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 الشكر والتقدير : 
 يوسف  / بداية ، يسعدنا أن نتقدم خبالص شكرنا وعظيم تقديرنا ملدرستنا الغراء ممثلة مبديرها االستاذ  الفاضل

لتخريج علماء الغد  ، حىت وصلت إىل  جليلة الطالب من خدمات تعليمية على ما تقدمه ألبنائها محمد الشحي
كل معاين   ( صاحب الرؤية الثاقبة) وملديرها  منا فلها،  والعامل  هذا املستوى العلمي املرموق على مستوى الوطن

 .واالحرتام  احلب والتقدير 
    تعليم والقيادة يف املدرسة على مساندته منسق ال محمد حسني/ كما نسطر شكرنا وامتنانا لألستاذ الفاضل

 وارشاده الدؤوب للطالب ويف كافة مستوياهتم العلمية . 
  على تفضله مبراجعة لألستاذ الفاضل عالء الدين محمد سالم وال ننسى أن نسجل خالص شكرنا وعميق تقديرنا

 .  ونسأل اهلل له أن يكون يف ميزان حسناتهلغوياً هذا البحث 
 على رعايتهم ن نتقدم بالشكر للزمالء أعضاء اهليئة اإلدارية والتدريسية والفنية  يف املدرسة كما يسعدنا أ

 بالتوفيق من اهلل تعاىل .   جناحهمروح العزمية واألمل بأن يكلل بث فيهم و ،  بالطالب واهتمامهم 
 وطن العمر املديد يف خدمة العلم والعلماء وال لكل هؤالء  -العلي القدير -ونسأل اهلل
 وان يتقبل منا هذا اجلهد املتواضع وجيعله خالصاً لوجهه الكرمي . 

 
 :  ملخص البحث 

أسثباب عثزوف إىل التعثرف إىل  البحثث  احلثاي هدف
طثثثالب الصثثثش العاشثثثر عثثثن االلتحثثثاق بثثثالفر  العلمثثثي 
وسثثثبل عالجهثثثا وعثثثالوة علثثثى ذلثثث    ا ثثثرتاح  موعثثثة 

 من احللول للحد من هذه الظاهرة . 
لبحثثث علثثى تطبيثثق املثثنهج الوصثثفي التحليلثثي اعتمثثد ا

واالحصثثثثثثثثائي املبسثثثثثثثث  لتفسثثثثثثثث  البيانثثثثثثثثات والنتثثثثثثثثائج ، 
ولتحقيثثثق ذلثثث  فقثثثد   إعثثثداد اسثثثتبانة خاصثثثة لثثثذل  

( فقثثثثثثثرة  خاصثثثثثثثة بثثثثثثثالطالب ، 12اشثثثثثثثتملت علثثثثثثثى ) 
طالبثاً ( وزعثت  100وبلغت عينة الدراسة حثواي ) 

بشثثثكل عشثثثوائي علثثثى طثثثالب الصثثثش احلثثثادي عشثثثر 
)   ومتثثثثثثثل العينثثثثثثة حثثثثثثواي ،اين عشثثثثثثر األديباألديب والثثثثثثث

 ( طالبثثثثاً 335( مثثثثن  تمثثثثع املدرسثثثثة  البثثثثال  ) 30%
   تقريباً .

وبعثثثد تطبيثثثق االسثثثتبانة علثثثى عينثثثة الدراسثثثة ،  هثثثرت 
أن أعلى الفقثرات يف أسثباب العثزوف  االتية : النتائج 

الفثثثثر  )عثثثثن االلتحثثثثاق بثثثثالفر  العلمثثثثي  هثثثثر يف فقثثثثرة 
أكثثثثثا مثثثثثن الفثثثثثر   ثدددددفجهدددددد مكالعلمثثثثثي إتثثثثثا  إىل 

( .وأ ثثثثل الفقثثثثرات تثثثثأ  اً %86بثثثثوزن نسثثثث  ) األديب( 
التكثثثثثثثاليش املاديثثثثثثثة  )هبثثثثثثثذه الظثثثثثثثاهرة سثثثثثثثجل يف فقثثثثثثثرة 

حلاجيثثثثات ومسثثثثتلزمات الفثثثثر  العلمثثثثي ترهثثثثق الطالثثثثب 
 ( .%27 بوزن نس  )   ( واألهل معاً 

 ويف ضوء ذل  فقد   صياغة التوصيات اآلتية :
سثثثثثثثتقبل ضثثثثثثثرورة تطبيثثثثثثثق هثثثثثثثذا البحثثثثثثثث يف امل -

القريثثثثثثثثب علثثثثثثثثى  ثثثثثثثثاالت أخثثثثثثثثرى تشثثثثثثثثمل ) 
املعلمني واولياء املثور واملثنهج ( للو ثوف علثى 
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مدى تثراب  هثذه االثاالت مثع  ثال الطثالب 
 الذي   دراسته  .

عقثثثد لقثثثثاء تثثثوجيهي  مثثثثع  الطثثثالب وأوليثثثثاء   -
األمثثور لعثثرا جوانثثب عثثزوف الطلبثثة امللفتثثثة 
للنظثر واملنثذرة بعوا ثب علثى مسثتقبل البحثث 

 ي يف االتمع .العلم
ضثثثثثثثثثرورة بنثثثثثثثثثاء أسثثثثثثثثثاليب تربويثثثثثثثثثة حديثثثثثثثثثثة يف  -

التثثثدريس توافثثثق منثثثاهج العلثثثوم و ويلهثثثا مثثثن 
سثثثثثثرد نظثثثثثثري للمفثثثثثثاهيم  واملصثثثثثثطلحات إىل 
منثثثثثثثثثاهج  علميثثثثثثثثثة تطبيقيثثثثثثثثثة وتقليثثثثثثثثثل الكثثثثثثثثثم 

 واالهتمام بنوعية املعلومات . 
 

 المقدمة :
علثثثثى   للو ثثثثوفجثثثثزءاً مهمثثثثاً   ثهثثثثذا البحثثثثعتثثثثا ي     

عثثثن  طثثثالب الصثثثش العاشثثثر زوف اسثثثباب  ثثثاهرة  عثثث
ونسثثثعى مثثثن   يف مدرسثثثتنا ،االلتحثثثاق بثثثالفر  العلمثثثي 

لوضثثثثثثع توصثثثثثيات واجثثثثثثراءات تعليميثثثثثة هادفثثثثثثة  خاللثثثثثه
بثثثثالفر   إىل االلتحثثثثاق تقثثثثرب طثثثثالب الصثثثثش العاشثثثثر

-2102العلمثثثثثثثثي خثثثثثثثثالل العثثثثثثثثثام الدراسثثثثثثثثي القثثثثثثثثثادم 
مثثثثع  التعامثثثلضثثثرورة علثثثى  بثثثذل مؤكثثثدين ، م 2102

خطثثة اسثثرتاتيجية  ووضثثعمثثة هثثذه الظثثاهرة اخلطثث ة  ك
تثثثدريس أسثثثاليب تطثثثوير تعتمثثثد بشثثثكل أساسثثثي علثثثى 

بدرجثثثثة اجلانثثثثب التطبيقثثثثي للعلثثثثوم وتبسثثثثي  مواضثثثثيعها 
حثىت متا ل أو تفوق تلث  الثت تعطثى للجانثب النظثري 

 . شغوفا بالعلم  الطالبيصبح 
وزارة الرتبيثة والتعلثيم عقثدهتا الثت  تدريبيثة الورشثة ال وتش   

خثثالل الفصثثل الدراسثثي  رات العربيثثة املتحثثدةيف دولثثة اإلمثثا
 م ( 2102-2100للعثثثثثثثثثثام الدراسثثثثثثثثثثي احلثثثثثثثثثثاي )  الثثثثثثثثثثثاين 

للخثثثثثثااء الرتبثثثثثثويني ومثثثثثثدراء املنثثثثثثاطق التعليميثثثثثثة  واملثثثثثثوجهني 
أن إىل الرتبثثثويني  ومثثثدراء املثثثدارس و املعلمثثثني و الطثثثالب  

 االلتحثثثاق بثثثالفر   عثثثزوف طلبثثثة املرحلثثثة الثانويثثثة عثثثننسثثثبة 
 .  (%40 )بلغت حواياإلمارات  بدولة العلمي

ىل إتثثؤدي  أن سثثباب ميكثنأفثرزت الورشثة التدريبيثثة  عثدة أو 
االلتحثثثثثثاق بثثثثثثالفر  العلمثثثثثثي منهثثثثثثثا  عثثثثثثنعثثثثثثزوف الطثثثثثثالب 

املتغث ات اال تصثادية ومتطلبثات سثوق العمثل احلثاي فضثال 
. و ثثد عثثن صثثعوبة املثثواد العلميثثة وضثثعش املنثثاهج الدراسثثية

ر وحثثثثثدة البحثثثثثو  مثثثثثدي)عصثثثثثام عجمثثثثثي  الثثثثثدكتور أشثثثثثار 
العلمثي  الفر إن العزوف عن  (املؤسسية يف جامعة الشار ة

 اهرة غث  صثحية وسثيؤ ر بثال شث  علثى أعثداد املتقثدمني 
 للتخصصثثثات العلميثثثة كاهلندسثثثة والعلثثثوم التطبيقيثثثة، مشثثث اً 
إىل ضثثرورة التحثثرف الفثثوري وعثثال  املشثثكلة بةليثثات  تلفثثة 

تصثثثثويب سثثثثيفقد  إىل أن تثثثثرف األمثثثثر دون وممنهجثثثثة، الفتثثثثاً 
 تمثثثع سثثثوق العمثثثل  ثثثوة عاملثثثة تعتثثثا األهثثثم وبالتثثثاي تثثثأ ر 

 . تلش القطاعات
مثثثدير منطقثثثة )  فوزيثثثة حسثثثن بثثثن غريثثثب وتؤكثثثد األسثثثتاذة  

عثثثثثن االلتحثثثثثاق بثثثثثالفر   العثثثثثزوف»أن ( الشثثثثثار ة التعليميثثثثثة 
الشثثار ة إذ إن تعليميثثة مل يأخثثذ حثثد الظثثاهرة يف « العلمثثي 

األديب والعلمثثثي مل تكثثثن متفاوتثثثة أعثثثداد الطلبثثثة يف الفثثثرعني 
بصثثورة ملفتثثة، مشثث ة إىل أن وجثثود مثثثل هثثذا التوجثثه لثثدى 
الطلبثثة جيثثب إن يؤخثثذ علثثى ممثثل اجلثثد مثثن خثثالل خطثث  
عالجيثثثة تسثثثثتند إىل استقصثثثثاء أسثثثثباب  ثثثثوف الطلبثثثثة مثثثثن 

العلمثثثثثي، مضثثثثثيفة أن بعثثثثث  األهثثثثثاي  الفثثثثثر  االخنثثثثثرا  يف 
ىل  هثثثود عثثثال والطلبثثثة لثثثديهم تصثثثور بثثثان العلمثثثي إتثثثا  إ

جثثثثثدا وتركيثثثثثز وان الثثثثثدرجات فيثثثثثه متدنيثثثثثة مثثثثثا يثثثثثدفعهم اىل 
   .            تشثثثثثثثثثثثثثثجيع أبنثثثثثثثثثثثثثثائهم الختيثثثثثثثثثثثثثثار املضثثثثثثثثثثثثثثمون واألسثثثثثثثثثثثثثثهل

موجثثثثه ) إبثثثراهيم املعايطثثثة  هثثثذا السثثثياق يؤكثثثد األسثثثثتاذويف 
( أول مثثادا الكيميثثاء واجليولوجيثثا يف وزارة الرتبيثثة والتعلثثيم 
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النفسثية للطالثب بشثكل  إن اختيار املسار  دده املكونات
أساسي، الفتا أيضثا اىل أن العثزوف  ثد يكثون مثرده غيثاب 
اإلرشثثاد األكثثادميي يف املثثدارس،  يثثث ان املدرسثثة كوحثثدة 

كافيثثثثثثثثا يسثثثثثثثثاعده يف   إرشثثثثثثثثاداً مسثثثثثثثثتقلة ال تقثثثثثثثثدم لطالبهثثثثثثثثا 
االختيار الصائب حسب مؤهالته و دراته الذهنيثة، مطالبثا 

يكثثون عملهثثا  ثثائم باسثتحدا  وحثثدة لارشثثاد يف املثثدارس 
وتو ثثع أن يثثدخل يف . علثثى  ليثثل متطلبثثات سثثوق العمثثل

إطار األسباب اعتقاد الطلبة إن املواد العلمية أكثثر صثعوبة 
وان اختيثثثاره للمسثثثار األديب سيضثثثمن لثثثه معثثثدالت عاليثثثة، 

عثثثثثثثن  سثثثثثثثوق العمثثثثثثثل يبحثثثثثثثث حاليثثثثثثثاً  أنإىل  أيضثثثثثثثاً  مشثثثثثثث اً 
فضثثثل أصثثثحاب اخلثثثاات اإلداريثثثة أكثثثثر مثثثن العلميثثثة لثثثذا ي

 يكثثون يف االجتثثاه الثثذي يضثثمن لثثه عمثثال فوريثثاً  أنالطالثثب 
ملسثثار االجتثثاه  ثثو ا أنهنثثاف اعتقثثاداً  أنبعثثد التخثثر ، كمثثا 

 .العلمي يتطلب جهدا إضافيا
تعزيثثثثر مياننثثثثا وحرصثثثثنا علثثثثى إومثثثثن                          

مسثثح  فقثثد   عمثثل ،مبثثدأ  التقيثثيم الثثذاا  هلثثذه الظثثاهرة  
الصثثش احلثثادي عشثثر األديب والثثثاين عشثثر ميثثداين لطثثالب 

العثثثثزوف  ووضثثثثع احللثثثثول  أسثثثثباباألديب  للو ثثثثوف  علثثثثى 
وبرا ها اخلاصثة املناسبة أمام إدارة املدرسة لتعديل خططها 

   .   للقسم العلمي 

 ينة  البحثع   : 
  اختيثثثثثثثار عينثثثثثثثة الدراسثثثثثثثة مثثثثثثثن خثثثثثثثالل املدرسثثثثثثثة  

مشلثثثثثت العينثثثثة طثثثثثالب الصثثثثش احلثثثثثادي كوحثثثثدة معاينثثثثة،  
وبلثثثثثثث  حجثثثثثثثم العينثثثثثثثة  عشثثثثثثثر األديب والثثثثثثثثاين عشثثثثثثثر األديب 

 .(  طالب  100)
 
 

 حدود منطقة البحث .: 
أسثثثثباب عثثثثزوف : حصثثثثر الحدددددود الموضددددوعية  -

 الطالب عن االلتحاق بالفر  العلمي .
: مدرسثثثثثثثة الثثثثثثرمس للتعلثثثثثثثيم الحدددددددود المكانيددددددة  -

 الثانوي للبنني . 
طثثالب الصثثش احلثثادي عشثثر بشددرية : الحدددود ال -

 . الثاين عشر األديبلصش ااألديب و 
 شثثثثثثهر مثثثثثثايو مثثثثثثن  :  خثثثثثثاللالحدددددددود الزمانيددددددة  -

الدراسثثثثثثثثثي  للعثثثثثثثثثام   الثالثثثثثثثثثثالفصثثثثثثثثثل الدراسثثثثثثثثثي 
 .م 2100-2102

  : مصطلحات البحث 
 عزوف :  .1

يف املعجثم الوسثي  : العثثزوف هثو االنصثثراف  -
عثثثن الشثثثثي والزهثثثثد فيثثثه ) مصثثثثطفى و خثثثثرون 

 ( .875، ص 0792،
 وردت عثثثثزوف مبعثثثثى وفددددي لسددددا: العددددرب : -

تثثثثثثثرف الشثثثثثثثيء بعثثثثثثثد اإلعجثثثثثثثاب بثثثثثثثه والزهثثثثثثثد 
واالنصثثثثثثثثراف عنثثثثثثثثه ) ان منظثثثثثثثثور ، دزت ص 

029   . ) 
يف هذا البحث بانثه عثدم ويعرفه الباحثو: :  -

رغبثثثة طلبثثثة الصثثثش العاشثثثر املرتفعثثثني للصثثثش 
احلثثثثادي عشثثثثر يف االلتحثثثثاق بثثثثالفر  العلمثثثثي 
واالنصثثثراف عنثثثه لسثثثبب معثثثني واالجتثثثاه  ثثثو 

   الفر  األديب .
يعثرف إجرائيثاً : شدر : طلبة الصدف العا .2

مجيثثثثثثثثثع الطثثثثثثثثثالب النثثثثثثثثثاجحني يف بثثثثثثثثثأ م 
الصش العاشر واملرتفعني للصثش احلثادي 

 . عشر
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 البحث وسؤال  مشكلة  : 
اإلجابثثثثثثثة عثثثثثثثن السثثثثثثثؤالني  وتثثثثثثثتلخص مشثثثثثثثكلة البحثثثثثثثث يف

 التاليني:
أسثثثثثباب عثثثثثزوف الطثثثثثالب عثثثثثن االلتحثثثثثاق بثثثثثالفر  ثثثثثث مثثثثثا 0

 ؟العلمي من وجهة نظر الطالب 
 ؟لتقليل العزوف الرتبوية والعالجية  ما احللول والطرق ث2
  وأهدافه البحثأهمية  : 

االتمثع   أفثرادتعثاون  عتمثد علثى ي أنه يف  البحثتنبع أمهية 
  التقليثثثل مثثثن  ثثثاهرة العثثثزوف يف و أوليثثثاء األمثثثور  املدرسثثثي
مبثثثثا يثثثثؤدي إىل  التحثثثثاق الطثثثثالب بثثثثالفر  العلمثثثثي  وزيثثثثادة 

 . احلياة م املتنوعة يف كافة  االتمواكبة العلو 
 إلى تحقيق ما يلي :  البحثهدف يوفي هذا اإلطار 

أسثثثثثثباب  عثثثثثثزوف الطثثثثثثالب عثثثثثثن رصثثثثثثد  .0
  .االلتحاق بالفر  العلمي 

و وضثثثثثع الطثثثثثرق  األسثثثثثبابهثثثثثذه  ليثثثثثل  .2
 العالجية لذل  .

التوصثثثثثثثثثثثثيات  ا ثثثثثثثثثثثثرتاح  موعثثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثثن   .2
يف  اخلاصثثة بظثثاهرة العثثزوفاملوجهثثات اإلجرائيثثة و 

 .   املدرسة حدود خصوصية 
  لبحثامنهج  : 

يف  املسثثثثثح امليثثثثثداين سثثثثثيناريو علثثثثثى   اعتمثثثثثد البحثثثثثث 
عثثثزوف الطثثثالب عثثثن  أسثثثباب  ثثثاهرة  ليلثثثه جلوانثثثب 

و ثثثد   إعثثثداد  االلتحثثثاق بثثثالفر  العلمثثثي  يف املدرسثثثة 
اسثثثثتبانة لقيثثثثاس أسثثثثباب هثثثثذه الظثثثثاهرة ، حيثثثثث تعتثثثثا 
االسثثثثثثتبانة األداة الرئيسثثثثثثة املالئمثثثثثثة للدراسثثثثثثة امليدانيثثثثثثة 

ومثات والبيانثات الثت جتثري تعبئتهثا للحصول علثى املعل
 .( 211، ص 2110من  بل املستجيب ) ملحم ،

  البحثإجراءات خطوات و: 
 التالية:واإلجراءات  البحث اخلطوات اتبع

اسثثثثثثثثتبانة معثثثثثثثثدة ألهثثثثثثثثداف البحثثثثثثثثث تطبيثثثثثثثثق  .0
 على أفراد عينة البحث.وتوزيعها 

 مجع االستبانات وتصنيفها وتر يمها . .2
ت واسثثثثتخالص اإلحصثثثثائي  للبيانثثثثاالتحليثثثثل  .2

 النتائج.
 منا شة النتائج وتفس ها . .4
تقدمي التوصيات واملقرتحثات بنثاًء علثى نتثائج  .8

 البحث . 
 تحليل النتائج : 

 ثثثثثثال  أدوات   اسثثثثثثتمارة االسثثثثثثتبانة :اسثثثثثثتخدم يف جتويثثثثثثد 
  . و ثثثثد     غثثثث  متأكثثثثد ، غثثثث  موافثثثثق ،  موافثثثثق يثثثثاس   

 التحليل كما يلي:
لألهل دور كبير فدي هل   : األولى الفقرة تحليل نتائج 

  .الطالبالتعليم الذي يلتحق به  االلتحاق بنوع
أعطوا  درجثة  من طالب العينة  ( %34حواي )إن  

أعطثثثثثوا مثثثثثن العينثثثثثة (  %54) يف حثثثثثني  ، مثثثثثوافقتهم 
لفثثثثثثر  وأن اختيثثثثثثارهم لثثثثثثدور األهثثثثثثل  عثثثثثثدم مثثثثثثوافقتهم 

التعليم يعكس  رغباهتم الشخصية ، وأجثاب حثواي ) 
راد العينثثثة  بثثثأ م  غثثث  متأكثثثدين مثثثن (  مثثثن أفثثث12%

 أجابتهم للسؤال .   
لسددددوق العمددددل هددددل  :   ة الثانيدددد الفقددددرة تحليددددل نتددددائج 
دور فددي عددزوف الطلبددة  المتاحددة حاليدداً ""الوظددائف 

 العلمي.عن االلتحاق بالفرع 
مثثثا يثثثثوفره  طبيعثثثثة العال ثثثة بثثثثني   السثثثؤاليوضثثثح هثثثثذا  

التحثاق الطالثب بثالفر  وبني و ائش من سوق العمل 
  دد طبيعثثثة ثثث ثثثد و .  نظثثثر الطثثثالبمثثثن وجهثثثة العلمثثثي 
الطثثثالب  يف إجابثثثاهتم  مثثثن خثثثالل تعبثثث   االجتثثثاه هثثثذا 

 بلغثثثثثت ) بنسثثثثثبة وزنيثثثثثةم مثثثثثوافقتهعثثثثثدم ن للسثثثثثؤال عثثثثث
 الطثثثثالب األخثثثثرون وبنسثثثثبه   أبثثثثدىبينمثثثثا   . (59%
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 وأفثثثثثثثثثاد .   (  بدرجثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثوافقتهم  %35)  بلغثثثثثثثثثت 
فثثثثراد العينثثثة  بثثثثأ م  ال يعلمثثثثون (  مثثثثن أ%6حثثثواي ) 

 اإلجابة   .   
الفدددرع العلمدددي يغيدددب :    ةالثالثددد الفقدددرةتحليدددل نتدددائج 

 األدبية.ميولي وقدراتي 
ميثثثثول و ثثثثدرات الطالثثثثب يوضثثثثح هثثثثذا االجتثثثثاه  طبيعثثثثة 

حيثثث  عكسثثت توازنثثاً  بثثني  راء الطثثالب  .   األدبيثثة 
( %46فمثثثنهم مثثثن أعطثثثوا درجثثثة مثثثوافقتهم بنسثثثبة ) 

 ( %44مثثثثن أعطثثثثوا عثثثثدم مثثثثوافقتهم بنسثثثثبة  )ومثثثثنهم 
وبالتثثثاي فثثثأن االلتحثثثاق بثثثالفر   العلمثثثي ال يبطثثث  مثثثن 
ممارسثثة الطالثثب مليولثثه و صثثقل إبداعاتثثه .و ثثد أفثثاد مثثا 

( بثثثثثثثأ م غثثثثثثث  متأكثثثثثثثدين مثثثثثثثن تثثثثثثثأ   %10نسثثثثثثثبته ) 
 االلتحاق بالفر  العلمي على ميوهلم ورغباهتم األدبية 

الفدددرع العلمدددي :       الخامسدددة  الفقدددرة تحليدددل نتدددائج 
 األدبي.يحتاج إلى جهد مكثف أكبر من الفرع 

اتسثثمت هثثذه الفقثثرة بأ ثثا األعلثثى تثثأ  اً علثثى التحثثاق 
( مثثثن %86حيثثثث أجثثثاب ) الطالثثثب بثثثالفر  العلمثثثي 

العينثثثة وبدرجثثثة كبثثث ة مبثثثوافقتهم بثثثأن االلتحثثثاق بثثثالفر  
العلمي إتا  جلهد مكثش ومتواصثل ، يف حثني  أفثاد 

( بثثثا م ال %4مثثوافقتهم لثثذل  و ) ( بعثثدم 10%) 
 يعلمون اإلجابة .  

طبيعددددة مندددداهج :       ةالخامسدددد الفقددددرة ليددددل نتددددائج تح
الفدددددرع العلمدددددي تحتددددداج إلدددددى اسدددددتمرارية المدددددذاكرة 

 بشكل دائم .
هثثثثثذا املقيثثثثثاس كثثثثثان أيضثثثثثاً مؤشثثثثثراً  عاليثثثثثاً لعثثثثثزوف 

 أفثثثثثرزتالطثثثثثالب عثثثثثن االلتحثثثثثاق بثثثثثالفر  العلمثثثثثي ،حيثثثثثث 
( مثثثثثثن الطثثثثثثالب متفقثثثثثثني  %78)   درجثثثثثثات العينثثثثثثة أن   

(  مثثنهم غثث  مثثوافقني  بينمثثا  %19ومثثوافقني  بثثذل   و )
 ( بعدم علمهم .%3أجاب )
 

طبيعددددة امتحانددددات :    السادسددددة  الفقددددرةتحليددددل نتددددائج 
لدى قددرات عقليدة عليدا إتحتداج  مدواد الفدرع العلمدي
 من ذكاء وفهم .

 الرئيسثة األسثبابيضاً  بأنه أحثد أ هذا االجتاه  عكس
حيثث   عن االلتحاق بالفر  العلمثي . لعزوف الطالب

 املوافقثثثثثثة بثثثثثثني عكسثثثثثثت  العينثثثثثثة نسثثثثثثبة عاليثثثثثثة لدرجثثثثثثة 
(  ، يف حثثثثني عكسثثثثت ربثثثثع العينثثثثة %67الطثثثثالب  )

وبنسثثبة متدنيثثة  لثثذل  ( %27تقريبثثاً عثثدم موافقتهثثا )
 عدم علمهم .أعطوا (  بني أفراد العينة %6جدا ) 

التكدددداليف الماديددددة  :    السددددابعة  الفقددددرةتحليددددل نتددددائج 
لحاجيات ومستلزمات الفرع العلمي ترهق الطالدب 

 واألهل معاً .
عثدم مثوافقتهم وبنسثبة  عاليثة اتقش معظم أفراد العينة 

هثثثثثذه  ( هلثثثثثذا االجتثثثثثاه ، ممثثثثثا تعكثثثثثس %66) بدرجثثثثثة 
بثني التكثاليش بأنثه ال يوجثد  هنثاف أي عال ثة  النسبة 

يف العلمثي .عزوفهم عن االلتحاق بالفر  املادية  وبني 
حثثثثثثني عكسثثثثثثت ربثثثثثثع العينثثثثثثة تقريبثثثثثثاً درجثثثثثثة موافقتهثثثثثثا 

( بني أفثراد العينثة %7( و بنسبة  ليلة جداً ) 27%)
 أعطوا عدم علمهم .

النظريدة الدراسدة أحدب :    الثامندة  الفقدرةتحليل نتائج 
 العملية واألدائية.من الدراسة  أكثر

درجثثة ( %40و )  مثثوافقتهم ( درجثثة %56أعطثثى )
 ( بعدم علمهم .%4)، و هم عدم موافقت

وتفسثثثثثثر النسثثثثثثب السثثثثثثابقة بثثثثثثأن طثثثثثثالب الفثثثثثثر  األديب 
مييلثثون للجانثثثب النظثثري املعتمثثثد علثثى احلفثثث  والتثثثذكر  
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دون أن ميارسثثثون اجلانثثثب التطبيقثثثي واألدائثثثي  لرتسثثثي  
 .املعرفة 

أجدد لوسدائل االعدالم :    التاسدعة  الفقدرةتحليل نتدائج 
عددن االلتحدداق فددي معال ددة العددزوف  المحليددة  دوراً 
 بالفرع العلمي 

درجثثة ( %58مثثوافقتهم  و ) ( درجثثة %40أعطثثى )
 ( بعدم علمهم .%2، و )عدم موافقتهم 

بثثد مثثن تظثثافر اجلهثثود لتوعيثثة االتمثثع وأفثثراده بضثثرورة  
االلتحثاق بثالفر  العلمثي لبنثاء جيثل  ثادر علثى مواكبثة 

 التطورات العلمية بكافة  االهتا التنموية .
االلتحدددداق بددددالفرع :    العاشددددرة  الفقددددرةتحليددددل نتددددائج 

لدددد  ت اهددداً اي ابيددداً إيعتبدددر أحيانددداً ميدددوالً و األدبدددي 
 الطلبة .
مثوافقتهم  و ) درجة من أفراد العينة  ( %68أعطى )
( بعثثثثثثثثدم %7، و )درجثثثثثثثثة عثثثثثثثثدم مثثثثثثثثوافقتهم ( 25%
 علمهم .

أن  علثثثثى دعثثثثم الطلبثثثثة هلثثثثذا االجتثثثثاه  وبقثثثثوة  يثثثثدل  إن
 أجتاه  اجيايب لديهم .  التحا هم بالفر  األديب

 ارتفداع معددالت:    الحاديدة عشدر  الفقدرةتحليل نتائج 
    .القبول ال امعي للفرع العلمي "" النسبة العامة "

مثوافقتهم  و ) (  من أفراد العينة درجة %50أعطى )
( بعثثثثثثثثدم %4، و )درجثثثثثثثثة عثثثثثثثثدم مثثثثثثثثوافقتهم ( 45%
 علمهم .

تشثثثثثثثثث  النسثثثثثثثثثب السثثثثثثثثثابقة إىل أن ارتفثثثثثثثثثا  معثثثثثثثثثدالت 
االلتحثثثاق والقبثثثول  بفثثثرو  التعلثثثيم العثثثاي العلميثثثة رمبثثثا 
 يكون سبباً لعزوفهم عن االلتحاق  بالقسم العلمي .

يترتددددب علددددى :    الثانيددددة عشددددر  الفقددددرةتحليددددل نتددددائج  
الطالددددب فددددي الفددددرع العلمددددي أعبدددداء ماديددددة التبدددداع 

دورات خاصدددددددة للحصدددددددول علدددددددى معددددددددل يؤهلددددددده 
   .ال امعة  إلىللدخول 
مثوافقتهم  و ) من أفراد العينة درجة  ( %52أعطى )
( بعثثثثثثثثثثدم %5 (، درجثثثثثثثثثثة عثثثثثثثثثثدم مثثثثثثثثثثوافقتهم ( 43%
 علمهم .

تعكثثثثثثثثس النسثثثثثثثثبة العاليثثثثثثثثة لدرجثثثثثثثثة املوافقثثثثثثثثة علثثثثثثثثى أن 
االلتحثثثثثاق بثثثثثالفر  العلمثثثثثي يتبعثثثثثه أعبثثثثثاء ماديثثثثثة ترهثثثثثق 
األهثثثثل ألجثثثثل حصثثثثول األبنثثثثاء علثثثثى معثثثثدالت عاليثثثثة 
تسثثثثثثثثاعدهم بثثثثثثثثاالخنرا  بسثثثثثثثثوق العمثثثثثثثثل و االلتحثثثثثثثثاق 

 التعليم العاي . مبؤسسات
 :  أخر    ات اهات

يثثثثثرى بعثثثثث  الطثثثثثالب أن  عثثثثثالوة علثثثثثى مثثثثثا سثثثثثبق
العلميثثة يسثثاهم يف  املثثواد السياسثثات العامثثة لثثبع  مدرسثثي

عثثثزوفهم عثثثن االلتحثثثاق بثثثالفر  العلمثثثي كثثثذل  تثثثرى عينثثثة 
أخثثثرى مثثثن الطثثثالب أن املدرسثثثة ال تقثثثوم بثثثدورها التوعثثثوي 

  الالزم لاللتحاق الطالب بالفر  العلمي .
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 االقتراحات االجرائية :التوصيات و 
وعلى ذل  ، ميكن ا ثرتاح  موعثة مثن املوجهثات 
رفثثثثثع اإلجرائيثثثثثة الثثثثثت جيثثثثثب أن تتبناهثثثثثا املدرسثثثثثة  يف سثثثثثبيل 
 -يلي:  نسب التحاق الطالب  بالفر  العلمي نوجزها مبا

التواصثثثثل بيثثثثنهم جيثثثثب  :  م لددددس ا بدددداءالمدرسددددة و  . 0
مي حثثثثثوافز  للطثثثثثالب الثثثثثذين خطثثثثثة تشثثثثثجيعية وتقثثثثثدوضثثثثثع ل

 اآلليات املناسبة لذل  . وإجياد يلتحقون بالفر  العلمي 
تبسثثي  املثثواد : العمثثل علثثى   مدرسددو المددواد العلميددة. 2

العلميثثثة وتشثثثجيع الطثثثالب وبنثثثاء جسثثثور جديثثثدة للتواصثثثل 
 .وتو يش األساليب احلديثة يف تدريسهم  مع الطالب 

الب الصثش جيثب عقثد ورشثة عمثل للطث:  ورشة عمدل. 2
القثثثثثدرات العلميثثثثثة وحثثثثثثهم وتثثثثثرغيبهم  أصثثثثثحاب العاشثثثثثر  

حثىت نغث  كثث اً مثن بااللتحاق بالفر  العلمثي للعثام القثادم  
 األفكار السائدة لديهم حول هذه الظاهرة .

حثثول أسثثباب الظثثاهرة املدروسثثة  إجددراء دراسددة الحقددة. 4
من وجهه نظر الطالب وتوسيع  االهتا لتشثمل كثالً مثن ) 

وى مني و اولياء األمور و املثنهج الدراسثي ( علثى مسثتاملعل
أن أمكثثثن ذلثثث  للتأكثثثد مثثثن  املدرسثثثة واملنطقثثثة التعليميثثثة ،

 أسباب هذه الظاهرة ووضع احللول املناسبة هلا .
 

سياسثثثثثثة تعليميثثثثثثة فقثثثثثثد  ن لطالبنثثثثثثا أن يتلقثثثثثثوا  وأخثثثثثث ا... 
حثثثىت ترسثثث  أمهيثثثة  مهنيثثثة كبثثث ةعلميثثثة و صثثثحوة و   واضثثثحة

كثثثثث اً مثثثثن   متزيثثثثل عثثثثنهو ،  حياتنثثثثا اليوميثثثثة  ودور العلثثثثوم يف
 .  ممظاهر التخوف والقلق على مستقبله

 

 واهلل من وراء القصد ،،،
 

 الباحثون
 

 
 
 

 :العربية  مراجعال
ابن منظور ، أيب الفضل )د.ت( لسان العرب ،  -

 دار صادر للطباعة والنشر .
 . 875، ص ( 0792) ،املعجم الوسي  -
ج البحث العلمي ( ،مناه2110ملحم ،سامي ) -

 وعلم النفس ،دار املس ة ، عمان ، األردن .

 : المراجع االلكترونية -
 http://www.uaeec.com/vb/showthread.php?t=161615 
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http://www.uaeec.com/vb/showthread.php?t=161615
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دولة اإلمارات العربية المتحدة                                            منطقة رأس الخيمة التعليمية

وزارة التربية والتعليم                                                           مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنين
 
 
 
 

 

 استبانة

 

 المحترم. ................................................... عزيزي الطالب 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد...

 اجليولوجيا ( بإجراء  ث إجرائي بعنوان –األحياء  –الكيمياء  –يقوم مدرسو العلوم يف املدرسة ) الفيزياء 

 ( وسبل عالجها اق بالفرع العلميعن االلتح طالب الصف العاشرعزوف  أسباب  )

 -ت ربة مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنين  -

 وذل  للو وف على أسباب هذه الظاهرة االجتماعية وإجياد الوسائل العالجية هلا . 
( أمام كل عبارة من العبارات Xنرجو التكرم باإلجابة على مجيع فقرات االستبانة املرفقة بوضع إشارة )

ا  ت ما يناسبها من البدائل املوضوعة، وسيتم التعامل مع هذه املعلومات بسرية وألغراا البحث  الواردة فيه
 اإلجرائي فق  .

 وتقبلوا فائق االحرتام
 شاكرا لكم حسن تعاونكم

 أواًل: املعلومات العامة:
 
  اين عشر أديب         حادي عشر أديب   الصش : -0

 
 ............................................ .مكان السكن  احلاي :............. -2

 الباحثون
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 )) خاصة ابلطالب ((.فقرات الاستبانة 

 

جابة، متثأ مام لك فقرة من الفقرات التالية خياران  لك مهنا درجة موافقتك عىل انطباق مضمون الفقرة  للالإ

وهجة نظرك. املدرسة منعىل مس توى فعالية مس تواك العلمي يف     

أ مام البديل اذلي يعكس )×( ضع عالمة ووقراءة لك فقرة من الفقرات يف جماالت الاستبانة ،  الرجاء

 رأ يك.
 القسم األول : 

  

 الفقرة
  

 الدرجة
 ال أعلم  غري موافق  موافق

الطالب.التعليم الذي يلتحق به  االلتحاق بنو دور كب  يف  لألهل 1  34% 54% 12% 
دور يف عزوف الطلبة عن االلتحاق    احة حالياً المتالوظائف لسوق العمل   2

  العلمي.بالفر  
35% 59% 6% 

األدبية.ميوي و دراا  يغيبالفر  العلمي  3  46% 44% 10 
األديب.أكا من الفر   جهد مكثفالفر  العلمي إتا  إىل  4  86% 10% 4% 
دائم . تا  إىل استمرارية املذاكرة بشكل  مناهج الفرع العلميطبيعة  5  78% 19% 3% 
ىل  درات عقلية عليا من ذكاء وفهم .إ تا   مواد الفر  العلمي امتحاناتطبيعة  6  67% 27% 6% 
حلاجيات ومستلزمات الفر  العلمي ترهق الطالب واألهل معاً   التكاليف المادية  7  27% 66% 7% 
العملية واألدائية.من الدراسة  أكثرالنظرية الدراسة أحب   8  56% 40% 4% 
يف معاجلة العزوف عن االلتحاق بالفر  العلمي  احمللية  دوراً  لوسائل االعالمأجد  9  40% 58% 2% 

لدى الطلبة .أحياناً ميوالً واجتاهاً اجيابياً  يعتبرااللتحاق بالفر  األديب  11  68% 25% 7% 
 %4 %46 %50   .يالقبول اجلامعي للفر  العلم   النسبة العامة    ارتفا  معدالت  11
يرتتب على الطالب يف الفر  العلمي أعباء مادية التبا  دورات خاصة للحصول  12

 على معدل يؤهله للدخول إىل اجلامعة .
52% 43% 5% 

 القسم الثاين : هل من أسباب أخرى غ  الت ذكرت سابقاً  يف االستبانة  )) اذكرها (( :
...............................................................................................................

.............................................................................................. 
 

 شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم
 الباحثون

م 2102مايو   
 


