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مشكمة البحث
:تمثمت مشكمة البحث في السؤال التالي

ما هي اسباب عزوف طالب الصف العاشر في مدرسة سميمان سمطان عن االلتحاق بالفرع العممي؟ 

:ىذا السؤال تفرعت األسئمة التاليةومن 
ما سبل الحد من ظاهرة عزوف طمبة الصف العاشر عن االلتحاق بالفرع العممي في مدرسة سميمان •

سمطان؟
ما درجة تقدير أفراد عينة البحث ألسباب عزوف طمبة الصف العاشر عن االلتحاق بالفرع العممي في •

مدرسة سميمان سمطان؟



أهداف البحث 

:  دراسة البحث الحالٌة الى عدة امور أهمهاهدفت 

التعرف إلى اهم أسباب عزوف الطلبة عن الفرع العلمً وذلك عن طرٌق 1.

المعرفة من وجهة نظر الطلبة انفسهم 

الكشف عن خباٌا التخوف من القطاع العلمً وحقٌقة الصعوبة والسهولة 2.

.للمنهاج العلمً

وضع بعض الحلول التً تساعد فً الحد من هذه الظاهرة وتشوٌق طالب 3.

.  العاشر لدخول الفرع العلمً



أهمية البحث
على طلبة الصف العاشر فً اإلقبال على القطاع العلمً وتقلٌل التأثٌر •

.نسبة العزوف منه

قد ٌساعد هذا البحث المسؤولٌن عن القطاع التعلٌمً بمعرفة الخلل الذي •

ٌستطٌعون أن ٌعالجوه وأن ٌعملوا على توفٌر أجواء مناسبة وممهدة 

.لدخول الطالب القطاع العلمً

ٌعمل هذا البحث على لفت انتباه المسؤولٌن وأن ٌحظى بإعجاب المغٌرٌن •

ومن ٌسعون إلى تحسٌن التعلٌم الفلسطٌنً



البحث مصطمحات
 الصف في العممي الفرع في االلتحاق عن العاشر الصف طمبة ابتعاد :عزوف

.اإلنسانية والعموم الشرعي لمفرعين واتجاىيم عنو واالنصراف الثانوي األول
 لمعاشر التاسع الصف من المترفعين الطالب ىم :العاشر الصف طالب

.عام 16-17 بين ما وأعمارىم
 المرحمة من األول الصف في األكاديمية الدراسة فرعي أحد :العممي الفرع

 في العاشر الصف في نجاحو بعد إال العممي الفرع في الطالب يقبل وال الثانوية،
% 60 ≤ بمعدل والرياضيات العموم مادتي



  البحث منهج

 مرتبط منيج وىو، التحميمي الوصفي المنيج عمى البحث اعتمد
 ما ظاىرة بوصف يقوم فيو، وتفسيرىا وصفيا بقصد معاصرة بظاىرة
 الظاىرة يصف كيفياً  تعبيراً  عنيا ويعبر وتفسيرىا دقيقاً  وصفاً 

 يوضح رقمياً  وصفاً  يعطينا كمياً   ً تعبيرا أو خصائصيا، ويوضح
 الظواىر مع ارتباطيا ودرجات حجميا أو الظاىرة ىذه مقدار

.األخرى



 البحث حدود

 مدرسة في العممي الفرع عن العاشر الصف طالب عزوف أسباب البحث تناول : الموضوعي الحد
.منيا الحد وطرق سمطان سميمان

 سمطان سميمان مدرسة وتحديدا غزة غرب منطقة عمى البحث ىذا اقتصر : المؤسسي الحد
. العاشر الصف تشمل والتي لمبنين األساسية

.غزة محافظة : المكاني الحد
 األساسية سمطان سميمان مدرسة في العاشر الصف طالب من عشوائية مجموعة : البشري الحد

.لمبنين
. م 2016 عام في البحث ىذا نفذت : الزماني الحد



البحث وعينة مجتمع
 بمدرسة المسجمين الطالب جميع من البحث مجتمع تكون : البحث مجتمع
 الدراسي الفصل في والناجحين (1044) وعددىم األساسية سمطان سميمان
م 2015-2016 العام من األول
 العينة، اختيار في البسيطة العشوائية العينة الباحثون استخدم : البحث عينة
 مدرسة طالب من (60) حجميا عشوائية عينة عمى االستبانة توزيع تم حيث

.(المدرسة طالب من تقريباً  %7 نسبتو ما) سمطان سميمان



البحث أداة
 عن لإلجابة البيانات لجمع وسيمة البحث أداة تعتبر

 لجمع كوسيمة االستبانة البحث ،استخدم البحث تساؤالت
.الحالية البحث لطريقة لمناسبتيا البيانات



المجال
المتوسط 

الحسابً

الوزن 

النسبً
الترتٌب

أسباب العزوف عن الفرع العلمً والمتعلقة 

بالطلبة أنفسهم
1.8260.673

العزوف عن الفرع العلمً والمتعلقة أسباب 

بأولٌاء األمور
1.6956.334

أسباب العزوف عن الفرع العلمً والمتعلقة 

بالمناهج
1.9966.332

أسباب العزوف عن الفرع العلمً والمتعلقة 

بالمعلمٌن
2.4682.001

2.00766.90.جمٌع فقرات االستبانة

نتائج البحث



 مع ٌتناسب بما التدرٌس اسالٌب تنوٌع المعلمٌن على ٌجب•
.الطالب مستوى

 (العلمٌة المواد) الدراسٌة المادة تبسٌط المعلمٌن على ٌجب•

.اإلمكان قدر

 مدربٌن معلمٌن إعداد على والتعلٌم التربٌة وزارة حرص•
.العلمٌة المواد تدرٌس فً الحدٌثة األسالٌب على

 المواد نحو اإلٌجابٌة المٌول تعزٌز المدرسة إدارة على•
.العلمٌة

التوصٌات 



 ٌنفع بما العلمٌة المواد فً التكدس تقلٌص على الجاد العمل•

.ًالعلم بالفرع الملتحقٌن الطالب

.لهم والمادٌة المعنوٌة الحوافز تقدٌم خالل من الطالب تعزٌز•

.سلٌم بشكل وإدارته الوقت بأهمٌة الطالب تثقٌف•

 بالفرع لاللتحاق الطالب لتشجٌع إرشادٌة حصص عقد•
.العلمً

 لمعرفة األمور وأولٌاء المعلمٌن بٌن طٌبة عالقات اقامة•

  .المناسب التخصص نحو العلمٌة الطالب مٌول

 ٌبٌن العاشر الصف لطالب ٌوزع خاص إرشادي دلٌل إعداد•
.العلمً الفرع أهمٌة


