
: تقریر عن  

عدم اقبال الطلبة على دراسة الریاضیات والفیزیاء في الجامعات  
  المختلفة : االسباب والتوصیات

 

 

تقدیم :  
بشكل عام وفي مجال  ةالعلمي في مجال العلوم االساسی التفوق ةالدراسات على اھمی اكدت

للتقدم العلمي والتكنولوجي الریاضیات والفیزیاء على وجھ الخصوص لما لھ من االھمیة البالغة 
في جمیع مجاالت الحیاة .  

بعنوان "  2010ففي الدراسة التي اعدھا الباحثان  د. سحر عبد المجید و د. أحمد عمران عام 
بناء القاعدة العلمیة لمصر وروافدھا التعلیمیة في المستقبل ... دراسة في مستقبل تعلم 

، كشفت ھذه اسات المستقبل ، جامعة أسیوط الریاضیات والعلوم " والصادرة عن مركز در
الدراسة عن تھدیدات تواجھ االمن القومي المصري وذلك نتیجة تراجع االقبال على تعلم 

الریاضیات والفیزیاء والعلوم االساسیة االخرى . حیث اكد الباحثان تراجع اعداد الباحثین من 
الذي یؤدي الى غیاب روح المبادرة العلماء والمھندسین والفنیین في انشطة البحث والتطور 

واالبتكار ویؤثر سلبا على معدالت النمو االقتصادي .  

ن جودة الریاضیات والعلوم في جمیع یر لتحسوطتبتأسیس نظام م للتوصیةوخلص الباحثان 
المراحل االساسیة .  

وھناك ابحاث اخرى تناولت مشكلة عزوف الطلبة عن دراسة الریاضیات والفیزیاء وتناولت 
االسباب والتوصیات بحلول مقترحة ، أذكر من ھذه البحوث ، البحث الصادر عن مجلة البحوث 

للباحثین د . جمعة منصور ،أ.تھاني سلمان الذي تناول اسباب  2011التربیة والنفسیة عام 
. قد ن دخول اقسام الریاضیات في الجامعات العراقیة واقتراح الحلول المناسبة عزوف الطلبة ع

اوصى الباحثان باعادة النظر بمقررات ومناھج الریاضیات ، وتوسیع فرص العمل أمام 
الخریجین وتطور الكفاءة التدریسیة للمدرسین .  



مشكلة تعاني منھا معظم  وبالتالي فان مشكلة عدم االقبال على دراسة الفیزیاء والریاضیات ھي
بلدان العالم وذلك بنسب متفاوتة ، وبالطبع فان الدول العربیة وما تعانیھ من اضطرابات 

وصراعات فاقمت مشكلة التعلیم بشكل عام .  

اؤل المطروح ھنا ھو : ما مدى العزوف او االقبال على دراسة الریاضیات والفیزیاء في سالت
الجامعات الفلسطینیة ؟   

ة على ھذا التساؤل ، یجب علینا دراسة اعداد أعداد ونسب الطلبة الملتحقین بتخصص لالجاب
الریاضیات والفیزیاء في كلیات العلوم الموجودة في الجامعات الفلسطینیة المختلفة .  

 

سباب :المشكلة واأل  
بدایة یجب ان أنوه بان مفھوم المتخصص في الریاضیات ھو الطالب المسجل في كلیة العلوم 

ویدرس الریاضیات كتخصص رئیسي ، وكذلك المتخصص في الفیزیاء ھو الطالب المسجل في 
كلیة العلوم ویدرس الفیزیاء كتخصص رئیسي .   

اما بالنسبة للطلبة الذین یدرسون في الكلیات أو المعاھد التربویة ویدرسون الفیزیاء ، فان طبیعة 
ھیل معلمین في الریاضیات والفیزیاء للمرحلة دراستھم ھي تعلیمیة تربویة الھدف منھا اعداد وتأ

المدرسیة .  

یبلغ عدد الجامعات الفلسطینیة والتي تحتوي على قسم الریاضیات وقسم الفیزیاء ویستطیع 
القدس ،  جامعة وھي جامعات : 11ودراسة الریاضیات او الفیزیاء الطالب االلتحاق بھا 

بیرزیت ، النجاح ، العربیة االمریكیة ، خضوري ، بیت لحم ، الخلیل ، بولتكنیك فلسطین ، 
االسالمیة ، االزھر ، االقصى .  

 

في الجدول أدناه رصد ألعداد الطلبة المسجلین في تخصص الریاضیات والفیزیاء في الجامعات 
الفلسطینیة .  

 

 

 

 



 

الجامعات  جدول بأعداد الطلبة المسجلین في تخصص الریاضیات والفیزیاء (الدرجة الجامعیة االولى ) في
2017-2018الفلسطینیة للعام  	

قسم  الجامعة الرقم
 الریاضیات

قسم 
 الفیزیاء

عدد طلبة الدرجة 
 الجامعیة االولى

68 جامعة االزھر 1 	84 	15406 	
63 الجامعة االسالمیة 2 	55 	15460 	
6 جامعة االقصى 3 	1 	15135 	
60 جامعة الخلیل 4 	_ 8249 	
38 فلسطین كجامعة بولیتكنی 5 	34 	3910 	
53 جامعة بیت لحم 6 	13 	2947 	
22 جامعة القدس 7 	34 	9484 	
104 جامعة بیرزیت 8 	94 	12296 	
227 جامعة النجاح 9 	165 	21033 	

36 الجامعة العربیة االمریكیة 10 	37 	10329 	
جامعة فلسطین التقنیة (  11

 خضوري )
149 	93+6 	5889 	

826 المجموع  	585 	120138 	
  0.69% 0.49% 		
  

 
 

 القدس المفتوحة 

 
 
 

698 	

 
 

_ 	

 
 
	

183227 	
  0.38%   

 

% من نسبة طلبة الدرجة 1.18للریاضیات والفیزیاء ھي یتضح من الجدول أن نسبة الدارسین 
في الجامعات التقلیدیة (النظامیة ) ، وكانت النسبة ھي  ) وذلكسالجامعیة االولى (البكالوریو

الریاضیات مع العلم ( عدم وجود تخصص  يتوح وذلك بالنسبة لدارسففي التعلیم الم %0.38
فیزیاء في التعلیم المفتوح ) .  

 

 



 

 

 

وبالتالي فان االجابة على التساؤل الذي طرح من مدى عدم االقبال على دراسة الریاضیات 
اء ، یتضح وجود عزوف شدید عن الدراسة في كال التخصصین مع مالحظة ان درجة والفیزی

.عدم االقبال الشدید تكون اكثر بالنسبة لتخصص الفیزیاء   

فیما یلي عدد من االسباب المھمة التي تسبب ابتعاد الطلبة عن دراسة الریاضیات والفیزیاء ، 
وھي كالتالي :   

1- .  محدودیة سوق العمل   

دم وجود مراكز بحثیة او صناعیة متخصصة في فلسطین تتیح لخریجي كلیة العلوم في ظل ع
االلتحاق بالعمل بھا ن فان المتخصص في الریاضیات او الفیزیاء المتخرج من كلیة العلوم ال 

یجد امامھ سوى مھنة التدریس ( ان أتیحت ) للعمل في ظل المنافسة الجدیدة من خریجي 
لبا ما سیطلب منھ الحصول على شھادة دبلوم عام في التربیة حتى والمعاھد التربیة ، وغا

في مجال تخصصھ فیضطر للبحث عن یستطیع العمل . لذا یجد الخریج نفسھ عاطال عن العمل 
خرى ، كالعمل في مجال أخر غیر مرتبط بالتخصص .أحلول   

جیال الالحقة للعزوف عن دراسة بالطبع فان ما یحدث من محدودیة سوق العمل یؤدي باأل
.تخصصات الریاضیات والفیزیاء واالبتعاد عنھا   

2-   العملیة التعلیمیة 

ان عدم فاعلیة العملیة التعلیمیة او طریقة التدریس ولو بشكل جزئي یحتاج الى تقویم في 
أھمھا:المرحلة المدرسیة ناتجة عن عدة أسباب   

(أ) عدم تمكن الكثیر من المدرسین من المادة العلمیة المطلوب منھم تدریسھا فال یتم شرحھا 
، مما یؤدي الى عدم فھم بشكل مناسب وكذلك عدم استخدامھم طرق مشوقة وجذابة في الشرح 

الطالب لمفاھیم وقوانین وقواعد الریاضیات .  

یة والفیزیائیة مما یؤدي الى اتجاه الطلبة (ب) عدم االھتمام بالتراكم المعرفي للمفاھیم الریاض
نحو االكتساب المعرفي االني في كل المرحلة واالھتمام فقط بتحصیل ما یمكن من درجات في 

المادة الدراسیة .  



(ج) تراكم المعلومات والمفاھیم والقوانین في المنھاج ، مما یسبب ضغطا نفسیا على الطالب 
یعتبرھا مرھقة لھ .یؤدي الى عدم تقبلھ للمادة التي   

یؤثر على مجمل (د) اكتظاظ الفصول الدراسیة بأعداد زائدة على الحد المقبول ، وھذا بالطبع 
العملیة التعلیمیة ، وباألخص على تدریس مواد تحتاج الى تركیز مثل الریاضیات والفیزیاء .  

لحیاة العملیة واھمیة القناع الطالب بضرورة الریاضیات في ا ) غیاب الجانب التطبیقي الكافيه(
دراستھا ، وكذلك عدم كفایة الجانب التطبیقي في عملیة التدریس في الفیزیاء لعدم وجود معامل 

كافیة في المدارس .  

3 البعد النفسي للطالب : -  

فكار المسبقة عن مادتي الریاضیات یصل الطالب الى المرحلة المدرسیة الثانویة متأثرا باأل
 جافة , عصیة على الفھم ، مضیعةطلبة القدامى بان ھذه المواد صعبة ، والفیزیاء وذلك من ال

للوقت من شدة تعقیدھا ، وغیرھا من االفكار ، وما یدعم تصدیقھ لذلك ھو الخبرة السابقة في 
 المرحلة المدرسیة الدنیا او المتوسطة . فیمیل الطالب نحو االبتعاد عن دراسة ھذه المواد ویتجھ

نھا متطلب لتخصص دراسة التخصصات االدبیة ، وان اضطر لدراستھا فانھ یدرسھا أل حون
یرغب بھ ولیس لرغبتھ بدراستھا .  

4 تأثیر االھل والمجتمع : -  

یتأثر الطالب عند اختیار تخصصھ الجامعي بالعائلة والمجتمع المحیط بھ وخاصة والده الذي 
یاء لعدم وجود وظیفة او فرصة عمل بعد التخرج دراسة الریاضیات او الفیز لالبتعاد عن یوجھھ

، فیوجھھ الى دراسة تخصصات مثل التخصصات التجاریة او القانونیة ، ھذا من ناحیة . أما 
من ناحیة أخرى فاذا كان الطالب من المتفوقین في المرحلة المدرسیة فان االھل یشجعونھ 

وھكذا ،  طبیب " أو " المحامي "لدراسة تخصص یؤھلھ لحمل لقب مثل " المھندس " أو " ال
.وھذا یعتبر من العادات  االجتماعیة الموجودة لدى العدید من شرائح المجتمع   

توجد أسباب كثیرة أخرى ولكن في ھذا المقال ذكرت أھم ھذه االسباب التي تعكس الواقع 
الموجود .  

 

 

 



 

حلول ومقترحات :  
لعزوف عن دراستھ العلوم االساسیة بشكل عام بعد طرح المشكلة واالسباب التي تؤدي بالطالب ل

دراسة الریاضیات والفیزیاء فال بد من طرح االقتراحات والحلول لمعالجة ھذه وباألخص 
المشكلة    

لذا أقترح ما یلي من حلول :  

الریاضیات والفیزیاء سواء من قبل القطاع العام أو  ) توسیع فرص العمل أمام خریجي1(
.القطاع الخاص  

) تعدیل المناھج ، وھنا اقترح ان تقوم وزارة التربیة والتعلیم بتشكیل لجنة مختصة تضم 2(
اختصاصیین في علوم الریاضیات والفیزیاء ومختصین في المناھج وطرق تدریس الریاضیات 

وذلك لتعدیل المناھج المقررة في المراحل الدراسیة المختلفة ، ویراعى عند التعدیل والفیزیاء 
نحو كتابة  ف من تزاحم المفاھیم والمعلومات في المناھج والكتب المدرسیة واالتجاهالتخفی

المواضیع بطریقة شیقة وجذابة .  

) استخدام التقنیات الحدیثة في تدریس الریاضیات والفیزیاء ، وللوصول لذلك یجب اعداد 3(
تفادة المعلم وتطبیقھ دورات تدریبیة فعالة للمعلمین یشرف علیھا مختصون ، ویتم التأكد من اس

ذلك على الطلبة في الفصل .  

) اختیار المعلمین في الریاضیات والفیزیاء ، بحیث یكون المعلم ذو شخصیة جذابة ومرحة ، 4(
وذلك للعمل على تغییر االتجاھات السلبیة التي تكونت لدى الطلبة بتأثیر من العائلة أو المجتمع 

المحیط بھم .  

رسي الداعم للمواد العلمیة وخاصة الریاضیات والفیزیاء وذلك عبر ) تشجیع النشاط المد5(
انشاء نوادي علمیة طالبیة مثل نادي الریاضیات أو نادي الفیزیاء وتشجیع الطلبة على االنضمام 

 وألنشطتھا ، وكذلك عمل مسابقات دوریة خاصة في الریاضیات وفي العلوم بین الفصولالیھا 
. المدارس على مستوى المحافظة في المدرسة الواحدة أو بین  

 

طارق سالم . اعداد : أ.د  

–جامعة االزھر  ,قسم الریاضیات  غزة   
 


