
 
 
 

 
 

 
 

 
  
  
  

  تطوير مناهج الرياضيات يف ضوء  بعض االجتاهات العاملية احلديثة 
  وأثره على اإلبداع يف الرياضيات وامليل حنوها
  لدى طالب الصف األول من املرحلة الثانوية
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  البحثملخص 
 

شهدت مناهج الرياضيات في السنوات األخيرة تطورات وتغيرات سريعة ، حيث قامت كثيـر مـن الـدول مثـل                    
الواليات المتحدة األمريكية وإنجلترا واليابان بإعادة النظر في مناهج الرياضيات بها لتفي بحاجـات مجتمعاتهـا                

 أهمية تطوير مناهج الرياضيات بالمرحلة الثانوية       وبالرغم من . وتطلعاتها نحو التقدم والرقي خالل األلفية الثالثة        
إال أن هناك قصورا في االهتمام باالتجاهات العالمية الحديثة مما أدى إلى ضعف اإلبداع في الرياضـيات والميـل                  

  .نحوها لدى طالب الصف األول من المرحلة الثانوية 
نحوها لدى طالب الصف األول الثانوى من خـالل  البحث الحالى تنمية اإلبداع فى الرياضيات والميل    وقد استهدف   

  .تصور مقترح لتطوير مناهج الرياضيات فى ضوء بعض االتجاهات العالمية الحديثة 
وتتضح العالقة بين اإلبداع فى الرياضيات والميل نحوها واالتجاهات العالمية الحديثة لتطوير مناهج الرياضـيات               

 فراغ بل له متطلبات و من أهم هذه المتطلبات حب الرياضيات ؛ حيث ال               فى أن اإلبداع فى الرياضيات ال يأتى من       
يمكن اإلبداع فى أى شيء إال بحبه أوالً ، وحب الرياضيات أيضاً له متطلبات من أهمهـا اإلحـساس بـالنواحى                     

اضيات الجمالية فيها ، وهذا مفقود فى مناهج الرياضيات بوضعها الحالى ، ومن هنا يتضح أن تطوير مناهج الري                 
  .من أهم متطلبات تنمية اإلبداع فى الرياضيات والميل نحوها 

واقتصرت الدراسة على عينة من طالب الصف األول الثانوى بمدرسة عزبة البرج الثانوية المـشتركة ومدرسـة           
 طالـب   ٥٣ طالب وطالبة ، مـنهم       ١٠٥رأس البر الثانوية المشتركة بمحافظة دمياط ، وكانت العينة مكونة من            

  ) .مجموعة ضابطة (  طالب وطالبة ٥٢، ) مجموعة تجريبية ( البة وط
تم إعداد اختبار لقياس اإلبداع فى الرياضيات و مقياس للميل نحوها ، وتم تطبيق اختبار اإلبداع  و مقياس الميل                    

م واضـعى  على عينة البحث تطبيقاً قبلياً فالحظ الباحث ضعف اإلبداع فى الرياضيات والميل نحوها لضعف اهتمـا   
المناهج باالتجاهات العالمية الحديثة لتطوير مناهج الرياضيات ومن أهمها تضمين بعض النواحى الجماليـة فـى                

  .مناهج الرياضيات التى من الممكن أن تحبب الطالب فى مادة الرياضيات وتساعدهم على اإلبداع فيها 
 فى مدرستى عزبة البرج الثانوية المشتركة       تم تطبيق التصور المقترح بمساعدة مجموعة من مدرسى الرياضيات        

ومدرسة رأس البر الثانوية المشتركة ، وقد تعاون المعلمون مع الباحث بتشجيع من إدارتى المدرستين ، وتعلمت                 
المجموعة التجريبية باستخدام التصور المقترح الذى أعاد فيه الباحث صياغة بعـض الوحـدات الجديـدة مثـل                  

ندسة الفراكتال والرياضيات الوظيفية باستخدام توليفة من بعض طرق التدريس المتنوعة       التوبولوجى الهندسى وه  
مثل االكتشاف والعروض العملية وحل المشكالت وبعض األنشطة المصاحبة للمادة بهدف تحبيب الطالب فى مادة               

  .الرياضيات ومساعدتهم على اإلبداع فيها 
اس الميل نحوها بعدياً على طالب عينة البحث لدراسة أثـر تطبيـق             تم تطبيق إختبار اإلبداع فى الرياضيات ومقي      

  .بعض وحدات التصور المقترح على اإلبداع فى الرياضيات والميل نحوها لدى هؤالء الطالب 
  :  إلى مجموعة من النتائج أهمها البحثتوصل 

علمـت باسـتخدام التـصور      التى ت (  يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية            -١
ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة فى التطبيق البعدى الختبار اإلبداع فى الرياضيات لـصالح              ) المقترح  

  .طالب المجموعة التجريبية 



 ج 

التى تعلمـت باسـتخدام التـصور       (  يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية            -٢
درجات طالب المجموعة الضابطة فى التطبيق البعدى لمقياس الميل نحو الرياضيات لـصالح             ومتوسط  ) المقترح  

 .طالب المجموعة التجريبية 
 يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية فى التطبيق القبلى ومتوسط درجاتهم                -٣

 .  لصالح التطبيق البعدى فى التطبيق البعدى الختبار اإلبداع فى الرياضيات ، وذلك
 يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية فى التطبيق القبلى ومتوسط درجاتهم                -٤

 .فى التطبيق البعدى لمقياس الميل نحو الرياضيات ، وذلك لصالح التطبيق البعدى 
وعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي       حجم التأثير الناتج من الفرق بين متوسطي درجات طالب المجم          -٥

  .الختبار اإلبداع فى الرياضيات دال إحصائيا 
 حجم التأثير الناتج عن الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدي                -٦

  .لمقياس الميل نحو الرياضيات دال إحصائيا 
  .علية التصور المقترح فى تنمية اإلبداع فى الرياضيات والميل نحوها ويمكن إرجاع تلك النتائج إلى فا

وفى ضوء تلك النتائج يوصى الباحث بتطوير مناهج الرياضيات فى ضوء االتجاهات العالمية الحديثة ، والتى من                 
 الطالـب   أهمها بناء وحدات جديدة فى التوبولوجى الهندسى وهندسة الفراكتال والرياضيات الوظيفية بحيث يشعر            

بجمال الرياضيات فيحبها ومن ثم يكون قادراً على اإلبداع فيها ، كما يوصى الباحث بالتنويع فى طرق التـدريس                   
داخل حجرة الدراسة حسب الموضوع الذى يتم تدريسه ، فعند تدريس المفاهيم مـثالً ينبغـى اسـتخدام طريقـة                    

استخدام أسلوب االكتشاف ، وعند تدريس المهـارات    العروض العملية ، وعند تدريس التعميمات الرياضية ينبغي         
الرياضية ينبغى استخدام أسلوب حل المشكالت مع المناقشة والحوار والعصف الذهنى ، وعند التقويم للتشخيص                
والعالج يطلب المعلم من التالميذ حل المسائل فى ورقة بنظام ، ويتم جمع األوراق فى نهاية الحصة ، ويراجعهـا                  

الحصص بحيث يتم تصويب أخطاء التالميذ وكتابة التوجيهات واإلرشادات ، وإثابة من يصيب بكتابـة               المعلم بين   
، ويتم هذا يومياً بحيث يشجع المعلم تالميذه على تجميع األوراق المصححة يوميـاً علـى                ) للتعزيز  ( كلمة ثناء   

  .التقويم النهائى وهو االختبار التحريري مدار العام الدراسى داخل ملف إنجاز للتقويم البنائى الذى ال يغنى عن 
كما يوصى الباحث بأن يهتم المعلم بالربط بين الرياضيات وبيئة التلميذ حتى ال ينصرف التلميذ عن دراسة مـادة                   
الرياضيات ، ويوصي الباحث واضعي المناهج بإضافة أنشطة مصاحبة للمادة داخل الكتب الدراسية يؤديها التلميذ               

علم حتى يكتشف التلميذ المعلومة الرياضية بنفسه بدالً من تلقينها على يد المعلم ، وعلى واضعي               تحت إشراف الم  
  .المناهج مراعاة ضرورة ربط الرياضيات بالبيئة في الكتب المقررة 

واستمرارا للجهد المبذول في البحث الحالي يقترح الباحث مستقبالً إن شاء اهللا أن تهـتم الدراسـات والبحـوث                   
ير مناهج الرياضيات بكليات التربية في ضوء االتجاهات العالمية الحديثة ودراسة فاعليتها في تنمية مهارات              بتطو

                                                 .تدريس الرياضيات لدى معلمي المستقبل 
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تطوير مناهج الرياضيات في ضوء بعض االتجاهات العالمية الحديثة وأثره على اإلبداع في الرياضـيات               

  .والميل نحوها لدى طالب الصف األول من المرحلة الثانوية 
  جامعة عين شمس –كلية التربية   

 
 

لرياضيات والميل نحوها لدى طالب الصف األول من المرحلة الثانوية باستخدام تصور            تنمية اإلبداع في ا   
  مقترح لتطوير مناهج الرياضيات في ضوء بعض االتجاهات العالمية الحديثة 

 
 

 على عينة من طالب الصف األول الثانوي بمدرسة عزبة البرج الثانوية المشتركة ومدرسة         البحثاقتصر  
 ٥٣ طالب وطالبـة مـنهم       ١٠٥بر الثانوية المشتركة بمحافظة دمياط ، وكانت العينة مكونة من           رأس ال 

  ) .مجموعة ضابطة (  طالب وطالب ٥٢، ) مجموعة تجريبية ( طالب وطالبة 
 

 
  وية  أعد الباحث قائمة ببعض االتجاهات العالمية الحديثة لتطوير مناهج الرياضيات بالمرحلة الثان-١
  . قام الباحث بعرض تلك االتجاهات على محكمين وتعديلها حتى وصلت إلى صورتها النهائية -٢
  . تم تحديد مدى توافر تلك االتجاهات في مناهج الرياضيات من خالل تحليل هذه المناهج -٣
لخطـوة   وضع الباحث تصورا مقترحا لتطوير مناهج الرياضيات بالمرحلة الثانوية في ضوء نتـائج ا   -٤

السابقة من خالل تحديد كل من األهداف والمحتوى واستراتيجيات التدريس واألنشطة والوسائل وأساليب             
  .التقويم 

   اختار الباحث بعض وحدات التصور المقترح ، وتم إعدادها في ضوء االتجاهات الحديثة -٥
لباحث بتطبيق تلك األدوات قبليا  تم إعداد اختبار لإلبداع في الرياضيات ومقياس للميل نحوها ، وقام ا-٦

  .لتعرف أثر تطبيق التصور المقترح على اإلبداع في الرياضيات والميل نحوها وبعديا 
 
 
 
 



 ذ 

 
إلى فاعلية التصور المقترح في تنمية اإلبداع فـي الرياضـيات لـدى طـالب                توصل البحث    -١

  .المجموعة التجريبية 
  .صور المقترح في تنمية الميل نحو الرياضيات لدى هؤالء الطالب  توجد فاعلية للت-٢

وفي ضوء تلك النتائج يوصي الباحث بتنمية اإلبداع في الرياضيات ، والميل نحوها من خالل االتجاهات                
العالمية الحديثة لتطوير مناهج الرياضيات والتي من أهمها بناء وحدات مقترحة من التوبولوجي الهندسي 

  .لفراكتال والرياضيات الوظيفية بحيث يتذوق الطالب جمال الرياضيات فيحبها ويبدع فيها وهندسة ا
 
 

 
  مدرس رياضيات بمديرية التربية والتعليم بدمياط 
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  قائمــة احملتويــــــات

  

  رقم الصفحة  احملتويــــــــــــــــــــــــات
  ب  صفحة العنوان 
 ت  راهرسالة دكتو 
 ج –ث   ملخص البحث  
 خ –ح   شكر وتقدیر  
  ذ –د   البحث مستخلص  
 ش -ر  قائمة المحتویات  
   

–  )اإلطار العام للبحث(الفصل األول  
  ٤ – ٢  المقدمة   
  ٤  مشكلة البحث  
 ٤   البحث أھداف  
  ٥   البحثأھمیة  
 ٥  فروض البحث  
  ٥   البحثحدود  
  ٦   البحثتحدید مصطلحات  
 ٧ – ٦  ءات البحث إجرا   

    
–  )اإلطـــــار النظـــــــرى ( الفصل الثانى  

  ٢٣ – ٩  .االتجاھات العالمیة الحدیثة لتطویر مناھج الریاضیات   
  ٣١ – ٢٣  .اإلبداع فى الریاضیات   
  ٤٥ – ٣٢  .المیل نحو الریاضیات   

  
–  )أدوات البحث و إجراءاته ( الفصل الثالث   

 اد قائمة ببعض االتجاھات العالمیة الحدیثة لتطویر مناھج إعد
   ٤٨ – ٤٧  .الریاضیات بالمرحلة الثانویة 

  ٦٢ – ٤٨  . تحدید مدى توافر االتجاھات الحدیثة في مناھج الریاضیات   
  إعداد اختبار لقیاس اإلبداع فى الریاضیات لدى طالب الصف

  . األول الثانوى 
٦٥ – ٦٢   

 ٦٨ –٦٥  .یل نحو الریاضیات لدى ھؤالء الطالب إعداد مقیاس للم   



 ز 

    
–  )اإلطار التجريبي ( الفصل الرابع  

  ٧٠  تحدید التصمیم التجریبى   
  ٧٠  اختیار مجموعة البحث   
  ٧٢ – ٧٠  ضبط متغیرات البحث   
  ٧٣ – ٧٢  تنفیذ تجربة البحث   
  ٧٤ – ٧٣  مالحظات أثناء القیام بعملیة التدریس   
    

–  )نتائج البحث والتوصيات ( فصل اخلامس ال 
  ٧٨ – ٧٦  إجابة السؤال األول   
  ٧٨  إجابة السؤال الثانى   
  ٧٩  إجابة السؤال الثالث   
 ٨٢ – ٧٩  إجابة السؤال الرابع   
 ٨٧ – ٨٢  إجابة السؤال الخامس   
  ٨٨ – ٨٧  تفسیر النتائج   
  ٨٨   الحالي البحثماذا قدم   
 ٨٩  ترحات التوصیات والمق   
    

 – 
 – 

 – 
 i - v 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 س 

  
  قائمـــــــة اجلـــــداول

  
ستطالع الرأى حول مدى توافر االتجاهات العالمية الحديثة فـى منـاهج            نتائج تطبيق ا  ) ١ (

  .الرياضيات لطالب المرحلة الثانوية  

مصفوفة المدى والتتابع المقترحة في ضوء بعض االتجاهات الحديثة لتطـوير منـاهج             ) ٢ (
–  .الرياضيات للمرحلة الثانوية  

  .د اإلبداع والنسب المئوية لكل بعدتوزيع مفردات االختبار على أبعا ) ٣(  

  .نتائج درجات التطبيق القبلى لمجموعتى البحث فى اختبار اإلبداع فى الرياضيات  ) ٤(  
  .نتائج درجات التطبيق القبلى لمجموعتى البحث فى مقياس الميل نحو الرياضيات  ) ٥(  

تجاهات العالمية الحديثة فى منـاهج      نتائج تطبيق استطالع الرأى حول أهمية بعض اال        ) ٦( 
  .الرياضيات لطالب المرحلة الثانوية  

  لدراسـة الداللـة اإلحـصائية للفـروق بـين      ) T- Testت ( نتائج استخدام اختبار ) ٧( 
متوسطى درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فـي التطبيـق البعـدى             

  .رف على اتجاه الفرق الختبار اإلبداع فى الرياضيات والتع
 

  .توضيح الداللة العملية لحجم األثر في التطبيق البعدى  الختبار اإلبداع فى الرياضيات) ٨ ( 
  لدراسة الداللـة اإلحـصائية للفـروق بـين      T – Test )ت( نتائج استخدام اختبار  ) ٩( 

ياضيات قبل تجريـب  متوسطى درجات طالب المجموعة التجريبية في اختبار اإلبداع فى الر    
  التصور المقترح  وبعده

 

توضيح  المتوسط الحسابى لدرجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلى            ) ١٠( 
  والبعدى الختبار اإلبداع فى الرياضيات وكذلك نسبة الكسب المعدل لبالك 

ـ  ) T- Testت ( نتائج استخدام اختبار ) ١١(  صائية للفـروق بـين     لدراسة الداللـة اإلح
متوسطى درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فـي التطبيـق البعـدى             

  لمقياس الميل نحو الرياضيات والتعرف على اتجاه الفرق
 

  توضـــيح الداللـــة العمليـــة لحجـــم األثـــر فـــي التطبيـــق البعـــدى ) ١٢(
  لمقياس الميل نحو الرياضيات  

  لدراسة الداللـة اإلحـصائية للفـروق بـين      T – Test )ت( بار نتائج استخدام اخت) ١٣(
متوسطى درجات طالب المجموعة التجريبية في مقياس الميل نحو الرياضيات قبل تجريـب             

  .التصور المقترح وبعده 
 

المتوسط الحسابى لدرجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلـى والبعـدى      ) ١٤(
  .الرياضيات وكذلك نسبة الكسب المعدل لبالك لمقياس الميل نحو  

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة         ) ١٥ (
الختبار اإلبداع فـى الرياضـيات ومقيـاس        ) القبلى و البعدى  ( في كل تطبيق من التطبيقين      

  .الميل نحوها 
 



 ش 

  قائمــــة باملالحــــــق
  

  
   ١٠٠ -٩٩  .قائمة باالتجاھات العالمیة الحدیثة فى مناھج الریاضیات  )١(

ول )٢( تطالع رأى ح ةاس ض أھمی ى   بع ة ف ة الحدیث ات العالمی  االتجاھ
   ١٠٥ – ١٠١  .مناھج الریاضیات لطالب المرحلة الثانویة 

ول  ا )٣( تطالع رأى ح ى     س ة ف ة الحدیث ات العالمی وافر االتجاھ دى ت م
   ١١١ – ١٠٦  .مناھج الریاضیات لطالب المرحلة الثانویة 

ررة    )٤( یات المق اھج الریاض وى من ل محت   تحلی
  ١١٧ – ١١٢   .  على طالب الصف األول الثانوى 

الوحدات التجریبیة من التصور المقترح لتطویر مناھج الریاضیات         )٥(
ة       ة الحدیث ات العالمی ض االتجاھ وء بع ى ض الب   ( ف رح لط اب مقت كت

  ).الصف األول الثانوى 
١٥٧ – ١١٨   

رح    )٦( صور المقت ن الت ة م دات التجریبی دریس الوح م لت ل المعل دلی
ة            ة الحدیث ض االتجاھات العالمی    لتطویر مناھج الریاضیات فى ضوء بع

  )ى دلیل مقترح لمعلمى طالب الصف األول الثانو( 
١٩٥ – ١٥٨   

ن    )٧ ( صف األول م الب ال دى ط یات ل ى الریاض داع ف ار اإلب اختب
   ٢٠٢ – ١٩٦  .المرحلة الثانویة 

مقیاس المیل نحو الریاضیات لدى طالب الصف األول من المرحلة  )٨(
   ٢٠٧ – ٢٠٣  .الثانویة 

   ٢٠٨   . على أدوات البحثالمحكمینقائمة بأسماء السادة  )٩(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 




