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 اإلىداء
 .وآبائنا إلى شموع األمل ونبع العطاء الدائم إلى أمياتنا 

 إلى مناضمي العمم الشرفاء، نيديو إلى الرجال الساىرين في سبيل بناء وطننا الرائد.

لى مدرستنا الرائعة سميمان سمطان  إلى طالب العمم المجدين في سماء العمو والسمو ، وا 

لى كل طفل وشيخ  لى ربان سفينتنا مديرنا الفاضل، إلى كل حجر وا  إدارة ومعممين، وا 

لى   كل مناضل ، وكل حبة رمل إلى كل حجر عمى ىذه األرض المقدسة.وصامد وا 

فييا نتقدم كالرواسي نحن وفي أرجوحة معاني احتضانيا نكبر ، وبين ألحان موسيقى 

لى مديرىا مرة  العمم فييا نترنم، نيديو إلى منارة العمم وضوئيا مدرسة سميمان سمطان، وا 

 عماد جميل بعموشة.أخرى األستاذ /

لى الساىر القوام عمى ىذا البحث في سبيل العمم والجد، األستاذ/   .ادمحمد ياسر حم  وا 

وبيذا البحث نجدد األمل بقول الشاعر" عمى ىذه األرض، سيدتي األرض ما يستحق 

 الحياة."
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  ممخص البحث

عزوف طالب الصف العاشر في مدرسة سميمان ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى 
ولإلجابة عن أسئمة الدراسة استخدم الباحثون المنيج ،االلتحاق بالفرع العمميسمطان عن 

جراءاتو وذلك لمناسبتو لطبيعة الدراسة وقد تكون مجتمع الدراسة  الوصفي التحميمي بخطواتو وا 
%( من عدد المجتمع 10( طالب أي ما نسبتو )60( طالبا وبمغت عينة الدراسة )1044من)

( فقرة ىدفت لمكشف 23ة قام فريق البحث بتكوين استبانة مكونة من )ولتحقيق أىداف الدراس
. عزوف طالب الصف العاشر في مدرسة سميمان سمطان عن االلتحاق بالفرع العمميعن 

 لمنتائج التالية: ونومن خالل تحميل استجابات أفراد عينة الدراسة توصل الباحث

  الطالب يعتقدون أن معظم المعممين يستخدمون أساليب تدريس تقميدية. 
  فيما كانت العبارات التي يتواصل بيا المعممون مع الطالب محبطة مع الكثير منيم

 .وتأثر عن عزوفيم عن االلتحاق بالفرع العممي
  زوفيم فيما عزى الباحثون من نتائج االستبانة ان كثرة الواجبات المطموبة تؤدي إلى ع

 عن الفرع العممي. 

 وفي ضوء نتائج الدراسة، تم صياغة التوصيات التالية:

 .يجب عمى المعممين تنويع اساليب التدريس بما يتناسب مع مستوى الطالب 
 .يجب عمى المعممين تبسيط المادة الدراسية )المواد العممية( قدر اإلمكان 
 واد العممية.عمى إدارة المدرسة تعزيز الميول اإليجابي نحو الم 
 .تعزيز الطالب من خالل تقديم الحوافز المعنوية والمادية ليم 
 .دارتو بشكل سميم  تثقيف الطالب بأىمية الوقت وا 
 .عقد حصص إرشادية لتشجيع الطالب لاللتحاق بالفرع العممي 
 الب العممية اقامة عالقات طيبة بين المعممين وأولياء األمور لتسييل معرفة ميول الط

 التخصص المناسب.نحو 
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 المقدمة:

إن بناء الطالب الفمسطيني، وتطوير مياراتو، وقدراتو العممية، وتنمية شخصيتو،  

وصقمو في إطار  ما يحتاج إليو مجتمعو ووطنو، ضرورة من الضرورات الالزمة لحياتو 

ن كان ىذا  ومستقبمو، وال يتم ىذا إلى في إطار جو منظم يشحذ ىممو، ويطور مياراتو، وا 

اإلطار ىو المدرسة، فإن من حق الطالب الفمسطيني أن بجد من يرفع كفاءتو، ويحقق 

مطالبو التعميمية واالجتماعية، ويساعده في تشخيص وعالج مشكالتو، وتنمية اعتماده عمى 

وطنو، وذلك بإعداده لمحياة المستقبمية في نفسو، وتحمل مسؤوليتو تجاه أسرتو ومجتمعو و 

جو من الطمأنينة والثقة، مع ترسيخ القيم الوجدانية والحث المتواصل عمى التعميم، الذي كان 

في السابق محدودا عمى فئة قميمة، أما ااّلن فقد تطور التعميم وتطورت طرقو وأساليبو 

مو اكثر إيجابية، وىو بذلك يعد ومفاىيمو، فأصبح بركز عمى استثارة اىتمام الطالب وجع

ضرورة ممحة من ضرورات الحياة فيو يساعد عمى" تحقيق التنمية الشاممة في المجتمع 

خاصة إلى الدول التي تطمع إلى بناء ذاتيا وتصبو إليو الن التعميم أصبح استثمارا بشريا 

 .(2، ص2007العاجز، واداة رئيسية البد منيا إذا أراد المجتمع تطويرا أو إذا أراد تحديثا")

 

وال يحدث مثل ىذا التحديث لممجتمع إال بتطور التعميم ومفاىيمو من خالل ظيور ّاثار 

التقدم العممي والتكنولوجي في المدارس وزيادة مصادر المعرفة لمطالب الذي يعد المبنة 

ية، ولم يعد "ولم تعد المدرسة وحدىا ىي المعنية بالعممية التربو   .األساسية لممدرسة الناجحة

دور التربويين في الوزارة ومديريات التعميم يقتصر عمى إصدار لوائح التعميمات واألنظمة 

نما ارتقى ليتحول إلى دور تطويري بالمعنى الحقيقي  والقوانين ليجري تنفيذىا بطريقة ّالية، وا 
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ة الوطن وبناة لكل من الكوادر البشرية والبيئة المدرسية بما يمبي حاجات الطمبة الذين ىم عد

                                                                   .(10، ص2002المستقبل")حبش، 

وتعد مرحمة التعميم الثانوي في فمسطين مرحمة متميزة من مراحل نمو المتعممين "إذ تقع 

عدادىم في عمييا تبعات أساسية وحيوية لموفاء بحاجات المتعممين ورغباتيم وتطمعاتيم ، وا 

الوقت ذاتو لموفاء بحاجات المجتمع ومتطمباتو التنموية، وىي المرحمة التي تعد طالبيا 

لمواصمة تعميميم الجامعي، كما تييئيم لالندماج في الحياة العممية، من خالل الكشف عن 

ميوليم وقدراتيم، وتنميتيا بما يساعدىم عمى اختيار المينة أو الدراسة التي تتناسب 

  .(4، ص1993خصائصيم")الفراء، و 

(بقولو: "أن المرحمة الثانوية مرحمة حرجة، وتشيد تطورات 2004ويؤكد ذلك )أبو عودة، 

بيولوجية وفسيولوجية اجتماعية سريعة عمى الفرد فتؤدي إلى اىتزاز توازنو واستقراره")أبو 

 (84، ص2004عودة، 

لمواقع المدرسي ، فقد الحظنا عزوف وانطالقا من ذلك، ومن خالل معايشتنا نحن الطمبة .

طمبة الصف العاشر عن االلتحاق بالفرع العممي، مما دفعنا إلجراء ىذه الدراسة إللقاء 

الضوء عمى أسباب ىذا العزوف ووضع المقترحات الممكنة أمام المديريات التعميمية، وأمام 

لمجتمع الفمسطيني من اإلدارات المدرسية، لمقيام بدورىم المطموب تجاه ما يوافق حاجة ا

 .التخصصات األدبية والعممية
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 :مشكمة البحث 

 تتمثل مشكمة البحث في السؤال الرئيس التالي:

طالب الصف العاشر في مدرسة سميمان سمطان عن االلتحاق "ما أسباب عزوف 

 ؟بالفرع العممي

 ويتفرع من السؤال األسئمة الفرعية التالية:

عن  العاشرما درجة تقدير أفراد عينة الدراسة ألسباب عزوف طمبة الصف  .1

 ؟في مدرسة سميمان سمطانااللتحاق بالفرع العممي 

عن االلتحاق بالفرع العممي  العاشرما سبل الحد من ظاىرة عزوف طمبة الصف  .2

 ؟مدرسة سميمان سمطانفي 

 أىداف البحث:

 ميا :الحالية إلى عدة أمور أى البحث ىدفت دراسة

التعرف إلى أىم أسباب عزوف الطمبة عن الفرع العممي وذلك عن طريق المعرفة من  .1

 وجية نظر الطمبة أنفسيم.

الكشف عن خبايا التخوف من القطاع العممي وحقيقة الصعوبة والسيولة لممنياج  .2

 العممي.

 العاشروضع بعض الحمول التي تساعد في الحد ن ىذه الظاىرة وتشويق طالب  .3

 . لدخول الفرع العممي
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 أىمية البحث:

 في اإلقبال عمى القطاع العممي وتقميل نسبة خف  الصف العاشرتأثير عمى طالب ال

 .الطالب من اإلقبال عميو

  قد يساعد ىذا البحث المسؤولين عن القطاع التعميمي بمعرفة الخمل الذي يستطيعون أن

 .يدة لدخول الطالب القطاع العممييعالجوه وأن يعمموا عمى توفير أجواء مناسبة ومم

  قد يعمل ىذا البحث عمى لفت انتباه المسؤولين وأن يحظى بإعجاب المغيرين ومن

 .يسعون إلى تحسين التعميم الفمسطيني

 حدود البحث:

تناولت لدراسة البحث أسباب عزوف طالب الصف العاشر عن الفرع الحد الموضوعي : 

 وطرق الحد منيا .العممي في مدرسة سميمان سمطان 

اقتصرت ىذه الدراسة عمى منطقة غرب غزة وتحديدا مدرسة سميمان سمطان الحد المؤسسي : 

 األساسية لمبنين والتي تشمل الصف العاشر .

 محافظة غزة.الحد المكاني : 

مجموعة عشوائية من طالب الصف العاشر في مدرسة سميمان سمطان  الحد البشري :

 األساسية لمبنين. 

 م .2016نفذت ىذه الدراسة في عام د الزماني : الح



 

6 
 

 ثمصطمحات البح

 (598،ص1972مصطفى وآخرون،).االنصراف عن الشيء والزىد فيو: عزوف .1

ويعرفو الباحثون ابتعاد طالب الصف العاشر عن االلتحاق في الفرع العممي في الصف األول 

 عنو واتجاىيم لمفرعين الشرعي والعموم اإلنسانية. الثانوي واالنصراف

 : ىم الطالب المترفعين من الصف التاسع لمعاشر وأعمارىم ماطالب الصف العاشر .2

 عام 17-16بين 

أحد فرعي الدراسة األكاديمية في الصف األول من المرحمة الثانوية، : الفرع العممي .3

حيث تتفرع الدراسة األكاديمية إلى )الفرع العممي، وفرع العموم اإلنسانية( وال يقبل 

الطالب في الفرع العممي اإل بعد نجاحو في الصف العاشر في مادتي العموم 

 (.8 ص 2011،عوض اهلل)% .  06 ≤والرياضيات عمى معدل 
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 الفصل الثاني 

 اإلطار النظري لمبحث 

 مقدمة:

يعتبر التعميم من أىم االستراتيجيات في حياة الشعوب، فيو الذي  يمعب دورًا ىامًا في 

استقرارىا ورفاىيتيا وتقدميا، كما أن التحول الذي طرأ عمى التعميم في السنوات األخيرة من 

البشرية، أظير مدى ضرورة رفع كفاءة النظام التعميمي في حيث اعتباره استثمارًا في الموارد 

كافة المراحل الدراسية، ونجد أن المرحمة الثانوية ىي مرحمة التربية في فترة عمرية ىامة تتفتح 

فييا مواىب الطمبة واستعداداتيم وقدراتيم، وتمثل مرحمة إعدادىم لسوق العمل، فيي نقطة 

لمطموبة لممجتمعات، وتظل بحاجة لممزيد من االىتمام االنطالق الحقيقية نحو التنمية ا

بمدخالتيا لموصول إلى جودة مخرجاتيا، وبخاصٍة الطمبة، فيم العنصر الرئيس في العممية 

 عمى إيجاد الحمول المناسبة ليا. التعميمية، وال بد من دراسة مشكالتيم وتتبعيا والعمل

 لمحة تاريخية حول مراحل التعميم 

قرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين، كان ىناك تنوع في سمم التعميم في منذ نياية ال

الدول العربية من حيث مراحمو وعدد سنوات كل مرحمة، فقد كانت المرحمة األولى في بعض 

الدول العربية تتمثل في الكتاتيب والمدارس القرآنية، وكان اليدف منيا حفظ التراث وتأتي في 

مدارس تحفيظ القرآن، وفي أماكن أخرى ينظر إلييا عمى أنيا مرحمة  بعض البمدان تحت اسم

تسبق مرحمة التعميم االبتدائي الحديث، وكان الغرض من المدرسة االبتدائية الحديثة إعداد 

واتجيت الدول العربية بعد االستقالل إلى توحيد  الطمبة ليصل آخر األمر إلى تقمد وظيفة مدنية.
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مة مع إعطاء فرص متساوية المرحمة األولى توحيدًا يضمن وحدة األالتعميم االبتدائي في 

"ولقد كان من العوائق في سبيل توحيد التعميم االبتدائي وتعميمو، عدم المساواة بين  لمجميع.

تعميم الفتى والفتاة مما زاد من األمية مع البعد عن تحقيق اليدف في تعميم التعميم االبتدائي ولم 

 (.47،ص1977المتساوية لمجميع")القوصي،يتم إعطاء الفرص 

( بأن التعميم في نياية القرن التاسع عشر لم ينشأ ليكون تعميمًا 1988ويذكر )عبد المعطي،

لمعامة بل "أنشئ إلعداد أبناء الطبقة الراقية من النبالء والسادة لنوع متميز من الحياة 

الس وأحاديث السمر، وقد غمب عمى االجتماعية، وتزويدىم بالمعارف التي تؤىميم آلداب المج

ىذا النوع من التعميم، الجانب النظري الذي يمجد اآلداب القديمة وييمل كل ما ىو عممي أو 

 (.137، ص 1988حرفي" )عبد المعطي، 

"كما شيدت الدول العربية اىتمامًا متزايدًا بأمور التعميم فأخذت في تطبيق قانون اإللزام لمرحمة 

، 2001ي، وأخذت تتوسع في أعداد المقبولين بالتعميم الثانوي" )بدران ، التعميم االبتدائ

 (.209ص

"ويتسم التعميم الثانوي األكاديمي المتوفر باعتماده عمى الناحية النظرية، وأصبح طالب الفرع 

العممي بالتعميم العام يعتمد في تحصيل عمومو عمى الجانب النظري، دون العمل والممارسة 

، 2001عن الحياة )بدران،  صبح التعميم في الدول العربية نظريًا وجافًا ومنعزالً والتجريب، وأ

 (.211ص

وكانت الدول العربية تنظر إلى التعميم الثانوي ال عمى أنو مرحمة تعميم قائمة بذاتيا فحسب، 

ولكن عمى أنو الطريق إلى التعميم العالي وىو التعميم المرموق في الوطن العربي، فحرصت 
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شعرت  ولقد وتنظيم التشعيب ونظم القبول فيو.تنظيم التعميم الثانوي وتنظيم مراحمو وأنواعو عمى 

البالد العربية بأن التعميم الثانوي بحاجة إلى أن يعاد النظر فيو بصورة جذرية مع تعدد 

 التخصصات العممية واألدبية، النظرية والعممية، الفنية والمينية، وبخاصة أن التعميم الثانوي

األكاديمي المؤدي إلى الجامعات والمعاىد العالية ما زالت لو األفضمية عند الجماىير العربية، 

 (.53، ص1977وأن أدنى المستويات التحصيمية ىي التي تبقى في التعميم الفني" )القوصي، 

 (:0967-0948مراحل التعميم في غزة من العام )

 عمى مرحمتين: (1950-1948"اشتمل السمم التعميمي من العام )

 .التعميم االبتدائي: ومدتو سبع سنوات 

 .التعميم الثانوي: ومدتو أربع سنوات، واستمر ىذا الحال فترة االنتداب البريطاني 

 ( كانت المراحل التعميمية كما يمي:0957-0951وفي الفترة ما بين )

( سنوات، ومرحمة 4)( سنوات، ومرحمة تعميم متوسط )إعدادي(مدتو 4مرحمة تعميم ابتدائي مدتو)

 ( سنوات.3تعميم ثانوي مدتو )

( الخاص بالتعميم اإلعدادي والثانوي، تم إضافة سنة 1957( لسنة )55ووفقًا لمقانون رقم )

جديدة عمى السمم التعميمي ليصبح اثنتي عشرة سنة، تم توزيعيا عمى المراحل التعميمية الثالث 

 التالية:

 ت سنوات.مرحمة التعميم االبتدائي ومدتو س 

 .مرحمة التعميم  اإلعدادي ومدتو ثالث سنوات 
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  مرحمة التعميم الثانوي ومدتو ثالث سنوات، وتدير الحكومة ىذه المرحمة فقط، وتعتبر

السنة األولى عامة لجميع الطمبة، أما السنتان الثانية والثالثة فيتم توزيع الطمبة بحسب 

والفرع األدبي )العموم اإلنسانية حديثًا(،  عالماتيم ورغباتيم الشخصية إلى الفرع العممي،

مع إلتحاق بعض الطمبة بالفروع المينية، واستقر السمم التعميمي عمى ذلك حتى العام 

 (.168-167، ص  2005(" )الساعاتي،1967)

 (:0994( وحتى مجيء السمطة )0967مراحل التعميم في غزة بعد )

باقي فمسطين في قبضة االحتالل أصبح  (، ووقوع1967" وفي المرحمة التي أعقبت عام )

اإلشراف عمى التعميم تحت قيادة ضابط ركن التعميم مع كامل الصالحيات لو بممارسة ميام 

دخال ما يراه مناسبًا من التعديالت في وجود موظف عربي يكون مسئواًل أمام  وزير التعميم، وا 

 (.50، ص 2002بط الركن")اليباش ، ضا

 (:0967واعتمد النظام التعميمي التالي في فترة ما بعد )

 رياض األطفال من سن الخامسة حتى سن السادسة. .1

 المرحمة االبتدائية من السادسة وحتى الثانية عشرة. .2

 المرحمة اإلعدادية من سن الثانية عشر وحتى الخامسة عشر. .3

تشعب التعميم الثانوية المرحمة الثانوية من سن الخامسة عشرة وحتى الثامنة عشرة، وي .4

ابتداء من الصف الثاني الثانوي إلى التخصصات: األدبي ، العممي ، الميني ، 

 (.271، ص1980بأقسامو المختمفة ")مجمة صامد،
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(، واستممت صالحيات 1994ثم أنشئت وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية في أغسطس )

 (.28/8/1994يوم)اإلشراف عمى التعميم صباح 

وترتب عمى السمطة الوطنية الفمسطينية االضطالع بميمة صعبة لمغاية وىي اإلصالح وتطوير 

جياز التعميم عمى نحو يمبي الحاجات التعميمية األساسية ألبناء الشعب الفمسطيني الذي ظل 

ية لإلشراف لعقود طويمة يعاني من سياسات االحتالل التجييمية، حيث لم تكن ىناك قيادة مركز 

( ، 1994عمى التعميم إبان االحتالل، أما بعد قيام السمطة الفمسطينية، وبالتحديد منذ أغسطس )

فقد أصبح التعميم الثانوي يخضع في المناطق التابعة لمسطمة في محافظات غزة إلى إشراف 

 وزارة التربية والتعميم العالي.

الصف األول حتى الصف العاشر، أما التعميم  وتمتد مرحمة التعميم األساسي منذ ىذه الفترة من

الثانوي األكاديمي فيشمل الصفين األول الثانوي والثاني الثانوي لمفرعين )العممي والعموم 

اإلنسانية(، ولقد بدأ العمل بيذه المسميات الجديدة لمصفوف من األول حتى العاشر من مطمع 

 ( وما بعد ذلك حتى اآلن2006من العام ) ( ولمصفوف من األول والثاني والثانوي1995العام )

 (.)وزارة التربية والتعميم العالي

 ولتوضيح سياسات توزيع الطمبة عمى أنواع التعميم بعد إنياء الصف العاشر فيي كالتالي:

 .)الفرع األكاديمي )العممي والعموم اإلنسانية 

 .)الفرع الميني )التجاري، الصناعي، الزراعي ، االقتصاد المنزلي 

ومدة  التعميم في جميع أنواع التعميم السابقة سنتان، ولقد اعتمد في توزيع الطمبة عمى الفرع 

 األكاديمي عمى:
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 .رغبة الطالب الشخصية في نوع التعميم 

  الدرجات التي حصل عمييا الطالب في نياية المرحمة األساسية في مبحثي العموم

 . والرياضيات

العشرين، وبدايات القرن الحادي والعشرين قد شيدًا تطورًا سريعا في أن العقد األخيرة من القرن 

مجال التعميم والتعمم، وأصبح االىتمام بالطالب وبتربيتو من أىم أدوار المجتمعات التي تريد أن 

تؤكد ىويتيا وثقافتيا، مع ضرورة األخذ بالمتغيرات العالمية الحديثة والمتسارعة في ظل الزخم 

ي العالمي الحديث، لتمكين الجيل من التعامل مع معطيات عصره، ولتستطيع العممي والمعرف

ىذه المجتمعات تحديد مالمح التعميم في مؤسساتيا، ووضع التصور الواضح لما يجب أن يكون 

عميو النظم التعميمية التربوية لممدرسة بما يتوافق مع جميع المراحل التعميمية التي يمر بيا 

ا قبل المدرسة، ثم مرحمة التعميم األساسي، ثم مرحمة التعميم الثانوي، التي الطالب، وىي مرحمة م

وتضيف أن  لنفسية واالنفعالية واالجتماعية.تيدف لتنميتو من جميع النواحي الجسمية والعقمية وا

الرؤية  المتطورة لممجتمعات ىي الغاية الكبرى التي تسعى لتحقيقيا المدرسة، من خالل تحديد 

ساسية ليا، والتي تتمثل في تقديم برامج نوعية إلعداد الطمبة لمتعمم مدى الحياة، مع الميام األ

بناء الشخصية المتكاممة التي تمكنو من اجتياز المراحل المدرسية بنجاح حتى يصل لممرحمة 

خموق، القادر عمى تحمل الجامعية بيسر واقتدار، بعد امتالكو لقدرات الطالب المبدع، المفكر، ال

 (.15، ص 2011،عوض اهلل). سئوليةالم
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 المرحمة  الثانوية

تأتي المرحمة الثانوية عمى رأس القائمة عند تحديد المواطن الرئيسة التي تواجو جيود 

التربية لتمبية احتياجات المجتمعات في العالم المعاصر حيث تعد ىذه المرحمة امتدادا لمتعميم 

وىي التعميم الجامعي، "وىي التي تعرف في معظم البالد األساسي وتمييدًا لممرحمة التي تمييا 

العربية بيذا المسمى، وتمتد في جميع األنظمة التعميمية الدولية من سن انتياء مرحمة الطفولة 

في حدود السنة الثانية عشرة من العمر وحتى مرحمة النضج واالكتمال في حدود السنة الثامنة 

 (.121،ص1997ي، عشرة من العمر" )الفالوقي والقذاف

ويعتبر تنظيم المرحمة الثانوية من األمور التي يجب االىتمام بيا من جميع السمطات التربوية 

الواعية بصفة مستمرة" وتبدو ىنا أىمية ىذه التوجيو التربوي في مساعدة المتعمم عمى اختيار 

التنظيم المطموب لمطالب برامج الدراسة في ضوء قدراتو واستعداداتو الواقعية، وىذا ما سيقود إلى 

 (.169، ص 1997الثانوية" )عبيد،  في المرحمة 

أن المرحمة الثانوية مرحمًة عمرية متميزًة من مراحل نمو المتعممين فيي مرحمة  النضج 

)المراىقة(، وىي مرحمة دنو الفرد من اكتمال الرشد، ولقد وردت كممة يرىقيا في التنزيل في قولو 

بمعنى أنو قد يغشييما  خشينا أن يرىقيما طغيانا وكفرًا"فكان أبواه مؤمنين ف تعالى" وأما  الغالم

( بصفة عامة، وتعتبر ىذه 18-15بدنو ظممو ليما، وىي المرحمة التي تقع فيما بين سن )

المرحمة مرحمة التغيرات الجسمية والجنسية السريعة المتالحقة التي تثير االنفعاالت، وتنمي القيم 

تبرز القدرات والطاقات واالستعدادات، وتبمور الميول والميارات، لذلك فإن المتعمم واالتجاىات و 
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في ىذه المرحمة في أمس الحاجة لمتوجيو التعميمي السميم لموصول معو لمستوى الطموح 

 (.16، ص 2011،عوض اهلل) المرغوب في دراستو المستقبمية.

 يوم التعميم في المرحمة الثانويةمف

اإلسالمي في البعد الزماني لمتعميم فجعمو من الميد إلى المحد، وطوى لو لقد مد الدين 

البعد المكاني فدعا لطميو في كل مكان، وأخضعو لمتغيرات االجتماعية والتاريخية، ونسبة ليذا 

التغير فإنو ينبغي أن يكون في تعميم كل جيل ما يناسبو من المعرفة )العبيدي، 

 (.199،ص2004

التربوية الحديثة فأن التعميم الثانوي أصبح يظفر بقدر كبير كم االىتمام، وذلك  ووفقًا لالتجاىات

لمضغوط الكمية المتمثمة في التدفق اليائل عميو، بسبب االنفجار السكاني، ولمضغوط النوعية 

التي تتصل بنوعية التعميم وشكمو، ونوعية مخرجاتو، ومستوى قدرتو عمى مجاراة التقدم العممي 

لتكيف مع الظروف المتغيرة ومع متطمبات سوق العمل واإلنتاج. ويعرف )عبيد ، السريع وا

التعميم النظامي الذي يمتد من بعد المرحمة  االبتدائية، وينتيي  (، التعميم الثانوي بأنو:1979

عند مداخل التعميم العالي، وتمتد ىذه المرحمة في معظم النظم العربية من سن انتياء الطفولة 

 . –نة عشرة الثام –إلى سن االكتمال والرشد  -السنة الثانية عشرة–في حدود 

ويعد التعميم الثانوي " من أىم ركائز النظام التعميمي والتربوي في العالم، ليس فقط بسبب موقعو 

نما بصفة ألنو يمثل مرحمة منتيية وموصمة  كيمزة وصل بين التعميم األساسي والتعميم العالي، وا 

 (.7، ص 1997لفالوقي والقذافي، في آن واحد" )ا
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وفيما يتعمق ببني التعميم الثانوي فقد ركزت جيود اإلصالح حول "العمل عمى توجيو الطالب 

تدريجيًا بحيث يتمكن من اختيار الخطة الدراسية األكثر توافقًا مع قدراتو، وتوفير أكبر قدر من 

 (.131، ص 2002المرونة لتسييل االنتقال بين مسارات التعميم" )جاد ، 

أن التعميم في المرحمة الثانوية يجب أن يتوخى المجاالت التعميمية ( 2011،عوض اهلل)وترى

التي سيمتحق بيا الطالب بعد تخرجيم منيا، مع اعتبار أنيا مرحمة ختامية لمتعميم العام ، 

ياة االجتماعية في العصر وينتيي فييا الطالب بالحصول عمى مستوى ثقافي مناسب لمح

 (.18ص  2011،عوض اهلل) الحديث.

  :بعض األقطار العربيةفمسطين و  أنماط التعميم في المرحمة الثانوية في

 نيــــــــــــــــفمسط

"وتسمى مرحمة التعميم الثانوي في فمسطين بمرحمة االنطالق وتبدأ ىذه المرحمة بعد الصف 

 العاشر األساسي ومدتيا سنتان وتقسم إلى:

وتشمل الصفين األول الثانوي )عموم إنسانية وعممي( والثاني الثانوي  األكاديمي:التعميم  .1

 )عموم إنسانية وعممي(.

وتشمل ىذه المرحمة طمبة الصفين األول والثاني  التعميم أو التدريب الميني والتقني: .2

( سنة )وزارة التربية والتعميم الفمسطينية 18-16الثانوي تتراوح أعمارىم بين )

 (.21،ص1998،
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 المممكة العربية السعودية 

 يمكن التمييز ببن ثالثة أنماط من التعميم الثانوي في المممكة العربية السعودية وىي:

يقتصر عمى البنين دون البنات وعمى الشعب األدبية دون  التعميم الثانوي الديني: - أ

شيادات بمسميات العممية، كما تمنح طالبيا الناجحين في امتحان السنة النيائية 

 مختمفة تؤىل لاللتحاق بالجامعة.

وىذه المدراس متاحة لمبنين والبنات، وىي نيارية ومسائية في  :التعميم الثانوي العام- ب

مدارس البنين ونيارية فقط في مدراس البنات، والدراسات بالثانويات العامة في سنتيا 

سنة الثانية إما في الشعب األولى عامة، ويتخصص الطالب والطالبات اعتبارًا من ال

 األدبية أو الشعب العممية.

أنشئت المدارس المينية الثانوية الصناعية والتجارية والزراعي  التعميم الثانوي الفني: - ت

التي تقبل الحاصمين عمى الشيادة المتوسطة وتقديم ليم برنامجًا تعميميًا ثقافيًا ونظريًا 

 . وعمميًا لمدة ثالث سنوات

 العربية المتحدة  اإلمارات

"التعميم الثانوي العام األكاديمي، والدراسة عامة في السنة األولى، ثم تتشعب بعدىا في السنتين 

األخيرتين إلى قسمين: األدبي والعممي وفي الثمانيات كان عدد الممتحقين باألقسام العممية أكثر 

تعميم الديني وتدرس بو مناىج التعميم ممن يمتحق باألقسام األدبية، والتعميم الفني وىو محدود، وال

 (.59، ص1990دون اإلناث" )البنا، العام مع التركيز عمى المواد الدينية ولمذكور 
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  داف التعميم في المرحمة الثانويةأى

أقرت خطة التعميم الثانوي لمصفين األول والثاني الثانوي العممي والعموم اإلنسانية في تموز 

 واضحة لممرحمة الثانوية تتمثل فيما يمي:( رؤية وأىدافًا 2005)

 إعداد الطالب إعدادا يسيل دخولو إلى القرن الحادي والعشرين. .1

إحداث تغيير وتطوير عمى مستوى التوجيات التربوية الحديثة التي تنادي بالتكامل في  .2

البني المعرفية والميارات الضرورية، وذلك لجسر اليوة بين الجانبين النظري والعممي 

 (.1،ص2005التعميم )وزارة التربية والتعميم العالي، خطة التعميم الثانوي، في

( وتمثمت 2012-2008ولقد أقرت وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية خطة خمسية من )

 األىداف العامة لموزارة فيما يمي:

الوفاء لفمسطين تنشئة المتعممين عمى اإليمان باهلل واالعتزاز بدينيم وبيويتيم الوطنية و  .1

 أرضًا وتاريخًا وشعبًا.

مساعدة المتعممين عمى النمو الجسمي والعقمي والنفسي واالجتماعي، من خالل مناىج  .2

 تحقق التوازن بين الطبيعيات واإلنسانيات والتقنيات.

تمكين المتعممين من الميارات الحياتية لمعيش في مجتمعيم ومع العالم بسالم وعدل  .3

 وتسامح.

 المتعممين بمسؤولياتيم من خالل معرفة حقوقيم وواجباتيم نحو الغير.توعية  .4
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تمكين المتعممين من إتقان المغة العربية واالعتزاز بيا، وتمكينيم من لغة أجنبية واحدة  .5

عمى األقل تساعدىم في االطالع المباشر عمى الفكر العالمي ومواكبة تطوره واالنتفاع 

 بو.

اٍل من القدرة وتمثيل القيم الستكمال بناء مؤسسات وصول المتعممين إلى مستوى ع .6

الدولة الحديثة، واإليفاء يما تستوجبو التنمية الوطنية الشاممة، والمشاركة في تقدم العمم 

 (.1، ص2012-2008)وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية ، الخطة الخمسية 

 بية ما يمي:ومن األىداف العامة لمتعميم الثانوي في الدول العر 

 تنمية االنتماءات الصحيحة وىي انتماءات وطنية عربية إسالمية إنسانية. .1

مساعدة الطالب عمى تكوين فمسفة رشيدة موجية لو في الحياة حيث إنو يحتاج في ىذه  .2

 المرحمة بالذات لمتوجيو الفكري والخمقي.

)مرسي ،  مساعدة الطالب عمى االستعداد الختيار مينة أو عمل لو في المستقبل .3

 (.109،ص 1998

عدادىم اجتماعيًا ونفسيًا،  ميمة المدرسة الثانوية ىي التأثير المنظم عمى سموك طالبيا، وا 

لممشاركة اإليجابية الفاعمة في تقدم المجتمع... ومن ىنا، كانت خطورة ىذه المرحمة التعميمية، 

األخرى متعددة المساقات في  ألنيا مرحمة تدرج وانتقال بين مرحمة التعميم األساسي، والمراحل

، 2010االختيار، سواء أكانت تعميمًا جامعيًا، أم عاليًا، أم خوض غمار الحياة ذاتيا )البنا ،

 (.282ص 
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 الفصل الثالث 

 الطريقة واإلجراءات

  مقدمة. 

 .منيج البحث 

  مجتمع البحث 

 .عينة البحث 

 أدوات البحث. 

  .نتائج البحث 

 .التوصيات 

 .المراجع 

 .المالحق 
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 مقدمـة:
يتناول ىذا الفصل وصفًا شاماًل إلجراءات البحث الذي قام بيا الباحثون لتحقيق أىدافو، 

ويتضمن تحديد المنيج المتبع في الدراسة، ومجتمع وعينة الدراسة، ثم يتطرق الباحثون إلى أداة 

والمعالجات الدراسة، واإلجراءات التي تم استخدميا في فحص أداة الدراسة واألساليب 

اإلحصائية التي تم االعتماد عمييا في تحميل البيانات لموصول إلى النتائج التي تعبر عن واقع 

 الظاىرة قيد الدراسة.

 
 منيج الدراسة:
عزوف طالب الصف العاشر االلتحاق بالفرع  لموضوع تناوليا في الدراسة ىذه اعتمدت

 بقصد معاصرة بظاىرة مرتبط منيج وىو التحميمي، الوصفي أسباب وحمول عمى المنيج العممي

 تعبيراً  عنيا ويعبر دقيقاً  وصفاً  ووصفيا وتفسيرىا كائن ىو ما بوصف فيو يقوم وتفسيرىا وصفيا

ىذه  مقدار يوضح رقمياً  وصفاً  يعطينا كمياً  تعبيراً  أو خصائصيا، ويوضح يصف الظاىرة كيفياً 

 .األخرى الظواىر مع ارتباطيا ودرجات حجميا أو الظاىرة

 

 مجتمع الدراسة:

سة سميمان سمطان األساسية تكون مجتمع الدراسة من جميع الطالب المسجمين بمدر 

 م 2016-2015والناجحين في الفصل الدراسي األول من العام 
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 عينة الدراسة:

استخدم الباحثون العينة العشوائية البسيطة في اختيار العينة، حيث تم توزيع االستبانة  

% من طالب 6)ما نسبتو مدرسة سميمان سمطان ( من طالب 60عمى عينة عشوائية حجميا )

 المدرسة(.

 

 أداة الدراسة:

ولتحقيق ذلك تعتبر أداة الدراسة وسيمة لجمع البيانات لإلجابة عن تساؤالت الدراسة، 

حيث  استخدمت الدارسة االستبيان كوسيمة لجمع البيانات لمناسبتيا لطبيعة الدراسة الحالية،

المتعمقة أسباب العزوف عن الفرع العممي و )وىي:  مجاالتأربعة تكون ىذا االستبيان من 

متعمقة أسباب  ،متعمقة بالمناىجأسباب ، متعمقة بأولياء األمورأسباب  ،بالطمبة أنفسيم

 وقد ممت االستبانة عمى مقياس ليكرت الثالثي )غير موافق، محايد، موافق( (.بالمعممين

 

 

 نتائج البحث والتوصيات 

 مقدمة
ىم النتائج اإلحصائية التي تم التوصل إلييا، ويتطرق إلى عرضًا أل يتناول ىذا الفصل

الدراسة حسب المجاالت األربعة باستخدام برنامج مايكروسوفت إكسل حسب تحميل نتائج 

 الجداول اآلتية:
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 عزوف طمبة الصف العاشر عن الفرع العممي والمتعمقة بالطمبة أنفسيم المجال األول:

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

1.  
قمة معرفتي بأساليب التعميم المتاحة لي في نياية 

 مرحمة التعميم األساسي
1.87 62.33 5 

 6 55.00 1.65 ضعف مستواي العممي  .2

 7 53.33 1.60 مراعاتي لظروف عائمتي الصعبة  .3

4.  
االعتقاد بأن الدراسة في فرع العموم اإلنسانية أسيل 

 من الفرع العممي
2.13 71.00 2 

 3 65.33 1.96 ميولي الشخصية والفكرية نحو العموم اإلنسانية  .5

دارة الوقت.  .6  1 80.00 2.40 افتقاري لطرق المذاكرة الجيدة وا 

7.  
وجودي في أسرة كثيرة األفراد مما يقمل من اتجاىي 

 إلكمال الدراسة
1.47 49.00 8 

8.  
سخرية بعض الزمالء مني حال التحاقي بالفرع 

 العممي
1.42 47.33 9 

9.  
نظرتي لمجال عممي المستقبمي يدفعني لفرع العموم 

 اإلنسانية
1.89 63.00 4 

  62.67 1.82 جميع فقرات المجال معا    .10
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 يتضح من الجدول السابق ما يمي : 

دارة الوقت " عمى المرتبة األولى6حصمت الفقرة رقم ) .1  .(: " افتقاري لطرق المذاكرة الجيدة وا 

(: " االعتقاد بأن الدراسة في فرع العموم اإلنسانية أسيل من الفرع 4الفقرة رقم ) حصمت .2

 .العممي " عمى المرتبة الثانية

(: " ميولي الشخصية والفكرية نحو العموم اإلنسانية " عمى المرتبة 5حصمت الفقرة رقم ) .3

 .الثالثة

(: " نظرتي لمجال عممي المستقبمي يدفعني لفرع العموم اإلنسانية " 9) حصمت الفقرة رقم .4

 .عمى المرتبة الرابعة

قمة معرفتي بأساليب التعميم المتاحة لي في نياية مرحمة التعميم  (: "1حصمت الفقرة رقم ) .5

 ." عمى المرتبة الخامسةاألساسي 

 .السادسة " عمى المرتبةضعف مستواي العممي  (: "2حصمت الفقرة رقم ) .6

 ." عمى المرتبة السابعةمراعاتي لظروف عائمتي الصعبة  (: "3حصمت الفقرة رقم ) .7

وجودي في أسرة كثيرة األفراد مما يقمل من اتجاىي إلكمال  (: "7حصمت الفقرة رقم ) .8

 ." عمى المرتبة الثامنةالدراسة 

" عمى العممي سخرية بعض الزمالء مني حال التحاقي بالفرع  (: "8حصمت الفقرة رقم ) .9

 .المرتبة التاسعة

وىو أعمى من المستوى المتوسط  62.67وبصفة عامة يتضح أن الوزن النسبي لجميع الفقرات 

(، مما يعني أن مستوى عزوف طالب مدرسة سميمان سمطان االلتحاق بالفرع العممي من 60)

 .وجية الطالب أنفسيم أعمى من المستوى المتوسط
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 ة الصف العاشر عن الفرع العممي والمتعمقة بأولياء األمورعزوف طمبالمجال الثاني: 

 الفقرة م
 المتوسط

 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 3 54.00 1.62 والدي بالتحصيل الدراسي. قمة االىتمام من قبل  .1

 2 58.67 1.76 االفتقار إلى األجواء االجتماعية المريحة في البيت.  .2

 1 69.67 2.09 متدنية . خوف والدي من الحصول عمى درجات  .3

 4 52.67 1.58 طبيعة مينة والدي توجيني لمسار العموم اإلنسانية.  .4

5.  
توقف طموح والديَّ عمى الحصول عمى شيادة 

 الثانوية العامة.
1.42 47.33 5 

  56.33 1.69 جميع فقرات المجال معاً   .6

 يتضح من الجدول السابق ما يمي : 

(: " خوف والدي من الحصول عمى درجات متدنية " عمى المرتبة 3) حصمت الفقرة رقم .1

 .األولى

(: " االفتقار إلى األجواء االجتماعية المريحة في البيت. " عمى 2حصمت الفقرة رقم ) .2

 .المرتبة الثانية

(: " قمة االىتمام من قبمي والدي بالتحصيل الدراسي " عمى المرتبة 1حصمت الفقرة رقم ) .3

 .الثالثة

(: " طبيعة مينة والدي توجيني لمسار العموم اإلنسانية " عمى المرتبة 4ت الفقرة رقم )حصم .4

 .الرابعة
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(: " توقف طموح والديَّ عمى الحصول عمى شيادة الثانوية العامة. " 5حصمت الفقرة رقم ) .5

 .عمى المرتبة الخامسة

طمبة الصف  أسباب عزوفالخاصة بوبصفة عامة يتضح أن الوزن النسبي لجميع الفقرات 

من المستوى  أدنىوىو  ( 56.33)ىو العاشر عن الفرع العممي والمتعمقة بأولياء األمور 

(، مما يعني أن مستوى عزوف طالب مدرسة سميمان سمطان االلتحاق بالفرع 60المتوسط )

 .من المستوى المتوسط دنىأ والمتعمقة بأولياء األمورالعممي 

 أسباب عزوف طمبة الصف العاشر عن الفرع العممي والمتعمقة بالمناىج المجال الثالث: 

 الفقرة م
 المتوسط

 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 3 61.67 1.85 صعوبة المنياج لطمبة الفرع العممي  .1

 3 61.67 1.85 كثافة المواد الدراسية مقارنة بالوقت المخصص ليا  .2

 2 69.67 2.09 دون العمميتركيز المنياج عمى الجانب النظري   .3

4.  
قمة مراعاة المنياج في الفرع العممي لمفروق الفردية 

 بين الطمبة
2.16 72.00 1 

  66.33 1.99 جميع فقرات المجال معاً   .5

 يتضح من الجدول السابق ما يمي : 

(: " قمة مراعاة المنياج في الفرع العممي لمفروق الفردية بين الطمبة " 4الفقرة رقم ) حصمت .1

 .عمى المرتبة األولى
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(: " تركيز المنياج عمى الجانب النظري دون العممي " عمى المرتبة 3حصمت الفقرة رقم ) .2

 .الثانية

 .رتبة الثالثة(: " صعوبة المنياج لطمبة الفرع العممي " عمى الم1حصمت الفقرة رقم ) .3

(: " كثافة المواد الدراسية مقارنة بالوقت المخصص ليا " عمى المرتبة 2حصمت الفقرة رقم ) .4

 .الثالثة

أسباب عزوف طمبة الصف العاشر عن الفرع الخاصة بالوزن النسبي لجميع الفقرات يتضح أن 

(، مما يعني أن 60من المستوى المتوسط ) عمىأوىو  ( 66.33)ىو  بالمنياجالعممي والمتعمقة 

 عمىأ بالمنياجوالمتعمقة مستوى عزوف طالب مدرسة سميمان سمطان االلتحاق بالفرع العممي 

 .من المستوى المتوسط

 أسباب عزوف طمبة الصف العاشر عن الفرع العممي والمتعمقة بالمعممين المجال الرابع:

 الفقرة م
 المتوسط

 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 5 75.67 2.27 اتجاه المعممين السمبي نحوي.  .1

 2 84.00 2.52 استخدام المعممين عبارات محبطة لي.  .2

 1 89.33 2.68 أساليب تدريس تقميدية. استخدام المعممين  .3

 3 81.67 2.45 قمة التواصل بيني وبين المعمم.  .4

 4 78.33 2.35 كثرة الواجبات المطموبة من الفرع العممي.  .5

  82.00 2.46 جميع فقرات المجال معاً   .6
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 يتضح من الجدول السابق ما يمي : 

 ." عمى المرتبة األولى تدريس تقميديةاستخدام المعممين أساليب (: " 3حصمت الفقرة رقم ) .1

 ." عمى المرتبة الثانية استخدام المعممين عبارات محبطة لي(: " 2حصمت الفقرة رقم ) .2

 ." عمى المرتبة الثالثة قمة التواصل بيني وبين المعمم(: " 4حصمت الفقرة رقم ) .3

 .الرابعة ى المرتبة " عم كثرة الواجبات المطموبة من الفرع العممي(: " 5حصمت الفقرة رقم ) .4

 الخامسة ." عمى المرتبة  اتجاه المعممين السمبي نحوي(: " 1حصمت الفقرة رقم ) .5

أسباب عزوف طمبة الصف العاشر عن الفرع الخاصة بيتضح أن الوزن النسبي لجميع الفقرات 

(، مما يعني أن 60من المستوى المتوسط ) أعمىوىو  ( 82)ىو  بالمعممينالعممي والمتعمقة 

عمى أوالمتعمقة بالمعممين مستوى عزوف طالب مدرسة سميمان سمطان االلتحاق بالفرع العممي 

ة واضحة في الوزن النسبي الخاص بيذه ويرى الباحثون أن ىناك دالل .من المستوى المتوسط

اإلحصائية ليبين أن الطالب يعتقدون أن معظم المعممين يستخدمون أساليب تدريس تقميدية ، 

فيما كانت العبارات التي يتواصل بيا المعممون مع الطالب محبطة مع الكثير منيم وتأثر عن 

نتائج االستبانة ان كثرة الواجبات  عزوفيم عن االلتحاق بالفرع العممي، فيما عزى الباحثون من

 المطموبة تؤدي إلى عزوفيم عن الفرع العممي. 
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 م

 
 المجال

 المتوسط

 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

1.  
أسباب عزوف طمبة الصف العاشر عن الفرع العممي 

 والمتعمقة بالطمبة أنفسيم
1.82 60.67 3 

2.  
عزوف طمبة الصف العاشر عن الفرع العممي  أسباب

 والمتعمقة بأولياء األمور
1.69 56.33 4 

3.  
أسباب عزوف طمبة الصف العاشر عن الفرع العممي 

 والمتعمقة بالمناىج
1.99 66.33 2 

4.  
أسباب عزوف طمبة الصف العاشر عن الفرع العممي 

 والمتعمقة بالمعممين
2.46 82.00 1 

  66.90 2.007 .جميع فقرات االستبانة  .5
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 التوصيات 

 .يجب عمى المعممين تنويع اساليب التدريس بما يتناسب مع مستوى الطالب 

 .يجب عمى المعممين تبسيط المادة الدراسية )المواد العممية( قدر اإلمكان 

 زيز الميول اإليجابي نحو المواد العممية.عمى إدارة المدرسة تع 

  الحوافز المعنوية والمادية ليم.تعزيز الطالب من خالل تقديم 

 .دارتو بشكل سميم  تثقيف الطالب بأىمية الوقت وا 

 .عقد حصص إرشادية لتشجيع الطالب لاللتحاق بالفرع العممي 

  اقامة عالقات طيبة بين المعممين وأولياء األمور لتسييل معرفة ميول الطالب العممية

 نحو التخصص المناسب. 

 دس في المواد العممية بما يعود بالنفع المناسب لمطالب العمل الجاد عمى تقميص التك

 الممتحقين بالفرع العممي.

  حرص وزارة التربية والتعميم عمى إعداد معممين مدربين عمى األساليب الحديثة في

 تدريس المواد العممية.

  العممي.إعداد دليل إرشادي خاص يوزع لطالب الصف العاشر يبين أىمية الفرع  
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 المراجع

 أسباب عزوف طمبة الصف األول الثانوي عن االلتحاق ( 2011) نيى، عوض اهلل

، رسالة ماجستير، بالفرع العممي بالفرع العممي في محافظات غزة وسبل الحد منيا

 الجامعة االسالمية، غزة.

 ( عوامل ضعف التحصيل الدراسي لطمبة الثانوية العامة، 2010البنا، محمد ) المؤتمر

 .2010مايو 6-5المنعقد في  "الثانوية العامة في مدارسنا .. الى أين؟"التربوي 

 االىداف 6106-6118، الخطة الخماسية وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية ،

 العامة لمتعميم.

 ( ظاىرة تحول طابة كمية العموم الى الكميات األخرى بالجامعة 2007العاجز، فؤاد )

،المجمد السادس عشر العدد  مجمة الجامعة االسالميةحمول(، االسالمية )االسباب وال

 ، غزة.346-315األول ص

 ( 2004العبيدي، محمد )دار الثقافة لمنشر والتوزيع، تفريد التعميم والتعميم المستمر ،

 عمان.

 ( المشكالت والصعوبات التي تواجو مدير المدرسة الثانوية في 2004أبو عودة، فوزي )

 –كمية التربية  رسالة دكتوراه غير منشورةعة عين شمس، محافظات غزة، جام

 فمسطين، مكتبة الجامعة االسالمية، غزة. –جميورية مصر العربية وجامعة األقصى 

 ( 2002حبش، زينب )القدس، مؤسسة العنقاء آفاق تربوية في التعميم االبداعي ،

 لمتجديد واالبداع.
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 ( 2002جاد، كامل )ي مطمع القرن الحادي والعشرينالتعميم الثانوي في مصر ف ،

 دار قباء لمطباعة والنشر، القاىرة.

 ( المشكالت التي تواجو المديرين الجدد في محافظات غزة 2002اليباش، أسامة )

 ، الجامعة االسالمية، غزة.رسالة ماجستير غير منشورةوسبل مواجيتيا، 

 ( 2001بدران، شبل )المعرفة الجامعية.، االسكندرية، دار دراسة في نظم التعميم 

 ( 2000عالم، صالح الدين ) أساسياتو  –القياس والتقويم التربوي والنفسي

 ، دار الفكر العربي، القاىرة.وتطبيقاتو وتوجياتو المعاصرة

 ( 1999حالسة ،عبد الحكيم ) الدائرة 0999-0994الخدمات التعميمية الفمسطينية ،

 ركز التخطيط الفمسطيني.، م84االحصائية، سمسمة دراسات وتقارير، عدد 

 ( 1998مرسي ،محمد )الناشر عالم لمكتب، القاىرة.المدرسة والتمدرس ، 

 ( 1998وزارة التربية والتعميم الفمسطينة ) خطة المنياج  –مركز تطوير المناىج

 رام اهلل، فمسطين. ،الفمسطيني االول

 ( 1997الفالوقي، محمد والقذافي، رمضان )المكتب د العربيةالتعميم الثانوي في البال ،

 الجامعي الحديث، االسكندرية.

 ( المشكالت والصعوبات التي تواجو معممي المواد االجتماعية 1993الفرا، فاروق )

، العدد مجمة الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريسبالمرحمة الثانوية بقطاع غزة، 

 ، جامعة االزىر، غزة26-1ن عشر، صالثام
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 ( نظام المقررات الدراسية في التعميم الثانوي، 1988عبد المعطي، يوسف ) رسالة

، مكتب التربية العربي لدول الخميج، العدد السادس والعشرون، السنة الخميج العربي

 ، الرياض، المممكة العربية السعودية.145-133الثامنة، ص

 ( 1980مجمة صامد )دراسة86، العدد التعميم الميني والتقني في الضفة الغربية ، 

 من اعداد كمية الخميل الفنية اليندسية، الخميل.
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 المالحق

 االستبانة
 مديرية غرب غزة

 مدرسة سميمان سمطان األساسية لمبنين
 .ة سميمان سمطان األساسية لمبنينعزيزي الطالب في الصف العاشر في مدرس

بداعك في مع أصدق دعواتي لكم  بدوام تفوقكم ونبوغكم ودوام دوركم المساىم في بناء  الوطن وا 
    -ميادين العمل والتحصيل الدراسي العالي، فإن الباحثين يقومون بإعداد دراسة بعنوان :

عن االلتحاق بالفرع العممي في مدرسة سميمان سمطان  عزوف طالب الصف العاشر"
 ". األساسية لمبنين أسباب وحمول

 -راعاة ما يأتي :الباحثون  يودون منك التكرم باإلجابة عن االستبانة مع م

.اإلجابة عن فقرات األسئمة بكل موضوعية وأمانة حقيقية كي تساعدنا عمى حل مشكمة  1
 الدراسة ، ومساعدتكم عمى حل ىذه المشاكل.

. المعمومات المدونة من قبمك في محل ثقة وأمانة ولن تستخدم غير لمغرض البحث العممي  2
 المقام .

فقرة من فقرات االستبانة تحت بند الحكم الذي يعبر عن . نرجو وضع عالمة)/( أمام كل  3
 رأيك.

 أوال المعمومات الشخصية :

 الصف :.................................، الشعبة :...............................

معدل المواد العممية ) الفيزياء ، الكيمياء ، األحياء ، الرياضيات ( في الصف العاشر لمفصل 
  -االول :

 60_69  
 70_79 
 80_89 
 90_99                                                                 الباحثون 
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غير 
 موافق

 م. الفقرة موافق محايد

 الصف العاشر عن الفرع العممي والمتعمقة بالطمبة أنفسيمعزوف طمبة المجال األول : 

التعلٌمالمتاحةلًفًنهاٌةمرحلةالتعلٌمأسالٌبقلةمعرفتًب   
 األساسً.

1. 

   
 .2 .مستوايالعلمًضعفً

   
 .3 مراعاتًلظروفعائلتًالصعبة.

فرعالعلوماإلنسانٌةأسهلمنالفرعاالعتقادبأنالدراسةفً   
 العلمً.

4. 

   
 .5 مٌولًالشخصٌةوالفكرٌةنحوالعلوماإلنسانٌة.

افتقاريلطرقالمذاكرةالجٌدةوإدارةالوقت.   
 

6. 

وجوديفًأسرةكثٌرةاألفرادمماٌقللمناتجاهًإلكمال   
 الدراسة.

7. 

التحاقًبالفرعالعلمً.سخرٌةبعضالزمالءمنًحال   
 

8. 

   
 .9 نظرتًلمجالعملًالمستقبلًٌدفعنًلفرعالعلوماإلنسانٌة.

 عزوف طمبة الصف العاشر عن الفرع العممي والمتعمقة بأولياء األمورالمجال الثاني : 

 .1 قلةاالهتماممنقبلوالديبالتحصٌلالدراسً.   

االجتماعٌةالمرٌحةفًالبٌت.االفتقارإلىاألجواء   

 
2. 

 .3 خوفوالديمنالحصولعلىدرجاتمتدنٌة.   

 .4 طبٌعةمهنةوالديتوجهنًلمسارالعلوماإلنسانٌة.   

   
 
 
 

علىالحصولعلىشهادةالثانوٌةالعامة.  .5 توقفطموحوالديَّ
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 الموقع االلكتروني الخاص بتنفيذ االستبانة 

https://docs.google.com/forms/d/108qjahBw9t2D8o9xgFW
QgUAXlS2r1Vr6rKmfJNUZ1GM/edit  

 

 

 والمتعمقة بالمعممين عزوف طمبة الصف العاشر عن الفرع العمميالمجال الثالث : 
   

 اتجاهالمعلمٌنالسلبًنحوي.
1. 

   
 استخدامالمعلمٌنعباراتمحبطةلً.

2. 

 .3 استخدامالمعلمٌنأسالٌبتدرٌستقلٌدٌة.   

 .4 قلةالتواصلبٌنًوبٌنالمعلم.   

 .5 كثرةالواجباتالمطلوبةمنالفرعالعلمً.   

 لمنياج الفرع العممي والمتعمقة باعزوف طمبة الصف العاشر عن المجال الرابع : 

   
 .1 صعوبةالمنهاجلطلبةالفرعالعلمً.

 .2 تركٌزالمنهاجعلىالجانبالنظريدونالعملً.   

 .3 كثافةالموادالدراسٌةمقارنةبالوقتالمخصصلها.   

 .4 الفردٌةبٌنالطلبة.قلةمراعاةالمنهاجفًالفرعالعلمًللفروق   

https://docs.google.com/forms/d/108qjahBw9t2D8o9xgFWQgUAXlS2r1Vr6rKmfJNUZ1GM/edit
https://docs.google.com/forms/d/108qjahBw9t2D8o9xgFWQgUAXlS2r1Vr6rKmfJNUZ1GM/edit

