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 م 8102/8102تاجوراء  المؤتمر العلمي الثاني للمعلمين

 

 وانــــــــــــبحث بعن
المعوقات التي تواجه ممارسة األنشطة المدرسية من وجهة نظر مديري ومعلمي النشاط 

 بلدية  زليتنبواألخصائيين االجتماعيين بمدارس المرحلة الثانوية 
 

 إعداد : تجديده أبوسيف أحمد
 زليتن  -الجامعة األسمرية اإلسالمية -محاضر بكلية اآلداب 

 الثاني عشر . المشاركة : محور
 

 البحث: ملخص
ث إلــم معر ــة المعوقــات التــي تواجــه ممارســة األنشــطة المدرســية مــن وجهــة نظــر ـــــــــــــــــــــيهــدف البح    

مـــديري ومعلمـــي النشـــاط واألخصـــائيين االجتمـــاعيين بمـــدارس المرحلـــة الثانويـــة التابعـــة لبلديـــة زليـــتن  كمـــا 
وجهـة نظـر أ ـراد العينـة حـو  لـله المعوقــات يهـدف إلـم الكشـف علـم ال ـرو  لات الداللـة اإلحصـائية  ـي 

  يالمـنه  الوصــ  سـتخدم  ـي لـلا البحـثاوقـد نـو  العمـ    و سـنوات الخبـر،   و   ) الجـنس اتحسـب متييـر 
ومعلمـــي النشـــاط واألخصــائيين االجتمـــاعيين بالمـــدارس الثانويـــة  يريجتمـــل البحـــث مـــن جميــل مـــدتكــون مو 
   كما قامـت الباحثـة باالعتمـاد علـم االسـتبانة كـ دا، 64والبالغ عددلم )  تابعة لل ر  اليربي لبلدية زليتنال

  توصــ  البحــث Spssلجمــل البيانــات  وبعــد المعالجــة اإلحصــائية باســتخدام برنــام  الحزمــة اإلحصــائية )
 إلم النتائ  اآلتية :

 لعينة .توجد العديد من المعوقات التي تواجه ممارسة األنشطة المدرسية من وجهة نظر أ راد ا 
 ب ولياء األمور    تليها المعوقات المرتبطةمكانيات المادية المرتبة األولماحتلت المعوقات المرتبطة باإل

  أما المرتبة الرابعة كانت ثة المعوقات المرتبطة بالمتعلمينو ي المرتبة الثال والمجتمل المحيط 
 المعوقات المرتبطة بالمعلمين .  و ي المرتبة الخامسة وقات المرتبطة باإلدار، المدرسيةللمع

  ال توجد  رو  لات داللة إحصائية  ي وجهة نظر أ راد العينة حو  المعوقات التي تواجه ممارسة
 نو  العم    و سنوات الخبر،   و ) الجنس    اتاألنشطة المدرسية حسب متيير 
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 ة:ــــــــــــــــــــــــمقدم  
حظي بالتمام كبير من  الليو   همًا من جوانب العملية التعليميةتمث  األنشطة المدرسية جانبًا م    
  من آثار  ّعالة  ي عملية التربية  القائمين علم العملية التعليمية ." وللك لما لألنشطة المدرسية ـــــــــــــــقب

طالب    من خال  ممارسة ال 1)"المواد الدراسيةولي ت و  أحيانًا آثار التعليم  ي حجر، الدراسة عن طري  
لن س  شبا  حاجاتهم الن سية كاالنتماء والثقة باا  من التعبير عن موالبهم و  للك لألنشطة المدرسية يمكنهم
خدمت األنشطة المدرسية ستاوقد  د، علم التكيف اللاتي واالجتماعي   والمساعرواالستقال  وحرية الت كي

 كتشخيص لبعض االضطرابات الن سية .حيان  ي بعض األ
 النشاطات المدرسية لي البرام  التي يتم تنظيمها داخ  المدرسة وخارجها  لتحقي  تكام  البرنام      

  لتنمية خبرات الطالب  ي جميل النواحي الجسمية  العقلية  ي مل المنال  والمقررات المدرسيةالتعليم
ل نه وبالنظر إلم الواق إنالا بإيجاز لألنشطة المدرسية األلمية التي لكر وعلم الرغم من   2)  والوجدانية

الممارسة وااللتمام بهله األنشطة  وقد يكون وراء للا القصور وجود  إن لناك جوانب قصور واضحة  ي 
 ممارسة لله األنشطة داخ  المؤسسات التعليمية . قات التي تقف عائقًا أمامبعض المعو 

تواجه ممارسة  األنشطة المدرسية سب  رأت الباحثة ضرور، التعرف علم المعوقات التي مابناًء علم      
 بلدية زليتن.بومعلمي النشاط واألخصائيين االجتماعيين بمدارس المرحلة الثانوية  من وجهة نظر مديري

 ة البحث:ــــــــــــــــمشكل
 يمكن تحديد مشكلة البحث  ي التساؤالت اآلتية :  

مالي المعوقات التي تواجه ممارسة األنشطة المدرسية من وجهة نظر مديري ومعلمي النشاط  .0
 واألخصائيين االجتماعيين بمدارس المرحلة الثانوية بزليتن ؟

ل  لناك  رو  لات داللة إحصائية  ي وجهة نظر مديري ومعلمي النشاط  واألخصائيين االجتماعيين  .8
األنشطة المدرسية بمدارس المرحلة الثانوية بزلين حسب متيير  حو  المعوقات التي تواجه ممارسة

 الجنس؟ 
االجتماعيين  صائيينمديري ومعلمي النشاط واألخ   لات داللة إحصائية  ي وجهة نظرلناك  رو  ل  .3

المرحلة الثانوية بزليتن حسب متيير  ممارسة األنشطة المدرسية بمدارس التي تواجه اتــحو  المعوق
  ؟سنوات الخبر،

ل  لناك  رو  لات داللة إحصائية  ي وجهة نظر مديري ومعلمي النشاط  األخصائيين االجتماعيين  .6
حو  المعوقات التي تواجه ممارسة األنشطة المدرسية بمدارس المرحلة الثانوية بزليتن حسب متيير 

   ماعيأخصائي اجتو  ـــمعلم نشاط و  ـــم  ) مدير مدرسة ــــــــــــــــــــــــنو  الع
                                                           

 .61(، ص2002التجارب الدولية ،) القاهرة : دار السحاب .  -األدوار الوظيفيـــــــة  -عصـــــام توفيق قمر، األنشطة المدرسية والوعي البيئي األطر النظرية  (1)

 
 

 .2(، ص 7002الء عبدالحمـــــــيد، األنشطة المدرسية ، )عمان : دار اليازوري ،آ (2)
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 ث :ـــــــــــــــــــــــأهداف البح

علم المعوقات التي تواجه ممارسة األنشطة المدرسية من وجهة نظر مديري ومعلمي النشاط  التعرف .0
 واألخصائيين االجتماعيين بمدارس المرحلة الثانوية بزليتن .

االجتماعيين حو   واألخصائييني وجهة نظر مديري ومعلمي النشاط   التعرف علم داللة ال رو  .8
 مرحلة الثانوية بزليتن حسب متييرالمعوقات التي تواجه ممارسة األنشطة المدرسية بمدارس ال

 الجنس. 
حو   واألخصائيين االجتماعيين  ي وجهة نظر مديري ومعلمي النشاطالتعرف علم داللة ال رو   .3

األنشطة المدرسية بمدارس المرحلة الثانوية بزليتن حسب متيير  التي تواجه ممارسةالمعوقات 
 سنوات الخبر، .

التعرف علم داللة ال رو   ي وجهة نظر مديري ومعلمي النشاط و األخصائيين االجتماعيين حو   .6
المعوقات التي تواجه ممارسة األنشطة المدرسية بمدارس المرحلة الثانوية بزليتن حسب متيير نو  

 أخصائي اجتماعي  . -معلم نشاط  -مدير مدرسة العم . ) 
 أهمية البحث :

 األهمية النظرية :أواًل: 
  .التعرف علم ألم المعوقات التي تواجه ممارسة األنشطة المدرسية داخ  المدارس الثانوية بزليتن .0
 األلمية البالية التي تحتلها األنشطة المدرسية  ي العملية التعليمية . .8

 التطبيقية :األهمية ثانيًا: 
إن معر ة المعوقات التي تواجه ممارسة األنشطة المدرسية يمكن أن ي يد المسؤولين  ي قطا  التعليم  .0

 لوضل استراتيجيات للتيلب علم لله المعوقات والتقلي  منها.
ت تح نتائ  للا البحث المجا  أمام الباحثين للبحث  ي مجا  معوقات ممارسة األنشطة المدرسية  .8

 زليتن والمناط  األخرى. بلدية لما توص  إليه للا البحث وللك  ي باقي مدارس استكماالً 
يمكن القيام بورش عم  ومحاضرات توعوية لك  أطراف العملية نتائ  للا البحث من خال    .3

 التعليمية وكللك إشراك األلالي  ي لله الورش لزياد، التوعية ب لمية ممارسة األنشطة المدرسية.
علم البحث تيلية راجعة لك  من له عالقة بالنشاط المدرسي وللك بالكشف والتعرف قد يقدم للا   .6

 .المعوقات التي تواجه ممارسته
 الخروج ببعض التوصيات والمقترحات . .5

 حدود البحث :
بمدارس المرحلة الثانوية التابعة  وناالجتماعي ونالنشاط واالخصائي وومعلم ومدير  :حدود بشرية .0

 لمكتب ال ر  اليربي لبلدية زليتن.
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 المدارس الثانوية التابعة لمكتب ال ر  اليربي لبلدية زليتن . : حدود مكانية .8
 م. 8102 -8102العام الدراسي  :حدود زمانية   .3

 مصطلحات البحث:
إعاقة التخطيط أو التطور والتنمية ك   ع  أو ممارسة تكرس سلوكيات محدد، تؤدي إلم المعوقات: 

   3).مسار التقدم االجتماعي
مما : ك  ما يعترض سير عم  تن يل األنشطة المدرسية    وتعرف الباحثة المعوقات إجرائيًا بأنها

 بطء تحقيقه لأللداف واليايات التربوية المطلوبة . تم  ومن يؤدي إلم بطء سيره أو إعاقته
أعما  لي ك  ما يشترك  يه المتعلم داخ  المؤسسات التعليمية وخارجها  من األنشطة المدرسية : 

  عملية  نظامية أو غير نظامية  تعود عليه بمزيد من الخبرات التي تدعم تتطلب مهارات وقدرات عقلية
   4) تعلمه لموضوعات متنوعة .

ت التي يمارسها " عبار، عن مجموعة من الخبرات والممارسا يضًا بأنه:أويعرف النشاط المدرسي 
  ومن الممكن أن عملية مصاحبة للدراسة ومكملة لها  ولها ألداف تربوية متميز،  ولي التلميل ويكتسبها

   5)تتم داخ  ال ص  أو خارجه " 
أنشطة داخ  من ما يمارسه الطالب  ي ك ـــل وتعرف الباحثة األنشطة المدرسية إجرائيًا:   

حقي  ألداف العملية   لت  واستعداداتهموقدراتهم  ي مختلف المجاالت  و قًا لميولهم  المدرسة أو خارجها
 التعليمية . 

 ة :ــــــــــــــــدراسات سابق
لد ت لله الدراسة إلم البحث  ي واقل النشاط المدرسي ومعوقاته   (:2002دراسة )محمد الدخيل   -1

منطقة باالبتدائية والمتوسطة والثانوية والحلو  المقترحة لمشاكله من وجهة نظر مديري المدارس 
م االستبانة ك دا، لجمل   كما تم استخداتم استخدام المنه  الوص يو   المدينة المنور، التعليمية

  ة  ي تحقي  ألداف المنه  المدرسين للنشاط المدرسي ألميأالدراسة إلم  لت  وتوصالبيانات
معوقات : كثا ة ما توصلت إلم أن من ألم الـــــــ  كعم أكبر من المسؤولين عن التعليمويحتاج إلم د

  ةـــ  وعدم وجود وقت محدد لممارسة النشاطات المدرسيالبرنام  المدرسي  وطوله للطلبة والمعلمين
  6)وعدم تو ر اإلمكانات من حيث األدوات واللوازم لكثير من األنشطة المدرسية. 

لد ت إلم الوقوف ال علي علم واقل ممارسة المديرات إلدار، برام   (:2002دراسة ) رفعة اليامي  -2
 النشاط المدرسي  ي مدارس المرحلة االبتدائية  ومعر ة المعوقات التي تعي  إدار، النشاط عن تحقي 

                                                           
 .32   ص 7007 ،رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية اآلداب  ،)معوقات التنمية االجتماعية في اليمن  ،أحمد محمد قاسم عتيق(3)

 

 .48ص    7003،  الدار المصرية اللبنانية القاهرة:  )م المصطلحات التربوية والنفسية ،معج، ، زينب النجار حسن شحاته (4)
 

 .66( ،ص 8113الخريجي للنشر والتوزيل  دار :الرياض )ل   ــــــــالنشاط المدرسي وعالقة المدرسة بالمجتممحمد عبدالرحمن فهد الدخيل ، (5)

 

رسالة التربية وعلم  :الرياض )النشاط المدرسي ومعوقاته في منطقة المدينة المنورة التعليمية من وجهة نظر مديري المدارس ،محمد عبدالرحمن فهد الدخيل ،(6)

 .16،ص  (7007،   62النفس ، العدد
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علم االستبانة ك دا، لجمل البيانات   اعتمدتو   منه  الوص ي المسحيالالباحثة  استخدمتو   األدا ه
  وألم المعوقات التي رام  النشاط المدرسي بدرجة كبير،ن المديرات يمارسن إدار، بأ من نتائجهاو 

المعلمات بمتطلبات ضعف إلمام و   قناعة المعلمات بالنشاط المدرسي تواجه المديرات لي : ضعف
اء األمور ب لمية النشاط ة وجود ندوات توعية ألوليـــقلو   عليم  يما يتعل  بالنشاط المدرسيسياسة الت
قلة وجود دورات تدريبية للمديرات والمساعدات والمشر ات والرائدات  ي مجا  النشاط و   المدرسي

  7) المدرسي .
لد ت إلم التعرف علم المعوقات التي تحو  دون  :(2012دراسة ) ديما الشعباني:  -3

ألساسي الحلقة األولم تطبي  األنشطة المدرسية من وجهة نظر مديري المدارس  ي مرحلة التعليم ا
لت ــــــــ  وشموات الخبر،ـننس وســــــــــوكللك التعرف علم داللة ال رو  حسب متييري الج  بمدينة حمص

أنه ها   وقد أظهرت نتائجت االستبانة ك دا، لجمل البياناتــــــ  واستخدمرًا ومدير،ــــــــــــــــ  مدي31ة )ـــــالدراس
  حيث حازت المعوقات التي تحو  دون تطبي  األنشطة المدرسيةتوجد العديد من المعوقات التي 

مجتمل المحيط  ي وال   والمعوقات المرتبطة ب ولياء األمورات المادية المرتبة األولميتتعل  باإلمكان
تبطة   والمعوقات المر رتبطة بالمعلمين المرتبة الثالثة  بينما احتلت المعوقات المالمرتبة الثانية

  كما إلدار، المدرسية المرتبة الخامسة   ي حين نالت المعوقات المرتبطة بابالمتعلمين المرتبة الرابعة
حصائية  ي متوسطات تقديرات مديري مدارس توصلت الدراسة إلم أنه ال توجد  رو  لات داللة إ

  وسنوات الجنس يالتعليم األساسي الحلقة األولم لمعوقات تطبي  األنشطة المدرسية تعزى لمتيير 
  8) الخبر، .

 :التعقيب على الدراسات السابقة
  أي دراسة محلية الباحثة و ر لدىية  حيث لم تتمن الدراسات السابقة العرب اً استعرضت الباحثة عدد

كان لناك تقارب  ي التمامات وألداف تلك الدراسات مل التمامات وألداف البحث الحالي  ولقد أعطت و 
ات المتبعة   جراءلباحثة  ي تحديد مشكلة البحث واإلألبعاد المشكلة  حيث است ادت ا للباحثة وضوحاً 

اإلحصائية المناسبة  وصواًل إلم كي ية عرض ستخدمت   وكللك اختيار األساليب اوكللك األدا، التي 
  وترتيب نتائ  البحث .

جراءاته:  منهج البحث وا 
  : استخدمت الباحثة المنه  الوص ي .منهج البحث 
 : ومعلمي النشاط واألخصائيين االجتماعيين بالمدارس الثانوية التابعة  ير يمدجميل مجتمع البحث

 .م رد،  64عددلم ) ليتن   والبالغ لل ر  اليربي لبلدية ز 

                                                           
اإلمام محمد بن رفعة بنت هادي اليامي ، واقع إدارة برامج النشاط المدرسي في المدارس االبتدائية بمدينة الرياض ،)رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة  (7)

 ( .7002سعود اإلسالمية ،الرياض،

 

امعة ــــــي ،معوقات تطبيق األنشطة المدرسية من وجهة نظري مديـــــــــــري مدارس التعليم األساسي في مدينة حمــــــــــــــص،)مجلة جديما الشعبانـــــــــــ (8)

 . 66(، ص 7061، 1، العدد 32البعث ،المجلد 
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  : تماستمارتين ستثناء اب  مجتمل البحث م دراسة ك تينظرًا لصير حجم المجتمل    سعينة البحث 
   م رد،.66)العدد  تهما   صبحبيانلعدم استكما   لمااستبعاد

 ة من ـــــة المدرسيــــــــــــــــــــــــ  األنشطــــــــــــــــــــــــاد علم مقياس معوقات تطبيــــــــــــــــم االعتمــت ث :ـــــأداة البح
مرحلة التعليم األساسي الحلقة ب  والمطب  علم البيئة السورية  8105داد ) ديما الشعباني : ــــــــــــــــــــــإع

 .الليبية وكللك المرحلة الثانوية مته للبيئةءاألولم  وقد قامت الباحثة بإعاد، تقنينه للت كد من مدى مال
 صدق وثبات المقياس:

  حيث  05ستطالعية بليت )االمقياس وللك بتطبيقه علم عينة  تم التحق  من صد  وثبات 
  .  والتجزئة النص ية للثباتكرونباخ ل اأ  وأسلوب معادلة ستخدم الصد  الظالري ومعام  الصد  اللاتيأ

المقياس علم مجموعة من المحكمين  وللك للتحق  من  : قامت الباحثة بعرض الصدق الظاهري
  للا وقد قامت متها ألغراض البحثء  ومدى وضوحها ومالمضمون ال قرات  والحكم علم صياغتها
ضا ة من الباحثة بإدخا  التعديالت المت   عليها   بعض ال قرات. لحلف وا 

 حث:الصدق الذاتي ومعامل الثبات لمقياس الب
ين: الطريقة حسبت معامالت الصد  اللاتي  ومعامالت الثبات لمقياس البحث وأبعاده باستخدام طريقت  

   يوضح 0ل ا كرونباخ  والطريقة الثانية طريقة التجزئة النص ية  والجدو  رقم )أاألولم طريقة معام  
 لله المعامالت.

 وأبعاده: معامالت الصدق و الثبات  لمقياس البحث 1جدول 
 الصد  اللاتي التجزئة النص ية كرونباخ-ال ا عدد ال قرات األبعاد

 1.242 1.240 1.754 00 بالمعلمين المرتبطة المعوقات
 1.252 1.262 1.732 2 بالمتعلمين المرتبطة المعوقات

 1.268 1.231 1.712 2 المحيط المجتمل و موراأل ب ولياء المرتبطة المعوقات
 1.222 1.223 1.214 2 المادية باإلمكانيات المرتبطة المعوقات
 1.233 1.230 1.270 2 المدرسية باإلدار، المرتبطة المعوقات

 1.252 1.257 1.207 66 للمقياس كك 

ت    يالحظ أن مقياس البحث يتمتل بالصد  بدرجة عالية حيث كان0بالنظر إلم بيانات الجدو  رقم )   
% لمقياس 25% لجميل أبعاد مقياس البحث  وتجاوز 26قد تجاوزت مرت عة و معامالت الصد  اللاتي 

-ل اأقة البحث كك . كما تتمتل جميل األبعاد والمقياس كك  بالثبات حيث كانت معامالت الثبات بطري
  وأيضا كانت معامالت الثبات بطريقة التجزئة % لجميل أبعاد مقياس البحث71وزت كرونباخ مرت عة تجا

 % لجميل أبعاد مقياس البحث. 23مرت عة تجاوزت النص ية 
 الحزمة باستخدام برنام  االستبانة وتحلي  ت ريغ تم الوسائل االحصائية المستخدمة في البحث:

الوسائ  اإلحصائية  تم استخدامحيث  وللوصو  إلم نتائ  البحث  (Spss االجتماعية  للعلوم اإلحصائية
 اآلتية:  
 المعيارية  واألوزان النسبية. واالنحرا ات الحسابية المتوسطات .0
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 . النص ية التجزئة كرونباخ  وطريقة أل ا اختبار .8
 االختبار التائي للعينات المستقلة. .3
 ويتني. مان اختبار .6
 اختبار تحلي  التباين. .5
 كروسكا  واليس. اختبار .4
 اختبار لي ين. .7

 النتائج: مناقشةعرض و 
ومعلمي  مديري نظر وجهة من المدرسية ممارسة األنشطة تواجهالمعوقات التي  مالي التساؤل األول:

 واألخصائيين االجتماعيين بمدارس المرحلة الثانوية  بزليتن؟ النشاط
المعيارية  واألوزان النسبية لك   واالنحرا ات الحسابية ولإلجابة علم للا التساؤ  تم حساب المتوسطات
تية  الجداو  اآلوللمقياس كك  لدى عينة البحث  و  أبعاده قر، من  قرات مقياس البحث  ولك  بعد من 

 توضح للك.
  بالمعلمين المرتبطة بالمعوقاتالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري, والوزن النسبي للبعد المتعلق : 2جدول 

الوزن النسبي  الترتيب
% 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ال قرات

 1 المهام الملقا، علم عات  المعلمكثر،  1.787 8.873 75.2 5
 2 قلة الدورات التدريبية للمعلمين  ي مجا  النشاط المدرسي 1.682 8.260 26.7 1
 3  ي مجا  تنظيم النشاط المدرسي المعلمين بعض ضعف 1.522 8.656 20.2 3
 4 اليومية الدروس تيطية  ي النشاط ألوقات المعلم استيال  1.427 8.656 20.2 3
 5 النشاط المدرسي ب لمية المعلمين بعض قناعة ضعف 1.487 8.656 20.2 3

2 27.0 8.406 1.788 
 للتر يه النشاط المدرسي لو ب ن المعلمين بعض قناعة

 التسلية  قطو  
6 

9 52.0 0.773 1.763 
 غير الشريف التنا س يثير النشاط ب ن المعلمين بعض نظر،

 الطلبة لدى
7 

 8 للنشاط المدرسي التخطيط علم المعلمين قدر، ضعف 1.773 8.887 76.8 6
 9 النشاط المدرسي  ي الطلبة لمشاركة المعلم تنظيم ضعف 1.756 8.006 71.5 7
 10 للمعلم بالنسبة النشاط ألداف وضوح عدم 1.215 8.360 72.1 4

8 42.2 8.142 1.202 
 منهم ب لمية قناعة دون بالنشاط لزامياً إ المعلمين مشاركة

 11 المشاركة

 للبعد كك  1.422 8.382 77.4 
 المرتبطة بالمعوقات   تبين أن أغلبية األوزان النسبية ل قرات البعد المتعل  8من خال  جدو  رقم )  

   وللا يشير إلم أن أغلبية ال قرات علم للا البعد تعد من المعوقات التي تواجه%71تجاوزت  بالمعلمين
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 ب ن المعلمين بعض أ راد العينة    يما عدا ال قرتين )نظر، نظر وجهة من المدرسية ممارسة األنشطة
 منهم ب لمية قناعة دون بالنشاط الزامياً  المعلمين الطلبة  ومشاركة لدى غير الشريف التنا س يثير النشاط

للك إلم دراية  بعض المعلمين ب ن  و%. ويعز 42المشاركة   لم تتجاوز األوزان النسبية لهاتين ال قرتين  
نشطة المدرسية واستياللهم لهله ب لمية األ ا س الشريف بين الطلبة وقناعتهمالنشاط المدرسي يثير التن

 األنشطة واالست اد، منها لزياد، تنمية الطالب من جميل النواحي. 
 

 المرتبطة بالمعوقاتالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري, والوزن النسبي للبعد المتعلق : 3جدول 
 بالمتعلمين

الوزن  الترتيب
 النسبي %

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ال قرات

 12 اليومية الدروس علم المت وقين الطبة بعض التمام اقتصار 1.412 8.452 22.4 2
 13 النشاط المدرسي بمالية الطلبة وعي ضعف 1.502 8.428 22.6 1
 14 المدرسي النشاط  ي بالمشاركة الطلبة بعض استمتا  عدم 1.712 8.302 77.3 6
 بعين ؤخلت ال النشاط  ي المشاركة ب ن الطلبة اعتقاد 1.487 8.564 26.2 3

 الطالب تقويم  عند االعتبار
15 

 16 بالنشاط المدرسي الطبة التمام قلة 1.283 8.824 74.5 7
األنشطة  مجاالت بعض  ي الطلبة إمكانيات ضعف 1.440 8.638 20.0 5

 المدرسية
17 

 تجاه علم تحم  مسؤولياتهم ضعف قدر، بعض الطلبة 1.522 8.656 20.2 4
 األنشطة  ي المشاركة

18 

 تحصيلهم علم سلباً  يؤثر النشاط ب ن الطلبة بعض قناعة 1.215 8.052 78.1 8
 الدراسي

19 

 20 المدرسة به الطالب  ي يرغب اللى عدم تو ر النشاط 1.540 8.428 22.6 1
 للبعد كك  1.454 8.671 28.3 

   تبين أن جميل األوزان النسبية 3   من خال  جدو  رقم )بالمتعلمين المرتبطة للمعوقاتأما بالنسبة   
  وللا يشير إلم أن جميل ال قرات %78تجاوزت  بالمتعلمين المرتبطة بالمعوقاتل قرات البعد المتعل  

أ راد  نظر وجهة للمتعلمين من المدرسية ممارسة األنشطة علم للا البعد تعد من المعوقات التي تواجه
باحثة للك إلم عدم تو ر وتنو   األنشطة التي تزيد من رغبة الطالب  ي ممارستها داخ  الوت سر . العينة

 ب ن اليومية واعتقادلم  الدروس علم المت وقين الطبة بعض التمام ا  إلم جانب اقتصارالمدرسة وخارجه
النشاط  ب ن المعلمين بعض نظرًا  لقناعة  تقويمهم عند االعتبار بعين ال تؤخل النشاط  ي المشاركة

 سلبًا علم الطالب  ولد لديه تلك االعتقادات الخاطئة. للك نعكساو   للتر يه والتسلية المدرسي لو
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 المرتبطة بالمعوقاتالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري, والوزن النسبي للبعد المتعلق : 4جدول 
 المحيط المجتمعو  موراأل بأولياء

الوزن  الترتيب
 النسبي %

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ال قرات

 21 المدرسية ممارسة األنشطة أثناء ألبنائهم األمور أولياء ضعف متابعة 1.648 8.724 23.8 1
 المعر ي التحصي  لي المدرسة  ي مهمة الطالب  أن وراألم أولياء اعتقاد 1.612 8.724 23.8 1

  قط
22 

 23 بالنشاط المدرسي االلتمام  ي المحلي المجتمل إسهام ضعف 1.422 8.511 23.3 3
 24 الطالب ي يد الو   تر يهي أنه علم للنشاط األمور أولياء بعض نظر، 1.648 8.716 21.0 2
 المتعلقة كاالجتماعات  الندواتو  اللقاءات  ي المحلي المجتمل مشاركة عدم 1.427 8.656 20.2 4

 المدرسية بالنشاطات
25 

 26 األنشطة  تخطيط  ي المحلي للمجتمل المدرسة إشراك عدم 1.425 8.346 72.2 5
 27 لدى الطالب ضعف التحصي    ي يسهم ب نه للنشاط المحلي المجتمل نظر، 1.214 8.164 42.8 6
 28 المحلي  المجتمل مل العالقة تعزز التينشطة األ قلة 1.445 8.511 23.3 3
 للبعد كك  1.400 8.581 26.1 

  تبين أن 6   من خال  جدو  رقم )المحيط األمور والمجتمل ب ولياء المرتبطة للمعوقاتأما بالنسبة    
تجاوزت   المحيط المجتملو  األمور ب ولياء المرتبطة بالمعوقاتأغلبية األوزان النسبية ل قرات البعد المتعل  

 ممارسة األنشطة   وللا يشير إلم أن أغلبية ال قرات علم للا البعد تعد من المعوقات التي تواجه72%
 من وجهة نظر أ راد العينة   يما عدا ال قر، )نظر، المحيط المجتملر و مو األ ب ولياء المرتبطة المدرسية
لدى الطالب   لم يتجاوز الوزن النسبي لها   ضعف التحصي   ي يسهم ب نه للنشاط المحلي المجتمل

يعتقدون  الب ن المجتمل المحلي وأولياء األمور  ونالعينة مقتنع للك إلم أن أغلب أ راد ويعز %.  و 42
 هم قد يرجل إلم ممارستهم لألنشطة المدرسية .ئضعف تحصي  أبنا أن سبب

  
 

 
 
 
 

 المرتبطة بالمعوقاتالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري, والوزن النسبي للبعد المتعلق : 2جدول 
 المادية باإلمكانيات

الوزن  الترتيب
 النسبي %

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ال قرات



 

- 10- 
 

 29 للنشاط المدرسي المخصصة الميزانية  ضعف 1.664 8.202 23.2 1

2 28.6 8.773 1.686 
 المعلمين علم تشجل التي و المعنوية المادية الحوا ز قلة

 النشاط  ي ب اعلية المشاركة
30 

 31 المدرسة  ي الطالب كثا ة زياد، 1.425 8.638 20.0 6

 أنوا  لتطبي  بعض المدرسية بعض المرا   جالزية ضعف 1.572 8.406 27.0 4
 األنشطة

32 

 33 النشاط المدرسي لممارسة المخصصة األماكن قلة 1.632 8.751 20.7 3
 34 األنشطة المدرسية بعض تطبي  كل ة ارت ا  1.774 8.360 72.1 7
 35  ي النشاط االنخراط علم الطالب تشجل التي الحوا ز قلة 1.523 8.520 24.6 5
 36 النشاط الخاصة بممارسة المدرسة  ي المادية التجهيزات قلة 1.572 8.406 27.0 4
 27.8 8.407 1.545   

 بالمعوقــات   تبـين أن جميـل األوزان النســبية ل قـرات البعــد المتعلـ  5وبـالنظر إلـم نتــائ  الجـدو  رقــم )  
تعـد مـن    ولـلا يشـير إلـم أن جميـل ال قـرات علـم لـلا البعـد%72تجـاوزت  الماديـة باإلمكانيـات المرتبطـة

. وت سـر الباحثـة أ ـراد العينـةنظـر  وجهـة للمتعلمـين مـن المدرسـية ممارسـة األنشـطة المعوقـات التـي تواجـه
جالزية  للك إلم عدم وجود دعم مادي لألنشطة المدرسية من قب  المؤسسات الحكومية إلم جانب ضعف

علـم  من ش نها أن تؤثر سـلباً  وقلة االلتمام بتخصيص أماكن مناسبة ومالئمة لممارسة األنشطة المدرسية
 النشاط داخ  المؤسسات التعليمية وخارجها.  ي المتعلمين ب اعلية مشاركة

 المعوقاتالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري, والوزن النسبي للبعد المتعلق ب: 6جدول  
 للمقياس ككلو  المدرسية باإلدارة المرتبطة

الوزن  الترتيب
 النسبي %

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ال قرات

 37 للنشاط المدرسي تربوي دلي  وجود عدم 1.731 8.656 20.2 3
 38 بتطبي  النشاط المدرسي يسمح ال اليومي المدرسة نظام 1.731 8.656 20.2 3
 39 )ال نية..و  الثقا ية و الرياضية  ( المختل ة المدرسة لجان  اعلية ضعف 1.703 8.360 72.1 6
 40 المدرسية اإلدار، لدى للنشاط واضحة خطة عدم وجود 1.782 8.542 25.4 2
 41 مضموناً  و ليس شكالً  النشاط بتطبي  المدرسة قيام 1.584 8.452 22.4 1
 42 للنشاط المدرسي المدرسية اإلدار، متابعة ضعف 1.774 8.360 72.1 6
 43 اإلدار، المدرسية قب  من النشاط متابعة عنصر غياب 1.232 8.346 72.2 5
 44 غياب عنصر التقويم للنشاط المدرسي 1.727 8.612 21.3 4
 للبعد كك  1.782 8.662 20.4 

 بالمعوقات   تبين أن جميل األوزان النسبية ل قرات البعد المتعل  4وبالنظر إلم نتائ  الجدو  رقم )  
  وللا يشير إلم أن جميل ال قرات علم للا البعد تعد من %72تجاوزت  المدرسية باإلدار، المرتبطة
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للك إلم  ىويعز  أ راد العينة. نظر وجهة للمتعلمين من المدرسية ممارسة األنشطة المعوقات التي تواجه
ومتابعته  واالكت اء بمتابعة الجوانب المعر ية الصر ة   عدم التمام اإلدار، المدرسية بالنشاط المدرسي

 يعد ضمن المنال  التعليمية. علم أن النشاط المدرسي ال ينر يبعض المدوربما ينظر 

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري, والوزن النسبي ألبعاد مقياس المعوقات التي تواجه: 7جدول 
 وللمقياس ككل المدرسية ممارسة األنشطة

 األبعاد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الوزن النسبي % الترتيب
 بالمعلمين المرتبطة المعوقات 1.422 8.382 77.4 5
 بالمتعلمين المرتبطة المعوقات 1.454 8.671 28.3 3
 المحيط المجتمل و موراأل ب ولياء المرتبطة المعوقات 1.400 8.581 26.1 8
 المادية باإلمكانيات المرتبطة المعوقات 1.545 8.407 27.8 0
 المدرسية باإلدار، المرتبطة المعوقات 1.782 8.662 20.4 6
 للمقياس كك  1.455 8.644 28.8 

ممارسة  وزان النسبية ألبعاد مقياس المعوقات التي تواجه  أن جميل األ7تبين نتائ  الجدو  رقم )   
 المادية باإلمكانيات المرتبطة المعوقات  حيث احت  بعد %77وللمقياس كك  تجاوزت  المدرسية األنشطة

  تم ي تي  ي المرتبة الثالثة المحلي االمور والمجتمل ب ولياء المرتبطة المعوقات  يليها بعد المرتبة األولم
  وأخيرًا المدرسية باإلدار، المرتبطة المعوقات ي المرتبة الرابعة بعد   و بالمتعلمين المرتبطة المعوقاتبعد 

 . بالمعلمين المرتبطة المعوقاتي تي بعد 

ومعلمي النشاط  مديري نظر وجهة لناك  رو  لات داللة إحصائية  ي ل  الثاني:التساؤل 
المدرسية بمدارس المرحلة الثانوية   ممارسة األنشطة األخصائيين االجتماعيين حو  المعوقات التي تواجهو 

 بزليتن حسب متيير الجنس؟
للعينات المستقلة لك  أبعاد المقياس بعد الت كد من  االختبار التائي لإلجابة علم للا التساؤ  تم حساب

تجانس المجموعات باستخدام اختبار لي ين  ماعدا البعد المرتبط باإلمكانيات المادية  قد استخدم اختبار 
   توضح للك.2  وبيانات الجدو  رقم )دم تجانس المجموعات  ي للا البعدمان ويتني نظرًا لع

 
 
 

 لى مقياس البحث وأبعاده  وفق متغير الجنسداللة الفروق ع: 2جدول 

 العدد الجنس المعوقات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اختبار 
 لي ين

قيمة 
 االختبار 

الداللة 
 اإلحصائية

 بالمعلمين المرتبطة المعوقات
 3371. 9711. 3711. 1.885 8.342 21 لكور
 غير دا    1.823 8.828 23 إناث
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 بالمتعلمين المرتبطة المعوقات
 0.616 0.505 0.226 1.830 8.132 21 لكور
 غير دا    1.882 8.116 23 إناث

 ب ولياء المرتبطة المعوقات
 المحيط المجتمل و موراأل

 0.427 0.802 1731. 1.811 0.240 21 لكور
 غير دا    1.851 0.214 23 إناث

 باإلدار، المرتبطة المعوقات
 المدرسية

 0.284 1.085- 5961. 1.822 0.738 21 لكور
 غير دا    1.872 0.284 23 إناث

 باإلمكانيات المرتبطة المعوقات
 المادية

 0.353 0.929- 0121. 1.822 8.534 21 لكور
 غير دا    1.072 8.421 23 إناث

 للمقياس كك 
 1.241 -1.077 1.702 1.024 8.640 21 لكور
 غير دا    1.022 8.670 23 إناث

للمقياس االختبار علم جميل أبعاد البحث و   إن قيمة إحصاء 2تشير النتائ  المبينة  ي الجدو  رقم )  
ية ليست لات داللة إحصائية حيث كانت جميل مستويات الداللة اإلحصائية أكبر من مستوى المعنو  كك 

أ راد العينة حو  نظر  وجهة توجد  رو  لات داللة إحصائية  ي   وللا يشير إلم أنه ال1.15)
المدرسية بمدارس المرحلة الثانوية بزليتن حسب متيير الجنس.  ممارسة األنشطة المعوقات التي تواجه

كاد وت سر الباحثة للك إلم أن أ راد عينة البحث لديهم ن س وجهات النظر ويتحدثون من واقل وظروف ت
 .داً ج متشابهةالمحلية المدرسية و ال همبيئات كمتكون متقاربة بح
ومعلمي النشاط  مديري نظر وجهة ل  لناك  رو  لات داللة إحصائية  ي: التساؤل الثالث

المدرسية بمدارس المرحلة الثانوية  ممارسة األنشطة األخصائيين االجتماعيين حو  المعوقات التي تواجهو 
 بزليتن حسب متيير سنوات الخبر،؟

للك بعد الت كد من تجانس تحلي  التباين  لألبعاد الخمسة و لإلجابة علم للا التساؤ  تم حساب اختبار   
وحسبت داللة ال رو  باستخدام اختبار كروسكا  واليس للمقياس كك    المجموعات باستخدام اختبار لي ين

   توضح للك.2نظرًا لعدم تجانس المجموعات  وبيانات الجدو  رقم )
 
 
 
 
 

 سنوات الخبرةاده  وفق متغير داللة الفروق على مقياس البحث وأبع: 9جدول 

 العدد سنوات الخبر، المعوقات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اختبار 
 لي ين

قيمة 
 االختبار

الداللة 
 اإلحصائية

 المرتبطة المعوقات
 بالمعلمين

 0.671 0.403 1.854 1.028 8.320 10 سنوات 2- 6  من
 غير دا    1.820 8.384 12 سنوات 01 -4 من
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    1.872 8.318 22 سنوات 10 من أكثر
    1.857 8.382 66 المجمو 

 المرتبطة المعوقات
 بالمتعلمين

 0.636 0.458 1.327 1.851 8.688 10 سنوات 2- 6  من
 غير دا    1.324 8.635 12 سنوات 01 -4 من
    1.886 8.501 22 سنوات 10 من أكثر

    1.872 8.671 66 المجمو 

 المرتبطة المعوقات
 االمور ب ولياء
 المحيط والمجتمل

 0.216 1.591 1.821 1.318 8.651 10 سنوات 2- 6  من
 غير دا    1.352 8.687 12 سنوات 01 -4 من
    1.821 8.418 22 سنوات 10 من أكثر

    1.308 8.581 66 المجمو 

 المرتبطة المعوقات
 المادية باإلمكانيات

 0.241 1.475 1.634 1.877 8.648 10 سنوات 2- 6  من
 غير دا    1.616 8.435 12 سنوات 01 -4 من
    1.315 8.474 22 سنوات 10 من أكثر

    1.333 8.404 66 المجمو 

 المرتبطة المعوقات
 المدرسية باإلدار،

 0.398 0.942 1.075 1.304 8.411 10 سنوات 2- 6  من
 غير دا    1.622 8.607 12 سنوات 01 -4 من
    1.375 8.322 22 سنوات 10 من أكثر

    1.327 8.662 66 المجمو 

 للمقياس كك 

 0.891 0.232 0041. 1.058 8.652 01 سنوات 2- 6  من
 غير دا    1.828 8.632 08 سنوات 01 -4 من
    1.062 8.625 88 سنوات 10 من أكثر

    1.063 8.644 66 المجمو 
أبعاد مقياس البحث   أن قيمة إحصاء االختبار علم جميل 2تشير النتائ  المبينة  ي الجدو  رقم )  

ليست لات داللة إحصائية حيث كانت جميل مستويات الداللة اإلحصائية أكبر من مستوى وللمقياس كك  
حو   أ راد العينة نظر وجهة    وللا يشير إلم أنه ال توجد  رو  لات داللة إحصائية  ي1.15المعنوية )

بزليتن حسب متيير سنوات مدرسية بمدارس المرحلة الثانوية ال ممارسة األنشطة المعوقات التي تواجه
األنظمة والقوانين المتاحة  رراد العينة يمارسون مهنهم  ي اطاالخبر،. وربما يرجل للك إلم أن معظم أ 

  ولم يكن لناك أي  ي أغلب المدارس وعلم طو  المدى ات التي تكاد تكون واحد،يمكان  وو   اإللهم
 تطور رغم تعاقب السنوات.

ألخصائيين امديري ومعلمي النشاط و  نظر وجهة حصائية  يإل  لناك  رو  لات داللة  التساؤل الرابع:
حسب  المدرسية بمدارس المرحلة الثانوية بزليتن ممارسة األنشطة االجتماعيين حو  المعوقات التي تواجه
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للك بعد الت كد من تجانس لإلجابة علم للا التساؤ  تم حساب اختبار تحلي  التباين و  متيير نو  العم  ؟
   توضح للك.01  وبيانات الجدو  رقم )المجموعات باستخدام اختبار لي ين

 نوع العملداللة الفروق على مقياس البحث وأبعاده  وفق متغير : 10جدول 

المتوسط  العدد نو  العم  المعوقات
 الحسابي

االنحراف 
قيمة  اختبار لي ين المعياري

 الداللة اإلحصائية االختبار

 المرتبطة المعوقات
 بالمعلمين

 0.618 0.486 1.833 1.861 8.604 7 مدير
 غير دا    1.837 8.380 02 اجتماعي أخصائي
    1.822 8.313 02 نشاط مشرف

    1.857 8.382 66 المجمو 

 المرتبطة المعوقات
 بالمتعلمين

 0.390 0.965 1.678 1.822 8.41302 7 مدير
 غير دا    1.884 8.65182 02 اجتماعي أخصائي
    1.307 8.63287 02 نشاط مشرف

    1.872 8.64271 66 المجمو 

 المرتبطة المعوقات
 االمور ب ولياء
 المحيط والمجتمل

 0671. 2.882 1.127 1.052 8.472 7 مدير
 غير دا    1.331 8.610 02 اجتماعي أخصائي
    1.313 8.523 02 نشاط مشرف

    1.308 8.581 66 المجمو 

 المرتبطة المعوقات
 المادية باإلمكانيات

 0.849 0.164 1.862 1.630 8.440 7 مدير
 غير دا    1.878 8.438 02 اجتماعي أخصائي
    1.344 8.523 02 نشاط مشرف

    1.333 8.404 66 المجمو 

 المرتبطة المعوقات
 المدرسية باإلدار،

 0.239 1.483 1.825 1.321 8.806 7 مدير
 غير دا    1.658 8.623 02 اجتماعي أخصائي
    1.385 8.623 02 نشاط مشرف

    1.327 8.662 66 المجمو 

 للمقياس كك 

 1.723 1.864 1.683 1.075 8.501 7 مدير
 غير دا    1.880 8.651 02 اجتماعي أخصائي
    1.047 8.647 02 نشاط مشرف

    1.021 8.644 66 المجمو 

ختبار علم جميل أبعاد المقياس   أن قيمة إحصاء اال01تشير النتائ  المبينة  ي الجدو  رقم )  
اإلحصائية أكبر من مستوى ليست لات داللة إحصائية حيث كانت جميل مستويات الداللة للمقياس كك  و 

أ راد العينة حو   نظر وجهة    وللا يشير إلم أنه ال توجد  رو  لات داللة إحصائية  ي1.15المعنوية )
المدرسية بمدارس المرحلة الثانوية بزليتن حسب متيير نو  العم .  ممارسة األنشطة المعوقات التي تواجه

 أنظمة موحد،.د، تحكمها قوانين و لون تحت مظلة واحويمكن ت سير للك بطبيعة الحا  إلم أنهم يعم
 التوصيات والمقترحات:
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