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تدريس وحدة الهندست واالستدالل المكاني أثز 
 استخدام ب

التفكيز مستىياث في  النمذجت اإللكتزونيت
 الهندسي

 لدي طلبت الصف الثاني المتىسط 
  المستخمص:

 إدارةباستخدام برنامج  التعرف عمى أثر النمذجة اإللكترونية إلىىدفت الدراسة  
الستدالل المكاني عمى تنمية التفكير وحدة اليندسة وافي تدريس  (Moodleالمحتوى )

واستخدم الباحث المنيج شبو التجريبي . اليندسي لدى طمبة الصف الثاني المتوسط
( طالبا واألخرى )ضابطة( بمغ عددىا 30بمجموعتين إحداىما )تجريبية( بمغ عددىا )

حيث درست المجموعة  ،( طالبا من طمبة الصف الثاني المتوسط في مدينة تبوك30)
لتجريبية وحدة اليندسة واالستدالل المكاني عن طريق النمذجة اإللكترونية باستخدام ا

وقام الباحث . بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة ،(Moodleبرنامج )
 Vanبإعداد اختبار في التفكير اليندسي في محتوى الوحدة مبني عمى نظرية فإن ىايل)

Hieleوجود أثر في تنمية  إلىوتوصمت النتائج . لتفكير اليندسي( في تصنيف مستويات ا
التفكير لدى الطمبة في مستوى التصور ومستوى التحميل ومستوى االستدالل غير الشكمي 

 ومستوى االستدالل الشكمي وفي جميع المستويات ككل لصالح المجموعة التجريبية.
التعمم  ،التفكير اليندسي ،ندسةالي ،النمذجة اإللكترونية ،النمذجة الكممات المفتاحية:

 اإللكتروني
Study Abstract 

This Study aimed at investigating the effect of Electronic 
Modeling via (Moodle) in teaching Geometry and spatial 
reasoning for a sample of eight grader Student in Tabuk, Saudi 
Arabia. The researcher used a Quasi- experimental methodology, 
with two groups. Experimental groups consist of (30) students 
taught by electronic Modeling Strategy, and controlled group 
consisted of (30) student taught as usual. Geometry Thinking Test 
was used as a tool for measuring students’ thinking shaping the 
content of Geometry and Spatial Reasoning derived from the 
mathematics book for the eighth grade in Saudi Arabia. Results 
revealed significant differences between the two groups in their 
thinking regarding the four level of Van Hiele thinking levels 
(Visulazation, Analysis, Informal Deduction, Formal Deduction) 

and all levels altogether favoring the Experimental group. 
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  ة: مقدم
إن من أىم الخطوات التي بنيت عمييا فمسفة التعميم ىي ربط النشء بواقعيم 

منيا المعرفة والخبرة التي توثق صمة ما يتعمموه بما يمارسوه وبيئتيم المحيطة ليستقوا 
نحو تحقيق التوازن بين  ن تعميم الرياضيات ينبغي أن يتجوأو . (1995 ،)المفتى

وأن يتضمن أنشطة تعميمية تربط الطمبة بواقعيم  ،المعمومات النظرية والتطبيق العممي
الرياضيات التي يسيل ربطيا بالواقع أىم فروع  وتأتي اليندسة كأحد ،وتحثيم عمى التعمم

العممي لمطالب من خالل ما يشاىدونو من أشكال وتطبيقات ىندسية ومعمارية في حياتيم 
 . اليومية

وتكسب الطمبة  ،وتركز اليندسة عمى التعبير البصري الذي يخاطب العقل والعين
 ،التقصي دراكية مثل:وميارات عقمية إ ،والتعميم ،والمقارنة ،التحميل ميارات رئيسة مثل:

وتعتمد عمى األساليب المتقدمة . وتوضيح ما تعمموه ،والنقد ،والتفكير اإلبداعي ،والبحث
ولذا فإن المعمم مطالب بإثارة دوافع التالميذ وتشجيعيم عمى دراستيا بشكل  ،في التفكير

 (Erdogan , et al , 2009مشوق في مناخ وبيئة تعميمية مناسبة.)
( عمى NCTM, 2000ايير األمريكية لمعممي الرياضيات )كما ركزت المع

ضرورة تمكين المتعممين من وصف العالقات بين األشكال اليندسية ثنائية وثالثية األبعاد 
دراكيا دراك العالقات بين الزوايا واألطوال والمحيطات والمساحات ،وتصنيفيا وا  واستنتاج  ،وا 

واستخدام اليندسة اإلحداثية فى تمثيل أشكال  ،العالقات بين األشكال اليندسية وبرىنتيا
 ،ووصف األشكال واالتجاىات تحت ما يسمى التحويالت اليندسية ،ىندسية معينة

واستخدام نماذج ىندسية  ،والنماذج اليندسية لحل المسائل البصريواستخدام التصور 
 لتمثيل وتوضيح العالقات العددية والجبرية.

 ،مجال تعميم الرياضيات أن تدريس اليندسةويؤكد عدد من المتخصصين في 
وترجع  ،يواجو صعوبات وال يحقق األىداف التربوية المنشودة وال ييتم بالتفكير اليندسي

تمك الصعوبات إلى عدة أسباب منيا جفاف مادة اليندسة وعدم ارتباطيا بحاجات التالميذ 
 (.2007، وعبابنة ،أبو زينة)  وطريقة تدريسيا ،وميوليم

بتعاد الممارسات التدريسية عن الطرق العممية التي تعزز خبرات يدوية لدى إن ا
وعدم االستفادة من التوجيات الحديثة في تدريس اليندسة مثل  ،وتربطيم بواقعيم ،الطمبة

وما تستدعيو من ميارات التجريب والبحث  ،من خالل المحاكاة اليندسيتفعيل الحس 
 ،لبنية اليندسية بواقع الطالب وخبراتيم الحياتيةوعدم ربط ا ،واالكتشاف ،والمالحظة

وابتعادىا عن ميول الطالب وحاجاتيم كانت ضمن األسباب التي يرى عدد من التربويين 
 (.2007 ،سميمان) أنيا كانت وراء ضعف نواتج التعمم في تدريس اليندسة
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 جاء نموذج فان ،سعت لمحد من ىذه المشكمة التيوفى ضوء الجيود المبذولة 
كمحاولة لفيم الصعوبات التي تعترض الطالب  ،اليندسيفي التفكير  (Van Hiele)ىايل

ولتفسير التباين في قدرات تفكير الطالب أثناء التعامل مع ىذه  ،في تعمم اليندسة
(المرتبطة بتقويم المناىج NCTM, 1989) 1989وقد جاءت وثيقة عام . الموضوعات

ألمريكية مؤكدة عمى أن تعمم اليندسة من خالل في الرياضيات بالواليات المتحدة ا
مستويات التفكير اليندسي يساعد عمى إدراك العالقات بين خواص األشكال اليندسية 

وذلك باستخدام أنشطة تعميمية  ،وقياس الزوايا والمناىج والمصطمحات اليندسية المختمفة
كما وجد "جيفري"  ،(Van Hiele)فان ىايللىندسية تتفق ومستويات التفكير اليندسي 

(Jeffrey, 1994)  ان ىايلفأن الباحثين والمدرسين يعطون اىتمامًا كبيرًا لنظرية  
(Van Hiele ) في التطور والتعميم اليندسي التي عرضت سمسمة من المستويات العقمية

 لمطالب عمى أساس أن االختبار التحصيمي قد كشف عن وجود عالقة قوية بين مستويات
( العقمية والتفكير في محاولة لتحسين نوعية التعميم اليندسي Van Hiele)ان ىايلف

 بمدارس التعميم العام.
تعزيز ميارات التفكير  ي( عمى دور اليندسة ف2011 ،يوقد أكدت )سطوح

وتعد ىذه الميارات ضرورية في تنمية قدرات الطالب عمى فيم العالقات بين  ،يالمكان
وتمكينيم كذلك من ربط العناصر  ،ارات التفكير العمياوتطوير مي ،المفاىيم المتعددة

وتنمي لدييم ميارات التحميل والمقارنة بين عناصر البنية  ،بموضوعاتيا المختمفة
مما يسيم في زيادة مستوى تحصيميم  ،وترفع من فاعمية الطالب أثناء التعمم ،المعرفية
 الدراسي.

التطور اليائل في االتصاالت ومن أسس ربط الطمبة بحياتيم الواقعية مراعاة 
التعمم  إدخالوقد توسعت المؤسسات التعميمية في  ،واستخدام التقنية في التعميم

تاحتواإللكتروني في مقرراتيا   أحيانوبشكل اختياري في  أحيانالمطمبة بشكل أساسي  وا 
 أخرى.

نشاء واجية إ ( أنMaicher, & Connolly 2004)ي ويرى مايكل وكولون
مصممة لتكون تفاعمية وليا القدرة عمى جذب الطمبة من أىم العوامل في زيادة  لكترونيةإ

أقرب لعكس الحياة الواقعية وتكون  ،استيعاب الطمبة وتفاعميم مع المادة المتعممة
المحتوى ومنيا  إدارةلمطمبة.ويمكن تضمين كل تمك الواجيات والتصاميم في برامج 

وغيرىا من  ،(Blackboardوالبالك بورد) (WebCT( والوب ستي )Moodleالموودل )
المحتوى التي يمكن أن تتضمن عروضا حية لتطبيقات البرمجة لمختمف  إدارةبرامج 

(بأن برامج Totten & Branoff, 2005وكما يري توتن وبرانوف ). المحتويات التعميمية
 ،رةالمحتوى سمحت الستراتيجيات التدريس باالنتشار من خالل الصوت والصو  إدارة
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ولوحات الرسم والكتابة اإللكترونية وغيرىا من األدوات التي تخدم فاعمية  ،والبوربوينت
 . التقويم الفعالة لمثل ىذا النوع من التعميم أدواتوكذلك انتشار  ،التعمم من خالل االنترنت

ومن الطرق التي يتم من خالليا ربط الواقع بالحياة ىي النمذجة التي يؤكد فريد 
( بأن نمذجة المسائل الرياضية بصور ورسومات توضيحية تعطي نتائج 2011) أبو زينة

 ,Burkhardt & Pollakويؤكد بوركاردت وبوالك ). أفضل من عرض المسائل بدونيا
ويتيح لمطالب ممارسة  ،بأن التعمم بالنمذجة يجعل الطالب مسؤواًل عن تعممو (2006

كما أنو بيئة  ،من نتائج إليوتوصمون المواقف المختمفة ويدعم مناقشة الطالب لما ي
كما يرى أورنستين . خصبة تساعد عمى اكتساب المفاىيم وتنمية ميارات التفكير لدييم

(Ornstein, 1995أن النمذجة تكسب الطالب استجابات جديدة )،  وتستخدم في مداخل
 تعديل السموك

ام النمذجة ومن ىنا جاءت فكرة ىذه الدراسة لتتبمور حول اختبار أثر استخد
اإللكترونية في تدريس وحدة األشكال واالستدالل المكاني لطمبة الصف الثاني المتوسط في 

 تنمية تفكيرىم اليندسي وفقا لنظرية فان ىايل في التفكير اليندسي.
 مشكمة الدراسة: 

وأثناء  ،الباحث أثناء التطبيق الميداني لطالب كمية التربية والحظنتيجة لما  
جمودا في تدريس اليندسة بشكل ال يركز عمى وجد أن ىناك عدد من المدارس المتابعة ل

مما يؤدي الى صعوبة فيميا لدى  ،وال عمى تطبيقاتيا في الطبيعة التفكير اليندسي
وحيث أن المرحمة المتوسطة يتم التركيز فييا عمى األشكال اليندسية والعالقات ، الطمبة
أسيس إلدراك تمك العالقات وفيميا فقد تم اختيار وألىمية ىذه المرحمة في الت ،بينيا

موضوع اليندسة واالستدالل المكاني في ىذه المرحمة الميمة من مراحل تقديم منيج 
وقد جاءت ىذه الدراسة محاولة لتجريب  ،الرياضيات وتحديدا لمصف الثاني المتوسط

 عمى التفكير اليندسي المختارةاالستدالل المكاني اليندسة و النمذجة اإللكترونية لوحدة 
وتحديدا جاءت الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس  ،لدى طالب الصف الثاني المتوسط

 التالي: 
واالستدالل المكاني في  يندسةما أثر النمذجة اإللكترونية لتدريس وحدة ال
 مستويات التفكير اليندسي لطمبة الصف الثاني المتوسط؟
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  الرئيسي لمدراسة في:يتمثل الفرض  فروض الدراسة:
مستويات التفكير اليندسي تعزى  بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في

 ويتفرع عنو الفروض التالية: . لطريقة التدريس
طمبة المجموعتين التجريبية  درجاتمتوسط  بينوجد فروق ذات داللة إحصائية تال  .1

 التصور( تعزى لمتغير طريقة التدريس.)اختبار في والضابطة
طمبة المجموعتين التجريبية  درجاتمتوسط  بينوجد فروق ذات داللة إحصائية تال  .2

 التحميل( تعزى لمتغير طريقة التدريس.)في اختبار والضابطة
طمبة المجموعتين التجريبية  درجاتمتوسط  بينوجد فروق ذات داللة إحصائية تال  .3

 شبو االستدالل( تعزى لمتغير طريقة التدريس.)اختبارفي  والضابطة
طمبة المجموعتين التجريبية  أداءال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط  .4

واالستدالل المجرد(  )المستوى الرابع: في اختبار مستويات التفكير اليندسي والضابطة
 تعزى لمتغير طريقة التدريس.

طمبة المجموعتين التجريبية  درجاتمتوسط  بين وجد فروق ذات داللة إحصائيةتال  .5
 ككل تعزى لمتغير طريقة التدريس. في اختبار مستويات التفكير اليندسي والضابطة

 :الدراسة اىدف
ليندسة في تدريس وحدة )ا ثر استخدام النمذجة اإللكترونيةأالتعرف عمى  .1

كير اليندسي ( لطمبة الصف الثاني المتوسط في تنمية التفواالستدالل المكاني
 لدييم.

في األداء عمى اختبار مستويات  إحصائيةاكتشاف مدى وجود فروق ذات داللة  .2
واالستدالل المجرد( تعزى  ،وشبو االستدالل ،والتحميل ،التفكير اليندسي )التصور

 . واتجاه ىذه الفروق ،لطريقة التدريس
  :أىمية الدراسة

المناسبة التي تؤدي الى تحقيق  تنطمق ىذه الدراسة من أىمية استخدام المداخل
وحيث أن ىذه الدراسة  ،أىداف تدريس مقررات الرياضيات في مختمف مراحل التعميم

 تستمد أىميتيا من عدد من النقاط منيا: 
نظرا لطبيعة العصر الذي نعيشو فقد تكون  ،أىمية استخدام التقنية في التدريس .1

 بيئة جاذبة مميزة لمطمبة.
ة في إبراز طريقة جيدة في تدريس اليندسة لتنمية التفكير قد تسيم ىذه الدراس .2

 اليندسي.
 دراسة بيد الميتمين لتطوير مداخل تدريس الرياضيات. .3
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قد تسيم في التعرف عمى مستويات التفكير التي يغطييا الكتاب المدرسي تمييدا  .4
 لتطويره من جيات االختصاص.

 : حدود الدراسة
  تتحدد ىذه الدراسة بما يمي:

 موضوعات وحدة اليندسة واالستدالل المكاني من كتاب  دود الموضوعية:الح
مستويات  ،الرياضيات لمصف الثاني المتوسط في المممكة العربية السعودية

التفكير اليندسي األربعة األولى والمتضمنة في محتوى وحدة )اليندسة واالستدالل 
 واالستدالل المجرد. ،اللوشبو االستد ،والتحميل ،مستويات التصور المكاني( وىي:

 :عينة مختارة من طمبة الصف الثاني المتوسط بمدارس رياض  الحدود الزمانية
-1435الصالحين المتوسطة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

 ىـ.1436
 متغيرات الدراسة: 

 .طريقة التدريس باستخدام النمذجة اإللكترونية المتغير المستقل:
 .اليندسي مستويات التفكير ع:المتغير التاب

 : مصطمحات الدراسة
يعرف ويميم ىوليدي النمذجة بأنيا عممية تكوين تصور عقمي لمعالقات التي  النمذجة:

وىو  ،(Holliday, 2001, 57أو أحداث والتنبؤ بيا ) ،تربط بين أشياء أو ظواىر
 التعريف ىو الذي يتبناه الباحث في ىذه الدراسة.

ك ل( بأنيا تعبر عن ذ155ص ،2013) وآخرونالعزيز  ويعرفيا عبد ونية:اإللكتر  النمذجة
ىذه االستجابة . أو تعديل استجابة موجودة ،التعمم الذي يتم فيو اكتساب استجابة جديدة

وذلك نتيجة المالحظة لنموذج الكتروني يستطيع . قد تكون معرفية أو ميارية أو وجدانية
 ا/حركيا أو لفظيا أو رمزيا.سيحأداء السموك سواء أكان نموذجا 

 النمذجة عن طريق في ىذه الدراسة بأنيا تبسيط وربط باستخدامإجرائيًا ويمكن تعريفيا 
( لألشكال اليندسية وربطيا بواقع حياة الطالب واستخدام Moodleالمحتوى ) إدارةبرنامج 

 النماذج لفيميا بطريقة أفضل من قبل الطالب.
تفكير الطالب  نمط من أنماط التفكير يركز عمى كيفيةجرائيًا بأنو ُيعَّرف إ التفكير اليندسي:

وتصنيف تفكيرىم طبقا  ،واختبار العمميات العقمية لدييم في سياقات اليندسة المختمفة
لنظرية فان ىايل التي تصف كل مستوى من مستويات التفكير اليندسي بما ينبغي أن 

خالل ىذه المستويات بدءا من تعرف ويمر الطالب . يحققيا المتعمم حتى يصنف فيو
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ثباتيا ،ليتقدم إلى اكتشاف خصائص األشكال ،(0األشكال ككل )المستوى  والتفكير  ،وا 
بعض النظريات اليندسية  إثباتوبمغت ذروتيا في  ،(2و  1حول ىذه األشكال )مستوى 

 ،في إطار من المسممات التوصل إلى العالقات المتداخمة بين مجموعة من النظريات
 (.4و  3ودراسة دقيقة لميندسة البدييية )مستوى 

 والدراسات السابقة المفاىيم األساسية
 لتفكير اليندسيا :أوال

لمتفكير اليندسي في أوائل  (Pierre Van Hiele)ظيرت نظرية باير فان ىايل 
المشتركة في تطوير  أعماليما( Dinaالخمسينات الميالدية عندما نشر وزوجتو ديانا)

ر اليندسي والتي وضع فييا خمس مستويات من التفكير التي يرى أن تفكير المتعمم التفكي
 (.Wang, 2011, 60- 197كما ذكرىا ) لميندسة يمر بيا وىي:

 (Visualization) تصور( أو األول: ال0المستوى )
ويميزىا بأشكاليا  في ىذا المستوى ينظر المتعمم إلى المفاىيم اليندسية البسيطة

خطوط" في صورتيا  –مربعات  –ألشكال مثل "مستطيالت  مثل تمييزه ،المظيريةوخواصيا 
ويمكن قراءتيا  ،الكمية والحمول التي تتطمب من التالميذ في ىذا المستوى التوصل إلييا

واكتشافيا في الشكل ككل فالمسائل التي يتناوليا المتعمم كميا بصرية ويركز ىذا المستوى 
حديد بعض حاالت األشكال كما تبدو في صورتيا الكمية وذلك في عمى فيم المتعمم كيفية ت

رسم بسيط أو شكل توضيحي أو مجموعة من األشكال اليندسية فمثاًل يتعرف المتعممون 
و يتعرف المتعممون عمى الزوايا  ،عمى المربعات في مجموعة من األشكال أو الرسوم

رف المتعممون عمى بعض العناصر وكذلك يتع. والمستطيالت والمثمثات في أوضاع مختمفة
اليندسية داخل بعض األشكال فمثاًل يحدد المثمثات والزوايا والخطوط المتوازية فيشكل 

 . أي وصف األشكال لفظيا عمى أساس شكميا، وكذلك تسمية األشكال اليندسية ،معطى
 (Analysisالتحميمي ) ( أو الثاني:1(ىالمستو 

ن يحمل المفاىيم اليندسية إلى مكوناتيا في ىذا المستوي يستطيع التمميذ أ
والعالقات بين ىذه المكونات ويمكنو التوصل عمميًا إلى خصائص مجموعة معينة من 

واستخدام ىذه الخصائص في حل بعض المشكالت ويتضمن ىذا المستوى قدرة  ،األشكال
ع ووصف نو  ،المتعمم عمى تحديد واختبار العالقات والخصائص بين عناصر شكل معين

ومقارنة األشكال اليندسية المختمفة طبقًا  ،من األشكال اليندسية بذكر خصائصو
واكتشاف بعض خصائص ، ويصف لفظيًا األشكال اليندسية حسب خصائصيا ،لخصائصيا

وحل بعض المشكالت  ،ووصف مجموعة من األشكال بخاصية واحدة ،األشكال وتعميميا
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وصياغة جمل رياضية ىندسية  ،األشكالاليندسية باستخدام بعض المعمومات وخصائص 
 . بعض ،صحيحة باستخدام أدوات التعميم مثل كل

 Informalغير الشــكمي)أو)االســتدالل(( أو الثالــث االسـتنتاج 2المسـتوى)-
Deduction:)  

كمال برىان  حيث يتمكن تالميذ ىذا المستوى من صياغة واستخدام تعاريف وا 
ستوى يستطيع المتعمم تحديد أقل عدد من وفي ىذا الم ،استنتاجي لمشكمة معينة

واستخدام بعض التعاريف لمجموعات  ،و صياغة ،الخصائص لتعريف شكل ىندسي معين
، إعطاء براىين غير قياسية )شبو البراىين( إلثبات صحة القواعد والنظريات ،من األشكال

عطاء أ ،و ترتيب أولويات لمخصائص لشكل معين واستبعاد ما ال ضرورة لو كثر من وا 
واستخدام استراتيجيات مقبولة لحل بعض  ،شرح واحد إلثبات نظرية ىندسية معينة

 . المشكالت مثل ايجاد قيم الزوايا المتقابمة واستنتاج التطابق
 Formalالشـــــكمي ) أو )االســـــتدالل( ( الرابـــــع االســــتنتاج3المســــتوى )

Deduction :) 
ويبرىن بعض النظريات  ،المجرد في ىذا المستوى يفيم التالميذ االستدالل بمعناه

اليندسية في إطار من المسممات ويتوصل إلى العالقات المتداخمة بين مجموعة من 
عمى التعرف عمى الحاجة إلى وجود الال  النظريات ويتضمن ىذا المستوى قدرة المتعمم

والتعرف عمى خصائص التعريفات  ،معرفات والمعرفات والمسممات لبناء النظام اليندسي
ثبات  ،من حيث الشروط الضرورية والكافية واإلتيان بتعريفات مكافئة ليذه التعريفات وا 

و دراسة مدى ، ومقارنة البراىين المختمفة لنظرية معينة ،عالقات بين النظريات المختمفة
واستخدام عالقة عامة توحد بين  ،تأثير تغير أحد الشروط األساسية في أحد النظريات

 . لنظرياتمجموعة معينة من ا
 (: Rigor( الخامس التجريد )4المستوى )
ىذا ىو أرقي مستويات التفكير اليندسي في نموذج "فان ىايل" ويتضمن ىذا  

المستوى قيام التالميذ باستنتاج نظريات في مختمف أنظمة المسممات اليندسية المعروفة 
  م عمى:ومقارنة مختمف تمك األنظمة ولذلك يتضمن ىذا المستوى قدرة المتعم

 .البرىان بدقة عمى النظريات في نظم مبنية عمى مسممات مختمفة 
  المقارنة بين األنظمة اليندسية المختمفة كالمقارنة بين اليندسة األقميدية

 قميدية.إوالال
  دراسة مجموعة من المسممات اليندسية وتحديد مدى االتساق أو االستقالل فيما

 بينيا.
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 كن أن تبني عميو.ابتكار نظام مسممي ليندسة يم 
 .البحث عن أوسع سياق تطبق فيو النظرية الرياضية 
  دراسة المنطق الرياضي دراسة متعمقة مما ينمي القدرة عمى استخدام

 .استراتيجيات مختمفة في "االستنتاج الرياضي"
(عمى أىمية االنتباه في طرق التدريس Clement, 2003وقد أكد كميمنت )
ضمن كل  بخمس مراحل انتقاليةالنظرية يا تمستوى ألخر حدد لنقل المتعمم التدريجي من

اإلرشاد  ،(Informationمستويات التفكير اليندسي وىي: إعطاء أو تقديم المعمومات )
اإلرشاد الحر  ،(explicationوالشرح أو التفسير ) ،(guided orientationالموجو )

والتكامل  ،شاف الحر( أو ما يسمى باالكتfree orientationأو غير الموجو )
(integration) . 

بتقديم المفاىيم واألفكار الضرورية من أجل  ففي المرحمة األولى يقوم المدرس
وخالل المرحمة الثانية يتعامل الطالب مع بعض المفاىيم من  ،إكمال التمرين أو الواجب

غة ليذه كما يقوم الطالب بصيا. أجل أن يبدءوا بتطوير فيميم ليا وعالقاتيا ببعضيا
و في المرحمة الرابعة يجب أن يدفع المدرس الطالب لحل  ،خالل المرحمة الثالثة المفاىيم

وأخيرا وخالل المرحمة الخامسة . المشاكل المتعمقة ببعض المفاىيم واستنباط العالقات بينيا
يساعد المدرسون الطالب بتأمل وتمخيص ما الحظوه حتى يبدءوا بفيم التركيب العام ليذه 

  (Groth, 2005)لمفاىيم.ا
( أن االنتقال من مرحمة إلى أخرى Teppo, 1991,' p212تتيبو ) كما أكد

من المراحل الخمسة يتم من حالل طرق التدريس المستخدمة من قبل المعمم والتي تركز 
 . والتكامل ،والنقاش ،عمى الشرح والتفسير
 ,Usiskin(و )Fuys,& Tischler, 1988)يوسيسكن وتيشمر و تذكر 

لفان ىايل تتميز بأربع خصائص  في نظرية اليندسي أن نظرية مستويات التفكير (1982
المستوى الثاني حتى  إلىال ينتقل الطالب  أن( التتابع الثابت والذي يعني 1 ميمة ىي:

كل ما كان ضمنيا في المستوى  أن( التجاوز والذي يعني 2و) ،يمر بالمستوى األول
لكل مستوى  أن( التمييز والذي يعني 3و) ،المستوى الحالي السابق يصبح صريحا في

( االستقاللية أو الفصل والذي يعني أن الطالب إذا 4و) ،عالقاتو و رموزه ولغتو الخاصة
كان ينتمي لممستوى الثاني في التفكير فأنو ال يمكن أن يفيم في نفس الوقت ما يصنف 

 في المستوى التالي.
ت حول نظرية فان ىايل سواء باستخداميا كطريقة عدد من الدراسا تجريأوقد 

 ،أو بقياس مستويات التفكير اليندسي لدى الطمبة ،تدريس أو بمعرفة أثر طريقة ما عمييا
أو التعرف عمى العالقة بين مستويات التفكير اليندسي لدى الطمبة وطرق التدريس التي 
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وقد جاء  ،لمعممين أثناء الخدمةأو دراسة عمى الطمبة المعممين أو ا ،يستخدميا المعممون
معظم تمك الدراسات بإثبات فاعمية الطرق المختمفة في تنمية التفكير اليندسي لدى 

 خاصةعدا بعض الدراسات البسيطة التي لم تثبت الفاعمية لبعض المستويات  ،الطمبة
 التصور.

( التي ىدفت إلى التعرف عمى مدى فعالية تدريس 2014)شحاتة  ففي دراسة
اليندسة باستخدام التعمم النشط في تنمية التفكير اليندسي )مستوى  يدة مقترحة فوح

 ،التحميل( وفًقا لنموذج فان ىايل لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في قناة السويس
وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ 

واالختبار  ،جموعة الضابطة في اختبار التفكير اليندسيالمجموعة التجريبية وتالميذ الم
وأثبتت . التحصيمي لوحدة اليندسة والقياس وذلك لصالح تالميذ المجموعة التجريبية

الدراسة فعالية التدريس باستخدام التعمم النشط في تنمية كل من التفكير اليندسي 
 والتحصيل لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي.

معرفة واقع تطبيق معممي الرياضيات لألنشطة  إلى( 2013ة ريان)وىدفت دراس
كما ىدفت  ،( في التفكير اليندسيVan Hieleالتعميمية المبنية عمى نموذج فان ىايل )

 ،والمرحمة التعميمية ،اختبار اختالف التطبيق لدى المعممين طبقا لمتغيرات الجنس إلى
( 208طبقت عمى ) إعدادهحث استبانة من وقد استخدم البا ،والمؤىل العممي ،والخبرة

وقد جاءت  ،معممين من مديرية تربية شمال الخميل بفمسطين تم اختيارىم بطريقة طبقية
درجة تطبيق المعممين لنموذج فان ىايل مرتفعة وقد جاء مستويي التصور واالستدالل 

 ،المرتبة األخيرة بينما جاء مجال التحميل في ،غير الرسمي في المرتبتين األولى والثانية
النتائج فروقا في تطبيق المعممين لنموذج فان ىايل في متغير الجنس لصالح  أظيرتوقد 

وفي متغير المؤىل لصالح  ،وفي متغير المرحمة الدراسة لصالح المرحمة الثانوية ،المعممات
 ولم توجد داللة في درجة تطبيق المعممين لنموذج فان ،حممة البكالويوس والماجستير

 ىايل تعزى لمتغير الخبرة.
 ,Bleekerوىدفت دراسة حالة قام بيا كل من بميكر و ستولز وبوتين )

Stols,& Puttenm, 2013 )وصف واكتشاف الممارسات التدريسية لمعممي  إلى
الصفوف من األول وحتى الخامس وتعمم طالبيم لمستويات التفكير اليندسي وفقا لنموذج 

وتمت . القة بين طرق التدريس وتفكير الطالب اليندسيومعرفة مدى الع ،فان ىايل
الدراسة كدراسة حالة لعدد من المعممين وطمبتيم في مدرسة خاصة بمدينة بروتيريا في 

 ،وقد استخدم الباحثون تحميل خطط دروس المعممين مع مالحظة تدريسيم. جنوب أفريقيا
( Usiskinيوسيسكن ) عدادإوكذلك تم استخدام اختبار مستويات التفكير اليندسي من 

أن طمبة  إلىوتوصمت الدراسة . لتقرير مستويات التفكير اليندسي لدى الطمبة 1982
الصف األول وحتى الثالث لوحظ أن لدييم زيادة طفيفة غير دالة في االنتقال من المستوى 
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% من طمبة الصف  24.7و  ،األول )البصري( من مستويات فان ىايل إلىقبل األول  ما
% منيم تم 13بينما  ،رابع تم تصنيفيم وفق المستوى األول من مستويات فان ىايلال

كما أنو . أفضل من معظم طمبة الصف الخامس ،تصنيفيم في المستوى الثاني لفان ىايل
لم تجد الدراسة أي عالقة بين الممارسات التدريسية وبين التطور في التفكير اليندسي 

وأن معظم الطمبة لم يتجاوزوا المستوى األول  ،لدراسيةلدى الطمبة في مختمف الصفوف ا
 من مستويات فان ىايل لمتفكير اليندسي.

( ىدفت إلى معرفة اثر استخدام السبورة التفاعمية في 2013في دراسة حسن )
وقد  ،تدريس وحدة اليندسة واالستدالل المكاني عمى تنمية التحصيل والتفكير اليندسي

( طالبا مجموعة 29) ،( مجموعة تجريبية24مكونة من ) أجريت الدراسة عمى عينة
وقد توصمت الدراسة  ،ضابطة في محافظتي شقراء وحريمالء بالمممكة العربية السعودية

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية 
 -الفيم -مستويات )التذكرويعزى الستخدام السبورة التفاعمية في االختبار ككل وفي 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في التفكير اليندسي  إلىكما توصمت . التطبيق(
 . واالستدالل غير الشكمي لصالح المجموعة التجريبية ،والتحميمي ،لممستوى البصري

(التي ىدفت إلى تحسين مستويات فان Salazar, 2012وفي دراسة سالزار )
واالعتقادات عند الطمبة المعممون في تخصص  األداءة وفيم ىايل لفيم مادة اليندس

الرياضيات عرضة لمطريقة التعميمية التقميدية التي تعتمد عمى المدرس و طريقة موور 
اعتمدت الدراسة  ،وباستخدام طريقة شبو تجريبية لمبحث. (Moore method)المحسنة

اختبار فان  ثالثة أدوات: مباستخداعمى التحميل النوعي والكمي لمبيانات التي تم تحصيميا 
 ،في إطار حدود الدراسة. ىايل اليندسي و اختبار بناء الدليل و استبيان دليل االعتقادات

قامت المجموعة التي تعتمد عمى طريقة موور المحسنة بالحصول عمى مستوى اعمي في 
تحسين أداء  تمو . من المجموعة التي تعتمد الطريقة التقميدية أكثراختبار فان ىايل 

توضح النتائج الكمية انو يوجد و  ،مدرسي الرياضيات قبل الخدمة فيما يتعمق بالبراىين
اختالف كبير بين مستويات فان ىايل و أداء بناء الدليل عند الطمبة المعممون ولم يكن 

التقييم النوعي اظير إن و . شيء يذكر فيما يتعمق بمعتقداتيم عن البراىين أيىناك 
شجعت عمى التواصل البناء الثقة و  أظيرتالمحسنة  التي اعتمدت طريقة موورالمجموعة 

الطمبة المعممون من كال ىدف مشترك و  إلىمن اجل الوصول  األفكارو سيمت تبادل 
 . خاصة مع المحفزات التي يتم تقديمياانوا يفضمون تسمسل تقديم الدرس و ك المجموعتين

ف عمى مستويات التفكير اليندسي لدى ( إلى التعر 2011) إبراىيموىدفت دراسة 
وقد تم تطبيق اختبار فان ىايل  ،طمبة الصف الثامن األساسي في محافظة الالذقية

((Van Hiele عمى عينة  ،1994 ،النسخة العربية المترجمة عن طريق احمد منصور
توزع نتائج الطمبة عمى اختبار  أنوقد وجدت الدراسة  ،( طالب وطالبة400مكونة من )
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التفكير اليندسي يتبع التوزيع الطبيعي حيث توزع الغالبية العظمى من الطمبة بين 
ولم تجد الدراسة فروقا في  ،الرابع إلىالمستويين الثاني والثالث ونسبة قميمة وصمت 

وقد وجدت الدراسة فروقا في التفكير اليندسي  ،مستويات التفكير تعزى لمتغير الجنس
 . ة الريفتفضل طمبة المدينة عن طمب

( عمى مستويات فان ىايل لمتفكير Wang, 2011وقد ركزت دراسة وانق ) 
 ،رياضيات المرحمة االبتدائية قبل الخدمة معممياليندسي في بناء برنامج لميندسة لدى 

وقد طبق البرنامج  ،وذلك لتنمية ميارات التفكير لدييم في مساقات اليندسة المجردة
واستخدمت الدراسة مقياس "فان  ،خصصين في الرياضيات( معممين مت10المقترح عمى )

وكذلك مقياس "بورجر" الستخراج ميارات ومستويات "فان ىايل"  ،ىايل" لمتفكير اليندسي
أن البرنامج المقترح  وقد توصمت الدراسة إلى. من موضوعات اليندسة التي يتم تدريسيا

ارات المتعمقة بمستويات التفكير كان أكثر فاعمية من البرنامج التقميدي في تنمية المي
كما أن الطالب الذين أكمموا البرنامج في نياية العام الدراسي  ،"اليندسي لـ"فان ىايل

والذين تم تصنيفيم في المستوى الخامس لـ"فان ىايل" قد اكتسبوا قدرة عمى التفكير 
 يمى".اليندسي أفضل من أقرانيم الذين تم تصنيفيم في المستوى الرابع لـ"فان ى

التعرف عمى مستويات التفكير اليندسي  إلى( 2010وىدفت دراسة عبدالحميد )
( طالبا من طمبة 196واالتجاه نحو الرياضيات والتحصيل في اليندسة لعينة مكونة من )

وقد توصمت الدراسة  ،الحديثة بمصر اإلعداديةالصف الثاني المتوسط بمدرسة المنصورة 
وفي  ،%(33.7توى األول من مستويات التفكير بمغت )نسبة الطمبة في المس أن إلى

وجاء متوسط تحصيل . %(10.7وفي الثالث كانت ) ،%(55.6المستوى الثاني بمغت )
كما بينت الدراسة  ،%(74.2أي ما نسبتو ) ،(17.81الطمبة في االختبار التحصيمي )

تويات التفكير ومس ،وجود عالقة ارتباطية طردية دالة بين التحصيل في مادة اليندسة
 وأبعادكما توجد عالقة ارتباطية طردية دالة بين التحصيل في مادة اليندسة  ،اليندسي

ىناك عالقة ارتباطية بين  أنكما . مقياس االتجاه نحو الرياضيات والدرجة الكمية
 مقياس االتجاه نحو الرياضيات والدرجة الكمية. وأبعادمستويات التفكير 

معرفة فعالية استراتيجية التعمم  إلى( التي ىدفت 2010ودراسة المجينية ) 
ومستويات التفكير اليندسي لدى طمبة الصف الرابع  ،التعاوني في تنمية التفكير االبتكاري

( طالب وطالبة 120طالبا وطالبة منيا ) (240)وتكونت عينة الدراسة من  ،االبتدائي
 ،التعمم التعاوني)التنافس الجماعيلممجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية 

النتائج تفوق المجموعة  أظيرتوقد  ،( طالب وطالبة درسوا بالطريقة المعتادة120و)
 التجريبية عمى الضابطة في اختبار ميارات التفكير االبتكاري ومستويات التفكير اليندسي.

دى التعرف عمى مستوى التفكير اليندسي ل إلى( 2010وىدفت دراسة القرشي )
 ،والمقارنة بين مستويات التفكير اليندسي لدييم ،طالب الرياضيات بجامعة أم القرى
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( طالبا من كمية العموم 101و) ،طالبا في الكمية الجامعية (90)وتكونت عينة الدراسة من 
وقد طبق الباحث اختبار مقنن لفان ىايل لمتفكير اليندسي ووجدت الدراسة  ،التطبيقية

% 39.6تفكير اليندسي لدى طمبة الكمية الجامعية حيث لم يتجاوز تدني في مستوى ال
وتدني في  ،منيم المستوى الثاني )التحميمي( من مستويات التفكير اليندسي لفان ىايل

مستوى التفكير اليندسي لدى طمبة المستوى األول من كمية العموم التطبيقية حيث لم 
في  إحصائيةلدراسة فروقا ذات داللة % منيم المستوى الثاني.ولم تجد ا42.1يتجاوز 

بينما  ،التفكير اليندسي بين طمبة المستوى األول والمستوى السابع في الكمية الجامعية
في التفكير اليندسي بين طمبة المستوى األول والمستوى  إحصائيةوجدت فروقا ذات داللة 

بمقارنة كل  إحصائيةلة ولم تجد الدراسة فروقا ذات دال  ،السابع في كمية العموم التطبيقية
 مستوى في كل كمية عمى حدة )األول والسابع( في الكميتين.

 (ييدف ىذا البحثErdogan& Celebi, 2009في دراسة أردوغان و سميبي )
و تم استخدام . تأثير التعميم الذي يعتمد عمى مبدا فان ىايل في المدارس االبتدائية تعرف

البعدي في الدراسة اد عمى االختبار القبمي و ة واالعتمالبحث شبو التجريبي في ىذه الدراس
طالب من الصف السادس بالمرحمة االبتدائية و  (55)و كانت عينة الدراسة عبارة عن 

حيث كان التدريس  ،المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة كانوا عمى مجموعتين:
في الضابطة  معتادال سموباألفان ىايل في المجموعة التجريبية وعمى  أسموبيعتمد عمى 

 األشكالو لكن تم اتباع تعميمات الباحثين في كال المجموعتين و تم االعتماد عمى قسم 
من اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي قبل و بعد التدريس من اجل تحديد نسبة االختالف 

ىناك  و في نياية الدراسة كان. المجموعتين لكاللدى الطالب  اإلبداعيةفي المستويات 
عند  اإلبداعاختالف كبير لدى الطالب في المجموعة التجريبية مع وجود نسبة كبيرة من 

ووجود اختالف في نتائج  ،رة والطالقةكتالطالب في المجموعة التجريبية و في األفكار المب
 . االختبارات البعدية لصالح المجموعة التجريبية

 إلى( Duatepe-Paksu & Ubuz, 2009ىدفت دراسة دوتيب ويوباز )
والعاجل  اآلجلالتحقق من تأثير طريقة التدريس المعتمدة عمى الدراما عمى تحصيل الطمبة 

واتجاىاتيم نحو الرياضيات واليندسة مقارنة بالطريقة  ،في اليندسة وتفكيرىم اليندسي
من طمبة الصف السابع من المدارس الحكومية في  102وقد شممت العينة . التقميدية

في تحصيل الطمبة في التحصيل  إحصائيةوقد وجدت الدراسة أن ىناك فرقا ذا داللة  .تركيا
ذا داللة  أثراوكذلك وجد . البعدي واآلجل يعزى لطريقة التدريس التي تعتمد عمى الدراما

في تفكير الطمبة اليندسي واتجاىيم نحو اليندسة والرياضيات ولصالح  إحصائية
 باستخدام مدخل الدراما. المجموعة التجريبية التي درست

( إلى التعرف عمى فاعمية استراتيجية اإلثراء 2008كما ىدفت دراسة الصعيدي )
واالستنباطي( لتالميذ الصف  االستقرائي) في تنمية التفكير االستداللي بشقية يالوسيم
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وقد توصمت الدراسة إلى  ،اإلعدادي من خالل دراستيم لوحدة المساحات والمساقط الثاني
ود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية ككل وج

وذلك لصالح تالميذ  ،وتالميذ المجموعة الضابطة ككل في اختبار التفكير اليندسي
 المجموعة التجريبية.

تحميل محتوى منياج الرياضيات  إلى( والتي ىدفت 2008دراسة الطنة )أما 
وقياس التفكير اليندسي  ،يات التفكير لفان ىايل بمدينة غزةلمصف الثامن في ضوء مستو 

إلجراء اختبار في مستويات  طالبا 420وقد اختارت الباحثة  ،لدى طمبة الصف الثامن
مستوى ميارات التفكير  أنالنتائج  أظيرتوقد  ،التفكير عمييم بعد تحميل محتوى الكتب

غزة ال يصل لحد الكفاية الذي  اليندسي لدى طمبة الصف الثامن األساسي في مدارس
 ،وجود فروق في مستويات التفكير بين الجنسين )ذكور أثبتتكما  ،%60حددتو ب

ناث  وكذلك لصالح الطمبة مرتفعي التحصيل في الرياضيات. ،اإلناث( لصالح وا 
التعرف عمى أثر طريقة  إلى( ىدفت Faucett, 2007في دراسة فاوسيت )
عمى  وأدائيمفان ىايل عمى فيم الطمبة ومستويات تفكيرىم  التدريس المعتمدة عمى نموذج

وتكونت أدوات الدراسة من اختبار مستويات التفكير اليندسي . اختبار تقديمي معد مسبقا
( طبقت عمى عينة من Entering Geometry Students Testواختبار ) ،لفان ىايل

في مدينة وودستوك  (Polaris Evining Schoolطمبة مدرسة بوالريس المسائية )
مجموعتين  إلىوقسمت الدراسة عينتيا  ،بوالية جورجيا بالواليات المتحدة األمريكية

واألخرى بالطريقة  ،مجموعة درست باستخدام طريقة معتمدة عمى نموذج فان ىايل
الختبارات التفكير  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  إلىوقد أشارت النتائج . المعتادة

 أو اختبارات التحصيل المعرفي في اليندسة تعزى لطريقة التدريس.اليندسي 
( إلى التعرف عمى اثر استخدام نموذج التعمم 2007السميع ) وىدفت دراسة عبد

 ،البنائي في تنمية تحصيل وتفكير طمبة الصف األول اإلعدادي في المفاىيم اليندسية
لى العالقة بين تحصيل التالميذ كذلك التعرف إ ،وبقاء اثر التعمم لممفاىيم اليندسية

( طالبا 39وقد تكونت عينة الدراسة من ). وتفكيرىم اليندسي ،لممفاىيم اليندسية
وقد اثبت الدراسة وجود فروق  ،طالبا لممجموعة التجريبية (43و) ،لممجموعة الضابطة

ح ذات داللة إحصائية في االختبار التحصيمي البعدي واالختبار البعدي المؤجل ولصال
في اختبار التفكير اليندسي  إحصائيةكما توجد فروق ذات داللة  ،المجموعة التجريبية

الدراسة وجود ارتباط  أثبتتكما . ككل وفي مجاالتو الفرعية لصالح المجموعة التجريبية
 موجب بين التحصيل في اليندسة وبين وارتفاع التفكير اليندسي.

التعرف عمى داللة الفروق  إلى( 2007) والعجموني ،وقد ىدفت دراسة أبو لوم
في التحصيل الفوري والمؤجل وتطور مستويات التفكير لطالب الصف التاسع األساسي 

كذلك التعرف عمى داللة  ،التي تعزى لتدريب معممييم عمى مستويات التفكير اليندسي
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الفروق في اتجاىات الطمبة التي تعزى لتدريب معممييم عمى مستويات التفكير 
 ( طالبا موزعين عمى شعبتين:79.وقد طبقت الدراسة عمى عينة مكونة من )يساليند

( طالبا يمثمون المجموعة التجريبية التي درست وحدة )الدائرة( وفقا لنموذج )فان 40)
وقد استخدم . ( طالبا درست بالطريقة االعتيادية39والضابطة تكونت من ) ،ىايل(

واختبارا  ،ممين عمى مستويات التفكير اليندسيالباحثان برنامجا تدريبيا لتدريب المع
. واختبارا لمتفكير اليندسي ومقياسا لالتجاىات نحو اليندسة ،تحصيميا لموحدة المدروسة

في متوسطات التحصيل في  إحصائيةوقد جاءت النتائج مثبتة لوجود فروق ذات داللة 
وقد حقق طمبة  ،ريبيةاالختبار البعدي واآلجل بين المجموعتين ولصالح المجموعة التج

ولم تجد الدراسة  ،المجموعة التجريبية مستويات تفكير أعمى من طمبة المجموعة الضابطة
 فروقا في االتجاىات نحو اليندسة.

( إلى التعرف عمى فاعمية استراتيجية  2007القوي ) وىدفت دراسة عبد
تشابو"عند مستويات: التدريس بحل المشكالت في تنمية جوانب التعمم المرتبطة بوحدة" ال

كذلك عند مستويات  ،وحل المشكالت لدى تالميذ الصف األول الثانوي ،والفيم ،التعرف
واالستداللي  ،واالستداللي شبو المجرد ،والتحميمي ،التصوري التفكير اليندسي األربعة:

والتفكير  ،دراسة العالقة بين درجات التحصيل لوحدة" التشابو إلىكما ىدفت  ،المجرد
يمثمون بالتساوي مجموعتي الدراسة  ( طالبا135ليندسي لعينة الدراسة التي تكونت من )ا

في  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلىوقد توصمت الدراسة . التجريبية والضابطة
عند مستوى  ،التطبيق البعدي الختبار التحصيل لجوانب التعمم المرتبطة بوحدة التشابو

بينما لم  ،واالختبار ككل لصالح المجموعة التجريبية ،سيةوحل المشكالت اليند ،الفيم
في  إحصائيةكدت الدراسة وجود فروق ذات داللة أكما . توجد فروق في مستوى التعرف

والمستوى  ،والمستوى االستداللي شبو المجرد ،اختبار التفكير عند المستوى التحميمي
 التصوري لمتفكير اليندسي.بينما لم تجد فروقا في المستوى  ،االستداللي المجرد

تحديد مستويات التفكير اليندسي لدى  إلى( 2006وىدفت دراسة الرمحي )
وتحديد مستويات التفكير التي تقدميا كتب  ،المعممين الفمسطينيين قبل الخدمة واثناءىا

وقد طبقت الباحثة . الرياضيات المدرسية الفمسطينية في الصفوف من األول وحتى العاشر
( من 105وعمى ) ،( معمما ومعممة191واستبانة عمى عينة مكونة من ) ،لمتفكير اختباراً 

وأظيرت النتائج ضعفا شديدا . طالب كمية العموم التربوية في تخصصي الرياضيات والعموم
وقد تركز الضعف عند معممي ما  ،لدى المعممين الفمسطينيين في موضوع التفكير اليندسي

% منيم المستوى األول )البصري( من مستويات التفكير 11.9قبل الخدمة حيث لم يحقق 
. %( من المعممين أثناء الخدمة ذلك المستوى2.2ولم يحقق ) ،اليندسي لدى فان ىايل

%( من معممي قبل الخدمة المستوى 11و ) ،%( من معممي أثناء الخدمة43وحقق )
ء والكيمياء واألحياء( وقد حقق معممو التخصصات العممية )الفيزيا. الثالث )االستنتاج(

( 3تحقيق المستويات الدنيا بنسب مرتفعة ولكن لم يستطع أي منيم تحقيق مستوى )
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وأن المؤىمين . وحقق معممو الرياضيات أفضل من باقي المعممين ،االستنتاج الرسمي
وأظيرت نتائج تحميل التمارين و األنشطة في . تربويا كان أدائيم أفضل من غير المؤىمين

( البصري بنسبة 0ات وحدات اليندسة من كتب الرياضيات ظيور المستوى )موضوع
( التحميمي 1و أن أول ظيور لممستوى ) ،%( في كتب الصفوف الثالثة األولى 100)

( و ىو االستنتاج 2أما المستوى ). % (62.5كان في الصف الرابع األساسي و بنسبة )
% ( و  21.7س األساسي و بنسبة )غير الرسمي فظير ألول مرة في كتاب الصف الخام

 30قد ارتفعت نسبة التمارين و األنشطة ضمن ىذا المستوى في الصف السادس لتبمغ )
( و 3أما بالنسبة لممستوى ). %(22%( ثم عادت لالنخفاض في الصف السابع لتبمغ )

 ىو مستوى االستنتاج الرسمي فقد ظير أن ىناك انتقاال سريعا في طرح تمارين و أنشطة
فبينما لم ترد أي من التمارين و األنشطة في الصف السابع ضمن  ،ضمن ىذا المستوى

%( من تمارين و أنشطة دروس وحدات  24ذلك المستوى )االستنتاج الرسمي( ظير أن )
بعدىا ارتفعت في الصف  ،اليندسة كانت ضمن ىذا المستوى في الصف الثامن األساسي

 %(. 31العاشر حيث بمغت )
لى التعرف عمى أثر التدريس باستخدام خرائط إ( 2005اسة السيد )وىدفت در 

المفاىيم لتدريس وحدة المساحات في تنمية التفكير اليندسي لطمبة الصف الثاني 
وما مدى التفاعل بين السعة العقمية  ،ككل ولذوي السعات العقمية المختمفة اإلعدادي

فاىيم عمى تنمية التفكير اليندسي لطمبة لمتمميذ واستراتيجية التدريس باستخدام خرائط الم
( طالبا في المجموعة 60وقد تكونت عينة الدراسة من ). اإلعداديالصف الثاني 

الدراسة فاعمية استخدام  أكدتوقد  ،( طالبا في المجموعة الضابطة60و) ،التجريبية
فروق ذات وجود  إلى النتائجوتوصمت  ،(0.8خرائط المفاىيم نسبة لحجم األثر الذي بمغ )

بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي  إحصائيةداللة 
كذلك وجود فروق ذات داللة  ،الختبار التفكير اليندسي لصالح المجموعة التجريبية

وذوي السعة العقمية  (5بين متوسط رتب درجات التالميذ ذوي السعة العقمية ) إحصائية
( بالنسبة 5عدي الختبار التفكير اليندسي لصالح ذوي السعة العقمية )( في التطبيق الب4)

بين متوسط رتب درجات  إحصائيةكذلك وجود فروق ذات داللة  ،لممجموعة التجريبية
( في التطبيق البعدي الختبار 3وذوي السعة العقمية ) (5التالميذ ذوي السعة العقمية )

كذلك وجود  ،( بالنسبة لممجموعة التجريبية5) التفكير اليندسي لصالح ذوي السعة العقمية
وذوي  (3بين متوسط رتب درجات التالميذ ذوي السعة العقمية ) إحصائيةفروق ذات داللة 
( في التطبيق البعدي الختبار التفكير اليندسي لصالح ذوي السعة 4السعة العقمية )

 ( بالنسبة لممجموعة التجريبية.4العقمية )
لى اكتشاف اثر التصور المعرفي إ( Cabral, 2004رال )كما ىدفت دراسة كاب

البصري والشرح التوضيحي لألشكال في تنمية قدرات التفكير اليندسي وحل المشكالت 
من  11طالبا ) 32اليندسية لدى عينة مختارة من طمبة المرحمة الثانوية تكونت من 
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 2و ،لصف العاشرمن ا 10 ،من الصف التاسع 3و ،من الصف الثامن 6 ،الصف السابع
وقد أعد ليم الباحث مشروعا مكونا من أربعة مسائل ىندسية . من الصف الحادي عشر(

والثانية  ،ينبغي عمى الطمبة حميا بطريقتين مختمفتين األولى باستخدام التوضيح والشرح
وقد . باستخدام المعرفة البصرية من خالل النظر في األشكال دون التوضيح والشرح ليا

أفضمية المعرفة البصرية في تحسين ميارات حل المشكالت اليندسية  إلىلدراسة توصمت ا
مستويات متقدمة من التفكير بحسب تصنيف فان ىايل لمستويات التفكير  إلىوالوصول 
 اليندسي.

 ،ثر كل من مدخل حل المشكالتأ( فيدفت إلى تعرف 2004دراسة التودري ) أما
طمبة الصف األول اإلعدادي في اليندسة وعمى  وأسموب التقويم التشخيصي عمى تحصيل

وأسموب التقويم  ،كما ىدفت إلى تعرف اثر كل من مدخل حل المشكالت ،تفكيرىم اليندسي
وقد استخدم الباحث ثالثة أدوات تمثمت في . التشخيصي عمى خفض القمق اليندسي لدييم

ومقياس القمق  ،يوكذلك اختبار في التفكير اليندس ،اختبار تحصيمي لوحدة اليندسة
وقد وجدت الدراسة فروقا ذات داللة إحصائية في ، اليندسي وكميا من إعداد الباحث

التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي والختبار التفكير اليندسي لصالح المجموعة التجريبية 
وكذلك وجدت الدراسة فروقا ذات  ،التي درست باستخدام مدخل حل المشكالت() األولى
حصائية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي والختبار التفكير اليندسي لصالح داللة إ

وقد كان الفرق  ،التي درست بأسموب التقويم التشخيصي() المجموعة التجريبية الثانية
بين متوسطات الدرجات في مقياس القمق دااًل إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية مقارنة 

كما أن الدراسة فضمت مدخل حل المشكالت عمى مدخل أسموب  ،نيةبالتجريبية األولى والثا
التقويم التشخيصي بوجود داللة إحصائية في تنمية التفكير اليندسي لصالح المجموعة 

 بينما لم تجد الدراسة أفضمية ألي من الطريقتين في التحصيل البعدي. ،األولى
بعض موضوعات ثر تدريس أ( إلى التعرف عمى 2004) فيوىدفت دراسة موا

ىندسة الفتافيت )الفراكتاالت( باستخدام الموحة اليندسية عمى تنمية التحصيل والتفكير 
( طالبة في تصميم شبو تجريبي 76وتكونت العينة من مجموعة واحدة ). اليندسي

وقد توصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في . باختبار قبمي وبعدي
 ،في جميع مستويات االختبار لعينة و لصالح التطبيق البعديالتحصيل بين طالبات ا

وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار التفكير لدى عينة الدراسة ولصالح 
واالستدالل  ،واالستدالل غير الشكمي ،والتحميل ،التطبيق البعدي في مستوى التصور

 اليندسة حون واالتجاه. والمستويات سابقة الذكر مجتمعة ،الشكمي
 نموذج استخدام أثر عن الكشف ( إلى2003) وعفانة دراسة السنكري وىدفت

 وكالة مدارس في التاسع الصف طالب لدى التفكير اليندسي ميارات تنمية في ىايل فان
( طالبا لممجموعة التجريبية التي درست 49من ) الدراسة عينة تكونت وقد ،بغزة الغوث
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( طالبا لممجموعة الضابطة التي درست بالطريقة 46و) ،باستخدام نموذج فان ىايل
 التجريبية المجموعة طالب وجدت الدراسة فروقا ذات داللة إحصائية بين وقد ،االعتيادية
البعدي في مستوى التفكير  في االختبار التجريبية المجموعة طالب لصالح والضابطة
طمبة مرتفعي التحصيل في وقد وجد أيضا فروقا ذات داللة إحصائية بين ال ،اليندسي

اليندسة وكذلك منخفضي التحصيل في اليندسة في المجموعتين ولصالح المجموعة 
ولم تجد الدراسة فروقا ذات داللة إحصائية في تحصيل المجموعة التجريبية في . التجريبية

 االختبارين البعدي والمؤجل في ضوء مستويات فان ىايل الخمسة لمتفكير.
التعرف عمى مستويات التفكير اليندسي لفان  إلى( 2002نة )وىدفت دراسة عفا

ىايل في موضوعات اليندسة المتضمنة في الجزأين األول والثاني من منياج الرياضيات 
وكذلك الكشف عن مستويات األداء الفعمي  ،المطور لمصف السادس االبتدائي بفمسطين

يندسي لفان ىايل بغرض اكتشاف لتالميذ الصف السادس االبتدائي في اختبار التفكير ال
وقد وجدت . مدى انسجام تمك المستويات مع المستويات المتضمنة في كتبيم الدراسية

والتحميمي  ،%12.7تمك الكتب احتوت عمى أربعة مستويات )البصري  أنالدراسة 
%( في الجزء 6.3واالستداللي الشكمي ،%39.7واالستداللي غير الشكمي  ،41.3%
 ،%56.1)البصري  مستويات الجزء الثاني فقد اشتمل عمى ثالثة أما ،ابمن الكت األول

%( مع انعدام اليرمية في تسمسل 32.9واالستداللي غير الشكمي  ،%11والتحميمي 
ولم  ،وقد تجاوز أفراد العينة اختبار التفكير اليندسي في الجزء البصري فقط. المستويات

مبة الصف السادس االبتدائي يقعون في أي أن ط ،يستطيعوا تجاوز باقي المستويات
وقد أكدت الدراسة وجود تناقض بين مستويات  ،المستوى األول من مستويات فان ىايل

 وما يدرس في منيج الرياضيات ليم. ،الطمبة
التعرف عمى فاعمية تنظيم منيج  إلى( 2002 ،القادر وقد ىدفت دراسة )عبد

بمصر وفق نظرية رايجموث التوسعية  البتدائي(الرياضيات بالمرحمة االبتدائية )الخامس ا
عمى تنمية التحصيل والتفكير اليندسي ومعرفة مدى ارتباط التحصيل بالتفكير اليندسي 

( وضابطة وعددىا 60وقد تكونت عينة الدراسة من مجموعتين: تجريبية وعددىا ). لدييم
 إحصائيةوق ذات داللة وجود فر  إلىوقد توصمت الدراسة . بنيا التعميمية إدارة( في 59)

بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيمي البعدي واختبار مستويات 
الدراسة وجود ارتباط موجب دال  أكدتكما . التفكير اليندسي ولصالح المجموعة التجريبية

 ي.بين درجات الطالب في االختبار التحصيمي واختبار مستويات التفكير اليندس إحصائيا
الكشف عن مستويات التفكير  إلى( التي ىدفت 2001 ،وفي دراسة )حسن

اليندسي طبقا )لمستويات فان ىايل( لدى طمبة شعبة التعميم االبتدائي )تخصص 
رياضيات( وكذلك طالب الفرقتين الثالثة والرابعة بشعبة الرياضيات في كمية التربية 

عمى التفكير  وأثرىاالمعممين  دادإعوالتعرف عمى مدى اثر اختالف برامج . بأسيوط
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و  ،وطالبة بشعبة التعميم االبتدائي ( طالبا195وتكونت عينة الدراسة من ). اليندسي
( طالبا وطالبة بشعبة الرياضيات بكمية التربية وقد استخدم الباحث اختبار في 132)

ة التعميم بالنسبة لشعب. مستويات التفكير اليندسي من إعداده وطبقو عل أفراد العينة
 إلى%( 61و) ،مستوى التعرف إلى%( من أفراد العينة 86.2فقد وصل ) االبتدائي:

 إلى%( 6.7و) ،لى مستوى االستنتاج غير الشكميإ%( 31.3و) ،مستوى التحميل
%( 82.6بينما في شعبة الرياضيات بكمية التربية فقد وصل ). مستوى االستنتاج الشكمي

لى إ%( 35.6و) ،مستوى التحميل إلى%( 53.8و) ،تعرفمستوى ال إلىمن أفراد العينة 
وبالتالي فان . مستوى االستنتاج الشكمي إلى%( 5.3و) ،مستوى االستنتاج غير الشكمي

لمعمم الرياضيات ال يؤثر في مستوى التفكير اليندسي الذي يصل  اإلعداداختالف برنامج 
 إليو الطالب.

 النمذجة  ثانيًا:
البنائية وتعتبر كأحد استراتيجياتيا من خالل تركيزىا تتصل النمذجة بالنظرية 

من خالل تكوين  ،( والتعمم االجتماعيSituated Learningعمى التعمم المواقفي )
 ويؤكد فولكرت. وىي الفمسفة القائمة عمييا النظرية البنائية ،الخبرات التي تحدث التعمم

(Fulkert, 2000 عمى أىمية اندماج المتعمم في مواقف) التعمم من خالل تييئة المواقف
 ويمكن أن يتحقق ذلك بسيولة من خالل النمذجة.. الواقعية لو البيئةالمشابية لتمك في 

( أن عممية النمذجة ىي نتاج لعمميات عقمية Roth, 2001, 214ويرى روث )
 (2009ويعرفيا مصطفى ). لتركيب أنواع مختمفة من المعمومات واألفكار والمعرفة والثقافة

بأنيا عممية التعرف عمى واكتشاف السمات والصفات والخصائص والقدرات وترميزىا 
عادة صياغتيا بشكل مبسط لو مدلول.كما يؤكد بولتر   ,.Boulter, etc)وآخرونوا 

( بأن النمذجة كمما كانت مرتبطة بالواقع كمما كان ىناك اتساقًا يسيل تنميط 2001
 لواقعية لممتعمم.المعرفة واألفكار المتصمة بالخبرات ا

والنمذجة  ،مستويين ىما: النمذجة البسيطة إلى( النمذجة 2009ويصنف مصطفى )
حيث أن النمذجة البسيطة تركز عمى الشيء المراد برمجتو وعمى صفاتو وتراكيبو  ،العميقة

ما وراء الشكل الظاىري لمنموذج عمى أما النمذجة العميقة فتركز  ،غير المعقدة والظاىرية
عمى استخدامات االستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفة في تحديد األشياء المراد  وتركز

 . نمذجتيا
 ,Cartierوتمر عممية النمذجة بثالث خطوات أساسية كما يراىا كارتير )

 (وىي: 2002
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( وفييا يكون المتعمم نموذجا عقميا Model Formationتكوين النموذج ) .1
و الموضوع وأىداف وجميع التساؤالت حول كيفية لما يتم تعميمو يحدد من خالل

 تحقيق ما تصوره من أىداف ليبدأ بتكوين طريقة ذىنيو الستيراد المحتوى المعرفي.
( وىنا يبدأ المتعمم بمحاكاة Model Representationتمثيل النموذج ) .2

لمنموذج العقمي الذي كونو في الخطوة األولى وذلك من خالل ما يتوفر لديو من 
 مات ووسائل مادية.مجس

( وفيو يبدأ المتعمم باستخدام Model Applicationتطبيق النموذج ) .3
النموذج لإلجابة عن ما تبادر بذىنو من تساؤالت وعمل تطبيقات جديدة والتنبؤ 

 بأحداث.
 أربعة أنواع ىي: إلى( النماذج Huanget al., 2006ويقسم ىوانج وآخرون )

( 2و) ،المظاىر المرئية إالتتسم بالترميز وال تمثل فييا ( النماذج الخطية وىي بسيطة و 1)
( النماذج اليندسية 3و) ،وفييا تستخدم المعادالت الرياضية لتركيبيا ،النماذج الرياضية

 ،( النماذج الجرافيك والفيديو4و) ،وفييا يتم تصميم وتحميل وتصنيع المنتجات ذات األبعاد
والتي يمكن  ،و الصور المتحركة أو الفوتوغرافيةباستخدام الجرافيك أ مصوروفييا تمثيل 

 تكرار مشاىدتيا بناء عمى رغبة المتعمم.
(أن عممية النمذجة تمر Huang et al., 2006خرون )آانج و و ى كما يضيف
جراءاتو( بناء النموذج وتشمل تحديد خصائصو وصفاتو 1) بخمسة مراحل ىي: ( 2) ،وا 
( تبسيط 5و ) ،( تجربة النموذج4و) ،قييمو(اختبار النموذج وت3) ،وتركيب النموذج

أوليما  ( يتضمن خطوتين:Walner, 1996وبناء النموذج كما يرى والنر ). النموذج
الصفات والسموك الممكن استيعابو  إلىالمراقبة األساسية في بيئة ما يراد نمذجتو لتفكيكو 

ايير واستراتيجيات وثانييما التأكد من وضوح كل جزئية وتحديد مع ،واستحضاره بسيولو
السموك العام والبرامج العقمية مع أىمية تكرار المراقبة ومقارنتو مع أكثر من نموذج 

 متشابو ومختمف معو.
 ( في ثالث سمات ىي:2009ولمنمذجة اإللكترونية سمات يمخصيا مصطفى )

نموذج مختصر وممخص لمصفات  إلى( التمخيص واالختصار ويقصد بو التحول 1)
ويقصد بيا أنو ال يوجد  ،( االصطناعية2)و ،لممنتج األساسي وبحجم أقل منواألساسية 

( المحاكاة والتشابو فاألصل 3)و ،نموذج طبيعي فكميا ذات مظاىر طبيعية لكنيا صناعية
 أن يحمل النموذج سمات مشابية لألصل وليس شرطا أن تكون ماثمة تماما لو.

ذىن الطالب مما  إلىلتقريب المعنى  وتستخدم النمذجة في مواقف الحياة الواقعية
 zbiekاكتساب المعمومات وتنميتيا حول الموقف أو الظاىرة المراد دراستيا ) إلىيؤدي 

&conner, 2006) . 
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منيا ما استخدم النمذجة كمتغير  ،وقد أجريت عدد من الدراسات في ىذا المجال
عضيا بحث في أو وب ،مستقل وبحث في فاعميتيا عمى التحصيل واكتساب الميارات

 النمذجة كطريقة تدريس أو تدريب عمى التفكير يشكل عام وعمى التفكير اليندسي.
التعرف عمى أثر استراتيجية  إلى( والتي ىدفت 2015ففي دراسة مدين )

بمحافظة الغربية بمصر عمى  اإلعداديالنمذجة في تنمية قدرة طمبة الصف الثاني 
تحديد تمك  إلىباإلضافة  ،ي حل المشكالت الجبريةوراء المعرفة ف استخدام ميارات ما
وقد استخدم . والتعرف عمى مدى تمكنيم من استخدام تمك الميارات ،الميارات الالزمة ليم

طالبا في مدارس التعميم المتوسط  378الباحث اختبارا عمل عمى تقنينو عمى عينو من 
( 31تجريبية مكونة من ) وكذلك عينة مكونة من مجموعتين احدىما ،بمحافظة الغربية

طالبا درست وحدة تحميل المقدار الثالثي باستخدام النمذجة في التدريب عمى ميارات ما 
( طالبا درست 31ومجموعة ضابطة مكونة من ) ،وراء المعرفة في حل المشكالت الجبرية

ن %( من الطمبة لم يتمكنوا م50ووجدت الدراسة أن ىناك أكثر من ) ،بالطريقة المعتادة
وأن استراتيجية النمذجة ذات أثر فعال  ،ميارات ما وراء المعرفة في حل المشكالت الجبرية

 في تنمية قدرة الطمبة عمى استخدام ميارات ما وراء المعرفة في حل المشكالت الجبرية.
( دراسة ىدفيا اختبـار فاعميـة نمـوذج قـائم عمـى التفاعـل 2014أجرى عبيد )كما 

في تنميـة ميـارات التفكيـر وبقـاء  الذاتيما وراء المعرفة والتساؤل  بين استراتيجيتي نمذجة
( طالبـًا 80وتكونـت عينـة الدراسـة مـن ). أثر التعمم لدى طالب المرحمـة الثانويـة الصـناعية

مجموعــة تجريبيــة  بالصــف الثالــث الثــانوي الصــناعي وتــم تقســيم العينــة غمــى مجمــوعتين:
عـــة التجريبيـــة برنـــامج قـــائم عمـــى تـــدريس تمقـــت المجمو . (40( ومجموعـــة ضـــابطة )40)

اكتسـاب  -نموذج تفاعمي إلدارة اإلنتـاج والتخطـيط احتـوى عمـى عـدد مـن المراحـل )التييئـة
اســتخدام المعرفــة فــي صــورة ذات  -توســيع المعرفــة وتنقيتيــا وصــقميا وتكامميــا -المعرفــة
رات التحصــيمية وطبقــت االختبــا. تقيــيم المعرفــة ومــا ورائيــا وتنميــة عــادات العقــل( -معنــى

وكشفت نتائج المقارنة بين المجموعتين عن ارتفاع . كقياس قبمي وبعدى لدى المجموعتين
دارة اإلنتاج  فيدرجات المجموعة التجريبية  األداء عمى االختبار التحصيمى لمادة تخطيط وا 
كــذلك وجــدت فــروق بــين المجمــوعتين فــي ميــارات مــا وراء . مقارنــة بالمجموعــة الضــابطة

حيـث بمغـت قيمـة الكسـب  ،فة وقد نسـب الباحـث ىـذه الفـروق ألثـر البرنـامج التـدريبيالمعر 
 . لكل من المتفوقين والمتوسطين والضعاف عمى التوالي 1877 -1882 -1881المعدل 

( دراســة كــان ىــدفيا تنميــة ميــارات الحاســب اآللــي 2014أجــرى عبــد الــرحمن )و 
جــة الذاتيــة والــتعمم مــن خــالل المالحظــة لــدى طــالب مــن المرحــة اإلعداديــة باســتخدام النمذ

يتيح لمفرد التعمم واالكتساب مـن خـالل مختمـف صـور  الذيباستخدام وسائل التعمم المتنقل 
اسـتخدم  ،التكنولوجيا بشكل متكامل كالفيديو والمحمول والكمبيوتر وبـرامج المحادثـة....إل 

تـم  ،حافظـة القميوبيـة بمصـر( طالبا من المرحمة اإلعداديـة بم54الباحث عينة مكونة من )
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( طالبـــًا وفقـــًا لممعالجـــة 18تصـــنيفيم لـــثالث مجموعـــات فرعيـــة عـــدد الطـــالب بكـــل منيـــا )
المجموعـة الثانيـة  ،األولى درست عن طريق أسموب النمذجة الذاتية بين األقران التجريبية:

بينمــا كانــت  ،Feedbackدرســت باســتخدام النمذجــة مــع تــوفر عائــد األداء مــن المعمــم 
اسـتخدم الباحـث اختبـارًا لمتحصـيل . المجموعة الثالثة مجموعة ضـابطة لـم تتمـق أي تـدريب

وقـد أظيـرت النتـائج . األكاديمي لمادة الحاسب اآللي كمقياس لألداء القبمي واألداء البعـدي
تفوق مجموعة النمذجة الذاتية بين األقران في التحصيل الدراسي لممادة عمـى  -1 :يميما 

كمــا تفوقــت مجموعــة النمذجــة الذاتيــة مــع  -2 ،ابطة بشــكل دال إحصــائياً المجموعــة الضــ
وجود عائـد مـن المعمـم عمـى المجموعـة الضـابطة فـي التحصـيل الدراسـي لممـادة بشـكل دال 

وأخيــرًا تفوقــت مجموعــة النمذجــة الذاتيــة بــين األقــران ومجموعــة النمذجــة  -3 ،إحصــائياً 
ممـا يـدعم بشـكل عـام أىميـة الـتعمم  ،سـي لممـادةالذاتية بمساعدة المعمم في التحصـيل الدرا

 بالنمذجة في تحسين مستويات التحصيل الدراسي.
 فـي النمذجـة اسـتخدام فاعميـة مـدى( دراسة الختبـار 2013) يأجرت السعيدكما 

 التأكـد الحـل تنفيـذ-للمحـ خطـة وضـع -المسـألة الرياضية )فيـم المسألة حل ميارات تنمية
ــذا الحــل( لــدى صــحة مــن ــتعمم بطيئــات تالتممي ــة بالمرحمــة ال ــة عســير فــي االبتدائي  منطق

 القـائم التجريبـي شـبو المـنيج عمى إجراءاتو في البحث واعتمد. السعودية العربية بالمممكة
 النمذجـة حيـث درسـت التجريبيـة باسـتخدام ،والضـابطة التجريبيـة المجموعتين تصميم عمى
ــي ــدريس ف ــامن الســابع الفصــمين ت ــدائي الســادس يات لمصــفالرياضــ مقــرر مــن والث  ،االبت

 (59مـن) البحـث عينـة وتكونـت. التـدريس فـي المعتـادة الطريقة باستخدام الضابطة درست
 عـدد بمـغ بينمـا ،( طالبـة45التجريبية ) المجموعة عدد بمغ حيث ،التعمم بطيئات من طالبة

 نمذجـةال اسـتخدام فاعميـة إلـى البحـث نتائج توصمت وقد. ( طالبة50الضابطة ) المجموعة
 فـروق وجدت حيث ،ةالفرعي وكذلك الميارات ،ككل الرياضية المسألة حل ميارات تنمية في
 اختبـار فـي الضـابطة والمجموعـة التجريبيـة درجـات المجموعـة متوسطي بين إحصائياً  دالة

 ،حـدة عمـى كـل ليـا الفرعيـة المكونـة الميـارات وكـذلك ،ككـل الرياضـية المسـألة حل ميارات
 الرياضــيات معممــات تــدريب ومنيــا ،التوصــيات بعــض تقــديم تــم نتــائجال تمــك ضــوء وفــي

 المســـألة حـــل ميـــارات لتنميـــة التـــدريس فـــي النمذجـــة اســـتخدام عمـــى بالمرحمـــة االبتدائيـــة
 .منين التعمم بطيئات سيما وال التمميذات لدى الرياضية

( الختبـار فاعميـة اسـتخدام أسـموب النمذجـة فـي 2013)عمـى  اأجراىـ دراسةوفى 
ومعرفـــة  ،الحاســـوب تكنولوجيــا باســـتخدام الثانويــة المرحمـــة لطـــالبريس مـــادة األحيــاء تــد

 واســتخدم ،اســتخداميا عمميــة دون تحــول التــي والصــعوبات التعميميــة العمميــة فــي أىميتــو
 ُطبـق. البحـث موضـوع الظـاىرة وصـف عمـى يعتمـد الـذي التحميمـي الوصفي المنيج الباحث
ــى البحــث ــةال الخضــر مدرســة طــالب عم ــة ه را ود بوحــدة ثانوي ــرة والي ــت الجزي ــة وكان  عين
 توصــل االســتبانة تحميــل وبعــد ،اً طالبــ (20) وعــددىم المدرســة الثانويــة طــالب عمــى البحــث
 بالنســبة كبيــرة أىميــة لــوأســموب  اإللكترونيــة الوســائطباســتخدام  النمذجــة أن إلــى الباحــث
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 الدراسـة أكـدتوقـد . التربويـة افاألىـد تحقيق في األسموب ىذا يمعبو الذي ولمدور ،لمطالب
 الوســــائط يســــتخدمون ال الــــذينالطمبــــة  أعــــداد بــــين إحصــــائية داللــــة ذات فــــروق وجــــود

ــذين اإللكترونيــة ــاً  وال  فــروق وجــود عــدم وكــذلك ،االســتخدام ودائمــي يســتخدمونيا مــا غالب
 ةموافقـ صـحة يؤكـد مما الفقرات ىذه صوبطمبة ال إجابات بين إحصائية داللة ذات معنوية

 . ةالفرضي ىذه عمى المبحوثين
التعرف عمى أثر  إلى(التي ىدفت Kultluca, 2013وفي دراسة كوتموكا )

( الحاسوبي عمى مستويات التفكير اليندسي GeoGebra) اجيو جبر الاستخدام برنامج 
استخدم الباحث . لدى طمبة الصف الحادي عشر من المرحمة الثانوية في مقرر اليندسة

تجريبي بمجموعتين ضابطة وتجريبية باختبار قبمي وبعدي عمى عينة المنيج شبو ال
وتم استخدام اختبار لمستويات التفكير مبني عمى مستويات  ،( طالبا42تكونت من )

( لعام Usiskinتم تطويره عن طريق يوسيسكن ) ،التفكير اليندسي لدى فان ىايل
و بمساعدة برنامج الجيوجبرا فان أن إلىوتوصمت الدراسة . المغة التركية إلىمترجم  1982

 المجموعة التجريبية أفضل من الضابطة في تطور مستويات التفكير اليندسي
( دراسـة ىـدفت إلـى دراسـة فاعميـة 2013كما أجـرى كـل مـن الحبشـي والصـادق )

إدراك  -التركيــــب -تنميــــة التفكيــــر المنظــــومي )التحميــــل يالنمذجــــة لتــــدريس الفيزيــــاء فــــ
قســمت العينــة . لشــاممة( والتحصــيل لــدى طــالب الصــف األول الثــانويالرؤيــة ا -العالقــات

( من طالب الصف األول الثانوي بمدرسـة 37( ومجموعة ضابطة )35لمجموعة تجريبية )
وطبقــت عمــى أفــراد العينــة كميــا اختبــارات القيــاس القبمــي  ،العصــموجى المشــتركة بالزقــازيق
مـى العينـة التجريبيـة باسـتخدام أسـموب وطبـق البرنـامج ع. وتمثمت فـي المتغيـرين نفسـييما

وأســفرت نتــائج . بينمــا درســت المجموعــة الضــابطة باســتخدام الطريقــة التقميديــة ،النمذجــة
المقارنــة بــين القيــاس القبمــي والبعــدي لممجموعــة التجريبيــة والضــابطة تبــين وجــود تــأثيرات 

 -ومي )التحميـــلإيجابيـــة ذات داللـــة إحصـــائية مرتفعـــة فـــي تنميـــة ميـــارات التفكيـــر المنظـــ
الرؤية الشاممة( وفى تحسين مستوى التحصيل األكاديمي لمـادة  -إدراك العالقات -التركيب

 التدريس. يالفيزياء )الفيم والتذكر والتطبيق( مما يثبت فاعمية أسموب النمذجة ف
 إلى( ىدفت Abdullah & Zakaria, 2013اهلل وزكريا ) وفي دراسة عبد
 (GPS)المبني عمى نظرية فان ىايل باستخدام برنامج  التعرف عمى تأثير التعمم

وقد استخدم . اإللكتروني عمى التفكير اليندسي لدى عينة من طمبة المرحمة الثانوية
وتجريبية  ،( طالبا47الباحثان المنيج شبو التجريبي بمجموعتين ضابطة وعدد أفرادىا )

( VHGTن ىايل لمتفكير اليندسي)واستخدم الباحثان اختبار فا ،( طالبا47وعدد أفرادىا )
وقد توصمت . وكذلك المقابالت الشخصية مع أفراد العينة ،والتحميل الوصفي لمبيانات

في أداء الطمبة الختبار التفكير اليندسي  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلىالدراسة 
مستويات  وأن معظم أفراد العينة أتقنوا المستوى األول من ،لصالح المجموعة التجريبية



 م 5151الجزء الثاني( أكتوبر لسنة  561مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 -556- 

فيما تمكن طالب واحد من  ،بينما لم يتمكن بعضيم من المستوى الثاني ،فان ىايل
المجموعة التجريبية من المستوى الثاني لمستويات التفكير اليندسي طبقا لنظرية فان 

 ( لتنمية التفكير اليندسي.GPSفاعمية استخدام برمجية ) إلىوخمصت الدراسة . ىايل
والبـــوعينين  ،والعجـــب ،ا كـــل مـــن عبـــد العزيـــز وســـعيدوفـــى دراســـة أخـــرى أجراىـــ

( بيــدف اكتشــاف أثــر النمذجــة اإللكترونيــة القائمــة عمــى المحاكــاة االفتراضــية فــي 2013)
تنمية ميارات صيانة الحاسب اآللـي وتحسـين الرضـا عـن الـتعمم لـدى طالبـات كميـة التربيـة 

( طالبـة مــن طالبـات كميــة 75أجــرى البـاحثون الدراســة عمـى عينـة قواميــا ). جامعـة الـدمام
 مـن التجريبي البحث منيج البحث فريق استخدم اليدف ىذا ولتحقيقالتربية جامعة الدمام 

 التربيــة بكميــة الحاســب قســم طالبــات مــن طالبــة (75)قواميــا عينــة عمــى التجريــب خــالل
 بطاقـة تصـميم تـم اآللـي سـباالح وصـيانة تشـغيل ميـارات ولقياس. الدمام جامعة ،بالجبيل
 تــم كمـا ،اآللـيســب الحا وصـيانة تشـغيل ميــارات ستعكـ ( ميـارة38عمــى) ىتحتـو  مالحظـة
الرضـا عـن المســتوى  ير والتحسـن فـالتغيـ درجــة سالقيـ الـتعمم الرضـا عـن مقيـاس تصـميم

 ،وبعــد التــدريب والممارســة الفرديــة المكثفــة. وأســموب التــدريب المســتخدم ومــدرس المقــرر
كترونية القائمة عمى المحاكاة االفتراضية أظيـرت النتـائج باستخدام برنامج في النمذجة اإلل

اكتساب ميارات  يوجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة ف
كمــا أظيــرت  ،فــي اتجــاه تحســن أداء المجموعــة الضــابطة تشــغيل وصــيانة الحاســب اآللــي

ـــة إحصـــائية فـــي درجـــة  والنتـــائج وجـــود تحســـن ممحـــوظ وذ ـــتعم عـــنالرضـــا دالل لـــدى  مال
 .بالمجموعة الضابطة مقارنة التجريبية المجموعة

 قـائم تـدريبي برنـامج فاعميـة( دراسـة ىـدفت إلـى اختبـار 2012أجـرى عبيـد )كما 
 التعمــيم كميــة لطــالب المتعــددة الوســائط مــادة تطبيقــات لمقــرر الــذاتي والــتعمم النمذجــة عمــى

. الــتعمم لــدى األفــراد أثــر وبقــاء المــادة نحــو واتجاىــاتيم العمميــة الميــارات عمــى الصــناعي
( طالبًا من طالب الفرقة الرابعة بكميـة 120لتحقيق اليدف انتقى الباحث عينة مكونة من )

ــيم الصــناعي بكميــة التربيــة جامعــة قنــاة الســويس وقســم الباحــث العينــة إلــى ثــالث  ،التعم
برنـامج تـدريبي قـائم عمـى  ( طالبا تمقـت40المجموعة التجريبية األولى ) مجموعات فرعية:

والمجموعــة التجريبيــة الثانيــة  ،النمذجــة والــتعمم الــذاتي لمقــرر تطبيقــات الوســائط المتعــددة
البرنــامج التــدريبي  إلــىتمقـت برنــامج يعتمــد عمــى الطريقــة المعتــادة فـي التــدريس باإلضــافة 
 مجموعـة الضـابطة:ال ،القائم عمى النمذجة والتعمم الذاتي لمقرر تطبيقات الوسائط المتعددة

اســتخدم الباحــث بطاقــة الميــارات العمميــة . تمقــت تــدريبًا يعتمــد عمــى الطريقــة المعتــادة فقــط
ومقيـاس االتجـاه نحـو مـادة تطبيقـات  ،لقياس أداء الطالب والميارات التي اكتسـبيا بالمـادة

بطة تفوق المجموعـة التجريبيـة األولـى عمـى الضـا وأسفرت النتائج عن:. الوسائط المتعددة
وتفـــوق أداء  ،نحـــو المـــادة إيجـــابيفـــي اكتســـاب ميـــارات عمميـــة بالمـــادة وتكـــوين اتجـــاه 

المجموعة التجريبية الثانية عمى الضابطة فـي الميـارات العمميـة المكتسـبة بالمـادة وتكـوين 
المؤجـل تفـوق أفـراد المجمـوعتين  يوأظيرت نتائج القيـاس البعـد ،نحو المادة إيجابياتجاه 



  م5151لسنة  أكتوبر( الثانيالجزء  561مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 -551- 

يعكـس مـدى بقـاء أثـر الـتعمم لفتـرة  الـذيى المجموعة الضابطة في القيـاس التجريبيتين عم
 لدى الطالب. أطول

( دراسة ىدفت إلى نمذجـة مـادة الفمـك مـن خـالل 2011وصالح ) ،يأجرى الحياو 
 برنامج تدريبي يفترض إسيامو في تحسـين مسـتوى التحصـيل وتحسـين االتجـاه نحـو مـادة

اختـار الباحـث عينـة مـن الصـف الثـاني بكميـة التربيـة  .لدى الطـالب الدارسـين لممـادة الفمك
ــاء قواميــا ) ــة وضــابطة )61قســم الفيزي ــى مجمــوعتين تجريبي ــى 31، 30( قســميا إل ( عم

وطبـق  ،وقد درست التجريبية بطريقة النمذجة ودرست الضـابطة بالطريقـة المعتـادة. التوالي
والثـاني اختبـار لالتجـاه  ،لفمـكعمى أفراد العينـة اختبـاران األول اختبـار تحصـيمي فـي مـادة ا

وأسفرت نتائج اختبار )ت( لداللة الفـروق بـين المجمـوعتين عـن وجـود فـروق . نحو المادة
بينمــا لــم توجــد  ،ذات داللــة إحصــائية مرتفعــة فــي اختبــار التحصــيل األكــاديمي لمــادة الفمــك

 فروق دالة بينيما فيما يتعمق باالتجاه نحو المادة.
( التعرف عمى اثر نموذج مقترح مبني عمى ىندسة 2010وىدفت دراسة يونس)

وبحث  ،الفراكتال في الرسم اليندسي لطمبة الصف األول الثانوي الصناعي المعماري
العالقة بين مستوى تحصيل الطمبة لممفاىيم المتضمنة بمقرر الرسم اليندسي وبين 

( طالبُا 30ونة من )وتم تدريس المجموعة التجريبية المك ،مستويات التفكير اليندسي ليم
( طالبُا بالبرنامج 30عن طريق النموذج المقترح والمجموعة الضابطة المكونة من )

وقد وجدت الدراسة فروقا في اختبار التفكير اليندسي البعدي لصالح المجموعة  ،المعتاد
في االختبار التحصيمي لمجوانب  إحصائيةوكذلك وجود فروق ذات داللة  ،التجريبية
 المتضمنة في المقرر لصالح المجموعة التجريبية. المعرفية

( فقد ىدفت إلى التعرف عمى Angle , et, 2010دراسة انجل وآخرون) أما
وكذلك  ،أثر البيئة التعميمية لدفتر الرسم اليندسي عمى التفكير اليندسي لدى الطالب

لتعمم اليندسة ثالثية القدرة المكانية ثالثية األبعاد أثناء استخداميم لدفتر الرسم اليندسي 
( طالبًا وطالبة يدرسون بالصف 18وتكونت عينة الدراسة من ) ،األبعاد لمدة عشرة أسابيع

وتم جمع المعمومات أوليًا من مالحظات المشاركين والمقابالت الشخصية مع  ،الثامن
 باإلضافة إلى تحميل مقاييس القدرة ،الطالب وتحميميا باستخدام طرق التحميل النوعية

وقد توصمت الدراسة إلى أن تصميم دفتر رسم ىندسي مالئم مبني عمى بيئة  ،المكانية
وتطوير  ،تعميمية من الممكن أن يساعد الطالب في تحسين وتنمية مياراتيم المكانية

بديييات دقيقة ومتماسكة عن الموضوعات اليندسية ثالثية األبعاد والتقدم من خالل 
 مستويات التفكير اليندسي التي يقدميا "فان ىايل".

إلــى بنــاء برنــامج تــدريبي قــائم عمــى النمذجــة  (2009)ىــدفت الباحثــة منصــوري
لمممكــة العربيــة لتنميــة بعــض ميــارات التفكيــر لــدى عينــة مــن طالبــات الصــف الســابع با

 ،جمـع المعمومـات ،التركيـز :يعنيـت بيـا الباحثـة فـ التـيتمثمت ميارات التفكيـر . السعودية
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( طالبـة بالصـف السـابع قسـمت إلـى مجمـوعتين 60وتكونت عينـة الدراسـة مـن ). والتنظيم
طبقت الباحثة أداة لقياس ميارات التفكير الثالثـة . (30( ومجموعة ضابطة )30تجريبية )
يعتمــد عمــى  والــذي التــدريبيألفــراد المجموعــة التجريبيــة البرنــامج  ثــم قــدمت ،قبمــي كقيــاس

وكشــفت المقارنــة بــين  ،النمذجــة الذىنيــة انطالقــا مــن نظريــات الــتعمم االجتمــاعي والمعرفــي
نتـائج األداء عمـى مقيـاس ميـارات التفكيـر بـين المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة الضـابطة 

ــىعــن تفــوق  ــى الث األول ــزعم ــثالث التركي ــر ال ــي ميــارات التفكي ــة ف  ،وجمــع المعمومــات ،اني
 .التدريبيمما يعزى ىذا إلى أثر البرنامج  ،والتنظيم

( إلــى نمذجــة العالقــات بــين مــداخل تعمــم 2009ىــدفت دراســة أجراىــا جــاد الــرب )
اإلحصاء من خالل الكشف عـن األثـر المباشـر وغيـر المباشـر لمـداخل الـتعمم التـي يتبناىـا 

وقـد أجريـت . وكذلك مستويات التفكير التأممي في مستوى تحصـيل مـادة اإلحصـاء ،بالطال
ــى ) ــة جامعــة 252الدراســة عم ــة التربي ــم الــنفس كمي ــة الثانيــة بقســم عم ( مــن طــالب الفرق

 واسـتجاب الطـالب لثالثـة مقـاييس: ،والذين يدرسون مقرر اإلحصاء االستداللي ،المنصورة
ــتعمم ــأمم ،مــداخل ال ــائج . والتحصــيل األكــاديمي لمــادة اإلحصــاء ،يوالتفكيــر الت وتوصــمت نت

ــين المــدخل  ــر النمطــي كمتغيــر وســيط لمعالقــة ب ــر مســتوى التفكي ــى وقــوف متغي الدراســة إل
ومتغيــر مســتوى  ،السـطحي )كأحــد مــداخل الــتعمم( فــي تعمـم اإلحصــاء والتحصــيل األكــاديمي

ســتراتيجى والمــدخل العميـــق الفيــم والتأمــل الناقــد كمتغيــر وســيط لمعالقـــة بــين المــدخل اال
كمـا توصـمت الدراسـة كـذلك . )كمداخل لعممية الـتعمم( والتحصـيل األكـاديمي لمـادة اإلحصـاء

لوجود معامالت ارتباط دالة بين مداخل التعمم الثالثة فقد كانت بين المدخل السطحي وبـين 
الرتبـاط بـين وبينمـا كـان معامـل ا ،كل من المدخل االستراتيجي والمدخل العميق دال وسـالب

 المدخل االستراتيجي والمدخل العميق دال وموجب.
( دراســـة ىــدفت إلـــى معرفــة أثـــر اســتخدام اســـتراتيجية 2007كمــا أجـــرى البــاز )

النمذجة في تنظيم ودراسة وتحصيل مادة الكيمياء واالستدالل العممـي واالتجـاه نحـو المـادة 
طالبــًا( فــي  72عينــة الدراســة )تمثمــت  ،لــدى طــالب الصــف الثــاني الثــانوي بدولــة البحــرين

مجموعتين من الطالب من محافظتي المنامة والمحرق تمثل إحداىما المجموعـة التجريبيـة 
طالبــًا( وتــم اتبــاع القيــاس القبمــي والبعــدي  36طالبــًا( والثانيــة المجموعــة الضــابطة ) 36)

 ،ستدالل العممـياال والقدرة عمى ،تمثل في إجراء اختبار تحصيمي لممادة والذيلممجموعتين 
( اختبـار تحصـيمي ييـتم برصـد 1) تمثمـت أدوات الدراسـة فـي:. واالتجاه نحو مادة الكيميـاء

مــاض والقواعــد واألمــالح" المقــررة عمــى طــالب حالمفــاىيم األساســية المتضــمنة بوحــدة "األ
( اختبـار االسـتدالل العممـي لقيـاس قـدرة الطـالب عمـى االسـتدالل 2). الصف الثاني الثانوي

وأظيــرت . ( مقيــاس االتجــاه نحــو مــادة الكيميــاء3). عممــي بشــقيو االســتنباط واالســتقراءال
نتائج الفروق بين المجموعتين وجود فروق دالة إحصائيًا في االختبـار التحصـيمي لمحتـوى 

كمــا وجــدت فــروق دالــة إحصــائيًا فــي قــدرات . الوحــدة واكتســاب أغمــب مفاىيميــا ومحتواىــا
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وكـذلك تفـوق المجموعـة . عممـي سـواء االسـتنباطي أم االسـتقرائيالطالب عمـى االسـتدالل ال
 . التجريبية عمى المجموعة الضابطة في االتجاه اإليجابي المكتسب نحو مادة الكيمياء

( إلى تنمية التحصيل لدى تالميذ الصف 2006كما ىدفت دراسة الشريف )
 ،ساعدة الحاسوبالثامن من خالل برنامج مقترح لتدريس وحدة اليندسة والقياس بم

باإلضافة إلى قياس فاعمية البرنامج المقترح في  ،وكذلك تنمية التفكير البصري المكاني
تنمية التحصيل والتفكير البصري المكاني لدى تالميذ الصف الثامن بمحافظة السادس من 

 ،( طالبة40وتكونت عينة الدراسة من فصمين أحدىما يمثل المجموعة التجريبية ). أكتوبر
وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق دالة . ( طالبة41اآلخر يمثل المجموعة الضابطة )و 

إحصائًيا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار 
وذلك لصالح تالميذ  ،واختبار التفكير البصري المكاني لوحدة اليندسة والقياس ،التحصيمي

كدت الدراسة فاعمية البرنامج الحاسوبي المقترح في تنمية وقد أ. المجموعة التجريبية
 التحصيل اليندسي وكذلك التفكير البصري المكاني لدى تالميذ الصف الثامن.

التعرف عمى اثر برمجية تعميمية قائمة عمى  إلى( 2005وقد ىدفت دراسة غنيم)
اعي في الرسم المدخل المنظومي في الرسم الفني عمى تحصيل طالب كمية التعميم الصن

( طالبا من طمبة الفرقة األولى 70وتكونت العينة من ). الفني وعمى تفكيرىم اليندسي
تجريبية  مجموعتين: إلىوقد قسمت العينة بالتساوي  ،بكمية التعميم الصناعي بالسويس

وقد وجدت الدراسة فروقا ذات داللة إحصائية بين متوسط تحصيل المجموعتين  ،وضابطة
النتائج وجود فروق  أثبتتكما  ،البعدي واآلجل لصالح المجموعة التجريبيةفي التطبيق 

ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في التطبيق البعدي الختبار التفكير اليندسي 
 ولصالح المجموعة التجريبية.

اكتشاف أثر برنامج حاسوبي لموحة  إلى( July, 2001ىدفت دراسة جوالي )
كير اليندسي والقدرة المكانية لألبعاد لدى عينة من طمبة ( عمى التفGSPىندسية )

( طالبا يستخدمون البرنامج الحاسوبي 18المرحمة الثانوية من الصف العاشر بمغ عددىا )
لدراسة وتركيب وتحميل األشكال ثالثية األبعاد في بيئة تدعم االكتشاف والمناقشة والتخمين 

 ،الحظة واختبارا قبميا وبعديا لمتفكير اليندسيواستخدم الباحث المقابمة والم. والتحقق
الدراسة فاعمية استخدام البرنامج الحاسوبي في  وأثبتت. وتقدير القدرة المكانية لدى الطمبة

عمى ميارات التفكير وميارات القدرة المكانية لدى  إحصائيةتحسين ممحوظ ذو داللة 
 الطمبة.

 أسموبى فاعمية اختالف التعرف عم إلى( ىدفت 2001 ،وفي دراسة )سرور
استخدام الحاسوب كمساعد تعميمي في تنمية مستويات التفكير اليندسي والقدرة عمى حل 

. في مصر اإلسكندريةبمحافظة  اإلعداديالمشكالت اليندسية لدى طالب الصف الثاني 
المجموعة التجريبية األولى درست  ثالثة مجموعات: إلىوقد قسم الباحث عينة الدراسة 
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 أسموبوالمجموعة الثانية درست باستخدام  ،المعمم الخاص الكمبيوتري أسموبتخدام باس
والمجموعة الضابطة درست  ،التدريب والمران مسبوقا بأدوار المعمم بمساعدة الكمبيوتر

في التحصيل بين أفراد  إحصائيةوقد وجدت الدراسة فروقا ذات داللة  ،بالطريقة المعتادة
بينما لم  ،التجريبية األولى والثانية مقارنة بالمجموعة الضابطة العينة لصالح المجموعة

تجد فروقا بين المجموعتين األولى والثانية في اختبارات التحصيل مما يدل عمى تساوي 
بينما وجد فرق . الطريقتين في فاعمية استخداميما في تدريس اليندسة عمى التحصيل

لح المجموعة التجريبية األولى مقارنة في اختبار التفكير اليندسي لصا إحصائيدال 
ولم تجد الدراسة فرقا في التفكير اليندسي بين المجموعة التجريبية الثانية  ،بالضابطة
وبالتالي فان طريقة التدريس باستخدام أسموب المعمم الخاص الكمبيوتري أكثر . والضابطة

 دة الكمبيوتر.فاعمية من أسموب التدريب والمران مسبوقا بأدوار المعمم بمساع
ومما سبق يتبين لمباحث أن الدراسات تباينت في استخدام النمذجة كمتغير 

وأن الدراسات التي كان  ،مستقل وأثرىا في عدد من المتغيرات غير التفكير اليندسي
متغيرىا التابع التفكير اليندسي استخدمت الحاسوب والمحاكاة فيما استعرض من الدراسات 

( Fulkert, 2000النمذجة في اليندسة سوى في دراسة ) وبالتالي لم تستخدم
كما يتضح أن معظم الدراسات أثبتت الفاعمية لطرق تدريس  ،(Boulter, etc, 2001و)

وعدد منيا  ،التصور() مختمفة في تنمية المستوى األول من مستويات التفكير اليندسي
واكتفت عدد  ،دالل الشكميواالستدالل غير الشكمي واالست ،تعدى ذلك لمستويات التحميل

من الدراسات في التعرف عمى مستويات التفكير اليندسي لدى الطمبة عينة الدراسة مثل 
 ،(2010 ،المجيد ( ودراسة )عبد2011، إبراىيمودراسة) ،(2013 ،دراسة )ريان

ومعظميا صنفت الطمبة عند المستويين األول والثاني دون أن تصل عينات الدراسة إلى 
واالستدالل الشكمي من مستويات التفكير اليندسي عند  ،الستدالل غير الشكميمستويي ا
 . فان ىايل

عداد أدواتيا  ورغم ذلك أفادت ىذه الدراسة من تمك الدراسات في اإلطار النظري وا 
 وتفسير نتائجيا.
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 : الطريقة واإلجراءات
 : منيج الدراسة

(بتصميم Quasi- experimentalاستخدم الباحث المنيج شبو التجريبي )
بأن المنيج  (Kirk, 1995, P6وىو كما يؤكد كيرك ) ،المجموعة التجريبية والضابطة

وان أفراد  ،شبو التجريبي يماثل المنيج التجريبي إال أن تطبيقو في مجال العموم اإلنسانية
وقد درست المجموعة التجريبية . العينة ال يعينون عشوائيا عمى المتغير المستقل

تخدام النمذجة اإللكترونية ودرست الضابطة بالطريقة المعتادة من اجل التعرف عمى باس
أثر طريقة التدريس في تنمية التفكير اليندسي لطمبة الصف الثاني المتوسط بمدينة 

 تبوك.
 : مجتمع الدراسة وعينتيا

تألف مجتمع البحث الحالي من جميع الطمبة الذكور المنتظمين في الصف 
، ىـ1436-1435توسط بمدينة تبوك في الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي الثاني الم

( طالبًا 30) ( طالبًا توزعوا عمى مجموعتين:60أما عينة الدراسة فقد كان حجميا )
( طالبا لممجموعة التجريبية التي تدرس وحدة االستدالل المكاني 30) ،لممجموعة الضابطة

 (Moodleطريق برنامج موودل )باستخدام النمذجة اإللكترونية عن 
 : الدراسة أداوت

لغرض تحقيق أىداف البحث فقد قام الباحث بتصميم وحدة اليندسة واالستدالل 
 ،(Moodle) المكاني باستخدام طريقة النمذجة اإللكترونية ورفعيا عمى برنامج الموودل
لمكاني من مقرر وقد استخدم الباحث اختبار تفكير ىندسي في وحدة اليندسة واالستدالل ا

 وقد مر االختبار في عدد من المراحل كما يمي:  ،الرياضيات لطمبة الصف الثاني
  ومحتواه: االختبار من الغرض تحديد أوال:

حيث يتحدد الغرض من االختبـار فـي قيـاس مسـتويات التفكيـر اليندسـي لـدى طمبـة 
( ومـدى Van Hieleالصف الثاني المتوسط وفـق مسـتويات فـان ىايـل لمتفكيـر اليندسـي )

تأثرىــا فــي التــدريس باســتخدام النمذجــة اإللكترونيــة لــدى طمبــة الصــف الثــاني المتوســط 
ويغطـــي االختبـــار محتـــوى وحـــدة اليندســـة  ،بمـــدارس ريـــاض الصـــالحين فـــي مدينـــة تبـــوك

ــانوي المتوســط فــي المممكــة العربيــة  واالســتدالل المكــاني فــي مقــرر الرياضــيات لمصــف الث
وحــل المشــكالت بــالتبرير  ،الســبعة )عالقــات الزوايــا والمســتقيمات الســعودية بموضــوعاتو

 واالنسحاب(. ،واالنعكاس ،والتماثل ،وتطابق المثمثات ،والمضمعات والزوايا ،المنطقي
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  المكاني: واالستدالل اليندسة وحدة محتوى وتحميل فحص ثانيا:
 ضـوء مسـتوياتقام الباحث بتحميل محتوى وحـدة اليندسـة واالسـتدالل المكـاني فـي 

فــان ىايــل لمتفكيــر اليندســي لمخــروج بجــدول مواصــفات يعــد فــي ضــوءه اختبــار التفكيــر 
حيــث تــم تحميــل محتــوى األنشــطة والتمرينــات واألســئمة وفقــا لكــل موضــوع مــن . اليندســي

( األوزان النسـبية لمموضـوعات التـي تـدرس 1)ويمثـل الجـدول  ،موضـوعات الوحـدة السـبعة
( تحمـــيال لمحتـــوى وحـــدة 2كمـــا بـــين الجـــدول ) ،تدالل المكـــانيفـــي وحـــدة اليندســـة واالســـ

 اليندسة واألوزان النسبية لمموضوعات حسب توافر مستويات التفكير اليندسي.
 حصص( األىمية النسبية لموضوعات المقرر بحسب عدد ال1) جدول  

عدد  موضوع الدرس
 الصفحات

الوزن 
 النسبي

عدد 
 الحصص

الوزن 
 النسبي

 عالقات الزوايا
 %22.22 4 %24.24 8 والمستقيمات

حل المشكالت بالتبرير 
 %11.11 2 %6.06 2 المنطقي

 %11.11 2 %9.09 3 المضمعات والزوايا
 %22.22 4 %15.15 5 تطابق المضمعات

 %11.11 2 %12.12 4 التماثل
 %11.11 2 %12.12 4 االنعكاس
 %11.11 2 %21.21 7 االنسحاب
 %100 18 %100 33 المجموع
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وحدة اليندسة واالستدالل المكاني  مقرر ( األىمية النسبية لموضوعات2) جدول
 )حسب األنشطة والمسائل واألسئمة في كل درس(

مستويات 
االستنتاج غير  التحميل البصري التفكير

 الشكمي
االستنتاج 
 الشكمي

 % عدد % عدد % ددع % عدد موضوع الدرس
عالقات الزوايا 
 25.00 6 16.67 7 9.52 4 5.88 1 والمستقيمات

حل المشكالت 
بالتبرير 
 المنطقي

0 0.00 1 2.38 1 2.38 2 8.33 

المضمعات 
 12.50 3 16.67 7 19.05 8 11.76 2 والزوايا

تطابق 
 20.83 5 16.67 7 23.81 10 23.53 4 المضمعات

 12.50 3 19.05 8 11.90 5 11.76 2 التماثل
 12.50 3 14.29 6 11.90 5 23.53 4 االنعكاس
 8.33 2 14.29 6 21.43 9 23.53 4 االنسحاب
 100 24 100 42 100 42 100 17 المجموع
نسبة كل 
 19.2 24 33.6 42 33.6 42 13.6 17 مستوى لمكل

وأوكل ألحد  ولمتأكد من ثبات التحميل فقد أعاد الباحث التحميل بعد فترة من الزمن
الزمالء المتخصصين في تدريس الرياضيات تحميل محتوى تمك الوحدة لتحديد معامل 

واستخدم  ،وكذلك أعاد الباحث التحميل بعد فترة من الزمن ،الثبات باختالف المحكمين
( Freelon,2010( لثبات التحميل ) Scott Coefficientالباحث معامل سكوت )

. ( عمى التوالي وىي قيم يمكن الوثوق بيا0.90( و)0.88وبمغت قيمة معامل سكوت )
 آرائيمولمتأكد من صدق بطاقة التحميل فقد تم عرضيا عمى عدد من المحكمين وتم أخذ 

في مدى مالئمة التحميل لمحتوى موضوعات وحدة )اليندسة واالستدالل المكاني من مقرر 
 . رياضيات الصف الثاني المتوسط في السعودية
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استخدام تصنيف فان ىايل في تحديد نوع مستوى التفكير الذي تركز تم  ثالثا:
اليندسة واالستدالل المكاني( ) عميو الدروس ومدى وجوده في ثنايا الكتاب فصل

اختبار قياس مستويات التفكير وفقا لنظرية فان ىايل لقياس التفكير  إعدادالستخدامو في 
بعدد التمارين والمسائل  اً حصائيإ اً ( ممخص3كما يبين جدول ) ،اليندسي لدى الطمبة

 المتضمنة في الوحدة لكل مستوى من مستويات التفكير اليندسي.
( جدول المواصفات لموضوعات وحدة اليندسة واالستدالل المكاني وفقا 3جدول )

 لمستويات التفكير اليندسي

 الدرس

 مستوى التفكير

 التحميل لتصورا
 شبو االستدالل 
)االستدالل غير 

 شكمي(ال

االستدالل 
 الشكمي

 % عدد % عدد % عدد % عدد 
عالقات الزوايا 
 28.26 13 23.53 4 38.89 7 18.18 2 والمستقيمات

حل المشكالت 
 6.52 3 11.76 2 5.56 1 0.00 0 بالتبرير المنطقي

 15.22 7 17.65 3 16.67 3 9.09 1 المضمعات والزوايا
 10.87 5 11.76 2 11.11 2 9.09 1 تطابق المضمعات

 17.39 8 11.76 2 16.67 3 27.27 3 التماثل
 10.87 5 11.76 2 5.56 1 18.18 2 االنعكاس
 10.87 5 11.76 2 5.56 1 18.18 2 االنسحاب
 100 46 100 17 100 18 100 11 المجموع

فيم  -استخدم الباحث تصنيف بموم لممجاالت المعرفية الثالثة األولى )تذكر ثالثا:
وتم  ،لتحديد مستويات التعمم المتضمنة في وحدة اليندسة واالستدالل المكانيتطبيق(  –

عرض ذلك التصنيف عمى المحكمين والخبراء المختصين في تدريس الرياضيات لمعرفة 
ومدى مناسبتيا لممستويات  ،عن مدى تمثيل تمك األىداف لنواتج التعمم لموحدة آرائيم

 .ل المعرفيالثالثة األولى من تصنيف بموم لممجا
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كمال  اختيار نوع مفردات االختبار: خامسا: تم التركيز عمى االختيار من متعدد وا 
 األشكال
 (4إعداد اختبار مستويات التفكير اليندسي بشكمو المبدئي كما يتضح من جدول ) رابعا:

 ( الشكل المبدئي لالختبار4جدول )

عدد  المستوى
 األسئمة

 أرقام األسئمة %

 30 ،18 ،21 ،6 ،5 ،4 ،3 ،8 24.24 8 لتصورا
 33 ،32 7 ،,29 ،28 ،10 ،9 ،2 ،1 24.24 8 التحميمي

استنتاج غير 
 ،23 ، ،20 ،16 ،14 ،13 ،11 27.28 9 شكمي

26,,31, 

 ،25 ،24 ،22 ،17 ،19 ،15 ،12 24.24 8 استنتاج شكمي
27 

  %100 33 المجموع
و عمـى مجموعــة مـن المحكمــين فقـد تــم عرضـ ،صـدق االختبـار: لمتأكــد مـن صـدق االختبــار

حيــث تــم اعتمــاد الفقــرة التــي حققــت إجماعــا نســبتو  ،الخبــراء فــي مجــال تعمــيم الرياضــيات
% مـــن أراء المحكمـــين والتركيـــز عمـــى تعـــديل العـــرض ووضـــوح المطمـــوب وتـــم وضـــع 80

حيـث تـم حـذف ثالثـة أسـئمة لـم  ،سـؤاال (30االختبار بصـورتو المبدئيـة التـي تكونـت مـن )
وسؤال في مستوى االستنتاج الشـكمي(  ،)سؤالين في مستوى التحميل. اإلجماع تحقق درجة

أربعة أنواع بحسب المستويات األربع األول من مسـتويات فـان  وقد تكونت تمك األسئمة من
 ىايل لمتفكير اليندسي.

قــام الباحــث بتطبيــق االختبــار تجريبيــا لمعرفــة مــدى ثبــات االختبــار ومعرفــة  ثبــات االختبــار:
وقد نفذ االختبـار عمـى عينـة مـن خـارج عينـة  ،مالت السيولة والصعوبة وزمن االختبارمعا

وىـو  0.89طالبا حيث بمغ ثبات االختبار باستخدام معامل كرونباخ الفا  31الدراسة بمغت 
 ،0.3كما أن معامالت السيولة والصعوبة تراوحـت مـا بـين  ،ثبات عال لغرض ىذه الدراسة

كمــا تــم حســاب زمــن االختبــار الــذي  ،ة لغــرض اجــراء االختبــاروىــي معــامالت جيــد 0.7و 
 ( 5وقد جاء االختبار بصورتو النيائية كما ىو مبين بالجدول ). دقيقة 45بمغ
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 ( الصورة النيائية الختبار التفكير اليندسي5جدول )
 أرقام األسئمة عدد األسئمة المستوى
 30 ،18 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 8 البصري
 29 ،28 ،10 ،9 ،8 ،1 6 التحميمي

 26 ،23 ،21 ،17 ،16 ،14 ،13 ،11 8 استنتاج غير شكمي
 27 ،25 ،24 ،22 ،20 ،19 ،15 ،12 8 استنتاج شكمي
  30 المجموع

 :جراءات البحثإ
التجريبية والضابطة حيث تم  المجموعتين: ياتبع الباحث التصميم شبو التجريبي ذ

( في تدريس طمبة Moodleبرنامج الموودل ) طريق ناإللكترونية عاستخدام النمذجة 
بينما درست المجموعة  ،الصف الثاني المتوسط لوحدة اليندسة واالستدالل المكاني

ولتحقيق أىداف  ،الضابطة نفس الوحدة من غير استخدام طريقة النمذجة اإللكترونية
 التالية:  اإلجراءاتالدراسة فقد اتبع الباحث 

تدالل المكاني من منياج الصف الثاني المتوسط المقرر دراسة وحدة اليندسة واالس .1
وتم تحميل محتوى الوحدة بحسب . عمى الطالب في المممكة العربية السعودية

المفاىيم والميارات والتعاميم لموقوف عمى جميع محتوى المقرر وما يتعمق 
الذات ومن ثم تم تحميل المحتوى وب ،بالمفاىيم اليندسية ومياراتيا والتعاميم ليا

التمارين والمسائل واالختبارات لمتعرف عمى المحتوى في ضوء مستويات التفكير 
وقد وجد عدم احتواء محتوى الوحدة عمى مستوى التفكير المجرد لذلك تم  ،اليندسي

 استبعاده من اختبار التفكير اليندسي.
 رونية: لكتاإل تصميم وتنفيذ وحدة اليندسة واالستدالل المكاني باستخدام النمذجة  .2

نتاجمن أجل تحقيق أىداف البحث فقد شرع الباحث في تصميم  وحدة اليندسة  وا 
حيث اتبع الباحث نموذج أيدي  ،واالستدالل المكاني باستخدام النمذجة اإللكترونية

(ADDIE :لتصميم النظم التعميمية وفقا لما يمي) 
 (Analysisالتحميل ) أوال:

 ما يمي من خطوات:  ءبإجراقام الباحث خالل ىذه المرحمة 
 في موضوع اليندسة واالستدالل المكاني.تحميل االحتياجات التعميمية -1
 (2وتم تحديدىا )انظر ممحق :تحديد أىداف موضوع التعمم -2
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وقد تم التأكد من معرفة الطمبة لممفاىيم اليندسية مثل األشكال  ،متطمبات الدخول -3
فوجد أن . رسم األشكال اليندسيةوكيفية قياس الزوايا وكيفية  ،اليندسية وأنواعيا

 .من المعرفة السابقة لدييم تمكناً 
وىم طمبة الصف الثاني المتوسط في المممكة  :تحميل خصائص الفئة المستيدفة -4

( طالبا جميعيم يدرسون الصف الثاني 60العربية السعودية الذين بمغ عددىم )
ع طمبة المجموعة ووجد أن جمي ،المتوسط ألول مرة وال يوجد راسبين في الفصل

وجميعيم  ،( عاما13ومتوسط أعمار الطمبة ) ،التجريبية يتقنون الحاسب اآللي
وأن ىناك تكافؤ  ،يمتمكون الكفايات األساسية ليذه المرحمة حسب تقويم المدرسة

 بين المجموعتين.
وقاعة مجيزة  ،ومقاعد ،جيدة إضاءةتوفر وقد تم التأكد من  ،ئة التعميميةيتحميل الب -5

 .وكل ما يكفل نجاح العمل ،وشبكة انترنت ،( حاسوبا لممجموعة التجريبية30ب)
 (Designالتصميم ) ثانيا:

 وقد مر التصميم بما يمي من خطوات
 تعريف المقرر ومعمومات عنو. -1
 وصف موجز لمخرجات التعمم -2
 عمى األيام )األىمية النسبية( وتوصيف المقرر وتحميمو وتوزيع مفردات -3
 .لممقرر )العبيكان( المصادر التعميمة -4
 تطوير أدوات التقويم الذاتي لموحدة. -5
 .كتابة أىداف األداء -6
 (4.)ممحق كتابة سيناريو المادة التعميمية  -7

 (Developmentالتطوير) ثالثا:
نقميا عمى و  ،لألشكال اليندسيةالمنتج الحقيقي وعمل كل أشكال المحاكاة  إنتاج

يث تنضم المحتوى وتديره وتحدد لوحة ح Moodleالمحتوى )الموودل(  إدارةبرنامج 
براز األلوانواختيار  واإلكمالاألحداث والخمفيات وأزرار التقدم والتراجع  العروض  وا 

 التقديمية.
 (Implementرابعا التنفيذ )
تاحةتوفير  المقرر لممجموعة التجريبية وتدريب مدرس المقرر عمى كيفية  وا 

وتوفير شبكة االنترنت في  ،عمى أسموب التعممومن ثم تييئة وتدريب الطالب  االستخدام
 القاعة المخصصة لتدريس المجموعة التجريبية.
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 (Evaluation) التقويم خامسا:
تم استخدام التقويم التكويني لكافة مفردات المقرر وذلك بعرض المحتوى عمى 

وز المحكمين لتحكيمو في جانبو العممي والتقني تمييدا لموقوف عمى دقة العمل وتجا
 المشاكل في التصميم.

لممعممين حول استخدام النمذجة اإللكترونية باستخدام المحاكاة  إرشاديإعداد دليل  .3
 ثرائية.إأمثمة  إعطاءمع  ،(Moodleالمحتوى المودل ) إدارةعن طريق برنامج 

 وقد تم األخذ بمالحظاتيم. ،تم عرض الدليل عمى محكمين لمتأكد من صدقو .4
ير ىندسي لقياس التفكير اليندسي لدى طمبة الصف الثاني تم إعداد اختبار تفك  .5

وفق ما ذكر  ،وتم التأكد من صدقو وثباتو ،المتوسط قبل وبعد تطبيق التجربة
 سابقا.

ولم توجد فروق  ،تم اختبار المجموعتين اختبارا قبميا لمتأكد من تكافؤ المجموعتين .6
 .إحصائيةذات داللة 

الضابطة في مدارس الصالحين المتوسطة لمدة تم التدريس لممجموعة التجريبية و  .7
 بعد تنفيذ االختبار تجريبيا لمتأكد من تكافؤ المجموعتين كما ذكر سابقا. أسبوعين

تم اختبار المجموعتين بعد تنفيذ التجربة لمعرفة أثر التدريس باستخدام النمذجة  .8
دى طمبة اإللكترونية باستخدام المحاكاة في تنمية مستويات التفكير اليندسي ل

 الصف الثاني المتوسط.
تم رصد النتائج وتطبيق االختبارات اإلحصائية المناسبة الختبار فروض  .9

 الدراسة.
 :نتائج الدراسة

ينص الفرض الرئيسي لمدراسة عمى ما يمي: ال توجد فروق  :اختبار فروض الدراسة
مستويات ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في 

وإلجابة عن ىذا الفرض تمت اإلجابة عن . التفكير اليندسي تعزى لطريقة الدراسة
 الفروض الفرعية التالية:

 درجاتمتوسط بين وجد فروق ذات داللة إحصائية توالذي ينص عمى: "ال الفرض األول 
 س.التصور تعزى لمتغير طريقة التدري في اختبار طمبة المجموعتين التجريبية والضابطة

والختبار صحة الفرض األول فقد استخدم الباحث أسموب تحميل التباين المتالزم 
 ،لممقارنة بين تباين المجموعات One Way ANCOVA)المصاحب( األحادي 
ومن  ،وذلك بعد استبعاد تأثير القياس القبمي كمتغير مصاحب ،والمتوسطات المعدلة ليا
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نتيجة المقارنة بين  5وجدول  4جدول ويمخص . ثم زيادة الضبط اإلحصائي لمتحميل
 المجموعات وصفيًا واستدالليًا.

الخصائص الوصفية الختبار التفكير اليندسي وفق أداء الطمبة في المستوى (6ل)جدو
 األول )البصري(

 االنحراف المعياري المتوسط التطبيق حجم العينة المجموعة
 1.50 2.47 القبمي 30 الضابطة

 1.47 3.20 البعدي
 1.62 2.70 القبمي 30 التجريبية

 0.88 7.30 البعدي
أن المجموعات قد بدأت التجربة بمستوى متقارب فيما  (6)ويالحظ من جدول 

حيث حصمت المجموعة الضابطة  ،يخص متوسط درجات اختبار التفكير اليندسي القبمي
عياري ( لممجموعة التجريبية وانحراف م2.70( مقابل متوسط )2.47عمى متوسط )

بينما كان الفرق  ،( عمى التوالي1.50و  ،1.62لممجموعتين التجريبية والضابطة بمغ )
كبيرا في المتوسطات الحسابية لالختبار البعدي لممجموعتين حيث بمغ متوسط المجموعة 

( بينما حققت المجموعة التجريبية 1.47( وبانحراف معياري قدره )3.20الضابطة )
( ولتحديد مدى الداللة اإلحصائية 0.88( وبانحراف معياري )7.30متوسطا حسابيا بمغ )

فقد تم استخدام تحميل التباين  ،ليذا التغير واستبعاد تأثير القياس القبمي بين المجموعتين
ويوضح  ،المصاحب األحادي لمزيد من الضبط اإلحصائي لتحميل النتائج بين المجموعات

 نتائج ىذا التحميل (5)جدول 
 (7)جدول 

صاحب لممقارنة بين المجموعات في المستوى البصري الختبار متائج تحميل التباين الن
 التفكير

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط المربعات 
 المعدلة

مستوى  قيمة "ف"
 الداللة

مربع 
 ايتا

 063. 055. 3.854 5.390 1 5.390 التطبيق القبمي
 754. 000. 174.442 243.944 1 243.944 بين المجموعات
  1.398 57 79.710 داخل المجموعات
  59 1991.000 التباين الكمي
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أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  (7)ويالحظ من جدول
أي أن المجموعات قد  ،بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبمي 0805

حيث أن مستوى الداللة لمتطبيق القبمي جاء  ،يندسيبدأت بمستوى متكافئ من التفكير ال
وىذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة بين المجموعات في القياس  ،(0.055مساويًا لـ )

( 08001القبمي؛ أما بالنسبة لمقياس البعدي جاءت النتائج دالة عند مستوى أقل من )
إحصائي دال بين  ( ويدل عمى وجود فرق08000حيث أن مستوى الداللة المشاىد )

 ،1المجموعات في القياس البعدي بعد استبعاد تأثير األداء القبمي )قيمة ف لدرجات حرية 
ويمكن قياس مدى تأثير . (0.000بمستوى داللة محسوب =  ،174.442=  57

المتغير المستقل )طريقة التدريس( عمى التباين في المتغير التابع )المستوى البصري من 
والتي بمغت  ،ا(يتير اليندسي( من خالل قيمة حجم التأثير )مربعا إمستويات التفك

(؛ ويالحظ من ىذه القيمة أنو يوجد تأثير مرتفع جدًا )داللة عممية( لممتغير 08754)
المستقل )طريقة التدريس( عمى التباين في المتغير التابع )المستوى البصري من 

 مستويات التفكير اليندسي(.
( لمقارنات ما Bonferroniتم استخدام اختبار بونفروني ) ،وبمتابعة التحميل

حيث  ،وتبين أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات المعدلة ،بعد الداللة
والمجموعة الضابطة  ،طريقة النمذجة اإللكترونية((وجدت فروق بين المجموعة التجريبية 

  ،(0.001بمستوى داللة أقل من  ،4.05متوسط الفروق المعدلة =) لصالح التجريبية
وبيذه النتيجة فإنو يمكن رفض فرضية البحث وقبول الفرضية البديمة التي تنص عمى: 
يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط تحصيل طمبة المجموعتين التجريبية 

تعزى لمتغير  ()المستوى األول: التصور مستويات التفكير اليندسي في اختبار والضابطة
 قة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية.طري

 اختبار الفرض الثاني: 
 بينوجد فروق ذات داللة إحصائية توالذي ينص عمى: ال  الفرض الثاني

التحميل( تعزى لمتغير )في اختبار  طمبة المجموعتين التجريبية والضابطة درجاتمتوسط 
 طريقة التدريس.

باحث أسموب تحميل التباين المتالزم والختبار صحة الفرض الثاني فقد استخدم ال
 ،لممقارنة بين تباين المجموعات One Way ANCOVA)المصاحب( األحادي 
ومن  ،وذلك بعد استبعاد تأثير القياس القبمي كمتغير مصاحب ،والمتوسطات المعدلة ليا

نتيجة المقارنة بين  7وجدول  6ويمخص جدول . ثم زيادة الضبط اإلحصائي لمتحميل
 ات وصفيًا واستدالليًا.المجموع
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 (8جدول رقم )
 الخصائص الوصفية الختبار التفكير اليندسي وفق أداء الطمبة في المستوى الثاني

 )التحميمي)
 االنحراف المعياري المتوسط التطبيق حجم العينة المجموعة
 0.88 1.90 القبمي 30 الضابطة

 1.45 2.60 البعدي
 1.38 2.03 القبمي 30 التجريبية

 0.67 5.37 البعدي
أن المجموعات قد بدأت التجربة بمستوى متقارب فيما يخص  (8)ويالحظ من جدول 

بينما كان الفرق كبيرا في المتوسطات  ،متوسط درجات اختبار التفكير اليندسي القبمي
( 2.60الحسابية لالختبار البعدي لممجموعتين حيث بمغ متوسط المجموعة الضابطة )

( بينما حققت المجموعة التجريبية متوسطا حسابيا بمغ 1.45اري قدره )وبانحراف معي
( ولتحديد مدى الداللة اإلحصائية ليذا التغير واستبعاد 0.67( وبانحراف معياري )5.37)

فقد تم استخدام تحميل التباين المصاحب األحادي  ،تأثير القياس القبمي بين المجموعتين
نتائج ىذا  9ويوضح جدول  ،النتائج بين المجموعات لمزيد من الضبط اإلحصائي لتحميل

 التحميل
 (9)جدول 

نتائج تحميل التباين الصاحب لممقارنة بين المجموعات في المستوى التحميمي الختبار 
 التفكير

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط المربعات 
 المعدلة

مستوى  قيمة "ف"
 الداللة

مربع 
 ايتا

 015. 348. 894. 1.146 1 1.146 القبميالتطبيق 
 608. 000. 88.276 113.088 1 113.088 بين المجموعات
  1.281 57 73.021 داخل المجموعات
  59 1141.000 التباين الكمي

أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  (9)ويالحظ من جدول 
أي أن المجموعات قد  ،تطبيق القبميبين المجموعتين التجريبية والضابطة في ال 0805

حيث أن مستوى  ،التحميل() بدأت بمستوى متكافئ من التفكير اليندسي في مستواه الثاني
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(وىذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة 0.348الداللة لمتطبيق القبمي جاء مساويًا لـ )
نتائج دالة عند بين المجموعات في القياس القبمي؛ أما بالنسبة لمقياس البعدي جاءت ال

( ويدل عمى وجود 08000( حيث أن مستوى الداللة المشاىد )08001مستوى أقل من )
فرق إحصائي دال بين المجموعات في القياس البعدي بعد استبعاد تأثير األداء القبمي 

. (0.000بمستوى داللة محسوب =  ،88.276=  57 ،1)قيمة ف لدرجات حرية 
ير المستقل )طريقة التدريس( عمى التباين في المتغير التابع ويمكن قياس مدى تأثير المتغ

 ،ا(يت)مستوى التحميل من مستويات التفكير اليندسي( من خالل قيمة حجم التأثير )مربعا إ
(؛ ويالحظ من ىذه القيمة أنو يوجد تأثير مرتفع جدًا )داللة عممية( 08608والتي بمغت )

التباين في المتغير التابع )مستوى التحميل من لممتغير المستقل )طريقة التدريس( عمى 
 مستويات التفكير اليندسي(.
( لمقارنات ما Bonferroniتم استخدام اختبار بونفروني ) ،وبمتابعة التحميل

حيث  ،وتبين أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات المعدلة ،بعد الداللة
والمجموعة الضابطة  ،ة النمذجة اإللكترونية(طريق(وجدت فروق بين المجموعة التجريبية 

  ،(0.001بمستوى داللة أقل من  ،2.750متوسط الفروق المعدلة =) لصالح التجريبية
وبيذه النتيجة فإنو يمكن رفض فرضية البحث وقبول الفرضية البديمة التي تنص عمى: 

ريبية يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط تحصيل طمبة المجموعتين التج
التحميل( تعزى لمتغير  )المستوى الثاني: مستويات التفكير اليندسي في اختبار والضابطة

 طريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية.
 اختبار الفرض الثالث: 

متوسط  بينالفرض الثالث والذي ينص عمى: ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية 
شبو االستدالل( تعزى لمتغير ) في اختبار بطةطمبة المجموعتين التجريبية والضا درجات

 طريقة التدريس 
والختبار صحة الفرض الثالث فقد استخدم الباحث أسموب تحميل التباين المتالزم 

 ،لممقارنة بين تباين المجموعات One Way ANCOVA)المصاحب( األحادي 
ومن  ،تغير مصاحبوذلك بعد استبعاد تأثير القياس القبمي كم ،والمتوسطات المعدلة ليا

نتيجة المقارنة  (11)وجدول  (10)ويمخص جدول . ثم زيادة الضبط اإلحصائي لمتحميل
 بين المجموعات وصفيًا واستدالليًا.
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 (10جدول رقم )
ث المستوى الثالفي  الخصائص الوصفية الختبار التفكير اليندسي وفق أداء الطمبة

 غير الشكمي(االستنتاج )
 االنحراف المعياري المتوسط التطبيق نةحجم العي المجموعة
 1.25 2.53 القبمي 30 الضابطة

 1.35 4.20 البعدي
 1.59 2.77 القبمي 30 التجريبية

 0.88 7.10 البعدي
أن المجموعات قد بدأت التجربة بمستوى متقارب فيما  (10) ويالحظ من جدول

ما كان الفرق كبيرا في بين ،يخص متوسط درجات اختبار التفكير اليندسي القبمي
المتوسطات الحسابية لالختبار البعدي لممجموعتين حيث بمغ متوسط المجموعة الضابطة 

( بينما حققت المجموعة التجريبية متوسطا 1.35( وبانحراف معياري قدره )4.20)
( ولتحديد مدى الداللة اإلحصائية ليذا 0.88( وبانحراف معياري )7.10حسابيا بمغ )

فقد تم استخدام تحميل التباين  ،ستبعاد تأثير القياس القبمي بين المجموعتينالتغير وا
ويوضح  ،المصاحب األحادي لمزيد من الضبط اإلحصائي لتحميل النتائج بين المجموعات

 نتائج ىذا التحميل( 11)جدول 
 (11)جدول 

الستنتاج نتائج تحميل التباين الصاحب لممقارنة بين المجموعات في المستوى الثالث: ا
 غير الشكمي الختبار التفكير

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط المربعات 
 المعدلة

مستوى  قيمة "ف"
 الداللة

مربع 
 ايتا

 052. 084. 3.096 3.890 1 3.890 التطبيق القبمي
 643. 000. 102.652 128.963 1 128.963 بين المجموعات
  1.256 57 71.610 داخل المجموعات
  59 2117.000 التباين الكمي

أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  (11)ويالحظ من جدول 
أي أن المجموعات قد  ،بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبمي 0805

 نإحيث  ،اه الثالث )شبو االستدالل(بدأت بمستوى متكافئ من التفكير اليندسي في مستو 
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وىذا يعني عدم وجود فروق ذات  (0.084مستوى الداللة لمتطبيق القبمي جاء مساويًا لـ )
داللة بين المجموعات في القياس القبمي؛ أما بالنسبة لمقياس البعدي جاءت النتائج دالة 

( ويدل عمى 08000( حيث أن مستوى الداللة المشاىد )08001عند مستوى أقل من )
ن المجموعات في القياس البعدي بعد استبعاد تأثير األداء وجود فرق إحصائي دال بي

بمستوى داللة محسوب =  ،102.652=  57 ،1القبمي )قيمة ف لدرجات حرية 
ويمكن قياس مدى تأثير المتغير المستقل )طريقة التدريس( عمى التباين في . (0.000

ي( من خالل قيمة المتغير التابع )مستوى شبو االستدالل من مستويات التفكير اليندس
(؛ ويالحظ من ىذه القيمة أنو يوجد تأثير 08643والتي بمغت ) ،حجم التأثير )مربعا إتيا(

مرتفع جدًا )داللة عممية( لممتغير المستقل )طريقة التدريس( عمى التباين في المتغير 
 التابع )مستوى التحميل من مستويات التفكير اليندسي(.

( لمقارنات ما Bonferroniم اختبار بونفروني )تم استخدا ،وبمتابعة التحميل
حيث  ،وتبين أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات المعدلة ،بعد الداللة

والمجموعة الضابطة  ،طريقة النمذجة اإللكترونية((وجدت فروق بين المجموعة التجريبية 
  ،(0.001لة أقل من بمستوى دال  ،2.94متوسط الفروق المعدلة =) لصالح التجريبية

وبيذه النتيجة فإنو يمكن رفض الفرضية الثالثة وقبول الفرضية البديمة التي 
تنص عمى: يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط تحصيل طمبة المجموعتين 

شبو  )المستوى الثالث: مستويات التفكير اليندسي في اختبار التجريبية والضابطة
 ريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية.االستدالل( تعزى لمتغير ط
 اختبار الفرض الرابع: 
 بينوجد فروق ذات داللة إحصائية توالذي ينص عمى: ال الفرض الرابع 

االستنتاج الشكمي( )في اختبار  طمبة المجموعتين التجريبية والضابطة درجاتمتوسط 
 تعزى لمتغير طريقة التدريس.

د استخدم الباحث أسموب تحميل التباين المتالزم والختبار صحة الفرض الثالث فق
 ،لممقارنة بين تباين المجموعات One Way ANCOVA)المصاحب( األحادي 
ومن  ،وذلك بعد استبعاد تأثير القياس القبمي كمتغير مصاحب ،والمتوسطات المعدلة ليا

بين  نتيجة المقارنة (13( و)12)ويمخص جدول . ثم زيادة الضبط اإلحصائي لمتحميل
 المجموعات وصفيًا واستدالليًا.
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 (12جدول رقم )
الخصائص الوصفية الختبار التفكير اليندسي وفق أداء الطمبة في المستوى الرابع 

 ))االستنتاج الشكمي
 االنحراف المعياري المتوسط التطبيق حجم العينة المجموعة
 1.45 2.43 القبمي 30 الضابطة

 1.41 3.46 البعدي
 1.75 3.13 القبمي 30 يةالتجريب

 0.85 7.10 البعدي
أن المجموعات قد بدأت التجربة بمستوى متقارب فيما  (12)ويالحظ من جدول

بينما كان الفرق كبيرا في  ،يخص متوسط درجات اختبار التفكير اليندسي القبمي
بطة المتوسطات الحسابية لالختبار البعدي لممجموعتين حيث بمغ متوسط المجموعة الضا

( بينما حققت المجموعة التجريبية متوسطا 1.48( وبانحراف معياري قدره )3.46)
( ولتحديد مدى الداللة اإلحصائية ليذا 0.85( وبانحراف معياري )7.10حسابيا بمغ )

فقد تم استخدام تحميل التباين  ،التغير واستبعاد تأثير القياس القبمي بين المجموعتين
ويوضح  ،ن الضبط اإلحصائي لتحميل النتائج بين المجموعاتالمصاحب األحادي لمزيد م

 نتائج ىذا التحميل (13)جدول 
 (13)جدول 

نتائج تحميل التباين الصاحب لممقارنة بين المجموعات في المستوى الرابع: االستنتاج 
 الشكمي الختبار التفكير

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط المربعات 
 المعدلة

مستوى  قيمة "ف"
 الداللة

مربع 
 ايتا

 054. 076. 3.256 4.224 1 4.224 التطبيق القبمي
 731. 000. 154.855 200.883 1 200.883 بين المجموعات
  1.297 57 73.943 داخل المجموعات
  59 1951.000 التباين الكمي

ى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  (13)ويالحظ من جدول 
أي أن المجموعات قد  ،بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبمي 0805

بدأت بمستوى متكافئ من التفكير اليندسي في مستواه الرابع )االستنتاج الشكمي( حيث 
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(وىذا يعني عدم وجود فروق 0.076ن مستوى الداللة لمتطبيق القبمي جاء مساويًا لـ )إ
ات في القياس القبمي؛ أما بالنسبة لمقياس البعدي جاءت النتائج ذات داللة بين المجموع

( ويدل 08000( حيث أن مستوى الداللة المشاىد )08001دالة عند مستوى أقل من )
عمى وجود فرق إحصائي دال بين المجموعات في القياس البعدي بعد استبعاد تأثير األداء 

بمستوى داللة محسوب =  ،154.855=  57 ،1القبمي )قيمة ف لدرجات حرية 
ويمكن قياس مدى تأثير المتغير المستقل )طريقة التدريس( عمى التباين في . (0.000

المتغير التابع )مستوى االستنتاج الشكمي من مستويات التفكير اليندسي( من خالل قيمة 
ير (؛ ويالحظ من ىذه القيمة أنو يوجد تأث08731والتي بمغت ) ،حجم التأثير )مربعا إتيا(

مرتفع جدًا )داللة عممية( لممتغير المستقل )طريقة التدريس( عمى التباين في المتغير 
 التابع )مستوى التحميل من مستويات التفكير اليندسي(.

( لمقارنات ما Bonferroniتم استخدام اختبار بونفروني ) ،وبمتابعة التحميل
حيث  ،ين المتوسطات المعدلةوتبين أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية ب ،بعد الداللة

والمجموعة الضابطة  ،طريقة النمذجة اإللكترونية((وجدت فروق بين المجموعة التجريبية 
  ،(0.001بمستوى داللة أقل من  ،3.67متوسط الفروق المعدلة =) لصالح التجريبية

وبيذه النتيجة فإنو يمكن رفض الفرضية الرابعة وقبول الفرضية البديمة التي 
مى: يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط تحصيل طمبة المجموعتين تنص ع

االستنتاج  )المستوى الرابع: مستويات التفكير اليندسي في اختبار التجريبية والضابطة
 الشكمي( تعزى لمتغير طريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية.

  اختبار الفرض الخامس:
وجد فروق ذات داللة إحصائية ت والذي ينص عمى: الالفرض الخامس 

مستويات  في اختبار طمبة المجموعتين التجريبية والضابطة درجاتمتوسط  بين
 ككل تعزى لمتغير طريقة التدريس. التفكير اليندسي

فقد استخدم الباحث أسموب تحميل التباين  خامسوالختبار صحة الفرض ال
 ،رنة بين تباين المجموعاتلممقا One Way ANCOVAالمتالزم )المصاحب( األحادي 

ومن  ،وذلك بعد استبعاد تأثير القياس القبمي كمتغير مصاحب ،والمتوسطات المعدلة ليا
نتيجة المقارنة  (15)وجدول  (14)ويمخص جدول . ثم زيادة الضبط اإلحصائي لمتحميل
 بين المجموعات وصفيًا واستدالليًا.

 
 
 



  م5151لسنة  أكتوبر( الثانيالجزء  561مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 -511- 

 (14جدول رقم )
في المستوى الرابع تفكير اليندسي وفق أداء الطمبة الخصائص الوصفية الختبار ال

 ))االختبار ككل
 االنحراف المعياري المتوسط التطبيق حجم العينة المجموعة

 30 الضابطة
 2.70 9.33 القبمي
 2.65 13.13 البعدي

 30 التجريبية
 4.00 9.77 القبمي
 2.13 24.40 البعدي

بدأت التجربة بمستوى متقارب فيما أن المجموعات قد  (14) ويالحظ من جدول
بينما كان الفرق كبيرا في  ،يخص متوسط درجات اختبار التفكير اليندسي القبمي

المتوسطات الحسابية لالختبار البعدي لممجموعتين حيث بمغ متوسط المجموعة الضابطة 
( بينما حققت المجموعة التجريبية متوسطا 1.48( وبانحراف معياري قدره )3.46)

( ولتحديد مدى الداللة اإلحصائية ليذا 0.85( وبانحراف معياري )7.10بيا بمغ )حسا
فقد تم استخدام تحميل التباين  ،التغير واستبعاد تأثير القياس القبمي بين المجموعتين

ويوضح  ،المصاحب األحادي لمزيد من الضبط اإلحصائي لتحميل النتائج بين المجموعات
 لنتائج ىذا التحمي (15)جدول 

 (15)جدول 
نتائج تحميل التباين الصاحب لممقارنة بين المجموعات في المستوى الرابع: االستنتاج 

 الشكمي الختبار التفكير
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية
متوسط المربعات 

 المعدلة
مستوى  قيمة "ف"

 الداللة
مربع 
 ايتا

 001. 921. 010. 060. 1 060. التطبيق القبمي
 885. 000. 437.969 2680.620 1 2680.620 ين المجموعاتب

  6.121 57 348.873 داخل المجموعات
  59 27444.000 التباين الكمي

أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  (15)ويالحظ من جدول 
فكير ت التيابين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبمي الختبار مستو  0805

أي أن المجموعات قد بدأت بمستوى متكافئ من التفكير  ،في جميع مستوياتو األربعة
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(وىذا يعني 0.921اليندسي ككل حيث أن مستوى الداللة لمتطبيق القبمي جاء مساويًا لـ )
عدم وجود فروق ذات داللة بين المجموعات في القياس القبمي؛ أما بالنسبة لمقياس 

( حيث أن مستوى الداللة 08001الة عند مستوى أقل من )البعدي جاءت النتائج د
( ويدل عمى وجود فرق إحصائي دال بين المجموعات في القياس 08000المشاىد )

 ،437.969=  57 ،1البعدي بعد استبعاد تأثير األداء القبمي )قيمة ف لدرجات حرية 
ستقل )طريقة ويمكن قياس مدى تأثير المتغير الم. (0.000بمستوى داللة محسوب = 

التدريس( عمى التباين في المتغير التابع )مستوى االستنتاج الشكمي من مستويات التفكير 
(؛ ويالحظ من 08885والتي بمغت ) ،اليندسي( من خالل قيمة حجم التأثير )مربعا إتيا(

ىذه القيمة أنو يوجد تأثير مرتفع جدًا )داللة عممية( لممتغير المستقل )طريقة التدريس( 
 مى التباين في المتغير التابع )مستوى التحميل من مستويات التفكير اليندسي(.ع

( لمقارنات ما Bonferroniتم استخدام اختبار بونفروني ) ،وبمتابعة التحميل
حيث  ،وتبين أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات المعدلة ،بعد الداللة

والمجموعة الضابطة  ،ريقة النمذجة اإللكترونية(ط(وجدت فروق بين المجموعة التجريبية 
  ،(13115بمستوى داللة أقل من  ،513196متوسط الفروق المعدلة =) لصالح التجريبية

وبيذه النتيجة فإنو يمكن رفض الفرضية الخامسة وقبول الفرضية البديمة التي 
تين تنص عمى: يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط تحصيل طمبة المجموع

ككل تعزى لمتغير طريقة  مستويات التفكير اليندسي في اختبار التجريبية والضابطة
 التدريس.ولصالح المجموعة التجريبية.

 :مناقشة النتائج
أظيرت نتائج الدراسة الحالية أثرا لتنمية التفكير اليندسي تعزى لطريقة النمذجة 

. في المرحمة المتوسطة واستخداميا كاستراتيجية في التدريس لموضوعات اليندسة
وبالتالي فان ارتباط النمذجة بالواقع الفعمي لمطمبة يساىم في تحسين الفيم لدييم ويزيد 

 ;(Roth, 2001, 214من ميارات التصور والتحميل لدييم كما أكده كل من روث )
وقد جاءت نتائج الدراسة الحالية بوجود فروق ذات داللة . ( Fulkert,2002فولكرت )
ية في أداء الطمبة الختبار التفكير اليندسي تعزى لطريقة التدريس ولصالح احصائ

( Van Hieleالمجموعة التجريبية في المستويات األربعة من مستويات فان ىايل )
وىذه النتيجة تتفق مع ما توصمت لو عدد من الدراسات التي أثبتت . لمتفكير اليندسي

لبرامج الحاسوبية أو النمذجة اإللكترونية عمى فاعمية النمذجة واستخدام الكمبيوتر أو ا
 ،)عبدالرحمن ،(2014 ،و )عبيد ،(2015 ،التحصيل والتفكير اليندسي ومنيا )مدين

            ،( عدا مستوى التصور2013 ،عبدالقادر) ،(2013 ،و )السعيدي ،(2014
و  ،(2007 ،و) الباز ،(2011 ،وصالح ،و)الحياوي ،(2012 ،و) عبدالعزيز وآخرون
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(Abdullah & Zakaria, 2013)، ( وJuly, 2001)، و( Angle, 2010)،  و
(Kultluca, 2013.) 

كما اتفقت الدراسة مع عدد من الدراسات التي أثبتت فاعمية النمذجة كمتغير 
 ،(2013 ،والصادق ،مستقل عمى التفكير بمختمف أنواعو ومنيا دراسة كل من )الحبشي

 ،(2006 ،و)الشريف ،(2009 ،و)جاد الرب ،(2009 ،و)منصوري ،(2010 ،و )يونس
و  ،(2001 ،واخنمفت نتائج الدراسة مع ما توصل لو )سرور. (2005 ،و)غنيم

(Faucett, 2007.) 
موافقة طريقة النمذجة اإللكترونية مع العصر  إلىويرجع الباحث تمك النتائج  

 ،بتيم وحبيم الستخدام التقنيةورغ ،لواقع حياتيم وتصوراتيم الذي يعيشو الطمبة ومواكبتيا
تنمية في تفكيرىم اليندسي كما أكد عمى ذلك عدد من الباحثين مثل  إلىمما أدى 

(Boulter, etc, 2001)،  (وFulkert, 2000.) 
النموذج أكثر من مرة يعد من العوامل المميزة لمطمبة والتي  إعادةكما أن عامل 

 ,.Huang, et alعمى ذلك ىوانج وآخرون )اليندسي كما أكد  تفكيرىمساىمت في تنمية 
( وىي 2003كما أن لمنمذجة مميزات تساعد عمى ذلك منيا ما ذكره المفتي ). (2006

وتتميز بخاصية  ،وتساعد عمى التفكير المعقد ،أنيا تتميز بتبسيط الواقع المعقد وتختزلو
مكانية ،والمرونة ،التنبؤ  126ص. االستنتاج وا 

تي شخصت واقع التفكير اليندسي لدى الطمبة بمختمف ويتضح أن الدراسات ال
المستوى األول )التصور( من مستويات التفكير اليندسي  إتقان إلىمستوياتو توصمت 

وعدد كبير منيم لم يتمكنوا من  ،المستوى الثاني) التحميل( أتقنواوقمة منيم  ،لدى الطمبة
 ،إبراىيم) ،(Salazar, 2012و) ،(2013 ،المستوى الثالث ومنيم دراسات )ريان إتقان

 ،و)عفانة ،(2008 ،و)الطنة ،(2010 ،و) القرشي ،(2010 ،المجيد و)عبد ،(2011
مما يدل عمى ضعف في التفكير اليندسي لدى الطمبة احتاج . (2001 ،و)حسن ،(2002

( تسيم في تنمية التفكير اليندسي Pedagogyمعو الى استراتيجيات تدريس جديدة )
خالل ربطو بواقعيم من خالل النمذجة التي أثبتت معظم الدراسات  لدى الطمبة من
 واعتبارىا عنصرا مشوقا يجذب الطمبة لمتعمم. ،فاعميتيا في ذلك
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  :التوصيات
فانو يمكن تقديم التوصيات  ،في ضوء ما توصمت لو ىذه الدراسة من نتائج

 : ةالتالي
بواقع الطمبة في حياتيم التركيز عمى استراتيجيات وطرق التدريس المرتبطة  .1

 اليومية لتنمية التفكير وسيولة الفيم لممفاىيم الرياضية المختمفة.
التركيز عمى وسائل التواصل اإللكتروني وعمى البرمجة اإللكترونية لطرق  .2

 واستراتيجيات التدريس المختمفة الىتمام الجيل الجديد من الطمبة بالتقنية.
ة بالتصميم الذي يساعد عمى تنمية التفكير االىتمام بتزويد المناىج المدرسي .3

 اليندسي في مواضيع اليندسي والتفكير بشكل عام في الموضوعات األخرى.
انشاء مواقع تيتم بتفعيل بناء النماذج ومطابقتيا في اليندسة مثل تفعيل لوحة  .4

 ونجعميا بئية تفاعمية. ،(Sketch boardالرسم اليندسي )
يا المتضمنة في منياج الرياضيات بأسموب تصميم أنشطة اليندسة ومسائم .5

 النمذجة أو المحاكاة اإللكترونية التي تقرب المعنى لمطمبة.
  :المقترحات

جراء دراسات حول النمذجة في موضوعات الرياضيات األخرى وعالقتيا بالتفكير إ .1
 الرياضي.

تمفة جراء دراسة حول أثر النمذجة اإللكترونية عمى تطوير ميارات التفكير المخإ .2
 في موضوعات الرياضيات.

جراء دراسة حول تطبيقات األجيزة الذكية في تنمية التفكير اليندسي لدى إ .3
 الطمبة.

دراسة أثر البرمجيات التفاعمية خاصة لوحة الرسم اليندسي الحر في تطوير  .4
 التفكير اليندسي والميارات اليندسية لدى الطمبة.

 
 
 
 



  م5151لسنة  أكتوبر( الثانيالجزء  561مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 -515- 

 المراجع
 المراجع العربية

 Van Hiele توسع مستويات فان ىيمي. (2011) براىيم ىاشمإ ،إبراىيم .1
مجمة جامعة تشرين . يلمتفكير اليندسي عند تالميذ الصف الثامن األساس

، (3)33 ،اسوري –( اإلنسانيةسمسمة اآلداب والعموم ) لمبحوث والدراسات العممية
113 - 129 . 

الرياضيات لمصفوف  تدريس مناىج .(2007عبد اهلل ) ،ةعبابنو  ،فريد ،ةأبو زين .2
 دار المسيرة. :عمان. األولى

أثر تدريب معممي الرياضيات في األردن عمى . (2007بو لوم 8 خالد محمد)أ .3
مستويات التفكير اليندسي في تحصيل طمبة الصف التاسع األساسي واتجاىاتيم 

 .437-409 ،(31)4 ،عين شمس -مجمة كمية التربية . نحو اليندسة
التحصيل واالستدالل  فيأثر استخدام استراتيجية النمذجة . (2007خالد ) ،الباز .4

مجمة . الثانوى الثانيلدى طالب الصف  الكيمياءواالتجاه نحو مادة  العممي
 .120-91 ،(2) 10. مصر ،التربية العممية

مدخل حل المشكالت وأسموب التقويم . (2004عوض حسين ) ،التودري .5
ير والقمق اليندسي لدى تالميذ المرحمة التشخيصي وأثرىما عمى التحصيل والتفك

 .79-1 ،(2)20 ،مصر–مجمة كمية التربية بأسيوط . اإلعدادية
(.مستوى التفكير اليندسي لدى طالب الرياضيات بجامعة 2010أحمد ) ،القرشي .6

 مكة المكرمة. ،رسالة ماجستير غير منشورة.جامعة أم القرى. أم القرى
ستخدام استراتيجية التعمم التعاوني في تنمية فاعمية ا. (2010فتحية ) ،المجينية .7

ميارات التفكير االبتكاري ومستويات التفكير اليندسي لدى تالميذ الصف الرابع 
 جامعة مؤتة ،رسالة ماجستير غير منشورة. األساسي

اثر نموذج فان ىايل في تنمية ميارات . (2003عزو ) ،و عفانة ،بدر ،السنكري .8
رسالة . اظ بيا لدى طالب الصف التاسع االساسي بغزةالتفكير اليندسي و االحتف

 :http مسترجع من. الجامعة اإلسالمية )غزة( ،ماجستير
//search.mandumah.com/Record/542277  

مكتبة  :القاىر ،قراءات في تعميم الرياضيات. (1995محمد أمين ) ،المفتي .9
 .األنجمو المصرية



 م 5151الجزء الثاني( أكتوبر لسنة  561مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 -515- 

مجمة عموم . ريس العموم الطبيعيةالنمذجة وتد. (2003محمد أمين ) ،المفتي .10
 :http مسترجع من. 130 -125، (25)3 ،المغرب-التربية 

//search.mandumah.com/Record/8616  
نمذجة العالقات بين مداخل تعمم اإلحصاء . (2009ىشام ) ،جاد الرب .11

. لدى طالب المرحمة الجامعية األكاديميوالتحصيل  التأمميومستويات التفكير 
 .91-45 ،(2) 33 ،جامعة عين شمس ،ة التربيةمجمة كمي

فاعمية النمذجة لتدريس الفيزياء . (2013). نيمة ،الصادقو  ،فوزى ،الحبشى .12
. والتحصيل لدى طالب الصف األول الثانوى يتنمية ميارات التفكير المنظوم يف

 .177-147 ،(3) 16. مجمة التربية العممية
تحميل محتوى منياج . (2008انة)عف إسماعيلو عزو  ،إبراىيمرباب  ،الطنو .13

الرياضيات لمصف الثامن األساسي في ضوء مستويات التفكير اليندسي لفان 
 :http مسترجع من. الجامعة اإلسالمية )غزة(، رسالة ماجستير. ىايل

//search.mandumah.com/Record/541556  
مستويات التفكير اليندسي لدى الطالب . (2001محمود محمد ) ،حسن .14

. "عممين )تخصص رياضيات( بكمية التربية بأسيوط في ضوء نموذج "فان ىيلالم
 .403-381 ،(1)17 ،مصر–مجمة كمية التربية بأسيوط 

فاعمية استخدام السبورة التفاعمية في . (2013اهلل ) إبراىيم محمد عبد ،حسن .15
تدريس اليندسة لتنمية التحصيل والتفكير اليندسي لدى تالميذ المرحمة 

 .333-287 ،(94)24 ،مصر -جامعة بنيا  ،مجمة كمية التربية. ئيةاالبتدا
 الفمك محاكاة( مادة( نمذجة أثر. (2011عمر ) ،وصالح ،محب الدين ،الحياوى .16

مجمة . نحوىا اتجاىيم وتنمية قسم الفيزياء الثاني الصف طمبة تحصيل في
 .332-310 ،(4) 18 ،التربية والعمم

مجمة رؤى . ن ىيل في التفكير اليندسينظرية فا. (2009رفاء ) ،الرمحي .17
 . 90 - 87 ،(2)29 ،فمسطين –تربوية

مدى تطبيق معممي الرياضيات في مديرية . (2013عادل عطية ) ،ريان حسن .18
 Van) تربية شمال الخميل لألنشطة التعميمية المبنية عمى نموذج فال ىايل

Hiele) والدراسات  بحاثلألمجمة جامعة القدس المفتوحة . في التفكير اليندسي
 . 46 - 13 ،(3)1 ،فمسطين –التربوية والنفسية 

 



  م5151لسنة  أكتوبر( الثانيالجزء  561مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 -511- 

فاعمية اختالف أسموب استخدام الكمبيوتر . (2001) إسماعيلعمي  ،سرور .19
كمساعد تعميمي في تنمية مستويات التفكير اليندسي وحل المشكالت اليندسية 

 ،صرم –جامعة األزىر ( ) التربيةمجمة . يلدى طالب الصف الثاني اإلعداد
96(1) ،91 - 143 . 

 حل ميارات تنمية في النمذجة استخدام فاعمية. (2013حنان ) ،السعيدي .20
مجمة . ةاالبتدائي بالمرحمة التعمم بطيئات التمميذاتى لد الرياضية المسألة

 .223-196 ،(3) 34 ،التربية وعمم النفس فيدراسات عربية 
عمى التكامل مع التراث  اليندسة قائم فيمقرر . (2011منال فاروق ) ،سطوحى .21

بيوية  والوعي اليندسي البصريلتنمية التفكير  المصري والمعماري الفني
 ةالجمعي ،الرياضيات المصرية وقيم المواطنة لدى طالب المرحمة اإلعدادية

العدد  ،جامعة عين شمس ،كمية التربية ،المصرية لممناىج وطرق التدريس
(170)، 105- 161 . 
أثر استخدام األنظمة التدريسية المتكاممة في .(2003عت )رمضان رف ،سميمان .22

تدريس الرياضيات لمتالميذ بطئي التعمم بالمرحمة االبتدائية عمى تحصيميم 
المؤتمر العممي الثالث الجمعية المصرية لتربويات  ،وتفكيرىم الرياضي

 - 8) ،جامعة عين شمس ،تعميم وتعمم الرياضيات وتنمية اإلبداع الرياضيات:
 . 441 - 401ص ص  ،( أكتوبر9
فعالية استخدام خرائط المفاىيم . (2005العظيم ) اهلل عبد صباح عبد ،السيد .23

عمى تنمية التفكير اليندسي لتالميذ المرحمة اإلعدادية وفقًا لمستويات السعة 
 . 65 - 34 ،(99)8، مصر-مجمة تربويات الرياضيات . العقمية ليم

اليندسة قائمة عمى  يعمية وحدة مقترحة ف(.فا2014إيمان عاصم ) ،شحاتة .24
رسالة  ،االبتدائيةلدى تالميذ المرحمة  اليندسيتنمية التفكير  يالتعمم النشط ف

 جامعة قناة السويس. ،كمية التربية باإلسماعيمية ،ماجستير غير منشورة
أثر استخدام الحاسوب في تدريس اليندسة عمى .(2006فاتن أحمد ) ،الشريف .25

راسي اآلني والمؤجل لدى طالبات الصف الثامن واتجاىاتيم نحو التحصيل الد
 . جامعة عين شمس ،رسالة ماجستير غير منشورة ،التعمم

 يف يالوسيم اإلثراءفاعمية استراتيجية . (2008منصور سمير ) ،يالصعيد .26
لدى تالميذ  يتدريس الرياضيات وأثرىا عمى تنمية بعض ميارات التفكير الرياض

 كمية التربية جامعة بنيا. ،رسالة ماجستير غير منشورة ،اديةالمرحمة اإلعد



 م 5151الجزء الثاني( أكتوبر لسنة  561مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 -511- 

مستويات التفكير اليندسي وعالقتيا . (2010عبد الجواد محمد ) ،عبد الحميد .27
باالتجاه نحو الرياضيات والتحصيل في مادة اليندسة لدى تالميذ المرحمة 

 . 251 - 220 ،(74)1مصر-مجمة كمية التربية بالمنصورة . اإلعدادية
فاعمية النمذجة الذاتية القائمة عمى التعمم . (2014عبد الناصر ) ،بد الرحمنع .28

دراسات عربية . النقال في تنمية ميارات الحاسوب لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية
 .198-175 ،(3) 47 ،في التربية وعمم النفس

فاعمية استخدام نموذج التعمم البنائي . (2007عزة محمد السم ) ،عبد السميع .29
لتدريس المفاىيم اليندسية في تنمية التحصيل والتفكير اليندسي لدى تالميذ 

 - 9 ،(31)1مصر-عين شمس  -الصف األول اإلعدادي.مجمة كمية التربية 
 http: //search.mandumah.com/Record/2494مسترجع من. 39

 نجالء ،البوعينين &، محمد ،العجبو  ،أحمد ،سعيدو  ،يحمد ،عبد العزيز .30
تنمية  فيأثر النمذجة اإللكترونية القائمة عمى المحاكاة االفتراضية . (2013)

وتحسين الرضا عن التعمم لدى طالبات كمية  يميارات صيانة الحاسب اآلل
 .172-139 ،(4) 14 ،مجمة العموم التربوية والنفسية. التربية جامعة الدمام

فعالية تنظيم محتوى منيج الرياضيات . (2002عبدالقادر محمد ) ،القادر بدع .31
وفق نظرية رايجموث التوسعية في تنمية التحصيل والتفكير اليندسي لدى تالميذ 

 .58-10، (50)12 ،جامعة بنيا () مجمة كمية التربية. المرحمة االبتدائية
التدريس بحل المشكمة فاعمية استراتيجية . (82007 مصطفى محمد )القوي عبد .32

دراسات . في تنمية التفكير اليندسي والتحصيل لدى تالميذ الصف األول الثانوي
 . 202 - 162، (125) 8 ،المناىج وطرق التدريس يف
 والتعمم النمذجة عمى قائم تدريبي برنامج فاعمية. (2012)محمد عبد اهلل ،عبيد .33

 الصناعي عمى التعميم ميةك لطالب المتعددة الوسائط تطبيقات الذاتي لمقرر
 أثر وبقاء الوسائط المتعددة تطبيقات مقرر نحو واتجاىاتيم العممية الميارات

 .52-1 ،(24) 1 ،باإلسماعيميةمجمة كمية التربية . تجريبية( التعمم )دراسة
فاعمية نموذج قائم عمى التفاعل بين . (2014)محمد عبد اهلل ،عبيد .34

تنمية ميارات التفكير  في الذاتيعرفة والتساؤل استراتيجيتى نمذجة ما وراء الم
 فيدراسات عربية . وبقاء أثر التعمم لدى طالب المرحمة الثانوية الصناعية

 .66-11 ،(4)3 ،التربية وعمم النفس
 
 

http://search.mandumah.com/Record/2494


  م5151لسنة  أكتوبر( الثانيالجزء  561مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 -511- 

تقويم مقرر الرياضيات المطور لمصف . (82002 عزو إسماعيل )عفانة .35
 .لاليندسي" لفان ىاي السادس األساسي في فمسطين في ضوء مستويات التفكير

ص  , , مصر ،تربويات الرياضيات يالبحث ف - يالثان يالسنو  يالمؤتمر العمم
 . 101 - 57ص.

فاعمية استخدام أسموب النمذجة في تدريس . (2013الوليد عبد القادر) ،عمى .36
 ،درمان أم جامعة ،رسالة ماجستير. مادة األحياء بوالية الجزيرة المرحمة الثانوية

 موم التربوية والدراسات النظرية.شعبة الع
فاعمية برمجية تعميمية قائمة عمى المدخل . (2005إبراىيم أحمد ) ،غنيم .37

المنظومي في الرسم الفني عمى تنمية التفكير اليندسي وبقاء أثر التعمم لدى 
8 ع 21مصر 8 مج -مجمة كمية التربية بأسيوط . طالب كمية التعميم الصناعي

  .285 - 248ص ص. , ,2
أثر استراتيجية النمذجة فى تنمية ميارات ما وراء . (2015). السيد ،مدين .38

. اإلعدادي الثانيالمعرفة الالزمة لحل المشكالت الجبرية لدى تالميذ الصف 
 .188-144 ،(6) 18 ،مجمة تربويات الرياضيات

نقابة  مدخل في التصميم والمعرفة.القاىرة:. (2009أحمد وحيد) ،مصطفى .39
 .المصممين

أثر النمذجة الذىنية األدائية المعرفية في تنمية . (2009غادة ) ،نصوريم .40
ميارات التفكير األساسية لدى عينة من طالبات الصف السابع في المممكة 

 :httpمسترجع من. عمان ،الجامعة األردنية ،رسالة ماجستير. العربية السعودية
//search.mandumah.com/Record/545572 

أثر تدريس بعض موضوعات ىندسة . (2004الدين ) سوسن محمد عز ،موافي .41
الفتافيت )الفراكتاالت( باستخدام الموحة اليندسية عمى تنمية التحصيل و التفكير 

مجمة البحوث النفسية والتربوية . اليندسي لدى تمميذات الصف الثالث المتوسط
 . 292 - 250 ،(2)19 ،التربية جامعة المنوفيةكمية  -
تصور مقترح لبرنامج في مادة الرسم اليندسي . (2010إبراىيم صابر ) ،يونس .42

 األوللدى طالب الصف  األساسيةلتنمية مستويات التفكير اليندسي والميارات 
المناىج  فيدراسات . الثانوي الصناعي المعماري في ضوء ىندسة الفراكتال

 . 114 - 66 ،161 ،دريسوطرق الت
 
 

http://search.mandumah.com/Record/545572
http://search.mandumah.com/Record/545572
http://search.mandumah.com/Record/545572


 م 5151الجزء الثاني( أكتوبر لسنة  561مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 -516- 

 :المراجع األجنبية
43. Abdullah, A. H., & Zakaria, E. (2013). Enhancing students' 

level of geometric thinking through van hiele's phase-based 
learning. Indian Journal of Science and Technology, 6(5), 
4432-4446. Retrieved from http: 
//search.proquest.com/docview/1432078324?accountid=142908  

44. Angle. G, et. al (2010). An Alternative paradigm to Evaluate 
the van Hiele levels.Journal for Research in mathematics 
Education, 22(3), 237-250. 

45. Boulter, C., Buckley, B.,&Walkingten, H. (2001). Modeling-
Based Teaching and Learning During Ecological Inquiry. 
Paper Presented at the Annual Meeting of the American 
Education Research Association (Seattle, WA, April 10-14, 
2001) 

46. Burkhardt, H., & Pollak, H.O. (2006). Modelling in 
mathematics classrooms: reflections on past developments 
and the future. Zeitschrift fur Didaktik der Mathematik, 
38(2), 178– 195.  

47. Cabral, B. (2004). The van hiele's model and cognitive 
visualization in learning geometry at secondary school (Order 
No. EP10524). Available from ProQuest Dissertations & 
Theses Global. (305102184). Retrieved from http: 
//search.proquest.com/docview/305102184?accountid=142908 

48. Cartier, J. (2000). Assessment of Explanatory Models in 
Genetics: Insights into Students' Conceptions of Scientific 
Models. Retrieved from http: 
//search.proquest.com/docview/304781007?accountid=142908  

49. Clement, Douglas.(2003).Teaching and Learning Geometry. 
In A research Companion to Principles and Standards for 
School Mathematics, edited by Jeremy Kilpatrick, W Gary 
Martin, and Deborah Schifter. PP. 78-151. Reston,VA: 
NCTM (National Council of Teachers of Mathematics. 

50. Connolly, P. E., & Maicher, K. R. (2004). Continuing 
evolution of a Web-based engineering graphics tutorial: 
Interactive input and response. Engineering Design Graphics 
Journal, 69(1), 27-31. 

51. Duatepe-Paksu, A., & Ubuz, B. (2009). Effects of drama-
based geometry instruction on student achievement, attitudes, 
and thinking levels. The Journal of Educational 
Research, 102(4), 272-286,320. Retrieved from http: 
//search.proquest.com/docview/204194880?accountid=142908 

52. Erdogan, T., Akkaya, R., & Celebi Akkaya, S. (2009). The 
effect of the van hiele model based instruction on the creative 
thinking levels of 6th grade primary school students. 

http://search.proquest.com/docview/305102184?accountid=142908
http://search.proquest.com/docview/305102184?accountid=142908
http://search.proquest.com/docview/204194880?accountid=142908
http://search.proquest.com/docview/204194880?accountid=142908


  م5151لسنة  أكتوبر( الثانيالجزء  561مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 -511- 

Educational Sciences: Theory and Practice, 9(1), 181-194. 
Retrieved from http: 
//search.proquest.com/docview/61888320?accountid=142908 

53. Faucett, C. W. (2007). Relationship between type of 
instruction and student learning in geometry (Order No. 
3283555). Available from ProQuest Dissertations & Theses 
Global. (304761583). Retrieved from http: 
//search.proquest.com/docview/304761583?accountid=142908  

54. Freelon, D. (2010). ReCal: Intercoder Reliability Calculation 
as a Web Service. International Journal of Internet Science, 5 
(1), 20–33 

55. Fulkert, R.(2002). Authentic assessment. In J. Rucker & R. 
Schoenrock (Eds.) Assessment in Business education. 
National Business Education Yearbook, (30), 71-90. 

56. Fuys, D., Gedes, D., & Tischler. (1989). The Van Hiele Model 
of thinking. In Geometry among adolescents. Journal for 
Research in Mathematics education. Monograph Series. No3. 
Reston. VA. NCTM. 

57. Groth, Randall. (2005).Linking Theory and Practice in 
Teaching Geometry. Mathematics Teacher Journal., 99, 1. Pp 
27-30. Reston, VA: NCTM (National Council of Teachers of 
Mathematics. 

58. Holliday, William (2001). Modeling in Science. In Science 
Scope. 52(2), 50-59. 

http: //search.proquest.com/docview/204200608?accountid=142908 

59. Huang, F.S., Gelfand, N,. Hofer, M.& Pottman, H.(2006). 
Reassembling factored objects by Geometric matching. ACM 
Trans. Graphics. Proc. SIGGRAPH, 25(3), 569-578 

60. July, R. A. (2001). Thinking in three dimensions: Exploring 
students' geometric thinking and spatial ability with the 
geometer's sketchpad (Order No. 3018479). Available from 
ProQuest Dissertations & Theses Global. (304781007). 
Retrieved from http: 
//search.proquest.com/docview/304781007?accountid=142908 

61. Kirk, R.E. (1995).Experimental Design: Procedures for 
theBehavioralSciences (3rdedn.).PacificGrove,CA: 
Brooks/Cole.  

 

62. Kutluca, T. (2013). The effect of geometry instruction with 
dynamic geometry software; GeoGebra on van hiele geometry 
understanding levels of students. Educational Research and 
Reviews, 8(17), 1509-1518. doi: http: 
//dx.doi.org/10.5897/ERR2013.1554. 

http://search.proquest.com/docview/61888320?accountid=142908
http://search.proquest.com/docview/61888320?accountid=142908
http://search.proquest.com/docview/204200608?accountid=142908
http://search.proquest.com/docview/304781007?accountid=142908
http://search.proquest.com/docview/304781007?accountid=142908


 م 5151الجزء الثاني( أكتوبر لسنة  561مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 -511- 

63. National Council of Teachers of Mathematics 
(NCTM).(1989). Curriculum and Evaluation Standards for 
School Mathematics. Reston, Va: NCTM. 

64. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). 
(2000). Principles and standards for school mathematics. 
Reston, VA: NCTM.  

65. Ornstein, A. C. (1995). Teaching whole-group classrooms: 
What principals should know. National Association of 
Secondary School Principals.NASSP Bulletin, 79(570), 70. 
Retrieved from http: 
//search.proquest.com/docview/216038169?accountid=142908 

66. Roth, Wolff-Michael (2001). Modeling as Situated Process”. 
Learning and Instruction. 52(2), V1, n3, P211-235. 

67. Salazar, D. A. (2012). Enhanced-group moore method: Effects 
on van hiele levels of geometric understanding, proof-
construction performance and beliefs., 594-605. Retrieved 
from http: 
//search.proquest.com/docview/1140139164?accountid=142908 

68. Teppo, Anne. (1991). Van Hiele levels of Geometry Thought 
Revisited. Mathematics Teacher Journal., 84, 3. Pp 210-221. 
Reston, VA: NCTM (National Council of Teachers of 
Mathematics. 

69. Totten, R. A. & Branoff, T. J. (2005). Online learning. 
Research, tools, and best practices. The Technology 
Education Journal, VIII, 4-12 

70. Usiskin. Z. (1982). Van Hiele Levels and Achievement in 
secondary school geometry. (final report of cognitive 
Development and Achievement in Secondary School geometry 
Project). Chicago. University of Chicago. Department of 
Education. (ERIC Document Reproduction No ED 220 288 

71. Wallner, J. (1996). Geometric Contributions to Surface 
Modeling. Doctorate Dissertation. Technische University 
Wien. 

72. Wang, S. (2011). The van hiele theory through the discursive 
lens: Prospective teachers' geometric discourses. Dctorate 
Dissertation: University of Michigan. No. 3489785.Retrieved 
from http: 
//search.proquest.com/docview/919077177?accountid=142908 

73. Zbiek, R. & Conner, A. (2006). Beyond Motivation: Exploring 
Mathematical Modeling as A Context for Deepening 
Students' Understandings of Curricular Mathematics. In 
Rose Mary Zbiek, Annamarie Conner).(Eds). Educational 
Studies in Mathematics.September 2006, 63(1),pp 89-112 

 

http://search.proquest.com/docview/216038169?accountid=142908
http://search.proquest.com/docview/216038169?accountid=142908
http://search.proquest.com/docview/1140139164?accountid=142908
http://search.proquest.com/docview/1140139164?accountid=142908
http://search.proquest.com/docview/919077177?accountid=142908
http://search.proquest.com/docview/919077177?accountid=142908
http://link.springer.com/journal/10649
http://link.springer.com/journal/10649


  م5151لسنة  أكتوبر( الثانيالجزء  561مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 -519- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


