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املدى العلمي

.
الطفل الذكي اكثر استخداما للنظارات

سجائـــر األعشـــاب تقــوي الذاكــرة
بدال من سجائر التبغ والنـيكوتني الضارة بالصحة ،ينصح
اخلـرباء يف اهلنـد بتــدخني سجـائـر األعـشــاب اليت تقـوي
الذاكرة وتزيد الذكاء.
فقـد وجــد البــاحثــون املختـصــون يف العـالج بتقـنيـة
”آيورفيـدا” اهلندية القدمية أن االستـنشاق الدوري لسجائر
األعشاب ينـشط الذاكرة ويـرفع معدل الذكـاء واالستيعاب
والـرتكيــز وحيمـي البـصــر ومينع اإلصـابـة بـاألمـراض
التنفـسيـة وخصـوصـا تلك الـيت تصـيب األنف واجليـوب
اهلوائية .وأوضح البـاحثون أن تدخني سجـائر النيكوتني
ضـار جدا بـالقلب والـشرايني ويـزيد خطـر تشكل األورام
السـرطانية يف الرئتني بعكس سجـائر األعشاب اخلالية من

منوذج حاسوبي
حياكــي
طريقــة تعلــم
القــراءة

طور باحثان أمريكيان منوذجا
حاسوبيا لدراسة تطور مهارة
القراءة ،وخلصا إىل أن مصاحبة
الصوت املسموع للقراءة يساعد
على تعلم القراءة بسرعة ،ويؤدي
إىل جعل مهارة القراءة أكثر إفادة،
باعتبارها األداة الرئيسة للتعلم،
عندما يتم تدريب األطفال
مبكرا على تطوير العالقة بني
بنية الكلمات وأحرفها وبني
الصوتيات اخلاصة بهذه الكلمات.
والنموذج احلاسوبي هو برنامج
أو تطبيق حياكي منوذجا جمردا
يف األنظمة املركبة ،كالفيزياء أو
البيولوجيا أو العلوم االجتماعية،
للتعرف على كيفية عملها.
ولتوضيح كيفية تطور مهارة
القراءة قام مارك سايدنربغ من
جامعة ويسكونسن ومايكل هارم
من جامعة ستانفورد بتطوير
منوذج حاسوبي قادر على تعلم
القراءة بصورة حتاكي تعلم
األطفال ،حيث يتبع النموذج
تقريبا نفس املبادئ ويتأثر بذات
املؤثرات اليت يتعرض هلا الطفل
يف فصول الدراسة يف مراحل
تعلمه األوىل للقراءة.
بدأ الباحثان أوال بتعريض
النموذج احلاسوبي لألصوات
حتى يستطيع جتميع حصيلة
من املفردات اللغوية ،كما يتعرض
األطفال لألصوات منذ املراحل
األوىل يف حياتهم قبل بدء التعلم
الفعلي للقراءة .وعندما متكن
النموذج احلاسوبي من “فهم”
بعض معاني األصوات حوله،
عرض له الباحثان هجاء بعض
الكلمات وطلبا منه التوصل إىل
معانيها .جنح النموذج يف التوصل
إىل معاني تلك الكلمات باستخدام
األصوات ،أو األمناط البصرية ،أو
مزيج من كليهما.
وبتدريب النموذج احلاسوبي على
حصيلة أكرب من املفردات اللغوية،
حتى صار ذلك النموذج “قارئا
ماهرا” مثل أي طفل سريع
التعلم .وعمد الباحثان إىل حتديد
العوامل اليت سرّعت قدرة
النموذج على التعلم ،سواء كانت
“صوتيات” مصاحبة للكلمات ،أو
أمناطا بصرية ،أو غريها.
تشري نتائج الدراسة اىل أنه عندما
وصلت قدرة النموذج إىل متييز
 600مفردة وفهم معانيها ،تأكد
الباحثان أن املزاوجة بني “املؤثر
الصوتي” والنمط البصري للكلمة
تساعد املتعلم يف املراحل األوىل
على إدراك معنى الكلمة املقروءة
بصورة أسرع ،وذلك بدوره
يساعد على تعلم أيسر وأسرع.
وباملقابل أظهرت النتائج أن
االعتماد الكلي على األمناط
البصرية للوصول إىل معنى
الكلمة ،يؤدي إىل إرهاق الدماغ
ألنه سيعتمد الربط بني اخلرائط
البصرية لألحرف املكونة
للكلمات وبني معاني تلك
الكلمات ،دون مساعدة من عوامل
أخرى لفك رموز هذه اخلرائط.
الحظ الباحثان أن نتائج تلك
الدراسة تناقض ما يدرّس يف
برامج التدريب على القراءة
السريعة ،حيث يُطلب من
املتدربني “إسكات” الصوت
املصاحب للكلمات املقروءة يف
عقوهلم ،ليتمكنوا من قراءة أسرع.
لكن ذلك األسلوب لن يؤدي إىل
قراءة أكثر إفادة أو إىل تعلم أيسر.
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أظهـرت دراســة طبيـة جـديـدة أجـريت يف جـامعـة
سنغافـورة الوطـنية أن األطفـال األذكياء واملـتفوقني
أكثر تعـرضا لإلصـابة بقصـر النظر حبـوالي الضعف
مقارنة بنظرائهم األقل ذكاء.
والحـظ البــاحثــون يف دراستهـم اليت عـرضـوهـا يف
املؤمتـر الدولـي العاشـر لقصـر النـظر الـذي عقد يف
مدينة كامربدج الربيطانية مؤخرا وجود عالقة بني
ذكاء األطفـال وخطر إصـابتهم بـضعف البصـر حيث
يقضي الطفـل الذكي واملتفـوق وقتا أطـول يف القراءة
والدراسـة ولكن مل يتـضح بعد إذا مـا كان اإلكـثار من
القراءة هو الـذي يسبب قصر النظر أو أن القراءة حبد

هذه املـادة املؤذيـة ،ألنهـا حتتـوي علـى مكـونات عـشبـية
طبـيعية كالقـرنفل والربسيم والقرفـة واحلبق أو الرحيان
وعرق الـسوس وأعـشاب أخـرى متلك خـصائـص وقائـية
فعالـة كالكركم .ونبه اخلرباء إىل أن هذا النوع من السجائر
الطبيعية يـزيد الشهيـة ويفيد يف تقليل التهـاب القصبات
واجليوب التنـفسية ويرفع املعنويـات وحيسن املزاج ويزيد
نشاط اجلسم كما يساعد يف اإلقالع عن التدخني والتخلص
من إدمـان الـتبغ .وحـسب تقـديــرات منـظمـة الـصحـة
العـامليـة ،فـان أكثـر مـن  500ألف شخص ميـوتـون سنـويـا
بسبـب تدخني الـتبغ ومن املتـوقع أن يزداد هـذا العدد إىل
 10مليون عام  2030إذا ما بقي هذا التوجه قائما.

جتميــد حيوانــات يف طــور االنقــراض
للمحافظة على هويتها اجلينية

اعلن علماء بـريطانيون الـثالثاء انهم ينوون
جتمـيد حيـوانات تـنتمي اىل اجنـاس يف طور
االنقـراض بهـدف احملــافظـة علـى احلـمض
الـنــووي الــريـيب اخلـــاص بهـــا علـــى امل
استنساخها يف املستقبل.
وهذا املشـروع الذي اطلق عيه اسـم “السفينة
اجملمـدة” باالشـارة اىل سفينـة نوح يف الكـتاب

املقـدس اليت خلـصت كل اجنـاس احليـوانات
من الـطــوفــان ،يهــدف اىل جتـميـع احلمـض
النــووي الــرييب ومنــاذج من انـسجــة االف
االجناس املهددة باالختفاء.
واشـار املسؤول عـن املشروع االن كـوبر مـدير
معهـد اجلـزئيــات البيـولـوجيـة يف جـامعـة
اوكسفورد ،اىل ان احلمـض النووي الذي ستتم
احملــافظـة عـليه ميـكن اعـادة اسـتعمـاله يف
املـسـتقـبل .وقــال “اعـتقــد انه مـن املمـكن
استعماله يف عمليات استنساخ”.
وتعتـرب االف االجنــاس احليــوانيـة يف طـور
االنقـراض يف مــدى الثالثـني سنـة املـقبلـة.
ومشـروع “السفـينة” هـذا يريـد انقاذ اهلـوية
اجلينية هلذه احليوانات ،حسبما اعلن العلماء.
وستـوضع الـنمـاذج االوىل الـيت مت مجعهـا يف
ثالجـة يف املتحف الـوطـين للتـاريخ يف لنـدن
اليـوم الثالثـاء .وتعود هـذه النمـاذج اىل احد
انواع الـغزالن املـهددة بـاالنقـراض يعـيش يف
الصحراء الكربى ،وميـامة من املكسيك ،اضافة
اىل حصان البحر االصفر.

ذاتها تسبب هذه املشكلة.
ولكن الدراسة اجلديدة الـيت اعتمدت على فحص قوة
البصر ومـستويات الذكـاء عند  1204طفال ،تراوحت
أعمارهم بـني  12 - 10عاما تؤكـد وجود ارتباط بني
الذكاء وضعف البصر بصرف النظر عن مقدار الوقت
الذي ميضيه الطفل يف القراءة واملطالعة.
وبينت أنه كـلما كـان معامل الـذكاء أعلـى بني طالب
املدارس كانوا أكـثر إصابة حباالت قـصر النظر ،حيث
ازداد معـدالت اإلصـابــة بني األطفــال األكثـر ذكـاء
وتفـوقا حبـوالي الـضعف عنهـا بني أقـرانهم من ذوي
التحصيل العلمي الضعيف

الفلفــل احلـــار والصويــا يساعـدان على
منـــو شعــــر الــــرأس
أثبتـت أحد األحبـاث العلميـة يف اليـابان مـؤخرا انه
ميكـن من خـالل تنــاول مــزيج مـن الفـلفل احلــار
وحبوب الصـويا أن ينمو شعر الرأس واحلاجبني لدى
اإلنسان.
فحـسب مـا أكــده الربوفـسـور املـسـاعـد يف جـامعـة
“كومـاموتـو” للعـلوم الـطبيـة والصـيدلـية ،كـينجي
اوكـاجـيمـا ،فقـد ثـبت أن املــزيج املكــون من املـادة
املعروفة باسم “كابسايسني” اليت جتعل الفلفل حارا ،
ومن مــادة “ايسـوفالفـون” املـوجـودة داخل حبـوب
الصـويا والفـاصولـياء واللـوبيـاء وغريهـا يسـاعد يف
احلفاظ على شعر الرأس واحلاجبني ومينع تساقطه.
ووفق األحبـاث اليت أجراهـا اوكاجـيما ،فـان املادتني
تؤديـان إىل رفع معدل مـادة تسمـى بـ “كالسـيتونني”
الـيت تسـاهم يف حتفـيز االعـصاب احلـساسـة وبدوره
يقوم برفع معدل منـو “االنسولني” املسـاعد يف تنامي
الشعر لدى اإلنسان.
وأشار الباحث اليـاباني ،انه قام بإجـراء جتربة حية
على عدد من األشخاص ،من بينهم شخص كان يعاني
تســاقط شعـره بـسبـب الضغـوطـات اليـوميـة اليت
يعيـشها .وقـال البـاحث الـيابـاني ،إنه طلب مـن هذا

الـــرجل تـنــاول سـتــة مـيلـيغــرامــات مـن مــادة
“كـابسايـسني” كل يوم علـى مدى شهر كـامل .فكانت
الـنتـيجـة أن عــاد شعـر الــرجل إىل الـنمــو يف رأسه
وحـاجبـيه من جـديـد ،وانه بعـد شهــرين من هـذه
التجـربة عاد شـعره إىل وضعه الطبـيعي .ومن املقرر
أن يقـوم اوكـاجـيمـا بـأجـراء املـزيـد مـن التجـارب
لتـثبـيت هــذا االكتـشـاف الــذي يتـوق العـديــد من
الرجال والنساء إليه.

كان معظم الناس يؤمنون ان الكون ساكن وغير متغير ،وكان السؤال حول بداية
الكون ال يسمح به لكونه سؤاال ميتافيزيقيا او الهوتيا ونستطيع التفسير ما نراه
بشكل جيد سواء اعتقدنا بنظرية وجود الكون منذ االزل او بنظرية ان الكون قد
بدا يف زمن محدد.

الكـــــون والنظريـــــة الشاملــــــة
ويبدوا كانه وجد منذ االزل لكن الحظ
هـابل ان اجملرات البعـيدة ،عندمـا تنظر
اليها جتدهـا تبتعد بـسرعة عن كـوكبنا
اي ان الكــون يتـوسع وهـذا يـعين انه يف
اوقـات سـابقـة كـانـت مجيع االجـسـام
مركزة يف مكان واحد.
ويف احلقيقـة يبـدو انه يف وقت مـا قبل
عشـرين الف ملـيون سـنة كـانت مجيع
االجـسام يف نفـس املكان وبـالتالـي كانت
كثافة الكون ال نهائية.
ان مـشاهدات هـابل ادت اىل اقرتاح وجود
زمن امسه (االنفجـار الـكبري) الـذي كـان
فيه الكون ال متناهـيا يف الصغر وكثافته
عـاليـة اىل ما ال نـهايـة يف هذه الـظروف
تنهــار مجيع قـوانـني العلــوم ،وتنهـار
بــالتــالي مجـيع االمكــانيــات للتـنبـؤ
باملـستقـبل واذا كان هـناك احـداث قبل
ذلك الوقـت ،فانهـا ال تسـتطيع ان تـؤثر
علـى ما حيـدث يف الوقت احلـاضر وميكن
اهمـال وجودهـا النه ال يوجـد له تبعات
ميكن مالحـظتهـا ،وميـكننـا القـول بـان
الزمن بـدأ عند االنفـجار الكبـري ،مبعنى
ان الـزمن السـابق لذلك ال ميـكن تعريفه
واذا كــان الكــون يتـسع فـيمـكن وجـود
اسباب فيـزيائيـة لضرورة وجـود بداية
اما افرتاض بـدء الكون قبل هذا االنفجار
فهو امر ال معنى له.
هنـالك تعـريـف بسـيط للـنظـريـة هي
عبارة عن امنـوذج للكون او جلـزء حمدد
منه ،وجممـوعة من القوانني اليت تربط
كـمـيـــات معـيـنـــة مـن االمنـــوذج مع
مالحظاتنـا حواللكون والنـظرية تعترب
نظريـة جيدة اذا اوفت بـشرطني :جيب
ان تصف وصفـا دقيـقا جمـموعـة كبرية
من املالحظات علىاساس امنوذج حيتوي
عـددا قليال من العـناصـر الالعتـباطـية
وجيب ايضا ان تتنبأ بشكل دقيق بنتائج
املـالحظات املسـتقبلية عـل سبيل املثال،

ناصر عطية

ان نظرية ارسطو اليت تفرتض ان مجيع
االشيـاء مكـونــة من اربعـة هـي الرتاب
واهلواء واملاء والنار كانت بسيطة لدرجة
تؤهلهـا لتكـون نظـرية جـيدة لكـنها مل
خترج باستنتـاجات حمددة ،وان نظرية
نيوتن يف اجلاذبية اعتمدت على امنوذج
ابــسط وهـو ان االجـســام تتجـاذب مع
بعضها البعض بقوى تتناسب طرديا مع
الـكتلـة وتـتنـاسـب عكـسيـا مع مـربع
املسـافـة بينهـا ومع ذلك فـان نظـريته
تنبأت حبركة الـشمس والقمر والكواكب

بدرجة عالية من الدقة.
اكد الفـيلسـوف املختص بـفلسفـة العلم
كارل بوير فان النظرية اجليدة هي اليت
تتميـز حبقيقة انهـا توصلنـا اىل تنبؤات
ميكـن دحضهـا او ختـطيهـا بـاملالحظـة،
ففي كل مـرة تتفق فـيها نـتائج جتـربة
جـديـدة مع تـنبـؤات الـنظـريـة ،فـان
الـنظـريـة تـستمـر يف الـوجـود وتـزداد
ثقـتنـا بهـا ،ولـكن اذا تعــارضت احـدى
املالحظات اجلديدة مع النظرية ،فيجب
عليـنا الـتخلي عنهـا او تعديـلها يف االقل

هذا مـا مفروض ان حيـدث ،ولكن ميكن
دائمـا التـشكيك يف قـدرة الشخـص الذي
اجرى املالحظة.
ما حيدث عادة باملمارسة هو ان النظرية
اجلديدة املبتكرة تكون امتدادا للنظرية
الـسـابقـة علــى سبـيل املثـال ،كــشفت
املراقـبة الـدقيقـة لكـوكب عطـارد عن
فـرق بسـيط بني حـركة الكـوكب وبني
تـنبــؤات نظـريـة نيـوتن يف اجلـاذبيـة
وجـاءت الـنظـريــة النـسـبيـة العـامـة
النـشتاين لتتنبـأ بهذا الفرق الطفيف يف

احلركـة عما تفرتضه نظرية نيوتن وان
تنبـؤات انـشتـاين طـابقت مـا لـوحظ،
بينما مل تـطابقه نظـرية نيـوتن ،وهذا
مـا يـؤكـد صجـة الـنظـريـة اجلـديـدة
رغمذلك فنحن نسـتخدم نظرية نيوتن
يف بعض احلاالت.
يتضح انه من الصعب جدا اجياد نظرية
نصف الكـون كله دفعـة واحدة وعـوضا
عـن ذلك ،نلجـأ اىل تقـسـيم املـشكلـة اىل
اجــزاء وخنرتع عـددا مـن النـظـريـات
اجلزئـية فكل واحدة من هذه النظريات
اجلــزئيـة تـصف او تتـنبــأ مبجمـوعـة
حمـددة مـن املالحظـات ،او انهــا متثلهـا
مبجموعـة بسـيطة مـن االرقام ميكن ان
يـكون هـذاالنهج خـاطئـا متامـا فاذا كل
شـيء يف الكــون يعـتمــد علـى كـل شيء
اساسي ،فقد يكـوم مستحيال التوصل اىل
حل متـكامل عن طريق البحث يف اجزاء
منفصلة من املشكلة.
اليــوم يصـف العلمـاء الكـون بــواسطـة
نـظــريـتني جـــزئيـتني اســـاسيـتني:
الـنظـريـة النـسبيـة العـامـة ونظـريـة
والكـوانـتم مـيكــانيـك .ان النـظـريـة
النـسبيـة العامـة تصف قـوى اجلاذبـية
والرتكـيب الــواسع للكـون ،اي تـركـيب
الكـون املـرئي ابتـداء من اميـال قليلـة
وحتــى مليــون مليــون مليــون ميل (1
وامـــامه  24صفــر) .امـــا والكــوانـتـم
مـيكـانـيك بـاملقــابل فهــو يتعــامل مع
ظواهـر على مـستويـات غايـة يف الصغر
مثل واحــد يف املليـون من االنــش .لكن
لسـوء احلظ ،فـان هاتـني النظـريتني ال
تـتنــاسبــان مع بعـضـهمـا الـبعـض وال
تستطيـعان ان تكونا صحيحتني يف وقت
واحد فمن اهم مـا يشغل علماء الفيزياء
الـيوم ،هـو البحـث عن نظـرية جـديدة
جتمع بني النظريتني –نظرية كوانتم
للجاذبية.

معلومـــات اضافيـــة عـن نظـــام التشغيـــل (وينـــدوز)
ناصر عطية

االستمرار بسحب العنصر ومن ثم الضغط على
Alt + enterعرض اخلصائص للعنصر احملدد.
 + Ctrlالسهم اىل االعلى نقل نقطة االدراج اىل
اختصارات لوحة املفاتيح يف ويندوز
بداية املقطع السابق.
.creat shortcut
 Alt + F4اغالق العنصر النشط او انهاء
XP
Ctrl + shiftمع اي من مفاتيح االسهم لتحديد الربنامج النشط.
 F2لتغيري اسم عنصر حمدد.
دائم
بشكل
احملدد
العنصر
Shift + Delحذف
 + Ctrlالـسـهم اىل الـيمـن نقل نقـطـة االدراج اىل كتلة من النص.
Alt +مفتـاح املسـافـة فتح القـائمـة املخـتصـرة
املهمالت.
دون وضعه يف سلة
Shiftمع اي من مفاتيح لتحديد اكثر من عنصر لالطار النشط.
بداية الكلمة التالية.
Ctrlاثناء سحب عنصر لتحديد فيما اذا اردنا
 + Ctrlالـسهـم اىل اليـسـار نقل نـقطـة االدراج اىل يف اطـار مـا الاو علـى سطح املـكتب او حتـديـد نص  Ctrl + F4اغالق املسـتند النشط يف الربامج اليت
نسخ العنصر او نقله.
مستند.
ضمن
تسمح لك بـالتعامل مع عدة مسـتندات مفتوحة يف
بداية الكلمة السابقة.
عنصر
او
لربنامج
اختصار
اذا اردنا عمل مفتاح
نفس الوقت.
 + Ctrlالـسـهم اىل االسفـل نقل نقـطـة االدراج اىل  Ctrl + Aحتديد الكل.
ctrlمع
+
shift
املفتاحني
باستخدام
معني نقوم
Alt + tabالتبديل بني العناصر املفتوحة.
 F3البحث عن ملف او جملد.
بداية املقطع التالي.

رقيقة حترض
األعصاب كيميائيا
على إعادة البصر
للكهول
طور علماء جامعة ستانفورد
االمريكية رقيقة إلكرتونية
جديدة تعمل على تبديل كمية
النواقل العصبية على مستوى
النيورونات (اخلاليا العصبية)
املوجودة يف العني ،وهذا من شانه
اعادة البصر لدى الكهول الذين
يعانون من اضطرابات
الشبكية الكهلية العائدة اىل
التقدم يف العمر .ويعتقد العلماء
بان هذه الرقيقة اجلديدة ميكن
ان ختدم كشبكية صناعية لدى
مرضى العيون ،او كجهاز الرسال
بعض العقاقري الدوائية اىل داخل
اجلسم ،خاصة الدماغ ملعاجلة
مرض باركنسون .وختتلف هذه
الرقيقة عن غريها من الرقائق
بانها ال تستخدم الطاقة
الكهربائية لتحريض االعصاب،
امنا تستخدم بعض املواد
الكيميائية اليت تلعب دور الناقل
العصيب الكيميائي بني اخلاليا.
وهذه الطريقة يف االتصال
العصيب اكثر فعالية من النقل
الكهربائي ،خاصة يف خاليا
الدماغ وخاليا العني .وكان
العلماء يعتقدون ان انتاج اجهزة
ناقلة للمواد الكيميائية بني
اخلاليا مسألة شبه مستحيلة،
خاصة ان نسبة املواد الكيميائية
املنتقلة بني اخلاليا قليلة جدا،
لكن علماء ستانفورد بينوا ان
ذلك وارد.
وبنى الفريق املذكور رقيقة
كومبيوترية حتتوي على اربع
فتحات للسيطرة على بيئة
شبيهة بالوسط املوجودة فيه
اخلاليا العصبية .واستطاع
الباحثون التحكم بالرقيقة
إلكرتونيا ،حيث ميكن حتريض
الرقيقة على افراز مواد
كيميائية ناقلة عن طريق
االنتشار الكيميائي التفاضلي.
وراقب العلماء ردة فعل اخلاليا
العصبية عن طريق مادة
صباغية ميكن رصدها باالشعة.
اضافة لذلك فان الرقيقة لديها
قدرة على امتصاص املواد
الكيميائية الزائدة لكي ال حيدث
تسمم عصيب .رغم ان الرقيقة
ميكن استخدامها يف الكثري من
االحباث العلمية واجملاالت
السريرية ،اال ان الباحثني ركزوا
على امراض العني االستحالية
الناجتة عن التقدم بالعمر اليت
تعترب املسبب االول للعمى لدى
الكبار .وحتدث الرؤية لدى
الناس االصحاء عندما حتول
اخلاليا احلساسة للضوء ،املوجات
الضوئية اىل اشارات كهربائية
تنتقل اىل الدماغ عن طريق
العصب البصري .وهذا حيدث
بشكل اساسي يف الطبقة
اخلارجية للعصب ،وهي طبقة
مغلفة بغشاء رقيق يقوم بهذه
املهمة ،لكن هذه الطبقة تتالشى
يف االمراض االستحالية ،وتؤدي
اىل موت اخلاليا العصبية .ويفقد
املريض الرؤية احمليطية .لكن،
وجد ان  % 80من املرضى
لديهم خاليا عصبية فعالة
وميكن استعادة البصر لديهم من
خالل اجراء زراعة اخلاليا .اما
بقية املرضى ،ونسبتهم ،% 20
فاحلل االمثل هلم هو اجراء
زراعة رقيقة إلكرتونية.

