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  ملخص الرسالة

الختبـــار مســتويات التفكــري اهلندســي يف ضــوء منـــوذج إىل إجيــاد دالالت الصــدق و الثبــات  الدراســة هــدفت  

الـذي أعدتـه جامعـة شـيكاغو وهـو االختبـار .  لطالب الصف الثاين ثـانوي يف مدينـة مكـة املكرمـة) فان هيل(

وتكـون جمتمـع الدراسـة ، هلـذه الدراسـة  املقـارن - التحليلـي استخدم الباحـث املـنهج وقد  .م  ١٩٨١عام يف 

ومت ، هــــ  ١٤٣٥/  ١٤٣٤لعـــام الدراســـي مـــن طـــالب الصـــف الثـــاين ثـــانوي يف مـــدارس مدينـــة مكـــة املكرمـــة ل

وقـــد قـــام الباحـــث مبطابقـــة النســـخة . طالبـــاً مـــنهم )  ٥٢٠( مـــن  عشـــوائيةة يـــطبقتطبيـــق االختبـــار علـــى عينـــة 

متتـع االختبـار وتوصلت الدراسـة إىل  ) .م٢٠٠٥(ودراسة الشويخ ) ه١٤٢٤( املرتمجة لألداة يف دراسة احلريب

  يــز يتمالمعامــل مــدى و )  ٠,٨٨ــــــــــ ٠,١٢( مبــدى تــراوح بــني وبة الصــع/بتــدرج واســع مــن معــامالت الســهولة 

 فقــرة،) ٢٥(بلــغ ) ٠,٤(، كمــا أن عــدد الفقـرات الــيت تزيــد معــامالت صـعوبتها عــن )١ – ٠,٤٥(تـراوح بــني 

دالئل صـدق جيـدة  تتوفر و  ،  )٠,٢٥ – ٠,١(تراوح بني  تباين الفقراتمدى و ، %) ١٠٠(وبنسبة مئوية 

مفــردات االختبــار مــع الدرجــة الكليــة  تراوحــت قــيم معــامالت ارتبــاطفقــد لــه بعــد تطبيقــه علــى عينــة الدراســة 

املســــتخرجة الختبــــار  ارتفــــاع مؤشــــرات الثبــــاتو ،  ) ٠,٦٧ - ٠,٤٤( بــــني للبعــــد الــــذي تنتمــــي إليــــه املفــــردة

تراوحت قيم معـامالت ارتبـاط بريسـون بـني درجـات التطبيقـني األول والثـاين حيث  مستويات التفكري اهلندسي

حســب اخــتالف احملــاور  االختبــار علــى الدراســة عينــة  معــايري األداء ألفــرادريتــوفومت  .) ٠,٧٢ -٠,٦٩(مــن

، وميكـن اسـتخدام تلـك املعـايري  والـدرجات املعياريـة والـدرجات التائيـة الرتب املئينيةباستخدام وللدرجة الكلية 

 حســب الدراســة عينــة درجــات متوســطات بــني اختالفــات وجــود عــدمو . تحديــد أداء األفــراد علــى االختبــار ل

ومتــت مناقشــة هــذه النتــائج يف ضــوء  . )مقــررات حكوميـة – تقليــدي حكوميــة –تقليــدي  أهليــة( املدرســة نـوع

    .األدب املتاح يف هذا اال 
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AbstractAbstractAbstractAbstract    

This study aimed to identify the significances of reliability and 

validity of the test of geometrical thinking levels in the light of 

( Van Hiele Model) for Makkah secondary schools students. This 

test was prepared by Chicago University in 1981. The researcher 

used the comparative analytical method. The study population 

consisted of Makkah Secondary school students in the academic 

year 1434/1435 . The test was applied on a Stratified  random 

sample consists of (520) students. The resrecaher matched the 

translated copy of the toll in AL- Harbi study (1424 ), as well as 

Al-Showaikh study (2005). The study reached to that the test is 

characterized by easiness and difficulty indexes with a rate ranged 

between (0.12 0.88 ــــ), and the rate of discrimination index ranged 

between (0.45 1 ــــ). Furthermore, the clauses which difficulty 

indexes are more than (0.4) reached to (25) clauses with rate of 

(100%). The rate of clauses variation ranged between (0.1 0.25 ــــ), 

and its validity significances were available after its application on 

the study sample. The values of test item correlations with the total 

score of the domain ranged between (0.44 067 ــــ). The reliability 

indexes that have been extracted of the geometrical thinking skills 

are raised. The values of Pearson correlation coefficient among the 

first and second application ranged between (0.690.72ــــ). The 

performance criteria of the study sample on the test are provided in 

accordance with the difference of domains, and for the total score 

by using standard scores. These criteria can be used to specify the 

performance of the study sample in the test. Furthermore, there are 

no differences among the scores averages of the study sample in 

accordance with (traditional private- public private- public  credit 

courses). These results are discussed in the  light of the available 

literature in this field.   
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  اءــــــدإھ
  

  إلـــــــــــــــــــى

  حفظه هللا        دي واجتھادي أبي مصدر جِ   

  هللا احفظھ          أمي من لم أوفھا حقھا     

هللا الذين تحملوا  زوجتي وبناتي رعاھم

  انشغالي و ارتباطي وتقصيري معھم 

  م4ئي وكل من ساعدنيجميع معلمي وز

  كل خير عني جزاھم هللا                       

إليھم جميعاً أقدم لھم ھذا الجھد المتواضع 

عسى هللا سبحانه وتعالى أن يتقبله بقول 

  .حسن 

   

  جـ
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  شكر وتقدير

الذي يسر العلم هلذه األمة وجعلها أمة العلم وأنـزل أول كلمـة يف كتاـا كلمـة ، احلمد هللا املوفق لكل خري 

فاحلمـد لـه محـداً يـوايف ، " قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون " وفضل أهل العلم وقال "  اقرأ " 

  .حممد وعلى آله وصحبه مصباح الظالم  والصالة والسالم على سيد األنام سيدنا، نعمه ويكافئ مزيده 

ربيـع سـعيد طـه أسـتاذ علـم اإلحصـاء بقسـم / الـدكتور األسـتاذ أتقدم بوافر الشكر وعظيم االمتنـان لسـعادة

الـذي تعلمـت منـه حسـن وإتقـان العمـل يف تواضـع وأدب ، علم النفس جبامعة أم القرى املشرف علـى الرسـالة 

  .  جزيل الشكر والتقديرورأيت منه احلرص والنصح فله مين، جم 

/ وأتقــدم باالمتنــان الكبــري لصــاحيب الســعادة عضــوي جلنــة مناقشــة اخلطــة كــال مــن ســعادة األســتاذ الــدكتور 

عضـــوي هيئـــة التـــدريس جبامعـــة أم وليـــد     مســـعود / وســـعادة األســـتاذ الـــدكتور  محـــد حممـــد احلســـن العـــوضأ

  .تقدير والعرفانلفلهما كل اة ألسري يف دراسيت وفق خطة علمية اللذان أبديا مالحظات قيم، القرى

محـد حممـد أ /الدكتور سعادة األستاذ كما أتقدم بالشكر واالمتنان لصاحيب السعادة عضوي جلنة املناقشة 

عضــوي هيئــة التــدريس جبامعــة أم القــرى  عبدربــه مغــازي ســليمان/  الــدكتور وســعادة األســتاذ  احلســن العــوض

مـــن خـــالل آرائهمـــا الســـديدة وتوجيهامـــا النـــرية الـــيت ، ا بقبـــول مناقشـــة هـــذه الرســـالة وإثرائهـــا علـــى تفضـــلهم

  .أسهمت يف إخراجها ذه الصورة 

عبـــداهللا أمحـــد العطـــاس الـــذي كـــان لـــه الفضـــل يف .كمـــا أقـــدم شـــكري وتقـــدير ألخـــي الـــدكتور الفاضـــل د

  .ل احملبة والتقدير فله مين ك، تشجيعي ودعمي املتواصل وتقدمي النصح واإلرشاد 

أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من ساعدين أو قدم يل دعماً معنويـاً أو وجهـين بكلمـة أو نبهـين هلفـوة أو دلـين و 

علــى تقصــري ممــن مل يتســع اــال لــذكرهم فلهــم مــين مجيعــاً جزيــل الشــكر وصــادق الــدعاء بــأن يــوفقهم اهللا يف 

  .آمني ...الدارين 
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  قائمة المحتويات

  الصفحة  الموضوع        

  أ  ملخص الدرسة

  ب  ترجمة الملخص

  جـ  اھداء

  د  الشكر والتقدير

  ھـ  قائمة المحتويات

  ز  قائمة الجداول

  ط  قائمة ا$شكال

  ي  قائمة الم'حق

  الفصل ا$ول
  ) مدخل إلى الدراسة ( 

  ٢  مقدمة

  ٤  مشكلة الدراسة وتساؤ,تھا

  ٥  الدراسةأھداف 

  ٥  الدراسة أھمية

  ٦  مصطلحات الدراسة

  ٧  حدود الدراسة

  الفصل الثاني
  )ا8طار النظري والدراسات السابقة ( 

  ٩  ا8طار النظري  

  ٩  مفھوم الثبات

  ١١  معامل الثبات

  ١١  أنواع معام'ت الثبات

  ١٢  طرق تقدير معام'ت الثبات

  ١٨  القيمة المقبولة لمعامل الثبات

  ١٩  مؤشر الثبات

  ١٩  العوامل المؤثرة في معامل الثبات

  ٢١  الصدق

  ٢١  مفھوم الصدق

  ٢٣  طرق التحقق من صدق ا,ختبار

  ٢٨  العوامل المؤثرة على صدق ا,ختبار

  ٢٨  الخلفية النظرية لمستويات التفكير الھندسي 

  ٢٨  أفكار بياجيه

  ٣٠  نظرية فان ھيل

  ٣٧  ھيلا,ستنتاج حول أفكار بياجيه ونظرية فان 

  ھـ
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  ٣٧  الدراسات السابقة
الدراسات التي استخدمت أداة جامعة شيكاغو لقياس :  أو,ً 

  مستوى التفكير الھندسي 
٣٨  

   ٤٤  دراسات استخدمت أدوات أخرى: ثانياً 

  ٤٦  التعليق على الدراسات وا$بحاث السابقة

  الفصل الثالث
  منھج وإجراءات الدراسة

  ٥٠  منھج الدراسة

  ٥٠  الدراسةمجتمع 

  ٥١  عينة الدراسة 

  ٥١  أداة الدراسة

  ٥٢  إجرتءات الدراسة

  ٦٣  ا$ساليب ا8حصائية

  الفصل الرابع

  ٦٤  عرض ومناقشة النتائج

  
  الفصل الخامس

  

  ٨٥  ملخص النتائج

  ٨٨  التوصيات 

  ٨٨  المقترحات

  ٨٩  المراجع

  ٩٣  الم'حق
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  قائمة الجداول

  الصفحة رقم  الجدول  رقم الجدول

١  
معام(ت ارتباط مستويات التفكير الھندسي لفان ھايل با�ختبار 

  ٤٠    ككل

٢  
معام(ت ثبات مستويات اختبار التفكير الھندسي لفان ھايل 

  وا�ختبار ككل
٤٠  

٣  
معام(ت الثبات العادي والمعدل لكل مستوى من مستويات 

  ا�ختبار وا�ختبار الكلي
٤٤  

  ٤٥  معامل ا�رتباط ود�لته بين كل مستوى وا�ختبار ككل  ٤

٥  
ملخص أساليب الصدق والثبات المستخدمة في الدراسات 

  السابقة
٤٧  

  ٥٠  توزيع مجتمع الدراسة  ٦

  ٥١  توزيع العينة وأعداد الط(ب  ٧

٨  
 التفكير الصعوبة لفقرات اختبار مستويات –معام(ت السھولة 

  للعينة ا�ستط(عية )ھيل فان( نموذج ضوء في الھندسي 
٥٤  

٩  
 في الھندسي  التفكير معام(ت تمييز فقرات اختبار مستويات

  للعينة ا�ستط(عية )ھيل فان( نموذج ضوء
٥٥  

١٠  
 ضوء في الھندسي  التفكير تباين فقرات اختبار مستويات

  للعينة ا�ستط(عية )ھيل فان( نموذج
٥٦  

١١  
معام(ت ا�رتباط الثنائي المنصف للسلسلة بين فقرات ا�ختبار 

  مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه الفقرة  
٥٨  

١٢  
معام(ت ا�رتباط الثنائي المنصف للسلسلة بين فقرات ا�ختبار 

  مع الدرجة الكلية ل(ختبار 
٥٩  

  ٥٩  الصدق التمييزي للعينة ا�ستط(عية  ١٣

١٤  
معام(ت ارتباط بيرسون بين درجات اVبعاد وبعضھا  ودرجات 

  كل بعد مع الدرجة الكلية ل(ختبار
٦٠  

  ٦١  معام(ت ارتباط بيرسون بين درجات التطبيقين اVول والثاني  ١٥

  ٦٢   جتمان وسبيرمانمعام(ت ارتباط   ١٦

  ٦٢  معام(ت الفا كرونباخ لثبات العينة ا�ستط(عية  ١٧

١٨  
 مستويات اختبار  العينة الكلية على درجات توزيع خصائص

  ).ھيل فان( نموذج ضوء في الھندسي التفكير
٦٦  

١٩  
 العينة الكلية حسب نوع التعليم على درجات توزيع خصائص

  ).ھيل فان( نموذج ضوء في الھندسي التفكير مستويات اختبار
٦٨  

٢٠  

الدراسة  للمقارنة بين متوسطات درجات عينة ) ف(نتائج اختبار 
 في الھندسي التفكير مستويات اختبار حسب نوع التعليم على

  )ھيل فان( نموذج ضوء

٧٠  

٢١  
 التفكير الصعوبة لفقرات اختبار مستويات –معام(ت السھولة 

  للعينة اVساسية )ھيل فان( نموذج ضوء في الھندسي 
٧٢  
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٢٢  
 الھندسي في التفكير معام(ت تمييز فقرات اختبار مستويات

  للعينة اVساسية )ھيل فان( نموذج ضوء
٧٤  

٢٣  
 ضوء في الھندسي  التفكير تباين فقرات اختبار مستويات

  للعينة اVساسية )ھيل فان( نموذج
٧٥  

٢٤  

معام(ت ا�رتباط الثنائي المنصف للسلسلة بين فقرات ا�ختبار 
مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه الفقرة في العينة 

  اVساسية

٧٧  

٢٥  
معام(ت ا�رتباط الثنائي المنصف للسلسلة بين فقرات ا�ختبار 

  مع الدرجة الكلية ل(ختبار للعينة اVساسية
٧٧  

  ٧٨  الصدق التمييزي للعينة ا�ساسية  ٢٦

٢٧  
معام(ت ارتباط بيرسون بين درجات اVبعاد وبعضھا ودرجات 

  كل بعد مع الدرجة الكلية ل(ختبار للعينة اVساسية
٧٩  

٢٨  
معام(ت ارتباط بيرسون بين درجات التطبيقين اVول والثاني 

  للعينة اVساسية
٨٠  

  ٨١  جتمان وسبيرمانمعام(ت ارتباط   ٢٩

  ٨١  معام(ت الفا كرونباخ لثبات العينة اVساسية  ٣٠

٣١  
ودرجات معيارية  الرتب المئينيةالدرجات الخام وما يقابلھا من 

   ودرجات تائية 
٨٣  
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  قائمة ا$شكال

  رقم الصفحة  الشكل  رقم الشكل

  ١٢                   اVنواع المختلفة من معام(ت الثبات   ١

  ١٣      ا�سقرار معاملإجراءات تقدير قيمة    ٢
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  :مقدمة 

وحتـــاول كـــل دولـــة أن يكـــون هلـــا يـــد الســـبق يف التقـــدم ، وعلميـــاً فيمـــا بينهـــا حضـــارياً  الـــدولتتنـــافس    
ومــن هنــا جــاء االهتمــام بــالتعليم والنظريــات الرتبويــة وتطويرهــا وتطبيقهــا لتحظــى كــل ، والتميــز العلمــي 

  .دولة بالتميز والتفرد املنشود 

 مـن يـديجتر  علـم الرياضـيات" لـذا ومـن ضـمن االهتمامـات كـان االهتمـام بالرياضـيات حيـث إن    
 بـالتفكري تموـ ، العقلـي والتفكـري املنطـق علـى تعتمـد للبحـث طريقـة ابأـ متتاز ، البشري العقل إبداع
 الشـكل يـدرس الـذي ندسـةاهل علـم -منهـا   -....... تقليديـة فـروع جمموعـة مـن وتتكـون ،ه وأمناطـ

 ، موحدة لغة تستخدم متكامل نظام اأ على الرياضيات إىل نظريُ  فأصبح......... والفضاء واحلجم
  .)   ١٥ :م ٢٠٠٧ ،وعبابنة  زينة أبو"(  البعض اهببعض مرتبطة اهوفروع

 خـالل مـنأسـاليب التفكـري السـليمة  الطـالب تنمي عنـد يهف الرياضيات من مهم جزء ندسةاهلف     
وكثــرة التطــورات  املعرفــة كــم التســاع نتيجــة ندســةاهل يــةمهأ وتــزداد ، واحلقــائق العالقــات ربــط

 . واالستخدامات لفروع اهلندسة املختلفة 

 التفكـري تنميـة يف اهاسـتثمار  ميكـن الـيت اـاالت أفضـل مـن-   ندسـةاهل أي-   تعـد يهـف"         
 الدراسـية املـواد ودراسـة ، ةهـج مـن اليوميـة احليـاة مشـكالت ةهمواج على مهيساعد مما الطالب لدى
 تكتشـف واملعرفـة ،  للمعرفـة مـدخال يعـد فـالتفكري ، ندسـياهل مهتفكـري  وخاصـة أخـرى ةهـج مـن

 امـمــتــهاال اـنــاتـعـامـوج اـنــدارسـم لىـعـ حتمـتــي ذاـلـ  ، تفكـري الـبـ ةـــرفــعــامل حتصـيل ويسـتحيل ، بـالتفكري
 صورةـــب نيـمـــتعلــامل دىـــل رـيــفكــتـال اراتهــــم نـسيـــحـوت رــــويــتطـــل ةـــمــالئـمـال رصـفــــال رـيــــوفــتــب رـمــتـسـمـال
  . )  ٦٩ :م ٢٠٠٩ قانع،(  "  ادفةهـو  ةـمـظـنـم

 National  Council) املتحـدة   الس الوطين ملعلمي الرياضيات يف الواليات  وقد دعا     
of Teacher of Mathematics)    للهندسـة ،  كبـرياً  املدرسـية اهتمامـاً  الكتـب تـويل أن إىل

مل يتوقــف االهتمــام عنـــد هــذا احلــد ، بـــل  . م   ١٩٨٩أصـــدرها عــام  وذلــك مــن خــالل املعـــايري الــيت
 نشـرت الـيت   "املدرسـية مــبادئ ومعايـيــر الرياضـيات" ذلـك واضــحاً يف   ـداـــد بـــوقـ. استمر فيمـا بعـد 



٣ 

 اضـيات لطلبـةاهلندسـة واألعـداد جـوهر الري أساسـيات فيـه اعتـربت الـذي احلـدّ  م  إىل ٢٠٠٠  عـام
 . )م  ٢٠٠٦، الرحمي  (  األساسية املرحلة

 مت الـذي نمـوذجال املتعلمـني لـدى ندسـياهل التفكـري بتنميـة تمـتها الـيت احلديثـة اتهـاالجتا ومـن      
 Diana Van Hiele )غيلـدوف  يـله فـان ديانـا ؛ ولنـدينياهل نيثَ البـاحِ  قبـل مـن تطـويره

Geldof)  ،يـله فـان مـاري  اهـوزوج Marie Van Hiele )   ( ،وراهـتــدك يتـرسالـ يف 
 ةـــيــملــع مـلــعـتــال أن رةـــكــف لىـــع موذجـنـــال ومـقــيو  ، ولنـداه يف  م ١٩٥٧   امـــعــال رـــأواخ نيـتــلـصـفـنـم
 منفصـلة تفكـري وياتـمستـ وجـود ىنـيعـ مـا ، علمـــتــال ىنــــحــنــم يف زاتـــفــقد ـــوجــبـل ت متصـلة تـــســيــل

  ) .  م ١٩٩٥ ، مةسال(  ندسياهل التفكري يف وخمتلفة

وبـدأ االهتمـام ،  العـامل يف الرتبويني قبل من تماماها ندسياهل التفكري يل يفه فان منوذج لقي ولقد     
مث حلقهــــم األوربيــــون ويف بدايــــة الثمانينــــات مــــن القــــرن  –ســــابقاً  –ــــذه النظريــــة يف االحتــــاد الســــوفييت 

 يسـاعد هومعرفتـ همـهف ألن وذلـك ،العشرين بدأت الواليات املتحدة األمريكية باالهتمام ذه النظريـة 
 خـالل الطـالب مـرور ضـرورة للمعلمـني ويبـني ، املختلفـة املراحـل يف للطـالب ندسـةاهل تـدريس يف

 التعلـيم أن معرفـة الرياضـيات معلمـي علـى وأن ، األعلـى إىل األدىن مـن تصـاعديا تفكـري مسـتويات
 ال حبيث والطالب املعلم بني اللغوي باحلاجز يعرف ما إىل واالنتباه ، املستويات خالل للتقدم أساسي

  .الطالب تفكري مستوى من أعلى لغة املعلم يستخدم

 التفكري مستوى بقياس تمتها اليت السابقة الدراسات من كثري يف تمامهاال ذاه رهويظ       
 عفانة دراسةو  ،)  م ١٩٩٤(  خملوف كدراسة ، الدراسية املراحل خمتلف يف الطالب لدى ندسياهل
دراسة و  ، )م ٢٠٠٦(  ودراسة الرحمي  ،)  Knight, 2006( دراسة نايت و ،  )  م٢٠٠٢( 

 أشارت حيث ،) م  ٢٠١١( و دراسة نصور )  Aydin , 2009  &Halat (هلت وآيدين 
 يف يله فان منوذج تطبيق بضرورة وأوصت ، الطالب لدى اهلندسي التفكري مستوى تدين إىل اهنتائج
 التفكري مستوى قياس تناولت ودراسات ، ندسيةاهل املقررات وتقومي ، الرياضيات معلمي تطوير

 أن إىل شارتأوقد ،   يله لفان ندسياهل التفكري مبستويات اهومقارنت ، الطالب لدى ندسياهل
كدراسة  الطالب لدى التفكري مستوى وصف يف مفيدة يله لفان ندسياهل التفكري مستويات
  .) م  ١٩٩٤( خملوف 



٤ 

 املراحليف  الرياضيات معلمي على الضروري من هفإن السابقة الدراسات نتائج على وبناءً     
 آخر، إىل تفكري مستوى من االنتقال حلدوث يله لفان ندسياهل التفكري مستويات معرفة ، الضرورية
 ، الطالب يهإل وصل الذي ندسياهل التفكري مستوى وتقييم ، مهأفكار  ترتيب على الطالب ملساعدة

  .جديد ندسيه موضوع أي بشرح البدء قبل يهعل والبناء

، هيل ومن هنا جاء االهتمام ملعرفة أين موقع املتعلم بالنسبة ملستويات التفكري اهلندسي لفان    
فجاءت األمهية لتوفري األدوات املناسبة لتحديد مستوى املتعلم يف هذه املستويات بطريقة علمية مقننة 

  .  ليتمكن املهتمون بالتعامل معه بالطريقة املناسبة له ، 

لذا فإن الدراسة احلالية تسعى لتحقيق ذلك حيث دف إىل املساعدة يف توفري اختبار حيدد مستوى 
  .ملستويات التفكري اهلندسي " فان هيل " ندسي عند طالب املدارس وفق منوذج التفكري اهل

  مشكلة الدراسة وتساؤالتها 

حسب   - بدراسة تتعلق مبستويات التفكري اهلندسي ) هـ  ١٤٢٤، احلريب ( قام الباحث      
بية لالختبار لطالب الرياضيات يف كلية املعلمني حبائل واستخدم النسخة العر  -مستويات فان هيل 

بعد أن طابق بني هذه النسخة والنسخة األصلية باللغة اإلجنليزية  مث قام بتكييف االختبار ليتالءم مع 
  .  اتمع السعودي 

بدراسة مستوى التفكري اهلندسي حسب مستويات ) هـ  ١٤٣١، القرشي ( كما قام الباحث       
لطالب الرياضيات جبامعة ام القرى مستخدماً منوذج فان هيل الذي )   Van Hiele(  فان هيل 

  .   أعده احلريب 

حيث قامت بتطبيق سلسلة الشركة ، قامت وزارة الرتبية والتعليم بتطوير منهج الرياضيات      
وقد ُصممت دروس اجلزء اهلندسي ، هـ  ١٤٣٠بداية من العام الدراسي ، " ماجروهيل " األمريكية 

  .وفق نظرية فان هيل 

وألمهية حتديد ، فنجد هنا اقتصار النسخة املوجودة على جمتمع الطالب يف املرحلة اجلامعية      
 مستويات التفكري اهلندسي لطالب التعليم العام أجرينا هذه الدراسة  حماولة لبناء أداة ميكن التعرف



٥ 

سة  من خالل اإلجابة عن األسئلة بواستطها على مستويات التفكري اهلندسي لدى جمتمع الدرا
  :اآلتية

خبصائص فقرات  )هيل فان( منوذج ضوء يف اهلندسي التفكري هل يتمتع اختبار مستويات )١
 جيدة؟ 

بدالالت صدق  )هيل فان( منوذج ضوء يف اهلندسي التفكري هل يتمتع اختبار مستويات  )٢
 جيدة ؟

 ثبات بدالالت) هيل فان( منوذج ضوء يف اهلندسي التفكري مستويات اختبار يتمتع هل  )٣
 جيدة؟

 منوذج ضوء يف اهلندسي التفكري مستويات ما معايري األداء ألفراد عينة الدراسة على اختبار  )٤
  ؟ )هيل فان(

  :أهداف الدراسة 

  –دف الدراسة احلالية إىل استخراج دالالت الصدق والثبات الختبار مستوى التفكري اهلندسي     
  .لطالب الصف الثاين ثانوي يف  مدينة مكة املكرمة   –منوذج فان هيل  وفق

  :أهمية الدراسة 

توفري أدوات مناسبة لتحديد مستوى التفكري اهلندسي عند الطالب يساهم كثريًا يف حتديد  )١
 .أسلوب التدريس املناسب مما يساعد يف تطور هذا الفرع من الرياضيات 

يفيد هذا االختبار يف حتديد مستويات التفكري اهلندسي لطالب املرحلة الثانوية عموماً  )٢
ملا يرتتب على ذلك من استخدام اللغة الرياضية املناسبة مع ،والذي حيتاج إىل دقة وتأكد 

 . الطالب  
على مستويات  التعرف يف الرتبوي امليدان يف العاملني احلالية الدراسة نتائج تساعد أن يتوقع  )٣

 . الرتبوية الالزمة لتعليمهم   املواقف يف معهم التواصل الطالب يف اهلندسة  مما تسهل



٦ 

أول دراسة يف جمتمع مدارس طالب التعليم  –على حد علم الباحث  –تعترب هذه الدراسة  )٤
" فان هيل" العام يف اململكة العربية السعودية لتحديد مستويات التفكري اهلندسي وفق منوذج 

 .العاملي بعد التطوير اجلديد ملنهج الرياضيات يف الوزارة 
عند طالب التعليم " فان هيل " ُتِربز أمهية حتديد مستويات التفكري اهلندسي وفق منوذج  )٥

العام وخصوصًا بعد تطوير مناهج الرياضيات يف اململكة العربية السعودية حيث ُصمَمت 
  .  "فان هيل " دروس اهلندسة وفق نظرية  

  :مصطلحات الدراسة 

  :الصدق   -١

أي يقيس الوظيفة اليت أعد ، االختبار الصادق هو الذي يقيس ما أعد من أجل قياسه فعًال     
ويعين إىل أي مدى يستطيع هذا االختبار قياس ما قصد أن ، وال يقيس شيء خمتلف ، لقياسها 
  )  .م   ١٩٩٨،عبدالرمحن ( يقاس به 

  :الثبات  -٢

احلصول على نفس النتائج تقريبًا إذا أُعيد تطبيق االستبيان أكثر من مرة على نفس هو ضمان      
أو مدى االتساق يف اإلجابة من قبل مستجيب االستبانة ، اموعة من األفراد حتت ظروف مماثلة 

  . )هـ  ١٤١٣، عودة   ( نفسها إذا طبقت عدة مرات يف نفس الظروف 

  : التفكير -٣

 إىل للوصول املعلوم يف العقل إعمال أو ، األشياء يف النظر إعمال "ه بأن لغويا ريالتفك عرفي    
 ينهذ نشاط إىل تعزى داخلية عملية إىل يشري افرتاض ومهمف :ه أن على تربويا ويعرفّ  ، ولها معرفة
 مهالف يف رغبة إشباع أو ، معني قرار اختاذ أو ما، مسألة حل حنو جهمو  قصدي انتقائي تفاعلي معريف

 البيئة لظروف تبعا الفرد لدى التفكري ويتطور ما سؤال عن إجابة أو ، معىن إجياد أو
  ) . ١٥ :م ٢٠٠١قطامي،("احمليطة



٧ 

االنسان  تواجه عندما تنشط اليت العقلية العملية بأنه ) ٥: ١٩٩٠  ( ومجال السامرائي وعرفه    
 حتسسه ودرجة  السابقة خرباته على معتمداً و  جابةواإل القرار ختاذا وأ املعاجلة منه تتطلب ما مشكلة

    .املشكلة هلذه

    :  ندسيهال التفكير -٤

 اهـلـليـوحت ، ندسيةاهل األشكال مع التعامل على املتعلم قدرة هأن على ندسياهل بالتفكري يقصد
 مـن موعةـجمـ صائصـخـ ديدـوحتـ كوناتـاملـ لكـتـ نـبيـ داخلةـاملتـ القاتـوالعـ ااـمكونـ اسـأسـ لىـعـ

  .)م ١٩٩٥ ، مةسال( التعاريف واستخدام صياغة إىل باإلضافة التجريب خالل من األشكال

 العقلـي النشـاط او التفكـري أشـكال مـن شـكل بأنـه )  ١٢٨: م ٢٠٠٣ ( وزينـب شـحاته وعرفـه     
القيـام  علـى التالميـذ قـدرة يف املتمثلـة العقليـة العمليـات من جمموعة على يعتمد والذي اخلاص باهلندسة

 .   اهلندسي التفكري مستويات من مستوى بكل اخلاصة االنشطة من مبجموعة
 هرمي بتسلسل عربها الطلبة يتقدم تعليم مراحل بأا" )  ١٢٠: م  ٢٠٠٧  ( وعرفتها خصاونة     

  .البالغة  والدقة الشكلي واالستدالل الشكلي غري االستدالل او والرتتيب والتحليل وهي االدراكي

 ندسيهال التفكير مستويات -٥

 مخس يهو  (Van Hiele)  يله فان اهحدد اليت ندسياهل التفكري مستويات ا ويقصد    
 ، االستداليل هشب  ، التحليلي املستوى ، البصري املستوى :التايل النحو على متتابعة مستويات
  . )  م ١٩٩٥ ، مةسال(  ارد املستوى،  االستداليل املستوى

  :الدراسة حدود 

  :ستقتصر هذه الدراسة على احلدود واحملددات التالية
  .مدينة مكة املكرمة: احلدود املكانية -١
  "  .القسم الطبيعي " طالب الصف الثاين ثانوي : احلدود البشرية -٢
  .م ٢٠١٣/٢٠١٤العام الدراسي : احلدود الزمانية -٣
  .فيهاتتحدد نتائج الدراسة باألدوات املستخدمة : احلدود املوضوعية -٤

   



٨ 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  )اإلطار النظري والدراسات السابقة ( 

  
  اإلطار النظري

  
  الدراسات السابقة

  
  التعليق على الدراسات واألبحاث السابقة
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  : اإلطار النظري

الثبــات والصــدق وأفكــار بياجيــه ، يقــوم اإلطــار النظــري هلــذه الدراســة علــى أربعــة أفكــار رئيســية 
  . وأخرياً نظرية فان هيل يف التفكري اهلندسي مع التطور الذي حصل فيها الحقاً 

 : الثبات مفهوم

إذا .  الدرجـة تقريبـاً  به ويعتمد عليه ، وأننا حنصل على نفـس موثوق االختبار أن بالثبات يُقصد
  .) م   ٢٠١١شحاتة ، (مت تكراره على نفس األفراد ألكثر من مرة 

القيـاس  أداة خلـو مـدى هـو االختبـار درجـات بثبـات املقصـود أن ) م  ٢٠٠٢ ( عـالم ويـرى 
 احلقيقـي للسـمة املقـدار قيـاس علـى قادرة كانت إذا ثابتة القياس أداة وتكون العشوائية ، األخطاء من

 يف جممـوع االتسـاق هـو املعـىن الثبـات ذا ويكـون املتباينـة ، الظـروف يف متسـقاً  قياسـاً  قياسـها املـراد
 .االختبار درجات

قياسـه ،  إىل يهـدف مـا قيـاس يف االختبـار) اخـتالف  عـدم( متاسـك  مـدى بأنـه الثبـات فعر ويُ 
   ) .  ٤٦:م  ١٩٩٩، الدوسري ( القياس  أخطاء االعتمادية واملوثوقية واالستقرار واخللو من :أي

 :يف تتمثل مفاهيم عدة يتضمن أنه جند للثبات الشامل التعريف هذا خالل ومن
عيـد تطبيقـه علـى نفـس اموعـة أن يعطي االختبار نفـس النتـائج تقريبـاً  إذا أُ   :األول املفهوم .١

  .)م١٩٩٨،عبدالرمحن(الظروف اخلارجيةدرجات االختبار بتغري العوامل أو  من األفراد مبعىن عدم تأثر

احلقيقـي  ثبات االختبار يـدل علـى أن االختبـار علـى األداء الفعلـي أو األداء  :الثاين املفهوم . ٢      
املالحظــة  والــذي يعتــرب جـزء مــن األداء الكلــي للفـرد وهــي الدرجــة املالحظـة أو املســجلة فالرجــة، للفـرد 

  : حتتوي كذلك على نسبة من اخلطأ تعود للدفة أو الظروف اخلارجية أي أن  
  . )م  ١٩٩٨عبدالرمحن ، (  تباين اخلطا + التباين احلقيقي = التباين الكلي   

 النظريـة مسـلمات بعـض علـى اعتمـاده إىل باإلضـافة السـابق املفهـوم علـى مبـين املفهـوم وهـذا
 قيمـة علـى وحنصـل بنفسـه االختبـار ارتبـاط معامـل حنسـب عنـدما أننـا وذلـك ، لالختبـارات التقليديـة

 أي احلقيقيـة الدرجـة وهـو االختبـار، هـذا مـن الثابـت اجلزء حنسب فإننا االرتباط هذا على تدل عددية
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 فعالً  يقيس كان إذا االختبار فإن وبالتايل ،)  القياس أخطاء(   اخلارجية بالعوامل يتأثر ال الذي اجلزء
 وال احلقيقيـة الدرجـة نفـس يقـيس سـوف بـل أخـرى مرة يعاد عندما يتغري لن فإنه بدقة احلقيقية الدرجة

 يف دقيـق غـري االختبـار يكـون عنـدما أمـا عاليـاً، االرتبـاط معامـل ويكـون قليـل مقـداره ألن باخلطـأ يتأثر
 إعـادة عنـد بنفسـه يـرتبط ال اخلطـأ أن وحيـث يـزداد سـوف اخلطـأ مقـدار فـإن احلقيقيـة الدرجـة قيـاس

  .)  م  ٢٠٠١، النفيعي (منخفضاً  االرتباط معامل يكون سوف لذلك االختبار

أن مصدر اخلطأ  يف القياس قد يكـون أمـراً متعلقـاً بـاألداة نفسـها مـن ) م  ٢٠٠٢( ويرى عالم 
كصــعوبة صــياغتها أو غموضــها أو تكــون مشــجعًة علــى التخمــني كمفــردات ، حيــث طريقــة اعــدادها 

  .وأمهها قدرة املفردات على متثيل مكونات السمة املقاسة متثيالً كافيأ ، واخلطأ الصح 

واملصــدر الثــاين متعلــق بــإجراءات التطبيــق والتصــحيح وميكــن تــاليف هــذا املصــدر بتحســني البيئــة 
احمليطــة ووضــوح إجــراءات التطبيــق واالتفــاق علــى حمكــات واضــحة قبــل تقــدير درجــات االختبــار ، أمــا 

خَتربين غري املرغوبة مثل تذكر االجابات عنـد إعـادة التطبيـق املصدر ال
ُ
ثالث فمتعلٌق خبصائص األفراد امل

أو اخنفـاض دافعيتــه أو اجتاهــه الســليب لالختبــار حيــث تتطلــب بعــض االختبــارات أن يبــذل الفــرد أقصــى 
  .أداء يف االستجابة ملفردات االختبار 

االرتباطـــات (بـــني كـــل وحـــدة ووحـــدة أخـــرى رتبـــاط يتوقـــف معامـــل ثبـــات االختبـــار علـــى اال. ٣
  . كما يتوقف على ارتباط كل وحدة باالختبار ككل   ، )البينية

  : القياس خطأ

 . )م   ٢٠٠٩، كروكرواجلينا (احلقيقية  ودرجته املالحظة الطالب درجة بني الفرق هو
 . احلقيقية الدرجة – املالحظة الدرجة = القياس خطأ:   اآلتية   املعادلة عنه يف التعبري وميكن

لكـل  املالحظـة الدرجـة يف اخلطـأ مقـدار حتديـد اسـتطعنا اذا أننـا)  م   ٢٠١٠( ويبـني عـالم 
 ويسـمى، الطـالب  اخلطـأ وعـة لـدرجات املعيـاري االحنـراف قيمـة حسـاب نسـتطيع عنـدها طالـب ؛

، مباشـرة  اخلطـأ املعيـاري حسـاب نسـتطيع ال احلقيقـة يف أنـه يذكر كما، للقياس  املعياري اخلطأ عندئذ

 باسـتخدام وذلـك)   ١١ر( الثبـات  ومعامـل)  ع ( املعيـاري  االحنـراف علمنـا إذا تقـديره ميكننـا بـل
  :اآليت القانون
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  - : أن  حيث)    ١( رقم  معادلة      ١١ر �-�١    ع=  للقياس  املعياري اخلطأ

     الثبات معامل:  ١١ر،          للدرجات املعياري االحنراف: ع  

 :الثبات   معامل

أن معامـــل الثبـــات هـــو نســـبة تبـــاين الـــدرجات املالحظـــة يف االختبـــار ) م  ٢٠١٠( يـــرى عـــالم  
 درجـات ثبـات علـى دل ذلـك  زادت هـذه النسـبة الـيت تُعـزى إىل تبـاين الـدرجات احلقيقيـة فكلمـا

 مـن القيمـة اقرتبـت وكلمـا، الصـحيح  والواحـد الصـفر بـني الثبـات قيمـة معامـل وتـرتاوح ، االختبـار 
  . هذه الدرجات  يف الثقة تزيد وبذلك ، ثباتاً  أكثر االختبار درجات كانت الواحد

  : التباين احلقيقي من الدرجة الكلية أي أن  أن الثبات هو نسبة)  م  ٢٠١٠( ويبني الشربيين 
  

  :حيث             ـــــــــــــ   - ١ =معامل الثبات 
  

٢ع
٢التباين اخلطأ                         ع:   خ

  " املالحظ " التباين الكلي =  ك
  

 :الثبات معامالت أنواع

 املالحظـة ختتلـف الـدرجات يف أثرهـا لتقـدير نسـعى الـيت العشـوائية األخطـاء مصـادر الخـتالف
دم ـخـــتــســت اـــمـيـوف ارـــبـتــاالخ ةـــعــيــبــط لىـــع دـــمــتــعــي ذاـــات ، وهـبــثـال رـديــقـت يف ةـتدمــخــتـسـامل قـر طـــال
 ارـــأش دـــوق اتـبـــثــال التـــامــعــم رـــديـقـتـل دةـــع رقـــط إىل مـويــقـتـوال اسـيــقــال اتـــيــأدب رـيــشـت .ه ـجــائتتـن
 :اآليت النحو على املعامالت هذه أن على )م  ٢٠٠٧ ، جميد ؛ م ٢٠٠٢ ، عالم(

 .الوقت نفس يف املتكافئتني بصورتيه االختبار تطبيق .التكافؤ معامل  -١
 .زمنية فرتة بعد العينة نفس على تطبيقه إعادة مث االختبار تطبيق :االستقرار معامل -٢
  .زمنية فاصلة مبدة له املكافئة الصورة تطبيق مث االختبار تطبيق  :والتكافؤ االستقرار معامل -٣

الفقـرات  حنلـل مث متكـافئني نصـفني إىل االختبـار جتزئـة : الـداخلي االتسـاق معامـل -٤       
    .لكرونباخ  ألفا معامل و وريتشاردسون كيودر معامل باستخدام

٢ع
 خ

٢ع
   ك
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  ) مع إضافة من الباحث، م  ٢٠٠٢، ع�م  (يوضح ا�نواع المختلفة من معام�ت الثبات ) :  ١(  الشكل 

 :الثبات معامالت طرق تقدير

 االستقرار معامل : أوالً 

حسـاب  مث ،األفـراد  مـن نفـس اموعـة علـى مـرتني االختبـار إجـراء يف الطريقـة هـذه تتمثـل 
  ) .  م  ٢٠١١ شحاته ،( الثاين  واإلجراء األول اإلجراء بني االرتباط معامل

 املقاسة خالل السمة ثبات عن يكشف املعامالت من النوع هذا أن) م  ٢٠١٠( عودة  ويرى
 يف الزمنيـة وخاصـة الفـرتة حتديـد جيـب الطريقـة الثبـات ـذه معامـل حتديـد وعند ،الفاصلة  الزمنية الفرتة

 طالـب أي وإن غـاب ،العينـة  نفـس علـى يطبـق االختبـار أن مالحظـة جيـب كمـا املقننـة ، االختبارات
 هـو مالحظتـه ومـا ميكـن األوىل ، املـرة يف االختبـار علـى يقـدم مل وكأنـه، العينـة  مـن يسـقط اإلعـادة يف
 حيتمـل الـيت األخطـاء االختبـار، وطبيعـة مـن الغـرض عـن تنفصل ال حسابه ، وطريقة ثباتال معامل أن

 تقـديرات عينـة األفـراد ، إذا يف ضوء أمهيتها حسب املشكالت برتتيب قمنا فإذا النتائج ، على تأثريها
 اإلجابـة يف جـديتهم وعلـى ،األفـراد للمشـكالت  ترتيـب ثبـات مـدى علـى التعـرف هـو غرضـنا كـان

 

 بــــــــــإ يــجا د

 معامل الثبات

  معامل التكافؤ

تطبيق صيغتين 

 متكافئتين ل�ختبار

  معامل ا0ستقرار

اختبار واحد  تطبيق

 مرتين بمدة زمنية فاصلة 

  معامل ا0تساق الداخلي

 تجزئة ا%ختبار 

  معامل التكافؤ وا0ستقرار

متكافئتين  تطبيق صيغتين

ل�ختبار بمدة زمنية 

 فاصلة

  مقياس ثنائي

 ريتشاردسون -معادلة كيودر 

  مقياس ث�ثي وأكثر

  معادلة ألفا كرونباخ

  بيرسون  ارتباطمعامل 

  تجزئة متعددة        تجزئة نصفية

معادلة ف�نجان 
.....  
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 كـان إذا أمـا زمنيـة قصـرية ، فـرتة هنـا فـإن املناسـب عشـوائية كوـا مـن أكثـر صـادقة تقـديرات بإعطـاء
  . طويلة  زمنية فرتة هو املناسب فإن الزمن مع مرور نفسها املشكالت ثبات على التعرف الغرض

العقليـة  بالعمليـات  تـرتبط الـيت االختبـارات وبعـض، التحصـيل  اختبـارات يناسـب ال النـوع وهـذا
  ) . م  ٢٠٠٧ جميد ،(

 اإلعـادة ثبـات أن حيسـب املـألوف ومـن، الشخصـية  اختبـارات يف اسـتخدامه ميكـن حـني يف
 كلمـا يتنـاقص ثبـات اإلعـادة أن نالحـظ أن وجيـب، أسـبوعني  إىل أسـبوع مـن يـرتاوح زمـين بفاصـل
  . )م  ٢٠١٠ اخلالق ، عبد (وإعادته  التطبيق بني الفرتة طالت

 الثبـات معامـل إعطـاء يف مصـداقيتها مـن تقلـل الطريقـة هلـذه عديـدة انتقـادات هـتوج  ولكـن
 عوامل تدخل إىل باإلضافة ، ثانية مرة االختبار ظروف إعادة صعوبة االنتقادات هذه وأهم ، احلقيقي
  .)   م ١٩٩٨ ، عوده( أخرى مرة االختبار إعادة عند والنضج والتعلم التذكر

  

  

  

  

  ) ١٤٩: م  ٢٠٠٢، ع�م "  ا0سقرار معاملإجراءات تقدير قيمة يوضح ) :   ٢ ( الشكل 

 المتكافئة الصور : ثانياً 

 :مـن حيـث اجلوانـب مجيـع يف تتمـاثالن االختبـار مـن صـورتني بإعـداد الطريقـة هـذه فكـرة تقـوم
املقاسـة  املكونـات الوظيفيـة وعـدد الفقـرات ، صـعوبة مسـتوى مكـون ، كـل أسـئلة عـدد األسـئلة ، عدد

 انطـواء مـن السـمات املختلفـة تقـيس فرعيـة مقـاييس عـدة مـن يتكـون الشخصـية لقيـاس مثـل اختبـار
 .)م  ٢٠١١شحاته ، ( والتصحيح  اإلجراء وتعليمات الفقرات ، صياغة وطريقة وسيطرة ، وانبساط

 واالجتاهـات ،  امليـول مقـاييس مـن أكثـر املقننـة التحصـيلية االختبـارات الطريقـة هـذه وتناسـب
 . )م  ٢٠١٠ عودة ،( الشخصية  ومقاييس

 جلسـتني منفصـلتني أو واحـدة جبلسـة الصـورتني تطبيـق يف تتمثـل فهـي، تقـديره  طريقـة عـن أمـا
 أمهـان ويشـري هذا، االختبارين  بني االرتباط معامل حبساب القيام مث األفراد ، ومن جمموعة نفس على

 تطبيق ا0ختبار
  إعادة

 تطبيق ا0ختبار

ارتباط إيجاد قيمة معامل 
بيرسون بين درجات ا0ختبار 

 في مرتي التطبيق
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 عــن يزيــد وال واحــد يــوم عــن يقــل أال جيــب الــزمين الفاصــل أن إىل وكلــوك 
   .)م٢٠٠٦عمروآخرون،(أسبوع

 إضافة لالختبار متكافئتني صورتني إعداد صعوبة يف تتمثل انتقادات الطريقة هذه واجهت وقد
  .)  م ١٩٩٨ ، عوده(  والوقت اجلهد حيث من الكبرية تكلفتها إىل

 التكافؤ استقرار ثبات معامل : ثالثاً 
 نسـبياً بـني طويـل زمـين بفاصـل وذلـك االختبـار، مـن متكـافئتني صـورتني بتطبيـق الفكـرة تقـوم

التطبيقـني ،  معامـل االرتبـاط بـني درجـات  وتطبيق الصـورة الثانيـة ، مث  حسـاب، األوىل  الصورة تطبيق
 . )م  ٢٠١٠عودة ، ( وتعترب هذه الطريقة مركبة من الطريقتني السابقتني 

، يف كـل منهـا  الثبات ، ألا جتمع األخطاء العشوائية الـيت تـؤثر تقديراً ملعامل أقل فهي لذلك  
 اخـتالفعـن  النـاتج العشـوائي اخلطأ يعكس ألنه، الثبات  معامل لتقدير األدىن احلد قيمته كما يعد 

عـرب  نـريــبـتـخـراد املـــألفـل دثـحتـ الـيت رياتـغــالت عـن اتجـنــال أـطــاخل اىل باإلضـافة هـذا ؛ الصـورتني فقـرات
  .) م  ٢٠٠٢عالم ، (  الزمن

 لالختبار الداخلي االتساق : رابعاً 

 : لالختبار الداخلي االتساق مفهوم
االختبـار  الـداخلي ، حيـث يقسـم االتسـاق مبعامـل الطريقـة هـذه يف املسـتخدم املعامـل يسـمى

يصــحح االختبــار ، بــذلك  الوقــت ، مث االختبــار علــى األفــراد يف نفــس ويطبــق، الواحــد إىل قســمني 
ــــــني درجــــــات األفــــــراد علــــــى  حنصــــــل علــــــى درجتــــــني لكــــــل فــــــرد ، مث حنســــــب معامــــــل االرتبــــــاط ب

  .) م ٢٠١١،شحاتة(القسمني
  :)  الداخلي االتساق( الثبات  معامل تقدير طرق

  

  

  

  

  

  ) ١٥٨: م  ٢٠٠٢، ع�م "  ا0تساق الداخلي ل�ختبار معاملإجراءات تقدير يوضح ) :   ٣( الشكل 

  

  

تطبيق 
 ا0ختبار 

تجزئة 
مفردات 

ا0ختبار إلى 
نصفين 

 متوازيين 

الحصول 
على درجات 
ا�فراد في 

كٍل من 
نصفي 
 ا0ختبار 

إيجاد قيمة 
معامل ارتباط 
بيرسون بين 
درجات كٍل 
من نصفي 
 ا0ختبار 

تطبيق 
صيغة 

سبيرمان 
وبراون 

لتقدير ثبات 
 ا0ختبار 
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 النصفية التجزئة طريقة :  أوالً 

 :قسمين إلى االختبار تقسيم طرق

 :وهي شائعة طرق أربعة هناك أن إىل) م  ٢٠٠٩( واجلينا   كروكر يذكر  
 الثـاين مـن القسـم لتؤلـف الزوجيـة والفقـرات األول القسـم لتؤلـف الفرديـة الفقـرات اختيـار)  ١
 .االختبار
 ذوات الفقـرات اختيـار مث االسـتجابات ، مـن احملسـوبة صـعوبتها حسـب الفقـرات ترتيـب )٢

 .الثاين القسم لتؤلف الزوجية والفقرات األول القسم لتؤلف الفردية األرقام
 .العشوائي  االختيار ) ٣
  .يف احملتوى  اآلخر القسم مع قسم كل فقرات تتجانس حبيث قسمني إىل االختبار جتزئة)  ٤

 .علماً بأن هذه الطرق السابقة حيسب هلا معامل االرتباط بني درجات اموعتني 

 : النصفية التجزئة استخدام شروط

كمـا أـا   واحـدة ، مسـة تقـيس متجانسـة فقـرات مـن تتكـون الـيت واالختبـارات املقـاييس يف تسـتخدم    
، تناسـب اختبـارات القـوة ، ويؤكـد جلسـكن أنـه مــن اخلطـأ اعتبـار القسـمة النصـفية صـورتان متكافئتــان 

ودرجـــة الصـــعوبة والتشـــتت ومعـــامالت  ،والعتبارمهـــا متكـــافئتني البـــد أن حتقـــق التســـاوي يف املتوســـط 
 .) م  ٢٠٠٧، جميد ( االرتباط 

 : النصفية التجزئة بأسلوب الثبات حساب طرق

   :منها نذكر النصفية بالقسمة املتصلة اإلحصائية األساليب من العديد توجد

  راونب – سبيرمان  عادلةم )١

  ).  م ٢٠١١شحاته ، ( عامل الثبات م نصف علمنا إذا االختبار ثبات مبعامل التنبؤ املعادلة فكرة

 :التايل بالقانون كتابته وميكن
  

  :أن حيث                                =       ا. ار
  

     ر ن                        

   ر  )  ١ -  ن(  +  ١    
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 .الطول تصحيح بعد الثبات معامل=       ا. ار

  .االختبار أجزاء عدد = ن

  .) م  ٢٠١٠الشربيين وآخرون  ، ( االختبار ربعي أو االختبار نصفي بني االرتباط معامل =  ر 

 معادلة فالنجان  )٢

وتستخدم ، وحنصل منها على معامل الثبات مباشرة ، ال حتتاج هذه املعادلة إىل تصحيح الطول      
  .براون حينما يكون هناك اختالف بني جزأي االختبار  –بديالً ألسلوب تعديل سبريمان 

  : وميكن كتابتها رياضياً بالشكل اآليت 
  

  :أن   حيث         ]                               – ١[  ٢  =   ث ر
  

 .كله لالختبار الثبات معامل=   ث ر

 .تباين درجات النصف الفردي لالختبار=    ١ ٢ع
 .تباين درجات النصف الزوجي لالختبار=    ٢ ٢ع
  )م  ٢٠١٠الشربيين وآخرون ، (  .تباين درجات االختبار ككل =    ك ٢ع

  

  وريتشاردسون كودر معادلة : ثانيا

القـوة ، والـيت  املوقوتـة مثـل اختبـارات غـري االختبـارات ثبـات معامـل لتقـدير التوصـل إىل ـدف     
( واخلطـأ  الصـواب مثـل  اختبـارات وواحـد صـفر الدرجـة تأخـذ الـيت االختبـار درجـات يف ثنائيـة تكـون
  .  )م  ٢٠٠٢، عالم 

  :كااليت  وهي استخداما أكثرها وسنورد وريتشاردسون كودر اليها توصل اليت الصيغ تعددت

  )  KR -20(    ٢٠ -وريتشاردسون  كيودر معادلة )١

االشــتقاقات  مــن طويلــة سلســلة يف )  ٢٠( كانــت املعادلــة رقــم  االســم ألــا مسيــت ــذا     
االتسـاق الـداخلي ، ويعـين االتسـاق الـداخلي إىل أي اإلحصائية الـيت هـدفت لقيـاس الثبـات عـن طريـق 

  .  )م  ٢٠١١، شحاته ( درجة تتسق عبارات االختبار فيما بينها ، أي أا تقيس نفس املتغري 

     ٢ ٢ع+   ١ ٢ع                        

 ك ٢ع             
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 جتـانس ويعـد عـدم االختبـار ، جتـانس هـو الكتشـافه املعادلـة هـذه الذي دف اخلطأ ومصدر تباين   
املفحوصـني  أداء يف التبـاين إىل يـؤدي التجـانس عـدم ألن قيـاس ؛أسـئلة االختبـار مصـدراً مهمـاً خلطـأ ال

اإلجابـة  تـتم الـيت االختبـارات تناسـب الطريقـة وهـذه باالخنفـاض ، االختبـار ثبـات علـى وبالتـايل يـؤثر
  .) م  ٢٠٠٦وآخرون ،  عمرو( ال   أو بنعم أسئلتها على

  :اآليت بالقانون كتابته وميكن 

 KR-20                  = × )                            (    أن حيث:  
  

  عدد مفردات االختبار : ن  
  ) مربع االحنراف املعياري ( تباين الدرجات الكلية يف االختبار :   ٢ع

  )  .درجة صعوبة املفردة ( نسبة عدد اإلفراد الذين أجابوا عن أي مفردة إجابة صحيحة   :س  
  . نسبة عدد األفراد الذين أجابوا عن أي مفردة إجابة خاطئة :  ص 

  س    – ١= ص:        أي أن 
  .)   م ٢٠٠٢، عالم (  جمموع تباين درجات مفردات االختبار: جمـ س ص  

  

  )  KR -21(   وريتشاردسون   كيودر معادلة )٢

ولكنهـا  األسـئلة املوضـوعية يف تسـتخدم حيـث)  KR-20( مـن املعادلـة  خاصـة حالـة تعـد       
)  KR-20( مـن   اسـتخداماً  أقـل فهـي لـذلك صـعوبتها ، يف متسـاوية الفقـرات مجيـع أن تفـرتض

  .) م  ٢٠١٠عودة ، ( االفرتاض   هذا حتقيق صعوبة إىل ويعزى ذلك
 :التايل الرياضي بالقانون كتابته وميكن

  

  حيث    ]                           –١[   ×                 =معامل التجانس    

 .االختبار يف الكلية الدرجات متوسط = س
  .)   ١٦٤:  م ٢٠٠٢، عالم ( السابقة املعادلة يف إليها اإلشارة سبقت فقد الرموز باقي أما

    ن        

        ١ – ن  

   )س   –ن ( س             

  ٢ع×  ن             

     ن        

        ١ –ن   

٢ع        
   مجـ  س ص  – 

  ٢ع               
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  كرونباخ  للتجانس)    α(   معامل ألفا  : ثالثا 

 درجـات مركبـة ، من املكون لالختبار الداخلي االتساق مقاييس وأهم أشهر من املعامل يعد هذا     
الفقـرات  باخنفـاض جتـانس مـرتبط الثبـات معامـل فارتفـاع فقراتـه ، بثبات لربط ثبات االختبار ويستخدم

  )  .م   ٢٠٠٩معمرية ، ( الكلي  التباين إىل الفقرات تباين بزيادة مرتبط الثبات معامل واخنفاض ،

لتقــــدير ثبــــات االتســــاق الــــداخلي وهــــي تعمــــيم ملعادلــــة    Cronbach   وقــــد طورهــــا كرونبــــاخ     
KR-20  وتعطي احلـد األدىن للقيمـة ، ) صفر ،  ١( ائي عندما ال يتم تصحيح الفقرات بشكل ثن

، منخفضــة فقــد يكــون معامــل الثبــات أعلــى )      α(   فــإن كانــت قيمــة  ، التقديريــة ملعامــل الثبــات 
 . )م ٢٠١٠ ، الشربيين وآخرون . (أما إذا كانت قيمتها مرتفعة فمعامل الثبات مرتفع بالتأكيد

ــــرأي      حيــــث ، ويســــتخدم يف املقــــاييس املتدرجــــة مثــــل اســــتبيانات قياســــات االجتــــاه أو اســــتطالع ال
فهنــا ال نســتطيع اعتبــار ...... ) موافــق ، موافــق جــداً ( يســتجيب الفــرد علــى ميــزان ثالثــي أو مخاســي 

  . إحدى االستجابات صحيحة واألخرى خاطئة 

ملعامـل  جيـدة تقديريـة للتكـافؤ حيـث يعطـى قيمـاً  املعامـل يعـد مؤشـراً  هـذا أن إىل كرونبـاخ ويشـري   
  : التايل بالقانون كتابته وميكن .الداخلي االتساق جانب إىل، التكافؤ 

  
  حيث         ]                         –١[ ×              )  =       α(  معامل 

  

٢ع
  .االختبار مفردات من مفردة كل درجات تباين:    ن

٢ع
  .املفردات مجيع درجات تباين جمموع:    
  . )  م ٢٠٠٢، عالم (  االختبار  ملفردات الكلي العدد إىل ترمز: ن  

  : الثبات لمعامل المقبولة القيمة

 وارتباطهـا، اإلنسـانية  الشخصـية لتعقـد وذلـك، الفيزيـائي  القيـاس عـن الشخصـية قيـاس خيتلِـف     
 أو، مـن املقيـاس  عليهـا حنصـل الـيت فإن الدرجـة وبالتايل، القياس  يف املؤثرة الدخيلة املتغريات ببعض

 ن     
       ١ –ن   

٢مجـ ع             
   ن 

  ٢ع            
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 ممـا، غريهـا  قـدرة أو أو مسـة كانـت سـواء، نقيسـها  الـيت الظـاهرة عـن بدقـة معـربة تكـون ال االختبـار
الـذي سـيرتتب عليـه  القـرار دقـة علـى تعتمـد الـيت، ات الثبـ معـامالت مـن خمتلفـة بدرجات نقبل جيعلنا

  .) م  ٢٠٠٦، عمر وآخرون ( نتائج االختبار 
  

 االختبـارات يف املسـتخدم أن القـرار وليهمـان أشـار إىل مهرنـز أن)   م  ٢٠١٠(وأورد عـودة       
 مجاعـات كانـت إذا أمـا، لألفـراد  بالنسـبة)  ٠,٨٥(  عـن    يقـل ال ثبـات معامـل يتطلـب املقننـة

 باراتـــاخت يف األدىن دـاحلـ وك إىلـلــوج انـــأمه ارـــوأش)   ٠,٦٥(  ول ـبــقــامل األدىن احلـد فيكـون
 غريهـا مـن والسـيطرة للضـبط قابليـة أقل الشخصية اختبارات ألن)    ٠,٨٥(  عن  تقل  الشخصية

  . االختبارات من
 القرارات تكون عندما لكوذ)  ٠,٨٠(  عن تقل ال ثبات معامالت تتطلب املقننة االختبارات  .١

 )  ٠,٦٥(      ثبات معامل فيقبل اجلماعات مستوى على أما األفراد مستوى على
)  ٠,٨٥(     عـن اـثبا معـامالت تقـل أال جيـب املقننـة التحصـيلية االختبـارات ثبـات معـامالت .٢

  .الشخصية اختبارات يف ذلك عن تقل أن ميكن بينما
 يف ااـــراعـم مـتــي الـيت واتـطــاخل اـــهــقـيـبـتط يف يراعـى ال والـيت ةـــيـلـيـصـحـالت االختبـارات . ٣

 مـا ادراً ـــون )  ٠,٤٠ــــــ ـــــــــــ  ٠,٢٠(   نـــيــب ااـــبــث التـــامـــعــم راوحـــتــت هاـــمــظــعــم ةـنــنـاملق اراتـبــتـاالخ
  .)  م ١٩٩٨ ،ةعود) (  ٠,٦٠( إىل   لـصـت

 الثبات مؤشر

أن مؤشر الثبـات أصـبح بـني املفـاهيم شـبه السـيكلوجية وهـو ) م  ٢٠١٠( يشري الشربيين وآخرون    
احلــد األعلــى الــذي ال ميكــن أن يزيــد عنــه أي معامــل ارتبــاط بــني هــذا االختبــار وبــني أي اختبــار آخــر  

  :طريقة كانت أي أن ويساوي اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات الذي حسب بأي 

  �    �    � �     =مؤشر الثبات    

 :الثبات معامل في المؤثرة العوامل

، درجـام احلقيقيـة  يف األفـراد تبـاين علـى الثبـات معامـل قيمـة يعتمـد : جتـانس اموعـة -١
اختيـار االختبـار ،   ويف االختبـار تطـوير يف مهمـاً  أمـرًا ويعـد جتـانس اموعـة، اخلطـأ  والـدرجات

 الثبات معامل
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 االختبـار علـى عينـة طبقنـا إذا مبعـىن أي ،طرديـة  عالقـة الثبـات معامـل و التبـاين بـني فالعالقـة
 يف معامـل االخنفـاض احلقيقيـة وكـذلك الـدرجات يف مـنخفض تبـاين علـى حنصـل فإننـا متجانسـة

 . )م  ٢٠٠٩، واجلينا   كروكر( صحيح  والعكس الثبات
 إىل اختبـار نظرنـا فلـو عكسـياً ، الثبـات معامـل مـع االختبـار طـول يتناسـب :االختبـار طـول -٢

 تعتمـد علـى الفقـرات مجيـع أن حبيـث فقـرات ، عشـر مـن مؤلـف وآخـر واحـدة فقـرة مـن مؤلـف
  .األطول  االختبار عن الناجتة الدرجة على أكرب ثقة نضع فإننا، نفسه  احملتوى

 :يلي مبا العالقة هذه) م  ١٩٩٨( ويفسر عبدالرمحن    
 االختبـار يقيسـها الـيت السمة أو القدرة متثل عينة عن عبارة االختبار فقرات أن املعلوم من )١

 يف دقـة أكثـر االختبـار كـان ( كثـريًا الفقـرات عـدد أي ) كبـرية العينـة كلمـا كانـت وبالتـايل
 .مرتفعاً  ثباته معامل يكون املقاسة ، وبالتايل للقدرة قياسه

 زادت وبالتـايل بعضـاً، بعضه يلغي اخلطأ أن فرصة زادت كلما طويالً  االختبار كان كلما )٢
 .الثبات معامل زيادة إىل يؤدي التباين مما قيمة

 وبالتـايل احلقيقيـة ، الدرجـة تبـاين إىل يعـود الكلـي التبـاين يف والتغـري ثابـت اخلطـأ تبـاين أن )٣
 فقـرات عـدد زيـادة أن حيـث يـزداد ، الكلـي التبـاين فـإن احلقيقـة الدرجـة يزيـد تبـاين عنـدما

 ما وهو الكلي ، التباين زيادة وبالتايل احلقيقية الدرجة تباين أكرب لرصد فرصة تعطي االختبار
يزيـد  لدرجتـه احلقيقـي التبـاين طـول االختبـار مبقـدار   ن  ،  فـإن زاد التاليـة إذا احلقيقـة تؤكـده

  .) م  ١٩٩٨، عبدالرمحن ( اخلطأ  مبقدار ن  تباين ويزيد  ٢ن
 )م  ٢٠٠٢( ويضيف عالم 

 للمجموعة بالنسبة اخلطأ درجات تباين يزيد : املختربين قدرات مستويات  -٣
 .التخمني الصدفة ، مثل العوامل لتدخل وذلك درجاا ، يف املنخفضة

 ال الصعوبة ، السهولة أو غاية يف مفرداته يكون الذي االختبار :االختبار مفردات صعوبة درجة -٤
معامـل  يف اخنفـاض إىل يـؤدي وبالتـايل ، بـني الطـالب ) يف اموعـة  تبـاين( فرديـة   فـروق يُظهـر

قيمـة  أعلـى يعطـي الـذي فهـو ؛ متوسـطة فيـه الصـعوبة مسـتوى تكـون الـذي االختبـار أمـا الثبـات ،
 .الثبات معامل من يزيد للتباين وبالتايل

 .الثبات معامل قيمة اخنفض الذاتية بعامل االختبار تصحيح تأثر كلما   :املوضوعية  -٥
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 أخـرى علـى مفـردات لإلجابـة مؤشـر علـى تشـتمل الـيت املفـردات : االختبار مفردات خصائص - ٦
 التبـاين يف إىل اخنفـاض تـؤدي، الصـعوبة  غايـة يف تكـون الـيت الغامضـة أو املفـردات أو، االختبـار  يف

  . الثبات  معامل يف اخنفاض ؛وبالتايل
  ) م  ٢٠١٠( ويضيف الشربيين وآخرون   
  .يرفع معامل الثبات لالختبار : التدرج يف مستوى صعوبة األسئلة  – ٧
لــذلك جيــب عــدم إعطــاء ، االختبــارات املوقوتــة بفــرتة زمنيــة حمــددة ثباــا أعلــى : زمــن االختبــار  – ٨

  .املفحوصني مزيداً من الوقت 
يتــأثر الثبــات حبالــة املفحــوص الصــحية والنفســية ومبــدى تدربــه علــى املوقــف : حالــة املفحــوص  – ٩

  .االختباري 

  الصدق

وبــالقرار الــذي يُتخــذ اســتناداً إىل ، ر يتعلــق صــدق االختبــار باهلــدف الــذي يبــىن ألجلــه االختبــا     
وإمنا تتعلق بتفسري الـدرجات املسـتمدة مـن ، فالصدق ليس خاصة تتعلق باالختبار يف ذاته ، درجاته 

فمــثالً اختبــار القــراءة ميكــن أن ، فاالختبــار الواحــد ميكــن أن يســتخدم يف أغــراض متعــددة . االختبــار 
ويف فاعليــــة ، معينــــة ويف تشــــخيص صــــعوبات القــــراءة يســــتخدم يف فحــــص املتقــــدمني لــــدورة تدريبيــــة 

فـإن األدلـة الـيت ، وألن لكل استخدام تفسريات خمتلفة . وغري ذلك ، برنامج تعليمي يف اللغة العربية 
  ) .م ٢٠٠٢، عالم (تربر استخداماً معيناً رمبا ال تصلح لتربير استخدام آخر 

  :الصدق مفهوم

يف  اختالفـاً  األكثـر جنـده لـذا النفسـي ، القيـاس جمـال يف األساسـية املفـاهيم مـن يعـد الصـدق  
  .التعريف  يف والتنوع واجلدل املناقشة
 ديـااملـ لـيــدلــال هـــاللــخ ـنمـ رـــوفــل يـــامــش مـيــــيـقـت" ه ـــأنـب ارـبــتــاالخ  دقـك صــســيــرف مـعــفي   

ار ـبــتـاالخ ةـلى درجــعـ ىنـبــي لـــعــف أو لـأويــت أي ىنـعـوم ةـالءمـوم ةـايـفـك باتـإلث الالزمني النظري ررـبـوامل
  ) . ٤٨ :م ١٩٩٩ الدوسري، (

  :عدة تعريفات للصدق منها ) م   ٢٠٠٩( وقد أورد معمرية     
  .احملكات  ببعض االختبار ارتباط يعرف جيولكسن الصدق بأنه
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 .تاماً  ثباتاً  الثابتة واحلقيقية لالختباراخلام  الدرجة بني لالرتباطات تقدير كيورثن بأنه ويعرفه
 األداء حمكـات أو مقاييس االختباروبعض بني االرتباط ملعامل حتديد أم تعريف جلفورد للصدق فهو

  .احلياة  مواقف يف
 

 أو، الوظـائف  بـبعض التنبـؤ علـى االختبـار قـدرة باعتباره الواسع مبعناه أما كاتل فيعرف الصدق     
 فيضـيف أسـلوب ؛ الدرجـة لصـدق حمكـاً  تعـد والـيت، االختبـار  عـن واملسـتقلة احملـدد السـلوك أشكال
 مقابـل الطبيعـة يف والثـاين العينـات مقابـل يف التجريـد األول : مسـتقلني بعـدين مـن احملـك إىل النظـر

  .) م ٢٠٠٧، جميد ( التخليق
  

التعريـف  علـى )م ٢٠١٠،م؛ عـودة  ٢٠١١، م؛  شـحاته٢٠٠٩ جميـد ،( مـن كـالً  ويتفـق هـذا   
  اآليت 

 .لقياسه ُوِضع ما فعالً  االختبار يقيس أن : الصدق
  .ويتفق الباحث مع التعريف األخري للصدق لوضوحه ودقته 

  

 فيـه تـوافر إذا إال صـادقاً  االختبـار يكـون فـال االختبـار بصدق تتصل أساسية مفاهيم عدة وهناك    
 :ما يلي

 حقيقيـاً  متثـيالً  ممـثالً  االختبـار يكـون أي لقياسـه ، وضـع مـا قيـاس علـى قـادراً  االختبـار يكـون أن.١
  .لقياسها اليت صمم للقدرة

 

 الـيت القـدرة يقـيس االختبـار أن أي فقـط ، لقياسـه وضـع مـا قيـاس علـى قـادراً  االختبـار يكـون أن.٢
 . )م ١٩٩٨ عبدالرمحن،( قياسها مطلوب غري أخرى قدرة قياس معها خيلط أن دون صمم لقياسها

 قياسـها، نريـد الـيت بالصـفة اخلـاص احلقيقـي التبـاين بنسـبة مـرتبط الصـدق مفهـوم أن نتيجـة وهـذا   
 أخطـاء وتبـاين احلقيقيـة الدرجـة تبـاين مـن يتكـون املالحظـة للدرجـة الكلـي التبـاين أن فمـن املعلـوم

 عن والناتج سباملنا احلقيقي التباين نسبة وحيدده احلقيقي، بالتباين مرتبط ومفهوم  الصدق القياس،
 مجيعـه يعـود ال التبـاين هـذا ولكـن حقيقيـاً  تباينـاً  رصـد االختبـار يكـون قياسـها، فقـد نريـد الـيت الصـفة
 احلقيقـي التبـاين يرصـد أن واسـتطاع أخـرى قـدرة يقـيس يكون االختبار فقد قياسها، نريد اليت للصفة

 الصفة أو القدرة إىل يعود جزء جزأين ، من مكوناً  احلقيقي لالختبار التباين يصبح وبالتايل أيضاً، هلا
 أن اسـتطاع أخـرى صـفة أو قـدرة إىل يعـود وجـزء صـدق االختبـار، ميثـل وهوالـذي قياسـها نريـد الـيت
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 النتـائج أن يعـين وهـذا، قياسـها  نريـد اليت الصفة وتداخلت مع اختلطت أا حيث االختبار يقيسها
 قياسـها نريـد للصـفة الـيت يعـود مناسـب حقيقـي تبـاين إىل ينقسـم تبـاين عنهـا ينـتج اختبـار ألي اخلـام
 أخـرى تـداخلت لصـفة يعـود مناسـب غـري حقيقـي لتبـاين باإلضـافة االختبـار، صـدق ميثل الذي وهو
مـن  نـوع وهـو موضـوعيته ، مـن وحيـد القيـاس لعمليـة مشـوش تبـاين وهـو قياسـها نريـد الـيت الصـفة مـع

 القيـاس أخطـاء ميثـل( مؤشـرات الثبـات  فيـه تـتحكم وال نفسـها ، لـألداة يعـود والـذي الثابـت التبـاين
مؤشـــرات  فيهــا تــتحكم والــيت الثابتــة غـــري القيـــاس أخطـــاء إىل باإلضــافة ،) الثابتــة
   .)م ١٩٩٥فاتيحي،(الثبات

  

 يقـيس وال لقياسـها فقـط صـمم الـيت القـدرة يقـيس أن فالبـد صـادقا االختبـار يكـون لكـي وبالتـايل   
  .معها تتداخل قد أخرى قدرات

 

القـدرة  لالختبـار أن أي يقيسـها ، الـيت القـدرة طـريف بـني التمييـز علـى قـادراً  االختبـار يكـون أن.٣
املــنخفض  األداء أو املتوســط واألداء املرتفــع األداء بــني بــالتمييز لــه تســمح التمييزيــة الــيت

 .) م ١٩٩٨ عبدالرمحن ،(لألفراد

 :االختبار صدق من التحقق طرق

 لتـدعيم الـدالئل صـمم االختبـار جبمـع مـن فيهـا يقـوم عمليـة االختبـار صـدق مـن التحقـق     
 مت الـذي أن االختبـار تؤكـد دالئـل مجـع أي االختبـار ، درجـات مـن بـه خيـرج سـوف الـذي االسـتنتاج
 لقياسـه باإلضـافة صـمم مـا يقـيس أنـه أو آخـر شـيئاً  يقـيس وال فقط لقياسه صمم ما يقيس تصميمه

نوعيـة  بـاختالف اسـتخدامها خيتلـف طـرق عـدة تشـمل الصـدق مـن التحقـق وعمليـة آخـر، شـيء إىل
 :يلي ما أمهها ومن إليها الوصول االختبار صمم من يرغب اليت الدالئل

 : المحتوي صدق  - أ

ملـا   أنـه أي ،يقيسـه  الـذي للمحتـوى ومالءمتها االختبار عناصر متثيل مدى" احملتوى صدق يعين  
 هنـا الصـدق بينـة فـإن احملتـوى يغطيهـا الـيت اـاالت لكافـة عينـة عن عبارة االختبار عناصر كانت
  . ) ٤٩ :م ١٩٩٩ الدوسري،) "(   وكفايتها (االختبار) العينة  متثيل مدى(على   تعتمد

 أن تؤكـد دالئـل جيمـع أن احملتـوى صـدق من يتأكد أن يريد عندما االختبار مصمم على وجيب   
 عـن الـدالئل هـذه تـوفري ويـتم االختبـار ، أجلـه مـن صـمم الـذي األداء جمـال متثـل فقـرات االختبـار
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 ومـدى مساتـه وأهـم احملتـوى مبكونـات االختبـار وعالقتهـا لفقـرات تقيـيم احملكمـني املختصـني طريـق
  . عام للمحتوى  بشكل متثيل الفقرات

 المحك صدق  - ب

يف   يكـون معـني مبحـك االختبـار عالقة إلثبات املناسبة األدلة بتوفري الصدق من النوع هذا يُعىن   
 . ) ٥٠ :م ١٩٩٩ الدوسري،( االختبار بناء عند االهتمام موضوع الغالب

 لـذلك العمليـة ، أو الوظيفيـة الناحيـة مـن االختبـار صـالحية مـدى علـى االهتمـام يركـز وبالتـايل  
 حتقيق مدى على يركز احملك صدق بينما نفسه ، االختبار خدمة على يركز احملتوى أن صدق جند

 عنـدما االختبـار فـإن وبالتـايل احملتـوى ، صـدق االعتبـار يف يأخـذ أن دون لغـرض معـني االختبـار 
 أن بالضـروري فلـيس تنبـؤه يف صـادقاً  كـان إذا أمـا تنبـؤه ، يف يكون صـادقاً  حمتواه يف صادقاً  يكون
 الـرغم علـى بعضـاً  بعضـها يعـزز الصـدق جوانـب أن داللـة علـى هـذا حمتـواه ، ويف يف صـادقاً  يكون

 :مها احملك صدق من نوعان وهناك .اآلخر  عن نوع كل من استقالل

 : التنبؤي  الصدق .١

 أي املسـتقبل يف احملك عن املعلومات مجع مث ومن أوالً  القياس أداة أو االختبار تطبيق فيه ويتم   
 . طويلة زمنية بعد فرتة

  

 :التالزمي الصدق .٢

بالسـمة  عالقتـه ثبتـت خـارجي مبحـك االختبـار عالقـة إلثبـات الالزمـة األدلـة مجـع خاللـه ويـتم    
 إىل ) م ٢٠١٠ (عـودة  ويشـري .قصـري  زمـين بفاصـل أو الزمنيـة الفـرتة نفـس يف وذلـك املقاسـة ،
 : بأنه اجليد احملك خصائص

 .به املتنبأ بالسلوك صلة ذا يكون أن -١
 مسـتقالً  احملـك علـى التقـدير يكـون أن البـد أي املتنبـئ ، عـن املسـبقة باملعرفـة يتـأثر ال  -٢

  .به  يتأثر وال االختبار على عن التقدير
  .يتمتع  بدرجة من الثبات  -٣
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 باحملـك املـرتبط الصـدق تقـدير يف األساسـية املشـكلة أن ) م ٢٠٠٢ ( عـالم  يـذكر كمـا       
 ، التحيـز  مـن وخلـوه احملـك درجـات ثبـات أيضـاً ، مناسبة  حمكاتٍ  على احلصول يف هي الصعوبة

 . باحملك  املرتبط الصدق على املؤثرة العوامل أهممن  تعد

  )المفهوم  صدق( الفرضي التكوين صدق)  جـ      

 الـنفس علـم يف السـمات معظـم أن حيـث عامـة بصـفة النفسـية باالختبـارات مـرتبط النـوع هـذا
 جبمـع يهـتم املفهـوم هلـا ، وصـدق موحـد إجرائـي تعريـف علـى اتفـاق يوجـد ال حيـثُ ،  افرتاضـية
 مؤشـراً  تكـون أن يف االختبـار درجـة قـدرة مدى على التعرف بواسطتها واليت يتم الضرورية الدالئل

 واملقاييس االختبارات نتائج بني العالقة يتناول أي االختبار ، أن يقيسها يفرتض اليت السمة على
 .لقياسه يهدف االختبار والذي النظري املفهوم وبني

 ، واملقـاييس االختبـارات تطـوير يف التمهيديـة أو النظريـة املرحلـة يشـكل الصـدق مـن النـوع وهـذا     
 يقيس االختبار أن يف إىل اليقني الشك من االنتقال مبحاولة وذلك نفسه االختبار خلدمة موجه وهو

  ) .م  ١٩٩٨عودة ، ( لقياسها   أعد اليت السمة
  

 ألنـه يشـكل األخـرى ، األنـواع مـن أكثـر باالختبـار يهـتم الـذي وهـو البنـاء بصـدق أيضـاً  يسـمى    
 يف )م  ١٩٧٦( جرونالنـد  أشـار فقـد البنـاء صـدق عـن وللكشـف، لالختبـارات  النظـري اإلطـار
 : خطوات  ثالث إىل ) م  ٢٠١٠(عودة  
 .االختبار بنتائج ارتباطها يفرتض اليت للسمة النظري باإلطار التعريف : األوىل
 .النظري اإلطار خالل من االختبار نتائج حول فرضيات اقامة : الثانية
 .إجرائياً  أو منطقياً  الفرضيات صحة من التحقق : الثالثة
املفهـوم  وبـني، واملقـاييس ، االختبـارات  نتـائج بـني العالقـة الفرضـي التكـوين صـدق ويتنـاول     

 تباينإليه  يعزى الذي الفرضي التكوين لتحديد يهدف كما لقياسه ، االختبار يهدف الذي النظري
 ومـا يقيسـه قياسـها ، املـراد والسـمات االختبـار ، علـى فيـه الرتكيـز ويـتم االختبـارات ، يف األفراد أداء

 ) .م  ٢٠٠٢ عالم ،( بإعداده  القائم نظر وجهة من االختبار
 تتعلـق دالئـل  إىل التوصـل خالهلـا مـن ميكـن الـيت سـاكس وزيلـر اخلطـوات مـن كـل  أورد وقـد     

  : وهي  الفرضي التكوين بصدق
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 الفرضـي التكـوين يكـون أن علـى والنفسـية الرتبويـة الناحيـة مـن الفرضـي التكـوين أمهيـة تربيـر  .١
 .للقياس قابلة مسة على ويدل تعريفاً إجرائياً  معرفاً 
 املفـاهيم يوضـح منطقـي منـوذج اقـرتاح أو سـيكلوجية أو تربويـة نظريـة إىل الكبـري االسـتناد  .٢

 .بينها والعالقات القائمة
 .هلا املماثلة األخرى الفرضية والتكوينات الفرضي التكوين بني التمييز .٣
 واملنطقيـة والتجريبيـة االرتباطيـة األسـاليب باسـتخدام متعـددة مصـادر مـن أدلـة إىل التوصـل .٤

 احلصـول ميكننـا فإنـه الشـأن هـذا يف متعـددة اختبـارات تسـتخدم وعندما .االفرتاضي لتأكيد التكوين
 .الفرضي للتكوين التقاريب على الصدق

 لكـي دخيلـة أو وقتيـة بعوامـل يـرتبط ال الفرضـي التكـوين أن منهـا نتأكـد أدلـة إىل التوصـل  .٥
 .الفرضي للتكوين التمايزي على الصدق حنصل
 دةـديــاجل اتـومــلـعـوامل ةـواألدلـ قـفــتـي اـمبـ  الفرضـي التكـوين يف رةـمــتـســم  التـــعديـت  راءـإجـ  .٦

 . )٢٢٨: م ،  ٢٠٠٢عالم ، ( املتجمعة 
  

 : الفرضي التكوين بصدق تتعلق أدلة جمع أساليب بعض

 : التباعدي والصدق التقاربي الصدق

 النـوع بالصـدق هـذا مسـي املفهـوم أو البنيـة نفـس يقيسـان اختبـارين بـني مرتفعـاً  االرتبـاط كـان إذا    
 أن علـى، أو ضـعيفاً ، سـالباً  بـني االختبـارين فيـه االرتبـاط يكـون التباعـدي الصـدق أمـا التقـاريب،

  ) .م ٢٠٠٦ , وآخرون عمر( خمتلفة  مسة يقيس منهما كل االختباران يكون
  

 يف يسـتخدم ميكـن أن املعامـل اىل أن هـذا) م ٢٠١٠( وفسـك يف عـودة  كامبـل أشـار وقـد     
 والطـرق، السـمات  مبصـفوفة الطريقة أيضـا هذه وتسمى ، البناء  لصدق إحصائية مؤشرات اشتقاق

 صـدق مؤشـراً علـى يشـكالن التقـاريب والتباعـدي الصـدق أن وفسـك كامبـل اعتـرب وقـد ،املتعـددة 
  .لالختبار السيكولوجي البناء

 

يف  املسـتخدمة املنطقيـة أو اإلحصـائية وغـري اإلحصـائية املؤشـرات أو األسـاليب من العديد ويوجد    
 :منها الفرضي التكوين صدق عن الكشف
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 :وتشمل االرتباطات على تعتمد أساليب  -أ 

 علـى االختبـار قـدرة علـى للتعـرف وذلـك األفـراد، مـن خمتلفـة جمموعـات بـني العالقـة دراسـة.١    
 أدىن علـى حتصـلت ودنيـا االختبـار، يف الـدرجات أعلـى علـى حتصـلت عليـا بـني جممـوعتني التمييـز

 .االختبار فقرات من فقرة وذلك لكل الدرجات،
 معينـاً، فرضـياً  تكوينـاً  يقـيس أنـه يفـرتض الـذي االختبـار درجـات بـني االرتبـاط معامالت إجياد.٢    

 .ذاته الفرضي التكوين يقيس أنه األدلة من بالعديد ثبت آخر ودرجات اختبار
 للتعـرف وذلـك مشـاة أخـرى باختبارات االختبار عالقة على للتعرف العاملي التحليل إجراء.٣    

 إىل للتوصـل وذلـك عنـه ختتلـف باختبـارات عالقتـه إىل باإلضـافة لالختبـار، التقـاريب علـى الصـدق
 .لالختبار الصدق التمايزي

 مـن فقـرة كـل بـني االرتبـاط معـامالت يف واملتمثـل لالختبـار الـداخلي االتسـاق مؤشـر إجيـاد.٤    
  .) م  ١٩٨٧، أبو حطب  ؛م  ٢٠٠٢، عالم ( الكلية  االختبار والدرجة فقرات

  

 :التجريب على تعتمد أساليب.ب

 يف األفـراد درجـات يف تغيـريات إلحـداث التجـرييب التـدخل علـى األسـاليب هـذه تعتمـد حيـث     
 تأكيـد يف يسـاعد ممـا معينـة، متغـريات أو مبعاجلـات األداء تـأثر مـدى على للتعرف ما كوسيلة اختبار
  . )  ٢٢٥: م  ، ٢٠٠٢عالم ، ( رفضها   أو االختبار بنتائج التفسريات املتعلقة بعض

  

  :أساليب تعتمد على التحليل المنطقي ) جـ 

وإحــداث تكامــل ، تعتمــد هــذه األســاليب علــى الفحــص الــدقيق لالختبــار واألداء الــذي يتطلبــه     
ختــــربين الــــذين اختــــربوا 

ُ
بــــني نتــــائج هــــذا الفحــــص وبــــني النظريــــة الــــيت يســــتند إليهــــا االختبــــار وآراء امل

وال نسـتطيع باسـتخدام هـذا التحليـل املنطقـي للمحتـوى أن نـدحض ،  باختبارات مشـاة وتفسـريام
وإمنـــا نســـتطيع أن نقـــدم فروضـــاً بديلـــة ميكـــن التحقـــق مـــن صـــحتها باألســـاليب ، القيـــاس  صـــدق أداة

  .) م  ٢٠٠٢، عالم ( اإلمربيقية أو التجريبية 
  

 االختبـار درجـات تزايـد مـدى ملعرفـة يسـتخدم والـذي األعمـار متـايز أسـلوب األسـاليب هـذه ومـن   
 الفـروق علـى التعـرف مث خمتلفـة عمريـة جمموعـات علـى االختبـار تطبيق خالل من وذلك بتزايد العمر

  .) م ٢٠٠١، النفيعي ( األداء بينها  يف
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  العوامل المؤثرة على صدق االختبار

مبعـىن ، أن كـل اختبـار صـادق سـيكون ثابتـاً والعكـس غـري صـحيح ) م  ٢٠١٠(  يذكر الشربيين     
  : ومن العوامل اليت تؤثر على صدق االختبار، أن الثبات ضروري للصدق ولكنه ليس كافياً 

فيـزداد ، يتـأثر الصـدق بالقيمـة العدديـة ملعامـل ثبـات االختبـار تـأثر طـردي : ثبات االختبـار  )١
 . ا زاد ثبات االختبار الصدق كلم

وألن طـول االختبـار ، يـزداد صـدق االختبـار كلمـا زادت فقراتـه أو مفرداتـه : طول االختبار  )٢
 .يؤثر على ثباته فهو يؤثر على صدقه 

 .تطرد زيادة صدق االختبار اجلديد تبعاً الطراد زيادة ثبات احملك : ثبات احملك  )٣
بـــني أفـــراد عينـــة  –تبـــاين الـــدرجات  –زيـــادة الفـــروق الفرديـــة : تبـــاين درجـــات املفحوصـــني  )٤

 .الصدق يؤدي إىل ارتفاع مستوى الصدق 
 

يصعب أن نتصـور أن هنـاك اختبـارا : درجة التقاء وعدم تداخل السمة املقاسة مع مسات أخرى      
أن نقرتحـه أن نســتخدم منطـق اإلزالــة أو مــا ميكـن ، واحـداً يقـيس قــدرة واحـدة أو عـامالً واحــداً فقـط 

 -كأن يقوم واضع االختبار بكتابـة املفـردات بأبسـط عبـارة . العزل واالستبعاد عن طريق تقليل األثر 
فســيكون التبــاين بــني الطــالب بســبب قــدرم الرياضــية ولــيس   -عنــد قياســه للقــدرة الرياضــية مــثالً 

  .هناك اختالف بينهم من حيث عامل اللغة 

  :لفية النظرية لمستويات التفكير الهندسي الخ

يعـود  -يف حينـه  -أن التطـور احلاصـل يف منهـاج اهلندسـة السـوفييت     Wirzupذكر ويرزيوب    
إىل جهود تربوَيني وعاِلَمي نفس أوروبيني اثنني مها بياجيه وفـان هيـل إال أن أفكـار فـان هيـل شـكلت 

  ) .    Fuys , etal… , 1988(   هلندسةاألساس للمنهاج السوفييت اجلديد لتعليم ا
  

  :أفكار بياجيه 
تعتـــرب الدراســـتان اللتـــان نشـــرمها كـــل مـــن بياجيـــه ومســـاعده ايلـــدر يف جمـــال اهلندســـة  األســـس       

االوىل اليت وضعت لتدريس اهلندسة ، حيث أوضحا انه ال ميكن الـتعلم باألسـاليب الـيت تبقـي الطلبـة 
   ).م٢٠٠٣احلريب،(م مشاركات يف العامل من حوهلمـم ، بل جيب ان تكون هلـتعلـية الـملـلبيني يف عـس
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ـــــه ومســـــاعده وضـــــعا نظـــــريتني أساســـــيتني حـــــول مفـــــاهيم ) م  ٢٠٠٦( ذكـــــرت الرحمـــــي      أن بياجي
 )Clements&Battista,1992,Claments,1998(األطفال عن الفضاء كمـا جـاء يف 

تتعلــق األوىل بالفضــاء التمثيلــي وتــتلخص يف أن الطفــل منــذ الــوالدة يقــوم ببنــاء فضــاء مــدرك بــاحلواس 
وبعدها يقوم ببناء األفكار املتعلقة بالفضاء التمثيلي من خالل التقدم املنظم حلركته وأعمالـه الداخليـة 

ن خـالل اللعـب اليـدوي الفعـال ، لذا فإن الفضاء التمثيلي ال يتم إدراكـه بـاحلواس ، وإمنـا يـتم بنـاؤه مـ
  .يف البيئة اليت يعيش فيها الطفل 

فقــد أوضــحت ان التقــدم يف األفكــار " أطروحــة الطبولوجيــا األوليــة " أمــا النظريــة الثانيــة والــيت مسيــت  
وتبـــدأ مبرحلـــة يســتطيع فيهـــا الطفـــل التعـــرف علـــى األشـــكال املغلقـــة أو ، اهلندســية يتبـــع ترتيبـــاً منطقيـــاً 

مث التمييـــز بـــني اخلطـــوط املســـتقيمة واخلطــوط املنحنيـــة  وأخـــرياً العالقـــات اهلندســـية وتكـــون ، الدائريــة  
  .والتوازي ، واملسافة  ، الزوايا 

  

وقــد رأى أصــحاب هــذه النظريــة أن جتريــد الشــكل اهلندســي لــيس جتريــداً مــدركاً ، أي ذا خــواص     
باستطاعة الطفل أن يصل اىل مرحلة جتريـد فكـرة فيزيائية ، وإمنا ينشأ من تصرفات الطفل املرتابطة ، و 

  .خط مستقيم ، إذا صنع بيده خطأ مستقيماً أو إذا نظر بعينه دون أن يغري االجتاه 
 ٣يف عمـر (  يقتصر رمسه على خربشة أما يف املرحلـة االوىل ) سنوات  ٣أقل من ( يف املرحلة صفر  

إا منحىن مغلق غري منتظم ، وال مييز الطفـل بـني فإن الطفل يرسم دائرة على ) شهراً  ١١سنوات و 
  .الدائرة واملربع واملثلث ، وال بني اجلوانب املستقيمة واجلوانب املنحنية 

فـــإن الطفـــل يبـــدأ بـــالتفريق بـــني األشـــكال اهلندســـية ) ســـنوات  ٤حـــوايل ( بينمـــا يف املرحلـــة الثانيـــة    
تبــدأ التمثــيالت اإلقليديــة لديــه مثــل الزاويــة بــالتطور اإلقليديــة ، فريســم بنجــاح مربعــاً أو مســتطيالً ، و 

  .ببطء يف هذه املرحلة 
طفل علـى مشـكالته ويبـدأ بـالتعرف علـى األشـكال ـب الــلــغـيت) سنوات  ٧ ـــــــــــ ٦( ويف املرحلة الثالثة 

ـــــد هـــــذه األشـــــكال يف  ـــــة حبيـــــث يســـــتطيع جتري ـــــني اخلطـــــوط املســـــتقيمة واملنحني ـــــز ب اســـــتنادا اىل التميي
  ) .   Clements & Battista , 1992(النهاية
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وقـــد اهـــتم بياجيـــه مبســـتويات التفكـــري العليـــا كالربهـــان ، وأوضـــح كيفيـــة متكـــن الطلبـــة مـــن تطـــوير      
أفكارهم يف الربهان دون أخذ املنهاج بعني االعتبار ، حيث اقرتح أن مير تـدريس الربهـان اهلندسـي يف 

  :ثالث مراحل  وهي 
  

يكـون فيهـا تفكـري الطالـب غـري تـأملي وغـري ممـنهج وغـري منطقـي وتكـون العديـد : المرحلة األول    
مــن البيانــات الــيت جيمعهــا واألمثلــة الــيت خيتربهــا منفصــلة ، كمــا أن اســتنتاجه تكــون عشــوائية وبــدون 

  .خطة ، وقد تكون متناقضة 
  

ال يستخدم الطلبة النتائج التجريبيـة فقـط لتأكيـد توقعـام وإمنـا حيـاولون احلكـم :  المرحلة الثانية    
  .على تلك التوقعات وتربيرها والتفكري بطرق منطقية حول املتقدمات اليت يعتقدوا 

  

يبــين الطلبــة تفســريات ونتــائج منطقيــة إمــا يعتقــدون أنــه صــحيح وال يعتمــدون علــى :  المرحلــة الثالثــة
ان ذلــك صــحيح ، ويكــون قــادرين علــى االســتدالل الشــكلي باالعتمــاد علــى االفرتاضــات االعتقــاد بــ

  .ويكون مبقدورهم إجراء عمليات باالعتماد على نظام رياضي 
ىل إومـن هنـا يظهـر أن بياجيـه وضـع كيفيـة انتقـال  الطفـل مـن التفكـري غـري التـأملي وغـري املمـنهج     

  ).Battista & Clements , 1995(  يالتجرييب وأخرياً اىل االستنتاج املنطق
  

  نظرية فان هيل
وزوجهـا " Dana Van Hiele"مت تطـوير نظريـة مـن قبـل بـاِحَثني هولنـديني مهـا ديانـا فـان هيـل   

ـــوراه منفصـــلتني وذلـــك يف أواخـــر "  Pierre Van Hiele" بيـــري فـــان هيـــل  يف رســـاليت دكت
يف هولندا ، وقد مسيت هـذه النظريـة بنظريـة فـان "  Utrech" يف جامعة ) م ١٩٥٧( اخلمسينات 

مــع العلــم أن ديانــا قــد ماتــت بعــد أن أــت رســالتها لنيــل درجــة الــدكتوراه "  Van Hiele" هيــل 
وكــان زوجهــا هــو الشــخص املؤهــل لشــرح وتفســري تلــك النظريــة . والــيت كــان موضــوعها تعلــيم اهلندســة 

تعلــــــــــــــــــــــــــــــــيم دور احلــــــــــــــــــــــــــــــــدس يف " حيــــــــــــــــــــــــــــــــث كــــــــــــــــــــــــــــــــان موضــــــــــــــــــــــــــــــــوع دراســــــــــــــــــــــــــــــــة بيــــــــــــــــــــــــــــــــري 
  ) . Fuys,etal…,1988;Usiskin , 1982"(اهلندسة
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ـــــة إحـــــداها ١٩٥٩ –م ١٩٥٨ويف عـــــام     ـــــالث أوراق حبثيـــــة عـــــن النظري ـــــل ث ـــــري فـــــان هي م نشـــــر بي
باهلولنديـــة وترمجـــت فيمـــا بعـــد إىل الفرنســـية واثنتـــني باالجنليزيـــة  وشـــرح فيهـــا مخســـة مســـتويات لتطـــور 

  .)  م  ٢٠٠٦،الرحمي( التفكري اهلندسي عند االطفال  
  

اســـتخدم الســـوفيت النظريـــة يف تطـــوير منهـــاج اهلندســـة لـــديهم هـــذا ولقـــي عمـــل فـــان هيـــل اهتمـــام    
م  ونشـر ذلـك ١٩٧٤الذي كان األول  يف التحدث عن هذه النظريـة عـام )  Wirzup( ورزيوب 

  ).Fuys,et al,1988.Usiskin,1982(م١٩٨١م وبعده هوفر يف كتاباته عام ١٩٧٦علم 
  

 ، فيهـا والتفكـري تعليم اهلندسـة على هيل فان ديانا وزوجته هيل فان بيري الثنائي أحباث ركزت"      
اخلمسـينيات  ايـة لدى املتعلمني يف املستويات تلك حتسني يف التعليم ودور فيها التفكري ومستويات

 عمليـة أن مفادهـا فكـرة وتقـوم علـى اهلندسي التفكري مبستويات تتعلق مميزة نظرية وقد طور الثنائي. 
 يف الرتبويـون اهـتم السـبعينيات ويف. الـتعلم  منحـىن يف قفـزات توجـد بـل ، متصـلة ليسـت الـتعلم

  . ) ٢١٦:  ١٩٩٥ ، سالمة(  " لديهم  قبوالً  والقت النظرية ذه املتحدة الواليات
  

  :   الثالثة للنظرية ساسيةاألجوانب ال
  :، واالنتقال من مستوى اىل املستوى الذي يليه وجود املستويات ، وخصائص املستويات 

  :وجود مستويات التفكير الهندسي : أوالً 

فـإن الـتعلم هـو عمليـة ليسـت متواصـلة إذ توجـد "  Van Hiele" بالنسـبة للـزوجني فـان هيـل     
ـــــــــاك قفـــــــــزات يف منحـــــــــىن الـــــــــتعلم ، ممـــــــــا يكشـــــــــف عـــــــــن وجـــــــــود مســـــــــتويات تفكـــــــــري منفصـــــــــلة  هن

  ) .   Fuys,etal , 1988(وخمتلفة
وقد استخدمت األدبيـات بنيتـني رقميتـني خمتلفتـني لتحديـد تلـك املسـتويات ، االوىل تـرقم املسـتويات 

وهو نظام مياثـل النظـام األورويب لعـد الطوابـق يف بنايـة بادئـاً بالطـابق األرضـي ، مث األول  4اىل  ٠من 
مــــــا اســــــتخدمه هــــــوفر وهــــــو  5اىل  1ونظــــــام آخــــــر يــــــرقم املســــــتويات مــــــن  .وبعــــــده الثــــــاين وهكــــــذا 

  . )  Senk , 1989(زيوبر وو 
  

وذلـك اعتمـادا علـى الرتقـيم الـذي وضـعه  ٥اىل  ١ويستخدم الباحـث يف هـذه الدراسـة الرتقـيم مـن    
  .يوسيسكن الذي أعد االختبار املستخدم يف هذه الدراسة  
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  مستويات التفكير الهندسي 

  التعّرف على الشكل  المستوى البصري أو :المستوى األول 

 عـن شـيئاً  يعرف وال ، ككل ومييزه ، العام من مظهره اهلندسي الشكل على الطالب حيكم وفيه     
 وال يستطيع .الشباك يشبه ألنه مربع الشكل ، الباب يشبه ألنه مستطيل فمثالً الشكل  .اخلصائص

 فإنّ  له وبالنسبة ، بينها العالقاتيعرف  ال أنه كما ، اخلصائص بني الربط املستوى هذا يف الطالب
  . )م   ٢٠٠٩، رحمي( املستطيل عن خيتلف املربع

  

  : ومن أهم خصائص هذا املستوى ما يلي
  .حتديد بعض األشكال اهلندسية املرئية يف ضوء صورا الشاملة  -
  . رسم بعض األشكال اهلندسية البسيطة مثل رسم خط أو زاوية أو غريها  -
تسمية األشكال اهلندسية مبسميات موجودة يف واقع املـتعلم مثـل تسـمية املكعـب بالقالـب أو  -

  . الزاوية بالركن أو غريها 
  . وصف بعض األشكال اهلندسية من خالل مظهرها العام  -
ال اهلندســــــــــية حلــــــــــل مشـــــــــكلة عــــــــــن القيــــــــــاس أو العــــــــــد أو ـكــــــــــض األشـعـــــــــــع بـل مـــــــــــعامــــــــــالت -

  . )م   ٢٠٠٢،عفانة(القص

  المستوى التحليلي أو الوصفي : المستوى الثاني 

 صـفات يعتمـد كمـا .هـذه املكونـات بـني والعالقـة مكوناتـه بداللة اهلندسي الشكل الطالب حيّلل   
 يف اخلصـائص ويسـتخدم ،)الشـبكات القيـاس، الطـي،(جتـرييب  بشـكل األشـكال مـن فئـة لكـل مميـزة
 األشـكال ويقارن بني .قائمة زوايا وأربع أضالع أربعة له أنّ  على املربع يف يفكر فمثالً  .املسائل حل

 واملثلـث املربـع بـني يقـارن فمـثالً  الشـكل العـام، علـى باالعتمـاد ولـيس اخلصـائص علـى باالعتمـاد
 ، اخلصـائص بـني الـربط املسـتوى هـذا يف الطالـب يستطيع ال ، ولكن األضالع عدد على باالعتماد
  . )م   ٢٠٠٩،  رحمي (  أضالع متوازي هو املربع أن يستنتج فمثالً ال

  

  :   ومن أهم خصائص هذا املستوى ما يلي
  . وصف العالقات القائمة بني مكونات الشكل املطروح  -
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  . التعبري عن األشكال اهلندسية لفظياً  -
  . مطابقة األشكال اهلندسية من حيث خواصها أو العالقات بني مكوناا  -
  . االستفادة من املصطلحات اهلندسية يف رسم بعض األشكال اهلندسية  -
  . استنتاج بعض خصائص األشكال من خالل إجراء مقارنات معينة  -
  . تعميم بعض اخلصائص على جمموعة من األشكال اهلندسية  -
  .) م  ٢٠٠٢، عفانة ( استخدام بعض أدوات املنطق الرياضي الستنتاج خاصية معينة  -

  

 مستوى االستنتاج غير الشكلي : الثالث المستوى 

 ال بسـيطاً ، ولكنـه اسـتنتاجاً  يستخدم كما منطقي، بشكل والعالقات الطالب األشكال يرّتب     
 والقيـام خصائصـها بتحليـل بشـكل هرمـي األشـكال تصـنيف الطالـب باسـتطاعة .الربهـان يفهـم

 ويف إضـافية ، خصـائص لـه أنّ  غـري معـني ألنـه معـّني  هـو املربـع ذلك أنّ  مثال .شكلية غري مبناقشات
 مــن خــالل األشــكال بــني روابــط ويبــين التعريــف أمهيــة الطالــب يــدرك هــذا املســتوى

  . )م  ٢٠٠٩،رحمي(التعريفات
  : ومن أهم خصائص هذا املستوى ما يلي    

  . تعريف شكل هندسي معني من خالل بعض خصائصه  -
  . كتابة بعض الرباهني اهلندسية إلثبات صحة أو خطأ نظرية أو قانون هندسي معني  -
  . الرتكيز على اخلصائص اهلندسية األساسية يف التعامل مع املسائل اهلندسية  -
  . استنتاج بعض اخلواص اهلندسية غري املعروفة  -
 .) م  ٢٠٠٢، عفانة ( ة إلثبات صحة مسألة هندسية معينةاستخدام طرق برهنة خمتلف -

  

   الشكلي االستنتاج: المستوى الرابع 

 العناصـر بـني نظريـات يف نظـام مسـلمات ، ويقـوم بـالتمييز االسـتنتاج ، ويبـين أمهيـة يفهم الطالـب   
 منطقيـة وبعبـارات شـكلي بشـكل السـبب والربهـان ، ويـذكر واملسـلمات ، والتعريفـات املعرفـة غـري

بـني  املقارنـة دون ولكـن ،شـكلياً  إثباتـاً  الطالـب والنظريـات ، ويعطـياملسـلمات  علـى باالعتمـاد
 تعريـف حتـدد الـيت مـن اخلصـائص جممـوعتني تكافؤ برهنة باستطاعته فمثالً يكون املسلمية ، األنظمة
  . )م   ٢٠٠٩، رحمي (  األضالع متوازي
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  :ومن أهم خصائص هذا املستوى ما يلي   
  . معرفة املعرفات وغري املعرفات يف تكون النظام اهلندسي  -
  . إثبات تكافؤ خواص معينة يف شكل هندسي ما مع خواص أخرى يف شكل آخر  -
  . استخدام املسلمات يف استنتاج عالقات هندسية معينة  -
يف حـــــل مســـــألة ) مثـــــل التنـــــاقض أو عكـــــس املعكـــــوس(االســـــتعانة بطـــــرق الربهنـــــة اهلندســـــية  -

  . هندسية
  . استنتاج عالقات مشرتكة بني جمموعة من النظريات اهلندسية -
  .) م  ٢٠٠٢، عفانة ( اكتشاف براهني جديدة عن طريق بعض املسلمات  -

 التجريد أو فوق الرياضي : المستوى الخامس 

 فهـم ميكـن حبيـث اسـتنتاجاً جمـرداً  جيـري أن الصـارم ، وباسـتطاعته التجريـد ضـرورة الطالـب يفهـم    
 شـكلي بشـكل نظـام رياضـي حـول السـبب يـذكر الطالـب املسـتوى ، هـذا ويف. الالإقليديـة اهلندسـة 

 املسـلمات مـن االسـتنتاجات حتليـل قبـل ، ويكـون باسـتطاعته مـن يعرفهـا الـيت اخلصـائص مـن أكثـر
علـى  باالعتمـاد جديـدة مسـلمات اسـتحداث طريـق عـن الـتعلم يكـون بإمكانـه والتعريفـات ، كمـا

  .) م   ٢٠٠٩،  حمي ر ( اهلندسي  النظام
ه نالتـ الـذي تمـامهاال يلـق مل لكنـه ، ندسـياهل التفكـري مسـتويات أرقـى املسـتوى ذاهـ عـدويُ     

  :  التالية لألسباب ذلك ويرجع ، السابقة األربعة املستويات
 ندسـةاهل موضـوعات معظـم أنو ،  األربعة باملستويات فقط تمهم هأن ذكر هنفس  يله فان أن -

  .  الرابع املستوى تتعدى ال واجلامعات العام التعليم يف تدرس اليت
 نظريـات هندسـية لربهنـة جديدة طرق واستحداث النظريات وبرهنة ببناء املستوى هذا يتعلق  -

 قــدرات إبداعيــة يتطلــب ألنــه األساســية املرحلــة طــالب يناســب ال فهــو وبالتــايل معينــة ،
  . )هـ١٤٣١،القرشي(خاصة

   : ومن أهم خصائص هذا املستوى ما يلي 

إثبــات بعــض النظريــات اهلندســية املعتمــدة علــى أنــواع خمتلفــة مــن املســلمات اهلندســية املنتميــة إىل  -
  . إقليدية لالاهلندسة اإلقليدية أو  ا
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  . اكتشاف مسلمات هندسية من خالل إجراء عمليات مقارنة بني األنظمة املختلفة  -
  . )م ٢٠٠٢، عفانة (   هندسية لربهنة نظريات معينةاستخدام طرق وأساليب  -

  ) :  Usiskin , 1982( خصائص  المستويات : ثانياً 
التتـابع الثابــت أو اهلرميـة وهـي ضـرورة أن ميــر الطالـب يف املسـتوى السـابق قبــل :  الخاصـية االولـى   

  .ان يصل اىل املستوى التايل 
ضـــمنياً يف مســـتوى التفكـــري الســـابق يصـــبح صـــرحياً يف التجـــاور كـــل مـــا يكـــون :  الخاصـــية الثانيـــة   

  .مستوى التفكري التايل 
التمييز فلكل مسـتوى تفكـري رمـوزه اخلاصـة ولغتـه وعالقاتـه الـيت تـربط بـني تلـك :  الخاصية الثالثة   

  .الرموز 
الفصــل وتعــين أنــه لــن يــتمكن شخصــان يف مســتويي تفكــري خمتلفــني مــن فهــم  : الخاصــية الرابعــة   

بعضــهما الــبعض فــإذا كــان الطالــب يف مســتوى التفكــري الثــاين واملعلــم يشــرح يف املســتوى الثالــث فلــن 
  .)    Fuys , et al , 1988 ( يتمكن الطالب من فهم ما يقوله معلمه 

  

  :االنتقال بين المستويات : ثالثاً  

أنه ميكن تسريع التطوير الـذهين املعـريف يف اهلندسـة مـن خـالل "  Van Hiele" اعتقد فان هيل   
تفكــري اىل التعلــيم  ولــيس مــن خــالل النضــج أو العمــر وطبقــاً لفــان هيــل فــإن االنتقــال  مــن مســتوى 

  . )  Usiskin , 1982( آخر مير مبراحل خمتلفة
انتقـــال الطلبـــة مـــن مســتوى آلخـــر لـــذا نـــرى فـــان هيـــل أكثـــر فــاملعلم لـــه دور جـــوهري وأساســـي يف     

تفــــاؤالً مــــن بياجيــــه بإمكانيــــة االنتقــــال مــــن مســــتوى آلخــــر حيــــث اعتقــــد أنــــه ميكــــن تســــريع النمـــــو 
الــذهين يف تعلــم اهلندســة مــن خــالل التعلـيم ولــيس العمــر أو النضــج البيولــوجي كمــا ورد حيــث /املعـريف

أكثـــر مـــن اعتمـــاده علـــى العمـــر أو النضـــج ، وأن اخلـــربات يعتقـــد أن  االنتقـــال يعتمـــد علـــى التـــدريس 
  . )م  ٢٠٠٥،  شويخ( ز أو تعيق هذا االنتقال أو النموالتعليمية ميكنها أن تعز 

 

ممـا ســبق يتضـح أن الــزوجني فـان هيــل قـد ختصصــا يف نظريتهمـا لطلبــة املـدارس فقــط ، فيمـا بقــي      
ا معرفـة مـدى انسـجام نظريـة فـان هيـل مـع أطفـال االطفال الصـغار حمـط أنظـار البـاحثني الـذين حـاولو 
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ما قبل املدرسة ، االمر الذي قادهم اىل التعديل االول علـى املسـتويات وهـو مسـتوى مـا قبـل التعـرف 
  .على الشكل اهلندسي 

  :التعديالت على مستويات فان هيل 

  :مستوى ما قبل التعرف على الشكل الهندسي : التعديل األول 

ـــه باســـتطاعة األطفـــال الصـــغار تشـــكيل مفـــاهيم حـــول األشـــكال اهلندســـية ، الحـــظ      ـــاحثون ان الب
وذلــك قبــل دخــوهلم  املدرســة بفــرتات طويلــة ممــا قــاد اىل إجــراء حبــوث مستفيضــة حــول األطفــال وممــن 
اشــتهر يف هــذا اــال كلمنــتس وباتيســتا اللــذان اســتنتجا مــن حبوثهمــا وجــود مســتوى يســبق املســتوى 

مــا أمسيــاه مبســتوى قبــل التعــرف علــى الشــكل وفيــه يــدرك األطفــال جمموعــة جزئيــة مــن البصــري وهــو 
خصــائص األشــكال بصــرياً ولكــنهم يكونــون غــري قــادرين علــى تعريــف العديــد مــن األشــكال بشــكل 

  .ثابت مثل الدوائر واملربعات واملثلثات 
  

املنحنيــة واألشــكال ذات بإمكــان األطفــال يف هــذا املســتوى التمييــز بــني األشــكال ذات اخلطــوط     
اخلطــوط املســتقيمة ولكنــه ال مييــزون داخــل كــل جمموعــة فمــثالً مييــزون بــني الــدائرة واملربــع ولكــنهم ال 

  . بني املثلث واملربع وحسب وجهة نظر بياجيه وايلدر مييزون

  :إعادة تصنيف المستويات : التعديل الثاني 

اعاد تصنيفها اىل ثالثة فقـط  فيمـا بقيـت خصـائص أكد فان هيل إعادة تصنيفه للمستويات  حيث 
  :النظرية ومراحل التعليم كما هي وقد أصبحت تلك املستويات كاآليت 

 .املستوى البصري وفيه يتعرف الطالب على الشكل اهلندسي ككل :  المستوى االول )١
ــــاني )٢ ــــز الطالــــب األشــــكال اهلندســــية تبعــــاً :المســــتوى الث  خلصائصــــهااملســــتوى الوصــــفي وفيــــه ميي

 .اهلندسية 
 ســتنتاجي إلثبــاتوفيــه يســتخدم الطالــب االســتدالل اال: املســتوى النظــري :  المســتوى الثالــث )٣

ــــــث مســــــتوى االســــــتنتاج غــــــري الشــــــكلي ــــــل املســــــتوى الثال  العالقــــــات اهلندســــــية وقــــــد مســــــى فــــــان هي
  .)م٢٠٠٦،الرحمي(
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  :االستنتاج حول أفكار بياجيه وأفكار فان هيل 

بياجيـه ونظريـة فـان هيـل انـه ينبغــي مـرور الطلبـة خـالل مسـتويات تفكـري دنيـا وصــوالً تقـرتح نظريـة     
  .اىل مستوى التفكري العليا غري أن ذلك يستغرق بعض الوقت 

تــرى نظريــة فــان هيــل أن التعلــيم أساســي للتقــدم خــالل املســتويات  بينمــا تعــزو نظريــة بياجيــه اىل    
بإمكان الطلبة الفهم والتوسع يف نظام مسلمات فقـط عنـدما  و النمو وترى كال النظريتني انهأالنضج 

يصــلون اىل مســتويات التفكــري العليــا يف اهلرميــة مــع األخــذ بعــني االعتبــار ان نظريــة بياجيــه هــي نظريــة 
ولكـن مت  ، بالرياضـيات بشـكل خـاص الـتعلم بشـكل عـام أو لي وال ختـتص بـالتعليم أوـقــعـنمو الـيف ال

م ـلـــــــــعـتـله ـيـــــــــاجـيـة بـريـــــــــظـا نـهـــــــــتـنـضمـات الــــــــيت تـراضـــــــــتـو االفـحـــــــــات نـابـــــــــتـكـلن اـر مـــــــــثيـــــــــتوجيــــــــه الك
  ).م٢٠٠٣احلريب،(اتـيـاضـريـال

 الدراسات السابقة

 النظريـة سـاعدت هيـل حيـث فـان بنظريـة املتحـدة الواليـات يف االهتمـام الثمانينات ازداد بداية يف   
 بالنظرية اهتمت الواليات املتحدة األمريكية   والبحوث ، الدراسات من العديد إجراء على الباحثني

 املتحـدة الواليـات يف اهلندسـة ويرزوب حول  Wirzup بتقدميها قام اليت البحثية الورقة خالل من
ـــة .  م ١٩٧٦   عـــام ـــة حـــول هـــذه النظري ه الدراســـات مـــن هـــذ، مث تلـــت ذلـــك ثالثـــة مشـــاريع متزامن

وفيهـا قـام الباحـث ببنـاء اختبـار حيـدد مسـتوى  -   Usiskin 1981 -مشـروع جامعـة شـيكاغو 
وهذه الدراسـة تناولـت اسـتخراج دالالت الصـدق . الطالب يف التفكري اهلندسي وفق منوذج فان هيل 

  .والثبات هلذه األداة 
اســـتخدام هـــذه األداة يف كثـــري مـــن الدراســـات حـــول العـــامل لتحديـــد مســـتوى التفكـــري اهلندســـي مت    

سنسـتعرض هنـا دالالت الصـدق والثبـات ، أو للمعلمني التعليم العام أو يف املرحلة اجلامعية للطالب 

   .وأدوات أخرى لنفس النظرية ، يف الدراسات املستخِدمة هلذه األداة 
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  الدراسات التي استخدمت أداة جامعة شيكاغو لقياس مستوى التفكير الهندسي : أوالً 

الـذي يعتـرب مـن ، "  مشـروع جامعـة شـيكاغو )  "    Usiskin, 1982(دراسـة يوســسكن   
أوىل الدراســـات الـــيت أُجريـــت لدراســـة التفكـــري اهلندســـي وفـــق مســـتويات فـــان هيـــل للطلبـــة يف الواليـــات 

  :على األسئلة التالية املتحدة األمريكية وقد متت حماولة اإلجابة 
   مون اهلندسة ؟ما هي مستويات فان هيل اليت حيققها الطلبة الذين يتعل) ١
مــا هــي التغــريات الــيت حتــدث علــى مســتويات فــان هيــل لــدى الطلبــة بعــد دراســتهم اهلندســة ملــدة ) ٢

  . عام؟
)  ١٣( طالبـــاً مـــن الصـــف الســـابع حـــىت الصـــف الثـــاين عشـــر مـــن  ٢٦٩٩وقـــد مشلـــت عينـــة الدراســـة 

ظــــم الطلبــــة مــــن وكــــان مع. مدرســــة ثانويــــة متثــــل إىل حــــد واســــع القطاعــــات االجتماعيــــة االقتصــــادية 
وتعرضـــــوا لعـــــدة اختبـــــارت حـــــول معـــــرفتهم % ) ٢٦( واحلـــــادي عشـــــر % ) ٥٦( الصـــــفني العاشـــــر 

لقيــاس مســتويات فــان هيــل يف بدايــة العــام الدراســي  -باســتخدام نفــس األداة  –اهلندســية واختبــارين
  .وايته 

  : ومن نتائج هذا املشروع
مبعــىن أن النظريــة جنحــت ،  مــن الطــالب أمكــن تصــنيفهم علــى مســتويات فــان هيــل%  ٧١ .١

 .يف تصنيفهم 
أمــا نقطـــة . كــان مــن الســهل تصــنيف غالبيــة طلبــة العينــة وهــذه نقطــة قويــة لصــاحل النظريــة  .٢

الضـــعف يف النظريـــة فهـــي أن تصـــنيف الطلبـــة إىل مســـتويات يعتمـــد علـــى املعيـــار املســـتخدم 
جابـــات إ   ٤أو ،  ٥إجابـــات مـــن   ٣  (حيـــث خيتلـــف تـــوزيعهم حســـب معيـــار التصـــحيح 

 .  ) ٥ من 
  .نظرية فان هيل إطار نظري ميكن استخدامه لتفسري كيفية تعلم الطلبة للهندسة  .٣

، مت بنــاء االختبــار لتمييــز مســتويات التفكــري اهلندســي للطــالب وفــق منــوذج فــان هيــل : الصــدق      
حيــث مت طــرح األســئلة علــيهم بطريقــة شــفوية يف ثــالث ، فقــد أجريــت مقــابالت فرديــة مــع الطــالب 
مت اســـتبعاد أو تعـــديل الفقـــرات الـــيت ال تتوافـــق إجابـــات ، واليـــات خمتلفـــة يف دراســـات حبثيـــة منفصـــلة 

)  ٢٥( وبناءاً على إجابام مت بناء االختبار املتكـون مـن  ، ها مع مستويات فان هيل  الطالب علي
بعـــد ذلـــك مت جتربـــة ، فقـــرات )  ٥( حيـــث وضـــعت لكـــل مســـتوى ، فقـــرة مـــن نـــوع االختيـــار املتعـــدد 



٣٩ 

ت احملــدد لــه وهــو مــدارس للتأكــد مــن مناســبة الوقــ)  ٤( االختبــار بشــكل كامــل علــى مجيــع طــالب 
  .   والتأكد من توافقها مع مستويات فان هيل  ،ة دقيق)   ٣٥(

ــــــــــات   –كــــــــــودر   معادلــــــــــةاالختبــــــــــار مكــــــــــون مــــــــــن مخــــــــــس مســــــــــتويات اســــــــــتخدم الباحــــــــــث : الثب
  :لكل مستوى فكانت قيم الثبات هي ) K – R 20(٢٠ريتشاردسون
  )يف بداية املشروع (    ٠,١٠،     ٠,١٣،    ٠,٤٩،      ٠,٤٤،     ٠,٣١             

  ) يف اية املشروع  (  ٠,٢٦،      ٠,٣٠،   ٠,٥٦،      ٠,٥٥،     ٠,٣٩:  وكانت     
 ٢٥فيما لو كـان كـل مسـتوى حيتـوي علـى ، ويضيف يوسيسكن أن معامالت ثبات هذه املستويات 

  سؤاالً كالتايل
  )يف بداية املشروع (    ٠,٣٨،     ٠,٤٣،    ٠,٨٨،      ٠,٨٢،     ٠,٧٤              

  ) يف اية املشروع  (   ٠,٦٥،      ٠,٦٩،   ٠,٨٨،     ٠,٨٨،     ٠,٧٩:  وكانت     
  

علــى مســتويات التفكــري اهلندســي لفــان إىل التعــرف ) م    ٢٠٠٢( كمــا هــدفت دراســة عفانــة       
هايل يف موضوعات اهلندسـة املتضـمنة يف اجلـزأين األول والثـاين مـن منهـاج الرياضـيات املطـور للصـف 

الكشـــف عـــن مســـتويات األداء الفعلـــي لتالميـــذ و ، الســـادس األساســـي يف فلســـطني كـــل علـــى حـــدة 
باختبـــار فـــان  الباحـــث اســـتعان لقـــد .الصـــف الســـادس األساســـي يف اختبـــار التفكـــري اهلندســـي لفـــان 

واالسـتعانة ، ، حيث قام الباحث برتمجة اختبـار فـان هايـل للتفكـري اهلندسـي  هايل للتفكري اهلندسي 
  .األحباث الرتبوية بعض باالختبارات املتوفرة يف 

وزع الباحـــث االختبـــار علـــى جمموعـــة مـــن احملكمـــني لتعـــديل بعـــض فقراتـــه مـــن : صـــدق االختبـــار 
أشـار احملكمـون اىل ، واخليارات املطروحة وإمكانية حذف املستوى اخلـامس لفـان هايـل حيث الصياغة 

أن املستوى اخلامس ال يتفق ومستويات أفراد عينـة الدراسـة يف التفكـري اهلندسـي وبالتـايل أصـبح اختبـار 
فقـــرة فقـــط وباإلضـــافة اىل ذلـــك قـــام الباحـــث بإجيـــاد صـــدق االختبـــار  ٢٠التفكـــري اهلندســـي يتضـــمن 

تلميــذ وتلميــذة  ١٠٠ريقــة إحصــائية وهــي طريقــة االتســاق الــداخلي حيــث مت تطبيــق االختبــار علــى بط
مــن أفـــراد عينــة البحـــث واجلـــدول التــايل يبـــني معــامالت ارتبـــاط كـــل مســتوى مـــن مســتويات فـــان هايـــل 

  .باالختبار ككل 

  



٤٠ 

  ككلمعام�ت ارتباط مستويات التفكير الھندسي لفان ھايل با0ختبار )  ١( جدول 

  الداللة اإلحصائية  معامل االرتباط  المستوى  الرقم

 ٠,٠١دال عند   ٠,٦٤٢  البصري   ١
 ٠,٠١دال عند   ٠,٧١٨  التحليلي   ٢
 ٠,٠١دال عند   ٠,٥٧٨  االستداليل غري الشكلي   ٣
 ٠,٠١دال عند   ٠,٣٦٤  االستداليل الشكلي   ٤

  

ـــة  واضـــح      ـــار ككـــل دال ـــاط التفكـــري اهلندســـي باالختب ـــع معـــامالت ارتب مـــن اجلـــدول أعـــاله أن مجي
  . مما يدل على أن االختبار على درجة عالية من االتساق الداخلي ٠,٠١إحصائياَ عند مستوى 

، ) ٢١(ريتشــارد ســـون  –لقــد مت إجيـــاد معامــل ثبــات االختبــار بطريقـــة كــودر  : ثبــات االختبــار     
د علــى تبــاين درجــات االختبــار ، واجلــدول التــايل يبــني معــامالت ثبــات مســتويات اختبــار والــيت تعتمــ

  .التفكري اهلندسي لفان هايل واالختبار ككل 
   

  معام�ت ثبات مستويات اختبار التفكير الھندسي لفان ھايل وا0ختبار ككل:   )  ٢(   جدول رقم 
  

  الداللة اإلحصائية  معامل الثبات  المستوى  الرقم

  ٠,٠١دال عند   ٠,٧٦١  البصري  ١

  ٠,٠١دال عند   ٠,٨٥٩  التحليلي  ٢

  ٠,٠١دال عند   ٠,٦٤٢  االستداليل غري الشكلي  ٣

  ٠,٠١دال عند   ٠,٥١٣  االستداليل الشكلي  ٤

  ٠,٠١دال عند   ٠,٨٣٤  االختبار ككل  ٥

  

أن معامالت ثبات مستويات التفكري اهلندسي لفان هايـل واالختبـار  )  ٢ (واضح من اجلدول رقم   
، ممــا يؤكــد صــالحية اســتخدام هــذا االختبــار بطمأنينــة يف  ٠,٠١ككــل دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى 

  . احلايل البحث 



٤١ 

 ندسـياهل انهـالرب  اراتهـم ارتبـاط مـدى معرفـة إىل)  هــ  ١٤٢٤( دراسـة احلـريب  دفتهـ      

 ختصــص طـالب لـدى   (Van Hiele) يـله فـان وفـق منــوذج ندسـياهل التفكـري مبسـتويات

فقام الباحث مبطابقة الرتمجة العربية مع النص اإلجنليـزي األصـلي ،  حبائل املعلمني كلية يف الرياضيات
 ،لالختبار وبتكييف االختبار ليتالءم مع اتمع السعودي ومن مث طبق االختبـار علـى عينـة الدراسـة 

 راتهـامل اختبار امهأحد  للدراسة اختبارين الباحث استخدم ، طالبا) ١٨٣ (  الدراسة عينة فكانت

 نتائج رتهوأظ ، يله لفان دسيناهل التفكري ملستويات اختبار واآلخر ،من إعداده  ندسياهل انهالرب 

 الرابـع املسـتويني طالـب أي يتجـاوز مل حيـث الطـالب لـدى ندسـياهل التفكـري مسـتوي تـدين الدراسـة

 املسـتوى إىل مووصـوهل    (Van Hiele)هيـل  فان لدى ندسياهل التفكري مستويات من واخلامس

 التفكري مستويات بني إجيابية عالقة ووجود ، ندسياهل انهالرب   اراتهم من مهمتكن مدى يف املتوسط

ومل يشـر الباحـث إىل صـدق وثبـات نسـخة اختبارفـان هيـل الـيت ،  ندسياهل انهالرب  اراتهوم ندسياهل
  . استخدمها 

  

طالبـاً مـن صـفوف السـادس  ١٢٤٠تكونت عينة الدراسة مـن حيث ) م ٢٠٠٥( دراسة شويخ      
  .مدرسةيف املدينة والقرية واملخيم يف حمافظة رام اهللا والبرية ١٥والثامن والعاشر موزعني على 

، كمــــا اســــتخدم املقــــابالت الفرديــــة للتعــــرف بعمــــق علــــى التفكــــري تــــرجم الباحــــث أداة االختبــــار     
اهلندســـي للطلبـــة وقـــام الباحــــث بتصـــوير املقـــابالت بالفيــــديو ، وقـــد تطلـــب ذلــــك مهامـــاً مثـــل رســــم 

  .األشكال وتصنيفها والتعرف عليها باإلضافة اىل لعبة االستدالل حول األشكال اهلندسية 
  

الـذي     - Usiskin   -بعد أن ترجم الباحث االختبـار تواصـل  مـع واضـعه : ختبار صدق اال  
، أفـــاده أن االختبـــار صـــادق طاملـــا أن أســـئلته تتناســـب مـــع تفكـــري الطلبـــة والرياضـــيات الـــيت تعلموهـــا 

وينبغـــي فحـــص االختبـــار يف الســـياق الفلســـطيين فعـــرض الرتمجـــة علـــى بعـــض املختصـــني الـــذين أوصـــوا 
وقــد جــرب االختبــار بنفســه ، كمــا أجــرى بعــض التعــديالت بنــاءاً علــى توصــيام ، ر بصــدق االختبــا

  . مع ثالثة من الطلبة يف صفوف خمتلفة خارج عينة الدراسة 
  

ة مـــن خـــارج عينـــة الدراســـة لفحـــص /طالـــب ٤٣قـــام الباحـــث بتطبيـــق االختبـــار علـــى : الثبـــات     
، صـعوبته / سـهولته ، لغتـه : حـول االختبـار  الثبات وطلـب آراء املبحـوثني مـن خـالل اسـتبانة قصـرية

  . وقد عززت آراء الطلبة فكرة املضي يف التطبيق، وقته 



٤٢ 

  :  حلساب معامالت الثبات لكل مستوى تفكري حيث بلغت )  α( ومت حساب ألفا كرونباخ  
          ٠,٢٣،    ٠,٣١،     ٠,٠٩،    ٠,٤٠             .  

فيمـا لـو  ، تبلغ معامالت ثبات هذه املسـتويات   - Usiskin   - وبنفس األسلوب الذي اتبعه   
  :سؤاالً باستخدام معادلة سبريمان براون  كالتايل    ٢٥كان كل مستوى حيتوي على 

         ٠,٦٠،      ٠,٦٩،     ٠,٣٣،     ٠,٧٧   .  

الـيت هـدفت للتحقـق مـن مسـتويات  فـان هيـل لـدى )    Knight, 2006(  ويف دراسـة نايـت     
حيـــث تكونـــت ، طـــالب اجلامعـــة الـــذين  سيصـــبحون معلمـــي رياضـــيات للمرحلـــة االبتدائيـــة والثانويـــة  

" يف جامعـة مـني      MAT 475أو   MAT 107العينـة مـن طلبـة مـادتني مـن مـواد الرياضـيات 
Maine   "  ،لكنهـا مل تشـر إىل صـدق ، كـأداة اختبـار   استخدمت الباحثة اختبار جامعة شـيكاغو

وقــد وجــدت الباحثــة بــأن الطلبــة الــذين ال يتجــاوزون املســتويات األوليــة ال . وثبــات األداة يف دراســتها 
  .يبلغون املستويات العليا يف مستويات فان هيل 

ملعرفــة أثــر تعلــم طــالب )   Aydin, 2009  &Halat(وقــد هــدفت دراســة هلــت وآيــدين     
، يات يف اجلامعة  ملواد خمتلفة غري املواد اهلندسية على مستويام يف التفكري اهلندسي لفـان هيـل الرياض

طالبــاً  يف فئتتــني  منفصــلتني مــن طــالب الكليــات يف الواليــات  وكانــت العينــة مــن مائــة وتســع وأربعــني
( حتتــوي أيــاً منهمــا  ال الــيت تلــك و)  األوىل الفئــة(  الرباهــني و املنطــق املتحــدة أخــذوا مــواد تركــز علــى

 وقـــد أظهـــرت. الفئتـــني  يف للطـــالب اهلندســـي التفكـــري مراحـــل مث قـــارن الباحثـــان بـــني ) . الفئـــة الثانيـــة
والربهــان حققــوا مراحــل أعلــى يف مســتويات  يف املنطــق طــالب الفئــة األوىل الــذين تلقــوا مــواد أن النتــائج

 والتكامـل التفاضـل حسـاب مثـل ، األخـرى الرياضـيات مـواد أخـذ الطالب الـذين فان هيل للتفكري من
فـان هيـل  مسـتويات  ارتبـاط حـول كذلك أكدت نتائج هـذه الدراسـة علـى نتـائج الدراسـات السـابقة  .

  .بالقدرة على كتابة الرباهني 

كــون األداة هــاتني الدراســتني  الباحــث بــأن الســبب يف عــدم دراســة صــدق وثبــات االختبــار يف  ويــرى  
ـــة يـــق واالنتشـــار واســـعة التطب حيـــث أشـــارت إىل تطبيقـــه يف جمموعـــة مـــن يف الواليـــات التحـــدة األمريكي

  .الدراسات على طلبة املدارس أو اجلامعات يف الدراسات األمريكية 
  



٤٣ 

إىل حتديد توزيع مسـتويات فـان هيـل للتفكـري اهلندسـي عنـد ) م  ٢٠١١(  هدفت  دراسة  نصور    
تلميـــذ )    ٤٠٠( ذقيـــة يف ســـوريا وتكونـــت عينـــة البحـــث مـــن تالميـــذ الصـــف الثـــامن يف حمافظـــة الال

عــد عامليــاً 
ُ
وتلميــذة مــن املــدارس احلكوميــة واســتخدمت الباحثــة اختبــار فــان هيلــي للتفكــري اهلندســي امل

  . م  ١٩٩٤يف عام    واملرتجم إىل اللغة العربية

واملدرســني االختصاصــيني ولدراســة صــدق االختبــار قامــت الباحثــة بعرضــه علــى عــدد مــن املــوجهني     
وجمموعـــة مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس يف ، يف مـــادة الرياضـــيات ذوي اخلـــربة والكفـــاءة يف تـــدريس املـــادة 

وبعـــد أخـــذ مالحظـــام قامـــت الباحثـــة بـــإجراء ، قســـم الرياضـــيات يف كليـــة العلـــوم يف جامعـــة تشـــرين 
)  ٣٠(سـتطالعية خـارج عينـة البحـث كما قامت الباحثة بإجراء االختبار على عينـة ا، التعديل الالزم 

ــدف التعــرف علــى اجلمــل غــري الواضــحة وحســاب الــزمن الــالزم لالختبــار وحســاب ، تلميــذا وتلميــذة 
فقامت الباحثة بالتشاور مع جمموعة احلكمني بتعديل بعض مفـردات االختبـار  ، معامل ثبات االختبار 

  .دقيقة )  ٤٥( ىل  دقيقة  إ)  ٣٥( كما غريت الزمن الالزم لالختبار من  

بتقســيم االختبـار إىل جــزأين ، مت حســاب معامـل الثبــات بطريقـة التجزئــة النصـفية : ثبـات االختبـار     
وحسـاب اإلجابـات الصـحيحة زوجيـة ، وحساب جمموع اإلجابات الصحيحة يف األسئلة  فرديـة الرتبـة 

  ) . ٠,٧٣(  حيث بلغ معامل الثبات  ، الرتبة 

إىل التعــــرف علــــى مســــتوى التفكــــري اهلندســــي لــــدى طــــالب ) هـــــ ١٤٣١(لقرشــــي هــــدفت دراســــة ا     
مـن الكليــة اجلامعيــة ) ٩٠( ، طالبــاً ) ١٩١(لدراسـة مــن وتكونــت عينــة ا، الرياضـيات جبامعــة ام القـرى 

( وقــد اســتخدم النســخة املرتمجــة  املســتخدمة يف دراســة  احلــريب . مــن كليــة العلــوم التطبيقيــة ) ١٠١(و
  )  .هـ  ١٤٢٤

مت التأكــد مــن صــدق االختبـار وذلــك بعرضــه علــى جمموعــة مــن احملكمــني : تقـدير صــدق االختبــار    
من أعضاء هيئة التدريس بقسم املناهج وطرق التدريس جبامعة أم القرى وعدداً من املشـرفني الرتبـويني 

  .يف مادة الرياضيات وعدداً من معلمي الرياضيات ذوي اخلربة 
وحلســاب ثبــات االختبــار مت اســتخدام طريقــة التجزئــة النصــفية وتطبيقــه : االختبــار تقــدير ثبــات      

) ٠,٩٢(طالبــــاً حيــــث بلغــــت قيمــــة الثبــــات لالختبــــار ) ٢٠(علــــى العينــــة االســــتطالعية املكونــــة مــــن 



٤٤ 

ممـا )   ٠,٠٥  (     مسـتوى ائية عندـمعادلة ألفا كرونباخ وهي قيمة ذات داللة إحص باستخدام
  .طمئن اىل استخدامه كأداة للدراسةاملقياس على درجة مناسبة ييدل على أن 

  دراسات استخدمت أدوات أخرى: ثانياً 

ملعرفـــة واقـــع التفكـــري اهلندســـي وفـــق منـــوذج فـــان هيـــل لـــدى ) م  ١٩٩٤( هـــدفت دراســـة خملـــوف     
ســـنتني معلمـــي املســـتقبل مـــن طـــالب شـــعبة الرياضـــيات يف كليـــة املعلمـــني باملدينـــة املنـــورة  وطـــالب ال

، الثالثــة والرابعــة بكليــة الرتبيــة باملدينــة املنــورة ومــدى تــأثري بــرامج إعــدادهم يف تنميــة هــذه املســتويات 
ســؤال مــن )  ٢٥( منهــا ، ســؤاالً )  ٣٥( وقــد أعــد الباحــث أداة اختبــار مــن تصــميمه تكونــت مــن 

يقـــوم ، مســـائل  الســـؤال اخلـــامس مـــن نـــوع التكملـــة ـ وعشـــرة أســـئلة أخـــرى، نـــوع االختيـــار املتعـــدد 
 . الطالب برمسها وحلها 

لكــل مســتوى مــن مســتويات االختبــار )  ٢١( باســتخدام كيــودر ـ ريتشاردســون : ثبــات االختبــار   
فظهــرت ،  " ليفنجسـتون " مت تصــحيح معامـل الثبــات باسـتخدام معادلــة و  . وكـذلك لالختبــار الكلـي 

  :له النتائج وفق اجلدول التايل 

  معام�ت الثبات العادي والمعدل لكل مستوى من مستويات ا0ختبار وا0ختبار الكلي) :  ٣( جدول 

  المستوى
  معادلة الثبات باستخدام
  كيودر ـ ريتشاردسون

  معامل الثبات باستخدام
  جستوننليف

  األول

  الثاين

  الثالث

  الرابع

  اخلامس

٠,١١  

٠,٢٦  

٠,١٢  

٠,٦٦  

٠,٧٦  

٠,٩٧  

٠,٩٥  

٠,٨٩  

٠,٩١  

٠,٨٥  

  ٠,٩٧  ٠,٦٢  المجموع



٤٥ 

للتأكــد مــن مــدى اتســاق االختبــار مــع أجزائــه مت حســاب معامــل االرتبــاط بــني : حســاب الصــدق     
درجات الطالب لكل مستوى من مستويات االختبار وبني درجام يف االختبـار ككـل وكانـت النتـائج  

  :كما يف اجلدول التايل 

  معامل ا0رتباط ود0لته بين كل مستوى وا0ختبار ككل)  :   ٤ (جدول  

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  المستوى

  األول

  الثاين

  الثالث

  الرابع

  اخلامس

٠,٣٢  

٠,٤٨  

٠,٦٣  

٠,٩٧  

٠,٥٨  

  ٠,٠٥عند مستوى 

  ٠,٠١عند مستوى 

  ٠,٠١عند مستوى 

  ٠,٠١عند مستوى 

  ٠,٠١عند مستوى 

 املعلمــني لــدى اهلندســي التفكــري مســتويات حتديــد اىل ) م ٢٠٠٦(  دراســة الرحمــي  هـدفت    

 تقـدمها الـيت اهلندسـي التفكـري مسـتويات حتديـد هـدفت اىل كمـا وأثناءهـا ، اخلدمـة قبـل الفلسـطينيني

 هـذه ولتحقيـق )  ١٠ـــ  ١( مـن  الصـفوف مـن كـل صـف يف الفلسـطينية املدرسـية الرياضـيات كتـب

االختبـار  الباحثـة بنـت وقـد واختبـار استبانة جزأين مكونة من األوىل بأداتني الباحثة استعانت األهداف
الباحثـة أسـئلة املسـتوى اخلـامس وجمموعـة أخـرى مـن اختبـار جامعـة  تحذف(باالستعانة بأدوات سابقة 

 ارينومتـ أنشـطة حتليـلاسـتبانة  الثانيـة فهـي األداة أمـا ) .وأضـافت وغـريت عـدة فقـرات ، شـيكاغو 

 االسـتبانة طّبقـت) .  ١٠ــــ  ١(  مـن  الصـفوف مـن صـف كـل يف اهلندسـة وحـدات موضـوعات

 معلمـة)  ١٩١( مـن  مكونة عينة على متعدد من اختيار من فقرة )  ٤٠(  من تكّون واالختبار الذي

 تعلـيم الرياضـيات ختصصـي مـن الرتبويـة العلـوم كليـة وطالبـات ةطلبـ مـن)  ١٠٥( وعلـى   ، ومعلمـاً 

  .   العلوم  وتعليم

أعضاء   ٦ ضمت اخلرباء من خمتارة جلنة على االختبار بعرض الباحثة قامت :ختباراال صدق  
 حول اقرتاحام من لالستفادة ذلك و (رياضيات تدريس أساليب ماجستري)  ٥( دكتوراه ، و   )١(



٤٦ 

 والرموز التمثيالت ووضوح اللغة صدق من للتحقق و الفلسطينيني ، مالءمة االختبار للمعلمني مدى
 الدراسة ، و هدف توضح للمحكمني رسالة الباحثة أرسلت وقد  ).اهلندسية لألشكال املختلفة

 مثّ  ومن مناقشتها معهم ، و مقرتحام و آرائهم على للوقوف معهم شخصية مقابالت بإجراء قامت
  . ا أوصوا اليت التعديالت الباحثة أجرت

 بتطبيق الباحثة قامت حيث االختبار ، إعادة بطريقة االختبار ثبات حساب مت :االختبار ثبات

عينتها  وخارج الدراسة جمتمع أفراد من معلمة و معلماً )   ٢٠( من  مكونة عشوائية على عينة االختبار
 ارتباط معامل ُحِسبَ  و أسبوعني ، مضي بعد أخرى مرة العينة هذه على االختبار تطبيق ، وأعيد

 )  ٠,٨٧( يساوي  وكان الثاين ، و األول اإلجراء يف املعلمني عالمات بني بريسون

 يف سكنسـ، يو  استخدمها اليت وبنفس الطريقة تفكري، مستوى لكل الثبات معامالت وحلساب
 للمستويات معامالت الثبات معامل ألفا كرونباخ وكانت حساب مت)   Usiskin,1982(دراسته 

         ٠,٧٣،   ٠,٦٤،      ٠,٧١،    ٠,٧٠  :يأيت  كما التوايل على

  التعليق على الدراسات السابقة 

الختبار مستويات التفكري احنصرت األساليب املستخدمة يف استخراج معامل الصدق والثبات  

ميكن ، حمدودة طرق ب  -يف الدراسات اليت اطلع عليها الباحث  - ) فان هيل ( اهلندسي وفق منوذج 

  :اجلدول التايل امجاهلا يف 

  

  

  

  

  

  

  



٤٧ 

  ملخص أساليب الصدق والثبات المستخدمة في الدراسات السابقة) :  ٥( جدول 

  الثبات  الصدق الدراسة  الرقم

١  
شيكاغو 

)Usiskin,1982 (  
  لكل مستوى وكلي  KR-20    ـــــــــــــ

  )م  ٢٠٠٢( عفانة   ٢
احملكمني واالتساق 

  الداخلي
  KR-21       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )هـ  ١٤٢٤(  احلريب  ٣

  للكلمستوى و لكل ألفا كرونباخ   احملكمني  )م ٢٠٠٥( شويخ   ٤

 ثيسس نايت  ٥
KnightThesis,2006)(  

  ـــــــــــــــــــــ

٦  
هلت وآيدين 

Aydin,2009) &Halat (  
  ـــــــــــــــــــــ

  )م  ٢٠١١(  نصور  ٧
  الداخلي بريسوناالتساق 

  احملك باختبار حتصيلي+ 
  التجزئة النصفية فردي وزوجي

  التجزئة النصفية ألفا كرونباخ  احملكمني  )هـ ١٤٣١(القرشي   ٨
  

  االتساق الداخلي  )م  ١٩٩٤( خملوف   ١
 KR-21      

  والتصحيح  

  باستخدام معادلة ليفتجستون

  احملكمني  )م ٢٠٠٦(  الرحمي   ٢
  مبعامل االرتباط بريسونإعادة االختبار 

  ألفا كرونباخ لكل مستوى وكلي+ 

احنصرت طرق حساب الصدق يف معظم الدراسات على طريقة صدق احملكمني مثل دراسات  

)   هـ ١٤٣١( والقرشي ، )   م ٢٠٠٥( وشويخ ، )  م ٢٠٠٢(  كلٍ  من عفانة 

بأنه تواصل مع واضع االختبار   )م  ٢٠٠٥( ولعل املنهجية اليت ذكرها شويخ ، ) م٢٠٠٦(والرحمي

– Usiskin -   والذي أفاده بأن االختبار صادق طاملا أن أسئلته تتناسب مع تفكري الطلبة



٤٨ 

لعل هذه املنهجية جعلت من استخدم هذا االختبار ال يستخدم طرق ، والرياضيات اليت تعلموها 

  .أخرى الستخراج الصدق 

قق صدق االختبار حبساب معامل االتساق كما اعتمدت بعض الدراسات األخرى يف التح

واليت أضافت الصدق املرتبط مبحك االختبارات ، )  م ٢٠١١( اخلي لالختبار مثل دراسة نصورالد

  . التحصيلية 

أما الثبات فكانت معادلة ألفا كرونباخ أكثرت املعادالت استخدامًا إلجياد معامل الثبات مثل 

) هـ ١٤٣١(والقرشي  )م ٢٠٠٥(شويخ و )   Usiskin,1982(دراسة كًال من يوسـسكن 

فقد استخدمها كال  )٢١(ريتشارد سون  –كودر   ؛ أما معادلة ) م ٢٠٠٦(  وكذلك دراسة الرحمي 

؛ أما باستخدام التجزئة النصفية فُأستخدمت يف ) م  ١٩٩٤( وخملوف ) م  ٢٠٠٢( من عفانة 

الدراسة الوحيدة اليت استخدمت إعادة أما ) . هـ ١٤٣١(ودراسة القرشي ) م  ٢٠١١( نصور دراسة

  ) .م  ٢٠٠٦(   االختبار فهي دراسة الرحمي

ودراسة نايت ) هـ  ١٤٢٤( وبعض الدراسات مل تم حبساب قيم الثبات مثل دراسة احلريب 

  ).Aydin,2009  &Halat(ودراسة هلت وآيدين )KnightThesis,2006(نيسس 

ويرى الباحث أن سبب ضعف االهتمام يف الدراسات املختلفة اليت استخدمت هذا االختبار أو  

أو  - اختبارات مشاة بالصدق والثبات مرجعه أن الدراسات كانت تم بتحديد مستويات الطالب 

  ) .  فان هيل( وتَوُزِعهم يف املستويات اخلمسة للتفكري اهلندسي وفق منوذج  –املعلمني أو املناهج 

 

 

  

  

   



٤٩ 

  

  

  الفصل الثالث

  

  منهج الدراسة
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  منهج الدراسة

 من املناهج العديد ومراجعة السابقة ، الدراسات على اإلطالع وبعد الدراسة ، مشكلة على بناء

 أشار حيثالتحليلي املقارن  املنهج هو احلالية للدراسة املالئم املنهج أن الباحث وجد البحثية ،

 توجد الظاهرة كما دراسة على يعتمد " الوصفي املنهج أن)   ٣١٠: م  ٢٠٠٤ ( وآخرون عبيدات

 لنا يصف فالتعبري الكيفي ،ً  كميا أو كيفيا تعبريا عنها ويعرب دقيقا،ً  وصفا بوصفها الواقع ويهتم يف

 . " حجمها  أو ملقدار الظاهرة، رقميا وصفا يعطينا الكمي التعبري بينما خصائصها، ويبني الظاهرة

 ال يقتصر الوصفي املنهج أن "   –كما قال جابر وكاظم    –)  ١٩٣: م  ٢٠٠٦ ( العساف وذكر

 هلذه من التفسري قدرا يتضمن ألنه ذلك من أبعد هو ما إىل ميضي وإمنا وتبويبها البيانات مجع على

املقارن ملقارنة مستويات التفكري اهلندسي  تحليلياملنهج الالباحث كما أستخدم  .   "البيانات
  .حسب نوع املدرسة 

  مجتمع الدراسة 

مشكلة  موضوع يكونون الذين األشخاص أو املفردات مجيع" بأنه    الدراسة جمتمع يعرف    
  )  .      ١١٣ :م ٢٠٠٤ وآخرون، عبيدات(   "الدراسة

تكون من مجيع طالب الصف الثاين ثانوي  يف مدينة مكة املكرمة يف اململكة  وجمتمع الدراسة    
طالبًا ، وذلك ) ١٠٢٦٩(  والبالغ عددهم ، هـ١٤٣٥/ ١٤٣٤العربية  السعودية  للعام الدراسي  

  .  حسب إحصائيات إدارة  الرتبية والتعليم يف منطقة مكة املكرمة 
  "ب الصف الثاني ثانوي في مدارس مكة ط�"  توزيع مجتمع الدراسة)   ٦(  جدول 

 
 المكتب

المدارس 

 األهلية

 المدارس الحكومية
 المجموع

 المقررات التقليدي

أعداد 

 الطالب

  ٣٠٥٩ ٤٢٩  ١٣٩٧ ١٢٣٣ الغرب

  ١٦٨٢ ٥٥٠ ٦٦٧ ٤٦٥ الجنوب

 ١٩٤٤  ٥٧٠ ٩٧١ ٤٠٣ الشرق

 ١٢٠٨ ٢٧٣ ٩٣٥ ٠ الوسط

 ٢٣٧٦ ٤٨٤ ١١٧٢  ٧٢٠ الشمال

 المجموع
  

١٠٢٦٩ ٢٣٠٦ ٥١٤٢ ٢٨٢١ 



٥١ 

  :عينة الدراسة 

، على مستوى مدارس مدينة  طبقية عشوائيةنظرًا لكرب حجم جمتمع الدراسة مت اختيار عينة      
  : .وهي وفق اجلدول التايل ، من جمتمع الدراسة %) ٥(مكة املكرمة ، بنسبة 

  توزيع العينة وأعداد الط�ب) :    ٧(  جدول 

 ا�ھليةالمدارس  المكتب  
 المدارس الحكومية

 المجموع
 المقررات التقليدي

 د الط#باعدأ

 ١٥٥ ٢١ ٧١ ٦٣ الغرب

  ٨٥ ٢٨ ٣٤ ٢٣ الجنوب

 ٩٨ ٢٩ ٥٠ ٢٠ الشرق

 ٦١ ١٤ ٤٨ ٠ الوسط

 ١٢١ ٢٤ ٦٠ ٣٧ الشمال

  ٥٢٠ ١١٥ ٢٦٣  ١٤٣ المجموع

  

  

  عينة الدراسة وفق المكتب ونظام الثانوية)  :   ٤( شكل 

  :أداة الدراسة 

    االختبار الذي أعده ، " لفان هيل "  استخدام الباحث اختبار مستويات التفكري اهلندسي   
 "Usisken " على عينة الدراسة " املتحدة األمريكية يف مشروع  جامعة شيكاغو يف الواليات.  
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بعد أن ، وقد مت بناء االختبار لتمييز مستويات التفكري اهلندسي للطالب وفق منوذج فان هيل   
بطرح األسئلة عليهم بطريقة شفوية يف ثالث واليات خمتلفة يف ، أجريت مقابالت فردية مع الطالب 

ل الفقرات اليت ال تتوافق إجابات الطالب عليها مع مت استبعاد أو تعدي، دراسات حبثية منفصلة 
فقرة من نوع )  ٢٥( وبناءًا على إجابام مت بناء االختبار املتكون من  ، مستويات فان هيل 

  . )( Knight, 2006  فقرات )  ٥( ث وضعت لكل مستوى حي، االختيار املتعدد 

  : مواصفات االختبار 

  : من أهم خصائص اختبار التفكري اهلندسي املستخدم يف هذا البحث ما يلي      

فقرة ، وكل مخس فقرات حتدد مستوى معني من مستويات  ٢٥االختبار على  ااشتمل هذ -١
  . التفكري اهلندسي لدى أفراد عينة البحث ، حيث أعطيت كل فقرة درجة واحدة فقط

  . وعلى التلميذ أن خيتار إجابة واحدة فقط لكل فقرة من فقرات االختبار مخسة خيارات ، -٢
يقع التلميذ يف مستوى معني من مستويات التفكري اهلندسي إذا كانت إجابته عن ثالثة  -٣

درجات لكل مستوى كحد أدىن عن  ٣أسئلة من ذلك املستوى صحيحة ، مبعىن أن حيصل على 
  . املستوى الذي يقع فيه واملستويات اليت تسبقه 

درجات يف مستوى معني و يف املستويات السابقة  ٥درجات من  ٤ذ على إذا حصل التلمي -٤
له ، فإن ذلك يقلل من فرصة حصول التلميذ على ذلك املستوى و املستويات السابقة له عن 

 . طريق التخمني 

رتبت فقرات االختبار على حسب ترتيب فان هايل ملستويات التفكري اهلندسي ، فالفقرات  -٥
 وهكذا.... املستوى البصري ، واخلمس الثانية متثل املستوى التحليلي اخلمس األوىل متثل 

  إجراءات الدراسة 

قام الباحث مبطابقة نسخة االختبار املرتجم إىل اللغة العربية املستخدم يف دراسة احلريب    -١
ومطابقة ، ) م   ٢٠٠٥(  مع النسخة اليت ُأستخدمت يف دراسة الشويخ ) هـ  ١٤٢٤(

تكييفه مع جمتمع الدراسة مت بعد كتابة االختبار ، النسختني مع النسخة األصلية باللغة اإلجنليزية 
قام الباحث بعرضها على مث ، مناهج الرياضيات املطورة  يفاملستخدمة لغة العلمية الحيث من 
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مبعىن أن كل ما أبدى أحدهم ، املشرفني الرتبويني من قسم الرياضيات تواليًا  جمموعة من
وبعد ، للوصول إىل أدق التفاصيل املهمة ، مالحظات على االختبار مت تعديلها وترسل للتايل 

وقام الباحث ، عرض االختبار على جمموعتني من املعلمني املتميزين يف مدرستني خمتلفتني ذلك مت 
 . بإجراء التعديالت الالزمة 

خارج عينة الدراسة من طالبًا )  ٣٠( جراء االختبار على عينة استطالعية إقام الباحث ب -٢
 .للتأكد من مناسبة االختبار 

 . راسة يف مدارسهم مث طبق الباحث االختبار على عينة الد   -٣

بعد ، طالبًا )  ٥٠( إعادة لالختبار على عينة من اتمع و  االختبار أجرى الباحثكما  -٤
 .يوم   )١٥(فاصل زمين 

 .   RMarkإجراء التصحيح آلياً باستخدام برنامج قام بو    -٥

  .لتحليل النتائج   SPSSوإدخال البيانات يف الربنامج اإلحصائي      -٦

  والثبات للعينة االستطالعيةدالالت الصدق 

طالب من الصف الثاين ) ٦(طالب بواقع )  ٣٠(تكونت من اليت  عشوائيةالعينة المت اختيار 

من إدارة الرتبية والتعليم ) الوسط –الغرب  –الشرق  –اجلنوب  –الشمال (كل منطقة  ثانوي من

ومت دراسة خصائص فقرات اختبار مستويات التفكري اهلندسي يف ضوء منوذج . مبدينة مكة املكرمة 

، كذلك التأكد من دالالت الصدق والثبات لالختبار ومدي اتساقها مع خصائص ) فان هيل(

  :وكانت النتائج كالتايل. االختبار اجليد 

  )هيل فان( نموذج ضوء في الهندسي التفكير ت اختبار مستوياتخصائص فقرا: أوال

  صعوبة فقرات االختبار –معامالت سهولة 

 منوذج ضوء يف اهلندسي التفكري مستويات اختبارصعوبة فقرات  –مت حساب معامالت سهولة 

  :ومت احلصول على النتائج التالية )هيل فان(
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  الصعوبة لفقرات اختبار مستويات التفكير الھندسي –معام�ت السھولة ): ٨( جدول رقم 

  للعينة ا/ستط�عية) فان ھيل(في ضوء نموذج 
 الصعوبة معامل السهولة معامل الخاطئة اإلجابات الصحيحة اإلجابات الفقرة

٠,٠٣ ٠,٩٧ ١ ٢٩ ١ 

٠,٥٣ ٠,٤٧ ١٦ ١٤ ٢ 

٠,٢٣ ٠,٧٧ ٧ ٢٣ ٣ 

٠,٠٣ ٠,٩٧ ١ ٢٩ ٤ 

٠,٧٠ ٠,٣٠ ٢١ ٩ ٥ 

٠,٦٣ ٠,٣٧ ١٩ ١١ ٦ 

٠,٦٣ ٠,٣٧ ١٩ ١١ ٧ 

٠,٩٧ ٠,٠٣ ٢٩ ١ ٨ 

٠,٥٧ ٠,٤٣ ١٧ ١٣ ٩ 

٠,٨٣ ٠,١٧ ٢٥ ٥ ١٠ 

٠,٤٣ ٠,٥٧ ١٣ ١٧ ١١ 

٠,٢٧ ٠,٧٣ ٨ ٢٢ ١٢ 

٠,٩٣ ٠,٠٧ ٢٨ ٢ ١٣ 

٠,٩٧ ٠,٠٣ ٢٩ ١ ١٤ 

٠,٧٣ ٠,٢٧ ٢٢ ٨ ١٥ 

٠,٨٣ ٠,١٧ ٢٥ ٥ ١٦ 

٠,٨٣ ٠,١٧ ٢٥ ٥ ١٧ 

٠,٨٣ ٠,١٧ ٢٥ ٥ ١٨ 

٠,٩٠ ٠,١٠ ٢٧ ٣ ١٩ 

٠,٨٠ ٠,٢٠ ٢٤ ٦ ٢٠ 

٠,٧٧ ٠,٢٣ ٢٣ ٧ ٢١ 

٠,٧٧ ٠,٢٣ ٢٣ ٧ ٢٢ 

٠,٨٣ ٠,١٧ ٢٥ ٥ ٢٣ 

٠,٩٣ ٠,٠٧ ٢٨ ٢ ٢٤ 

٠,٨٣ ٠,١٧ ٢٥ ٥ ٢٥ 

 ٠,٦٧ ٠,٣٣ الصعوبة -متوسط معامالت السهولة 

 اهلندســي التفكــري مســتويات متوســط معــامالت ســهولة فقــرات اختبــار) ٨( مــن نتــائج اجلــدول رقــم 

، كمــــا أن عــــدد )٠,٩٧ – ٠,٠٣(ومبــــدى تــــراوح بــــني ) ٠,٣٣(بلغــــت ) هيــــل فــــان( منــــوذج ضــــوء يف
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وعــدد  ،%)١٢(فقــرات، وبنســبة مئويــة ) ٣(بلــغ ) ٠,٧٥(الفقــرات الــيت تزيــد معــامالت صــعوبتها عــن 

 ، وعـــــدد%)٣٢(فقـــــرات، وبنســـــبة مئويـــــة ) ٨(بلـــــغ ) ٠,٧٥ – ٠,٢٥(الفقـــــرات الـــــيت تراوحـــــت مـــــن 

وهــذا   ،%)٥٦( مئويــة وبنســبة فقــرة،) ١٤( بلــغ) ٠,٢٥(تقــل معــامالت ســهولتها عــن  الــيت الفقــرات

حيتــوي علـى تــدرج واســع  )هيـل فــان( منـوذج ضــوء يف اهلندســي التفكـري مســتويات دليـل علــى أن اختبـار

   .من معامالت السهولة

 التفكري مستويات اختبار وعلى اجلانب اآلخر نالحظ أن متوسط معامالت صعوبة فقرات 

، كما أن )٠,٩٧ – ٠,٠٣(ومبدى تراوح بني ) ٠,٦٧(بلغت ) هيل فان( منوذج ضوء يف اهلندسي

، %)٥٦(فقرة، وبنسبة مئوية  )١٤(بلغ ) ٠,٧٥(عدد الفقرات اليت تزيد معامالت صعوبتها عن 

فقرات، وبنسبة مئوية ) ٨(بلغ ) ٠,٧٥أقل من  – ٠,٢٥(وعدد الفقرات اليت تراوحت من 

 مئوية وبنسبة فقرات،) ٣( بلغ) ٠,٢٥(تقل معامالت صعوبتها عن  اليت الفقرات ، وعدد%)٣٢(

حيتوي  )هيل فان( منوذج ضوء يف اهلندسي التفكري مستويات وهذا دليل على أن اختبار  ،%)١٢(

  .على تدرج واسع من معامالت الصعوبة

  معامالت تمييز فقرات االختبار

ومت  )هيل فان( منوذج ضوء يف اهلندسي التفكري مستويات اختبارمت حساب معامالت متييز فقرات 
  :احلصول على النتائج التالية

  التفكير الھندسي معام�ت تمييز فقرات اختبار مستويات): ٩( جدول رقم 

  للعينة ا/ستط�عية) فان ھيل(في ضوء نموذج  

 معامل التمييز الفقرة معامل التمييز الفقرة معامل التمييز  الفقرة

٠,٨٨ ٢١ ٠,٦٣ ١١ ٠,١٣ ١ 

٠,٨٨ ٢٢ ١,٠٠ ١٢ ١,٠٠ ٢ 

٠,٦٣ ٢٣ ١,٠٠ ١٣ ٠,٨٨ ٣ 

٠,٢٥ ٢٤ ٠,٢٥ ١٤ ٠,١٣ ٤ 

٠,٦٣ ٢٥ ٠,١٣ ١٥ ١,٠٠ ٥ 

١,٠٠ ١٦ ١,٠٠ ٦   

٠,٦٣ ١٧ ١,٠٠ ٧   

٠,٦٣ ١٨ ٠,١٣ ٨   

٠,٦٣ ١٩ ١,٠٠ ٩   

٠,٣٨ ٢٠ ٠,٦٣ ١٠   

  ٠,٦٦متوسط معامالت التمييز 



٥٦ 

 ضوء يف اهلندسي التفكري مستويات اختبار متوسط معامالت متييز)  ٩ (من نتائج اجلدول رقم 

أن عدد الفقرات اليت تزيد  ، كما)١ – ٠,١٣(ومبدى تراوح بني ) ٠,٦٦(بلغت ) هيل فان( منوذج

، وعدد الفقرات اليت تراوحت %)٧٢(فقرة، وبنسبة مئوية ) ١٨(بلغ ) ٠,٤(معامالت صعوبتها عن 

تراوحت معامالت  اليت الفقرات ، وعدد%)٤(فقرة، وبنسبة مئوية ) ١(بلغ ) ٠,٣٩ – ٠,٣(من 

الفقرات اليت تقل وعدد  ،%)٨( مئوية وبنسبة فقرة،) ٢( بلغ) ٠,٢٩ -  ٠,١٩(متييزها من 

ومل %) ١٦(فقرات وبنسبة مئوية ) ٤(وأعلى من الصفر بلغت ) ٠,١٩(معامالت متييزها عن 

  ).سالب(يالحظ أيا من الفقرات ذات معامل متييز صفرا أو أقل من الصفر 

فقرة تزيد  )١٩(جند أن هناك   Ebelوباملقارنة مع معايري معامل التمييز اليت أشار إليها إيبل 

 التفكري مستويات وهذا دليل على أن اختبار%) ٧٦(وبنسبة مئوية ) ٠,٣(معامل متييزها عن 

حيتوي على نسبة عالية جدا من الفقرات اليت تتمتع مبعامل متييز  )هيل فان( منوذج ضوء يف اهلندسي

  .جيد أو مقبول

  معامالت تباين فقرات االختبار  

ومت احلصول  )هيل فان( منوذج ضوء يف اهلندسي التفكري مستويات مت حساب تباين فقرات اختبار
  :على النتائج التالية

  تباين فقرات اختبار مستويات التفكير الھندسي):  ١٠( جدول رقم 

  للعينة ا/ستط�عية) فان ھيل(في ضوء نموذج  

 التباين الفقرة التباين الفقرة التباين الفقرة

٠,١٨ ٢١ ٠,٢٥ ١١ ٠,٠٣ ١ 

٠,١٨ ٢٢ ٠,٢٠ ١٢ ٠,٢٥ ٢ 

٠,١٤ ٢٣ ٠,٠٦ ١٣ ٠,١٨ ٣ 

٠,٠٦ ٢٤ ٠,٠٣ ١٤ ٠,٠٣ ٤ 

٠,١٤ ٢٥ ٠,٢٠ ١٥ ٠,٢١ ٥ 

٠,١٤ ١٦ ٠,٢٣ ٦   

٠,١٤ ١٧ ٠,٢٣ ٧   

٠,١٤ ١٨ ٠,٠٣ ٨   

٠,٠٩ ١٩ ٠,٢٥ ٩   

٠,١٦ ٢٠ ٠,١٤ ١٠   

 ٠,١٥متوسط تباين الفقرات 



٥٧ 

 ضوء يف اهلندسي التفكري مستويات متوسط تباين فقرات اختبار ) ١٠( من نتائج اجلدول رقم 

، كما أن عدد الفقرات اليت )٠,٢٥ – ٠,٠٣(ومبدى تراوح بني ) ٠,١٥(بلغ ) هيل فان( منوذج

 الفقرات ، وعدد%)٣٢(فقرات، وبنسبة مئوية ) ٨(بلغ ) ٠,٢٥ – ٠,٢٠(تبايناا تراوحت من 

 يف حني عدد ،%)١٦( مئوية وبنسبة فقرات،) ٤( بلغ) ٠,١٩ -  ٠,١٥(تراوحت تباينها من  اليت

، وعدد %)٢٤( مئوية وبنسبة فقرات،) ٦( بلغ) ٠,١٤ – ٠,١( من تراوحت تبايناا اليت الفقرات

ومل  %)٢٨(فقرات وبنسبة مئوية ) ٧(وأعلى من الصفر بلغت ) ٠,١(الفقرات اليت تقل تباينها عن 

  .يالحظ أيا من الفقرات ذات تباين صفرا

حيتوي على نسبة  )هيل فان( منوذج ضوء يف اهلندسي التفكري مستويات وهذا دليل على أن اختبار

  .عالية جدا من الفقرات اليت تتمتع بنسبة تباين جيد أو مقبول

  دالالت الصدق للعينة االستطالعية: ثانيا

من خالل  )هيل فان( منوذج ضوء يف اهلندسي التفكري مستويات اختبارمت التأكد من صدق 

طالب، ومت حساب عدد من دالالت الصدق للتحقق من ) ٣٠(تطبيقه على العينة االستطالعية 

  :توافر صدق االختبار، وذلك باستخدام عدة طرق ومت احلصول على النتائج التالية

 )المفهوم(دالئل صدق التكوين الفرضي  •

صدق التكون الفرضي من أكثر أدلة الصدق اتفاقا مع املفهوم املنطقي والعلمي للصدق،  يعترب     

حيث يعرب عن مدى قياس االختبار للمفهوم املراد استخدام االختبار لقياسه من خالل اجلوانب 

  :الفرضي عن طريق صدق املفردات كالتايل التكوين ومت التأكد من صدق. املختلفة هلذا املفهوم

  المفرداتصدق 

يعتمد صدق املفردات على أساس أن الدرجات الكلية املكونة للمقياس تعترب احملكات األساسية    

للبعد الذي تنتمي إليه املفردة، ومن خالل ذلك يعطي داللة على مدى صدق املقياس الفرضي، 

هذه املفردات أو مع حبيث أن إجيابية العالقة بني املفردات مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه 

  .الدرجة الكلية لالختبار تعترب داللة على جتانس املفردات املكونة للبعد أو املكونة للمقياس
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يعترب ثنائي التصنيف ويأخذ الدرجات ) الفقرات(ويف الدراسة احلالية وبسبب أن املتغري األول    

مستمر، لذا قام الباحث باستخدام هو متغري ) الدرجة الكلية(بينما املتغري الثاين ) صفر ، واحد(

  ).بايسرييال(معامل االرتباط املنصف للسلسلة 

ذكر أن حساب معامل االرتباط ) هـ١٤٣١إدريس، (وكما أشار  Nunnallyوحيث أن    

للمقياس الذي تعترب املفردة جزء منه يؤدي إىل  الكلية الدرجة للمفردات مع اموع الكلي للبعد أو

باط بصورة كبرية، لذا من الضروري إزالة املفردة من اموع الكلي وذلك للتخلص تضخم معامل االرت

من أثر التضخم يف قيمة معامل االرتباط الذي يسببه وجود املفردة ضمن اموع الكلي للبعد أو 

لدرجة وقد مت احلصول على النتائج التالية بعد إزالة قيمة املفردة من البعد أو ا. الدرجة الكلية للمقياس

  .الكلية عند حساب معامل ارتباطها

  معام�ت ا/رتباط الثنائي المنصف للسلسلة بين فقرات ا/ختبار):  ١١(جدول رقم 

  مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه الفقرة  

 البعد الخامس البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني  البعد األول

 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة

٠,٥٦ ٢١ ٠,٥٧ ١٦ ٠,٦٩ ١١ ٠,٤٤ ٦ ٠,٥٣ ١ 

٠,٥٨ ٢٢ ٠,٥٦ ١٧ ٠,٨٢ ١٢ ٠,٨٠ ٧ ٠,٥٤ ٢ 

٠,٥٢ ٢٣ ٠,٤٥ ١٨ ٠,٦٧ ١٣ ٠,٤٥ ٨ ٠,٥٢ ٣ 

٠,٦٦ ٢٤ ٠,٣٧ ١٩ ٠,٦٤ ١٤ ٠,٥١ ٩ ٠,٤٩ ٤ 

٠,٥٢ ٢٥ ٠,٥٥ ٢٠ ٠,٥٥ ١٥ ٠,٤٧ ١٠ ٠,٤٣ ٥ 

 ضوء يف اهلندسي التفكري مستويات متتع مجيع مفردات اختبار)  ١١( تشري نتائج اجلدول رقم     

بأدلة صدق مرتفعة لقياس مستويات التفكري اهلندسي لدى طالب الصف الثاين  )هيل فان( منوذج

دالة إحصائيا عند  حيث أن مجيع مفردات االختبار ذات عالقة ارتباطية. ثانوي يف مدينة مكة املكرمة

مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه املفردة، وتراوحت قيم معامالت االرتباط ) ٠,٠٥(مستوى 

  ). ٠,٨٢ -  ٠,٣٧(من 

  

  

  



٥٩ 

  معام�ت ا/رتباط الثنائي المنصف للسلسلة بين فقرات ا/ختبار): ١٢( جدول رقم 

  مع الدرجة الكلية ل�ختبار

 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة رتباطاال الفقرة االرتباط الفقرة

٠,٥٠ ٢١ ٠,٤٧ ١٦ ٠,٥٥ ١١ ٠,٤٢ ٦ ٠,٤٥ ١ 

٠,٥٤ ٢٢ ٠,٤٢ ١٧ ٠,٤٦ ١٢ ٠,٤٥ ٧ ٠,٤٣ ٢ 

٠,٥٠ ٢٣ ٠,٣٩ ١٨ ٠,٥٤ ١٣ ٠,٤٣ ٨ ٠,٤٤ ٣ 

٠,٥٨ ٢٤ ٠,٣٥ ١٩ ٠,٥١ ١٤ ٠,٤٩ ٩ ٠,٤٣ ٤ 

٠,٥٠ ٢٥ ٠,٤٤ ٢٠ ٠,٤٦ ١٥ ٠,٤٤ ١٠ ٠,٤١ ٥ 

       

 ضوء يف اهلندسي التفكري مستويات متتع مجيع مفردات اختبار ) ١٢ ( تشري نتائج اجلدول رقم     

بأدلة صدق مرتفعة لقياس مستويات التفكري اهلندسي لدى طالب الصف الثاين  )هيل فان( منوذج

ارتباطية دالة االختبار ذات عالقة  مفردات   مجيع أن  حيث  .  ثانوي يف مدينة مكة املكرمة

مع الدرجة الكلية لالختبار، وتراوحت قيم معامالت االرتباط من )  ٠,٠٥ (إحصائيا عند مستوى 

)٠,٥٨ -  ٠,٣٥ ( .  

  الصدق التمييزي

 فان( منوذج ضوء يف اهلندسي التفكري مت التأكد من توافر أدلة الصدق التمييزي الختبار مستويات   

حيث مت ترتيب درجات الطالب سواء على األبعاد أو الدرجة . ، من خالل املقارنة الطرفية)هيل

من الطالب ودرجات اموعة %) ٢٧(، مث املقارنة بني درجات اموعة العليا وهي أعلى  الكلية

) مان وتين(من الطالب، واملقارنة بينهما باستخدام االختبار الالبارمرتي %) ٢٧(الدنيا وهي أقل 

  :وكانت النتائج كالتايل

  

  الصدق التمييزي للعينة ا/ستط�عية ): ١٣( جدول رقم 

  الداللة اإلحصائية  Zقيمة  Uقيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد  المجموعة  األبعاد

  األول
  ١٠٠  ١٢,٥  ٨  العليا

٠,٠٠  ٣,٤٨  ٠,٠٠  
  ٣٦  ٤,٥٠  ٨  الدنيا

  الثاني
  ١٠٠  ١٢,٥  ٨  العليا

٠,٠٠  ٣,٥١  ٠,٠٠  
  ٣٦  ٤,٥٠  ٨  الدنيا

  ٠,٠٠  ٣,٤٩  ٠,٠٠  ١٠٠  ١٢,٥  ٨  العليا  الثالث



٦٠ 

  الداللة اإلحصائية  Zقيمة  Uقيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد  المجموعة  األبعاد

  ٣٦  ٤,٥٠  ٨  الدنيا

  الرابع
  ١٠٠  ١٢,٥  ٨  العليا

٠,٠٠  ٣,٧٧  ٠,٠٠  
  ٣٦  ٤,٥٠  ٨  الدنيا

  الخامس
  ٠,٠٠  ١٠٠  ١٢,٥  ٨  العليا

٠,٠٠  ٣,٨٧  
    ٣٦  ٤,٥٠  ٨  الدنيا

  الدرجة

  الكلية

  ٠,٠٠  ١٠٠  ١٢,٥  ٨  العليا
٠,٠٠  ٣,٣٩  

    ٣٦  ٤,٥٠  ٨  الدنيا

  

ومجيـــع هـــذه القـــيم مرتفعـــة وذات داللـــة إحصـــائية عنـــد ) ٣,٨٧ – ٣,٣٩(مـــن ) Z(تراوحـــت قـــيم     

فـان (وهذا أحد األدلة على قدرة اختبـار مسـتويات التفكـري اهلندسـي يف ضـوء منـوذج ) ٠,٠٥(مستوى 

  ومتتع االختبار بالصدق التمييزي على التمييز بني اموعات الطرفية العليا والدنيا ،) هيل

  االتساق الداخلي

مت التأكـــد مـــن االتســـاق الـــداخلي عـــن طريـــق حســـاب معامـــل االرتبـــاط لبريســـون بـــني درجـــة األبعـــاد    

  :وبعضها، وبني درجات كل بعد مع الدرجة الكلية لالختبار وكانت النتائج كالتايل

  

  بين درجات اGبعاد وبعضھا  معام�ت ارتباط بيرسون): ١٤( جدول رقم 

   ودرجات كل بعد مع الدرجة الكلية ل�ختبار
الدرجة  الخامس الرابع الثالث الثاني األول األبعاد

 ٠,٦٥ ٠,٥٥ ٠,٦٦ ٠,٤٦ ٠,٦١ - األول الكلية

 ٠,٤٨ ٠,٥٩ ٠,٦١ ٠,٥٩ -  الثاني

 ٠,٦٢ ٠,٥٤ ٠,٥٥ -   الثالث

 ٠,٦١ ٠,٦٢ -    الرابع

 ٠,٥٧ -     الخامس

 -       الدرجة الكلية

      

 فــان( منــوذج ضــوء يف اهلندســي التفكــري مســتويات متتــع اختبــار)  ١٤ (تشــري نتــائج اجلــدول رقــم       

ـــداخلي )هيـــل ـــد . باالتســـاق ال ـــة إحصـــائيا عن ـــة دال ـــع أبعـــاد االختبـــار ذات عالقـــة ارتباطي حيـــث أن مجي



٦١ 

. ) ٠,٦٦ –٠,٤٦ ( مــــن االرتبــــاط معــــامالت قــــيم مــــع بعضــــها البعض،وتراوحــــت) ٠,٠٥(مســــتوى 

مـــع الدرجـــة ) ٠,٠٥( مســـتوى عنـــد إحصـــائيا دالـــة ارتباطيـــة عالقـــة ذات االختبـــار أبعـــاد كـــذلك مجيـــع

  ). ٠,٦٥ – ٠,٤٨( الكلية لالختبار،  وتراوحت قيم معامالت االرتباط من 

  دالالت الثبات للعينة االستطالعية: ثالثا

مـــن خـــالل  )هيـــل فـــان( منـــوذج ضـــوء يف اهلندســـي التفكـــري مســـتويات مت التأكـــد مـــن ثبـــات اختبـــار    

طالب، ومت حساب عدد من دالالت الثبات للتحقـق مـن تـوافر ) ٣٠(تطبيقه على العينة االستطالعية 

  :ثبات االختبار، وذلك باستخدام عدة طرق ومت احلصول على النتائج التالية

 )معامل االستقرار( طريقة إعادة االختبار •

، مث إعـــادة التطبيـــق علـــى نفـــس أفـــراد العينـــة بعـــد  اً طالبـــ) ٥٠( مـــن مت تطبيـــق االختبـــار علـــى عينـــة      

، ومت حســاب معامــل ارتبــاط بريســون بــني درجــات التطبيقــني األول والثــاين، ومت  يــوم) ١٥(فاصــل زمــين 

  :احلصول على النتائج التالية

  بين درجات التطبيقين اGول والثاني  معام�ت ارتباط بيرسون):  ١٥(جدول رقم 

 معامل االرتباط األبعاد

 ٠,٧١ األول

 ٠,٧٠ الثاني

 ٠,٧٣ الثالث

 ٠,٧٢ الرابع

 ٠,٧٣ الخامس

 ٠,٧٣  الدرجة الكلية

)  ٠,٧٣ – ٠,٧٠(تراوحت قيم معامالت ارتباط بريسون بني درجات التطبيقني األول والثـاين مـن    

وهـذا يعتـرب أحـد األدلـة علـى متتـع اختبـار ) ٠,٠٥(ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى  ومجيع هذه القيم

  .مبعامل استقرار عايل )هيل فان( منوذج ضوء يف اهلندسي التفكري مستويات

 طريقة التجزئة النصفية •

) بــراون  -ســبريمان (و ) جتمــان(مت حســاب الثبــات بطريقــة التجزئــة النصــفية، باســتخدام معــاملي     

زئــة النصــفية وذلــك للدرجــة الكليــة لالختبــار فقــط، حيــث مل يــتمكن الباحــث مــن حســاب الثبــات للتج
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عبـــارات فقـــط يف كـــل بعـــد، ومت احلصـــول علـــى ) ٥(بطريقـــة التجزئـــة النصـــفية لألبعـــاد، بســـبب وجـــود 

  :النتائج التالية

   جتمان وسبيرمانمعام�ت ارتباط ):  ١٦(جدول رقم 

  

 معامل االرتباط الدرجة الكلية

 ٠,٦٧ معامل جتمان

 ٠,٦٩ معامل سبيرمان براون

ومعامــل ســبريمان بــراون ) ٠,٦٧(كانــت قيمــة معامــل ارتبــاط جتمــان بــني جزئــي االختبــار تســاوي 

 فـان( منـوذج ضـوء يف اهلندسـي التفكري وهذا يعترب أحد األدلة على متتع اختبار مستويات) ٠,٦٩(بلغ 

  .مبعامل ثبات عايل )هيل

 كرونباخالفا  طريقة  •

  :مت حساب الثبات باستخدام معامل الفا كرونباخ، ومت احلصول على النتائج التالية

  
  معام�ت الفا كرونباخ لثبات العينة ا/ستط�عية ):  ١٧(  جدول رقم 

  

 معامل الفا كرونباخ األبعاد

 ٠,٧١ األول

 ٠,٧٢ الثاني

 ٠,٧٤ الثالث

 ٠,٧٠ الرابع

 ٠,٧٠ الخامس

 ٠,٧٥  الدرجة الكلية

ومجيـع هـذه القـيم مرتفعـة وهـذا يعتـرب )  ٠,٧٤ – ٠,٧٠( تراوحت قيم معامالت الفا كرونباخ من 

مبعامـــل ثبـــات  )هيـــل فـــان( منـــوذج ضـــوء يف اهلندســـي التفكـــري أحـــد األدلـــة علـــى متتـــع اختبـــار مســـتويات

 .عايل
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 األساليب اإلحصائية

مســتعيناً ، اســتخدم الباحــث جمموعــة مــن األســاليب اإلحصــائية الــيت ســاعدت يف اســتخراج النتــائج 

  : وهي ،  SPSSيف ذلك بالربنامج اإلحصائي   

ومقـاييس التشـتت ) املنـوال  –الوسـيط  –املتوسـط احلسـايب ( حساب مقـاييس النزعـة املركزيـة  )١

، ) معامــل التفــرطح ( ومقــاييس التفــرطح ) اللتــواء معامــل ا( ومقــاييس االلتــواء ) االحنــراف املعيــاري ( 

 . ملعرفة خصائص جمتمع الدراسة 

 .املقارنة بني خصائص توزيع درجات عينة الدراسة  )٢

، ومعــــــامالت متييــــــز االختبــــــار ، صــــــعوبة فقــــــرات االختبــــــار  –حســــــاب معــــــامالت ســــــهولة  )٣

 ) بايسرييال  (ومعامل االرتباط املنصف للسلسلة ، ومعامالت تباين فقرات االختبار 

 .إجراء املقارنة الطرفية للتأكد من الصدق التمييزي لالختبار  )٤

 .وحلساب معامل االستقرار، حساب معامل االرتباط لبريسون للتأكد من االتساق الداخلي  )٥

ومعامــل ، حسـاب معــاملي التجزئــة النصــفية للدرجــة الكليــة لالختبــار جتمــان وســبريمان بــراون  )٦

 ) . α( الثبات ألفا كرونباخ 

  .إجياد الرتب املئينية والدرجات املعيارية والدرجات التائية لدرجات االختبار  )٧
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  الفصل الرابع

  

  عرض ومناقشة النتائج 

  

   

 



٦٥ 

  مقدمة

يف هذا الفصل تناول الباحث عرض ومناقشة نتائج الدراسة األساسية من خالل التحليل    

الصدق دالالت اإلحصائي للبيانات واإلجابة على تساؤالت الدراسة اليت تتعلق بالكشف عن 

من خالل التحقق من فعالية  )هيل فان( منوذج ضوء يف اهلندسي التفكري مستويات والثبات الختبار

مث الكشف عن ) التباين –التمييز  –الصعوبة  –السهولة (تبار من حيث معامالتفقرات االخ

اخلصائص السيكومرتية لالختبار من خالل أدلة الصدق والثبات، ومن مث إجياد املعايري املناسبة 

  .حسب أداء أفراد عينة الدراسة

 فان( منوذج ضوء يف اهلندسي التفكري وللوصول إىل ما سبق ذكره آنفا، مت تطبيق اختبار مستويات

طالبا من الصف الثاين ثانوي مبدينة مكة ) ٥٢٠(على عينة الدراسة األساسية اليت بلغت  )هيل

  .املكرمة

وقبل البدء يف إجابة تساؤالت الدراسة، رأى الباحث أنه لزاما عليه أن يشري إىل نقطتني حتددا 

  :الدراسة، وهاتني النقطتني مها مسار التحليل اإلحصائي وطريقة اإلجابة على تساؤالت

 التفكري مستويات التعرف على خصائص توزيع درجات عينة الدراسة الكلية على اختبار - 

  .)هيل فان( منوذج ضوء يف اهلندسي

 فان( منوذج ضوء يف اهلندسي التفكري مستويات املقارنة بني درجات عينة الدراسة على اختبار - 

  ).حكومية مقررات –حكومية تقليدي  –أهلية (حسب نوع املدرسة  )هيل

 مستويات اختبار على الدراسة عينة درجات توزيع السبب يف ذلك أن التعرف على خصائص

، يضع الباحث أمام تصور عام عن شكل توزيع درجات )هيل فان( منوذج ضوء يف اهلندسي التفكري

أو مقاييس ) املنوال –الوسيط  –املتوسط احلسايب (الطالب سواء من حيث مقاييس النزعة املركزية 

معامل (أو مقاييس التفرطح ) معامل االلتواء(أو مقاييس االلتواء ) االحنراف املعياري(التشتت 

وهذه املؤشرات اإلحصائية تعطي فكرة عن أداء الطالب على االختبار، ومدى القرب أو ) التفرطح

 وجودة إجراءات التطبيق، ومدى انتشار البعد من التوزيع االعتدايل، ومدى كفاءة اختيار العينة،
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الدرجات عن النزعة املركزية، وكل هذا يعطي تصور واضح عن خصائص جمتمع الدراسة اليت سحبت 

  .منه العينة، ومن مث معرفة اتمعات املتماثلة لتعميم نتائج الدراسة احلالية

 منوذج ضوء يف اهلندسي فكريالت مستويات كما أن املقارنة بني درجات عينة الدراسة على اختبار

، حيدد للباحث )حكومية مقررات –حكومية تقليدي  –أهلية (حسب نوع املدرسة  )هيل فان(

االجتاه املناسب لعمل التحليالت اإلحصائية ، حيث أن وجود اختالفات بني متوسطات درجات 

سوف يقود  ،)مقررات حكومية – تقليدي حكومية – أهلية( املدرسة نوع عينة الدراسة حسب

الباحث إىل التحقق من أدلة الصدق والثبات لكل نوع تعليم على حدة، كذلك حساب معايري 

 الدراسة عينة درجات متوسطات بني اختالفات أما يف حالة عدم وجود. خاصة لكل نوع تعليم

 إىل الباحث يقود سوف ،)مقررات حكومية – تقليدي حكومية – أهلية( املدرسة نوع حسب

جلميع أفراد  موحدة معايري حساب كذلك لعينة الدراسة الكلية، والثبات الصدق أدلة من التحقق

       .عينة الدراسة

 فان( نموذج ضوء في الهندسي التفكير مستويات اختبار على درجاتال توزيع خصائص: أوال

  ).هيل

  خصائص توزيع درجات العينة الكلية على اختبار): ١٨( جدول رقم 

  ).ھيل فان( نموذج ضوء في الھندسي التفكير مستويات 

  العينة  المؤشر
  المتوسط

  الحسابي
  المنوال  الوسيط

االنحراف 

  المعياري

معامل 

  االلتواء

معامل 

  التفرطح

  ٠,٧٤  ٠,٧٢  ٣,٢١  ٨  ٨  ٨,٦٧  ٥٢٠  القيمة
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  اختبار على الكلية العينة التوزيع التكراري لدرجات):  ٥( شكل رقم 

  ).ھيل فان( نموذج ضوء في الھندسي التفكير مستويات

 

يتضح أن قيمة املتوسط احلسايب )  ٥( والشكل رقم )  ١٨( من خالل نتائج اجلدول رقم 

وهذا مؤشر ) ٨(وقيمة املنوال ) ٨(وهي أكرب مبقدار قليل جدا من قيمة الوسيط ) ٨,٦٧(تساوي 

تقرتب من الصفر وهي ) ٠,٧٢(صغرية  كما أن قيمة معامل االلتواء قيمة. على اعتدالية التوزيع تقريبا

وهي مؤشر على ) ٠,٧٤(وقيمة معامل التفرطح تساوي . تقريبا التوزيع أيضا مؤشر على اعتدالية

  .   وجود تفرطح ومدى واسع من توزيع الدرجات

هذه املؤشرات اإلحصائية أعطت فكرة عن أداء الطالب علـى االختبـار، وقـرب توزيـع درجـام مـن 

ــــع  ــــق، وأن انتشــــار التوزي ــــار العينــــة، كــــذلك جــــودة إجــــراءات التطبي ــــدايل، ووجــــود كفــــاءة يف اختي االعت

  الدرجات عن النزعة املركزية انتشارا طبيعيا، وكل هذا أعطى تصور واضح عن خصائص جمتمع 

  .الدراسة اليت سحبت منه العينة، ومن مث معرفة اتمعات املتماثلة لتعميم نتائج الدراسة احلالية
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 الهندسي التفكير مستويات اختبار على الدراسة عينة درجاتخصائص توزيع  بين المقارنة: نياثا

 ).هيل فان( نموذج ضوء في

  خصائص توزيع درجات العينة الكلية حسب نوع التعليم):  ١٩( جدول رقم 

  ).فان ھيل(على اختبار مستويات التفكير الھندسي في ضوء نموذج 

  المؤشر

  العينة
  المتوسط

  الحسابي
  المنوال  الوسيط

االنحراف 

  المعياري

معامل 

  االلتواء

معامل 

  التفرطح
نوع 

  التعليم

أهلية 

  تقليدي
٠,١٣  ٠,٨١  ٣,٩٧  ٩  ٩  ٩,٤٣  ١٤٢  

حكومية 

  تقليدي
٠,١٤  ٠,٣٥  ٢,٥٨  ٨  ٨  ٨,٣٤  ٢٥٨  

حكومية 

  مقررات
٠,٤٨  ٠,٢٧  ٣,٣٢  ٨  ٨  ٨,٤٥  ١٢٠  

  

  
  التوزيع التكراري لدرجات ط�ب التعليم اGھلي التقليدي على اختبار ): ٦(شكل رقم 

  )فان ھيل(مستويات التفكير الھندسي في ضوء نموذج 
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  التوزيع التكراري لدرجات ط�ب التعليم الحكومي التقليدي على اختبار):  ٧(شكل رقم 

  )فان ھيل(مستويات التفكير الھندسي في ضوء نموذج 

  

  

  اختبار ط�ب التعليم الحكومي مقررات على التوزيع التكراري لدرجات):  ٨( شكل رقم 

  )ھيل فان( نموذج ضوء في الھندسي التفكير مستويات

إىل تقارب خصائص )  ٨ -  ٧ - ٦( واألشكال ذوات األرقام )  ١٩( تشري نتائج اجلدول رقم  
، )حكومية مقررات –حكومية تقليدي  –أهلية (التوزيع لدرجات الطالب حسب نوع املدرسة 
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وقيم ) ٩ – ٨(وقيم الوسيط من ) ٩,٤٣ – ٨,٣٤(حيث تراوحت قيم املتوسطات احلسابية من 
 ٠,٢٧(وقيم معامل االلتواء من ) ٣,٩٧ – ٢,٥٨(وقيم االحنراف املعياري من ) ٩ – ٨(املنوال من 

  ). ٠,٤٨ – ٠,١٣(وقيم معامل التفرطح من ) ٠,٨١ –

 يف اهلندسي التفكري اختبار مستويات درجات عينة الدراسة علىومتت املقارنة بني متوسطات 
  :وكانت نتائجه كالتايل) ف(، باستخدام اختبار حتليل التباين األحادي )هيل فان( منوذج ضوء

  للمقارنة بين متوسطات درجات عينة الدراسة) ف(نتائج اختبار ):  ٢٠( جدول رقم 

  )ھيل فان( نموذج ضوء في الھندسي التفكير مستويات اختبار حسب نوع التعليم على 

  مصادر االختالف  األبعاد
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  قيمة ف

الداللة 

  اإلحصائية

  األول

 ٢,٥٦٣ ٢ ٥,١٢٥  بين المجموعات

 ١,٦٦٨ ٥١٧ ٨٦٦,٨٦٧  داخل المجموعات ٤٥٢. ١,٥٣٦

  ٥١٩ ٨٧١,٩٩٢  الكلي

  الثاني

 ٢٩٦. ٢ ٥٩٢.  المجموعاتبين 

 ١,٤٨٠ ٥١٧ ٧٦٥,٢٠٦  داخل المجموعات ٨١٩. ٢٠٠٠,

  ٥١٩ ٧٦٥,٧٩٨  الكلي

  الثالث

 ١,٥٥٣ ٢ ٣,١٠٥  بين المجموعات

 ١,٥٠٠ ٥١٧ ٧٧٥,٥٩٥  داخل المجموعات ٣٥٦. ١,٠٣٥

  ٥١٩ ٧٧٨,٧٠٠  الكلي

  الرابع

 ١,١٥١ ٢ ٢,٣٠٢  بين المجموعات

 ٨٠٢. ٥١٧ ٤١٤,٨٠٦  المجموعاتداخل  ٤٧٨. ١,٤٣٥

  ٥١٩ ٤١٧,١٠٨  الكلي

  الخامس

 ٧٥٣. ٢ ١,٥٠٥  بين المجموعات

 ٧٨٦. ٥١٧ ٤٠٦,٣٤٠  داخل المجموعات ٦١٥. ٩٥٨.

  ٥١٩ ٤٠٧,٨٤٤  الكلي

الدرجة 

  الكلية

 ٢٧,٤٩١ ٢ ٥٤,٩٨٣  بين المجموعات

 ١٠,٢٨٧ ٥١٧ ٥٣١٨,٧٩٤  داخل المجموعات ١٩٥. ٢,٦٧٢

  ٥١٩ ٥٣٧٣,٧٧٧  الكلي

ومجيــع هــذه القــيم غــري دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى داللــة ) ٢,٦٧ – ٠,٢(مــن ) ف(تراوحــت قــيم 

 املدرســة نــوع حســب الدراســة عينــة درجــات متوســطات بــني اختالفــات وجــود ، وبالتــايل عــدم)٠,٠٥(
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 أدلـة مـن بـالتحقق وعلـى ذلـك سـوف يقـوم الباحـث ،)مقـررات حكومية – تقليدي حكومية – أهلية(

الدراســـة،  عينـــة أفـــراد جلميـــع موحـــدة معـــايري حســـاب كـــذلك الكليـــة، الدراســـة لعينـــة والثبـــات الصـــدق

  .بصرف النظر عن نوع التعليم

  السؤال األول

  خبصائص فقرات جيدة؟ )هيل فان( منوذج ضوء يف اهلندسي التفكري هل يتمتع اختبار مستويات

-معامـــل الســـهولة(مت الكشـــف عـــن خصـــائص فقـــرات االختبـــار مـــن خـــالل  جابـــة الســـؤال األول،إلل

طالـب مـن ) ٥٢٠(مـن خـالل التطبيـق علـى العينـة األساسـية ) الصعوبة، معامل التمييز، تباين الفقرات

  :الصف الثاين ثانوي مبدينة مكة املكرمة وكانت النتائج كالتايل

  صعوبة فقرات االختبار –معامالت سهولة 

 منــوذج ضــوء يف اهلندســي التفكــري مســتويات اختبــارصــعوبة فقــرات  –مت حســاب معــامالت ســهولة 

  :ومت احلصول على النتائج التالية )هيل فان(
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الصعوبة لفقرات اختبار مستويات التفكير الھندسي في ضوء  –معام�ت السھولة ):  ٢١(جدول رقم 
  للعينة اGساسية) فان ھيل(نموذج 

 الصعوبة معامل السهولة معامل الخاطئة اإلجابات الصحيحة اإلجابات الفقرة

٠,١٢ ٠,٨٨ ٦١ ٤٥٩  ١ 

٠,٤٥ ٠,٥٥ ٢٣٢ ٢٨٨  ٢ 

٠,٢٤ ٠,٧٦ ١٢٦ ٣٩٤ ٣ 

٠,٢٤ ٠,٧٦ ١٢٦ ٣٩٤ ٤ 

٠,٦٣ ٠,٣٧ ٣٢٨ ١٩٢ ٥ 

٠,٦٨ ٠,٣٢ ٣٥٦ ١٦٤ ٦ 

٠,٣٨ ٠,٦٣ ١٩٥ ٣٢٥ ٧ 

٠,٧٦ ٠,٢٤ ٣٩٤ ١٢٦ ٨ 

٠,٥٥ ٠,٤٥ ٢٨٦ ٢٣٤ ٩ 

٠,٨٣ ٠,١٧ ٤٣٤ ٨٦ ١٠ 

٠,٥٩ ٠,٤١ ٣٠٥ ٢١٥ ١١ 

٠,٦٠ ٠,٤٠ ٣١٠ ٢١٠ ١٢ 

٠,٨١ ٠,١٩ ٤٢١ ٩٩ ١٣ 

٠,٧٦ ٠,٢٤ ٣٩٧ ١٢٣ ١٤ 

٠,٦٩ ٠,٣١ ٣٦١ ١٥٩ ١٥ 

٠,٦٥ ٠,٣٥ ٣٣٨ ١٨٢ ١٦ 

٠,٧٤ ٠,٢٦ ٣٨٤ ١٣٦ ١٧ 

٠,٨٤ ٠,١٦ ٤٣٨ ٨٢ ١٨ 

٠,٨٤ ٠,١٦ ٤٣٦ ٨٤ ١٩ 

٠,٨٠ ٠,٢٠ ٤١٦ ١٠٤ ٢٠ 

٠,٧٨ ٠,٢٢ ٤٠٦ ١١٤ ٢١ 

٠,٨٠ ٠,٢٠ ٤١٥ ١٠٥ ٢٢ 

٠,٨١ ٠,١٩ ٤٢١ ٩٩ ٢٣ 

٠,٨٨ ٠,١٢ ٤٥٧ ٦٣ ٢٤ 

٠,٨٥ ٠,١٥ ٤٤٢ ٧٨ ٢٥ 

 ٠,٦٥ ٠,٣٥ الصعوبة -متوسط معامالت السهولة 



٧٣ 

 اهلندسـي التفكـري مستويات متوسط معامالت سهولة فقرات اختبار)  ٢١( من نتائج اجلدول رقم 

ــــ ٠,١٢( دى تـــراوح بـــني ومبـــ) ٠,٣٥(بلغـــت ) هيـــل فـــان( منـــوذج ضـــوء يف ، كمـــا أن عـــدد )  ٠,٨٨ـــــــ

، وعــدد %)١٢(فقــرات، وبنســبة مئويــة ) ٣(بلــغ ) ٠,٧٥(الفقــرات الــيت تزيــد معــامالت صــعوبتها عــن 

 ، وعـــدد%)٤٠(فقـــرات، وبنســـبة مئويـــة ) ١٠(بلـــغ ) ٠,٧٥  – ٠,٢٥(الفقـــرات الـــيت تراوحـــت مـــن 

وهــذا   ،%)٤٨( مئويــة وبنســبة فقــرة،) ١٢( لــغب) ٠,٢٥(تقــل معــامالت ســهولتها عــن  الــيت الفقــرات

ـــل فـــان( منـــوذج ضـــوء يف اهلندســـي التفكـــري مســـتويات دليـــل علـــى أن اختبـــار ـــة  )هي علـــى مســـتوى العين

   .األساسية حيتوي على تدرج واسع من معامالت السهولة

 التفكري مستويات وعلى اجلانب اآلخر نالحظ أن متوسط معامالت صعوبة فقرات اختبار

، كما أن )٠,٨٨ – ٠,١٢(ومبدى تراوح بني ) ٠,٦٥(بلغت ) هيل فان( منوذج ضوء يف اهلندسي

، %)٥٢(فقرة، وبنسبة مئوية ) ١٣(بلغ ) ٠,٧٥(عدد الفقرات اليت تزيد معامالت صعوبتها عن 

، %)٤٠(فقرات، وبنسبة مئوية ) ١٠(بلغ ) ٠,٧٥ – ٠,٢٥(وعدد الفقرات اليت تراوحت من 

  ،%)٨( مئوية وبنسبة فقرات،) ٢( بلغ) ٠,٢٥(معامالت صعوبتها عن  تقل اليت الفقرات وعدد

على مستوى العينة  )هيل فان( منوذج ضوء يف اهلندسي التفكري مستويات وهذا دليل على أن اختبار

  .األساسية حيتوي على تدرج واسع من معامالت الصعوبة

  معامالت تمييز فقرات االختبار

 )هيــل فــان( منــوذج ضــوء يف اهلندســي التفكــري مســتويات اختبــارمت حســاب معــامالت متييــز فقــرات 

  :على مستوى العينة األساسية، ومت احلصول على النتائج التالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٧٤ 

  

  معام�ت تمييز فقرات اختبار مستويات التفكير الھندسي):  ٢٢( جدول رقم 

  للعينة اGساسية) فان ھيل(في ضوء نموذج  

 معامل التمييز الفقرة معامل التمييز الفقرة معامل التمييز الفقرة

٠,٨١ ٢١ ١,٠٠ ١١ ٠,٥٦  ١ 

٠,٧٥  ٢٢ ١,٠٠ ١٢ ١,٠٠  ٢ 

٠,٧١ ٢٣ ٠,٧١ ١٣ ٠,٩٠ ٣ 

٠,٤٥ ٢٤ ٠,٨٨ ١٤ ٠,٩٠ ٤ 

٠,٥٦ ٢٥ ١,٠٠ ١٥ ١,٠٠ ٥ 

١,٠٠ ١٦ ١,٠٠ ٦   

٠,٩٧ ١٧ ١,٠٠ ٧   

٠,٥٩ ١٨ ٠,٩٠ ٨   

٠,٦٠ ١٩ ١,٠٠ ٩    

٠,٧٤ ٢٠ ٠,٦١ ١٠    

 ٠,٦٦متوسط معامالت التمييز 

 ضـوء يف اهلندسـي التفكـري مسـتويات متوسط معامالت متييـز اختبـار)  ٢٢( من نتائج اجلدول رقم 

، كمــا أن عــدد الفقــرات الــيت تزيــد )١ – ٠,٤٥(ومبــدى تــراوح بــني ) ٠,٨٣(بلغــت ) هيــل فــان( منــوذج

  %) .١٠٠(فقرة، وبنسبة مئوية ) ٢٥(بلغ ) ٠,٤(معامالت صعوبتها عن 

فقرة ) ٢٥(جند أن مجيع الفقرات   Ebelوباملقارنة مع معايري معامل التمييز اليت أشار إليها إيبل 

 التفكري مستويات وهذا دليل على أن اختبار%) ١٠٠(وبنسبة مئوية ) ٠,٤(تزيد معامل متييزها عن 

حيتوي على نسبة عالية جدا من الفقرات اليت تتمتع مبعامل متييز  )هيل فان( منوذج ضوء يف اهلندسي

  .جيد أو مقبول

  معامالت تباين فقرات االختبار  

علــــى  )هيــــل فــــان( منــــوذج ضــــوء يف اهلندســــي التفكــــري مســــتويات اختبــــارمت حســــاب تبــــاين فقــــرات 

  :مستوى العينة األساسية، ومت احلصول على النتائج التالية

  

  

  

  

  



٧٥ 

  

  تباين فقرات اختبار مستويات التفكير الھندسي):  ٢٣( جدول رقم 

  للعينة اGساسية) فان ھيل(في ضوء نموذج  

 التباين الفقرة التباين الفقرة التباين الفقرة

٠,١٧ ٢١ ٠,٢٤ ١١ ٠,١٠ ١ 

٠,١٦ ٢٢ ٠,٢٤ ١٢ ٠,٢٥ ٢ 

٠,١٥ ٢٣ ٠,١٥ ١٣ ٠,١٨ ٣ 

٠,١١ ٢٤ ٠,١٨ ١٤ ٠,١٨ ٤ 

٠,١٣ ٢٥ ٠,٢١ ١٥ ٠,٢٣ ٥ 

٠,٢٣ ١٦ ٠,٢٢ ٦   

٠,١٩ ١٧ ٠,٢٣ ٧   

٠,١٣ ١٨ ٠,١٨ ٨   

٠,١٤ ١٩ ٠,٢٥ ٩   

٠,١٦ ٢٠ ٠,١٤ ١٠   

 ٠,١٨متوسط تباين الفقرات 

 ضــوء يف اهلندســي التفكــري مســتويات متوســط تبــاين فقــرات اختبــار)  ٢٣( مــن نتــائج اجلــدول رقــم 

كمــــا أن عــــدد الفقــــرات الــــيت ،  )٠,٢٥ – ٠,١(ومبــــدى تــــراوح بــــني ) ٠,١٨(بلــــغ ) هيــــل فــــان( منــــوذج

 الفقـــرات ، وعـــدد%)٣٦(فقـــرات، وبنســـبة مئويـــة ) ٩(بلـــغ ) ٠,٢٥ – ٠,٢٠(تبايناـــا تراوحـــت مـــن 

 يف حـني عـدد ،%)٤٠( مئويـة وبنسبة فقرات،) ١٠( بلغ) ٠,١٩ - ٠,١٥(تراوحت تباينها من  اليت

، ومل %)٢٤( مئويـــة ةوبنســـب فقـــرات،) ٦( بلـــغ) ٠,١٤ – ٠,١( مـــن تراوحـــت تبايناـــا الـــيت الفقـــرات

  .يالحظ أيا من الفقرات ذات تباين صفرا

علــى مســتوى  )هيــل فــان( منــوذج ضــوء يف اهلندســي التفكــري مســتويات وهــذا دليــل علــى أن اختبــار

  .العينة األساسية حيتوي على نسبة عالية جدا من الفقرات اليت تتمتع بنسبة تباين جيد أو مقبول

 يف اهلندسـي التفكـري هـل يتمتـع اختبـار مسـتويات: وخالصة ما مت عرض يف اإلجابة علـى التسـاؤل 

  :خبصائص فقرات جيدة ؟  بأن  )هيل فان( منوذج ضوء

 .االختبار حيتوي على تدرج واسع من معامالت السهولة  )١

 .االختبار حيتوي على تدرج واسع من معامالت الصعوبة )٢



٧٦ 

وانتهـــــاًء " البصـــــري " قـــــرات بدايـــــة مـــــن املســـــتوى األول ف)  ٥( كـــــل مســـــتوى يتكـــــون مـــــن  )٣

فــــنالحظ اخنفاضــــاً يف معــــامالت الســــهولة كلمــــا انتقلنــــا مــــن ، " التجريــــدي " باملســــتوى اخلــــامس 

 . وهذا يتوافق مع التدرج الذي نصت عليه النظرية ، فقرات مستوى إىل املستوى اآلخر 

 .ليت تتمتع مبعامل متييز جيد أو مقبولحيتوي االختبار على نسبة عالية جداً من الفقرات ا )٤

 .تتمتع فقرات االختبار نسبة تباين جيد أو مقبول  )٥

  السؤال الثاني

  بدالالت صدق جيدة ؟ )هيل فان( منوذج ضوء يف اهلندسي التفكري هل يتمتع اختبار مستويات

 فـان( منـوذج ضـوء يف اهلندسي التفكري مستويات إلجابة السؤال الثاين، مت التأكد من صدق اختبار

طالـب، ومت حسـاب عـدد مـن دالالت الصـدق ) ٥٢٠(من خالل تطبيقـه علـى العينـة األساسـية  )هيل

  :للتحقق من توافر صدق االختبار، وذلك باستخدام عدة طرق ومت احلصول على النتائج التالية

 )المفهوم(دالئل صدق التكوين الفرضي  •

عن مدى قياس االختبار للمفهوم املراد اسـتخدام االختبـار لقياسـه مـن صدق التكوين الفرضي يعرب 

لـــذا يعتـــرب مـــن أكثـــر أدلـــة الصـــدق اتســـاقا مـــع املفهـــوم املنطقـــي . خـــالل اجلوانـــب املختلفـــة هلـــذا املفهـــوم

  :الفرضي عن طريق صدق املفردات كالتايل التكوين والعلمي للصدق، ومت التأكد من صدق

  صدق المفردات

ارة يف العينــــة االســــتطالعية، فــــإن صــــدق املفــــردات يعتــــرب الــــدرجات الكليــــة املكونـــــة كمــــا مت اإلشــــ

للمقياس مبثابة حمكات أساسية للبعد الذي تنتمي إليـه املفـردة، وبالتـايل يعطـي داللـة علـى مـدى صـدق 

هـذه  املقياس الفرضي، مبعىن وجود عالقة اجيابية بني املفردات مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليـه

املفــردات أو مـــع الدرجـــة الكليــة لالختبـــار تعتـــرب داللــة علـــى جتـــانس املفــردات املكونـــة للبعـــد أو املكونـــة 

  .للمقياس

، نظـــرا لطبيعـــة املتغـــريات، )بايســـرييال(قـــام الباحـــث باســـتخدام معامـــل االرتبـــاط املنصـــف للسلســـلة 

بينمـا املتغـري الثـاين ) ر ، واحـدصـف(ثنائي التصـنيف ويأخـذ الـدرجات ) الفقرات(حيث أن املتغري األول 



٧٧ 

وكمــا أشــار  Nunnallyكمــا مت األخــذ يف االعتبــار مالحظــة  . هــو متغــري مســتمر) الدرجــة الكليــة(

 ومفادهــــا أن حســـاب معامــــل االرتبــــاط للمفــــردات مـــع امــــوع الكلــــي للبعــــد أو) هـــــ١٤٣١إدريـــس، (

للمقيــاس الــذي تعتــرب املفــردة جــزء منــه يــؤدي إىل تضــخم معامــل االرتبــاط بصــورة كبــرية،  الكليــة الدرجــة

لــذا مــن الضـــروري إزالــة املفــردة مـــن امــوع الكلــي وذلـــك للــتخلص مــن أثـــر التضــخم يف قيمــة معامـــل 

وقـــد مت . االرتبــاط الـــذي يســببه وجـــود املفـــردة ضــمن امـــوع الكلــي للبعـــد أو الدرجـــة الكليــة للمقيـــاس

صــول علــى النتــائج التاليــة بعــد إزالــة قيمــة املفــردة مــن البعــد أو الدرجــة الكليــة عنــد حســاب معامــل احل

  .ارتباطها

  معام�ت ا/رتباط الثنائي المنصف للسلسلة بين فقرات ا/ختبار):  ٢٤( جدول رقم 

  مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه الفقرة في العينة اGساسية 

 البعد الخامس البعد الرابع البعد الثالث د الثانيالبع  البعد األول

 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة

٠,٥١ ٢١ ٠,٥٠ ١٦ ٠,٥٦ ١١ ٠,٦١ ٦ ٠,٥١ ١ 

٠,٤٨ ٢٢ ٠,٥٠ ١٧ ٠,٥٣ ١٢ ٠,٥٤ ٧ ٠,٦٣ ٢ 

٠,٤٥ ٢٣ ٠,٤٧ ١٨ ٠,٤٩ ١٣ ٠,٥٣ ٨ ٠,٦٧ ٣ 

٠,٤٤ ٢٤ ٠,٤٤ ١٩ ٠,٥٩ ١٤ ٠,٥٩ ٩ ٠,٥٧ ٤ 

٠,٤٨ ٢٥ ٠,٤٧ ٢٠ ٠,٥٣ ١٥ ٠,٤٩ ١٠ ٠,٥٦ ٥ 

أن مجيــع مفــردات االختبــار ذات عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصــائيا )  ٢٤( تشــري نتــائج اجلــدول رقــم  

وتراوحـــت قـــيم معـــامالت  مـــع الدرجـــة الكليـــة للبعـــد الـــذي تنتمـــي إليـــه املفـــردة،) ٠,٠٥(عنـــد مســـتوى 

 التفكـــري مســـتويات وهـــذا مؤشـــر علـــى متتـــع مجيـــع مفـــردات اختبـــار).  ٠,٦٧ - ٠,٤٤(االرتبـــاط مـــن 

بأدلـــة صـــدق مرتفعـــة لقيـــاس مســـتويات التفكـــري اهلندســـي للعينـــة  )هيـــل فـــان( منـــوذج ضـــوء يف اهلندســـي

  . األساسية لدى طالب الصف الثاين ثانوي يف مدينة مكة املكرمة

  معام�ت ا/رتباط الثنائي المنصف للسلسلة بين فقرات ا/ختبار):  ٢٥( جدول رقم 

  مع الدرجة الكلية ل�ختبار للعينة اGساسية

 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة

٠,٤٣ ٢١ ٠,٣١ ١٦ ٠,٥٠ ١١ ٠,٤٥ ٦ ٠,٢٥ ١ 

٠,٤٣ ٢٢ ٠,٣١ ١٧ ٠,٤٩ ١٢ ٠,٤٨ ٧ ٠,٤٣ ٢ 

٠,٤٢ ٢٣ ٠,٣٣ ١٨ ٠,٤٢ ١٣ ٠,٤٧ ٨ ٠,٣٧ ٣ 

٠,٤٠ ٢٤ ٠,٣٣ ١٩ ٠,٤٦ ١٤ ٠,٤٣ ٩ ٠,٤٧ ٤ 

٠,٤٤ ٢٥ ٠,٣٨ ٢٠ ٠,٤٤ ١٥ ٠,٤٤ ١٠ ٠,٤٢ ٥ 
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ــــتـر نـيــــشـت ــــاطية دالـبــــالقة ارتـعـــ ذات  بار ـتــــردات االخـيع مفــــمــــأن ج  )  ٢٥  (ائج اجلـــدول رقـــم ـ ة ـ

مــع الدرجــة الكليــة لالختبــار، وتراوحــت قــيم معــامالت االرتبــاط مــن  ) ٠,٠٥ (إحصــائيا عنــد مســتوى 

 منـوذج ضـوء يف اهلندسـي التفكـري مستويات وهذا يعين متتع مجيع مفردات اختبار).  ٠,٥٠ - ٠,٢٥(

على مستوى العينة األساسية بأدلـة صـدق مرتفعـة لقيـاس مسـتويات التفكـري اهلندسـي لـدى  )هيل فان(

  . يف مدينة مكة املكرمة طالب الصف الثاين ثانوي

  الصدق التمييزي •

 فـان( منـوذج ضـوء يف اهلندسـي التفكـري مت التأكد من توافر أدلة الصدق التمييزي الختبار مستويات

حيـــث مت ترتيـــب درجـــات الطـــالب ســـواء علـــى األبعـــاد أو الدرجـــة . ، مـــن خـــالل املقارنـــة الطرفيـــة)هيـــل

مــن الطــالب ودرجــات اموعـــة %) ٢٧(مث املقارنــة بــني درجــات اموعــة العليــا وهــي أعلــى  الكليــة،

وكانـــت ) ت(مـــن الطـــالب، واملقارنـــة بينهمـــا باســـتخدام االختبـــار املعلمـــي %) ٢٧(الـــدنيا وهـــي أقـــل 

  :النتائج كالتايل

  الصدق التمييزي للعينة ا/ساسية ):  ٢٦( جدول رقم 

  العدد  المجموعة  األبعاد
متوسط ال

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
 قيمة ت

درجات 

  الحرية

الداللة 

  اإلحصائية

  األول
  ٠,٤٤  ٤,٧٣  ١٤٠  العليا

٠,٠٠  ٢٧٨  ٤٠,٦٤  
  ٠,٧٩  ١,٦٠  ١٤٠  الدنيا

  الثاني
  ٠,٧٩  ٣,٣٧  ١٤٠  العليا

٠,٠٠  ٢٧٨  ٣٦,٣١  
  ٠,٥٠  ٠,٥٠  ١٤٠  الدنيا

  الثالث
  ١,٠٠  ٣,٠٣  ١٤٠  العليا

٠,٠٠  ٢٧٨  ٣٠,٥٧  
  ٠,٤١  ٠,٢٢  ١٤٠  الدنيا

  الرابع
  ٠,٥١  ٢,٢٤  ١٤٠  العليا

٠,٠٠  ٢٧٨  ٥١,١٢  
  ٠,٠  ٠,٠  ١٤٠  الدنيا

  الخامس
  ٠,٦٩  ٢,٠١  ١٤٠  العليا

٠,٠٠  ٢٧٨  ٣٤,٠٨  
  ٠,٠  ٠,٠  ٨  الدنيا

  الدرجة

  الكلية

  ٢,٣٠  ١٢,٨٣  ٨  العليا
٠,٠٠  ٢٧٨  ٣٥,٠٩  

  ١,١٩  ٥,١٢  ٨  الدنيا
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ومجيع هذه القيم مرتفعـة وذات داللـة إحصـائية عنـد ) ٥٠,١٢ – ٣٠,٥٧(من  )ت(تراوحت قيم 

 )هيـل فـان( منوذج ضوء يف اهلندسي التفكري مستويات وهذا مؤشر على قدرة اختبار) ٠,٠٥(مستوى 

  . على التمييز بني اموعات الطرفية العليا والدنيا، ومتتع االختبار بالصدق التمييزي

  االتساق الداخلي •

تأكـــد مـــن االتســـاق الـــداخلي عـــن طريـــق حســـاب معامـــل االرتبـــاط لبريســـون بـــني درجـــة األبعـــاد مت ال

  :وبعضها، وبني درجات كل بعد مع الدرجة الكلية لالختبار وكانت النتائج كالتايل

  معام�ت ارتباط بيرسون بين درجات اGبعاد وبعضھا ):  ٢٧( جدول رقم 

  كل بعد مع الدرجة الكلية ل�ختبار للعينة اGساسية ودرجات

الدرجة  الخامس الرابع الثالث الثاني األول األبعاد

 ٠,٦١ ٠,٣٦ ٠,٣٨ ٠,٤١ ٠,٣٥ - األول الكلية

 ٠,٧٠ ٠,٣٨ ٠,٣٥ ٠,٤٠ -  الثاني

 ٠,٦٠ ٠,٤٠ ٠,٣٣ -   الثالث

 ٠,٤٤ ٠,٣٦ -    الرابع

 ٠,٥٠ -     الخامس

 -       الدرجة الكلية

أن مجيـع أبعــاد االختبـار ذات عالقــة ارتباطيـة دالــة إحصـائيا عنــد )  ٢٧( تشـري نتــائج اجلـدول رقــم  

. ) ٠,٤١–٠,٣٣( مــــن االرتبــــاط معــــامالت قــــيم مــــع بعضــــها الــــبعض ، وتراوحــــت) ٠,٠٥(مســــتوى 

الدرجـــة  مـــع) ٠,٠٥( مســـتوى عنـــد إحصـــائيا دالـــة ارتباطيـــة عالقـــة ذات االختبـــار أبعـــاد كـــذلك مجيـــع

وهـذا مؤشـر علـى متتـع ).  ٠,٧٠ – ٠,٤٤( الكلية لالختبار،  وتراوحـت قـيم معـامالت االرتبـاط مـن 

  . باالتساق الداخلي )هيل فان( منوذج ضوء يف اهلندسي التفكري مستويات اختبار

   :وخالصة ما مت عرضه يبني أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الصدق وظهرت فيمل يلي 
قوي على متتع مجيع فقرات االختبار بأدلة صدق مرتفعة لقيـاس مسـتويات التفكـري  ظهور مؤشر )١

 :اهلندسي من خالل 

مجيع مفردات االختبار ذات عالقة ارتباطية دالة احصائيًا عند مستوى داللة   ) أ

 .مع الدرجة الكلية للُبعد الذي تنتمي إليه املفردة )  ٠,٠٥(



٨٠ 

ارتباطية دالة احصائيًا عند مستوى داللة مجيع مفردات االختبار ذات عالقة    ) ب

 .مع الدرجة الكلية لالختبار )  ٠,٠٥(

مرتفعـة )  ت(قدرة االختبار على التمييز بني اموعات الطرفية العليـا والـدنيا حيـث كانـت قـيم  )٢
 )٠,٠٥(وذات داللة إحصائية عند مستوى 

أبعـــاد االختبـــار ذات عالقـــة  حيـــث تشـــري النتـــائج أن مجيـــع، متتـــع االختبـــار باالتســـاق الـــداخلي  )٣

 االختبـار أبعـاد كذلك مجيـع. مع بعضها البعض  ) ٠,٠٥(ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى 

وتتفـق . مـع الدرجـة الكليـة لالختبـار ) ٠,٠٥( مسـتوى عنـد إحصـائيا دالـة ارتباطيـة عالقة ذات

)   ٠,٠١(  اللـة  عنـد مسـتوى د)  م ٢٠٠٢( هذه النتيجة مع ما أظهرته نتـائج دراسـة عفانـة 

 )   ,Usiskinم   ١٩٨٢( ودراسة يوسـسكن ، 

 الثالث السؤال

  جيدة؟ ثبات بدالالت) هيل فان( منوذج ضوء يف اهلندسي التفكري مستويات اختبار يتمتع هل    

مـن خـالل تطبيقـه  )هيـل فـان( منـوذج ضوء يف اهلندسي التفكري مستويات مت التأكد من ثبات اختبار  
طالــب، ومت حســاب عــدد مــن دالالت الثبــات للتحقــق مــن تــوافر ثبــات ) ٥٢٠(علــى العينــة األساســية 

  :االختبار، وذلك باستخدام عدة طرق ومت احلصول على النتائج التالية

 )معامل االستقرار( طريقة إعادة االختبار •

) ١٥(طالـــب ، بعــد فاصــل زمـــين ) ٥٠(مت إعــادة تطبيــق االختبـــار علــى جــزء مـــن العينــة األساســية 
يومـــاً ، ومت حســـاب معامـــل ارتبـــاط بريســـون بـــني درجـــات التطبيقـــني األول والثـــاين ، ومت احلصـــول علـــى 

  :النتائج التالية

  معام�ت ارتباط بيرسون بين درجات التطبيقين اGول والثاني للعينة اGساسية ):  ٢٨( جدول رقم 

 معامل االرتباط األبعاد

 ٠,٧١ األول

 ٠,٦٩ الثاني

 ٠,٧١ الثالث

 ٠,٧٢ الرابع

 ٠,٧٠ الخامس

 ٠,٧١  الدرجة الكلية
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) ٠,٧٢ -٠,٦٩(تراوحــت قــيم معــامالت ارتبــاط بريســون بــني درجــات التطبيقــني األول والثــاين مــن

وهـذا يعتـرب أحـد األدلـة علـى متتـع اختبـار ) ٠,٠٥(ومجيع هذه القيم ذات داللة إحصائية عند مسـتوى 

  .يف العينة األساسية مبعامل استقرار عايل )هيل فان( منوذج ضوء يف اهلندسي التفكري مستويات

 التجزئة النصفيةطريقة  •

) بــراون  -ســبريمان (و ) جتمــان(مت حســاب الثبــات بطريقــة التجزئــة النصــفية، باســتخدام معــاملي 

  :اليةللتجزئة النصفية وذلك للدرجة الكلية لالختبار ومت احلصول على النتائج الت

  معام�ت ارتباط جتمان وسبيرمان):  ٢٩( جدول رقم 

 معامل االرتباط الدرجة الكلية

 ٠,٦٨ معامل جتمان

 ٠,٦٩ معامل سبيرمان براون

ومعامـــل ســـبريمان بـــراون بلـــغ ) ٠,٦٨(قيمـــة معامـــل ارتبـــاط جتمـــان بـــني جزئـــي االختبـــار تســـاوي 

 فــان( منــوذج ضــوء يف اهلندســي التفكــري يعتــرب أحــد األدلــة علــى متتــع اختبــار مســتويات وهــذا) ٠,٦٩(

  .للعينة األساسية مبعامل ثبات عايل )هيل

 الفا كرونباخطريقة  •

  :مت حساب الثبات باستخدام معامل الفا كرونباخ، ومت احلصول على النتائج التالية

  
  لثبات العينة اGساسية  معام�ت الفا كرونباخ):  ٣٠( جدول رقم 

معامل الفا   األبعاد

 ٠,٧٤ األول كرونباخ

 ٠,٧٤ الثاني

 ٠,٧٦ الثالث

 ٠,٧٣ الرابع

 ٠,٧١ الخامس

 ٠,٧٨  الدرجة الكلية
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ومجيـع هـذه القــيم مرتفعـة وهـذا يعتــرب )  ٠,٧٨ - ٠,٧١(تراوحـت قـيم معــامالت الفـا كرونبـاخ مــن 

مبعامـــل ثبـــات  )هيـــل فـــان( منـــوذج ضـــوء يف اهلندســـي التفكـــري أحـــد األدلـــة علـــى متتـــع اختبـــار مســـتويات

  .عايل

 التفكــري مســتويات اختبــار يتمتــع هــل، وخالصــة النتــائج الســابقة يف اإلجابــة علــى الســؤال الثالــث 

جيدة؟  تظهر النتائج أن االختبـار يتمتـع بـدالالت  ثبات بدالالت) هيل فان( منوذج ضوء يف اهلندسي

  : جيدة للثبات وهي كما يلي

ـــع االختبـــار مبعامـــل اســـتقرار عـــايل والـــذي ظهـــر مـــن خـــالل ارتفـــاع معـــامالت االرتبـــاط بـــني  )١ متت

 .التطبيق وإعادة التطبيق ، التطبيقني 

متتــع االختبــار للعينــة األساســية مبعامــل ثبــات عــايل الرتفــاع قيمــة معامــل ارتبــاط جتمــان ومعامــل  )٢

ـــــــراون ـــــــار  ســـــــبريمان ب ـــــــي االختب ـــــــني جزئ ـــــــه دراســـــــة .ب وتتفـــــــق هـــــــذه النتيجـــــــة مـــــــع توصـــــــلت إلي

أن معامـــل التجزئـــة النصـــفية   ) هــــ  ١٤٣١(  بينمـــا أظهـــرت دراســـة القرشـــي ) . م٢٠١١(نصـــور

 ) .  ٠,٠٥( عند مستوى داللة )  ٠,٩٢( بلغ 

نتــائج مــع وتتفــق هــذه ال. متتــع االختبــار مبعامــل ثبــات عــايل الرتفــاع قــيم معــامالت ألفــا كرونبــاخ  )٣

وقــد اســتخدما ) م  ٢٠٠٢( ودراســة عفانــة ، )  ١٩٨٢ , Usisken (دراســة يوســـسكن 

  ) . م  ٢٠٠٥( ودراسة شويخ ،    ٢٠-KR   معادلة  

   الرابع السؤال

 فان( منوذج ضوء يف اهلندسي التفكري مستويات ما معايري األداء ألفراد عينة الدراسة على اختبار
  ؟)هيل

 منــوذج ضــوء يف اهلندســي التفكــري مســتويات اختبــار علــى الدراســة عينــة ألفــراد األداءمت إجيــاد معــايري 

حىت ميكن تفسري الدرجة اخلام اليت حيصل عليها الفرد من خـالل عـدة معـايري خمتلفـة متثلـت  )هيل فان(

  :يف الرتب املئينية والدرجات املعيارية والدرجات التائية، وكانت على النحو التايل

  

  



٨٣ 

الدرجات الخام وما يقابلھا من الرتب المئينية ):  ٣١( م جدول رق 
 ودرجات معيارية ودرجات تائية  

 الدرجة التائية الدرجة المعيارية الرتبة المئينية الدرجة الخام المحور

ول
األ

 

٢٤,٥٤ -٢,٥٥ ٠,٠٠ ٠ 

٣٢,٢٥ ١,٧٧ - ٣,٥٠  ١ 

٣٩,٩٧ -١,٠٠ ٩,٠٠ ٢ 

٤٧,٦٩ -٠,٢٣ ٢٥,٢٠ ٣ 

٥٥,٤٠ ٠,٥٤ ٥١,٥٠ ٤ 

٦٣,١٢ ١,٣١ ٨٠,٤٠ ٥ 

ني
لثا

ا
 

٣٥,١٩ -١,٤٨ ٠,٠٠ ٠ 

٤٣,٤٢ -٠,٦٦ ١٣,٥٠ ١ 

٥١,٦٥ ٠,١٦ ٤٣,٧٠ ٢ 

٥٩,٨٨ ٠,٩٩ ٧٥,٨٠ ٣ 

٦٨,١١ ١,٨١ ٨٩,٨٠ ٤ 

٧٦,٣٤ ٢,٦٣ ٩٧,٥٠ ٥ 

ث
ثال

ال
 

٣٧,٣٥ -١,٢٧ ٠,٠٠ ٠ 

٤٥,٥١ -٠,٤٥ ٢١,٠٠ ١ 

٥٣,٦٧ ٠,٣٧ ٥١,٧٠ ٢ 

٦١,٨٤ ١,١٨ ٨٢,٥٠ ٣ 

٧٠,٠٠ ٢,٠٠ ٩٣,٥٠ ٤ 

٧٨,١٦ ٢,٨٢ ٩٦,٣٠ ٥ 

بع
لرا

ا
 

٣٧,٣٩ -١,٢٦ ٠,٠٠ ٠ 

٤٨,٥٥ -٠,١٥ ٢٦,٩٠ ١ 

٥٩,٧١ ٠,٩٧ ٦٦,٣٠ ٢ 

٧٠,٨٧ ٢,٠٩ ٩٤,٦٠ ٣ 

٨٢,٠٣ ٣,٢٠ ٩٩,٢٠ ٤ 

٩٣,١٩ ٤,٣٢ ٩٩,٨٠ ٥ 

س
خام

ال
 

٤٠,٠٧ -٠,٩٩ ٠,٠٠ ٠ 

٥١,٣٥ ٠,١٤ ٣٩,٠٠ ١ 

٦٢,٦٤ ١,٢٦ ٧٨,٣٠ ٢ 

٧٣,٩٣  ٢,٣٩ ٩٥,٤٠ ٣ 

٨٥,٢١ ٣,٥٢ ٩٩,٢٠ ٤ 

٩٦,٥٠ ٤,٦٥ ٩٩,٨٠ ٥ 

لية
لك

ة ا
رج

لد
ا

 

٢٦,١١ -٢,٣٩ ٠,٠٠ ١ 

٢٩,٢٢ -٢,٠٨ ٠,٢٠ ٢ 

٣٢,٣٤ -١,٧٧ ١,٠٠ ٣ 

٣٥,٤٥ -١,٤٥ ٣,١٠ ٤ 

٣٨,٥٧ -١,١٤ ٦,٥٠ ٥ 



٨٤ 

الدرجات الخام وما يقابلھا من الرتب المئينية ):  ٣١( م جدول رق 
 ودرجات معيارية ودرجات تائية  

 الدرجة التائية الدرجة المعيارية الرتبة المئينية الدرجة الخام المحور

٤١,٦٨ -٠,٨٣ ١٤,٢٠ ٦ 

٤٤,٨٠ -٠,٥٢ ٢٥,٦٠ ٧ 

٤٧,٩١ -٠,٢١ ٣٦,٧٠ ٨ 

٥١,٠٣ ٠,١٠ ٥٥,٦٠ ٩ 

٥٤,١٤ ٠,٤١ ٦٦,٧٠ ١٠ 

٥٧,٢٦ ٠,٧٣ ٧٥,٠٠ ١١ 

٦٠,٣٧ ١,٠٤ ٨٣,١٠ ١٢ 

٦٣,٤٩ ١,٣٥ ٨٨,٣٠ ١٣ 

٦٦,٦٠ ١,٦٦ ٩١,٩٠ ١٤ 

٦٩,٧٢ ١,٩٧ ٩٤,٦٠ ١٥ 

٧٢,٨٣ ٢,٢٨ ٩٦,٣٠ ١٦ 

٧٥,٩٥ ٢,٦٠ ٩٧,٥٠ ١٧ 

٧٩,٠٧ ٢,٩١ ٩٨,٣٠ ١٨ 

٨٢,١٨ ٣,٢٢ ٩٨,٨٠ ١٩ 

 مسـتويات اختبـار علـى الدراسـة عينة إىل تباين معايري األداء ألفراد ) ٣١( تشري نتائج اجلدول رقم 

ــــان( منــــوذج ضــــوء يف اهلندســــي التفكــــري حســــب اخــــتالف احملــــاور وللدرجــــة الكليــــة ، وميكــــن  )هيــــل ف

وقــد انفـــردت هــذه الدراســـة بإجيــاد معـــايري  .اســتخدام تلــك املعـــايري لتحديــد أداء األفـــراد علــى االختبـــار

تناولــت معــاير حيــث مل يقــف الباحــث علــى دراســة ، علــى اختبــار مســتويات التفكــري اهلندســي األداء 

  .أداء أفراد العينة 

 

  

  

  



٨٥ 

  

  الفصل الخامس

  ملخص النتائج

  التوصيات

  المقترحات
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 الخامس الفصل
 والمقترحات والتوصيات الدراسة نتائج ملخص

صـدق وثبـات  دالالت دراسـة خـالل مـن إليهـا التوصـل مت الـيت للنتـائج ملخصـاً  الفصـل هـذا يتضـمن

 ضوء يف التوصيات كما يتضمن عدداً من) فان هيل ( اختبار مستويات التفكري اهلندسي وفق منوذج 

 : وذلك على النحو اآليت ، باإلضافة إىل اقرتاح بعض البحوث والدراسات ، الدراسة  نتائج

  ملخص نتائج الدراسة: أوال 

 )هيـــــل فــــان( منــــوذج ضـــــوء يف اهلندســــي التفكــــري هــــل يتمتــــع اختبـــــار مســــتويات:  الســــؤال األول

  خبصائص فقرات جيدة؟

-معامــل الســهولة(إلجابــة الســؤال األول ، مت الكشــف عــن خصــائص فقــرات االختبــار مــن خــالل 

طالـــب  ) ٥٢٠(مـــن خـــالل التطبيـــق علـــى العينـــة األساســـية ) الصـــعوبة، معامـــل التمييـــز، تبـــاين الفقـــرات

  :خبصائص فقرات جيدة حيث أن وكانت النتائج  تدل على أن االختبار يتمتع 

 .االختبار حيتوي على تدرج واسع من معامالت السهولة و معامالت الصعوبة  )١

وانتهــــاًء " البصــــري " فقــــرات بدايــــة مــــن املســــتوى األول )  ٥( كــــل مســــتوى يتكــــون مــــن  )٢

فــنالحظ اخنفاضــاً يف معــامالت الســهولة كلمــا انتقلنــا ، " التجريــدي " باملســتوى اخلــامس 

( وهذا يتوافق مع التدرج الذي نصت عليـه نظريـة ، مستوى إىل املستوى التايل من فقرات 

 )  . فان هيل 

 .حيتوي االختبار على نسبة عالية جداً من الفقرات اليت تتمتع مبعامل متييز جيد أو مقبول )٣

 .تتمتع فقرات االختبار بنسبة تباين جيد أو مقبول  )٤

 )هيــــل فــــان( منــــوذج ضــــوء يف اهلندســــي التفكــــري هــــل يتمتــــع اختبــــار مســــتويات:  الســــؤال الثــــاني

  بدالالت صدق جيدة ؟

إلجابة السؤال الثاين، مت التأكد من صدق االختبار باستخدام عدة طرق ومت احلصـول علـى النتـائج 

  :التالية



٨٧ 

حيث قام الباحث بعرض االختبار على املتخصصني يف علم الرياضيات من : صدق المحكمين  •

  .وأفادوا بإمكانية تطبيقه على العينة ومناسبته هلم .ة مشرفني ومعلمني ذوي خرب 

ومن خالل صدق املفردات بني أن االختبار يتمتع :  )المفهوم(دالئل صدق التكوين الفرضي  •

  : بدرجة عالية من الصدق وظهرت فيما يلي 

مع  ) ٠,٠٥( مجيع مفردات االختبار ذات عالقة ارتباطية دالة احصائيًا عند مستوى داللة   ) أ

 .الدرجة الكلية للُبعد الذي تنتمي إليه املفردة 

مع )  ٠,٠٥( مجيع مفردات االختبار ذات عالقة ارتباطية دالة احصائياً عند مستوى داللة    ) ب

 .الدرجة الكلية لالختبار 

وهذا مؤشر قوي على متتع مجيع فقرات االختبار بأدلة صدق مرتفعة لقياس مستويات التفكري    

  .اهلندسي 

قدرة االختبار على التمييز بني اموعات الطرفية العليا والدنيا حيث كانت :  الصدق التمييزي •

 . )٠,٠٥(مرتفعة وذات داللة إحصائية عند مستوى )  ت(قيم 

حيث تشري النتائج أن مجيع أبعاد ، متتع االختبار باالتساق الداخلي : االتساق الداخلي  •

 كذلك مجيع. مع بعضها البعض  ) ٠,٠٥(ة إحصائيا عند مستوى االختبار ذات عالقة ارتباطية دال

 .  مع الدرجة الكلية لالختبار ) ٠,٠٥( مستوى عند إحصائيا دالة ارتباطية عالقة ذات االختبار أبعاد

 بدالالت) هيل فان( منوذج ضوء يف اهلندسي التفكري مستويات اختبار يتمتع هل:  الثالث السؤال

  جيدة؟ ثبات

متتع االختبار مبعامل استقرار عايل والذي ظهر من ) : معامل االستقرار(طريقة إعادة االختبار  •

 .التطبيق وإعادة التطبيق ، خالل ارتفاع معامالت االرتباط بني التطبيقني 

متتع االختبار للعينة األساسية مبعامل ثبات عايل الرتفاع قيمة معامل : طريقة التجزئة النصفية 

 . تمان ومعامل سبريمان براون بني جزئي االختبار ارتباط ج

  . متتع االختبار مبعامل ثبات عايل الرتفاع قيم معامالت ألفا كرونباخ: طريقة الفا كرونباخ  •
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 ضوء يف اهلندسي التفكري مستويات ما معايري األداء ألفراد عينة الدراسة على اختبار:  السؤال الرابع

  ؟)هيل فان( منوذج

اختبــار حـىت ميكــن تفسـري الدرجــة اخلـام الــيت حيصــل  علــى الدراسـة عينــة ألفـراد معــايري األداءمت إجيـاد 

عليها الفرد من خالل عدة معـايري خمتلفـة متثلـت يف الرتـب املئينيـة والـدرجات املعياريـة والـدرجات التائيـة 

ب اخـــتالف احملـــاور االختبـــار حســـ علـــى الدراســـة عينـــة وتشـــري النتـــائج إىل تبـــاين معـــايري األداء ألفـــراد، 

  .وللدرجة الكلية ، وميكن استخدام تلك املعايري لتحديد أداء األفراد على االختبار

  :توصيات الدراسة : ثانياً 

يف ) فان هيل ( استخدام هذا االختبار الذي حيدد مستويات التفكري اهلندسي وفق منوذج  )١

 .امليدان الرتبوي 

االستفادة من نتائج هذه الدراسة من قبل الرتبويني واملختصني يف وزارة الرتبية والتعليم لقياس  )٢

 .وتطوير حتصيل الطالب يف اجلانب اهلندسي 

 .االهتمام بالرفع من مستويات الطالب يف اجلانب اهلندسي  )٣

 

  :دراسات مقترحة : ثالثاً 

السيكومرتية هلذا االختبار يف بقية مناطق إجراء دراسات مشاة للتحقق من اخلصائص  )١

 .اململكة العربية السعودية 

 .إجراء دراسات مشاة يف امليدان الرتبوي لطالب املرحلتني االبتدائية و املتوسطة  )٢

مرادفة هلذا ) فان هيل ( بناء اختبارات أخرى تقيس مستويات التفكري اهلندسي وفق منوذج  )٣

 . االختبار 
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  يةالعرب المراجع

 ،األولى الرياضيات للصفوف جهمنا .)م ٢٠٠٧ ( يوسف هللا عبابنة،عبد و كامل  زينة ،فريد أبو

 .األردن عمان، املسرية، دار

للـذكاء غيـر اللفظـي علـى طـالب  ٣-تقنين اختبار توني) . هــ  ١٤٣١( حممد علي حممد ،إدريس

القـرى جامعـة أم ، رسـالة ماجسـتري . ) ١٦ـــــــــ  ٩( مدارس من محافظة صبيا للفئة العمرية بين 

 .ربية السعودية اململكة الع.مكة املكرمة ، 

التحليـل السـيكومتري ألدوات ) . م    ٢٠٠٨(   ناهـد خـريي ،فيـاض ومصـطفى حسـني  ، باهي

كليـــة الرتبيـــة )  ٥٤( الـــة العلميـــة للرتبيـــة البدنيـــة والرياضـــة العـــدد .  القيـــاس والثبـــات والصـــدق

 مصر ، جامعة حلوان  –ني الرياضية للبن

 فـي المتوسـطة المرحلـة رياضـيات فـي الهندسـة مـنهج . )م  ٢٠٠٣( طـالل سـعد  احلـريب،

 ٦٩،العـدد  الرتبويـة الـة .هيـل فـان مسـتويات و بياجيـه مراحل بين السعودية المملكة العربية

  . م    ٢٠٠٣ديسمرب ،   ١٨الد ، 

 فـي الرياضـيات تخصـص طـالب تمكـن درجـة " راسـة د .) هــ  ١٤٢٤(  طـارش هللا عبـد احلـريب،

 رسالة ،" يله فان بمستويات اهوعالقت ندسيهال البرهان  اراتهم من بحائل المعلمين كلية

  . املكرمة مكة ، القرى أم جامعة ، منشورة غري ماجستري

 املركـز .التربـوي والتقـويم القيـاس فـي مرجعـي إطـار) .  م    ١٩٩٩(  مبـارك   إبـراهيم الدوسـري،

 .الرياض :العريب اخلليج لدول الرتبوية العريب للبحوث

 كتـب وفـي المعلمـين لـدى الهندسـي التفكيـر مسـتويات .) م   ٢٠٠٦( رفـاء مجـال ، الرحمـي

 .فلسطني : جامعة بري زيت .رسالة ماجستري ، فلسطين  في المدرسية الرياضيات

،  جملــة رؤى الرتبويــة،  فــي التفكيــر الهندســي نظريــة فــان هيــل . )م  ٢٠٠٩( مجــال رفــاء ، الرحمــي 

  .فلسطني ، منشورات مؤسسة عبداحملسن القطان ، العدد التاسع والعشرون  



٩٠ 

 المرحلــة طلبــة لــدى ندســيهال التفكيــر مســتويات.)  م ٢٠٠١(  علــي حممــد طلعــت، ســامل

 رسـالة ، الرياضـيات فـي والتحصـيل بـالجنس اهـوعالقت جـرش محافظـة فـي العليـا األساسـية

 .األردن ،  امشيةاهل اجلامعة منشورة، غري ماجستري

 الفجـر، دار ، والتطبيـق النظريـة بـين الرياضـيات تـدريس طـرق ).م ١٩٩٥ ( حسـن سـالمة،

 .مصر رة،هالقا

 األردن، عمان ، املسرية  ارد.   الشخصية قياس. ) م  ٢٠١١( حممد ، شحاتة 

 السعودية ،مكتبة الشقري  ، القياس النفسي .) م  ٢٠١٠(   زكريا أمحد وآخرون  ، الشربيين

، حبـث ماجسـتري، أنماط التفكير الهندسي لدى الطلبة الفلسطينيين .)م  ٢٠٠٥( جهاد ، شويخ

  .فلسطني  ،جامعة بريزيت 

، دار الفكـر العـريب  ، ٣ط ، النظريـة والتطبيـق القياس النفسـي)  . م   ١٩٩٨( سـعد  ،عبدالرمحن

  . مصر، القاهرة 

  .مصر ،  اإلسكندرية، اجلامعية  املعرفة دار.   الشخصية قياس.  )م ٢٠١٠( أمحد ، عبداخلالق

البحـــث العلمـــي مفهومـــه  . )م  ٢٠٠٤( عبـــدالرمحن ،عـــدس كايـــد و،عبـــداخلالق ذوقـــان و،عبيـــدات

 .  دارالفكر ، عمان ، وأدواته وأساليبه

 ، ٤ط ،  العلـــوم الســـلوكية المـــدخل إلـــى البحـــث فـــي. ) م   ٢٠٠٦(  صـــاحل محـــد ، العســـاف  

 .الرياض ،مكتبة العبيكان

تقــويم مقــرر الرياضــيات المطــور للصــف الســادس األساســي  . ) م ٢٠٠٢( عــزو إمساعيــل ،عفانــة

كليـــة الرتبيـــة اجلامعــــة ،  "لفــــان هايـــل"فـــي ضــــوء مســـتويات التفكيـــر الهندســـي  فـــي فلســـطين

  ".دراسة حبثية " اإلسالمية بغزة  

القيـــــاس والتقــــويم التربــــوي والنفســــي أساســـــياته  . )م  ٢٠٠٢(  مــــود صــــالح الــــدين حم، عــــالم 

  .ة القاهر  ،دار الفكر العريب . وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة 
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عمـان ، دار املسـرية .  التدريسـية العمليـة فـي والتقويم القياس . ) ٢٠١٠(   الدين صالح  ,عالم

  . األردن، 

التربـوي  التقـويم. ) م ٢٠٠٦( آمنـة  ، تركـي  وتركـي  ، السـبيعي حصـة  و، فخـرو و حممـود، عمر 

 .  قطر،  مطابع الدوحة احلديثة احملدودة،  الشخصية وقياس

األردن ، إربـد ، األمـل  دار .التدريسـية العمليـة فـي والتقويم القياس) . م  ٢٠١٠( أمحـد  ، عودة 

.  

أساســيات البحــث العلمــي فــي  .) هـــ   ١٤١٣( فتحــي حســن  ،أمحــد ســليمان  و مكــاوي،عــودة

 .األردن ، مكتبة الكتاين ،  ٢ط،  التربية والعلوم اإلنسانية

 الـدار،  اجلديـدة النجـاح مطبعـة .التقيـيم وأسـاليب القيـاس منـاهج . )م  ١٩٩٥( حممـد ، فـاتيحي

  .البيضاء

 العربيـة اململكة الرياض،  ، الرشد مكتب.  يرالتفك اراتمه تنمية . )م ٢٠٠٩ ( سعيد أمل قانع،

  .السعودية

 والنشـر للطباعـة الفكـر ،دار األساسـية للمرحلـة التفكيـر علـيمت .)م ٢٠٠١ ( ايفـةن، قطـامي 

  .رةالقاه والتوزيع،

 طـالب الرياضـيات لـدى الهندسـي التفكيـر مسـتوى) . هــ  ١٤٣١( مجيـل  بـن أمحـد، القرشـي 

 .مكة املكرمة . دراسة ماجسترب جبامعة أم القرى ، القرى مكة المكرمة  أم بجامعة

(     . والمعاصـرة التقليديـة القيـاس نظريـة إلـى مدخل) .م  ٢٠٠٩( جـيمس ،اجليناو ليندا ،كروكر

  . األردن ،عمان ،  املسرية دار،  )ترمجة زينات دعنا 

دار ديبونــو . أســس بنــاء االختبــارات والمقــاييس النفســية والتربويــة) . م   ٢٠٠٧( جميــد، سوســن 

  .  اآلردن ، عمان  ، للطباعة والنشر
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مستويات التفكيـر الهندسـي لـدى الطـالب المعلمـين طبقـاً  .) م   ١٩٩٤( لطفي عمارة ،خملوف
 ٢٦جملــة كليــة الرتبيــة العــدد ،كليــة الرتبيــة جامعــة املصــورة دراســة حتليليــة .   "فــان هيــل " لنمــوذج 

 .سبتمرب 

 - الـنفس علـم يف متخصصـة ودراسـات حبـوث).  ٢٠٠٩( بشـري , معمريـه) :   ٢٠٠٩( معمريـة 

 .والتوزيع  للنشر العصرية املكتبة دار : املنصورة .١ ط . ٧ ج . النفسي لدراسة القياس مدخل

للتفكيــر )   Van Hiele(  تــوزع مســتويات فــان هيلــي  .) م  ٢٠١١( رغــداء مالــك ،نصــور
ـــامن األساســـي  ـــد تالمـــي الصـــف الث ـــة ( الهندســـي عن ـــة الالذقي جملـــة تشـــرين  ، )دراســـة ميداني

)  ٣( العــــدد )  ٣٣( سلســــلة اآلداب والعلــــوم اإلنســــانية الــــد  –للبحــــوث والدراســــات العلميــــة 
 .سوريا ، الالذقية ،  ٢٠١١

تقنـــين اختبـــار رافـــن للمصـــفوفات المتتابعـــة المتقـــدم  .)م  ٢٠٠١( عبـــدالرمحن عبـــداهللا ،النفيعـــي 
كليـــة ،حبـــث ماجســـتري .  المكرمـــةعلـــى طـــالب المـــرحلتين المتوســـطة والثانويـــة بمنطقـــة مكـــة 

  مكة املكرمة ، الرتبية جبامعة أم القرى 
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  المالحق
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  )  ١(  ملحق

  

  وفق نموج  لتفكير الھندسيمستويات ا اختبار

  )  فان ھيل( 
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   *للتفكير الھندسي  " فان ھيل " اختبار

  تعليمات عامة

  عزيزي الطالب 

  .� تبدأ في فتح ورقة ا�سئلة إ� بعد  أن يُْسَمح لك بذلك  -

ولكن ،  ومن المتوقع عدم معرفتك بكل شيء في ھذا المقياس. سؤا	ً  ٢٥يتكون ھذا ا	ختبار من 

و	 ع8قة لنتيجة ھذا ا	ختبار بتقديرك في ، يُرجى بذل أكبر جھد ممكن ل1جابة على كل سؤال 

  . فھي تستخدم لغرض البحث العلمي فقط  ، المدرسة 

  " .اختياري  .   "  اكتب اسمك في ورقة اAجابة 

  : عندما  يُشار لك ببداية ا	ختبار 

 .اقرأ كل سؤال بعناية  -١

لكل  فقطتوجد إجابة واحدة صحيحة اختر اAجابة التي تعتقد أنھا صحيحة واعلم أنه  -٢

 .على الحرف المناظر Aجابتك الصحيحة  ظلل في ورقة اAجابة. سؤال 

و	 تكتب أي . ك احتجت لذل نلرسم اRشكال أو الرسومات إ خارجيةورقة الالاستخدم  -٣

Rسئلةشيء على ورقة ا . 

 .فعليك أن تمسح اAجابة اRولى . بة إذا أردت تغيير إجا -٤

 .ارفع يدك . إذا أردت قلم رصاص آخر  -٥

  .دقيقة  )  ٣٥ (زمن ا	ختبار ھو   -٦

  انتظر حتى يعلن المعلم بداية وقت ا�جابة

  

  "       Zalman Usiskin"   اعداد جامعة شيكاغو اRمريكية: ا	ختبار   *
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"   التفكير الھندسي وفقا لنموذج فان ھيل   مستويات اختبار  VAN    HEILE    "  

  

  

  

  أي ھذه ا�شكال مربع ؟   )  ١( 

  .فقط       K  الشكل   )أ 

  .فقط    L  الشكل )ب

  .  فقط  M  الشكل )جـ 

  .فقط     ,  L    M  الشك8ن )د 

   .مربعات    M  ,  L  ,  K   جميع اRشكال الث8ثة ) ھـ 

  

  

  ھذه ا�شكال  مثلث ؟ أي )   ٢( 

  .	 يوجد فيھا أي مثلث ) أ 

   .فقط      Vالشكل    )  ب

  .فقط    Wالشكل   ) جـ 

 .فقط     Xو    Wالشك8ن   )  د 

  .فقط    Wو     Vالشك8ن   ) ھـ 

  

  ھذه ا�شكال مستطيل ؟ أي  )  ٣( 

  .فقط      Sالشكل   )  أ 

  .فقط     Tالشكل   ) ب

 .فقط     Tو      Sالشك8ن   ) جـ 

 .فقط      Uو     Sالشك8ن   )  د 

 . مستطي8ت     U   ,  T  ,  S    اRشكال الث8ثة جميع )  ھـ

  

                    

   

                M                            L                        K 

                                    

 

 
 

            X                            W                        V              Y 

                 

  

 

                   U                                T                                 S 
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  ھذه ا�شكال مربع  ؟أي    ) ٤( 

 .	 يوجد فيھا أي مربع    )  أ 

  .فقط     Gالشكل    )  ب

 .فقط     ,  F  Gالشك8ن    ) جـ

  .فقط     Iو      Gالشك8ن     )  د

  .مربعات    I  ,  H  ,  G  ,  F      اRشكال اRربعةجميع ) ھـ 

  

  

  ھذه ا�شكال متوازي أضDع ؟ أي  )  ٥( 

 .فقط     Jالشكل   ) أ 

 .فقط    Lالشكل    )  ب

 .فقط    Mو    Jالشك8ن   ) جـ

  .	 يوجد فيھا متوازي أض8ع  )   د

 .متوازيات أض8ع     J  ,  M  ,  L    اRشكال الث8ثةجميع )  ھـ

  

  

  :        مربعاً      P Q R S  الشكل   إذا  كان   ) ٦( 

  فأي مما يلي صحيح ؟

  .                        متطابقان      P R    ,  R S)   أ  

  .متعامدان    P Rو     Q S)  ب 

  .متعامدان    Q Rو     P S)  جـ 

  . متطابقان   Q Sو     P S)   د 

  "  Rأكبر من قياس الزاوية   Qقياس الزاوية : أي أن"           m        R    >m       Q  ) ھـ 

   

                      

  
 

 

     I               H             G                 F 

                

 

 

                 J                      M                 L 

                

 

 
 

P 

 

Q 

S 

 

R 
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     G J  ,  H K  قطراه  :  GHJK    المجاور المستطيل)   ٧( 

  . ؟ Rي مستطيل   صحيحغير )  د (  إلى  )  أ ( أي اAجابات من 

  .أربع زوايا قائمة      له)  أ 

  .أربعة أض8ع      له)  ب

  .    متطابقانالقطران ) جـ

  .   متطابقةاRض8ع المتقابلة )  د

 .صحيحة  Rي مستطيل   )د ( إلى  ) أ ( من   السابقةجميع اAجابات ) ھـ 

  

  

  

  

  

  :وھذه ثDثة أمثلة ،  متطابقةشكل له أربعة أضDع  المعين   ) ٨( 

  معين ؟ في كل  غير صحيح   )د ( إلى  ) أ ( أي اAجابات من  

  .   متطابقانالقطران )   أ 

  .كل قطر ينصف زاويتين في المعين    )  ب

  .القطران متعامدان    )   جـ

  .   متطابقةالزوايا المتقابلة )   د

   .ي معين Rصحيحة  )د ( إلى  ) أ ( جميع اAجابات السابقة من  ) ھـ

  

   

     

           

 
 

G 

 

H 

K 

 

J 

                

 

 



  : كما في ا�مثلة التالية

  .  متطابق الضلعين

  

ن المضلع الرباعي       P R Q Sفتكوَّ

  Q     نفسه القياسلھما ".  

  

١٠٠ 

كما في ا�مثلة التالية،  متطابقانھو مثلث له ضلعان  المتطابق الضلعين

متطابق الضلعينصحيح في كل مثلث ) د ( إلى ) أ ( 

  .     متطابقةكون تاRض8ع الث8ثة يجب أن 

  .ضلع واحد يجب أن يكون طوله ضعف طول ضلع آخر  

  . متطابقتين يجب أن يكون له على اRقل زاويتان 

  .  متطابقة ث زوايا يجب أن تكون 

  . الضلعين ةمتطابقجميع المثلثات في مما سبق صحيح 

ن المضلع الرباعي     R  ,  Sتقاطعتا في     P  ,  Qدائرتان مركزھما   فتكوَّ
  :التاليين 

  ؟  اً دائم ت صحيحة ليس)  د ( إلى  ) أ ( 

PRQS      ض8عRالمتطابقةله زوجان من ا .  

PRQS     قلRطابقتان زاويتان مت له على ا .  

PQ    ,  RS       متعامدان     .  

m       Q  =           " الزاويتان : أي أن   :P   ,  

  .صحيحة ) د ( إلى ) أ ( من   السابقة جميع اAجابات

   

S 

P 
Q 

R 

 

  

  

المتطابق الضلعينالمثلث  )   ٩( 

( أي اAجابات من 

اRض8ع الث8ثة يجب أن )  أ 

ضلع واحد يجب أن يكون طوله ضعف طول ضلع آخر  ) ب

يجب أن يكون له على اRقل زاويتان )  جـ

ث زوايا يجب أن تكون الث8)  د

صحيح 	 شيء )  ھـ

  

  

دائرتان مركزھما      ) ١٠( 
التاليين كما في المثالين 

  

  

  

  

  

( أي اAجابات من 

PRQSالمضلع  )  أ 

PRQSالمضلع  ) ب

 PQالمستقيمان ) جـ

     m        P )   د

جميع اAجابات)  ھـ
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  :التاليتان عبارتان اللدينا    ) ١١( 

  .مستطيل   Aالشكل  )  :  ١( العبارة   

  .مثلث   Aالشكل  )  :  ٢( العبارة   

  أي العبارات التالية صحيحة ؟ 

  .    تكون صحيحة )    ٢( فإن  العبارة   ، صحيحة   ) ١ (إذا كانت العبارة )  أ 

  .تكون صحيحة     )    ٢( فإن  العبارة   ،  خاطئة     ) ١ (إذا كانت العبارة  ) ب

  .معاً    	 يمكن أن تكونا صحيحتين   )  ٢( و    ) ١ (العبارتان  )   جـ

  .معاً      	 يمكن أن تكونا خاطئتين   ) ٢( و     ) ١ (العبارتان  )    د

  .مما سبق صحيح 	 شيء )  ھـ

  

  

  

  :لدينا العبارتان التاليتان    ) ١٢( 

  .  ض8عمتطابق اABC     R:          ) ١ (العبارة 

  .  نفس القياس  الھم     B  , Cالزاويتان        ABC         نفس  في:    ) ٢ (العبارة  

  أي اvتي صحيح ؟ 

  .    معاً صحيحتين    ) ٢ (، )  ١ (	 يمكن أن تكون العبارتان   )  أ 

  .      تكون صحيحة    ) ٢ (العبارة صحيحة فإن  )    ١ ( العبارة إذا كانت) ب

  .تكون صحيحة       )  ١ (العبارة صحيحة فإن    ) ٢ (العبارة إذا كانت )  جـ

  .تكون خاطئة     ) ٢ (العبارة خاطئة فإن  ) ١ (العبارة إذا كانت )  د

  .مما سبق  صحيح 	 شيء )  ھـ

  

   



١٠٢ 

 

  

  

  أي ا�شكال التالية يُسمَّى مستطيDً ؟      )١٣( 

  .   مستطي8ت  جميعھا)  أ 

  .فقط            Qالشكل    )  ب

  .فقط             Rالشكل    )  جـ

  .فقط            Qو    Pالشك8ن    )  د

  .فقط             Rو    Qالشكل     ) ھـ

  

  

  أي مما يلي صحيح ؟   ) ١٤( 

  .     لكل المربعات  خصائصمستطيل ھي خصائص الكل ) أ 

  .لكل المستطي8ت       خصائصھي  خصائص المربعكل ) ب

  .لكل متوازيات اRض8ع  خصائصھي  خصائص المستطيلكل ) جـ

  .لكل متوازيات اRض8ع    خصائصلمربع ھي ا خصائصكل )  د

  .مما سبق صحيح 	 شيء ) ھـ

  

  

  :في بعض متوازيات ا�ضDع التي � توجد و يلمستطال خصائص من  ) ١٥( 

  .  طابقة اRض8ع المتقابلة مت)   أ 

  .طابقانالقطران مت)  ب

  .اRض8ع المتقابلة متوازية     )  جـ

  .   طابقةالزوايا المتقابلة مت)   د

  . مما سبق صحيح 	 شيء )  ھـ

   

                                          

 

 

 

       P                            Q                        R 



  ABCرسمنا على أضDع المثلث   
                

    CF     تت8قى في نقطة

CF تت8قى في نقطة واحدة .  

  .تت8قى في نقطة واحدة    

   .تت8قى في نقطة واحدة     

  .مت8قية في نقطة واحدة  

  . تت8قى في نقطة واحدة 

A 

B 

D 

F  

١٠٣ 

رسمنا على أضDع المثلث   ،   Bقائم الزاوية في     ABCإذا كان المثلث   
              ACE      ،ABF   ،BCD، ة ا�ضDع   متطابق

    ,   AD  ,    BEيمكن لنا أن نبرھن أن     ، من ھذه المعلومات 
  ما الذي يدلنا عليه ھذا البرھان ؟

AD  , BE  , CFفقط في المثلث المرسوم يمكن أن نتأكد من أن   

   AD  , BE  , CFفي بعض وليس في كل المثلثات القائمة    

تت8قى في نقطة واحدة         AD  , BE  , CFفي أي مثلث قائم نجد أن   

مت8قية في نقطة واحدة      AD  , BE  , CFفي أي مثلث تكون   

تت8قى في نقطة واحدة     AD  , BE  , CFاRض8ع    متطابقفي أي مثلث 

  :شكل له الخواص الثDثة التالية 

  .متطابقان له قطران 

  .ھو مربع 

  .ھو مستطيل  

  .أي مما يلي يُعتبر صحيحاً 

  .   Zالتي تتضمن        Yتتضمن    

  .   Yالتي تتضمن        Zتتضمن    

  .   Xالتي تتضمن        Zتتضمن    

  .    Yالتي تتضمن        Xتتضمن    

  .   Xالتي تتضمن        Yتتضمن    

C 

E 

 

إذا كان المثلث     )  ١٦( 
متطابقثDث مثلثات 

من ھذه المعلومات 
ما الذي يدلنا عليه ھذا البرھان ؟. واحدة  

  

  

  

  

  

  

  

فقط في المثلث المرسوم يمكن أن نتأكد من أن   ) أ 

في بعض وليس في كل المثلثات القائمة    )   ب

في أي مثلث قائم نجد أن   ) جـ

في أي مثلث تكون   ) د

في أي مثلث )  ھـ
  

شكل له الخواص الثDثة التالية   ) ١٧( 

له قطران :   Xالخاصية  

ھو مربع :   Yالخاصية  

ھو مستطيل  :   Zالخاصية   

أي مما يلي يُعتبر صحيحاً 

تتضمن       X)   أ 

تتضمن       X)  ب

تتضمن       Y)  جـ

تتضمن       Z)  د

تتضمن       Z) ھـ
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  : التاليتان عبارتاناللدينا    ) ١٨( 

  .منھما اvخر  إذا كان الشكل مستطي8ً فإن قطريه ينصف كلٌ  : )  ١ (العبارة 

  . ل منھما اvخر فإن الشكل مستطيلٌ إذا كان القطران في الشكل ينصف ك : )  ٢ (العبارة 

  صحيحة ؟أي اAجابات التالية 

  .     ةصحيح)    ٢ (العبارة يكفي أن نبرھن أن  ،  ةصحيح)     ١ (العبارة لكي نبرھن أن  )  أ 

  .  ةصحيح)     ١ (العبارة يكفي أن نبرھن أن  ،  ةصحيح)   ٢ (العبارة لكي نبرھن أن  ) ب

ه ينصف يكفي  الحصول على مستطيل واحد قطرا،  ةصحيح)   ٢ (العبارة لكي نبرھن أن  ) جـ
  .ك8ً منھما اvخر 

خطأ يكفي الحصول على شكل واحد ليس مستطي8ً وقطراه )   ٢ (العبارة لكي نبرھن أن  )  د
  .ينصف ك8ً منھما اvخر    

  .ما سبق مصحيح 	 شيء ) ھـ

  

  

  :في الھندسة  )   ١٩( 

  .   وكل عبارة صحيحة يمكن البرھنة على صحتھا ، كل مصطلح يمكن أن يعرف )   أ 

  .ولكن من الضروري أن نفترض أن عبارة ما صحيحة     ، كل مصطلح يمكن أن يعرف )  ب

بعض المصطلحات يجب تركھا غير معرفة لكن كل عبارة صحيحة يمكن البرھنة على ) جـ
  .صحتھا   

تركھا غير معرفة ومن الضروري أن يكون لدينا بعض العبارات بعض المصطلحات يجب ) د
  .التي نفترض أنھا صحيحة

  .ما سبق  مصحيح 	 شيء ) ھـ
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  ؛ متعامدان  N  ,  Pوالمستقيمان  ،  متعامدان  M   , Pالمستقيمان   :في الشكل المقابل     ) ٢٠( 

 ؟      Nللمستقيم     Mة يكون سبب توازي المستقيم   لياتفأي من الجمل ال

  

  

  .المستقيمان المتعامدان على مستقيم واحد متوازيان :   )  ١( العبارة 

  .المستقيم العمودي على أحد المستقيمين المتوازيين يكون عمودياً على اvخر :  )  ٢(  العبارة

  . ثابتاً فإن المستقيمين متوازيانن إذا كان البعد بين مستقيمي:  )  ٣(  العبارة

  

  .فقط   )  ١( العبارة  )   أ 

  .فقط   )  ٢( العبارة  )  ب

  .      .فقط   )  ٣( العبارة  ) جـ

  )   . ٢( أو  )   ١( إما  )  د

  )   . ٣( أو  )   ٢( إما  ) ھـ

    

P

M

N
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  )ھندسة مختلفة عن التي تستخدمھا ( "  س"  في ھندسة ما   )  ٢١( 

كل مستقيم يتكون من نقطتين .  فقطط وست مستقيمات اأربع نقتتكون عناصر ھذه الھندسة من 
  :فإن المستقيمات ھي      X , Y , Z , Lط ھي  اإذا كانت النق   .  فقط

 }X , Y { ، } X , Z  { ،} X , L  {، } Y, Z {  ، } Y, L {  ،}Z , L {       

  

  "  :س  "  في الھندسة   " التوازي " و  "  التقاطع " فيما يلي توضيح لمعنى كلمات  

Rنھما يحتويان على نقطة    Yمتقاطعان عند    }   Y  , X   }  ،  {Y , Z{ المستقيمان * 

  .  Yمشتركة وھي   

  .متوازيان Rنھما 	 يحتويان على نقاط مشتركة    } L ,Z { ،} Y, X {المستقيمان  * 

   أي من العبارات التالية عبارة صحيحة ؟، من المعلومات السابقة   

  يتقاطعان                } X ,Z { ،} Y, L {)   أ 

    .متوازيان     } X ,Z { ،} Y, L {)  ب

  .متوازيان        } Y, Z {    ،} Z, L {)  جـ

  .متقاطعان       } L, X {   ،} Z, Y {)    د

  ) .د ( إلى ) أ ( 	 شيء صحيح من ) ھـ

   

                   X        

   

  

              

           Y         

     

   L                             Z      

•••• 

•••• 

•••• •••• 
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  .تقسيمھا إلى ثDث أقسام متساوية في القياس  : ي عنزاوية ي تثليث)    ٢٢( 

بوجه عام يستحيل تثليث زاوية أنه "   Wantzel   ونتزل " م  برھن العالِ  م  ١٨٤٧في عام 

جة  مستعم8ً    ما الذي يمكن لك أن تستنتجه ؟  ه ھذامن برھان. فقط فرجار ومسطرة غير مدرَّ

جة   تنصيفمن المستحيل . بوجه عام )  أ (    .زوايا باستخدام فقط فرجار ومسطرة غير مدرَّ

جةمسطرة من المستحيل تثليث زوايا باستخدام فقط فرجار و. بوجه عام ) ب (    .  مدرَّ

  .من المستحيل تثليث زاوية باستخدام أي أدوات الرسم . بوجه عام ) جـ ( 

ما زال من الممكن في المستقبل أن يجد شخصاً ما طريقة عامة  لتثليث الزوايا باستخدام ) د ( 
جة فقط    .الفرجار ومسطرة غير مدرَّ

باستخدام فقط الفرجار ومسطرة غير لن يجد أي شخص طريقة عامة لتثليث الزوايا ) ھـ ( 
جة   . مدرَّ

  

  

  

  

  :يعتبر اmتي صحيحاً  حيث  Jتوجد ھندسة ما اخترعھا الرياضي    ) ٢٣( 

  .    ١٨٠ْمجموع قياس زوايا المثلث أقل من     

  صحيح ؟ اvتيمن  أيٌ 

  .أخطأ في قياس زوايا المثلث    J)  أ ( 

  .أخطأ في ا	ستد	ل المنطقي  J) ب ( 

  "  .صحيح " لديه فكرة خاطئة عن المقصود بكلمة   J) جـ ( 

  .بدأ بافتراضات مختلفة عن المتضمنة في الھندسة العادية    J)  د ( 

  .مما سبق صحيح 	 شيء )   ھـ ( 
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  : كلمة مستطيل بطريقتين مختلفتين  ورد في كتابين في الھندسة تعريف  )  ٢٤( 

  صحيح ؟ اvتيمن  أيٌ 

  .أحد ھذين الكتابين وقع في خطأ )   أ (  

  .و	 يمكن أن يوجد تعريفان مختلفان للمستطيل . أحد التعريفين خطأ ) ب ( 

لھا خواص مختلفة عن الخواص المتضمنة في الكتاب  ينباالكتھذين المستطي8ت في أحد ) جـ ( 
  .اvخر 

  .يجب أن يكون لھا نفس الخواص في الكتاب اvخر  ينباالكت ھذين المستطي8ت في أحد)   د ( 

  .خواص المستطي8ت في الكتابين يمكن أن تكون مختلفة )  ھـ ( 

  

  

  

  ) : ٢( و )   ١ (افترض أنك برھنت العبارتين    )  ٢٥( 

  ]     Y             Xوتكتب    [  .صحيحة     Yفإن  ،  صحيحة    Xإذا كانت  :  )   ١( العبارة 

  ]    Y ~           Zوتكتب    [    . خطأ     Yفإن    ،  صحيحة    Zإذا كانت  :  )   ٢( العبارة 

  

  ) 2( و )   1( أي العبارات اvتية يمكن استنتاجھا من العبارتين  

  

  ]         Z              X[                 .صحيحة       Zفإن   ،  صحيحة    Xإذا كانت  ) أ ( 

  ]  ~ Y ~           X[                       .خطأ     Yفإن   ،  خطأ     Xإذا كانت  )  ب ( 

  ]  Z            X  ˅  Y[      .صحيحة Zفإن  ، صحيحة Yصحيحة  أو  Xإذا كانت  ) جـ(

  ]  X ~              Z[                 .خطأ    Xفإن   ،  صحيحة      Zإذا كانت   )   د ( 

  ]   ~ X               Z[           .صحيحة   Xفإن   ،  صحيحة      Zإذا لم تكن   )  ھـ ( 
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  )  ٢  (ملحق 

  

  أسماء المحكمين

  

  المستوى االعلمي  العمل  ا	سم

  ماجستير رياضيات   تعليم مكة  –مشرف رياضيات   سليمان حسن عسيري

  غازي منور المجنوني
تعليم  –رئيس قسم الرياضيات 

  مكة
  ماجستير في التربية

  تعليم مكة –مشرف رياضيات   عبدالعزيز عثمان الزھراني.د

  ، بكالوريوس رياضيات 

دكتوراة طرق تدريس 
  رياضيات

  ماجستير اشراف  تعليم مكة  -مشرف رياضيات   خالد مبرك القماني

  بكالوريوس رياضيات  تعليم مكة –معلم رياضيات   صالح  عبدهللا خديوي

  بكالوريوس رياضيات  تعليم مكة –معلم رياضيات   سعود  سعد اللھيبي

  بكالوريوس رياضيات  تعليم مكة –معلم رياضيات   تركي سليم اللھيبي

  بكالوريوس رياضيات  تعليم مكة –معلم رياضيات   أحمد عبدهللا الغامدي
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  ) ٣( ملحق رقم 

  لمحكميناخطاب 

  

الحمد � رب العالمين والص�8ة والس�8م عل�ى أش�رف المرس�لين س�يدنا محم�د وعل�ى آل�ه    

  أما بعد....... ، وصحبه أجمعين 

والثب�ات 	ختب�ار مس�تويات  د		ت الص�دق" التالي�ة   يرغب الباحث في إج�راء الدراس�ة   

ي مدين�ة مك�ة لط8ب الصف الث�اني ث�انوي ف� )فان ھيل ( الھندسي في ضوء نموذج  التفكير

ولمتطلبات بحثه التي تستلزم رأي أھل ا	ختصاص في مفردات ا	ختبار نرج�و "  المكرمة

منكم قراءة ا	ختبار وإبداء رأيكم العلمي عليه م�ن حي�ث مناس�بة مف�ردات ا	ختب�ار لط�8ب 

الصف الثاني ثانوي ومراجعة صياغة اRسئلة ومضمونھا العلمي بما يتناسب م�ع م�ا تعلم�ه 

، ف��ي الرياض��يات وص��حتھا اللغوي��ة واAم8ئي��ة والرم��وز الرياض��ية المس��تخدمة  الط��8ب

  .شاكراً لكم كبير اھتمامكم وجميل تعاونكم 

  

  الباحث                                                                                    
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  ) ٤( ملحق  

  المدارسخطاب الموافقة على تطبيق ا	ختبار في 

 

 




