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 ملخص البحث:

 مقدمة:  

تفخض التظؾرات الدخيعة التي تحجث في عالؼ اليؾم عمي مدئؾلي التخبية والتعميؼ في الكثيخ      

 مؽ بمجان العالؼ الشغخ في خظط التعميؼ بسا يتالءم مع تمػ التظؾرات، وقج كثخت األفكار 
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السظخوحة لتحديؽ السشاىج وتظؾيخىا، ومؽ ضسؽ ىحه األفكار التي تؼ طخحيا فكخة السشاىج 

 (. 7605334 ستكاممة. )عبج هللا بؽ سعؾد،ال

يشاك الكثيخ مؽ الجراسات التي أوضحت فاعمية األنذظة الستكاممة في الشيؾض بظفل ف     

(، 5334(، ودراسة داليا اإلمام )4998الخوضة مؽ جؾانب متعجدة، مشيا دراسة دمحم مريمحي )

 جراسات.(، وغيخىا مؽ الكثيخ مؽ ال5338ودراسة عبج السعبؾد عمي )

ومؽ خالل مالحغة الباحثة، وفحريا لكثيخ مؽ الجراسات، يتبيؽ تعجد وتشؾع البحؾث التي      

تتشاول فاعمية استخجام األنذظة الستكاممة في رياض األطفال في بعض الستغيخات التابعة 

 كالسفاىيؼ الخياضية، والسفاىيؼ االجتساعية، والفشؾن، وغيخىا مؽ الستغيخات األخخى.

ومع تعجد وتشؾع الجراسات التي تتشاول فاعمية استخجام األنذظة الستكاممة في رياض      

األطفال تغيخ الحاجة إلي تحميل نتائج ىحه الجراسات لمؾصؾل إلي تعسيسات لبيان فاعمية ىحا 

ح الشؾع مؽ األنذظة بالشدبة لمستغيخات التابعة التي تتشاوليا ىحه الجراسات، حيث شيجت الفتخة مش

بجاية الثسانيشات وحتى الؾقت الحالي عيؾر عجد مؽ الجراسات التي تشاولت فاعمية استخجام 

األنذظة الستكاممة في رياض األطفال، إال أن الشغخة الدظحية لشتائج مثل ىحه الجراسات لؼ 

تغيخ دالئل كافية تؤيج أفزمية األنذظة الستكاممة أو األنذظة التقميجية في رياض األطفال؛ 

حلػ تتزح الحاجة إلى ضخورة عسل تحميالت مشغسة وأكثخ تفريالا لشتائج ىحه الجراسات، وب

 وىحا ما يعخف بالتحميل البعجي.
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 بحث:مذكلة ال

 
مع التدايج السدتسخ لتيار الجراسات والبحؾث التي تتشاول فاعمية استخجام األنذظة الستكاممة      

التابعة، حيث استذعخت الباحثة الحاجة إلي تحميل نتائج في رياض األطفال في بعض الستغيخات 

بحؾث األنذظة الستكاممة في رياض األطفال ألسباب كثيخة؛ مشيا0 انعجام بحؾث التحميل البعجي 

ا، ومشيا كحلػ ما يداعج عمى إمكانية  في استخجام األنذظة الستكاممة في رياض األطفال أيزا

 نتائج ىحه البحؾث. التؾصل إلى اتخاذ قخار معيؽ في تبشي

كسا تغيخ الحاجة إلي مثل ىحا البحث، إلعظاء صؾرة واضحة، واستشتاجات عامة      

ومتكاممة تجسع بيؽ نتائج عجيجة مؽ الجراسات الدابقة التي تتشاول فاعمية استخجام األنذظة 

ة، الستكاممة في رياض األطفال، بيجف الؾصؾل لمعالقات الدببية بيؽ الستغيخات السدتقم

 والستغيخات التابعة التي يتؼ تشاوليا في تمػ البحؾث.

 وعليه يمكن صياغة مذكلة البحث الحالي في التداؤل الرئيدي التالي:     

* ما متؾسط حجؼ أثخ استخجام األنذظة الستكاممة في رياض األطفال في تحقيق الستغيخات 

 ؟5345وحتى عام  4993التابعة مشح عام 

 
 الدؤال الرئيدي تتطلب اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية:ولإلجابة عن 

 يا؟ئما السعاييخ التي سؾف يتؼ اختيار واستبعاد الجراسات والبحؾث األولية في ضؾ  -4

مااااا الخرااااائت التااااي تتراااال بيااااا البحااااؾث، والجراسااااات األوليااااة التااااي اسااااتخجمت األنذااااظة  -5

 الستكاممة في رياض األطفال؟
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اساااتخجام األنذاااظة الستكامماااة فاااي ريااااض األطفاااال لمجراساااات األولياااة ماااا متؾساااط حجاااؼ أثاااخ  -6

 السجسعة في تشسية جسيع الستغيخات التابعة؟

ماااا متؾساااط حجاااؼ أثاااخ اساااتخجام األنذاااظة الستكامماااة فاااي ريااااض األطفاااال لمجراساااات األولياااة  -7

اااا لمستغياااخات التراااشيفية )التعخيااا ف السجسعااة فاااي تشسياااة كااال متغياااخ ماااؽ الستغيااخات التابعاااة وفقا

 بالجراسة، ومتغيخات ترسيؼ الجراسة، والستغيخات التجخيبية، والشتائج اإلحرائية(؟

ماااا التراااؾر السقتاااخح لخخيظاااة بحثياااة تعباااخ عاااؽ واقاااع بحاااؾث، ودراساااات اساااتخجام األنذاااظة  -8

 الستكاممة في رياض األطفال، وتدتذخف مجاالت البحث السدتقبمي في ىحا السجال؟

 أهداف البحث:

 وضع قائسة بالسعاييخ التي سؾف يتؼ اختيار واستبعاد الجراسات األولية في ضؾءىا. .4

وصل الخرائت التي تترل بيا الجراسات األولية التي استخجمت األنذظة الستكاممة  .5

 في رياض األطفال.

تحجيج متؾسط حجؼ أثخ استخجام األنذظة الستكاممة في رياض األطفال لمجراسات األولية  .6

 تشسية جسيع الستغيخات التابعة. السجسعة في

تحجيج متؾسط حجؼ أثخ استخجام األنذظة الستكاممة في رياض األطفال لمجراسات األولية  .7

السجسعة في تشسية كل متغيخ مؽ الستغيخات التابعة وفقاا لمستغيخات الترشيفية )التعخيف 

 اإلحرائية(. بالجراسة، ومتغيخات ترسيؼ الجراسة، والستغيخات التجخيبية، والشتائج

وضع ترؾر مقتخح لخخيظة بحثية تعبخ عؽ واقع دراسات استخجام األنذظة الستكاممة في  .8

 رياض األطفال.
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 أهمية البحث:

اإلفادة مؽ نتائج ىحا البحث صشاع الدياسات التعميسية، ومتخحي القخار في تعخف أثخ  .4

تؾصل إلى اتخاذ قخار استخجام األنذظة الستكاممة في رياض األطفال؛ ومؽ ثَؼ يسكؽ ال

 في تبشي نتائج ىحه البحؾث.

إحجاث تكامل بيؽ الجراسات الدابقة الخاصة باستخجام األنذظة الستكاممة في رياض  .5

 األطفال.

تؾجيو الخخيظة البحثية لمبحث التخبؾي في مجال استخجام األنذظة الستكاممة في رياض  .6

 إلى مؾضؾعات وعيفية يحتاجيا مجال البحث. -األطفال

 حدود البحث:

تحميل الجراسات الدابقة وفقاا لمستغيخات التابعة التالية0 )فشؾن المغة، ومفاىيؼ التخبية البجنية  .4

والرحية، وفشؾن األداء، والقيؼ الجيشية واألخالقية، والسفاىيؼ االجتساعية، والشسؾ االجتساعي 

 الؾالجية(.الؾججاني، والشسؾ العقمي السعخفي، السفاىيؼ الخياضتية، والتخبية 

ترشيل الجراسات الدابقة وفقاا لمستغيخات الترشيفية التالية0 )التعخيف بالجراسة، ومتغيخات  .5

 ترسيؼ الجراسة، والستغيخات التجخيبية، والشتائج اإلحرائية(.

الجراسات التي استخجمت في ترسيسيا التجخيبي مجسؾعة ضابظة درست باألسمؾب  .6

 خ درست باستخجام بخامج األنذظة الستكاممة.التقميجي، ومجسؾعة تجخيبية أو أكث
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 منهج البحث:

استخجم البحث الحالي مشيج التحميل البعجي لشتائج الجراسات الدابقة التي استخجمت       

 كسا استخجم السشيج الؾصفي.األنذظة الستكاممة في رياض األطفال، 

 عينة البحث:

فاعمية استخجام األنذظة الستكاممة في رياض مجسؾعة الجراسات األولية التي تشاولت      

 .5345وحتى عام  4993األطفال كستغيخ تجخيبي في الفتخة الدمشية ابتجأ مؽ عام 

 إجراءات البحث:

، متسثالا في دراسة تحليلية لألدبيات، والدراسات الدابقة بغرض تحديد اإلطار النظري للبحث -4

 السحاور التالية0

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

 المحهر الثاني: منهج األنذطة التعليمية. - ب

 المحهر الثالث: األنذطة المتكاملة في رياض األطفال. - ت

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

مؽ خالل البحث اليجوي،  ؛ وذلػومرادر الحرهل عليها، تجميع الدراسات الدابقة األولية -5

 والكسبيؾتخي.

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

 ؛ وفقاا لمستغيخات التابعة، والترشيفية.ترنيف الدراسات األولية -7

 .والنتائج رصد وجدوله البيانات -8
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 .حداب حجم األثر -9

 المدتخدمة. حداب متهسط حجم األثر للعدد الكلي للدراسات  -7

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

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

 وضع التهصيات في ضهء النتائج. -01

 مقترحات لبحهث مدتقبلية. -00

 

 مرطلحات البحث:

 Meta-Analysis :التحليل البعدي -0

لتشغيؼ، وتمخيت، واستخخاج السعمؾمات مؽ كؼ ىائل مؽ "ىؾ أسمؾب كسي إحرائي مشغؼ      

البيانات التي تؾصمت إلييا مجسؾعة البحؾث، والجراسات التجخيبية، وشبة التجخيبية التي تشاولت 

األنذظة الستكاممة في رياض األطفال بظخيقة مؾضؾعية؛ بيجف التؾصل إلي استشتاج عام بذأن 

َؼ إمكانية التؾصل إلي اتخاذ قخار معيؽ مؽ تبشي نتائج فعالية ىحه البحؾث، والجراسات؛ ومؽ ث

 ."ىحه البحؾث

  Integrated activitiesاألنذطة المتكاملة:  -2

ىي ذلػ الشؾع مؽ األنذظة التعميسية التي يجب أن تقجميا الخوضة لمظفل في صؾرة "     

في تقجيؼ السعمؾمات مؽ وحجات متكاممة تخاعي الفخوق الفخدية بيؽ األطفال، وتداعج عمى التجرج 

الديل لمرعب، ومؽ البديط لمسخكب، ومؽ السحدؾس لمسجخد، وتجسع بيؽ التعمؼ الفخدي، 

والجساعي لتشاسب جسيع الفئات السختمفة مؽ األطفال العادييؽ وذوي االحتياجات الخاصة في 

 التؾازن  ....( لتحقيق -مؾسيقي –فؽ –لغة  –رياضيات –جسيع مجاالت التعمؼ السختمفة )عمؾم
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بيؽ جؾانب الشسؾ السختمفة، والسحافغة عمي شخريتو الستكاممة بذكل يديؼ في إحجاث التكامل 

بيؽ نؾاتج التعمؼ، ومجاالت محتؾى السشيج، وىؾ ما تشادي بو االتجاىات الحجيثة في إطار التؾجو 

 نحؾ تفعيل السعاييخ القؾمية لخياض األطفال في مرخ".

 نتائج البحث:

قيسة متؾسط حجؼ األثخ الكمي لجراسات، وبحؾث استخجام األنذظة الستكاممة في ارتفاع  -4

 رياض األطفال، وذلػ بالشدبة لمستغيخات التابعة برفة عامة.

سشؾات  -رتفاع متؾسط حجؼ األثخ الكمي لمستغيخات التابعة بالشدبة لا )مدتؾيات الجراسيةا -5

 الشذخ( كميا ما عجا متغيخ الشسؾ العقمي.

مشيج  -متؾسط حجؼ األثخ الكمي لمستغيخات التابعة بالشدبة لا )طبيعة فئات العيشةارتفاع  -6

األساليب اإلحرائية السدتخجمة في تحميل نتائج  -متغيخات التجخيبية -الجراسات األولية

 مرادر الجراسات األولية( كميا. -البحث

سياق بيئة  -العيشة ارتفاع متؾسط حجؼ األثخ الكمي لمستغيخات التابعة بالشدبة لا )حجؼ -7

نؾع األدوات السدتخجمة في قياس مخخجات البحث( كميا ما عجا متغيخ تشسية الشسؾ  -العيشة

 العقمي، ومتغيخ تشسية ميارة االستعجاد لمقخاءة.

 تهصيات البحث:

تبشي تظبيق األنذظة الستكاممة في رياض األطفال عمى السدتؾى اإلجخائي التشفيحي داخل  .4

 وضة، ومخاكد التعمؼ.وخارج حجخات الخ 

تأمل الباحثة بزخورة تؾفيخ قاعجة بيانات عمى مدتؾى الجراسات العخبية، ومخاكد متخررة  .5

لسعمؾمات البحث التخبؾي في مرخ، ويتؼ نذخىا سؾاء في دوريات، أو مؤتسخات، أو رسائل 
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بحيث يدتظيع الباحثيؽ الحرؾل عمى الشت الكامل لمجراسة أثشاء البحث عؽ طخيق 

 بيؾتخ.الكس

إجخاء مديج مؽ الجراسات التي تتشاول فاعمية استخجام األنذظة الستكاممة في رياض األطفال  .6

في مجاالت تعمؼ أخخى غيخ الستغيخات التابعة السؾجؾدة بالجراسة الحالية، مثل0 تشسية فشؾن 

 المغة االنجميدية، والسفاىيؼ االقترادية، والفشؾن السدخحية والجرامية.

رياض األطفال عمى استخاتيجيات التجريذ السختمفة مثل0 األلعاب التعميسية، تجريب معمسي  .7

 والتعمؼ التعاوني، ورواية القرة...الخ.

 البحهث المقترحة:

ا مؽ  -مؽ خالل إجخاء ىحا البحث، ومؽ خالل ما تؾصل إليو مؽ نتائج      أن ىشاك عجيجا

الستغيخات، والسجاالت البحثية التي ال تدال في حاجة إلى دراسات مدتفيزة في مجال رياض 

 األطفال في صؾرة بعض البحؾث السقتخحة؛ ولؼ يتشاوليا البحث الحالي مؽ بيشيا ما يمي0

 هث التحليل البعدي:فيما يخص بح -أ

 تحميل بعجي لشتائج دراسات استخجام التكشؾلؾجيا في رياض األطفال. -

 تحميل بعجي لشتائج دراسات التكامل بيؽ البيت والخوضة في رياض األطفال. -

 فيما يخص البحهث في مجال الطفهلة: -ب

في تشسية بعض  تقتخح الباحثة إجخاء دراسات لمكذل عؽ فاعمية بخنامج األنذظة الستكاممة

 الستغيخات التابعة؛ مؽ بيشيا ما يمي0

 تشسية السفاىيؼ االقترادية والعمسية لجى طفل الخوضة. -

 تشسية الفشؾن السدخحية والجرامية لجى طفل الخوضة. -

 تشسية الحذ الجسالي لجى طفل الخوضة. -
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 تشسية معخفة طفل الخوضة بالفيدياء الكؾنية. -

 الستعجدة لجى أطفال الخوضة السؾىؾبؾن والسعاقيؽ عقمياا. تشسية الحكاءات -


