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مجلة األستاذ

مستويات التفكير اليندسي لدى طمبة قسم الرياضيات
في كمية التربية/ابن الييثم  -جامعة بغداد
م .د حيدر شمسي حسن

الجامعة التكنولوجية  /قسم اليندسة الكيروميكانيكية
الممخص:

رمت الدراسة التعرؼ بمستويات التفكير اليندسي لدى طمبة قسـ الرياضيات في كمية التربية  /ابف الييثـ -
جامعة بغداد ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ اعتماد مقياس الحربي( )3002المعد عمى البيئة السعودية ويتكوف مف ()32
فقرة موزعو عمى خمسة مستويات وىي (المستوى البصري  ،التحميمي  ،شبو االستداللي ،االستداللي ،المجرد وبمغت
عينة الدراسة ( )302طالب مف طمبة قسـ الرياضيات في كمية التربية -ابف الييثـ بجامعة بغداد تـ اختيارىـ بالطريقة
الطبقية العشوائية ،تـ التحقؽ مف صدؽ األداة عف طريؽ الصدؽ الظاىري بعرضو عمى الخبراء وصدؽ البناء
والثبات بطريقة الفا كرونباخ ،واستخدـ الباحث لتحميؿ نتائجو عدداً مف الوسائؿ اإلحصائية منيا ،االختبار التائي
لعينتيف مستقمتيف ،معامؿ ارتباط بوينت بايسيرؿ ،وقد توصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا تجاوز الطمبة عينة البحث
المستوى األوؿ (البصري) بنسبة ( )%5..2ولـ يتجاوز الطمبة المستويات األربعة األخرى ،وال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية في مستويات التفكير اليندسي تعزى لمتغير الجنس ،وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستويات
التفكير اليندسي بيف طمبة المرحمة األولى وطمبة المرحمة الرابعة  ،وخرجت الدراسة بعدد مف التوصيات والمقترحات.

الفصل األول /مدخل إلى البحث
مشكمة البحث:

يشكو التربويوف عامة ومعممو الرياضيات خاصة مف تدني مستوى الطمبة في اليندسة  ،وال

يقتصر ىذا الضعؼ عمى طمبتنا فحسب بؿ يتعداه إلى غالبية دوؿ العالـ  ،وعند البحث في

األسباب التي تؤدي إلى سوء تحصيؿ الطمبة في اليندسة نجد أف جانبا منيا يعزى إلى صعوبات
ناتجة عف عوامؿ داخمية لممتعمميف وأخرى تعزى إلى عوامؿ خارجية كالتدريسي وصعوبة المناىج

الدراسية ،كما أف عددا غير قميؿ مف الطمبة يجدوف صعوبة كبيرة في فيـ موضوعات اليندسة
مقارنة بالفروع األخرى .

واليندسة فرع مف فروع الرضيات واحد مكوناتيا األساسية ومجاؿ خصب لمتدريب عمى كيفية

استخداـ أنماط التفكير في الوصوؿ إلى الحموؿ المطموبة فدراسة اليندسة تعمؿ عمى توسيع قدرات
الطمبة العقمية وتنمية أساليب التفكير لدييـ  ،والمعمـ لو دور في تنمية التفكير اليندسي لدى الطمبة
وانو يجب أف تتوافر لديو ىذه الميارات قبؿ القياـ بتدريسيا  ،وتظير في الساحة التربوية مف حيف
ألخر نظريات ونماذج تعميمية تسعى لمواجية الصعوبات وتحسف العممية التربوية وتحث عمى تنوع
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أساليب التدريس واألنشطة المصاحبة ليا  ،ومف المتطمبات األساسية لتدريس فاعؿ لمرياضيات أف
يفيـ التربويوف تمؾ النظريات والنماذج التي توضح كيؼ يتـ التعمـ والتعميـ وكيؼ يمكف تطبيقيا في

تدريس المواد ذات العالقة ( فرديريؾ )28 :6852،ويعتبر نموذج فاف ىيؿ مف النماذج التي
ظيرت في الساحة التربوية ،والتي أثبتت فعاليتيا في تدريس اليندسة عمى المستوى العالمي  ،فقد
زاد في العقديف األخيريف مف القرف العشريف االىتماـ بمستويات فاف ىيؿ ( )Van-Hieleلمتفكير

اليندسي والتي تحدد المستوى الذي يقع فيو المتعمـ مف خالؿ دراسة المضاميف اليندسية في مقررات

الرياضيات في مختمؼ المراحؿ التعميمية لتالئـ مستويات المتعمميف وقدراتيـ  ،كما أف األسموب
التدريسي المتبع في تدريس اليندسة يجب أف يراعي مستويات التفكير عند الطالب والتدرج في

تدريسيا ،ونظ ار لما توصمت نتائج بعض الدراسات السابقة التي اىتمت بقياس مستوى التفكير

اليندسي لدى المتعمميف والتي أثبتت تدني مستوى التفكير اليندسي لدييـ كدراسة خصاونة ()688.

ودراسة مخموؼ ( )688.ودراسة حسف ( )3006ودراسة سالـ ( )3006ودراسة الحربي ()3002
وما أوصت بو ىذه الدراسات بأجراء دراسات مماثمة تيدؼ إلى قياس مستويات التفكير اليندسي

لدى المتعمميف في مختمؼ المراحؿ التعميمية ولمختمؼ التخصصات.

مف ىنا جاءت الدراسة الحالية لمكشؼ عف مدى تحقؽ مستويات فاف ىيؿ لمتفكير اليندسي لدى

طمبة قسـ الرياضيات في كمية التربية /ابف الييثـ – بجامعة بغداد ،والتي تخرج مدرسي الرياضيات

لمراحؿ التعميـ األساسي والثانوي ،والتعرؼ مستويات التفكير لمعممي الرياضيات مستقبال.
أىمية البحث:

يعد عمـ الرياضيات مف أعظـ وأقدـ العموـ التي ابتدعيا اإلنساف  ،فيي تؤدي دو ار ميما في

حياتو إذ ال غنى لو عنيا في تنظيـ مختمؼ نشاطاتو اليومية  ،لذا فقد تطورت وتقدمت تقدما سريعا

شممت جميع مجاالت الحياة  ،ولقد ساىمت الحضارات اإلنسانية المختمفة في إثرائيا واألخذ بيا إلى
المستوى الذي وصمت إليو اآلف  ،حيث كانت الرياضيات في خدمة الفرد  ،وخدمة المجتمع منذ

أقدـ العصور  ،فقد استخدمت في تسيير شؤوف الحياة اليومية لألفراد مف زراعة وصناعة وعمراف.

فالرياضيات ميداف خصب لمتدريب عمى أساليب التفكير السميمة مف خالؿ المواقؼ المشكمة

التي يتطمب إدراؾ العالقات بيف عناصرىا والتخطيط لحميا  ،وخاصة أف أىداؼ تدريس مادة

الرياضيات تنص عمى إكساب الطمبة ميارات التفكير ومنيا التفكير اإلبداعي  ،لذا فقد اخذ تعميـ

وتعمـ الرياضيات اىتماما عالميا  ،يتضح ذلؾ في ظيور كثير مف المؤسسات التربوية القائمة عمى
تطوير عممية تعميـ الرياضيات  ،وتحسيف مستوى أداء الطالب ،ومف ىذه المؤسسات عمى سبيؿ
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المثاؿ ال الحصر  ،الجمعية القومية األمريكية لمدرسي الرياضيات ) (SSMAوكذلؾ الجمعية
األمريكية لمعموـ والرياضيات المدرسية ) ( NCTMالتي مف أىـ معاييرىا تنمية أساليب التفكير
اإلبداعي(العجمي و آخروف.) 208: 2004 ،

واليندسة جزء ميـ مف الرياضيات فيي تساعد الطالب عمى تحسيف طرائؽ تفكيرىـ مف خالؿ

التدريب عمى ربط العالقات والحقائؽ ،مما يساعد عمى إكساب الطالب أساليب التفكير السميمة،
وتزداد أىمية اليندسة نتيجة التساع كـ المعرفة وما صاحبيا مف اكتشافات واضافات مستمرة
وتغيرات سريعة في كافة مناحي الحياة.

وقد ظيرت مناىج وطرائؽ تدريسية جديدة ناتجة عف أبحاث و دراسات عممية اىتمت بتنمية

التفكير اليندسي لدى المتعمميف وكاف مف ضمف المحاوالت المثمرة في ىذا المجاؿ ما قدمو العالماف

التربوياف بيير فاف ىيؿ ( )Pierre Van Hieleوزوجتو دينا فاف ىيؿ (، )Dina Van Hiele
حيث أوضحا مستويات التفكير اليندسي والمكونات المنيجية المناسبة لكؿ مستوى  ،ومدى ارتباط

تمؾ المستويات بقدرات التالميذ عمى برىنة النظريات اليندسية  ،وكتابة وبناء البراىيف اليندسية .

وفي أوائؿ الثمانينات مف القرف الماضي تـ ترجمة نموذج فاف ىيؿ إلى المغة اإلنجميزية مف قبؿ

بعض المربيف األمريكييف فالقى اىتماماً واسعاً مف قبميـ  ،و ُكتبت حولو المقاالت والدراسات وأخذ
ىذا النموذج طريقو نحو التطبيؽ عاـ  6851في الواليات المتحدة األمريكية (.عفانة ) 3 :3006،
كاف نموذج فاف ىيؿ حصيمة لخبرة العالميف في مجاؿ التدريس  ،حيث الحظا الصعوبات التي

تواجو التالميذ عند دراستيـ لمادة اليندسة فعبر عنيا بيير فاف ىيؿ بقولو ":عندما بدأت عممي

كمعمـ لمرياضيات أدركت في الحاؿ مدى صعوبة ىذه الوظيفة  ،فقد كاف ىناؾ أجزاء في
موضوعات مادة اليندسة لـ يفيميا الطالب مطمقاً رغـ شرحي وتوضيحي المتكرر ليا  ،وبمرور
األعواـ كنت أغير كثي اًر مف طريقة شرحي لعدة مرات  ،ولكف الصعوبات ما زالت قائمة  ،وكاف
يبدو كما لو كنت أتحدث بمغة مختمفة  ،وبأخذ ىذه الفكرة في االعتبار اكتشفت الحؿ وكاف ىو

المستويات المختمفة لمتفكير اليندسي"(.شويخ. )681: 3002،

وقد اىتمت الكثير مف الدراسات بقياس مستوى التفكير اليندسي لدى الطالب في مختمؼ

المراحؿ الدراسية حيث أشارت نتائجيا إلى تدني مستوى التفكير اليندسي لدى الطالب ،وأوصت

وبناء
بضرورة تطبيؽ نموذج فاف ىيؿ في تطوير معممي الرياضيات ،وتقويـ المقررات اليندسية
ً
عمى نتائج الدراسات السابقة فإف مف الضروري عمى معممي الرياضيات معرفة مستويات التفكير

اليندسة لفاف ىيؿ لحدوث االنتقاؿ مف مستوى تفكير إلى آخر ،لمساعدة الطالب عمى ترتيب
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أفكارىـ ،وتقييـ مستوى التفكير اليندسي الذي وصؿ اليو الطالب ،والبناء عميو قبؿ البدء بشرح أي

موضوع ىندسي جديد.

لذلؾ يجب أف تيتـ مناىج مادة الرياضيات وطرائؽ تدريسيا في كمية التربية ابف الييثـ – قسـ

الرياضيات بطرؽ تعميـ الرياضيات وباألخص تعميـ اليندسة لتقوـ بدورىا المنشود في تنمية التفكير

العممي واليندسي لدى المتعمميف ليتمكنوا مف تعميميا لتالميذىـ بصورة صحيحة لمواجية الحياة في
جميع مجاالتيا وانطالقا مف أىمية مخرجات كمية التربية ابف الييثـ كونيا احد أىـ مصادر إعداد
وتدريب وتخريج المعمميف وألىمية مادة اليندسة في تنمية التفكير اليندسي اكتسب البحث الحالي

أىميتو في تحديد مستويات التفكير اليندسي لدى شريحة ميمة مف المتعمميف سوؼ تعنى مستقبالً
في تعميـ جيؿ جديد مادة الرياضيات بفروعيا المختمفة ومف ضمنيا اليندسة وتتمخص أىمية الدراسة
الحالية في النقاط التالية :

 -6تعد ىذه الدراسة استجابة موضوعية لما ينادي بو التربويوف في الوقت الحاضر مف مسايرة

االتجاىات التربوية الحديثة في التدريس  ،وتجريب أساليب ونماذج تعميمية تؤدي إلى نتائج

إيجابية في تطوير العممية التعميمية .

 -3تفيد المختصيف في تخطيط مناىج الرياضيات في انتقاء نموذج فاف ىيؿ لتنظيـ المادة
وتدريسيا .

 -2تحقيؽ أحد أىداؼ تدريس الرياضيات وىو تنمية ميارات التفكير .

 -.يعطي ىذا البحث مؤشرات عف كيفية تدريس موضوعات اليندسة بحيث يستطيع تدريسي
الرياضيات االستفادة مف مستويات فاف ىيؿ لمتفكير اليندسي في كيفية التعامؿ مع الطمبة

وبالتالي تالشي الكثير مف مواطف الضعؼ في موضوعات اليندسة المطبقة  ،وذلؾ بالتدرج مع
المتعمـ مف المستوى البصري إلى المستويات األعمى طبقاً لطبيعة المتعمـ وخصائصو .

أىداف البحث:

يرمي البحث الحالي تعرؼ بػ:

 .6مستويات التفكير اليندسي لدى طمبة قسـ الرياضيات في كمية التربية /ابف الييثـ  -جامعة
بغداد .

 .3الفروؽ في مستويات التفكير اليندسي لدى طمبة قسـ الرياضيات في كمية التربية /ابف الييثـ -
جامعة بغداد وبحسب الجنس ( ذكور  -أناث).
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 .2الفروؽ في مستويات التفكير اليندسي لدى طمبة قسـ الرياضيات في كمية التربية /ابف الييثـ -
جامعة بغداد وبحسب المرحمة (ثاني – رابع ).

حدود البحث:

يقتصر البحث الحالي عمى طمبة قسـ الرياضيات في كمية التربية – ابف الييثـ في جامعة بغداد

لمدراسات األولية الصباحية ولممراحؿ الدراسية (الثاني -الرابع) ولكال الجنسيف الذكور واإلناث

ولمعاـ الدراسي(3063 – 3066ـ ).

تحديد المصطمحات-:

 . 6التفكی) : ( Thinking

 يعرف نايفو و قطامي ( : )3٠٠6مفيوـ افتراض يشير إلى عممية داخمية تعزى إلى نشاطذىني معرفي تفاعمي انتقائي قصدي موجو نحو حؿ مسألة ما ،أو اتخاذ قرار معيف  ،أو إشباع

رغبة في الفيـ أو إيجاد معنى ،أو إجابة عف سؤاؿ ما ويتطور التفكير لدى الفرد تبعا لظروؼ

( نايفو ،قطامي)62: 3006،

البيئة المحيطة .

 يعرفو زيتون ( :)3٠٠4مجموعة العمميات والميارات العقمية التي يستخدميا الفرد عند البحثعف إجابة لسؤاؿ أو حؿ لمشكمة أو بناء معنى أو التوصؿ إلى نواتج أصمية لـ تكف معروفة مف

قبؿ ،وىذه العمميات والميارات قابمة لمتعمـ مف خالؿ معالجات تعميمية معينة  ( .زيتوف : 3002
.)2

 -3التفكير اليندسي ): (Geometrical Thinking

 -تعريف سالمو ( :)6::6قدرة المتعمـ عمى التعامؿ مع األشكاؿ اليندسية ،وتحميميا عمى أساس

مكوناتيا والعالقات المتداخمة بيف تمؾ المكونات وتحديد خصائص مجموعة مف األشكاؿ مف خالؿ

التجريب باإلضافة إلى صياغة واستخداـ التعاريؼ ( .سالمة.)360:6882 ،

اء كانت حؿ
 تعريف حسن ( : )3٠٠6أنو نشاط عقمي يمارسو التمميذ لحؿ مشكمة ىندسية سو ًتمريف ىندسي أو برىنة نظرية أو إنشاء ىندسي ،ويعتمد عمى مجموعة مف العمميات العقمية تتمثؿ
في قدرة التمميذ عمى إجراء مجموعة مف األدوات المطموبة لتحقيؽ مستويات التفكير اليندسي كما
حددىا فاف ىيؿ  ( .حسف)255: 3006 ،

فيما يتعمؽ بالتعريف النظري لمستويات لمتفكير اليندسي ،فقد تـ تبني تعريؼ (الحربي،

 )3002والذي يعرفو بأنو :نشاط عقمي افتراضي لدى المتعمـ يساعده عمى إجراء مجموعة مف

الميارات المطموبة لحؿ مشكمة ما في اليندسة ،والتي تحدد المستويات لديو وتبدأ بالمستوى البصري
وتنتيي بالمستوى المجرد وفقا لممستويات التي وضعيا العالـ فاف ىيؿ( (Van-eieleلمتفكير
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اليندسي.

أما التعريف اإلجرائي لمستويات التفكير اليندسي في ىذا البحث فيو( :نشاط عقمي معقد

ومجرد ال يمكف مالحظتو ،ويمكف أف يستدؿ عميو مف خالؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب مف
خالؿ إجابتو عف المقياس المستخدـ لقياس مستويات التفكير اليندسي لدى طمبة قسـ الرياضيات

في كمية التربية /ابف الييثـ  -جامعة بغداد .

الفصل الثاني /اإلطار النظري والدراسات السابقة

أوال  /اإلطار النظري :يمكف تحديد محاور اإلطار النظري فيما يأتي:

المحور األوؿ :التفكير).(Thinking

المحور الثاني :نموذج فاف ىيؿ لتنمية التفكير اليندسي ). (Van -Hiele
مفصال ليذه المحاور:
يحا
ً
وفيما يأتي توض ً
المحور األول  :التفكير (:(Thinking

لقد حظي موضوع التفكير باىتماـ بالغ في معظـ الكتابات التربوية وتطبيقاتيا العممية  ،ألنو

يعتبر مف أىـ الخصائص التي يتميز بيا اإلنساف عف غيره مف المخموقات  ،فقد كرـ اهلل سبحانو
وتعالى اإلنساف بالعقؿ الذي ىو مناط التكميؼ ومصدر التفكير  ،قاؿ تعالى " ( :ولقد كرمنا بني

آدـ وحممناىـ في البر والبحر وفضمناىـ عمى كثير ممف خمقنا تفضيال ( " (اإلسراء .) 10 :

العامة والخاصة تتطمب ضرورة العناية بتدريبيـ عمى التفكير مف خالؿ مواقؼ تعميمية عممية ،

وخبرات معرفية  ،تساعده في معالجة الظواىر البيئية المادية واالجتماعية بطريقة سميمة  ،ومف ىنا

تظير أىمية العمؿ بصورة جدية في البيت والمدرسة وجميع مؤسسات المجتمع األخرى عمى إكساب

الفرد أنماط وأساليب التفكير السميمة  ،لمواجية ىذا المجتمع المتغير وحؿ مشاكمو ولمواكبة التقدـ
العممي والتكنولوجي

مف أجؿ ذلؾ اىتـ عمماء التربية منذ بداية القرف الماضي في البحث عف طبيعة التفكير
وعممياتو  ،وأنماطو  ،وأساليب تنميتو  ،وكيفية إكسابو لممتعمـ عمى أسس عممية سميمة( .السنكري
).2 : 3002،
معنى التفكير في المغة  :مف الفكر وجمعيا أفكار  ،وتعنى تردد الخاطر بالتأمؿ والتدبر بطمب
المعاني  ،أو ىي ما يخطر بالقمب مف المعاني  ،و فكر باألمر تعني أعمؿ الخاطر فيو وتأممو 0
(المنجد األبجدي .) 682.:128 ،
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معنى التفكير في التربية :يمثؿ التفكير أعقد أشكاؿ وأنواع السموؾ اإلنساني  ،فيو يأتي في أعمى

مستويات النشاط العقمي  ،كما يعتبر مف أىـ الخصائص التي تميز اإلنساف عف غيره مف
المخموقات  ،وىذا السموؾ ناتج عف تركيب الدماغ لديو وتعقيده مقارنة مع تركيبو البسيط عند
الحيواف واستطاع اإلنساف مف خاللو أف يتميز عف الحيواف بقدرتو عمى تحديد اليدؼ مف سموكو (.
قطامي .)62: 3006 ،أدى ىذا التعقيد في التفكير إلى تعدد تعريفاتو واتجاىاتو حسب ما وفره
األدب التربوي  ،ومف ىذه التعريفات :
 .6التفكير ىو" الوصوؿ مف المقدمات إلى النتائج "  ،وىذا التعريؼ خاص بعمماء المنطؽ .
 .3التفكير ىو" المحاوالت التي يبذليا الكائف الحي عندما يحاوؿ أف يحؿ ما يواجيو مف مشكالت
في بيئتو  ،أو يتغمب عمى ما يصادفو مف صعاب لكي يتمكف مف فيـ ىذه البيئة والسيطرة عمييا
والتكيؼ معيا " وىذا التعريؼ خاص بعمماء البيولوجيا 0
 .2التفكير" يظير عندما يواجو الفرد مشكمة وتكوف الحموؿ الجاىزة غير كافية لموصوؿ إلى حؿ
مناسب فاف الفرد يتعامؿ فيما لديو مف حقائؽ تتعمؽ بالموقؼ  ،وذلؾ بإنتاج حؿ يتغمب بو عمى
المشكمة التي تواجيو "  ،وىذا تعريؼ خاص ببعض عمماء التربية .
(حبيب )2 -2 :6882 ،

خصائص التفكير ) : (Thinking Qualities
يتميز التفكير بالخصائص االتية :

. 6يعتمد التفكير عمى ما استقر في ذىف اإلنساف مف معمومات عف القوانيف العامة لمظواىر .
. 3ينطمؽ التفكير مف الخبرة الحسية الحية  ،ولكنو ال ينحصر فييا وال يقتصر عمييا .
. 2التفكير نشاط عقمي غير مباشر 0

. .يعد التفكير انعكاسا لمعالقات والروابط بيف الظواىر واألحداث واألشياء في شكؿ لفظي .

(جمؿ .) 35: 3006 ،

المحور الثاني  :نموذج فان ىيل ) (Van Hieleلتنمية التفكير اليندسي :

مف بيف النماذج التي اىتمت بالتفكير اليندسي نموذج فاف ىيؿ ) (Van Hieleوالذي القى

إقباال منقطع النظير في الواليات المتحدة األمريكية وأغمب دوؿ أوروبا ،والذي ييدؼ إلى تحديد

مستوى التفكير اليندسي لدى المتعمميف حيث يفترض فاف ىيؿ أف التفكير اليندسي لدييـ يمر بعدة

مستويات مف التعقيد تـ إثباتيا مف خالؿ األبحاث التي قاما بيا.

ويعرؼ التفكير اليندسي عمى أنو  :قدرة الطالب عمى التعامؿ مع األشكاؿ اليندسية والعناصر

األساسية األخرى كما يراىا الطالب كتكوينات محسوسة وليست عناصر ليا خصائص جزئية،

وكذلؾ تحميمييا عمى أساس مكوناتيا والعالقات المتداخمة بيف تمؾ المكونات وتحديد خصائص
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مجموعة مف األشكاؿ مف خالؿ التجريب باإلضافة إلى صياغة واستخداـ التعاريؼ ( .سالمة،

 6882ـ )360:

اء كانت حؿ
كما يعرؼ عمى انو :نشاط عقمي يمارسو الطالب المتعمـ لحؿ مشكمة ىندسية سو ً
تمريف ىندسي أو برىنة نظرية أو إنشاء ىندسي ،ويعتمد عمى مجموعة مف العمميات العقمية تتمثؿ

في قدرة الطالب المتعمـ عمى إجراء مجموعة مف األداءات المطموبة لتحقيؽ مستويات التفكير

اليندسي كما حددىا فاف ىيؿ( .حسف. )3006:255 ،

مستويات التفكير اليندسي لدى فان ىيل ):(Van Hiele

يعد ىذا النموذج مف أىـ النماذج التي اىتمت بالتفكير اليندسي والذي ينسب لمعالميف اليولندييف
فاف ىيؿ ) (Van Hieleوزوجتو دينا(  ) Dina, Vanوالذي يصؼ مستويات التفكير المختمفة التي
يمر بيا المتعمـ عند تعممو لميندسة ،فعندما الحظا عند تدريسيما الرياضيات وجود صعوبات تواجو
المتعمميف في تعمـ اليندسة ،قاما بدراسة المشكمة بشكؿ معمؽ في أطروحتي دكتوراه قدماىا في
جامعة(  (Utrechtيوترشت اليولندية عاـ  ،6821فبدأ نشوء نموذج فاف ىيؿ وبعد وفاة زوجتو قاـ
فاف ىيؿ(  )Van Hieleبتوضيح وتقديـ وتطوير النموذج  ،فذىب إلى أف التفكير اليندسي يتطور
خالؿ سمسمة مكونة مف خمسة مستويات تمثؿ مراحؿ عممية التفكير وليس فقط اكتساب المعرفة
اليندسية ،ولكؿ مستوى مف ىذه المستويات لغتو وتعابيػره ومصطمحاتو الخاصة لذلؾ كما اقترح
طريقة تدريس تناسب كؿ مستوى يجب أف تؤخذ باالعتبار عندما يقوـ المعمـ بتدريس اليندسة
مراعيا مستويات التفكير اليندسي لفاف ىيؿ( .العبسي 3002 ،ـ  )60:ويفترض فاف ىيؿ (Van
) Hieleأف التفكير اليندسي لدى المتعمميف يمر بعدة مستويات رئيسة لمتفكير اليندسي ىي:
المستوى البصري ) ، (Visualizationالمستوى التحميمي(  (Analysisالمستوى شبو االستداللي
،(Informalالمستوى االستداللي ) ،(Formal Deductionوالمستوى المجرد
)Deduction
) (Rigor Deductionوىذه المستويات الخمسة متسمسمة متتابعة حيث يعتمد كؿ مستوى عمى
المستوى أو المستويات السابقة لو  ،وال يستطيع الطالب أف يتقف مستوى دوف أف يكوف قد أتقف
المستوى أو المستويات السابقة ليا ،وأف لكؿ مستوى لغتو ومصطمحاتو والعالقات والمفاىيـ اليندسية
المناسبة لو واالنتقاؿ مف مستوى إلى مستوى أرقى منو ال يعتمد فقط عمى السف أو النمط البيولوجي
بؿ يعتمد في جزء كبير منو عمى مستويات التدريس ومستوى المادة اليندسية ذاتيا ،ولكؿ مستوى
مف مستويات التفكير اليندسي األداء التدريسي المناسب ليا  (.سالمة 3002 ،ـ ( ) 682:
األميف 3006،ـ  )311:وفيما يمي وصؼ لكؿ مستوى مف مستويات التفكير اليندسي لفاف ىيؿ -:
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 )6المستوى األول /البصري أو اإلدراكي(التصور)  :ىذا المستوى يبدأ بالتفكير غير المفظي ،حيث

يتعرؼ الطالب عمى اإلشكاؿ اليندسية األساسية البسيطة مف خالؿ مظيرىا دوف إدراؾ لخواصيا
و دوف التعرض إلى أجزاءىا أو خصائصيا ،كذلؾ ال يدرؾ الطالب العالقة بيف مكونات الشكؿ
الواحد أو العالقة بيف األشكاؿ اليندسية المختمفة.
مثاؿ :يستطيع المتعمـ تمييز و تسمية المربع ،المستطيؿ و غيرىا مف األشكاؿ و لكنة ال يدرؾ أوجو
االختالؼ بيف المستطيؿ و المربع ،كذلؾ يعبر الطالب في ىذا المستوى عف األشكاؿ بواسطة
صور تمثميا عمى أرض الواقع ،مثؿ :ىذا مربع ألنو يشبو النافذة  ،ىذا مستطيؿ ألنو يشبو الباب.
الم َك َونة لمشكؿ
 )3المستوى الثاني  /التحميمي  :في ىذه المستوى يستطيع الطمبة تحميؿ األجزاء ُ
حيث يسمونيا بأسمائيا ،كذلؾ يتمكنوف مف الحكـ عمى األشكاؿ مف خالؿ خصائصيا دوف
إعطاء تعريؼ واؼ ليا ،كما ال يستطيعوف ربط األشكاؿ مع بعضيا البعض.
مثاؿ :يدرؾ الطالب أف األضالع المتقابمة في كؿ مف المستطيؿ و متوازي األضالع متطابقة،

و لكنو ال يصؿ إلى استنتاج أف المستطيؿ ىو متوازي أضالع(.سالمة .) 36. :6882 ،

 )2المستوى الثالث /الترتيب ( شبو االستداللي) :يستطيع الطالب ىنا فيـ الترتيب المنطقي

لخصائص األشكاؿ ،فيضع تعريفات مجرده لألشكاؿ مثؿ المربع ،المستطيؿ ،المثمث متطابؽ
األضالع ،ويستخدـ ىذه التعريفات لتبرير العالقات ،مثؿ تفسير لماذا يجب أف يكوف مجموع

جميع الزوايا في مثمث ما تساوي  ، 0650ويربط بيف خصائص األشكاؿ المختمفة ،ويتمكف مف
استيعاب كيؼ أف صفو أو خاصة نبعت مف أخرى  ،لكف دوف القدرة عمى برىاف ذلؾ ،كما انو
ال يستطيع فيـ قواعد المسممات و ال يرى االرتباطات المنطقية بيف الجمؿ الرياضية.

مثالً  :يستوعب المتعمـ تعريفات المربع و المستطيؿ و يستنتج أف المربع ىو مستطيؿ  ،لكنو ال
يستطيع إعطاء التفسير لماذا أقطاره متساوية  ،أو اكتشاؼ أف مجموع قياسات الزوايا الداخمية ألي

شكؿ رباعي تساوي  0220وذلؾ مف خالؿ تقسيـ الشكؿ الرباعي إلى مثمثيف ومعرفة أف مجموع
قياس زوايا المثمث الداخمية تساوي . 0650

).المستوى الرابع  /االستنتاج(االستداللي) :في ىذا المستوى يصؿ الطالب إلى فيـ المعنى
الجوىري لالستنتاج ،أي أنو يتفيـ مدى أىمية وجود المسممات ،المصطمحات االساسيو ،التعاريؼ،
البديييات والبراىيف ،وتتطور لديو القدرة عمى كتابة التعريؼ بصور مختمفة ،والبرىنة بطرؽ مختمفة.

كذلؾ يتمكف مف رؤية االحتماالت المختمفة لبناء استنتاج يعتمد عمى المقدمات المنطقية المختمفة،

لذلؾ نستطيع عمى سبيؿ المثاؿ أف نطمب منو بأف يعطينا ثالثة تعريفات لشكؿ ىندسي ُمعيف أو أي
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شكؿ يخطر عمى بالو دوف تحديد ذلؾ لو ( .مثاؿ  :ثالثة تعريفات لمتوازي األضالع)( .عفانة

)2 :3003،

 )2المستوى الخامس /التجريد (المجرد الكامل ) :يفيـ المتعمـ في ىذا المستوى األنظمة المختمفة
لمبرىاف في مستوى ٍ
عاؿ مف التجريد ،ويتميز بالقدرة عمى استخداـ المنطؽ الصوري في البرىاف ،و
فيـ دور البرىاف غير المباشر،و يمكف لممتعمـ في ىذا المستوى القياـ باألنشطة مختمفة منيا :
 يتعامؿ مع الرموز المجردة طبقا لقوانيف المنطؽ الشكمي. -يفيـ البرىاف غير المباشر و يستخدمو في اليندسة.

 -يتمكف مف استنتاج و إثبات بعض النظريات مف مختمؼ المسممات اليندسية(.البنا:688.،

.)5.

ميزات مستويات التفكير اليندسي لفان ىيل:

تمتاز مستويات فاف ىيؿ بالخصائص اآلتية:

 .6تتمتع مستويات فاف ىيؿ بالطبيعة اليرمية.

 .3أف ما يعتبر غامضا في مستوى يصبح واضحا في المستوى الذي يميو.

 .2مف الصعب أف يفيـ الطالب المادة التعميمية التي تعتبر أعمى مف مستواه.

 ..يعتمد التقدـ مف مستوى إلى المستوى الذي يميو عمى الخبرة التعميمية و ليس عمى العمر أو
(عبد الحميد والسعيدي.) 68:3008 ،

النضج.

ويركز نموذج فاف ىيؿ في أىمية عممية التعميـ و التعمـ ،حيث يرى أف نمو وتطور مستوى

الفيـ اليندسي مف مستوى أدنى إلى مستوى أعمى يعتبر نتيجة لطريقة التدريس الفاعمة و التوجيو

المناسب.

دراسات السابقة:

سيتناوؿ الباحث فيما يمي مجموعة مف الدراسات السابقة التي تمكف مف الحصوؿ عمييا ،والتي
ليا صمة بموضوع الدراسة  ،وذلؾ لتوضيح موقع ىذه الدراسة بيف الدراسات ،ومدى اإلفادة منيا:
 -6دراسة مخموف ( : )6::5
رمت ىذه الدراسة التعرؼ مبستويات التفكير اليندسي لدى الطالب المعمميف طبقا لنموذج
فاف ىيؿ وقد تكونت عينة الدراسة مف(  )631طالبا مف كمية المعمميف بالمدينة المنورة و()26
طالبا مف كمية التربية – جامعة الممؾ عبد العزيز ،وقاـ الباحث بإعداد اختبار يقيس مستويات
فاف ىايؿ الخمسة ،وقد أظيرت نتائج الدراسة أف جميع الطالب لـ يصموا إلى درجة اإلتقاف في
أي مستوى مف مستويات التفكير الخمسة ،وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نسبة الذيف
وصموا إلى درجة اإلتقاف في كمية المعمميف ،وبيف نسبة الذيف وصموا إلى درجة اإلتقاف في كمية
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التربية في جميع المستويات ،ما عدا المستوى األوؿ لفاف ىيؿ ،حيث كانت الفروؽ دالة لصالح
طالب كمية المعمميف ،وقد أوصى الباحث بضرورة أف يكوف لدى الطالب الحد األدنى مف المعرفة
اليندسية األساسية ،كما أوصى بضرورة وضع مقررات اليندسة بطريقة تتفؽ مع خصائص
التفكير اليندسي لفاف ىيؿ.
 -3دراسة خصاونة ( : ) 6::5

رمت الكشؼ عف مستويات التفكير في اليندسة لدى الطمبة المعمميف ،وتقصي االختالؼ في
أدائيـ عمى اختبار التفكير في اليندسة باختالؼ مستويات التفكير ونوع الميارة في اليندسة
بجامعة اليرموؾ باألردف ،وتكونت عينة الدراسة مف (  )608طالب وطالبة ،وقامت الباحثة
بإعداد اختبار لمستويات التفكير اليندسي فاف ىيؿ ) (Van Hieleوقد كشفت الدراسة عف وجود
تطور في مستويات التفكير اليندسي لدى الطمبة المعمميف ،ووجود اختالؼ داؿ إحصائيا في
أدائيـ باختالؼ مستويات التفكير اليندسي ،كما بينت النتائج أف أداء الطمبة المعمميف في اختبار
التفكير اليندسي يختمؼ باختالؼ مستوى الميارة اليندسية.
 -4دراسة روبرتس (: (Roberts 1996

رمت ىذه الدراسة التعرؼ بالعالقة بيف مستويات التفكير اليندسي لفاف ىيؿ وبعض المتغيرات
لدى معممي المرحمة االبتدائية قبؿ الخدمة  ،وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )602مف معممي
المرحمة االبتدائية التابعيف لجامعة والية دايف في الواليات المتحدة األمريكية ،واستخدـ الباحث
اختبار اليندسة لفاف ىيؿ واستبياف مف إعداد الباحث لقياس وجيات نظر المتعمميف حوؿ تعمـ
الرياضيات وأظيرت نتائج الدراسة إلى أف الخمفية الرياضية التي قيست عف طريؽ درجات
المعمميف في مساقات الرياضيات ليا عالقة ايجابية مع مجموعة درجاتيـ في اختبار فاف ىيؿ
لمتفكير اليندسي ،كما أف المتغيرات المستقمة وىي :عدد المتعمميف في الصؼ ،التنافس ،الجنس،
ليس ليا عالقة بمستويات فاف ىيؿ لمتفكير اليندسي.
 -.دراسة حسن ( : ) 3٠٠6

رمت الكشؼ عف مستويات التفكير اليندسي طبقا لنموذج فاف ىيؿ لدى الطالب المعمموف
تخصص الرياضيات بكمية التربية بأسيوط ،ومدى تأثير اختالؼ برامج إعداد معممي الرياضيات
بالكمية عمى مستويات التفكير اليندسي التي يصؿ الييا الطالب المعمميف ،واقتصرت عينة البحث
عمى طالب الفرقة األربعة بشعبة التعميـ االبتدائي (رياضيات) وطالب الفرقتيف الثالثة
والرابعة(شعبة الرياضيات) بكمية التربية ،وقاـ الباحث بإعداد اختبار في مستويات التفكير
اليندسي وأشارت نتائج الدراسة إلى تدنى أداء الطالب طبقا لنموذج فاف ىيؿ (Van
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)Hieleعمى مستويات التفكير العميا ،وأف اختالؼ برنامج إعداد معمـ الرياضيات في الكمية ال
يؤثر في مستوى التفكير اليندسي الذي يصؿ إليو الطمبة.

 -6دراسة سالم ( : ) 3٠٠6

رمت ىذه الدراسة تقصي مستويات التفكير اليندسي لدى طمبة المرحمة الثانوية  ،وتقصي
العالقة بيف مستويات التفكير اليندسي والتحصيؿ الدراسي في الرياضيات بمحافظة جرش
باألردف ،وتكونت عينة الدراسة مف (  ) 223طالبا وطالبة مف طمبة المرحمة الثانوية ،وأعد
الباحث اختبا ار في مستويات التفكير اليندسي وأظيرت النتائج لممستويات األربعة األولى مف
مستويات فاف ىيؿ وجود تدنياً في تطور مستويات التفكير اليندسي لدى طمبة المرحمة األساسية
العميا ،وعدـ مالحظة فروؽ دالة إحصائيا بيف الذكور واإلناث عمى مستويات التفكير اليندسي،
ووجود ارتباط داؿ إحصائيا بيف مستويات التفكير اليندسي لدى طمبة المرحمة الثانوية وتحصيميـ
في الرياضيات .
 -7دراسة الحربي ( : ) 3٠٠4
رمت ىذه الدراسة معرفة مدى ارتباط ميارات البرىاف اليندسي بمستويات التفكير لدى فاف
ىيؿ) (Van Hieleلدى طالب تخصص الرياضيات في كمية المعمميف بحائؿ ،فكانت عينة
الدراسة ( )652طالبا  ،واعد الباحث اختباريف لمدراسة أحدىما اختبار ميارات البرىاف اليندسي،
واآلخر اختبار لمستويات التفكير اليندسي لفاف ىيؿ ،وأظيرت نتائج الدراسة تدني مستوي التفكير
اليندسي لدى الطالب حيث لـ يتجاوز أي طالب المستوييف الرابع والخامس مف مستويات التفكير
اليندسي لدى فاف ىيؿ ووصوليـ إلى المستوى المتوسط في مدى تمكنيـ مف ميارات البرىاف
اليندسي  ،ووجود عالقة إيجابية بيف مستويات التفكير اليندسي وميارات البرىاف اليندسي.
 .8دراسة القدسي (:)3٠٠4
رمت الدراسة الكشؼ عف مستويات التفكير اليندسي لدى طالب كمية التربية
معممي الرياضيات قبؿ الخدمة وفقاً لنموذج فاف ىيؿ مف جية ،وباختالؼ نوع الميارة في اليندسة
بصرية ،وصفية ،منطقية مف جية أخرى ،قاـ الباحث بإعداد مقياس لمتفكير اليندسي طبقاً
لمستويات "فاف ىيؿ" وتكوف االختبار مف  2.فقرة موزعة عمى مصفوفة "ىوفر" لمستويات التفكير
اليندسي حسب نوع الميارة اليندسية ،وطبؽ االختبار عمى عينة تتألؼ مف ( )630طالباً وطالبة
مف طالب كمية التربية بجامعة صنعاء ،وقد كشفت النتائج أف ( )% 31.20مف أفراد العينة
صنفوا إلى أحد المستويات وأف ( )% 35.2مف الطالب كانوا دوف المستوى األوؿ اإلدراكي.
وأشارت النتائج باستخداـ تحميؿ التبايف األحادي ذي القياسات المتكررة ، ANOVAإلى وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية في أداء الطالب المعمميف ،تعود الختالؼ مستويات التفكير اليندسي
مف جية ،ونوع الميارة اليندسية مف جية أخرى.
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تعقيب عمى الدراسات السابقة :

مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة التي تناولت قياس مستويات التفكير اليندسي وفقا

لنموذج فاف ىيؿ ) (Van Hieleلدى المتعمميف نالحظ ما يمي:

 -6تشابيت الدراسات السابقة مف حيث الموضوع واليدؼ حيث ىدفت إلى قياس مستويات التفكير

اليندسي وفقا لنموذج فاف ىيؿ لدى المتعمميف ،كدراسة مخموؼ ( )688.ودراس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة خصاونة

(  ، )688.ودراسة حسف( ،)3006ودراسة سالـ( ،)3006ودراسة القدسي( )3002بينما تناولت
الدراسات االخرى العالقة بيف مستويات التفكير اليندسي ومتغيرات أخرى(البرىاف اليندسي ،

التحصيؿ الدراسي) كدراسة الحربي ( )3002ودراسة روبرتس( )6882أما الدراسة الحالية فيدفت
إلى قياس مستويات التفكير اليندسي لطمبة قسـ الرياضيات في كمية التربية  /ابف الييثـ بجامعة

بغداد .

- 3اختمفت عينات الدراسة مف حيث الجنس والمرحمة التعميمية ،حيث طبقت دراسة روبرتس
( )6882عمى معممي ومعممات ما قبؿ المرحمة االبتدائية  ،بينما طبقت دراسة سالـ()3006
طالب وطالبات المرحمة الثانوية بينما طبقت بقية الدراسات عمى طمبة المرحمة الجامعية أما
الدراسة الحالية فتـ تطبيقيا عمى طمبة المرحمة الجامعية .
 -2كانت عينة الدراسة في الدراسات السابقة تتراوح بيف ( )223 - 26طالب مف طالب المراحؿ
التعميمية المختمفة أما في الدراسة الحالية فبمغت عينة الدراسة ( )302طالب وطالبة .
 -.تشابيت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أداة الدراسة حيث استخدمت اختبارات لقياس
مستويات التفكير اليندسي طبقا لنموذج فاف ىيؿ ).(Van Hiele
 -2استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي في دراستو الحالية نظ اًر التفاؽ دراستو مع ىذه
الدراسات في طبيعتيا  ،وأىدافيا  ،ومنيجيا .
 -2أشارت الدراسات السابقة إلى ضرورة إعادة بناء مقررات اليندسة في ضوء نموذج فاف ىيؿ
).(Van Hiele
- 1اتفقت نتائج جميع الدراسات السابقة مع نتائج الدراسة الحالية عمى تدني مستوى التفكير
اليندسي لدى الطمبة .
 -5استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في دراستو الحالية لمتفكير اليندسي في مجاؿ إجراءاتيا
وأدواتيا ووسائميا اإلحصائية المستخدمة فييا والنتائج التي تمت التوصؿ ألييا مف اجؿ تفسير
النتائج في الدراسة الحالية فضال عف التعرؼ عمى نموذج فاف ىيؿ ) (Van Hieleالخصائص،
المستويات ،ومراحؿ تعممو ،واستخداـ مقياس مستويات التفكير اليندسي لفاف ىيؿ)(Van Hiele
المقنف والمعد مسبقا  ،وتطبيقو عمى عينة الدراسة الحالية.
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الفصل الثالث /إجراءات البحث
أوال  /مجتمع وعينة البحث:

اشتممت عينة البحث الحالي عمى طمبة قسـ الرياضيات في كمية التربية  /ابف الييثـ  -بجامعة

بغداد لمعاـ الدراسي  3063 -3066ـ  ،وقد بمغ حجـ عينة البحث ( )302طالبا وطالبة موزعيف

بحسب الجنس بواقع ( )52طالبا و( )636طالبة  ،وبحسب المراحؿ (الثاني -الرابع) بواقع ()53

طالبا وطالبة لممرحمة الثانية و ( )63.طالبا وطالبة لممرحمة الرابعة ،وتـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية

العشوائية والجدوؿ) )6يوضح ذلؾ

()6

.

الجدوؿ ()6

مجتمع وعينة البحث موزع بحسب المرحمة والجنس والتخصص
المرحمة
التخصص

الجنس

الرياضيات

ثاني

المجموع الكمي

رابع
ذ

ذ

إ

مج

ذ

إ

مج

46

58

93

6٠

85

96 635

إ

مج

636

3٠7

ثانيا /أداة البحث:
لغرض تحقيؽ أىداؼ البحث الحالي فقد تطمب البحث توفر مقياس لقياس مستويات التفكير

اليندسي ،وفيما يأتي وصؼ لمقياس البحث:
مقياس مستويات التفكير اليندسي :

وقع اختيار الباحث عمى مقياس الحربي ( )3002لقياس مستويات التفكير اليندسي الذي طبقو

عمى البيئة السعودية  ،إذ يفضؿ استعماؿ االختبارات والمقاييس المتوافرة أو تطويرىا بغية اإلفادة

مف الدراسات والنتائج التي سبؽ التوصؿ إلييا بوساطتيا  ،فاف تراث البحوث الختبار أو مقياس ما
يعد بمثابة رصيد مف المعارؼ العممية التي يتعيف تنميتيا أو تطويرىا ال إىماليا ميما تضمف ىذا

التراث مف إشارات نقدية لالختبار نفسو (فرج . )62. :6850 ،

-----------------------------------()1

تم الحصول عمى ىذه البيانات من قسم الرياضيات في كمية التربية  /ابن الييثم -

جامعة بغداد
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وقد بنى الحربي ( )3002مقياساً لمتفكير اليندسي عمى البيئة السعودية وعمى عينة تمثؿ طمبة

المرحمة الجامعية ،يوضع المفحوصوف فيو أماـ مشكالت ومواقؼ رياضية تشكؿ عينات لقياس
مستوى التفكير اليندسي و يتكوف االختبار مف( )32فقرة مف نوع االختيار مف متعدد (  2بدائؿ)

حيث يطمب مف الطالب اختيار اإلجابة الصحيحة مف بيف خمسة بدائؿ (أ ،ب،ج ،د ،ھ) ،وكؿ

خمسة أسئمة متتالية مف المقياس تحدد مستوى معيناً مف مستويات التفكير اليندسي لدى أفراد عينة

الدراسة ،ويقع الطالب في مستوى معيف مف مستويات التفكير اليندسي إذا كانت إجابتو عف ثالث

أسئمة مف ذلؾ المستوى صحيحة ،بمعنى أف يحصؿ عمى ثالثة درجات لكؿ مستوى كحد أدنى عف
المستوى الذي يقع فيو ،وكذلؾ المستويات التي تسبقو ،حيث ال يمكف لطالب أف يمر بمستوى معيف

دوف أف يمر بالمستوى الذي يسبقو ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.
الجدوؿ()3

جدوؿ وصؼ االختبار وفقا لنموذج فاف ىيؿ ((Van Hiele
ت

المستوى

رقم السؤال

اسم المستوى

6

األول

6-6

البصري ()Visualization

3

الثاني

6٠-7

التحميمي ()Analysis

4

الثالث

66-66

شبو االستداللي ( Informal

5

الرابع

3٠-67

االستداللي ()formal Deduction

6

الخامس

36-36

المجرد ()Rigor Deduction

المجموع

)Deduction

36سؤال

تصحيح االختبار :حددت درجة واحدة لكؿ سؤاؿ في حالة اإلجابة الصحيحة وصفر في حالة
اإلجابة الخاطئة أو المتروكة ،وبذلؾ يصبح المجموع الكمي لدرجات االختبار(32درجة).

وألجؿ أف يكوف المقياس مناسباً لتطبيقو عمى عينة البحث وتعرؼ ما أذا كاف بحاجة إلى إجراء
بعض التعديالت عميو استخرج الباحث خصائصو القياسية (السيكومترية) وعمى النحو اآلتي :

 .6التحميل المنطقي لفقرات المقياس :

عرض مقياس مستويات التفكير اليندسي عمى مجموعة مف الخبراء في التربية وعمـ النفس
والرياضيات ممحؽ ( )6وطمب منيـ أف يبدو مالحظاتيـ عف ىذا المقياس ومالءمتو لمتطبيؽ عمى
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أفراد عينة البحث في البيئة العراقية  ،فضالً عف إبداء أية مالحظات أخرى أف وجدت ،وقد حددت
نسبة ( )% 50فأكثر لالتفاؽ بيف الخبراء عمى قبوؿ الفقرات وقد تمت موافقة الخبراء عمى جميع
الفقرات بنسبة أكثر مف ( )%50وفي ضوء آرائيـ ومالحظاتيـ تـ تعديؿ الصياغة المغوية لبعض

فقرات المقياس.

.3التطبيق االستطالعي:
ييدؼ التطبيؽ االستطالعي إلى الكشؼ عف مدى وضوح فقرات المقياس ومدى فيـ الطمبة ليا

 ،فضالً عف تعرؼ مدى وضوح التعميمات وكيفية اإلجابة عنيا  ،والوقت الذي تستغرقو اإلجابة عف
فقرات ىذا المقياس ،وقد طبؽ الباحث المقياس عمى( )20طالباً وطالبة ،اختيروا عشوائيا مف طمبة

قسـ الرياضيات في كمية التربية ابف الييثـ وقد أظيرت نتائج التطبيؽ وضوح تعميمات المقياس

وفقراتو وبمغ متوسط الوقت المستغرؽ لإلجابة ( )22,62دقيقة.

 .2التحميل اإلحصائي لفقرات المقياس:
تمييز الفقرات :

تعد القوة التمييزية لمفقرات احدى الخصائص السيكومترية األساسية التي يمكف االعتماد عمييا

في تقويـ الفقرة مف حيث كفاءتيا في قياس السمة المراد قياسيا في المقياس وذلؾ مف خالؿ قدرتيا

عمى التمييز بيف األفراد الذيف يختمفوف في السمة المقاسة ( )Anastasi, 1982: 2ولتحقيؽ عممية

التحميؿ اإلحصائي لفقرات المقياس تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة تألفت مف ( *)632طالب وطالبة
تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية العشوائية مف طمبة القسـ  ،إذ اختيرت عشوائياً شعبة دراسية مف كؿ

مرحمة دراسية (الثاني -الرابع)  ،ثـ اختيرت عشوائياً مف كؿ شعبة مجموعة مف الطمبة مف الذكور
واإلناث والجدوؿ ( )2يوضح ذلؾ

------------------------------------------------------

* يقترح ننممي ( )Nunnally, 1981اف يكوف حجـ عينة التحميؿ اإلحصائي بما ال يقؿ عف
خمسة أفراد مقابؿ كؿ فقرة مف مجموع فقرات المقياس المطبقة (.)Nunnally, 1981, p.262
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الجدول ()4

عينة التحميل اإلحصائي لمقياس التفكير اليندسي موزعة بحسب المرحمة والجنس والتخصص
المرحمة
الجنس
التخصص
الرياضيات

ثاني

المجموع الكمي

رابع

ذ

إ

مج

ذ

إ

مج

ذ

إ

مج

4٠

44

74

4٠

43

73

7٠

76

636

بعد تطبيؽ المقياس صححت اإلجابات ،وحسبت الدرجة الكمية لكؿ فرد مف أفرادىا.وبعد ترتيب
أفراد العينة تنازلياً بحسب الدرجة الكمية حددت المجموعتاف المتطرفتاف في الدرجة الكمية بنسبة

 %31لكؿ مجموعة فكاف عدد األفراد في كؿ مف المجموعتيف العميا والدنيا ( )660طالباً وطالبة.

وقد استعمؿ االختبار التائي ) (t-testلعينتيف مستقمتيف في حساب القوة التمييزية لكؿ فقرة

بيف المجموعتيف المتطرفتيف في الدرجة الكمية  ،إذ إف القيمة التائية المحسوبة لداللة الفرؽ في
متوسط درجات كؿ فقرة بيف المجموعتيف المتطرفتيف في الدرجة الكمية تمثؿ القوة التمييزية ،وقد

أظيرت نتائج التمييز أف الفقرات جميعيا دالة إحصائيا عند مستوى ( )0.02وبدرجة حرية ()605

والجدوؿ ( )2يوضح ذلؾ .

صدق الفقرات (طريقة االتساق الداخمي) :
تعد ىذه الطريقة مف أدؽ الوسائؿ المعروفة لحساب االتساؽ الداخمي لمفقرات في قياس المفيوـ ،

وتعني أف كؿ فقرة مف الفقرات تسير في المسار نفسو الذي يسير فيو االختبار عامة (عودة ،
.)26 :6852

وتشير انستازي ) (Anastasiإلى أف ارتباط الفقرة بمحؾ داخمي أو خارجي يعد مؤش ار لصدقيا ،
وحينما

ال يتوافر محؾ خارجي مناسب فاف الدرجة الكمية لممجيب تمثؿ أفضؿ محؾ في حساب ىذه العالقة

) . (Anastasi , 1976 : 206وقد استعممت معادلة ارتباط بوينت بايسيرؿ لحساب معامؿ
االرتباط بيف درجة الفقرة والدرجة الكمية لمقياس مستويات التفكير اليندسي  ،وكانت الفقرات جميعيا

دالة إحصائيا عند مستوى ( )0.02وبدرجة حرية ( )632والجدوؿ ( )2يوضح ذلؾ .
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الجدول ()4

معامالت التمييز وارتباط الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس مستويات التفكير اليندسي
رقم
الفقرة

القوة التمٌٌزٌة
للفقرة

1
2
3
4
5
6
8
7
9

212,2
554,2
233,2
635,2
123,2
666,3
809,2
253,3

معامل
صدق
الفقرة
696,0
688,0
868,0
694,0
882,0
856,0
711,0
812,0

572,4

658,0

رقم
الفقرة
10
11
12
13
14
15
16
18
17

القوة
التمٌٌزٌة
للفقرة
758,2
235,2
306,3
295,3
718,4
561,2
977,2
214,2

معامل صدق
الفقرة

رقم
الفقرة

القوة التمٌٌزٌة
للفقرة

معامل صدق
الفقرة

623,0
786,0
845,0
603,0
593,0
620,0
703,0
889,0

19
20
21
22
23
24
25

873,2
840,2
231,2
988,3
634,2
519,2
137,2

846,0
735,0
818,0
812,0
664,0
674,0
08676

083,2

726,0

القيمة التائية الجدولية بدرجة حرية ( )6٠9عند مستوى داللة ( )٠.٠6تساوي (.)6.:9٠
القيمة الحرجة لمعامل االرتباط بدرجة حرية ( )634عند مستوى داللة ( )٠.٠6تساوي()٠.6:7

الخصائص السيكومترية لممقياس:
تؤشر الخصائص السيكومترية (القياسية) لممقياس قدرتو عمى قياس ما أعدت لقياسو  ،وانو يقيس

الخاصية بدقة مقبولة وبأقؿ خطأ ممكف (عودة والخميمي )222 :6855 ،ويتفؽ المختصوف في
القياس النفسي عمى أف الصدؽ والثبات أىـ خاصيتيف مف الخصائص السيكومترية لمقياس النفسي

الجيد وقد قاـ الباحث بالتحقؽ مف ىاتيف الخاصيتيف لمقياس مستويات التفكير اليندسي كما يأتي :

أ -الصدق الظاىري:

تـ التحقؽ مف الصدؽ الظاىري لممقياس مف خالؿ عرض فقرات وبدائؿ اإلجابة وتعميماتو عمى
لجنة مف الخبراء المختصيف بالعموـ التربوية والنفسية ،والرياضيات وقد قاموا بفحصيا منطقياً وتقدير

صالحيتيا في قياس ماأعدت لقياسو كما تبدو ظاىرياً لمخبير  ،وقد حصمت جميع فقرات المقياس
عمى نسبة اتفاؽ أكثر مف ( )%50مف الخبراء.

ب -صدق البناء:

بناء نظرياً فيو يعتمد عمى افتراضات
ويقصد بصدؽ البناء الدرجة التي يقيس بيا المقياس ً
نظرية يتحقؽ منيا تجريبياً (أبو حطب وعثماف ،)605 : 6812 ،ويرى (  )Cronhcab 1964,أف
صدؽ المفيوـ (البناء) ىو األساس في قياس الصدؽ  ،فإذا توفر ىذا النوع مف الصدؽ فانو طبيعة
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الحاؿ

سوؼ

يتوفر

النوعاف

اآلخراف

(صدؽ

المحتوى

،الصدؽ

التالزمي)

( )Cronbcab,1964:120وقد تحقؽ الباحث مف صدؽ البناء مف خالؿ المؤشرات اآلتية :

أ-القوة التميزية لمفقرات :

يفترض أف تعبر ىذه القوة عف وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف المجموعة العميا والمجموعة الدنيا

مف المجيبيف ليتـ التحقؽ مف أف المقياس قادر عمى قياس الفروؽ الفردية بيف المجيبيف  ،وبذلؾ

فاف األفراد يختمفوف بالدرجة عميو  ،وقد تـ التحقؽ مف القوة التمييزية لمفقرات التي كانت جميعيا

دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.02وبدرجة حرية ( ، )605وكما موضح في الجدوؿ (.)2

ب -عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس :

يفترض أف تكوف ىذه العالقة دالة وموجبة لتكوف بمثابة محؾ داخمي لصدؽ البناء وقد حسبت
معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية لممقياس  ،وكانت جميعيا دالة إحصائية عند

مستوى داللة ( )0.02وبدرجة حرية ( )632وكما موضح في الجدوؿ (. )2

ثبات المقياس ): (Scale Reliability

معادلة ألفا – كرونباخ :

يعتمد ىذا األسموب عمى اتساؽ أداء الفرد مف فقرة إلى أخرى ،وىو يشير إلى قوة االرتباطات بيف
الفقرات في االختبار(فرج )22. :6850 ،ولحساب الثبات بيذه الطريقة حممت درجات( )20طالباً
وطالبة  ،وقد بمغ معامؿ الثبات لممقياس ككؿ ( )0.55ومما يدؿ عمى ثبات درجات المقياس

والتجانس الداخمي لمفقرات  ،أما معامالت الثبات الفرعية الخمسة لممقياس فكانت جميعيا جيدة

وتتراوح ما بيف ( )0.5.-0.12والجدوؿ ( ).يوضح ذلؾ .
الجدول ()5

معامالت ثبات بطريقة إلفا كرونباخ لمقياس مستويات التفكير اليندسي
ت

مكونات المقياس

معامل الثبات

6

المستوى البصري

٠.96

3

المستوى التحميمي

٠.9٠

4

المستوى شبو االستداللي

٠.89

5

المستوى االستداللي

٠.86

6

المستوى المجرد

٠.95

7

لممقياس ككل

٠.99
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وبيذا تكوف إجراءات إعداد مقياس مستويات التفكير اليندسي قد استكممت بعد استخراج

الخصائص القياسية (السيكومترية) لو .

 .8التطبيق النيائي:

طبؽ مقياس مستويات التفكير اليندسي بصيغتو النيائية (ممحؽ  )3عمى عينة البحث الحالي

المؤلفة مف ( )302طالب وطالبة بواقع ( )52طالباً و( )636طالبة مف خالؿ لقاء طمبة قسـ

ال رياضيات بشكؿ مباشر ،ثـ تتـ االجابة مف قبؿ الطمبة عف األداة بحيث تكوف اإلجابات عمى ورقة
اإلجابة المرفقة مع المقياس(ممحؽ  ، ).و حرص الباحث عمى تطبيؽ المقياس بنفسو وقد بمغ

متوسط الوقت المستغرؽ لإلجابة ( ) 22,.3دقيقة.

الوسائل اإلحصائية:

استعمؿ الباحث وسائؿ إحصائية مختمفة تتفؽ وما يرمي اليو البحث الحالي  ،وبوساطة برنامج
الحاسب اآللي ( )Spss - 10وىي :

 .6التك اررات والنسبة المئوية  :استخدمت الستخراج التك اررات والنسبة المئوية لكؿ مستوى مف
مستويات التفكير اليندسي ولممستويات ككؿ.

 .3االختبار التائي ( )T-Testلعينتيف مستقمتيف :
أ -استخدـ في حساب القوة التمييزية لفقرات مقياس مستويات التفكير اليندسي .

ب -استخدـ في الكشؼ عف داللة الفروؽ في مستويات التفكير اليندسي .

 .2معامؿ ارتباط بوينت بايسيرؿ  :استخدـ في حساب معامالت صدؽ الفقرات (ارتباط الفقرة بالدرجة
الكمية لممقياس ) .

 ..معامؿ ألفا كرونباخ  :استخدـ الستخراج معامالت الثبات لممقياس.

الفصل الرابع /عرض النتائج ومناقشتيا.

يتضمف ىذا الفصؿ عرض النتائج التي تـ التوصؿ إلييا في البحث الحالي في ضوء أىداؼ

البحث وعمى النحو اآلتي:

اليدف األول :تحقيقاً ليذا اليدؼ الذي يرمي إلى تعرؼ مستويات التفكير اليندسي لدى طمبة قسـ
الرياضيات في كمية التربية ابف الييثـ بجامعة بغداد ،قاـ الباحث باستخراج التك اررات والنسبة المئوية
لكؿ مستوى مف مستويات التفكير اليندسي ولممستويات ككؿ وكما موضح بالجدوؿ األتي:
الجدول()6
التك اررات والنسبة المئوية لمستويات التفكير اليندسي لفان ىيل لدى افراد عينة البحث
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مستويات التفكير اليندسي

التكرار

النسبة المئوية

األول(البصري)

685

%95.6

الثاني(التحميمي)

75

%46.6

الثالث(شبو االستداللي)

6٠

%35.4

الرابع(االستداللي)

44

%67.6

الخامس (المجرد)

4٠

%65.7

لممستويات ككل

67

%8.9

*اعتمدت نسبة  %20فما فوؽ الجتياز كؿ مستوى مف قبؿ افراد عينة البحث
يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يأتي :

 حقؽ  61.طالبا فقط مف أصؿ  302طالبا وطالبة وبنسبة ( )%5.,2المستوى األوؿ مف
مستويات التفكير اليندسي وىو المستوى البصري.

 حقؽ  2.طالبا فقط مف أصؿ  302طالبا وطالبة ونسبة ( )%26,6المستوى الثاني مف مستويات
التفكير اليندسي وىو المستوى التحميمي .

 حقؽ  20طالبا فقط مف أصؿ  302طالبا وطالبة وبنسبة (  )%3.,2المستوى الثالث مف
مستويات التفكير اليندسي وىو المستوى شبو االستداللي .

 حقؽ  22طالبا فقط مف أصؿ  302طالبا وطالبة وبنسبة ( )%62,6المستوى الرابع مف مستويات
التفكير اليندسي وىو المستوى االستداللي .

 حقؽ  20طالبا فقط مف أصؿ  302طالبا وطالبة ونسبة ( )%6.,2المستوى الخامس مف
مستويات التفكير اليندسي وىو المستوى المجرد .

 حقؽ  62طالبا فقط مف أصؿ  302طالبا وطالبة وبنسبة ( )% 1,5جميع مستويات التفكير
اليندسي.

اليدف الثاني :ينص اليدؼ الثاني عمى الكشؼ عف داللة الفروؽ في مستويات التفكير اليندسي
لدى أفراد عينة البحث وبحسب الجنس (ذكور -أناث) ولمعرفة داللة الفروؽ في متوسط درجات

مستويات التفكير اليندسي بيف الذكور واإلناث ،استعمؿ الباحث االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف
فكانت النتائج كما يأتي:

أ -ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الذكور و درجات اإلناث عمى مقياس
التفكير اليندسي  ،الف القيمة التائية المحسوبة لداللة الفرؽ البالغة ( )0.213-اصغر مف القيمة
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التائية الجدولية البالغة ( )6.82عند مستوى داللة ( )0.02بدرجة حرية ( ،)30.مما يعني ال توجد
فروؽ جوىرية بيف الطالب والطالبات في مستويات التفكير اليندسي وكما مبيف في الجدوؿ (.)2
الجدول ()7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيم التائية لداللة الفرق لمستويات التفكير اليندسي لدى أفراد
عينة البحث وبحسب الجنس

المتغٌر

فئات
العٌنة

العدد

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

التفكٌر
الهندسً

الذكور
اإلناث

75
121

947447
1040725

2446236
2452864

القٌمة التائٌة
الجدولٌة
المحسوبة
04582-

1496

مستوى
الداللة
غٌر دالة

القيمة التائية الجدولية عند مستوى  ٠0٠6وبدرجة حرية ( ) 3٠5تساوي 60:7

اليدف الثالث :ينص اليدؼ الثالث عمى الكشؼ عف داللة الفروؽ في مستويات التفكير اليندسي
لدى أفراد عينة البحث وبحسب المرحمة (ثاني -رابع) ولمعرفة داللة الفروؽ في متوسط درجات
مستويات التفكير اليندسي بيف طمبة المرحمة الثانية وطمبة المرحمة الرابعة ،استعمؿ الباحث االختبار
التائي لعينتيف مستقمتيف فكانت النتائج كما يأتي:

أ -ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الذكور و درجات اإلناث عمى مقياس
التفكير اليندسي  ،الف القيمة التائية المحسوبة لداللة الفرؽ البالغة ( )6,232اصغر مف القيمة
التائية الجدولية البالغة ( )6,82عند مستوى داللة ( )0,02بدرجة حرية ( ، )30.مما يعني ال توجد
فروؽ جوىرية بيف طمبة المرحمة الثانية وطمبة المرحمة الرابعة في مستويات التفكير اليندسي وكما

مبيف في الجدوؿ (.)1

الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيم التائية لداللة الفرق لمستويات التفكير اليندسي لدى أفراد
عينة البحث وبحسب المرحمة

المتغٌر
التفكٌر
الهندسً

المرحلة
الثانً
الرابع

العدد

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

72
124

1042799
948557

2446208
2451553

القٌمة التائٌة
الجدولٌة
المحسوبة
14326

1496

مستوى
الداللة
غٌر دالة

القيمة التائية الجدولية عند مستوى  ٠0٠6وبدرجة حرية ( ) 3٠5تساوي . 60:7
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مناقشة النتائج:

بينت نتائج اليدف األول أف معظـ الطمبة عينة البحث قد حققوا المستوى األوؿ وىو المستوى

البصري وبنسبة ( )5.,2أي أف الطالب قادر عمى القياـ بالعمميات المتعمقة بالمستوى البصري
كتمييز األشكاؿ اليندسية أو تسميتيا أو المقارنة البسيطة بيف اإلشكاؿ اليندسية مف خالؿ مظيرىا

دوف إدراؾ لخواصيا و دوف التعرض إلى أجزائيا أو خصائصيا.

أما المستويات األخرى؛ فقد أظيرت النتائج تدني مستوى التفكير اليندسي لدى أفراد عينة البحث

حيث لـ يتجاوز المستوى الثاني التحميمي نسبة  %26,6والمستوى الثالث شبو االستداللي 3.,2

%والمستوى الرابع

% 62,6االستداللي والمستوى الخامس المجرد % 6.,2ولممستويات ككؿ فقد

بمغت النسبة % 1,5وىذا يعني أف الطالب ال يستطيع أف يوظؼ العالقات المتداخمة بيف خصائص

األشكاؿ اليندسية إلعطاء براىيف معينة لموصوؿ إلى حؿ المسألة اليندسية أو كتابة التعاريؼ
اليندسية وبرىنة بعض المسائؿ اليندسية أو إكماؿ برىاف ىندسي معيف أو أف يعي المتعمـ نظاـ
المسممات والقياـ باالستدالؿ الشكمي في فيـ العالقات المتداخمة بيف النظريات  ،أو أف يكتب

المتعمـ برىاناً قائماً عمى الرموز اليندسية ويستبعد الشروط غير الضرورية أو الكافية في برىنة

مسألة ىندسية أو القياـ باستنتاج نظريات ىندسية معتمدة عمى مسممات سبؽ لممتعمـ معرفتيا،
واجراء عمميات مقارنة بيف تمؾ المسممات الكتشاؼ مسممات جديدة وىو مؤشر إلى عدـ تنظيـ

برامج اإلعداد لمقررات اليندسة في كمية التربية ابف الييثـ وفقا لنموذج فاف ىيؿ ومف المفترض
أنيا كمية تربوية واف خريجييا مف قسـ الرياضيات يجب اف يكونوا عمى مستوى مف الكفاءة والميارة
لمممارسة تخصصيـ في مجاؿ عمميـ أو عدـ مناسبة الممارسات التدريسية التي تسيـ في تنمية

التفكير اليندسي لدى الطمبة.

أما اليدف الثاني؛ فقد بينت أنو النتائج ال توجد فروؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات

الذكور و درجات اإلناث عمى مقياس مستويات التفكير اليندسي مما يعني أف الذكور واإلناث ال

يختمفوف في التفكير اليندسي.

وبينت نتائج اليدف الثالث عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المرحمة

الثانية والمرحمة الرابعة عمى مقياس التفكير اليندسي مما يعني أف طمبة المرحمة الثانية ال يختمفوف
عف طمبة المرحمة الرابعة في التفكير اليندسي.

وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة ومنيا دراسة مخموؼ ( )688.و

دراسة حسف( )688.ودراسة سالـ ( )3006ودراسة الحربي( )3002ودراسة القدسي()3001التي
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أظيرت نتائجيا إلى تدني مستويات التفكير اليندسي بصفة عامة لدى أفراد عينة البحث حيث لـ
يتجاوز أفراد عينة البحث سوى المستوى البصري وتدني مستوياتيـ في المستويات األخرى التي

تحتاج إلى مستوى مف التفكير والتحميؿ واالستنتاج.
االستنتاجات:

 .6تدني مستوى التفكير اليندسي لدى طالب قسـ الرياضيات في كمية التربية – ابف الييثـ إذ لـ
يتجاوز الطمبة سوى المستوى األوؿ (البصري) وتدني المستويات األخرى وال يختمؼ الذكور عف

االناث في مستويات التفكير اليندسي لدى طالب قسـ الرياضيات في كمية التربية – ابف الييثـ.

 .3ال يختمؼ طمبة المرحمة الثانية عف طمبة المرحمة الرابعة في مستويات التفكير اليندسي لدى
طالب قسـ الرياضيات في كمية التربية – ابف الييثـ.

 .2إف دراسة الطمبة لموضوعات اليندسة سواء قبؿ المرحمة الجامعية أو بعدىا لـ يسيـ في تطوير
وتنمية التفكير اليندسي لدييـ ويحتاج المتعمـ إلى الخبرات التعميمية الكافية لكي ينتقؿ مف

مستوى إلى المستوى األعمى منو في مستويات التفكير اليندسي.

التوصيات:

في ضوء نتائج ىذه الدراسة يقدـ الباحث مجموعة مف التوصيات يمكف أف تسيـ في الوصوؿ
بنتائج الدراسة إلى التطبيؽ العممي في ميداف تدريس اليندسة ،وفيما يمي عرض ليذه:

 .6تحسيف مستوى التفكير اليندسي لدى الطمبة مف قبؿ التدريسييف وذلؾ عف طريؽ التدرج في طرح
األسئمة الصفية بدءا مف المستوى األوؿ (المستوى البصري) وصوال إلى المستوى الخامس

(المستوى المجرد).

 .3إعادة النظر في مقررات اليندسة في جميع المراحؿ الدراسية واعادة بنائيا وتنظيميا في تتابع
طبقا لمستويات التفكير اليندسي في ضوء نموذج فاف ىيؿ 0

 .2االىتماـ بتقويـ الطمبة تقويما شامال مف خالؿ االختبارات الشيرية مع ضرورة االستفادة مف نتائج
ىذه االختبارات في التغذية الراجعة مف خالؿ مناقشة الطمبة في أخطائيـ ،مع تعزيز نواحي القوة
عندىـ ،ومعالجة جوانب القصور في سبيؿ تحسيف أدائيـ.

المقترحات:

في ضوء نتائج الدراسة الحالية وانطالقًا مف ضرورة إثارة مشكالت بحثية تحفز الباحثيف عمى
استمرار ما بدأتو ىذه الدراسة ،فاف الدراسة الحالية تقترح القياـ بالدراسات األتية:
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 .6عمؿ دراسات ميدانية عمى معممي الرياضيات سواء أكانوا أثناء الخدمة أو قبؿ الخدمة (الطمبة

المعمموف) بحيث يتـ التعرؼ عمى مستويات التفكير اليندسي لدييـ ،ومقارنة ذلؾ بالمساقات

اليندسية التي تمقوىا في الجامعات التي درسوا فييا أو التي يتمقونيا ،وذلؾ مف أجؿ تطوير تمؾ
المساقات واعادة تنظيميا.

 .3اجراء دراسات لمتعرؼ إلى العالقة بيف مستويات التفكير اليندسي لدى الطالب وميوؿ واتجاه
الطالب نحو الرياضيات.

 .2إجراء دراسات ميدانية لمتعرؼ عمى اثر استخداـ نموذج فاف ىيؿ عمى كؿ مف  :التحصيؿ في
مادة اليندسة  ،وكتابة البرىاف اليندسي  ،واالتجاه نحو اليندسة .

المصادر:
.6

القراف الكريـ

 .3أبو حطب  ،فؤاد  ،عثماف  ،سيد احمد ( : )6812التقويم النفسي  ،القاىرة  ،مكتبة االنجمو المصرية .

 .2األميف ،إسماعيؿ محمد ( : )3006طرق تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقات ،ط  ،6دار الفكر العربي،
القاىرة ،مصر.

..

بؿ  ،فردريؾ ( : )6851طرق تدريس الرياضيات  ،ترجمة محمد المفتي وممدوح سميماف ،القاىرة ،الدار

العربية لمنشر .

 .2البنا  ،مكة (: )688.برنامج مقترح لتنمية التفكير في اليندسة لتالميذ المرحمة اإلعدادية في ضوء نموذج
فان ىايل "  ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،كمية البنات  ،جامعة عيف شمس 0

 .2جمؿ ،محمد ( : ) 3006العمميات الذىنية وميارات التفكير من خالل عمميتي التعمم والتعميم ،العيف  ،دار
الكتاب الجامعي.

 .1حبيب  ،مجدي ( :)6882التفكير  :االسس النظرية واالستراتيجيات  ،ط ، 6القاىرة  ،النيضة المصرية.

 .5الحربي ،عبد هلل طارش ( : )3002دراسة درجة تمكن طالب تخصص الرياضيات في كمية المعممين بحائل

من ميارات البرىان اليندسي وعالقتو بمستويات فان ىيل  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة أـ القرى ،

مكة المكرمة .

 .8حسف ،محمود محمد ( : )3006مستويات التفكير اليندسي لدى طالب المعممين تخصص رياضيات بكمية
التربية بأسيوط في ضوء نموذج" فان ىيل ،مجمة كمية التربية بأسيوط  ،مصر ،مجمد  ، 61العدد.6

 .60خصاونة ،أمؿ ( : )688.مستويات التفكير في اليندسة لدى الطمبة المتعممين  ،أبحاث اليرموؾ ،مجمة
العموـ اإلنسانية واالجتماعية مجمد  ، 60العدد .6

476

مجلة األستاذ

العدد  -412المجلد الثاني  -لسنة 4112 /م 6547 -هـ

 .66زيتوف ،حسف حسيف ( : )3002تعميم التفكير ،رؤية تطبيقية في تنمي العقول المفكرة ،ط  ،6عالـ
الكتب  ،القاىرة.

 .63سالـ ،طمعت محمد عمي( : )3006مستويات التفكير اليندسي لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في

محافظة جرش وعالقتيا بالجنس والتحصيل في الرياضيات ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة الياشمية.

 .62سالمة ،حسف( :)6882طرق تدريس الرياضيات بين النظرية والتطبيق،ط  ،6دار الفجر ،القاىرة،مصر.
 .6.سالمة ،حسف ( :)3002اتجاىات حديثة في تدريس الرياضيات ،ط  ،6دار الفجر  ،القاىرة ،مصر.
 .62شويخ ،جياد )  :)3002أنماط التفكير اليندسي لدى الطمبة الفمسطينيين  ،رسالة ماجستير غير
جامعة بيرزيت ،بيرزيت ،فمسطيف.

منشورة،

 .62عبد الحميد  ،عبد الناصر محمد  ،السعيدي  ،حناف احمد ( : )3008مستويات التفكير اليندسي لدى طالب
وطالبات المرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعودية ،مجمة تربويات الرياضيات ،المجمد . 63
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ممحؽ البحث

أسماء الخبراء الذيف استعاف بيـ الباحث في بعض إجراءات البحث

 -6لمتحقؽ مف صالحية فقرات مقياس معوقات البحث العمميّ
ت
1
2
3
4
5

أسماء الخبراء
أ 8د 8عبد األمٌر عبود شمسً
أ 8م 8د 8نبٌل عبد الغفور
أ 8م 8د 8حاتم محمد أمٌن
أ 8م 8د 8مدركه صالح عبدهللا
أ 8م 8د 8احمد باقر

التخصص
علم النفس التربوي
قٌاس وتقوٌم
رٌاضٌات
ط 8ت رٌاضٌات
رٌاضٌات

أماكن عملهم
كلٌة التربٌة /ابن رشد
كلٌة التربٌة  /الجامعة المستنصرٌة
كلٌة التربٌة /التربٌة األساسٌة
كلٌة التربٌة  /التربٌة األساسٌة
كلٌة التربٌة  /التربٌة األساسٌة

6

أ 8م 8د 8رٌاض فاخر

رٌاضٌات

كلٌة التربٌة  /الجامعة المستنصرٌة

8

م8د  8مٌساء زكً سلمان

رٌاضٌات

كلٌة التربٌة  /الجامعة المستنصرٌة

7

أ 8م 8د 8أنعام محمد علً

رٌاضٌات

كلٌة التربٌة /ابن الهٌثم

9

أ 8م 8د 8لٌلى سلمان محمود

رٌاضٌات

كلٌة التربٌة /ابن الهٌثم

10

أ 8م 8د 8أمال شهاب المختار

رٌاضٌات

كلٌة التربٌة /ابن الهٌثم
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by the University of Baghdad
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University of Technonlogy / Department Engineering
Electromechanical
Abstract :
The study aimed to identify the levels of geometric thinking among the students of
the Department of Mathematics in the College of Education-Ibn AL Haitham at the
University of Baghdad , and to achieve the aims of the study was the adoption of a
measure of Alharby (2003) prepared the Saudi environment and consists of) 25( items
distributed on five levels (level Visualization , Analysis , Informal Deduction, formal
Deduction, Rigor Deduction ) and reached the study sample ( 206 ) male and female
students from the Department of Mathematics in the College of Education–Ibn AL
Haitham at Baghdad University, was selected in the manner stratified random , was to
verified the veracity of the tool by honesty virtual submitting it to the experts and
certified construction and stability in a way Alpha Cronbach , and use the researcher to
analyze the results of a number of statistical means of which , the test samples t for two
independent samples , Pearson correlation coefficient , the study found the results of the
most important : Override students sample the first level (Visualization ) by(% 84.5 ) did
not exceed the students' levels of the other four , and there are no differences statistically
significant levels of geometric thinking attributed to sex , there are no statistically
significant differences in the levels of geometric thinking among students and students
of the first phase the fourth phase, the study has come out with a number of
recommendations and suggestions .
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