
 هلخص البحث باللغت العزبيت 

تأثيز إستخذام الىاقع األفتزاضي علي تعلن بعض ههاراث كزة القذم 

 لتالهيذ الحلقت الثانيت هن التعلين األساسي

   اإلطار العام للبحث 
  هقذهت و هشكلت البحث 

يعغييههةم  عوليجيميهه   علتيهه يشهه ا مجتمعتههع مجيههعجتز تههع  ههفية جمههة تجويهه  مايهها  ع ههي   
تعسهههعةع  عل هههؤ عههههل ةليههه  شهههعتل  جتههههع سهههيويل عليهههه  مج يههها مجتيةجهههز جههههز مجتسهههع      يعسههههعيع  

خيهة  إليمله  مألج ها عفميها جه  م م عمعهع  مج ايث  مجتيمو   جتظعهة مجعماا جز وه  ميمله  مج يهع  ي
سهههعجي  تةم و يهههةم جههه   هههاط ع هههي تجعةمضهههي  تتهههع إلهعتهههعل مجتمعتيهههع  مجايجيههه   عج ييهههع  مجعيليتيههه  مإ

مجههام  علهه  مل مجههعيلل عتليهه   تي ههةمتر ةعههعيع ل ا جهه م ج هها لههعات علتههعر مجعة يهه   ضههةية    ههي  مجت هها
  لش   ا يمل مهامف مجعاةيس جلتعيلل يم  م  ع عصة عل  وس  مجتيةج  ج      ععضهتل عيميه

وويهههة يعتليهههع  مجهههعيلل سهههعخامت ل جت هههعةم  مجعإيتهههع يشهههتل  ن ههه م تهههل   مجتهههعيلل  سهههعيتع  متوعليععههه
يضهع خ ههةمر مجتلههعهر ي هةر مجعههاةيس تههل إهههامف مجعه  لههعات   ههع إلسهع لجي  جهه  مجيته  ا يعلهه  مألم
 م  ةمجع تسعيت تشعةو  مجتعيلل تتع يليوس عل  ع سيل ليعي  مجعاةيس .ت

عيع هههة عوليجيميهههع مجيم هههع مإلجعةمضههه  هههه   تثع ههه  عوليجيميهههع عة ييههه  تع هههية  لعشهههي  عسهههععا 
تهههيل علههه  ج هههل يماةم  مجتيليتهههع    هههةر تخعلوههه  يموعسهههع  مجخ هههةم   شهههو  جهههيةت ا جهههعجيم ع مجتعيل

مإلجعةمض  لت  مايا تل ملتهع  مجعيلهيل  هعجوت ييعة مجه ت يضهيف تهات يمسهع تهل مجع ليه  مجيلته  
جات م جهةما ا يوهع يشهية مجه   هاة  مجوت يهيعة عله  ملشهعر  ييه  ثلثيه  مأل يهعا يوهيل جي هع مجتسهعخال 

يتعوععل تع مجيهعجل مجتصه لع ييعهيه جه  مجشهيية  عإلسهعغةمر  عإلضهعج  مجه  م اةم  مج سه   لش ع  
 (5-4: 11مج ت يشية    م جةما ج  مج يي  مإلجعةمضي  . )

يعوعس  مجتسع اثع  مجعوليجيمي  تهتي  تعفميا  تل مم  فيعا  تي يع  مجيتلي  مجعيليتيه  
يجيميع تل يسعي  عيليتي  عوليجيمي  يتول تل عخال مجيتلي  يعة يع ع   جيل  مجةغل تتع  اتع  مجعول

مجعيليتي  إ  تل مجعيليل جز وعج  مجتةم   مجتخعلو  جل يسعويا تل ه ه مجيسعي   يط تل مسهعخامت ع 
تههعفم  ت ههايام  يهههط يع لهه   جههه  تههل معلههه  مجتيلههل تيةجههه  يج ههل مجعغيهههةم  مجيلتيهه  يمجعوليجيميههه  

 (5: 64)عوليجيمي  يمسعخامت ع جز مجيتلي  مجعيليتي  .يم سعوعا  تل مإللمعفم  مج

يعيا مجت عةم  ه  عص  مألامر ج  وة  مج ال  يهط ععي هف لعهعير مجت عةيهع  عله  إمهعا  
مههعا   مجلع هيل جلت هعةم  مألسعسههي  مجتخعلوه  ي ههاةع ل جعيظيو هع جصهعجه مإلامر مجمتههعع  جلوةيهر ا يم 
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جعجلعهه  مجتعتيههف جهه  تامر مجت ههعةم   عهه   ي  يتهه  مجت ههعةم  ع ههاا إتوعليهه  علويهه  خ هه  مجليهه  
 ( 34:  2ييوعس  تهتي  خعص  ج  مجوةير . )

يليهه  مألامر مجت ههعة  جههز وههة  مج ههال ايةم و يههةم جههز ع  يههر لعههعير إيمع يهه  جصههعجه مجوةيههر 
 يط علي  مجت هعة  ايةم  هعةفم جهز عتليه  إع هعل يلمهعي مج ةي ه  مجعهز يليه    هع مجوةيهر  إل عتليه  

عاما مجت عة  جز وة  مج ال ع هاف إجه  عيلهل مجت هعةم  مألسعسهي  مجعهز يسهعخات ع مجلعه  خهل  مإل
مجت عةيهههع  يمجتلعجسهههع  يت عيجههه  إع عل هههع يعث يع هههع  عههه  يتوهههل ع  يهههر تعلههه  مجتسهههعييع    يعيع هههة 
 مجت ههعةم  مألسعسههي  جههز وههة  مج ههال ت هها مألةوههعل مألسعسههي  جههز ي هها  مجعههاةي  مجييتيهه    إ  عيع ههة
 ععا  تسعسي  جلي   ي ايل إع عل ع جل يسع يع مجلع  علوي  مجخ   مجتل ع  عل  ععع    يجتع وهعل 
عيلل مجت عةم  مألسعسي  جز وة  مج ال هي مجيتلي  مجعز عل  ةي  ع عياي  مجسلي  مجت عة  جلعه  

ت عل  شخصي  تي عغيةه   جإل ه م مجعياي  تي مجعغية   ا يتل يويل ت صل  تي لعيم  جتع  ا ي ة 
مجلعههه   علع هههعر مجتي هههف مجعيليتهههز   ي يهههط تل مجهههعيلل مج ةوهههز جهههيامر مجت هههعة  هيعتليههه  ع هههيية 
ع عل ع  شو  ي يت  اةم  مجوةا مج الي  يمج ةويه  ي اةمعه  مجي ليه   مج اة  مج ةوي  جلوةا ألامر مجت عة  يم 

ويههف ل ههااإ عة مجعيميهه  تههل يمسههعيامامع  مجلوسههي    جهه م جتههل مجت ههل تل لههةت ويههف يههعيلل مجلعهه  ي 
 (68 67: 45تم  ع يية يع سيل تتعةسع  جيامر مجت عة  جز وة  مج ال.)

يعيع هههة تل مجعلتيههه  مجعهههز ت يةهههههع مإللسهههعل عيع هههة ت ههها تهههههامف مجيتليههه  مجعيليتيههه   يع يهههها 
ة  و هي  جيعجه  مجعوليجيميع  أشوعج ع ي ليمع ع مجتعياا  ت ل ع  تسعسيع  تهل ت عجه  مألجويه  مجثعجثه  جع س هخ 

جهههز عتليعهههز م  عوهههعة يمجع هههيية  يخعصههه  جهههز تمهههع  مجعيلهههيل يمجهههعيلل يجععهههيه  ييههه  عة ييههه  جيعجههه  
 (5:  32) يجلعل ي  عل تسعةم  مايا  يتوتل  ألسعجي  مجعاةيس .

  أهويت البحث 
 األهمية العممية : 

  مجتسهههههع امثع  تل ييمههههه  م هعتهههههعل إجههههه  تهتيههههه  مسهههههعخامل مجيم هههههع م جعةمضهههههز ج هههههي م ههههها
مج عتهه   مجعهه  عسهه ل جهه  ع ههيية مجيتليهه  مجعيليتيهه  يموعسههع  مجعصههية مجلظههةت  مجعوليجيميهه 

 يع يية تسعيت مألامر مجت عة  جلعلتي  .      يمجيتل  عل عيلل

   تل يسعهل جز عيمي  مج ع ثيل إج  إمةمر اةمسع  علتيه  ععلهعي  مجميمله  مجعهز جهل ععيهة
 ج ع مجاةمس  مج عجي  .

 األهمية التطبيقية 

    تل يسعهل مج  ط جز ةجع تسعيت  ي  مجت عةم  مألسعسي  ي ع سيل مجتسهعيت مجت هعة
 جعلتي  مجتة ل  مإلعاماي  .                 
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   تل ععتعشههه  تهههع خ ههه  يفمة  مجعة يههه  يمجعيلهههيل مجةمتيههه  جع هههيية مجلظهههعل مجعيليتهههز خصيصهههع
مجتلهعهر مألتهة مجه   ييع هة ل له  ليعيه  جهز عوليجيميع مجعيليل جز تصة تل خل   يس   

تمههههع  ع ههههيية تسههههعجي  مجعيلههههيل يع ليععهههه  يميهههه  ههههه ه مألسههههعجي  يمجع ليههههع  تلسههههمت  تههههع 
 مجعغيةم  مج ضعةي  مجتعسعةع  .

  هذف البحث

يهدد ا الب ددث الددر التعددأا رمددر تدد ايأ اعددتف ام العاىددع ا بتأا ددر رمددر تعمددم بعدد  
 لاانية من مأ مة التعميم األعاعر عذلك من فالل : مهاأات كأة الق م لتالميذ ال مقة ا

   مج ال جعلتيه  جز وة  عأثية مسعخامل مجيم ع م جعةمضز عل  ع يية تسعيت مألامر مجت عة
 مج ل   مجثعلي  تل تة ل  مجعيليل مألسعس   ت عجظ  مج ليي ي  .

   جعلتيهه  مج ل هه  مج ههال جههز وههة  عههأثية مسههعخامل مجيم ههع م جعةمضههز علهه  مجع صههي  مجتيةجهه
 مجثعلي  تل تة ل  مجعيليل مألسعس   ت عجظ  مج ليي ي  .

  البحث فزوض
   عيمهها جههةير  م  ا جهه  م صههعيي   ههيل مج يههعس مج  لههز يمج يههات جلتمتيعهه   مجضههع    جهه

مج ال جعلتي  مج ل   مجثعليه  تهل تة له  يمجع صي  مجتيةجز جز وة  تسعيت مألامر مجت عة  
  0عجه مج يعس مج يات جص مجعيليل مألسعس 

   عيمهها جههةير  م  ا جهه  م صههعيي   ههيل مج يههعس مج  لههز يمج يههات جلتمتيعهه   مجعمةي يهه  جهه
مج ال جعلتي  مج ل   مجثعليه  تهل تة له  يمجع صي  مجتيةجز جز وة  تسعيت مألامر مجت عة  

  0جصعجه مج يعس مج يات  مجعيليل مألسعس 

 تيع   مجعمةي يه  يمجضهع    جه  مج يهعس مج يهات عيما جةير  م  ا ج  م صعيي   يل مجتم
مج ال جعلتي  مج ل   مجثعلي  تل تة ل  يمجع صي  مجتيةجز جز وة  جتسعيت مألامر مجت عة  

 جصعجه مجتمتيع   مجعمةي ي  . مجعيليل مألسعس 

 اجزاءث البحث 

 هنهج البحث  

 عسهههعخامل مجعصهههتيل مسهههعخامل مج ع هههط مجتهههل ر مجعمةي ههه  ي ههه ج  جتليتعههه  ج  ييههه  مج  هههط 
 .ل م امهتع عمةي ي  يم خةت ضع   مجعمةي    ي مج يعس مج  ل  مج يات جتمتيععي

 هجاالث البحث  

 .ل 2018 – 2017: مجيعل مجمعتي  المجال الزمنر 
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        .: تاةس  تشع ة م عاماي  المجال المكانر 
 .: علتي  مجصف مجثعلز م عامات المجال البشأى 

 هجتوع وعينت البحث  

تهل علتيه  مجصهف مجثهعل  مإلعهاما   تاةسه  تشهع ة مإلعامايه    عهل إخعيهعة تمعتهع مج  هط
( علتيه ت     ثهل  هعل  210ل( ا يمج هعج  عهااهل )2018 -2017 ت عجظ  مج ليي ي   جليعل مجاةمسهز )

ت ل مجههه  ( علتيههه ا عهههل ع سههه60مج ع هههط  إخعيهههعة عيلههه  عشهههيميي  تهههل تمعتهههع مج  هههط  لههه  عهههااهع )
( علتيه م  عإلضهعج  مجه  عهاا  20تمتيععيل إ اهتع عمةي ي  يمإلخةت ضع     يمل و  تمتيعه  )

 ( ييضه عصليف تمعتع مج  ط.1( علتي م إلمةمر مجاةمسع  مإلسع لعي  يماي  ) 20)
 وسائل جوع البياناث 

 يمألايم  مجععجي :إسعلا مج ع ط جمتع مجتيليتع  يمج يعلع  مجتعيل      م مج  ط إج  مجيسعي  
 عاأل عات المعتف مة بر الب ث: األجهزة 

 م عف مجةسععتيعة ج يعس  ي  مجمسل ت اةم   عجسلعيتعة. -

 تيفمل     ج يعس مجيفل  عجويلي مةمل. -

 م عف  عس  مج  -

 سعع  إي عف ) ج يعس مجفتل (     -

 شةي   يعس ) ج يعس مجتسعج  ( -

 لظعة  ميم  . -

 :ا عتماأات عا فتباأات 

 (1: مأبق ) ي  مج يعلع سمإسعتعة  ع -
جههههز  إسههههعتعة  إسههههع لل بةمر مجخ ههههةمر  ههههي  ت ههههعية إخع ههههعة مجع صههههي  مجتيةجهههه  -

 (2مأبق ) ةيعض  وة  مج ال:

  (9تةجر).بةمر مجخ ةمر ل ي ع ييل تي ع مجيم ع م جعةمض  مسع لل مسعتعة  -

 (11تةجر ) .مج ةلعتر مجعيليت   إسعخامل عوليجيميع مجيم ع م جعةمض  -
 ( 3مإلخع عةم  مج الي  : تةجر) 

 (4مإلخع عةم  مجت عةي  جلت عةم   يا مج  ط : تةجر) 

 (8ع صي  مجتيةج   تل عصتيل مج ع ط .تةجر )مخع عة مج 

  (11.تةجر ) م جعةمضزمجت ةة مجعيليت  مجت عةي  عسعخامل عوليجيميع مجيم ع 

  إسههعتعة  إسههع لل م ةمر يمإلل  ععههع  مجيمامليهه  جلعلتيهه  ل ههي إسههعخامل عوليجيميههع مجيم ههع
 (5تةجر ) م جعةمضز
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 اإلستخالصاث و التىصياث 

 اإلستخالصاث  

  البا دث أعتفمص بر  عء أه اا الب ث عبر   ع  العينة عما تم التعصل الية من نتائج 
 ما يمر : 

يمع يهه  جهه  عيلههل إمج ةي هه  مجع ليايهه  ) مجشههةي مجلوظهه  يمامر مجلتههي   مجيتلهه  ( سههعهت    ةي هه   -
 .جتيةج  جعلتي  مجتمتيع  مجضع   ت عةم  وة  مج ال "  يا مج  ط" يمجع صي  م

سهعهل   ةي ه  إيمع يه  جه  عيلهل ت هعةم  وهة  مج هال "  يها مج  هط " يمجع صهي  مإلجعةمض  مجيم ع  -
 . لتي  مجتمتيع  مجعمةي ي مجتيةج  جلع

( عل  مإلجعةمض عوير مجتمتيع  مجعمةي ي  مجع  مسعخات  مج ةلعتر مجعيليت  مجت عةي ) مجيم ع  -
سهههعخات  مج ةي ههه  مجع ليايههه  ) مجشهههةي مجلوظههه  يمامر مجلتهههي   تمجتمتيعههه  مجضهههع    مجعههه  

عوليجيميهع مجيم هع  إسهعخاملع يا  عل  جععلي  تت  مجيتل ( ج  مجتسعي  مجت عة  يمجتيةجز
 ".لل ت عةم  وة  مج ال " يا مج  طيععثيةه مإليمع   عل  عيمإلجعةمض  

 التىصياث

 باآلتر:  عصر البا ثياليه نتائج الب ث   بر  عء ما تعصل      
إسعخامل عوليجيميع مجيم ع مإلجعةمض  جعاةيس مجت عةم  مجولي  جز وة مج هال جعلتيه  مجتة له   -

يمع   عل  مجعوعع  مجت عشة  م عاماي  جتع      تل جععلي  ج  مجلععير ا يجتع ج  تل ععثيةم 
 مجتعص   يل مجتعيلل يمجتعا  مجعيليتي . 

 عاةيس ت ةمةم  وة  مج ال.ضةية  مجعيظيف مجتلعس  جلع ليع  مجتسعخات  ج   -

 ضههةية  تل يوههيل جلتههعيلل ايةم  جيههع    ت ههعةم  وههة  مج ههالضههةية  تل ي ههعل مج ههعيتيل  عيلههيل   -
 .يمجعفميا مجتيةج  ي ج  مجيتلي  مجعيليتي  يخعص  ج  مجيصة مج عج  عصة مجتيليتعع

تهل عهأثية  عج هجهز مجيتليه  مجعيليتيه  جتهع عوليجيميهع مجيم هع مإلجعةمضه  مجيت  عل  إسهعخامل  -
 .ميمع ز عل  مجعيلل

م هعتههعل  إاخههع   يهه  مألسههعجي  مجتخعلوهه  علهه  مجيتليهه  مجعيليتيهه  يعههال م ععتههعا علهه   -
 . ةي   يم ا  ج   عتشيع تع مجع ايط يمجع يية مجعة ي 
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 الب ث بالمغة العأبية معتفمص

تأثيز استخذام الىاقع االفتزاضي علي تعلن بعض ههاراث كزة القذم لتالهيذ 

  الحلقت الثانيت هن التعلين االساسي 

 إعذاد

 أحوذ سعذ السيذ هحوذ حالوة 

 

  إشــــزاف

 ياسز هحفىظ الجىهزيأ.د/ 

 وذحشىقـي ه أحوذأ.م.د/

 هحوذ عبذ السالم عالمم.د/ 

 

يتيةجههه  جعةمضههه  إلعوليجيميهههع مجيم هههع م عسهههعخامل  لهههعر  ةلهههعتر عيليتهههز ي هههاف مج  هههط مجههه   
جههها  علتيههه  مجتة لههه    هههاةس مجعة يههه  مجةيعضهههي  مجت هههعة  يمجتيةجهههزتسهههعي  مجع صهههي  علههه    عهههأثية 

تمتهههيععيل إ هههامهتع عمةي يههه  تيجهههز   ي ههها مسهههعخال مج ع هههط مجتهههل ر مجعمةي هههز  عصهههتيل مألعامايههه 
 ( يتمتيعهههههههه  ضههههههههع    ثعليهههههههه  20( ي لهههههههه   يمت ههههههههع )جعةمضهههههههه إلعوليجيميههههههههع مجيم ههههههههع ممسههههههههعخامل )

  .(   يعل مخعيعةهل  عج ةي   مجيتاي  مجيشيميي 20) تسلي  مجية  يمجشةي ( ي ل   يمت ع )
مإل صعيي  يمجلععير مجعز عيص  إجي هع مج ع هط تتوهل مجعيصه  إجهز  ع ي يا متع مج يعلع  يمجتيعجم

 : اآلتيةعالتعصيات  االعتنتاجات
عأثية توثة جععليه  يميمع يه  عله  مجهعيلل مجت هعة  يمجع صهي    عج م جعةمضزعوليجيميع مجيم ع مل  -

  يا مج  ط ت عةل   أسلي  مجية  يمجشةي   ج ي  ت عةم  وة  مج المجتيةجز 
تل عأثية ميمع ز عل  مجعيلل    عج  مجيتلي  مجعيليتي  جتع ج عوليجيميع مجيم ع م جعةمض مسعخامل  -

يم هعتههعل  إاخههع   يهه  م سههعجي  مجتخعلوهه  علهه  مجيتليهه  مجعيليتيهه  يعههال م ععتههعا علهه   ةي هه  
 يم ا ج   عتشيع  تع مجع ايط يمجع يية مجعة ي . 

 الكممات المفتا ية:
علتي  مجتة ل   –مجع صي  مجتيةجز -مجت عةم  مج ةوي  –مجيم ع م جعةمض عوليجيميع 

  م عاماي 
 
 
 

 


