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 الرياضيات الروسية حصص
 

 نيكوالي آوستانتينوف
 

ولعل آلمة  . تعليم الرياضي يف روسياللقد مت تشكيل نظام متطور للغاية 
غري مناسبة، ألنه مل يتم الربط بني العيد من أجزائه مع أهنا ال " النظام"

 ا اسمأن نطلق عليه وهلذا أقرتح، ضموناملسلوب واألتتوافق مع بعضها البعض يف 
ت من العشرات واملئاقبل وقد أنشئت هذه األجزاء من  . الناتج نظامالهيكل 

اجلامعات واملدارس الرياضية، واجملموعات اإلقليمية املختلفة، وعلى وجه اخلصوص، 
 من تلقاء نفسه ولكنه حيتوي على العديد من  نشأ النظام . األشخاص املتحمسني

درجة معينة من القواسم املشرتآة  أيضا وجد، يومع ذلك . عيوبالالتناقضات و
  . واالتساق

 
دوائر ) 2(املدارس الرياضية والطبقات، ) 1(ي األجزاء الرئيسية للنظام ه

رياضية مدارس ) 4(، واملدارس الصيفية للرياضيات) 3(املدينة الرياضية، 
،  (AEMS)مجيع املدارس االحتاد الرياضي خارج أسوار املدرسة(خارجه عن املنهاج 

فانت ، والرياضيات يف املدرسة ،  آ(جمالت ) 5(، )مايل مهمت مدارسمن ضمنها (
العديد من ) 6(، و)عدة املعلمني والطالب املوهوبني، وطبعات أخرى ملساسبتمرب
بطوالت املدن العاملية، احمللية ، مجيع الروس من آل املراحل(ياد األوملب

  . )، مئات من املسابقات يف ذلكمن قبل جامعة، وما إىلنظمت واليت ، واإلقليمية
 

) 5-1األنشطة (تربويا املنحى : ميكننا بالتايل أن نفصل مجيع األنشطة إىل قسمني
 متلئاملسابقات  والآن، نواة للنظامالتعليم هو  . )6النشاط (واملسابقات 

نظام يعتربون من العناصر الزخرفية لل، ، وباإلضافة إىل ذلكاألوساط والدوائر
حصص " أمسي النظام، سوف من اآلن فصاعدا.  احتفايل على األحداث جو وتضفي، 

، ولكن تلعبه به الدراساتمما يؤآد الدور الرائد الذي " الرياضيات الروسية
الغنية من تشكيلة العكس هذا االسم هو من جانب واحد وال ي أن جيب أن ال ننسى

 . اليت ميكن من خالهلا العمل مع الطالبسائل الو
 
 
 

 ياتارخي
 

، عندما صدر مرسوم بطرس 1701بدأ التعليم املهين الرياضي يف روسيا يف عام 
  .افتتاح مدرسة الرياضيات والعلوم املالحية يف موسكوالذي ينص على األآرب 
ليونيت أول مدرس رياضيات روسي، هناك على يد درس الرياضيات ت تآان

سنة من  مائيت ما يقاربوميكننا وصف  .اروسييف حساب آتاب أول ، مؤلف ماجنيكي
بطيئة،  بأهناالقرن العشرين  يف روسيا حىت بداية الرياضيتاريخ التعليم 

س أآادميية سانت تأسي ومن األحداث املهمة خالل الفرتة. ووالنم ولكن دائمة
يف ) وعلماء أوروبيني آبريي الشأن(عمل ليونارد يولر : بطرسبورغ للعلوم

 :أول جامعةافتتاح  :ميخائيل لومونوسوف يف روسياعامل أول ظهور  :األآادميية
 . رئيس جامعة آازان لوباشيفسكينيكوالي  وعمل

 
آانت ، 1761 حىت 1741الروسية  واإلمرباطورة األآربيف عهد اليزابيث ابنة بطرس 

يف . غ تتشارك مع تلك يف آازانبورموسكو وسانت بطرسيف قاعات الرياضية ال
، واحدة من جافريل ديرزهافني، الشاعر الروسي املعروف آتبالقرن الثامن عشر 

طلب ي مليف سريته الذاتية أن أستاذه الرياضي  ،يف صالة آازان الطالب أول
وهذا يعطي فكرة . هايفهميكن ، ألنه مل بل النظريات وحسب ، نظرياتلبراهني ا

الكسندر قامت ، يف وقت الحق. آان يف روسيا يف تلك الفرتةعن املستوى الذي 
همة مراآز الرياضيات يف آل املقاطعات، وأحد التفاصيل املمرسوما فتح بإصدار 

شعبية من حصد عات وال اجلام اترياضيالصاالت مل تتمكن يف تلك الفرتة هو أن 
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ذت روسيا تدابري اختذب املزيد من الناس إىل التعليم، ، جلآبرية بني الناس، لذلك
 .دخول اجلامعة يفجح نيكل طالب لقب ومكافئة ل، مثل منح ةخمتلف

 
اك قريبا لن يكون هن أنهوزراء لل ة زمنية، أصبح من املؤآد بعد مرور فرت

اليت ت بذرة العلم آان: عدد آاف من الناس حلرث احلقول، ولكن بعد فوات األوان
قاعات ، على مستوى الالعشرين يف بداية القرن. قد منتيف اجملتمع  زرعت

أن ، ميكن بعد خترجه آان أي شاب يف أي منطقة" الكليات احلقيقي"، و الرياضية
ن واملدرس قام .اجتماعي يف ذلك الوقتلحياة يف أي وسط لا ستعدمصبح متعلما ي

وآان مستوى التعليم رياضية عالية . االكثري حملاربة األمية يف روسيبن وواملعلم
من املمكن احلكم عليها من خالل حقيقة أن الكتاب   ، حيثكفايةمبا فيه ال
 .مناسب لنا، مثالزال يكون ال ي الوقت ميكن أن يف ذلكاملدرسي 

 
يف الواقع تواجه مجيع بلدان العامل حتديات مماثلة إىل حٍد أآرب أو أقل، وترتآز 
هذه التحديات على حماور األمن املائي والغذائي والصحة والطاقة ومحاية 

لقد آانت التكنولوجيا سببًا يف خلق هذه . البيئة إضافة إىل التغريات املناخية
علوم وتطبيقاهتا اهلندسية التحديات، واآلن يتوجب على الرياضيات وال

والتكنولوجية أن جتد حلوًال هلذه التحديات، وهذا األمر يتطلب عقوًال خالقة 
 . ومبدعة ومن هنا تبع أمهية جتمعنا اليوم

 

تعد . ولكن امسحوا يل أن أعرف اجلمعية األمريآية لتقدم العلوم بكلمات قليلة
. اجلمعية أآرب منظمة علمية متثل العلوم مبختلف تفرعاهتا على مستوى العامل

، ليس لدينا خمتربات وال جنري "تطوير العلوم وخدمة اجملتمع"وتتلخص رسالتنا يف 
وقوة العلوم ليس فقط يف الواليات  أي حبوث تقليدية، بل حنن معنيني بدميومة
 . املتحدة األمريآية إمنا يف مجيع أحناء العامل

نرآز يف اجلمعية األمريآية لتقدم العلوم على القضايا الواسعة اليت تؤثر يف 
وتصدر اجلمعية جملة أسبوعية . العلوم العاملية وعلى سياسات تعليم العلوم

ى العامل آأبرز وجهة لنشر أحدث وهي مشهورة على مستو" العلم"حتمل اسم 
االآتشافات واألخبار العلمية والتقارير اليت تتناول القضايا املتعلقة 

ويتوىل رئاسة حترير اجمللة الربفسور . بالسياسات العلمية على مستوى العامل
بروس الربتس الذي شغل منصب االآادميية الوطنية األمريآية للعلوم آما يعرف 

أيضًا مبعوث الرئيس باراك أوباما من اجل تعزيز املشارآة العديد منكم، وهو 
 .        والتعاون العلمي مع الدول اإلسالمية

إننا يف اجلمعية االمريآية لتقدم العلوم لدينا قناعة متزايدة بضرورة رفع 
درجة املواءمة يف املعايري واملبادئ املعتمدة يف املمارسات العلمية حول العامل، 

ذلك بصورة تعكس طموحاتنا، فإننا نعمل على اجياد جمتمع علمي  وللتعبري عن
عاملي ليكون مكان احتفال لنا مجيعًا باجناز علمي ألحد منا من أي مكان حول 

وانين على ثقة بأننا ومن خالل جهودنا املشرتآة سنواجه آل التحديات . العامل
 .  اليت ستقف يف طريقنا يف سبيل حتقيق هدفنا

تساءلون اآلن عن سبب انعقاد هذا املؤمتر وعن سبب مشارآة اجلمعية لرمبا أنكم ت
االمريآية فيه، لقد تقرر هذا املؤمتر عندما اتصلت بنا مؤسسة جون متبليتون من 

. اجل عقد حمفل يتناول موضوع تعليم املبدعني من الشباب يف جمال الرياضيات
اك أوباما يلقي خطابه يف بينما آان يتم التحضري هلذا ااملؤمتر آان الرئيس بار

القاهرة حيث أرسى الرئيس سلسلة من املبادرات من أجل التواصل مع العامل 



  

3 

 

وأعتقد أنه الوقت املناسب لزيادة ترآيزنا على . اإلسالمي من خالل العلم
 . احتواء مزيد من التفرعات العلمية خصوصًا يف العامل العربي

عددُا من مبعوثي العلم للتجوال يف لقد عمل الرئيس أوباما أيضًا على إرسال 
البلدان العربية من اجل البحث يف تأسيس شراآة بنائة يف جماالت العلوم 

البعض منكم آان قد . والتكنولوجيا بني الواليات املتحدة والعامل العربي
التقى باثنني من هؤالء السفراء، ومها الدآتور الياس زيرهوني، املدير السابق 

طين االمريآي، و الدآتور أمحد زويل، والذي يعمل حاليًا يف معهد ملعهد الصحة الو
 .   آاليفورنيا للتكنولوجيا

هناك بالـتأآيد قدر آبري من االهتمام املنصب على العلوم والتكنولوجيا 
عندما آنت استقل الطائرة متجهًا إىل عمان ليلة امس . والتنمية هنا يف االردن

ا يف صحيفة اجلوردان تاميز، آانت تظهر مع تيد رأيت صورة جلاللة امللكة راني
ترينر اثناء اجتماع األمم املتحدة يف نيويورك الذي تناول موضوع حتقيق األهداف 

 .  اإلمنائية لأللفية يف ظل التحديات الكبرية اليت حتيط بالعامل

آانت الصورة تظهر جاللتها وهي تتحدث وتيد ترينر يستمع اليها ، األمر الذي 
انين أعتقد أن هذا االجتماع . بكل املقاييس ظاهرة نادرة بالنسبة لهيعد 

الذي يرآز على تعليم شباب العامل العربي املبدعني يف العلوم والرياضيات يعد 
مل يكن ذلك فقط ما نشر يف تلك . خطوة حقيقية جتاه حتقيق أهداف األلفية

عن الدمار الكبري الصحيفه، آان هناك أخبار تتعلق بالعلم من بينها مقالة 
الذي حلق مبحصول الطماطم السنوي يف األردن نتيجة اصابتها بنوع من اآلفات 
املتلفة للمحاصيل الزراعية، األمر الذي يرتبط بشكل مباشر مبشكلة االمن 

 .  الغذائي

آانت هناك مقالة اخرى تتحدث عن املساحات الضخمة من األراضي الزراعية يف 
اقص آميات املياه املتدفقة من هنر األردن، االمر الذي منطقة البحر امليت وتن

ولقد رأيت أيضًا خربًا آخر عن تعيني . يرتبط مباشرة باألمن الغذائي واملائي
رئيس اهليئة األردنية الذرية عضوَا يف جملس الوآالة الدولية للطاقة الذرية، 

 . وهذا تطور آبري

بة السمو امللكي االمرية مسية وإضافة إىل ما سبق آان يف الصحيفة صورة لصاح
تفتتح مؤمتر طيب دويل هنا يف عمان، حيث رآزت مسوها على أمهية صحة املرأة قي 

امسحي يل مسو االمرية ان اشكرك جمددًا لوجودك . تنمية دورها ومكانتها يف اجملتمع
ولقد بات جليًا لنا ان مسوك، . معنا يف هذا الصباح وافتتاحك هلذا املؤمتر

ملدينة احلسن العلمية، تلعبني الدور الرئيسي يف حتيقيق التقدم العلمي آرئيسة 
 .   املستدام يف االردن، وأن لدى مسوك التزام مؤآد مبوضوع هذا املؤمتر

دعوني اختتم بكلمات قليلة حول التعاون العلمي، عندما تعملون جنبًا إىل 
سهمون يف بناء ثقة جنب لتحقيق أهدافكم العلمية املشرتآة، فإنكم باحلقيقة ت

لقد امضيت ما . متبادلة فيما بينكم وستجدون يف احلال لغة مشرتآة بينكم
يقارب اخلمسون عامًا من العمل على  بناء حتالفات علمية عاملية، ليس فقط مع 
أصدقائنا وحلفائنا يف العامل، بل أيضُا مع االحاد السوفييت ودول اوروبا 

. وآان اهلدف هو حتقيق منافع علمية لكال اجلهتنيالشرقية يف فرتة احلرب الباردة 
وخالل الثالثون عامًا املاضية، عملت يف وزارة اخلارجية األمريآية آمستشار علمي 

لقد امضيت الكثري من وقيت . لوزيرين أنذاك ومها،  مادلني الربايت وآولني باول
عية االمريآية مؤخرًا قمنا يف اجلم. يف بناء عالقات علمية تعاونية حول العامل

لتقدم العلوم بتأسيس مرآز للدبلوماسية العلنية والذي من شأنه ان يعزز 
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هذا النوع من التعاون والصداقة بني األمم، حىت مع أآثر البلدان اليت تشهد 
عالقاهتا السياسية  مع الواليات املتحدة حالة من التوتر، وخري مثال على ذلك 

 . قمنا بعقد لقاءات ناجحة يف آال الدولتني ايران وآوريا الشمالية حيث عقدنا

يف النهاية، امتىن أن تلتمسوا امهية لقاءنا اليوم هنا، آما امتىن أن تعودوا 
إىل بلدانكم وقد جلبتم الكثري من النفع من هذا املؤمتر الذي من املمكن أن 
دعني يشكل حافزًا ملزيد من التعاون فيما بينكم يف جمال رعاية ودعم الشباب املب
. يف املنطقة وحتقيق التقارب بني شعوهبا يف سبيل حتقيق أهدافها العلمية املشرتآة

العلم والرياضيات والتكنولوجيا لن تكون احلل الوحيد جلميع قضايانا، 
. ولكنها بال شك عوامل مهمة يف إجناح معادالت خطط التنمية لكل دولة على حدا

 .تجة واملفيدة يف املستقبلوانين اتطلع إىل مزيد من اللقاءات املن


