
 أ 

                                                                    
  بسم ا الرمحن الرحيم 

  
   غزة-الجامعة اإلسالمية

  اـعمادة الدراسات العلي
  ةـــربيـــة التــــكلي

  دريسـرق التــقسم المناهج وط
  
  
  

  

  

  

  

  

  دادـــــــــــــــإع
  

  ةــم الطنـاب إبراهيــرب
  

  رافـــــــــــــــــــــإش
  

  عزو إسماعيل عفانة/ األستاذ الدكتور 

  الرياضياتتدريس  أستاذ المناهج وطرق
  

  قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير 
   غزة–  في الجامعة اإلسالمية  التربية قسم  المناهج وطرق التدريس بكليةمن

  

  م2008-هـ 1429



 ب 

< <
< <
·†Ö]<]<ÜŠeÜéu†Ö]<à< <

  

  

  

}ونلَمعي تَوِي الَّذِينسلْ يقُلْ ه  

  }والَّذِين لَا يعلَمون إِ�َّما يتَذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ 

  
  9الزمر

  

  

  

  

  

  

  



 ج 

  

  

  

ð]‚âý]< <
  

  
  ..... والدي رمحه ا إىل
  .... والدتي أطال ا يف عمرها إىل
  .....واتيـــــــــــــــــوتي وأخــــــــــــــــــ اخإىل
  .....اءـــــــــــــــــــــائي األحبـــــــــــــــــــــــــــ أبنإىل

  
الباحثة                    

  
  
  
  
  
  
  



 د 

  
  
  
  

  

†è‚Ïiæ<†Ó< <
  

 )) <^£^‘<ØÛÂ_<^Þ_æ<ë‚Ö]æ<î×Âæ<ê×Â<ÔjÛÃÞ<†Ó_<á_<Â‡æ]<h…
°£^’Ö]<Õ^fÂ<»<Ôj·†e<×}]æ<å^•†i (( )  19: ية آ: النحل. (   

  
نه نعم المولى إ، ضعنجاز هذا البحث المتواالذي وفقني إل، رب العرش العظيم، كر اهللا العظيمأش

  ، واآلخرين، سيد األولين،  على سيد األناموأسلم وأباركوأصلي ، ونعم النصير
  ....وعلى آله وصحبه أجمعين، محمد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  
  فان والتقدير ألستاذيأتوجه بالشكر والعر

@‰ìn×†Ûa@‡bnþa@OòãbÐÇ@ëŒÇ@ @

  ...رشادوالذي لم يبخل علي بتقديم النصح واإل، لتفضله باالشراف على هذا البحث 
  كما أتقدم بالشكر والتقدير

@@@@@@@@@@@@@Ý™bÐÛa@‰ìn×†ÜÛ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@O@Ý™bÐÛa@‰ìn×†Ûaë@@@@@@@@O@ @

  
  كما أتقدم بالشكر والتقدير للسادة المحكمين لما قدموه ، شة الرسالة ذين تشرفا بمناقلال

  ...من رأي ومشورة في تحكيم أداة الرسالة
  .ر لكل من ساهم وساعد في اتمام هذا البحث يقدم بالشكر والتقدكما أت

  
  
  



 ه 

l^èçj]<íÛñ^Î< <
 الصفحة  الموضوع

  ج  اإلهداء
  د  وتقدير شكر

  هـ  قائمة المحتويات
  ح   الجداولقائمة

  ط  قائمة المالحق
  1  ملخص الدراسة باللغة العربية

א א:א   א
o 4  المقدمة  
o 9  مشكلة الدراسة  
o 9  فروض الدراسة  
o 9  أهداف الدراسة  
o 9  أهمية الدراسة  
o 10  حدود الدراسة  
o 10  مصطلحات الدراسة  

א   אא:א
  13  طبيعتها وأهدافها: ضيات الريا: أوال 

o 14  طبيعة الرياضيات  
o 16  الرياضيات المعاصرة  
o 17  البنية الرياضية  
o 18  مكونات الهياكل الرياضية  
o 18  أهمية الرياضيات  
o  20   الرياضياتتدريسأهداف  
o 21  أهداف الرياضيات المعاصرة  
o 12  القيم التربوية للرياضيات  
  25  الهندسة: ثانيا 

o 26  المقدمة  



 و 

o 27  اهية الهندسة وتعريفاتهام  
o 27  البنية الهندسية  
o 27  النظرة الحديثة للهندسة  
o 28  موقع األشكال الهندسية داخل الهندسة المدرسية  
o 29  أهداف تدريس الهندسة  
    التفكير: ثالثا 

o 32  المقدمة  
o 33  الطبيعة العامة للتفكير  
o 35  التفكير من منظور منطقي  
o 36  تصنيف التفكير  
o 37  لتفكيرخصائص ا  
o 38  عناصر التفكير  
o 39  أنماط التفكير  
o 41  الهندسيطرائق التفكير  
o 42  قدرات التفكير الرياضية  
o 43   في الهندسةمهارات التفكير األساسية  
    نموذج فان هايل لتنمية التفكير في الهندسة: رابعا 

o 45  المقدمة  

o 46  مستويات النموذج: أوال  
  46  المستوى البصري

  49  تحليليالمستوى ال
  52  )غير الشكلي ( المستوى شبه االستداللي 

  55  )الشكلي( مستوى االستداللي 
  57   المجردىالمستو

o 58  خصائص النموذج: ثانيا  
o  60  مميزات النموذج: ثالثا  



 ز 

 
א א:א א   א

o  67  العالقة بين مستويات فان هايل وبعض المتغيرات:دراسات المحور األول  
o 74  تعقيب على دراسات المحور األول  
o  76  نموذج فان هايل على بعض المتغيرات أثر: دراسات المحور الثاني  
o 81  تعقيب على دراسات المحور الثاني  
o 82  تعقيب عام على الدراسات السابقة  

א א אא:א א   א
o 85  منهجية الدراسة  
o 85  مجتمع الدراسة  
o 85  ةعينة الدراس  
o 86  أداة الدراسة  
o 89  صدق االختبار  
o 91  ثبات االختبار  
o 93   البحثإجراءات  
o  93  اإلحصائيةالمعالجات  

א א:א   א
o 96   السؤال األولإجابة  
o 97   السؤال الثانيإجابة  
o 99  اختبار الفرضية األولى  
o 102  اختبار الفرضية الثانية  
o 105  توصيات الدراسة  
o 106  مقترحات الدراسة  
o 107  مراجع الدراسة  
o 115  مالحق الدراسة  
o الملخص باللغة االنجليزية    

  
  
  



 ح 

Ùæ]‚¢]<íÛñ^Î< <
الصفحة محتوى الجداول الرقم

 85 ) .ناث إ، ذكور ( توزيع عينة الدراسة حسب متغير النوع االجتماعي  1

 86 .توزيع عينة الدراسة حسب متغير التحصيل الدراسي  2

 من كتاب الرياضيات للصف الثامن      سادسةحساب ثبات تحليل الوحدة ال      3
  .األساسي

87  

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار ومجموع الفقـرات            4
 .التابعة له 

90 

معامل االرتباط بين كل مستوى من مستويات االختبار والمجموع الكلي           5
 .لفقرات االختبار

91 

ثبات مستويات التفكير الهندسي لالختبـار واالختبـار ككـل          معامالت   6
 بطريقة التجزئة النصفية 

92 

 كـودر ريتـشاردسون   بـار باسـتخدام طريقـة       معامالت الثبات لالخت   7
Kuder   Richardson  21. 

92 

ـ        النسبة المئوية لكل مستوى من     8  سادسة مستويات فان هايـل للوحـدة ال
 ألساسي للصف الثامن ا

96 

اختبار الفرق بين نسبتين للفرق بين النسبة المئويـة لدرجـة االختبـار              9
 والنسبة المئوية لحد الكفاية

97 

 لفقرات االختبار يعزى للنـوع  جابات الطالبإ للفروق بين  "ت"اختبار  10
 ) .اناث ، ذكور( االجتماعي

100 

علـى  ) ذكر، أنثى ( تأثير النوع االجتماعي     ومقدار حجم ) 2η(  ،)d(قيم    11
  مستويات التفكير الهندسي

101  

  103  .المتوسطات الحسابية لمستويات التفكير حسب مستوى التحصيل  12
اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسط درجات الطالب فـي            13

 مستويات التفكير الهندسي يعزى لمستوى التحصيل 

103 

 104 شيفيه  للفروق بين المتوسطات طبقا لمتغير التحصيل الدراسي اختبار  14

  
< <



 ط 

< <
< <
< <

Ðuø¹]<íÛñ^Î< <
  

 الصفحة  محتوى الملحق  الرقم
  116  .اختبار التفكير الهندسي للصف الثامن األساسي   1
  124  .جابات الصحيحة الختبار التفكير الهندسي اإل  2
  126  .ات فان هايل بطاقة تحليل مضمون وحدة الهندسة في ضوء مستوي  3
  127  .استطالع آراء لجنة المحكمين حول مفردات اختبار التفكير الهندسي    4
التابعـة لـوزارة التربيـة      طلب الموافقة على تطبيق الدراسة في المـدارس            5

  .والتعليم
128  

  129   .أدوات الدراسةأسماء أعضاء لجنة تحكيم    6

  



 1 

  ملخص الدراسة
  

ات للصف الثامن األساسـي فـي       ي تحليل محتوى منهاج الرياض    ىإلهدفت هذه الدراسة      
وقد تم اختيار عينة عشوائية بـسيطة       ، ضوء مستويات التفكير الهندسي لفان هايل بمدينة غزة         

 للفصل  2007-2006من طالب وطالبات الصف الثامن األساسي للعام الدراسي         % 5تمثلت في   
  .البا وطالبة  ط420حيث بلغ حجم العينة ، الدراسي الثاني 

األولى تتمثل في تحليل الوحدة الـسادسة مـن         :  أداتي الدراسة    بإعدادوقد قامت الباحثة    
وذلك وفق  ، والتي تشتمل على موضوعات الهندسة      ، كتاب الرياضيات للصف الثامن األساسي      

هندسي لـدى   أما األداة الثانية فهي اختبار لقياس التفكير ال       ، مستويات التفكير الهندسي لفان هايل      
وقد تـم التأكـد مـن       ،  الباحثة   إعدادالطلبة وفق مستويات التفكير الهندسي لفان هايل وهو من          

صدق المحكمين حيث تم عرضه على مجموعة من المحكمين         :  بعدة طرق منها     االختبارصدق  
وصدق االتساق الداخلي لفقرات االختبار التي تم تطبيقها على عينة اسـتطالعية       ، المتخصصين  

وذلك لحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار          ،  طالبا وطالبة    50مكونة من   
وكذلك حساب معامالت ارتباط كل مـستوى       ، ومجموع الدرجات الكلية لفقرات البعد التابعة لها        
كما تم التأكد من ثبات االختبـار بطـريقتين         ، من مستويات االختبار والمجموع الكلي لالختبار       

 معامل ارتباط سبيرمان بين درجات األسئلة الفردية        إيجادهما طريقة التجزئة النصفية حيث تم       و
وقد تم تصحيح معامل ارتباط سبيرمان براون حيث بلـغ معامـل            ، ودرجات األسئلة الزوجية    

، %89يقـة حيث بلغ معامل الثبات بهذه الطر      ، 21كودر ريتشاردسون   وطريقة  ، % 88الثبات  
ق بـين متوسـط الفقـرة       وللعينة الواحدة للتعرف على داللة الفـر      " Z"ام اختبار   كما تم استخد  

وتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي للتعرف على داللة الفـروق           ، والمتوسط االفتراضي   
  . بين متوسطات ثالث عينات مستقلة

  
  :وقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي ما يلي 

لهندسي لدى طلبة الصف الثامن األساسي في مـدارس غـزة ال             مستوى مهارات التفكير ا    -1
  %  .60وهو ، يصل إلى حد الكفاية 

 في مستويات  ّ 0.01 <        فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية وجود-2
)  انـاث   ، ذكور  (التفكير الهندسي لدى طلبة الصف الثامن األساسي تعزى إلى النوع االجتماعي          

  . لصالح الطالبات وذلك
                في مستوى مهارات التفكير 0.01 <      فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىوجود -3
  

α

α
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    .ادة الرياضياتالهندسي لدى طلبة الصف الثامن األساسي لصالح مرتفعي التحصيل في م
 تنظيمها  مـع      وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في مقررات الهندسة بحيث يتناسب            

وبضرورة توعية معلمي الرياضيات بمهـارات طـرح        ، مستويات التفكير الهندسي لفان هايل      
وتدرب الطلبة على مهارات التفكير المختلفة في       ، األسئلة التي تثير التفكير الهندسي لدى الطلبة        

لية  في كل    إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحا    كما اقترحت الدراسة    ،  فان هايل    ضوء مستويات 
إجـراء دراسـات فـي فـروع        كما اقترحت الدراسـة      ، صفين السابع والتاسع األساسي   ن ال م

   .      الرياضيات األخرى كالهندسة الفراغية  والهندسة التحليلية  
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  الفصل األول
  خلفية الدراسة وأهميتها

  

  مةالمقد
فهي تلعب دورا هاما فـي  ، علم الرياضيات من أعظم  وأقدم العلوم التي ابتدعها اإلنسان           

لذا فقد تطورت وتقـدمت تقـدما       ، حياته إذ ال غنى له عنها في تنظيم مختلف نشاطاته اليومية            
ولقد ساهمت الحضارات اإلنسانية المختلفـة فـي إثرائهـا          ،سريعا شملت جميع مجاالت الحياة      

، حيث كانت الرياضيات فـي خدمـة الفـرد          . بها إلى المستوى الذي وصلت إليه اآلن        واألخذ  
فقد استخدمت في تسيير شؤون الحياة اليومية لألفراد مـن          ، وخدمة المجتمع منذ أقدم العصور      

  .زراعة وصناعة وعمران
كما أنها ساعدت بفروعها المختلفة اإلنسان منذ القدم وحتى وقتنا الحاضـر فـي دراسـة               

تحليل العالقات بين الظواهر الطبيعية المختلفة، وبالتالي في التعرف على بعض القوانين التـي              و
: 2006سـعيد،   (تحكم الكون المليء باألسرار التي يكشف عنها التقدم العلمي من وقت آلخـر              

13.(  
ك  ويعتمد عليه اعتمادا مباشرا يمكننا إدرا     ،أن التقدم الحضاري يواكب التقدم العلمي         وحيث  

من اجل تحقيق الرفاهية والرخـاء      ، األثر الفعال والمباشر الذي  وما تزال تقوم به الرياضيات           
 2006،إبـراهيم   ( إذ تعد األداة المباشرة التي مهدت الطريق لتطور الفكر البـشري            ، للبشرية  

:112. (   
 تدرس  ورغم أن الرياضيات بدأت كعلم للقياس والحساب العملي إال أنها أصبحت بعد ذلك            

   ) .54 :2002، إبراهيم ( كما أنها  أسهمت  في تطوير العلوم األخرى ، لذاتها 
وهي مـن أكثـر المـواد       ،  وتعد مادة الرياضيات من الدعائم األساسية ألي تقدم علمي        

تساعد الطلبة على التفكيـر الـسليم       ، الدراسية أهمية وحيوية لما تحتويه من معارف ومهارات         
  .لمختلفة لمواجهة المواقف ا

فـأفالطون يحـادث أحـد      ، هذا االهتمام بالرياضيات له جذور تاريخية منذ مئات السنين          "
من المناسب يا جلوكن أن ينص في قوانيننا على وجوب دراسة هذا النوع من              " مريديه فيقول له    

 منه  وأن يتمكن " االرثيماطيقيا  " ويجب أن نحمل من يلي مناصب الدولة العليا أن يدرس           ، العلم  
إبراهيم وغراب   ( "لالنتفاع به في تيسير صرف النفس من عالم المادة إلى عالم الجوهر والحقيقة            

 ،2006: 43 (   
مـن خـالل    ، و حديثا أصبح الهدف من تدريس الرياضيات هو تنمية العقـل والتفكيـر              
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ات ومصادر  مناهجها التي تجعل المتعلم قادرا على اكتساب مهارة معالجة المعرفة وتحديد البيان           
ثم اكتسابه  ، وتقييمها والتعرف إلى المناسب منها      ، الحصول عليها وتنظيمها وتحليلها وتفسيرها      

وكذلك لتمكينـه مـن ممارسـة       ، مهارة صوغ الفرضيات  واختبارها والتوصل إلى التعميمات         
ديـاب  ( عمليات التفكير المختلفة من فهم ومالحظة وتأمل وتحليل وتفسير ناقد وحل للمشكالت             

،1999 : 5. (   
فالرياضيات ميدان خصب للتدريب على أساليب التفكير السليمة مـن خـالل المواقـف              

إن هـذه النظـرة لمـادة       ، المشكلة التي يتطلب إدراك العالقات بين عناصرها والتخطيط لحلها          
الرياضيات تفرض على معليميها ذلك ألنها إذا درست بنفس األسلوب التقليدي الـذي صـاحب               

فهذه المادة بحاجة   ، اهج  الرياضيات التقليدية فإنها ال تقدم إال القليل في بناء شخصية الطالب              من
   ) .73 : 2004،األسطل و الرشيد ( إلى مدخل جديد وأسلوب تعلم جديد 

لذا ينظر المربون للرياضيات كواحدة من أفضل الوسائل الخاصة بتنمية المهارات الفكرية            
 بإعطاء أهمية خاصة لما يساعد على تنمية هذه المهـارات وخاصـة أن              اًويكون المعلم مطالب  ، 

أهداف تدريس مادة الرياضيات تنص على إكساب التالميذ مهـارات التفكيـر ومنهـا التفكيـر                
   ) .208 : 2004،العجمي  وآخرون ( اإلبداعي 

 مـن   يتضح ذلك في ظهـور كثيـر      ، لذا فقد اخذ تعليم وتعلم الرياضيات اهتماما عالميا         
، أداء الطالب وتحسين مستوى   ، المؤسسات التربوية القائمة على تطوير عملية تعليم الرياضيات         

الجمعيـة القوميـة األمريكيـة لمدرسـي        ، ومن هذه المؤسسات على سبيل المثال ال الحصر         
) SSMA(وكذلك الجمعية األمريكية للعلوم والرياضـيات  المدرسـية           ) NCTM(الرياضيات

  . )208 :2004، العجمي و آخرون( يرها تنمية أساليب التفكير اإلبداعي يمعاوالتي من أهم 
وفى البالد العربية اهتمت البرامج الحديثة للرياضيات بتنمية جوانب التفكير الرياضي لدى            

إن من أهداف تـدريس      : "1985فقد جاء في مؤتمر المعلمين العرب السادس بالقاهرة         ، الطلبة  
وتعويد الطالب علـى    ، درة على كشف العالقات وابتكار القواعد الرياضية        الرياضيات تنمية الق  

كما حرص مكتب التربية العربي لدول الخليج والمركز العربي         ، التجريد والوصول إلى التعميم     
ن تحقق كتب الرياضيات الموحدة مجموعة مـن األهـداف          أ علىللبحوث التربوية لدول الخليج     

  :أهمها
  .اضي الذي يشمل التفكير االستقرائي والتفكير االستنباطي تنمية التفكير الري .1
  .تنمية القدرة على التجريد والتعميم  .2
              تشجيع الطالب على أن يكتب أفكاره الرياضية بلغـة دقيقـة وسـليمة وواضـحة                .3
 ).2: 2006أبو سكران، (
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التـي تعتبـر تعلـيم      ولقد طالب التربويون في فلسطين  بضرورة تحقيق التنمية الشاملة           
بـل  ، وهدفا رئيسا من أهدافها ال يحتمل التأجيل        ، التفكير وتوجيهه وظيفة أساسية من وظائفها       

ونادوا بضرورة تحمل التربية المدرسية مـسئوليتها       ، ينبغي أن يكون في صدارة هذه األهداف        
السليم وإكـسابهم   وهذا أهم وأنبل المهمات وبخاصة تدريب النشء على التفكير          ، في هذا الشأن    

مهاراته األساسية وتشجيعهم على ممارسته بدال من االكتفاء بتزويدهم المعارف والمعلومات أمام            
نبهـان  ( التقدم المعرفي والتكنولوجي الهائل والمتزايد في  بداية القـرن الحـادي والعـشرين               

،2003 :3. (  

 يتم تطبيق معلوماتها فـي      والهندسة جزء هام من الرياضيات تربطه بالعالم الحقيقي حيث        
 وخاصـة فـي المرحلـة       –حد فروع الرياضيات األساسية     أوتعتبر الهندسة   شتى مناحي الحياة    

ولدراسـة  ،  يبدأ فيها التلميذ بدراسة الهندسة كفرع مستقل من فروع الرياضـيات             –اإلعدادية  
يـذ إلـى المرحلـة      حيث انه يتم تأخير الهندسـة للتالم      ، الهندسة في هذه المرحلة أهمية كبرى       

ن الهندسة تعد األداة التي تحدد التالميذ الذين يـستمرون          أل، المتوسطة مقارنة بالحساب والجبر     
الصادق ( في دراسة الرياضيات عن غيرهم من التالميذ الذين يجب أن يبحثوا عن مواد أخرى               

 ،2001 : 268. (   
طرائق تفكيـرهم مـن خـالل        الهندسة من المواد التي تساعد الطلبة على تحسين          كما أن 

واستخدام أساليب البرهان المختلفة للوصول إلى الحـل        ، التدريب على ربط العالقات والحقائق      
وتزداد أهمية الهندسة نتيجـة     ، أساليب التفكير السليمة    مما يساعد على إكساب الطالب      ، م  السلي

ات سـريعة فـي كافـة    التساع كم المعرفة وما صاحبها من اكتشافات وإضافات مستمرة وتغير         
  .مناحي الحياة 

إضاءة  في عقله واستقامة في فكره       " فقديما أكد ابن خلدون أن تعلم الهندسة يفيد صاحبها          
قيستها لترتيبها وانتظامها   أجلية الترتيب ال يكاد الغلط يدخل       ، ألن براهينها كلها بينة االنتظام      ، 
   ) .26 :1997 ،عبد القادر(فيبعد الفكر بممارستها عن الخطأ   ، 

ومن أهمهـا   ،  تعلم الهندسة بالدرجة األولى على أساليب التفكير المختلفة           و ويعتمد تعليم 
لـذا   .  inductive thinking والتفكير االستقرائي  deductive thinkingالتفكير االستداللي 

 مما يـساعدهم    فالهندسة من أحسن المجاالت التي يمكن استثمارها في تنمية التفكير لدى الطلبة           
  .ودراسة المواد الدراسية من جهة أخرى ، على مواجهة مشكالت الحياة اليومية من جهة 

ن تدريس الهندسة مهمة صعبة وممتعة في آن واحد وتستمد صعوبتها ومتعة التعامل             إلذا ف 
واستخدام مستويات تفكير عليـا مـن المـتعلم         ، معها إلى طبيعتها التي تحتاج إلى حث الذهن         

  كما أنه، حيث يعتبر البرهان جزءا مهما من عمليات االستدالل ، صول إلى الحل السليم للو
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يعتبر نوعا مهما من مهارات حل المشكالت فهو يساعد الطلبة على التعلم وييسر لهم التطـور                
لذلك ينادي البعض بضرورة االهتمام بالبرهـان وتـضمينه فـي محتويـات منـاهج               . العقلي  

 لتعزيز الفهم   أن البرهان ليس فقط قلب الرياضيات  ولكنه أداة مهمة         بون ذلك   الرياضيات ويبرر 
  ).451: 1987،سعيدان وآخرون ( في الرياضيات 

ومن االتجاهات الحديثة في تنمية التفكير الهندسي نموذج فان هايل حيث قام فـان هايـل                
 ، 1957هولندا في عام    وزوجته ديانا فان هايل بتقديم أطروحتين للدكتوراه في جامعة يوترش ب          

وقـد  ، نسبة إلى هذين العالمين     " فان هايل   "ونتج عن هاتين االطروحتين نموذج يسمى بنموذج        
حيـث بـين هـذا النمـوذج        ، قام بير فان هايل بعد ذلك بتوضيح وتقويم وتطوير هذا النموذج            

ـ         ، مستويات التفكير الهندسي     ى برهنـة    ومدى ارتباط تلك المستويات بقـدرات المتعلمـين عل
وكتابة وبناء البرهـان الهندسـي      ، النظريات الهندسية واثبات صحة بعض المضامين الهندسية        

   ) .2 :2001،عفانة ( المرتبط بتلك المستويات 
  :تفكير الهندسي خمس مستويات رئيسةويتضمن مستويات فان هايل لل

  . Visualizationويسمى بالمستوى البصري :  المستوى األول -
  .Analysisويسمى بالمستوى التحليلي: توى الثاني  المس-
 . Informal deductionويسمى بالمستوى شبه االستداللي :  المستوى الثالث -

 . Formal deductionويسمى بالمستوى االستداللي  :  المستوى الرابع -

 1995،سالمة (   Rigor deductionويسمى بالمستوى المجرد :  المستوى الخامس -
:212( . 

فال يستطيع  ، وهذه المستويات الخمسة متدرجة من المستوى البسيط إلى المستوى األعقد           
وتعتمد هذه المـستويات    ، الطالب أن يصل إلى المستوى التالي إال إذا أتقن المستويات التي قبله             

  .أو مستوى النبوغ ، وليس على العمر الزمني ، بصورة كبيرة جدا على الخبرات التعليمية 
ما أن االنتقال من مستوى إلى مستويات أرقي منه يعتمد أيضا في جزء كبير منه علـى                 ك

هي علـى   ، ولذلك فان هناك خمسة مستويات لألداء التدريسي        ، مستويات التدريس المناسب له     
التوجيه المباشر  ، االستقصاء  " الترتيب طبقا للمستويات الخمسة للتفكير الهندسي السابقة تحديدها         

   ).277 :2001،الصادق " ( التكامل ، التوجيه الحر ، سير التف، 
 ، 1989حيز التطبيق في الواليات المتحدة إال فـي عـام           " فان هايل   "ولم يدخل نموذج    

حيـث  ،  خالل فترة تتجاوز العشرين سنة األخيرة –هناك –وبالرغم من أنه كان موضع دراسة      
الرياضـيات فـي الواليـات المتحـدة        أوصى التقرير المعلن من المجلس الـوطني لمعلمـي          

)NCTM( وأوصى كذلك الكونجرس ، على إدخال نموج فان هايل محل التنفيذ في أمريكا  
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الكنديـة بتـدريس   " كيبيـك  " في مؤتمره األخير بمدينة  ) (ICMEالعالمي لتعليم الرياضيات 
   ) .7 :1997، عبد القادر( الهندسة في ضوء نموذج فان هايل 

  :مين باستخدام نموج فان هايل منها عدة أدوات لتقويم مستويات تفكير المتعلوقد تم تصميم
اختبار التفكير الهندسي لفان هايل والذي صممه مشروع النمو المعرفي والتحـصيل فـي                -

حيث كتب أسئلة لكل مستوى تبعا لما ذكـره         ، لمان يوزيسكن   لس ) (CDASSGالهندسة  
 25 مـن    وتكون االختبار  المتعلمين في كل مستوى      فان هايل عن السلوكيات المتوقعة من     

 كل خمسة أسئلة أحد المستويات الخمـسة        تقيسحيث  ، سؤاال من نوع االختيار من متعدد       
   ) .108-107 : 1994،البنا ( للتفكير 

"  مفردة موزعة على المستويات الخمـسة      128الذي يشتمل على    ) 1981( اختبار مايبيري    -
التي تـصلح  ) Burger and Shayghnessy ) 1986الشخصية ل والمقابلة ،" لفان هايل

، لتقديمها لجميع األعمار لقياس مستويات التفكير الهندسي في ضوء نظرية فـان هايـل               
) Gutierrez and Jaime and Fortung) 1991واختبار الهندسة الفراغية لكـل مـن  

عبـد  (لتفكيـر الهندسـي     الذي تم تخصيصه لتقويم المستويات األربعة األولى لفان هايل ل         
   ) .8 :1997،القادر 

 تناولت الوقوف على مستويات التفكير الهندسـي        ولقد أثبتت معظم الدراسات السابقة التي     
لدى الطلبة ومقارنتها بمستويات التفكير الهندسي لفان هايل الى أن مستويات فان هايل مفيدة في               

ودراسـة  ، ) 1997(عبـد القـادر       ومن هذه الدراسات دراسة       وصف مستوى تفكير الطالب   
 مـودي الـن   ودراسـة   ،) 1990 (المةدراسة س و، ) 1990(دراسة سالمة   ،) 1994(مخلوف  

 .) 1996 (روبرتسودراسة ، ) 1997(

ومن خالل اطالع الباحثة على طرق تفكير الطالب في حل المسائل الهندسية فقد الحظـت               
إلى المستويات العليا لنموذج فان هايل مما        ولم يصل    ةأن مستويات التفكير الهندسي لديهم متدني     

لتعرف إلى مستويات التفكير الهندسي لدى الطلبة فـي ضـوء            ل ع الباحثة إلجراء  هذا البحث     دف
  .نموذج فان هايل 

  :راسة وخطواتها اإلجرائية كما يليوفي ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة الد
  

  :مشكلة الدراسة 
  :ل الرئيس اآلتي   تتحدد مشكلة الدراسة في السؤا

ما مستوى مهارات التفكير الهندسي المتضمنة في محتوى منهاج الرياضيات للـصف الثـامن              
  األساسي في ضوء مستويات التفكير الهندسي لفان هايل ؟
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  : السؤال الرئيس األسئلة اآلتية  منويتفرع
  ؟ان هايلنموذج فما مدى تضمن محتوى الرياضيات لمهارات التفكير الهندسي في ضوء  -1
  ما مستوى مهارات التفكير الهندسي لدى طلبة الصف الثامن األساسي ؟ -2
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى مهارات التفكير الهندسـي لـدى طلبـة                 -3

 ؟) اناث ، ذكور ( الصف الثامن األساسي تعزى لمتغير النوع االجتماعي 

 التفكير الهندسـي لـدى طلبـة         داللة إحصائية في مستوى مهارات     تهل توجد فروق ذا    -4
 .؟  )منخفض ، متوسط،مرتفع ( الصف الثامن األساسي تعزى لمتغير التحصيل 

 :فروض الدراسة 
   في مستوى مهارات التفكير  ≤0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    -1

، ذكـور   ( الهندسي لدى طلبة الصف الثامن األساسي يعزى لمتغير النوع االجتمـاعي              
  ) .اناث 

  في مستوى مهارات التفكير ≤ 0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى     -2
  ). منخفض،متوسط ،مرتفع (الهندسي لدى طلبة الصف الثامن تعزى لمتغير التحصيل 

  :أهداف الدراسة 
  :تهدف هذه الدراسة التعرف إلى

  .ة الصف الثامن األساسي  مستوى مهارات التفكير الهندسي لدى طلب-1
  .مدى تضمن محتوى الرياضيات لمهارات التفكير الهندسي لفان هايل -2
ذكور (  داللة الفروق في مستوى التفكير الهندسي والتي تعزى لمتغير النوع االجتماعي             -3

  .) اناث ، 
 داللة الفروق في مستوى مهارات التفكير الهندسي والتي تعـزى لمتغيـر التحـصيل               -4

  . دراسي ال
  :أهمية الدراسة 

  .قد تقدم هذه الدراسة رؤية جديدة لتصميم مناهج الرياضيات في ضوء نموذج فان هايل  .1
 في مراعاة مستويات التفكير الهندسي لفان هايل في         ضع المناهج قد تفيد المسئولين على و     .2

  .منهاج الرياضيات 
يات التفكير الهندسي لـدى  قد تفيد هذه الدراسة مشرفي الرياضيات في الوقوف على مستو          .3

 األنشطة الهندسية وفقا لمستوياتهم     تقديمطلبة الصف الثامن األساسي والذي يساعدهم على        
 .وقدراتهم العقلية 

α

α
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 :حدود الدراسة
والتـي تحتـوي علـى       األساسـي     في منهاج الرياضيات للصف الثامن     سادسةالوحدة ال  .1

    .موضوعات الهندسة
 المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم للعام الدراسـي         طلبة الصف الثامن األساسي في     .2

2006-2007 .   
  

 :مصطلحات الدراسة
 :قامت الباحثة بتقديم التعريفات اإلجرائية اآلتية 

 :مستوى •
  .المحصلة النهائية التي يستطيع الطالب أن يصل إليها وفق مستويات التفكير الهندسي لفان هايل

   :التفكير •

ولكن يستدل عليه من خالل النتائج التي حـصل         ، ال يمكن مالحظته    ، معقد   نشاط ذهني فردي    
  . لفان هايل  الهندسيالطالب عليها في اختبار مستويات التفكير

   :الهندسة •

هو ذلك الفرع من فروع الرياضيات الذي يدرس خصائص األشياء الهندسـية فـي المـستوى                
  .ر لفان هايل والعالقات القائمة بينهما في ضوء مستويات التفكي

  :التفكير الهندسي  •
مجموعة من العمليات العقلية متمثلة في قدرة الطالـب علـى حـل المـشكالت الهندسـية                   
  . لفان هايل  الهندسيمستويات التفكيرو

  :نموذج فان هايل  •
ـ     ، نموذج وضعه فان هايل وزوجته ديانا فان هايل             محـاور   ةويتكون هذا النموذج من ثالث

حيث يتكون النموذج مـن خمـسة       ، يات وخصائص ومراحل تعلم النموذج      أساسية  وهي مستو   
التحليلي ، المستوى البصري   ( مستويات مرتبة ترتيبا هرميا من البسيط إلى األعقد وهي كالتالي           

وال يمكن للطالب أن يصل إلى المستوى        ) واالستداللي المجرد   ،داللي  االست، شبه االستداللي   ، 
  .لمستويات التي قبله التالي إال إذا أتقن ا

  : التحصيل في الرياضيات والطالب مرتفع •
 ، الرياضـيات   اختبار    في% 70هم مجموعة الطالب الذين حصلوا على درجات أكثر من          

  .والمعد من قبل لجنة الرياضيات بمنطقة غزة في نهاية الفصل الدراسي السابق
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  : التحصيل في الرياضيات والطالب متوسط •

والمعد مـن قبـل لجنـة       ، في اختبار الرياضيات     % 70 حصلوا على أقل من    هم الطالب الذين  
  .الرياضيات في نهاية الفصل الدراسي السابق 

  
  : التحصيل في الرياضيات والطالب منخفض •
والمعد   ، الرياضيات اختبار في% 50 مجموعة الطالب الذين حصلوا على درجات أقل من          م وه

  .لفصل الدراسي السابق من قبل لجنة الرياضيات في نهاية ا
  

  
  

  

  

  



 12

–ÐÛa;;;;@ÝïãbrÛa@ @
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . طبيعتها وأهدافها:الرياضيات: أوال

  .الهندسة: ثانيا

  .التفكير: ثالثا

 . نموذج فان هايل لتنمية التفكير في الهندسة :رابعا
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  

  طبيعتها وأهدافها: الرياضيات : أوالً
 العلوم وخادمتها، فلقـد     ةتحتل الرياضيات مكانة متميزة بين العلوم األخرى فهي بحق ملك         

لغة الرموز ولغة العلوم، وعلوم الـضرورة فهـي         الرياضيات  : رة منها يأطلق عليها تسميات كث   
ضرورة الزمة لدراسة العلوم البحتة واإلنسانية واالجتماعية والنفسية فلـيس غريبـاً أن نجـد               

وهو أول فيلسوف رياضي عظيم ينظر إلى الرياضيات باعتبارهـا المثـل األعلـى              ) أفالطون(
  .لمعرفتنا

منطق والتفكير العقلي فهي علم من إبداع       و تعتبر الرياضيات طريقة للبحث تعتمد على ال       
العقل البشري، وأبرز خاصية للرياضيات أنها مستخدمة لسرعة البديهة وسـعة الخيـال ودقـة               

  ). 10: 2004سيف، (المالحظة 
 وقوانينهـا   لذا فهي إحدى األسس المهمة لكل تعلم مستقبلي ففـي أنماطهـا ومهاراتهـا             

لية التعليم، وفي كافة المجاالت الدراسية بل وتؤثر فـي          ما يؤثر في كل عم    ومفاهيمها المتعددة،   
  ) 15 :2004صالح، (الحياة ككل 

فقد أبرز التطور العلمي والتكنولوجي السريع مدى الدور الذي تلعبه الرياضيات في هـذا              
إذ يقول  ) Klinكالين    (التقدم، بحيث أصبحت الرياضيات جوهر كل العلوم، وهذا ما أشار إليه            

ضيات تعتبر جوهر النظريات العلمية، وأن بعض االكتشافات الجديدة مبنية كلياً علـى             إن الريا " 
  ). 2: 2006منصور، (ة معقدة يالرياضيات التي تعتبر األداة في توفير الفهم لظواهر طبيع

الرياضيات تساهم في إعداد الفرد للحياة العامة بصرف النظر عن عمله أو تطلعاته فـي               ف
 ومن ناحية أخرى المساهمة في إعـداد الفـرد لمواصـلة دراسـته فـي                المستقبل من ناحية،  

: 2001ديـاب،   (الرياضيات نفسها، أو في موضوعات أخرى أثناء وجوده في المدرسة وبعدها            
4. (  

والمتتبع ألهداف تدريس الرياضيات يجدها تتغير بتغير أهداف التعليم، فلـم يعـد البعـد               
تتصف اآلن بالشمولية، فباإلضافة إلى االهتمام بالبعـد        المعرفي هو األهم، بل أصبحت األهداف       

المعرفي نجد أن هناك اهتماماً واضحاً بالبعد الوجداني للرياضيات من خالل التركيز على تنمية              
الرياضيات ومكانتها وتذوق البعد الجمالي والدقة في التعبير وتقـدير الـذات وتنميـة              مهارات  

والمتعلمين وكذلك إدراك طبيعـة الرياضـيات وتطبيقاتهـا         المهارات االجتماعية لدى المعلمين     
  ).10: 2004سيف، (المهمة في الحياة اليومية ودورها في تقدم الحياة 
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  . وسوف نقوم فيما يلي بعرض لطبيعة الرياضيات وفلسفتها وبنيتها وخصائصها وأهدافها
  Mathematics Natureطبيعة الرياضيات 

إبداع العقل البشري، ويهتم من ضمن مـا يهـتم بـه            الرياضيات علم تجريدي من خلق و     
األفكار والطرائق وأنماط التفكير وهي ال تكون مجموع فروعها التقليدية فحسب، فهي أكثر من              

 لغـة الرمـوز     –علم الحساب الذي يعالج األعداد واألرقام والحسابات، وهي تزيد عن الجبـر             
ويمكـن  . اسة الشكل والحجـم والفـضاء      وهي أكثر من علم الهندسة والذي هو در        -والعالقات

إضافة علم المثلثات واإلحصاء والتفاضل والتكامل إلى هـذه األنـواع التقليديـة التـي كانـت                 
  ) .15: 1982أبو زينة ، (بمجموعها حتى وقت قريب تكون علم الرياضيات 

  :أن الرياضيات تعني ب) 23، 2006(وقد عرف الهويدي 
  .طريقة الفرد في التفكير -
  .معرفية منظمةبنية  -
 .دراسة األنماط بما يتضمنه من أعداد وأشكال ورموز -

 .دراسة البنى والعالقات بين هذه البنى، حيث أن البنية عبارة عن مجموعة من العناصر -

 .لغة تستخدم رموزاً وتعبيراً محددة وواضحة  -
 

مة وهـي   وإذا كانت الرياضيات لغة، لها مفرداتها وقواعدها، يصبح لهذه اللغة وظيفة مه           
قنـديل،  ). (mathematical communication(التواصل وهو ما يعرف بالتواصل الرياضي 

   ) .109:  1997اإلمام، 

 لغتها من حيث مصطلحاتها ورموزها والتمثيليات التي تعبر عن محتواها            لها رياضياتفال
 قراءتهـا   فتعلم الرياضيات يتضمن تعلـم    ....في صورة معادالت أو مصفوفات أو رسوم بيانية       

وفهم وإدراك قواعد التعبير    ، وكتابتها واالستماع إلى مفاهيمها  ونظرياتها ومناقشة موضوعاتها         
  ) .52 :2004، عبيد ( بها أو التعبير عنها 

  :التغيرات التي حدثت في طبيعة الرياضيات
أهم التغيـرات التـي حـدثت فـي طبيعـة           )  22 -21: 2000 (آخرونيلخص عبيد و  

  : ا يليالرياضيات فيم
كانت الرياضيات تستخدم رموزاً ولغة معينة لكل فرع من فروعها ثم أصبحت تستخدم              -1

  .لغة موحدة هي لغة المجموعات
كانت الرياضيات تستخدم التعميم والتجريد في نطاق محدود ثم أصبحت تستخدمه على             -2

  .نطاق واسع
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 .ياضيةكانت الرياضيات ال تستخدم قواعد المنطق الصوري في المعالجة الر -3

 لتعـدد األنظمـة     يكانت المعارف الرياضية صادقة صدقاً مطلقاً ثم أصبح هدفها نـسب           -4
 .الرياضية

كانت الرياضيات تستخدم األسلوب االستداللي في الهندسة فقط ثم أصبحت تستخدمه في             -5
 .كافة فروعها 

ة مما سبق يتضح أنه أصبح ينظر للرياضيات على أنها نظام متكامل يستخدم لغة موحـد                  
  .هي لغة المجموعات  وأصبحت فروع الرياضيات مرتبطة ببعضها البعض 

  

  :وذلك على أساس أن) ملكة العلوم(ولقد أطلق على الرياضيات لقب 

 .الرياضيات هي أكثر العلوم دقة، ويقيناً وعمومية واكتفاء ذاتياً واتصافاً بالعقلية الخالصة -

 المعرفة العلمية، أو على أقل تقدير، تكون        تمثل الشكل المثالي الذي يجب أن تتجه إليه كل         -
 .المفاهيم التي تشكلها ضرورية للنمو الكامل لفروع العلم األخرى

حيث أن كمال النظرية العلمية في التعبير عنها بصيغة رياضية فبذلك تكون الرياضـيات               -
 .)157 :2002إبراهيم، ( في ذاتها) لغة العلوم(هي 

   :)13: 2002السلطاني، (وهي في تفسير طبيعة الرياضيات وهناك أربعة اتجاهات أو مذاهب 
 وينظر إلى الرياضيات على     J.s.Mill" جون ستورات مل  "ويمثله العالم   : االتجاه التجريبي  -1

 . ختلف عن العلوم التجريبية كالفيزياء والكيمياءي علم تجريبي ال اأنه

 من المثالية التي ترى بـأن       ويمثله ديكارت وهذا االتجاه هو نوع     : االتجاه العقلي الحدسي   -2
  . الرياضيات تتعلق بموضوعات ذهنية من نوع خاص مع االختالفات المتعددة

 يمثله هلبرت، والرياضي بحسب هذا االتجاه ال يهتم باألفكـار    نبرز م أ: االتجاه الصوري  -3
فهو يدرس األعداد الطبيعية ليتعرف علـى خصائـصها         . قدر اهتمامه بالرموز وعالقاتها   

 وما عليه إال أن يعبر عن هذه الخصائص الصورية بتراكيب شكلية تكون فـي               الصورية
نسق صوري وعلى ذلك فالرياضيات عندهم مجرد ارتباطات رمزية وتراكيب رياضية ال            

 .معنى لها بتاتاً

من أبرز رواد هذا االتجاه وتلند فريحه وكانور ويشترك هذا االتجاه مع            : االتجاه المنطقي  -4
لتي تبحث في أسس الرياضيات وترى بأن الرياضيات ذات أسس متينة           جميع االتجاهات ا  
 .خالية من التناقض

يع االتجاهات السابقة فهـو     وترى الباحة أن علم الرياضيات علم راق شامل يجمع بين جم          
 .ولكن تغلب عليه في النهاية صفة المنطقية ،تجريبي حدسي صوري  علم
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 :ومن التعريفات للرياضيات 

ذي يتعامل مع الكميات المجردة مثل العـدد والـشكل والرمـوز والعمليـات              هو العلم ال   -
   ) .29 :2003،السنكري (

فمن مجموعـة المـسلمات تـشتق       ، علم ذو طبيعة تركيبية تبدأ من البسيط إلى المركب           -
والرياضيات بهذه  ، النظريات عن طريق السير بخطوات استداللية تحكمها قوانين المنطق          

، كما أن التجريد يصبغ الرياضيات بطابعـه        ، اء استداللي في جوهرها     الطريقة يعتبر بن  
بل تكتسب معناها من الجزء الذي تستخدم فيـه         ، أي أن المسلمات ال تحتمل معنى معين        

   ).9 :1995،المفتي (
فالرياضيات تعد تعبيراً عن العقل البشري الذي يعكس القدرة العمليـة والقـدرة التأمليـة               

 ).163: 2001الصادق، (ة في الوصول لحد الكمال في الناحية الجمالية والتعليل والرغب

وترى الباحثة أنه مهما تباينت وجهات النظر المختلفة لطبيعة الرياضيات إال أنها جميعها             
  . تتفق أن الرياضيات أعظم انجاز حققته البشرية يتصف بالدقة والموضوعية

جة للنظرة السطحية لوظيفتها، ونتيجة لعـدم       ولكن نتيجة لعدم فهم طبيعة الرياضيات، ونتي      
االهتمام بالقيم اإلنسانية التي تتيحها دراستها، ، لم يستطع كثير من الناس تقدير الجمال الحقيقي               

 على أنها مجرد أداة تسهم في حل المـشكالت،          إليهاوالقوة في الرياضيات، مما أدى إلى النظر        
الذي يقوم به، وبمعنى آخر، يحتاج الفرد العادي إلـى          التي تقابل األفراد كل حسب طبيعة العمل        

أقل قدر منها في استخداماته اليومية، بينما يحتاج من يعمل في مجاالت تخصصية دقيقة إلى قدر                
   ) .36 :2006،إبراهيم ( أكبر منها 

  
  :الرياضيات المعاصرة

التقليدية إليها  إن تطور الرياضيات في القرنين الماضيين بشكل كبير وسريع جعل النظرة            
غير مقبول  حيـث     ) الحساب، الهندسة، الجبر، التحليل   (على أنها مكونة من فروع منفصلة هي        

ظهرت مجموعة من العلماء نادت بوضع دراسة شاملة عن الرياضيات، وأن الرياضيات مـن              
الحساب البسيط إلى أعلى المستويات المجردة في الجبر والهندسـة والتحليـل يمكـن تكاملهـا                

  ) .المجموعة والبينة(وضعها بإيجاز بأنها دراسة الثنائي المرتب و
  

وبذلك أصبح ينظر إلى الرياضيات على أنها بناء فكري واحد متناسق أساسه المجموعـة              
  ) .16: 1999أبو سل، (وحجر البناء فيه البنية

  فالرياضيات المعاصرة هي مادة علمية جديدة دخلت المنهج المدرسي فجعلته عصرياً 
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يالئم التطور المعاصر ويوضح األفكار العلمية التي يسودها مفهوم الرياضيات المعاصرة مـن             
المنظور التربوي، فالرياضيات المعاصرة ليست فقط مادة تصاغ بلغة جديدة ذات مـصطلحات             
حديثة أو موضوعات جديدة في الرياضيات بل إن مفهومها يشمل تطور األهـداف والمحتـوى               

يضاً في كل متكامل يؤثر بعضه في البعض اآلخر ويتأثر به ولهذا فإن تناول              وطريقة التدريس أ  
عقيالن، (الجديد بنفس األسلوب القديم وبنفس النظرة واألهداف يفقد الجديد قيمته ويقلل من أثره              

2000 :23.(  
وقد كانت ردود الفعل للرياضيات الحديثة سلبية من حيث انخفاض مـستويات تحـصيل              

إال أنه كان لها دور في اهتمام المعلمين وأساتذة الجامعات لتطور           ، ات األساسية   الطالب بالمهار 
عبيـد وآخـرون    ( الفكر الرياضي وما يستحدث من مفاهيم وموضوعات ولغة رياضية متجددة           

،2006: 11. (  
  

  Mathematical structureالبنية الرياضية     

أي مجموعة من   ) البنية(والهيكل  أصبحت دراسة الرياضيات تقوم على مفهوم المجموعة        
مبنى على هذه المجموعة، وبناء عليه تعرف الرياضـيات علـى أنهـا             ) بنية(العناصر وهيكل   

دراسة البنى والعالقات فيما بين هذه البني، والبنية في الرياضيات عبارة عـن مجموعـة مـن                 
قات تحدد طريـق    العناصر، وعلى هذه المجموعة نضع هيكالً، أي مجموعة من القواعد والعال          

  ).19: 1982أبو زينة، (العمل 
 -25: 2005موسـى،   ( يتكـون  يويمكن تحديد التركيب الرياضي على أنه تركيب افتراض       

26( :  
قد تكون أعداداً مثل مجموعة األعـداد الحقيقيـة أو مجموعاتهـا      : مجموعة من العناصر   -1

، مجموعـة األعـداد     الجزئية، مجموعة األعداد النسبية، مجموعة األعداد غير النـسبية        
الصحيحة، مجموعة األعداد الطبيعية أو التي تكون مجموعة نقاط أو مجموعة مسميات أو             
مجموعة مستويات وهذه العناصر ال يشترط أن يكون لها معنى أو داللة معينة بل هي ال                
معرفات أو مسميات أولية تفهم دون حاجة إلى تعريفها، وتخص نظامـاً معينـاً تكتـسب                

  معناها 
  .يتوضح مفهوم المصطلحات والعمليات التي تستخدم في النظام الرياض: المعرفات -2
وهي عبارة عن جمل رياضية تتضمن مصطلحات معرفة وغير         : البديهيات أو المسلمات   -3

بـين  " معرفة، فمثالً في الهندسة االقليدية نجد أن أحد األمثلة على البديهيات المثال التالي              
ونالحظ فـي هـذه البديهيـة       ". رسم مستقيم واحد يمر بهما      كل نقطتين معلومتين يمكن     
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كمصطلحات معرفـة،   " بين"و  "  خط"استخدام كلمة نقطة لمصطلح غير معرف، وكلمات        
وعليه نالحظ أنه في أي بديهية يجب أن تظهر الالمعرفات والمعرفات بشكل مباشـر أو               

 .غير مباشر في الصياغة اللغوية

 طريق استخدام المنطق الصوري، أي يبرهن عليها وهـذه          تشتق عن ): النظريات(النتائج   -4
النظريات توضح خصائص المصطلحات المعرفة وغير المعرفة وتوضح أيضاً خصائص          

 . العناصر األولية وصفاتها األساسية
 

  Mathematical structures componentsمكونات الهياكل الرياضية

 والمبادئ والقوانين والنظم التـي تـرتبط        يمكن أن نعرف الهياكل الرياضية بأنها المفاهيم      
 فيما بينهما لتكوين بنية أولية توحد الفكر والمنطق وتتكون الهياكل الرياضية من العناصر اآلتية             

   )27 :2006،عفانة ( 
وهي تتكون من الخصائص المشتركة لألشياء التي ترتبط مع بعضها الـبعض            : المفاهيم -1

  .المنطقي لمصطلح المفهوم أو قاعدته   من إطار رياضي موحد لبناء األساسض
وهي تشتمل على مفهومين رياضيين أو أكثر، وتنـدرج تحـت التعميمـات،             : التعميمات -2

  .القوانين والمبادئ واألسس والنظريات الرياضية
سمى بأنظمـة العمليـة الثنائيـة،       ت وهي تشتمل على نوعين، األولى       :األنظمة الرياضية  -3

 .تين باألنظمة ذات العملةوالثاني

في واقع األمر ال يعتبر المنطق الرياضي علماً مـستقالً بذاتـه        : المنطق وأساليب التفكير   -4
وإنما هو عبارة عن سلسلة من الخطوات المرتبة للوصول إلى نتائج صحيحة، وعلى هذا              

ـ     ) كمجموعة وهيكل (فإن الرياضيات     بـالرموز والقواعـد     هتمثل نظاماً منطقياً يعبر عن
... ة تضمن االنتقال من البسيط إلى المركب، ومن الجزء إلى الكـل           المرتبطة بها بصور  

وهكذا، إال أن هذا الترتيب والتسلسل ينبغي أن يكفل أيضاً االنسجام العقلي للمتعلم بطريقة              
استقرائية استداللية، مما يضمن فرض التفكير الواعي والبناء بالمعضالت عـن طريـق             

 . اإلقناع والمنطق
 

   :أهمية الرياضيات
يتطلب مجتمع المعرفة، بعالمه الواسع العريض، الوعي الذكي واالستخدام الفعال، للعلوم،           
والمعلومات المتوفرة حالياً تحت أيدينا، ومن أهمها الرياضيات، لما لها من موقع متميـز علـى                

ـ     تى خريطة العلوم، ولدورها األكيد في التقدم العلمي ذاته، ولفاعلية استخداماتها المتقدمة فـي ش
  ).66: 2002إبراهيم، (المجاالت والميادين 
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فالرياضيات من أعظم ما حققته الروح اإلنسانية ألن قضاياها تعـد قـضايا ضـرورية                   
وصادقة صدقاً مطلقاً، ويقينيه يقينا ال يمكننا حياله إال أن نسلم به، وذلـك دفـع المتخصـصين                  

لدقيق، وبأنهـا المثـال الـذي ينبغـي     والعامة على حد سواء التسليم بأن الرياضيات هي العلم ا      
  ).113: 2006إبراهيم، (االهتداء واالحتذاء به في كل تفكير يقيني 

 مناط الثقة واليقين عند معظم المفكرين بما تمتـاز          - وما تزال  –فقد كانت الرياضيات    "     
به بدقة وصرامة ال نجد لها مثيالً في أي نوع آخر من فروع المعرفـة اإلنـسانية فأصـبحت                   

 مثال يحتذى لكل تفكير ضروري يقيني، ولكل مفكر يبغـى           - بمنهجها االستنباطي  -الرياضيات
الدقة والثقة في تفكيره، والمتتبع لتاريخ الفكر البشرى قد ال يعجب إذن حينما يأتي فيلسوف قديم                

 وقد ال يعجب أيضاً حين يرى فيلـسوفاً محـدثاً           اكفيثاغورث يحاول تفسير الكون تفسيراً رياضي     
 "كديكارت يحاول تطبيق المنهج الرياضي، على كل مناحي التفكير، الفيزيقي منه والميتافيزيقي             

   ).110 :2006إبراهيم، (
 1999، أبو سـل    ( وتلعب الرياضيات اليوم دورا هاما في حياة اإلنسان إذ ال غنى له عنها في               

:12: (   
  .تنظيم مختلف نشاطاته اليومية كالبيع والشراء  -1
   ...................واالقتصاد وغيرها، الوقت استثمار  -2
 . لف األعمال والنشاطات االجتماعيةاستخداماتها الواسعة في العلوم والتكنولوجيا ومخت -3

 وتنبع أهمية الرياضيات في مناهج مراحل التعليم المختلفة من خـالل نظـريتين متكـاملتين              
  ). 14 : 1997أبو زينة وغباينة،  (للرياضيات

تنظر للرياضيات على أنها أداة لالستخدام والتطبيق تعين الفرد على قضاء حاجاتـه             : األولى -1
وتسيير أموره في الحياة، فهناك مهارات رياضية يحتاجها الفرد لتنظيم أمـور حياتـه              
واالعتناء بشؤونه الخاصة، كما أن هناك مهارات يحتاجها الفرد ليعيش ضمن مجتمـع             

جتماعية واالقتصادية ويتطلب ذلك مستوى معقوالً مـن        يتفاعل مع مؤشراته الثقافية واال    
المعرفة الرياضية التي تمكن الفرد من أن يكون متفتح العقل، ناقداً، فاعالً ومشاركاً في              

  .مجتمعه
تنظر للرياضيات على أنها نظام معرفي له بنيته وتنظيمه المستقبلي، والرياضـيات            : الثانية -2

الفرد على تنمية التفكير الناقد، وتـسهم فـي بنـاء           كنظام معرفي له بنية هيكلية تساعد       
شخصيته وقدرته على اإلبداع من خالل إتاحة الفرصة له الكتساب الخبرة بالعمل فـي              

 .الرياضيات
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 :خصائص الرياضيات
 هو الفرقة عن الواقع واالنعزال التام عنه ومجال التجريد هـو            )Abstractness(التجريد  -1

 :الرياضيات

  .  كونها تحليالً لمعاني الكلمات خالية من أي مادة موضوعية ال تزيد عن-
  . وهي ليست أكثر من لعبة على الورق-
  . وتدرس العالقات بين األشياء وليس الألشياء-
  ).31: 2002السلطاني، ( وهي موضوع ال يعلم المرء فيه عما تتكلم-

  .منهج للتفكيروالتجريد السمة المميزة للرياضيات وبه تعلم الرياضيات كلغة وك
  
  ): 44: 2006أبو عودة، (وللرياضيات خصائص عديدة تميزها عن غيرها من العلوم منها  

 .الرياضيات لغة تمتاز عن اللغة المعتادة بدقة التعبير ووضوحه وإيجازه -1

إن الرياضيات من حيث الموضوع لها مميزات خاصة في تنمية التفكيـر الموضـوعي               -2
لمنطقية ووضوح حقائقها وخلوها من العوامل العاطفية التي تؤثر في          وذلك ببروز الناحية ا   

  .استخالص النتائج
الرياضيات هي الطريق إلى التفكير في هذا العالم فهي اللغة التـي تـتكلم بهـا العلـوم                   -3

 .الطبيعية

الرياضيات تعتمد اعتماداً كلياً على اللغة الدقيقة والمنطق الرياضي السليم وتعمـل علـى               -4
 .عليم الطالب التفكير السليمت

الرياضيات تحوى  (والرياضيات مجال للبحث عن الجمال، وهذا ما يؤيده رسل الذي يقول            
 ال يلجأ إلى جانب من جوانب طبيعتنا الضعيفة، وال إلى           - كجمال النحت  -جماالً بارداً ال يضحك   

ر علـى اإلتقـان     الزخارف الزاهية للتصوير والموسيقى ومع ذلك فهو جمال خالص رفيع قـاد           
الدقيق مثل ما يمكن ألعظم فن أن يكون فالروح الحقيقية للنشوة واإلطراء ومعنى الوجود كـل                

  .)111: 2006إبراهيم،()ذلك يكون موجوداً في الرياضيات وبيقين ال يقل عن وجوده في الشعر
  

  :أهداف تعليم الرياضيات
ط تنمية مهـارة إجـراء العمليـات        يرى المربون أن الهدف من تعليم مادة الرياضيات ليس فق         

الرياضية، وحل مسائل مجردة فقط ال تمت بصلة للواقع، كما كانت النظرة التقليدية لها، وإنمـا                
يهدف تعليمها أيضاً إلى إكساب التالميذ أساليب التفكير الصحيح، بما ينمي قدراتهم على حل ما               

  ).8: 2000ياب، د(يواجههم في بيئتهم من مشكالت في حاضرهم أو مستقبلهم 
 



 21

 أهداف تدريس الرياضيات في مرحلة التعليم األساسـي فـي    ) 86 : 2000عودة،  (وقد حددت   
   :فلسطين كما يلي

  :أهداف تتعلق بالتفكير
  .تشجيع وتعليم التفكير المنطقي االستنتاجي -1
  .تعليم البرهان الرياضي والتركيز عليه وعلى أهميته في العلوم األخرى -2
ش والبحث للتوصل إلى نتائج بدل اعتماد الكتاب والمعلم كمـصادر           تشجيع أسلوب النقا   -3

 . وحيدة للمعرفة

 .تشجيع الطلبة على اإلبداع واالبتكار -4

 .تنمية القدرة على اكتشاف األنماط وابتكارها -5

  

  : أهداف تتعلق بالمهارات
  .التشجيع على استخدام وسائل عديدة للوصول إلى الحل -1
 .نات اإلحصائية وتحليلها واستخراج النتائجاالهتمام بأساليب تنظيم البيا -2

توفير كافة المهارات الضرورية للطالب الذي يترك المدرسة بعد المرحلة األولـى بحيـث               -3
 .تؤهله هذه المهارات للعمل في القرن الحادي والعشرين

 
  :أهداف تتعلق بعالقة الرياضيات بالعلوم األخرى والتكنولوجيا

  .  حل مسائل حياتيةاستخدام مفاهيم الرياضيات في -1
 .ربط الرياضيات بالعلوم األخرى كالفيزياء واألحياء واالقتصاد وغيرها -2

 ).نظام العد الثنائي(استخدام المفاهيم الرياضية في تفسير عمل أجهزة الحاسوب  -3

 .استخدام الحاسوب في تبسيط المفاهيم الرياضية وترسيخها عند الطلبة -4

 .ربط الرياضيات مع الصناعة -5
 

  :الرياضيات المعاصرةأهداف 
  ) 39: 2000عقيالن، (تهدف الرياضيات المعاصرة إلى ما يلي 

مسايرة العصر وفهم تطوراته العلمية والتكنولوجية ومعايشة الواقع العلمي المتطور علمياً            -
واقتصادياً واجتماعياً وذلك عن طريق دراسة لغة العصر بما فيها من مصطلحات ورموز             

  . اة اتصال علميةمفاهيم وممارستها كأد
  استخدام األفكار والمفاهيم والمبادئ العامة التي تعمل على توضيح ميدان الرياضيات  -
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وربط فروعه بعضها بالبعض اآلخر بصورة متكاملة لفهم الرياضيات ذاتها من جهـة وفهـم               
  .العلوم المختلفة والحياة اإلنسانية من جهة أخرى

و األفكار والمفاهيم الرياضية العامة عـن طريـق         االقتصاد في الجهد والوقت الالزم لنم      -
تحسين أساليب اكتساب التالميذ لتلك المفاهيم والمبادئ العامة ولما كانت مدة الـتعلم فـي               
المدرسة محدودة ووقت المدرس محدود وقدرات التالميذ محدودة فإن البديل الوحيد هـو             

ة ومتكاملة مع االقتـصاد فـي       التركيز على أساليب تقديم المفاهيم والمبادئ بصورة عام       
 . الجهد والوقت

 
  :المعاصرةاألهداف العامة لتدريس الرياضيات 

  ): 106: 2001البكري والكسواني، (من األهداف العامة لتدريس الرياضيات الحديثة ما يلي
اكتساب المعلومات الرياضية والتي تشمل المفاهيم الرياضية، معرفة الحقائق ووحدات           -1

 .المبادئ والتعميمات الرياضيةالقياس، معرفة 

  .اكتساب المهارات واألساليب الرياضية -2
 .اكتساب أساليب التفكير الرياضي وحل المشكالت -3

 .اكتساب االتجاهات والميول والقيم المناسبة -4

يتضح مما سبق أن أهداف تعلم وتعليم الرياضيات قد ركزت في الجانب المعرفي علـى               
وتنمية المهارات العقلية عن طريق     ،  في معالجة المشكالت     اكتساب الطالب المهارات األساسية   

ومن الناحية الوجدانية ركزت هـذه األهـداف علـى          ، استخدام أساليب التفكير المنطقي السليم      
  .يمة نحو الرياضيات لتكوين ميول واتجاهات س

  

  :القيم التربوية للرياضيات
  :اضيات بما يليالقيم التربوية للري) 168 -166: 2002السلطاني، (حدد 

   practical value القيمة العلمية -1
وتعرف بالقيمة المنفعية حيث ترتبط الرياضيات ارتباطاً وثيقاً بحياتنا العملية، ويـستخدم              

  . كل فرد الرياضيات بصورة مباشرة، أو غير مباشرة من خالل حياته اليومية
  Disciplinary value القيمة التنظيمية -2

هي طريق لتنظيم وترسيخ وتنمية قدرات التفكير واالستنتاج من الوقـائع           إن الرياضيات   
سبب طبيعتها العقلية المطلقة، فإنها تمتلك قيمة تنظيمية حقيقية، وتنمـي           بوالمقدمات إلى النتائج و   

  .وتطور قوى التفكير واالستدالل والبرهان
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  Cultural value القيمة الثقافية -3
ية هائلة وهذه القيمة تتزايد باطراد يوماً بعد يوم، فقد قيـل أن             تمتلك الرياضيات قيمة ثقاف   

الرياضيات تعد مرآة الحضارة والتحضر وقد قدمت الرياضيات إسهاماً ذا معنى فـي أن يقـف                
اإلنسان على مثل هذه المرحلة المتقدمة من التطور، وقد اعتمد نجاح البشرية وتقدمها الثقـافي               

  . اتإلى حد بعيد على تقدم الرياضي
  vocdtional value القيمة المهنية -4

الهندسـة، المحاسـبة، التجـارة،      (تمدنا دراسة الرياضيات لمهن وحرف متنوعة مثـل         
ويدين تطور هـذه الوظـائف      ....) واالعمال الحرة، ومراجعة الحسابات، الفراغية، المساحة،       

 تحقيق الكفاءة المهنية في     بصورة كبيرة للرياضيات ألن المعلومات والمعرفة الرياضية مفيدة في        
  .العديد من المجاالت

  Social value القيمة االجتماعية -5
تمثل الرياضيات أهمية اجتماعية جوهرية، وهي أيـضاً تعـد العمـود الفقـري للبنـاء                
االجتماعي، وتساعد في تنظيم هذا البناء والحفاظ عليه، وهي تـساعد فـي تكـوين المعـدالت                 

  .نفيذهااالحصائية االجتماعية وت
  Intellectual value القيمة الفكرية أو العقلية -6

قوة التفكيـر   : تساعد دراسة الرياضيات في تطوير وتنمية العديد من السمات العقلية مثل          
التعمـيم  ، ة التفكيـر، التخيـل      لواالستدالل والبرهان، االستقراء، االستنباط، اإلبـداع، إصـا       

  .ضية على تحد فكري وهذا يعد تمريناً جيداً للعقلوى كل مسألة رياتالخ، فتح...واالكتشاف
  Aesthetic value) أو الفنية( القيمة الجمالية -7

يعتقد الناس عموماً أن الرياضيات ليست فنية أو لها أية قيم جمالية ولكن بالنسبة لطالـب                
ـ               رد الرياضيات الحقيقي فإن كلها جمال، وتشابه وتماثل، وتناغم وفن، وموسـيقى فيـستمتع الف

بسعادة غامرة بعد حل مسألة رياضية بنجاح، وكانت على هذا الحسبان تضحية فيثاغورث بــ               
، وبنفس الطريقة أصبح أرشميدس أعمـى مـن         )نظرية فيثاغورث ( ثور احتفاالً باكتشافه     100

  ).مبدأ أرشميدس(الفرح لدرجة أنه نسي أنه مجرد من المالبس بعد اكتشافه 
  International value)  تخطي الحدود القومية( لية  القيمة العالمية أو الدو-8

تعد الرياضيات مادة عالمية، وتساعد في خلق تفاهم عالمي وإخاء بين الـدول المختلفـة،               
  .وتاريخها يقدم صورة جيدة عن تطور حضارتنا ككل
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   :القيم التربوية اآلتية للرياضيات ) 23 – 22 : 1999( كما حدد أبو سل 
لعملية العقلية التي ينظم العقل بها المفاهيم والمعاني الكليـة العامـة مـن               وهو ا  :لتجريدا .1

 .الجزئيات

 .وهو حضور الشيء في الذهن: التصور .2

إدراك صـفات   ، وتعني دراسه العناصر الجزئية للشيء بقصد إدراكه        :  التحليل والتعميم  .3
 ) ....................والشكل ، والحجم ، كالوزن ، المحسوس 

 ويشير إلى حالة من اإلدراك يكون فيها الفرد علـى علـم بالمعلومـة وبإمكانـه                  :الفهم .4
 .ويتمثل في مظاهر رئيسة مثل الترجمة و التفسير ، استخدامها في مواقف أخرى 

أو األفكـار والقواعـد أو المبـادئ        ، استعمال التجريدات في مواقف محـددة      : التطبيق .5
  .وانين في المسائل الرياضية قوال
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  ـــةالهندس
  المقدمة

  
، Geoفي أصلها إلى الكلمة اليونانية ) Jeo Metry(تعود كلمة هندسة في اللغة األجنبية 

 ويقصد بها القياس، وعلى هذا األساس يكون المقـصود مـن            Metryإذ يقصد بها األرض، و      
  ).20 : 2002أبو ملوح، (الكلمة قياس األرض 

مصريين لمسح أراضيهم سنوياً بعـد كـل        لقد نشأ علم الهندسة في مصر القديمة لحاجة ال        
فيضان نهر النيل وانتقلت المعارف الهندسية منهم إلى اليونان الذين لم يكتفوا بمتابعة جميع هذه               
المعارف وإثرائها بل تجاوز ذلك وتوصلوا إلى مفهوم النظرية، فكان لهم الفضل األكبـر فـي                

عتبر من أكبر إنجـازات الفكـر الرياضـي         إيجاد ما نسميه اليوم الطريقة االستنتاجية، والتي ت       
  ).27: 1997عبدالقادر، (

في حدود النصف األول من     ) Thales(إن هندسة اإلغريق يبدو أنها بدأت على يد طاليس          
القرن السادس قبل الميالد، ومن بعد طاليس جاء عالم إغريقي يعد أشهر علماء الهندسـة علـى                 

وفي ) Somos( قبل الميالد في جزيرة ساموس       572اإلطالق هو فيثاغورث الذي ولد في عام        
حوالي مائتين سنة التي ال زالت معروفة لدينا حتى اآلن حيث درسوا خواص الخـط المـستقيم                 

 180ْوالمستقيمات المتوازية واستخدموا بعض الخواص إلثبات أن مجموع زوايا المثلث الداخلة            
رت على يديهم وقطعت شوطاً كبيراً فـي        كما أن الهندسة المبنية على البرهان المنطقي قد تطو        

  ). 92: 1995سالمة، (هذا الخصوص 
ولكن أول من نجح في بناء تلك الهندسة بشكل علمي منظم هو إقليدس في كتابه المشهور                

الذي تضمن عدد محدود من المسلمات والبديهيات والتي استخدمها فـي           ) Elements(العناصر  
بـل،  (وفيما يلي بديهيات ومسلمات إقليـدس       ) دسة اإلقليدية الهن(بناء هندسة جديدة سميت باسم      

1989 :38 (  
    ) : أفكار عامة  (بديهيات 

  .األشياء المتساوية لنفس الشيء تكون متساوية -1
  .إذا أضيف متساويات إلى متساويات كانت النواتج متساوية -2
 .إذا طرحت متساويات من متساويات كانت النواتج متساوية -3

 .دها اآلخر تكون متساويةاألشياء التي تطابق اح -4

 .الكل أكبر من الجزء -5
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  :مسلمات
  .من الممكن رسم خط مستقيم بين أي نقطتين -1
  .يمكن مد أي خط مستقيم إلى ما ال نهاية -2
 ).كنصف قطر(يمكن رسم دائرة بمعلومية نقطة كمركز وطول قطعة معلومة  -3

 .كل الزوايا القوائم متساوية -4

= ين الداخليتين في جهة واحدة مـن القـاطع          إذا قطع خط خطان وكان مجموع الزاويت       -5
 ).مسلمة التوازي( كان الخطان متوازيان 180ْ

 نظرية باستخدام هذه المسلمات الخمس مما كون ما         465وقد استطاع  إقليدس أن يبرهن       
سمي بالهندسة اإلقليدية التي تتكون منها غالبية كتب الهندسة في المرحلتين اإلعدادية والثانويـة              

 ).192: 1995 سالمة،(

  
  :ماهية علم الهندسة وتعريفاتها

تمتزج الهندسة بحياتنا اليومية امتزاجاً شديداً وتتأثر بها في كل ما يحيط بنا في الفـضاء                
واألجرام السماوية البعيدة ونظامها وحركتها، وفي األرض بما فيها من بحار وأنهـار وجبـال               

 وثمارها، وفي أشـكال الحيـوان وتناسـق         وسهول ووديان، وفي النباتات وأوراقها وأزهارها     
أعضائه، وحتى اآلالت الموسيقية ال تخلو من تأثر باألشكال الهندسية، كل ذلك يدعونا إلى زيادة               

  ).451: 1990مخلوف، (االهتمام بالهندسة 
حيث يشاهدها الجميـع    ) المحسوسة(وتحتل الهندسة الجزء األكبر من الرياضيات الواقعية        

اإلحساس بها على العكس من بعض المواضيع الرياضية األخرى والتي تعـد            ويستطيع الطالب   
تجريدية بالكامل وليس من السهل على الطالب التعامل معها وخاصة الجبرية منها، لذا فمعظـم               
المفاهيم الهندسية مفاهيم فيزيائية يسهل التعامل معها وتعليمها بيسر وسهولة إذا أحـسن المعلـم               

  ).15: 2002أبو ملوح، (عليمية الالزمة لفهمها وإتقانها استخدام الوسائل الت
ن إوإذا أردنا تعريف الهندسة فسنجد أنه يصعب علينا تقديم تعريـف دقيـق لهـا حيـث              

الهندسة تنقسم إلى عدة فروع نذكر منها الهندسة اإلقليدية والناقصة والزائدة والكرية والتحليليـة              
  .روعيولوجي أحد تلك الفتواالسقاطية ويعد ال

أن الهندسة هي ذلك الفرع من فروع الرياضيات الـذي          ب المفتي   ويورد أبو ملوح نقالً من    
يبحث خصائص األشكال الهندسية في المستوى والمجسمات في الفراغ والعالقات القائمة بينهـا             

  ).20: 2002أبو ملوح، (وذلك اعتماداً على المسلمات وما يشتق منها من نظريات 
أن يعرف الهندسة باسـتخدام   ) Felix Kleinفكلس كالين ( األلماني وقد حاول الرياضي
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ودراسة الخواص التي   ) أو الفئات (ن الهندسة هي دراسة نوعية األشكال        أ فكرة التحويالت فذكر  
  ).20: 1970كاظم، (لم تتغير نتيجة هذه التحويالت 

شـكال  ويمكن القول أن الهندسة هي الفرع الذي يبحث في شـكل ومـساحة وحجـم األ               
  .لكن دون النظر إلى خواص هذه األشكال المادية والفيزيائية ، والمجسمات 

  

  :البنية الهندسية
التركيب البنيوي للهندسة يتألف من المكونـات الخمـس         يذكر أبو ملوح نقالً عن القاطوني بأن        

   ) .21 : 2002، أبو ملوح (اآلتية 
  :المفاهيم األولية أو المفاهيم غير المعرفة -1

د بها مجموعة من المصطلحات الهندسية األساسية التي ال يسأل عن تعريفها أبـداً              ويقص
 .الخ...ومنها النقطة والخط المستقيم والسطح 

  : المفاهيم المعرفة -2

فعلى سبيل المثـال    ) الالمعرفات(وهي تلك المفاهيم التي تعرف من خالل المفاهيم األولية          
 .ه كل ضلعين متقابلين متوازيينيعرف متوازي األضالع بأنه شكل رباعي في

 :البديهيات والمسلمات -3

ويقصد بها تلك العبارات الهندسية التي بلغت من الوضوح حداً ال تحتاج معه إلى برهـان         
 .أو دليل إلثبات صحتها

 :النظريات -4

النظرية عبارة عن جملة تربط بين عدد من المفاهيم بعالقة معينة يمكن البرهان على أنها               
 .اداً على مسلمات النظام فقطصحيحة، اعتم

 :البرهان -5

المقصود بالبرهان أنه عبارة عن مجموعة من الخطوات المرتبة بصورة متتالية منطقيـاً،             
  .ستطيع إثبات صحة نظرية أو خطئهانوالصادقة بناء على مسلمات النظام، التي من خاللها 

  
  : النظرة الحديثة للهندسة

: 2005أبو لـوم،    (فينظر إليها رياضياً على أنها      ليست الهندسة بمعزل عن الرياضيات،      
19 .(  
طريقة في التفكير وإثارته حيث يقوم الطالب بعمل استنتاجات خاصة به من خالل ضـم                -1

ومعرفة ما هو الشكل الناتج وكذلك يمكن استخدام أشكال         . أشكال هندسية لبعضها البعض   
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قـوم  يألعاب رياضـية حيـث      هندسية كرتونية مختلفة يقوم الطالب بتركيبها على صورة         
باستخدام االكتشاف واالستنتاج في ذلك عند قص أو قطع جزء من شكل هندسي ليـصبح               
شكالً هندسياً آخر ومعرفة ما هو الجزء الذي نقطعه أو نقصه من المستطيل ليصبح شـبه            
منحرف أو كيفية تحويل بعض األشكال الهندسية إلى أشكال أخرى مثل تحويل المربع الى              

  .ت متطابقة واستخدام الورق والمقص في ذلكمثلثا
معرفة منظمة تتسم بالتنظيم والتسلسل فتتكون أصالً من التعابير غير المعرفة وتصل في              -2

 .النهاية إلى التعميمات والمهارات الرياضية الهندسية

فن تتسم بالجمال والتناسق وتسلسل أفكارها واالستمتاع في عملها ومشاهدتها فرسـومات             -3
 وعمل مجسماتها يعتبر فناً راقياً متميزاً يظهر بوضوح فن الفنان الرياضـي فـي               أشكالها
 .ذلك

 
  : موقع األشكال الهندسية داخل الهندسة المدرسية

عدداً ) NCTM(حدد المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية          
مثقف، وكانت إحداها الهندسـة     من المهارات أو الموضوعات التي تعتبر ضرورية لكل مواطن          

  :التي تضمنت
  .تصنيف األشكال الهندسية المستوية من خالل صفاتها وخصائصها -
  .حساب محيطات المضلعات -
 . حساب المساحة لألشكال الرباعية والمثلثات والدوائر -

ــكال الم   - ــى األش ــرف عل ــابق والتع ــشابه والتط ــاهيم الت ــإدراك مف شابهة ت
  .)28 :1997 ،عبدالقادر(والمتطابقة

   :طرق البرهان الرياضي
 :خمسة طرق للبرهان الرياضي وهي كما يلي  ) 9 :2003،صبري ( حدد    

  .وهو البرهنة المباشرة من خالل المعطيات  : البرهان المباشر -1
يقوم على فرض عكس ما هو مطلـوب   ) : البرهان بالتنـاقض ( البرهان غير المباشر  -2

  .ونعمل على نقض الفرض 
 .سي البرهان القيا -3

  .البرهان المعاكس -4

 .البرهان بطريقة االستقراء الرياضي  -5
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  : أهداف تدريس الهندسة
  )4: 1994البنا، (من أهداف تدريس الهندسة في جميع المراحل الدراسية 

اكتساب المعلومات المناسبة عن األشكال الهندسية في المستوى والفراغ وذلك ألهميتها في             -1
الخ إلـى جانـب ارتباطهـا بالعـالم      ... تكامل والمثلثات دراسات أخرى مثل التفاضل وال    

وذلك على مراحل متدرجة تبدأ بالرسم والقياس وعمل النماذج         . الفيزيقي المحيطة بالتلميذ  
وفحص الحقائق الهندسية بطرق عملية ثم التدرج منها نحو الدراسة االسـتنتاجية المبنيـة            

 . على المسلمات والبرهان واالستدالل 

 وتذوق الطريقة االستداللية كطريقة للتفكير والبرهان مع اكتساب المهـارة فـي         تنمية فهم  -2
  . تطبيق هذه الطريقة في المواقف الرياضية المختلفة

تشجيع األصالة والمبادأة والتفكير المثمر عند التالميذ وإتاحة الفرصة لهم لممارسة التفكير             -3
 .االبتكاري من خالل دراسة الهندسة

 . تفكير المختلفة عند معالجة المسائل الهندسيةدراسة أساليب ال -4
 

ويلخص الكسندروف الهدف من تدريس الهندسة في تنمية ثالث صفات لـدى المتعلمـين هـي                
  ).26: 1997عبدالقادر، (الخيال الفراغي، والفهم العملي، التفكير المنطقي 

ليمية المغلقـة   في حلقة البحث اإلق   ) ICMI(ويشير الكونجرس العالمي لتعليم الرياضيات      
 بالكويت إلى أنه يجب أن تهدف مناهج الرياضيات في المرحلتين           1986والتي عقدت في فبراير     

االبتدائية واإلعدادية إلى تنمية الفهم للهندسة الحدسية، وتنمية القدرة على استخدام قوانين القياس             
لقدرة على فهـم خـواص      لألشكال الهندسية ذات البعدين وذات الثالث أبعاد، فضالً عن تنمية ا          

  ).28: 1997عبدالقادر، (األشكال المعروفة المستوية والفراغية 
 األهداف المنشودة من تدريس الهندسة إلى ثالثة أهداف رئيـسية موضـحاً كيفيـة               وقد قسمت 

  ): 28-27: 1997عبدالقادر، (تحقيقها وهي
لمـوا كيفيـة    أن يتعرف الطالب على أهم مفاهيم وخصائص الفراغ اإلقليـدي وأن يتع            -1

  .استعمالها
يتمثل في تزويد الطالب باألساليب الالزمة لحل مسائل هندسية وانجاز تمارين عمليـة              -2

  .ذات طابع هندسي
تزويد الطالب بالقدرة على استعمال بعض األساليب والطرق الرياضية البـسيطة مثـل              -3

تنتاج االشتقاقي  الرسم الفني للتمارين الهندسية وحل التمارين الهندسية بالحساب أو االس         
 .أو التصنيف
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معرفيـة،  ف  أهـدا (بتصنيف أهداف تدريس الهندسة إلى محاور       ) 34: 1987(وقد قام العزب    

 : تتمثل األولى منها في) وحدانية، مهارية 

  .تعرف الطالب على األشكال الهندسية وإدراك خصائصها -1
  .يةفهم الطالب لمعنى التعريفات والفروض والحقائق والنظريات الهندس -2
إدراك وفهم الطالب للمفاهيم والعالقات الهندسية التي تساعد علـى مواصـلة دراسـة               -3

 .الرياضيات

  

  :أهمية تدريس الهندسة
تعتبر الهندسة فرعا من فروع الرياضيات المدرسية، ولها أهميتها في الحياة لما توفره من              

 األفكار ويبنـوا عالقـات      فرص كبيرة للتالميذ لكي ينظروا ويقارنوا ويقيسوا ويخمنوا وينقدوا        
   ) .16 :2002،عياش ( جديدة مما يساهم في توفير مجال خصب لتنمية التفكير لديهم

والهندسة لها من المميزات من حيث المحتوى والطريقة ما يجعلها مجاال ممتازاً لتـدريب              
  )5-4: 1994البنا، : (التالميذ على أساليب التفكير السليم وينبع ذلك من خاصتين مهمتين هما

  .أن لغة الهندسة تمتاز عن اللغة العادية بدقة التعبير ووضوحه وإيجازه -
أن الهندسة من حيث الموضوع لها مميزات خاصة في تنمية التفكير وذلك بالتأكيد علـى                -

  .الناحية المنطقية، لوضوح عناصرها وخلوها من العاطفة التي تؤثر في استخالص النتائج
 

لتعليمية التي يمكن أن نحصل عليها من تدريس الهندسة مـن خـالل              أهم القيم ا   Sidhuويذكر  
  ): 27: 1997عبدالقادر، (إجابته عن السؤال لماذا ندرس الهندسة

 .تمكين المتعلم من اكتساب كم من الحقائق الهندسية  -1

  .تطوير ثقافة المتعلم الرياضية وتنمية القدرة على رسم أشكال دقيقة -2
 .ة في المجاالت األخرى كصناعات البناء وغيرهاتعريف المتعلم فائدة الهندس -3

 .تنمية أساليب التفكير الموضوعي لدى المتعلم  -4
 

  :أهداف تدريس الهندسة في المرحلة اإلعدادية
  ): 22: 1993أبو عميرة، (ان تدريس الهندسة في المرحلة اإلعدادية يحقق أهدافاً عديدة منها    
 : من خالل تكوين العقل وتنمية الذكاء وذلك يتحقق .1

  .   ممارسة االستدالل بنوعية االستقراء واالستنباط -
  .تنمية الحدس -
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  . تنشيط القدرة على المالحظة والتجريب والتخيل والتحليل والتركيب وأخذ المبادرة -
اكتساب معلومات رياضية من أجل معرفة ضروريات الحياة العملية، ولمتابعة الدراسة فـي              .2

 .المراحل الالحقة 
 

تدريس الهندسة بالمرحلة اإلعدادية يمكن أن يكون المدخل لهذا، هو األسـلوب البـديهي،              وعند  
 ).136: 2001الصادق، (الذي يقوم على األسس التالية 

يجب أن تكون البداية تقديم االصطالحات غير المعرفة، مثل النقطة والمستقيم وعالقـة              -
ألشـكال الهندسـية والقطعـة      البداية، وبعض التعريفات للمفاهيم البسيطة كمكونـات ا       

  .المستقيمة، الشعاع، الزاوية
مقياس القطعة المستقيمة باستخدام خـط األعـداد، وباالسـتعانة          : تقديم القياسات، مثل   -

  .بالمسطرة، ومقياس الزاوية، والقطع المستقيمة، عن طريق القياس
م الخاصـة   تقديم بديهيات أساسية، يمكن استخدامها بطريقة حدسية في التوصل للمفـاهي           -

 .بالمستقيم، ووقوع النقاط عليه، وعالمة البنية والقياس

، )أو الزوايـا  (تقديم بديهيات الجمع والطرح، والضرب والقسمة على القطع المـستقية            -
 .وعالقة التساوي والتضمين المنطقي

 .إعطاء نظريات بسيطة على أساس البديهيات السابقة مع توضيح كل خطوة في البرهان -

 .ق المثلثاتتقديم تطاب -

مما سبق ترى الباحثة أن من أهم أهداف تعلم وتعليم الهندسة هو التعرف على مفـاهيم                    
 الـصحيحة   ةوخصائص األشكال الهندسية في المستوى والفضاء واستخدام طرق التفكير الهندسي         

وجعل والمناسبة من استقراء واستنباط لحل المسائل الهندسية بما يؤدي إلى تنمية الذكاء للطالب              
 .مادة الهندسة أكثر متعة وإثارة عقلية له 
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 رــالتفكي
  دمةـالمق

  
التفكير هو الهبة العظمى التي منحها اهللا سبحانه وتعالى لإلنسان، فهو أرقـى العمليـات               
العقلية والنفسية التي تميز اإلنسان عن غيره من الكائنات الحية األخرى، فالحضارات البـشرية              

آلن دليل على تفكير اإلنسان المميز للوصول إلى األفضل، فقـد ربـط             منذ أقدم العصور حتى ا    
أنا أفكـر إذن أنـا      (الرياضي الفيلسوف ديكارت وجود اإلنسان بقدرته على التفكير في شعاره           

  .فكل فرد لديه قدره على التفكير ولكن بنسب مختلفة ) موجود
فـان  ،  الزمة لحياة اإلنـسان      فكما أن التنفس عملية   ، ويعد التفكير لإلنسان بمثابة النفس      

وقد دعـا القـرآن     ، التفكير أشبه ما يكون بنشاط طبيعي ال غنى عنه في حياة اإلنسان اليومية              
الكريم للنظر العقلي دعوة مباشرة وصريحة ال تأويل فيها كواجـب دينـي يتحمـل اإلنـسان                 

  46سـبأ }تَقُوموا لِلَّهِ مثْنـى وفُـرادى ثُـم تَتَفَكَّـروا     قُلْ إِ�َّما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ أَن { :مسؤوليته في قوله تعالى    
 الَّـذِين يـذْكُرون اللّـه    * إِن فِي خلْقِ السماواتِ واألَرضِ واختِالفِ اللَّيلِ والنهارِ آلياتٍ لِّـأُولِي األلْبـابِ           { { :وفي قوله 

ا�َك فَقِنـا عـذَاب   م ويتَفَكَّـرون فِـي خلْـقِ الـسماواتِ واألَرضِ ربنـا مـا خلَقْـت هـذا بـاطِال سـبح              قِياماً وقُعوداً وعلَـى جنـوبِهِ     
  ). 190-191: آل عمران ( }النارِ

وتعتبر الرياضيات من المواد التي ينظر إليها المربون كواحدة من أفضل الوسائل الخاصة             
ة، ويكون المعلم مطالب بإعطاء أهمية خاصة لما يساعد على تنمية هـذه             بتنمية المهارات الفكري  

المهارات   وخاصة أن أهداف تدريس مادة الرياضيات تنص على إكساب التالميـذ مهـارات                
  ).208: 2004، العجمي وآخرون(التفكير ومنها التفكير اإلبداعي 

ناغماً مـع االهتمـام بتنميـة       وقد جاء االهتمام بتنمية التفكير في المناهج الفلسطينية مت         -1
التفكير على الصعيدين القومي والعالمي، فقد جاء في مقرر الرياضيات للمرحلة اإلعداديـة             
أن من أهم األهداف والمرتكزات في تدريس الرياضيات هـو توظيـف أسـاليب التفكيـر                

هـم  االستقرائي والقياس وتنمية التفكير المنطقي والبرهان الرياضي واستخدام ذلـك فـي ف            
 .المشكالت وحلها 

  ).18: 2006أبو سكران،  ( إلى أن للتربية هدفين) Jean Paget(وقد أشار جان بياجه 
خلق أشخاص قادرين على صنع أشياء جديدة وليس فقط تكرار ما عمله اآلخـرون، أو               : أولهما

  .ما عملته األجيال السابقة، أشخاص مبدعين باحثين ومكتشفين
ه هو تشكيل العقل اإلنساني بحيث يكون ناقداً يستطيع التحقق من صـحة      كما يراه بياجي  : ثانيهما
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  .األشياء، ال يتقبل كل األشياء التي تقدم له على عالتها
كما أن  ، وترى الباحثة أن التفكير عامال أساسيا في توجيه الفرد الوجهة السليمة في الحياة              

  .السليم وتنميته الرياضيات تعتبر تربة خصبة لتعلم أسس التفكير المنطقي 
  

  :الطبيعة العامة للتفكير
  :تعريف التفكير لغوياً

  ): بكسر الفاء (الفكر
  ).111: هـ1306القاموس المحيط، ( إعمال النظر في األشياء -
  )3: 1972المعجم الوسيط، ( إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة المجهول -

البـريش،  (اطر في الشيء والتفكير هـو التأمـل         وهو إعمال الخ  ) فكر(التفكير مشتق من مادة     
2003 :135.(  

أما تعريف التفكير تربوياً فقد تعددت تعريفاته، حيث قسم قاموس التربية التفكير إلى أربعة             
وعشرين نوعاً متدرجاً من التفكير التخميني إلى التفكير العلمي، ومن التفكير التابع إلى التفكيـر               

وهذا المعنى قد يكون موجوداً     ) البحث عن المعنى  (تعريفاً عاماً وهو    المستقل ويمكن أن نحدد له      
  ). 82: 2001المقوشي، ( أو يستخرج من أشياء ليس لها معان واضحة 

  
  : ومن التعريفات التربوية للتفكير ما يلي

العملية التي يتم بها توليد األفكار عن معرفة سابقة، ثـم           (التفكير بأنه   ) جون ديوي (عرف   -
بعـضها،  ب في البنية المعرفية للفرد، وهو أيضاً معرفة العالقة التي تربط األشياء             إدخالها

 ). 25: 2000دياب، (والوصول إلى الحقائق والقواعد العامة 

 على تكـوين فكـرة أو حـل     الفردنشاط عقلي يساعد "  بأنه   "thinking"يعرف التفكير    -
ة معقدة تبدأ مـن التـذكر الـى         ويعتمد على عمليات عقلي   ، مشكلة أو اتخاذ قرار مناسب      

" كما يعرف التفكيـر أيـضا بأنـه         " مرحلة تقويم المعلومة أو الخبرة التي يمر بها الفرد          
واسطتها على اختزان وتـذكر     بيعمل العقل البشري    ، عملية أوسلسلة من العمليات العقلية      

   ) 34: 2005، ابراهيم (المعرفة المكتسبة 
 2004، مطـر (في إدراك العالقـات     لية والمفاهيمية ويتمثل    التفكير يعد من العمليات العق     -

:5. (  
نشاط فكري يتميز بخصائص متعددة منها القدرة على إدراك العالقـات األساسـية فـي                -

  والقدرة على اختيار بديل من عدد كبير من البدائل المتاحة والقدرة على،الموقف المشكل 
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والقدرة على إعادة تنظيم األفكار المتاحة بهـدف   وإعادة تنظيم الخبرات السابقة     ،  االستبصار  
  ) .18 :2006، أبو سكران ( الوصول إلى أفكار جديدة 

مهارة عملية يمارس بها الذكاء نشاطه اعتمادا على الخبرة أو هو اكتـشاف متبـصر أو                 -
  ) .14 :2001،قطامي ( متأن للخبرة من أجل التوصل إلى الهدف 

عليا تبنى وتؤسس على محصلة العمليات األخرى، كاإلدراك        عملية عقلية معرفية وجدانية      -
واإلحساس والتخيل وكذلك العمليات العقلية كالتذكر والتجريد والتعميم والتمييز والمقارنة          
واالستدالل فكلما اتجهنا في تفكيرنا من المحسوس إلى المجرد كلما كـان أكثـر تعقيـداً                

 ).5: 2004مطر، (

عملية داخلية تعزى إلى نشاط ذهني معرفي تفاعلي استقصائي          يشير إلى    ي مفهوم افتراض  -
قصدي موجه نحو حل مشكلة ما أو اتخاذ قرار معين أو إشباع رغبة في الفهم أو إيجـاد                  

 ).17: 2004غباين، (معنى أو إجابة لسؤال ما 

 ومحاولة الوصول بنتيجـة مـا       –اخضاع المواقف للمبادئ العقلية     –عملية ذهنية للتعقيل     -
  ).18 :2000،الكثيري و النذير( بأشياء معينة  تتعلق

إنها وسيله إلثارة الفضول الفكري وحب االستطالع وامتـداد طبيعـي لـتعلم المبـادئ                -
ب الفرد ليصبح قادراً على حل المشاكل اليوميـة         نين في مواقف جديدة كما أنها تدر      والقوا

 ) .5: 2004مطر، (التي تواجهه في حياته اليومية  

ه اإلنسان ويستخدم فيه الرموز مثل الصور الذهنية واللغة واألرقام والـذكريات            نشاط يبذل  -
والتعبيرات واإليحاءات التي تحل محل األشياء واألشخاص والمواقف التي يفكـر فيهـا             

  ) 12 :2005،حوالة (الشخص بهدف فهم موضوع أو موقف معين 

اء وهو عبارة عن سلـسلة مـن        التفكير عملية عقلية معرفية تعبر عن العالقات بين األشي         -
النشاطات العقلية التي يقوم بها دماغ اإلنسان عند التعرض لمثير ما بهدف الحصول على              

 هنتيجة أو قرار أو حل مشكلة، وأهم مهارات التفكير هـو التفكيـر االسـتداللي بـشعبتي         
 ).25: 2003، أبو شمالة (االستقرائي واالستنتاجي 

وخلق عالقات لم تكن موجودة من قبل       ، ا نعرفه في أنماط جديدة        التفكير هو اعادة تنظيم م      -
  ).  22 : 2003 ، و عفانةعبيد ( 

وتبـدأ درجاتـه بالخـاطرة وتنتهـي        ، أما التفكير في التراث اإلسالمي يعني التدبر والنظر         
( وفيه إشارة إلى إعمال العقل بدرجة قصوى من األداء في الشيء المتأمـل            ، باالستبصار  

   ) .18 : 2000، ي و النذير  الكثير
  أي أن التفكير مفهوم مركز يتضمن أربعة جوانب  والتفكير يحدث عندما يحل شخصاً مشكلة،
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  ):24 : 2005قطامي وعمور، : (أساسية وهي
  .التفكير كعملية والتي تتمثل في عمليات المعالجة والتجهيز داخل النظام المعرفي للفرد -1
تم داخل العقل اإلنساني ويستدل عليه من سلوك حل المـشكلة           إذ ي :  معرفي - عقلي -التفكير -2

  .بطريقة مباشرة
 .حيث يظهر في سلوك موجه لحل مشكلة ما: التفكير موجه -3

 . تركيبي لعمل المخ–التفكير نشاط تحليلي  -4
 

وترى الباحثة أن التفكير هو نشاط ذهني معقد يبذله الفرد عندما يواجه مشكلة ما تعترضه               
هز لديه مما يدفعه لتحليل المشكلة إلى عناصرها األساسية وتحديد العالقات بين            وليس لها حل جا   

 .هذه العناصر وتوظيف ما لديه من خبرات ومعلومات لالستفادة منها في حل هذه المشكلة 
  

  : التفكير من منظور منطقي
انـة  عبيـد وعف   ( يرى جون ديوي أن التفكير من الناحية المنطقية يتكون من خمس مراحل هي            

،2003 :24(   
فالشعور بأنه ثمة مشكلة في المجال هو ما يستدعي عمليـة التفكيـر             : الشعور بالمشكلة   -أ 

وهذا الشعور ينشأ عادة من أن الفرد ال يصل مباشرة إلى الهدف الذي يسعى إليه، بـل                 
  . يجد دونه عائقاً معيناً

إدراك الفـرد   : نويتم تحديد المشكلة فـي ضـوء عـاملي        : تحديد المشكلة تحديداً دقيقاً    -ب 
الواضح للجمال الخارجي، وخبراته السابقة، كي يستطيع في ضوء خبراته السابقة تحديد            

أخذ الفرد في جمع    يالمشكلة الموجودة في المجال الخارجي وخاصة إطارها المكاني، ثم          
الوقائع الموجودة في المجال الخارجي وتقديرها وتنظيمها في ضوء خبراته السابقة وهو            

 على حـل المـشكلة،  أو التـي          ه التي تساعد  ةله في توجيه نشاطه الذهني الوجه     ما يؤه 
  .يحتمل أن يجد فيها حالً للمشكلة

الفرض هو تخمين ذكي لحل مشكلة أو اإلجابة عـن تـساؤل، وعنـد              : فرض الفروض  -ج 
 . محاولة حل المشكلة يبدأ الشخص في وضع معلومات يجمعها عن تلك المشكلة

وهنا ينتقل العقل إلى تحقيق االحتماالت المختلفـة        : ما عداه تحقيق فرض معين وطرح       -د 
التي فرضها لحل المشكلة على ضوء معلوماته والهدف الذي يسعى إليه، فينتهـي بـه               

 .األمر إلى اختيار فرض معين وطرح ما عداه من الفروض األخرى

قـاً  يطبق الفرض الذي تم التوصل إلى تحقيق صحته على المشكلة تطبي          : تطبيق الفرض   -ه 
  .عملياً وبالتالي ينجح في التغلب على العائق وحل المشكلة
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  :تصنيف التفكير 
  ):58 : 2006إبراهيم، وغراب، (ويميز جيلفورد بين نوعين من التفكير هما 

 وهو يعني أن هناك إجابة صحيحة لما يفكر فيه الفرد وأ ن             Convergent التفكير المحدد  -1
  . موضوع التفكيرإجاباته محدودة بما يوجد في المجال

 وتتميز بانطالقة صاحبه عبر الشائع والمـألوف، ويكمـن          Divergent التفكير المنطلق  -2
أن هذا التفكير المنطلق يندرج تحته عـدد مـن    ) حيلفورد(وراء كل إنتاج إبداعي، ويرى      

 اللفظية واالرتباطية والتعبيريـة   : العوامل العقلية، التي تتمثل في الطالقة بأنواعها األربعة       
 originality بنوعيها التلقائية والتكيفية، ثم األصالة       Flexibilityوالفكرية، وفي المرونة    
  .والحساسية للمشكالت

 :وقد صنف التفكير من حيث التوجيه إلى نوعين هما 

مثال ذلك أحالم اليقظة واألحالم  واأللعاب اإليهاميـة          ، التفكير الحر غير الموجه نسبيا     -1
وال يعتمد إال على    ، نشاط العقلي مجرد تعبير عن رغبات أو حاجات         وهذا النوع من ال   

ولذلك فان هذا النوع أقرب إلى التخيل منها إلى         ، عالقات بسيطة قد تكون غير حقيقية       
 ).222 :2004، أبو عالم ( التفكير 

ـ          ) التفكير الهادف    ( التفكير الموجه -2 ن لحل مشكلة ما أو قضية معينة فهو التفكير النابع م
واتنا والناجم عن المحاكمة العقلية والمنطقية الستنتاج دالئل وأفكار توحي بإيجاد حـل             ذ

  .ه الحالة حال منطقيا ومعقوالذه لهذه المشكلة ليصبح الحل في
، وأحـالم الليـل   ، ) أحالم النهار  ( والنشاط العقلي يتراوح في مداه ما بين أحالم اليقظة          

ياها توحيد الصور الذهنية والرؤى التي في مخيلتنا بما تضمه          والتفكير عملية نشطة تضم في ثنا     
   ) .27 :2000، عدس ( من كلمات وعبارات ورموز ومدركات ومفاهيم مجردة 

 
وقد الحظ الباحثون أن مستوى التعقيد في التفكير يعتمد على مـستوى صـعوبة المهمـة                

في مجال التفكير بين نوعين مـن       المطلوبة والتجريد في المهمة المطلوبة أو المثير حيث ميزوا          
  ).25: 2005قطامي وعمور، (التفكير هما 

 والذي يتضمن مهارات من بينها المعرفة من حيث اكتـسابها  التفكير األساسي أو البـسيط،   -1
  .وتذكرها والمالحظة والمقارنة والتصنيف

 إيجـاد  والذي يتميز بخصائص منها يرتبط بعملية تحليل المشكلة ويـشتمل   : التفكير المركب  -2
عطاء راي واستخدام مقاييس وتعابير     احلول مركبة أو متعددة ويتضمن إصدار أحكام أو         

  .  وهو يؤسس معنى للموقف- انه يحتاج إلى مجهود–أو محكات متعددة 
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  : خصائص التفكير
الوصول إلى حل للمشكلة في حد ذاته قد ال يكون داالً على التفكير، فالبد أن يتميز كل نـشاط                   

ى حل للمشكلة بعدة خصائص لكي يسمى تفكيراً، ومن ابرز هذه الخـصائص المميـزة               يؤدي إل 
  ):19-18: 2000  ،عودة(لعملية التفكير اإلنساني 

  .التفكير نشاط عقلي غير مباشر -1
  .يعتمد التفكير على ما استقر في ذهن اإلنسان من معلومات من القوانين العامة للظواهر -2
 .ة الحية ولكنه ال ينحصر فيها وال يقتصر عليهاينطلق التفكير من الخبرة الحسي -3

يأتي التفكير نتيجة للعالقات والروابط بين الظواهر واألحداث واألشياء في شكل لفظـي أو               -4
 .رمزي

التفكير دالة للشخصية وذلك ألن أسلوب الفرد في التفكير يتحدد بأسلوبه في الحيـاة بـصفة                 -5
 .عامة

  : نشاط فكري يتميز بعدة خصائص هيأن التفكير) 19-18 :2000(وترى عودة  

  .يوجهه هدف يتم في ضوئه إدراك العالقات األساسية للموقف المشكل -1
به عنصر االختيار حيث يتم استعادة الخبرات السابقة واالختيار المناسب منها في ضـوء               -2

  .الموقف المشكل
مـل ثـم    به عنصر االستبصار حيث يتم إعادة تنظيم الخبرات المناسبة في صورة حل كا             -3

 .إدراك العالقة بينها في ضوء الهدف المراد الوصول إليه

به عنصر اإلبداع حيث ينتج من تنظيم تلك الخبرات مركب جديد من شأنه أنه يؤدي إلى                 -4
 .الحل المناسب

 .به عنصر النقد حيث يتم تقويم مدى كفاية الحل الناتج -5

  )36: 1999جروان، : (ويمكن إجمال خصائص التفكير في ما يلي

  . ال يحدث في فراغ أو بال هدف- على وجه العموم–التفكير سلوك هادف  -
  .التفكير سلوك تطوري يزداد تعقيداً وحذقاً مع نمو الفرد وتراكم خبراته -
التفكير الفعال هو التفكير الذي يستند إلى أفضل المعلومات الممكن توافرهـا، ويـسترشد               -

 .باألساليب واالستراتيجيات الصحيحة

التفكير أمر غير ممكن في الواقع، والتفكير الفعال غاية يمكن بلوغها بالتدرب            الكمال في    -
 . والمران

فترة التفكيـر، الموقـف أو      (يتشكل التفكير من تداخل عناصر المحيط التي تضم الرفاق           -
 .والموضوع الذي يجرى حوله التفكير) المناسبة
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ة، مكانية، شكلية، لكـل منهـا       لفظية، رمزية، كمي  (يحدث التفكير بأشكال وأنماط مختلفة       -
 ).خصوصيته

 والتصور  Abstraction  والتجريد   Judjingويتخذ التفكير مظاهر متعددة منها الحكم  -
Conceiving  واالستدالل  Remembering  والتوقع  Anticipating  ويبدو التفكير 

مادهـا علـى    أيضا في عملية حل المشكالت التي تعتمد أساسا على األفكار أكثر من اعت            
  ) .25 : 2001،جمل . (اإلدراك الحسي 

يوجهه هدف يريـد    ، يتضح مما سبق أن خصائص التفكير تنحصر في أنه سلوك هادف            
 .موظفا في ذلك خبراته السابقة ورابطا العالقات بين عناصر هذه الخبرة ، الفرد أن يصل إليه 

 
  :عناصر التفكير

نات األساسية للتفكير، وتقدم هـذه العناصـر        هناك بعض العناصر التي توصف بأنها اللب      
  :منفردة تارة ومجتمعة تارة أخرى، ومن أهم العناصر المكونة للتفكير هي 

  :اللغة -1
وتشتمل على مجموعة من الرموزالمعرفية التي تمكن الفـرد مـن           ، هي وسيلة التخاطب    

(  يدور بين الفرد ونفسه      التعبير عن خبراته ومعارفه وغالبا ما تكون اللغة صامتة لتدل على ما           
   ) .213 :2005،حوالة 

   : المفاهيم-2
المفاهيم عنصر للتفكير فال يمكن أن نفكر دون استخدام ألفاظ ومعاني تعبر عـن مفـاهيم                

ينشأ عن تجريد خاصـية أو أكثـر مـن    )Mental Construct(معينه، والمفهوم تكوين عقلي 
زل هذه الخاصية عما يحيط بها مـن أي مـن           مواقف متعددة تتوفر فيها هذه الخاصية حيث تع       

المواقف المعينة وتعطى اسماً أو رمزاً للتعبير عنها، وتختلف المفاهيم في مدى تعقدها، كما أنها               
   ) .28 :2003،عبيد وعفانة ( تعمل على ارتقاء مستوى التفكير

   :الصور الذهنية-3
ـ           ، ر فـي موضـوع مـا        هي رموز عقلية يستحضر بها الفرد صور األشياء عند التفكي

) بصرية وسمعية ولمسية وعضلية وحركيـة       (ويستخدم الفرد في تفكيره جميع قدراته الحسية          
لربط صور األشياء ببعض عن طريق الحواس مثل تخيل الفرد لملمس الشيء أو تخيل حركة ما               

   ) .113 :2005،حوالة(وغيرها من الصور الحسية ، 
  : إلى ثالثة مكونات وهيالتفكير) 18: 2004غباين، (وقد صنف 

  كاالستيعاب والتطبيق (وأقل تعقيداً ) مثل  حل المشكالت(عمليات معرفية معقدة  -1
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   .Metacognitionوعمليات توجيه وتحكم فوق معرفية ) واالستدالل
  .معرفة خاصة بمحتوى المادة أو الموضوع -2
 )اتجاهات، موضوعية، ميول(استعدادات وعوامل شخصية  -3

 
  :أنماط التفكير

بأنه مجموعة من األداءات التي تميز الفـرد  ) Thinking patterns(يعرف نمط التفكير 
والتي تعتبر دليالً على كيفية استقباله للخبرات التي يمر بها في مخزونه المعرفـي ويـستعملها                

  ) .15: 2001قطامي، (للتكيف مع البيئة المحيطة 
  

يات العقلية الموصلة إلى النتيجة وهذه األنمـاط        هناك أنواع من أنماط التفكير مرتكزة على العمل       
  :هي

  .التفكير بالمحاولة والخطأ -1
  ).سلوك حل المشكالت(التفكير بإعادة بناء الموقف  -2
 .التفكير االستقرائي -3

 )24: 2004غباين، ( ..التفكير االستنباطي -4
 

  :مجموعة أخرى من أنماط التفكير تشمل ما يلي) 14: 1995السيد، (وقد صنف 
  .ر القائم على الطالقةالتفكي -
 .التفكير القائم على المرونة -

  .التفكير القائم على الحدس  -
 .التفكير االستداللي -

 .التفكير االبتكاري -

 . التفكير الناقد -
 

  : أنماط التفكير إلى) 41-38 :2006،عفانة (وقد صنف 
  Inductive thinkingالتفكير االستقرائي  -
  Deductive thinkingالتفكير االستداللي  -
 Relative thinkingالتفكير الربطي  -

 Test thinkingالتفكير التفحصي  -

 Critical thinkingالتفكير الناقد  -
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 Intuitive thinkingالتفكير الحدسي  -

  Meta- Cognitive thinking معرفي -التفكير الفوق -

 . Visual thinking التفكير البصري -

 : الى أنماط التفكير) 32 -29: 2000دياب، (وقد صنف 

  Concrete thinkingتفكير ملموس  -
  Abstract thinkingتفكير مجرد  -
  Scientific objective thinkingتفكير موضوعي علمي  -

  Subjective thinkingتفكير ذاتي  -

 Critical thinkingالتفكير الناقد  -

 .التفكير القائم على التعميم -

 .التفكير القائم على التميز -

 .التفكير االبتكاري -

 .تفكير اإلبداعيال -

بعد استعراض التصنيفات السابقة لبعض علماء التربية تخلص الباحثة الى أنه يمكـن تـصنيف               
 .أنماط التفكير الى ثالث فئات وهي التفكير غير العلمي والتفكير العلمي والتفكير الرياضي 
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  :سبعة أنماط للتفكير يمثلها الجدول التالي ) 9-8 : 2005( وقد حدد ابراهيم 

  

  مهارات التفكير  نوع التفكير

  .يعد أبسط أنواع التفكير  التفكير الحسي
  .يرتبط بالناحية الحسية الحركية

   .يرتبط بالمثيرات الخارجية

  .يرتبط بالمرحلة الصورية األيقونية   التفكير شبه الحسي 
يكون متطورا أكثر من التفكير الحسي ويعد أعلى مرحلة مـن

  .التفكير السابق 
اذ من خالل ما يحيط بـالفرد، يربط هذا التفكير بين العالقات        ير االستكشافيالتفك

من مواقف فيزيائية اجتماعية يستطيع ربـط التفكيـر بـشكل
  .متكامل 

من حيث الناحية الكميـة، يتطور هذا التفكير عن طريق اللعب        التفكير المادي
  .والنوعية 

كما أن خطواتـه مترابطـة، طقي التحليلي   يتصل بالتفكير المن    التفكير المجرد الحدسي
  .ومتسلسلة 

يتضمن عدة جوانب لها أهمية في تفعيل عملية التفكير وجعلهـا  التفكير االبداعي
   .عملية مترابطة متسلسلة

رغم أن هذا النوع ال يكون مقصورا على ناحية معينة بل عدة  التفكير الحر
  .جوانب فانه يتصف بالعملية والمنطقية 

  

  :الهندسيائق التفكيرطر
فلقد كرم اهللا اإلنـسان     . لم يتوقف اإلنسان يوماً عن التفكير منذ بدء الخليقة حتى يومنا هذا           

 العقل الذي به يعقل األمور بالتفكير في معطياتها ويواجه المشكالت بالتفكير فـي بـدائل                ةبنعم
  . حلولها

انتهاج أساليب علمية للتفكيـر     هكذا  خلق اإلنسان وهكذا ظل حتى اليوم ولكن الحاجة إلى            
ولم يعد هناك مكان أو وقـت للمحاولـة والخطـأ،           . أصبحت ضرورة حياة في الوقت الحاضر     

فالتغير في مختلف أوجه الحياة سريع، والمفاجآت أصبحت صفة مالزمة للعصر، وتقاوم خبرات             
  )184  : 1989شوق،  . (اإلنسان حتى في مجال العلم والتقانة صار أسرع مما تخيله البشر
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بـرهم،  (وهناك طريقتان هامتان تستخدمان في التفكير في البرهان الرياضي وتـسجيله همـا              
2005 :94 (  

  :الطريقة التركيبية -1

تتميز هذه الطريقة بأنها تبدأ بالمعطيات في المسألة واستنتاج نتائج من هذه المعطيات ثـم               
  .ثبات صحة المطلوباستنتاج نتائج أخرى من هذه النتائج وهكذا إلى أن يتم إ

  : الطريقة التحليلية-2
تتميز هذه الطريقة بالتركيز على ما هو مطلوب في المشكلة الرياضية على إيجاد الشروط              

  . الالزمة للوصول إلى صحة المطلوب
  
 

  )248: 2001قطامي،  (أسباب تدني ممارسات التفكير في الخبرات المدرسية
  : غموض األهداف التربوية-1

وما تضمنته من معايير ال     ) المتعلقة بالتدريب على التفكير   (ة األهداف التربوية    إن صياغ     
تسمح للمعلم بمعرفة هذه األهداف، وتمثلها وفهمها ومن ثم تنفيذها لتتحقق على صـورة نتـاج                

  . معرفي أو مهاري لدى الطلبة
  :  الكتاب المدرسي المقرر-2

برات المنظمة التي يتـضمنها الكتـاب       وترد بعض المعيقات في أصولها إلى طبيعة الخ           
إذ أن كثيراً من الخبرات المتضمنة في الكتاب تركز على نتاجـات معرفيـة              . المدرسي المقرر 

  . سطحية ال تسمح للطلبة بالتفاعل والتغير والتحديث والفهم
وترى الباحثة بأن من أسباب تدني ممارسات التفكير في الخبرات المدرسية ينبع من المحتـوى               

دراسي الذي يقدم الحقائق والقوانين والنظريات بشكل مباشر دون أن يتيح للطلبة اكتـشافها أو               ال
، كما أن حجم المادة الدراسية ال يسمح للمعلم بتدريب الطلبة على التفكير السليم              ، التوصل اليها 

وفي كثير من األحيان تكون ممارسات المعلم الخاطئة داخل غرفة الـصف سـببا فـي تـدني                  
  .وذلك باستخدامه أسلوب التلقين وعدم اثارة التفكير لديهم ، ويات التفكير لدى الطلبة مست
  

   :العوامل العقلية المساعدة في تنمية التفكير
هناك بعض العوامل العقلية التي تساعد على تنمية التفكير بصفة عامـة، ومـن هـذه                    

   )31 :2003، و عفانة عبيد(العوامل ما يلي 
   وهي القدرة على إدراك السمة، أو السمات  األساسية المشتركة بين :جريديةالقدرة الت -1
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مجموعة من األشياء، مثل القدرة على تحديد الصفة آو الصفات العامة المشتركة بين عدد              
  . من األشكال

 وهي قدرة مركبة يمكن تحليلها إلى القدرة التجريديـة والقـدرة علـى              : القدرة التعميمية  -2
  ).أي القاعدة العامة المستخلصة(بيق السمة أو السمات األساسية المشتركة إمكانية تط

  .ن المثير األصلي والمثيرات األخرىبي وهي القدرة على التمييز :زيةيالقدرة التمي -3
وهي القدرة على إدراك أوجه التشابه واالختالف بين الموضوعات أو          : القدرة التصنيفية  -4

  .دة في العالم الخارجياألحداث أو األشياء الموجو
وهي القدرة علـى تنظـيم وتفـسير البيانـات            ):الشامل( القدرة على اإلدراك التكاملي -5

والوقائع المستمدة من اإلدراك الحسي في إطار تكاملي من العالقات بمعنـى أن القـدرة               
ييزيـة  القدرة التجريدية والقدرة التعميميـة والقـدرة التم       : اإلدراكية التكاملية تتكون من     

  .والقدرة التصنيفية
  

  :  في الهندسةمهارات التفكير األساسية
) لبنات البنـاء  (إن مهارات التفكير هي نسبياً عبارة عن عمليات إدراكية منفصلة يمكن اعتبارها             

  : وهي تشمل ) 17: 2002النغريهر، (
  : مهارات التركيز •

  :توجيه اهتمام شخص ما نحو معلومات مختارة 
  . توضيح مواقف المشكلة –الت تعريف المشك -1
  . تحديد االتجاه والهدف–وضع األهداف  -2
  الحصول على المعلومات المناسبة : مهارات جمع المعلومات •

  . من خالل حاسة واحدة أو أكثر– الحصول على المعلومات - المراقبة-3
  .ة السعي للحصول على معلومات جديدة من خالل صياغة أسئلة جديد– طرح األسئلة -4
  تخزين المعلومات واسترجاعها : مهارات التذكر •

  . تخزين المعلومات بذاكره طويلة األمد– الترميز -5
  . استرجاع المعلومات من ذاكرة طويلة األمد- االستذكار-6
  . ترتيب المعلومات بحيث يمكن استخدامها بفاعلية أكثر-مهارات التنظيم  •

  .ت بين كيانين أو أكثرمالحظة التشابهات واالختالفا– المقارنة -7
  . وضع الكيانات في مجموعات حسب الصفات المشتركة– التصنيف -8
  . تسلسل الكيانات طبقاً للمعيار المعطى– الترتيب -9
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 توضيح المعلومات الموجودة بالتعريف والتمييز فيما يبن المركبات،         –مهارات التحليل    •

  .والصفات ونحو ذلك

  .حديد خصائص أو أجزاء شيء ما ت- تعريف الصفات والمركبات-10
  . تحديد الطرق التي ترتبط بها العناصر– تعريف العالقات واألنماط -11
  . مات السابقة إلضافة معلومات جديدةو استخدام المعل–مهارات االستنباط  •

  . التعليل فيما هو أبعد من المعلومات المتوفرة لملء الثغرات - االستدالل-12
  .كهن حوادث مستقبلية توقع أو ت- التنبؤ-13
 استخدام المعلومات السابقة إلضافة معنى إلى معلومات جديدة ولربطها مع           – التفصيل   -14

  .البنية الموجودة 
  . ربط وتوحيد المعلومات–مهارات التكامل  •

  . استخالص المعلومات بفاعلية وتقنين–التلخيص -16
  .دمجها مع المعلومات الجديدة تغيير بنية المعرفة الموجودة ليتم - إعادة البناء-17
  . تقييم معقولية وجودة األفكار–مهارات التقييم  •

  . وضع قواعد إلصدار األحكام– تأسيس معايير -18
  . التأكد من دقة االدعاءات– التحقق -19
  . إدراك المغالطات المنطقية– تعريف األخطاء – 20
  :مستويات وهي مهارات التفكير إلى ثالثة  ) 214 :2005(وقد صنف حوالة  •
، بحـث  ، اتخاذ قـرار  ،  ويضم المهارات األساسية مثل تكوين مفاهيم      المستوى األول  -1

  .تصنيف وغيرها ، تركيب 
حـل  ، التفكيـر اإلبـداعي   ، تفكير الناقد  ويضم العمليات المعقدة مثل ال     المستوى الثاني  -2

  .المشكالت واتخاذ القرارات 
 .التقييم، المراقبة، تخطيطفكير الفوق معرفية مثل ال ويضم عمليات التالمستوى الثالث -3
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  نموذج فان هايل لتنمية التفكير في الهندسة
  المقدمة

شهدت السنوات األخيرة في ميدان تعلم وتعليم الهندسة اهتماماً متزايداً بدراسـة مـستويات              
المنهجيـة فـي    التفكير الهندسي للمتعلمين ومحاولة تنمية هذا التفكير، مع دراسـة المحتويـات             

  .موضوعات الهندسية المناسبة لكل مستوى من مستويات التفكير
وزوجتـه   ) Van Hiele(ومن بين النماذج التي اهتمت بالتفكير الهندسي نموذج فان هايل 

) Utrech(حيث قدما رسالتين للدكتوراه لجامعة يوترش ) Dina Van Hiele) (ديانا فان هايل(
 ولقد شرحا في    1984جمه أعمالهم إلى اللغة االنجليزية إال في عام          لم يتم تر   1957بهولندا عام   

هاتين الرسالتين نموذجاً للتفكير الهندسي وأوضحا المكونات المنهجية المناسبة لكل مستوى مـن             
  ).211: 1995سالمة، (مستويات التفكير الهندسي 

م إقباال منقطع   1984  بعد ترجمته إلى اللغة االنجليزية في عام       -وقد القى نموذج فان هايل    
النظير في الواليات المتحدة األمريكية بصفة خاصة وفي أغلب دول أوروبا، ويعتقد فان هايل أن               
أحد صعوبات تعلم الهندسة تعود في جانب منها إلـى المعلـم حيـث يقـوم بـشرح دروس أو                   

ن والتالميذ  موضوعات الهندسة بلغة قد ال يفهمها التالميذ حيث يتحدث المعلم، على مستوى معي            
يفكرون على مستوى آخر، بمعنى أن اللغة المستخدمة في تدريس الهندسة، عامل هام للغاية في               

 فكل مستوى من Lunguage barrierتدريس الهندسة، وهذا ما يسميه فان هايل الحاجز اللغوي 
  .)276: 2001الصادق، (مستويات التفكير الهندسي لغته الخاص به التي يفهمها التالميذ 

ويفترض فان هايل أن التفكير الهندسي لدى التالميذ يمر بعدة مستويات من التعقيد، وعلـى     
الرغم من أن تلك المستويات قد تم إثباتها من خالل األبحـاث، إال أن اآلليـات الـسيكولوجية                  
األساسية في عملية التفكير على كل مستوى من المستويات ال تزال من الموضـوعات الهامـة                

  ).276 :2001الصادق، (اسة والبحث محل الدر
  :ويتكون نموذج فان هايل من ثالثة محاور أساسية وهي

  .مستويات النموذج -
  .خصائص النموذج -
 .مراحل تعلم النموذج -

 :وفيما يلي توضيح لمكونات نموذج فان هايل
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   Level of the Modelمستويات النموذج : أوالً

تتابعة حيث يعتمد كل مستوى على المستوى       يتكون النموذج من خمسة مستويات متسلسلة م      
أو المستويات السابقة له، وال يستطيع الطالب أن يتقن مستوى دون أن يكون قد أتقن المستوى أو                 

ن لكل مستوى لغته ومصطلحاته والعالقات والمفاهيم الهندسية  المناسبة          أو. المستويات السابقة له  
 ال يعتمد فقط على السن أو النمو البيولوجي بـل           له واالنتقال من مستوى إلى مستوى أرقى منه       

ولكل مـستوى   .يعتمد في جزء كبير منه على مستويات التدريس ومستوى المادة الهندسية ذاتها           
: 1995سالمة،  ( المناسب له    يمن مستويات التفكير الهندسي مستوى من مستويات ألداء التدريس        

213.(  
  :هايل لكل مستوى من مستويات فان  وفيما يلي وصف

  Visual Levelالمستوى البصري  -1

في هذا المستوى يتعلم الطالب بعض المفردات، ويدرك األشكال الهندسية ككل دون االنتباه             
 ألنـه يـشبه البـاب أو        –إلى عناصرها أو إلى خصائصها، فهو يتعرف على شكل المستطيل           

الكلي يستطيع الطالب    ولكنه ال يكون على علم بخواص المستطيالت، ومن خالل الشكل            -الشباك
اكتشاف حلول المسائل والطالب في تلك المرحلة يمكن أن يتعلم المصطلحات بشرط أن تكـون               

  ).47: 1997عبدالقادر، (في لغة محسوسة، وبأسلوب ملموس 
  
  : المستوى البصريأهداف

  )95 :2004،عبيد (حدد فان هايل الخصائص التالية للمستوى البصري 
  . وهو في أوضاع مختلفة يتعرف على هيئة الشكل -1
  .ينسخ أو يرسم شكال  -2
 ) .مثال المستطيل على شكل الباب (  يسمي أشكاال بأسماء عامة  -3

 .يميز بين األشكال بحسب مظهرها ويصيغها بالكالم  -4

 . يتعرف على أجزاء شكل  -5

 . بدون تعميم ىينظر لكل شكل على حد -6

، طه على شكل منحنيـات      وشكل محي ) مربع مثال   ( يميز بين شكل أضالعه مستقيمة       -7
 .ولكنه ال يميز بين األشكال من نفس النوع 

  :يرأمثلة على المستوى البص
األمثلة تدور حول التعرف على األشكال الهندسية كتكوينات محسوسة كلية وليست عناصر            

  ).72-69:  1994البنا، : (لها خصائص جزئية ويتضح ذلك فيما يأتي
  :يق مظهره الكلي وذلك من خالليعطى المتعلم أمثلة للشكل عن طر  - أ
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 .أشكال طبيعية من البيئة وصور فوتوغرافية -

  .رسم بسيط أو شكل تخطيطي أو مجموعة من القصاصات في صورة  أشكال هندسية -
أوضاع مختلفة لشكل ما، مثالً مجموعة متنوعة من المثلثات في اتجاهات مختلفة كمـا               -

 ).1(بالشكل 
 
  
  
  
  
  

  )1(شكل 
  

  : هندسياً بسيطاً عن طريق ينقل شكاليكون أو يرسم أو - ب
إلـخ  ..تكوين أشكال هندسية بعيدان الكبريت أو العصا مثل الخطوط المتوازية أو المربع            -

 ).2(كما بالشكل 

  
  
  

  
  )2(شكل 

  
إنشاء أشكال هندسية عن طريق نقل األشكال الهندسية على ورق منقط أو تتبع مخطـط                -

 )3(الورق كما بالشكل باستخدام السبورة الهندسية أو قصاصات 

  
  
  
  

  )3(شكل 
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  : يتعرف على شكل هندسي ما وذلك عن طريق-ج
و نماذج أو أشكال مصنوعة باليد كما بالـشكل         أمجموعة قصاصات ورقية    لرسم بسيط    -

)4.( 

  
  
  
  
  
  

  
  )4(شكل 

  
  .مجموعة متنوعة من األشكال الهندسية في أوضاع مختلفة -

  
   يسمى األشكال الهندسية-د

  . يلون الزوايا يقرأ هذه الزوايا– يتعرف على الزوايا في شكل ما مثل المثلث فمثالً
  

 يقارن ويصنف األشكال الهندسية على أساس مظهرها الكلي فمثالً يصنف األشـكال             -هـ
  ).5(إلخ كما بالشكل ...الرباعية إلى مربعات ومعينات و

  
  
  
  
  
  

  )5(شكل 
  

ام لغة مناسبة فمثالً المكعـب يـشبه الـصندوق،          يصنف األشكال الهندسية لفظياً باستخد    -و
  .ومتوازي المستطيالت يشبه علبة الكبريت، الزوايا تشبه األركان
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 حل المشكالت البسيطة التي يمكن حلها بتنظيم األشكال أو القياس أو العـد أو القـص                 -ز
  :فعلى سبيل المثال

  ).6(شكل يحدد مساحة قمة صندوق عن طريق عدد الوحدات المربعة كما بال -
  
  
  
  
  

  )6(شكل 
  
 )7(يستخدم مثلثين لعمل مستطيل أو لعمل مثلث آخر كما بالشكل  -

  
  
  
  
  
  

  )7(شكل 
يمكنـه التعـرف    ) البصري  ( مما سبق تخلص الباحثة إلى أن الطالب في المستوى األول           

ــية  ــكال الهندسـ ــى األشـ ــات (علـ ــات ، مربعـ ــستطيالت، مثلثـ ــخ،مـ   ) ... إلـ
  .أو صورتها الشاملة ولكنه ال يستطيع إدراك خصائص هذه األشكال  من حيث مظهرها العام 

  
  Analysisمستوى التحليل   -2 

وفيه يحلل الطلبة األجزاء األساسية فـي الـشكل، ولكـنهم ال يبـادلون بـين األشـكال                  
والخصائص، فمثالً يمكن أن يعرف أن جميع أضالع المربع متساوية وأن كال من قطري المعين               

ولكنهم في نفس الوقت يصعب عليهم إدراك أن كل مربـع هـو             . لعمودي لآلخر هو المنصف ا  
  )91: 2003الحربي، (معين 
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  :خصائص المستوى التحليلي
الخـصائص التاليـة    ) Begg(وبـيج   ) Shaughnessy(شـاغنيزي   يورد عفانة نقالً عن     

  ):5: 2002عفانة، (للمستوى التحليلي 
  .ل المطروحوصف العالقات القائمة بين مكونات الشك -1
  .التعبير عن األشكال الهندسية لفظياً -2
 .مطابقة األشكال الهندسية من حيث خواصها أو العالقات بين مكوناتها -3

 .االستفادة من المصطلحات الهندسية في رسم بعض األشكال الهندسية -4

 .استنتاج بعض خصائص األشكال من خالل اجراء مقارنات معينة -5

 .من األشكال الهندسيةتعميم بعض الخصائص على مجموعة  -6
 

  :أمثلة على المستوى التحليلي
تدور هذه األمثلة حول تحليل المتعلم لألشكال الهندسية إلى عناصرها والعالقات بين هـذه              

  )220 -218: 19995سالمة، (العناصر ومن هذه األمثلة 
  تحديد واختيار العالقات والخصائص بين عناصر شكل معروف   - أ

  .توازي األضالع متطابقين ومتوازين كل ضلعين متقابلين في م -
  .المربع فيه أربع زوايا قوائم واألضالع األربعة متطابقة -

 
  
  
  
استخدام التعبيرات اللفظية الصحيحة للتعبير عـن العناصـر والخـصائص لألشـكال              - ب

  .الهندسية
  .األضالع المتقابلة متطابقة -
  .القطران ينصف كل منهما اآلخر -
 .الزوايا المتقابلة متطابقة -

 .األضالع المتقابلة متوازية -
 
  . مقارنة األشكال طبقاً لخواصها والعالقات بين المكونات-ج
  :مدى االختالف واالتفاق بين المربع والمعين من ناحية -

  .  الزوايا-2     األضالع -1
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طبقاً للزوايا فإن المربع والمستطيل زواياهم االربـع        : وضع بعض القواعد للمقارنة مثل     -
  .قوائم

خدام الجمل اللفظية لوصف األشكال في ضوء       است-د
خصائصها واستخدام ذلك الوصف في رسم بعض تلـك         

  .األشكال
  .صف الشكل الذي أمامك -
  ارسم شكالً هندسياً من خصائصه أن له زوايا وأضالعه األربعة متطابقة وليس مربعاً -

 
 اكتشاف بعض الخصائص ألشكال     -هـ

ت معينة وتعميم تلك الخصائص على مجموعا     
  :من األشكال 

بعد عدد من المحاوالت حيث يتم وضع مثلثين قائمين متطابقين معاً لتكـوين مـستطيل                -
  .يستطيع الطالب اكتشاف أن مساحة المثلث تساوي نصف مساحة المستطيل

بعد عدد من المحاوالت واألمثلة يستطيع الطالب اكتشاف أن الزاوية الخارجيـة عـن               -
  .الداخلتين ما عدا المجاورة لهاالمثلث تساوي مجموع الزاويتين 

 
  
  
  
  
  . وصف مجموعات من األشكال بخاصية واحدة-و
  .المتوازي، المستطيل، المربع والمعين جميعها أشكال رباعية -
  
   اكتشاف خصائص بعض األشكال غير المعروفة لديهم -ز
  .من خالل الرسم والتجريب ما هي خصائص مجموعة األشكال التالية -
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  .بعض المشكالت الهندسية باستخدام بعض المعلومات والخصائص المعروفة  حل -ح
في الرسم المقابل طريقة تنصيف قطعة مستقيمة أثبت أن المثلثين أ م جــ، جــ م ب                   -

  .متطابقان
  
  
  
  
كل، ليس أي من ،     ( صياغة جمل رباعية هندسية صحيحة باستخدام أدوات التعميم مثل           -ط
  ...).بعض
  :دون أن يكون قادراً على...) كل ، بعض،(لتعميمات يستطيع استخدام ا -

ل الطالب عـن تعريـف      أتكوين وصياغة تعريفات علمية صحيحة، فعندما نس       -1
 .متوازي األضالع ال يستطيعون التفرقة بين الشروط الضرورية والكافية

فهم لماذا يكون كل مستطيل متوازي أضالع ولكن ليس كل متـوازي أضـالع               -2
  .مستطيل

فبعـد القيـام    ) فـإن .... إذا كـان  (روابط المنطقية بشكل صـحيح      استخدام ال  -3
مجموع الزوايا الداخلة   (بمجموعات مختلفة من القياسات للزوايا الداخلة للمثلث        

 .لكن ال يستطيعوا إعطاء برهان رياضي صحيح لمثل هذه النظرية) 180ْ

األشكال الهندسـية   مما سبق تخلص الباحثة إلى أن الطالب في هذا المستوى بإمكانه تحليل             
 وبإمكانه حل بعض    ، على أساس خصائصها أو مكوناتها والعالقات المتداخلة بين تلك المكونات         

ولكنه ال يرقـى إلـى      ، المشكالت الهندسية باستخدام بعض المعلومات أو الخصائص المعروفة         
 .في حل المشكالت الرياضية ) إذن ... بما أن (  استخدام البرهان المنطقي 

  
   Informal Deducton) غير الشكلي( االستداللي  شبهالمستوى -3

المتعلم الذي يعمل في هذا المستوى يكون باستطاعته أن يـصوغ التعريفـات الرياضـية               
الهندسية ، كما يقدم أشباه البراهين الهندسية، وذلك من خالل ما يتـوافر لديـه مـن خـواص                   

م بعملية التضمين واإلدخـال، إذ يـستطيع        وخصائص تم اكتشافها في المستوى السابق، كما يقو       
تكوين العالقات المتداخلة بين خصائص الشكل الواحد فعلى سبيل المثال فـي شـبه المنحـرف                
المتطابق الساقين البد أن تكون زاويتا كل من القاعدتين متطابقتين، كما يمكن إدراك ذلـك بـين    

  ويـستطيع   كمازي األضـالع،  األشكال، فالمستطيل متوازي أضالع ألنه يتصف بخواص متـوا        
تحديد الشروط الضرورية، والكافية من الخواص والخصائص الهندسية المتـوافرة لديـه            المتعلم  

 جـ              

  
     أ             م             ب
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أبـو ملـوح،   (عن األشكال الهندسية لتحديد نوعها، ويقدم االستنتاجات البسيطة ويدرك العالقات        
2002 :46.(  

  

  :خصائص المستوى االستداللي غير الشكلي
: 2001عفانـة،   (الخصائص التالية لهذا المـستوى      حدد عفانة    Teppe و   yusuf نقالً عن 

6:(-  
  .تعريف شكل هندسي معين من خالل بعض خصائصه -1
  .كتابة بعض البراهين الهندسية إلثبات صحة نظرية أو قانون هندسي معين  -2
 .التركيز على الخصائص الهندسية األساسية في التعامل مع المسائل الهندسية -3

 . الخصائص الهندسية غير المعروفةاستنتاج بعض -4

 .استنتاج طرق برهنة مختلفة إلثبات صحة مسألة هندسية معينة -5
 

  : أمثلة على المستوى االستداللي غير الشكلي
  : تحديد أقل عدد من الخصائص الكافية لوصف شكل هندسي معين -أ

 الع المتقابلة  قائمة مثالً بخصائص المربعات ومنها أن األض       ء الطالب وذلك من خالل إعطا   
ن من ضمن خصائـصه أن جميـع األضـالع متـساوية            متساوية يرى أنها ليست ضرورية أل     

  ).51: 1997عبدالقادر، (
  

   . صياغة واستخدام بعض التعاريف لمجموعات من األشكال-ب
حيث يتمكن التالميذ من صـياغة تعريـف للـشكل الهندسـي             -

كـون ؟   الموضح وشرح متى يكون هذا الشكل معين ومتى ال ي         
  ).22: 1995،  سالمة(
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إلثبات صـحة القواعـد أو النظريـات        ) ِأشباه براهين   (اإلتيان ببراهين غير شكلية      -ج

  )...،باستخدام الرسوم، الطي، المواد واألدوات الهندسية(
) ب(والزاويـة    )ب(تطابق الزاوية   ) أ(يمكن أن يقول لك الطالب أنه طالما أن الزاوية           -

  )ج(تطابق الزاوية ) أ(فإن الزاوية ) ج(ة تطابق الزاوي
 
  
  
  
وعندما تسألهم لماذا يكون كل مستطيل متوازي أضالع؟ يقولون ألن المستطيل له جميع              -

 وهـي أن زوايـاه      مختلفةخصائص متوازي األضالع إال أن المستطيل يتمتع بخاصية         
  ).221: 1995سالمة، (قوائم 

  
  :الهندسية عن طريق االستنباط اكتشاف خاصية جديدة لبعض األشكال -هـ

فعلى سبيل المثال يستطيع الطالب أن يوضح أن مجموع قياس الـزاويتين الحـادتين فـي                
  .90ْالمثلث القائم الزاوية يساوي 

  90 -180ْ=   مجموع قياس الزاويتين الحادتين
         =90 ْ  

ـ        ويستطيع المتعلم أن يبين إذا       - زاوتين ساوى قياس زاوية في مثلـث مجمـوع قيـاس ال
  .األخريين كان المثلث قائم الزاوية

  )جـ( ق +) أ(ق ) = ب(ق  -
 180ْ=   ) جـ(ق   ) + أ( ق +) ب(ق  -

 .ْ 90) = ب(تكون ق  -

كما يستطيع أن يتوصل عن طريق االستنباط أن مجموع قياسات زوايا الـشكل الربـاعي               
 ات زوايا الشكل الرباعي ن مجموع قياسإْ  وذلك بتقسيمه إلى مثلثين إذ 360الداخلة يساوي 

               180ْ + 180ْ = 360 ْ.  
  
  
إضافة إلى ذلك يمكن أن يصل المـتعلم إلـى أن            -

مجموع قياسات زوايا المضلع الداخلـة يـساوي        
  : لذا فإن180× عدد المثلثات 

 

 ب             أ
      ج             د

  أ
  
  

 ب         جـ
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  ).49-48: 2002أبو ملوح ، (ْ  720 = 180 ×4= مجموع قياسات المضلع المقابل  -
 :رهان استنتاجي لمشكلة هندسيةتكملة ب -د

   180= تكملة برهان أن مجموع زوايا المثلث الداخلة 
  ................... ألنهما2 = 1     
  ................... ألنهما3 = 4     

   180 = 5 + 3 + 2: مجموع الزوايا 
  )222: 1995سالمة، ................                         (ألن

 تخلص الباحثة الى أن الطالب في هذا المستوى يـستطيع أن يوظـف العالقـات                مما سبق 
المتداخلة بين خصائص الشكل الهندسي إلعطاء براهين معينة للوصول إلى حل المسألة الهندسية             

ولكن الطالب في هذه المرحلة ال يفهم المعنى        ، أو استنتاج بعض الخصائص الهندسية الجديدة       ، 
  .الحقيقي لالستدالل 

  
  Formal Deduction level المستوى االستداللي الشكلي -4

المتعلم في هذا المستوى يفهم مغزى االستدالل ، ودور كل مـن المـسلمات والتعريفـات                
يـستطيع التوصـل   والنظريات، والبرهان داخل األنظمة الهندسية المبنية على المسلمات كما أنه         

تها الخاصة، ويميز بين الضروري والكافي لمجموعة       ادلة بين النظريات وحاال   بإلى العالقات المت  
  )52: 1997عبدالقادر، (من الخواص التي تحدد المفهوم، ويمكن له تكوين البراهين 

  
  : المستوى االستداللي الشكليأهداف

  ):6: 2002عفانة، ( الخصائص التالية لهذا المستوى Frerkingيحدد 
  .ظام الهندسيمعرفة المعرفات والالمعرفات في تكوين الن -1
  .إثبات تكافؤ خواص معينة في شكل هندسي ما مع خواص أخرى في شكل آخر  -2
 .استخدامات المسلمات في استنتاج عالقات هندسية معينة  -3

االستعانة بطرق البرهنة الهندسية مثل التناقض أو عكس المعكوس فـي حـل مـسألة                -4
 .هندسية

 .هندسيةاستنتاج عالقات مشتركة بين مجموعة من النظريات ال -5

 .اكتشاف براهين جديدة عن طريق بعض المسلمات -6
 

  
                                       4  

  

                2    3      5                1  
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  :أمثلة على المستوى االستداللي الشكلي
ـ              علـى النظريـات     يوكلها تدور حول برهنة المتعلم من خالل نظام مـسلمي أو افتراض

  )83 -82: 1994البنا، : (والعالقات المتبادلة بين النظريات وذلك كما يلي 
 : في شكل ما، أو في معلومات معطاه فمثالًتحديد المعلومات المتضمنة   -أ 

  .الشكل أ ب ج د متوازي أضالع، ناقش ما تعرفه عن هذا الشكل  -ب 
 .التمييز بين المعطيات والمطلوب إثباته في مشكلة ما  -ج 

  .فمثالً في المشكلة التالية يحدد المتعلم المعطيات والمطلوب إثباته فقط
 ".اقين يمر برأس المثلث العمود المنصف لقاعدة المثلث متساوي الس "

  .إلخ... النظرية– المسلمة –يبين فهمه لكل من التعريف   -د 
  نظرية ؟– مسلمة -أي العبارات اآلتية تعريف: ومدى الحاجة لكل منهما، فمثالً

  ).مسلمة (     حددان خطاً مستقيماً ت أي نقطتين -
  ).تعريف(   النقاط التي تقع على نفس الخط تسمى مستقيماً -
  )نظرية(    ط مستقيم له نقطة منتصف واحدة  كل خ-
   النقطة التي تنصف الخط المستقيم يقال أنها تقسم الخط المستقيم إلى قسمين متساويين -

  ).تعريف(
  -: يوضح فهمه للشروط الضرورية والكافية، فمثالً يبدأ تعريف المربع بـ-
  المربع هو شكل رباعي -
  المربع هو متوازي أضالع -
 المربع هو معين -

 . يتعرف على الحاجة إلى المصطلحات غير المعرفة والتعريفات والمسلمات -هـ

 التعرف على خصائص التعريف المجرد من ناحية الشروط الضرورية و الكافيـة ألي              -و
فمثالً التعرف على الشروط الضرورية والكافية      . تعريف واإلتيان بتعاريف مكافئة لتعريف معين     

  .في تعريف متوازي األضالع
  .و العالقات التي تم التعرف عليها في المستوى الثالثأ إثبات النظريات -ز

ْ  بالبرهان ولـيس بالتجريـب       180= مجموع  الزوايا الداخلة في المثلث       (فمثالً يثبت أن    
  .كما في المستوى الثالث) االستقراء(

ا كان يوجد مثلث     إثبات العالقات المتبادلة بين نظرية ما والعبارات المرتبطة بها مثالً إذ           -ر
 إذا كانت زاويتا قاعـدة      ه أي أن   صحيح متساوي الساقين فإن زاويتي القاعدة متساويتان والعكس      

  .المثلث متساويتين فإن المثلث يكون متساوي الساقين وذلك باستخدام البرهان غير المباشر
  . يقارن بين البراهين المختلفة للنظرية الواحدة-س

  أ                  د
  

 ب                   جـ
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بأكثر من طريقة ثم يقارن بين هذه       ) المثلث المتساوي الساقين    (ية  فمثالً يبرهن المتعلم نظر   
  ).الهندسية االقليدية وهندسة المتجهات(الطرق 
 ابتكار براهين من مجموعات بسيطة من المسلمات باالسترشاد بنظام الهندسة االقليدية            -ش

  .مثالً برهن نظرية في هندسة التحويالت
تقرائي والتفكير االستنباطي في مواقف متنوعة مع ذكر         يميز المتعلم بين التفكير االس     -ص
  .السبب

مما سبق تخلص الباحثة إلى أن الطالب في المستوى االستداللي الشكلي يستطيع أن يميـز               
كما بإمكانه أن يستخدم طـرق      ، بين الشروط الضرورية والكافية للتمييز بين األشكال الهندسية         

وأن يكتشف براهين جديدة عن طريق المسلمات ولكنه        ، ية  هندسية مختلفة في حل المسألة الهندس     
االتـساق بـين مجموعـة مـن        المقارنة بين األنظمة الهندسية المختلفة أو دراسـة         ال يستطيع   
  .المسلمات

  
  ) :Rigor level( المستوى االستداللي المجرد الكامل -5

معروف ومـستخدم   يتمكن طالب هذا المستوى من فهم االستدالل المنطقي المجرد كما هو            
في اثبات النظريات في نظام المسلمات المجرد كما يفهم طالب هذا المستوى العالقات المتداخلـة   
بين المعرفات والالمعرفات والنظريات والمسلمات والنظريات، فالطالب فـي هـذا المـستوى             

أن مفـاهيم   كما  . يستطيع بناء البراهين وليس مجرد تذكرها أو تكملتها كما في المستوى السابق           
  )323: 1995،  سالمة(مثل الشروط الضرورية والكافية مفهومه لدى طالب هذا المستوى 

  
  :خصائص المستوى االستداللي المجرد الكامل

  ) 7: 2002عفانة، ( الخصائص التالية لهذا المستوى smyserيحدد 
ندسـية  إثبات بعض النظريات الهندسية المعتمدة على أنواع مختلفة مـن المـسلمات اله            -1

  .المنتهية إلى الهندسة اإلقليدية أو غير االقليدية
  .اكتشاف مسلمات هندسية من خالل إجراء عمليات مقارنة بين األنظمة المختلفة -2
 .استخدام طرق وأساليب هندسية لبرهنة نظريات معينة -3

 
  ) 54: 1997عبدالقادر، (ويتضمن هذا المستوى المستويات الفرعية التالية 

مـدخل  (لبعض النظريات في مختلف أنظمة المسلمات الهندسـية فمـثالً              بدقة   البرهنة -1
  ).هلبرت في أساسيات الهندسة
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المقارنة بين األنظمة الهندسية المختلفة كالمقارنة بـين الهندسـة االقليديـة والهندسـة               -2
الالقليدية واكتشاف كيف يؤثر التغير في المسلمات على النظام الهندسي الناتج والمبنـي             

  .سلماتعلى الم
المقارنة بين المسلمات الهندسية المختلفة وتحديد مدى استقاللها أو تكـافؤ مجمـوعتين              -3

  .منها

 .ابتكار نظام مسلمي لهندسة يمكن أن تبنى عليه -4

 .ابتكار طرق عامة لحل أنواع أو مجموعات من المشكالت الهندسية المتشابهة -5

  

  األخرى، وذلك لعدة أسـباب     ةاألربعلم يلق هذا المستوى االهتمام الذي لقيته المستويات         
  )226: 995سالمة، (

  .أن فان هايل نفسه ذكر أنه مهتم فقط بالمستويات األربعة   -أ 
ن معظم الهندسات التي تدرس في التعليم العام والجامعات ال تتعدى المـستوى             أ -ب 

  .الرابع
يتعلق هذا المستوى ببناء وبرهنة النظريات واستحداث طـرق جديـدة لبرهنـة              -ج 

 هندسية معينة، وبالتالي فهو ال يناسب طالب المرحلة األساسـية ألنـه             نظريات
 .يتطلب قدرات إبداعية خاصة

 
   properties of the modelخصائص النموذج : ثانيا 

هميـة  أ تصف النموذج، وهذه الخصائص ذات       حدد ثنائي فان هايل بعض الخصائص التي      
ذ القرارات التعليميـة وفيمـا يلـي نعرضـها          خاصة للمربين ألنها تقدم التوجيه واإلرشاد التخا      

  :بالتفصيل
   sequentialالتتابع  -1

عند فهم الهندسة يجب أن يتقدم الفرد في مستويات فان هايل بالترتيب، أي ال ينتقـل الـى                  
المستوى الثالث إال إذا تعدى المستوى األول ثم المستوى الثاني، ولكي يعمل المتعلم بنجاح يجب               

  ).85: 1994البنا، (ستراتيجيات تعلم المستويات السابقة أن يكون قد اكتسب ا
  Advancementالتقدم  -2

واالنتقال من مستوى الى المـستوى      (التقدم يعني االنتقال من مرحلة دنيا إلى مرحلة تليها،          
أي أن التقدم   ) الذي يليه ليس عملية انتقال طبيعية، وإنما يحدث نتيجة تأثير عملية التعليم والتعلم            

 على  هوى إلى مستوى يليه يعتمد على المحتوى المقدم وطريقة التدريس أكثر  من اعتماد             من مست 
  ) 55: 1997عبدالقادر، (السن 
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  Mismatchعدم التوافق 

مية والخبرات التي يقدمها المعلم خالل تدريس بذلك أن األنشطة التعليمية التعلوالمقصود 
لم عند مستوى أدنى من ذلك، وهنا ال يأخذ الهندسة تكون عند مستوى معين، بينما يكون المتع

المتعلم وضعه الطبيعي، وبصورة أخرى إذا كان المعلم يعمل عند المستوى الثالث من حيث 
المادة الدراسية والمصطلحات والرموز والتعبيرات اللغوية ذات العالقة بهذا المستوى والمتعلم 

 عدم التوافق بين المعلم والمتعلم مازال يعمل عند المستوى األول، فيترتب على ذلك حدوث
ويكون المتعلم غير قادر على متابعة العمليات التفكيرية التي يشتغل عليها المعلم في ذلك 

  ).60: 2002أبو ملوح، (المستوى 
  

  Intrinsic and extrinsic components:المكونات األساسية وغير األساسية
توى معين، تصبح أساساً للمواد واألدوات المواد واألدوات التي يطبقها المتعلم في مس

الدراسية في المستوى التالي له، وقد بين فان هايل بأن المتعلم في المستوى األول يدرك الشكل 
الهندسي ككل ولكن ال يتم تحليل الشكل واكتشاف مكوناته وخصائصه إال في المستوى الثاني، 

ن األشكال األخرى كالمثلث والدائرة فالمربع في المستوى األول ينظر إليه كشكل يختلف ع
وغيرها، بينما في المستوى الثاني ينظر إلى خصائصه ومكوناته من حيث العالقات التي تكونه 

  ).22: 2002عفانة، (األضالع، الزوايا، العالقات الجزئية وهكذا : مثل
  

  Linguisticsالمصطلحات اللغوية 

تويات يتميز بمجموعة من مفردات اللغة اللغة هي جزء مهم للتعلم، وكل مستوى من المس
التي تستخدم للتعبير عن المفاهيم الهندسية، واللغة الجديدة تقدم في كل مرحلة تعلم لتوضيح 
ومناقشة األشياء الجديدة للدراسة، أي أن لكل مستوى رموزه ومصطلحاته اللغوية الخاصة 

  ).56: 1997ادر، عبدالق(وشبكة العالقات الخاصة التي تربط بين تلك الرموز 
  

  فإن االنتقال من مستوى معين للذي يليه يتضمن pierri Van Heleوطبقاً لرأي 

التوجيه الحر، ،   explicitationالمعلومات، التوجيه المباشر، الوضوح : خمس مراحل هي

  )92: 2003الحربي،  (المرحلة كالتالي والتكامل ويمكن توضح هذه
تم دراسته، يبة في محادثة حول الموضوع الذي سطليدخل المعلمون وال: المعلومات -1

  . واستخدام اللغة مهم جداً في هذه المرحلة
يسلسل المعلمون أنشطة يقوم الطلبة باكتشافها بطريقة تجعل البنية : التوجيه المباشر -2

  .المتعلمة مألوفة لدى الطلبة
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مناقشة بقليل من المساعدة يبنى الطلبة خبرات وينقحوا مصطلحاتهم ل: الوضوح -3
 .العالقات بين البنى الرياضية

يتعامل الطلبة مع مطالب متعددة المراحل ويكملونها بطرق مختلفة، : التوجيه الحر -4
ويكتسبون خبرات في إعادة حل المتطلبات بمفردهم ويوجدون عالقات واضحة بين 

 . تراكيب األشياء المدروسة

 ،ات في جسد جديد من األفكارالعالقيكون الطلبة قادرين على إدخال ودمج : التكامل -5
 .وتكون مساعدة المعلمين بإعطاء مسح شامل لما يعرفه الطلبة

 
  مميزات النموذج أو سمات النموذج: ثالثا 

  ).95 -94: 1994البنا، (يالحظ مما تقدم أن النموذج له ثالث سمات هي 
  : الجودة  -1

مثالً مبادئ االنتقال يشتمل النموذج على بناء أو تركيب بسيط يوصف بعبارات موجزة، ف
من المستوى األول إلى المستوى الثاني هي نفسها مبادئ االنتقال من المستوى الثاني إلى 
المستوى الثالث وهكذا، وتتضح بساطة التركيب عندما نالحظ ان التعرف على األشكال في 

حدد المستوى األول هو حجر األساس في المستوى الثاني حيث تحلل األشكال الهندسية وي
خصائصها وهذا بدوره أساس المستوى الثالث حيث تتكون عالقات متداخلة بين الخصائص في 
الشكل الواحد وكذلك بين األشكال وهكذا حتى يصل إلى مستوى تكوين البراهين ومستوى برهنة 

 . النظريات في نظم مسلمات مختلفة

  
  Comprehensiveness:الشمولية  -2

 متعلم الهندسة ومهتم بتفسير أسباب الصعوبات التي يشتمل النموذج على جميع ما يخص
تواجه المتعلمين عند تعلم الهندسة، وكذلك مما يمكن عمله للتغلب على هذه العقبات، ويؤكد فان 

 أن النموذج يمكن تطبيقه على جميع فروع الرياضيات، وتقديم أمثلة Van Hiele، 1973هايل 
ى غير الهندسة ، كما طبقت بعض األبحاث نموذج فان تشتمل على تعلم المفاهيم الرياضية األخر

 Fless Mark. A 1988هايل على فروع الرياضيات األخرى مثل دراسة مارسل انوني فليس 
  .في حساب التفاضل والتكامل

  
   Wide Applicability اتساع مجال التطبيق -3

ندا واالتحاد عند محاولة تجريب النموذج في مناهج الهندسة في دول متنوعة مثل هول
السوفيتي، والواليات األمريكية، المملكة العربية السعودية، ظهر بوضوح أن النموذج قابل 
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  .للتطبيق وبسهولة وعلى نطاق واسع
هي األسباب )  التطبيق الواسع– الشمولية –الجودة (ومن الواضح أن هذه الخصائص 

  .الرئيسية لسرعة انتشار وشهرة نموذج فان هايل
  

 من قبل 1989 على معايير مناهج الرياضيات وتقييمها والتي صدرت عام وباالطالع
في الواليات المتحدة نجد أنها تتفق  )   NCTM, 1989(المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات 

تتفق بدورها مع تطور هذه المستويات من منطلق أن ، ومستويات التفكير في الهندسة لفان هايل 
ال إفتطوير ونمو المعرفة الهندسية ال تتم ، مستوى الذي يليه كل مستوى هو متطلب سابق لل

ومن ثم فان نموذج فان هايل المتعلق بمستويات التفكير ، باالكتشاف والنقاش والوصف والتحليل 
   ) .350 : 2005، ابراهيم ( في الهندسة يعد منطلقا لتعليم وتعلم الهندسة 
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  .والمحتوى الرياضيمستويات فان هايل العالقة بين:دراسات المحور األول :أوال •

  .تعقيب على دراسات  المحور األول : ثانيا •

  .غيرات اثر نموذج فان هايل على بعض المت:  محور الثانيلدراسات ا: ثالثا •

 .تعقيب على دراسات  المحور الثاني: رابعا •

 .تعقيب عام على الدراسات السابقة: خامسا •
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   العالقة بين مستويات فان هايل والمحتوى الرياضي:  المحور األول دراسات: أوال

   ):2002( عفانة دراسة -1
 الرياضيات المطور للصف السادس األساسي في  محتوىالى تقويم" هدفت هذه الدراسة

تملت عينة الدراسة على وحدتين وقد اش" فلسطين في ضوء مستويات التفكير الهندسي لفان هايل 
للهندسة من الجزئين األول والثاني من كتاب الرياضيات المطور للصف السادس األساسي في 

تلميذا وتلميذة من الصف السادس األساسي ) 1555(كما اشتملت عينة الدراسة على ، فلسطين 
 واحد فقط من كل وتم تطبيق اختبار التفكير الهندسي لفان هايل على صف، بمحافظات غزة 

حيث تم اختيار صف واحد من كل مدرسة ، مدرسة ابتدائية أو مشتركة وقع عليها االختيار 
وقام الباحث باعداد بطاقة لتحليل محتوى موضوعات الهندسة في ، بالطريقة العشوائية البسيطة 

ويات حيث اشتملت هذه البطاقة على المست، الجزئين المقررين على تالميذ الصف السادس 
 فقرة 20كما أعد الباحث اختبار للتفكير الهندسي يشمل ، الخمسة للتفكير الهندسي عند فان هايل 

وأظهرت نتائج الدراسة أن ، تقيس في مجموعها مستويات التفكير الهندسي لفان هايل 
، %7,12:البصري ( موضوعات الهندسة في الجزء األول اشتملت على أربع مستويات وهي  

والمجرد ، % 6 ,3:االستدالل الشكلي ، % 39 ,7:االستدالل غير الشكلي ، %3,41:التحليلي
حيث أن تقديم ، وهذه النسب تتعارض مع الكثير من الدراسات التربوية في هذا المجال ، %) 0:

أي موضوعات هندسية في المستوى االستداللي أو غير الشكلي لتلميذ الصف السادس األساسي 
حيث أن تالميذ الصف السادس األساسي يستطيعون ، تفق و قدراتهم التفكيرية في الهندسة ال ي

أما في الجزء الثاني من ، التعامل مع العمليات المجردة بعد سن الثانية عشر طبقا لنظرية بياجيه 
صري الب: منهاج الرياضيات فكانت النسبة المئوية لمستويات التفكير الهندسي لفان هايل كما يلي 

 0:االستداللي الشكلي ،  % 32  ,9:االستداللي غير الشكلي ،  % 11التحليلي ،  % 56 ,1:
وهذا يعني أنه في الجزء الثاني كان التركيز على المستوى ،  % ) 0: المجرد الكامل، % 

وهذا يشير الى أن التنظيم المنهجي لمستويات التفكير ، البصري بصورة أكبر من الجزء األول 
حيث كانت نسبة المستوى البصري في الجزء األول ، دسي قد جاءت بصورة معكوسة الهن

بينما لوحظ أن االهتمام بالمستوى  % 56 ,1بينما كانت نسبته في الجزء الثاني،  % 7,12
وهذا يشير ، التحليلي كانت نسبته أقل في الجزء الثاني عن المستوى االستداللي غير الشكلي 

هرمي في مستويات فان هايل في الجزء الثاني من منهاج الرياضيات الى عدم وجود تسلسل 
ثم ، اذ ينبغي أن يكون التركيز على المستوى التحليلي بدرجة أكبر في الجزء الثاني ، المطور 

وأظهرت نتائج الدراسة أن عينة ، على المستوى االستداللي غير الشكلي بدرجة أقل وهكذا 
وأوصى الباحث بضرورة اعادة النظر في تنظيم ، صري فقط البحث قد تجاوزوا المستوى الب
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موضوعات الهندسة في الجزئين األول والثاني لمنهاج الرياضيات المطور للصف السادس 
  .بحيث يتم توزيع موضوعات الهندسة بصورة هرمية ، األساسي في فلسطين 

  
  ):1997( دراسة عبدالقادر -2

 األشكال الهندسية وخواصها لدى الطالب معلمي هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مدى فهم
الرياضيات وعالقته بمستويات فان هايل للتفكير الهندسي، والتعرف إلى مظاهر سوء فهم 
الطالب لألشكال الهندسية وخواصها ودراسة العالقة بين فهم األشكال الهندسية وخواصها 

 كما سعت لوضع المعالجة المقترحة ، ومستويات التفكير الهندسي لديهم مقاسه باختبار فان هايل
لتنمية فهم األشكال الهندسية وخواصها لدى الطالب معلمي الرياضيات وقد استخدم الباحث 
المنهج الوصفي وذلك لتوفير معلومات عن مدى فهم الطالب معلمي الرياضيات األشكال 

لتجريبي وذلك الهندسية وخواصها كما استخدم المنهج التجريبي وذلك من خالل التصميم ا
للوقوف على فاعلية استخدام المعالجة في تنمية فهم األشكال الهندسية وخواصها لذا فقد اختار 

 طالب وطالبة من طالب الفرقة الرابعة، شعبة 360الباحث عينتين األولى وصفيه مكونة من 
ن شمس، والعينة الرياضيات في كلية التربية باإلسكندرية ودمنهور وكلية التربية وكلية البنات عي

 وطالبة من طالب الفرقة الرابعة شعبة الرياضيات في كلية ا طالب114الثانية تجريبية مكونة من 
هم األشكال اختبار ف: التربية باإلسكندرية وقد اعتمد الباحث في دراسته على أداتين أساسيتين هما

دسي بعد ضبطه وتعريبه وقد عداد الباحث واختبار فان هايل للتفكير الهناالهندسية وخواصها من 
كشفت الدراسة تدني نسبة الكفاءة المتعلقة بفهم األشكال الهندسية وخواصها لدى الطلبة معلمي 

 ومستويات التفكير الرياضيات، كما أن معامل االرتباط بين فهمهم لألشكال الهندسية وخواصها
فت المعالجة المقترحة  على الترتيب واتص0.33، 0.35 إذ بلغ هذا العامل  الهندسي ضعيف

  . لتنمية فهم األشكال الهندسية وخواصها بالفاعلية في هذا المجال
  
  )(Moody ,1997 دراسة مودي الن -3

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مستويات الطالب من خالل تطبيق اختبار في الهندسة 
 وقد تم ذلك  ،ب للهندسةطبقاً لنموذج فان هايل وذلك لكي يستخدمه المعلمون في تقويم فهم الطال

لمستويات فان هايل الهندسية،  ووضع ) مودي(من خالل إنشاء برنامج حاسوب وهو برنامج 
كل طالب حسب مستواه طبقاً لمستويات فان هايل في التفكير الهندسي، وقد تكونت أداة هذه 

ل أسئلة في شك)  سؤال19+ مثال واحد( فقرة 20الدراسة من هذا االختبار والمشتمل على 
 37( إجابة 120وقد اشتمل أيضاً على ) الخطأ والصواب، اختيار من متعدد(موضوعية 

وقد أجريت )  للمستوى الرابع14 للمستوى الثالث، 34 للمستوى الثاني، 35للمستوى األول، 
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من ثالث )  ذكور78 إناثا، 76( طالباً يدرسون الهندسة 154الدراسة على عينة مكونة من 
ة في أركانس حيث أنهم تقدموا لهذا االختبار في معامل الحاسوب التابعة لمدارسهم مدارس ثانوي

من % 88.3ومن خالل معالجة البيانات كشفت النتائج أن ، % 70ولقد حدد مستوى النجاح 
الطلبة قد تالءموا مع مستويات نموذج فان هايل، وقد أظهرت النتائج أن مستويات فان هايل 

هم الطالب للهندسة، وبالتحليل اإلضافي لم تظهر أي فروق ذات داللة تعرض فواصل دقيقة لف
إحصائية في درجات تحصيل الطالب على االختبار يعزى إلى عامل الجنس أو السن، وقد 

وذلك في تقرير مناسبة )  ذكور 94.87إناث،  % 81.58( أيضاً فروق جنسية هامة لوحظ
  .الطالب لنموذج فان هايل مقارنة بالطالبات

  
  (Shawa,1996)دراسة شوا  -4

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام برامج الكمبيوتر الجاهزة في تدريس الهندسة 
يل، وكذلك استكشاف العالقة اعلى تطور مستويات التفكير الهندسي اعتماداً على نموذج فان ه

 لعملية التدريس وتم في بين مستوى أداء التالميذ ومستويات فان هايل للتفكير الهندسي كنتيجة
هذه الدراسة تدريس موضوعات هندسية مثل المثلث القائم الزاوية والمثلث المتساوي األضالع 

  .والمثلث المتساوي الساقين
كانت هذه الدراسة عبارة عن ثالث دراسات حالة حيث تم تطبيقها على ثالثة تالميذ فقط 

ن هايل للتفكير الهندسي لدى كل منهم من خالل ثم تحديد مستويات فا،من ذوي القدرات المختلفة 
   ) .         280 :2001، الصادق ( مقابالت اكلينيكية عالجية 

                                                                                                         
 (Fetsmons ,1995) دراسة فيتسمونز -5

أزواج التالميذ المتعاونة ومستويات فان هايل الدراسة إلى معرفة العالقة بين هدفت هذه 
وقد تم تقسيم . ج الكمبيوتر في الهندسة ثالثية األبعادواألداء الهندسي وذلك من خالل برام

التالميذ إلى مجموعتين األولى تجريبية واألخرى ضابطة وتم تقسيمهم داخل كل مجموعة إلى 
أزواج متعاونة بعضها متجانس وبعضها غير متجانس بناء على مستويات فان هايل، وتم 

بيوتر ودرست المجموعة الضابطة نفس التدريس للمجموعة التجريبية باستخدام برامج الكم
  .موضوع الحجوم بالطريقة العادية

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق كبيرة في التحصيل لصالح المجموعة التجريبية كما 
توصلت الدراسة إلى أن األزواج الذين كانوا في نفس مستوى التفكير أو األزواج الذين يفصل 

التفكير حققوا نتائج أفضل من التالميذ الذين كان بينهم وبين بينهم مستويان أو أكثر من مستويات 
  .أقرانهم مستوى تفكير واحد فقط
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 الدراسة الى أن أزواج التالميذ يجب أن يكونوا في نفس المستوى أو يفصل بينهم أوصت
أكثر من مستوى تفكير، كما توصلت الدراسة إلى ان التالميذ األقل في مستويات فان هايل أكثر 

  ).279: 2001الصادق، ( إيجاد حجوم األشياء دية للخطأ عنقابل
  
 )(Mass,1994 ماس  دراسة-6

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر المعلومات الهندسية األولية لدى التالميذ واألنظمة 
  .التدريبية المستخدمة على التحصيل وعالقتها بمستويات فان هايل

لى ثالث مجموعات من التالميذ اعتماداً على  تالميذ إ9وتم تقسيم العينة التي تكونت من 
معلوماتهم الهندسية السابقة، ولقد وضح هذا التقسيم مستوى فان هايل العام لدى التالميذ داخل 
المجموعات، مما يؤكد إلى وجود عالقة مباشرة بين المعلومات الهندسية السابقة ومستويات فان 

  . هايل
 التي تضم التالميذ ذوي المستوى األقل في –الثة وأشارت النتائج إلى أن المجموعة الث

 واجهت مشاكل حادة فيما يتعلق بالتحصيل، أما المجموعة الثانية ذات –المعلومات السابقة 
المستوى المتوسط فقد وصلت بصورة سريعة إلى تحصيل المعلومات الهندسية الجديدة وبدا 

 فكانت أفضل األولى، أما المجموعة جميع التالميذ عند مستوى فان هايل األول أو الثاني
  . المجموعات وتقدمت إلى المستوى الثالث من مستويات التفكير الهندسي لفان هايل

الدراسة بضرورة استخدام المحسوسات واألشياء اليدوية إلعداد الطالب بصورة جيدة وأوصت 
الصادق . (ي رسميفيما يتعلق بمستويات فان هايل للتفكير الهندسي قبل البدء في منهج هندس

،2002 :278.(  
  
  )(Roberts,1996 دراسة روبرتس -7

 العالقة بين مستويات التفكير الهندسي لفان هايل وبعض التعرف الىهدفت هذه الدراسة 
معلم ) 103( ، وقد تكونت عينة الدراسة من المرحلة االبتدائية قبل الخدمةالمتغيرات لدى معلمي 

 التابعين لجامعة والية داين في الواليات المتحدة األمريكية، من معلمي المرحلة االبتدائية
ولتحقيق غرض الدراسة استخدم الباحث اختبار الهندسة لفان هايل واستبيان من إعداد الباحث 
لقياس وجهات نظر المتعلمين حول تعلم الرياضيات وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن الخلفية 

 المعلمين في مساقات الرياضيات لها عالقة ايجابية مع الرياضية التي قيست عن طريق درجات
عدد : مجموعة درجاتهم في اختبار فان هايل للتفكير الهندسي، كما أن المتغيرات المستقلة وهي
  . المتعلمين في الصف، التنافس، الجنس، ليس لها عالقة بمستويات فان هايل للتفكير الهندسي
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  ):1994( دراسة مخلوف -8
 المستقبل وذي يصل إليه معلملدراسة إلى معرفة مستوى التفكير الهندسي الهدفت هذه ا

للمرحلة االبتدائية طبقاً لنموذج فان هايل وكذلك تأثير برنامج إعداد معلمي المستقبل للمرحلة 
االبتدائية على مستوى التفكير الهندسي طبقاً لنموذج فان هايل وأيضاً مستوى التفكير الهندسي 

يه معلمي المستقبل للمرحلة المتوسطة والثانوية طبقاً لنموذج فان هايل، وقد تكونت الذي يصل إل
 طالب من الطالب الملتحقين بشعبة الرياضيات بكلية المعلمين بالمدينة 105عينة الدراسة من 

المنورة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك من طالب السنتين الثالثة والرابعة بكلية التربية 
 وقد كان عدد الطالب الذين أدوا االختبار -جامعة الملك بن عبد العزيز–ينة المنورة بالمد

طالباً في السنة الرابعة، وقد تكونت أداة ) 32(طالبا في السنة الثالثة، ) 29(طالباً منهم )61(
  الدراسة من اختبار في مستويات التفكير الهندسي طبقاً لنموذج فان هايل وهو من إعداد الباحث،

وقد أظهرت الدراسة أن جميع الطالب لم يصلوا إلى درجة اإلتقان في أي مستوى من مستويات 
كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نسبة ، التفكير الخمسة 

وبين نسبة الذين وصلوا إلى درجة اإلتقان ، الذين وصلوا إلى درجة اإلتقان في كلية المعلمين 
حيث كانت الفروق ، ماعدا المستوى األول لفان هايل ، كلية التربية في جميع المستويات في 
 لصالح كلية المعلمين وقد أوصت الدراسة واضعي مناهج التعليم 0.05 داللة مستوى  عنددالة

العام بوجوب وضع مقررات الهندسة بطريقة تتفق مع خصائص التفكير الهندسي وربطها 
  . بمستويات فان هايل

  
  ): 1990( دراسة سالمة -9

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مستويات فان هايل للتفكير الهندسي في مناهج 
الرياضيات بالمرحلتين االبتدائية والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، ودراسة مستويات 

ت عينة الدراسة لذا فقد شمل، األداء العقلي لتالميذ تلك المراحل في بعض اختبارات فان هايل 
 فصالً ابتدائياً ومتوسطاً وقد كانت أداة الدراسة 18 من خمس مدارس موزعين على اً طالب402

عبارة عن ثالثة اختبارات موضوعية مقننة للمستويات الثالثة األولى لفان هايل من إعداد 
 نتائج  وقد أظهرت ،الباحث وقد استعان الباحث ببعض مفردات اختبارات فان هايل األصلية

الدراسة أن مناهج المرحلة االبتدائية تتناسب وتنطبق عليها بعض مستويات فان هايل خاصة 
األول والثاني أما المرحلة المتوسطة فقد اختلفت المحتويات في موضوعات الهندسة بشكل 

 مع ما هو متعارف عليه عالمياً، وفيما  االستدالل  شبهيخالف مستويات فان هايل خاصة مستوى
علق بمستويات األداء العقلي للتالميذ في بعض اختبارات فان هايل وجد أن بعض مستويات يت

التالميذ كان أداؤها متناسباً وأن البعض اآلخر كان  دون المستوى المطلوب وأظهرت الدراسة 
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أيضاً أن هناك تناقض واضح بين مستوى األداء العقلي للطالب ومستوى تصميم المناهج فيما 
تويات فان هايل، أوصى الباحث إلى ضرورة إعادة النظر في التصميم المنهجي يتعلق بمس

  . لموضوعات الهندسة بحيث تراعى النسبة الطبيعية لكل مستوى من مستويات التفكير
  

  )(Stover1990 دراسة ستوفر -10
 الكشف عن العالقة بين القدرة االستنتاجية لدى الطالب ومستويات هدفت هذه الدراسة

 وقد تكونت عينة .ايل ومدى ارتباط ذلك بتحصيل الطالب في كتابة البرهان الهندسيفان ه
والذين يدرسون ، من طالب المدرسة الثانوية في مدينة نيويورك  طالب) 104(الدراسة من 

  . طالباً) 49(طالبة و) 55(الهندسة وكانت تلك العينة مكونة من 
إلضافة إلى اختبار التفكير الهندسي لفان هايل، وقد وقد استخدم الباحث اختباراً في البرهان، با

 ارتباط مستوى تحصيل كتابة البرهان الهندسي لدى أفراد العينة  الىتوصلت نتائج هذه الدراسة
بمستويات فان هايل، كما أن القدرة االستداللية لها عالقة جوهرية بمستويات فان هايل أيضاً 

فان هايل عند تدريب الطالب على كتابة البرهان وأوصى الباحث بضرورة مراعاة مستويات 
  . الهندسي

  
  )(Crowley,1989 دراسة كراولي -11

 التعرف إلى مستوى التفكير الغالب عند الفرد تبعاً لنموذج فان هايل اسةهدفت هذه الدر
  . لنمو التفكير الهندسي في موضوع األشكال الرباعية

 طالباً لالختبار 13ختبار االستطالعي،  طالباً لال14وقد تكونت عينة الدراسة من 
 طالباً في الصف الثاني 51 طالباً في الصف التاسع، 50الميداني، قد تم تطبيق االختبار على 

عشر وقد تكونت أدوات الدراسة من األسئلة والعبارات واالختبار االستطالعي واالختبار 
أن هناك ارتباط ضعيف بين مستوى  وقد أظهرت نتائج الدراسة  ،الميداني واالختبار النهائي

الصف الدراسي واإلتقان  في المستوى األول والثاني والثالث، ويرجع قليل من االختالف الكلي 
في مستويات اإلتقان إلى االختالف في مستوى الصف الدراسي كما يرجع قليل من االختالف 

  . ويات فان هايل عند الطالبفي األداء على االختبارات التحصيلية إلى االختالف في تحديد مست
  

  )(Sharon,1989 دراسة شارون -12
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة العالقة بين كل من التحصيل في الهندسة وكتابة البرهان 

) 241(الهندسي ومستويات فان هايل وقد اختار الباحث لتحقيق هذا الغرض عينة مكونة من 
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لواليات المتحدة األمريكية، وتكونت أدوات مدرسة في خمس واليات في ا) 11(طالباً من 
الدراسة من اختبار البرهان الهندسي، واختبار التحصيل في الهندسة، باإلضافة إلى مقياس فان 

  . هايل للتفكير الهندسي
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ارتباطيه بين مستويات فان هايل وكل من 

 على 0.6، 0.5لهندسي حيث بلغ معامل االرتباط بينهما التحصيل الهندسي وكتابة البرهان ا
التوالي، كما أشارت الدراسة إلى وجود تدرج واضح في مستويات فان هايل لدى أفراد العينة، 
حيث أن الطالب الذين يقعون تحت المستوى الثالث لفان هايل غير قادرين على عمل براهين 

ب في المستوى الثالث استطاعوا إجراء بعض هندسية تعتمد على الذاكرة، في حين أن الطال
البراهين القصيرة، بينما الطالب الذين يقعون في المستوى الرابع والخامس لفان هايل كان يجب 
عليهم عمل براهين شكليه، إال أن الدراسة لم تؤكد ذلك حيث كانت براهينهم الهندسية مقتصرة 

  .على نفس براهين طالب المستوى الثالث
  

  )(Henderson,1988ة هندرسون  دراس-13
عند مدرسي لفان هايل  التفكير الهندسي التعرف الى مستوياتهدفت هذه الدراسة 
ودراسة العالقة بين فهمهم للهندسة وبين أنواع األسئلة ) قبل الخدمة(رياضيات المرحلة الثانوية 

ى تكييف التدريس، وقد التي يسألونها باإلضافة إلى بحث العالقة بين فهمهم للهندسة وقدرتهم عل
 رياضيات قبل الخدمة، وتكونت أداة الدراسة من تسجيل كونت عينة الدراسة من خمسة مدرسيت

بعض المالحظات على شريط فيديو أثناء تدريس مادة الهندسة للمرحلة الثانوية وقد تمت عملية 
تم تحليل المالحظة لخمسة طالب أثناء دراسة جزء من مقرر طرق تدريس الرياضيات وقد 

لطالب المدرسة ) عينة البحث(شرائط الفيديو للحصول على األسئلة التي سألها المدرسون 
 وقد  ،الثانوية، كذلك الحصول على دالئل عن القدرة على تكيف التعليم في اللحظات الحرجة

 أظهرت النتائج أن التفكير الهندسي عند مدرسي الرياضيات قبل الخدمة كان متفاوتاً حيث وصل
 اثنان أحد المدرسين إلى المستوى الثاني لفان هايل ووصل آخر إلى المستوى الثالث بينما وصل

 إلى المستوى الرابع ووصل الخامس إلى المستوى الخامس، وأظهرت الدراسة أن هناك منهم
 وقد أوصت الدراسة إلى إعادة  ،عالقة بين استيعابهم للهندسة وقدرتهم على تكييف التدريس

ي مقررات الهندسة بالمراحل التعليمية المختلفة وتنظيمها في تتابع طبقاً لمستويات النظر ف
مختلفة وخاصة من حيث التفكير الهندسي، وكذلك توعية معلمي الرياضيات بالنماذج التعليمية ال

 مراحل تعلمها، حيث يمكن اختيار الطرق الفعالة لتدريس الهندسة  وخصائصها،مستوياتها 
  . ميذ حسب مستوى تفكيرهوتوجيه كل تل
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  (Fless,1988) دراسة  فليس-14
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مدى فهم الطالب مفاهيم حساب التفاضل والتكامل 
والتعرف إلى أنواع الصعوبات واألخطاء التي تتكون لدى الطالب فيما يتعلق بمحتوى حساب 

 83 طالباً للسنة الرابعة بالجامعة، 76 من التفاضل والتكامل لذا فقد اختار الباحث عينة الدراسة
طالباً في الفصل الدراسي األول لحساب التفاضل والتكامل والمشتقات، وقد كانت أداة الدراسة 
عبارة عن اختبارات في النهايات والمشتقات بحيث يقيس فهم الطالب للمستويات األربعة األولى 

 ذي خمسة مستويات تشبه مستويات فان هايل  وقد استخدم الباحث نموذج، فان هايل من نموذج
 وقد توصلت الدراسة إلى أن أداء الطالب ال يصل إلى المعيار  ،في الهندسة وذلك لتقويم الطالب

المطلوب في مستوى معين من مستويات النموذج إال إذا وصل أداءه في المستوى األقل منه إلى 
 4، 3ي يصل إلى المعيار المطلوب للمستويين المعيار المطلوب لكل منهما، وقد كان األداء الذ

  .نادراً
وبالنسبة للصعوبات فقد أظهرت الدراسة أن الصعوبات التي ظهرت في إجابات الطالب 

 تبعاً لمستويات يزينن الطالب المتمعلى االختبار صنفت بأنها صعوبات وأخطاء شائعة حتى بي
  .النموذج

  

  )(Lorry,1988 دراسة لورى -15
لدراسة إلى إمكانية تقديم نموذج فان هايل للتفكير الهندسي كإطار عمل لتقديم هدفت هذه ا

مفاهيم المساحة والمحيط عند التالميذ في سن التاسعة عن طريق التقويم الكيفي، باإلضافة إلى 
  .إمكانية التدريس لتحسين هذه المفاهيم وانتقالها إلى مواقف جديدة

الصف الثالث والصف (اسعة ميذاً في سن التتل) 18(وقد تكونت عينة الدراسة من 
  .)الرابع

  : وقد تم إتباع عدة خطوات

تزويد التالميذ بمجموعة من األنشطة أثناء المقابالت الشخصية وقد تم استخدام المستويات 
 المستوى    ،المستوى االستداللي ، المستوى البصري، التحليلي، شبه االستداللي(الخمسة لفان هايل 

  : ، لتحديد ما إذا كان التالميذ يظهرون استعداداً لالنتقال إلى المستوى التالي)لكامل المجرد ا
  .تدريس كل تلميذ ثالث ساعات تقريباً خالل أسبوعين -
شملت الدراسة تالميذ الصفين الثالث والرابع علماً بأن تالميذ الصف الثالث لم يدرسوا من  -

تحديد ما إذا كان التدريس القبلي القائم على قبل أي تعليم عن مفهومي المساحة والمحيط، ل
 أساس الكتاب المدرسي يعتبر من العوامل التي أثرت في المستوى األول للتفكير عن التالميذ

  .وفي انتقاله إلى المستوى التالي
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 :وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية

  .جميع تالميذ الصف الثالث كانوا في المستوى األول -1
ي الصف الرابع من الوصول إلى مستوى التفكير الثاني من مفهومي تمكن تلميذان ف -2

مساحة سطح ومحيط المستطيل في حين لم يتمكن باقي تالميذ الصف الرابع من 
  .الوصول إلى المستوى الثاني

كان التقدم في التدريس مشابهاً عند كل من المجموعتين حيث أظهر معظم تالميذ  -3
 لالنتقال إلى مستوى أعلى، وأظهر تلميذان في كل صف الصفين الثالث والرابع استعداداً

بداية فهم في المستوى الثالث، وذلك بفهم العالقات المتداخلة بين القوانين وخصائص 
 .األشكال الهندسية

يمكن اإلفادة من نموذج فان هايل كأداة لتعليم وتقويم مفاهيم المساحة والمحيط، حيث  -4
ير الهندسي عن طريق تعليم هذه المستويات بما تشتمل يمكن أن يتم تعليم مستويات التفك

تقديم المعلومات،  (يعليه من مستويات فرعية وذلك بإتباع مستويات األداء التدريس
الموجة، التوضيح، العرض الحر، التكامل، ويمكن استخدام نموذج فان هايل  العرض

 .لتحديد مستوى التفكير الهندسي لدى الطلبة
 

  )(ChaiyaShang,1987شنج  دراسة تشايا -16
 مستويات التفكير الهندسي والقدرة على تكوين البراهين التعرف الىهدفت هذه الدراسة 

طالباً وطالبة من طلبة الصف السادس ) 3074(، وتكونت عينة الدراسة من  لدى الطلبة الهندسية
يق اختبارين مدرسة من مدارس شرق تايالند وقد تم تطب) 12(إلى الصف التاسع مسجلين في 

اختبار مستويات التفكير الهندسي لفان هايل، واختبار البرهان الذي : على عينة الدراسة وهما
لطلبة الصف التاسع، وذلك لقياس مستوى التفكير الهندسي والقدرة ) CDSSG(أعده مشروع 

  .على تكوين البرهان
تاسع كانوا وأظهرت الدراسة أن معظم الطلبة في كل صف من صفوف السادس حتى ال

في المستوى األول من مستويات فان هايل للتفكير الهندسي، وأنه لم يوجد نمو في مستويات فان 
هايل لدى الطلبة من الصف السادس حتى التاسع، بينما وجد نمو بسيط في مستويات فان هايل 

  .من الصف السابع إلى الثامن، ومن الثامن إلى التاسع لدى الطلبة
  

  )(Burger and Shaughessy,1986 جروري وب دراسة شوجنس-17
هدفت هذه الدراسة إلى قياس فاعلية مستويات فان هايل في وصف عمليات التفكير لدى 
التالميذ في المهام الهندسية، ومدى إمكانية وصف هذه المستويات إجرائياً عن طريق سلوك 

 طالباً من خمس مناطق 45التالميذ ولتحقيق هذا الهدف فقد اختار الباحث عينة الدراسة من 
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تعليمية في ثالث واليات أمريكية، وقد تم اختيار الطالب لعمل المقابلة قبل وأثناء وبعد مقرر 
 90 -40الهندسة، وتكونت أدوات الدراسة من مقابالت عالجية مسجلة صوتياً مدة كل منها 

 أعمال 8ابالت من دقيقة، وقد تم إجراء مقابالت عالجية للطالب عينة البحث، وتكونت المق
تعالج األشكال الهندسية واشتملت على رسم األشكال وتعريفها وتحديدها وتصنيف األشكال، 
وعمل براهين شكلية وقد صممت هذه األعمال لتعكس خصائص مستويات فان هايل، وقد 
أظهرت نتائج الدراسة عن أن مستويات فان هايل مفيدة في وصف عمليات تفكير الطالب في 

ة الخاصة باألشكال متعددة األضالع وأنه يمكن وصف هذه المستويات إجرائياً عن طريق األنشط
سلوك التالميذ وكان هناك اتفاق على أن هذه المؤشرات دقيقة كما أنه من الممكن وضع 

  .مواصفات مدعمة للمستويات عن طريق سلوك الطالب إذا استخدمت أنشطة هندسية أخرى
  

  )(Sharon,1983 دراسة شارون -18
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى ارتباط مستويات التفكير الهندسي لفان هايل 

طالباً من ) 1520(بالتحصيل في محتوى الهندسة وكتابة البرهان، وتكونت عينة الدراسة من 
مدرسة تقع في خمس واليات بأمريكا تمثل مختلف ) 11(فصالً يدرسون الهندسة في ) 74(

 أدوات جنسيات واشتملت الدراسة على ثالثة واالقتصادية من مختلف الالمستويات االجتماعي
اختبار التفكير الهندسي لفان هايل، اختبار تحصيلي في الهندسة، واختبار البرهان، : وهي

من الطالب الذين درسوا البرهان في مقررات الهندسة ليس %  30وتوصلت الدراسة إلى أن 
 ولم توجد اختالفات بين الجنسين في التحصيل أو كتابة ،لديهم الكفاءة في كتابة البرهان 

البرهان، وأوصى الباحث بضرورة إجراء المزيد من األبحاث لتحديد وتصنيف التداخل بين 
  .ل في مادة الهندسةيمستويات فان هايل والتحص

  
 ( U*siskin, 1982) دراسة يوزيسكن - 19 

يات فان هايل والتحصيل في مادة هدفت هذه الدراسة التعرف إلى العالقة بين مستو
 طالب من الملتحقين بمقرر 2699الهندسة بالمدرسة الثانوية، وقد تكونت عينة الدراسة من 

 1392 منها  مدرسة في مدينة شيكاغو بالواليات المتحدة األمريكية13الهندسة لمدة عام في 
 سنة وكان 20 -11إناث وتراوحت أعمار الطالب ما بين %) 48.8 (1307كور،  ذ %)51.6(

 سنة وقد اشتملت أدوات الدراسة على أربعة اختبارات هي اختبار 17 -14منهم ما بين % 96
االلتحاق بمقرر الهندسة واختبار التفكير الهندسي لفان هايل واختبار التقويم الشامل في الهندسة 

ون في المستوى واختبار في البرهان، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن غالبية الطالب يقع
األول والثاني في الهندسة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن االرتباط بين مستويات فان هايل 
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والتحصيل الهندسي كان دال إحصائيا، وأن مستوى فان هايل يعتبر مؤشراً جيداً في توقع النجاح 
الثالث على في البرهان وقد توصلت الدراسة أيضا إلى أن الطالب الذين لم يصلوا للمستوى 

  .% 50األقل تكون فرصهم للنجاح في مقرر الهندسة الذي يعتمد على البراهين 
  

  )(Maybery,1981 دراسة ما يبرى -20
المستوى البصري، ( هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستوى التفكير الهندسي لفان هايل 

) ، المستوى المجرد الكامل  المستوى االستداللي  ،تدالليالمستوى التحليلي ، المستوى شبه االس
يستطيع الطلبة الوصول للمعيار المطلوب :  لدى الطلبة ومن ثم التحقق من صحة الفرض اآلتي

  . في نفس المستوى الذي هم عليه في جميع المفاهيم الهندسية
طالباً وطالبة من الملتحقين في كلية جورجيا ويدرسون ) 24(وتكونت عينة الدراسة من 

كان من شروط االلتحاق بالفصل االشتراك في المقابالت، ولم يستطع خمسة من علوم، والمادة 
طالبة ) 18(الطلبة عينة الدراسة حضور المقابالت، وبذلك كانت عينة الدراسة مكونة من 

  . درسوا الهندسة في المرحلة الثانوية) 13(وطالب واحد، منهم 
الستخدام في كتب الرياضيات وقد تم اختيار سبعة من المفاهيم الهندسية الشائعة ا

بالمرحلة االبتدائية، وقد تم إعداد سؤال واحد لكل خاصية في كل مفهوم من األربعة مستويات 
األولى لفان هايل، أما أسئلة المستوى الرابع فكانت عامة وموضوعاتها مستقلة، وكان مجموع 

ة لمدة ساعة، وعرضت  سؤاالً، تمت مقابلة كل طالب مرتين، كل مقابل128عدد األسئلة هو 
األسئلة على الطلبة على ورق مقوى، وسجلت المقابالت صوتياً، واستخدمت بطاقات تصحيح 

  .لترتيب االستجابات
  : وقد أظهرت الدراسة عدة نتائج

من نماذج اإلجابة لم يصل إلى المعيار المطلوب في أي من المستويات حتى % 13 -1
  .عةالمستوى األول وهذه النتيجة لم تكن متوق

يوجد اختالف في المستويات التي تحققت بين الطلبة الذين درسوا هندسة المدرسة  -2
  .الثانوية، والذين لم يدرسوها

) 30(نموذجاً من نماذج اإلجابة أعلى مستوى فيها هو المستوى األول أو أقل، ) 68( -3
قدمها الطلبة الست الذين لم يدرسوا مقرر الهندسة، ومع ذلك فمن %) 44(منهم أي 

الواحد والتسعين نموذجاً إجابة التي قدمها الطلبة الذين درسوا الهندسة وصل 
 .منهم إلى تحقيق المستوى الثالث%) 30(

بالنسبة ألسئلة المستوى الرابع الخاصة بالمسلمات والبرهان غير المباشر فلم يتمكن  -4
 .جميع الطلبة من اإلجابة عليها



 74

  :المحور األول دراسات تعقيب على : ثانيا 
  :بعد اطالع الباحثة على هذا النوع من الدراسات السابقة تبين أن 

  ال توجد سوى ثالث  دراسات عربية تناولت نموذج فان هايل للتفكير الهندسي من حيث -
منها دراسة عبد ، العالقة بين مستويات التفكير الهندسي لفان هايل والمتغيرات األخرى 

حيث أجريت ، ) 1990(ودراسة سالمة ، ) 1994(ودراسة مخلوف ،  ) 1997(القادر 
وهدفت التعرف إلى مدى فهم األشكال ، دراسة عبد القادر في جمهورية مصر العربية 

الهندسية وخواصها لدى الطالب معلمي الرياضيات وعالقته بمستويات فان هايل للتفكير 
ها والتعرف على مظاهر سوء فهم الطالب لألشكال الهندسية وخواص، الهندسي 

أما دراسة مخلوف وسالمة ، ومستويات التفكير الهندسي لديهم مقارنة باختبار فان هايل 
حيث هدفت دراسة مخلوف التعرف إلى ، فقد أجريت في المملكة العربية السعودية 

مستوى التفكير الهندسي الذي يصل إليه معلمي المستقبل للمرحلة االبتدائية طبقا لنموذج 
ة سالمة فقد هدفت التعرف إلى مستويات فان هايل للتفكير الهندسي أما دراس، فان هايل 

، في مناهج الرياضيات بالمرحلتين االبتدائية والمتوسطة في المملكة العربية السعودية 
  .ودراسة مستويات األداء العقلي لتالميذ تلك المراحل في بعض اختبارات فان هايل 

ويوزيسكن ،  ) 1989(وشارون ، ) 1990(وستوفر ، ) 1996(أكدت نتائج روبرتس -
أن هناك عالقة ارتباطيه بين التحصيل الدراسي للطلبة ومستويات التفكير ) 1982(

  .الهندسي لفان هايل 
أنه توجد عالقة ارتباطيه بين المعلومات الهندسية السابقة ) 1994(  أكدت نتائج ماسي -

  .ومستويات التفكير لفان هايل 
بأن هناك عالقة ارتباطيه بين كتابة ) 1989(وشارون ، ) 1990(أكدت دراسة ستوفر -

  .البرهان ومستويات التفكير الهندسي لفان هايل 
 للتفكير الهندسي إلى اعتبار أن مستويات فان  هايل) 1982( توصلت دراسة يوزيسكن -

حيث أن الطالب الذين لم يصلوا للمستوى ،  في توقع النجاح في البرهان مؤشر جيد
ث من مستويات التفكير لفان هايل على األقل تكون فرصهم للنجاح في مقرر الهندسة الثال

  % .50الذي يعتمد على البراهين 
ات رمن الطالب الذين درسوا البرهان في مقر % 30بأن ) 1983( أثبتت دراسة شارون -

  .الهندسة ليس لديهم الكفاءة في كتابة البرهان 
،  عالقة ارتباطيه بين أعداد المتعلمين في الصف دم وجودعالدراسات السابقة إلى  توصلت -

  .النوع االجتماعي وبين مستويات التفكير الهندسي لفان هايل ، التنافس 
 اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات السابقة بأن معظم الطلبة لم يصلوا الى -



 75

ومن هذه الدراسات دراسة ، ل المستوى الثاني من مستويات  التفكير الهندسي لفان هاي
ودراسة ، ) 1987(تشايا شنج دراسة ،   ) 1990(دراسة سالمة ، )  2001(عفاتة 
   .)1982(ودراسة يوزيسكن ، ) 1981(ي مايبير

التي توصلت الى أن تنظيم المناهج  ) 1997( اختلفت هذه الدراسة مع دراسة وتمان -
بينما اتفقت مع دراسة سالمة  ، لفان هايل الدراسية يتفق مع مستويات التفكير الهندسي 

التي رأت بأن هناك تناقض واضح بين مستوى األداء العقلي للطالب ومستوى ) 1990(
  .تصميم المناهج فيما يتعلق بمستويات التفكير الهندسي لفان هايل 

توصلت بعض الدراسات إلى أن نسبة قليلة من الطالب اجتازوا المستوى الثالث من  -
  .ات فان هايل للتفكير الهندسي مستوي

التي طبقها الباحث على خمسة مدرسين إلى أن واحد ) 1988( توصلت دراسة هندرسون -
وواحد قد وصل إلى المستوى الخامس من مستويات ، منهم قد وصل إلى المستوى الرابع 

  .التفكير الهندسي لفان هايل 
 الدراسية يتفق مع مستويات التفكير إلى أن تنظيم المناهج) 1997( توصلت دراسة وتمان -

التي رأت بأن ، ) 1990(وهذا عكس ما توصلت إليه دراسة سالمة ، الهندسي لفان هايل 
هناك تناقض واضح بين مستوى األداء العقلي للطالب ومستوى تصميم المناهج فيما 

  .يتعلق بمستويات فان هايل 
 هايل ذات طبيعة هرمية إذ أن الطالب ال  أفادت معظم الدراسات بأن مستويات التفكير لفان-

   .يات التي تسبقه إال إذا أتقن المستويصل إلى مستوى معين
أفادت معظم الدراسات بأن مستويات التفكير لفان هايل مفيدة في وصف عمليات تفكير  -

  .الطالب الهندسي 
  :بالنسبة لألدوات التي استخدمها الباحثون شملت كل مما يأتي  -

  . فهم األشكال الهندسية وخواصها اختبارات •
 .اختبارات فان هايل للتفكير الهندسي  •

 .اختبارات التحصيل في الهندسة  •

 .أساليب تحليل المحتوى  •
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  :أثر نموذج فان هايل على بعض المتغيرات:  المحور الثانيدراسات :ثانياً
  ):2003( دراسة السنكري -21

موذج فان هايل في تنمية مهارات التفكير  الكشف عن أثر استخدام نهدفت هذه الدراسة 
الهندسي لدى طالب الصف التاسع في مدارس وكالة الغوث بغزة، وقد تكونت عينة الدراسة من 

طالباً مجموعة تجريبية واعتبر الصف الثاني ويضم ) 49(صفين دراسيين اعتبر أحدهما ويضم 
الدراسة وهي أداة تحليل مضمون طالباً مجموعة ضابطة، وقد قام الباحث بإعداد أدوات ) 46(

وحدة الدائرة ودروس وحدة الدائرة للصف التاسع المعدة وفق نموذج فان هايل، باإلضافة إلى 
  .بنداً يقيس أبعاد التفكير الهندسي) 25(اختبار التفكير الهندسي المكون من 
هندسي وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير الوقد أظهرت نتائج الدراسة 

بين طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة وذلك لصالح طالب المجموعة التجريبية، 
في االختبار البعدي، وأيضاً وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير الهندسي بين 

قرانهم في المجموعة الضابطة أوي التحصيل المرتفع في الهندسة وطالب المجموعة التجريبية ذ
وذلك لصالح المجموعة التجريبية في االختبار البعدي، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية 
في مستوى التفكير الهندسي بين طالب المجموعة التجريبية ذوي التحصيل المنخفض في 
الهندسة وأقرانهم في المجموعة الضابطة وذلك لصالح طالب المجموعة التجريبية في االختبار 

  .البعدي
أوصت الدراسة بضرورة إعادة مناهج الهندسة في جميع المراحل الدراسية وفق وقد 

نموذج فان هايل، وإجراء دراسات ميدانية على الطالب الفلسطينين للتعرف على مستويات 
التفكير لديهم في ضوء مستويات فان هايل الخمسة للتفكير، وتوعية المعلمين بنموذج فان هايل 

  . ومراحل تدريسه
  

  ):2001(راسة عفانة  د-22
هدفت هذه الدراسة إلى تنمية مهارات البرهان الهندسي لدى طالب الصف السابع 
األساسي بغزة في ضوء مدخل فان هايل، واشتملت عينة البحث على أربعة صفوف من طالب 
الصف السابع األساسي بالمحافظة الوسطى، حيث تم اختيار تلك الصفوف بصورة قصدية من 

م تقسيم العينة إلى مجموعتين إحداهما ضابطة واألخرى ترات اإلعدادية للبنين، ثم مدرسة النصي
، تبلغ عدد أفراد   تشمل كل من المجموعتين الضابطة والتجريبية على صفينتجريبية بحيث

طالباً، ) 100(طالباً، بينما كان عدد أفراد المجموعة التجريبية ) 97(المجموعة الضابطة 
طالب، واشتملت أدوات البحث على أداتين ) 197(نة الكلية للبحث اشتملت على وبالتالي فان العي
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  : هما
 على طالب ةأداة تحليل المضمون حيث قام الباحث بتحليل وحدة المضلعات المقرر -1

 أن مضامين تلك حظ فال،الصف السابع األساسي بغزة في ضوء مستويات فان هايل
ي فقط، وفي ضوء ذلك قام الباحث بإثراء الوحدة اندرجت تحت المستوى األول والثان

  .وحدة المضلعات بحيث اشتملت على المستويات األربع األولى لفان هايل
رسم المسألة، : مهارات أساسية) 7(اختبار مهارات البرهان الهندسي وقد اشتمل على  -2

تحديد المعطيات والمطلوب، استنتاج مضامين هندسية، إثبات صحة أو خطأ برهان 
صياغة برهان هندسي في ضوء الفكرة العامة، اختيار وتحديد فكرة الحل هندسي، 

المناسبة للوصول إلى المطلوب، إجراء عمل على الرسم في ضوء الفكرة العامة للحل، 
  . هذا وقد تم التأكد من الصدق والثبات لألداتين

 :وأظهرت الدراسة النتائج التالية

 في مستوى مهارات )α >0.05  ( مستوىتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -1
البرهان الهندسي يبن طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة، وذلك 
لصالح طالب المجموعة التجريبية في االختبار البعدي سواء للطالب ككل أو لدى كل 

  .من الطالب مرتفعي التحصيل أو منخفضي التحصيل
لفاعلية في تنمية مهارات البرهان الهندسي يتصف مدخل فان هايل بدرجة مالئمة من ا -2

وفي ضوء نتائج البحث أوصى . لدى طالب الصف السابع في المجموعة التجريبية
 :الباحث بعدة توصيات منها

تنظيم مقررات الهندسة في ضوء مدخل فان هايل، حيث توصل البحث إلى   )أ 
 .أن مدخل فان هايل له أثر فاعل في تنمية مهارات البرهان الهندسي

تدريب معلمي الرياضيات على استخدام مداخل فان هايل في البيئة الصفية،  )ب 
وخاصة مستويات فان هايل للتفكير في البرهان الهندسي، ومراحل تعلم 

  .النموذج مع إجراء تطبيقات مختلفة لخصائص هذا المدخل ومكوناته
: ةدراسة العالقة بين مهارات البرهان الهندسي وكل من المتغيرات التالي  )ج 

 .التفكير الهندسي، التحصيل في الهندسة االتجاه نحو مادة الهندسة، وغيرها
 

 (Chico,1999) دراسة تشيكو -23
) فان هايل(هدفت هذه الدراسة إلى تدريس الهندسة باستخدام الحاسوب في إطار نموذج 
ندسي السائد للتفكير الهندسي، واستخدم الباحث مقابالت إكلينيكية لكي يحدد مستوى التفكير اله

لدى كل طالب، ومعرفة مدى تطور الفهم واالستيعاب لدى التالميذ للمفاهيم الهندسية، وتم تحديد 
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أربعة مستويات وتم توزيع الموضوعات الهندسية المناسبة لكل مستوى من هذه المستويات 
 فاعليةوتوصلت الدراسة إلى ، ساعة ) 21(باستخدام برامج الحاسوب واستمرت الدراسة 

الصادق، (تدريس الهندسة باستخدام الحاسوب في إطار نموذج فان هايل للتفكير الهندسي 
2001 :282 .(  

  
  ):1998 (  دراسة خصاونة والغامدي-24

لتدريس بعض المفاهيم والتعميمات ) لوغو(هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر بيئة 
  .ر الهندسي والتحصيل في الهندسةالهندسية لطالبات الصف الثامن األساسي في مستويات التفكي

طالبة من طالبات الصف الثامن األساسي في مدرسة ) 40(وتكونت عينة الدراسة من 
األندلس األساسية للبنات بمنطقة اربد باألردن، ووزعت العينة في مجموعتين إحداهما تجريبية 

، )طريقة التقليديةال(طالبة ) 20(والثانية ضابطة وعددها ) بيئة لوغو(طالبة ) 20(وعددها 
وأعدت الباحثتان اختبار التحصيل في الهندسة،واختبار مستويات التفكير في الهندسة  وتوصلت 

  : الدراسة إلى
تحصيل طالبات الصف الثامن في الهندسة يختلف وبداللة إحصائية باختالف طريقة التدريس  -

  ).لوغو مع الهندسة(وذلك لصالح المجموعة التي تعرضت لبيئة 
ء طالبات الصف الثامن على اختبار مستويات التفكير في الهندسة يختلف باختالف طريقة أدا -

   .)سةلوغو مع الهند(التدريس، وذلك لصالح مجموعة 
 بين متوسطات عالمات)   α >0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -

تي التدريس، لصالح طريقة يقالطالبات على مستويات التفكير في الهندسة مجتمعة وفق طر
 . هندسةال لوغو فيلغة

 
 (Swaford and Juns,1997) دراسة سوافورد وجونز -25

 معرفة أثر برنامج قائم على مستويات فان هايل على استيعاب هدفت هذه الدراسة إلى
عة  معلماً من معلمي المرحلة المتوسطة لمدة أرب49، واشترك في هذا البرنامج  التالميذ للهندسة

أسابيع، وفي نهاية البرنامج تم التأكد من أنه قد حدثت عملية كسب كبيرة جداً لدى المعلمين في 
وتم مالحظة متابعة ثمانية من المدرسين الذين حضروا . المعرفة الهندسية وفي نموذج فان هايل

لى وجود ثناء تدريسهم للهندسة ومتابعة درجة استيعاب تالميذهم، وأشارت النتائج إأ البرنامج
الصادق، (تغير كبير في أداء المدرسين، وكذلك زيادة درجة استيعاب التالميذ في الهندسة 

2001 ،280 .(  
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  ):1996( دراسة عوض اهللا -26
هدفت هذه الدراسة إلى قياس فاعلية تدريس األشكال الرباعية لتالميذ الصف الثاني 

هايل في تنمية تفكيرهم الهندسي، وقدرتهم اإلعدادي، باستخدام مستويات التفكير الهندسي لفان 
تلميذاً في مدينة طنطا ) 52(وقد تكونت عينة الدراسة من ) البسيط(على بناء البرهان الهندسي 

بجمهورية مصر العربية قسموا بطريقة عشوائية إلى مجموعتين األولى تجريبية مكونة من 
ستخدم الباحث مجموعة من األدوات تلميذ وقد ا) 26(تلميذ والثانية ضابطة مكونة من ) 26(

البحثية مثل مقياس فان هايل للتفكير الهندسي، ودليل المعلم لتدريس األشكال الرباعية في ضوء 
وقد توصلت الدراسة إلى أن المجموعة التجريبية . مستويات فان هايل اختبار البرهان الرياضي

لضابطة في االستدالل المنطقي، التي درست بواسطة نموذج فان هايل تفوقت على المجموعة ا
وأوصى الباحث بضرورة تدريس الهندسة باستخدام نموذج فان هايل، كما أوصى بضرورة 

  .تدريب الطلبة على التفكير المنطقي قبل بداية البرهان الهندسي
  

 (Frokholm,1994) دراسة فروكهولهم -27
 لفان هايل على هندسيهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق مستويات التفكير ال

 على طالب الصف  الحادي عشر، لذا فقد اختار الباحث التحصيل في مادتي الهندسة والجبر
لصف الثامن ا طالب وطالبة موزعة إلى مجموعتين، المجموعة األولى في 328عينة من 

األساسي والمجموعة الثانية في الصف الحادي عشر، وقد قسمت كل مجموعة إلى مجموعتين 
طة تدرس بالطريقة المعتادة وتجريبية تدرس حسب مستويات التفكير لفان هايل، وقد كانت ضاب

األداة المستخدمة عبارة عن اختبار تحصيلي في الهندسة مشتمالً على مستويات التفكير الهندسي 
وذلك طبقاً لنموذج فان هايل، وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

 البعدي واالختبار القبلي لدى طالب المجموعة التجريبية وذلك في اختبار مستويات االختبار
 النتائج أن مستوى طالب المجموعة تالتفكير الهندسي في ضوء نموذج فان هايل، كذلك أظهر

التجريبية التي درست الهندسة تبعاً لنموذج فان هايل قد تحسن تحصيلهم في مادة الجبر مقارنة 
  . بالطريقة المعتادة تعلمواالمجموعة الضابطة والذينبأقرانهم من 

  
  ):1994( دراسة البنا -28

اإلعدادية هدفت هذه الدراسة إلى  بناء برنامج لتنمية التفكير في الهندسة لتالميذ المرحلة 
)  االستدالل شبهيلي،، التحلالبصري( وهي مستويات الثالثة األولى للفي ضوء نموذج فان هايل

صر العربية وقد اختارت الباحثة عينة عشوائية من طالب الصف األول اإلعدادي بجمهورية م
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 قسمت إلى 93/ 92في العام الدراسي ) طالب وطالبة90(بمدرسة مدينة نصر التجريبية الموحدة 
 ) طالب وطالبة45(واألخرى ضابطة )  طالب وطالبة45(مجموعتين متكافئتين إحداهما تجريبية 

 فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي الدرجات التي حصل وجودة إلى  وقد توصلت الباحث،
عليها طالب كل من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بالنسبة إلى مستويات التفكير 
الهندسي بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية حيث أظهرت نتائج االختبار القبلي 

% 80من الطالب لم يصلوا إلى أي مستوى بينما وصل % 15.6ن للتفكير الهندسي لفان هايل بأ
 يمستوى التحليلالفقط من الطالب إلى  % 4.4ووصل البصري مستوى المن عدد الطالب إلى 

% 22.2أما نتائج االختبار البعدي الذي طبق على طالب المجموعة التجريبية فقد أظهرت بأن 
إلى % 44.44 ي ومستوى التحليلالإلى  % 31.11 و البصريمستوى المن الطالب وصلوا إلى 

  . ي االستدالل شبهمستوى
وأوصت الدراسة بإعداد ورش عمل لتدريب المعلمين على تطبيق نموذج فان هايل في تدريس 

  .الهندسة
  

  Wu,1994) ( دراسة ويو -29
هدف هذه الدارسة إلى الكشف عن أثر نموذج فان هايل ذو المراحل الخمسة في تدريس 

والمتخصصين ، سة غير االقليدية لذي الطلبة معلمي المراحل االبتدائية قبل التخرج الهند
  . بالرياضيات كتخصص رئيسي في مدينة  تايوان  بجمهورية الصين 

مجموعة من الطلبة معلمي المرحلة االبتدائية قبل التخرج عبارة عن وكانت عينة الدراسة 
وقد تم تقسيمهم إلى مجموعتين أحدهما ، ضيات والمتخصصين في الريا، ) معلم المستقبل ( 

وقام الباحث بتدريس الطلبة المعلمين في ، مجموعة تجريبية واألخرى مجموعة ضابطة 
وكانت أداة  الدراسة عبارة ، المجموعة التجريبية للهندسة غير االقليدية بحسب الطريقة التقليدية 

الهندسي في  واآلخر لقياس التفكير راسيعن اختبارين في الهندسة األول لقياس التحصيل الد
ثر فاعلية من طريقة كوأظهرت نتائج الدراسة أن نموذج فان هايل كان أ.الهندسة غير االقليدية 

المحاضرة سواء في التحصيل الدراسي أو في التفكير الهندسي لدى عينة الدراسة وذلك في 
  .موضوعات الهندسة غير االقليدية 

 
 (Mecllenoon,1990 ) دراسة مكلينون -30

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم تدريس المفاهيم الرياضية لمجموعة مختارة من معلمي 
المرحلة االبتدائية أثناء الخدمة ودراسة العالقة بين مستوى التحصيل واالتجاه نحو الهندسة، 

 الذين ولتحقيق هذا الغرض فقد اختار الباحث عينة الدراسة من مدرسين من مدرسي االبتدائي
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يدرسون لتالميذ رياض األطفال من سن خمس سنوات حتى الصف الخامس وقد تكونت أداتي 
 قد وضع الباحث األنشطة التعليمية في  والدراسة من مقياس االتجاه واختبار الهندسة لفان هايل

 تسلسل يتفق مع نموذج فان هايل، وقام الباحث بتطبيق االختبارات قبلياً ثم درس المدرسين في
 ساعات يومياً، حيث 6معهد دراسات مخصص لتدريس المفاهيم الرياضية لمدة عشر أيام بمعدل 

درسوا موضوعات مع محتوى الهندسة بالمرحلة االبتدائية حسب نموذج فان هايل، وقد أظهرت 
نتائج الدراسة أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين تحصيل أفراد العينة في االختبار القبلي 

لتدريس ذو لتحسن إلى فعالية نموذج فان هايل بعدي لصالح البعدي، وقد أعزى الباحث هذا الوال
  .المراحل الخمس المتتابعة

  

  :المحور الثاني دراسات تعقيب على :رابعا 
هناك مجموعة من الدراسات العربية باإلضافة إلى الدراسات األجنبية التي تناولت هذا  -

دراسة ،  )2001( عفانة ،  ) 2003السنكري ( راسة ومن هذه الدراسات د، الموضوع 
دراسة ، ) 1994(دراسة البنا ، )1996(دراسة عوض اهللا ،  )1998(خصاونة والغامدي 

  ) .1990(ودراسة مكلينون) 1994(دراسة ويو ، ) 1993(محمد 
ة يتم في أغلب الدراسات السابقة إتباع أسلوب واحد في التصميم التجريبي وهو تقسيم العين -

إلى مجموعة تجريبية والتي يتم التعلم فيها عن طريق نموذج مقترح وفقا لنموذج فان 
 .هايل واألخرى ضابطة والذي يتم التعلم فيها بالطريقة المتبعة أو العادية 

أظهرت جميع نتائج الدراسات السابقة إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين  -
 .ضابطة وذلك لصالح المجموعة التجريبية والمجموعة ال، المجموعة التجريبية 

أكدت معظم الدراسات على فاعلية نموذج فان هايل في تنمية التفكير الهندسي لدى  -
 .الطالب 

، إلى وجود تغير كبير في أداء المدرسين ) 1997(أظهرت دراسة سوافورد وجونز  -
ايل في وكذلك زيادة درجة استيعاب الطالب في الهندسة بعد توظيف نموذج فان ه

 .التدريس

أن المجموعة التجريبية التي درست بواسطة نموذج  ) 1996( أظهرت دراسة عوض اهللا  -
 .فان هايل تفوقت على المجموعة الضابطة في االستدالل المنطقي 

أن مستوى الطالب الذين درسوا الهندسة تبعا لنموذج ) 1994(أظهرت دراسة فروكهولم  -
دة الجبر مقارنة بأقرانهم من المجموعة الضابطة الذين فان هايل قد تحسن تحصيلهم في ما

 .يتعلمون بالطريقة المعتادة 
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 :بالنسبة لألدوات التي استخدمها الباحثون شملت ما يلي  -

 .أساليب تحليل المحتوى  •

 .إعداد بطارية اختبارات  •

 .اختبار التفكير الهندسي لفان هايل  •

 .اختبارات مهارات البرهان الهندسي لفان هايل  •

 ) .يوظف نموذج فان هايل ( برنامج تعليمي  •

 .دليل المعلم لتدريس المحتوى  •

 .  اختبار البرهان الرياضي  •

  
  : عام على الدراسات السابقةقيبتع:خامسا 

القة بين مستويات عت وصفية هدفت التعرف الى ال انقسمت الدراسات السابقة الى دراسا-
 التعرف الى أثر نموذج فان ات تجريبية هدفتودراس، والمحتوى الدراسيالتفكير الهندسي 

  .هايل على بعض المتغيرات 
 معظم الدراسات السابقة التي تناولت مستويات التفكير الهندسي لدى الطالب توصلت الى -

أن مستويات التفكير الهندسي لدى معظم الطلبة كان عند المستوى األول والثاني من 
 جدا من الطالب كانوا عند المستوى  قليالاوأن عدد، مستويات التفكير الهندسي لفان هايل

  . التفكير الهندسي لفان هايل  والرابع من مستوياتثالثال
 أكدت غالبية الدراسات السابقة التي تناولت أثر نموذج فان هايل على بعض المتغيرات -

  .على فاعليته 
ونها دراسة وصفية ولقد اتفقت الدراسة الحالية مع بعض هذه الدراسات السابقة في ك

هدفت التعرف الى مستويات التفكير الهندسي لطلبة الصف الثامن األساسي ومقارنتها بمستويات 
  .حيث أنه لم تجرى أي دراسة مثيلة في قطاع غزة ،التفكير الهندسي لفان هايل 

  
  :في الدراسة الحالية ما يلي  لقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة

  .وذج فان هايل من حيث خصائصه ومستوياته ومراحل تعلمه لى نمإالتعرف  -
 . التفكير الهندسي طبقا لنموذج فان هايل لقياسبناء اختبار  -

 .حصائية المستخدمة في هذه الدراسات واالستفادة منها التعرف الى األساليب اإل -

  .موضوعيا المساهمة في تفسير النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية تفسيرا علميا و -
  :تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يلي 

حيث ، بأنها الدراسة األولى التي أجريت بمدينة غزة على طلبة الصف الثامن األساسي  -1
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وجدت العديد من الدراسات المتعلقة بموضوع البحث أجريت في الدول العربية 
  .واألجنبية 

 . ضوء مستويات التفكير الهندسي لفان فايل بتحليل محتوى الصف الثامن األساسي في -2

وصف مستويات التفكير الهندسي لدى طلبة الصف الثامن األساسي  ومقارنتها  -3
 .بمستويات التفكير الهندسي لفان هايل 

  .بناء اختبار للتفكير الهندسي لطلبة الصف الثامن األساسي وفق مستويات فان هايل  -4
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 منهجية الدراسة •

 ةـدراسـمجتمع ال •

 ةــة الدراســعين •

 ةــدراســــأداة ال •

 ةـانـات االستبـصدق وثب •

 ةـــائيــالمعالجات اإلحص •
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يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهجية الدراسة ، واألفراد مجتمع الدراسة وعينتها ، وكذلك أداة              
 ، وصدقها وثباتها ، كمـا يتـضمن هـذا الفـصل وصـفا               دادهاالدراسة المستخدمة وطرق إع   

ـ            ة بها  الباحث   تلإلجراءات التي قام   ات   في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقهـا ، وأخيـرا المعالج
  .اإلحصائية التي اعتمدت الباحثة عليها في تحليل الدراسة  

  

  :منهجية الدراسة
حيث تـم تحليـل     ، من أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي           

محتوى منهاج الرياضيات للصف الثامن األساسي في ضوء مستويات التفكير الهندسـي لفـان              
  .هايل

   :مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات الصف الثامن االساسي من مدارس مدينة             

  . طالب وطالبة 8500غزة  وقد بلغ حجم مجتمع الدراسة  
  

   :عينة الدراسة
ن المجتمع يتكون من طالب وطالبات الصف الثامن األساسي في مدارس  غزة لـذا               إحيث  

 من الطالب   210حيث بلغت العينة    ، مجتمع الدراسة   اختارت الباحثة عينة عشوائية بسيطة من       
وذلك بنسبة   طالبا وطالبة    420لعينة الدراسة   وبذلك يكون العدد االجمالي     ،  من الطالبات    210و

  .من مجتمع الدراسة  % 5مقدارها تقريباً 
   
، ذكـور   ( نـوع االجتمـاعي     فية توزيع العينة حسب متغير ال      يوضح كي  )1(وجدول رقم    
  :يث يتبين أن أفراد العينة مختارون مناصفةح: )اناث

  )1(جدول رقم 

  )اناث ، ذكور ( نوع االجتماعيزيع عينة الدراسة حسب متغير التو

  العدد  الجنس
  210  ذكر 
  210  أنثى 
  420  المجموع
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 مـستوى   لبـة من الط % 67.1 ضعفاء التحصيل ، و      لبةمن الط % 7.1 يبين أن    )2(جدول رقم   
  . مستوى التحصيل لديهم جيد لبةمن الط% 25.7سط ، و التحصيل لديهم متو

  

  )2(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير التحصيل الدراسي

 النسبة المئوية   التكرار  التحصيل الدراسي
  7.1  30  %"50اقل من   " منخفض

  67.1  282  %"70 -50" متوسط 
  25.7  108  %"70أكثر من  " مرتفع

  100.0  420  المجموع

  

جل جمع البيانات الالزمة إلجراء الدراسة فقد وزعت عليهم أداة الدراسة  وهي عبـارة               أو من   
عن اختبار لقياس مستويات التفكير الهندسي في وحدة الهندسة لطلبة الصف الثـامن األساسـي،                
وقد استرجعت جميع أوراق االختبار،  وبعد تفحص اإلجابات لم تستبعد أي منها نظـرا لجديـة                 

بة على فقرات االختبار، وبذلك يكون عدد الطلبة الذين أجابوا على فقرات االختبار والذين              اإلجا
  . وطالبةا طالب420 للدراسة اخضعو

  

  :أداتا الدراسة
  :اشتملت الدراسة على أداتين وهما 

  :أداة تحليل المحتوى -1

 ثـامن  الوحدة السادسة من كتاب الرياضيات المقرر علـى الـصف ال           حليلتالباحثة ب قامت  
وذلك طبقا   ،  والتي تحتوي على موضوعات الهندسة     2007 -2006األساسي للعام الدراسي    

  :وذلك باتباع الخطوات التالية ، لمستويات التفكير الهندسي لفان هايل 
تصنيف محتوى الوحدة السادسة طبقا لمستويات التفكيـر الهندسـي          : تحديد هدف التحليل   •

 .لفان هايل

د النسبة المئوية لكل مستوى من المستويات الخمسة لفان هايل في           تحدي: عناصر التحليل    •
، المستوى شـبه االسـتداللي   ، المستوى التحليلي  ، المستوى البصري   ( التفكير الهندسي   

 ) .المستوى المجرد ، المستوى االستداللي 

ن  الثام لصفا في منهاج   الوحدة السادسة  والتي تمثل موضوعات الهندسة   : وحدة التحليل     •



 87

  .األساسي

تمثلت فئات التحليل في كل فقرة  من فقرات موضوعات الهندسة  لمنهاج             : فئات التحليل    •
 .الرياضيات للصف الثامن األساسي

عرضت بطاقة التحليل على مجموعة من المحكمين للتأكد من صـالحية           : صدق التحليل    •
هايـل  لهندسي لفـان  هذه البطاقة في تحليل موضوعات الهندسة لتحديد مستويات التفكير ا     

 .حيث أكد المحكمون على أن هذه البطاقة صالحة لالستخدام في هذه الدراسة 

 للـصف   بتحليل موضـوعات الهندسـة  لتحديد ثبات االختبار قامت الباحثة:ثبات التحليل   •
ثم قامت الباحثـة باعـادة      ، الثامن األساسي حسب مستويات التفكير الهندسي لفان هايل           

         ومن ثـم حـساب معامـل الثبـات          ، ر شهر كامل على التحليل األول         التحليل بعد مرو  
   ) :  178 : 1987،طعيمة (  باستخدام المعادلة التالية HOLSTIهولستي لِـ 

  
=                                         C. r.   

  
 يعنيـان  N1, N2، تعني عدد الفئات التي يتفق عليها الباحث فـي مرتـي التحليـل     M حيث 

  :وبعد التحليل للمحتوى فقد حسب ثبات األداة كما يلي ، مجموع الفئات التي حللت 
                                     ثبات األداة

=                                           89%   
  
  

  .والجدول التالي يبين نتائج ثبات التحليل 
  )3(جدول رقم 

   لمنهاج الرياضيات للصف الثامن األساسيسادسةالوحدة الحساب ثبات تحليل 

  الثبات  نقاط االتفاق  التحليل الثاني التحليل األول  التصنيف

  %100  40  40  40  المستوى البصري
  %84  19  22  23  المستوى التحليلي

  %72  9  14  11  المستوى شبه االستداللي
  صفر  صفر  صفر  2  المستوى االستداللي
  صفر  صفر  صفر  صفر  المستوى المجرد

  

2M 
N1+N2  

136 
76+76   
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   :اختبار التفكير الهندسي -2 
وذلك لقياس مستويات التفكير الهندسي لطلبة الصف الثامن األساسي حسب مـستويات التفكيـر              

  : موزعين على أربعة مستويات كالتالي  سؤاال28وقد تكون االختبار من ، الهندسي لفان هايل 
  .أسئلة10ن من ويسمى المستوى البصري ويتكو: المستوى األول  -1

 . أسئلة10المستوى التحليلي ويتكون من : المستوى الثاني  -2

   . أسئلة4المستوى شبه االستداللي ويتكون من : المستوى الثالث  -3

 . أسئلة 4المستوى االستداللي ويتكون  من : المستوى الرابع  -4

ة  أسـباب    من فقرات االختبار لعـد    ) المستوى المجرد   ( وقد تم استبعاد المستوى الخامس      
كما أن فـان    ، أن معظم الدراسات قد توصلت الى عدم وصول الطلبة الى هذا المستوى             : منها  

 الباحثـة لمحتـوى     وأيضا من خالل تحليل   ، هايل نفسه ذكر أنه مهتم فقط بالمستويات األربعة           
م وبـالرغ ،  ذلك المحتوى     عدم وجود هذا المستوى في     لصف الثامن األساسي فقد تبين    لالهندسة  

من عدم وجود المستوى االستداللي في محتوى الهندسة للصف الثامن األساسي فلم تقم الباحثـة               
حيث أن  ، وذلك لمعرفة امكانية وصول الطلبة الى هذا المستوى         ، باستبعاده من فقرات االختبار     

  .بعض الدراسات السابقة بينت  وصول بعض الطلبة الى هذا المستوى 
  

  :عداد االختبار إ
تـم بنـاء    ، وبعض اختبارات التفكيـر الـسابقة       ، اطالع الباحثة على األدب التربوي      بعد  

  :االختبار وفق الخطوات التالية 
-2006للصف الثامن األساسي للعـام الدراسـي        ) الوحدة السادسة   ( تحليل وحدة الهندسة     -1

يات وذلك حسب مـستو   ، وذلك لتحديد مستويات التفكير الهندسي المتضمنة فيها        ،  م   2007
  .التفكير الهندسي لفان هايل 

وهو قياس مستويات التفكير الهندسي لدى طلبة الصف الثـامن          : تحديد الهدف من االختبار    -2
 .ومقارنته بمستويات التفكير الهندسي لفان هايل ، األساسي 

 :صياغة فقرات االختبار بحيث كانت  -3

  . وعلمياًسليمة لغويا •

 .واضحة وخالية من الغموض  •

 .حتوى واألهداف ممثلة للم •

 .لطلبة للمحتوى امناسبة  •

وذلك لتحليل مفردات   ،  طالبا وطالبة    50تجريب االختبار على عينة استطالعية مكونة من         -4
  .االختبار
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قامت الباحثـة بتـصحيحها     ، بعد استجابة طالب العينة االستطالعية على فقرات االختبار          -5
لك تكون العالمـة التـي يمكـن أن         وبذ، حيث حددت عالمة لكل فقرة من فقرات االختبار         

 .عالمة  ) 62، صفر (  ما بين يحصل عليها الطالب 

قامت الباحثة بتحديد الزمن المناسب لالجابة على فقرات االختبار عن طريق حساب متوسط              -6
المدة التي استغرقها أفراد العينة االستطالعية في االجابة على االختبـار وذلـك بتطبيـق               

 :المعادلة التالية 

  
  =الزمن المناسب لالختبار 

   
  . دقيقة 90وقد توصلت الباحثة الى أن الزمن المالئم لالجابة على فقرات االختبار هو 

تم تصحيح االختبار بعد استجابة طالب وطالبات العينة االستطالعية على          :تصحيح االختبار    -7
وبذلك يكـون    درجات لكل سؤال     10فقرات االختبار وقد تراوحت الدرجات من درجة إلى         

  . درجة 62مجموع درجات االختبار 
 :قامت الباحثة بالتأكد من صدق االختبار بطريقتين : صدق االختبار -8

 أو الصورة الخارجية له من حيث نوع        ختبارويقصد به المظهر العام لال    : صدق المحكمين    •
ـ       ، وكيفية صياغتها ومدى نضوجها     ، المفردات   ى كيفيـة   ويشير هذا النوع من الصدق أيضاً إل

 ).860 :1981، الغريب(مناسبة االختبار للغرض الذي وضع من أجله 

حيث قامت الباحثة بعرض االختبار على مجموعة من المحكمين  تشمل مختصين في 
لتحديد مدى شمولية األبعاد ومدى انتماء ، تدريس واإلحصاء الالمفاهيم الرياضية  وطرق 

حيث أبدى المحكمين آرائهم في االختبار .  للفقراتعلميةي تمثلها والصحة الالفقرات لألبعاد الت
وقد استجابت الباحثة آلراء السادة المحكمين وقامت بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء 

) 8(مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده، وقد قبلت الفقرات إذا وافق عليها أكثر من 
من المحكمين أي ) 8-6(عدلت إذا وافق عليها من من المحكمين، و% 80محكمين أي بنسبة 
محكمين، ) 6(من المحكمين  ورفضت إذا وافق عليها اقل من %80 -%60بنسبة تتراوح من  
من المحكمين، وبذلك خرج االختبار في صورته شبه النهائية ليتم % 60أي بنسبة اقل من 

  .تطبيقه على العينة االستطالعية 

  الزمن الذي استغرقه أبطأ طالب +  الزمن الذي استغرقه أسرع طالب
2 
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  :صدق االتساق الداخلي  •

 50وقد قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي لفقرات االختبار على عينة استطالعية مكونة من              
طالبا وطالبة وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة مـن فقـرات االختبـار ومجمـوع                 

  ).4(الدرجات الكلية لفقرات البعد التابعة له ، والنتائج مبينة في جدول رقم 
  )4(جدول رقم 

  ت االرتباط بين كل فقرة من فقرات اختبار التفكير الهندسي ومجموع الفقرات التابعة لهمعامال

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط الفقرة

  المستوى البصري: المستوى األول
1  0.373  0.008  
2  0.317  0.025  
3  0.745  0.000  
4  0.458  0.001  
5  0.356  0.011  
6  0.296  0.037  
7  0.353  0.012  
8  0.291  0.040  
9  0.459  0.038  
10  0.755  0.000 

  المستوى التحليلي: المستوى الثاني
1  0.304  0.032  
2  0.304  0.032  
3  0.358  0.011  
4  0.375  0.007  
5  0.307  0.030  
6  0.375  0.007  
7  0.391  0.005  
8  0.290  0.041  
9  0.534  0.000  
10  0.845  0.000  

  ى االستدالليالمستو: المستوى الثالث
1  0.866  0.000  
2  0.281  0.048  
3  0.742  0.000  
4  0.687  0.000  
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 المستوى االستداللي المجرد الكامل: المستوى الرابع

1  0.540  0.000  
2  0.523  0.000  
3  0.416  0.003  
4  0.894  0.000  

  0.281 تساوي 48 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات اختبار التفكير الهندسي ) 4(من جدول رقم يتضح 

وهذا يعني أن فقرات االختبار صادقة لما وضعت ، ومجموع الفقرات التابعة له دالة احصائية 
  .لقياسه 

  

  )5(جدول رقم 

  ات االختبارمعامل االرتباط بين كل  مستوى من مستويات االختبار والمجموع  الكلي لفقر

  مستوى الداللة معامل االرتباط  عدد الفقرات  المستوى مسلسل
  0.000  0.489  10  المستوى البصري  1
  0.000  0.719  10  المستوى التحليلي  2
  0.000  0.954  4شبه االستداللي  المستوى  3
  0.000  0.787  4  المستوى االستداللي   4

  0.281 تساوي 48ة حرية  ودرج0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
أن معامالت االرتباط بين كل مستوى من مستويات االختبار ) 5(يتضح من جدول رقم 

وهذا يعني أن مستويات االختبار متسقة وأن ، والمجموع الكلي لفقرات االختبار دالة احصائية 
  .االختبار ككل على مستوى عال من االتساق 

  
  :Reliabilityثبات االختبار 

زئة رت الباحثة خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتين هما طريقة التج           وقد أج 
   .21 ريتشاردسون -وطريقة كودرالنصفية 

 بين بيرسونتم إيجاد معامل ارتباط : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  .1
   طول االختبار   تصحيح   ية لكل قسم وقد  تم     درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوج     

  : كما يلي) Spearman-Brownt( سبيرمان  براون للتصحيح  دلةباستخدام معا
= معامل الثبات   

1
2
ر+
أن هناك معامل ثبات    ) 6(  حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم           ر
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وبلغ معامل الثبات   0.92 -0.73كبير نسبيا لفقرات االختبار حيث تراوحت معامالت الثبات بين          
  .)0.88(لجميع الفقرات 

  

  )6(جدول رقم 

  معامالت ثبات مستويات التفكير الهندسي لالختبار  واالختبار ككل بطريقة التجزئة النصفية

 معامل الثباتمعامل االرتباط  عدد الفقرات  المستوى مسلسل
 0.81 0.68  10  المستوى البصري  1
 0.73 0.57  10  المستوى التحليلي  2
 0.92 0.85  4  المستوى شبه االستداللي  3
 0.80 0.66  4  المستوى االستداللي   4
 0.88 0.79  28  جميع فقرات االختبار  

  

   .  : Kuder- Richardson 21 21 ريتشاردسون -كودرطريقة  -2
 يبين  و، اليجاد معامل ثبات االختبار    21 ريتشاردسون   -كودراستخدمت الباحثة طريقة    

              -%75(بـين   مـا   أن معامالت الثبات مرتفعة حيث تراوحت معامالت الثبات         ) 7(جدول رقم   
   .)0.89(بلغ معامل الثبات لجميع الفقرات و%)93

  )7(جدول رقم

  21 كودر ريتشاردسون  باستخدام طريقةمعامالت الثبات لالختبار

 لثبات امعامل عدد الفقرات  المستوى مسلسل
 0.86  10  مستوى البصريال  1
 0.75  10  المستوى التحليلي  2
 0.93  4 المستوى شبه االستداللي  3
 0.78  4  المستوى االستداللي   4
 0.89  28  جميع فقرات االختبار  

  .وبذلك يكون قد تأكد للباحثة صدق وثبات االختبار 
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  :اجراءات الدراسة 
  .دراسات العربية واألجنبية المتصلة بنموذج فان هايلاالطالع على األدب التربوي وال -1
والتي تتعلق بموضوعات ) الوحدة السادسة (دراسة مقرر الرياضيات للصف الثامن األساسي   -2

 .ومن ثم اجراء تحليل لهذه الوحدة طبقا لمستويات التفكير الهندسي لفان هايل ، الهندسة 
صف الثامن األساسي التابع لوزارة التربية تحديد مجتمع الدراسة والذي يتمثل في طلبة ال -3

 .والتعليم في مديرية غزة 
 .من المجتمع األصلي  % 5تحديد عينة الدراسة حيث تم اختيار عينة عشوائية بسيطة تمثل  -4
عداد اختبار لقياس مستويات التفكير الهندسي لدى طلبة الصف الثامن األساسي وفقا إ -5

 .ل لمستويات التفكير الهندسي لفان هاي
الطريقة األولى صدق المحكمين حيث تم عرض : التأكد من صدق االختبار وذلك بطريقتين  -6

والطريقة الثانية صدق االتساق ، االختبار على مجموعة من األساتذة التربويين والمتخصصين 
الداخلي وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار ومجموع الدرجات 

وحساب معامالت االرتباط بين كل مستوى من مستويات ، قرات البعد التابعة له الكلية لف
 .االختبار والمجموع الكلي لفقرات االختبار 

التأكد من ثبات االختبار وذلك بطريقتين األولى طريقة التجزئة النصفية حيث تم ايجاد معامل  -7
والثانية ، لزوجية لكل قسم ارتباط سبيرمان بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة ا

 .طريقة كودر ريتشاردسون 
تقديم خطاب للجامعة االسالمية بغزة الرسال رسالة لوزارة التربية والتعليم للسماح للباحثة  -8

باجراء االختبار على العينة العشوائية المختارة من طلبة الصف الثامن األساسي التابعين لوزارة 
  .2007-4-28التربية والتعليم وذلك بتاريخ 

 وزارة ومديرية التربية والتعليم طبقت االختبار على العينة  منبعد حصول الباحثة على اذن -9
  .2007-5-11العشوائية وذلك بتاريخ 

تصحيح االختبار وتحليل النتائج التي تم الحصول عليها وتفسيرها ووضع التوصيات  -10
 .والمقترحات المناسبة 

  
  :المعالجات اإلحصائية

 اإلحصائي وتـم اسـتخدام      SPSSالباحثة بتفريغ وتحليل االختبار من خالل برنامج        لقد قامت   
  :األنواع اإلحصائية التالية في معالجة البيانات 

 النسب المئوية والتكرارات -1
 للعينة الواحدة  للفروق بين متوسط الفقرة والمتوسط االفتراضيZ اختبار  -2
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)32: 1998عفانة،                          ( = Z  

  
  .المتوسط الحقيقي = حم
  .المتوسط االفتراضي= فم
  .االنحراف المعياري الحقيقي= حع
  

 . للفرق بين متوسطي عينتين مستقلتينtاختبار  -3
 

)82: 1998عفانة،                          (   ت =

  
 

 .اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات ثالث عينات مستقلة فأكثر -4

 تبار شيفبه للمقارنات المتعددة بين المتوسطاتاخ -5

  قانون شيفيه
  
  ).224: 1998عفانة، )       (1-ك (        +       ) (2دع× ف  = |ص م-سم|=ل
  

  .الفرق الحرج أو مدى شيفيه المعياري= حيث ل
  ).متوسط مجموع المربعات داخل المجموعات(تباين الخطأ  = 2دع
  .موعاتعدد المتوسطات أو المج= ك
  .عدد أفراد مجموعتين من مجموعات التجربة= ص، نسن
 .متوسط كل من المجموعتين= ص، مسم

   حجم تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع-6
  

  )42: 2000عفانة، ) =                                       (2η(مربع ايتا 
  

  درجات الحرية= حيث د ح
  
d=               ) ،43: 2000عفانة(  

  ف م -حم 
 حع 

 2 م+1م 

1ع
2ع + 2

2  
  ن

1 
 صن

1 
 سن

  2ت
 دح+2ت

2   2η 
  

1- 2η 
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 جابة السؤال األولا •

 إجابة السؤال الثاني •

 إختبار الفرضية األولي •

 تبار الفرضية الثانيةإخ •

 التوصيات والمقترحات •
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة وتفسيرها

  

  :ابة السؤال األول  اج 

  : نص السؤال األول على ما يلي 
  .؟"ما مدى تضمن محتوى الرياضيات لمهارات التفكير الهندسي في ضوء نموذج فان هايل" 

 المقررة علـى    ندسةوحدة اله  (  قامت الباحثة بتحليل الوحدة السادسة     ولالجابة على هذا السؤال   
وذلك طبقا لمـستويات التفكيـر        ، 2007-2006طالب الصف الثامن األساسي للعام الدراسي       

  :التالي ) 8(وقد توصلت الباحثة الى هذه النتيجة الموضحة في الجدول ، الهندسي لفان هايل 
  )8(جدول رقم 

   للصف الثامن األساسيالسادسةكل مستوى من مستويات فان هايل للوحدة النسبة المئوية ل

  
مستويات 

التفكير الهندسي 

  لفان هايل

المستوى 

  البصري

المستوى 

  التحليلي

المستوى شبه 

  االستداللي

المستوى 

  االستداللي

مستوى لا

  المجرد

  %0  %0  %13  %28  %59  النسبة المئوية

رياضيات للصف الثامن األساسي اشتملت علـى       أن موضوعات ال  ) 8(يوضح الجدول رقم    
، % 13:،شـبه االسـتداللي     % 28:، التحليلـي     % 56.1:البـصري   ( ثالثة مستويات وهي    

 تتفق مع نتائج تحليل ثالث سالسل من الكتـب          وهذه النتيجة .% )0: والمجرد% 0:االستداللي  
لمستويات الثالث األولـى     المدرسية بأمريكا للصف الثامن األساسي حيث كانت النسب المئوية ل         

وفي ، % ) 5شبه االستداللي   ، % 37:التحليلي  ،% 58:البصري  ( في السلسلة األولى كما يلي      
وفـي  ، % )0شـبه االسـتداللي     ، % 31التحليلي  ،% 67:البصري  ( السلسلة الثانية كما يلي     
كما أن هذه   .  ) %0شبه االستداللي   ، %57:التحليلي% 43: البصري  ( السلسلة الثالثة كما يلي     

التي دعـت الـى      ) 1990(النتيجة اتفقت مع معظم نتائج الدراسات السابقة منها دراسة سالمة           
التركيز على المستويات الثالثة األولى في المناهج الدراسية وعدم زيادة نسبة المستوى الرابـع              

ء الثـاني مـن     في تحليله الجز   ) 2002(كما اتفقت مع دراسة عفانة      ، % 5عن  ) االستداللي  (
حيث اشتمل هذا الكتاب على المـستويات الثالثـة         ، كتاب الرياضيات للصف السادس األساسي      

، % 32.9واالستداللي غيـر الـشكلي      % 11والتحليلي   % 56.1البصري  (األولى فقط كالتالي    
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ولكنها اختلفت في نتائج تحليل الباحث للجزء األول من كتـاب           % )0والمجرد  % 0واالستداللي  
رياضات للصف السادس حيث اشتمل هذا الكتاب على المستويات األربعـة األولـى كالتـالي               ال
،  %6.3االستداللي  ، % 39.7االستداللي غير الشكلي    ، % 41.3التحليلي  ،  %12.7البصري  (

التـي هـدفت الـى     ) 2001(وأيضا اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة عفانة          % 0والمجرد  
 المقررة على طالب الصف السابع األساسي بغزة في ضوء مـستويات            تحليل وحدة المضلعات  

ومن هذه النتائج   حيث أظهرت نتائج التحليل الى وجود المستويين األول والثاني فقط           ، فان هايل   
  :نستنتج ما يلي 

 انعدام الهرمية في تسلسل مستويات التفكير الهندسي لفان هايل في منهاج الرياضيات -1
البصري ( على الرغم من وجود هرمية للمستويات الثالثة األولى فقط ، ساسي للصف الثامن األ

  ) .االستداللي والمجرد (نجد اهمال للمستويين الرابع والخامس ) شبه االستداللي ، التحليلي ، 
مستويات التفكير الهندسي في موضوعات الهندسة المتضمنة في منهاج الرياضيات للـصف            -2

وهذا يتفق مع خصائص طلبة     ،  موجودة ماعدا المستويين الرابع والخامس       الثامن األساسي كانت  
  .الصف الثامن األساسي وقدراتهم التفكيرية في الهندسة 

  
 

  :جابة السؤال الثانيإ  

  :نص السؤال الثاني على مايلي 
  .؟"ما مستوى مهارات التفكير الهندسي لدى طلبة الصف الثامن األساسي في مدارس قطاع غزة "

حديد مستوى مهارات التفكير الهندسي لدى طلبة الصف الثامن االساسي في مدارس غزة تم لت
استخدام اختبار الفرق بين ثم ، تطبيق اختبار التفكير الهندسي لفان هايل على أفراد عينة البحث 

%  60نسبتين للفرق بين النسبة المئوية لدرجة االختبار والنسبة المئوية لحد الكفاية وهي 
   . )9(نتائج مبينة في جدول رقم وال

  )9(جدول 
والنسبة المئوية لحد ) مستويات التفكير الهندسي(الفرق بين النسبة المئوية لدرجة االختبار

  )420=ن( لدى طلبة الصف الثامن% 60الكفاية وهي 

  المستوى

الدرجة 

العليا 

  للمستوى

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة المئوية 

  لإلجابة
  مستوى الداللة zقيمة 

 0.01دالة عند  4.88 71.67 1.78  7.17  10  المستوى البصري

 0.01دالة عند  6.029 45.57 2.67  5.92  13  المستوى التحليلي

 0.01دالة عند  9.11 38.19 4.87  6.49  17المستوى 
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  االستداللي
المستوى 

  االستداللي المجرد
 0.01دالة عند  13.42 27.88 3.11  6.13  22

 0.01دالة عند  7.74 41.48 9.93  25.72  62  جميع المستويات

  2.58تساوي " 418" حرية اتدرجل 0.01 الجدولية عند مستوى داللة  zقيمة 

 على  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والـوزن النـسبي           )9( جدول رقم    يحتوي      
مستوى من مستويات فان هايل ، والذي يبين أن النـسبة     ومستوى الداللة  لكل      zوقيمة االختبار   

عنـد مـستوى    % 60كبر من   أوهي  % 71.67المئوية لإلجابات عن المستوى البصري تساوي       
وهو                  لدى الطلبة  تخطى المستوى المطلوب بصريمما يعني أن المستوى ال 0.01داللة أقل من 

رية، ومن هذه النتيجة يتبين لنا بأن معظم طلبة الصف الثـامن            وأن الفروق كانت جوه    %)60 (
وهذه النتيجة تتفق مـع معظـم       ، األساسي قد تجاوزوا المستوى األول من مستويات فان هايل          

حيث بينت بأن معظم الطالب اجتازوا المستوى األول من مستويات التفكير           ، الدراسات السابقة   
  :جة  نستنتج ما يلي ومن هذه النتي، الهندسي لفان هايل 

حيـث بلغـت    ، محتوى مقرر الرياضيات للصف الثامن األساسي ركز على الجانب البصري           -
  .من المحتوى % 59نسبة هذه المستوى 

فهو يعتمد بصورة مباشـرة     ،  المستوى األول من فان هايل ال يحتاج الى مهارات عقلية عليا             -
 على األشكال الهندسية ككل من خالل النظر        حيث يقوم الطالب بالتعرف   ، على الجانب البصري    

  . دون التعرف الى عناصرها أو الى خصائصها 
  

قـل مـن    أوهي   % 45.57كما يتبين أن النسبة المئوية لإلجابات عن المستوى التحليلي تساوي         
 مما يعني أن المستوى التحليلي لدى طلبة الصف الثامن           0.01عند مستوى داللة أقل من    % 60

وهذه النتيجـة تتفـق مـع       ، الفروق كانت جوهرية   %)60( المستوى  المطلوب     األساسي دون 
التي بينت بأن معظـم     ) 1982(ويوزيسكن  ، )1981(ومايبيري  ،  ) 1987(دراسات تشاياشنج   

ومن خالل النتيجة الـسابقة     ، الطالب كانوا عند المستوى األول ولم يصلوا الى المستوى الثاني           
  :يمكن أن نستنتج ما يلي 

حيث نجـد   ، م مالءمة منهاج الصف الثامن األساسي مع مستويات تفكير الطلبة الهندسي            عد -
بينما نجـد الطلبـة لـم يتجـاوزوا         ، من المنهاج % 28أن النسبة المئوية للمستوى التحليلي      

مما يؤكـد عـدم صـالحية التـصميم المنهجـي      ، المستوى األول من مستويات فان هايل     
  .ن األساسي لموضوعات الهندسة للصف الثام

عدم وصول الطلبة للمستوى التحليلي يعني ضعفهم في تحليـل األشـكال الهندسـية الـى                 -
ومقارنة األشكال طبقا لخواصها والعالقـات  ، وايجاد العالقات بين هذه العناصر ، عناصرها  
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  .بين مكوناتها
قل أوهي  % 38.19كما يتبين أن النسبة المئوية لإلجابات عن المستوى شبه االستداللي تساوي            

مما يعني أن المستوى االستداللي لدى الطلبة  دون المستوى            0.01عند مستوى داللة  % 60من  
ن مـستويات فـان هايـل       إ وهذه النتيجة طبيعية حيث      الفروق كانت جوهرية   %)60(المطلوب  

ذا أتقـن   إال  إلى الصعب فال يستطيع الطالـب اتقـان مـستوى           إمتسلسلة ومتدرجة من السهل     
 الوصول الى المستوى التحليلي فلم يتـسنى       وحيث أن الطالب فشلوا في    ، ت التي قبله    المستويا

لما يتطلبه هذا المـستوى مـن توظيـف العالقـات           ، لهم النجاح في المستوى شبه االستداللي       
المتداخلة بين خصائص الشكل الهندسي العطاء براهين معينة للوصول الى حل للمسألة الهندسية             

  .ض الخصائص الهندسية الجديدةاج بعأو استنت، 
قل من  أوهي  % 27.88كما يتبين أن النسبة المئوية لإلجابات عن المستوى االستداللي تساوي             

مما يعني أن المستوى االستداللي  لدى الطلبة  دون المـستوى              ، 0.01عند مستوى داللة  % 60
سـتداللي فـي منهـاج    وهذه النسبة طبيعية حيث نجد عدم وجود المستوى اال        %)60(المطلوب  

الى مهارات عقلية عالية تشمل فهـم مغـزى      هذا المستوى    يحتاج   حيث،الصف الثامن األساسي    
ودور كال من المسلمات والتعريفات والنظريات والبرهان داخل األنظمة الهندسـية           ، االستدالل  

                                    .                                                    المبنية على المسلمات 
قـل مـن    أوهي   % 41.48كما يتبين أن النسبة المئوية لإلجابات عن جميع المستويات تساوي           

مما يعني أن مستوى التفكير الهندسي لدى الطلبة  دون المستوى             ،0.01عند مستوى داللة  % 60
  .وأن الفروق كانت جوهرية %)60(المطلوب 

 واضحة في أداء أفراد عينة البحث على مستويات فـان           وتشير النتائج السابقة الى وجود هرمية     
بمعنـى أن أداء أفـراد عينـة الدراسـة         ، حيث تدرجت النسب المئوية للمتوسط تنازليا       ، هايل  

بالرغم من عدم تجـاوزهم للمـستويات       ، ينخفض كلما تقدم أفراد العينة في مستويات فان هايل          
 الب في مادة الهندسة التي تعتمد باألساس علـى    تظهر هذه النسبة ضعف الط    كما.الثالثة األخيرة   

  :يرجع هذا لعدة أسباب منها قد و، التفكير المنطقي السليم 

  .قلة استخدام الوسائل التعليمية من قبل المدرسين  -
 .لجوء الطالب لحفظ واستظهار موضوعات الهندسة  -

غـزة أثنـاء    ت بهـا     الظروف األمنية السيئة  التي مر       الى  وعدم التركيز  قد يرجع هذا الضعف   
   .االختبارتطبيق 

  

  : الفرضية األولىاختبار

  :نصت الفرضية األولى على 
فـي مـستويات    .  α≥05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية            " 
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  )" .اناث ،ذكور ( التفكير الهندسي لدى طلبة الصف الثامن تعزي إلى النوع االجتماعي 
 Independent Samples T  ت للعينات المستقلةالختبار هذه الفرضية تم استخدام  اختبار 

Test  كما يلي ) 10(  والنتائج مبينة في جدول رقم :  
  )10(جدول

   داللة الفروق الجابات  الطلبة على فقرات االختبار طبقا للنوع االجتماعي
فقرات االختبار 

  المتعلقة بـ

الدرجة العليا 

  توىللمس
  الجنس

المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  )t(قيمة 

الداللة 

  اإلحصائية

  1.87  6.80  طالب
  10  المستوى البصري

  1.59  7.53  طالبات
4.26  0.01  

  2.59  5.23  طالب
  13  المستوى التحليلي

  2.57  6.61  طالبات
5.49  0.01  

المستوى شبه   4.938  5.70  طالب
  االستداللي

17  
  4.67  7.29  طالبات

3.38  0.01  

  2.84  5.41  طالب
  22 المستوى االستداللي

  3.20  6.85  طالبات
4.86  0.01  

  9.74  23.15  طالب
  62  جميع المستويات

  9.46  28.28  طالبات
5.47  0.01  

  2.58تساوي " 418" حرية اتدرجل 0.01 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

    المحسوبة لكـل مـستوى مـن المـستويات األربعـة      t  قيمة  أن)10(يتضح من الجدول رقم 
 من   أكبر )اللي، المستوى االستداللي  المستوى البصري، المستوى التحليلي، المستوى شبه االستد      (

  جوهريـة  مما يعني وجود فروق    ،0.01 عند مستوى داللة     2.58  الجدولية والتي تساوي    tقيمة  
  . وذلك لصالح الطالبات المستويات السابقةبين كل من الطالب والطالبات في كل من 

   2.58  من أكبر   وهي   5.473 تساوي   ستويات المحسوبة لجميع الم   tوبصفة عامة يتبين أن قيمة      
  الصفرية وقبول الفرض البديل أي أنه توجد        ، مما يعني رفض الفرضية    0.01عند مستوى داللة    

في مستويات التفكير الهندسي      α=01.0 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية       
  النوع االجتماعي وذلك لصالح الطالباتلدى طلبة الصف الثامن تعزي إلى 

) انثـى   ، ذكر  :النوع االجتماعي   ( وبحساب قيمة مربع ايتا ومقدار حجم تأثير المتغير المستقل          
جاءت النتائج كما هو موضح فـي       ) ة  مستويات التفكير الهندسي لدى الطلب    (على المتغير التابع    

  ) .11(جدول رقم 
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  )11(جدول رقم 

  على مستويات التفكير الهندسي) ذكر، أنثى(ومقدار حجم تأثير النوع االجتماعي ) 2η( ،)d(قيم 
  مقدار حجم التأثير  )d(  2η  )ت(  المتغير التابع  المتغير المستقل

  متوسط  0.41  0.04  4.26  المستوى البصري
 متوسط  0.55  0.07  5.49  المستوىالتحليلي 

 متوسط  0.35  0.03  3.38  المستوى شبه االستداللي
 متوسط  0.46  0.05  4.86  المستوى االستداللي

وع الن
  االجتماعي

 متوسط  0.55  0.07  5.47  جميع المستويات
  

  :يتضح من الجدول السابق أن
 وهو تأثير متوسط للعامـل      0.41 تساوي   dوجد أن قيمة    ) البصري(ستوى األول    بالنسبة للم  -

مـن  ) 2η) =0.04المستقل على المتغير التابع، ويمكن تفسير هذه النتيجة على أساس أن قيمـة     
  . التباين الكلي للمتغير التابع يرجع إلى المتغير المستقل

وهو تـأثير متوسـط للعامـل       ) 0.55= (dوجد أن قيمة    ) تحليليال( بالنسبة للمستوى الثاني     -
مـن  ) 2η) =0.07المستقل على المتغير التابع، ويمكن تفسير هذه النتيجة على أساس أن قيمـة     

  .التباين الكلي للمتغير التابع يرجع إلى المتغير المستقل
وهو تأثير متوسط للعامل    ) 0.35= (dد أن قيمة    وج) شبه االستداللي ( بالنسبة للمستوى الثالث     -

مـن  ) 2η) =0.03المستقل على المتغير التابع، ويمكن تفسير هذه النتيجة على أساس أن قيمـة     
  .التباين الكلي للمتغير التابع يرجع إلى المتغير المستقل

وهو تأثير متوسـط للعامـل      ) 0.46= (dوجد أن قيمة    ) االستداللي( بالنسبة للمستوى الرابع     -
مـن  ) 2η) =0.05المستقل على المتغير التابع، ويمكن تفسير هذه النتيجة على أساس أن قيمـة     

  .التباين الكلي للمتغير التابع يرجع إلى المتغير المستقل
مل المستقل علـى    وهو تأثير متوسط للعا   ) d) =0.55 بالنسبة لجميع المستويات وجد أن قيمة        -

من التبـاين الكلـي     ) 2η) =0.07المتغير التابع، ويمكن تفسير هذه النتيجة على أساس أن قيمة           
  .للمتغير التابع يرجع إلى المتغير المستقل

  
  :   ومن خالل النتيجة السابقة نستنتج ما يلي 

اصها من خالل البصر تفوق قـدرة       قدرة الطالبات على التعرف الى األشكال الهندسية وخو        -
  .الطالب 

امتالك الطالبات لمهارات تحليل األشكال الهندسية وربط العالقات بينها ومقارنـة األشـكال              -
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وقد يرجع السبب في ذلك الى عدم امتالك        ، الهندسية طبقا لخواصها بنسبة أكبر من الطالب        
مما يؤدي الى ضعفهم فـي      ، ندسي  الطالب األساسيات الهندسية الالزمة لعمليات التحليل اله      

 .ربط العالقات الهندسية للوصول الى حل سليم للمسألة الهندسية 

، أعلى من قـدرة الطـالب   ) شبه االستداللي ( قدرة الطالبات على االستدالل  غير الشكلي      -
وهذا يدل على امتالك الطالبات مهارة توظيف العالقات المتداخلة بين األشـكال الهندسـية              

 .ء براهين معينة للوصول الى الحل السليم للمسألة الهندسية بنسبة أعلى من الطالب العطا

تفوق الطالبات على الطالب في المستوى االستداللي وهذا يعني أن فهم الطالبـات لمغـزى                -
 .االستدالل أعلى منه عند الطالب 

اسـي وأكثـر التزامـا      وقد تعود النتائج السابقة الى أن الطالبات أكثر رغبة نحو التحصيل الدر           
بالدراسة من الطالب وذلك الرتفاع دافعية الطالبات وقدرتهن على التحصيل والمثابرة واالنجاز            

وقد يكون ذلك لتحقيق مكانة اجتماعية أفضل لهن واثبات أنهـن         ، ورغبة منهن في تحقيق الذات      
حلة المتوسـطة يكـن    وقد يعود ذلك أيضا الى أن الطالبات في المر        ، لسن أقل كفاءة من الذكور      

أكثر ذكاء من الطالب حيث أثبتت بعض الدراسات بأن االناث يتفوقن على الذكور عند الخضوع              
كما أن االنـاث    ، الختبارات يتطلب اتمامها خالل فترة زمنية محددة ألنهن يفكرن بشكل أسرع            

بعـد ذلـك    في هذه المرحلة يكن أفضل بقليل من الذكور في الرياضيات ولكن الذكور يظهرون              
وهم يستوعبون العالقـات الرياضـية واألبعـاد        ، مهارات أفضل والسيما في الهندسة الفراغية       

  .وهذا التميز يبقى واضحا ومستمرا فيما بعد المرحلة المتوسطة ، الهندسية 
  : الفرضية الثانية اختبار

  : نصت الفرضية الثانية على ما يلي 
في مـستويات   .  α≥05.0ستوى داللة إحصائية  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند م       "

ضعيف   (  في الرياضيات    التفكير الهندسي لدى طلبة الصف الثامن تعزي إلى مستوى التحصيل         
  ).مرتفع،، متوسط 

 رصد عالمة الطلبة في اختبار الرياضيات والمعد من قبل لجنة الختبار هذه الفرضية تم
للطالب الذي حصل على (ل الدراسي السابق وتصنيفهم الى مرتفع الرياضيات في نهاية الفص

، % ) 70-%50للطالب الذي حصل على عالمة تتراوح بين ( متوسط ، % ) 70أعلى من 
 استخدام  اختبار  تحليل التباين األحادي  ثم% ) 50للطالب الذي حصل على أقل من ( منخفض 

  : كما يلي )  13(و رقم ) 12( رقم ينجدولالوالنتائج مبينة في 
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  )12(جدول رقم 

  المتوسطات الحسابية لمستويات التفكير حسب مستوى التحصيل

  المتوسط الحسابي
  المستوى

  مرتفع متوسط ضعيف
  7.99  6.96  6.10  المستوى البصري
  7.52  5.48  4.33  المستوى التحليلي

 10.69  5.29  2.66 المستوى شبه االستداللي
  8.87  5.34  3.73  المستوى االستداللي 
 35.07 23.08 16.83  جميع المستويات

  

  )13(جدول رقم 

اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسط درجات الطالب في مستويات التفكير 

  الهندسي  يعزى لمستوى التحصيل

 مصدر التباين المستوى
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية
 F  متوسط المربعات

مستوى 

 الداللة

  59.50  2  118.99 بين المجموعات
  2.88  417  1201.34 داخل المجموعات

لمستوى ا

 البصري
    419  1320.33 المجموع

20.65  
  

دالة عند 
مستوى
0.01  

  202.76  2  405.52 بين المجموعات
  6.178  417  2576.04 داخل المجموعات

المستوى 

 التحليلي
    419  2981.56 المجموع

32.82  
  

دالة عند 
مستوى
0.01  

  1376.62  2  2753.24 بين المجموعات
  17.20  417  7173.74 داخل المجموعات

المستوى 

 االستداللي
    419  9926.98 المجموع

80.02  
  

دالة عند 
مستوى
0.01  

  579.58  2  1159.16 بين المجموعات
عاتداخل المجمو  2895.37  417  6.94  

المستوى 

االستداللي 

    419  4054.53 المجموع المجرد

83.47  
  

دالة عند 
مستوى
0.01  

  6893.71  2  13787.43 بين المجموعات
  65.97  417  27509.86 داخل المجموعات

جميع 

 المستويات
    419  41297.28 المجموع

104.50  
دالة عند 
مستوى
0.01  

  3.04 تساوي )417، 2( حريةاتدرجل 0.01 الجدولية عند مستوى داللة Fقيمة   
المـستوى  (  المحسوبة لكل مستوى من المستويات األربعـة         F أن قيمة     من الجدول    يتبين

 F من قيمـة     أكبر)البصري، المستوى التحليلي، المستوى شبه االستداللي، المستوى االستداللي         
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كل من   في   مما يعني وجود فروق   ،α=05.0 مستوى داللة    عند   3.04الجدولية والتي تساوي      

  .)مرتفع ، متوسط ،ضعيف (  األربعةعلى حده تعزى الى مستوى التحصيل الدراسي المستويات
 F وهي اكبر من قيمـة       104.496 تساوي   مستويات المحسوبة لجميع ال   Fقيمة  حيث كانت   

 مما يعنـي رفـض      0.05 وهي اقل من     ،0.01عند مستوى داللة    3.04الجدولية والتي تساوي    
.  α≥01.0  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحـصائية          أيالصفرية  الفرضية  

 ضـعيف ( في مستويات التفكير الهندسي لدى طلبة الصف الثامن تعزي إلى مستوى التحـصيل            
  .  ) مرتفع،متوسط ،

  

يبين نتائج اختبار شيفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير مـستوى           ) 14(والجدول رقم   
  .تحصيلال

  )14(جدول رقم 

  اختبار شيفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير مستوى التحصيل

الفرق بين 
  مرتفع  متوسط  ضعيف  التصنيف  المتوسطات

  1.89*-  0.86-    ضعيف
  1.026-    0.86  متوسط

المستوى 
  البصري

    1.026  1.89*  مرتفع
  3.19*-  1.15-    ضعيف
المستوى   *2.04-    1.15  متوسط

  التحليلي
    2.036*  3.19*  مرتفع
  8.03*-  2.62*-    ضعيف
  5.40*-    2.62*  متوسط

المستوى شبه 
  االستداللي

    5.4037*  8.028*  مرتفع
  5.14*-  1.61-    ضعيف
  3.53*-    1.61  متوسط

المستوى 
  االستداللي 

    3.53*  5.14*  مرتفع
  18.24*-  6.24*-    ضعيف
  جميع المجاالت  11.99-    6.24  متوسط
    11.99  18.24  مرتفع

 مؤشـر عليهمـا    بين كل فئتـين      دالة اًفروقهناك  أن  ب) 11(ويبين اختبار شيفيه في جدول رقم       
  " * "بعالمة 
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من خالل الجدول السابق نجد في كل من المستويات األربعة وجود فروق دالة بـين كـل مـن                   
وبـين  ، لتحصيل    مرتفعي التحصيل في الرياضيات ومتوسطي التحصيل وذلك لصالح مرتفعي ا         
وبـين مرتفعـي    ، ضعيفي التحصيل ومتوسطي التحصيل وذلك لصالح متوسـطي التحـصيل           

وهذه النتيجة تتفـق مـع نتـائج        . التحصيل وضعيفي التحصيل وذلك لصالح مرتفعي التحصيل        
ودراسـة  ،  )1989(ودراسة شـارون    ،  ) 1989(ودراسة ستوفر   ، ) 1996(دراسة روبرتس   

ث بينت بأن هناك عالقة ارتباطية بـين التحـصيل الدراسـي للطلبـة              حي ) 1982(يوزيسككن  
  ه النتيجة تشير أيضا الى أهمية تنمية مستويات1كما أن هذ.ومستويات التفكير الهندسي لفان هايل

فكلمـا  ، وذلك نظرا الرتباطها بمستوى التحصيل األكاديمي لهـم         ، التفكير الهندسي لدى الطلبة     
كمـا تؤكـد هـذه      ،  ارتفع مستوى التفكير الهندسي والعكس صحيح        ارتفع التحصيل األكاديمي  

فمثال اذا عرفنا مستوى التحصيل لـدى       ، النتيجة على قوة التنبؤ بأحد المتغيرين اذا عرف اآلخر        
ولذا فانـه مـن     ، الطلبة فاننا نستطيع أن نتنبأ بمستويات التفكير الهندسي لديهم والعكس صحيح            

  .لتفكير الهندسي وذلك لزيادة مستوى التحصيل لديهم   الضروري االهتمام بمهارات ا
  :توصيات الدراسة 

في ضوء نتائج هذه الدراسة تقدم الباحثة مجموعة من التوصيات يمكن أن تساهم فـي العمليـة                 
  :وفيما يلي عرض لهذه التوصيات ، التعلمية التعليمية لمادة الهندسة

تنظيمها مع مستويات التفكير الهندسي     اعادة النظر في مقررات الهندسة بحيث يتناسب         -1
 .لفان هايل 

العمل على اثراء مقررات الهندسة في المرحلة االعدادية باألنشطة المختلفة التي تعمل             -2
 .على تنمية التفكير الهندسي لدى الطلبة 

اثراء منهاج الصف الثامن األساسي لدى الطلبة من قبل المعلمين من خالل التدرج في               -3
 .لصفية وفقا لمستويات فان هايل طرح األمثلة ا

توعية معلمي الرياضيات بمهارات طرح األسئلة التي تثير التفكيـر الهندسـي لـدى               -4
 .لمختلفة في ضوء مستويات فان هايلوتدربهم على استخدام مهارات التفكير ا، الطلبة

تحسين مستوى التفكير الهندسي لدى الطلبة من قبل المعلمين وذلك عن طريق التدرج              -5
وصوال الى  ) المستوى البصري   ( ي طرح األسئلة الصفية بدءا من المستوى األول         ف

 )  .المستوى االستداللي ( المستوى الرابع 

والتي مـن   ، االستفادة من األدوات المختلفة لقياس مستويات التفكير الهندسي للطالب           -6
 .أهمها اختبارات فان هايل للتفكير الهندسي 

نموذج فان هايل وأهميته وجدواه فـي تـدريس الهندسـة           توعية معلمي الرياضيات ب    -7
  .الصفية
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  :مقترحات الدراسة 
  :تقترح الباحثة اجراء الدراسات التالية 

اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية  للتعرف على مستويات التفكير الهندسي لدى الطلبة              -1
  . السابع والتاسع  الصفينومقارنتها بمستويات التفكير الهندسي لفان هايل  في كل من

 .اجراء دراسة مماثلة في فروع الرياضيات األخرى كالهندسة الفراغية والهندسة التحليلية  -2

 اجراء دراسة  للتعرف الى مدى تنظيم المقررات الهندسية بالمراحل التعليمية المختلفـة              -3
 .حسب مستويات التفكير الهندسي لفان هايل 

ن مستويات التفكير الهندسي لدى الطالب وميـول        اجراء دراسات للتعرف الى العالقة بي      -4
 .واتجاه الطالب نحو الرياضيات 

اجراء دراسات للتعرف الى أثر استخدام نموذج فان هايل في التدريس على نمو مـستوى                -5
 .التفكير الهندسي للطالب في المرحلة  االبتدائية واالعدادية 

يل فـي التـدريس علـى ميـول         اجراء دراسات للتعرف الى أثر استخدام نموذج فان ها         -6
 .واتجاهات الطلبة نحو الرياضيات 
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  مراجع الدراسة
  

  : المراجع العربية:أوال
 ، "تدريس الرياضيات للتالميذ ذوي صعوبات التعلم ) :"2006(عزيز مجدي ، إبراهيم .1

 .عالم الكتب : القاهرة

 .عالم الكتب :لقاهرة ا " التفكير من منظور تربوي) :" 2005  (------------- .2

بحوث مناهج الرياضيات وطرق تعليمها في مجتمع : " )2002(  ------------- .3

 .العدد الثالث ، لد األولالمج، مجلة البحث التربوي " المعرفة

، "فاعلية تدريس الرياضيات في عصر المعلوماتية ):"2002(   ------------ .4
 .عالم الكتب : القاهرة  ،1ط

، "فاعلية تدريس الرياضيات في عصر المعلوماتية ):"2002(   ------------ .5
 .عالم الكتب : القاهرة  ،1ط

تدريس الرياضيات لذوي  سلسلة ) :"2006( رفعت ، مجدي و غراب، إبراهيم .6

 .عالم الكتب : القاهرة  ،"الخاصة االحتياجات

 .ر الفرقان دا:عمان  " الرياضيات مناهجها وأصول تدريسها) "1982(فريد ، أبو زينة  .7

: االمارات " تدريس الرياضيات للمبتدئين) : "1997(عبد اهللا ، فريد و غباينة ، أبو زينة  .8
 .مكتة الفالح 

ثر تدريس برنامج مقترح في الجبر على تنمية قدرات أ) : "2006(حنان ، أبو سكران  .9

لية ك ، غير منشورةرسالة ماجستير " االستداللي لدى طالبات الصف السادس التفكير
 .جامعة عين شمس، التربية 

مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها في الصفوف األولى من ) "1999(محمد ، أبو سل  .10

 .دار الفرقان :جامعة الزرقاء " المرحلة االبتدائية 

 اكتساب البنية الرياضية لدى طلبة يفاعلية برنامج مقترح ف ):"2003(فرج ، أبو شمالة  .11

جامعة عين شمس  ،  غير منشورةرسالة دكتوراه " افظة غزةالتاسع األساسي بمح الصف
 .كلية التربية ، 

 .دار المسيرة : عمان "التعلم أسسه وتطبيقاته):"2004(رجاء ، أبو عالم  .12

تجريب استخدام بعض طرائق مقترحة في التغلب على ): "1993(محبات ، أبو عميرة  .13

المؤتمر العلمي  " ي الثانويتعلم الهندسة الفراغية لدى طالب الصف الثان صعوبات
 بل برنت للطباعة والتصوير ،المجلد الثاني ، القاهرة، نحو تعليم ثانوي أفضل ، الخامس
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أثر استجدام النموذج البنائي في تدريس الرياضيات على ) : "2006(سليم ، أبوعودة  .14

  بغزةمهارات التفكير المنظومي واالحتفاظ بها لدى طالب الصف السابع األساسي تنمية
 .الجامعة االسالمية، كلية التربية ، رسالة ماجستير "

 .دار المسيرة :عمان  ،1ط "الهندسة وأساليب تدريسها ):"2005(خالد ، أبو لوم  .15

تنمية التفكير في الهندسة واختزال القلق نحوها لدى طلبة ) "2002(محمد ،أبو ملوح  .16

 " ايل ومخططات المفاهيمالصف الثامن األساسي بمحافظة غزة في ضوء مدخل فان ه
 .كلية التربية ، جامعة عين شمس ، رسالة دكتوراه 

 .مكتبة لبنان :بيروت  "معجم الرياضات) :"1987( وآخرون أحمد، سعيدان .17

كفاية التخطيط الدرسي لدى معلمي ) : "2004(سمير ، ابراهيم  و الرشيد ، األسطل  .18

  .70العدد، 18المجلد ، المجلة التربوية " الرياضيات

 :عمان ":أساليب تعليم العلوم والرياضيات) : "2001(عفاف ،أمل والكسواني ، البكري  .19
 .دار الفكر

جامعة ، كلية التربية،مجلة القراءة والمعرفة  "تأصيل التفكير): "2003(خالد ، البريش .20
 .24العدد ،الملك سعود 

ي ضوء نموذج فان برنامج مقترح لتنمية التفكير في الهندسة ف) : "1994(مكة ، البنا .21

 .جامعة عين شمس، كلية البنات، رسالة دكتوراه غير منشورة "هايل

منهج الهندسة في رياضيات المرحلة المتوسطة في المملكة ): "2003(طالل ، الحربي  .22

المجلد ، المجلة التربوية  " السعودية بين مراحل بياجيه ومستويات فان هايل العربية
 .69العدد،18

                .دار الوراق: عمان ، 1ط "أساليب تدريس الرياضيات): "2002(المحسن عبد ، السلطاني .23
أثر نموذج هايل في تنمية مهارات التفكير الهندسي واالحتفاظ ): "2003(بدر ، السنكري  .24

امعة الج، كلية التربية ،رسالة ماجستير " طالب الصف التاسع األساسي بغزة بها لدى
 .اإلسالمية

دار : االسكندرية" دراسات في علم النفس المعرفي، التفكير الناقد) "1995(عزيز،السيد .25
 .المعرفة الجامعية 

 .دار الفكر العربي:القاهرة ،1ط " طرق تدريس الرياضيات): "2001(إسماعيل ، الصادق .26

" تفكير اإلبداعيأثر التعلم التعاوني في تنمية القدرة على ال): "2004(العجمي وآخرون  .27
   .37العدد ، مجلة القراءة والمعرفة 

أداء مهارات تدريس الهندسة لدى طالب كلية التربية  تقويم): "1987(محمد ، العزب .28

 .جامعة الزقازيق ، كلية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة  " ببنها
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مكتبة : القاهرة ، 1ط " التقويم والقياس النفسي والتربوي) : " 1981(رمزية  ،الغريب .29
 .    األنجلو المصرية 

) " أهميته– أنواعه –أبعاده -ماهيته( التفكير): " 2000(محمد ، راشد و النذير، الكثيري .30
مناهج التعليم ،المؤتمر العلمي الثاني عشر ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس 

 .المجلد الثاني ، وتنمية التفكير 

مكتبة االنجلو : القاهرة  "قراءات في تدريس الرياضيات") : 1995(محمد ، المفتي .31
 .المصرية 

مطبعة : الرياض " االسس النفسية لتعلم وتعليم الرياضيات) : "2001(عبد اهللا ، المقوشي .32
 .مكتب التربية العربي 

دار الكتاب :العين  " أساليب واستراتيجيات تدريس الرياضيات"): 2006(زيد ، الهويدي .33
 الجامعي 

 .مكتبة المجتمع العربي:عمان "طرق تدريس الرياضيات" ) : 2005(  نضال ،برهم .34

ممدوح ،ترجمة محمد أمين المفتي  " طرق تدريس الرياضيات"): 1989(فردريك ، بل .35
 .الدار العربية للنشر والتوزيع : القاهرة، محمد سليمان 

 . الكتاب الجامعي دار:العين  " تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات) :"1999(فتحي ، جروان  .36

العمليات الذهنية ومهارات التفكير من خالل عمليتي التعلم ") : 2001(محمد ، جمل .37

 .دار الكتاب الجامعي:العين "والتعليم

 .دار الفكر :عمان " إعداد المعلم تنميته وتدريبه"): 2005(مصطفى ، حوالة .38

لتدريس بعض ) و لوغ(أثر استخدام بيئة "): 1998(منى ،أمل و الغامدي ، خصاونة  .39

الهندسية لطالبات الصف الثامن األساسي في مستويات التفكير الهندسي  المفاهيم

 .2العدد، 25المجلد ، دراسات العلوم التربوية " والتحصيل في الهندسة

فاعلية برنامج مقترح في تنمية مستويات التفكير الرياضي ): "2001(بسام ، دياب .40

الصف السادس باستخدام إستراتيجية تتضمن العصف التعلم لدى تالميذ  وانتقال أثر

 .جامعة عين شمس،كلية التربية ،رسالة دكتوراه "الذهني محافظة غزة

تعلم مهارات التفكير وتعلمها في الرياضيات لطلبة المرحلة ): "2000(سهيل ، دياب .41

 .دار المنارة : غزة ،" العليا  االبتدائية

اج الرياضيات للصف الخامس االبتدائي على أثر اثراء منه): "1999(سهيل ، دياب  .42

، كلية التربية، رسالة ماجستير "تحصيل الطالب في مادة الرياضيات واتجاهاتهم نحوها 
 .الجامعة االسالمية 

 .دارالحامد:عمان ، 1ط " الرياضيات بين النظرية والتطبيق"): 2006(سهيلة ، سعيد  .43
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 :القاهرة، 1ط "ين النظرية والتطبيقطرق تدريس الرياضيات ب"): 1995(حسن ، سالمة  .44
 .دار الفجر

مستويات فان هايل للتفكير الهندسي في مناهج الرياضيات "): 1990(حسن ، سالمة  .45

المجلة التربوية  " االبتدائية والمتوسطة في المملكة العربية السعودية بالمرحلتين
 .العدد الخامس ،الجزء الثاني ، بسوهاج

ستراتيجية تدريس األقران في تنمية مهارات الطرح االية فع"): 2004(خيرية ، سيف  .46

، المجلة التربوية  " الرياضيات لدى تالميذ المرحلة االبتدائية لدولة الكويت واالتجاه نحو
 .72العدد،المجلد الثامن عشر ، مجلس النشر العلمي :جامعة الكويت 

دار :الرياض،3ط "تاالتجاهات الحديثة في تدريس الرياضيا") : 1989(محمود، شوق  .47
 .المريخ

، 1ط "الرياضيات في طرق البرهان الرياضي والمتتاليات: ") 2003(عزام ، صبري  .48
 .دار الصفاء:عمان 

رياضيات طفل ما قبل المدرسة في مصر في ضوء متطلبات "): 2004(ماجدة ، صالح  .49

، ن شمس جامعة عي، كلية التربية ، مجلة القراءة والمعرفة "الحادي والعشرين  القرن
 .31العدد
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رسالة ماجستير غير منشورة  " وعالقته بمستويات فان هايل للتفكير الهندسي الرياضيات
 .جامعة اإلسكندرية ،لتربية كلية ا،

تعليم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطلبات المعايير ): "2004(وليم ، عبيد  .52
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مطور للصف السادس يم مقرر الرياضيات التقو) : "2002 (-------------- .57

مجلة كلية التربية  "األساسي في فلسطين في ضوء مستويات التفكير الهندسي لفان هايل
 .العدد الثاني ، جامعة االسكندرية ، 
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حجم التأثير واستخداماته في الكشف عن مصداقية ): "2000  (------------- .58

 " .النتائج في البحوث التربوية والنفسية
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  )2(ملحق رقم 
  بار التفكير الهندسياالجابات الصحيحة الخت

 ) .ب ( .1

 ) .د ( .2

 ) .ج( .3

 ) .أ ( .4

 ) .ج (  .5

 ) .ب(  .6

 ) .د ( .7

 ) .د( .8

 ) .د( .9

 ) .ب( .10

 ) .ب( .11

 ) .ج( .12

 ) .ج( .13

 ) .ج( .14

 ) .ب( .15

 ) .أ( .16

 ) .ب( .17

 ) .ب( .18

 ) .ج( .19

  .75 ،105،أ ب ج ، 105 .20

  .35، س ص ع ل  ،20، ص ع ل  ، 15، س ص ل  .21

 ) .ب( .22

 .مستطيل ، 90ْ ،أ ج ، أ ج ،أ ج ، أ ج .23

24. ½ ، ½، ½، ½ 

25. √ ، √ ،× ،× ،√ ، ×. 

  ،ن منتصف د ج، م منتصف أ ب ، أ ب ج د شبه منحرف : المعطيات  .26
                             = م ن ، م ن توازي  ب ج : المطلوب 

 

  ب ج+ أ د
2
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 . بما أن المثلث أ ب ج قائم الزاوية  .27

   .45ْ =        وقياس زاوية أ 
   .45ْ )=45ْ  +90ْ(  – 180ْ =         اذن قياس زاوية ج ب أ 

  ).ألن المثلث أ ب ج متساوي الساقين .( ج ب =         اذن ج أ 
  .نطبق نظرية فيثاغورث ،         للحصول على ج ب 

  2 )ج ب (  + 2 )ج أ  =( 2)أ ب        ( 
  2 )ج ب  (2 =2 )أ ب        ( 

  2 )ج ب( 2  =64           
   2 )ج ب  =(32           

   32=      ج ب        
  في المثلث جـ ب د القائم الزاوية 

  2 )ب د + (2 )ج ب= (  2 )ج د(
  =          32 +   4   

  36=      ج د  
 

 ص ع =  س ل  .28

 ل ع= س ص       

 ص ل= س ع       

 ع م = س م       

  ل م =ص م       
  . درجة 90= ل  <ق = ع <ق = ص  <ق = س  < ق

  .ص ل     س م
   ل س ع<ق=  ص س ع <ق 
   ص ل ع <ق =  س ل ص <ق 
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   )3( ملحق رقم 

  بطاقة تحليل مضمون محتوى وحدة الهندسة في ضوء مستويات فان هايل

  المحتويات رقم
المستوى 

  البصري

المستوى 

  التحليلي

مستوى شبه 

  ستداللياال

المستوى 

  االستداللي

المستوى 

  المجرد
مفاهيم أساسـية وتعـاريف       1

تتعلق بخـصائص األشـكال     
  الرباعية

          

            تعريف متوازي األضالع  2
            خصائص متوازي األضالع  3
متى يكون الشكل الربـاعي       4

  متوازي أضالع
          

            خصائص المعين  5
            خصائص المستطيل  6
             المربعخصائص  7
نظريات المنتصفات والقطـع      8

  المتوسطة
          

            القطع المتوسطة في المثلث  9
            تكافؤ األشكال الهندسية  10
تكــافؤ متــوازي األضــالع   11

  والمستطيل
          

            تكافؤ متوازيي أضالع  12
            عالقة المثلث والمستطيل  13
            تكافؤ مثلثين  14
،  المنشور القائم  (المجسمات    15

، االسطوانة الدائرية القائمـة   
  )الكرة ، الهرم والمخروط 
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   )4( ملحق رقم 

                        ،المحترم :.................................................  السيد 

كير الهندسي الخاص بوحدة استطالع آراء لجنة المحكمين حول فقرات اختبار التف: الموضوع 
  .الهندسة   من منهاج الرياضيات للصف الثامن األساسي 

  .السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
تنوي الباحثة اجراء دراسة تهدف الى تحليل محتوى منهاج الرياضيات للصف الثامن األساسي 

 على درجة وذلك للحصول، في ضوء مستويات التفكير الهندسي لفان هايل بمدينة غزة 
  . رياضيات /الماجستير في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس 

 للصف رياضيات من منهاج ال في الوحدة السادسةالهندسةوتتناول هذه الدراسة موضوعات 
  . م 2007 -2006:الدراسي الموضح أعاله للعام الدراسي 

وحدة الدراسية المذكورة ولقد قامت الباحثة بتحديد محتوى هذا الموضوع واعداد اختبار في ال
المستوى شبه ، المستوى التحليلي ،المستوى البصري : بحيث يقيس مستويات التفكير التالية 

  . المستوى االستداللي ،االستداللي 
  :وترجو الباحثة التعرف على آرائكم حول األمور التالية 

 ) .الوحدة السادسة ( المفاهيم األساسية لمحتوى الهندسة  •

 .ة فقرات االختبار للمحتوى مدى مالئم •

 .مدى تمثيل االختبار لمستويات التفكير المحددة أعاله  •

 .صحة صياغة فقرات االختبار  •

 .وضوح تعليمات االختبار  •

 .مدى مالئمة أسئلة االختبار لطالب الصف الثامن األساسي  •

 .اقتراح أية تغييرات أو اضافات ضرورية  •

ر على ما ستبذلونه من جهد في هذا العمل الذي وتتقدم الباحثة لسيادتكم بجزيل الشك •
 .نجاز هذه الرسالة إسيكون له أثر فعال في 

 .ولكم منا كل محبة وتقدير 

 الباحثة

  رباب ابراهيم الطنه
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  أسماء أعضاء لجنة تحكيم أدوات الدراسة
  

  التخصص  االسم  الرقم
  .مناهج وطرق تدريس رياضيات   عزو عفانة. د .أ  1
  .مناهج وطرق تدريس رياضيات  ل الزعانينجما.   د  2
  .مناهج وطرق تدريس رياضيات  خالد السر.   د  3
  .مناهج وطرق تدريس رياضيات  نائلة الخزندار.  د  4
  .مناهج وطرق تدريس رياضيات  محمد أبو ملوح.  د  5
  .مناهج وطرق تدريس رياضيات  سعد نبهان. د  6
  .اضياتمناهج وطرق تدريس ري  بدر السنكري.  أ  7
  .بكالوريوس رياضيات   يونس أبو سلطان.  أ  8
  .بكالوريوس رياضيات   معين الحلبي.  أ  9

  .بكالوريوس رياضيات   محمد المدهون.  أ  10
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ABSTRACT OF THE STUDY   
  

This study aimed to analysis the curriculum content of mathematics 
for grade eight on the light of the levels of geometrical thinking for Van 
Hile in Gaza city.                                                                                              

The study sample was 5 percent from student ( male and female ) of 
grade eight for the second term in the school year (2006-2007) . sample 
420 students . ( 210 male , 210 female ) .                                                                                     

Tow tools prepared by researcher the first to analysing of the sixth unit 
in the maths book for grade eight, which contains the subjects of geometry 
according to the levels of geometrical thinking for Van Hile , the second 
tool was  ( test ) in order to measure the geometrical thinking for students 
according to the measures of geometrical thinking for Van Hile. 
emphasized the validity of test with some ways : the validity of referees,it 
was affered to agroup of specialised referees,the validity of internal 
consistency for test points which was applied on the exploration sample , 
this measures correlation moduluses between every point of test points and 
total marks for its following dimension,He emphasized the reliability of test 
with two ways 'half division' to find sperman correlation between the marks 
of single questions and even questions and to measure and correct Sperman 
Brawn correlations modulus, reliability modulus 88% ,  (T) used to know 
the difference between average of point and assumed mean, then he used 
the test of the single contrast anylsis to know the differeces between three 
means of independent samples.                                                               

The results of staistical analysis show that:                                               
1- The level of the geometrical thinking skills for the students of grade 

eight in Gasa schools (60%), the level of statistical significace α < 1%  .       
 2-There Statistical differences ,the statistical level α < 1% in the level 

of geometrical thinking for students of grad eight refers to the gender  
(male– female ) ,in favor of female students.                                            

3-There are statistical differences at level α < 1% in the levels of the 
geometrical thinking for the students of grade refers to the students who 
have high achievement in mathematics ( more than 70% ).                                                         

The study recommended the necessity of reforming in geometry 
curriculum , to be suitable to levels of geometrical thinking for Van Hile , 
the necessity of guiding teachers of mathematics the skills of asking 
questions which motivate the geometrical thinking for students , training 
the students on different thinking skills on the light of Van Hile . Also it 
suggested doing similar studies in primary , secondary grades and in other 
maths branches.   
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