
 هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام                           
 م2019 – 2018للعام الدراسي                                           

 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الرابع                                
 (4 -حنو إعداد جيل حبثي واعد )                                              

 خانيونس: مديرية 

وان   عن  حث  ب   ب 
 سلوكيات طالب المدارس الثانوية على "PUBGE"لعبةانعكاسات ممارسة 

 ".مدرسة اإلسراء دراسة حالة " 
ي  
حث  ق  الب  رب  اء الف   :ا عض 

 صالح حسام صالح شقورة   فادي دمحم عودة زعرب

 علً جبر أبو صبحة محمود نهاد حسن زعرب  أحمد خالد حام عابدٌن
 

حث    رف  علي الب  علم المش 
الم

 حمد فؤاد الهباشأاألستاذ / 

 االسراء الثانوية بنينمدرسة 
 

 تاريخ االنتهاء على اعداد البحث

 م2019/3/26



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 هشكلة البحث

 :تحاول الدراسة الحالٌة اإلجابة على السؤال الرئٌس اآلتً 
"  على سلوكٌات طالب المدارس الثانوٌة  "PUBGE"ما انعكاسات ممارسة لعبة  •

 "  مدرسة اإلسراء دراسة حالة 

 :وٌتفرع من السؤال الرئٌس األسئلة الفرعٌة التالٌة
 على االنضباط الصفً؟  "PUBGE"ما تأثٌر ممارسة لعبة   1

 على المهارات االجتماعٌة؟ "PUBGE"ما تأثٌر ممارسة لعبة   2

ما أكثر السلوكٌات الخاطئة التً ٌسلكها طالب مدرسة اإلسراء الثانوٌة بنٌن   3

 من وجهة نظر أولٌاء األمور؟ "PUBGE"الذٌن ٌمارسون لعبة 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 أهوية البحث

 
 :ومنها بالموضوع العالقة وذات المعنية الجهات البحث هذا من يستفيد قد
جراء فيها والتوسع الدراسات من النوع هذا استكمال في لمباحثين الطريق تمهد .1  وا 

 .الدراسات من المزيد
 .والمهتمون  والباحثون  األمور وأولياء والمعممون  التربويون  اإلداريون  .2
 السموك في التغير ظاهرة لبيان رؤية تقدم كونها المدارس في التربويين المرشدين .3
 .الخاطئة السموكيات من الحد وكيفية المدارس في



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 حدود البحث

 "PUBGE"البوبجي لعبة ممارسة عن الناجمة السموكية األضرار البحث هذا يتناول / الموضوعية الحدود•

 .المدرسي االنضباط عمى
 .م2019/2018 الدراسي العام من الثاني الدراسي الفصل في البحث تطبيق تم /الزمنية الحدود•
 .يونس خان بمحافظة الثانوية اإلسراء مدرسة / المكاني الحد•

 محافظة مدارس في والمعممين التربويين المرشدينو  بنين الثانوية االسراء مدرسة طالب / البشري  الحد•
   يونس خان



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 هنهجية البحث
 

 تأثير دراسة عمى القائمة األبحاث من النوع هذا مثل لمالئمته الوصفي المنهج البحثي الفريق اتبع لقد
 .تفسيرها ومحاولة الطالب سموكيات عمى "PUBGE" لعبة ممارسة

 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 أدوات البحث

 في ورد مما مستفيدا   الدراسة أداة تصميم تم اإللكترونية باأللعاب الصمة ذات األدبيات مراجعة بعد •
 ومجال والتعميم التربية مجال في الخبراء من مجموعة عمى األداة ُعرضت ثم السابقة، الدراسات بعض
  .صدقها من التأكد بهدف المعمومات تقنية

 :يأتي كما وذلك محاور ثالثة عمى موزعة (فقرة 27 ) من االستبانة تكونت •
 والمرشدون  المعممون  نظر وجهة من الصفي االنضباط عمى "PUBGE" لعبة ممارسة تأثير محور1.

 (فقرة  16 )  .التربويون 
   .األمور أولياء نظر وجهة من االجتماعية المهارات عمى "PUBGE" لعبة ممارسة تأثير محور2.
 (فقرة  11 )



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 نتائج البحث

 اإلسراء مدرسة طالب سموكيات عمى“PUBGE“ البوبجي لعبة من لألثر الوصول في الباحث استخدم وهنا
 اإلسراء مدرسة في والمعممون  التربوي  ولممرشد األمور ألولياء والموجهتين المعدتين االستبانتين الثانوية،
 :التالي النحو عمى البحث أسئمة عمى أجابت والتي الثانوية،

 
   الصفي؟ االنضباط عمى “PUBGE“ لعبة ممارسة تأثير ما :األول بالتساؤل متعمقة نتائج 

  لعبة المستخدمون  الطالب أن عمى الدراسة بينت “PUBGE“  االفتراضي العام تطبيق يحاولون 
 .واقعهم في

  لعبة ممارسي أن الدراسة بينت " “PUBGE“عمى تؤثر مرضية بحاالت يصابون  طويمة فترة 
 .الصفية الغرفة داخل سموكياتهم عمى يؤثر مما الدراسي تحصيمهم

  لعبة ممارسي أن الدراسة أكدت “PUBGE“  إلى بعضهم عند تصل لدرجة بإدمان يصابون 
 .الدراسية المقاعد عن العزوف



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 االجتماعية؟ المهارات عمى "PUBGE" لعبة ممارسة تأثير ما :الثاني بالتساؤل متعمقة نتائج
 .االجتماعي محيطه عن الطالب تعزل  "PUBGE" لعبة ممارسة أن الدراسة أكدت •
 .باآلخرين االختالط وعدم الوحدة إلى يميمون  "PUBGE “ لعبة ممارسي أن الدراسة أكدت •
 األمور أصغر عمى العصبية منها نفسية بأمراض يصابون PUBGE" “ لعبة ممارسو أن الدراسة بينت •

 .الناس بين االختالط عن عزوف في تجعمهم مما
 الثانوية اإلسراء مدرسة طالب يسمكها التي الخاطئة السموكيات أكثر ما :الثالث بالتساؤل متعمقة نتائج•

 األمور؟ أولياء نظر وجهة من PUBGE" “ لعبة يمارسون  الذين بنين
 زمالئهم ومع إخوانهم مع العنف إلى يميمون PUBGE" “ لعبة الممارسين الطالب أن الدراسة بينت •

 .المدرسة داخل
 .البيتية واجباتهم في اإلهمال إلى يميمون  PUBGE "" لعبة الممارسين الطالب أن الدراسة بينت •
 والمعب زمالئهم مشاركة عدم إلى يميمون PUBGE " “ لعبة الممارسين الطالب أن الدراسة أكدت •

 .المدرسة داخل معهم



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 تىصيات البحث

  :يأتي ما منها نستخمص التي التوصيات أهم من أن

   .ومضمونها االلكترونية (PUBG) الـبوبجي لعبة األمور أولياء متابعة ضرورة•

 عن ناتج الصفي االنضباط في خاطئ سموك ألي األمور وأولياء المدرسة قبل من متابعةال ضرورة•

 .االلكترونية (PUBG) البوبجي لمعبة ممارسين طالب

 البوبجي لعبة ممارسة من تغيرت طالب لسموكيات والمدرسة األمور أولياء قبل من الجادة المتابعة•

(PUBG) االلكترونية. 


