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 هشكلة البحث 

 السؤال الرئيس
اإلمام الشافعي مدرسة بالصف العاشر ما أثر الضوضاء عمى التحصيل الدراسي لدى طمبة 

 الحد منها من وجهة نظر المعممين؟وسبل  الثانوية
 

 :الفرعية األسئمة 
ما أثر الضوضاء عمى التحصيل الدراسي لدى طمبة الصف العاشر بمدرسة االمام الشافعي   - 1

 الثانوية من وجهة نظر المعممين ؟
 مستوى داللة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة عند هل   - 2 

( α ≤  0.05)  عمى التحصيل الدراسي لدى طمبة الصف العاشر بمدرسة االمام ألثر الضوضاء
 (.مسائي  –صباحي ) الشافعي الثانوية تبعًا لتوقيت الفصل الدراسي 

ما سبل الحد من أثر الضوضاء عمى التحصيل الدراسي لدى طمبة الصف العاشر بمدرسة   - 3
 االمام الشافعي الثانوية من وجهة نظر المعممين  ؟
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 اف البحثأهد 

 :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية
الصف العاشر أثر الضوضاء عمى التحصيل الدراسي لدى طمبة معرفة  - 1

 .المعمميناإلمام الشافعي الثانوية وسبل الحد منها من وجهة نظر بمدرسة 
الكشف عن داللة الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة عند مستوى  - 2

ألثر الضوضاء عمى التحصيل الدراسي لدى طمبة الصف  (α ≤  0.05 )داللة
 (.توقيت الفصل الدراسي)العاشر بمدرسة اإلمام الشافعي الثانوية تعزى لمتغير 

إلى سبل الحد من أثر الضوضاء عمى التحصيل الدراسي لدى طمبة التوصل  - 3
 .الصف العاشر بمدرسة اإلمام الشافعي الثانوية



 

 .المنهج الوصفي التحميميالمنهج المستخدم هو 
المنهج "من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون باستخدام المنهج الوصفي التحميمي وهو 

الذي يدرس ظاهرة أو حدثا أو قضية موجودة حاليًا يمكن الحصول منها عمى معمومات تجيب 
 (.77: 2012أبو رحمة، )عن أسئمة البحث دون تدخل من الباحث فيها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

اقتصر البحث عمى دراسة أثر الضوضاء عمى التحصيل / الموضوعي الحد  - 1
الحد منها العاشر بمدرسة االمام الشافعي الثانوية وسبل لدى طمبة الصف الدراسي 

 .المعممينمن وجهة نظر 
االمام الشافعي جميع معممي مدرسة اقتصرت الدراسة عمى / البشري الحد  - 2

 .الثانوية
 .اقتصرت الدراسة عمى مدرسة اإلمام الشافعي الثانوية/ المكاني الحد  - 3
 – 2018الدراسي في العام قام الباحثون بإجراء الدراسة / الزماني الحد  - 4

 .م  2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
: 

مدرسًا لمعام (  19)الثانوية وعددهم معممي مدرسة االمام الشافعي جميع 
 م 2019- 2018الدراسي 

(  19)جميع معممي مدرسة االمام الشافعي الثانوية وعددهم : البحث عينة 
 م 2019- 2018مدرسًا لمعام الدراسي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 المعممين استبانة 
 :قام الباحثون بتصميم أداة الدراسة عمى النحو اآلتي

( والشعب التي يدرسها االسم )عبارة عن معمومات شخصية عن المستجيب : القسم األول
 (20)والقسم الثاني عبارة عن محاور االستبانة وقد بمغ عدد فقراتها بعد صياغتها النهائية 

 : وهي لثالثة مجاالتمقسمة فقرة،  
 .تأثير ضوضاء البيئة المحيطة عمى التحصيل الدراسي لمطمبة : المجال األول  - 1
 .تأثير ضوضاء البيئة المدرسية الداخمية عمى التحصيل الدراسي لمطمبة: المجال الثاني  - 2
 .التأثير المشترك لمضوضاء بصفة عامة عمى التحصيل الدراسي لمطمبة: المجال الثالث   - 3

عمى تأثير ضوضاء البيئة سؤال مفتوح لممعممين عن سبل الحد من عن عبارة : والقسم الثالث 
 .لطمبة  الصف العاشر بمدرسة االمام الشافعي الثانويةالتحصيل الدراسي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

تؤثر الضوضاء سمبًا عمى التحصيل الدراسي لطمبة الصف العاشر بمدرسة االمام  – 1
عمى الترتيب األول مجال تأثير الشافعي الثانوية من وجهة نظر المعممين  وحصل 

التأثير المشترك ، ثم تأثير البيئة المحيطة ، ثم مجال ضوضاء البيئة المدرسية الداخمية 
 .لمضوضاء 

بسبب الطالب  في الحصة الدراسيةتقل قدرة الطمبة عمى التركيز أثناء الشرح "  - 2
 .المشاغبين

الكثافة الصفية من الضجيج والضوضاء مما يؤثر عمى التحصيل الدراسي تزيد   - 3
 ".  لمطمبة

   "تؤثر ضوضاء البيئة المحيطة بالمدرسة عمى التحصيل الدراسي لمطمبة  " - 4
يتأثر الطمبة بضوضاء البيئة المحيطة بدرجة أكبر في الصفوف ذات النوافذ " - 5

 "   .مكسورة الزجاج
أكثر من  التحصيل الدراسي لمطمبةالضوضاء من داخل الصف عمى تأثير "  - 6

 ". ضوضاء البيئة المحيطة بالمدرسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

فروق ايجابية لصالح الفترة الصباحية في زيادة أثر الضوضاء عمى التحصيل وجود » تبين 
 .»الدراسي لمطمبة 

تزداد ضوضاء البيئة المحيطة في الفترة الصباحية عن الفترة المسائية بمدرسة االمام 
 ." الشافعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .عدد الطالب في القاعات الدراسية تقميل  - 1
الطمبة في حمالت لتوعية المواطنين وأصحاب الورش المحيطة بالمدرسة مشاركة  - 2

 .التعميميةبمخاطر الضوضاء عمى العممية 
اصالح الزجاج المكسور لنوافذ الصفوف لتقميل تأثير الضوضاء عمى التحصيل  – 3 

 .الدراسي لمطالب
 .  األشجار الكثيفة عمى جانبي الطريق ألنها تعمل عمى امتصاص الصوتزراعة  - 4  
براز دور الطمبة لمحد من هذه تفعيل  - 5 اإلذاعة المدرسية لتوضيح مخاطر الضوضاء وا 

 . الظاهرة بهدف زيادة التحصيل الدراسي لهم 
المجتمع المحمي ومجمس أولياء األمور ومديرية التربية والتعميم والوزارة مشاركة  - 6

بمسئوليها في وضع حمول تناسب مدرسة األمام الشافعي وطمبتها لتقميل أثر الضوضاء 
 .عمى التحصيل الدراسي لطمبة المدرسة

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :أهم التوصيات  
 :في مجال السياسات العامة: أواًل 

 : دعوة المسئولين إلى 
عمى نشر الوعي البيئي في المجتمع واتخاذ االجراءات الالزمة لتدريس قانون البيئة وسالمتها  في العمل  - 1

 .المدارس والجامعات 
اإلجراءات و التدابير الرادعة و الكفيمة  بمعاقبة  كل من يتسبب في حدوث الضوضاء بأي شكل من اتخاذ  - 2

 . االشكال 
 

 :في مجال البيئة الفيزيقية المدرسية : ثانيًا 
 .مواقع مناسبة لممدارس الجديدة بعيدًا عن مصادر الضوضاء اختيار  - 1
التصميم "تصميم المباني المدرسية ، احد المتطمبات األساسية التي يجب أن تؤخذ بنظر االعتبار هو عند  - 2

وذلك من اجل السيطرة عمى الضوضاء وتقميل تأثيرها السيما الضوضاء الخارجية لعدم إمكانية السيطرة "  الصوتي
 .  عمى مصدرها

 .وضع مولدات الكهرباء في غرف خاصة بعيدة عن الغرف الدراسية  - 3
 .   من األفضل أن يكون لكل شباك زجاج مزدوج: الشبابيك  - 4
مواصفات عالية المواد العازلة لمصوت التي تستخدم في الجدران والسقوف واألرضيات لتقميل استخدام  - 5

 .  الضوضاء في المبنى والغرفة الصفية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


