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  المستخلص 

حائيل حسيب  دينيةليد  طالايات ال يل الييال  المتوسي  بم هدفت الدراسة إلى تحديد مستويات التفكير الهندسي 

يي  أايير اسييتخدام النمييوذف يلييى تنمييية مسييتويات ال الهندسيي  لييديهذِّ وذلييخ باسييتخدام  تفكيييرلمييوذف فيياي هايييلِّ وتث  

التجريايي  لمجمييويتيذ متكييافإتيذه إحييداهما تجرياييية تييم تدريسييها حسييب لمييوذف فيياي هايييل فيي  التفكييير  شييا  الت ييميم

األخيير  ضييابرة  رسييت موضييويات الهندسيية بالرريثيية اميتيا يييةِّ وتييم ترايييل لفييس امختاييار الثاليي  الهندسيي ِّ و

( طالاييات موةييية  يلييى مدرسييتيذ بوا يي  801وامختاييار الاعييدى يلييى المجمييويتيذِّ وتكولييت يينيية الدراسيية مييذ  

للدراسيةِّ بينميا مييل الف يل شعاتيذ ف  كل مدرسةِّ حيث ميل أحد الف ليذ ف  كلتا المدرستيذ المجمويية التجريايية 

 وتم اختيارها برريثة يشوائية بسيرة. اآلخر ف  كلتا المدرستيذ المجموية الضابرة.

أسييفرت لتييائج الدراسيية يييذ وجييو  فييروق ذات  مليية إح ييائية بيييذ متوسيير   رجييات طالاييات المجمييويتيذ 

ل الح المجموية التجريايية التي   رسيت  الضابرة والتجرياية ف  الترايل الاعدى مختاار مستويات التفكير الهندس 

الهندسية في  ضيوم لميوذف فياي هاييلِّ وبحجيم أاير لكاييرل يليى جميي  مسيتويات التفكيير الهندسي  لرريثية التييدريس 

 باستخدام لموذف فاي هايل يفوق تأاير الرريثة اميتيا ية ف  تدريس الهندسة.

 .طالاات ال ل اليال  المتوس  ِّمستويات التفكير الهندس   ِّلموذف فاي هايل  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The study aimed to determine the levels of Gometry thinking among female 

students of the second intermediate class in the city of Hail according to the Van Hiele 

model, and to investigate the effect of using the model on developing the levels of 

Gometry thinking in them, using the semi-experimental design of two equal groups; The 

study aimed to determine the levels of Gometry thinking among students of the second 

intermediate class in the city of Hail according to the Van Hiele model, and to 

investigate the effect of using the model on developing the levels of Gometry thinking 

in them, using the semi-experimental design of two equal groups; The sample of the 

study consisted of (108) female students distributed in two schools by two divisions in 

each school, where one of the two classes in both schools represented the experimental 

group for the study, while the other class in both schools represented the control group. 

It was chosen in a simple random way. The results of the study resulted in a statistically 

significant difference between the mean scores of female students of the experimental 

and experimental groups in the post-application to test the levels of Gometry thinking in 

favor of the experimental group that studied Gometry in the light of the Van Hayel 

model, and the size of a "significant" impact on all levels of Gometry thinking of the 

teaching method using the Van model Heil outperforms the usual method of teaching 

Gometry. 

Keywords: Van Hiele model ,Gometry thinking ,female students of the second 

intermediate class. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 المقدمة:

األساسيية لمحتيو  منياهج الرياضييات المدرسييةِّ وتيرتا  الهندسية بعلمي  الفي ييام  تعد الهندسة أحيد المجيامت

ييرتا  بمفهيوميذ مجير يذه أولهمياف الفيراي اليلى يشي ل  هيلا الجسيم  -ميل  –والرياضياته فالجسم األسروال  الشكل 

ي الرياضي  موضيود  راسية حيث ينشأِّ ويسّمى بالفراي الفي يائ ِّ وااليهماف شكل  األسروال ِّ وهو ما يسّمى بالفرا

 الهندسة.

بمراجعة األ ب الاحي ه فثيد تعيد ت مجيامت الاحيث في  الهندسية بشيكل ييامه فمنهيا أبحيات و راسيات تناوليت 

ف  تعلّم الهندسةِّ وبرامج الراسيم  (LOGO)فعاليّة استخدام الحاسوب ف  تدريس الهندسة مذ خلل تأاير ل ة لوجو 

ِّ واسيتخدام اآللية الراسيمةِّ وبيرامج أخير  أييدت في  ضيوم بيرامج اليلكام (Geometer’s Sketchpad)الهندسي 

امصرناي ِّ وتناولت  راسات أخر  استخدام ألشرة وترايثات يملية صفية ف  تدريس الهندسيةه كألشيرة الثيرام  

و موضيود (. أّميا المجيال الاحيي  اآلخير فهي5082والكتابة الرياضيةِّ وألشرة تكاملية م  العلوم األخر   ال امدىِّ 

الدراسة الحاليةه فثد تناول أبحاا ا متعد   امهتمامات بمستويات التفكيير الهندسي  وتيدريس الهندسية في  إطيار لميوذف 

ا بحييية مختلفيةِّ فمنهيا الدراسيات الوصيفية أو امسيترليية التي  تناوليت  لفاي هايلل للتفكير الهندسي ِّ واتاعيت أطير 

يليى مسيتو  المدرسية والكليية الجامعيية  الرالاياتفإيات يمريية مختلفية ميذ وا   مستويات التفكير ف  الهندسة ليد  

هييا الدراسييات التجرياييية التيي  تناولييت بييرامج تدرياييية أيييدت حسييب لمييوذف فيياي هايييل لتعليييم ومن(ِّ 5080 الثرشي ِّ 

والتح ييل  الرالاياتالهندسة وتعلّمهاِّ وأار ذلخ ف  مت يرات مختلفة منهاِّ وترور مسيتويات التفكيير الهندسي  ليد  

وأاير بعيض الايرامج ِّ (. وهناك  راسات تناولت أار بعض المت يرات في  مسيتويات التفكيير الهندسي 5082 ريايِّ 

 (.5080لهندس   الكعايةِّ ا الحاسوبية ف  تنمية المثدر  يلى التفكير

يا لتيائج  الااحيايومذ خلل خار    التدريسية محظت تدل  مسيتو  الرالايات في  الهندسيةِّ وهيلا ميا أكدتي  أيض 

(ِّ  للا تتضح أهميية التركيي  يليى إسيتراتيجيات وطيرق تيدريس 5082(ِّ و راسة  شعتِّ 5082 راسة  ال امدىِّ 

رالاياته مييل لميوذف الهندسةِّ وإ خال لماذف تدريسية  د يكوي لها األار ف  تروير مستويات التفكير الهندس  لد  ال

 فاي هايل ف  التفكير الهندس .

صياغة مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس اآلت ف ما أار استخدام لميوذف فياي تمت   :وتساؤالتها مشكلة الدراسة

 متوس ؟الهندسة يلى تنمية مستويات التفكير الهندس  لد  طالاات ال ل اليال  ال وحد  هايل ف  تدريس

 اللى تتفرد من  األسإلة التاليةف الرئيس لإلجابة يذ التساؤلسعت الدراسة 

بييذ متوسير   رجيات طالايات  (α≤0.05)هل توجيد فيروق ذات  ملية إح يائية ينيد مسيتو  الدملية  .8

 المجمويتيذ الضابرة والتجرياية ف  الترايل الثال  مختاار مستويات التفكير الهندس ؟

بييذ متوسير   رجيات طالايات  (α≤0.05)مسيتو  الدملية توجيد فيروق ذات  ملية إح يائية ينيد  هل .5

 المجمويتيذ الضابرة والتجرياية ف  الترايل الاعدى مختاار مستويات التفكير الهندس ؟

 سعت هله الدراسة إلى التحثل مذ الفروض التاليةف فروض الدراسة:



 
بيييذ متوسيير   رجييات طالاييات  (α≤0.05)م توجييد فييروق ذات  مليية إح ييائية ينييد مسييتو  الدمليية  .1

 المجمويتيذ الضابرة والتجرياية ف  الترايل الثال  مختاار مستويات التفكير الهندس .

( بيييذ متوسيير   رجييات طالاييات α≤0.05م توجييد فييروق ذات  مليية إح ييائية ينييد مسييتو  الدمليية   .2

 كير الهندس .المجمويتيذ الضابرة والتجرياية ف  الترايل الاعدى مختاار مستويات التف

هدفت هله الدراسة إلى تث   أار استخدام لموذف فاي هاييل في  تيدريس وحيد  الهندسية يليى  أهداف الدراسة:

 الهندس  مذ خلل األهداف الفريية التاليةف تفكيرتنمية مستويات ال

 تحديد مستويات التفكير الهندس  لد  طالاات ال ل اليال  المتوس  حسب لموذف فاي هايل.  .1

الهندسي   تفكييرالهندسية يليى تنميية مسيتويات ال وحيد  أار استخدام لموذف فاي هايل ف  تيدريس تث   .2

 لد  طالاات ال ل اليال  المتوس .

 أهمية هله الدراسة مذ اميتاارات التاليةفتكمذ   أهمية الدراسة:

تيدريس الهندسية  د تساهم لتائج هله الدراسة ف  تثديم ت ور مثترح لكيفية تفعيل لموذف فياي هاييل في   .1

 وتثويمهاِّ واللى  د يلفت لظر الثائميذ يلى تخري  المناهج

 د تفيد هله الدراسة بتوجي  المشرفات التربويات لحو يثد  ورات تدرياية لمعلمات الرياضييات لاليور   .2

 إستراتيجيات تعليمية تمكنهذ مذ تنمية مستويات التفكير الهندس  للرالاات باستخدام لموذف فاي هايل.

 د تسايد هله الدراسة معلمات الرياضيات للمرحلة المتوسرة ف  الت لب يليى أوجي  الث يور بتيدريس  .3

 الهندسة مذ خلل اتااد أساليب وطرق جديد  تعتمد يلى لموذف فاي هايل للتفكير الهندس .

 حدود الدراسة: 

 هـ.8129/ 8121اس  تم تنفيل التجربة ف  الف ل الدراس  اليال  مذ العام الدرالحدود الزمانية:  .8

 للانات ف  مدينة حائل. الحكومية المدارس المتوسرة الحدود المكانية: .5

ل مييذ كتيياب يلييى الوحييد  السا سيية لالمسيياحة والحجييما ت ييرت هييله الدراسيية  الحدددود الموعددوعية: .2

 الرياضيات لالج م اليال ل المثرر يلى طالاات ال ل اليال  المتوس  ف  المملكة العربية السعو ية.

مييذ كيل مدرسييتيذ مييذ  متوسيي ا ت يرت يلييى شييعاتيذ ميذ طالاييات ال ييل الييال  ال الحددود البشددرية: .1

 مدارس إ ار  التعليم ف  مدينة حائل.

 ه ف ايتمدت هله الدراسة يلى مجموية مذ المفاهيم والم رلحاتِّ مصطلحات الدراسة:

لحيل مشيكلة هندسييةِّ سيوام كاليت حيلن تميريذ هندسي  أو  رالاياتالمارسي  تلشاط يثل   . التفكير الهندسي:1

يليى إجييرام  رالاياتالبرهنية  لظريية  أو إلشيام  هندسيييّ اِّ ويعتميد يليى مجموييية ميذ العملييات العثلييية تتمييل في   ييدر  

 (5082مجموية مذ األ وات المرلوبة لتحثيل مستويات التفكير الهندس  كما حد ها فاي هايل.  العراسِّ 

ت العثلييية التيي  تميييل  ييدر  ائيّ ييا بأليي ف شييكل مييذ أشييكال التفكييير يعتمييد يلييى مجموييية مييذ العملييياويعييرف إجر

 الحل المناسب لها. ذعرضيمشكلة هندسيةِّ و ذيلى الثيام بمجموية مذ األلشرة الخاصة يندما تواجهه رالااتال



 
 فث .وتناولت الدراسة الحالية المستويات األربعة األولى   . نموذج فان هايل:2

وألغراض ت نيل طالاات ال ل اليال  المتوس  ف  ضيوم هيله المسيتوياته فثيد يتّرفيت المسيتويات إجرائيّ يا 

 كما يل ف

ف تحّد  بملحظة الشكل الهندس  وتسميت  مذ خلل مظهره العيامِّ وتمييي ه )البصري( مستوى اإلدراك -

ف تحييّد  مسددتوى التحليددلصيي . مييذ بيييذ مجموييية مييذ األشييكال التيي  تاييدو ممااليية ليي   وي إ راك لخوا

بملحظيية خييواش األشييكال الهندسييية ووصييفها  وي ربرهييا بعضييها ميي  بعييضِّ سييوام يلييى مسييتو  

ف مسدتوى الترتيدأ أو االسدتدالي  يدر الشدكليخواش الشكل الواحد أم خواش األشكال المختلفية. و يد 

ذ خيواش الشيكل الواحيد تميّل بالثدر  يلى إيريام تعرييل   ييل للمفهيوم الهندسي ِّ وإيجيا  يل يات بيي

 واألشكال المختلفة. 

ف تميّييل بالثييدر  يلييى امسييتدمل مييذ خييلل الاييراهيذِّ وفهييم  ور المسييلّمةِّ مسددتوى االسددتدالي الشددكلي -

 والتعريلِّ والنظرية ف  برهنة العل اتِّ والثدر  يلى التعليل ضمذ خروات الارهاي.

 لمة الت  تح ل يليها الرالاة ف بالع ف يثاساألداء على اختبار مستويات التفكير في الهندسة -

 امختاارات الفريية الت  تثيس مستويات التفكير األربعة. 

واْ فِٓى  تعالىف  كما ف   ول حث الثرآي الكريم يلى التفكير والتأمل والتدبر االطار النظري :  أََولَْم يَتَفَكنرت

تِ  َوَٰ َمَٰ ت ٱلسن َسّم ىۗ  َوٱأْلَْرَض َوَما بَْينَهتَمآ إِمن بِٱْلَحل  َوأََجل   أَلفتِسِهم ۗمناَخلََل ٱَّللن ويَ  مُّ فِرت ا م َذ ٱلنناِس بِلِثَآِئ َرب ِهْم لََكَٰ  (َوإِين َكيِير 

 (.1 الرومف 

أ ا  مهمة لتنظييم األفكيارِّ وفهيم  -مذ وجهة لظر كيير مذ المربيذ والمهتميذ بأساليب التفكير-تعد الرياضيات 

المحي  اللى لعيش في ِّ فهي  مينهج وطريثية للاحيثِّ وتحتيل مكالية مرمو ية بييذ المنياهج الدراسييةِّ وبياألخ  تليخ 

اهيتم ابيذ خليدوي طاثت باألساليب العلمية ال حيحةِّ لل ا إذا م طرائل التفكير السليم لد  الرالااتالمناهج الت  تنم  

بتنمية الثدر  يلى التفكييره لجيده يحيلر ميذ الحفيم األصيمِّ ويهياجم اللجيوم إليى الملخ ياتِّ فالملخ يات تحميل ميذ 

المعييال  مييا تنييوم بيي  العايياراتِّ وييير  أي ألفيياد المخت ييرات تجييدها صييعاة يوي يية فينثريي  إمكالييية فهمهييا.  ابييذ 

لتعليميية أميا أهميية تعلييم مهيارات التفكيير بالنسياة للعمليية اِّ (802 شِّ 5085. ت.ِّ  الملكور ف  ريايِّ خلدويِّ  

 (ِّ كاآلت ف71ــــ 77 شِّ 5081ِّ كما أور ها سعا    التعلمية فيمكذ توضيحها

في  النظير  مسيايد  الرالايات؛ وتتمثدل فدي:التفكير وتعلمها بالنسبة للطالبداتأهمية تعليم مهارات  -8

والحكييم تثييييم آرام اآلخييريذ فيي  موا ييل كيييير ِّ ا المختلفيية مييذ وجهييات لظيير اآلخييريذِّ الثضيياي إلييى

التحثييل مييذ ِّ احتييرام وجهييات لظيير اآلخييريذ وآرائهييم وأفكييارهميليهييا بنييود واضييح مييذ الد ييةِّ 

رفي  مسيتو  ِّ تع يي  يمليية اليتعلم وامسيتمتاد بهياِّ امختلفات المتعد   بيذ آرام النياس وأفكيارهم

ميذ الثييو  يليى  تحريير يثيول الرالايات وتفكييرهذِّ د  الرالاات وتثدير اللات ليديهذبالنفس ل اليثة

ذ يليى حلهياِّ رحة للمشكلت العديد  التي  ينا شينها ويعملياإلجابة يذ األسإلة ال عاة والحلول المثت

تعلم وبيالررق اإللميام بكيفيية اليِّ أهميية العميل الجمياي  بييذ الرالايات وإايار  التفكيير ليديهذاإللمام ب

   .ةِّ وتنشإة المواطنة ال الحة لديهذامستعدا  للحيا  العملية بعد المدرسِّ والوسائل الت  تديم 



 
يية ةييا   الدافعِّ ف  اإللمام بمختليل ألمياط اليتعلم مسايدتهذ ؛ وتتلخص في:هميتها بالنسبة للمعلماتأ .8

اإلاار  والمشاركة والتعياوي بيينهذ م بجعل يملية التدريس يملية تتسِّ والنشاط والحيوية لد  المعلمات

رفيي  معنويييات المعلمييات للمييا   الدراسيييةِّ  التخفيييل مييذ التركييي  يلييى يملييية اإللثييامِّ وبيييذ الرالاييات

 المختلفة.  ام الرالاات وألشرهذه مما ينعكس إيجاب ا يلى أواثتهذ بألفسهذ

والتيي  تعتايير  ليييل  يلييى كيفييية اسييتثاال  يعييرف بأليي  مجموييية مييذ األ امات التيي  تمييي  الفيير   أنمدداط التفكيددر:

  للخارات الت  يمر بها ف  مخ ول  المعرف ِّ ويستعملها للتكيل م  الايإة المحيرة.

ولتيجة للهتمام المت ايد مذ  ال الااحييذ بدراسة التفكير تعد ت ألواي  وألماط ِّ واختلفت تثسيمات ِّ التي  ميذ 

 (ِّ وذليخ يليى أسياس ميذ األةواف المتنيادر ِّ يليى النحيو التيال ف22 ش 5082ِّبينها ما أور ه أبو جا وِّ ولوفيل  

التفكييير امسيتدمل  مثابييل التفكييير ِّ التفكييير المييا ى مثابيل التفكييير المجير  ِّ التفكيير التثييارب  مثابيل التفكييير التااييدى

التفكيير المسيتند إليى الجاليب ِّ التفكيير الاسيي  مثابيل التفكيير المعثيدِّ التفكير اليوا ع  مثابيل التفكيير التخيلي ِّ الحدس 

 األيمذ للدماي مثابل التفكير المستند إلى الجالب األيسر للدماي.

مي  ل( مجمويية أخير  ميذ ألمياط التفكيير ميذ حييث فايليتي  إليى لمرييذف 00 شِّ 5081و د صينل سيعا    

 .Ineffective Thinkingلم  التفكير غير الفعال ِّ وEffective Thinkingالتفكير الفعال 

الحاجة إلى التهاف أساليب يلمية للتفكير أصاحت ضرور  حيا  ف  الو ت الحاضرِّ ولم يعد هناك التفكير الهندسي: 

مكاي أو و ت للمحاولة والخرأِّ فالت ير ف  مختلل أوج  الحيا  سيري ِّ والمفاجي ت أصياحت صيفة ملةمية للع يرِّ 

وتوجيد . (811 شِّ 8919 شوقِّ وتثاوم خارات اإللساي حتى ف  مجال العلم والتثالة صار أسرد مما تخيل  الاشر

 شِّ 5085اييلت طييرق رئيسيية للتفكيييرِّ تييم ت يينيفها بنييام  يلييى الحييواسِّ كمييا ذكرهييا العفييويِّ ويادال يياحب  

 .التفكير الشعورىِّ والتفكير الا رىِّ والتفكير السمع ِّه  (59

إي مهيارات التفكيير يايار  ييذ يملييات إ راكيية منف يلة يمكيذ ايتاارهيا  مهدارات التفكيدر األساسدية فدي الهندسدة:

ِّ التلخييي ِّ والت يينيلِّ والمثارلييةِّ والملحظيية (ِّ وهيي  10 شِّ 5087 لَاِنييات الانييام( كمييا أور هييا أبييو حمييا   

 .امستدمل ِّالاحث والتث  ِّ والتناؤِّ التحليلِّ امستنااطِّ وجم  المعلوماتِّ الترتيبو

 خ ائ ِّ النموذف مستويات  وه  أساسيةِّ محاور الاة مذ يتكوي لتنمية التفكير الهندسي:نموذج فان هايل 

 النموذف. تعلم مراحلِّ النموذف

 :Level of the Modelالنموذج  مستويات

 المستويات المستو  أو يلى مستو  كل يعتمد حيث متتابعةِّ متسلسلة مستويات خمسة مذ النموذف يتكوي

 لكل وأي ل . السابثة أو المستويات المستو  أتثذ  د يكذ أي  وي مستو  يتثذ أي الرالاات تستري ل ِّ وم  السابثة

 من  أر ى مستو  إلى مستو  مذ واملتثال المناساة ل ِّ الهندسية والعل اتِّ والمفاهيم وم رلحات ِّ ل ت ِّ مستو 

 الما   ومستو  التدريسِّ مستويات يلى من  كاير ف  ج م الايولوج ِّ بل يعتمد السذِّ أو النمو يلى فث  م يعتمد

ل .  التدريس  المناسب األ ام مستويات مذ الهندس  مستو  التفكير مستويات مستو  مذ ذاتهاِّ ولكل الهندسية

 (890 شِّ 5002 سلمةِّ 

 مستويات فاي هايلف  مذ مستو  لكل وفيما يل  وصل



 
 الهندسية المفر اتِّ ويدركذ األشكال بعض الرالاات تتعلم  فيو فVisual Levelالا رى  المستو  .8

 ولكنهذ م يكذ المستريل شكل خ ائ هاِّ فهذ يتعرفذ يلى إلى يناصرهاِّ أو املتااه إلى  وي ككل

المسائلِّ  حلول الرالاات اكتشاف الكل  تستري  الشكل خلل المستريلتِّ ومذ بخواش يلم يلى

محسوسةِّ  تكوي ف  ل ة أي بشرط مذ الم رلحاتِّيتعل أي يمكذ المرحلة ف  تلخ والرالاات

الا رى كما  للمستو  خ ائ  حد  فاي هايل. و(17 شِّ 1997ملموس  يادالثا رِّ  وبأسلوب

 أو ينسخذِّ مختلفة ف  أوضاد وهو الشكل هيإة يتعرفذ يلى ( كالتال ف92 شِّ (2004ذكرها يايد 

 األشكال بيذ يمي يِّ الااب( شكل يلى المستريليامة  ميل   يسميذ أشكام  بأسمامِّشكل   يرسمذ

ِّ تعميم بدوي حد  يلى شكل لكل ينظريِّ شكل أج ام يلى يتعرفذِّ مظهرها وصي ها بالكلم بحسب

(ِّ وشكل مستثيمة  مرب  أضلي  شكل بيذ يمي ي  منحنياتِّ ولكنهذ م يمي ي شكل يلى محير  ميل 

 النود. لفس مذ األشكال بيذ

ف  هلا  اللت  يعملذ الرالاات فInformal Deductionالشكل ( امستدمل  غير شا  المستو  .2

الهندسيةِّ  الاراهيذ أشااه الرياضية الهندسيةِّ كما يثدمذ باسترايتهذ صياغة التعريفات يكذ المستو 

 السابلِّ كما يثمذ اكتشافها ف  المستو  تم خواشِّ وخ ائ  لديهذ مذ ما يتوافر خلل مذ وذلخ

 فعلى الواحدِّ الشكل خ ائ  بيذ المتداخلة العل ات يسترعذ تكويذ واإل خالِّ إذ التضميذِّ بعملية

مترابثتيذِّ كما  الثايدتيذ مذ ةاويتا كل تكوي أي م بد السا يذ المنحرف المترابل ف  شا  الميال سايل

ضلدِّ متواةى األ بخواش يت ل ألل  ِّمتواةى أضلد بيذ األشكالِّ فالمستريل ذلخ إ راك يمكذ

 الهندسية والخ ائ  الخواش مذ الضروريةِّ والكافية الشروط كما تستري  الرالاات تحديد

 ويدركذ الاسيرةِّ امستنتاجات لويهاِّ ويثدمذ لتحديد الهندسية األشكال لديهذ يذ المتوافر 

 . (10ِّ ش 5005ملوحِّ  العل ات أبو

 م    يفهمذ الرالاات ف  هلا المستو  فFormal Deduction levelامستدمل  الشكل   المستو  .3

 المانية الهندسية األلظمة  اخل المسلماتِّ والتعريفاتِّ والنظرياتِّ والارهاي مذ كل امستدملِّ و ور

وحامتها الخاصةِّ  النظرياتِّ بيذ المتاا لة العل ات كما ألهذ يسترعذ التوصل إلى المسلماتِّ يلى

 لهذ تكويذ المفهومِّ ويمكذ الت  تحد  الخواش مذالضرورى والكاف  لمجموية  بيذ ويمي ي

 . (25 شِّ 1997الاراهيذ يادالثا رِّ 

 فهم مذ هلا المستو  طالاات تتمكذ Level deductive :Fullالكامل  امستدمل  المجر  المستو  .4

 المستو طالاات هلا  كما تفهم  النظريات ومستخدم ف  إااات معروف كما هو المنرث  المجر  امستدمل

ف  هلا  المعرفاتِّ واللمعرفاتِّ والنظرياتِّ والمسلماتِّ والنظرياتِّ فالرالاات  المتداخلة بيذ العل ات

 مفاهيم كما أي السابل. تكملتها كما ف  المستو  تلكُّرهاِّ أو مجر  وليس الاراهيذِّ بنام المستو  يسترعذ

 .(252 شِّ 8992لمستو  سلمةِّ هلا ا طالاات لد  مفهومة الضروريةِّ والكافية الشروط ميل

أى  در  الرالاات يلى إيرام تعريفات  :Informal Deductionامستدمل غير الشكل   الترتيب(  .5

مجر   ملئمة لحامت خاصةِّ وفهم الحجج المنرثيةِّ واشتثاق يل ات منرثية متاا لة. ويتحد  بوي  



 
ويتمي  بالثدر  يلى إيرام تعريل للشكل الهندس ِّ الرالاات للعل ات بيذ األشكال الهندسية وخواصهاِّ 

 وإيجا  يل ات بيذ خواش الشكل الواحد واألشكال المختلفة.

الهندسة ه   راسة مختلل ألواد األشكال وصفاتهاِّ كما ألها  راسة يل ة األشكالِّ وال واياِّ  :علم الهندسة

دسة المستويةِّ والهندسة الفراغيةِّ وف  الهندسة والمسافات باعضهاِّ وتنثسم الهندسة الاسيرة إلى ج أيذف الهن

المستوية تدرس األشكال الت  لها بعديذ فث ِّ أى الت  لها طول ويرضِّ أما الهندسة الفراغية فتدرس الهندسة ف  

الاة أبعا ِّ وتتعامل م  فراغات ميل متواةيات المستريلتِّ والمجسمات األسرواليةِّ واألجسام مخروطية الشكلِّ 

ِّ 5081و د يرف لتورى مرفل   م الكرويةِّ وغيرهاِّ أى م  األشكال الت  لها طول ويرض وسمخ.واألجسا

( الهندسة بألهاف ل راسة خ ائ  األشكالِّ والحي  اللى يحي  بهاِّ مذ الميلث الاسي  وحتى المجسم 20 ش

ال. ( بألهاف 271 شِّ 5082وبالنظر للهندسة بألها فرد مذ فرود الرياضياتِّ فثد يرفها برارسة   األكير تعثيد 

لفرد مذ الرياضيات يتعامل م  األبعا  والثياساتِّ وياحث ف  األشكالِّ والمضلعاتِّ والمجسماتِّ لها فرود يد  

-الهندسة و اللإ ليدية يلى السوامل.كالهندسة المستويةِّ والتحليليةِّ والفضائيةِّ وغيرها مذ الهندسات اإل ليديةِّ و

ضرورية لت ميم الجسورِّ والماال ِّ والسدو ِّ والررق السريعةِّ واأللفاقِّ  -كفرد مهم مذ فرود الرياضيات

اِّ وتتأار بها كما  والعديد مذ المشاري  المعماريةِّ والهندسية األخر . ا شديد  تمت ف الهندسة بالحيا  اليومية امت اج 

نا ف  الفضام واألجرام السماوية الاعيد  ولظامها وحركتهاِّ وف  األرض بما فيها مذ بحار وألهار ف  كل ما يحي  ب

وجاال وسهول وو يايِّ وف  النااتات وأورا ها وأةهارها وامارهاِّ وف  أشكال الحيواي وتناسل أيضائ ِّ وحتى 

ِّ 8990مام بالهندسة مخلوفِّ ى ةيا   امهتاآلمت الموسيثية م تخلو مذ تأار باألشكال الهندسيةِّ كل ذلخ يديولا إل

ستري  لمحسوسة(ِّ حيث يشاهدها الجمي ِّ وتوتحتل الهندسة الج م األكار مذ الرياضيات الوا عية  ا. (128 ش

اإلحساس بهاِّ يلى العكس مذ بعض المواضي  الرياضية األخر ِّ والت  تعد تجريدية بالكاملِّ وليس مذ  اتالرالا

لتعامل معهاِّ وخاصة الجارية منهاِّ للا فمعظم المفاهيم الهندسية مفاهيم في يائية يسهل ا اتالسهل يلى الرالا

مها وإتثالها أبو استخدام الوسائل التعليمية اللةمة لفه ةالمعلم تالتعامل معهاِّ وتعليمها بيسر وسهولة إذا أحسن

أي يعرف الهندسة  ((Felix Kleinل و د حاول الرياض  األلمال  لفلكس كليذ. (82 شِّ 5005ملوحِّ 

باستخدام فكر  التحويلتِّ فلكر أي الهندسة ه   راسة لويية األشكال  أو الفإات(ِّ و راسة الخواش الت  لم تت ير 

 (50 شِّ 8970لتيجة هله التحويلت.  كادمِّ 

الفرايِّ ويمكذ الثولف إي الهندسة ه  الفرد اللى ياحث ف  شكل ومساحة وحجم األشكالِّ والمجسمات ف  

 ه األشكال الما يةِّ والفي يائية.لكذ  وي النظر إلى خواش هل

تدريس الهندسة يحتل مكالة ممي   ف  منهج الرياضيات ألى  :موقع األشكاي الهندسية داخل الهندسة المدرسية

( ,NCTM 8919الماا ئ والمستويات للرياضيات المدرسية   ت إلي  واائلمرحلة  راسيةِّ ويؤكد ذلخ ما أشار

تحديد ما  اف  الكتاب السنوى للمجلس الوطن  األمريك  لمعلم  الرياضياتِّ واللى يمكذ مذ خلله تور  الت 

 ( فيما يل ف889ــــــ  881 شِّ 5087يخ  تدريس محتو  الرياضيات ف  التعليم العام كما ذكره محمد 

يذِّ أو الاة أبعا ِّ حتى ف  بتعد( يجب أي يتضمذ منهج الرياضيات تدريس الهندسة K4ف  المستو    -8

تروير الحس الفراغ  بالرسمِّ والتخيلِّ ِّ هاوصلِّ رسمِّ تحديد األشكالِّ وت نيف مذف تتمكذ الرالاات



 
تميي  وإ راك األشكال الهندسية ف  العالم المحي  ِّ الرب  ذهنيّ ا بيذ الهندسة باأليدا  والثياسِّ والمثارلة

 ب .

س الهندسة ف  موا ل مختلفةِّ حتى منهج الرياضيات تدري( يجب أي يتضمذ 1-2ف  المستو  مذ    -5

رِّ وتمييل األشكال الهندسية ِّ تحديدِّ وصلِّ مثارلةِّ ت نيل األشكال الهندسية مذف رالااتتتمكذ ال ت وُّ

اكتشاف التحويلت الهندسيةِّ ميل املعكاسِّ الدورايِّ ِّ وبتركي  خاش يلى تروير الحس الفراغ 

تمييل وحل المسائل باستخدام النماذف الهندسيةِّ ميل استخدام التشاب  ف  حل ِّ التماالِّ الترابلِّ التشاب 

تروير اإل راك ِّ مسائل ف  الفي يامِّ وكللخ استخدام لظرية فيياغورت ف  حل كيير مذ المسائل الرياضية

  الحس  كأ ا  لوصل العالم الما ىِّ كالهندسة ف  الفذ والرايعة.

ريس الهندسة مذ منظور جارىِّ حتى تتمكذ ذ منهج الرياضيات تد( يجب أي يتضم85-9ف  المستو    -2

استنتاف خ ائ  باستخدام التحويلتِّ ِّ مذفالتحول بيذ التمييل التركيا  والتمييل اإلحداا  رالااتال

تحليل خ ائ  ِّ تحديد التكافؤ والتشاب  ف  األشكال باستخدام تحويل المحاورِّ واإلحدااياتِّ والمتجهات

 إ ليدسِّ ورب  التحويلت بالمتجهات.تحومت هندسة 

تارة أهمية تدريس الهندسة ألسااب يديد ِّ لعل مذ أهمها كوي العالَم يفيض باألشكال  :أهمية تدريس الهندسة

الهندسية الت  تحي  باإللساي مذ كل جالبِّ لللخ سيكوي فهم  واستيعاب  لهلا العالم أوس  وأيمل لو تعلم شيإ ا يذ 

فالمعماريوي والنجاروي يحتاجوي لفهم خواش األشكال الهندسية لتشييد مااي  جلابة وآمنة ف  لفس الو تِّ الهندسةِّ 

والهندسة لها مذ الممي ات مذ حيث المحتو   وتارة لفس األهمية بالنساة للم وريذِّ والمشت ليذ بالمعا ي.

ا لتدريب الرالااتوالرريثة ما يجعله تفكير السليمِّ وينا  ذلخ مذ خاصتيذ مهمتيذ كما يلى أساليب ال ا مجام  ممتاة 

إي ل ة الهندسة تمتاة يذ الل ة العا ية بد ة التعايرِّ ووضوح ِّ  ( هماف2 ــــــ 1 ش شِّ 8991ذكرهما الانا  

إي الهندسة مذ حيث الموضود لها ممي ات خاصة ف  تنمية التفكيرِّ وذلخ بالتأكيد يلى الناحية المنرثيةِّ  وإيجاةه.

أهم الثيم التعليمية الت   Sidhuويلكر  يناصرهاِّ وخلوها مذ العاطفة الت  تؤار ف  استخلش النتائج. لوضوح

يمكذ أي لح ل يليها مذ تدريس الهندسة مذ خلل إجابت  يذ السؤالف لماذا لدرس الهندسة؟ كما أور ها يادالثا ر 

 ( كما يل ف57 شِّ 8997 

 مذ اكتساب كم مذ الحثائل الهندسية. رالااتتمكيذ ال .8

 الرياضيةِّ وتنمية الثدر  يلى رسم أشكال   يثة. رالااتتروير اثافة ال .5

 فائد  الهندسة ف  المجامت األخر ِّ ك نايات الانامِّ وغيرها. رالااتتعريل ال .5

 .رالااتليب التفكير الموضوي  لد  التنمية أسا .2

 الدراسات السابقة

التيي  هييدفت إلييى التعييرف يلييى المسييتويات الفعلييية للتفكييير الهندسيي  لييد  طالاييات  (2112) العتيبددي راسيية 

االيث(  - ايال  – ال ل الدراس   أولالمرحلة المتوسرة ف  المملكة العربية السعو يةِّ و راسة مد  تأاير اختلف 

ة. و يد ايتميد الاحيث في  يلى مستويات التفكير الهندس  لد  طالاات المرحلة المتوسرة ف  المملكة العربية السعو ي



 
( طالايةِّ تيم اختييارهذ برريثية يشيوائية 200إجرامات  يلى المنهج الوصف  التحليل ِّ كما تكّولت يينة الاحث ميذ  

( مييدارس بالمرحليية المتوسييرة بمدينيية الرييياض. و ييد توصييلت النتييائج إلييىف يييدم وصييول غالاييية الرالايياتِّ 0مييذ  

 85ميذ الدرجية الكليية للمثيياسِّ ومثيدارها  %10لى  رجية اليتمّكذ  ( إ%17.22(ِّ وبنساة مإوية  505ويد هذ  

 رجة(ِّ الت  حد تها الااحيةت ف  أ ائهذ يلى مثياس التفكير الهندس  لـلفاي هايللِّ كميا كاليت  رجياتهذ ب يفة يامية 

ح يائي ا متدليةِّ خاصة ف  المستو  التحليل ِّ والمسيتو  امسيتدمل  غيير الشيكل ِّ وكيللخ ييدم وجيو  فيروق  الية إ

االيث( يليى مثيياس التفكيير الهندسي   - اال  – بيذ متوسرات  رجات الرالاات ف  ال فوف المتوسرة اليلت  أول

 لـلفاي هايلل.

الت  هدفت إلى بحث فايلية اسيتخدام برمجيية تفايليية باسيتخدام برليامج لالكيورس مبل ( 2112المحمدي ) راسة 

مية مهارات التفكير اإلبداي  لرلب ال ل األول المتوس ِّ والتعرف يلى ف  تنمية مستويات التفكير الهندس ِّ وتن

العل ة امرتااطية بيذ مستو  التفكير الهندس  ومستو  التفكير اإلبيداي  ليد  طيلب ال يل األول المتوسي ِّ و يد 

ا ذى شيياة التجريايي  لمجمييويتيذه إحييداه ما تجريايييةِّ اسييتخدمت الااحييية فيي  الاحييث الحييال  الميينهج التجريايي  ت ييميم 

(. وتم التدريس للمجموية التجرياية باستخدام الارمجة التفايلية 28( طالاةِّ وأخر  ضابرةِّ ويد ها  57ويد ها  

باسييتخدام برلييامج لالكييورس مبلِّ والتييدريس للمجموييية الضييابرة بالرريثيية المعتييا  ِّ وطاييل يلييى المجمييويتيذ 

ومثيياس التفكيير اإلبيداي ِّ وتوصيلت النتيائج إليى وجيو  فيروق  اختاار التفكير الهندس  وفل مستويات لفاي هاييللِّ

ذات  مليية إح ييائية بيييذ المتوسييرات الاعدييية لييدرجات الرالاييات بالمجموييية التجرياييية والمجموييية الضييابرة فيي  

 اختاار التفكير الهندس  بمستويات ِّ وف  امختاار ككلِّ وكيللخ بمثيياس التفكيير اإلبيداي ِّ ول يالح المتوسي  األيليى

اللى جام ف  صالح المجمويية التجرياييةِّ مميا ييدل يليى أي اسيتخدام برمجيية لالكيورس مبل في  تيدريس الهندسية 

أ   إلى تنمية مستويات التفكير الهندس  واإلبداي  لد  طالاات المجموية التجريايةِّ كما أشارت النتائج إليى وجيو  

 تويات لفاي هايللِّ ومهارات التفكير اإلبداي . يل ة ارتااطية طر ية  وية بيذ التفكير الهندس  وفل مس

الت  هدفت إلى تحديد مستويات التفكير الهندس ِّ والت  تثدمها كتتتب الرياضيات المدرسيية  (2114الرمحي ) راسة 

(ِّ ولتحثيييل هيدف هيله الدراسية  امييت الااحيية بتحلييل األلشييرة 80 -8الفلسيرينية في  كيل صييل ميذ ال يفوف ميذ  

ِّ لتحدييد ميد  توافيل (80 -8والتماريذ الوار   ف  وحدات الهندسية في  كتيب الرياضييات المدرسيية لل يفوف ميذ  

 هله األلشرة والتماريذ م  مستويات لفاي هايلل للتفكير الهندس . 

أدهييرت النتييائج أّي هنيياك لثليية سييريعة مييذ المسييتو  الا ييرى إلييى المسييتو  التحليليي   وي ح ييول التييدّرف 

ل   الرسم ( ف  المناسب لللخِّ كما بدت المراوحة واضحة ف  طرح التماريذ واأللشرة ف  مستو  امستنتاف الشك

كتب ال فوف الساب ِّ واليامذِّ والتاس ِّ والعاشر األساسيةِّ فف  حيذ خل كتاب الرياضيات لل يل السياب  ميذ أيية 

مذ التماريذ واأللشرة الوار   ف  كتاب ال ل اليامذ ضيمذ ذليخ  %51تماريذ وألشرة ضمذ ذلخ المستو ِّ كاي 

(ِّ وبعييدها ارتفعييت فيي  ال ييل % 89ل ييل التاسيي ِّ لتاليي   المسييتو ِّ ويييا ت هييله النسيياة لللخفيياض فيي  كتيياب ا

 (. %28العاشرِّ حيث بل ت  

 راسة هدفت للتعرف يلى مد  اتساق محتو  الهندسة في  كتيب الرياضييات للحلثية الياليية  (2113عثمان )أجر  

يلييى الميينهج بمرحليية األسيياس ميي  األسييس التعليمييية لنظرييية لفيياي هايييلل للتفكييير الهندسيي ِّ و ييد ايتمييدت الدراسيية 

يياِّ وتكولييت يينيية الدراسيية مييذ   ( طالييب وطالايية اختيييرت يشييوائي ا مييذ الحلثيية اليالييية 200الوصييف  والتجريايي  مع 



 
بمرحلة التعليم األساس ِّ وايتمدت هله الدراسة يلى أ اتيذه هماف أ ا  تحليل المحتيو  لوحيد  الهندسية للحلثية الياليية 

  الهندسية للحلثية الياليية بمرحلية التعلييم األساسي ِّ وفيل مسيتويات التفكيير بمرحلة التعليم األساس ِّ واختاار ف  وحد

الهندسي  لنظرييية لفياي هايييللِّ و ييد توصيلت الدراسيية لنتييائجه أهمهياف أي مسييتويات التفكييير الهندسي  تييوةد ب ييور  

ذ أفضيل ميذ هرمية ف  موضويات المنهج وفل مستويات التفكير الهندس  ليـلفاي هاييللِّ وأي الرلاية اإلليات أ اؤهي

اللكور بشكل يامِّ كما بينت الدراسة وجو  فروق داهر  ف  متوسي  الدرجية الكليية أل ام الرلاية يليى اختايار لفياي 

 هايلل ل الح اإللات ف  الحلثة اليالية.

 راسة استهدفت تثويم منهج الرياضيات لل ل الخامس األساس  ف  الجمهورية العربيية  (2113المحرز )وأجرت 

( مذ تلميل وتلميلات ال يل 257ى ضوم مستويات التفكير الهندس  لـلفاي هايللِّ بل ت يينة الاحث  السورية يل

 .5085/5082الخامس األساس  ف  محافظة حم ِّ ف  العام الدراس  

واستخدمت الااحية أ اتي  بحيثِّ تميليت األوليى في  تحلييل محتيو  موضيويات الهندسية المتضيمنة في  منهياف 

امس األساس  ف  الجمهورية العربية السيورية يليى ضيوم مسيتويات التفكيير الهندسي  ليـلفاي الرياضيات لل ل الخ

هايللِّ واليالية ه  اختاار لثياس مستويات التفكير الهندسي  ليـلفاي هاييللِّ و يد اسيتخدمت الااحيية المينهج الوصيف  

الاحييث إلييى أي موضييويات  . وتوصييلSPSSالتحليليي ِّ وتمييت المعالجيية اإلح ييائية باسييتخدام الارلييامج اإلح ييائ  

ِّ %81.07ِّ شيياة امسيييتدمل  %21.07ِّ التحليليي  %50.07الهندسيية شييملت أربعييية مسييتوياته هيي   الا يييرى 

(ِّ كما توصل إلى العدام الهرمية ف  تسلسل مستويات التفكيير الهندسي  ليـلفاي هاييللِّ وإليى أي %2.89امستدمل  

تفكييير الهندسيي  لييـلفاي هايييللِّ وأليي  م توجييدت فييروق  ذات  مليية التلميييل يثعييوي فيي  المسييتو  األول مييذ مسييتويات ال

( بييذ مسيتويات التفكيير الهندسي  ليد  تلمييل ال يل الخيامس األساسي  تتعي   0.02إح ائية يند مستو  الدملة  

 مدينة(. -لمت ير الجنسِّ ولمت ير المنرثة التعليمية  ريل 

تراييل معلمي  الرياضييات لطلشيرة التعليميية المانيية يليى  إلى التعرف يلى مد  (2113ريان )كما هدفت  راسة 

( ف  التفكير الهندس ِّ كما هدفت إلى اختايار  ملية الفيروق بييذ متوسيرات  رجية (Van Hieleلموذف لفاي هايلل 

التراييل وفث يا لمت يييراتف الجينسِّ والمرحلية التعليميييةِّ والمؤهيل العلميي ِّ وسينوات الخاير . ولتحثيييل هيله األهييدافِّ 

( معلمييذ ومعلمياتِّ اختتييروا 501اثت أ ا  الدراسة بعد أي تم التحثل ميذ صيد ها واااتهيا يليى يينية مكولية ميذ  ط

 برريثة طاثية مذ جمي  معلم  ومعلمات الرياضيات ف  مدينة تربية شمال الخليل.

ذف لفياي هاييلل أدهرت لتائج الدراسة أي  رجة ترايل معلم  الرياضيات لطلشرة التعليميية المانيية يليى لميو

مرتفعةِّ وجام مجال الت ور ف  الترتيب األول يليي  مجيال امسيتدمل شيا  الرسيم ِّ فمجيال التحلييلِّ وفي  الترتييب 

( بيييذ 0.02األخييير جييام مجييال امسييتدمل المجيير ِّ كمييا تايييذ وجييو  فييروق ذات  مليية إح ييائية ينييد مسييتو   

علماتِّ والمرحلة التعليميية ل يالح معلمي  المرحلية اليالوييةِّ متوسرات  رجة الترايل وفث ا لمت ير الجنس ل الح الم

واألساسية العلياِّ والمؤهل العلم  ل الح معلم  حملة  رجة الاكالوريوس والماجستيرِّ ف  حيذ لم تكذ الفروق  الة 

 وفث ا لمت ير سنوات الخار .

 فهيم في  تيؤار التي  اللاتييةِّ المعتثيدات يليى هيدفت إليى التعيرف راسية  (Aretia, 2012)"آريتيدا" و يد أجيرت 

و يد  الهندسييةِّ المفياهيم لفهيم مهمية أ ا  بايتاارهيا الهندسييةِّ التميييلت اسيتخدام يليى او يدرته الهندسييةِّ األشيكال

 الخيامس ال يل امبتدائيية المرحلية سينة ميذ 81-80بييذ  طالا ا تتيراوح أيميارهم 8010أجريت هله الدراسة يلى 



 
 تم طالا ا (234) واليامذ طالا اِّ (321)الساب   ال ل اإليدا ية المرحلة ومذ اِّطالا   (374) والسا س طالا اِّ (341)

يو ش اير في  والتعلييم التربية وةار  تتا  الت  المدارس مذ ف ل  (42) مذ  اختيارهم  ( فثير 20ميذ   اختايار ممصت

 في  العيامل  التحلييل اسيتخدم كمياالوصيف ِّ  المينهج استخدم الااحيث فثر . )25واستاياي مذ   ِّالهندسة منهج ت ر 

 بيسياّ مميا الهندسي ِّ التميييل يليى و درتي  الحسي ِّ اإل راك يلى الرالب يدم  در  النتائج مذ وتايذ النتائجِّ تحليل

 التفكير الهندس . ف  ضعف ا

 في  التح ييل لهاييل فيايلألميوذف  باستخدام الهندسة تدريس أار  راسة هدفت إلى استث ام (2112 نيم )أجر  

 مذ الدراسة يينة تكولت األر يِّ حيث ف  األساس  التاس  ال ل طلاة لد  النا د التفكير مهارات وتنمية الهندس ِّ

 يينية اختييرت و يد للانييذِّ األساسيية الم يرى مدرسة منلر ف  األساس  التاس  ال ل طلاة مذ  راسيتيذ شتعاتيذ

 وحيد  في  التح ييل  للختايار أ ا  الااحث أيدّ  الدراسةِّ فثد أهداف ولتحثيل .التجربة لتنفيل   دية برريثة الدراسة

 وبالنساة .جليسر -واطسذ بحسب النا د التفكير لمثياس أخر  أ ا  بتروير و ام الااحثِّ إيدا  اإلحدااية مذ الهندسة

المسيتثلف  المت يير أاير لدراسة هANCOVAالمشترك  التاايذ تحليل أسلوب الااحث استخدم فثد اإلح ائيةِّ للوسائل

 .النا د مهارات التفكير الهندس ِّ التابعةِّ التح يل المت يرات ف  التدريس طريثة

 التح ييل  ف  امختاار (α ≤0.05) الدملة مستو  يند إح ائية  ملة ذى فرق وجو  الدراسة لتائج أدهرت

 الثيياس في  (α ≤0.05) الدملية ينيد مسيتو  إح يائية  ملية ذو فيرق يوجيد ليم لكيذ التجرياييةِّ المجمويية ل يالح

 (.المجمويتيذ  الضابرة والتجرياية بيذ النا د التفكير لمثياس الاعدى

بعنيواي لتنميية التفكيير الهندسي  في  موضيويات   راسية (Meng & Idris, 2012) سميدن  وإدريدو يد أجيرت 

الهندسة المتثدمةلِّ الت  هدفت إليى الكشيل ييذ فعاليية التيدريس باسيتخدام مسيتويات التفكيير الهندسي  ليـلفاي هاييلل 

ِّ وأارها يلى تنمية التفكير الهندس ِّ وطاثت (GSP)باستخدام األ وات اليدويةِّ وباستخدام برمجية الراسم الهندس  

( سينةِّ وأدهيرت لتيائج الدراسية أي 81-82ة يلى طلب ميذ المرحلية المتوسيرة في  مالي ييا أيميارهم بييذ  الدراس

جمي  المشاركيذ ف  الدراسة تثيدموا ميذ مسيتويات لفياي هاييلل اليدليا إليى المسيتويات العليياِّ وبيللخ تيم اسيتنتاف ألي  

ومستويات لفاي هاييللِّ حييث تتييح  (GSP)فايلية توجد يل ة ارتااطية موجاة بيذ استخدام الارمجية الحاسوبية الت

 الارمجية للرلب والمعلم فرصة التركي  يلى المهارات امستكشافية.

 طلاية ليد  الهندسي  التح ييل يليى "DGS"الهندسية  ف  برمجية أار إلى تثّ   (Guven, 2012) راسة  سعت

 وطالاةِّ وصن فوا إلى مجمويتيذه تجرياية طالا ا (68)مذ  مؤلفة يينة يلى الدراسة األساس . أجريت اليامذ ال ل

 العميل أوراق باسيتخدام  رسيت طالا ياِّ وضيابرة  (36) ميذ وتكوليت ِّ "DGS"التدريسي  الارليامج وفيل  رسيت

 التح ييلِّ في  التجريايية المجمويية طلاية التجربية تفيوق التهيام بعيد الدراسية أ وات تراييل لتيائج الكتابية. أدهيرت

 الضابرة. بالمجموية مثارلة الهندس ِّ التفكير ومستويات

 التعقيأ على الدراسات السابقة:

مذ خلل استعراض الدراسات السيابثة العربييةِّ للحيم أي غالايية الدراسيات العربيية والمحليية اهتميت بتحلييل 

 راسية كيل وتثويم كتب الرياضياتِّ ووحدات الهندسة فيها ف  ضوم مستويات التفكير الهندس  ليـلفاي هاييللِّ مييل 

 (.5082(ِّ والمحرة  5082(ِّ وييماي  5081مذ الرمح   



 
في  التفكيير الهندسي ِّ  لللحم اتفاق الدراسة الحالية م  الدراسات السابثة ف  تسليرها الضيوم يليى لميوذف فياي هايي

ويات ومستويات ِّ وأهميت  ف  مناهج الرياضياتِّ وأساليب تدريسهاِّ وتثويمهياِّ وأاير التيدريس في  ضيوئ  يليى مسيت

التفكيير الهندسيي  لييد  الرلاييةه ولكييذ مييا يمييي  الدراسيية الحالييية ألهييا سييتهدف إلييى تحديييد مسييتويات التفكييير الهندسيي ِّ 

يلى ترور وتدرف مستويات التفكيير الهندسي  ليد  الرالاياتِّ  هايل وكللخ تث   أار التدريس ف  ضوم لموذف فاي

إلهيا سيترال يليى طالايات ال يل الييال  المتوسي  في  وكللخ اختلفت هله الدراسية ييذ غيرهيا في  مجتمعهياِّ حييث 

 .ايمدينة حائلِّ الت  لم يتم تناولها ف  الدراسات المحلية مذ  الت حسب يلم الااحي

 منه  الدراسة واجراءاتها:

 بالشروط ومضاوط متعّمد ت ير المنهج شا  التجريا ه ويعرف بأل ف الدراسة هله ف الااحياي   اتا  الدراسة: منه 

ا للدراسةِّ ِّالظاهر  أو لوا   المحد   الوا ي ِّ  هيلا ميذ آايار مذ الت يّر هلا يذ ينتج ما وملحظة الت  تكوي موضوي 

 ميا ييدا المت يير ِّأو وا ي  ِّدياهر  ميا يليى تيؤار التي  المت ييرات محاولية لضيا  كيل الظياهر ِّ وبالتيال  هيو وهيله

 باسيم المعيروف التجرياي  الت يميم باسيتخدام ذليخ وتيم(ِّ 90 شِّ 5009أايره  ييميايِّ  لثيياس التجرياي ِّ وذليخ

ضيابرةِّ ويتمييل الت يميم في   واألخير  ِّتجريايية إحيداهما متكيافإتيذِّ والاعيدى لمجميويتيذ الثالي  امختاار ت ميم

مجمويتيذه إحداهما ضابرة  رست موضويات الهندسة بالرريثة اميتيا يةِّ واألخر  تجرياية تم تدريسيها حسيب 

  الاعدى يلى المجمويتيذ. ف  التفكير الهندس ِّ وتم ترايل لفس امختاار الثال  وامختاار ايللموذف فاي ه

تكوي مجتم  الدراسية ميذ طالايات ال يل الييال  المتوسي  في  الميدارس المتوسيرة الحكوميية في   مجتمع الدراسة:

الاة  راييات تعليمييةِّ وييتعلم ضمذ  هـ8129ِّهـ/8121مدينة حائلِّ ف  الف ل الدراس  اليال  مذ العام الدراس  

( يوضيح توةيي  طالايات ال يل الييال  المتوسي  8ح   أساويي اِّ والجيدول ر يم   2جميعهذ الرياضيات بمعدل 

 .ف  المدارس الحكومية ف  مدينة حائل يلى الثرايات اليلاةِّ حسب الخرابات ال ا ر  مذ مكاتب تعليم حائل

 سأ مكاتأ التربية والتعليم بمدينة حائلتوزيع أفراد مجتمع الدراسة ح (1جدوي )

 مكتأ التربية والتعليم الرقم
عدد المدارس 

 المتوسطة بنات

عدد طالبات الثاني 

 المتوسط
 النسبة المئوية

 %20.1 907 89 شمال حائل 1

 %27.0 991 81 جنوب حائل 2

 %50.0 019 80 شرق حائل 3

 %111 2254 44 المجموع

( مكاتيب للتربيية والتعلييمِّ كياي 2أي طالاات ال ل اليال  المتوس  توةيذ يليى  ( 8يتضح مذ الجدول ر م  

 أ ل لساة بمكتب تعليم شرق حائل. أكار لساة منهذ ف  مكتب التربية والتعليم جنوب حائلِّ بينما

( طالااتِّ موةية يلى مدرستيذ بوا   شيعاتيذ في  كيل مدرسيةِّ تيم 801الدراسة مذ   يينة تكولت عينة الدراسة:

اختيارها برريثة يشوائية بسيرةِّ حيث ميل أحد الف ليذ ف  كلتا المدرستيذ المجموية التجرياية للدراسيةِّ التي  تيم 



 
ا يلى لموذف فاي هايل للتفكير الهالااحيايتدريسها وحد  الهندسة مذ  ِاِل  ندس ِّ بينما ميّل الف ل اآلخير في  ه ايتما  

ا مذ  ال   وفث ا للرريثة المعتا  .  الااحيايكلتا المدرستيذ المجموية الضابرةِّ الت  تم تدريسها أيض 

 ( يايذ توةي  أفرا  يينة الدراسة يلى المجمويتيذ  الضابرة والتجرياية(ف5والجدول ر م  

 الدراسةتوزيع أفراد العينة وفقًا لمتغيرات  (2جدوي )

 المجموع المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة المدرسة

 22 51 57 المتوسرة الرابعة

 22 51 52 المتوسرة السا سة

 111 52 52 المجموع

( توةي  أفرا  يينة الدراسة يلى المجمويتيذ  الضابرة والتجريايية(ِّ حييث تتيوةد في  5يوضح الجدول ر م  

 العينة.كل مجموية ما يثارب ل ل 

 البعدي(: - الهندسي )القبلي التفكير اختبار الدراسة: أدوات

 أهمهاف طرقه يد  خلل مذ امختاار صدق مذ التأكد تم حيث االختبار: صدق

ت يميم  في  الااحيياي اتاعهيا التي  اإلجيراماتِّ خيلل ميذ ال يدق ميذ النود هلا تحثيل وتم المحتوى: أ. صدق

 تحثيثهاِّ التعليمية المتوخنى ولطهداف تعلم ِّ المرا  للمحتو  المفر ات هله تمييل ومد  مفر ات ِّ وإيدا  امختاارِّ

الرالاياتِّ وتيم ييرض امختايار يليى  لمسيتو  ومناسياتها الرياضييةِّ الميا   و  ية الل وييةِّ ال يياغة صيحة وميد 

وأسياليب تدريسيهاِّ  مجيال منياهج الرياضيياتِّ في  المتخ  ييذ ميذ ذوى الخاير  والكفيام  ميذ المحكمييذ ةمجمويي

( يميييل توةييي  فثييرات امختاييار يلييى 1الجييدول ر ييم  ولتحديييد مييد  صييلحية الفثييراته ِّ ( محكميييذ80ويييد هم  

 فمستويات التفكير الهندس  األربعة لـلفاي هايلل

 توزيع فقرات االختبار على مستويات التفكير الهندسي األربعة (4جدوي )

 مستوى التفكير الهندسي الرقم
عدد 

 الفقرات
 أرقام الفقرات

8 
 المستو  األول

 الا رى
1 8ِّ2ِّ2ِّ0ِّ7ِّ80ِّ82ِّ87 

5 
 المستو  اليال 

 التحليل 
8 5ِّ1ِّ1ِّ9ِّ88ِّ82ِّ80ِّ55 

2 
 المستو  اليالث

 الترتيا 
2 85ِّ50ِّ52ِّ51ِّ52 

1 
 المستو  الراب 

 امستنتاج 
4 81ِّ81ِّ89ِّ58 



 

 مستوى التفكير الهندسي الرقم
عدد 

 الفقرات
 أرقام الفقرات

 --- 25 المجموع

ا ألي ال دق ف  أ بيات الثيياسِّ ويعني  اتسياق امختايار مي  ليـفس   صدق االتساق الداخلي لالختبار: ب.  لظر 

ف   ياس الجالب اللى بتني  لثياسي ِّ وليللخ يعتميد ال يدق في  إحيد  طر ي  التحثيل ميـذ امتسياق اليداخل  ليط ا  ييذ 

 تفكييروكيللخ معاميل امرتاياط بييذ كيل مسيتو  ميذ مسيتويات ال طريل حساب معامل امرتاياط بييذ  رجية كيل فثير 

 الهندس  األربعة والمجمود الكل  للختاارف 

 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والمجموع الكلي للمستوى الذي تنتمي له (5) جدوي

مستويات التفكير 

 الهندسي

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

المستو  األول 

 الا رى

1 .37 2 .29 7 .32 82 .30  

2 .25 0 .30 80 .41 87 .31 

المستو  اليال  

 التحليل 

5 .31 1 .21 88 .37 80 .23  

1 .32 9 .38 82 .22 55 .32 

المستو  اليالث 

 الترتيا 

85 .35 52 .50 51 .48  52 .39  

50 .40  

المستو  الراب  

 امستنتاج 
81 .52 81 .53  89 .54  58 .43  

                    1.15ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 

(ِّ بينميا 0.11إليى   0.52( أي معاملت امرتااط للمستو  األول تراوحت ما بييذ  2يتضح مذ الجدول ر م  

(ِّ 0.20إليى  0.22 (ِّ وللمستو  اليالث تراوحت ما بيذ 0.215إلى  0.559للمستو  اليال  فثد تراوحت ما بيذ  

ا تراوحت معاملت امرتااطوأ (ِّ وجميعهيا ذات  ملية إح يائية ينيد 0.21إليى  0.12للمستو  الراب  ما بييذ   خير 

ف  الدرجة الكلية للمستو  اللى  ا  ط موجاة فإي الفثرات تسهم إيجابي(ِّ وبما أي جمي   يم امرتاا0.02مستو   ملة  

 ثياس يتسم بدرجة مرتفعة مذ ال دق.تنتم  إلي ِّ مما يدل يلى أي الم

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 معامالت االرتباط بين درجة كل مستوى والدرجة الكلية الختبار التفكير الهندسي (2)جدوي 

 معمل االرتباط )بيرسون( عدد الفقرات مستويات التفكير الهندسي تسلسل

8 
 المستو  األول

 الا رى
1 0.01  

5 
 المستو  اليال 

 التحليل 
1 0.05  

2 
 المستو  اليالث

 الترتيا 
2 0.00   

1 
 المستو  الراب 

 امستنتاج 
1 0.00    

 1.15ذات داللة إحصائية عند مستوى 

(ِّ وأي جميي  معياملت 0.01 – 0.00( أي  ييم معياملت امرتاياط تراوحيت بييذ بييذ  0يتضح مذ الجيدول  

ِّ وبميا أي جميي   ييم امرتاياط 0.02ينيد مسيتو   ا  إح يائيرجية الكليية للختايار  الية ارتااط المستويات األربعية بالد

لجيد أي المسيتويات تتمتي  بثيدر  ييال   وإجميام   ف  الدرجية الكليية للختايارِّ ا  فإي لتيجة المستويات تسهم إيجابيموجاة 

 مذ صدق امتساق الداخل ِّ بما يمّكنها مذ  ياس الظاهر  محل الدراسة بثدر يال  مذ امستثرار.

تم حساب الياات مختاار التفكير الهندس  يذ طريل حساب معاميل لألفيا كرولايا لِّ والجيدول ختبار: ثبات اال

 تال  يوضح لتائج معاملت اليااتفال

 معامالت الثبات لـ"ألفا كرونباخ" لمستويات التفكير الهندسي (4)جدوي 

 كرونباخألفا  –معامل الثبات  عدد الفقرات مستويات التفكير الهندسي  تسلسل

 0.10 1 الا رى –المستو  األول  8

  0.12 1 التحليل  –المستو  اليال   5

  0.11 2 الترتيا  –المستو  اليالث  2

  0.70 1 امستنتاج  –المستو  الراب   1

  1.13 25 إجمالي الثبات



 
-  0.70تراوحيت بييذ  ( أي  يم معاملت الياـات باستخدام طـريثة لألفا كرولايا ل 7يتضح مذ الجدول ر م  

(ِّ وهي   ييم مرتفعيةِّ وتيدل يليى اايات امختايارِّ وجميعهيا تيدل يليى 0.12(ِّ وللختاار بياات كل  مثداره   0.11

 أل  يف  بأغراض الدراسة الحالية.تمت  امختاار بدرجة مرتفعة مذ اليااتِّ و

 

 

 

 :عرض وتحليل النتائ 

بددين  (α≤0.05)ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددة " الييلى ييين  يلييى أليي الفددرض األوي: 

متوسددطي درجددات طالبددات المجمددوعتين الضددابطة والتجريبيددة فددي التطبيددم القبلددي الختبددار مسددتويات التفكيددر 

 ".الهندسي

 -Independent T)باسييتخدام اختايار لتل لعينتييذ مسييتثلتيذ  الااحييايللتحثيل ميذ صييحة هيلا الفيرض  ييام 

Test)  للمثارلات الينائيية المسيتثلةِّ وذليخ للتعيرف يليى الفيروق بييذ متوسير   رجيات يينية الدراسية للمجميويتيذ

الضييابرة والتجريايييةِّ فيي  الترايييل الثاليي  مختاييار مسييتويات التفكييير الهندسيي ِّ والجييدول التييال  يوضييح  مليية هييله 

 الفروقف

  Independent T- Testنتائ  اختبار "ت" لعينتين مستقلتين  (8جدوي )

 العدد المجموعة مستويات التفكير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة )ت(

القيمة 

 االحتمالية

الداللة 

 اإلحصائية

المستو  األول  -8

 البصري

 15.  27. 25 الضابرة
 غير  الة 89.  14.

  14.  27. 20 التجرياية

المستو  اليال   -5

 التحليلي

  15.  35. 25 الضابرة
 غير  الة 65. 46.-

 14. 37. 20 التجرياية

المستو  اليالث  -2

 الترتيبي

  18. 22. 25 الضابرة
  الة 04.  2.15-

  19. 30. 20 التجرياية

المستو  الراب   -1

 االستنتاجي

  19.  18. 25 الضابرة
 غير  الة  30. 1.04-

  21.  22. 20 التجرياية

 الكلية لالختبارالدرجة 
 09. 27. 25 الضابرة

 غير  الة  13. 1.53-
 08. 30. 20 التجرياية

 1.15ذات داللة إحصائية عند مستوى 



 
(ِّ 0.02( وهيو أكاير ميذ   0.82(ِّ ومستو  الدملية  8.22-ل بل ت  t( أي  يمة ل8يتضح مذ الجدول ر م  

(ِّ ماييدا في  0.02المستويات المختلفة للتفكير الهندسي  أكاير ميذ  ويايذ الجدول كللخ أي  يمة مستو  الدملة يلى 

(ِّ فليللخ يوجيد فيرق بييذ 0.02( وهيو أ يل ميذ  0.01المستو  اليالث الترتيا ِّ حييث كاليت  يمية مسيتو  الدملية  

م المجموية الضابرة والمجمويية التجريايية في  المسيتو  الياليث الترتياي  ل يالح المجمويية التجرياييةِّ وبشيكل ييا

( بييذ متوسير   رجيات طالايات α≤0.05يمكذ الثول إل  م توجد فروق ذات  ملية إح يائية ينيد مسيتو  الدملية  

المجمييويتيذ الضييابرة والتجريايييةِّ فيي  الترايييل الثاليي  مختاييار مسييتويات التفكييير الهندسيي ِّ أى أي المجمييويتيذ 

  متجالستاي مذ حيث مستوياتهما ف  التفكير الهندس .

 ف أ لاهجدول كما  ف  الِّ η)2(ار تم استخدام معا لة مرب  إيتا األذ حجم وللتأكد م

 ( لقياس حجم تأثير η2مربع إيتا ) نتائ  اختبار (9جدوي )

 حجم التأثير η)2(قيمة مربع إيتا  مستويات التفكير

 ص ير  0.00 البصريالمستو  األول  -8

 ص ير  0.00 التحليليالمستو  اليال   -5

 ص ير  0.01 الترتيبيالمستو  اليالث  -2

 ص ير  0.08 االستنتاجيالمستو  الراب   -1

 ص ير  0.05 الدرجة الكلية لالختبار

( لجميي  مسييتويات التفكييير الهندسيي  0.00إيتيا أ ييل مييذ  مربيي  ( أي  يميية 9أدهيرت النتييائج فيي  الجيدول ر ييم  

( فيإي حجيم التيأاير 0.00( إليى ألي  إذا كاليت  يمية إيتيا أ يل ميذ  15 شِّ 5000حيث أشيار يفالية   وللختاار كل ِّ

اِّ فلللخ فإي حجم األار بيذ المجمويتيذ الضيابرة والتجريايية في  التراييل الثالي  يليى لتيجية مسيتويات  يكوي ص ير 

ى النتيجية الكليية للختايارِّ مميا ييدل التفكير الهندس  لد  يينة الدراسة لص يرل يليى جميي  مسيتويات التفكيير ويلي

 ا  أاريلى أل  م يوجد فرق ف  مستويات التفكير الهندس  بيذ المجمويتيذ الضابرة والتجريايةِّ ولم تتحدت أى منهما 

 يذ المجموية األخر  يلى مستويات التفكير الهندس  لد  يينة الدراسة. ا  واضح

بددين  (α≤0.05)ال توجددد فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى الداللدة " اليلى يين  يليى ألي : الثدانيالفدرض 

متوسددطي درجددات طالبددات المجمددوعتين الضددابطة والتجريبيددة فددي التطبيددم البعدددي الختبددار مسددتويات التفكيددر 

  الهندسي".

 -Independent T)باسييتخدام اختايار لتل لعينتييذ مسييتثلتيذ  الااحييايللتحثيل ميذ صييحة هيلا الفيرض  ييام 

Test)  للمثارلات الينائيية المسيتثلةِّ وذليخ للتعيرف يليى الفيروق بييذ متوسير   رجيات يينية الدراسية للمجميويتيذ

الضييابرة والتجرياييية فيي  الترايييل الاعييدى مختاييار مسييتويات التفكييير الهندسيي ِّ والجييدول التييال  يوضييح  مليية هييله 

 الفروقف



 
 

 

 

 

 

  Independent T- Testنتائ  اختبار "ت" لعينتين مستقلتين  (11) جدوي

 العدد المجموعة مستويات التفكير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

القيمة 

 االحتمالية

الداللة 

 اإلحصائية

المستو  األول  -8

 البصري

 16. 34. 52 الضابرة
  الة  00.  7.12-

 24. 62. 56 التجرياية

المستو  اليال   -5

 التحليلي

  16. 36. 52 الضابرة
  الة  00. 7.73-

  22. 65. 56 التجرياية

المستو  اليالث  -2

 الترتيبي

  19. 31. 52 الضابرة
  الة  00. 6.22-

 30.  61. 56 التجرياية

المستو  الراب   -1

 االستنتاجي

 19. 26. 52 الضابرة
  الة  00. 5.90-

  29. 54. 56 التجرياية

الدرجة الكلية 

 لالختبار

 10. 33. 52 الضابرة
  الة  00.  9.14-

 21.  61. 56 التجرياية

 1.15ذات داللة إحصائية عند مستوى 

( وهييو أصيي ر مييذ 0.00(ِّ ومسييتو  الدمليية  - 9.81ل بل ييت  t( أي  يميية ل80يتضييح مييذ الجييدول ر ييم  

(ِّ 0.02التفكيير الهندسي  أصي ر ميذ  (ِّ ويايذ الجدول كللخ أي  يمة مسيتو  الدملية يليى جميي  مسيتويات 0.02 

( بييذ متوسير   رجيات طالايات المجميويتيذ α≤0.05فلللخ توجد فروق ذات  ملة إح ائية يند مسيتو  الدملية  

الضييابرة والتجريايييةِّ فيي  الترايييل الاعييدى مختاييار مسييتويات التفكييير الهندسيي  ل ييالح المجموييية التجرياييية التيي  

 ي هايل. رست الهندسة ف  ضوم لموذف فا

 ِّ كما  ف  الجدول أ لاهف η)2(وللتأكد مذ حجم األار تم استخدام معا لة مرب  إيتا 

 ( لقياس حجم تأثير η2نتائ  اختبار مربع إيتا ) (11جدوي )

 حجم التأثير قيمة مربع إيتا مستويات التفكير

 كاير  0.25 البصريالمستو  األول  -8

 كاير  0.20 التحليليالمستو  اليال   -5



 
 حجم التأثير قيمة مربع إيتا مستويات التفكير

 كاير 0.57 الترتيبيالمستو  اليالث  -2

 كاير 0.55 االستنتاجيالمستو  الراب   -1

 كبير  1.44 الدرجة الكلية لالختبار

( لجميي  مسيتويات التفكيير الهندسي  0.11إيتيا أكاير ميذ  مربي  ( أي  يمة 88أدهرت النتائج ف  الجدول ر م  

فإي حجم تأاير طريثة التدريس باستخدام لموذف فاي هايل ف  المجموية التجريايية في  التراييل وللختاار كل ِّ فلللخ 

الاعدىِّ ل  أار يفوق تأاير الرريثة اميتيا ية يلى لتيجية مسيتويات التفكيير الهندسي  ليد  يينية الدراسيةِّ حييث كياي 

ختاييارِّ ممييا يييدل يلييى أي حجييم أايير طريثيية ل يلييى جمييي  مسييتويات التفكيييرِّ ويلييى النتيجيية الكلييية للا  كايييرالتييأاير ل

الِّ ويفوق تأاير الرريثة اميتيا ية ف  تدريس الهندسة.  التدريس باستخدام لموذف فاي هايل كاي لكاير 

 :نتائ  الدراسة

   م توجييد فييروق ذات  مليية إح ييائية ينييد مسييتو  الدملييةα≤0.05 بيييذ متوسيير   رجييات طالاييات )

والتجريايييية فييي  التراييييل الثالييي  مختايييار مسيييتويات التفكيييير الهندسييي ِّ أى أي المجميييويتيذ الضيييابرة 

ه مما ييدل  ا  الهندس ِّ وحجم التأاير كاي ص ير المجمويتيذ متجالستاي مذ حيث مستوياتهذ ف  التفكير

يدت  يلى أل  م يوجد فرق ف  مستويات التفكير الهندس  بيذ المجمويتيذ الضابرة والتجريايةِّ وليم تحت

ا يذ المجموية األخر  يلى مستويات التفكير الهندس  لد  يينة الدراسة.أى م ا واضح   نهما أار 

   توجييد فييروق ذات  مليية إح ييائية ينييد مسييتو  الدملييةα≤0.05 بيييذ متوسيير   رجييات طالاييات )

المجمييويتيذ الضييابرة والتجرياييية فيي  الترايييل الاعييدى مختاييار مسييتويات التفكييير الهندسيي ِّ ول ييالح 

ِّ وحجيم تيأاير طريثية التيدريس لفياي هاييللية التجرياية الت   رست الهندسة ف  ضوم لموذف المجمو

ف  المجموية التجرياية ف  الترايل الاعدى ل  أار يفوق تأاير الرريثية اميتيا يية   لفاي هايللباستخدام 

ال  يلييى جمييي  يلييى لتيجيية مسييتويات التفكييير الهندسيي  لييد  يينيية الدراسييةِّ حيييث كيياي التييأاير لكاييير 

مستويات التفكيرِّ ويلى النتيجة الكلية للختااره مما يدل يليى أي حجيم أاير طريثية التيدريس باسيتخدام 

الِّ ويفوق تأاير الرريثة اميتيا ية ف  تدريس الهندسة. لفاي هايلللموذف   كاي لكاير 

 :الدراسة توصيات

 السيابثة واأل ب الدراسيات يليى الااحيياي اطيلد ضيوم وفي  لتيائجِّ ميذ الدراسية إليي  توصيلت ميا ضيوم في 

 : يل  بما الااحياي وص النظرى ي

  التعلييم يجيب تريوير موضيويات الهندسية المضيمنة التعليم العام ف  وةار  للثائميذ يلى تروير مناهج

 ف  مناهج الرياضيات ف  ضوم لموذف لفاي هايلل بمستويات  المختلفة.



 
  التربوى ضرور  تنظيم برامج تدرياية لمعلم  الرياضيات بالمراحيل لمكاتب التعليم وإ ارات اإلشراف

 التعليمية المختلفة يلى استخدام لموذف لفاي هايلل ف  تدريس وحدات الهندسة.

  ه للسيتفا   منهيا في  تيدريس موضيويات لفياي هاييللضرور  تعرييل معلمي  الرياضييات بمسيتويات

م المعلمييوي تليخ المسييتويات فيي  ح يي  الهندسييةِّ الهندسية لرييلب التعليييم العييامِّ بحييث يراييي  هييؤم

والتحرك ف  ضوم األ ام الفعل  للرلبِّ سوام أكاي ذلخ ف  الايإة ال فية أو ف  وض  اختايارات في  

 فرد الهندسة تتفل م  مستويات طلبهم.

  في  تيدريس وحييدات الهندسية في  جمييي   لفيياي هاييللتشيجي  معلمي  الرياضييات يلييى اسيتخدام لميوذف

 االوى(. -متوس  -مراحل التعليم العام  ابتدائ 

 يات التفكير الهندس  لد  الرلبالتنوي  ف  أساليب التثويم بما يتناسب م  مستو. 
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 المملكة العربية السعو ية.

التفكيددر أنماطدده ونظرياتدده وأسدداليأ تعليمدده (. 5085ِّ منتهييى مرشيير.  العفييويِّ لا ييية حسيييذِّ وياييد ال يياحب -

 (. األر ي. يمايف  ار صفام.8.  ط. وتعلمه

(. فايليية إسيتراتيجية اليتعلم الميدمج في  تيدريس الهندسية يليى تح ييل 5082ال امدىِّ إبراهيم بذ محمد يل .   -

. علدوم التربويدة جامعددة الملدد سددعودمجلددة الوتنميية التفكيير الهندسيي  ليد  طيلب ال ييل الييال  متوسي . 

 ِّ المملكة العربية السعو يةف الرياض.505 -877(ِّ  5  57المجلد 
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