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  لطلبة قطاع غزة 2012 – 2011  الدراسيتحليل إحصائي لنتائج الثانوية العامة للعام

  سمير صافي. د
  أستاذ اإلحصاء المشارك

  

  نتائج هذا العام أفضل من العام السابق في القسمين العلمي والعلوم اإلنسانية
  

حليـل اإلحـصائي لنتـائج      بعد ظهور نتائج الثانوية العامة لطلبة المحافظات الجنوبية وممن خالل الت          
 أسـتاذ    سـمير خالـد صـافي      الثانوية العامة بفرعيها العلمي والعلوم اإلنسانية والذي قام به الدكتور         

، نقوم بعرض نتائج هذا التحليـل حـول          الجامعة اإلسالمية بغزة   في بكلية التجارة    اإلحصاء المشارك 
ن تساهم في وضع تصور ألصحاب القـرار        نتائج الثانوية العامة من الناحية اإلحصائية والتي نرجو أ        

  .في الجامعات الفلسطينية وكليات المجتمع عند وضع مفتاح التنسيق والقبول للتخصصات المختلفة

  ...باختصار
يزيد بصورة واضحة عن طلبـة      العلمي   قسمالمتوسط الحسابي العام لمعدالت طلبة ال      �

  .قسم العلوم اإلنسانية
  .بات يزيد بصورة واضحة عن الطالب في القسمينالمتوسط الحسابي لمعدالت الطال �
فأعلى في القسم العلمي يزيـد بـصورة        % 90نسبة الطلبة الذين حصلوا على معدل        �

  . العلوم اإلنسانيةقسمواضحة عن عدد الطلبة الذين حصلوا على نفس المعدل في 
علوم فما فوق في القسمين العلمي وال     % 90نسبة الطالبات اللواتي حصلن على معدالت        �

  .اإلنسانية يزيد بصورة واضحة من عدد الطالب الذين حصلوا على هذا المعدل
 العلوم اإلنسانية يزيد بصورة     قسمنسبة الطلبة الذين حصلوا على معدالت منخفضة في          �

 .واضحة عن عدد الطلبة الذين حصلوا على نفس المعدالت في القسم العلمي

، وذلك لكل 2011 أفضل منه في عام 2012المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة في عام  �
 .من الطالب والطالبات في القسمين العلمي والعلوم اإلنسانية

  

  نظرة عامة ♦
من % 54.9 طالبة وهذا يمثل     2736 بواقع   4988بلغ عدد الطلبة الناجحين من القسم العلمي         -

 بواقع 16517 نجح  ومن العلوم اإلنسانية فقد   %. 45.1 طالباً بنسبة    2252مجموع الطلبة الناجحين و     
 .من مجموع الطلبة الناجحين% 40.9طالباً بنسبة  6756و % 59.1 طالبة بنسبة 9761
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عدد الطلبة الـذين ال   ، فإن   %65بافتراض أن الحد األدنى للقبول في الجامعات الفلسطينية هو           -
طلبـة  من إجمـالي عـدد ال     % 45.5وهذا يمثل   في القسمين    9781بلغ  يحق لهم االلتحاق بالجامعات     
من الناجحين في القسم العلمي، % 12.9، ويمثل في القسم العلمي  641 الناجحين في القسمين ، بواقع 

 .من الناجحين في قسم العلوم اإلنسانية% 55.3ويمثل في قسم العلوم اإلنسانية  9140و 

 طالـب وطالبـة     2279ين بلغ   القسمفأعلى في   % 90عدد الطلبة الذين حصلوا على معدالت        -
مـن  % 24.8 في القسم العلمي ويمثل      1235بواقع  . من مجموع الطلبة الناجحين   % 10.6ا يمثل   وهذ

من الناجحين في قسم العلوم     % 6.3 في قسم العلوم اإلنسانية ويمثل       1044الناجحين في القسم العلمي،     
 . اإلنسانية

 

  الطلبة بشكل عاممعدالت متوسطات  ♦
، 80.0الحسابي  متوسط  البلغ   وقد   99.6،  51.9ن  بي القسم العلمي في  الطلبة  معدالت  تتراوح   -

  .77.4الطالب بلغ متوسط درجات  في حين 82.2الطالبات معدالت وكان متوسط 

الحسابي متوسط  البلغ   وقد   99.7،  50.0 بين   قسم العلوم اإلنسانية  الطلبة في   معدالت  تتراوح   -
 .61.7الطالب  بلغ متوسط درجات في حين 69.0الطالبات معدالت ، وكان متوسط 66.0

 القـسم   ينقسمالتبين من خالل نتائج التحليل اإلحصائي أن الطالبات يتفوقن على الطالب في              -
  .العلوم اإلنسانيةوالعلمي 

 

 الطلبة المتفوقينمعدالت نسب  ♦

  فأعلى% 95المعدالت : أوالً
فأعلى وهذا يمثل مـا نـسبته       % 95 من الطلبة على معدالت      488حصل  : في القسم العلمي   -

من مجمـوع الطالبـات     % 12.0 طالبة وهذا يمثل     329من الطلبة الناجحين، بواقع     % 9.8
 .من مجموع الطالب الناجحين% 7.1 طالباً وهذا يمثل 159الناجحات، و 

فأعلى وهذا يمثل مـا     % 95 من الطلبة على معدالت      345حصل   :في قسم العلوم اإلنسانية    -
من مجموع الطالبات   % 3.5لبة وهذا يمثل     طا 338من الطلبة الناجحين، بواقع     % 2.1نسبته  

  .من مجموع الطالب الناجحين% 0.1 طالب وهذا يمثل 7الناجحات، و

 

  95أقل من -90المعدالت ما بين : ثانياً
، %95حتى أقل مـن     % 90 من الطلبة على معدالت ما بين        747حصل   :في القسم العلمي   -

 طالبـة وهـذا يمثـل    486ن، بواقـع  من الطلبة الناجحي  % 15.0فأعلى وهذا يمثل ما نسبته      
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مـن مجمـوع    % 11.6طالباً وهذا يمثـل      261من مجموع الطالبات الناجحات،     % 17.8
 .الطالب الناجحين

حتى أقل مـن    % 90 من الطلبة على معدالت ما بين        699 حصل   :في قسم العلوم اإلنسانية    -
% 6.4 وهذا يمثل     طالبة 624من الطلبة الناجحين، بواقع     % 4.2، وهذا يمثل ما نسبته      95%

 .من مجموع الطالب الناجحين% 1.1 طالباً وهذا يمثل 75من مجموع الطالبات الناجحات، 

 

 الطلبة أصحاب المستوى الجيدمعدالت نسب  ♦

  90أقل من  -80المعدالت ما بين : أوالً
، %90حتى أقل من    % 80من الطلبة على معدالت ما بين        1426حصل  : في القسم العلمي   -

مـن  % 31.3طالبة وهذا يمثل  856من الطلبة الناجحين، بواقع  % 28.6يمثل ما نسبته    فأعلى وهذا   
 .من مجموع الطالب الناجحين% 25.3 طالباً وهذا يمثل 570مجموع الطالبات الناجحات، و

حتى أقل من   % 80 من الطلبة على معدالت ما بين        1983حصل   :في قسم العلوم اإلنسانية    -
 طالبـة وهـذا يمثـل    1554من الطلبة الناجحين، بواقع    % 12.0سبته  ، فأعلى وهذا يمثل ما ن     90%

مـن مجمـوع الطـالب      % 6.3 طالباً وهذا يمثـل      429من مجموع الطالبات الناجحات،     % 15.9
 .الناجحين

  

  80أقل من  -70المعدالت ما بين : ثانياً
 ،%80حتى أقل من    % 70من الطلبة على معدالت ما بين        1197حصل  : في القسم العلمي   -

مـن  % 22.9طالبة وهذا يمثل  627من الطلبة الناجحين، بواقع % 24.0فأعلى وهذا يمثل ما نسبته 
 .من مجموع الطالب الناجحين% 25.3 طالباً وهذا يمثل 570مجموع الطالبات الناجحات، و

، %80حتى أقل مـن  % 70 من الطلبة على معدالت ما بين        2661حصل   :في قسم العلوم اإلنسانية   
من % 17.5 طالبة وهذا يمثل  1706من الطلبة الناجحين، بواقع % 16.1ذا يمثل ما نسبته فأعلى وه

  .من مجموع الطالب الناجحين% 14.1 طالباً وهذا يمثل 955مجموع الطالبات الناجحات، و
  

  70أقل من -60المعدالت ما بين : ثالثاً
، فأعلى % 70ى أقل من حت% 60من الطلبة على معدالت ما بين  898حصل : في القسم العلمي

من مجموع % 13.7طالبة وهذا يمثل  375من الطلبة الناجحين، بواقع % 18.0وهذا يمثل ما نسبته 
 .من مجموع الطالب الناجحين% 23.2طالباً وهذا يمثل  523الطالبات الناجحات، 

، % 70 حتى أقل من  % 60 من الطلبة على معدالت ما بين        3831حصل   :في قسم العلوم اإلنسانية   
% 22.6 طالبة وهذا يمثـل    2205من الطلبة الناجحين، بواقع        % 23.2فأعلى وهذا يمثل ما نسبته      

 .من مجموع الطالب الناجحين% 24.1 طالباً وهذا يمثل 1626من مجموع الطالبات الناجحات، 
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 )60أفل من -50(الطلبة أصحاب المستوى المقبول معدالت نسب  ♦

، فـأعلى   % 60حتى أقل من    % 50من الطلبة على معدالت ما بين          232حصل  : في القسم العلمي  
مـن مجمـوع    % 2.3طالبة وهذا يمثل     63من الطلبة الناجحين، بواقع     % 4.7وهذا يمثل ما نسبته     

 .من مجموع الطالب الناجحين% 7.5طالباً وهذا يمثل  169الناجحات،الطالبات 

، % 60حتى أقل من    % 50 معدالت ما بين        من الطلبة على   6998حصل   :في قسم العلوم اإلنسانية   
مـن  % 34.2 طالبة وهذا يمثل 3334من الطلبة الناجحين، بواقع     % 42.4فأعلى وهذا يمثل ما نسبته      

 .من مجموع الطالب الناجحين% 54.2 طالباً وهذا يمثل 3664مجموع الطالبات الناجحات، 

 

   بين القسمين العلمي والعلوم اإلنسانيةمقارنات ♦
 المقارنة بين القسمين بصورة عامة: أوالً

 .  في قسم العلوم اإلنسانية66.0 في القسم العلمي ، و 80.0الطلبة بلغ متوسط درجات  -

يزيـد بـصورة    العلمي   قسمطلبة ال معدالت  المتوسط الحسابي العام ل   بالتالي يمكن القول بأن      -
 .واضحة عن طلبة قسم العلوم اإلنسانية

  
 الطالب والطالبات في القسمين ت معدالالمقارنة بين : ثانياً

 .77.4، والطالب 82.2الطالبات بلغ متوسط درجات ، العلمي قسمبالنسبة إلى طلبة ال -

  61.7، والطالب 70.0الطالبات بلغ متوسط درجات بالنسبة إلى طلبة قسم العلوم اإلنسانية،  -

ة واضـحة عـن     الطالبات يزيد بـصور   معدالت  بالتالي يمكن القول بأن المتوسط الحسابي ل       -
 . في القسمينالطالب

  
 المتفوقين من الطلبة في القسمين معدالت المقارنة بين : ثالثاً

 طالـب وطالبـة   2279فأعلى في القسمين بلغ     % 90عدد الطلبة الذين حصلوا على معدالت        -
 في القـسم العلمـي وهـذا يمثـل          1235من إجمالي الطلبة الناجحين، بواقع      % 10.6بنسبة  
 .من مجموع الطلبة الناجحين في هذا القسم% 24.8

من مجمـوع   % 6.3وهذا يمثل   على هذا المعدل     في قسم العلوم اإلنسانية      1044 بينما حصل  -
 . الطلبة الناجحين في هذا القسم

فأعلى في القسم العلمي    % 90بالتالي يمكن القول بأن نسبة الطلبة الذين حصلوا على معدل            -
 العلـوم   قـسم الطلبة الذين حصلوا على نفس المعـدل فـي          يزيد بصورة واضحة عن عدد      

 .اإلنسانية
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 المتفوقين من الطالب والطالبات في القسمين معدالت المقارنة بين : رابعاً

 

 فأعلى بلغ % 90عدد الطالبات اللواتي حصلن على معدالت         ، العلمي القسمبالنسبة إلى طلبة     -
 420  بينما حصل   الطالبات الناجحات،  من مجموع % 29.8 طالبة وهذا يمثل ما نسبته       815

 . من مجموع الطالب الناجحين% 18.7طالباً وهذا يمثل ما نسبته 

% 90، عدد الطالبات اللواتي حصلن علـى معـدالت          بالنسبة إلى طلبة قسم العلوم اإلنسانية      -
 طالباً  82من مجموع الطالبات الناجحات،     % 9.9 طالبة وهذا يمثل ما نسبته       962فأعلى بلغ   

 . من مجموع الطالب الناجحين% 1.2هذا يمثل ما نسبته و

فمـا فـوق فـي      % 90بالتالي يمكن القول بأن نسبة الطالبات اللواتي حصلن على معدالت            -
العلوم اإلنسانية يزيد بصورة واضحة من عدد الطالب الذين حصلوا علـى            القسمين العلمي و  

  . المعدلهذا
 

 ة من الطلبة في القسمين المنخفضالمعدالت المقارنة بين : خامساً

فـي  %) 60حتى أقل مـن     % 50ما بين     (منخفضة  معدالت  عدد الطلبة الذين حصلوا على       -
 232من إجمالي الطلبة الناجحين، بواقـع  % 33.6 طالب وطالبة بنسبة  7230القسمين بلغ 

 فـي   6998من مجموع الطلبة الناجحين في هذا القسم ،         % 4.7في القسم العلمي وهذا يمثل      
 . من مجموع الطلبة الناجحين في هذا القسم% 42.4سم العلوم اإلنسانية وهذا يمثل ق

 العلـوم   قـسم منخفضة في   معدالت  بالتالي يمكن القول بأن نسبة الطلبة الذين حصلوا على           -
في القـسم   المعدالت  اإلنسانية يزيد بصورة واضحة عن عدد الطلبة الذين حصلوا على نفس            

 .العلمي

  
 في القسمين  2012، 2011معدالت الطلبة في السنتين رنة بين المقا: سادساً

بينما في عام   ،  78.5لدرجات الطلبة   الحسابي  متوسط  ال بلغ   2011في عام   : القسم العلمي  في -
 .80.0 بلغ 2012

بينمـا  ،  64.6لدرجات الطلبة   الحسابي  متوسط  ال بلغ   2011في عام   : قسم العلوم اإلنسانية   في -
  66.0 بلغ 2012في عام 

أفضل من العام السابق    ) 2012(درجات هذا العام    تبين من خالل نتائج التحليل اإلحصائي أن         -
)2011.(  
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 في القسمين 2012، 2011 العامينفي الطالب والطالبات معدالت المقارنة بين : سابعا

 :العلمي قسمبالنسبة إلى ال -

o  على الترتيب،2012، 2011 العامين في 82.2، 80.3الطالبات بلغ متوسط درجات . 

o على الترتيب2012، 2011العامين  في 77.4، 76.1 بلغ متوسط درجات الطالب ،. 

 

  :بالنسبة إلى قسم العلوم اإلنسانية -

o     علـى   2012،  2011العـامين    فـي    69.0،    67.2الطالبـات   بلغ متوسط درجات ،
 .الترتيب

o ترتيب، على ال2012، 2011العامين  في 71.7، 60.6 بلغ متوسط درجات الطالب. 

 

 أفضل منه في عام     2012لدرجات الطلبة في عام     بالتالي يمكن القول بأن المتوسط الحسابي        -
 . ، وذلك لكل من الطالب والطالبات في القسمين العلمي والعلوم اإلنسانية2011

  
  توصيات

تـاح  بالنسبة للكليات األدبية والتي تقبل طلبة القسمين العلمي والعلوم اإلنسانية يجب اعتماد مف             -
 .تنسيق لطلبة القسم العلمي أكبر من مفتاح تنسيق طلبة قسم العلوم اإلنسانية

بالنسبة للكليات العلمية يجب اعتماد مفتاح تنسيق للطالبات أكبر من مفتاح تنسيق الطالب وذلك      -
الطالب والطالبات الحاصـلين علـى معـدالت        معدالت  لوجود فروق واضحة بين متوسطي      

 .مرتفعة

يجب اعتماد مفتاح تنسيق لطلبة القسم العلمـي        ) الدراسات المتوسطة (ات المجتمع   بالنسبة لكلي  -
 .أكبر من مفتاح تنسيق طلبة قسم العلوم اإلنسانية

 .يجب فتح المجال لطلبة العلوم اإلنسانية لدخول الكليات التقنية في التخصصات المناسبة -

  
  كلمة أخيرة

  أسئلة بحاجة إلى دراسة
لتباين الملحوظ في نتيجة الثانوية العامة سواء للطلبة الحاصلين علـى           ما هي األسباب وراء ا     -

  والعلمي؟العلوم اإلنسانية معدالت مرتفعة أو منخفضة بين القسمين 
بـين  الطالب والطالبات   معدالت  وجود اختالف جوهري بين متوسطي      ما هي األسباب وراء      -

  والعلمي؟العلوم اإلنسانية القسمين 
  لذين ال يحق لهم االلتحاق بالجامعات والكليات في قطاع غزة؟ا هو مصير الطلبة ام -
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  للقسمين حسب النوع) فأعلى% 97( ملخص النتائج للمعدالت المرتفعة 
 قسم العلوم اإلنسانية القسم العلمي

  المعدل طالبات طالب عام طالبات طالب عام

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

97.0 13 5.4 7 9.5 6 3.6 13 8.8 0 0.0 13 9.0 

97.1 13 5.4 0 0.0 13 7.8 5 3.4 0 0.0 5 3.4 

97.2 8 3.3 1 1.4 7 4.2 9 6.1 0 0.0 9 6.2 

97.3 12 5.0 3 4.1 9 5.4 10 6.8 0 0.0 10 6.9 

97.4 13 5.4 4 5.4 9 5.4 12 8.2 0 0.0 12 8.3 

97.5 11 4.6 3 4.1 8 4.8 10 6.8 0 0.0 10 6.9 

97.6 13 5.4 3 4.1 10 6.0 6 4.1 0 0.0 6 4.1 

97.7 14 5.8 6 8.1 8 4.8 12 8.2 0 0.0 12 8.3 

97.8 13 5.4 3 4.1 10 6.0 6 4.1 1 50.0 5 3.4 

97.9 6 2.5 4 5.4 2 1.2 5 3.4 0 0.0 5 3.4 

98.0 8 3.3 2 2.7 6 3.6 7 4.8 0 0.0 7 4.8 

98.1 13 5.4 5 6.8 8 4.8 7 4.8 0 0.0 7 4.8 

98.2 10 4.2 4 5.4 6 3.6 7 4.8 0 0.0 7 4.8 

98.3 10 4.2 3 4.1 7 4.2 5 3.4 0 0.0 5 3.4 

98.4 12 5.0 3 4.1 9 5.4 4 2.7 0 0.0 4 2.8 

98.5 6 2.5 2 2.7 4 2.4 8 5.4 0 0.0 8 5.5 

98.6 9 3.8 1 1.4 8 4.8 1 0.7 0 0.0 1 0.7 

98.7 15 6.3 6 8.1 9 5.4 1 0.7 0 0.0 1 0.7 

98.8 3 1.3 0 0.0 3 1.8 4 2.7 1 50.0 3 2.1 

98.9 6 2.5 1 1.4 5 3.0 3 2.0 0 0.0 3 2.1 

99.0 4 1.7 2 2.7 2 1.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

99.1 9 3.8 5 6.8 4 2.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

99.2 5 2.1 2 2.7 3 1.8 6 4.1 0 0.0 6 4.1 

99.3 4 1.7 1 1.4 3 1.8 3 2.0 0 0.0 3 2.1 

99.4 3 1.3 0 0.0 3 1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

99.5 6 2.5 2 2.7 4 2.4 1 0.7 0 0.0 1 0.7 

99.6 1 0.4 1 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

99.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.4 0 0.0 2 1.4 

 100.0 145 100.0 2 100.0 147 100.0 166 100.0 74 100.0 240 المجموع
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  يع المعدالت للقسمين حسب النوعملخص النتائج لجم
 قسم العلوم اإلنسانية القسم العلمي

 طالبات طالب عام طالبات طالب عام

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد المعدل

34.2 3,334 2.36,99842.43,66454.2 1697.563 4.7 232 60 أقل من – 50

22.6 2,205 13.73,83123.21,62624.1 52323.2375 18.0 898 70 أقل من – 60

17.5 1,706 22.92,66116.195514.1 57025.3627 24.0 1,197 80 أقل من – 70

15.9 1,554 31.31,98312.04296.3 57025.3856 28.6 1,426 90 أقل من – 80

90 – 100 1,235 24.8 42018.7815 29.81,0446.3821.2 962 9.9

34.2 3,334 100.016,517100.06,756100.0 2,252100.02,736 100.0 4,988 المجموع

  
  للقسمين حسب النوع) فأعلى% 90(ملخص النتائج للمعدالت المرتفعة 

 قسم العلوم اإلنسانية القسم العلمي

 طالبات طالب عام طالبات طالب عام

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد المعدل

16.0 154 13.617516.82125.6 5914.0111 13.8 170 91 أقل من – 90

11.2 108 11.012912.42125.6 5312.690 11.6 143 92 أقل من – 91

12.2 117 12.112712.21012.2 4911.799 12.0 148 93 أقل من – 92

13.8 133 12.014513.91214.6 6014.398 12.8 158 94 أقل من – 93

11.6 112 10.812311.81113.4 409.588 10.4 128 95 أقل من – 94

10.3 99 8.61019.722.4 389.070 8.7 108 96 أقل من – 95

9.8 94 11.4979.333.7 4711.293 11.3 140 97 أقل من – 96

9.0 87 10.1888.411.2 348.182 9.4 116 98 أقل من – 97

4.8 46 8.0474.511.2 276.465 7.4 92 99 أقل من – 98

99 – 99.7 32 2.6 133.119 2.3121.100.0 12 1.2

100.0 962 100.01,044100.082100.0 420100.0815 100.0 1,235 المجموع

  
  


