجية لعب األدوار في تنمية المفاهيم الرياض
 .طفل الروضة باستخدام خبرات الطهي 

  : المراجعقائمة

    :المراجع العربية : أوالً

تنميـة المفـاهيم العلميـة      ): " ٢٠٠٥( إلياس، وسلوى مرتـضي      أسماء .١
 .، سوريا)٢( ع،ق جامعة دمشمجلة، "والرياضية في رياض األطفال 

 المفاهيم، وأساليب تصحيح    ماهية ):٢٠١٢ ( متشر، وجاسم نصيف   إقبال .٢
 .  دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،المفاهيم المخطوءة

فعالية برنـامج مقتـرح لتنميـة مهـارات       ): " ٢٠٠١( محمد القداح    أمل .٣
ـ  ، دكتـوراه  رسـالة ،  "عمليات العلم األساسية لدى أطفال الروضة        ة  كلي

 . جامعة المنصورةبية،التر

برنامج مقترح قائم على الممارسة العلمية      ) : " ٢٠١٧ (لقداح محمد ا  أمل .٤
باستخدام خبرات الطهي في تنمية المفاهيم االجتماعية لدى طفل الروضة          

 الـدولي الثـاني لكليـة      المؤتمر،  "في ضوء متغيرات العصر وتحدياته      
 . ، جامعة المنصورة)٢( مج،رياض األطفال



 

 

 

 

 
 

 

 المفاهيم العلمية والرياضية لطفل     تنمية): ٢٠٠٧( حافظ بطرس    بطرس .٥
 . دار المسيرة، عمان، األردن،الروضة

 الحـضانة وريـاض     إدارة): ٢٠٠٨( الـصايغ    وليلى أبو طالب،    تغريد .٦
 الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، جامعـة القـدس          ،األطفال

 .المفتوحة، فلسطين

العولمة والثقافة الغذائية لطفل    ): " ٢٠١٢( الفهيد    فهد عبد العزيز   جوهرة .٧
 رسـالة ، "ما قبل المدرسة وعالقتها ببعض المتغيرات السلوكية والمعرفية   

 كلية البنات لآلداب والعلوم التربوية، جامعـة عـين شـمس،            ،ماجستير
 . مصر

 المفـاهيم والمهـارات العلميـة       تنمية) : ٢٠١٠( بطرس بطرس    حافظ .٨
 .، دار المسيرة، عمان )٤( ط،درسةألطفال ما قبل الم

أثـر  ) : " ٢٠١٨(رانيا علوان وصباح السيد وريحاب عبد العزيز ثروت          .٩
استخدام األلعاب اإللكترونية التعليمية فـي تنميـة المفـاهيم الرياضـية            

المجلة العربيـة للعلـوم     ،  "والتفكير االبتكاري لدى طفل ما قبل المدرسة      
 ) .٢٦-١(، ص ص ، أكتوبر)٥(، عالتربوية والنفسية

فاعليـة برنـامج لألنـشطة      ): " ٢٠٠٥( فتحي عبد السالم السيد      رحاب .١٠
، "النفسحركية في تنمية بعض المهارات االجتماعيـة ألطفـال الروضـة          

 . كلية التربية، جامعة الزقازيق، ماجستيررسالة

 



 

 

 

 

 
 

 

فاعلية أنشطة إثرائية في إكـساب  ): " ٢٠١٣( سعد مسعود السعيدي  رواد .١١
 ، كلية التربية، جامعـة أم        ماجستير رسالة،  "اهيم السالم طفل الروضة مف  

 .القرى، المملكة العربية السعودية 

 دار الفكـر العربـى،      ، المفاهيم العلمية  نمو):  ٢٠١١( الشربيني   زكريا .١٢
 .القاهرة

 المفاهيم الرياضية لدى طفل ما قبـل        تنمية): ٢٠١٤( توفيق نسيم    سحر .١٣
 .رياض مكتبة الرشد، ال،المدرسة

أثر برنامج تعليمي قـائم علـى     ) : " ٢٠١٩( السنيدي وعدنان عابد     سعيد .١٤
القوة الرياضية في اكتساب المفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف الثامن في           

المجلة األردنيـة فـي العلـوم       ،  "سلطنة عمان في ضوء فاعليتهم الذاتية     
 ) .٢٤٩ -٢٣٣(، ص ص )٢(، ع)١٥(، مجالتربوية

فاعلية برنامج لتنمية بعـض العـادات        " ):٢٠١٤( عبد الوهاب بكر     سها .١٥
 ، كليـة     دكتـوراه  رسالة،  "العقلية وعالقته بالتواصل لدى طفل الروضة     

 .التربية، جامعة المنصورة

برنامج مقترح قـائم علـى اسـتخدام        ): " ٢٠١٧( عبد اهللا السيد     صباح .١٦
  القصص الرقميـة لتنميـة المفـاهيم الرياضـية لـدى طفـل ريـاض               

، )٩٠( ع   ،ات عربية في التربيـة وعلـم الـنفس         دراس مجلة،  "األطفال
 .مصر

 المفـاهيم والمهـارات العلميـة       تنمية): ٢٠٠٤( أبو العز سالمة     عادل .١٧
 .  ، عمان، األردن)٥( دار الفكر، ط ،وطرق تدريسها



 

 

 

 

 
 

 

 دار الفكر   ، في رياض األطفال   األنشطة) : ٢٠٠٥( خليل عبد الفتاح     عزه .١٨
 .، القاهرة)٣(العربي، ط 

 المفـاهيم العلميـة والرياضـية       تنمية): ٢٠١٠(لفتاح   خليل عبد ا   عزة .١٩
 . دار الزهراء، الرياض، المملكة العربية السعودية،لألطفال

 والمهارات العلمية والرياضـية  المفاهيم): ٢٠١٣( خليل عبد الفتاح    عزة .٢٠
 . دار الفكر العربى، القاهرة،في الطفولة المبكرة لالطفال

بـادلي بـين المعرفـة المفاهيميـة        العالقة الت ): " ٢٠٠١( إسماعيل   عزو .٢١
 البحـوث   مجلـة ،  "والمعرفة اإلجرائية في تعلـيم وتعلـم الرياضـيات        

 . ، فلسطين)٥( ع ،والدراسات التربوية الفلسطينية

تصورات "  والطفولة   التربية): ٢٠٠٤( خالد الرميضي    ة، أسعد وطف  علي .٢٢
، مجد المؤسـسة الجامعيـة للدراسـات والنـشر          " علمية وعقائد نقدية  

 .التوزيع، األردنو

دور رياض األطفال في توعية طفـل الروضـة    ): " ٢٠١٦( عتمان   علي .٢٣
بمفاهيم الثقافة الصحية من وجهة نظر المعلمات وأمهات األطفـال فـي            

 التربية للبحـوث التربويـة والنفـسية        مجلة،  "ضوء بعض المتغيرات  
 .   ، القاهرة)١٦٩( ع،واالجتماعية

تقيـيم الكفايـات التربويـة لـدى        : " )٢٠١٧( عبداهللا، ورجاء عمر     عهد .٢٤
 دراسات  مجلة،  "معلمات رياض األطفال أثناء فترة الوجبة لطفل الروضة       

ــنفس  ــم ال ــة وعل ــي التربي ــة ف ــة )٩٢( ع،عربي ــة العربي   ، المملك
 .السعودية



 

 

 

 

 
 

 

 واحتياجات الطفولـة    خصائص): ٢٠٠٣( حواشين، زيدان حواشين     مفيد .٢٥
 .زيع، القاهرة دار الفكر للطباعة والنشر والتو،المبكرة

 حـورس  ، في التدريب الميـداني  محاضرات): ٢٠٠٢( كامل بهنس    منال .٢٦
 .للطباعة والنشر، القاهرة

دراسة فعالية برنامج إرشادي في خفـض بعـض         ): " ٢٠٠٢( هبد   منى .٢٧
، " سـنوات ) ٦-٤(المخاوف الشائعة لدى أطفال المؤسسات اإلجتماعيـة      

 .، جامعة عين شمس معهد الدراسات العليا للطفولة، دكتوراهرسالة

 دار  ، واسـاليب تـدريس العلـوم      طرق): ٢٠٠١( كامل عطااهللا    ميشيل .٢٨
 .المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن

 بن محمد العمري، إبراهيم محمد عبداهللا، هـشام بركـات حـسين،             ناعم .٢٩
العوامل المـؤثرة فـي تـدريس       ) : " ٢٠١٣(ومسفر بن سعود السلولي     

لة اإلبتدائية مـن وجهـة نظـر المعلمـين          المفاهيم الرياضية في المرح   
 كليـة التربيـة،     ، العلوم التربوية والنفسية   مجلة،  "والمشرفين التربويين 
 ) .٧٠٨ -٦٣٧(، ص ص )٢(، ع)٦(جامعة القصيم، مج

الوجبة الغذائية وعالقتها بالطفـل فـي       ) : "٢٠١٠( ناصر الجابرية    نجمة .٣٠
، سـلطنة   )٥٨(، ع   )٩( مـج  ، التطوير التربـوي   مجلة،  "رياض األطفال 

 . عمان

 البرامج التعليمية ألطفل ما قبـل       تصميم): ٢٠٠٣( محمود الناشف    هدى .٣١
  . دار الكتاب الحديث، القاهرة،المدرسة
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