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 مقدمة

 التي القرارات رغم العلمي بالفرع الملتحقين نسبة إنخفاض ظاهرة تشكل    
 العلمي الفرع في القبول معدل خفض ومنها الوزارة، من اتخاذها تم

 (%50 )من أعلى معدل على والحاصلين العاشر الصف في للناجحين
 تدابير اتخاذ على الجميع لحفز كفيل   سببا   والعلوم، الرياضيات مادتي في
 .العلمي بالفرع االلتحاق عن الطلبة عزوف مشكلة معالجة أجل من
 أن إلى العالي والتعليم التربية وزارة في اإلحصائية البيانات تشير كما    

 وهناك السابقة، بالسنوات مقارنة انخفض العلمي بالفرع الملتحقين عدد
 الثانوي االول الصف في العلمي بالفرع يلتحقوا الذين الطلبة من نسبة

 وأن الثانوي الثاني الصف في االنسانية العلوم فرع الى يحولوا العلمي
  على خطيرة تداعيات له سيكون عليه هو ما على الوضع استمرار

 الناجحين من المتوقعة المدخلت هذه نوعية وعلى للجامعات، المدخلت
 قطاع من المنشودة المخرجات على وبالتالي العامة، الثانوية امتحان في

   .العالي التعليم
 



 لتضع الوزارة، مستوى على األولى تعتبر والتي الدراسة هذه جاءت لذا 
 من مجموعة والمدارس والمديريات الوزارة في القرار صناع أيدي بين

 طلبة عزوف ظاهرة وتداعيات أسباب مناقشة على بناء والتوصيات النتائج
 على ذلك وتأثيرات العلمي، بالفرع االلتحاق عن الثانوي األول الصف

 .واقتصاده المجتمع
 تناول إذ ملحقات، لمجموعة ملحقة فصول أربعة الدراسة وتضمنت    

 الدراسات الثاني الفصل تناول حين في للدراسة، العام اإلطار األول الفصل
 الطريقة فتناول الثالث الفصل أما للدراسة، التربوي واألدب السابقة

 .والتوصيات النتائج تحليل الرابع الفصل وتضمن واإلجراءات،



:أهمية الدراسة   

    
تكتسب الدراسة أهميتها بإفادتها الجهات ذات االختصاص في وزارة التربية   

والتعليم العالي، والمديريات، والمدارس في معرفة أسباب هذه الظاهرة 
وتباين أساب العزوف بين مديرية وأخرى، وتساعد هذه الدراسة صناع 

القرار في وزارة التربية والتعليم العالي في عملية تطوير المنهاج للمرحلة 
والمختصين  الدراسةالباحثينالثانوية وخاصة الفرع العلمي، وقد تدفع هذه 
 .والمؤسسات التربوية لألخذ بتوصيات الدراسة 



 

:أهداف الدراسة   

 
 :هدفت الدراسة إلى 

 التعرف على األسباب المؤدية إلى عزوف طلبة الصف

األول الثانوي عن االلتحاق بالفرع العلمي من وجهة 

 .نظر الطلبة أنفسهم

 وضع بعض المقترحات الممكن أن تساعد في الحد من

ظاهرة عزوف طلبة الصف األول الثانوي عن 

 .االلتحاق بالفرع العلمي

 



 
: مشكلة الدراسة   

 : اآلتي الرئيس السؤال في الدراسة مشكلة تتمثل 
 العلمي بالفرع االلتحاق عن الثانوي األول الصف طلبة عزوف أسباب ما"

 ؟ الشمالية المحافظات في الحكومية المدارس في
 :اآلتية الفرعية األسئلة الرئيس السؤال عن ويتفرع

 بالفرع االلتحاق عن الثانوي األول الصف طلبة عزوف أسباب ما .1
 المتعلقة الشمالية المحافظات في الحكومية المدارس في العلمي

دارة بالمعلمين  ؟ المدرسة وا 
 بالفرع االلتحاق عن الثانوي األول الصف طلبة عزوف أسباب ما.2

 المتعلقة الشمالية المحافظات في الحكومية المدارس في العلمي
 ؟ بالطلبة



 
 بالفرع االلتحاق عن الثانوي األول الصف طلبة عزوف أسباب ما .3

 المتعلقة الشمالية المحافظات في الحكومية المدارس في العلمي
 المحلي؟ والمجتمع األمور بأولياء

 بالفرع االلتحاق عن الثانوي األول الصف طلبة عزوف أسباب ما.4
 المتعلقة الشمالية المحافظات في الحكومية المدارس في العلمي

 بالمنهاج؟
 بالفرع االلتحاق عن الثانوي األول الصف طلبة عزوف أسباب ما.5

 المتعلقة الشمالية المحافظات في الحكومية المدارس في العلمي
 ؟ المدرسية بالبيئة



 ال  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (α≤0.05 ) في متوسط
 .تقدير أفراد عينة الدراسة ألسباب عزوفهم عن الفرع العلمي تعزى لمتغير المديرية 

 ال  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (α≤0.05 ) في متوسط
ذكر )تقدير أفراد عينة الدراسة ألسباب عزوفهم عن الفرع العلمي تعزى لمتغير الجنس

 ( .وأنثى
 ال  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (α≤0.05 ) في متوسط

 تقدير أفراد عينة الدراسة ألسباب عزوفهم عن الفرع العلمي تعزى لمتغير مكان السكن
 ( .مدينة، مخيم، قرية (
 ال  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (α≤0.05 ) في متوسط

) تقدير أفراد عينة الدراسة ألسباب عزوفهم عن الفرع العلمي تعزى لمتغير نوع المدرسة
 (.ذكور، إناث، مختلطة

 ال  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (α≤0.05 ) في متوسط
تقدير أفراد عينة الدراسة ألسباب عزوفهم عن الفرع العلمي تعزى لمتغير معدل 

 .الرياضيات والعلوم في الصف العاشر
 ال  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (α≤0.05 ) في متوسط

 .  تقدير أفراد عينة الدراسة ألسباب عزوفهم عن الفرع العلمي تعزى لمتغير معدل الدخل 
 

 
 فرضيات الدراسة 

 

 



 
 
منهج الدراسة    

 

 

 

إذ تم وصف , اتبع فريق البحث المنهج المسحي الوصفي التحليلي
األسباب المتعلقة بعزوف طلبة الثانوية عن الفرع العلمي بمجاالتها 

المختلفة  كما هي في الواقع داخل المدارس بشكل عام، وذلك 
 .ألغراض الدراسة الحالية لملئمته

 



 العلوم اإلنسانية حسب الرغبة ويحق لهم الدراسة في الفرع العلمي –عدد الطلبة الذين التحقوا بالصف األول الثانوي  المديرية

 275 جنوب الخليل

 734 نابلس

 499 لحم بيت

 212 شمال الخليل

 171 أريحا

 465 قباطية

 879 اهلل رام

 221 سلفيت

 463 الخليل

 115 طوباس

 481 جنين

 326 جنوب نابلس

 423 طولكرم

 307 قلقيلية

 313 ضواحي القدس

 156 القدس

 6040 المجموع

 
 

 :مجتمع الدراسة  
العلوم اإلنسانية / يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف األول ثانوي     

الذين التحقوا بفرع العلوم اإلنسانية، ويحق لهم الدراسة في الفرع العلمي في مدارس 
مديريات المحافظات الشمالية والتي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم العالي وذلك 

 (  .1)كما يوضحها الجدول 

   
  
 



:عينة الدراسة   

 
من مجتمع الدراسة، كما في % 10طالب وطالبة، وهي تمثل (  604) تكونت عينة الدراسة من   

وتم اختيارهم عشوائيا بالطريقة الطبقية العشوائية، حيث جرى اختيارهم تبعًا ( 2)الجدول رقم 
 .للمديرية، والجنس، ومكان السكن، وجنس المدرسة ومعدل الرياضيات والعلوم، والدخل 

 
 :أداة الدراسة  

 :القسم األول
 تشمل الدراسة مجتمع أفراد إلى البحث فريق من موجهة توضيحية رسالة من يتكون

 باإلضافة ,عليها اإلجابة كيفية حول وتعليمات وهدفها الدراسة موضوع عن إيضاحاً 
 .الدراسة مجتمع ألفراد شخصية بيانات من إلى
 : الثاني القسم
 الصف طلبة عزوف أسباب الدراسة ألغراض البحث فريق أعدها استبانه من يتكون

 المحافظات في الحكومية المدارس في العلمي بالفرع االلتحاق عن الثانوي األول
 -:التالي ليكرت مقياس تدريج وفق عليها اإلجابة درجة مع الشمالية

 ( 1 = بشدة معارض ، 2 = معارض ، 3 = محايد ،4 = موافق ،5 = بشدة موافق )
 

 



 بناء أداة الدراسة 

 األدب  على البحث فريق إطلع خلل من وبناؤها االستبانة تصميم تم  
 االلتحاق عن الثانوي األول الصف طلبة عزوف بأسباب الخاص التربوي
 ،(م2011 اهلل، عوض) دراسة وخاصة العلمي، بالفرع

 وتم فقرة (40)عددها البالغ اإلستبانة فقرات بإعداد البحث فريق قام ثم   
 المدرسة، وادارة بالمعلمين)ب متعلقة مجاالت خمسة في صياغتها

 ( المدرسية بالبيئة بالمنهاج، المحلي، والمجتمع االمور بالطلبة،بأولياء
 .فقرات 8 مجال ولكل

 



(:الصدق والثبات: )تقنين أداة الدراسة   

 
 :صدق األداة 

 على المبدئية صورتهما في الدراسة أداتي بعرض البحث فريق قام     
 وذلك واالختصاص، الخبرة ذوي من األكاديميين المحكمين من لجنة

 البحث فريق قام حيث فقراتها، وبنود بأبعادها األداة صدق من للتحقق
 حول آرائهم إبداء أجل من المحكمين هؤالء على أولية نسخ بتوزيع
 بتعديل وقام العلمي الفرع عن الثانوي األول الصف طلبة عزوف أسباب
 .المحكمين ملحظات على بناء   الفقرات

 :ثبات األداة 
للتأكد من ثبات أداة الدراسة قام فريق البحث  بعملية حساب   معامل   

ألفا لتحديد ثبات األداة على مجاالتها  كرونباخالثبات باستخدام معادلة 
المختلفة، ووجد أن ثبات األداة على المجاالت المختلفة تمتع بدالالت 

 (.78.4)ثبات مقبولة بلغت



:تحليل النتائج والتوصيات  

 المجال األول 

المعلمون واإلدارة المدرسية كسبب لعزوف الطلبة عن  (
 )االلتحاق بالفرع العلمي

أظهرت النتائج بشكل عام أن المعلمين واإلدارة المدرسية يلعبان دورا مثبطا في تحفيز الطلبة 
وقد أكد على ذلك غالبية طلبة الصف األول الثانوي حيث . للتوجه نحو اختيار الفرع العلمي

ويظهر إحباط الطلبة  من المعلمين (. 3.84)بلغ المتوسط الحسابي في توجهات الطلبة 
 :واإلدارة المدرسية في الجوانب التالية

عدم اهتمام كبير جدا من معلمي العلوم والرياضيات بأسئلة الطلبة التوضيحية المتوسط •
 (.4.2)الحسابي 

يعتقد الطلبة وبشكل كبير على أن المدرسة ال توفر برامج إرشادية لتوجيههم وتعريفهم •
 (.3.8)بأهمية الدراسة في الفرع العلمي المتوسط الحسابي

يعتقد الطلبة اعتقادا جازما على أن كفاءة المعلمين الذين يدرسون الصف األول ثانوي •
 (.4.03)ضعيفة بلغ الوسط الحسابي 

أكد غالبية الطلبة على أن توجهات معلمي الرياضيات والعلوم سلبيا تجاههم على األقل هذا •
ما يعتقده الطلبة فالمسؤولية هنا تقع على عاتق المعلم واإلدارة المدرسية في تغيير هذا 

 (. 4.41)المتوسط الحسابي . التوجه
كثرة الواجبات التي يطلبها معلمي العلوم والرياضيات من الطلبة  ينفرهم من الفرع العلمي •

 (.3.96)المتوسط الحسابي 
  



 وفي المديريات بين األعلى هي الخليل جنوب مديرية أن النتائج ظهرتأ.
 واإلدارة المعلمين تجاه السلبية الطلبة توجهات في األولى المرتبة

 المتوسط بلغ العلمي بالفرع االلتحاق عن عزوفهم ناحية من المدرسية
 بلغ جنين تربية مديرية الثانية المرتبة في تليها .(4.11) الحسابي
 المتوسط الثالثة المرتبة في طولكرم ومديرية .(4.04) الحسابي المتوسط
 األفضل وهي اهلل رام مديرية في حسابي متوسط ادني .(4.97) الحسابي
    .(3.67) والبالغ األخرى المديريات مع بالمقارنة

 لإلناث السلبية التوجهات أن النتائج أظهرت الطلبة لجنس بالنسبة.3
 الذكور توجهات مع بالمقارنة األعلى هي المدرسية واإلدارة المعلمين تجاه
 أن .(3.7) والذكور (4.0) اإلناث لتوجهات الحسابي المتوسط بلغ

 مما %95 ثقة درجة عند إحصائية داللة ذات  الجنسين بين الفروق
 في اكبر دورا يلعبا اإلناث مدارس في والمعلمات المدرسية اإلدارة أن يعني
 واإلدارة المعلمين مع بالمقارنة العلمي للفرع للتوجه الطالبات إحباط

 .الذكور مدارس في المدرسية



 المدارس طلبة توجهات بين داللة ذات إحصائية فروق توجد ال.4
 ال السكن مكان أن يعني مما .(ومخيم قرية مدينة) سكنهم مكان حسب
 عزوفهم في والمعلمين المدرسية اإلدارة نحو الطلبة توجهات على يؤثر
 .العلمي بالفرع اإللتحاق عن

 المدارس طلبة توجهات بين داللة ذات إحصائية فروق توجد ال .5 
 يؤثر ال المعدل أن  يعني مما .والرياضيات العلوم معدل متغير حسب
 عن عزوفهم في والمعلمين المدرسية اإلدارة نحو الطلبة توجهات على

 .العلمي بالفرع االلتحاق
 المدارس طلبة توجهات بين داللة ذات إحصائية فروق توجد .6   

 نحو الطلبة توجهات على يؤثر الدخل أن  يعني مما .الدخل حسب
 .العلمي بالفرع اإللتحاق عن عزوفهم في والمعلمين المدرسية اإلدارة
 من إحباطا أكثر هم منخفض أسرتهم دخل الذين الطلبة أن ويلحظ
 .العلمي الفرع في بااللتحاق تحفيزهم في والمعلمين المدرسية اإلدارة



المدرسية كسب لعزوف الطلبة عن  واالدارةالمعلمون )االولالمجال 
(االلتحاق بالفرع العلمي  

 
التوصيات 

فكلما ارتفعت علمات . لعلقة بين علمات الطلبة في الرياضيات والعلوم واختيارهم للفرع العلمي طرديةا
الفرع العلمي للطالب أعلى مما لو كانت العلمات  إلختيارالطلبة في هاتين المادتين كانت الفرصة 

لذا فالمهمة األساسية أمام المعلمين واإلدارة المدرسية تحسين أساليب التعلم في المواد العلمية . منخفضة
رشادهم ألهمية الفرع العلمي في الحياة العملية  :وفي هذا اإلطار نوصي بما يلي. وتوعية الطلبة وا 

 في المدارس للطلبة الضعاف في مادتي العلوم والرياضيات ليواكبوا مستوى  تمكينيةوضع برامج علجية
 .الطلبة األكثر تحصيل في هاتين المادتين

وضع برنامج إرشادي مستمر لتوعية الطلبة بأهمية المبحث العلمي في الحياة العملية. 
 معالجة إشكاالت متعلقة بانخفاض ثقة الطلبة بمعلمي المادتين خاصة في تقبل المعلمون أسئلة الطلبة

 .التوضيحية  والتعامل بصبر وسعة صدر مع أسئلة الطلبة مهما كانت بسيطة في بعض األحيان
 زيادة اهتمام متخذي القرار في الوزارة لمديرية جنوب الخليل التي حظيت بأعلى نسبة في توجهات الطلبة

السلبية تجاه المعلمين واإلدارة المدرسية فيها والتعرف على مواقع الضعف التي رفعت النسبة السلبية 
 .بالمقارنة مع المديريات األخرى

 ال بد من عمل دراسة للتعرف على أسباب توجهات اإلناث السلبية نجاه المعلمات واإلدارة بالمقارنة مع
 .توجهات الذكور

 



 المجال الثاني 

( الطلبة كسبب في العزوف عن االلتحاق بالفرع العلمي)  

 التوصيات   
 

حيث بلغ المتوسط . الطلبة  بوجود أسباب تتعلق بهم في عزوفهم عن االلتحاق بالفرع العلمي أكد.1
وهذه باإلحباط في الفرع العلمي وعدم وجود برامج إرشادية (. 3.54)الحسابي في توجهات الطلبة 

 :فيما يلي أبرز النتائج في هذا المجال.  تعرفهم على أهمية الفرع العلمي

 (.3.8)الخبرة التراكمية بالمواد العلمية ضعيفة بلغ المتوسط الحسابي 

وهذا ( 3.7)وجود حالة إحباط لدى طلبة الصف الثاني ثانوي في الفرع العلمي المتوسط الحسابي
 .اإلحباط ينتقل بالضرورة إلى الصفوف األخرى األدنى ويؤدي إلى عدم اختيارهم الفرع العلمي

(.3.7)بلغ الوسط الحسابي . يؤكد الطلبة عدم وجود برنامج إرشادي يبين لهم أهمية الفرع العلمي 

 اظهر غالبية الطلبة عن رغبتهم في االلتحاق بالفرع األدبي العتقادهم بتحقيق نجاح أكبر في هذا
 (. 4.2)المتوسط الحسابي . الفرع من خالل قدرتهم على حفظ مواد العلوم اإلنسانية

 أكد أكثر من نصف الطلبة أن سبب عدم التحاقهم بالفرع العلمي رغبتهم في البقاء مع زمالئهم الذين
 (.2.9)المتوسط الحسابي . اختار الفرع األدبي

أظهرت النتائج أن مديرية جنوب الخليل هي األعلى بين المديريات وفي المرتبة األولى في األسباب .2
تليها (. 3.8)المتعلقة بالطلبة من ناحية عزوفهم عن االلتحاق بالفرع العلمي بلغ المتوسط الحسابي 

ومديرية جنين في المرتبة (. 3.7)بلغ المتوسط الحسابي  قباطيةفي المرتبة الثانية مديرية تربية 
أدنى متوسط حسابي في مديرية سلفيت وهي األفضل بالمقارنة مع (. 3.6)الثالثة المتوسط الحسابي 
 (.  3.3)المديريات األخرى والبالغ 



 بين داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظهرت الطلبة لجنس بالنسبة.3
 المتعلقة لألسباب العلمي الفرع عن الطلبة بعزوف يتعلق فيما الجنسين
 الجنسين لكلى العلمي الفرع من اإلحباط حالة أن يعني وهذا  .بالطلبة
 برامج وجود وعدم ضعيفة العلمي الفرع في المتراكمة خبراتهم كذلك متكافئة،
 على ذلك وينطبق .العلمي بالفرع االلتحاق على لحثهم توعوية إرشادية
 .والمختلطة واإلناث الذكور مدارس

 حسب المدارس طلبة توجهات بين داللة ذات إحصائية فروق توجد ال.4
 على يؤثر ال السكن مكان أن  يعني مما .(ومخيم قرية مدينة) سكنهم مكان

 المتعلقة لألسباب العلمي بالفرع االلتحاق عن عزوفهم في الطلبة توجهات
 .بالطلبة

 حسب المدارس طلبة توجهات بين داللة ذات إحصائية فروق توجد ال .5
 توجهات على يؤثر ال المعدل أن  يعني مما .والرياضيات العلوم معدل متغير
 .بالطلبة المتعلقة لألسباب العلمي بالفرع االلتحاق عن عزوفهم في الطلبة

 حسب المدارس طلبة توجهات بين داللة ذات إحصائية فروق توجد .6
 عن عزوفهم في الطلبة توجهات على يؤثر الدخل أن  يعني مما .الدخل

 هم منخفض أسرتهم دخل الذين الطلبة أن ويلحظ .العلمي بالفرع االلتحاق
 .العلمي الفرع في االلتحاق في إحباطا   أكثر



:التوصيات على المجال الثاني   

 أن ضعف التحصيل في مادتي العلوم والرياضيات هو أبرز واقوي
لذا ال بد من . األسباب في عزوف الطلبة عن االلتحاق بالفرع العلمي

إعادة النظر في أساليب تدريس هاتين المادتين ومتابعة ضعف التحصيل 
لديهم من خالل تنفيذ برامج للتقوية والتمكين، وتقييم أدائهم بين الفترة 

 .واألخرى 

 يجب االهتمام بتوجهات الطلبة الملتحقين بالفرع العلمي أظهرت النتائج
أنهم محبطين وغير راضين وهذا ينعكس سلباً على الطلبة الذين لم 

مما يدفعهم إلى االلتحاق بالفرع  بهالفرع الذي سيلتحقون  إختياريقرروا 
وهذا يتطلب تنفيذ برامج إرشادية لجميع الطلبة سواء الملتحقين . األدبي

وتتضمن البرامج اإلرشادية . بالفرع العلمي أو الذين لم يقرروا بعد
 .الذي يفتحها الفرع العلمي في سوق العمل االفاقمعلومات عن 

 ضرورة تدريب الطلبة على االستقاللية في اتخاذ قراراتهم فيما يتعلق
بعيداً عن تأثير األصدقاء وإنما  بهباختيار الفرع الذي يودون االلتحاق 

وفقا لقدراتهم ومصلحتهم وليس االنقياد باآلخرين في االختيار واتخاذ 
 .     القرارات في حياتهم

 



 المجال الثالث

(أولياء األمور والمجتمع المحلي كسبب لعزوف الطلبة عن االلتحاق بالفرع العلمي ) 

 التوصيات  

 

 ًبشكل عام يؤكد طلبة الصف األول ثانوي على أن أولياء األمور والمجتمع المحلي يلعبان دوراً متوسطا
حيث بلغ المتوسط الحسابي في توجهات الطلبة . بالفرع العلمي باإللتحاقكسبب في عزوف الطلبة 

 :فيما يلي أبرز النتائج في هذا المجال(.  3.0)

 يعتقد الطلبة أن مصاريف المواصالت اليومية العالية لاللتحاق بالفرع العلمي اكبر سبب في عدم
مما يعني أن أولياء أمور الطلبة عاجزون عن تغطية مصاريف مواصالت . التحاقهم بالفرع العلمي

بلغ المتوسط الحسابي . أبنائهم لاللتحاق بالمدارس المتوفر فيها الفرع العلمي وبعيدة عن أماكن سكنهم
(3.9.) 

 ثاني سبب في عدم التحاق الطلبة بالفرع العلمي من وجهة نظرهم هو عدم معرفة أولياء األمور
بالتخصصات المتاحة مما يعني عدم متابعة أولياء األمور في دراسة أبنائهم وضعف تواصلهم مع 

كما يعتقد الطلبة سواء كان اعتقادهم خاطئ أم صائب أن ( 3.6)بلغ المتوسط الحسابي. المدرسة
الجامعات ال تميز بين معدل طالب العلمي والعلوم اإلنسانية في التخصصات المشتركة بلغ المتوسط 

(3.6.) 

 يعتقد الطلبة أن تكلفة الدراسة في الفرع العلمي في الجامعات باهظة الكلفة وكسبب في عزوفهم عن
 (.3.2)بلغ الوسط الحسابي . االلتحاق بالفرع العلمي

 كما ويعتقد الطلبة أن خريجي الفرع العلمي ال يجدون لهم فرص عمل في سوق العمل بالمقارنة بالفرع
 (.3.3)بلغ الوسط الحسابي . األدبي

 



النتائج أن مديرية جنين هي األعلى بين المديريات وفي المرتبة األولى في األسباب المتعلقة  أظهرت

بأولياء األمور والمجتمع المحلي وكسبب لعزوفهم عن االلتحاق بالفرع العلمي بلغ المتوسط الحسابي 

ومديرية (. 3.2)تليها في المرتبة الثانية مديرية تربية جنوب الخليل بلغ المتوسط الحسابي (. 3.3)

أدنى متوسط حسابي في مديرية طوباس وهي (. 3.1)سلفيت في المرتبة الثالثة المتوسط الحسابي 

 (.  2.6)األفضل بالمقارنة مع المديريات األخرى والبالغ 

لجنس الطلبة أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة بين الجنسين فيما يتعلق بعزوف  بالنسبة

وهذا يعني أن أولياء . الطلبة عن الفرع العلمي لألسباب المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع المدني

األمور والمجتمع المحلي يلعبان نفس الدور بالنسبة لكلى الجنسين في إحباط الطلبة بااللتحاق في 

 . الفرع العلمي

مدينة قرية )ال توجد فروق إحصائية ذات داللة بين توجهات طلبة المدارس حسب مكان سكنهم 

مما يعني  أن مكان السكن ال يؤثر على توجهات الطلبة في عزوفهم عن االلتحاق بالفرع (. ومخيم

 .العلمي لألسباب المتعلقة بأولياء األمور 

. توجد فروق إحصائية ذات داللة بين توجهات طلبة المدارس حسب متغير معدل العلوم والرياضيات  

يؤثر على توجهات الطلبة في عزوفهم عن االلتحاق بالفرع العلمي لألسباب  مما يعني  أن المعدل

حيث أن المعدالت المنخفضة في الفرع العلمي للطالب . المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع المحلي

 .يدفع أولياء األمور بالتأثير على أبنائهم بااللتحاق بالفرع األدبي

مما يعني  أن الدخل يؤثر . توجد فروق إحصائية ذات داللة بين توجهات طلبة المدارس حسب الدخل  

ويالحظ أن الطلبة الذين دخل أسرتهم . على توجهات الطلبة في عزوفهم عن االلتحاق بالفرع العلمي

 .منخفض هم أكثر إحباطا ورغبة في االلتحاق في الفرع العلمي



 المجال الرابع 

 المناهج كسبب لعزوف الطلبة عن االلتحاق بالفرع العلمي 

التوصيات    
 

االهتمام بالتطبيقات العلمية في المختبرات المدرسية ومن واقع الحياة العملية على النظريات •

 .على الطلبة فهم المواد النظرية بدال من حفظها  ممايسهل

التعرف على جوانب الضعف لدى الطلبة والعمل على معالجتها ليشعر الطالب أن المواد العلمية •

  يعتقدهاليست بالصعوبة التي 

 .من الدراسة في المواد العلمية بطريقة سلسة وعملية  االولىتأسيس الطلبة في المراحل •



 المجال الخامس

 (  البيئة المدرسية كسبب لعزوف الطلبة عن االلتحاق بالفرع العملي )

 التوصيات 
 توفير مختبرات علمية ومختبرات حاسوب في المدارس يزيد من رغبة

 .بالفرع العلمي  الللتحاقالطلبة في 
 على الفرع العلمي  اقبالهمتوفير أنشطة صفية في الرفع العلمي يزيد من

 .في المدارس 
 المدارس غير المختلطة ترفع من رغبة الطلبة بااللتحاق بالفرع العلمي. 

 

 


