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بعدالنظيرة.السانتيليةالصياغاتهذهدواعي

الشأنهذافيكتبمابعضعلىالاطلاع

الدخلخلالمنالتساؤلهذاعلىأجيبأن
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تماثلفكرةلديناتكونتقدأنههناالواضحمن

التماثلإلىإرجاعهيمكن)7161007/808(نظير
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لهذاتحليلإيجاداويايكنلموإذالاءامأولًّيا«
اختبارطرائقانلنستراالدكتورذكرلقدالعدد.

المستخدمةالطرائقعنتماًمامختلفةالعددأولية

لاختبارجيدةخوارزمياتتوجدحيثتحليلهفي

الذيوالوقتمنهابعًضاذكرالعدد.أولية

تستغرقه.

مسألةالأوليةاختبارمسألةتكونوبذلك

مسألةفإنهاالتحليللمسألةبالنسبةأماسهلة؛
جيدةخوارزمياتالآنلحديوجدولاجّدا؛صعبة
الأولية.عواملهإلىعددلتحليل

بإلقاءمحاضرتهلنستراالدكتوراختتمولقد

الرياضيينتنتظرالتيالمسائلبعضعلىنظرة

لهاحلولإيجاداملعلىفيهاالخوضلمحاولة

ومناهجهاالرياضيات»تعليمندوةوقائع
الأولالعلمياللقاءبرنامجضمنعقدتالتي

الرياضيةللعلومالسعوديةالجمعية

6/07/1111الشخميسيومصباح

القاضيالرحمنعبدبنمحمدالدكتورتحرير

بالرياضالتقنيةالكلية

الندوة:ضيوف

المعيليعبدالعزيزبنعبداللهد.©

السلمانعبدالرحمنبنسلماند.©

المقبلصالحبنعبدالله١.©

حميدابوصبحيأكرم!.©
الندوة:مدير

المقوثيالرحمنعبدبنعبداللهد.©

قدمحيثالمقوثيد.مديرهاالندوةافتتح

تطورفيالتعليماهميةعنتكلمثمالضيوف.

وجهعلىالرياضياتاهميةإلىوتطرقالامم
الدولانوكيفالتقني.التطورفيالخصوص

تطويرعلىالحاضرعصرنافيتتسابق

لبحثوالمؤتمراتالندوات.وتعقدمناهجها.

بمستوىوالرقيلتعليمهاالسبلافضل

التربوي.التطويرلشئونالمساعدالمعارفوزارةوكيل

سعوداملكبجامعةالعلومبكليةالرياضياتبقسمالمشاركالرياضياتأستاذ

العامةبالإدارةللرياضياتتربويموجه

الأهلية.نجدبمدارسوالحاسوبالرياضياتقسمرئيس

المعارف.بوزارةوالتدريبالتربوي

سعود.الممكبجامعةالتربيةبكليةالمناهجبقسممشاركاستاذ

د.تكلمثمالرياضية.العلومفيمواطنيها
للعلومالسعوديةالجمعيةفهناالمعيلي

عنوعّبرالاول,العلميلقائهابعقدالرياضية
تعليمتطويرفيفعالدورلهايكونأنفيآماله

عنتكلمثمالعام.التعليمفيالرياضبات

شئونمختلففيللمجتمعالرياضياتاهمية

إنسانفيهايجادللاوالتيالمعيشية.حياته

عنوعزوفمنهانفوريوجدذلكمعولكن
تعتبرالرياضيةالمناهجانذكركماتعلمها.

تفكركيفالناشئةتعليمفيالركائزاهممن

دقيقةلموازينيحتاجتعليمهاولكنوتحلل

منيعطىماونوعكممستوىلكلتحدد
العقليالنمومراعاةمعالرياضيةالمفاهيم

المتعلمين.لفئةوالإدراكي

بإيجازالمعيليد.استعرضذلكبعدثم

مجالفيالمعارفوزارةبهاقامتالتيالجهود
سنةالعشرينخلالالرياضياتمناهجتطوير

مع7471هعامالتعاقدتمانهفذكرالماضية.
مناهجلوضعبيروتفيالأمريكيةالجامعة
تطبيقهاوتموالمتوسطة.الإبتدائيةللمرحلتين

عاممنالدراسيةالصفوفلجميعكاملبشكل وطنيةلجنةتشكيلذلكوواكب٠ه

اساتذةبعضمن4471هعامللرياضيات

هذهتطبيقلمتابعةوالموجهينالجامعات,
عليها.المناسبةالتعديلاتواقتراحالمناهج

هذهلمواكبةللمدرسيندوراتبعملبوشركما
المتوسطةالكلياتإنشاءتمأيًضاالمقررات.

بمستوىللارتقاءوالرياضياتالعلومومراكز

بالنسبةأماالمرحلتين.لهاتينالمدرسين

التطويربدايةكانتفقدالثانويةللمرحلة

حيث44361ه.عامفيمناهجهاعلىالحديث
مقررإلىوالتكاملالتفاضلمادةأضيفت

تطبيقفيوبوشرالثانوي.الثالثالصف

ضوءوعلىه.0471عامفي)اليونسكو(منهج
ومنالمنهج,علىتعديلاتادخلتالتجربةتلك
مناهجبتاليفوطنيةكفاءاتإلىعهدثم

شكلتكماالتجربة.هذهضوءعلىجديدة

١47١هعامللرياضياتالوطنيةالاسرة
عمليةومتابعةالاشرافمهمةإليهاوعهد

بعدوفيماالثانوية.المرحلةمناهجتطوير

المرحلتينمناهجلتشملعملهادائرةوسعت

بعملوذلكوالمتوسطةالإبتدائيةالآخريين

واجراءلتقويمهاوالاستبياناتالدراسات
علىالوزارةعملتايًضاعليها.التعديلات

المجال.هذافيمادياالوطنيةالكفاءاتتشجيع

المكافآتبمضاعفةساميةقراراتفصدرت

الكتبوتعديلتأليف,مجالفيللعاملين

لاعضاءمجزيةمكافآتقررتوكذلكالدراسية؛

الوطنية.الأسر

بممماسمسسسب
112ص

ساد
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والموجهينللمدرسينتتيحأنفلابدإسهاماتها

فعاليةاكثرقنوات
وخبراتهمتجاريهممنلتستفيد

المتابعةضرورةعلىأيضااكدكماالميدانية.

للأهدافالدراسيالمقررتمثيللمدىالمستمرة

دابدىأيًضاللرياضيات.العامةالتعليمية
الطريقةاستخدامفيالمبالغةمنمخاوفهالخميس

قدمماالرياضيةالمناهجبناءفيالمعتمدةاللولبية

وعدمللطالب,المعطاةالمعلوماتسطحيةعنهينتج
ملكةتطويرفيمهمةلمفاهيمكاٍفعمقتوافر

الزياضياتعليمأهدافأهمهووالذيالتفكير

نظريةمفهومبينالتفريقإلىالنظرلفتكذلك

اعتمادوأنالحديثة,الرياضةومفهومالمجموعات

فيالمبالغةبالضرورةيعنيلاالثانيالمفهوم

الأخواتإحدىاثارتثمالأول.المفهوماستخدام

السمعيةالاتصالقناةعبرمحاضرة()تعمل

الثانويةخريجيخلفيةفيالشديدالتدنيظاهرة

ذكرتوأيًضاالجامعات.فييقبلونالذينالعلمية

العام.التعليممراحلبينالظاهرةهذهتفثي
ضعفمنيشتكونالثانويةالمرحلةفمدرسو

المرحلةهذهومدرسوالمتوسطة؛المرحلةخريجي

المرحلةخريجيضعفمنيشتكونبدورهم

لظاهرةأخرىأختتعرضتكذلكالإبتدائية.

فيللبناتيدرسوماللبنينيدرسمابينالتفاوت

فيتنسيقيوجدلاحيثالعامالتعليممراحل

الرئاسةبينالمناهجتنقيعأوتعديلاتعملية

والوزارة.العامة

)مشرفشاكرآمينالأستاذتحدثذلكبعد

الرياض(مناراتبمدارسالرياضياتتعليمعلى

قدعاالمدرسيالكتابعلىملاحظاتهبعضوأبدى

الإمكان.قدروالتدريباتالتمارينمنالاكثارإلى
علىأجريالذيالحذفتركيزعمليةانتقدكما

مقرراتفيالأخيتينالسنتينفياللقررات
والنشاطات.التمارينعلى-والمتهسطالإبتدائي

فيالطلابأمورأولياءرغباتمجاراةمنحذركما

علميةمبرراتوجودبدونالمناهجتعديلعملية

النظرإعادةضرورةإلىدعاأيًضاكافية.وتربوية

الثانويةالمرحلةفيالإداريةالأقساممقرراتفي

ثانوي.الأولللصفالجديدالمقررمعلتتوافق

للأسرةسابق)كمقرراستغرابهأبدىوأخيًرا

كانالوقتذلكفيأنهمنللرياضيات(الوطنية

العامةبالإدارةالرياضياتوحدةفييتوافر

الوطنيةالأسرةإلىإضافةباحثينخمسةللمناهج

أسرةبدونواحدباحثإلايوجدفلاالآنأما

وطنية.

)موجهالعسيريمحمدالأستاذتكلمثم
المستمرةالشكوىظاهرةحولرياضيات(

الخلفيةتدنيمنالمراحلجميعفيللمدرسين

وانتهاًءالإبتدائية,بالمرحلةبدًءاللطلاب,العلمية

لهذهجادةمناقشةإلىفدعاالجامعيةبالمرحلة
فيالخميسيويسفنظرد.وجهةايدكماالظاهرة.

بناءعنداللولبيةالطريقةاستخدامفيالمبالغةعدم

عبداللهالأستاذتكلمذلكبعدالرياضية.المناهج

فأبدىالمكرمة(بمكةثانوي)مدرسالحجلان

والموجهينالمدرسينتمثيلعدممناستغرابه

الوطنيةالأسرتشكيلفيالطلبةأموروأولياء

كماالمستقبل.فيذلكمراعاةإلىودعاالسابقة

الطريقةعلىالاقتصارفيالسببعنتسائل

فيأخرىطرقتوجدوهلالمناهجبناءفياللولبية

مقارنةدراساتنشرإلىدعاأيًضاالمجال؟هذا

الدولمناهجمنيناظرهابماالوطنيةللمناهج

كتابوضعمنإستياءهأبدىوأخيراالمتقدمة.

فائدتهتنعدمتكادوانهالحالي,بوضعهالمعلم

فيهيذكرولاللتدريس.نماذجفيهيوجدفلاللمعلم

علاجإلىدعاكماإضافية.نشاطاتولامراجع.

المدرسي.الكتابفيالمطبعيةالأخطاءكثرةظاهرة

اطلاعضرورةعلىسلماند.نظروجهةواكد

فيالشروعقبلالطباعةمسودةعلىالكتابمؤلفي

)كليةالعبوديفاطمةد.تكلمتثمطباعتها.

أمورأولياءشكاويحولللبنات(التربية
عدممنالإبتدائيةالمرحلةفيالطالبات

جودةأنفذكرالرياضيات()قسمغزالتحسيناالرياضياتدراسةفيبناتهممساعدةاستطاعتهم
ارتفاعإلىبالضرورةتؤديلاالمدرسيالكتاب

ذلكيترافقمالمالطالبلدىالعلميالتحصيل

للتعلم.الحماسلديهوطالبكفومعلممع

ودعاالفلك()قسمالمالكيمحمدد.تكلمثم

المفاهيمإيصالفيالفلكيةالظواهرتوظيفإلى

تجريةوذكرلدراستها.الطالبوترغيبالرياضية,

كماالشأن.هذافيالأمريكيةالمتحدةالولايات

ترسيخالأسلوبهذاثمراتمنأنإلىالنظرلفت

بزوغكظاهرةالطلابلدىوفقهيةدينيةمفاهيم

الشمسزوالوظاهرةوإختفاثهالشهرهلال

للطالبيوضعالمنحىهذاأنإلىإضافةوالظل.

بعدالرياضية.المفاهيملنشوءالتاريخيالأساس

الرياضيات()قسمتوفيقفردوسد.تكلمتذلك

العامالتعليممراحلفيالرياضيالمنهجكثافةحول

الطلابعقليةعلىالمفاهيمبعضمستوىوارتفاع

المدرسأنكماالتلقيفيالسطحيةإلىيؤديمما

علىالطويلالمدرسيالمنهجانهاءالاكبرهمهيكون

دعتأيًضاالطلاب.لدىالتحصيلكفاءةحساب
فيوالوزارةالرشاسةبينالتنسيقضرورةإلى

المقرراتعلىتجرىالتيوالتنقيحاتالتعديلات

المجال.هذافيالرئاسةتخلفلوحظحيث

)قسمالدفاععلىد.ذلكبعدتحدث
بجهودفأشادفهد(الملكبجامعةالرياضيات

أنإلىودعاالمناهج.تطويرمجالفيالمعارفوزارة

إلىوترفعواقتراحاتهمالحضورملاحظاتتجمع

زكرياالأستاذتكلمثممنها.للاستفادةالوزارة

الأثرحولالرياضيات(بقسم)محاضرخلف

الطالب«ذهنتشتيتفيالتلفزيونلبرامجالسلبي

ودعاالسليم.العقليالتفكيرممارسةعنوصرفه

فيالقراءةحبغرسإلىوالمدرسينالأمورأولياء

مهاراتمنتتميهلماوتلاميذهمأبتائهم,أذهان
والاستنتاجوالاستنباطالتخيلعلىكالقدرةعقلية

المفاهيمتأصيلعلىيساعدبدورهوهذاوالمحاكاة

حسند.تكلمثمالطلاب.اذهانفيالرياضية

مستوىارتفاععنالرياضيات()قسمحميدة

مماالطلابعقلياتعلىالثانويةالمرحلةمناهج
إلىمعهالمعلمويضطرالمادة,منالطالبينفر

بسطحيةالمفاهيمبعضمعالتعاملأوالحذف,

المستوىفيتفاوتعليهيترتببدورهوهذا

الحصيلةوفيلأخرى؛مدرسةمنالتعليمي

انسجاموجودعدميرىأيضاللطلاب.العلمية
لاوكذلكالمختلفة.للمراحلالرياضياتمناهجبين

ولاالمختلفة.الرياضيةالمفاهيمالترابطبينيوضح

المفاهيمتقديمعندللطالبتحفيزيةمقدماتيوجد

قصيةدوراتعملاقترحأخيًاالرياضية.

منأكفاءمدرسيناختياريتمحيثللمدرسين
نموذجيةحصصباعطاءليقومواالمراحلمختلف

)كليةصديقةد.تكلمتثمبهم.ليقتدواللآخرين

تدنيعواملاهممنانفذكرتللبنات(التربية

هونجاحهممنالرغمعلىالطلابمستوى
علىوالاقتصارالمدرس,منالتلقينيةالطريقة

توحيذضروزةإلىودعتَمعيينة.وتفارينأمثلة

أخيرثانوي.الثالثللصفالنهائيةالاختبارات

مقرراتتفاوتفيالسبعنأيًضاهيتسالت

تقررلملماذاوكذلكالبنات,مقرراتعنالبنين

سيرسلشيسوسا
هر0اا0يم
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المرحلةمنخريجكلتقبلأنالجامعةفييفترض

الضروريمنفليسأيًضاقبلإذاونهالثانوية

إلىوأشارلها.مؤهلغيروهوشهادة؛تمنحهأن

للتدريستقدمواممنالجامعاتخريجيبعضأن

العلميآدائهملضعفتعيينهمالوزارةرفضت

الديوانلدىاحتجواولكنهمالمقابلات.خلالمن

ممابهامعترفجامعيةشهادةعلىحائزونبأنهم
ومعمنها.إقتناعغيرعلىلتعيينهمالوزارةاضطر

سنةمدةللتجربةتخضعهمالوزارةفإنذلك

تطرقثمللتدريس.صلاحيتهممدىلمعرفةكاملة

تأصيلعمليةفيللتلفزيونالسلبيالدورلقضية

تشكومنالإعلاموزارةأنفذكرالطالبدرسهما

بالتعليمالمختصينمنإسهاماتوجودعدم

وقالإعلامًياالتعليملدعمللمشاهدينلتقديمها

عنإعلاميةبرامجلإخراجماسةالحاجةإن

إعلاميةمادةوإنتاجواهميتهاءالرياضيات

البناءالرياضيالفكروتأصيلترسيخعلىتساعد

واقترحأمور.وأولياءطلاب؛منالمشاهدينلدى

تطرقوأخيرًاالمجال,هذافيالجمعيةتساهمان

انهائهعلىالمدرسوتركيزالمنهج,طوللقضية

فذكرله.الطلاباستيعابمدىعنالنظربغض

فيهروعيتأليفهتمعندماالكتابأنيفترضبأنه

اللخصصالوقتفيالمطلوبالوجهعلىيدرسأن

المنهجتغطيةعنمدرسيتخلففعندمالذلكله,

ومنعليه.يحاسبمنهقصورهذاأنفالاصل

توزيعفيالحريةللمدرساتيحلوأخرىناحية

الكمهذاظلفيذلكعنلنتجوالوقتالحصص

مدرس(٠٠٠٠٠١)أكثرمنالمدرسينمنالهائل
.قبولهايمكنلاوفوضىتسيب

بعضيوافقلاأنهفذكرسلماند.تكلمثم

التعليميالواقعمنتشاؤمهمفيالحضور

انعداميعنيلاالمساويءذكروأنللطلاب.
والمشاركةالإسهامإلىالحضوردعاثمالمحاسن.

الجمعية.تصدرهاالتي)افكار(رسالةفي

الآراءتبادلخلالهمنيتمالذيالمنبروإعتبارها

المتعلقةالمشكلاتوطرحالنظرووجهات

وتعليًما.علًمابالرياضيات

قسم)رئيسالقويزمحمدد.دعاالختاموفي

وماديامعنوًياالجمعيةدعمإلىالرياضيات(

منهابالمأمولالقياملتستطيع
الظهر.صلاةحلولعندالندوةواختتمت

الرياضيةللعلومالسعوديةللجبعيةالأولاللقاء

الرياضياتتعليمتطويرحول

كنجوإسماعيلأنئيسد.١.

العملياتوبحوثالإحصاءقسم

سعودالملكجامعة

الرياضياتتدريسطرقتحديثمشكلةبإيجازالمقاليعرضالأول:البحث

الأدنىبالحدالاحتفاظويقترحالأخرى,العلومتدريسمنالرياضياتوموقع

لأهمموجزعرضوبعدإليها.حاجةفيالأخرىالعلومتزاللاالتيالمهاراتمن
يعرضالرياضياتتدريستطويروتعترضاعترضتالتيوالمعوقاتالمشكلات

التطويراتجاهاتتحديدتحاولعامةمبادىءعشرةالتفصيلمنبثيءالمقال

والتقويم.الحكمقاعدةتشكلانإلىوتطمع
ٍ

واقلقبولًاأكثرالمدرسةرياضياتجعلإلىالأساسفيالمبادىءهذهوتهدف

الرياضياتنقدمفعندما.تنفيرا
.قواماذلكبينوإنمانقتروآلانسرفآلاينبغي

اكثروجعلهاالمدرسةرياضياتفيالتطبيقاتدورعلىالتاكيدإلىتهدفكما

منعليهامتفقمجموعةاعتمادحالةفيالمؤملومنالحياة.بواقعالتصاتا
بطريقةمحددةمدرسيةوكتبمناهجعلىللحكممعياًراتشكلأنالعامةالمبادىء

موضوعية.أكثر

اتتجاراةأستلةَمويتايل

فيالعامةالثانويةفيالرياضيات

المعرفيالجانبستوياتضوء

المقبلصالحبنعبدالله

التربويللتوجيهالعامةبالإدارةالرياضياتلمادةالتربويالموجه

بوزارةوالتدريب السعوديةالعربيةالمملكةالمعارف

إحدىالرياضياتمادةفيالعامةالثانويةاختباراتتعتبرالثاني:البحث
تكنلمإن-المستخدمةالقياسوسائل التلاميذءتحصيللقياسأهمها

سياسةإليهتشيرماأهمبينمنوأنخاصةأهداف,منتحققماعلىوالتعرف

ولكيالتلاميذ.لدىالرياضيالتفكيرتنميةهوالأهدافمنالمملكةفيالتعليم

مادةفيالتلاميذتحصيللمستوىجيًدامقياًساالاختباراتأسئلةتكون
يجبالتلاميذ.لدىالعلياالعقليةالعملياتلقياسمناسًباومعياًراالرياضيات.

إحدىتكونثمومنالدراسي.المقررلأهدافممثلةعّينةالأسئلةتلكتكونأن هم07-777
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عنالبحثأسفروقدهذاالرياضيات.بقسمودارًساطالًباو)١8(

فيالجيدالتحصيلدونتحولالتيوالعواملالأسبابمنمجموعة

مايلي:اهمهامنالرياضيات,
0

نظامأنكماللدراسة,ملاءمتهاوعدمالدراسيةالقاعاتازدحام
فيالمستوىبضعافخاصةرعايةيوليلاالمعلمينبكلياتالدراسة

+)80001085(التمارينلحلمحاضراتبتخصيصيسمحولاالرياضيات؛

مشكلاته.حلفيالمتعلميساعدلابالكليةالأكاديميالإرشادنظاموأن

تنظيموعدموالحياة؛الرياضياتفيالمتعلميدرسهمابينالربطوعدم

وتمارينمسائليحللاالمتعلمأنكماالمتعلم,جانبمنالمذاكرةساعات

المتعلمينواستيعابفهممنيتأكدلاالمعلموأنموضوع؛كلعلىكافية

وشعورالاختبارات؛أثناءالمتعلمينبعضوقلقالجديدءالدرسلمتطلبات

أنكمامستقبلًا.عملهاحتياجاتعنالرياضياتمقرراتبابتعادالمتعلم

طريقةوأنالخاصة؛مشكلاتهحلفيالمتعلميساعدلاالأكاديميالمرشد

بضعافخًاااهتماًماتوليلاالمعلمينبعضيتبعهاالتيالتدريس

لاانهكماعامة,بصفةالمتعلمينبمتابعةيهتملاالمعلموأنالمستوى.

تحددلالاختباراتوأنالموضوعات.بعضعلىكافيةوتمارينأمثلةيحل

كافيةتطبيقاتوجودوعدمالمتعلين.لدىالقوةوجوانبالضعفجوانب

المتعلمين.بعضلدىالمسجلةالساعاتعددوكثرةموضوع,؛كلعلى

منالهدفوضوحوعدمتخصصه.لاختيارفرصةالمتعلمإعطاءوعدم
علىالمتعلمينيشجعلاالأكاديميالمرشدأنكماالرياضيات؛دراسة

وعدمالمناسبة؛باليسائلالرياضيةالمفاهيميقربلاالمعلموانمراجعته,
اختباراتأنكماللمتعلمين,بالنسبةالرياضيةالمفاهيممنالكثيروضوح

عندبالحرجالمتعلموشعوروالاستظهار,الحفظتتطلبالرياضيات

البحثعلىالمتعلمينيحثلاالمعلموأنمكتبه؛فيالأستاذمراجعة

الخلفيةوضعفالمتعلمين.بينالفرديةالفروقيراعيلاوأنهوالاطلاع«

الرياضيات.فيللمتعلمالعلمية

البحثقدمالحالية.الدراسةإليهاتوصلتالتيالنتائجضوءوفي

ودارسيطلاببمستوىالارتقاءبغيةوالمقترحاتالتوصباتمنمجموعة

بالإحساء.المعلمينبكليةالرياضياتقسم

وستوىالتفكيرمرحةبينالعلاقة

أضالعرآميًاالبوآةبعشفيالتصيل

مراحلحسبالثانويالأولالصفطلاب

بيايهعند)الأدراك(الذهنيالتطور

عسبريمفرحمحمد١.

بمنطقةللتعليمالعامةبالإدارةالرياضياتلمادةالتربويالموجه

السعوديةالعربيةالمملكةالرياض.

فيالمعرفيبالمجالالمربيناهتمامتزايدمنالرغمعلىالرابع:البحث

مازالتالرياضياتفيبياجيهنظريةتطبيقاتأنإلاالتربوية,مؤسساتنا
قليا

أساسية:مراحلأربعتشملوهي

الطفليتعلمتقريًباءسنتينسنإلىالولادةمنالحركيةالحسمرحلة١-

الأشياء.عنالبحثخلالها

حولمتمركزالطفلتفكيرسنوات.)1-7(منالعمليات:قبلمامرحلة"-
الوقفيالمواقفمنمظهرينعلىيركزلاذاته؛

الثبات؛مفاهيمالطفللدىتظهرسنة١١(-)منالمحسوسة:العملياتمرحلة_؟

سلسلة.فيالأشياءتصنيفويمكنه

يضعالناضج؛التفكيريظهربعدهاءوماسنة"١المجردةالعملياتمرحلة-؛

واختبارها.الفروضتكوينيستطيعاعتباره.فياحتمالاتعدةالمراهق

أنونلاحظتعليمهم؛سنيخلالالمتعلمينجميعفيهايمرالمراحلهذهولأن
أنينبغيمفاهيممنالمنهجفييقدممافإنلذاتميزها.خصائصلهامرحلةكل

نتائجفيتدٍنمنالباحثلاحظهولاالسن.ذلكفيالمتعلمقدراتمعيتفق

لهامرحلةبدايةالسنةوهذهالدراسية.الموادبعضفيثانويالأولالصف

هذاطلبةفيهايقعالتيالمرحلةعنالكشفلمحاولةالباحثدعامماأهميتها.
استخدمولقدبياجيه.نظريةحسبالدراسيبالتحصيلوعلاقتهاالصف

علىوطبقبياجيه.مهامفيمجاًلعشرثمانيةعلىيحتويمقنًنامقياًساالباحث

الرياض.بمنطقةالعامالتعليمفيثانويةمدارسعشرطلبةمن

واختبارشيفيه؛واختبارالتباين؛تحليلباستخدامالبحثنتائجوعولجت

أهمها:مننتائجالبحثأوضححيثالارتباط.ومعامل»ت«
71,81/الحسية؛العملياتمرحلةفيالبحثعّينةمن41,١/نسبة١-

وصلوا"٠٠(:والتجريدية.الحسيةالمرحلتينبينانتقاليةمرحلةفي

التجريدي.التفكيرمرحلةإلى

بعضفيالتحصيلومستوىالتفكيرمرحلةبينموجبةعلاقةتوجد-7

الدراسية.المواد

الدراسة,ومتغيراتالعمريةالفئاتبينإحصائًيادالفرقيوجد-
سنة.١9-71منأعمارهمتتراوحالذينالعمريةالفئةلصالح

ذاته.

١7-أفكار
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الإليكترونيالوجودعلىيضفيقدالبحاثهذاأنمنالرغمعلىللإليكترون,

المختبرات.تدركهلاعمًقا

طرفيعلىالعلميوالمنهجويظنونهاالباحثينمنكثيريطيقهالاعقيدةوهذه

البشريالذكاءتفردلعقيدةالضمنيقبولهمإياهارفضهمعلةلكننقيض.

المنهجيناقضماالمؤمنالباحثعقيدةفيوليسالكون.فيالإنسانفكروسمو

تطبيقهنجاحفييجدبلالعلمي.

المطلقةالحتميةنطاقداخلحتىالبحثيالإسهاممنيمنعهلاالإيمانيوموقفه

كانعندماالكميالسلوكفيبالعفويةالتفسيرنطاقداخلأوسائدةكانتعندما

بجزءويتصلوتقريبيومرحليمحدودكلهالبشريالعلمأنيدركلأنهسائًداء

ييسرإضافًياقيًدافيهالمرءوضعانضيرولاالكبيالوجودهذامنضئيل

الأمثلةمنموقفهمجملهذاوفيالتقدم.بعضتحصيلعلىويعينالدراسة

مثيلاتها.ومنذكرهاسبقالتيالثلاثة

عنتعبيرالحراريالتحريكفيالثانيالقانونأننجدالأولالمثالففي
أنوهيالمعامل,فيتدرسالثيالحراريةالنظمخصائصمنمشاهدةخاصية

عاًمامبداالخاصيةهذهصيغتوإذاعمل.إلىالطاقةكلتحوللاالنظمهذه

هذافإنالنظمهذهسلوكتضبطالتيالقواعداستنباطويسهلالتنظيريقيد
واسعنطاقعلىالمبدأهذاتعميممنتمكناوإنعليه.غبارولامفيدعلميالعمل

ملاحظاتيناقضلاالتعميمهذاأنووجدنا,المشاهدالعالممنحولنانراهفيما

علىودليًلواضًحانجاًحاهذافيفإنرسوًخا؛اكثرأخرىمبادىءأوتجريبية

بكثيرافضلالتنظيرهذامثلأنولاشكالمجال.هذافيالنظريالوعاءصحة

هذايعتبرالايجبولكنمرادهم.تحقيقفيالباحثينلالخبارةمن
آخرءأوشيءلحدوثمطلقةباستحالةاعتقاًداتقتضيشاملةكونيةفرضيةالمبدآ

فيستنتعجالكونكلعلىتطبيقهيصححتىأثرهيمتدأنيعقللاخاصةوبصفة

وتحسهتراهماكلتشملالتيالإنسان,علمفبيئةالوجود.يفنىكيفمنه

لامماضئيلجزءوهيمغلًقاءحرارًيانظاًماوليستالكونكلليستأجهزتناء

بطرقالوجودمعالمحدودةالبيئةهذهتتفاعلوقدسبحانه,اللهإلاابعادهيدرك

التصورههذايضعالمؤمنوالباحثوسائله.تدركهاولاالبشرعلمبهايحيطلا

التجريبيةالمعارففوقالسماوية.والرسالاتالوحيمصدرهايقينمعرفةوهو

طائل.غيرمنالخياللجموحضابًطافيهويجدعليًهاومهيمًناوالغثنية

والمكانالزمانفيالإنسانيةالتجريةمحدوديةمنطلقفمنالثانيالمثالفيأما

أنيمكنمماليسالمطلقالعدمبأنأساسًياعقدًيامقذالمنالباحثيتخذ
عقلًاويستحيلبيئتنافيلهوجودلاإذالمعمليةبناثعنهانعرف

حيثمنوالطاقة,والمكانالزمانمنالفقاعةهذهالعالم,هذاظهركيفنفهمأن

فقطبجسدهليسالفقاعة.هذهحبيسفالإنسانطاقة.ولامكانولازمانلا

التجارببعضبإجراء-يستطيعأنهيظنأنالعبثومنأيًضاءبفكرهوإنما

موقفهويحولبفكرهينفذأن-الجسيماتسلوكحولالنظرياتلبعضوالتوصل

ينظرالوجودخارجمنمتأملافيصبعح

كيف
المطلق.العدممنالأشياءتشكلت

بينالعلاقةبتفسيرتتعلقفلسفيةإشكاليةالحقيقةفيهنالكوليست

واللاتحدديةالطاقةفي

في
غيرمتغيرانوالزمنفالطاقةالزمن.

اَبَصتهاومقبولةسليمةالنظريةهذهأنوبافتراضالكمية.النظريةمبادىء

نظامحالةلوصفنضطرعندماأنناالعلاقةمعنىيكونالفيزيائي.للواقع

.تبديلهاوعدمخلقهفياللهسننثبات

اضطرابمنبقدرنسمحأنمنفلابدوالزمنالطاقةبينهابمتغياتفيزيائي

أيتوافقهماءتمنعالتيالكميةالنظريةنناقضلابحيثمنهماكلفيالقيمة
واحدة.فيزيائيةحالةايةوصففيتماًمامحددتينبقيمتينمماورودهماتمنع
تظهرأنوإمكانيةالمطلقالعدمعنالمجالهذافيللحديثمعنىهناكوليس

تسمعالتيللعفويةتامرفضالمؤمنالباحثعقيدةنطاقوفيتختفي.أوالطاقة

وفرضيةقصية.كانتمهمافترةلآيسببدونواختفائهاالطاقةبظهور

البسيطةالرياضيةالعلاقةهذهفيوليسالتجريبي؛العلماساسهيالسببية

الفرضية.هذهفيللشكيدعوما

فلسفةعنمباشرتعبيربرمتهفهوالثالث,المثالفيالعامالكونيالمبدأما

مجردأنذلكالوجود.هذافيمهمشيءأيالبشرذكاءعنيغيبأنترفض
التفكيمهذااوأنهالمشاهدءللعالمفاتًراامتداًدايكونلاقدالمشاهدغيرالوجودبآنالتفكير

يزعزع

المكتسبةالمعارفبأنالتقليديالاطمئنان
بالتجربة

كاة

الرقعةوانتظامتجانسملاحظةأنولاشكفضوله.ويثيرالإنسانيهممامدى

نماذجبناءتيسيرفيأساسيةركيزةوهيدامهمةملاحظةالعالممنالمشاهدة
يأتيهذاانغيرلنشأته.الأولالمراحلمنذالعالمتطورتصفرياضيةنظرية

فيالمتبعةالاستراتيجيةوفقالمشاهد؛غيرعنللمشاهدالتقريبيالعزلنطاقفي

هناكأنافتراضعلىتبنىمثلًاالهايدروجينذرةفدراسةالطبيعية.العلوم

سواهما.العالمفييوجدولاببعضهمايتأثرانوبروتون,إليكترونجسيمين.
َوَمَكَذاالهايدروجين:ذرةُخَصائصهيالصنوزةبَهَدارتبالعألموخصائص

النماذجخصائصالكون:علمفيكذلكوهوالطبيعية.العلومسائرفيالحال
افتراضعلىالعالم؛منالمشاهدبالجزءتتعلقالكونيالمبدعلالمبنيةالكونية

خصائسمهتستتعالأتهائيامتدادلهايليسعساحوله«التذريبيَعزه

الأخيرةالستواتفيادركواالمعاصرينالكونعلماءمنكشيًراأنوالحق

يلزمونعادواماانهمحتىالمشاهد؛علىالوجوديقصرالذيالتصورسذاجة

لافالمشاهداتالثلاثة.المكانيةالأبعادالمشاهد:العالمصفاتبأوضحأنفسهم

المكانيةالأبعادتكونأنتصورتمنع
ِ

هذهامثالإليهسوديالنظرعماويغضالتجريبية!الأجهزةترصدهلابحيث
الفيزيائي.محتواهايتبلورولمأوليةمرحلةفيبعدتزاللاوهيالنظرية,النماذج

الاعتقادهذاالأساسية,خصائصهفيمحلالمرئيالعالمبأنالاعتقادفإن

معيتسق
يمالخاسةوبضفةاللبيعية:العلومتاريخعبرالكننسيةالخيرة

إلىالشمسية؛المجموعةمستوىإلىالأرضمستوىمنانتقلناحيثالفلك

حتىالمجراتلكوكباتالمنتظمالتوزيعإلىالمتقاربةالمجراتكوكبةإلىالمجرة.

خصائصهالمشاهدالعالممنالمستوياتهذهمنلكلالمراصد؛رؤيةحدود

نهايةتكونبأنالاعتقادغريًبااليسالأخرى.المستوياتتنتظملاالتيالمحلية

الفلكية؟الرؤيةعلىالإنسانمقدرةنهايةعندالمشاهدةمستوياتبينالاختلاف

الموجوديكونأنمنالانزعاجهوالاعتقادهذامصدرانالمؤمنللباحثيبدو

هوهذاانعقيدتهوفيالذاتي.بمجهودهالإنسانيدركهأنيمكنمماأجل
إلاماالعالممنالمشاهدةالرقعةفيالتقريبيالتجانسفييجدلاوهوالواقع.

بيثتهدراسةعلىيعينه

اللهخلقلروعةإدراكهويعمقالرياضية؛بالنماذجالمحلية

منه.يسيراجزًءاالبياهذهتشكلالذي

ولبسينسياس
هقداااااكسمي
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الكريمالقرآنفيالزمننسبيةحولخواط,

العبوديفاطمةالدكتورةبقلم:

بالرياضللبناتالتربيةكلية-الرياضياتقسم

قوانينهيعشرالتاسعالقرنفيالأجسامحركةتحكمالتيالقوانينكانت

كانتانهاذلكجّداوناجحةبلمقبولةوكانتللحركة.نيوتن

تطبق
حالةفي

فيقاصرةكانتالقوانينهذهأنإلاالعاديةحركتناأيللأاجسامالبطيئةالحركة

ُ

فيعدةمشكلاتالعلماءواجهوقدالضوء,سرعةمثلداالكبيرةالسرعاتحالة

هذهحلتوقدالسريعة.الأجساملحركةدراستهمعندالقرنهذامستهل
مسلمتينوضععندما81٠م,8عاماينشتاينالبرتالعالمبواسطةالمشكلات

وهما:الحلمفتاحكانتامهمتين

أيالخنوهمصندرالنسبيةالعزكةعلتتوقفولادائنةالْسَنَوهسنرعةأن١

المشاهد.حركة

المشاهدينلجميعبالنسبةذاتهبالشكلتكونأنيجبالحركةقوانينأن"-

الطبيعيين.

بالزمنيتعلقماشرحهوهنايهمماولكنأكثربالشرحيسمحلهناوالمجال

اينشتاين:نسبيةفي

فيمالجميعبالنسبةثابتبمعدلدائًمايعتبرالزمنانسيابأنالمعتقدكان

كماصحيًحاءليسهذاأنالنسبيةأوضحتوقدواشخاص,أشياءمنالكون

مختلفينلراصدينبالنسبةيختلفالواحدةالحادثةزمنأنأوضحت

نقطتينمنيرصدانها
مختلفتين

الخاصة.لظروفهماتبًعا

لمدةكبيرةبسرعةتسيرفضائيةمركبةفيإنساًناوضعناانناافترضنافلو

الواقعفيعمرهيزيدلاقدالرجلهذافإنالأرضيحسابنامنسنواتخمس

الأرضعلىالجالسزميلهعمريزيدبينماتقريًبا؛ونصفسنواتاربعسوى

الزمن«تأثيرقلالإنسانسرعةزادتكلماانهأيالخمس.السنواتبمقدار

ألفثلاثمائةوهيالضوءسرعةمنالقريبةجًداالكبيرةالسرعاتهناوالمقصود

بسرعةتسيرفضائيةمركبةفيإنساًناوضعناأنناافترضنافلوالثانية.فيكيلومتر

الأرضإلىعادثمسنةألفلمدةالفضاءفيواطلقناهالضوءسرعةمنتقترب

بدرجةيقلعليهالزمنمرورمعدلأنأيأعوامعدةإلايزيدلاقدعمرهفإن

كبيرة.

الفثلاثمائةبسرعةأيالضوءبسرعةيطيرانالإنسانيستطيعهلولكن...

الثانية؟فيكيلومتر

انتستطيعلااجتمعتلوالأرضوجهعلىالمحركةالقوىكلإنالجواب:

الضوء.بسرعةالفضاءإلىواحدةرملحبةتدفع

ولكنبشبابه,الاحتفاظفييرغبمنمغرًياالفضاءفيالتجواليبدوقدولذلك

الفكريةالقضاياأكبرومنالمستحيل,منهوبلومتاعبهمشكلاتهلهطبًعاذلك

عنيضيقهناوالمجال»التوامين«بإشكاليةيسمىماالموضوعحولتدورالتي
الكثيرةالكتبإلىالرجوععليهالموضوععنالمزيدمعرفةفييرغبومنالشرح

النسبية.عنالمكتوبة

نعدهاالتيالأياموأنمالراصدبالنسبةنسبيالزمنأننفهمأنهوالمهم
السنينءمئاتقبلهذاالكريمالقرآنذكروقدأخرى.عوالمفيدقائقتكونقد

سبققدالكريموالقرآنإلامهمةعلميةحقيقةتكتشفأنماأنهنجدمافكثيرا

الزمن:نسبيةإلىتشيرالتاليةالقرآنيةوالآياتإليها..

ربكعنديوّماوإنوعدهاللهيخلفولنبالعذابويستعجلونكتعالى:قال

إلىالسماءمنالأمرإيدبرتعالى:وقال7؛.الحجتعدون«.مماسئةكألف

وقال؛5السجدة.تعدون«مماسنةألفمقدارهكانيومفيإليهيعرجثمالأرض

سنة«.ألفخمسينمقدارهكانيومفيإليهوالروحالملائكةشتعرجتعالى:

رضيهريرةأبيفعنذلك.يؤيدماالشريفالحديثوفي4.المعارج
أنعنهالله

الأغنياءقبلالجنةالمسلمينفقراء»يدخلقال:وسلمعليهاللهصلاللهرسول

حسنالترمذي:وقالوالنسائي؛الترمذيرواهعام«خمسيائةيومبنصف

صحيع.

سبحانهاللهأنواضًحالنايبدوالشريفوالحديثالسابقةالآياتظاهرمن

عندأووتعالىسبحانهعندهعنهمختلفالدنياحياتنافيالزمنأنيذكروتعالى

الملائكة

الإنسانأنذلكفمعنىالناس,حسابفيسنةالفيعادلاللهعندواحديوم

الإنسانيعيشعندماالله.أياممنواحًدايوًماتعادلإنماسنةألفعاشلو
الله:عندتعادلكممًعاولنرىعاممائةعاشفقدعمرقدإنهنقول:سنةمائة

أيساعة,؟4تعادلسنة٠٠١فإنساعة4تعادلسنة٠٠٠١كانتإذا
هيعّمرمهماالإنسانفحياةالساعة.ونصفساعتينمنأقلاللهعندتعادل
نفرطأنالدنياملذاتمنمعدودةدقائقتستحقفهلالله...حسابفيدقائق

متاعؤقل:تعالىقولهذهنكمناقتربهلالآخرة؟فيالأبديالنعيمفيأجلهامن

لحظاتمجردكانتالدنيافيحياتهأنالإنسانيحسالآخرةوفيقليل«.الدنيا

قليلا«إلالبثتمإنوتظنونبحمدهفتستجيبونيدعوكمؤيومتعالى:يقولحيث

ساعةغيرلبثواماالمجرمونيقسمالساعةتقومؤويومتعالى:وقوله.7*الإسراء

55الروميؤفكون«كانواكذلك

اللهحسابمندقائقففيالإلهيوالإعجازالدقةنفهمالزمننسبيةومن

والسيئات.الحسناتوتكتبالأقلامتجريالدنياالحياةفيالإنسانعمروهي

أخاهالمسلميقابلفعندمامحسوبةمكتوبةالإنسانبهايقوموسكنةحركةكل
عنالأذىيميطأويسبحهأواللهيذكروعندماصدقة؛لهتكونباسًماالمسلم
الثانيةمنجزءأوثوانمجردتأخذالتيالأعمالتلكصدقة.لهتكونالطريق
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