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من وجهة ) التوجيهي(التحصيل الدراسي لدى طلبة الثانوية العامة معوقات 
  نظر الطلبة الناجحني وغري الناجحني وأولياء أمورهم

  * ةربابعال زة عبد الكريمحم
  

 28/5/2015 تاريخ قبوله                   2/12/2014 تاريخ تسلم البحث

التحصـيل الدراسـي   هدفت هذه الدراسـة التعـرف إلـى المعوقـات المرتبطـة ب      :ملخص
لدى طلبة الثانوية العامة من وجهة نظـر الطلبـة النـاجحين وغيـر النـاجحين، وأوليـاء       

، ومـا إذا كانـت هنـاك فـروق     /20142015فـي محافظـة إربـد للعـام الدراسـي       أمورهم
ذات داللة إحصائية في هذه المعوقات تعزى لمتغيرات الجنس، ومكان اإلقامة، وفـرع  

مشكلة الدراسة من االزمة التـي احـدثتها نتـائج الثانويـة العامـة       وقد انبثقت. الدراسة
. على المستوى االجتماعي والوطني نتيجة التدني الملحـوظ فـي التحصـيل الدراسـي    

ــيل      ــة بالتحصـ ــات المرتبطـ ــًا للمعوقـ ــد الباحـــث مقياسـ ــة أعـ ــداف الدراسـ ولتحقيـــق أهـ
ــن   ــون مـ ــي تكـ ــة   ) 36(الدراسـ ــاالت الثالثـ ــى المجـ ــت علـ ــرة، وزعـ ــيفقـ ــة : ، وهـ الذاتيـ

ــة  ــة واالجتماعي ــة الدراســة مــن    . والتعليمي ــنهم   ) 1022(تكونــت عين ــل م مشــاركًا، مث
أظهــرت النتــائج وجــود مســتوى . مــن أوليــاء األمــور) 511(طالبــًا وطالبــًة، و) 511(

متوسـط مـن المعوقـات المرتبطـة بالتحصــيل الدراسـي لـدى الطلبـة النـاجحين مقارنــة         
مرتفعًا من المعوقات، وعدم وجود فروق ذات  بغير الناجحين الذين أظهروا مستوى

داللة إحصـائية فـي مسـتوى المعوقـات ككـل تعـزى لمتغيـرات الجـنس ومكـان السـكن،           
في حين وجدت فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي مجـالي المعوقـات الذاتيـة والتعليميـة         

ة وفيمـا يتعلــق بالطلبــ . تعـزى لمتغيــر فـرع الدراســة لصــالح طلبـة اإلدارة المعلوماتيــة   
غيــر النــاجحين فقــد أظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية علــى           
مقيــاس معوقــات التحصــيل األكــاديمي ككــل، وعلــى أي مــن مجاالتــه تعــزى لمتغيــرات  

كما وجـد مسـتوى متوسـط فـي معوقـات التحصـيل األكـاديمي لـدى أوليـاء          . الدراسة
الطلبــة غيــر النــاجحين،   أمــور الطلبــة النــاجحين، ومســتوى مرتفــع لــدى أوليــاء أمــور  

وعلــى ، وعـدم وجــود فـروق ذات داللــة إحصـائية لــديهم علـى مقيــاس المعوقـات ككــل     
 .جميع مجاالته تعزى لمتغير الجنس

  .الدراسي، الثانوية العامة التحصيل: الكلمات المفتاحية

  

ــة ــر :مقدمـ ــيم إصـــالح هـــدف يعتبـ ــويره التعلـ ــًا وتطـ ــًا مطلبـ  عالميـ
ــًا ــي ومحلي ــان كــل ف ــان؛ زم ــه لمــا ومك ــيم نظــام يمثل ــي التعل ــة أي ف  دول
 أن إال .وأفـراده  بمؤسساته المجتمع لسالمة قويًا ومؤشرًا مهمة دعيمة

 هــي التربــوي اإلصــالح جهــود تواجــه أن يمكــن التــي المعوقــات أهــم مــن
ــدني ظــاهرة ــدى الدراســي التحصــيل ت  هــذه أخــذت حيــث المتعلمــين ل
 مـن  تربـوي  نظـام  أي ميسـل  أن يكـاد  ال بحيـث  العالميـة،  بالسمة الظاهرة
 الهـدر  مقـدار  هـي  الظـاهرة  هـذه  خطـورة  من يزيد ومما السلبية، آثارها

 القلــق أن كمــا والماديــة، البشــرية المــوارد فــي تســببها التــي والخســارة
 العمــل، بســوق وااللتحــاق دراســتهم، إكمــال فــي األفــراد مســتقبل علــى

ــدرة ومـــدى ــات قـ ــى المجتمعـ ــة علـ ــة مواكبـ ــدم ومنافسـ ــي الهائـــل التقـ  فـ
 تـــدني بظـــاهرة االهتمـــام زيـــادة إلـــى دفعـــت المجتمـــع مجـــاالت مختلـــف

  ).2007 لين،ام ون،تكوفين( المدارس طلبة لدى الدراسي التحصيل
  

_________________________  
  .، جامعة اليرموككلية التربية، قسم علم النفس االرشادي والتربوي *   
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Abstract: This study aimed at identifying the constraints related to 
academic achievement among general secondary students as perceived 
by passed and non- passed students, and their parents in Irbid 
governorate during the academic year 2014/2015, and whether there 
would be statistical differences due to the variables of: student's 
gender, place of residence and study stream. The study aims to 
investigate the low achievement of high school students in the national 
exam from social and national prespective. To achieve the aims of the 
study, a constraints academic achievement scale was developed 
consisting of (36) items distributed on three domains (self, 
instructional, and social domain). The sample of the study consisted of 
(1022) students and parents, represented (511) male and female 
students and (511) parents. The results revealed that there was a 
moderate level of constraints related to academic achievement among 
passed students compared to the non- passed who showed high level 
of constraints. it also revealed that there were no statistical significant 
differences among passed students in the level of constraints in all 
domains due to all study variables, and there were statistical 
significant differences in self and instructional domain due to the 
study stream in favor of information management students. With 
regard to non- passed students, there were no statistical significant 
differences in the level of constraints on the scale as a whole and all 
variables due to study variables. It was also found a moderate level of 
constraints related to academic achievement in the level of constraints 
among passed students' parents, and high level of constraints among 
non-passed students' parents, and there were no statistical significant 
differences on the scale as a whole and all domains in the level of their 
constraints due to gender variable. 
Keywords: Academic Achievement, General Secondary Students. 

  

 مراحل عدة من متكاملة سلسلة يمثل التعليمي النظام أن ومع
 وتمثل .خاصة أهمية مرحلة لكل أن إال .بها إال يكتمل ال دراسية
 في كبيرة أهمية ذات خاصة مرحلة )التوجيهي( العامة الثانوية مرحلة
 وفاصلة حرجة حياة من تمثله لما وذلك والمجتمع؛ طلبةال حياة

 الثاني الصف العامة الثانوية مرحلة وتغطي لية،والعم العلمية لحياتهم
 وفقًا الطلبة بها ويلتحق سنة، )18 -17( العمرية للفئات عشر

 متخصصة، ومهنية علمية ثقافية خبرات لهم وتقّدم وميولهم، لقدراتهم
 إعداد إلى وتهدف المستقبلية، أو الحالية المجتمع حاجات توافق
 تهدف كما .بكفاءة الدراسة مالإك أو العمل بسوق لاللتحاق الطلبة

 والقادر المحيطة، المتغيرات مع التكيف على القادر المواطن اعداد إلى
 وانفعاليًا اجتماعيًا وتنميته واآلخرين، أسرته مع النشط التفاعل على

 الذاتي والتعلم اآلخر تقبل على والقدرة وجسديًا، وأخالقيًا ومعرفيًا
 الطلبة تصنيف ويتم ووطنه، كالتهلمش ومنطقية علمية حلول وتقديم



 لمجلة األردنية في العلوم التربويةا

 286

 علمي،( أكاديمية مجاالت إلى تحصيلهم على بناء المرحلة هذه في
 زراعي،ال صناعي،ال( مهنية وأخرى )معلوماتية إدارة شرعي، أدبي،

 التربية وزارة( )المنزلي االقتصاد والسياحي، الفندقي ،الصحي التعليم
  ).2014 والتعليم،

 المرحلة )التوجيهي( يسمى ما أو ةالعام الثانوية تصف حيث
 إلى الدخول اجتيازها بعد لبةللط تسمح والتي للمدرسة، النهائية
 ويقدم دراسيًا، صفًا عشر ياثن فيها أنهى قد يكون والتي عة،الجام
 عن تختلف التربية، وزارة من معدة وزارية امتحانات فيها الطلبة

 إلى دولة من العامة يةالثانو نظام يختلف وقد .المدرسية االمتحانات
 أنها إّال والتخصصات العالمات وتوزيع الفصول عدد حيث من أخرى

 فاصلة كمرحلة وخصوصيتها، المرحلة هذه أهمية في تشترك جميعها
 واالهتمام، الجهد من مزيدًا وتتطلب والجامعي، المدرسي التعلم بين

  ).2014 ويكيبيديا، )الرعاية من خاصًا ونظامًا

 لمرحلة النمائية المتطلبات مع العامة الثانوية حلةمر وتتزامن
 جوانب مختلف في مضطردة زيادة لبةالط فيها يعيش حيث المراهقة،

 وتعد المستقبلية، الشخصية مالمح رسم معها وتبدأ ،موتعلمه منموه
 فأن لذلك االنفعاالت، وثورة بالصراعات مليئة جديدة والدة مرحلة

 مضى، وقت أي من أكثر واالهتمام يةللعنا أحوج نونويكون لبةالط
 بجوانب المرتبطة والمعوقات المشكالت من يدعدال ونيواجه مكونه
 على ويقع .واألكاديمية المعرفية خاصة المختلفة موتعلمه منموه
 كبيرة، مسوؤلية المرحلة هذه في االجتماعية التنشئة مؤسسات عاتق
 ،مومهاراته بةلالط قدرات تنمية حيث من واألسرة المدرسة خاصة

 شريم،( ممشكالته حل في مومساعدته واحترامها، محاجاته وإشباع
2009.(  

يحظى معدل التحصيل الدراسي في الثانوية العامة بأهمية كما 
، حيث إنه يرتبط بتاريخ عشرات هموأسر لبةكبيرة في حياة الط

السنين من الخبرات المتراكمة لمختلف جوانب حياة المتعلم، كما 
يار هام لمدى نجاح أنماط الرعاية األسرية وفاعليتها في أنه مع

تنشئة أبنائها، ال بل قد تحكم كثير من المجتمعات على نجاح أو 
فشل حياة المتعلم بشكل عام وأسرته من خالل معدل تحصيله في 

 ونالثانوية العامة يسع لبةونتيجة لذلك فإن ط. الثانوية العامة
 ونيدرك مأكاديمي ممكن؛ ألنهللوصول إلى أفضل معدل  ينجاهد

جيدًا بأن هذا المعدل سوف يفتح أمامه أبواب أوسع، وفرص حياتية 
  ).2006 شراز،( أفضل

التحصيل الدراسي بأنه مقدار ) 2000(عرف عالم يو
االكتساب الذي يحصل عليه المتعلم من معلومات أو معارف أو 

ى نجاحه في مهارات معبرًا عنها بدرجات االختبار والتي تحدد مستو
  . مادة دراسية أو مجال تعلمي محدد

 (Lynn & Kelly, 2001)وكيلي كما عرف كل من لونن 
الدراسي بالجهد العلمي الذي يبذله المتعلم خالل  التحصيل

المواقف التعليمية بهدف تحسين مستوى اكتساب المعلومات 
  .والمعارف ضمن مجال تعليمي محدد

 ,Adeyinka)فمي ووصف كل من ادوينكا وادجا وولو

Adedeji & Olufemi, 2011) نه مجموعة أب :التحصيل الدراسي
طة التعليمية ومدى قدرة شنمن المعايير للحكم على فاعلية األ
ف مستويات الطلبة يتصنو ،المتعلم وكفاءته لالستفادة منها

  .االكاديمية بناًء عليه إلى مرتفعة، ومتوسطة، ومنخفضة

ن مفهوم التحصيل الدراسي أ )(Glenn, 2012ويرى جلين
يتضمن عدد من الدالالت التربوية والنفسية التي توضح معنى 

  : التحصيل الدراسي بانه

معيار اساسي للحكم على قدرات الطلبة وامكاناتهم الدراسية  - 
 .في منهاج دراسي محدد

مؤشر هام لتحديد مستوى المعززات والمزايا واالدوار  -
 .ةاالجتماعية التي يستحقها الطلب

مصدر رئيسي للتغذية الراجعة حول مدى تحقيق االهداف  -
 .التعليمية

يحدد مقدار المساعدة االكاديمية التي يحتاجها الطلبة للتغلب  - 
  .على معوقات تحصيلهم

 بعدد يتأثر حيث المعقدة بالطبيعة الدراسي التحصيل ويتصف
 الدراسي التحصيل مستوى إليها يعزى أن يمكن التي لعواملا من كبير
  .)Farooq, Chaudhry, Shafiq & Berhanu, 2011( :هي

 موقدراته الشخصية الطلبة سمات حيث من :الذاتية العوامل :أوًال
 موأساليب تعلمه واالنتباه، التذكر على والقدرة كالذكاء
 مومهاراته مالجسمية والنفسية، ودافعيته موصحته موتفكيره

 .وأهدافه الدراسية،

 التعليمي النظام بمكونات وتتمثل :بالمدرسة بطةالمرت العوامل :ثالثًا
 ادارته، وأساليب المدرسي المناخ حيث من بينهم والعالقة
 وفاعلية والمنهاج، والمعلمين، الصفية، الغرفة وأدوات

  .التربوية والقرارات السياسات

 حيث من :واالجتماعية األسرية البيئةب المرتبطة العوامل :ثانيًا
 الدعم ومقدار اآلمنة، والعالقات لدراسة،ل المناسبة الظروف

 التنشئة انماط إلى باالضافة والمادي، والنفسي االجتماعي
  .االجتماعية

 دورًا تحديدًا الرفاق مجموعة تلعب :باألقران المرتبطة العوامل :رابعًا
 قدراتهم ودعم الدراسة، نحو الطلبة اتجاهات في بالتأثير كبيرًا

 معوقات على والتغلب الواجبات انجاز في ومساعدتهم المعرفية،
  .التحصيل

 المتغيرات أكثر من المتعلم لشخصية المعرفي المكون ويعد
 لدى الدراسي التحصيل مستوى في التباين مقدار تفسير في تأثيرًا

 كالتفكير المعرفية العمليات ومستوى الذكاء لنسبة تبعًا وذلك الطلبة،
 وقد .الذاكرة وفاعلية لمشكالتا حل على والقدرة المختلفة، باشكاله
 الوثيقة العالقة اهمية للدماغ المستند التعلم نظرية افتراضات أظهرت
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 عمل بكفاءة المرتبطة المعرفية والعمليات الدراسي التحصيل بين
 به، واالحتفاظ تعلمهم تنظيم على الطلبة تساعد التي .الدماغ اجزاء

 في يسهم مما آخرى؛ تيةحيا مواقف الى تعلمهم اثر نقل على والقدرة
 التغلب في ومساعدتهم الدراسية، وقدراتهم الطلبة مهارات تحسين

 رئيسيًا متطلبًا األكاديمية القدرات تمثل كما .التحصيل معوقات على
 الدراسي التحصيل إن حيث تحديدًا، العامة الثانوية مرحلة في للتفوق

 مجرد من أكثر الطلبة حياة في كبيرة ونفسية اجتماعية دالالت له
 التحصيل إّن بل ما، دراسي موضوع في درجات وتحصيل تخزين

 الذات ونمو الذات، عن إيجابية صورة يعبرعن المرتفع الدراسي
 & Eda)المستقبلي العمل مالمح يرسم كما تحديدًا، األكاديمية

Ayhan, 2014). 

 يتصفون ما عادًة المتدني التحصيل ذوي الطلبة فإن وبالمقابل
 لمواجهة عرضة أكثر يجعلهم مما ؛أقرانهم من أقل معرفية بسمات
 على القدرة وعدم الدافعية، كتدني الدراسية المعوقات من العديد
 المدرسية البيئة مع التكيف في مشكالتو التعلم، في وصعوبة التركيز،

 الذات مفهوم وتدني المتعلم بالعجز رهميشع قد مما ؛واالجتماعية
 المرتفع الدراسي التحصيل ذوي من أقرانهم مع مقارنة االكاديمي

  .)2009 شريم،(

 معوقات على التغلب في ومساعدتهم الطلبة رعاية اصبحت لذلك
 االثار من وتحصينهم لحمايتهم ووطنية؛ اجتماعية حاجة التحصيل،

 تعريض امكاتية في خطورته تكمن الذي الدراسي للفشل السلبية
 المشكالت من الكثير إلى الثانوية المدارس في المراهقين خاصة الطلبة

 جرائم وارتكاب الجنسي، واالنحراف كاالدمان والالخالقية الالجتماعية
 في .المجتمع طاقات تستنزف قد التي المشكالت من وغيرها السرقة

 تسهم التي التربوية والبرامج الخدمات وتوفير الطلبة، رعاية أن حين
 السليم النمو تحقق ان شأنها من ومهاراتهم قدراتهم تنمية في

 واجتماعيًا معرفيًا المتعلم شخصية جوانب لمختلف والمتكامل
 بشكل وتطوره المجتمع تقدم وبالتالي وجسديًا، واخالقيًا وانفعاليًا

  (Lynn & Kelly, 2001).أفضل

 المرتبطة المعوقات مستوى عن الكشف أن الباحث يرى كما
 تفسير في يسهم قد عامة،ال الثانوية طلبة لدى الدراسي بالتحصيل

 الدراسي بالتحصيل المرتبطة والتربوية النفسية المفاهيم من الكثير
 واالجتماعية االسرية العوامل أثرو الذاتية، كفاءةالو االنجاز، دافعيةك

 اهتمت قد السابقة الدراسات من العديد أّن نجد لذلك التحصيل؛ في
 المؤثرة العوامل دتحدي بهدف الدراسي التحصيل بمفهوم البحث في

  .به المرتبطة والمعوقات فيه،

 بيتر دراسة الحالية بالدراسة العالقة ذات الدراسات أبرز ومن
 المعوقات في البحث إلى هدفت التي )Peter & Ruth, 2013( وروث

 تكونت أمريكيا، في الثانوية طلبة لدى الدراسي التحصيلب المرتبطة
 فروقًا هناك أن النتائج كشفت لبة،وطا طالبًا )260( من الدراسة عينة
 حجم( لمتغيرات يعزى الدراسي تحصيلال في أحصائية داللة ذات

 ذوي الطلبة ولصالح )واالقتصادي االجتماعي ومستواها األسرة
  .األقل األسرة وحجم واجتماعيًا اقتصاديًا األفضل األسر

 التحصيل تدني أسباب في )2013( وويس أحمد وبحث
 من الدراسة عينة تكونت العراق، في الثانوية بةطل لدى الدراسي

 اتفاقًا هناك أن النتائج أظهرت .الطلبة من )367(و معلمًا، )156(
 والمدرسية االجتماعية للعوامل تأثير وجود على الدراسة أفراد بين
 المعوقات أكثر جاءت حيث الثانوية، طلبة لدى الدراسي التحصيل في

 وسائل :كاآلتي الدراسي بالتحصيل طةالمرتب والنفسية االجتماعية
 وغياب االقتصادية واألوضاع ،االنتباه وتشتت ،والترفيه اللهو

 المدرسية المعوقات أكثر كانت حين في .الدافعية وتدني المحفزات
 في حديثة وسائل توفر وعدم ،الصف في الطلبة أعداد ازدحام :هي

 بعض جدية عدمو المعلمين، غياب وكثرة المناهج، وصعوبة التدريس
 .الخصوصية الدروس وانتشار المدرسين،

 التعرف بهدف نوعية دراسةب )Alam, 2012( عالم قام كما
 من تكونت عينة لدي الدراسي بالتحصيل المرتبطة المعوقات على

 كشفت .باكستان في الثانوية المدارس من طالبًة )30(و طالبًا )30(
 جاءت التحصيل ثرمعوقاتأك ان الدراسة أفراد مع المقابالت نتائج
 المهني واالرشاد التوجيه سوء الدراسية، االختبارات :كاآلتي مرتبة
 المعلمين اساليب الصفية، المشاركة عدم المدرسة، ايام منذ

 .واالسري االجتماعي الدعم توفر عدم الالصفية، االنشطة المتشددة،

في  (Farooq et al., 2011).وقام كل من فاروق وزمالؤه
ة مسحية بهدف تحديد المعوقات المرتبطة بالتحصيل الدراسي دراس

 طالبًا) 300(طالبًا وطالبًة منهم  )600(لدى عينة تكونت من 
طالبًة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من المدارس  )300(و

كشفت النتائج أن هناك معوقات . الثانوية الحكومية في ماليزيا
كما أظهرت . درسة وخارجهاللتحصيل مرتبطة بداخل البئية الم

النتائج ان أكثر المعوقات المرتبطة بالتحصيل الدراسي كانت 
المستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة، وانماط التنشئة 
االجتماعية، ومستوى تعليم الوالدين، كما أكدت النتائج أن معوقات 
التحصيل كانت أكثر تاثيرًا بمستوى التحصيل الدراسي لدى االناث 

  .ثر من الذكور وتحديدًا في مادتي الرياضات واللغة االنجليزيةأك

 المعوقات في البحث إلى )2005( الواكد دراسة هدفت كما
 عينة لدى ،العامة الثانوية طالب لدى الدراسي بالتحصيل المرتبطة

 أكثر أن النتائج كشفت .السعودية في ومعلمًا طالبًا )181( من تكونت
 تلهما والتعليم، التربية وزارة ثم بالطالب، ارتبطت التحصيل معوقات

  .بالمعلم المرتبطة المعوقات

 كل تأثير مدى في )Li- chen, 2005( شين لي من كل وبحث
 لدى الدراسي، التحصيل مستوى في نواألقرا والوالدين المعلمين من

 كشفت وقد ،كونج هونج في الثانوية طلبة من )270( بلغت عينة
 كانت الدراسي التحصيل في تأثيرًا الدعم ادرمص أكثر أن النتائج

 أن النتائج أظهرت كما األقران، تلهما الوالدين ثم المعلم من المقدمه
 في واألقران والوالدين المعلم دعم بين إيجابية طردية عالقة هناك

 التفاعل زيادة في خاصة مباشر، وغير مباشر بطريقة الطالب تحصيل
  .الصفية والمشاركة
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 مكونات أثر في )Beak & Choi, 2002( ويشو بيك وبحث
 )1012( من الدراسة عينة تكونت الدراسي، بالتحصيل الصفية البيئة
 وجود النتائج أظهرت .كندا في الثانوية المدارس من وطالبة طالبًا
 وتطبيق التنافس،( الصفية البيئة أبعاد بين ايجابية طردية عالقة

 ومشاركة والتنسيق، والتنظيم المعلم، المهمة، وتوجيه القواعد،
 الصفية البيئة أبعاد أن أي الدراسي والتحصيل )واالندماج الطالب،

 التحصيل مستوى تحسين في إيجابًا مؤثرة عوامل تكون أن يمكن
  .الثانوية طلبة لدى معوقاته احدى أو الدراسي

 الكشفب (Lynn & Kelly, 2001) وكيلي لين من كل قام كما
 تكونت .التحصيل معوقات على التغلب في الكاديميةا الرعاية اثر عن

 تم امريكيا، في االحداث دور من طالبًا )25( من الدراسة عينة
 .طالبًا )13( وضابطة طالبًا، )12( تجريبية :مجموعتين إلى توزيعهم

 لمدة التجربية المجموعة لطالب االكاديمية الرعاية تقديم تم وقد
 التحصيل مستوى في فروق ودوج عن النتائج كشفت .شهور )9(

 أظهرت كما .التجربية المجموعة ولصالح المجموعتين بين الدراسي
 الدراسي التحصيل مستوى بين عكسية ارتباطية عالقة وجود النتائج

   .واالنفعالية واالخالقية والسلوكية االجتماعية للمشكالت والتعرض

 وجود لىع اتفاقًا هناك أن السابقة الدراسات نتائج من يالحظ
 الثانوية طلبة لدى الدراسي التحصيل في المرتبطة المعوقات من عدد

 العوامل إلى باإلضافة التعليمية والبيئة بالطالب المتعلقة كالمعوقات
 أحمد ؛(Peter, Ruth, 2013 دراسات في كما .واالجتماعية االسرية
 تحديدها في السابقة الدراسات نتائج تباينت كما ).2013 وويس،

 وزمان بيئة الختالف تبعًا تاثيرًا الدراسي التحصيل معوقات كثرأل
 تأثيرًا األكثر هي بالطالب المتعلقة المعوقات كانت حين ففي تطبيقها،

 األكثر بالمعلم المرتبطة المعوقات كانت )2005 الواكد،( دراسة في
 الحالية الدراسة جاءت لذلك ).Li- chen, 2005( دراسة في تأثيرًا
 نتائج تباين من الدراسي بالتحصيل المرتبطة المعوقات يف للبحث

 شهد أن بعد األردنية البيئة خالل من وذلك السابقة، الدراسات
  .مجاالته بمختلف والتطورات التغيرات من العديد المجتمع

 تحديد على أهدافها في السابقة الدراسات اقتصار يالحظ كما
 الطلبة من عينة لدى اسيالدر التحصيل في المرتبطة المعوقات أكثر

 السابقة الدراسات معظم اقتصرت كما ،الدرسة مقاعد على هم الذين
 & Beak( التعليمية كالمعوقات المعوقات من معين بمجال بحثها في

Choi, 2002(، األسرية او )Peter & Ruth, 2013(، أّن إال 
 من كبير بعدد ترتبط أن يمكن الدراسي بالتحصيل المرتبطة المعوقات
 التحصيل لمعوقات بدراستها الحالية الدراسة تميزت لذلك ؛المجاالت

 فرع السكن، مكان الجنس،( متغيراتها خالل منو شموًال، أكثر بصورة
 الناجحين،( الطلبة من فئتين بين مقارنتها خالل من وعينتها ،)الدراسة

 نظر بوجهة الدراسة، نتائج تدعيم إلى بإالضافة ).الناجحين وغير
 أبنائهم بتحصيل معرفًة أكثر يكونوا ما عادًة الذين همأمور ياءأول

 الحالية الدراسة مشكلة أّن خاصة ،الثانوية بمرحلة خاصة ومعوقاته
 التحصيل نتائج من أمورهم وأولياء الطلبة ومعاناة قلق من جاءت

  .العامة الثانوية طلبة لدى الدراسي

 وأسئلتها الدراسة مشكلة

 نظام بها حظي التي واالهتمام الرعاية مظاهر كل من بالرغم
 وتمثل المعوقات، من العديد يواجه زال ما أنه إال األردن، في التعليم
 حيث التحديات، تلك من واحدة الدراسي التحصيل تدني ظاهرة
 نتائج إعالن رافقت التي األردن في العام للرأي المدوية الصرخة شكلت

 خصبة بيئة )2013/2014( الماضية السنوات في العامة الثانوية
 العامة الثانوية نتائج إحصائيات أظهرت حيث الحالية، الدراسة لمشكلة

 الثانوية طلبة من كاملة وفروع المملكة، في النجاح نسب تدني عن
 إلى النتائج أشارت عندما سوء األمر وازداد أحد، بها ينجح لم العامة
 لم بابها على كتب المملكة أرجاء مختلف في مدرسة )413( وجود
 من العديد دفع مما ؛)2014 والتعليم، التربية وزارة( أحد ينجح

 وطني إصالح برنامج توفير ضرورة إلى للدعوة التربويون الخبراء
 الثانوية طلبة لدى الدراسي التحصيل تدني مشكلة لمعالجة شامل
 واألسري الفردي المستوى على حقيقية أزمة تشكل أخذت التي العامة
 جاءت لذلك ونتيجة ).(Adeyinka, et al., 2011تمعيوالمج

 تدني ظاهرة لمعالجة المتكررة لدعواتا لتلك استجابة الحالية الدراسة
  :اآلتية االسئلة عن االجابة هدفب .الدراسي التحصيل

 طلبة لدى الدراسي بالتحصيل المرتبطة المعوقات مستوى ما .1
  الناجحين؟ وغير الناجحين العامة الثانوية

 = α) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .2

 طلبة لدى بالتحصيل المرتبطة المعوقات مستوى في (0.05
 المعوقات مقياس على الناجحين وغير الناجحين العامة الثانوية

 ذكر،(الجنس لمتغيرات تعزى مجاالته من مجال كل وعلى ككل،
 علمي،( يراسالد وفرع ،)قرية مدينة،(السكن ومكان ،)انثى

 .؟)المهنية الفروع معلوماتية، ادارة أدبي،

 وجهة من الدراسي بالتحصيل المرتبطة المعوقات مستوى ما .3
   ؟ العامة الثانوية طلبة أمور أولياء نظر

 = α) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .4

 نظر وجهة من بالتحصيل المرتبطة المعوقات مستوى في(0.05
 ككل، المعوقات مقياس على العامة الثانوية طلبة أمور اءأولي

  ؟)انثى ذكر،( الجنس لمتغير تعزى مجاالته من مجال كل وعلى

  الدراسة أهمية

 والتطبيقي النظري جانبيها في الحالية الدراسة أهمية تتمثل
 خالل من بأصالتها الدراسة تتصف النظرية الناحية فمن .معًا

 إلى تهدف حيث المستجدة، المجتمع تومشكال لقضايا معاصرتها
 التحصيلب المرتبطة المعوقاتب تتمثل قائمة زالت ما مشكلة في البحث

 وجهة تعكس عملية علمية بطريقة العامة الثانوية طلبة لدى الدراسي
 في للدراسة النظرية األهمية تكمن كما .بها المعنيين االشخاص نظر

 مرحلة وفي الناس، من بيرةك شريحة حياة تهم بحثية مشكلة تناولها
 بمقياسها التطبيقية الدراسة أهمية تكمن حين في .حرجة دراسية
 دراسات في تطبيقة يتم قد علمية، بمنهجية تطويره تم الذي
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 تتفق مقايس وتطوير بناء في منه يستفاد قد أو مشابهه، مستقبلية
 لةمحاو خالل من تشخصيةال العملية األهمية إلى باإلضافة .وأهدافه
 الثانوية طلبة لدى ومجاالتها التحصيل معوقات مستوى تحديد
 ما خالل من للدراسة عالجية تطبيقية أهمية تظهر قد كما .العامة
 معوقات لمشكلة عملية حلول من وتوصياتها نتائجها تقدمه أن يمكن

 وقف محاولة بهدف العامة الثانوية طلبة لدى الدراسي التحصيل
  .الدراسي التحصيل تدني مشكلة جراء والمادي البشري الهدر

  الدراسة محددات

 وأولياء العامة الثانوية طلبة على الحالية الدراسة عينة اقتصرت -
  .2014/2015 الدراسي للعام ربدإ محافظة في أمورهم

 الدراسة ألداة السيكومترية بالخصائص الحالية الدراسة تحددت -
 .الحالية أهدافها لتحقيق المعدة

 التعليم زراعي،ال صناعي،ال( المهنية الدراسة وعفر تحددت كما -
 دراسي بفرع )المنزلي االقتصاد والسياحي، الفندقي ،الصحي
 .الحالية الدراسة في واحد

  الدراسة لمصطلحات اإلجرائية التعريفات

 من تحد التي والظروف والمشكالت المحددات هي :المعوقات -
 وتعرف سيًا،درا تفوقه دون وتحول الدراسي لبةالط تحصيل
 على المشارك يقدرها التي للدرجات الكلي بالمجموع أجرائيًا
  .مجاالته من مجال كل وعلى ككل، المعوقات مقياس

 عليها حصل التي للدرجات الكلي المجموع هي :الدراسي التحصيل -
 بالدراسة ويحدد .العامة للثانوية الدراسية المباحث في لبةالط

 عن الصادرة للشهادة وفقّا ناجح، غير أو ناجح بصفة الحالية
  .التربية وزارة

  واالجراءات الطريقة

  أفراد الدراسة

تم اختيار عينة الدراسة من الطلبة الناجحين بالطريقة 
القصدية من طلبة السنة االولى الذين تم قبولهم في الفصل الدراسي 

في حين تم اختيارعينة . في جامعة اليرموك )2015 - 2014(األول 
سة من الطلبة غير الناجحين وفقًا للطريقة المتيسرة من خالل الدرا

الطلبة الملتحقين في الدروس الخصوصية في المراكز الثقافية في 
باإلضافة إلى الطلبة الملكة رانيا التابع لجامعة اليرموك،  إربد ومركز

للدورة  غير الناجحين الذين سجلوا إلعادة امتحانات التوجيهي
ألولياء األمور فقد تم التواصل معهم  ما بالنسبةأ .م2015الشتوية 

تضمنت أداة الدراسة نموذجين من خالل الطلبة أنفسهم، حيث 
أحدهما خاص بالطلبة واآلخر بأولياء أمورهم لتسهيل الوصول لعينة 

بصورتها النهائية  الدراسةت عينة تكونو. أولياء األمور
من أولياء  )511(من الطلبة، و )511(منهم  ،ًامشارك)1022(من

   ).1(األمور وزعوا كما في الجدول

  ات الدراسةتوزيع أفراد الدراسة تبعًا لمتغير :1 جدول

  الطلبة الناجحين  المتغيرات
الطلبة غير
  الناجحين

أولياء أمور الطلبة 
  الناجحين

أولياء أمور الطلبة 
  غيرالناجحين

  
  الجنس

 ذكور
  اناث

113 91 173  110  
180  127  120  108  

  
  فرع الدراسة

  46  72 46 72 علمي
  57  81 57 81 أدبي

  55  79 55 79 ادارة معلوماتية
  60  61 60 61 الفروع المهنية

  مكان السكن
  97  126 97 126 مدينة
  121  167 121 167 قرية

  218 293  218 293  )1022(المجموع

 

  أداة الدراسة

شف عن لتحقيق أهداف الدراسة الحالية تم إعداد مقياس للك
المعوقات المرتبطة بالتحصيل الدراسي لدى طلبة الثانوية العامة من 

مثل دراسات العربية خالل الرجوع إلى العديد من الدراسات السابقة 
وغيرها من الدراسات  ،)2005 الواكد، ؛2013 ويس، أحمد،(

 Farooq et al., 2011; Glenn, 2012; Lynn) االجنبية كدراسات

& Kelly, 2001)  

االضافة الى توجيه سؤال مفتوح لعدد من طلبة الثانوية ب
وأولياء األمور حول معوقات التحصيل الدراسي، ثم تم جمع هذه 

مجاالت ) 3(على بصورتها األولية المعوقات وأعادة صياغتها ووزعت
  : هي

 متعلقة فقرة )14(ويقاس من خالل  :المعوقات الذاتيةمجال : أوًال
 موتعلمه مالدراسة، ودافعيته مهومهارات بقدرات الطلبة

  . السابق
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 فقرة ارتبطت )15(وتكون من  :المعوقات التعليميةمجال  :ثانيًا
بمكونات نظام التعليم كالمدرسة والغرفة الصفية والمعلم 

 .والمنهاج

األسرة  فقرة حول )14( وتضمن :المعوقات االجتماعية مجال :ثالثًا
 . واألقران والمجتمع

  ترية ألداة الدراسة الخصائص السيكوم
  صدق المحتوى

عشرة على للتأكد من صدق المحتوى تم عرض المقياس 
ومناهج  من ذوي الخبرة في مجاالت القياس والتقويم محكمين
التي  ، وقد تم اآلخذ بمالحظاتهمومدرسين التوجيهي، التدريس

وقد  .وفقًا لها إجراء التعديالت المناسبةوتم  %.80نالت اجماع 
على دمج  -حسب رآي المحكمين –مالحظات في معظمها تركزت ال

اسراف (دمج فقرتين : بعض الفقرات معًا لالبتعاد عن التكرار مثال
التهديد المستمر يوم ) (المعلمين باستخدام اساليب العقاب

كما تم . )أساليب العقاب واالنذارات(لتصبح ) االمتحانات بالفصل

الفروق الطبقية :(لحذف بعض الفقرات بسبب عمموميتهما مثا
كما تم . من المعوقات االجتماعية).والثقافية والعادات والتقاليد

حتى . من المعوقات الذاتية) كثرة األعباء والمسؤوليات(حذف 
، فقرة) 43(فقرة بدًال من ) 36(وصل المقياس بصورته النهائية إلى 
  :فقرة لكل مجال كاآلتي )12(وزعت على مجاالته الثالثة بمعدل 

، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12(ويقاس بالفقرات  :لمعوقات الذاتيةا
5 ،4 ،3 ،2 ،1 .(  

، 19، 20، 21، 22، 23، 24(تمثل بالفقرات : المعوقات التعليمية
18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 .(  

، 32، 33، 34، 35، 36(من خالل الفقرات : المعوقات االجتماعية
31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25.(   

عن طريق حساب معامل ارتباط الفقرة مع المقياس : ءصدق البنا
  ).2(كما في جدول  والمجال،

 قيم معامالت ارتباط الفقرة مع المجال الذي تنتمي إليه ومع المقياس ككل :2 جدول

  االرتباط مع المقياس ككل  االرتباط مع المجال  ةالفقر  االرتباط مع المقياس ككل  المجال مع االرتباط  الفقرة
1 .220  .210 19 .430 .240  
2 .510 .440 20 .550 .550  
3 .320 .220 21 .470 .360  
4 .510 .440 22 .430 .310  
5 .630 .450 23 .500 .450  
6 .560 .370 24 .300 .320  
7 .520 .450 25 .410 .480  
8 .500 .490 26 .370 .470  
9 .480 .510 27 .420 .400  
10 .220 .320 28 .240 .300  
11 .320 .290 29 .540 .460  
12 .240 .440 30 .630 .530  
13 .270 .330 31 .620 .570  
14 .340 .430 32 .460 .530  
15 .260 .260 33 .730 .650  
16 .240 .340 34 .640 .550  
17 .240 .240 35 .500 .420  
18 .490 .480 36 .350 .430  

  

أّن قيم معامالت ارتباط الفقرات مع ) 2( يالحظ من جدول
في حين تراوح ) 0.65(و) (0.21المقياس ككل تراوحت ما بين 

وقد تم  ).640.(و) 0.22(ارتباط الفقرات مع المجاالت ما بين 
كمعيار لقبول الفقرة ضمن أداة  )(0.20اعتماد قيمة معامل االرتباط 

 .الدراسة الحالية

  المقياس ثبات

  :اآلتية الثبات تحقيق طرق استخدام تم مقياسال ثبات لتحقيق

  ) Test- Retest( االختبار وإعادة االختبار: األولى الطريقة

 عينة غير استطالعية عينة على مقياسال تطبيق من خالل
 ،ن طلبة التوجيهيم طالبًة) 25(و طالبًا) 25( ، تكونت منالدراسة

ثم تم . أخرى مرة قياسالم تطبيق أعيد أسبوعين مرور وبعد
للمقياس  مرتي التطبيق بين بيرسون ارتباط معامل قيمةحساب 

  ).3(كما هو في الجدول . ككل، ومجاالته

 معادلة باستخدام :الداخلي االتساق حساب: الثانية الطريقة
االتساق الداخلي للمقياس ككل،  من لتأكدل" ألفا كرونباخ"

 ).3(ومجاالته كما هو في الجدول 
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معامالت ارتباط بيرسون وكرونباخ ألفا لثبات مقياس  :3 لجدو
  معوقات التحصيل ومجاالته

 ألفا كرونباخ بيرسون ارتباط المجال
 77.0 0.76  الذاتية المعوقات

 730. 0.75  التعليمية المعوقات
 830. 0.79  االجتماعية المعوقات
 890. 820.  ككل المقياس

  طريقة تصحيح األداة

موافق : إلجابة من تدريج خماسي كاآلتيتكونت طريقة ا
وغيرموافق  )2(وغير موافق) 3(ومحايد) 4(وموافق) 5(بشدة
وبذلك يكون الحد االعلى للدرجة التي يمكن أن يحصل ). 1( بشدة

وزع كما . )36(في حين الحد األدني  )180(عليها المشارك 
 )أقل - 1.49(منخفض جدًا : تقدير الدرجات على النحو اآلتي

 -3.5(مرتفع ) 3.49 -2.5(متوسط ) 2.49 -1.5(فض منخ
  . )4.5أكثر من (مرتفع جدًا ) 4.49

  إجراءات تطبيق الدراسة
تم أعداد أداة الدراسة  بعد تحديد هدف الدراسة وعينتها، - 

ة من خالل الرجوع إلى االدب النظري والدراسات المناسب
 .السابقة المتعلقة بهدف الدراسة الحالية

وفق  من الخصائص السيكومترية ألداة الدراسةالتحقق ثم تم  -
  .المنهجية العلمية المتبعة

بعد ذلك تم تطبيق أداة الدرارسة على العينة المستهدفة،  -
اجراء المعالجة االحصائية ، وجمع البيانات ذلك تم بعدو

المناسبة للكشف عن النتائج التي تم التوصل اليها ومناقشتها، 
  .هاوتقديم التوصيات بناًء علي

  منهجية الدراسة

وقد تضمنت تعد الدراسة الحالية من الدراسات المسحية، 
   :اآلتية متغيراتال

 ،)ذكر، أنثى:(الجنس وله مستويان وهي :المتغيرات المستقلة :أوًال
وفرع الدراسة  ،)مدينة، قرية( :ومكان السكن وله مستويان

وع علمي، أدبي، إدارة معلوماتية، الفر:(وله أربعة مستويات
  ).المهنية

معوقات التحصيل ولها ثالث  وهي: المتغيرات التابعة :ثانيًا
  ).الذاتية، التعليمية، االجتماعية(مستويات 

  المعالجة اإلحصائية
تم حساب المتوسطات : عن السؤالين األول والثالث لإلجابة -

  .الحسابية واالنحرافات المعيارية
 على مستوى: لإلجابة عن السؤال الثاني -

 3( تحليل التباين الثالثي تم استخدام :اس ككلالمقي  - أ

Way Anova.(  
 3(المتعدد  تحليل التباين الثالثي تم استخدام :المجاالت  -  ب

Way Mnova.(  

للعينات ) ت( استخدام اختبارتم : لإلجابة عن السؤال الرابع -
  ). T.test(المستقلة 

 نتائج الدراسة

 المعوقات ىمستو ما" حول :األول بالسؤال المتعلقة النتائج
 الناجحين وغير الناجحين الطلبة لدى الدراسي بالتحصيل المرتبطة

 استخراج تم السؤال هذا عن لإلجابة ".؟ العامة الثانوية في
 المقياس على للفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

  .)4(جدول يوضحها كما .ومجاالته ككل،

  الطلبة لدى التحصيل معوقات مقياس ومجاالت لفقرات المعيارية حرافاتواالن الحسابية المتوسطات :4 جدول

  الناجحين غير الطلبة الناجحين الطلبة                                                                   
 المتوسط الفقرة

  الحسابي
 االنحراف

  المعياري
  ترتيب
  الفقرة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ترتيب
 الفقرة

   3.870.48 2.880.63 الذاتية المعوقات :األول المجال

 36  3.201.31 2.701.1535 عدم الرغبة في التخصص

 25  3.601.05 2.911.2222 تدني الدافعية للتعلم

 5  3.891.01 2.811.2531 الحالة الصحية العامة

 32  3.481.07 2.841.1727 الغياب المتكرر عن المدرسة

 29  3.531.16 2.771.2733 دراسة العدم القدرة على التكيف مع ضغوط 

 17  3.721.05 3.061.2210 ضعف التأسيس في الصفوف السابقة

 7  3.831.17 3.161.315 العمل وعدم التفرغ للدراسة

 34  3.341.13 2.701.1534 االهتمام بنشاطات غير الدراسة مثل الرياضة

 24  3.621.11 2.861.1425 لتحضير اليومي واالعداد المسبق للدروسعدم ا

 28  3.551.13 2.931.2520 مشكلتي في قلق االختبار

 33  3.451.16 2.961.2317 العجز العام بالتعلم

 10  3.811.07 2.811.3629 غياب الهدف من الدراسة
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   3.640.53  3.010.58 المعوقات التعليمية: المجال الثاني

 4  3.931.01 3.181.343 عدم امتالك المدرسين الكفاية والمهارة 

 2  4.130.79 3.221.281 أساليب العقاب واالنذارات والفصل

 6  3.860.99 2.951.1619 البيئة المدرسية غير مناسبة للتدريس

 22  3.671.04 2.901.1123 زيادة عدد الطلبة داخل الغرفة الصفية

 14  3.761.06 3.091.159 لتعديالت المستمرة للمناهجا

 12  3.771.18 3.211.272 نظام االمتحانات توقيتها ومكانها

 1  4.250.81 3.021.2013 طريقة احتساب العالمات وتوزيعها

 13  3.771.03 3.021.1312 تكرار غياب المعلمين

 19  3.711.08 3.111.107 ضغط الجدول الدراسي وايام الدراسة

 9  3.831.03 2.821.2728 التعديالت المفاجئة في قرارات الوزارة 

 3  4.040.94 2.871.2524 المعلمينوالمشاكل بين طالب الصف مع بعضهم 

 20  3.691.10 2.801.2030 نوعية األسئلة ونمطها

   3.640.53  0.54 3.00 المعوقات االجتماعية: المجال الثالث

 16  3.731.07 2.921.1721 دم الشعور بالرقابة واالهتمام األسريع

 18  3.721.11 2.791.2132 التأثير السلبي لالصدقاء

 30  3.531.19 2.691.1936 ظاهرة الدروس الخصوصية في المجتمع

 21  3.671.13 2.851.1826 أزمات المجتمع االقتصادية والسياسية واالجتماعية 

 31  3.481.13 3.041.1611 العائلية االقتصادية الصعبةالظروف 

 27  3.561.06 16 1.20 3.00 اتصريحات وسائل االعالم ونقل االخبار المبالغ فيه

 11  3.811.09 3.171.234 التنافس غير الشريف مع الطالب اآلخرين

 23  3.661.13 3.011.1615 الضغوط النفسية واالجتماعية التي يفرضها المجتمع

 8  3.831.11 3.101.308 المقارنة باآلخرين المتفوقين

 15  3.740.98 2.961.2618 التوقعات العالية غير المنطقية من االسرة

 26  3.591.20 3.011.3214 المشكالت والخالفات األسرية

 35  3.331.32 3.131.186 عدم توفر االجواء المناسبة للدراسة في البيت

   3.700.38 0.50 2.96 قياس ككلالم

 المعوقات من متوسط مستوى هناك إن )4(الجدول من يالحظ
 المتوسط بلغ حيث الناجحين الطلبة لدى بالتحصيل المرتبطة
 لجميع كذلك متوسط ومستوى .)2.96( ككل المقياس على الحسابي
 ليميةالتع المعوقات أوًال :كاآلتي تنازليًا مرتبًا جاءت التي المجاالت

 الذاتية المعوقات :وأخيرًا )3.00( االجتماعية المعوقات ثم )3.01(
 واإلنذارات العقاب أساليب( كانت فقد فقرة أعلى أما ).2.88(

ظاهرة الدروس ( فقرة أقل كانت حين في .)3.22( بمتوسط )والفصل
  .)2.69(وبمتوسط ) الخصوصية في المجتمع

 الطلبة لدى معوقاتال مستوى أن )4(الجدول من يالحظ كما
 ).3.70( ككل المعوقات متوسط بلغ حيث مرتفعًا، كان الناجحين غير

 )3.87( الذاتية المعوقات أوًال :كاآلتي تنازليًا المجاالت ترتيب وجاء
 فقرة أعلى جاءت كما ).3.64( واالجتماعية )3.64( التعليمية ثم
 فقرة قلوأ ).4.25( وبمتوسط )وتوزيعها العالمات احتساب طريقة(

 الجدول يظهر كما ).3.20( وبمتوسط )التخصص في الرغبة عدم(
 الطلبة لدى الحسابية المتوسطات حسب مرتبة الفقرات جميع مستوى

 .الناجحين وغير الناجحين

 المعوقات مستوى في فروق توجد هل" :الثاني السؤال نتائج
 الناجحين وغير الناجحين الطلبة لدى الدراسي بالتحصيل المرتبطة

 مجاالته من مجال كل وعلى ككل، التحصيل معوقات مقياس على
 وفرع )قرية مدينة،(السكن ومكان )أنثى ذكر،( الجنس لمتغيرات تعزى

 لإلجابة "؟ )نيةالمه الفروع معلوماتية، إدارة أدبي، علمي،( الدراسة
 واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم السؤال هذا عن

 لمتغيرات وفقًا ومجاالته ككل، المعوقات لمقياس المعيارية
  )5( جدول في كما.الدراسة
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  الدراسة لمتغيرات وفقًا ومجاالته ككل، التحصيل معوقاتل المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :5 جدول
  الناجحين غير الطلبة الناجحين لبةالط  

  الحسابي المتوسط  المستوى  المتغير  المجال
 االنحراف

  المعياري
  العدد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 العدد

 
  المعوقات
 الذاتية

  
  الجنس

 91  0.55 3.61 113 580. 2.88  ذكور
 127  0.49 3.57 180 670. 2.87 اناث

 218  0.51 3.59 293  600. 2.88 المجموع

 السكن مكان

 103  0.50 3.66 135 650. 2.86 مدينة
 115  0.52 3.52 158 610. 2.89 قرية

 218  0.51 3.59 293  620. 2.88 المجموع

 
 فرع

  الدراسة

 43  0.52 3.63 66 600. 2.60 علمي
 45  0.52 3.60 90 620. 2.83 أدبي

 75  0.47 3.54 89 610. 3.04 معلوماتية ادارة
 55  0.55 3.60 48 610. 3.00 المهنية الفروع

  218  510. 3.59 293  620. 2.88 المجموع

 
  المعوقات
 التعليمية

  
  جنسال

 91 0.51 3.84 113 520. 2.96  ذكور
 127 0.46 3.88 180 610. 3.04 اناث

 218 0.48 3.87 293  570. 3.01 المجموع

 السكن مكان

 103 470. 3.86 135 580. 3.01 مدينة
 115 500. 3.87 158 580. 3.00 قرية

 218 0.48 3.87 293  580. 3.01 المجموع

 
 فرع

  الدراسة

 43 500. 3.93 66 550. 2.81 علمي
 45 0.45 3.76 90 580. 3.00 أدبي

 75 560. 3.92 89 550. 3.17 ادارة معلوماتية
 55 510. 3.82 48 600. 3.01 الفروع المهنية

 218 0.48 3.87 293  580. 3.01 المجموع

 
  المعوقات
 االجتماعية

  

 
  الجنس

 91 500. 3.70 113 .540 2.99  ذكور
 127 0.54 3.60 180 .550 3.00 اناث

 218 0.53 3.64 293 .550 3.00 المجموع

 السكن مكان

 103 550. 3.65 135 .520 2.99 مدينة
 115 500. 3.62 158 .560 3.00 قرية

 218 0.53 3.64 293 .540 3.00 المجموع

 
 فرع

  الدراسة

 43 0.49 3.73 66 .530 2.84 علمي
 45 0.50 3.60 90 .520 2.97 أدبي

 75 0.57 3.61 89 .570 3.12 ادارة معلوماتية
 55 0.52 3.63 48 .510 3.03 الفروع المهنية

 218 0.53 3.64 293 .540 3.00 المجموع

 
  ككل مقياسال

 
  الجنس

 91 400.  3.72 113 470. 2.95  ذكور
 127 0.37 3.68 180 520. 2.97 اناث

 218 380. 3.70 293 500. 2.97 المجموع

 السكن مكان

 103 400. 3.72 135 500. 2.95 مدينة
 115 360. 3.67 158 510. 2.97 قرية

 218 380. 3.70 293 500. 2.97 المجموع

 
 فرع

  راسةالد

 43 0.39 3.77 66 490. 2.77 علمي
 45 360. 3.65 90 510. 2.93 أدبي

 75 0.38 3.69 89 470. 3.10 ادارة معلوماتية
 55 400. 3.69 48 480. 3.02 الفروع المهنية

 218 0.38 3.70 293 500. 2.96 المجموع
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 المتوسطات بين ظاهرية فروق وجود )5(الجدول من يالحظ
 الناجحين وغير الناجحين الطلبة لدى التحصيل لمعوقات بيةالحسا

 .ومجاالته ككل، المعوقات مقياس على الدراسة لمتغيرات تبعًا
 3( الثالثي التباين تحليل استخدام تم الفروق هذه داللة عن وللكشف

Way Anova( كما ككل، المقياس مستوى على الفروق عن للكشف 
 عديم)Way Mnova 3(المتعدد الثيالث التباين تحليل استخدام تم

  .التحصيل معوقات مجاالت مستوى على الفروق عن للكشف التفاعل

  للكشف عن الفروق على مقياس المعوقات ككل، تبعًا لمتغيرات الدراسة تحليل التباين الثالثي :6 جدول
 حصائيةالداللة اإل Fقيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين  

 
 الطلبة الناجحين

 9000. 0160. 0 004. 1 0 004. الجنس
 8360. 0430. 0100. 1 0100. مكان السكن
 0000. 6.224 1.507 3 4.522 فرع الدراسة

   2420. 287 69.508 الخطأ
    292 74.083 الكلي

 
 الطلبة

  غير الناجحين

 5130. 0 430.  0 063. 1 0630. الجنس
 3620. 0.835  0 122. 1 1220. مكان السكن
 6540. 0 542.  0 079. 3 2380. فرع الدراسة

    1460. 212 31.015 الخطأ
     218 31.484 الكلي

  
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ) 6(يالحظ من الجدول 

على مقياس المعوقات ككل لدى الطلبة  (α = 0.05)مستوى الداللة 
في حين لم تظهر النتائج . الدراسة الناجحين تعزى لمتغير فرع

الطلبة غير  لدى (α = 0.05) وجود اي فروق عند مستوى الداللة

. الناجحين على مقياس المعوقات ككل تعزى لمتغيرات الدراسة
ولتحديد الفروق على متغير فرع الدراسة، تم استخدام المقارنات 

 )7(كما في جدول )scheffe(البعدية بطريقة 

  للكشف عن الفروق على متغير فرع الدراسة لدى الطلبة الناجحين )scheffe(قارنات البعدية بطريقة الم :7 جدول
 الفروع المهنية أدارة معلوماتية  األدبي العلمي المتوسط الحسابي المستوى  المتغير

 
 فرع

  الدراسة

        2.97  العلمي
     0.16 2.93  األدبي

     0.18 *0.34  3.10  أدارة معلوماتية
    0.08 0.09 0.25 3.02  الفروع المهنية

  

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ) 7( يظهر الجدول
بين طلبة العلمي واإلدارة المعلوماتية (α = 0.05) مستوى الداللة

اإلدارة  فرع على مقياس معوقات التحصيل ككل، ولصالح طلبة
  .المعلوماتية

  لكشف عن الفروق على مجاالت معوقات التحصيل، لدى الطلبةالمتعدد ل الثالثي تحليل التباين :8جدول 
مجموع المجال  مصادر التباين 

 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

 
  الطلبة

  الناجحين

  الجنس
Hoteling’s =0.011  

Sig =0.371   

 7760. 0810.  0300. 1 0300. المعوقات الذاتية
 3820. 7660. 2490. 1 2490. ليميةالمعوقات التع

 9950. 0000. 1.28 1 0050. المعوقات االجتماعية
  مكان السكن 

Hoteling’s =0.013 
Sig =0.835   

 8390. 0410. 0150. 1 0150. المعوقات الذاتية
 0.564 0 333. 1080. 1 1080. المعوقات التعليمية

 9270. 0 009. 0 002. 1 0020. المعوقات االجتماعية
  فرع الدراسة

Wilks' Lambda =0.914 
Sig =0.002  

 0000. 7.356 2.748 3 8.245 المعوقات الذاتية
 0030. 4.692 1.523 3 4.568  المعوقات التعليمية

 0170. 3.466 1.000 3 3.001 المعوقات االجتماعية
    3740. 293 107.232 المعوقات الذاتية  الخطأ

   3250. 293 93.138 تعليميةالمعوقات ال
   2890. 293 82.845 المعوقات االجتماعية
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 الكلي

    292 115.509 المعوقات الذاتية
    292 98.138 المعوقات التعليمية

    292 85.878 المعوقات االجتماعية
 

  الطلبة
  غير

  الناجحين

  الجنس
Hoteling’s =0.017 

Sig =0.314 

 5670.  0 329.  0 086. 1 086. المعوقات الذاتية
 5970.  2800.  0650. 1 065. المعوقات التعليمية

 1770. 1.836 5100. 1 510. المعوقات االجتماعية
 مكان السكن 

Hoteling’s =0.020 
Sig =0.237 

 0.061  3.535  0 925. 1 925. المعوقات الذاتية

 8340.  0 044.  0 010. 1 010. المعوقات التعليمية
 7220. 0 127. 0 035. 1 035. المعوقات االجتماعية

 فرع الدراسة
Wilks' Lambda = 0.968 

Sig = 0.639 

 0 855.  2590.  0 068. 3 240. المعوقات الذاتية
 2430.  1.404  0 325. 3 975. المعوقات التعليمية

  6840. 0 499. 0 138. 3 415. المعوقات االجتماعية
 

 الخطأ
     262.0 212 55.473 قات الذاتيةالمعو

     2310. 212 49.070 المعوقات التعليمية
     2780. 212 58.855 المعوقات االجتماعية

      217 56.748 المعوقات الذاتية الكلي
      217 50.138 المعوقات التعليمية

      217 59.927 المعوقات االجتماعية
  

وق ذات داللة إحصائية عند وجود فر) 8(يالحظ من الجدول 
في مجال المعوقات الذاتية والتعليمية (α = 0.05) مستوى الداللة

تعزى لمتغير فرع الدراسة لدى الطلبة الناجحين، في حين لم تظهر 
 = α) النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة

لدى الطلبة غير الناجحين على جميع مجاالت معوقات (0.05
ولتحديد الفروق بين المتوسطات . التحصيل تبعًا لمتغيرات الدراسة

تبعًا ألثر متغير فرع الدراسة، تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة 
)scheffe (كما هو في جدول)9.( 

 راسةفرع الدلدى الطلبة تبعًا لللكشف عن الفروق على المعوقات الذاتية والتعليمية  )scheffe(مقارنات  :9 جدول

 الفروع المهنية أدارة معلوماتية األدبي العلمي المتوسط الحسابي المستوى  المتغير  المجال

 المعوقات

 الذاتية

  

  
  فرع الدراسة

  

       2.60 العلمي
      0.22 2.83 األدبي

     0.22 *0.44 3.04 أدارة معلوماتية
    0.05 0.230.17 3.00 الفروع المهنية

  المعوقات
    التعليمية

  فرع الدراسة
 

 الفروع المهنية أدارة معلوماتية األدبي العلمي المتوسط الحسابي المستوى

      2.81 العلمي
      0.18 3.00 األدبي

     0.17 *0.35 3.17 أدارة معلوماتية
    0.15 0.02 0.20 3.01 الفروع المهنية

  

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ) 9( يظهر الجدول
على مجاالت المعوقات الذاتية (α = 0.05) وى الداللةمست

  .والتعليمية لصالح فرع اإلدارة المعلوماتية

ما مستوى المعوقات  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
المرتبطة بالتحصيل الدراسي لدى أولياء أمور الطلبة الناجحين 

 تم لالسؤا هذا عن لإلجابة. ؟ وغير الناجحين في الثانوية العامة
 لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج
  .)10(جدول يوضحها كما .ومجاالته ككل، المقياس
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ومجاالت معوقات التحصيل لدى أولياء األمور :10 جدول
  الناجحين غير الطلبة أمور اولياء  الناجحين الطلبة أمور اولياء 
 المتوسط الفقرة 

  الحسابي
 االنحراف

  المعياري
 مرتبة

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مرتبة 
 الفقرة

   650. 3.47  670. 3.07 لذاتيةالمعوقات ا: المجال األول
 30 1.21 3.39 33 1.12 2.90 عدم الرغبة في التخصص

 26 1.24 3.45 19 1.22 3.16 تدني الدافعية للتعلم
 4 1.09 3.85 34 1.27 2.88 الحالة الصحية العامة

 18 1.17 3.53 20 1.15 3.16 الغياب المتكرر عن المدرسة
 27 1.29 3.41 31 1.23 2.99 دراسةالعدم القدرة على التكيف مع ضغوط 
 25 1.23 3.45 21 1.22 3.11 ضعف التأسيس في الصفوف السابقة

 10 1.24 3.70 12 1.30 3.21 العمل وعدم التفرغ للدراسة
 33 1.26 3.28 35 1.16 2.87 االهتمام بنشاطات غير الدراسة مثل الرياضة

 29 1.22 3.39 27 1.22 3.04 عدم التحضير اليومي واالعداد المسبق للدروس
 23 1.20 3.45 15 3.29 3.19 مشكلتي في قلق االختبار

 31 1.21 3.33 25 1.16 3.06 العجز العام بالتعلم
 22 1.18 3.48 5 1.25 3.31 غياب الهدف من الدراسة

  650.  3.72  610. 3.25 التعليميةالمعوقات : المجال الثاني
 2  1.16 3.87 8 1.32 3.27 عدم امتالك المدرسين الكفاية والمهارة

 6  1.13 3.80 3 1.23 3.34 أساليب العقاب واالنذارات والفصل
 11  1.18 3.64 7 1.24 3.27 ة للتدريسالبيئة المدرسية غير مناسب

 20  1.21 3.50 24 1.24 3.06 زيادة عدد الطلبة داخل الغرفة الصفية
 15  1.16 3.55 22 1.18 3.10 التعديالت المستمرة للمناهج

 7  1.19 3.78 14 1.28 3.20 نظام االمتحانات توقيتها ومكانها
 1  990. 4.04 2 1.19 3.38 طريقة احتساب العالمات وتوزيعها

 3  1.03 3.86 1 1.16 3.40 تكرار غياب المعلمين
 5  1.09 3.82 4 1.13 3.32 ضغط الجدول الدراسي وايام الدراسة
 17  1.17 3.54 11 1.18 3.24 التعديالت المفاجئة في قرارات الوزارة
 9  1.14 3.73 6 1.17 3.30 المعلمينوالمشاكل بين طالب الصف مع بعضهم

 14  1.20 3.57 23 1.18 3.06 لة ونمطهانوعية األسئ

  700.  3.45  640. 3.10 المعوقات االجتماعية: المجال الثالث
 8  1.19 3.74 17 1.24 3.18 عدم الشعور بالرقابة واالهتمام األسري

 16  1.28 3.54 26 1.29 3.05 التأثير السلبي لالصدقاء
 35  1.19 3.23 36 1.13 2.86 ظاهرة الدروس الخصوصية في المجتمع

 36  1.24 3.22 16 1.25 3.18 أزمات المجتمع االقتصادية والسياسية واالجتماعية
 28  1.29 3.39 29 1.25 3.02  الظروف العائلية االقتصادية الصعبة

 24  1.21 3.45 32 1.24 2.96 فيهاتصريحات وسائل االعالم ونقل االخبار المبالغ
 21  1.24 3.49 13 1.22 3.21  خرينالتنافس غير الشريف مع الطالب اآل

 19  1.15 3.52 10 1.17 3.25 الضغوط النفسية واالجتماعية التي يفرضها المجتمع
 12  1.20 3.62 9 1.20 3.26  المقارنة باآلخرين المتفوقين

 13  1.22 3.58 18 1.21 3.16 التوقعات العالية غير المنطقية من االسرة
 34  1.32 3.28 30 1.25 3.01  المشكالت والخالفات األسرية

 32  1.33 3.29 28 1.27 3.04 عدم توفر االجواء المناسبة للدراسة في البيت

  570.  3.55  510. 3.14 المقياس ككل

  

ان هناك مستوى متوسط من معوقات ) 10(يالحظ من الجدول
. )3.14(التحصيل لدى أولياء أمور الطلبة الناجحين، حيث بلغ 

 متوسط لجميع مجاالت المقياس التي جاءت مرتبةوكذلك مستوى 
ثم االجتماعية ) 3.25(المعوقات التعليمية وبمتوسط  :أوًال: تنازليًا
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تكرار (في حين كانت أعلى فقرة ). 3.07(واخيرًا الذاتية ) 3.10(
ظاهرة الدروس (، وأقل فقرة )3.40( بمتوسط) غياب المعلمين

كما يالحظ ان مستوى . )2.86(بمتوسط ) الخصوصية في المجتمع
المعوقات لدى أولياء أمور الطلبة غير الناجحين كان مرتفعًا، حيث 

كما جاء ترتيب ). 3.55(بلغ المتوسط الحسابي للمعوقات ككل 
ثم الذاتية ) 3.72(أوًال المعوقات التعليمية: المجاالت تنازليًا

طريقة احتساب (وكانت أعلى فقرة ). 3.45( واالجتماعية) 3.47(
 تأزما( وأقل فقرة ،)4.04(بمتوسط بلغ ) العالمات وتوزيعها

بمتوسط ) المجتمع االقتصادية والسياسية واالجتماعية

كما يظهر الجدول ترتيب جميع الفقرات حسب ) 3.22(حسابي
  المتوسطات الحسابية لدى أولياء األمور

 المعوقات مستوى في فروق توجد هل" :الرابع السؤال نتائج
 الناجحين وغير الناجحين الطلبة أمور أولياء لدى لتحصيلبا المرتبطة

 مجاالته من مجال كل وعلى ككل، التحصيل معوقات مقياس على
 حساب تم السؤال هذا عن لإلجابة "؟ الجنس لمتغير تعزى

 معوقات لمقياس المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
  .)11( جدول في اكم.الجنس لمتغير وفقًا ومجاالته ككل، التحصيل

 موراألالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على مقياس المعوقات ككل، ومجاالته، لدى أولياء  :11 جدول

  
  اولياء
  أمور

  الناجحين الطلبة

  العدد  المعياري االنحراف  الحسابي المتوسط المستوى المجال

  الذاتية المعوقات
 173  690.  3.10 األباء
 120  630. 3.04 األمهات
 293  670. 3.07 المجموع

  التعليمية المعوقات
 173 600.  3.21 األباء
 120 630. 3.31 األمهات
 293  610. 3.25 المجموع

 االجتماعية المعوقات

 

 173 660.  3.11 األباء
 120 620. 3.08 األمهات
 293 640. 3.10 المجموع

 ككل المقياس

 173 510.  3.14 األباء
 120 510. 3.14 األمهات
 293  510. 3.14 المجموع

 
  اولياء
 أمور

  الطلبة
  الناجحين غير

  المعوقات الذاتية
  

 110 660. 3.46 األباء
 108 630. 3.49 األمهات
 218 650. 3.47 المجموع

 المعوقات التعليمية

 

 110 690. 3.70 األباء
 108 610. 3.75 األمهات
 218 650. 3.72 المجموع

 المعوقات االجتماعية

 110 670. 3.46 األباء
 108 720. 3.43 األمهات
 218 700. 3.45 المجموع

 المقياس ككل

 110 0.58 3.54 األباء
 108  560. 3.57 األمهات
 218 570. 3.55 المجموع

 

وجود فروق ظاهرية في المتوسطات ) 11(يظهر الجدول 
اس المعوقات ككل، ومجاالته لدى أولياء أمور الحسابية على مقي

 تم الفروق هذه داللة عن وللكشف. الطلبة تبعًا لمتغير الجنس
 )T-test(للعينات المستقلة) ت(تم استخدام اختبار  تحليل استخدام

 استخدام تم كما ككل، المقياس مستوى على الفروق عن للكشف
 مجاالت مستوى على الفروق عن للكشف المتعدد التباين تحليل

 .المعوقات
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  للكشف عن الفروق على مقياس المعوقات ككل لدى أولياء األمور T-testنتائج تحليل  :12 جدول
  الداللة االحصائية Tقيمة  العدد  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجنس العينة

  0.056 173  0.51 3.14 االباء  أولياء أمور الطلبة الناجحين
 120  0.50 3.14 مهاتاال  0.955  

  0.200 110  0.58 3.54 االباء أولياء أمور الطلبة غير الناجحين
 108  0.56 3.56 االمهات  0.841  

  

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم) 12(جدول اليبين 
 لدى ككل التحصيل معوقات مقياس على(α = 0.05) الداللة مستوى

 أكبر الداللة قيم جميع كانت حيث نس،الج لمتغير تعزى األمور أولياء
   .(α = 0.05) من

  تحليل التباين المتعدد للكشف عن الفروق على مجاالت المعوقات لدى أولياء األمور تبعًا لمتغير الجنس :13جدول 

  المجال مصادر التباين  
مجموع
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

 
  مورأولياء أ
  الطلبة

  الناجحين

  الجنس
Hoteling’s =0.016  

Sig =0.202  

 0.48 0.49 0.219 1 0.219 المعوقات الذاتية

 0.143 2.161 0.813 1 0.813 المعوقات التعليمية

 0.651 0.206 0.086 1 0.086 المعوقات االجتماعية

 الخطأ

   0.444 291 129.112 المعوقات الذاتية
   0.376 291 109.422 ميةالمعوقات التعلي

   0.417 291 121.287 المعوقات االجتماعية

 الكلي

    292 129.331 المعوقات الذاتية
    292 110.235 المعوقات التعليمية
    292 121.373 المعوقات االجتماعية

 
 أولياء أمور

  الطلبة
  غير

  الناجحين

  الجنس
Hoteling’s =0.007 

Sig =0.696 

 7580. 0960. 0400. 1 0400. قات الذاتيةالمعو
 5380. 3800. 1620. 1 1620. المعوقات التعليمية
 7090. 1390. 0680. 1 0680. المعوقات االجتماعية

  الخطأ
 

   4180. 216 90.238 المعوقات الذاتية
   0.427 216 92.302 المعوقات التعليمية
   0.489 216 105.657 المعوقات االجتماعية

 الكلي

 

    217 90.278 المعوقات الذاتية
    217 92.464 المعوقات التعليمية
    217 105.725 المعوقات االجتماعية

  

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم )13( الجدول يظهر
 لدى التحصيل معوقات مجاالت جميع على(α = 0.05) الداللة مستوى
 أكبر الداللة قيم جميع كانت حيث الجنس لمتغير تعزى االمور أولياء

   .(α = 0.05) من

 النتائج مناقشة

 المعوقات مستوى حول األول بالسؤال المتعلقة النتائج كشفت
 هناك أّن العامة، الثانوية طلبة لدى الدراسي بالتحصيل المرتبطة
 غير الطلبة لدى بالتحصيل المرتبطة المعوقات من مرتفع مستوى

 من متوسط مستوى أظهروا الذين الناجحين بالطلبة مقارنة الناجحين
 كل دراسات نتائج إليه توصلت ما مع النتيجة هذه وتتفق .المعوقات

 ,.Alam, 2012.(Farooq et al ؛2013 وويس، أحمد( من

المرتبطة  والتي كشفت نتائجها عن وجود عدد من المعوقات;2011
 هذه النتيجة وتؤكد. داخل المدرسة وخارجها بالتحصيل الدراسي

العالقة االرتباطية العكسية بين التحصيل الدراسي ومعوقاته، حيث 
أن التحصيل الدراسي المرتفع ارتبط بانخفاض مستوى معوقاته، في 

 & Lynn حين ان تدني التحصيل ارتبط بارتفاع مستوى معوقاته

Kelly, 2001)( ؛ مما يفسر نتيجة السؤال األول حول وجود
 بالطلبة مقارنة الناجحين غير الطلبة لدى المعوقات من فعمرت مستوى

 .المعوقات من متوسط مستوى أظهروا الذين الناجحين

 المعوقات مستوى ارتفاع عن األول السؤال نتائج كشفت كما
 اعلى كانت حيث الناجحين غير الطلبة لدى والتعليمية الذاتية

 المجاالت اقل يةالذات المعوقات مجال كان حين في لديهم المجاالت
 عادًة به يتصف ما إلى ذلك يعزى أن ويمكن .الناجحين الطلبة لدى

 العمليات مستوى نيتد حيث من المتدني التحصيل ذوي الطلبة
 من العديد لمواجهة يعرضهم مما .التعلم عن لةوؤالمس المعرفية
 وصعوبة التركيز على القدرة وعدم الدافعية كتدني الدراسية المعوقات
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 ارتفاع يفسر كما المدرسية، البيئة مع التكيف في ومشكالت لتعلم،ا في
 للكفاءة السلبية الصورة الناجحين غير الطلبة لدى المعوقات مستوى
 وكفاءة فاعلية أقل تكون ما عادًة التي لديهم، اإلنجاز ودافعية الذاتية،
   .)(Eda & Ayhan, 2014 الناجحين بالطلبة مقارنة

 فروق وجود عدم الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج أظهرت كما
 تعزى ومجاالتها ككل، المعوقات مستوى في إحصائية داللة ذات

 وغير الناجحين الطلبة لدى السكن ومكان الجنس، لمتغيرات
 مستوى في فروق وجود إلى النتائج أشارات حين في .الناجحين
 الدراسة لفرع تعزى )والذاتية التعليمية( ومجاالتها ككل، المعوقات
 ولتوضيح .الناجحين الطلبة لدى المعلوماتية اإلدارة طلبة ولصالح
  :كاآلتي للمتغيرات تبعًا تناولها سيتم الثاني السؤال نتائج مناقشة

 )واناث ذكور،( الجنس . أ

 مستوى في فروق وجود عدم الحالية الدراسة نتائج أظهرت
 وتختلف .ةالطلب لدى الجنس لمتغير تعزى ومجاالتها ككل، المعوقات

 (Farooq et al., 2011).دراسة نتائج إليه توصلت ما مع النتيجة هذه

 بالتحصيل المرتبطة المعوقات في فروق وجود إلى أشارات التي
  .االناث ولصالح للجنس تعزى الدراسي

 تعزى المعوقات مستوى في فروق وجود يفسرعدم ان ويمكن
 الدراسة لعينة الدراسية المرحلة طبيعة إلى الطلبة لدى للجنس

 عن النظر بغض الطلبة جميع لدى المشتركة وأهميتها )التوجيهي(
 فيها يحظون حياتهم، في وفاصلة حرجة مرحلة تمثل حيث الجنس،
 الدراسية المرحلة أهمية أساس على اجتماعي ودعم أسرية، برعاية
. (Susan & Robyn, 2005) واناثًا ذكورًا الجنس أساس على وليس
 كبيرًا دورًا العامة، الثانوية مرحلة في الدراسة نظام يلعب نا يمكن كما
 عادًة حيث .للجنس تعزى المعوقات مستوى في فروق وجود عدم في
 السنة مدار على متشابهة تعليمية ظروف العامة الثانوية طلبة يعيش ما

 ومواعيد الزمنية، والفترة المنهاج، طبيعة حيث من الدراسية
 والتعليمات االنظمة إلى باإلضافة .ونوعيتها ،الوزارية االختبارات

 نظام في تعديالت اي ان كما .الدراسي بتحصيلهم المتعلقة العامة
 أساس على التميز دون الطلبة لجميع ذاتها تكون الثانوية الدراسة
 معوقاتال في فروق وجود عدم في أسهم مما وأناثًا؛ ذكورًا الجنس

  .للجنس تعزى العامة الثانوية لبةط لدى الدراسي التحصيلب المرتبطة

  )قرية مدينة،( السكن مكان . ب
 ككل، المعوقات مستوى في فروق وجود عدم عن النتائج كشفت

 إلى يعزى وقد .الطلبة لدى السكن مكان لمتغير تعزى ومجاالتها
 حيث )إربد محافظة( الحالية الدراسة فيها اجريت التي البيئة طبيعة
 فيها يعيش التي واالجتماعية الثقافية تللسياقا العام االطار تمثل
 الرعاية مقدار حيث من التعليمية اتهملبيئ الرئيسي ضنالحاو ،الطلبة

 تحصيلهم في تؤثر ان يمكن والتي للطلبة المقدمة التعليمية واالنشطة
 االجتماعية بالتركيبة الدراسة تطبيق بيئة تمتاز حيث .سلبًا أو ايجابًا

 المتمثلة وأطرافها المدينة يمثل الذي مركزها نبي المتشابهة والثقافية
 المتقاربة واالجتماعية الجغرافية السياقات اسهمت حيث ،بالقرية

 الطلبة فيها يجد ال قد التعليمية الخدمات من متشابه مستوى بتوفير
 تعزى الدراسي تحصيلهم مستوى في تؤثر قد جوهرية فروق ةإي
 في الطلبة يواجهه ما فان ليوبالتا ،)قرية مدينة،( سكنهم مناطقل

 في الطلبة واجهها التي عن تختلف لم للتحصيل معوقات من المدينة
 التحصيل معوقات مستوى في فروق وجود يفسرعدم مما القرية؛
 احدى كانت الدراسة تطبيق بيئة ان كما .السكان لمكان تعزى

 فباختال الدراسة نتائج تختلف أن يمكن اذ الحالية الدراسة محددات
  .فيها تجرى التي البيئة

  الدراسة فرع .ج
 ككل، المعوقات مستوى في فروق وجود النتائج أظهرت

 طلبة ولصالح الدراسة لفرع تعزى )والذاتية التعليمية( ومجاالتها
 رافقت التي المعوقات الى ذلك يعزى أن ويمكن .المعلوماتية اإلدارة

 العامة، انويةالث في الدراسة فروع أحدث من يعد حيث استحداثه،
 الوضوح بعدم والمعلمين الطلبة من العديد يصفه إذ .عمرًا وأقصرها

 وجود عدم بسب مفاهيمه تعلم وصعوبة الدراسية، مناهجه طبيعة في
 فروع طلبة لدى الحال هو كما .السابقة الصفوف في لها سابقة معرفة

   .مثًال واألدبي كالعلمي اآلخرى العامة الثانوية

 المعوقات من المعلوماتية اإلدارة طلبة من عديدال يشكوا كما
 في ونقص التدريسية، ومهاراتهم المعلمين بكفاءة المتعلقة التعليمية

 اإلدارة فرع استحداث تم حيث المتخصصين، المعلمين عدد
 وتأهليهم المعلمين إعداد يتم أن قبل العامة الثانوية في المعلوماتية

 على مقتصرًا عديدة سنواتل تدريسه وظل .جامعية تخصصات في
 الدراسات من العديد أّن حين في األخرى، التخصصات من المعلمين

 ,Struyven الطلبة تحصيل في وتاثيرة المعلم دور على أكدت

Dochy & janssens, 2008).( المعوقات ظهور يعزى أن يمكن كما 
 في المتعلقة المعوقات إلى المعلوماتية اإلدارة فرع طلبة لدى الذاتية
 المتقدمين الطلبة لدى توفرها الواجب والمهارات القدرات تحديد
 العلمي لفرع الرياضية القدرات في الحال هو كما .الفرع هذا لدراسة

 محددة قدرات اليوجد أنه حين في األدبي، لفرع اللغوية والقدرات
 في صعوبة هناك أن كما .المعلوماتية األدارة طلبة عليها بناًء يصنف
 ).مهنية إنسانية، علميه،( الثانوية الدراسة محاور ضمن تصنيفه

 وتخصصات العمل، فرص في المرتبطة المعوقات إلى باإلضافة
 والتعليم التربية وزارة أن النتيجة هذه يؤكد ومما .الجامعية الدراسة
 قبول وتوقيف المعلوماتية، اإلدارة فرع بإلغاء قررًا مؤخرًا أعلنت
   ).م2015( القادم الدراسي امالع مطلع من به الطلبة

 مستوى وجود عن الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج كشفت كما
 أمور أولياء نظر وجهة من الدراسي التحصيل معوقات من مرتفعًا
 أمور أولياء لدى متوسط بمستوى مقارنة الناجحين، غير الطلبة
 لتحصيلا معوقات تقدير في توافقًا هناك أّن ويالحظ .الناجحين الطلبة

 االول السؤال نتائج مقارنة خالل من أمورهم، وأولياء الطلبة بين
 متوسط مستوى أمورهم وأولياء الناجحين الطلبة أظهر حيث والثالث،

 غير الطلبة لدى مرتفع مستوى هناك كان حين في المعوقات، من
  .أمورهم وأولياء الناجحين
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 مشكلة منها تبلورت التي االفتراضات النتيجة هذه وتؤكد
 لدى الدراسي التحصيل تدني ظاهرة إّن حيث من الحالية الدراسة

 على أمورهم وأولياء للطلبة، مؤرقة أزمة تشكل العامة الثانوية طلبة
 تدعيم في الحالية الدراسة مبررات النتيجة هذه تفسر كما سوء، حدًا

 خالل من الطلبة لدى الدراسي التحصيل معوقات عن بالكشف توجهها
 من مايكونوا أقرب أنهم افتراض على أمورهم نظرأولياء وجهة دراسة
 يدركون ألنهم العامة؛ الثانوية مرحلة في بهم واهتمامًا تفاعًال أبنائهم
معيار  من الثانوية معدل يمثله وبما وخصوصيتها، المرحلة هذه أهمية

فاعلية أنماط الرعاية االسرية، ونجاح أو فشل  مدىللحكم على 
 اآلثار النتيجة هذه تفسر كما ).2006 شراز،(م وأسرته حياة المتعل

 الطلبة على الدراسي التحصيل تدني ظاهرة تتركها قد التي السلبية
 الطلبة لدى الدراسي التحصيل مستوى أن كما .معًا أمورهم وأولياء

 واجتماعيًا ذاتيًا المؤثرة العوامل من متكاملة منظومة نتاج هو
 الظروف إلى الدراسي الفشل حاالت من كثير تعزى حيث .واسريًا
 اآلمنة األسرية العالقات أن حين في الداعمة، وغير المظطربة األسرية
 Peter( األبناء لدى الدراسي التحصيل مستوى تحسين في أسهمت

& Ruth, 2013( 

 فروق وجود عدم عن الرابع بالسؤال المتعلقة النتائج كشفت كما
 األمور أولياء نظر وجهة من تهومجاال ككل، التحصيل معوقات في

 التحصيل لمعوقات تقديرهم يختلف لم حيث .الجنس لمتغير تعزى
 أباء(األمور أولياء معرفة يفسر مما ،)أمهات أباء،( الجنس باختالف
 أبناءهم، لبتحصي المرتبطة المعوقاتب الكاملة ودرايتهم )وأمهات
 لرعايتهم طالتخطي في المسبق واعدادهم المشترك، تنسيقهم نتيجة

 .االسرة أفراد لجميع أهمية من تمثله لما العامة، الثانوية مرحلة في
 أسرية قيمة ذات دالالت إلى المرحلة هذه في الطلبة نجاح يشير حيث

 كما .الزوجين بين االسري والتوافق التنشئة لحسن هامة وأجتماعية
 ُتعد يدًاتحد العامة الثانوية مرحلة في دراسيًا الطلبة رعاية مهمة أن
 يكاد وال ،)وامهات أباء( الزوجين كال من المطلوبة المهمات أكثر من

 خبرة واألمهات االباء لدى شكل مما منهما؛ أي أهميتها على يختلف
 Susan) أبناءهم بتحصيل المرتبطة المعوقات بجميع مشتركة ومعرفة

& Robyn, 2005) . سببًامما قد يجعل من تلك الخبرة المشتركة 
 أولياء لجنس تعزى التحصيل معوقات في فروق وجود عدم إليه يعزى
  .األمور

 المعوقات مستوى نتائج عنه كشفت فيما مناقشته يجدر ومما
 أرتبطت ظهورًا األكثرها المعوقات أن عام بشكل الدراسة أفراد لدى

أساليب ( كانت الناجحين الطلبة لدى :فمثًال التعليمية بالمعوقات
) طريقة احتساب العالمات( أما غيرالناجحين) العقاب واالنذارات

عدم امتالك المعلمين (و) تكرار غياب المعلم(ولدى أولياء األمور
وتفسر هذه النتيجة التغيرات النوعية والكمية التي اتخذتها ). للكفاية

وزارة التربية والتعليم بالسنوات اآلخيرة المتعلقة بنظام احتساب 
ة إلى المعوقات المرتبطة بإجراءات العالمات وتوزيعها، باإلضاف

وزارة التربية والتعليم، (وتعليمات تقديم امتحان الثانوية العامة 
ا عائقًا لدى الطلبة، مما التي قد تشكل عملية تطبيقه). 2014

عادة النظر بها، والبحث عن حلول أقل تأثيرًا كالتوجيه إيتطلب 
  .واإلرشاد على مستوى الطلبة والمجتمع

ظهور المعوقات المرتبطة بتكرار غياب المعلم، وعدم كما أّن 
امتالكهم للكفاية والمهارة ضمن أعلى معوقات التحصيل، يفسر 
اآلثار السلبية لألحداث األخيرة التي قد تكون رافقت اعتصامات 
المعلمين وإضرابهم عن التدريس، مما شكل احدى المعوقات التي 

الذي يعتمد فيه طلبة أثرت سلبًا على تحصيل الطلبة، بالوقت 
الثانوية العامة على المعلم بشكل اكثر من اي مرحلة سابقة؛ مما 
يتطلب حل مثل هذه الخالفات بعيدًا عن تحصيل الطلبة وأوقاتهم 

  . وحقوقهم التعليمية

  :التوصيات

 بالتوصيات الباحث يوصي الحالية الدراسة نتائج على بناًء
  :اآلتية والبحثية التطبيقية

 التي والرعاية التعليمية الخدمات مستوى تحسين لىع العمل -1
 المنهاج، المعلم، المدرسة،( بمكوناته التعليمي النظام يقدمها

 اعلى شكلت حيث العامة، الثانوية لطلبة )التربوية السياسة
 الناجحين الطلبة لدى الدراسي بالتحصيل المرتبطة المعوقات
 .االمور وأولياء

 لمرحلة السابقة الصفوف في حالنجا أسس في النظر أعادة -2
 الذاتية ومهاراتهم الطلبة قدرات تنمية أجل من العامة، الثانوية
 جاءت حيث .الثانوية لمرحلة الوصول قبل افضل بشكل

 الدراسي بالتحصيل المرتبطة المعوقات أعلى الذاتية المعوقات
 .الناجحين غير الطلبة لدى

 التربوية القرارت اتخاذ عند والتشاركية التعاونية السياسه اتباع -3
 حيث )االمور وأولياء الطلبة،( لتضم العامة بالثانوية المتعلقة

 باإلضافة واالمتحانات، العالمات بنظام المتعلقة المعوقات كانت
 المعوقات أكثر من والفصل، واالنذرات العقاب اساليب إلى

 الناجحين الطلبة نظر وجهة من الدراسي بالتحصيل المرتبطة
  .أمورهم واولياء لناجحينا وغير

 العامة الثانوية لطلبة تثقفية ودورات ارشادية برامج تنظيم -4
 المرتبطة بالمعوقات معرفتهم زيادة أجل من أمورهم؛ وأولياء

 العملية والخبرات العلمية باألساليب وتزويدهم بالتحصيل
 ومهاراتها الدراسة العادات على الطلبة وتدريب لمواجتها،
 الطلبة لدى الدراسي التحصيل معوقات لظهور جةنتي السليمة،

 .الناجحين الطلبة من اعلى بدرجات الناجحين غير

 اإلجرائية والبحوث الدراسات من المزيد جراءبإ ىوصي كما -5
 من بالعديد وعالقته الدراسي التحصيل بمعوقات المتعلقة

 زيادة أجل من ؛التعلم، كأساليب والتربوية النفسية المتغيرات
  .السلبية أثارها من والتقليل بها، وعيال
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