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الفروق في التفكير الهندسي في ضوء نموذج فان هيل لدى 
 )*(طالبات المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية 

 ملخص البحث:
هدف البحث الحالي إلى التعررف للرى المسرتويال اليعليرة للتيكيرر ال ندسري لرد  

اخررت ف  طالبررال المرحلررة المتوسررطة مرري الممليررة العربيررة السررعودية، ودراسررة مررد  ترر ثير
ثالث( للى مستويال التيكير ال ندسي لد  طالبرال المرحلرة  –ثاني –الصف الدراسي )أول

والتمد البحث مي إجراءاته للى المن ج الوصيي  المتوسطة مي المملية العربية السعودية.
( 6( طالبة تم اختيارهن بطريقة لشوائية من)911) التحليلي، كما تيونل لينة البحث من

رحلة المتوسطة بمدينة الرياض. وقد توصلل النتائج إلى: لردم وصرول لالةيرة مدارس بالم
مرررن  %31( إلررري درجرررة الرررتمكن )%31.99( وبنسررربة مئويرررة )666الطالبرررال ولرررددهن)

درجة( والتي حددت ا الباحثة مي أدائ ن للرى مقيراس  76الدرجة اليلية للمقياس ومقدارها 
  ن بصية لامة متدنيرة وخاصرة مري المسرتو  التيكير ال ندسي ليان هيل، كما كانل درجات
، وكرلل  لردم وجرود مررول دالرة إحصرائيا ةرين التحليلي والمستو  االستداللي لير الشركلي

ثالررث( للررى  –ثرران  –متوسررطال درجررال الطالبررال مرري الصرريوف المتوسررطة الررث ث )أول 
 التوصيال. مقياس التيكير ال ندسي ليان هيل، ومي ضوء النتائج السابقة تم تقديم بعض 

 ة:مقدم
ُتساهم الرياضيال بشكٍل كةير مي تقدم اإلنسان والمجتمع، حيث تردد  دوراا كةيرراا 

والعملية، وتعد من أهم الدلائم األساسرية أل  تقردم للمري،  العلميةمي التطةيقال الحياتية 
ام كمررا ُتسررالد الطالررإ للررى إدرا  المتميرررال المتسررارلة والمت حقررة مرري المجتمررع. واالهتمرر

بالرياضريال ال يقتصررر للرى إلررداد كترإ الرياضرريال وتخطريف مناهج ررا محسرإ، ةررل يتعررد  
 لل  إلى إحداث النمو الشامل للط إ، ومسالدت م للى تنمية تيكيرهم.

ولقررررد اهتمررررل ةتنميررررة التيكيررررر الرياضرررري والتواصررررل الرياضرررري بعررررض ال يئررررال 
تطررروير منررراهج الرياضررريال القوميرررة والعالميرررة، التررري جررراءل ل والمشررررولالوالمررردتمرال 

 وتدريس ا مي المراحل التعليمية المختلية ومن ا:
 ,NCTM"تحديرردلالمجلس القررومي لمعلمرري الرياضرريال بالواليررال المتحررد  األمريكيررة -

ال رردف الرررئيس لتعلريم الرياضرريال مرري إيسرراإ جميرع الطرر إ المقرردر  أو القررو    1989
كون را قردر  الطالرإ اليليرة مري ، والتري توصرف بMathematical power الرياضرية

جمررع وتوفيررف المعرمررة الرياضررية مررن خرر ل االستيشرراف، التخمررين، التيكيررر المنطقرري، 
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وخرر ل حررل المشررك ل ليررر الروتينيررة، وخرر ل التواصررل ةلمررة الرياضرريال حررول ولةررر 
الرياضررريال، وخررر ل ربطررره ليميرررار الرياضرررية لمحترررو  رياضررري مرررا مرررع أميرررار محترررو  

مع أميار محتو  أخر مري مراد  أخرر  لال ل قرة بمرا يدرسره الطالرإ رياضي آخر، أو 
مرري الرياضرريال أ  أن أبعرراد المقرردر  الرياضررية ركررزل للررى التيكيررر الرياضرري، التواصررل 

 (.NCTM, 1989:  191الرياضي، الترابطال الرياضية )
 7331ل منرل لرام NAEPقيام لالمجلس القومي األمريكي لتقرويم تحصريل الرياضريال   -

ةتقررديم ت ييرردال متزايررد  اللتمرراد المقرردر  الرياضررية، حيررث ركررزل لمليررال التقررويم الترري 
للرى التيكيرر والتواصرل مرن  6111، 7336تمل مري مشررولال هرلا المجلرس لعرامي 

 خ ل ةناء م ام تقويمية تتطلإ من الط إ ربف تعلم م لةر المحتو . 

ل مررري توصرررياته أن 7330د  بمصرررر تنررراول ل المررردتمر القرررومي لتطررروير التعلررريم اإللررردا -
التيكيررر الرياضرري مررن أهررم قرردرال التيكيررر، ولررلل  مرر ن تنميترره تعررد مررن أهررداف ترردريس 
الرياضيال التي تحددها وزار  التربيرة والتعلريم وتعمرل للرى تطويرهرا باسرتمرار )الجمعيرة 

 (. 39:  7330المصرية للتنمية والطيولة بالتعاون مع وزار  التربية والتعليم، 

إلرررداد الت ميرررل للقررررن الحررراد   –تحديرررد تقريرررر لالرابطرررة األمريكيرررة لمررردير  المررردارس  -
ل بر ن تتضرمن الم ررارال األساسيرررة لمرا يجرإ أن يعرمره الت ميرل مررن 7336والعشررين، 

 التواصل الشي ي والتحررير ،
 (. 69 – 67:  7333والتيكير الناقد واالستدالل وحل المشك ل )أوتشيدا وآخرون، 

تناول األهداف الصادر  لن المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخلريج أللرداد أجيرال  -
المسرررتقةل هررردف خررراص بايتسررراإ بعرررض أسررراليإ التيكيرررر الرياضررري المتمثلرررة مررري:  
استخ ص النتائج، تطةيق قالد ، حل مشكلة رياضرية، الوصرول إلرى قالرد  لامرة مرن 

 (. 03:  7333رياضية )لةيد وآخرون، حاالل خاصة، التحقق من صحة النتائج ال

ل مري أحرد 6111تناول مدتمر لتوج ال مقترحة مي تخطيف المناهج لمواج ة العولمة،  -
( لالتيكيرررر التعررراونيل أو لمررررل 99 – 03:  6111أورقرررة مرررا أطلرررق لليررره الميترررى )

التيكيررررل مررري تنميرررة التيكيرررر وحرررل المشرررك لع حيرررث يرررتم التركيرررز للرررى إلمرررال العقرررل 
الي )باشترا  مجمولة من األمراد(، ولل  إلنترا  أميرار أو معرمرة متعردد  األبعراد، الجم

 ولحل المشك ل بطرل متنولة.
ويقدم لمحمد أمين الميتىل بعض المقترحال لتنمية التيكير التعاوني، ركزل للرى 
ل استخدام استراتيجية التعلم التعاوني، اسرتراتيجية الرتعلم مري مجمولرال صرمير  العردد، وحر

المشررك ل لررن طريررق اشررترا  مجمولررال مررن الطرر إ مرري التيكيررر، وترردريإ الطرر إ للررى 
لمل بحوث ودراسال مبسطة أو كتابة مقاالل تعتمد للرى مررص التيكيرر الجمرالي والعمرل 

 التعاوني وتبادل اآلراء والخةرال أثناء العمل. 



 م6176، الجزء األول( يناير لسنة 761مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 -016- 

ل ةخصروص م رارال 6119ما أقرر  لمشرروإ إلرداد المعرايير القوميرة للرتعلم مري مصرر،   -
التيكير وتصنيي ا كمجال ضمن أربع مجراالل تحردد المسرتويال المعياريرة للمرتعلمع وقرد 
أدر  تحل هلا المجال العديد من المدشرال التي تشير إلى الم رارال العليرا للتيكيرر مري 

 (. 716:  6119المجلد األول،  –المواقف المختلية )وزار  التربية والتعليم 

والمدتمرال والمشرولال القومية والعالمية السابقة مكانة ومد  أهميرة تةين ال يئال 
تنمية التيكير والتواصل الرياضي مي تعليم وتقويم تعلم الرياضيالع من حيرث كرون التيكيرر 
والتواصررل أبعرراداا للمقرردر  الرياضررية لليرررد، أو كون مررا لمليررال وم ررارال رياضررية موضرررع 

ل المدرسررية، وهرردماا رئيسرراا لتعلرريم رياضرريال الحاضررر االهتمررام مرري جميررع منرراهج الرياضرريا
والمستقةل. كما تم اإلشار  إلى أهميرة اسرتخدام الرتعلم التعراوني مري تنميرة التيكيرر، وتبرادل 

 المقدر  للى التواصل.  أ اآلراء والخةرال، 
( أن هنررا  بعرردين لطةيعررة التيكيررر Le Blanc, 1985: 62وقررد وضررب ليب نرر  )

 الرياضي هما: 
ن التيكير الرياضري يختلرف لرن أنرواإ التيكيرر األخرر  مري أنره يسرتخدم مصرطلحال أ (7

 محدد  ةدقة تصف الع قال ةين األلداد والرموز والمياهيم.

يدكد التيكير الرياضي للى النشاط العقلري وللر  مرن خر ل األسراليإ واالسرتراتيجيال  (6
 التالية:المستخدمة مي تدريس الرياضيال ويف ر لل  من خ ل األنشطة 

 التركيز للى اإلجراءال المتبعة للوصول إلى نتيجة معينة.  -
 لد  التي تنفم أو تعمم المعلومالايتشاف القا -

 الحاجة إلى استخدام الطرل الشكلية، ولير الشكلية للتحقق من صحة اليروض. -

 استخدام األساليإ واالستراتيجيال المسالد  مي حل المشك ل ةوجه لام. -

 قراء مي تيوين الع قال.استخدام االست -

 استخدام المنطق الشكلي. -
كما ي حظ ووجود اخت ف حول ماهية التيكير الرياضي أو م اراتره، حسرإ اهتمرام 

 الباحثين ونفرت م لمكوناته وأساليبه ووفييته. ويمكن توضيب لل  ميما يلي:
حاولرة إنه التيكير المصاحإ لليرد مي مواج ة المشرك ل والمسرائل الرياضرية مري م -

 لحل ا والل  تحدد  التبارال وهي:

 .العمليال العقلية التي تتيون من ا لميلة الحل 
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 .العمليال المنطقية التي تتيون من ا لملية الحل 

 ، (6: 7336العمليال الرياضية التي يجإ أن تستخدم مي الحل )حسين 
ومرري يقصررد برره أسرراليإ التيكيررر المسررتخدمة مرري الةرهنررة وحررل المشررك ل والمسررائل  -

االيتشرراف الرياضرري، ومررن هررل  األسرراليإ: التيكيررر االسررتداللي، التيكيررر االسررتقرائي، 
 التيكير الحدس، التيكير الخ ل .

هررو لمليررة متناميرررة باسررتمرار، تمكرررن اليرررد مررن زيررراد  قدرترره للرررى ايتسرراإ األميرررار  -
 :Mason, Burton, Stacey, 1987الرياضرية المركبرة، وتوجيره وتوسريع م مره 

158).) 

هررو األسرراليإ المرتبطررة بالرياضرريال وطةيعت ررا أيثررر مررن ارتباط ررا بمررواد أخررر ، مثررل  -
التيكيررر االسررتداللي )االسررتقرائي واالسررتنباطي(، والتيكيررر المنطقرري، وأسرراليإ الةرهرران 

 (.717: 7331الرياضي )لةد العزيز، الميتي، 

تقان تنييل العمليرال العقليرة الخاصرة - بم رارال التيكيرر مري  أنه قدر  المتعلم للى م م وا 
الرياضرررريال، مثررررل التيكيررررر الترررر ملي، والتيكيررررر الناقررررد، والتيكيررررر الع قرررري، والتيكيررررر 

 ،اسررري، والتيكيرررر االةتيرررار  )الليثرررياالسرررتداللي )اسرررتقرائي، اسرررتنباطي( والتيكيرررر القي
7333 :71.) 

ائيررة هررو مجمولررة مررن األنشررطة العقليررة المنفمررة، الترري يمارسرر ا تلميررل المرحلررة االةتد -
أثنرررراء حررررل المسررررائل والمشررررك ل الرياضررررية، مسررررتخدماا مرررري للرررر  لمليررررال التيكيررررر 
درا  الع قرال،  االستقرائي، والتيكير االستنباطي، والتيكير المنطقي، والتيكير المنفم، وا 

 (.779: 6119والتعةير بالرموز )أةو حديد، 

 -الرياضي ( مستويال التيكير36-10: 7336وقد صنف أةو العباس والعطروني )
إلى مستو   -حسإ مستويال التعلم: معرمة، وم م، وتطةيق، وتحليل، وتركيإ، وتقويم

 االستيعاإ، ومستو  الم ارال أو القرارال العقلية العليا.
( مرررري 97-91: 7333( مررررع جررررروان)61-9: 7331وتتيررررق برررراربرا ةرزيسررررن )

باإلضررامة إلررى مررول تصررنيف م ررارال التيكيررر إلررى م ررارال تيكيررر أساسررية، وأخررر  مركبررة 
 المعرمية، حيث تتشكل الم ارال المركبة من الم ارال األساسية.

( نمولجرراا أو شررك  تيصرريلياا، يوضررب م ررارال 97:7333وقررد أورد متحرري جررروان )
 ومستويال التيكير كما يلي:

 
 

 منوذج تفصيلى ملهارات ومستوايت التفكري
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وناته األساسيةع ألن ا وتمثل ال ندسة أحد اليروإ الم مة مي للم الرياضيال وأحد مك
تزّود الط إ بالم ارال األساسية الضرورية للحيا  العملية، كما أن ا تتضّمن جوانإ تعلم 
معرمية الزمة لي م جوانإ التعلم المعرمية المتضمنة بيروإ الرياضيال األخر  وتيسيرها. 

تيكير وتسالد دراسة ال ندسة مي زياد  قدرال الط إ العقلية، وتنمية أساليإ ال
االستداللي والمنطقي للمواقف والمشك ل، وتتيب اليرصة لعمل ايتشامال منفمة ومتتابعة 
تسالد للى تمثيل العالم المحيف وم مه، وتحليل المشك ل وحل ا، كما تطور الحس 
المكاني من خ ل لمل اإلنشاءال ال ندسية، والقياس، وتحويل األشكال ال ندسية 

حال والرموز والتجريدال، وردية األشياء الطةيعية مي صور  ومقارنت ا، وم م المصطل
 .(NCTM,1989) هندسية

 مهارات أساسية
 مثل

 ،تدعاءواالس ،املعرفة
 ،والتفسري ،االستيعابو 

 ،التطبيقو  ،املالحظةو 
 التلخيصو 

 مهارات مركبة

 مهارات فوق معرفية
 مثل

 ،ارابة ، واملتخطيطال
 تقييموال

 التفكري الناقد
 مثل

 االستقراء
 التقومي

 التفكري اإلبداعي
  مثل

 التخيل
 األصالة

 حل املشكالت
 مثل

 التحليل
 الرتكيب
 التقومي
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وتعد ال ندسة ب نوال ا المختلية مجال خصإ للتدريإ للى كييية استخدام أنماط 
التيكير مي الوصول إلى الحلول المطلوبةع ومن ثم م ن المضامين ال ندسية ل ا مميزال 

يإ، والقياس، واالستنتا  المنطقي، وكتابة الةرهان، خاصة مي تنمية الم حفة، والتجر 
ولل  من خ ل إدرا  الطالإ للع قال ال ندسية القائمة للى المسلمال والنفريال، 
ومحاولة تطةيق تل  المسلمال والنفريال مي ضوء ما هو معطى إلثبال المطلوإ. 

ل  ال ندسية الواقعية أو ويكتسإ الط إ أنماطاا متنولة للتيكير من خ ل النفر إلى النما
المدرسية، مقد يكتسإ م ارال التيكير الت ملي، أو الناقد، أو البصر ، أو اإلةداليع 
وجميع ا م ارال م مة مي تعليم المضامين ال ندسية المختلية وتعلم ا)ليانة 

،كما تعد ال ندسة من ضمن األدوال التي تحدد الط إ اللين سيستمرون مي (6116،
، 6117اضيال لن أولئ  اللين ييضلون دراسة مواد دراسية أخر )األمين، دراسة الري

663 .) 
للى أن ال ندسة & Moore,1997)(Massonكما يدكد كل من ل ماسون ومورل 

م مة وأساسية مي م م الط إ للرياضيال، إلا ما تم مرالا  بعض العوامل، مثل نمول ل 
طالإ، أ  المستو  الل  يقع ميه الطالإ، مان هيلل، الل  يحدد مستو  الي م الخاص بال

والقدر  للى التيكير المنطقي، واستيعاإ المعرمة ال ندسيةع ول لا ييترض  لمان هيلل أن 
 التيكير ال ندسي لد  الط إ يمّر ةخمسة مستويال هرمية

ويعد التعرف للى مستويال التيكير ال ندسي من ِقةل المعلمال أمراا م مًّا مي اختيار 
وأساليإ التدريس المناسبة، وكلل  الوسائل التعليمية المستخدمة، باإلضامة إلى طرل 

 مرالا  تل  المستويال لند ةناء االختبارال المختلية.
 مشكلة البحث وأسئلته:

تعّد ال ندسة من اليروإ األساسية مي الرياضيالع  لما ل ا من تطةيقال م مة مي 
من أيثر مروإ الرياضيال التي يواجه تدريس ا العديد  الحيا  اليومية للط إع إال أن ا تعدّ 

من الصعوبال والعقبال مي جميع مراحل التعليم، وقد كشيل العديد من الدراسال أن من 
أسباإ هل  الصعوبال تجاهل التيكير ال ندسي لد  الط إ مما يسةإ لائقاا حقيقياا مي 

 ا لتطوير قدرال الط إ وم ارات م تعلم م، ويعّد نمول  لمان هيلل للتيكير ال ندسي مدخ
مي تعلم ال ندسةع وقد كشيل بعض الدراسال لن ضعف مستويال التيكير ال ندسي 

(، 6117بصية لامة لد  الط بيي مراحل التعليم العام بالوطن العربي، كدراسة، م د )
 (.6171( لةد الحميد )6117سالم )

واط ل را للرى طررل  -ياضيال مي تدريس الر  –ومن خ ل خةر  الباحثة العملية
تيكير الطالبال أثناء حل ن للمسائل ال ندسرية المختليرة، تةرين لردم قردر  لالةيرة الطالبرال 

بمقارنة األشكال ال ندسرية طبقراا لخواصر ا والع قرال ةرين مكونات را، حرل بعرض  مالقياللى 
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ض المشرررك ل ال ندسرررية باسرررتخدام بعرررض المعلومرررال وخصرررائص األشررركال، ايتشررراف بعررر
الخصررائص ألشرركال هندسررية معينررة لمليرراا، وتعمرريم هررل  الخصررائص للررى مجمولررة مررن 
األشرركال، التعرررف للرري بعررض الجمررل الرياضررية ومعكوسرر ا ... إلرر ، ممررا أثررر سررلباا للررى 
تحصيل ن الدراسي مي الرياضريال لامرة وال ندسرة بصرية خاصرة،مما دمرع الباحثرة إلجرراء 

لرد  طالبرال المرحلرة المتوسرطة مري  يرر ال ندسريهلا البحث للتعررف للرى مسرتويال التيك
 المملية العربية السعودية مي ضوء نمول  لمان هيلل.
 ويمكن صيالة مشكلة البحث مي السدالين التاليين: 

ما المستويال اليعلية للتيكير ال ندسي لد  طالبال المرحلة المتوسطة مي  -1
 المملية العربية السعودية؟

ثالث( للى مستويال التيكير  -ثاني –سي )أولما أثر اخت ف الصف الدرا -2
 ؟ال ندسي لد  طالبال المرحلة المتوسطة مي المملية العربية السعودية

 مرضا البحث:
 يختةر البحث مد  صحة اليروض التالية:

يصل لالةية طالبال المرحلة المتوسطة إلى مستو  التمكن مي أدائ ن للى  -1
 مقياس التيكير ال ندسي ليان هيل.

( ةين متوسطال درجال الطالبال 1.19مرول دالة إحصائيا لند مستو ) توجد -2
مي الصيوف المتوسطة الث ث للى مقياس التيكير ال ندسي ليان هيل، ترجع 

 إلي متمير الصف الدراسي.
 أهداف البحث:

 ي دف البحث إلى: 
التعرف للى المستويال اليعلية للتيكير ال ندسي مي ضوء نمول  مان هيل لد   -

 بال المرحلة المتوسطة مي المملية العربية السعودية.طال
الثالث( للى  –الثاني –دراسة مد  ت ثير اخت ف الصف الدراسي )األول -

مستويال التيكير ال ندسي لد  طالبال المرحلة المتوسطة مي المملية العربية 
 السعودية.
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 أهمية البحث:
 يكتسإ البحث الحالي أهميته من كونه:

معلمي ومعلمال الرياضيال إلى أهمية التعرف للى مستويال يوجه أنفار  -
التيكير ال ندسي لط ة م مما يسالدهم مي اختيار األنشطة التدريسية والوسائل 

 المناسبة لمستو  التيكير ال ندسي لد  الط إ.
يسالد القائمين للى إلداد وت ليف اليتإ الدراسية من خ ل إلاد  النفر مى  -

يال بالمرحلة المتوسطة، وتعديل وتطوير هلا المحتو  بشكل محتو  كتإ الرياض
 يتناسإ مع المستويال اليعلية للتيكير ال ندسي لد  الطالبال مي هل  المرحلة.

ييتب مجاالا أمام الباحثين مي مجال المناهج وطرل التدريس، من خ ل تقديم  -
ستقةلية بعض التوصيال والمقترحال التي قد تيتب مجاالا لدراسال وبحوث م

 لتطوير تدريس الرياضيال مي المرحلة المتوسطة. 
 حدود البحث:

 اقتصر البحث للى الحدود التالية:
للتيكير ال ندسي التالية: المستو   الحدود الموضولية: مستويال لمان هيلل -

والمستو   (،Analytic Level)والمستو  التحليلي  (،Visual Level)البصر  
ليون ا م ئمة  (Deductive LevelInformal)االستداللي لير الشكلي

للرياضيال المدرسية بالمرحلة المتوسطة، ولل  للى لينة من طالبال المرحلة 
 المتوسطة.

 .مدارس التعليم العام الحكومية للةنال بمدينة الرياضالحدود المكانية  -
 هر(.7099/7096)العام الدراسي  الحدود الزمانية: -

 مصطلحال البحث:  
  ال ندسيالتيكير Geometrical thinking هول شكل من أشكال التيكير أو :

النشاط العقلي الخاص بال ندسة، الل  يعتمد للى مجمولة من العمليال العقلية، 
متمثلة مي قدر  الت ميل للى القيام بمجمولة من األنشطة الخاصة بكل مستو  من 

واالستدالل لير الشكلي، مستويال التيكير ال ندسي التالية: التصور، والتحليل، 
(، وتعرمه الباحثة ب نه: نشاط لقلي مرتبف 769، 6119والتجريد)شحاتة والنجار،  

بمجال ال ندسة، يتمثل مي قدر  الطالبة للى القيام بمجمولة من اإلجراءالع لحل 
المشك ل ال ندسية مي ضوء مستويال لمان هيلل للتيكير ال ندسي، والمحدد  مي 

 هلا البحث.
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قاس إجرائيا بالدرجة التي تحصل للي ا الطالبة مي مقياس التيكير ال ندسي المستخدم وي
 ل لا المرض.

 اإلطار النفر  والدراسال السابقة:
 ل للتيكير ال ندسي:Van Hielنمول  ل

مي السنوال األخير  مكانته مي تعليم أساليإ التيكير  Van Hieleلقد أخل نمول  
كير ال ندسي خاصة لد  المتعلمين مي مختلف المراحل وتقييم ا بصية لامة، والتي

الدراسية، حيث يعّد هلا النمول  من األلمال الم مة التي ألقل الضوء للى مستويال 
التيكير ال ندسي وأهم خصائص ا، وقد القى اهتماماا كةيراا لد  الم تمين ةتعليم ال ندسة 

ا لتقويم المقررال ال  ندسية من جانإ، وتقدير مستويال وتعلم ا، اللين اتخلو  محكًّ
 (.6171التيكير ال ندسي اليعلية لد  المتعلمين من جانإ آخر)لةد الحميد، 

وقد حّدد لمان هيلل خمسة مستويال رئيسة للتيكير ال ندسي، وهي: المستو  
البصر ، المستو  التحليلي، مستو  االستدالل لير الشكلي، مستو  االستدالل الشكلي 

 ستداللي المجرد اليامل. وهل  المستويال متسلسلة ومتتابعة.والمستو  اال
 :Visual Level"لأوالا: المستو  البصر  

سّمى هلا المستو  بمستو  التعرف للى الشكل أو المستو  التم يد ، ويتحدد بقدر  يُ 
الطالإ للى م حفة الشكل ال ندسي دون أن يدر  خواصه، أو الع قال القائمة ةين 

ب لا يستطيع أن يرسم صور  شاملة مي لقله ليشياء واألشكال لن طريق مكوناتهع و 
استخدامه لحاسة البصر. مالنفر  الشاملة للشكل، والتمعن بصريًّا ميه ُتترجم إلى إشارال 

ع 6110)لةيد،تحمل صور  ليشكال، ممث ا الشكل مستطيلع ألنه يشبه الباإ
 (.6170ع أةو لقيل،6111محمد،

ي المستو  األول هي األشكال، وكيف تةدو، حيث يقوم الطالإ ةتمييز ولاية التيكير م
وهو طريقة مشاة ة لنفرية الجشتالل مي تناول  –األشكال وتسميت ا ةناء للى مف رها 

األشكال. والمف ر هو المسيطر مي هلا المستو ع وبالتالي يمكن للمف ر أن يتيول للى 
درجة، بحيث يف ر ° 09نا ة دار  المربع صيال الشكل. وللى سةيل المثال، إلا ما قم

بشكل لامود ع ملن يةدو مربعاا بالنسبة للط إ اللين يقعون مي مستو  التيكير 
 (. Van de Walle,2001)األول
 

 لAnalytic Levelثانياا المستو : التحليلي ل
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 "The aspect of Geometry"سّمى لمان هيلل هلا المستو  بمف ر ال ندسة   
ل الطالإ األشكال ال ندسية للى أساس مكونات ا، والع قال ةين تل  المكونال مييه يحل

ا، سواء للى مستو  خواص الشكل الواحد، أو خواص األشكال  دون ربط ا ةبعض ا بعضا
والشكل هنا (. 6170ع أةو لقيل،6171ع أةوزينة ولباةنة،6111)محمد،المختلية

ئة أو صور ، ولين ال يستطيع م م بالنسبة له مجمولة من الخواص، وليس مجرد هي
التعاريف التي ُتعطى ليشكال أو استيعاة ا، وال يمّيز ةين الشروط الضرورية واليامية ل ا. 

تعريف شكل ما، ممن المتوقع أن يقوم الطالإ مي هلا المستو  بسرد كل الصيال ولند 
 (.Vojkuvkova, 2012;6110لةيد، ) التي يعلم ب ن الشكل يمتلي ا

ة التيكير مي المستو  الثاني، هي تصنييال األشكال، وليسل األشكال منيرد  مي ولاي
حّد لات ا.ومن المرجب أن الطالإ مي هلا المستو  قادر للى لكر جميع خصائص 
المربع، والمستطيل، ومتواز  األض إ دون إدرا  أن ا مجمولال مرلية من بعض ا، أو أن 

ستطي ل متوازيال أض إ، ويستطيع ايتشاف جميع المربعال مستطي ل، وجميع الم
 Van de)بعض الخصائص تجريةيًّا،وتعميم تل  الخصائص للى األشكال المشاة ة 

Walle,2001) . 
 لInformal Deductive Levelثالثاا المستو : االستداللي لير الشكلي ل  

، "Essence of Geometry"أطلق لمان هيلل للى هلا المستو  جوهر ال ندسة
حيث يتمّكن الطالإ ميه من تيوين الع قال المتداخلة من الخصائص مي الشكل الواحد، 
ممث ا )مي الشكل الربالي إلا كانل األض إ متوازية، مالزوايا المتقاةلة تيون متساوية(، 
وكلل  ةين األشكال، ممث ا )المربع مستطيلع ألنه يحمل جميع خصائص المستطيل(ع 

. ويستطيع (6170ع أةو لقيل،6111)محمد، للى م م التضمين  ويكون الطالإ قادراا
تحديد الشروط الضرورية واليامية من مجمولة خصائص مقدمة لتحديد نوإ الشكل، 

أةو زينة وكلل  يمكنه أن يستدل للى خاصية ما ةدون حاجة للةرهان المنطقي )
 .(6110علةيد،6171ولباةنة،

صيال األشكال، حيث يكون الطالإ هنا قادراا ولاية التيكير مي المستو  الثالث، هي 
للى التيكير مي صيال األشكال ال ندسية، وتطوير ل قال ما ةين هل  الصيال من خ ل 
توفيف منطق لإلا .....م نل لإلا كان الشكل مربعاا، م ن جميع زوايا  قائمةل. ويستطيع 

ون األدلة حدسية أيثر من القيام باالستدالل لير الشكلي حول األشكال وصيات ا، وقد تي
كون ا مةنية للى االستدالل بقو ، إال أن هنا  إدراياا ب ن الحجة المنطقية مقنعة، ولين 

 Van de)اإلدرا  الحقيقي لةنية االستدالل الشكلي ال تف ر مي هلا المستو  

Walle,2001.) 
 ل:Formal Deductive Levelرابعاا المستو : االستداللي الشكليل  
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 Insight"لمان هيلل للى هلا المستو  مستو  التعمق مي نفرية ال ندسة وُيطلق

Into The Theory of Geometry" ومي هلا المستو  يستطيع الطالإ أن ييكر .
نفريًّا، ويقوم ةةناء ةراهين حقيقية )أصيلة( باستخدام متتابعة من التقارير التي تةرر 

ي المجرد، كما هو معروف ومستخدم مي إثبال منطقيًّا، ويتمّكن من م م االستدالل المنطق
النفريالع إل يمكن للطالإ أن يكتإ ةرهاناا قائماا للى الرموز ال ندسية، ويستبعد الشروط 
لير الضرورية أو اليامنة مي ةرهنة مس لة هندسية، كما يستطيع المتعلم مي هلا 

ع محمد، 6117، )سالمالمستو  أن يي م دور كل من التعريف، والمسلمة، والنفرية 
 (.6170ع أةو لقيل، 6171ع أةوزينة ولباةنة، 6111

ولاية التيكير مي المستو  الرابع، هي الع قال ما ةين صيال األشكال ال ندسية. 
ولندما يصل الطالإ إلى هلا المستو ، مسيكون قادراا للى بحث ما هو أبعد من صيال 

ية ترتيز للى أقل لدد ممكن من الشكل، حيث يةدأ ة درا  أهمية وجود منفومة منطق
االمتراضال، والتي يمكن اشتقال المزيد من الحقائق من ا. ويستطيع التعامل مع النقاشال 
صدار االستنتاجال ةناء للى المنطق أيثر من  التجريدية حول الصيال ال ندسية، وا 

 . ((Van de Walle,2001الحدس 
 ل:Rigor Levelلاالستداللي المجرد اليامل خامساا المستو :  

 "Scientific Insight Intoل أسما لمان هايلل بالتعمق العلمي مي ال ندسة 

Geometryوهو أرقى مستويال التيكير ال ندسي. ومي هلا المستو  يمكن للطالإ م م ل
طةيعة النفم ال ندسية المختلية، وأسس ا، والمقارنة ةين ا ةدرجة لالية من الدقة، ويكون 

ور المنطق، والطرل المختلية للةرهان وأسانيد  مي المنطق الشكلي، للى ولي وم م لد
ا للى مسلمال سةق  كما يستطيع استنتا  نفريال مي مختلف األنفمة ال ندسية، معتمدا
جراء لمليال مقارنة ةين تل  المسلمالع اليتشاف مسلمال جديد   له معرمت ا، وا 

 (.6170ع أةولقيل،6111ع محمد، 6110)لةيد،
لتيكير مي المستو  الخامس، التعامل مع ال ندسة ةوصي ا نفاماا ةدي يًّا. ومي ولاية ا

أللى مستويال التيكير ال ندسي، يصبب محور االهتمام هو األنفمة الةدي ية، حيث 
يستطيع الطالإ إدرا  االخت مال والع قال ما ةين األنفمة الةدي ية المختلية من خ ل 

لمستو  اليكر  العام لطالإ متخصص مي دراسة ال ندسة، االستدالل الشكليع وهلا هو ا
 (. (Van de Walle,2001ةوصي ا أحد مروإ العلوم الرياضية

 العوامل المدثر  للى تطور مستويال التيكير ال ندسي لد  الط إ:
لم ينجب تدريس ال ندسة مي تحقيق أهدامه المنشود  حتى اآلن، ومازال العديد 

بال مي تعلم ال ندسة المدرسيةع مما يدد  إلى ضعف مي من الط إ يواج ون صعو
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التحصيل الدراسي، وتيوين اتجاهال سلةية تجاه ا، هلا باإلضامة إلى أن إجابات م التي 
يةدون ا تسير لن اإلهمال التام لعملية التيكير المنطقي، واستف ار النفريال ةدون إدرا  

 (.6117لمعناها )م د، 
لمقةلين للى المراحل الدراسية المتوسطة يتواجدون مي ومن المرجب أن الط إ ا

المستويين البصر  والتحليلي )أ  المستويين األول والثاني( من التيكير ال ندسيع للل  
الةد أن ت دف الةرامج التعليمية للمرحلة المتوسطة إلى تومير األنشطة الدراسية التي 

ا ع من أجل التقدم للمستو  الثالث من تشجع الط إ للى تطوير م ارال التيكير واالستنت
 Ontario Ministryمستويال التيكير ال ندسي، وهو مستو  االستدالل لير الشكلي )

of Education,2008.)  ويجإ للى المعلم أن يرالي لند تدريس ال ندسة مي
المرحلة المتوسطة، االنتقال التدريجي من المعالجة الحدسية لمياهيم ال ندسة، إلى 

عالجة التجريةية، وأن ينمي مي الطالإ تقدير األسس المنطقية للتركيإ الرياضي، الم
 (.7330وم م ا، ومعرمة طةيعة الةرهان الرياضي والتدريإ لليه )خضر، 

وقد كشيل بعض الدراسال لن ضعف مستويال التيكير ال ندسي لد  الط إ، 
ويال التيكير ال ندسي (، التي هدمل إلى التعرف للى مست6171كدراسة لةد الحميد)

لد  ط إ المرحلة اإللدادية، وتوصلل إلى أن نسبة الط إ مي كل من المستويال 
(، %91‚1األول، والثاني، والثالث من مستويال التيكير ال ندسي للى الترتيإ: )

(، مي حين لم يصل أ  من الط إ إلى المستويين الرابع %71‚1(، و)%99‚6و)
( إلى أن مستويال تيكير معفم الط إ مي 6117اسة م د)والخامس. كما توصلل در 

ا مي ضوء نفرية لمان هيلل، حيث ةلمل نسبة الط إ  الصف الثالث اإللداد  متدنية جدًّ
( لن 6117(، وكلل  كشيل دراسة سالم)%31‚96مي المستويين األول والثاني تقريباا )

  ط إ المرحلة األساسية وجود تدنٍّ ملحوظ مي تطور مستويال التيكير ال ندسي لد
 العليا بمحامفة جرش.

ويدكد كثير من الباحثين مي مجال تعليم الرياضيال للى أن االتجاهال السلةية 
نحو ال ندسة من جانإ الط إ، ترجع إلى طريقة لرض ال ندسة مي لرمة الصف، التي 

ة، مثل التيكير ينبمي تمييرها بحيث تسالد الط إ للى استخدام أساليإ التيكير المختلي
 (.     6179الت ملي، والتيكير الع قي، والتيكير الناقد )حمز ، 

ويعتقد لمان هيلل أن أةرز الصعوبال مي تعلم ال ندسة تعود إلى لرض 
المعلمين للمياهيم ال ندسية بطريقة لير مناسبة للقدرال العقلية للط إ، مثل تقديم م 

من المستو  اليعلي للط إع مما يجعل موضولال هندسية مي مستو  تيكير أللى 
لملية التدريس ضباةية، ويتولد لد  الط إ الش  مي قدرت م للى التعلمع وقد يقود لل  

 (.Van Hiele,1999إلى ف ور اتجاهال سلةية نحو تعلم ال ندسة )
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( أن الصعوبال التي تواجه الط إ مي تعلم ال ندسة، 6111وقد لكر سليمان) 
د الممارسال التدريسية لن الطرل العملية التي تعزز الخةرال اليدوية، تعود إلى اةتعا

ولدم االستياد  من التوج ال الحديثة مي تدريس ال ندسة، مثل الحس ال ندسي وما 
يستدليه من م ارال التجريإ، والبحث، والم حفة، وااليتشاف،  ولدم ربف الةنية 

( للى أن 6110الحياتية. كما أيد التودر  )ال ندسية ةواقع الط إ، وحاجات م، وخةرات م 
الصعوبال التي يواج  ا الط إ أثناء تعليم ال ندسة تعود إلى امتقار الممارسال 

 التدريسية ليساليإ التي تنمي م ارال التيكير لدي م.
وتر  الباحثة أن امت   المعلم للمعرمة العلمية اليامية بالمحتو  ال ندسي، دون 

لتدريس اليعالة، تجعله يواجه لقبال مي تدريس بعض المواضيع ال ندسية، إدرا  لطرائق ا
وقد ييشل مي تطوير مستويال التيكير ال ندسي لد  ط بهع للل  م ن تدريس ال ندسة 
بطريقة مّعالة يتطّلإ من المعلم معرمة كييية تطور مستويال التيكير ال ندسي لد  ط بهع 

ال التي تعترض م أثناء التعامل مع المسائل من أجل مسالدت م للى تخطي الصعوب
( لن ضعف ارتباط أساليإ تدريس معلمي 6119ال ندسية. وقد كشيل دراسة )الحربي، 

الرياضيال مي المرحلة المتوسطة بمستويال لمان هيلل للتيكير ال ندسي، كما كشيل 
وز نسبة الدراسة لن ضعف خةرال المعلمين بالنفريال الحديثة للتدريس، إل لم يتجا

 .  %71المعلمين اللين سمعوا ةنفرية مان هيل 
( استقصاء ماللية نمول  مان هايل لتدريس 6119دراسة بصر )كما تناولل 

ال ندسة مي التحصيل الدراسي ونمو التيكير ال ندسي لد  طالبال الصيين الثاني والثالث 
لد  نتائج من ا لدم  بالمرحلة المتوسطة مي المدينة المنور . وقد توصلل الدراسة إلي

وجود مرول لال داللة إحصائية ةين متوسطي درجال طالبال المجمولتين التجريةية 
والضابطة مي كل من التحصيل الدراسي ومستويال التيكير ال ندسي، كما توصلل الدراسة 
 إلي وجود أثر دال إحصائي لمتمير مستو  الصف الدراسي للى التحصيل الدراسي مقف.

رتقاء بمستو  التيكير ال ندسي لد  الط إ، ينبمي للى المعلم أن يعمل ومن أجل اال 
ملون ا نحو الموضولال للى تصميم األنشطة اليامية، وتحويل االتجاهال السلةية التي يح

ال ندسية إلى اتجاهال إيجاةية، ولل  لن يكون ممكناا دون المعلم المدرإ للى هل  
(، التي 6116(. وقد أيدل لل  دراسة العبسي )6111المستويال )أةولوم والعجلوني، 

هدمل إلى معرمة األثر الل  يحدثه تدريإ معلمي الرياضيال للصف السابع األساسي للى 
ل التيكير ال ندسي مي تحصيل طلةت م مي ال ندسة، وتطور مستويال تيكيرهم مستويا

ولتحقيق هدف الدراسة، قام الباحث ة لداد ةرنامج  .ال ندسي واتجاهات م نحو ال ندسة
كما ألّد ، "تدريةي خاص بمستويال التيكير ال ندسي بااللتماد للى نمول ل مان هيل

ا التجاهال الط إ نحو ال ندسة. اختباراا تحصيليًّا، واختباراا مي ا لتيكير ال ندسي، ومقياسا
وقد أف رل نتائج الدراسة أن هنا  مروقاا لال داللة إحصائية لصالب المجمولة التجريةية 
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مي كل من االختبار التحصيلي، ومستويال التيكير ال ندسي، واالتجا  نحو ال ندسة، ومي 
( إلى النتيجة لات ا مي جدو  6111ي )السيال لاته توصلل دراسة أةي لوم والعجلون

 الةرامج التدريةية لمعلمي الرياضيال للى مستويال التيكير ال ندسي.
وقد لكر لمان هيلل أن التطور مي مستويال التيكير ال ندسي يعتمد للى التدريس     

أيثر من التماد  للى العمر أو النضج الةيولوجي للمتعلم، وأن الممارسال التدريسية 
ا من يم كن أن تعزز أو تعول هلا التطورعللل  الةد أن تشتمل للى تسلسل لينشطة ةدءا

لمستويال الط إع  المرحلة االستيشامية،والةناء التدريجي للمياهيم،واستخدام لمة مناسبة
 (.Van Hiele, 1999لتسالدهم للى دمج ما تعلمو  مع خةرات م السابقة)

تباط الي م باللمة التي تقدم ة ا الماد  العلمية، وكلل  الةد من ت ييد القول للى ار  
وأن الي م هو األساس الل  ُيةنى لليه التدريس اليعال، مالعرض اللمو  مي ال ندسة 
م مع ألنه يم د الطريق لجعل الطالإ يتصور الشكل ال ندسي الل  يتعامل معه، ميكّون 

 (.6113صور  بصرية تسالد  للى الي م )المولى، 
تخدام النمررال  ال ندسرررية المحسوسررة والرسررومال وبررررامج اليمةيرروترع يسرررتطيع وباسرر     

الطرر إ أن يتعرراملوا ةنشرراط مررع المواضرريع ال ندسررية. ومررن خرر ل التيالررل مررع األشرركال 
ال ندسررية للررى اليمةيرروترع يتحّسررن لرردي م التصررور البصررر  واالسررتدالل. وبوجررود أنشررطة 

 إ ايتشررراف الع قرررال ال ندسرررية)محمد، جيرررد ، ووسرررائل تعليميرررة مناسبة،يسرررتطيع الطررر
وقد أثةل العديد من الدراسال أن اسرتخدام الحاسروإ وبرامجره التعليميرة الحديثرة  (.6111

مي تدريس موضولال ال ندسة له دور مي تنمية م رارال التيكيرر ال ندسري لرد  الطر إ، 
دريس ال ندسةع ( التي أثةتل ماللية استخدام السةور  التياللية مي ت6179كدراسة حسن)

وكررررررلل  دراسررررررة جررررررومن ،لتنميررررررة التيكيررررررر ال ندسرررررري لررررررد  ت ميررررررل المرحلررررررة اإللدادية
(Guven,2012)، الترررري توصررررلل إلررررى مالليررررة ةرمجيررررة مرررري ال ندسررررة للررررى التحصرررريل

ومسررتويال التيكيررر ال ندسرري لررد  طرر إ الصررف الثررامن األساسرري، ودراسررة شانجوسررون  
تري أثةترل مالليرة ةرمجيرة متعردد  الوسرائف ال (،Chang, Sung & Lin , 2007والين )

 ومةنية ومق نمول  لمان هيلل مي تنمية مستويال التيكير ال ندسي.
 &Ruthven, Hennessy)وقد أشار رت ومن وهنسي وديني  

Deaney,2005)  إلى أن الةيئة التياللية التي يومرها ةرنامج(GSP)  تحّيز الط إ للى
للط إ  GSP)قال ال ندسية. حيث يتيب ةرنامج )الحدس والتخمين، واستيشاف الع 

ةناء أشكال هندسية دقيقة، والتعامل مع ا بشكل تياللي، كما يسالد للى تطوير م ارال 
 التيكير حول األشكال ال ندسية وخصائص ا.

كما أثةتل العديد من الدراسال معالية هلا الةرنامج مي تطوير م ارال التيكير 
التي هدمل إلى استيشاف إمكانية تحسين  ،(Meng& Idris, 2012)ال ندسي، كدراسة 
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التيكير ال ندسي والتحصيل لد  الط إ مي ال ندسة الصلبة، من خ ل التدريس القائم 
، (GSP) للى مستويال لمان هيلل، وباستخدام األدوال اليدوية وبرمجية الراسم ال ندسي

موا من مستويال لمان هيلل الدنيا وأف رل النتائج أن جميع المشاركين مي الدراسة تقد
إلى وجود ل قة  (2008Abumosa,)إلى المستويال العليا. كما توصلل دراسة 

ومستويال لمان هيلل (GSP)ارتباطية موجبة ةين استخدام الةرمجية الحاسوبية التياللية 
 حيث تتيب الةرمجية للط إ والمعلم مرصة التركيز للى الم مال االستيشامية. 

ب مما سةق، أن ممارسال التدريس تعد لام ا بال  األهمية مي نمول  ويتض
لمان هيلل، م و المسئول لن انتقال الط إ من مستو  إلى آخر. وهلا االنتقال ال يتم 
نما نتيجة للخةرال  نتيجة للنمو الةيولوجي، كما هو الحال مي مستويال ةياجيه، وا 

من ضرور  تعريف المعلمين بمستويال لمان  التعليمية الناتجة من التدريسع للل  الةد
هيلل للتيكير ال ندسي، وبمراحل التعلم الضرورية النتقال الط إ من مستو  تيكير إلى 
آخرع مما يسالد المعلمين للى القيام بعملية التدريس بشكل مّعال، ومعرمة مستو  

 دسي جديد. التيكير الل  وصل إليه ط ة م، والةناء لليه قةل شرح أ  موضوإ هن
 الدراسال السابقة:

توجد العديد من الدراسال التي تقّصل أثر التدريس ومق هلا النمول  مي تنمية      
 Abdullah &Zakariaمستويال التيكير ال ندسي ومتميرال أخر ، كدراسة

التي أثةتل أن النمول  التدريسي القائم للى مستويال لمان هيلل للتيكير ،((2013
  مّعال مي تنمية مستويال التيكير ال ندسي لد  ط إ المرحلة الثانوية، ال ندسي نمول

(، التي أثةتل ماللية نمول  لمان هيلل مي زياد  التحصيل 6113ودراسة )منصور، 
وتنمية التيكير ال ندسي نحو مستويال لليا من التيكير لد  الط إ مي مدارس المل  

 لةد هللا الثاني للتميز. 

ا 6111) دراسة تميمي وكلل          (، التي هدمل إلى تحديد أثر تدريس الرياضيال ومقا
الستراتيجية لمان هيلل مي التحصيل وتنمية التيكير ال ندسي لد  طلبة المرحلة المتوسطة 
مي المملية العربية السعودية، وقد أف رل نتائج الدراسة أن هنا  مروقاا لال داللة إحصائية 

ستويال التيكير ال ندسيع لصالب المجمولة التجريةية. كما مي كل من التحصيل،  وم
( إلى ماللية التدريس 6110(  والنييش)6119توصلل نتائج دراسة ك  من أةو لصبة)

ا لنمول  لمان هيلل مي التحصيل وتنمية مستويال التيكير ال ندسي، كما توصلل نتائج  طبقا
ا لنمول  لمان ه6111دراسة )محمد،  يلل المستخدم مي تدريس ال ندسة للى ( تيوقاا واضحا

الطريقة التقليدية، حيث تيّول ط إ المجمولة التجريةية للى ط إ المجمولة الضابطة 
إلى حدوث  (King,2002)مي كل من التحصيل واالتجا  نحو ال ندسة، وكلل  توصل كينج 
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ةرنامج تدريسي تطور مي نمو تيكير الط إ مي ال ندسة مي المرحلة االةتدائية، من خ ل 
 قائم للى نمول  لمان هيلل مي موضولال المثلثال واألشكال الربالية.

وقد كان ل لا النمول  أثر بال  األهمية مي تنمية قدرال الط إ مي كتابة الةرهان       
( إلى ماللية استراتيجية (Tubridy,1992الرياضي، مقد توصلل دراسة توبرايد 

لمان هلل للتيكير ال ندسي، ت دف إلى تحسين قدر  ط إ  تدريسية قائمة للى مستويال
المرحلة الثانوية للى كتابة الةرهان ال ندسي. وقد أف رل النتائج تيول المجمولة 
التجريةية مي كتابة الةرهان ال ندسي لن تل  الضابطة التي درسل بالطريقة 

النمول  مي تنمية ( ماللية 6117التقليدية.ومي السيال نيسه أثةتل دراسة )ليانة، 
بعض م ارال الةرهان ال ندسي )رسم المس لة، وتحديد المعطيال والمطلوإ، واختبار مير  
جراء لمل للى الرسم مي ضوء اليكر   الحل المناسبة للوصول إلى المطلوإ وتحديدها، وا 

 العامة للحل(.
 الطريقة واإلجراءال: 

 من ج البحث: 
ن ج الوصيي، والل  يعتمد للى دراسة الفاهر  كما التمد البحث مي إجراءاته للى الم  

ا، ويعةر لن ا تعةيراا كميًّا لتوضيب مقدارها، أو  ا دقيقا توجد مي الواقع، وي تم ةوصي ا وصيا
كيييًّا لةيان خصائص ا، وهو مرتبف منل نش ته ةدراسة المشك ل المتعلقة بالمجاالل 

لدراسال اإلنسانية حتى اآلن )لدس، اإلنسانية، وما يزال هو األيثر استخداماا مي ا
 (6170ولةيدال، ولةدالحق، 

 مجتمع البحث ولينته:
يتيون مجتمع البحث من جميع طالبال المرحلة المتوسطة بمدارس التعليم العام 

( 33630، والبال  لددهن)لاصمة المملية العربية السعودية الحكومي بمدينة الرياض
( طالبة، مقسمة 911ةل  لدد أمراد العينة )( مدرسة،وقد 976طالبة،موزلة للى )

بالتساو  للى الصيوف الث ث، ةواقع مائة طالبة بكل صف ولل  بستة من المدارس 
 .المتوسطة بمدينة الرياض

 
 
 إلداد أدا  البحث وضبط ا: 

 تتمثل أدا  البحث مي مقياس التيكير ال ندسي لريان هيل ولضبف المقياس تم اتباإ اآلتي:
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  هدف هلا المقياس إلى قياس النمو المعرمي والتحصيل المقياس ووصيه:  ال دف من
( سداال من نوإ االختيار من متعدد،كل خمسة 69ال ندسي لد  الطالبال، و يتيون من )

الخمسة، وقد اقتصر البحث الحالي أسئلة تقيس مستو  من مستويال التيكير ال ندسي 
المستو  – المستو  التحليلي –  البصر  )المستو للى المستويال الث ثة األولى وهي 

( سداالا،  وقد حددل درجة واحد  ليل سدال مي 79، وتتضمن ))االستداللي لير الشكلي
حالة اإلجابال الصحيحة،وصير مي حالة اإلجابال الخاطئة،وبلل  يكون المجموإ لدرجال 

 ( درجة.79المقياس)
 :ن الباحثين السعوديين إلةداء تم لرض المقياس للى مجمولة م تقدير صدل االختبار

 .رأي م، وتةين أن المقياس للى درجة مناسبة من الصدل.
 تم تطةيق المقياس للى لينة لشوائية من طالبال الصف الثاني حساإ ثبال المقياس:

من أجل الت يد من وضوح تعليمال المقياس وميرداته، طالبة  (93المتوسف ولددهن)
حيث ةل   لAlpha Cronbachل الثبال لأليا كرونباخوكلل  حساإ ثباته باستخدام معام

(، وهي قيمة مناسبة تدل للى أن المقياس يتمتع ةدرجة مناسبة من 13,1معامل الثبال)
 الثبال،تدهل للثقة به ك دا  للقياس.

  :قامل الباحثة ةتسجيل الزمن الل  استمرقته كل طالبة من طالبال تحديد زمن المقياس
ي اإلجابة لن أسئلة المقياس، وتم حساإ متوسف تل  األزمنة، العينة االستط لية م

( دقيقة، أ  ما يعادل حصة دراسية واحد  01ولليه تحدد الزمن ال زم للمقياس ةر )
 تقريباا.

 تنييل البحث:
بعد االنت اء من حساإ الخصائص السيكومترية لمقياس التيكير ال ندسي تم تطةيقره      

ل المرردارس المتوسررطة المختررار  خرر ل اليصررل الدراسرري األول للرى لينررة البحررث مررن طالبررا
هر، بمسالد  بعض الزمي ل، وبعد االنت اء من تطةيق المقيراس للرى 7099/7096لام 

 لينة البحث تم رصد الدرجال وجدولت ا لمعالجت ا إحصائيا.
 
 
 

 ث:نتائج البح
 نتائج اختبار اليرض األول: 
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تصل لالةية طالبال المرحلة المتوسطة إلرى مسرتو   ينص اليرض األول للى أنه ل       
 التمكن مي أدائ ن للى مقياس التيكير ال ندسي ليان هيلل

وللتحقررق مررن مررد  صررحة هررلا اليرررض تررم حسرراإ التيرررارال والنسررإ المئويررة والترايميررة 
لدرجال طالبال المرحلة المتوسرطة مرى مقيراس التيكيرر ال ندسرى، ويوضرب الجردول الترالى 

 ل : نتائج ل
 ( 7جدول )

 التيرار والنسإ المئوية والترايمية لدرجال طالبال المرحلة المتوسطة مي
  مقياس التيكير ال ندسي ليان هيل  

 النسبة الترايمية النسبة المئوية التيرار مئال الدرجال
 %91.61 %91.61 779 (9 –من )صير

 %30.61 %01.11 707 (71 -6من )
  %711 %79.99 06 (79 -77من )

 - %711 911 المجموإ
 ويتةين من النتائج المتضمنة مي الجدول الساةق اآلتي: 

( للرررررى درجرررررال تترررررراوح %91.61( طالبرررررة وبنسررررربة مئويرررررة )779حصرررررلل ) -
( درجرررررال، ومعنرررررى للررررر  أن هررررردالء الطالبرررررال لرررررم يتجررررراوزن 9ةرررررين )صرررررير، 

المسرررتو  الثررراني مرررن مسرررتويال التيكيرررر ال ندسررري ليررران هيرررل وهرررو المسرررتو  
 لتحليلي.ا

( للرررررى درجرررررال تترررررراوح %01.11( طالبرررررة وبنسررررربة مئويرررررة )707حصرررررلل ) -
( درجررررال، وهررررى نسرررربة كةيررررر  نسررررةياا ترررردل للررررى ترررردن مسررررتويال 71،6ةررررين )

التيكيررررر ال ندسرررري لررررد  الطالبررررال لينررررة البحررررث، وتمثررررل تلرررر  النسرررربة أيةررررر 
نسرررربة مررررن لرررردد الطالبررررال. ومعنررررى للرررر  إن هرررردالء الطالبررررال لررررم يتخطررررين 

 التحليلي من مستويال التيكير ال ندسي.المستو  

( للرررى درجرررال تترررراوح ةرررين %79.99( طالبرررة وبنسررربة مئويرررة )06حصرررلل ) -
( درجرررة، ومرررن ثرررم م ررردالء الطالبرررال يقعرررن مررري المسرررتو  الثالرررث مرررن 79،77)

مسرررررتويال التيكيرررررر ال ندسررررري ليررررران هيرررررل وهرررررو المسرررررتو  االسرررررتداللي ليرررررر 
 الشكلي. 
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يتةرررين أن لررردد الطالبرررال ال تررري وصرررلن  مرررن خررر ل تحليرررل درجرررال الطالبرررال -
( 93درجررررة( كرررران ) 76مررررن درجررررة المقيرررراس أ  %31إلررررى درجررررة الررررتمكن )

( مررررررررررن لرررررررررردد %31.99( أ  أن )%76.61طالبررررررررررة وبنسرررررررررربة مئويررررررررررة )
( طالبرررة لرررم يصرررلن إلرررى مسرررتو  الرررتمكن الرررل  حددتررره 666الطالبرررال وهرررن )

 الباحثة.

 لبحث.ويتضب بالتالي لدم صحة اليرض األول من مروض ا 
 نتائج اختبار اليرض الثاني: 

توجد مرول دالة إحصائيا لند ينص اليرض الثاني من مروض البحث للى أنه ل
( ةين متوسطال درجال الطالبال مي الصيوف المتوسطة الث ث للى 1.19مستو )

 مقياس التيكير ال ندسي ليان هيل، ترجع إلي متمير الصف الدراسيل.
حة هرلا اليررض، ترم اسرتخدام تحليرل التبراين أحراد  االتجرا  وللتحقق من مرد  صر        

(ANOVA متوسرررف مررري –ثررراني –( ةرررين درجرررال طالبرررال الصررريوف الرررث ث )أول )ثالرررث
 مقياس التيكير ال ندسي، وتم التوصل إلى النتائج الموضحة مي الجدول التالي: 

 (6جدول )
 صيوف الث ث( ةين درجال طالبال الANOVAنتائج تحليل التباين األحاد  )

 الثالث( المتوسف مي مقياس التيكير ال ندسي ليان هيل –الثاني  –)األول 
 مصررردر
 التباين

 مجمررروإ
 المربعررال

 درجرررال
 الحررريررة

 متوسف
 المربعال

 قيمة )ف(
 المحسوبة

الداللررة 
 اإلحصائية

  79.13 6 97.96 ةريرررن المجمولرال
31,1 

اليرول لير 
 71.91 631 9671.93 خرررل المجمولرالدا دالة إحصائيا

 - 633 9603.39 المجموإ اليلي
 نه ال توجد مرول دالة إحصائيا ويتةين من النتائج المتضمنة مي الجدول السابق

ةين متوسطال درجال الطالبال مي الصيوف المتوسطة الث ث للى مقياس التيكير 
سي. وبالتالي يتضب لدم صحة اليرض ال ندسي ليان هيل، ترجع إلي متمير الصف الدرا

 الثاني من مروض البحث.
 تيسير نتائج البحث: 
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أف رل نتائج الدراسرة لردم وصرول لالةيرة طالبرال المرحلرة المتوسرطة والمتعلقرة 
( إلرررى مسرررتو  %31.99مقررردارها) ( طالبرررة وبنسررربة مئويرررة666بعينرررة البحرررث ولرررددهن)

ليران هيررل، حيررث كانرل درجررات ن للررى الرتمكن مرري أدائ رن للرري مقيرراس التيكيرر ال ندسرري 
 ال ندسريالمقياس متدنية بصية لامة، وخاصة مي المستو  الثالث من مستويال التيكير 

 وهو المستو  االستداللي لير الشكلي.
وقد يرجع لل  إلى الممارسال التدريسية لير المناسبة بالمرحلة المتوسطة والتي 

لرد  الطالبال،وكرلل  تنفريم  ال ندسرييرة التيكيرر ال تومر مناخاا صيياا م ئمرا لتشرجيع وتنم
محتررو  منرراهج الرياضرريال بصررية لامررة ومحتررو  ال ندسررة خاصررة مرري المراحررل الدراسررية 

مرى  تردريس ال ندسرة مريالمختلية، باإلضامة إلى قلة استخدام الوسائل التعليمية المناسبة 
 المرحلة المتوسطة. 

ثالرث( للري التيكيرر  –ثران  -ي) أولأما ميما يتعلق ةت ثير مستو  الصف الدراسر
ال ندسي لد  كل من الطالبال، مقد دلرل نترائج البحرث للرى لردم وجرود مررول لال داللرة 
إحصررائية ةررين متوسررطال درجررال  الطالبررال مرري الصرريوف المتوسررطة الررث ث للررى مقيرراس 

برال التيكير ال ندسي ليان هيل، مما يدل للى ثبال مستويال التيكيرر ال ندسري لرد  الطال
ولدم تطورها طوال سنوال الدراسة بالمرحلة المتوسطة، وقد يرجع للر  إلرى تنفريم محترو  
ال ندسررة ولرردم مرالررا  موضررولات ا لمسررتويال التيكيررر ال ندسرري اليعليررة لرردي م، وكررلل  
 الطرل والمداخل التدريسية المستخدمة مي تدريس الرياضيال مي تل  المرحلة الدراسية.

م(ع 611محمررررد ) البحررررث مرررري مجمل ررررا مررررع نتررررائج دراسررررال كررررل:وتتيررررق نتررررائج       
م(ع 6116م(ع العبسرررررررررررري)6110م(ع النيرررررررررررريش)6117م(ع ليانررررررررررررة )6117سررررررررررررالم)
والتري توصرلل جميع را إلرى تردن م(6179ع حسن)م(6171م(علةد الحميد)6119منصور)

مستو  التيكير ال ندسي لد  الط إ والطالبال بصية لامرة، كمرا تتيرق مرع نترائج دراسرة 
م( والتي توصلل إلري لردم وجرود أثرر دال إحصرائياا لمتميرر مسرتو  الصرف 6119ر  )بص

 الدراسي للي التيكير ال ندسي.
 
 
 

 توصيال البحث:
 مي ضوء النتائج التي توصل إلي ا البحث توصي الباحثة بما يلي:
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إلراد  النفررر مري محتررو  كترإ الرياضرريال بالمرحلرة المتوسررطة، وتعرديل وتطرروير  -1
بشررركل يتناسرررإ مرررع المسرررتويال اليعليرررة للتيكيرررر ال ندسررري لرررد  هرررلا المحترررو  

 الطالبال مي تل  المرحلة. 
ضرور  أن تتناسإ االختبارال التحصيلية مي الرياضيال لامرة وال ندسرة خاصرة  -2

مع المسرتويال اليعليرة للتيكيرر ال ندسري لرد  الطالبرال، وللر  لزيراد  دامعيرت ن 
 نحو دراسة الرياضيال.

ل ندسررري بمسرررتوياته المختليرررة مررري مقرررررال طررررل تررردريس تضرررمين التيكيرررر ا -3
الرياضرريال، وترردريإ طالبررال كليررال التربيررة والمعلمررال للررى االسررتياد  مررن تلرر  
المسررتويال مرري الترردريس، وكررلل  تنميررة التيكيررر ال ندسرري لررد  الطالبررال مرري 

 المراحل الدراسية المختلية.

 مقترحال البحث:
الحرررالي تقتررررح الباحثرررة إجرررراء البحررروث التاليرررة مررري إليمرررال الج رررد المةرررلول مررري البحرررث   

 المستقةل:
دراسة تتبعيه لمد  نمو مستويال التيكير ال ندسي لرد  الطالبرال مري الصريوف  -1

 الدراسية المختلية بمراحل التعليم قةل الجامعي. 
دراسرررة الع قرررة ةرررين األسرررلوإ التدريسررري المسرررتخدم مررري حصرررص الرياضررريال  -2

 لد  الطالبال مي المرحلة المتوسطة. ومستويال التيكير ال ندسي

دراسررة أثررر اسررتخدام بعررض طرررل واسررتراتيجيال الترردريس للررى تنميررة التيكيررر  -3
 ال ندسة واالحتياظ ةتعلم ال ندسة لد  طالبال المرحلة المتوسطة.
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 قائمة المراجع:
: المراجع العربية:  أوالا

 مي تدريس دخل المنفومى (:  ل استخدام الم6119ماطمة لةد الس م )، الحديد أةو
ل، الرياضيتنمية الم ارال األساسية والتيكير  ميوأثر   الرياضيال بالمرحلة االةتدائية

 رسالة دكتورا ، كلية التربية ةةورسعيد، جامعة قنا  السويس .
 (:  تدريس الرياضيال المعاصر  7336محمد للى ) ،أحمد، العطرونى، أةو العباس

 (، اليويل، دار القلم.9، ط)االةتدائيةبالمرحلة 
 (نفريال واستراتيجيال مي تدريس الرياضيال. لمان: دار 6170أةو لقيل، إةراهيم .)

 أسامة للنشر والتوزيع.
 (مناهج تدريس الرياضيال للصيوف 6171أةوزينه، مريدع ولباةنة، لةد هللا .)

 (. لمان: دار المسير .6األولى. ط)
 (معالية ةرنام6119أةولصبة، ن اية .) ج مقترح لتدريس ال ندسة مي زياد  التحصيل

وتنمية التيكير ال ندسي لد  طالبال المرحلة األساسية مي األردن. رسالة دكتورا ، 
 كلية الدراسال التربوية العليا، جامعة لمان العربية للدراسال العليا، األردن .

 (أثر تدريإ معلمي الرياضيال م6111أةولوم،خالدع والعجلوني، خالد .) ي األردن للى
مستويال التيكير ال ندسي مي تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي واتجاهات م نحو 

 .091 -013(، 0،  )9ال ندسة. مجلة كلية التربية، جامعة لين شمس، العدد
 (طرل تدريس الرياضيال: نفريال6117األمين، إسماليل .)  وتطةيقال. القاهر : دار

 اليكر العربي.
 والعشرين، الرابطة  الحاد (: إلداد الت ميل للقرن 7336) آخرون دونا و ، أوتشيدا

المدارس، تعريإ محمد نةيل نومل، دمشق، المنفمة العربية للتربية  لمدير  األمريكية 
 إدار  التربية. –والثقامة والعلوم 

 ( م ارال التيكير:  إلاد  النفر 7331باربرا ةرزيسن :)ميوالنمال .  المعاني مي 
، تعريإ ميصل اإلةداليم ارال التيكير وتعليم التيكير الناقد والتيكير  ميقراءال 

 يونس، القاهر ، دار الن ضة العربية.
 (: ماللية استخدام أنمول  مان هايل لتدريس ال ندسة مي 6119) بصر ، حنان

التحصيل الدراسي ونمو التيكير ال ندسي لد  طالبال المرحلة المتوسطة، رسالة 
 التربية للةنال، جامعة طيبة. دكتورا ، كلية
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 (ا الستراتيجية مان هايل مي 6111تميمي، مراس (. أثر تدريس الرياضيال ومقا
التحصيل وتنمية التيكير ال ندسي لد  طلبة المرحلة المتوسطة مي المملية العربية 
السعودية. رسالة دكتورا ، كلية الدراسال التربوية العليا، جامعة لمان العربية 

 ل العليا، األردن.للدراسا

 ، (. مدخل حل المشك ل وأسلوإ التقويم الشخصي وأثرهما 6110) لوض التودر
للى التحصيل والتيكير والقلق ال ندسي لد  ت ميل المرحلة اإللدادية. مجلة كلية 

 .13-7(،  يوليو، 6) 61التربية، أسيوط، مجلد
 ( تعليم التيكير 7333جروان، متحي لةد الرحمن :)– م وتطةيقال، لمان مياهي– 

 األردن، دار اليتاإ الجامعي.
  الجمعية المصرية للتنمية والطيولة بالتعاون مع وزار  التربية والتعليم)أيتوبر /نوممةر

(، توصيال  ث(: المدتمر القومي لتطوير التعليم اإللداد  )تطوير وتحدي7330
 المدتمر، القاهر .

 (اتجاهال وأساليإ مع6119الحربي، ط ل .) لمي رياضيال المرحلة المتوسطة مي
تدريس ال ندسة وارتباط ا بمستويال مان هيل. مجلة مركز البحوث التربوية، قطر، 

 .93-63(، يوليو، 76)60مجلد 
 (ماللية استخدام السةور  التياللية مي تدريس ال ندسة 6179حسن، إةراهيم .)

لدادية. مجلة كلية التربية، لتنمية التحصيل والتيكير ال ندسي لد  ت ميل المرحلة اإل
 .999-631(، أةريل، 30)60جامعة ةن ا، مجلد 

 ( أساليإ التيكير 7336حسين، لريإ حسين  :)لد  األميين، كلية  الرياضي
 التربية، جامعة المنومية.

 (مياهيم أساسية مي ال ندسة واستراتيجيال تدريس ا. لمان: 6179حمز ، محمد .)
 دار كنوز المعرمة. 

 (. أصول تدريس الرياضيال . القاهر : لالم اليتاإ.7330) فلةخضر، ن 
 (مستويال التيكير ال ندسي لد  طلبة المرحلة األساسية العليا 6117سالم، طلعل .)

مي محامفة جرش ول قت ا بالجنس والتحصيل مي الرياضيال.رسالة ماجستير، 
 الجامعة ال اشمية، األردن.

 (الحس ال ند6111سليمان، رمضان .) :سي مي المرحلة االةتدائية واإللدادية
ماهيته، م اراته، ومداخل تنميته)دراسة تجريةية(. المدتمر العلمي السابع: الرياضيال 

 .706-711للجميع، الجمعية المصرية لتربويال الرياضيال: القاهر ، 
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 (. معجم المصطلحال التربوية والنيسية. 6119، حسنع والنجار، زينإ)شحاتة
 لدار المصرية اللةنانية.القاهر : ا

 (مستويال التيكير ال ندسي ول قت ا باالتجا  نحو 6171لةد الحميد، لةد الجواد .)
الرياضيال والتحصيل مي ماد  ال ندسة لد  ت ميل المرحلة اإللدادية. مجلة كلية 

 .697-661(، سةتمةر، 7(،  )10التربية بالمنصور ، العدد )

 (:  ل التنور مي 7331و الميتي، محمد أمين ) لةد العزيز، محمد لةد العزيز
مي ومه وأبعاد ل، المدتمر العلمي الثاني: إلداد  –الرياضيال لد  الط إ المعلمين 

 ( .7يوليو، المجلد )73-79المعلم الترايمال والتحديال، اإلسكندرية 
 (أثر تدريإ معلمي الرياضيال للى التيكير ال ندسي مي 6116العبسي، إةراهيم .)

تحصيل طلةت م وتطور مستويال تيكيرهم ال ندسي واتجاهات م نحو ال ندسة. رسالة 
 دكتورا ، كلية الدراسال التربوية العليا، جامعة لمان العربية للدراسال العليا، األردن.

 (تعليم الرياضيال لجميع األطيال مي ضوء متطلبال المعايير 6110لةيد، وليم.)
 مسير .وثقامة التيكير. لمان: دار ال

 (تعليم وتعلم الرياضيال مى المرحلة 7333لةيد، وليم تاوضروس، وآخرون :)
 ، اليويل، مكتبة الي ح.االةتدائية

 (البحث العلمي: 6170لدس، لةد الرحمنع ولةيدال، لوقانع ولةد الحق، كايد .)
 (.لمان: دار اليكر.6مي ومه، أدواته، أساليبه. )ط

 الةرهان ال ندسي لد  ط إ الصف السابع  (. تنمية م ارال6117) ليانه، لزو
األساسي بمز  مي ضوء مدخل مان هايل. دراسال مي المناهج وطرل التدريس، 

 .00-7(،11مصر، العدد)
 (. تقويم مقرر الرياضيال المطور للصف السادس األساسي مي 6116) ليانه، لزو

المدتمر  ملسطين مي ضوء مستويال التيكير ال ندسي ليان هايل. بحث مقدم مي
العلمي السنو  الثاني: البحث مي تربويال الرياضيال،الجمعية المصرية لتربويال 

 .717-91الرياضيال، القاهر ،
 (صعوبال تعلم ال ندسة لد  طلبة الصف الثالث اإللداد  مي 6117م د، رلي .)

البحرين وتيسيرها مي ضوء مستويال لمان هيلل للتيكير ال ندسي. مجلة العلوم 
 .713-716(. يونيو، 6)6ية والنيسية، البحرين، مجلد التربو

 ( ل أثر استخدام ةرنامج مقترح مي 7333الليثي، خالد جمال الدين أةو الحسن :)
الرياضيال للى تنمية م ارال التيكير الرياضي لط إ المرحلة الثانويةل، رسالة 

 دكتورا ، كلية النبال، جامعة لين شمس.
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 (تعليم 6111محمد، حيني .) :وتعلم الرياضيال ب ساليإ لير تقليدية. مكتبة الرشد
 الرياض.

 (مد  ماللية استخدام نمول  مان هيل للتيكير ال ندسي مي 6111محمد، ناصر .)
، 70تعليم ال ندسة بالمرحلة االةتدائية، مجلة كلية التربية ب سوان، مصر، العدد 

 .611-730ديسمةر، 
 (مرل التيك6111الميتي، محمد أمين  :) ورقة لمل  -ير وحل المشك ل العالمية

ودلو  إلى حوار، مدتمر مناهج التعليم وتنمية  التيكير، الجمعية المصرية للمناهج 
 .99 -03وطرل التدريس، المجلد األول، ص ص 

 (أثر ةرنامج مقترح لتدريس ال ندسة ومق نمول  مان هيل 6113منصور، لثمان .)
ل ندسي لد  الطلبة مي مدارس المل  لةد هللا مي زياد  التحصيل وتنمية التيكير ا

 الثاني للتميز. رسالة دكتورا ، كلية الدراسال العليا، الجامعة األردنية، األردن.
 (تعليم وتعلم الرياضيال من أجل الي م. دار اليانةيع: دمشق.6113المولى، حميد .) 
 (تدريس ال ندسة مي ضوء نمول  مان هايل وأثر 6110النييش، تقيه .) مي  

التحصيل وتنمية مستويال التيكير ال ندسي لد  تلميلال الصف الثامن األساسي. 
 رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة صنعاء. اليمن.

 (المعايير القومية للتعليم مى مصر 6119وزار  التربية والتعليم :)–  ،المجلد األول
 القاهر .
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