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الإلكتروناكتشافعليعامماثة

أنلندنفيالملكيةالمؤسسةاجتماعفيتومسونجيجيأعلن١98١م؛عامأبريل؟٠في
جزءعنللكتلةالشحنةنسبةقيمةفيهاتقلمشحونةماديةحبيباتعنعبارةالمهبطيةالأشعة

ولمالألكترون.اكتشافإعلانهوذلكوكانالهايدروجين.أيونفيقيمتهامنجزءألفمن

كانتالكهرباءحبيباتفكرةإنبلالجارية.؛الاهتماماتعنمنفصلابحثاتومسونعمليكن

وكانالجهودتوجتومسونعملأنغيرأوروبا.فيالفيزيائيينمنعددعندموجودة
النتائج.تفسيروفيالتجريبفيأوضحها

جسيممنخاليًافقط,عاممائةقبلكان,الطبيعيالعلمأنتصوراليومجدًايصعب
الساحرةالالكترونيةالأجهزةهذهكلوتقنيات.ونظرياتمفاهيممنبهيتعلقوماالإلكترون.

لصناعتهاالمطلوبةالمفاهيمأبسطحتىتكنلمالمعاصرة,الحياةمظاهرأهمأصبحتالتي

الحلبةودخولهالإلكترونظهورفجرهاالتيالتقنيةالثورةإنبل!فقطعاممائةقبلموجودة

بعد.ذروتهاتبلغولماعنفوانهاأشدعلىتزالماعاممائةقبل

إلىالأوليوالتجاربالاكتشافمنوشيقة,ممتعةالمسيرةكانتبلشاقاءالانتقاليكنولم

وبلوغالتقنياتتطويرإلىوصقلهاءالمفاهيمتعميقإلىالأولية.التقنيةالاستخدامات

وفيذلكنقولأنناغيرالأوجه.كافةمنالإنسانلبنيمفيدةمسيرةوكانتالحالية.المستويات

المتفرجن.مدرجاتعلىنجلسالفترةهذهطوالالمسلمين.نحنظللناءفلقدغصة.الحلق

منالمسلمينغيابعلىقرونبضعةومضتالساحة؛فيالألكترونظهورعلىقرنمضى
والتقنية,العلمعالمفيموقعنالنتدبرمناسبةالإلكتروناكتشافعلىعاممائةومرورالساحة.

ونشدالهمةنشحذبلنيأسفلاوجيزة,فترةخلالتنجزأنيمكنعظيمةأعمالًاأنولنتذكر

الغيبعالمإلىوستردونوالمّؤمنون.ورسولهعملكماللهفسيرىاعملواإوقلالمنئزر:

٠١[.]التوبةءتعملون؟كنتمبمافينبئكموالشهادة

ؤ7
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العشاءصلاةبعدماإلىاللقاءهذااستمروقدهذا

القعدةذيمنوالعشرينالرابعاليوممساءمن
7//لاححام.الموافق١ه7

٠...

مغرضفيجسر,الجمغيةمشاركة

الخرجفيالأولالرياضيات

فيالرياضيةللعلومالسعوديةالجمعيةشاركت

تعليمإدارةأقامتهالذيالأولالرياضياتمعرض

١ه.816المحرمالشهرمن4.01الفترةفيالخرج
الندواتفيوالمشاركةالمعروضاتخلالمنوذلك

المعرض.صاحبتالتي
دعمفيالجمعيةأهدافضمنالمشاركةهذهوتأتي

الرياضياتمادةبمستوىالارتقاءشأنهمنماكل
المختلفة.المراحلفيوتعليماتعلما

٠...

للجمعيةالعموميةالجمعيةاجتماع

جمر.,الرياضيةللعلومالسعودية

ذيشهرمنوالعشرينالرابعالأربعاءيوممساءفي
للجمعيةالثانيالعلمياللقاءختاموفي١ه1١القعدة

»جسر«.للجمعيةالعموميةالجمعيةانعقادتم
الدكتورالجمعيةرئيسقامالاجتماعهذاوفي

نشاطاتعنشاملتقريربعرضالذكيرأحمدبنفوزي
التقريرعرضتمكماالسابقة.الأعوامفيالجمعية

كماالأعضاء.قبلمنعليهالموافقةتمتحيثالمالي
إدارةمجلسأعضاءبانتخابالجمعيةأعضاءقام

وهم:القادمينللعامينالجمعية
/جامعةالسلمانعبدالرحمنبنسلمانالدكتور

سعودالملك

7441م(ديسمبر-8141ه)شعبانالتاسعالعدد-الخامسةالسنة

الملك/جامعةالقويزعبدالرحمنبنمحمدالدكتور

سعود
سعودالملكجامعة/الذكيرأحمدبنفوزيالدكتور
جامعة/المقوشيعبدالرحمنبنعبداللهالدكتور

سعودالملك
الملكجامعةسحاب/أحمدبنسالمالدكتور

عبدالعزيز

القرىأمجامعةغندورة/حسنبنعباسالدكتور

المعلمينكليةالحازمي/طلقبنمطلقالدكتور

بالرياض

فهدالملكجامعةالبار/علويبنمحمدالدكتور
والمعادنللبترول

لتعليمالعامةالرئاسةالديحان/نائلةالدكتورة

البنات

الأولاجتماعهالمنتخبالإدارةمجلسعقدوقدهذا

الموافق١ه81صفرشهرمنالخامسالثلاثاءيوم

للجمعيةجديدرئيسلاختياروذلك١78٠م
وإقرارالمجلسأعضاءعلىالاداريةالمهاموتوزيع
هذاعنصدرومماالقادمللعامالجمعيةبرنامج
يلي:ماالمجلس

بنفوزيالدكتوريستمرأنعلىالاتفاقتم١

للجمعية.رئيسًاالذكيرأحمد

القويزعبدالرحمنبنمحمدالدكتوراختيارتم

للرئيس.نابا

أميناالحازميطلقبنمطلقالدكتوراختيارتم٠

للجمعية.عاما

عبدالرحمنبنعبداللهالدكتوراختيار.تم
والعلمية.الاعلاميةالأنشطةللجنةرئيساالمقوشي

بإدارةالمتعلقةالمواضيعبعضالمجلسناقشكما
وتقنيةالسكرتاريةوالخدماتالجمعية

دورتنشيط
الغربيةكالمنطقةالمختلفةالمملكةمناطقفيالجمعية

المجلسأعضاءبينمنوأنخصوصاوالشرقية
المناطق.تلكعنممثلين
علىوأكدالجمعيةعضواتبدورالمجلساهتمكما

الجمعيةأنشطةخلالمنالدورهذاتفعيلضرورة
الديحاننائلةالدكتورةاختيارتموقدالقادمللعام

ذلك.لمتابعة

٠-أفكار
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البحثعنوان

تدريسفيالتعليميةالوسائلاستخداممدى

التعليممنالأولىالمرحلةفيالرياضيات

السعودية.العربيةالمملكةفيالابتدائي

فياللفظيةالمسائلتدريسحول

الابتذائيةالمربحلةمنالَعلياالصفواف

القراءةعلىالطالبقدرةبينالعلاقة
الرياضيةالمسائلحلعلىوقدرته
اللفظية.

اتجاهعلىالرياضياتمعلمكفاءةتأثير
فيها.وتحصيلهمالرياضياتنحوطلابه

مادةفيالطلابتحصيلتقويم
الابتدائيةالمرحلتينفيالرياضيات
والمتوسطة.

فيالاثرائيالبرنامجأساسيات

المملكةفيالموهوبينللطلبةالرياضيات

السعودية.العربية

مقررفيبعرعرالمعلمينكليةطلابآراء
لهم.المقررتدريسوفعاليةالرياضياتمعمل

منهجفيالكاملةغيرالمسائلإدخال
الرياضيات.

فيالهندسيةالإنشاءاتبعضتضمين

المتوسطةالمرحلةمناهج

7491م(ديسمبر-8141ه)شعبانالتاسعالعدد-الخامسةالسنة

المقوشيعبدالرحمنعبداللهد.

قسم التربيةكليةالمناهج

سعودالملكجامعة

جليهاديأحمد
المعرجالمحافظة.التعليمإدارة

العرٍئَسلَطانمحمدخاعم
ثانوية الإدارةالشورى
الرياض.فيللتعليمالعامة

العيسىثامر

مشرف شمالمركزرياضيات
الرياض.

محمديةعليعبدالرحمن
إدارة المهدمحافظةالتعليم

الحازميطلقمطلقد.
كلية الرياضالمعلمين

بلالإبراهيممحمدإبراهيمد.

عرعر.المعلمينكلية الشمنعنتاقد
للبترولفهدالملكجامعة

 الظهران.والمعادن

عقيلمحمدد.

مرسيياسيند.

قابيلمحمدد.

-هأفكار[
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الرياضيات.تعليمفيالتقنية

تعليمفيالحديئةالاتجاهات

فيومناهجهاالرياضيات

السعوديةالعربيةالمملكة

الحازميملقمعلاقد.
كلية الرياضالمعلمين

التساؤلاتعنالاجابةحولالبحثيدور

التالية

منهجيحويهاالتيالمواضيعأهم.ما
وذلكالجامعيقبلماالتعليمفيالرياضيات

المقبل؟للقرنالطالبلإعداد

تعليمفيالآليالحاسبتأثير.ماهو

تعليمها؟تطورفيمنهوالاستفادةالرياضيات

تعليمفيالمؤثرةالأخرىالعواملهي.ما

تسير؟أينوإلىمدارسنافيالرياضيات

استعرضالسابقةالأسئلةعلىوللإجابة

بأمثلةتدعيمهمعالجانبهذافيتمماالباحث

العلميالمحتوىعلىركزحيثتطبيقية

المعلمواعدادالفصلداخلالتعليميةوالبيئة

العقلية.القدراتوقياسوالتقويم

٠.٠.

تعليملدراسةالوطنيالمشروع»

المملكة.فيالرياضيات

الرياضياتمادةأهداف

الابتدائيةللمرظة

سحابأحمدبنسالمد.

الرياضياتعبدالعرينقسمالبلكجامعة

التربويةالخبراتمجترغةقيالنتوج

والفنيةوالرياضيةوالاجتماعيةوالثقافية

داخلللطلابالمدرسةتجيؤهاالتي

مساعدتهمبقصدخارجهاأوحدودها
النواحيجميعفيالشاملالنموعلى

التربوية.للأهدافطبقًاسلوكهموتعديل

نموعلىالخبراتهذهتساعدكما

نمواالمتعددةجوانبهافيشخصياتهم
الوعاءوهوالتعليمية.الأهدافمعيتسق

برمتهاءالتعليميةالعمليةفيهتصبالذي

لماالعامةالخطوطأيضايرسموالذي

التعليمية.العمليةمنالمجتمعيريده

المنهجأهدافتتضحماوبقدر
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منللتأكدكوسيلةالتقويمأهمية-
المهارة.واكتسابالدرسأهدافتحقيق .٠٠اا الرياضياتلمنهجمقارنةدراسة

منكلفيالمتوسطةالمرحلةفي
ومصرالسعوديةالعربيةالمملكة

العربىالخليجومنهجوالأردن

الموحد

العيسىحمدثامر

العامةالادارة الرياضللتعليم

:المشكلةخلفية

هامةمرحلةالمتوسطةالمرحلةتعتبر
ومنعطفالدراسيةالتلميذحياةفيوحاسمة

لاحقًاءلهالرياضيالأساستكونحيثخطر

أساسياركناالرياضياتوتعلمتعليمويشكل

هذهالمتقدمةالدولتولىلذاالمرحلة,هذهفي
بدأتالمقابلوفيخاصة.عنايةالمرحلة

تدركوبالتاليبالتخلفتحسالناميةالدول

ملائمةتكونبحيثالمناهجتطويرأهمية
التيالدولهذهمنوالمملكةالعصر.لظروف

هذامنفائقة,عنايةالرياضياتمناهجأولت
يحققأنأردناإذاعلينالزاماكانالمنطلق

المرحلةفيالرياضياتمناهجتطوير

نقارنأنالمنشودةالأهدافالمتوسطة
معرفةأجلمنالدولمنبغيرهامناهجنا
وأوجهالضعفنقاطومعرفةبينهاموقعنا
الاعتبارفيذلكلأخذمناهجنافيالقصور

المناهجتلكفيتطويربأيالقيامعند
الدراسة:أهمية

تبينأنهافيالدراسةهذهأهميةتنبع

فيالاختلافوأوجهالتشابهأوجه

بلاوهذاالمقارنةموضعالأربعالمناهج

فيالرياضياتمناهجواضعييفيدشك

ونقاطالضعفنقاطمعرفةفيالمملكة

عينفيذلكوأخذمناهجنافيالقوة

كتببتأليفالقيامعندالاعتبار

تطويرها.أوالرياضيات
الدراسة:أسئلة

مناهجفيالتشابهأوجه)١(ما
كلفيالمتوسطةالمرحلةفيالرياضيات

المقارنة؟موضعالأربعالمناهجمن

مناهجفيالاختلافأوجه)(ما
كلفيالمتوسطةالمرحلةفيالرياضيات

المقارنة؟موضعالأربعالمناهجمن

الدراسة:أهداف

مناهجتحليلإلىالدراسةتهدف
فيالمتوسطةالمرحلةفيالرياضيات

وذلكالمقارنةموضعالأربعالمناهج

حيثمنالمناهجهذهبينمقارنةلاجراء

الأهداف)١(

المحتوى)١(

التدريسوطرقالعرض)٠(

التعليميةالوسائل)4(

الدراسةخطة)9(

الدرائمة:دوه

مناهجعلىالدراسةستقتصر
المملكةفيحالياالمطبقةالرياضيات

الموحد.الخليجومنهجوالأردنومصر

.
ومحاضرتوصياتخلاصة

الثانيالعلمياللقاءجلسات

لتعلومالسعوديةللجمعية

الرياضية

1ه74/11/711
اللقاءعقدوجلعزاللهمنبتوفيقتم

للعلومالسعوديةللجمعيةالثانيالعلمي
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!١القلقكسيرةخلالبالرياض
»تعليمعنوانتحت١ه471/71

الابتدائيةالمرحلتينفيالرياضيات

عقداللقاءهذاخلالوتموالمتوسطة«.

منعديدةجوانبتناولتجلساتتسع
مناهجأبرزهامناللقاء.موضوع
معلمةمعلم/وتدريبوإعدادالرياضيات.

ميولعلىذلكتأثيرومدىالرياضيات.

التعليميةوالوسائلطلابه.وتحصيل

التعلمعمليتيإثراءفيوأهميتهاوأثرها

تعليمفيالتقنيةودوروالتعليم,؛

الجلساتتلكاشتملتكماالرياضيات.

مقارنةودراساتالميدانمنآراءعلى
المملكةفيالرياضياتمقرراتبين

الدول.وبعض

ماتمأهمتشملخلاصةيليوفيما
الجلسات:تلكفيعرضه

-)أهدافهاالرياضياتمناهجأولا:

 وإخراجها(:عرضهاأسلوبمحتوياتها
الأساسيةبالموضوعاتالاهتمام-١

وتطبيقاتهاءالحسابيةالعملياتمثل:

حتىالدراسيالمقررفيعليهاوالتركيز

المطلوبة.الخبرةالطالبةالطالب/يكتسب

لبعضالمجردالعرضمنالتقليل

مثل:المتوسطةالمرحلةفيالموضوعات

لأنوالتطبيقات.والعلاقاتالمجموعات

شأنهمنالمرحلةهذهفيالمجردالعرض

علىالطالبةالطالب/تركيزمنالتقليل

الأساسية.العمليات

الرياضياتكتببإخراجالاهتمام

بيئةمنوصوررسومعلىتحتويبحيث

المعلومةلتقريبوحياتهالطالبةالطالب/

ذهنه.إلى
الرياضياتكتببطباعةالاهتمام-4

بدقةوالعنايةالمطبعيةالأخطاءباستبعاد

الرياضية.الرسوم
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الطبيعيالعلممعايشةمنتتجلىكماالبرهان

والرفضالقبولأساليبفيوالتفكرالمعاصر

المكوناتبينالسلوكوأنماطوالقوانينلأمثلةعلىخاصةبصفةوسأركزفيه.السائدة

المشاهد.للعالمالدقيقة

هوالموضوعبهذاللاهتماميدفعنيما
والعلميينالمثقفينمنكثيرأنملاحظتي

اختلافأيجوهري,اختلافبوجوديعتقدون

فيالبرهانماهيةبيندرجة,اختلافلانوع

اهتماماتكافةوفيناحيةمنالطبيعيالعلم
منوالعقائديةوالسياسيةالاجتماعيةالناس

قةسسسيًمالوسوقذاالخرى.نانسية
المجتمعالسيارة.والصحفالعلميةالدوريات

صارمةبتقاليدفيهالعاملينيلزمالعلمي
والتحكيمللتقويمالعملاخضاعمنهاللنشرء

الغالبفييمثلينشرمافإنولذلكنشره.قبل

وأهميتهودلافتهمتحتواهعنعيرتجهودًا
والكنسيسالتنقيقعلىيقيأينا.تصبيرا

الصلةذاتالسابقةالأعمالفيوالنظر

لمالصحافيالمجتمعأنوبسبببموضوعه.

هذهبمثلفيهالعاملينإلزامفيينجع
الصحفتنشرهمماكثيًرأننجدالضوابطء

والإنصافوالأمانةالدقةإلىيفتقرالسيارة

فرديةنظروجهةعنتعبيًرايكونأنيعدوولا

هذاأنغيروالظن.الغرضمنتخلولاقد
الدورياتفيالنشرضوابطبينالاختلاف.

يشكللاالسيارة,الصحفوفيالمحكمة

المجالين.فيالبرهانماهيةفياختلافًا

بهتحصلماهوالحالينفيالمطلوبالبرهان

يبنونالاجتماععلماءمنوكثيرالقناعة.

1441م(ديسمبر-8141ه)شعبانالتاسعالعدد-الخامسةالسنة

وتقاريردقيقةمعلوماتعلىتحليلاتهم

ويتوصلونمضن.عملبعدُحصّلتمفصلة.

ينشرونهاوأمينةمحايدةوملاحظاتآراءإلى

طابعهاالأعمالهذهمثلمحكمة.دورياتفي

يفصلهايكادولاوالتأني.والحرصالجدية

اختلافإلاالطبيعيةالعلومبحوثعن

الاجتماعماعلمفيلايتاحإذالموضوع؛
النظامتجزئةمنالتجريبيالعلمفييتاح

آثاروإزالةالتجريبوتكرارالمتغيراتوفصل

فيالاختلافهذابسببوضوضائها.البيئة

الإنسانية«العلومتتمكنلمالموضوعطبيعة

تحقيقمنالسياسة؛وعلمالاجتماععلممثل

العلومفيتحققالذيالمذهلالتطور

حياةمنيليهاماعلىتأثيرهاوظلالتجريبية؛

فيالعمليةالقضاياأنوكماضعيفًا.الناس

واتقانالبراهينإكمالتنتظرلاالحياةتنظيم

قراراتاتخاذويلزمهاالأكاديمية,البحوث

كذلكوالمجازفة.الجرأةبعضفيهاعاجلة

يقتضيأنالطبيعيالعلمجانبفييحدث

البرهنةواتقانالتدقيقمرحلةتجاوزالأمر

والإلهامالحدسعلىمبنيةفكريةبقفزة
عبرالقفزات؛هذهبعضالمعقول.والتوقع
منقليللعددثاقبةومضاتالمتصلة؛البرهنة
العلمتاريخصنعتالتيهيالباحثينأميز

القرون.عبرالطبيعي

كيفتوضيعهوالمقالةهذهموضوع

الطبيعي«العلممجالفيالقناعة.تحصل

ادغاءأنوتبيانويعتمد,يقبلحتىبالإنجاز

بينذلكفيجوهرياختلافبوجودالبعض
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مقالا
علىتزيلأنهابهاوالاحتفاءتقديمهاحجة

وأمربهمأخوذمعلوممبدأبينتناقًضاالفور
أمثلةمنالمبدأ.هذامقتضياتيخالفمشاهد

الإلكترونيةالطاقةحالاتكموميةفكرةذلك

بينالتناقضلتزيلبورقدمهاالتيالذرة,في

اااس أنبسببانهيارهاتقتضيالتيالتقليدية

فتفقدتشعالمتسارعةالمشحونةالجسيمات

بلزومفرضيةبورفكرةالزمن.معطاقتهامن

الطاقة,محددةمعينةلمساراتالإلكترنات

رغمعليهاءبقيتطالماتشع,أندون
الجريئة.الفكرةهذهوشحنتها.تسارعها

جيدةلممباديءعنبالتخليتقولالتي

فيقبل«منالتجاربمعاختلافلهايعرف

فيالأفكارأهمإحدىأصبحتمعينة,ظروف

طيفتفسيربنيوعليهاالفيزياء؛تاريخ

الكملميكانيكامدخلًاوكانتالهيادروجين

الحديثة.والفيزياء

الجبامحةالقفزاتهذهأمئلةومن
صريح«تناقضإزالةفيبالرغبةالمدفوعة

لمجسيموجودبافتراضالجريئةالفكرة

تفككتجارببينالتناقضلإزالةأحديشاهده

فكرةالطاقة.حفظومبدًاالمستقرةغيرالنوى

لهدقيق,جسيمبوجودفرضيةباولي

نتيجةيظهربمشاهدته.تسمحلاخصائص

المشاهدة.المنتجةالجسيماتمعالتفكك.
التجارب!تعطيهالذيالطاقةفارقمعهفيحمل

أخذتولكنهاالأمرءباديءللفكرةيؤبهلم
ناجحةنظريةفيرميعليهابنىعندمابجدية

هذهوتلعبالضعيفة.النوويةللتفاعلات
نظريةفيمركزيادوراليومالجسيمات

الأولية.الجسيماتوتجارب

الفكريةالقفزاتهذهأمثلةأروعومن

أنفكرةالبين؛التناقضإزالةتستهدفالتي

يتكونالتيالجسيماتوهيالكوارك,جسيمات

حتىتشاهدولموالنيوترونالبروتونمنها

أنواع«ثلاثةمنبشحناتتأتيالآن

التناقضلإزالةالفكرةقدمتبالألوان.سميت

جسيماتمنمكونةمعينةجسيماتوجودبين

ميكانيكافيالاستقصاءمبدًاوبينالكوارك

اختلافلهيعرفلمأساسيمبدًاوهوالكم؛

لأولالفكرةقدمتعندماقبل.منالتجاربمع

المضحكةالنهايةأنهاكثيرونظنمرة

يعتمدالذيالتصوروهوالكوارك.لأنموذج

للمادةالأوليةالمركباتالكواركجسيمات

التجاربأيدتماسرعانولكنالنووية.
أهماليومتشكلوهيالألوان.فكرة

للتفاعلاتالمعاصرةالنظريةمرتكزات

تسمىأصبحتوالتيالقوية.النووية
الكمية«!الألوان»ديناميكا

الحجةسماتلايستقصيذكرناهما
الطبيعي؛العلمفيالدعاوىلدعمالمقبولة

وهومنه؛بالغرضيفيلأنهبهنكتفيولكننا
مجالاتأدقفيالعلميالبرهانطبيعةتوضيح

هذانختمأنوبقيوأرسخها.الطبيعيالعلم
العلميةسمةجةالعنتنفيبأنيثال

وهيوقوانينه.للعلملازمةالكثيرونيظنها
يهتممنلكلأيللجميع.مقنعةتكونأن

خاطيء.الظنهذاالمختصين.منبموضوعها
العملأماممفتوًحادائًمايظلالبابأنذلك

خارجالطبيعي,العلممجالاتكافةفيالبحثي,
لدىالمعتمدةوالنظرياتالتصوراتنطاق

التيارتشكلوالتيالحقلفيالعاملينغالبية

واضحذلكسببالسائدة.للمفاهيمالرئيس

نظرياتأوقوانينأوبراهينوجودعدموهو

عنالخروجيستحيلبحيثوقاطعةمضبوطة

نجدأنناإذذلك,يؤكدالحالوواقعنطاقها.
علىالمتمردينالباحثينمننفرحقلكلفي

عنبعيدةمنطلقاتمنيكتبونالرئيسالتيار

شديدة؛غرابةمنيخلولابعضهاالتيار.هذا

العلميةالمجلاتأميزفيأعمالهموينشرون

المتخصصة!

لقبولنطلبهماأنلتوضيحالآنأنتقل

وأنإدراكهيسهللاقدالعلميةالحجة
كماالقناعةمتطلباتإكمالعلىإصرارنا
الأساسي.الطبيعيالعلممسيرةيعوققدنراها

التجريدنحوالجنوح

لطبيعةعمًقاءالعلميةالنظرياتأكثر
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بالمادةالمتعلقةالفيزيائيةالنظرياتهي

منالأخيرةالعقودفيوتفاعلاتها.الدقيقة
باضطرادالنظرياتهذهجنحتالحاليالقرن

بسببوالتصور.المفاهيمفيالتجريدنحو

التحققوإمكانيةمقولاتهابينالشقةبعدتذلك

وهذاالواقع.معاتفاقهامنبالتجريب
المطافختامفييعتبرذكرناءكماالتحقق.

أوضعفيهذانجدالرفض.أوالقبولمحك

عليهايعملالتيالخيوط«.»نظريةفيصوره

أميزبعضبينهمالباحثين,منكبيرعددحالًيا

النظريين«الفيزيائيين

الأساسيالمكونأنالنظريةهذهتفترض

وتتعرجتهتزجددقيقةخيوطللمادة

أقلعندحركتها.أنماطفتشكلوتتداخل

الأوليةالجسيماتالطاقة.مستويات

والتصورالمعروفة.وتفاعلاتهاائصها

فيوهوالعالمفينشأتالخيوطهذهأنفيها

أبعادوتسعةالزمنيالبعدأبعاد.عشرة

اليوم«فيهنراهماكلمنيخلووكانمكانية؛

وتفاعلتالخيوطمنتكونتالموجوداتوأن

تقلصنتيجةظهرتالقوىحقولمنبيئةفي

منمتدرجة.مراحلعلىالمكانية.الأبعاد
اليوم.نراهاالتيالثلاثةإلىالمفترضةالتسعة

استقرتالطوريةالتحولاتهذهختامفي

بهيتصفماعلىوالتفاعلاتالموجودات

وفقالأولىبداياتهفيخصائصمنالكون

علىبنيتوالتيالمعتمدة,الكونيةالنظريات

النووية.والفيزياءالعامةالنسبيةالنظرية

محليزالماالنظريةلهذهالرياضيالبناء
منكبيرةمجموعةبوساطةالمكثفةالدراسة

هومماويبدووالرياضيين.الفيزيائيين
رياضيةبمتطلباتيفيأنهالآنحتىمعلوم

أهمهامنعنهاءالسابقةالنظرياتعجزت
اللانهائية.القيمأيالانفراج,منخلوه

التحولاتتحتالشاملللتناسقوتحقيقه

المنشًأتصورفيوتوحيدهالعامة.الاحداشية

بماالطبيعيةالقوىلكافةالمعالجةطرقوفي

البنيانهذاأنغيرالجاذبية.قوةذلكفي

المقدمةالوحيدةالحجةهوالرائعالرياضي

الجدمأخذالنظريةهذهلأخذالآنحتى
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إلىالحاجةفإنالثالث,العالمدولمنكثيرفي

معهاوالتنسيقالأخرىالدولةأجهزةمخاطبة
الماليةالجامعةاحتياجاتعنوالدفاع

فيالإداريالجهازتضخمإلىأدتوالتعاقدية

حدما.إلىالجامعة
هذهفإنللجميعحقاالعامالتعليمكانإذا
فهوالجامعي؛التعليمعلىتنطبقلاقدالمقولة

نسبةيرسبفعندماومقتدرة.راغبةلفئةحق

ولنقلالمتوسط,الأولالصفتلاميذمنكبيرة

علىيدلهذافإنالمثال,سبيلعلىالنصف

تدريسه.أسلوبفيأوبرنامجهمفيماخلل

الأولىالسنةفيالطلابنصفرسبإذاأما

إلىذلكمرديكونفقدالجامعيةدراستهممن

بالجامعة.بالتحاقهمالاختياريحسنوالمأنهم

امتداداباعتبارهالجامعيالتعليمالىالنظرإن

تتوسعأنالجامعاتعلىوأنالعامللتعليم

الدراسةفيالراغبينلكلالأماكنلتوفر
ظروفنافيمحاذيرهالهانظرةلهيالجامعية

اتحداربهاالأخذعلىيترتبوقدالحالية؛

أعدادوتكدسالجامعيالتعليممستوى
الجامعية.الشهاداتحملةمنالعاطلين
شيئا.الطالبتكلفلااليومالجامعيةفالدراسة

يشكلفهوقليلًا.كانمهمادخلًا.فيهاإنبل

تتجهولذلكالحالية؛الظروففيإغراءعامل

إلىالثانويةالشهادةحملةمنكبيرةنسبة

أوأهدافهاتحديددونتلقائي,بشكلالجامعة
الدراسةلتبعاتالتحسبأوقدراتهاتقويم

منعاليةنسبةالنتيجةفتكونالجامعية.
الطالبيتخرجوعندماوالتسرب.الرسوب

الفترةمنأكثرأمضىقدالغالبفييكون

لاالرسوبتكررأنالملاحظفمنالمقررة,

مساره.لتغييرلهحافًراأوللطالبرادًعايشكل
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الثانويةالمرحلةباختبارأكبراهتمامالى

الطالب.لتحصيلكمقياس
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فيجدواهاأثبتتأنسبقفكرةوهيالعالي.

المدارسبعضبرزتوكماالعام.التعليم
منيمنمماهناكالمتميزةالخاصة
دعاةحسبمتميزة؛خاصةجامعاتظهور
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أنالأقليدسيإبراهيمبنأحمدالحسن
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الكسرية.عنالصحيحةالأرقامتفصلبشرطة

الكسورفيبحثمنأولأنالسائدالظنوأن
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الكسوراختراعينسبأنيجببأنهوالشرق
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..بهلاالقارئأيها

.رقاالكاتبأيها

لإبنهاالثوريسفيانأمقالت

سفيان

أحرف«عشرةكتبتإذا»يابني

منزيادةنفسكفيترىهلفانظر
ذلكترلمفإنووقارك؟وحلمكخشيتك

تنفعك؟!ولاتضركأنهافاعلم

المقبلابنهاءإلىأم,؛نصيحةهذه

تنصحهفيهاوالتعلم..العلمعلى
وهيالنافع..المفيدالعلمبانتقاء
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محاولةإنهاالقراءة..يستحقماينشر
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