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خفيف >> قضايا منوعة

لهذه األسباب يتراجع الطالب عن دراسة المواد العلمية
على الرغم من حاجة سوق العمل للمهن المرتبطة بالعلوم، لكن هناك العديد من األسباب

التي تساهم في تراجع الطالب عن دراسة المواد العلمية

تم النشر 09 ديسمبر 2019ذا كونفيرسيشنإعداد:

4 دقائق  











یستعد الطالب في سنتھم العاشرة -في نظام التعلیم في أسترالیا مثالً- الختیار المواد الدراسیة التي

یرغبون في دراستھا في نھایة المرحلة الثانویة، تشیر االحتماالت أن نصفھم سیتخلّى عن اختیار

المواد العلمیة، ولن یقوموا بدراستھا.

األكثر قراءة

فيروس كورونا
كيف تختلف أعراض متغير

دلتا عن فيروس كورونا
األصلي؟

تربية الحيوانات
لماذا تحب القطط الجلوس

في صناديق؟

حياتنا والمنزل
دليلك في المنزل: تعرف

على كيفية زراعة الصبار
واالستفادة منه

نحن نستخدم ملفات تعريف االرتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خالل االستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات

تعريف االرتباط.  

اقرأ أكثر حول سياسة الخصوصية

موافق
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تقول «تریسي آن بالمر»، المحاِضرة في جامعة سیدني للتكنولوجیا: «قرار اختیار المواد في السنة

األخیرة بالنسبة إلى شخٍص یعتقد أن العلوم ھي أفضل ما درسھ على اإلطالق-مثلي- ھو أمٌر محیٌر

بالفعل».

وتضیف: «یثیر تراجع إقبال المراھقین على اختیار مواد العلوم قلقاً متزایداً خالل العقود الماضیة في

أسترالیا، وھو موضوٌع تناولتھ بحوٌث كثیرة في اآلونة األخیرة، رغم ما لھا من مجاالت عمٍل واسعة

أكثر بكثیر من مجال المھن العلمیة التقلیدیة».

الشباب يعيشون عصر العلم بالفعل
یكبر المراھقون الیوم في عالٍم یترك فیھ العلم بصماتھ ودوره في كّل ناحیة، ومعظمھم لم یجرب

الحیاة بال شبكة اإلنترنت، والعالم كلھ في متناول أیدیھم بكبسة زّر عبر حواسیبھم وھواتفھم الذكیة،

وغیرھا من األجھزة التي تتصل باإلنترنت.

تبذل المدارس في أسترالیا ما بوسعھا إلعداد الطالب وتعلیمھم المھارات التي یحتاجونھا في عملھم؛

في مستقبٍل یزداد فیھ االعتماد على العلوم في كّل مناحیھ نظراً لتوسع استخدام األتمتة والذكاء

االصطناعي، وغیر ذلك.

قد یظنُّ المرء أن الطالب -في بیئٍة كھذه- سیختارون التوجھ نحو العلوم ودراستھا في المستقبل،

الً لدیھم؛ نظراً للطلب الكبیر على المھن المرتبطة بھا في ھذا العالم المتطور. بوصفھ خیاراً ُمفضَّ

الصورة مختلفة تمامًا
ھناك العدید من الكتب واألبحاث التي تفسر سبب عدم إقبال الطالب على العلوم، وھناك الكثیر من

التقاریر الحكومیة التي ُتبرز الحاجة إلى المزید من المھارات العلمیة؛ لذلك قد تتسائل: ما سبب

انخفاض رغبة الطالب في اختیار العلوم لمستقبلھم؟

ومن ھنا كان بحثي؛ لقد درست حیثیات ھذا الموضوع بوصفي عالمًة ومعلمًة وأعمل في مجال

التسویق، وقد كنت أعتقد أن المشكلة قد ال تكمن في العلوم بحدِّ ذاتھا على اإلطالق، ولكن كیف یرى

الطالب العلوم مقارنًة بالمواد الدراسیة األخرى التي یختارونھا في النھایة؟ بدا لي األمر كأنَّھ قرار

شراء سلعٍة ما!

عملية اختيار خاطئة للمواد

صحة نفسية
دليلك للتعامل مع البعد
االجتماعي عن اآلخرين

تربية األطفال
أشهرها الفول السوداني:

دليلك للتعرف إلى مسببات
حساسية األطفال

نحن نستخدم ملفات تعريف االرتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خالل االستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات

تعريف االرتباط.  

اقرأ أكثر حول سياسة الخصوصية

موافق
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أجریت استطالعاً بین الطالب ألعرف میولھم، وكیفیة اختیارھم لموادھم، ونظرتھم لمواد العلوم.

تحدثُت في البدایة إلى 50 طالباً من 5 مدارس في والیة نیو ساوث ویلز، ومن ثمَّ تحدثُت إلى 15

بالغاً «مستشاري ومعلمي ِحرف» یقدمون المساعدة والمشورة للطالب الختیار موادھم. ثم قمُت

بمراجعة الوثائق الُمقدمة للطالب -التي اختاروا بموجبھا المواد- والمحفوظة في سجالت تلك

المدارس.

وبعد ذلك قمُت باستطالع آراء 379 طالباً من طالب الصف العاشر؛ لالستفسار عن اختیارھم

للمواد الدراسیة، وطلبت منھم ترتیب نحو 21 عامالً حسب أھمیتھا لھم. وجدت أن الطالب یعلِّقون

أھمیًة على بعض العوامل عند اختیارھم للمواد مثل: نصائح الوالدین والمعلمین، مدى اھتمام الطالب

بالمادة، مدى صعوبتھا، العالمة التي یتوقعون الحصول علیھا فیھا.

وقد وجدُت أنَّ الطالب یختارون موادھم الدراسیة الخمسة أو الستة بناًء على مرحلتي تقییم، حیث

كانت المرحلة األولى ھي تقییم الطالب للمادة على أنھ «یحبُّھا» أو «یكرھھا». وقد استخدموا ھذه

الكلمات بالفعل في وصفھا، وبالنسبة إلى بقیة المواد كانوا یحكمون علیھا بناًء على قیمتھا مقارنًة

بالمواد المتاحة األخرى. كانت ھذه القیمة تشیر، مثالً، إلى أھمیتھا وفائدتھا في الحصول على وظیفٍة

ما في المستقبل، أو مدى ما ُتتیحھ لھم من متابعة الدراسة فیما بعد. باإلضافة إلى مقدار الجھد الذي

یتعیَّن على الطالب بذلھ للحصول على عالماٍت جیدٍة فیھا، ولسوء الحظ یبدأ من ھنا الخلط والخطأ

وسوء التقدیر تجاه مواد العلوم.

اختيار المواد العلمية كعملية شراٍء خاسرة
یقول الطالب غالباً (16 مقابل 7) إنھم یجدون المواد العلمیة أصعب من المواد األخرى،

ویواجھون صعوبًة في الحصول على عالماٍت مرضیٍة فیھا، لكن الطالب لم یذكروا أن سبب عدم

اختیارھم لھا یعود إلى عدم رغبتھم ببذل الجھد لتعلُّمھا، وقالوا: «إنھا ال تستحق الجھد المبذول

لدراستھا».

ولسوء الحظ ُتواجھ المواد العلمیة عقبًة ھنا أیضاً؛ فقد كرر الطالب عبارة: «فائدة المواد األخرى

تفوق فائدة المواد العلمیة؛ طبعاً ما لم ترغب في أن ُتصبح طبیباً، أو مھندساً، أو عالماً، أو نحو

ذلك».

وفي الحقیقة لم أَر أي تعارٍض بین سجالت اختیار الطالب للمواد الدراسیة وما وجدتھ في

االستبیان. استنتجُت أن اختیار المواد العلمیة یشبھ قرار الشراء المكلِّف والسیئ؛ إذ ینظر الطالب

إلیھا بوصفھا تتطلب الكثیر من الوقت والجھد لیحصلوا على عالماٍت جیدٍة فیھا، كما أن فائدتھا في

المستقبل محدودة.

ومع ذلك، وبالرغم من خیارات الطالب، تبقى مواد العلوم مفیدًة في مجاالت عمل كثیرة؛ من

النجارة إلى علوم اإلدارة، والعدید من المھن األخرى. وكقاعدة أساسیة؛ فإن أي مھنٍة تحتاج إلى

نحن نستخدم ملفات تعريف االرتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خالل االستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفاتخلفیة علمیة تدعمھا، فضالً عن أن مواد العلوم تساعدنا على فھم العالم من حولنا والمشاركة فیھ،

تعريف االرتباط.  

اقرأ أكثر حول سياسة الخصوصية

موافق

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500693.2017.1299949
https://educationstandards.nsw.edu.au/wps/portal/nesa/11-12/hsc/subject-selection
https://opus.lib.uts.edu.au/handle/10453/37019
https://popsciarabia.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9/
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بدعم من تقنيات 

مقاالت مشابهة

كيف تؤّثر األسئلة
متعددة الخيارات في

التحصيل العلمي
للطالب؟

ما أهمية حصص القراءة
الصامتة للطالب في

المدارس؟

لماذا يحتاج الطالب
لتعلُّم المفردات

األكاديمية؟

هذه األسباب تشرح لماذا
يجب أن يتعلم األطفال

علم الروبوت؟

لكن الطالب الیفھمون ذلك. إن إدراكھم لفائدة المواد العلمیة ضیٌق للغایة، لذلك لم یعد ھناك إصراٌر

إلدراجھا بوصفھا مواد أساسیة إلى جانب الریاضیات واللغة اإلنجلیزیة.

يجهل الطالب قيمة العلم
حان دورنا لتعریف الطالب بقیمة العلم، حیث تعطینا تلك العملیة مجاالً نعمل من خاللھ على

إقناعھم باختیار المواد العلمیة، ونستطیع -إلى جانب األعمال األخرى التي ُتحبِّب الطالب في

العلوم- أن نعمل على رفع إدراكھم لقیمة العلم، في الوقت الذي یختارون فیھ المواد في سنواتھم

الدراسیة األخیرة.

ینبغي على المدارس دعوة أشخاٍص من خلفیاٍت مھنیٍة متنوعٍة؛ للتحدث مع الطالب، وتبادل األفكار

معھم حول أھمیة العلوم في عملھم وحیاتھم في المستقبل.

ابة للطالب عند اختیارھم بین المواد؛ ویمكننا القیام ببعض األشیاء التي تجعل المواد العلمیة جذَّ

كالقیام بتجارب ممتعة في مختبر الكیمیاء، ووضع امتحانات سھلة قبل اختیارھم للمواد.

ال یستخفُّ ھؤالء المراھقون باختیار موادھم؛ فھم یعلمون أنھم یختارون طریق مستقبلھم بشكٍل

نھائي، ویغلقون في المقابل ُطرقاً أخرى، وربما یكون من الخطأ إقناع الطالب بأن ما یختارونھ غیر

مناسٍب لھم، ولكنھ في الحقیقة یناسب إمكانیاتھم بالفعل، لكن ما نتحدث عنھ یتعلَّق بمساعدتھم على

ش على اختیاراتھم. إدراك قیمة العلوم، إذا كان ھناك ما ُیشوِّ

وقد یقررون اختیار مواد العلوم، لبضع سنواٍت أخرى على األقل، إذا رأوا القیمة الحقیقیة لھا، من

خالل تقدیم معلوماٍت وخبراٍت جیدة عنھا من أرض الواقع.

تم نشر هذا المقال بواسطة «تريسي آن بالمر» في موقع ذا كونفيرسيشن

مقاالت علمیة مبسطة مقاالت علمیة قصیرة، مقاالت علمیة بسیطة، مقاالت علمیة، الوسوم: تعلیم،

    

تريد المزيد؟
سجل في نشرتنا البريدية واستمتع  
بالمعرفة عبر بريدك اإللكتروني!

أدخل بريدك اإللكتروني 

نحن نستخدم ملفات تعريف االرتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خالل االستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات

تعريف االرتباط.  

اقرأ أكثر حول سياسة الخصوصية

موافق
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اقرأ أيضًا

قضايا منوعة
7 تعديالت ينبغي إدخالها على

قانون حماية البيئة في
أستراليا

قضايا منوعة
هذه األشياء يمكنك التبرع بها

لمراكز الرعاية الصحية
والمستشفيات

قضايا منوعة
الشمس هي السبب وراء

انفجار هذه األلغام في
السبعينيات

قضايا منوعة
السفر عبر الزمن وزراعة المخ:

سينما الخيال العلمي في
2020

عن مجرة عن المجلة سجل في النشرة البريدية أعلن معنا سياسة الخصوصية سياسة التوصيل الشروط واألحكام
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نحن نستخدم ملفات تعريف االرتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خالل االستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات

تعريف االرتباط.  

اقرأ أكثر حول سياسة الخصوصية

موافق
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