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Abstract 

 
With ever-increasing stream studies dealing with the effectiveness of the use of 

integrated activities in kindergartens in some dependent variables, where the 

researcher felt the need to analyze the results of the integrated activities researches in 

kindergarten for many reasons; including: lack of meta analysis researches in the use 

of integrated activities in kindergarten, too, and it also helps the possibility of 

reaching a certain decision to adopt the results of this research - this in addition to the 

benefit that could accrue to educational policy-makers and decision-makers from 

conducting this kind of research. The need for such a study is also revealed, to give a 

clear picture, general conclusions and integrated combines the results of several 

research and previous studies dealing with the effectiveness of the use of integrated 

activities in kindergarten, in order to reach the relations of causality between the 

independent variables and the dependent variables that are addressed in this research. 
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 :بحثملخص ال
 مقدمة:
تفرض التطؽرات الدريعة التي تحدث في عالػ اليؽم عميي مديلؽلي التربيية والتعمييػ فيي ال  يير      

األف يييار ، وقيييد ت يييرت التطيييؽراتع تميييغ التعمييييػ  سيييا ميييت  م مييي الشعييير فيييي  طييي  بميييدان العيييالػميييؼ 

ف يييرل السشييياهج التييي تيييػ طرحهييا ومييؼ نيييسؼ هييار األف يييار السطروحيية لتحدييييؼ السشيياهج وتطؽيرهيييا، 

 (. 7605334 الست اممة. )عبد هللا بؼ سعؽد،
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ي الشهيييؽض  طفييي  ة فيييالتيييي أونيييحي فاعميييية األكذيييطة الست اممييي دراسييياتالهشييياك ال  يييير ميييؼ ف     

(، 5334) دراسية دالييا ااميام، و (4998مؼ جؽاكب متعيددل، مشهيا دراسية ص مرييمحي )الرونة 

 غيرها مؼ ال  ير مؼ الدراسات.و  (،5338ودراسة عبد السعبؽد عمي )

ومؼ   ل م حعة الباح ية، وفحريها ل  يير ميؼ الدراسيات، متبييؼ تعيدد وتشيؽ  البحيؽث التيي      

اسييييتخدام األكذييييطة الست امميييية فييييي رييييياض األطفييييال فييييي  عيييي  الست يييييرات التا عيييية  تتشيييياول فاعمييييية

 كالسفاهيػ الريانية، والسفاهيػ االجتساعية، والفشؽن، وغيرها مؼ الست يرات األ رى.

الدراسييييات التييييي تتشيييياول فاعمييييية اسييييتخدام األكذييييطة الست امميييية فييييي رييييياض وتشييييؽ   ومييييع تعييييدد     

لبيييان فاعمييية هيياا لمؽصييؽل للييي تعسيسييات ييي  كتيياذج هييار الدراسييات األطفييال تعهيير الحاجيية للييي تحم

الشؽ  مؼ األكذطة  الشديبة لمست ييرات التا عية التيي تتشاولهيا هيار الدراسيات، حييل تيهدت الفتيرل مشيا 

ميييية اسيييتخدام عالي ظهيييؽر عيييدد ميييؼ الدراسيييات التيييي تشاوليييي فبدايييية ال ساكيشيييات وحتيييل الؽقيييي الحيييا

ليييػ لشتييياذج م ييي  هيييار الدراسيييات ض األطفيييال، لال أن الشعيييرل الديييطحية األكذيييطة الست اممييية فيييي رييييا

التقميديييية فيييي ريييياض األطفيييال  ية األكذيييطة الست اممييية أو األكذيييطة تعهييير دالذييي  تافيييية ت ييييد أفزيييم

 لشتيياذج هييار الدراسييات، يً  وبييالغ تتزييح الحاجيية للييل نييرورل عسيي  تحمييي ت مشعسيية وأك يير تفريي

  التحمي  البعدي.وهاا ما يعرف 

 بحث:مذكلة ال

التيي تتشياول فاعميية اسيتخدام األكذيطة الست اممية والبحيؽث مع التزامد السديتسر لتييار الدراسيات      

في رياض األطفال في  ع  الست يرات التا عة، حيل استذعرت الباح ة الحاجية لليي تحميي  كتياذج 

 حيؽث التحميي  البعيدي  حؽث األكذطة الست اممة فيي ريياض األطفيال ألسيباي ت ييرل  مشهيا0 اكعيدام 

فييي اسييتخدام األكذييطة الست امميية فييي رييياض األطفييال أيًزييا، ومشهييا تييالغ مييا يديياعد عمييل لم اكييية 

 التؽص  للل اتخاذ قرار معيؼ في تبشي كتاذج هار البحؽث.
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وانييييحة، واسييييتشتاجات عاميييية تسييييا تعهيييير الحاجيييية للييييي م يييي  هيييياا البحييييل، اعطييييا  صييييؽرل      

عدميييدل ميييؼ الدراسيييات الديييا قة التيييي تتشييياول فاعميييية اسيييتخدام األكذيييطة تجسيييع بييييؼ كتييياذج ومت اممييية 

الست امميييية فييييي ريييييياض األطفييييال، بهيييييدف الؽصييييؽل لمع قيييييات الدييييببية بييييييؼ الست يييييرات السديييييتقمة، 

 والست يرات التا عة التي متػ تشاولها في تمغ البحؽث.

 لي:مكن صياغة مذكلة البحث الحالي في التداؤل الرئيدي التاوعليه ي     

* مييا متؽسييي  حجيييػ أاييير اسييتخدام األكذيييطة الست اممييية فيييي رييياض األطفيييال فيييي تحقيييي  الست ييييرات 

 ؟5345وحتل عام  4993التا عة مشا عام 

 

 ولإلجابة عن الدؤال الرئيدي تتطلب اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية:

 في نؽ ها؟ ما السعامير التي سؽف متػ ا تيار واستبعاد الدراسات والبحؽث األولية -4

مييييا الخريييياذت التييييي تترييييل بهييييا البحييييؽث، والدراسييييات األولييييية التييييي اسييييتخدمي األكذييييطة  -5

 الست اممة في رياض األطفال؟

ميييا متؽسييي  حجيييػ أاييير اسيييتخدام األكذيييطة الست اممييية فيييي ريييياض األطفيييال لمدراسيييات األوليييية  -6

 السجسعة في تشسية جسيع الست يرات التا عة؟

ذيييطة الست اممييية فيييي ريييياض األطفيييال لمدراسيييات األوليييية ميييا متؽسييي  حجيييػ أاييير اسيييتخدام األك -7

السجسعيية فيييي تشسيييية تييي  مت يييير ميييؼ الست يييرات التا عييية وفًقيييا لمست ييييرات التريييشيفية )التعريييي  

  الدراسة، ومت يرات ترسيػ الدراسة، والست يرات التجريبية، والشتاذج ااحراذية(؟

ودراسيييات اسيييتخدام األكذيييطة ميييا التريييؽر السقتيييرح لخريطييية  ح يييية تعبييير عيييؼ واقيييع  حيييؽث،  -8

 الست اممة في رياض األطفال، وتدتذرف مجاالت البحل السدتقبمي في هاا السجال؟
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 أهداف البحث:

 األولية في نؽ ها. ونع قاذسة  السعامير التي سؽف متػ ا تيار واستبعاد الدراسات .4

امميية وصيل الخرياذت التييي تتريل بهييا الدراسيات األولييية التيي اسييتخدمي األكذيطة الست  .5

 في رياض األطفال.

تحدمد متؽس  حجػ أاير اسيتخدام األكذيطة الست اممية فيي ريياض األطفيال لمدراسيات األوليية  .6

 السجسعة في تشسية جسيع الست يرات التا عة.

تحدمد متؽس  حجػ أاير اسيتخدام األكذيطة الست اممية فيي ريياض األطفيال لمدراسيات األوليية  .7

رات التا عيية وفًقييا لمست يييرات الترييشيفية )التعرييي  السجسعيية فييي تشسييية تيي  مت ييير مييؼ الست ييي

  الدراسة، ومت يرات ترسيػ الدراسة، والست يرات التجريبية، والشتاذج ااحراذية(.

دراسات اسيتخدام األكذيطة الست اممية فيي ح لخريطة  ح ية تعبر عؼ واقع ونع ترؽر مقتر  .8

 رياض األطفال.

 ي.صياغة التؽصيات في نؽ  كتاذج التحمي  البعد .9

 أهمية البحث:

اافيادل مييؼ كتيياذج هيياا البحييل صييشا  الدياسيات التعميسييية، ومتخيياي القييرار فييي تعييرف أايير  .4

اسيتخدام األكذيطة الست امميية فيي ريياض األطفييال  وميؼ اييػص يس يؼ التؽصي  للييل اتخياذ قييرار 

 في تبشي كتاذج هار البحؽث.

كذطة الست اممية فيي ريياض أكها تعد مرجًعا لمبحؽث، والدراسات الدا قة التي استخدمي األ .5

 األطفال.

لحييداث ت امييي  بييييؼ الدراسيييات الديييا قة الخاصيية  اسيييتخدام األكذيييطة الست اممييية فيييي ريييياض  .6

 األطفال.



314 | P a g e 

 

تؽجيه الخريطية البح يية لمبحيل التربيؽي فيي مجيال اسيتخدام األكذيطة الست اممية فيي ريياض  .7

 للل مؽنؽعات وظيفية يحتاجها مجال البحل. -األطفال

 

 حدود البحث:

مست يييرات التا عيية التالييية0 )فشييؽن الم يية، ومفيياهيػ التربييية البدكييية الدييا قة وفًقييا ل حمييي  الدراسيياتت .4

والريحية، وفشييؽن األدا ، والقيييػ الدمشييية واأل  قيية، والسفيياهيػ االجتساعييية، والشسييؽ االجتسيياعي 

 الؽجداكي، والشسؽ العقمي السعرفي، السفاهيػ الريانتية، والتربية الؽالدية(.

الديييا قة وفًقيييا لمست ييييرات التريييشيفية التاليييية0 )التعريييي   الدراسييية، ومت ييييرات ترييشيل الدراسيييات  .5

 ترسيػ الدراسة، والست يرات التجريبية، والشتاذج ااحراذية(.

التيييييي اسيييييتخدمي فيييييي تريييييسيسها التجريبيييييي مجسؽعييييية نيييييا طة درسيييييي  األسيييييمؽي الدراسيييييات  .6

 الست اممة.خدام برامج األكذطة  استالتقميدي، ومجسؽعة تجريبية أو أك ر درسي 

 منهج البحث:

شتيييياذج الدراسييييات الدييييا قة التييييي اسييييتخدمي لاسيييتخدم البحييييل الحييييالي مييييشهج التحمييييي  البعيييدي       

 .الؽصفي تسا استخدم السشهجكذطة الست اممة في رياض األطفال، األ

 عينة البحث:

كذييييطة الست امميييية فييييي رييييياض مجسؽعيييية الدراسييييات األولييييية التييييي تشاولييييي فاعمييييية اسييييتخدام األ     

 .5345وحتل عام  4993األطفال تست ير تجريبي في الفترل الزمشية ابتدأ مؼ عام 
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 إجراءات البحث:

، متسي ً  فيي دراسة تحليلية لألدبيات، والدراسات الدابقة بغرض تحديد اإلطاار النرارل للبحاث -4

 السحاور التالية0

 وأهدافها، ووضعها في المجتمع المررل.األول: رياض األطفال: نذأتها،  المحهر -أ

 المحهر الثاني: منهج األنذطة التعليمية. - ب

 المحهر الثالث: األنذطة المتكاملة في رياض األطفال. - ت

 المحهر الرابع: التحليل البعدل: ماهيته، وخطهاته، وأهميته. - ث

يدوي،   وذلغ مؼ   ل البحل الومرادر الحرهل عليها، تجميع الدراسات الدابقة األولية -5

 .ي ال سبيؽتر و 

 وضع معايير، ومحددات استبعاد أو ضم الدراسات األولية من التحليل البعدل.  -6

 وفًقا لمست يرات التا عة، والترشيفية.  ترنيف الدراسات األولية -7

 .والنتائج رصد وجدوله البيانات -8

 .حداب حجم األثر -9

  .حداب متهسط حجم األثر للعدد الكلي للدراسات المدتخدمة -7

 على قيمة متهسط حجم األثر، تبًعا لترنيف كههين. الحكم -8

 عرض نتائج الدراسة ومناقذتها، لإلجابة عن أسئلة البحث. -9

 وضع التهصيات في ضهء النتائج. -01

 مقترحات لبحهث مدتقبلية. -00
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 مرطلحات البحث:

 Analysis-Meta :التحليل البعدل -0

اج السعمؽميات ميؼ تيػ هاذي  ميؼ هؽ أسمؽي تسي لحراذي ميشعػ لتشعييػ، وتمخييت، واسيتخر "     

الدراسيات التجريبييية، وتيبة التجريبيية التيي تشاولييي اكيات التيي تؽصيمي لليهييا مجسؽعية البحيؽث، و البي

األكذطة الست اممة في رياض األطفال  طريقة مؽنؽعية  بهيدف التؽصي  لليي اسيتشتاج عيام  ذي ن 

اتخيياذ قييرار معيييؼ مييؼ تبشييي كتيياذج فعالييية هييار البحييؽث، والدراسييات  ومييؼ اييػص لم اكييية التؽصيي  للييي 

 ."هار البحؽث

   activities Integratedاألنذطة المتكاملة:  -2

هي ذلغ الشؽ  مؼ األكذطة التعميسية التي يجب أن تقدمها الرونة لمطف  في صؽرل "     

وحدات مت اممة تراعي الفروق الفردية بيؼ األطفال، وتداعد عمل التدرج في تقديػ السعمؽمات مؼ 

الده  لمرعب، ومؼ البدي  لمسرتب، ومؼ السحدؽس لمسجرد، وتجسع بيؼ التعمػ الفردي، 

والجساعي لتشاسب جسيع الفلات السختمفة مؼ األطفال العادميؼ وذوي االحتياجات الخاصة في 

....( لتحقي  التؽازن  -مؽسيقي –فؼ –ل ة  –ريانيات –)عمؽمجسيع مجاالت التعمػ السختمفة 

سؽ السختمفة، والسحافعة عمي تخريته الست اممة  ذ   يدهػ في لحداث الت ام  بيؼ جؽاكب الش

بيؼ كؽاتج التعمػ، ومجاالت محتؽى السشهج، وهؽ ما تشادي  ه االتجاهات الحدم ة في لطار التؽجه 

 كحؽ تفعي  السعامير القؽمية لرياض األطفال في مرر".

 نتائج البحث:

لدراسات، وبحؽث استخدام األكذطة الست اممة في  ارتفا  قيسة متؽس  حجػ األار ال مي -4

 رياض األطفال، وذلغ  الشدبة لمست يرات التا عة  رفة عامة.
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سشؽات  -ي )مدتؽيات الدراسيةرتفا  متؽس  حجػ األار ال مي لمست يرات التا عة  الشدبة لا -5

 تمها ما عدا مت ير الشسؽ العقمي.الشذر( 

مشهج  -طبيعة فلات العيشة) لي  يرات التا عة  الشدبةارتفا  متؽس  حجػ األار ال مي لمست -6

تخدمة في تحمي  كتاذج ألساليب ااحراذية السدا -مت يرات التجريبية -الدراسات األولية

 تمها. (مرادر الدراسات األولية -البحل

سياق بيلة  -حجػ العيشةي )ارتفا  متؽس  حجػ األار ال مي لمست يرات التا عة  الشدبة ل -7

عدا مت ير تشسية الشسؽ ما  تمها كؽ  األدوات السدتخدمة في قياس مخرجات البحل( -العيشة

 د لمقرا ل.، ومت ير تشسية مهارل االستعداالعقمي

 تهصيات البحث:

تبشييي تطبييي  األكذييطة الست امميية فييي رييياض األطفييال عمييل السدييتؽى ااجراذييي التشفييياي دا يي   .4

 و ارج حجرات الرونة، ومراكز التعمػ.

لباح ة  زرورل تؽفير قاعدل بياكيات عميل مديتؽى الدراسيات العربيية، ومراكيز متخررية ت م  ا .5

ات، أو ميي تسرات، أو رسيياذ  لسعمؽمييات البحييل التربييؽي فييي مريير، ويييتػ كذييرها سييؽا  فييي دورييي

 حيييييل يدييييتطيع البيييياح يؼ الحرييييؽل عمييييل الييييشت ال اميييي  لمدراسيييية أاشييييا  البحييييل عييييؼ طرييييي  

 ال سبيؽتر.

رل اسيييتخدام مقييياميس حجيييػ التييي اير جشًبيييا لليييل جشيييب ميييع اال تبيييارات حيييل البييياح يؼ عميييل نيييرو  .6

 ااحراذية في البحؽث السختمفة.

لجرا  مزيد مؼ الدراسيات التيي تتشياول فاعميية اسيتخدام األكذيطة الست اممية فيي ريياض األطفيال  .7

 ة فشييؽن ، م يي 0 تشسييلدراسية الحالييةفيي مجياالت تعمييػ أ يرى غيير الست يييرات التا عية السؽجييؽدل  ا

 .فشؽن السدرحية والدراميةالالم ة االكجميزية، والسفاهيػ االقترادية، و 
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تييدريب معمسييي رييياض األطفييال عمييل اسييتراتيجيات التييدريس السختمفيية م يي 0 األلعيياي التعميسييية،  .8

 والتعمػ التعاوكي، ورواية القرة...الخ.

اض األطفييال بيياوي اهتسييام الدراسييات األولييية التييي تتشيياول اسييتخدام األكذييطة الست امميية فييي رييي .9

 .الحتياجات الخاصةا

 البحهث المقترحة:

أن هشيياك عدمييًدا مييؼ  -مييؼ  يي ل لجييرا  هيياا البحييل، ومييؼ  يي ل مييا تؽصيي  لليييه مييؼ كتيياذج     

الست يييرات، والسجيياالت البح ييية التييي ال تييزال فييي حاجيية للييل دراسييات مدتفيزيية فييي مجييال رييياض 

 تشاولها البحل الحالي مؼ بيشها ما ممي0األطفال في صؽرل  ع  البحؽث السقترحة  ولػ م

 فيما يخص بحهث التحليل البعدل: -أ

 تحمي   عدي لشتاذج دراسات استخدام الت شؽلؽجيا في رياض األطفال. -

 تحمي   عدي لشتاذج دراسات الت ام  بيؼ البيي والرونة في رياض األطفال. -

 فيما يخص البحهث في مجال الطفهلة: -ب

تشسيييية  عييي  جيييرا  دراسيييات لم ذيييل عيييؼ فاعميييية بركيييامج األكذيييطة الست اممييية فيييي تقتيييرح الباح ييية ل

   مؼ بيشها ما ممي0الست يرات التا عة

 لدى طف  الرونة.والعمسية تشسية السفاهيػ االقترادية  -

 لدى طف  الرونة.والدرامية تشسية الفشؽن السدرحية  -

 تشسية الحس الجسالي لدى طف  الرونة. -

 طف  الرونة  ال اذشات الحية وتعاممه معها.تشسية معرفة  -

 تشسية  ع  السفاهيػ الهشدسية، والعددية لدى طف  الرونة. -

 تشسية معرفة طف  الرونة  الفيزيا  ال ؽكية. -
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 السعاقيؼ عقمًيا.و  ية الاتا ات الستعددل لدى أطفال الرونة السؽهؽبؽن تشس -

 لكداي مهارات الهجا  لدى طف  الرونة. -

 

 


