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 مشكلة البحث

 : الدراسة فً اإلجابة على السؤال الرئٌس التالًتتحدد مشكلة 
ما عالقة الضغوط المدرسية التي يشعر بها طالب الصف العاشر األساسي في مدرسة 

 ؟شهداء النصيرات الثانوية للبنين بالتحصيل الدراسي
 -:وٌتفرع عن هذا السؤال الرئٌس ما ٌلً

 

مستوى الضغوط المدرسٌة التً ٌتعرض لها طالب الصف العاشر فً مدرسة ما -1

 ؟للبنٌنشهداء النصٌرات الثانوٌة 
 
هل توجد عاللة بٌن الضغوط المدرسٌة لدى طالب الصف العاشر فً مدرسة شهداء -2

 النصٌرات الثانوٌة للبنٌن ومستوى التحصٌل الدراسً؟



 أهداف البحث

التعرف إلى مستوى الضغوط المدرسٌة التً ٌعانً منها طالب -1

 .الصف العاشر فً مدرسة شهداء النصٌرات الثانوٌة للبنٌن
 
الكشف عما إذا كان هنان عاللة بٌن الضغوط المدرسٌة لدى -2

طالب الصف العاشر فً مدرسة شهداء النصٌرات الثانوٌة للبنٌن 
 .  ومستوى التحصٌل الدراسً



 أهمية البحث
المعرفة حول مستوى إلى لد تضٌف الدراسة نتائج جدٌدة -1

 .الضغوط المدرسٌة لدى الطالب وعاللتها بالتحصٌل الدراسً
 
لد تسهم الدراسة فً مساعدة مدراء المدارس فً تحسٌن  -2

 .الجو المدرسً
 
إلى مصادر الضغوط التعرف لد تفٌد هذه الدراسة   -3

 .وتأثٌرها على الطالب



 مصطلحات البحث

حالة من عدم التوازن، تنشأ لدى التلمٌذ : "بأنها( 2006: طه)ٌعرفها :الضغوطات المدرسية

عندما ٌمارن بٌن الموالف البٌئٌة وبٌن ما ٌملن من إمكانات ومصادر شخصٌة واجتماعٌة، 

 (.182: 2006: طه" )ٌصاحب تلن الحالة أعراض فٌسٌولوجٌة نفسٌة وسلوكٌة سلبٌة
حالة من التوتر والضٌك ٌتعرض لها التالمٌذ فً مختلف : "بأنها( 2009:لطفً)وٌعرفها 

المراحل الدراسٌة، وذلن لعدم مالئمة مطالب المحٌط الذي ٌعٌش فٌه هؤالء التالمٌذ ولدراتهم 

 (.3: 2009: لطفً" )وإمكاناتهم
 

تجاوب الفرد مع األحداث الوالعة علٌه فً المدرسة سواء كانت  :الباحثون إجرائياويعرفها 

 .  هذه األحداث ناتجة من ناحٌة الزمالء أو المعلمٌن أو البٌئة المدرسٌة أو المنهاج الدراسً
 



 مصطلحات البحث

 
مدى استٌعاب التالمٌذ لما : "بأنه( 2000: عالم)يعرفه : التحصيل الدراسي

:  2000: عالم")تمت دراسته وتعلمه من خبرات معٌنة فً مادة دراسٌة معٌنة
102.) 

الطالب فً نهاٌة الفصل علٌه ٌحصل المعدل الذي  :ويعرفه الباحثون إجرائيا
 .  الدراسً األول



 الدراسات السابقة

 .الضغوط النفسٌة واالحتراق النفسً لدى طالبات الجامعة( 1997)دراسة شمٌر .1

 

تحلٌل و تمٌٌم العبء الدراسً لطالب جامعة أم المرى و عاللته 1994)  )دراسة الزهرانً . 2 

 .بالمعدل الدراسً
 
دراسة مسحٌة ممارنة ألهم مشكالت طالب وطالبات الكلٌات المتوسطة 1993) )المرسى دراسة .3

 .فً سلطنة عمان
 
بٌنهما و ذلن على عٌنة من الطالب والعاللة الدافعٌة العامة والتوتر النفسً  (1993)دراسة الدٌب.4

 ." عاملٌةدراسة "المعلمٌن 
 
 .تأثٌر األحداث السلبٌة على المراهمٌن (Larson & Ham,1993)دراسة .5
 



 الدراسات السابقة

من الدراسات السابمة األهمٌة الكبرى التً ٌنفرد فٌها موضوع الضغوط النفسٌة لدى ٌتبٌن -

 .الطلبة لما لهم من دور أساسً فً المجتمع ولما تسببه من ضرر بالفرد والمجتمع

 

تتطرق الدراسات إلى الضغوط المدرسٌة التً ٌعانً منها الطالب الغزي خاصة فً لم -

 .حسب رأي الباحثون –المدارس الثانوٌة باعتبارها النموذج األمثل 

 
الدراسات التً تناولت فئة الطلبة الجامعٌٌن إلى وجود عاللة بٌن انخفاض الدافعٌة توصلت -

 .وما ٌتعرض له الطالب من مصادر ضغوط داخل البٌئة الجامعٌة
 
كما اختلفت . السابمة فً توظٌفها أدوات الدراسة والمعالجة اإلحصائٌةتنوعت الدراسات  -

.  الدراسات السابمة فً األهداف والفروض والعٌنة واألسالٌب االحصائٌة والنتائج والمتغٌرات

 .بحثهولمد استفاد الباحث من هذه االختالفات بما ٌخدم 
 



 منهجية البحث

استخدمت الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً الذي ٌساعد فً 

التعرف على عاللة الضغوط المدرسٌة بالتحصٌل الدراسً لدى 

 .الثانوٌةطالب الصف العاشر فً مدرسة شهداء النصٌرات 



 حدود البحث

تناولت هذه الدراسة موضوع الضغوط المدرسٌة  :الحد الموضوعي

التً ٌتعرض لها طالب الصف العاشر األساسً وعاللتها بتحصٌلهم 

الدراسً، وتشمل ضغوط الزمالء، والمعلمٌن، والبٌئة المدرسٌة، 

 .والمنهاج الدراسً
 

تمتصر الدراسة على طالب الصف العاشر االساسً فً  :الحد المكاني

 .  مدرسة شهداء النصٌرات الثانوٌة للبنٌن
 
حدد الباحثون الدراسة بالفترة الزمنٌة للعام الدراسً  :الحد الزماني 

2017-2018. 



 البحثعينة   وجمتمع 

 :مجتمع الدراسة: أولا 
من طالب الصف العاشر فً مدرسة شهداء النصٌرات الثانوٌة والبالغ  ٌتكون

 (.270)عددهم 
 

ا   :عينة الدراسة : ثانيا
اختار الباحثون العٌنة بالطرٌمة المصدٌة المدرسة المذكورة لدراستهم فٌها، ولكً 

تكون بمثابة تغذٌة راجعة للمدرسة ولتخفٌف الضغوط عن الطالب، وتم سحب 

طالب ومن خاللها ( 106)والتً بلغت األصلً عٌنة عشوائٌة من المجتمع 
 .سٌتم التأكد من تأثٌر الضغوطات المدرسٌة على التحصٌل الدراسً



 أدوات البحث

 ( 4)عبارة موزعة على ( 48)تصمٌم استبانة، ولد تكونت من تم

 :كاآلتًوهً مجاالت 

 ،(عبارة 12)ضغوط المعلمٌن ، ( عبارة 12)الزمالء ضغوط      

 (.عبارة 12)المنهاج الدراسً، (عبارة  12)البٌئة المدرسٌة     

 
 عالمات المعلمٌن للفصل الدراسً األولسجالت. 

 



 نتائج البحث
:ويمكن تلخيص ما توصلت إليه الدراسة من نتائج كالتالي  

هنان موافمة بدرجة متوسطة على الضغوط المدرسٌة لدى طالب الصف العاشر فً -1  
(.47.0157)% شهداء النصٌرات الثانوٌة للبنٌن وبوزن نسبًمدرسة   
بٌن الضغوط  α ≤ 0.05توجد عاللة ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة ال -2

المدرسٌة لدى طالب الصف العاشر فً مدرسة شهداء النصٌرات الثانٌة للبنٌن و مستوى 
 .التحصٌل الدراسً

الضغوط المدرسية الناتجة "أكثر مصادر الضغوط المدرسٌة شٌوعا هو المجال الرابع -3

الضغوط المدرسية الناتجة عن "ثم ( 57.6)% بوزن نسبً  "عن ضغوط المنهاج 

الضغوط المدرسية الناتجة عن "ثم (  46.7)% بوزن نسبً  "ضغوط البيئة المادية

الضغوط المدرسية الناتجة عن ضغوط "ثم ( 46.6)% بوزن نسبً  "ضغوط المعلمين
 (37.1627)%بوزن نسبً " الزمالء



 تىصيات البحث

-:إن الدراسة الحالية توصي بجملة من التوصيات وهي  
إعادة النظر من لبل صانعً المرار فً وزارة التربٌة والتعلٌم فٌما ٌتعلك بالمنهاج  -1

.المدرسً  
إعداد دورات تدرٌبٌة لزٌادة لدرة المعلمٌن على التعامل مع الطالب بصورة تربوٌة بما  -2

.ٌوفر راحة نفسٌة للطالب  
.إلرار نظام التحفٌز و إٌجاد مكافئات مادٌة ومعنوٌة للمعلمٌن والطالب -3  
رفع المستوى االلتصادي واالجتماعً للمعلمٌن نظرا لعظم مسؤولٌاتهم وعلٌه ال بد  -4

للمعلم والطالب أن ٌعمل فً جو ٌسوده االستمرار النفسً، وتحٌٌد التعلٌم عن التجاذبات 
.السٌاسٌة  
.ضرورة خفض أعداد الطالب فً الفصول الدراسٌة -5  
 .  ضرورة استغالل االجازات من أجل التخفٌف من الضغوط عن الطالب ولو بشكل نسبً -6


