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  داءـــاإله

  والدي الحبيب ....... إلى أقرب من في الوجود إلى نفسي أهدي هذا العمل 

  أمي رحمها اهللا، وجزاها عنّا خير الجزاء.....إلى مثلي األعلى 

  "موسى مخامرة"االحتالل  في سجونلمعتقل زوجي ا.......  به عطر الحياة سمتإلى من تن

  "محمود"  عشر ربيعا الثنيأابني الحبيب ابن .......  إلى مهجة قلبي وفرحة عمري

  زوجة أبي الحنون...... من غمرتني بلطفها وأصالتها إلى

  "هاني وعلي"األعزاء  إخوتي ....... إلى أغلى من في الحياة على قلبي

  اءاألحب وزمالئي يتاليصديقاتي وزم .......  بهم ءماالس إلى من أهدتني

  اءأساتذتي األجلّ ....... ربلي الدإلى المنارات التي أضاءت 

  إلى األسرى األوفياء....... إلى الجرحى .......  هداء ح الشّاإلى أرو

  إلى كل شيء طاهر وجميل في هذا الوطن المعطاء

  اإلسالم اليحي.......  اإلى كل مسلم يحي

  أهدي ما جنيت بعناء....... إلى كل هؤالء 
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  :اإلقرار

أقر أنا مقدمة الرسالة أنها قدمت إلى جامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي 

الخاصة باستثناء ما أشير له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي 

  .معهددرجة عليا ألي جامعة أو 

  

  

  إنعام إبراهيم علي المخامرة: االسم

  :..........................التوقيع
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  شكر وتقدير

سيدنا محمد بن عبد الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف خلق اهللا المرسلين، 

  - :يوم الدين وبعد إلىاهللا سيد البشرية أجمعين، ومن اهتدى بهديه 

الشكر ترجمان النية، ولسان الطوية، وشاهد اإلخالص، وعنوان االختصاص، فإنه يسرني 

اليوم أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى أستاذي الفاضل الدكتور زياد قباجة، على تفضله 

  .باإلشراف على هذه الرسالة منذ كانت فكرة، ورعايته لها حتى وصلت إلى ما هي عليه

إلى من قطفت من رياض علمهم، وتنسمت من عبق سيرتهم،  ر والتقديركما وأتقدم بالشك

عضوي لجنة المناقشة لتفضلهما بالموافقة ين الفاضلين ذونهلت من صفاء مخزونهم، لألستا

  .واإلرشادوتقديمهما النصح  وإبدائهماعلى مناقشة الرسالة، 

 إلىمن مالحظات قيمة، وكذلك  أبدوهالمحكمين لما  األساتذة إلىكما وأتقدم بالشكر والتقدير 

متواضع ولو بكلمة طيبة أو بنصيحة هذا العمل ال إتمامكل من قدم لي يد العون وأعانني على 

مني جزيل الشكر  ، إلى كل من أوالني عناية، إلى كل من ساندني وشجعنيصادقة لهم

  .واالمتنان

  

  

  

  

  

  إنعام مخامرة: الباحثة
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 ملخص الدراسة

  
هدفت هذه الدراسة إلى التّعرف إلى أثر طريقة سوخمان االستقصائية لدى طلبة الصف الثامن 

  .تفكيرهم الهندسي ودافعيتهم نحو تعلّم الرياضيات فياألساسي 
تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الثامن األساسي في المدارس الحكومية التّابعة لمديرية 

 األساسيلخليل، حيث تم اختيار عينة قصدية وهم طلبة الصف الثامن التّربية والتّعليم جنوب ا
طالباً ) 145(ذكور الكرمل الثانوية، حيث شملت العينة و ،بنات الكرمل الثانوية تيفي مدرس
انتظموا في أربع شعب بالمدرستين، في كل مدرسة شعبتان ) طالبة 73طالباً و 72(وطالبة 

  ). درست بطريقة االستقصاء(واألخرى تجريبية ) العتياديةدرست بالطّريقة ا(إحداهما ضابطة 
تكونت أدوات الدراسة من اداتين، االولى اختبار لقياس مستويات التفكير الهندسي لدى وقد 

، أما االداة الثانية وهي استبانة لقياس الدافعية )اختبار فان هيل(طلبة الصف الثامن األساسي 
ا مثباتهوا متم التحقق من صدقهحيث لدى طلبة الصف الثامن األساسي نحو تعلّم الرياضيات، 

المتوسطات الحسابية  تماستخد أثر طريقة سوخمان االستقصائيةولتحديد . الطرق المناسبةب
لمقارنة متوسطات أداء الطّلبة ) ANCOVA( الثّنائيواالنحرافات المعيارية، وتحليل التغاير 
ومقارنة استجاباتهم على استبانة الدافعية، وقد خرجت  ،في اختبار مستويات التفكير الهندسي

  :أهمهامن النتائج  اسة بجملةالدر
اختبار التفكير  فيدالة إحصائياً في استجابات طلبة الصف الثامن األساسي  وجود فروق

دالة  عدم وجود فروقوريس ولصالح المجموعة التجريبية، تعزى إلى طريقة التد ،الهندسي
عزى إلى اختبار التفكير الهندسي ت فيإحصائياً في استجابات طلبة الصف الثامن األساسي 

 فيدالة إحصائياً في استجابات طلبة الصف الثامن األساسي  عدم وجود فروقوالجنس، 
وجود فروقاً دالة إحصائياً وى التفاعل بين الطّريقة والجنس، اختبار التفكير الهندسي تعزى إل

وجود فروقاً دالة ولتجريبية، ريس ولصالح المجموعة افي دافعية الطّلبة تعزى إلى طريقة التد
عدم وجود فروقاً دالة إحصائياً والجنس ولصالح الذكور،  إحصائياً في دافعية الطّلبة تعزى إلى

  .في دافعية الطّلبة تعزى إلى التفاعل بين الطّريقة والجنس
أوصت الدراسة بضرورة توظيف طريقة االستقصاء في تدريس  ، فقدوبناء على النتائج    
، وإجراء وأثنائها ،قبل الخدمة رياضيات، وتأهيل المعلمين على االستراتيجيات االستقصائيةال

تتناول أثر طريقة سوخمان االستقصائية في مباحث لالمزيد من الدراسات واألبحاث العلمية 
  .علمية أخرى
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Abstract  

This study aimed at investigating the effect of Suchman Inquiry 
Technique in teaching among eighth Grade students on their geometric 
thinking and motivation toward learning mathematics. The study 
population consists of all eighth grade students in public schools in the 
directorate of Southern Hebron. The purposed study sample consisted 
of (145) students from Al-Karmel Secondary Boys School and Al-
Karmel Secondary Girls School: (72) male and (73) female  who were 
organized in four sections in two schools. In each school there was two 
sections one is the control group ( learned in the normal way ) and the 
other is experimental (learned in the Suchman Inquiry Technique).                
.                                  
Tools of the study consist of a test to measure the Van Hiele levels of 
geometric thinking among the students of eighth grade, the Second tool 
is a questionnaire to measure eighth grade motivation toward learning 
mathematics. The validity and reliability of the two instrumants was 
established in the apropriate ways. The tools were applied before and 
after making the study. To determine the impact of Suchman Inquiry 
Technique the researcher used means, standard deviation, ANCOVA to 
compare the average of students performance in the test of geometric 
thinking levels  and to compare their answers on the questionnaire of 
motivation. The researcher reached the following results:                                        
There was significant difference in the answers of eighth grade students 
on the geometric thinking related to the way favoring the experimental 
group, and There was no significant difference in the answers of eighth 
grade students on the geometric thinking related to the interaction 
between way and gender. The study also showed that there are 
significant difference in students  motivation related to gender favoring 



  ح
 

male,  and there was no significant difference in students motivation 
related to interaction between way and sex.     
                                           
Depending on the results, the researcher gives many recommendations 
such as the importance of using inquiry way in teaching mathematics, to 
rehabilitate pre- service teachers and to train in- service ones on 
inquiry strategies and to do more studies and sientific researches that 
deal with the effect of Suchman inquiry way in other scientific subjects.   
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  األولالفصل 

___________________________________________________________  

  

  أهميتهاو الدراسةخلفية 

  : المقدمة 1.1

يعيش العالم اليوم عصر الثورة العلمية والتكنولوجية، عصر تدفق المعلومات في شتى       
 الكافي من القدراتض على الفرد امتالك القدر مما يفرلوم الطبيعية واإلنسانية، ميادين الع
 ، والتي ال تساعده على التكيف مع متطلبات هذا العصر ووسائلهالمتنوعة والمهارات المختلفة

  ).2004، النفيش(نتاج في شتى الميادين المختلفة اإلبداع واإل إلىتتجاوز ذلك بل  فقط
  

باعتبارها  ،الرياضياتيس العلوم والتكنولوجيا والعالم يولي اهتماماً بالغاً لتدرإن ف ،لذا      
عيد العلمي والثقافي واالجتماعي، مؤشرات للرقي والتقدأن هنالك  ومما يعنيم على الص

وتزيد دافعيتهم  الطّلبةتباع الطرق واالستراتيجيات المناسبة والتي ترغّب اتركيزاً واضحاً على 
  .(Igbokwe, 2000)لهذه المواد 

  
 الرياضياتوأن  ،دون علومتقنيات أو تكنولوجيا  نفىد فق)  ,1999Betiku(بتكيو  اأم      

علوم وتقنيات وتكنولوجيا بدون  غير الممكن وجودهي حجر األساس للعلوم، لذا فمن 
 إلىزادت حاجة أفراده  في التطور العلمي والتكنولوجي، ، وكلّما زاد المجتمعالرياضيات
  .بشتى فروعها الرياضيات

       
تسهم إسهاماً كبيراً في مجاالت  انهأل ،هي أحد المجاالت المعرفية المتميزة الرياضياتف      

إال  ؛ال يمكن التقدم في أي مجال من مجاالت العلومف ،فهي تعتبر أم العلوم ،المعرفة األخرى
  ).2005حمدان، (كانت تعتمد على معرفة رياضية واسعة  إذا
  

قدرتهم على فهم الهندسة ورفع مستويات مدى ب الرياضياتفي  لطّلبةاوترتبط كفاءة      
حيث ارتبط تدريس الهندسة لفترات طويلة وفي العديد من البلدان بما فيها  ،تفكيرهم الهندسي

من  ،حوالي ألفي عام إلىالدول العربية على أساس الهندسة البديهية التقليدية الممتدة جذورها 
ولكن ،في الهندسة عظيم زوالتي هي في الواقع انجا ،ونظريات فاتريات ومسلمات وتعبدهي 
التقليدية لديهم  الطّريقةالذين يدرسون الهندسة على  الطّلبةن أإذ  ،غير كاف على اإلطالق هذا
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، مستويات أعلى وأعقد إلىهي والنظري ر مستوى تفكيرهم من المستوى البدالقدرة على تغيي
  ).2001, عفانة( لبرهان العلميحد االستنتاج وا إلىتصل  قد
  

الثاني بعد األعداد  الترتيب، وتأتي في الرياضياتفالهندسة تشكل جزءاً مهماً من منهاج      
ل ما مجموعه ا تشكّنهأويمكن القول من حيث التركيز، والعمليات عليها في المرحلة االبتدائية، 

  ).2007أبو زينة، وعباينة، (وف األولى الصفمن منهاج % 40
  

نت أن مجرد سرد المعلومات وتكديسها في حيث بي ،هذا الرأي) 2004( النفيشوأيدت      
الكيفية  إلىليست هي الوسيلة الناجحة لتحقيق النجاح، فال بد من توجيه االهتمام  ،الطّالبذهن 

وتوجيه تفكيره  تعلّمالتي يمكن بها رفع مستوى تفكير الفرد ومساعدته على االحتفاظ بال
بمعنى آخر جعل المجال ووإدراك العالقات التي تربط بعضها ببعض،  ،شاف المزيدالكت

من هنا سعى  ،وله على المعرفة وميادين تطبيقهاواسعاً لتطوير أساليب تفكيره ووسائل حص
، بحيث تعمل على الطّلبةالباحثون إليجاد أساليب تدريس رياضية وهندسية مناسبة لجميع 

وبالتالي رفع  ،لية للتمكن من توظيف المعرفة في حل مشكالت حياتهمتنمية مهاراتهم العق
  .، والهندسة بشكل خاصبشكل عام الرياضياتمستويات تفكيرهم وزيادة دافعيتهم نحو 

  

وذلك عن طريق  ،كيف يفكرون الطّلبةتعليم  ؛أصبح من أهم أهداف التّدريس فقد لذا      
ا في مواقف الحياة لالستفادة منه ،معالجة المعلوماتو ،التّفكيرتهم على كيفية اتنمية قدر
وعملياته  التّفكيروممارسة مهارات  ،االنتقاء والتجديد واالبتكار يكونوا قادرين علىلالمختلفة، 

كيفية البحث عن المعرفة  صوال إلىو ،تعلّمقدرتهم على الوتنمية في مجاالت الحياة المختلفة، 
  ).2000شهاب، (تحديات الحاضر واحتماالت المستقبللمواجهة  ،من مصادرها المختلفة

  
 William Arthur" لمقولة وليم آرثر) 2003(وفي هذا السياق يرى زيتون وزيتون      

هو من فبالمعلومة، أما المعلّم الجيد  ةتطلبالمعلّم التقليدي هو الذي يخبر :"التي يقول فيها
ضيح باألمثلة العلمية، أما المعلّم شديد التمكن المعلّم الممتاز التو في حين أن مهمةرها، يفس

  ".يهتعلّمفهو من يوحي باألشياء لدى م

  

من خالل تنظيم  التّعليميةة في إنجاح العملية األساسيالتدريسية أحد األركان  الطّريقةوتعد      
ن أإذ أهداف الدرس بأفضل الطّرائق العلمية الممكنة،  إلىللوصول  ،تعلّمخطوات عملية ال
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المناسبة في إيصال المعلومات والمعارف  الطّريقةاتبع المعلّم  إذاأهداف الدرس لن تتحقق إال 
استجابة لما حدث في السنوات األخيرة في مجال التربية والتعليم وعناصر العملية و ،للطلبة

لموقف عنصراً فعاالً في ا الطّالببدأ البحث عن استراتيجيات تدريسية تجعل فقد ، التّعليمية
  ).2002الحيلة، (من خالل إلقاء الضوء على بعض النماذج التّدريسية  ،التعليمي

  

بالرغم من تعدد االستراتيجيات والطرائق  إنه )2007( الصافيو عياشيرى ومن هنا      
إال أن معظمها اتخذت من عناصر االستقصاء أساساً ومحوراً جوهرياً  ؛والنماذج التّدريسية

االستقصاء في  استراتيجيةفي السنوات األخيرة توجهاً كبيراً نحو استخدام  لها، فقد ظهر
العديد من اآليات التي  القرآن الكريم على قد اشتملليس جديداً، ف اًمفهوم نهأرغم  ،التّدريس
وجمع المعلومات ومناقشتها، وتقصي  ،وممارسة مهارات البحث ،التّفكير على تعلّمتشجع الم

ث القائمين على األدلة والبراهين، ومن والبح الدراسةلقرارات المبنية على الحقائق واتخاذ ا
لَِئك كَان والَ تَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْم ِإن السمع والْبصر والْفَُؤاد كُلُّ ُأو:"لىاهذه اآليات قوله تع

  ).36اإلسراء، ( "عنْه مسُؤوالً

  

لتنمية المهارات العقلية  الطّلبةيفسح المجال أمام  الرياضياتء في واستخدام االستقصا     
رائق التدريسية تطور فهماً واسعاً في الطّ االستقصائية األنشطةروح الحماس لديهم، ف وإثارة

المجال  إتاحةع المعرفة والفهم في حقول المعرفة العلمية من خالل للرياضيات وتطبيقاتها لتوس
العلمية في البحث عن حلول للمشكالت العلمية التي تطرح عليهم في  ريقةالطّ تباعابللطلبة 
إذ موضوع ما،  تعلّمنحو  الطّلبة دافعيةأو األسلوب التعليمي في  الطّريقةوتؤثر ، الصفغرفة 

معقولة  العالية لإلنجاز بقدرتهم على وضع تصورات مستقبلية دافعيةيمتاز األفراد ذوو ال
الصعوبة  ا متوسطةنهأهم للمشكالت التي يواجهونها، والتي تمتاز بومنطقية في تصورات

  ).2006حمامة وآخرون،  بو(ويمكن تحقيقها 

  

بالنسبة للتربية أمر ال خالف عليه، فإذا استطعنا أن  دافعيةفمن الواضح أن أهمية ال      
بينما يتجنبه نكشف بعضاً من األسباب التي تجعل بعضاً من البشر يندفعون إلى سلوك معين 

، وذلك ألن الدوافع تمثل الوسيلة تعلّمآخرون، فإننا بال شك سنتمكن من التأثير على عملية ال
األساسية إلثارة اهتمام الطالب، ودفعه نحو ممارسة أوجه النشاط التي يتطلبها الموقف 
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د، راش(التعليمي للمدرسة، من أجل اكتساب المعارف، واالتجاهات، والمهارات المرغوبة 
2005.(  

هي التي تدفع  ألنها، تعلّمشرطاً من الشروط األساسية لحدوث ال تعلّمال دافعيةتعتبر       
عناصر الموقف التعليمي وتجعله يقبل على العملية التعليمية بانتباه،  إلىاالنتباه  إلى تعلّمالم

في هذا واهتمام، وحيوية، ونشاط، ويستجيب بنشاط ذاتي هادف وموجه ومنظم، ويستمر 
، الطّلبة دافعيةفاستثارة . تعلّمالنشاط حتى يتحقق الهدف المنشود من العملية التعليمية ويتحقق ال

م يقبلون على ممارسة نشاطات معرفية، وعاطفية، هوتوليد اهتمامات لديهم، تجعلوتوجيهها، 
  ).2006الشرعة، (تعليمية معينة على شكل أفعال  أهدافوحركية، في سبيل انجاز 

  

م بصفة خاصة، والمدرسة بصفة من أهم القضايا التي تواجه المعلّ تعد تعلّمال دافعية إن       
وراء سلوكهم، حتى يعمل على  دافعيةين والتعلّمعامة، والمعلم الكفء هو من يالحظ سلوك الم

، بطرق حديثة لتصميم التدريس التّفكيرمن خالل  ،)1993عبادة، (العملية التعليمية  إنجاح
شكل كبير ، التي تؤثر باألكاديمية دافعيةين، وتعزز التعلّمعند الم دافعيةتعمل على استثارة ال

وثيقة الصلة  ألنها، )2006الشرعة، (ية الصف، وممارستهم بمعتقدات، وتصورات الطّلبة
 تساعد فيا هنأ، كما تعلّم، واالبتكار، والالتّفكيرل، و، والتذكر، والتخيواإلدراكبعمليات االنتباه 

في  الطّلبةهي التي تؤثر على اندماج  دافعيةن الإوعليه فتكوين الشخصية بطريقة مباشرة، 
ا حالة داخلية لدى الفرد تستثير سلوكه، وتعمل على استمراره، نهأالعملية التعليمية، وتعرف ب

  ).1999قطامي، (وتوجهه نحو تحقيق هدف معين 

  

 الطّلبةرجة التي يقوم عندها ، تستخدم لتفسير الدرفة الصفيةالغفي نطاق  افعيةدلكن ال     
باستثمار انتباههم، ومجهودهم في مختلف االتجاهات التي قد تكون مرغوبة أو غير مرغوبة 

رغبتهم في المشاركة في دروس وأنشطة  دافعية لدى الطّلبة إلىمن قبل المدرسين، وترجع ال
عن  الدراسةعلى االشتراك في أنشطة حجرة  الطّلبةع ويكون دور المعلم هو تشجي، تعلّمال

 مرتبط ذاتياً داخلياً أي قد يكون اندفاعاً الطّلبةح أن اندفاع ، وهذا يوضتعلّمال دافعيةطريق 
بعوامل داخلية، أو قد يكون اندفاعهم بفعل عوامل خارجية موجودة في المهمة التي يقوم بها 

  ).2003زايد، (
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المعارف الرياضية بصورة جيدة وتنمية  استيعاب لطلبةيمكن ل إنهف ؛تقدمفي ضوء ما       
استخدام وذلك من خالل  ،بوجه خاص الهندسي التّفكيربوجه عام، و التّفكيرقدرتهم على 
حل أثناء  التّفكيرعلى كيفية  من خالل تدريبهم الرياضياتتدريس االستقصاء في  استراتيجية

الهندسي أصبح موضع اهتمام  التّفكيرترى الباحثة أن تنمية ، حيث المسائل المتعلقة بها
وتمكنه  ،المربين باعتباره سمة أساسية تساعد اإلنسان في التفاعل مع مواقف الحياة المختلفة

من خالل إعمال  والحياتية المختلفة التّعليمية األوضاعمن حل المشكالت التي تواجهه في 
استخدام حواسه وعقله وحدسه في تكامل  تعلّمالم كونه يتطلب من ،نهاسمعه وبصره ووجد

 تعلّمين خبرات وأنشطة تجعل المتعلّمللميوفر النموذج االستقصائي  لى أنإ إضافة، وانسجام
باستقصاء  ،أيضا لتستكمل ما قام به الباحثون السابقون الدراسةجاءت هذه  وقد .فعاالً ومنتجاً

 تعلّمنحو  الطّلبة دافعيةالهندسي و التّفكير فيها وأثر ،االستقصائيةفاعلية طريقة سوخمان 
واالبتعاد عن الطرق التقليدية التي تركّز على  ،وذلك انطالقاً من هذين الجانبين الرياضيات

  .) Cook-Book( النص الحرفي للنشاط العلمي كما هو متّبع في طريقة كتب الطبخ 
  

  :وأسئلتها الدراسةمشكلة  2.1

وقوفها للمرحلة العليا و الرياضياتخبرة الباحثة في تدريس  من الدراسة نبعت مشكلة      
 في تدريس تبعت زالت بعض أوجه القصور في طرق التّدريس المعتادة التي ما على

كما تبدو مشكلة  المفاهيم المتضمنة بها، الطّلبةضعف اكتساب  إلى، مما أدى الرياضيات
 الرياضياتفي  الطّلبةعلى النتائج المتدنية في تحصيل طّالع واضحة من خالل اال الدراسة

وتدني تحصيلهم في االختبارات العالمية والوزارية المحلية، , باحثمقارنة مع غيرها من الم
ومدرسي الرياضيات، دون الوقوف على  الطّلبةكل من  دافعيةأدى إلى تدني  األمر الذي

  .لمبحثالطرق واألساليب الفضلى في تدريس هذا ا

وذلك  ،التّفكير إلى الطّلبة وداستراتيجيات وأساليب تعليم حديثة تق تباعالذا كان ال بد من      
على استخدام  تعلّممن خالل مزج المقررات الرياضية بتلك االستراتيجيات التي تساعد الم

وفق  الطّلبةالمعرفة واالستفادة منها وإعطائها معنى، لذا كان من الضروري تعليم 
 تعلّمالهندسي وتزيد من دافعيتهم نحو  التّفكيراستراتيجيات وطرق تنمي لديهم مهارات 

  . الرياضيات

األسئلة في  ت مشكلتهامثلت التي الدراسةمن هنا شعرت الباحثة بأهمية القيام بمثل هذه       
  :تيةاآل
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في ) α≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: السؤال األول
طريقة  إلىتعزى الهندسي  التّفكيرفي  األساسيالثامن  الصفمتوسطات عالمات طلبة 

  ؟ريسالتّد

في ) α≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: السؤال الثاني
  الجنس؟ إلىالهندسي تعزى  التّفكيرفي  األساسيالثامن  الصفمتوسطات عالمات طلبة 

في ) α≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: لثالثالسؤال ا
التفاعل بين  إلىالهندسي تعزى  التّفكيرفي  األساسيالثامن  الصفمتوسطات عالمات طلبة 

  والجنس؟ الطّريقة

في ) α≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: رابعالسؤال ال
تعزى  الرياضيات تعلّمفي دافعيتهم نحو  األساسيالثامن  الصفت طلبة متوسطات استجابا

  ؟طريقة التّدريس إلى

في ) α≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: السؤال الخامس
تعزى  الرياضيات تعلّمفي دافعيتهم نحو  األساسيالثامن  الصفمتوسطات استجابات طلبة 

  الجنس؟ إلى

في ) α≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: لسؤال السادسا
تعزى  الرياضيات تعلّمفي دافعيتهم نحو  األساسيالثامن  الصفمتوسطات استجابات طلبة 

  والجنس؟ الطّريقةالتفاعل بين  إلى

  

  :الدراسةأهداف  3.1

  :اآلتيةتحقيق األهداف  إلى الدراسةهدفت هذه   

 الرياضياتفي تدريس  ئيةاالستقصا سوخمان استراتيجيةأثر استخدام  إلىلتعرف ا .1
، التقليدية الطّريقةمقابل  األساسيالثامن  الصف بةالهندسي لدى طل التّفكيرتنمية و

 .والجنس الطّريقةأو التفاعل بين  أثر على متغير الجنس الطّريقةذه كان له إذاوفيما 
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 الرياضياتفي تدريس  ئيةاالستقصا سوخمان استراتيجيةأثر استخدام  إلىالتعرف  .2
، التقليدية الطّريقةمقابل  األساسيالثامن  الصف بةلدى طلها نحو الطّلبة دافعيةتنمية و

  .والجنس الطّريقةأو التفاعل بين  أثر على متغير الجنس الطّريقةكان لهذه  إذاوفيما 

  

  

  :الدراسةفرضيات  4,1

  :آلتيةارية الصفات الفرضي راسةالدانبثق عن أسئلة 

في ) α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الفرضية األولى
طريقة  إلىالهندسي تعزى  التّفكيرفي  األساسيالثامن  الصفمتوسطات عالمات طلبة 

  .التدريس

في  )α≥0.05( اللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الد: الفرضية الثانية
  .الجنس إلىالهندسي تعزى  التّفكيرفي  األساسيالثامن  الصفمتوسطات عالمات طلبة 

في  )α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الفرضية الثالثة
التفاعل ما  إلىالهندسي تعزى  التّفكيرفي  األساسيالثامن  الصفمتوسطات عالمات طلبة 

  .طريقة التدريس والجنس بين

في  )α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : رابعةالفرضية ال
طريقة  إلىتعزى  الرياضيات تعلّمنحو  األساسيالثامن  الصفطلبة  دافعيةمتوسطات 
  .التدريس

في  )α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الخامسة
  .الجنس إلىتعزى  الرياضيات تعلّمنحو  األساسيالثامن  الصفطلبة  دافعيةمتوسطات 

في  )α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية السادسة
التفاعل ما  إلىتعزى  الرياضيات تعلّمنحو  األساسيالثامن  الصفطلبة  دافعيةمتوسطات 
  .يقة التدريس والجنسبين طر
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  :الدراسةأهمية  5.1

، فعلى اًوبحثي اًوعملي اًالمجتمع التربوي نظري إلىبما تضيفه  الدراسةتكمن أهمية هذه        
 انسوخم استراتيجيةالمعلّمين على االطالع على أثر استخدام  الصعيد النظري تساعد

وفيما يقدمه من معرفة  ،الرياضيات تعلّمتهم نحو ودافعي الهندسي الطّلبة في تفكير االستقصائية
عيد العملي ، وعلى الصوعالقتهما باالستقصاء دافعيةالهندسي وال التّفكيرنظرية ذات عالقة ب

التدريس في  االستقصائية سوخمان استراتيجيةفهي تضيف معرفةً علميةً في مجال استخدام 
ت مجاالت البحث حيث تناولت الدراسات السابقة وسع الدراسةالتقليدية، وهذه  الطّريقةغير 

ا اقتصرت على دراسة أثره في تحصيل نهأ، إال االستقصائية سوخمان استراتيجيةأثر استخدام 
زت باستقصاء أثر استخدامه في تمي الدراسةبالمعارف، في حين أن هذه  الطّلبةواحتفاظ  الطّلبة

تقدم  الدراسة، وأن هذه )الرياضيات تعلّمنحو  دافعيةالهندسي وال التّفكير(عدة متغيرات 
 في تنمية استقصائية استراتيجيةوالمناهج دليالً عملياً حول  التّعليميةللقائمين على العملية 

  .الرياضيات تعلّمنحو  دافعيةالهندسي والرياضي وال التّفكير
  

راسةتقود هذه  قدعيد البحثي فوعلى الصإلى الد راسات التي تعنى المزيد من الد
وخاصة فحص أثرها في  الدراسةأخرى غير تلك التي تناولتها هذه  استقصائيةباستراتيجيات 

 اًعربي الدراسةن هذا الجانب لم يحظ بأ، إذ الرياضيات تعلّمنحو  دافعيةالهندسي وال التّفكير
  .  الباحثة في حدود معرفة اًومحلي

  

  :الدراسةمحددات  6.1

  .جنوب الخليل \تعليمالتربية وال لمديريةتابعة  في مدارس الدراسةهذه  طبقت :محدد مكانـي

 – 2010راسي األول من العام في الفصل الد الدراسةتم تطبيق هذه : محدد زمانــي
2011.  

  .على طلبة المدارس الحكومية في منطقة جنوب الخليل الدراسةهذه  أجريت: محدد بشري

  .بالمفاهيم والمصطلحات الواردة فيها الدراسةتائج هذه تحددت ن: محدد مفاهيمي
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  :الدراسةمصطلحات  7.1

وهي مجموعة من اإلجراءات التّفصيلية التي يضعها المعلّم أو : )Inquiry( االستقصاء
حل ناجح من بين حلين أو أكثر من الحلول المتاحة في  هنّأيعتقد   لتصور مستقبلي، تعلّمالم

  ).2008أبو شريخ، (  ةوفق خطوات معين ستراتيجيةالتعليم، وتسير هذه االو تعلّمبيئة ال
  

ينطوي االستقصاء  :)Suchman inquiry Technique( االستقصائيةطريقة سوخمان 
عند سوخمان على خمس مراحل وهي تقديم المشكلة المراد دراستها، وجمع المعلومات، 

القاعود، (عملية االستقصاء وتقويمها وتفسيرها، وتحليل ها، وتنظيمتهاوالتحقق من صح
1993.(  
  .الدراسةخصيصاً لهذه  االستقصائيةمادة تعليمية اتفقت مع مراحل سوخمان  إعدادوقد تم 

  

التي  الطّريقةهي  :)Traditional way in teaching( االعتيادية في التّدريس الطّريقة
رق التّدريس المختلفة حيث يتبعها معظم المدرسين أثناء تدريسهم وهي مجموعة من ط

إذ تركّز على التمهيد والشرح , الطّلبة إلىيتحمل فيها المعلّم مسؤولية كبيرة إليصال المعرفة 
 أداءوتتضمن تقويم , ه من مفاهيم ومهاراتتعلّمليكون تطبيقاً مباشراً لما  األنشطةوعرض 
, عرض الشفوي والتّلخيص على اللوحومناقشتهم وتقديم تغذية راجعة لهم باالستعانة بال الطّلبة

أحياناً المساهمة في الحوار والمناقشة و, باالستماع والمشاهدة الطّلبةويختصر دور 
  ).2003, الفتالوي(

  

 التّفكير صنّفامستويات أوجدها بيير ودينا فان هيل  خمس هي: الهندسي التّفكيرمستويات 
يصنّف  إذبالتتالي  تعلّمسلة يكتسبها الموهذه المستويات تكون متسل ،الطّلبةالهندسي لدى 

  ).2001الطيطي، (اجتاز جميع المستويات األدنى من هذا المستوى إذافي المستوى  الطّالب

  ).2000(الطيطي  كما أورده للتفكير الهندسي )فان هيل(وقد تم تبني اختبار 

   
لداخلية والخارجية مجموعة الظروف ا إلى دافعيةيشير مصطلح ال ):Motivation( دافعيةال

الفرد من أجل تحقيق حاجاته وإعادة التوازن عندما يختل، وللدوافع ثالث وظائف  التي تحرك
تحريكه وتنشيطه، وتوجيهه، والمحافظة على استدامته حتى تشبع  :في السلوك هي أساسية
 اخلية تحركنفسية د –حالة فسيولوجية  إلى دافعيةويعود التوازن، كما يشير مصطلح ال الحاجة
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يشعر  لم يتحقق هذا الهدف إذاالفرد للقيام بسلوك معين في اتجاه معين لتحقيق هدف محدد، و
  ).2006بو حمامة وآخرون، (اإلنسان بالضيق والتوتر حتى يحققه 

  .الدراسةخصيصاً لهذه  الرياضيات تعلّمنحو  دافعيةلل أداةوقد تم استخدام 
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



12 
 

  فصل الثانيال

___________________________________________________________  

  :النظري والدراسات السابقة اإلطار  

  

ث، والدراسات يشتمل هذا الفصل على اإلطار النظري الّذي انطلقت منه مشكلة البح       
  :االتيعلى النحو والتي تم تقسيمها  ةالسابقة ذات العالق

  
  :تيةار النظري ويتضمن المحاور االاإلط):  1.2( 

 .وأساليب التدريس الرياضيات) 1.1.2(  - 
 .في التدريس االستقصائية الطّريقة) 2.1.2(  - 
 .التّفكير) 3.1.2(  - 
 .الهندسة) 4.1.2( - 
 .دافعيةال) 5.1.2(  - 

 
 )2.2  :(الدابقة وتتضمنراسات الس:  

 -  )1.2.2 (راسات العربيةالد. 
 -  )2.2.2 (نبيةراسات االجالد. 
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  :االطار النظري) 1.2(

  

  :وأساليب التدريس الرياضيات) 1.1.2(

تغيراً كبيراً وإضافات عديدةً في مفاهيمها ونظرياتها مما جعلها  الرياضياتشهدت        
تؤدي أدواراً مهمة وأساسية في التقدم العلمي والتكنولوجي في حياتنا المعاصرة، وفضالً عن 

ة األساسيوهي من المكونات  ،ضرورية للتعامل بين األفراد في الحياة اليوميةذلك فهي أداة 
لكونها لغة عالمية معروفة بتعبيرها ورموزها الموحدة عند الجميع تقريباً، ولقد أثبتت إمكانية 

 ،الصناعية في المجاالت استخدام العلوم الرياضية لحل المشكالت في عالمنا المعاصر
  ).1995سالمة، (وفي علوم اإلحصاء  ،واالقتصادية ،ةوالتربوي ،والزراعية

  
, ينتعلّممعلمين االهتمام بها كعلم وكمادة دراسية تقدم للميتوجب على ال إنهلذلك ف       

 الرياضياتموضوعات  تعلّموذلك باالهتمام بطرائق تدريسها حيث أن من أسباب صعوبة 
مما يجعل الكثير منهم يشعر بأن , ية للطلبةالتي تقدم بها هذه المواضيع الدراس الطّريقةهو 

ا عبارة عن رموز وعالقات غير نهأو, جافة ومعقدة ومفرداتها الرياضياتمواضيـع 
 ،وعدم االهتمام بدراستها ،انهانسي إلىمما يؤدي , هاتعلّمفال يدركون الهدف من , مـألوفة

  ).2006, العطفي(واكتساب مفاهيمها وقواعدها 
  

ة المحكمة البناء األساسيحد المباحث أ الرياضيات) 2007(أبو زينه وعباينة  عد كما       
 الطّلبةمادة محببة لنفوس  الرياضياتفمن أجل جعل , في المناهج الدراسية لجميع المراحل
ال بد من البحث عن الطرق الكفيلة بعرض هذه المادة , يمكن هضمها وفهمها والتمتع بها

  .الطّلبةبة عند معظم المتسمة بالجمود والصعو
  

ا حساب وجبر وهندسة، فالحساب نهأعهد قريب كان ينظر للرياضيات على  إلىو      
أما الجبر فيتعامل مع الرموز والعمليات عليها وحلها ويعالج  ،يعالج األعداد والعمليات

 الجمرة،( بينما الهندسة تعنى بدراسة الحجم والشكل والفضاء  ،المعادالت الرياضية
1991(.  

  
أن تعليم الجديد بالطرائق القديمة يفقد الجديد قيمته ويقـلل من  ومما تجدر اإلشارة إليه     
على أن  تعلّملذا يتوجب على المعلم أن يختار طريقة التدريس المالئمة التي تساعد الم, أثره
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، وهنا تقع فسهبن هتعلّمليكتشف العالقات الموجودة بين ما يدرسه وي ،يعمل فكره فيما يدرسه
التي تالئم ظروف صفه  الطّريقةالمسؤولية على عاتق المعلم الواعي لمهنته في اختيار 

 ،ب لهادون التقيد بطريقة واحدة والتعص المختلفة، أو األخذ من كل طريقة ما يراه مالئماً
وياتهم على اختالف مست الطّلبةا أن توفّر بيئة داعمة ومشجعة لجميع نهأألن المالءمة من ش
  ).2006العطفي، (وميولهم وقدراتهم 

  
متنوعة مرتبطة بالمنهاج،  تعلّمتحقيق نتاجات  إلىوالتعليم  تعلّموتسعى عملية ال      

 الطّلبةلتمكين  ،ستراتيجيات وأساليب جديدةالهذه النتاجات استخدام  تعلّمويتطلب اكتساب الم
البنائية والتي توصف كشبكة عنكبوتية  من اكتساب المعرفة واالحتفاظ بها، ولعل النظرية 

والتعليم المعاصر، فهي تعد خريطة طريق تبين  تعلّمتنتشر في مجاالت واتجاهات شتى في ال
م استراتيجيات ا لم تقدنهأالفعال على الرغم من  تعلّممالمح األفكار والمعايير للتعليم وال

ل ال ذي المعنى، وأن التحوالفع تعلّملم للمت معايير ومعاا قدنهأتدريسية معينة بحد ذاتها، إال 
لمعرفته وفهمها واستيعابها من األمور الهامة  تعلّمالمدرسة البنائية التي تؤكد بناء الم إلى

الحديثة، ومن هنا تعددت االستراتيجيات والطرائق  تعلّمالتي طرأت على استراتيجيات ال
  ).2007زيتون، (البنائية ومنطلقاتها  والنماذج والمناحي التدريسية التي انبثقت من فكر

  
أن بناء : منها عدة البنائية تقوم على مسلمات ستراتيجيةأن اال) 2001(ويرى عصر    

من مجموع معلومات كل  المعلومة أفضل من تقديمها جاهزة، وأن معلومات المجموعة أكبر
يبين أن نب التلميذ، كما يس سلبياً من جايجب أن يكون إيجابياً ول تعلّم، وأن الفرد على حدة

يتطلب أن يوفر المعلم بيئة التعليم المناسبة من حيث  تعلّمتطبيق البنائية في مجال التعليم وال
توفير خبرات تعليمية لعمليات بناء المعرفة، وتوفير خبرات من وجهات نظر متعددة، وجعل 

، تعلّمدوراً في عملية ال لّمتعمضمون يسهل تطبيقه في الحياة، وإعطاء الم اذ اًواقعي تعلّمال
 ؤهعلى التعبير عن أفكاره بطرق متعددة، وإعطا هفي خبرات اجتماعية، وتشجيع هووضع

  .ثقة في قدرته على بناء المعرفة
  

كما يأتي ) 2005(فقد وضحه النجدي وآخرون , أما دور المعلم من منظور البنائية        
:  

  .ين وليس ناقالً للمعرفةتعلّمائل لموالبد األنشطةأي يقدم مجموعة من : مقدم •
  .الطّلبةأفكار  يوضحأي يعمل بطريقة شكلية وغير شكلية ل: مالحظ •
 .مقدم أسئلة ومعطي مشكالت •
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  .بعناية ودقة الطّلبةأي ينظم ما يفعله : منظم بيئي •
  . أي يشجع على التعاون ونمو العالقات اإلنسانية: مساعد على حدوث عالقات عامة •
  .أي ذو خبرة يعطيها لمن يريد االستفادة: تعلّممرجع لل •
 .   على عمل روابط بين أفكارهم الطّلبةأي يساعد : بانٍ للنظريات •

 

  : في التدريس االستقصائية الطّريقة) 2.1.2(

العلمي لدى  التّفكيريعد االستقصاء من أكثر أساليب التدريس الحديثة فاعلية في تنمية        
لممارسة طرق التعليم وعملياته، وممارسة  الطّلبةلفرصة أمام يتيح ا نهأ، حيث الطّلبة

 إلىسلوك العالم الصغير في بحثه وتوصله  تعلّممهارات االستقصاء بأنفسهم، وهنا يسلك الم
  ).2000قطامي وقطامي، ( النتائج

استخدام حواسه وعقله وحدسه في تكامل وانسجام، لحل  تعلّمالمفاالستقصاء يتطلب من    
، نهاالت المعرفية التي تواجهه بموضوعية من خالل إعمال سمعه وبصره ووجدالمشك
وهو تشجيع  ،التي بينها قاسم مشترك هوطرق التدريس بأساليب ستراتيجيةاال وترتبط

يكون أكثر الجوانب أهمية في االستقصاء هو أن يصبح  قد، والتّفكيرالمستويات العليا من 
باحثين ومحققين وطارحي أسئلة ومتأملين، من أجل سائلين و ينوالمعلم ةلبطال من كل

طرح السؤال الّذي سبق أن سأله كل  الطّلبةالنتيجة النهائية التي يستطيع فيها  إلىالوصول 
  ).2007، الصافيو عياش(؟ ....سيحصل لو ذااأتساءل م: من فاز بجائزة نوبل

      1999, الحيلة( ،)1988, أبو حلو( فت العديد من الدراسات االستقصاءفقد عر(، 
 ،في موقف تعليمي مثير تعلّمالعملية التي يتم من خاللها وضع الم نهأب )2001, عوض(

فيدفعه الستخدام خطوات حل المشكلة القائمة على األسلوب العلمي في  ،كه في ظاهرة مايشكّ
ثم تطبيق  تعميم فكرة أو مبدأ يمكن على أساسه اتخاذ قرار ما، ومن إلى، للوصول التّفكير

ويعد من أكثر أساليب  ,إعادة عملية االستقصاء من جديد هذا القرار على مواقف جديدة أو
يتيح الفرصة أمام  نهأ، حيث الطّلبة العلمي لدى التّفكيرالتدريس الحديثة فاعلية في تنمية 

سلك مهارات االستقصاء بأنفسهم، وهنا ي لممارسة طرق التعليم وعملياته، وممارسة الطّلبة
وعلى الرغم من وجود عدة , النتائج إلى لهسلوك العالم الصغير في بحثه وتوص تعلّمالم

التوصل  إلىيسعى  تعلّمإال أن جميع هذه النماذج تتناول الفرد كإنسان م ،نماذج لالستقصاء
  . واستخدام االستقصاء والبحث العلمي التّفكيرالحقائق والمعلومات عن طريق  إلى
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  :نمط التعليم االستقصائي افتراضات

أن نمط التعليم االستقصائي كغيره من أنماط  إلى) 2009(يشير مرعي والحيلة        
 إلى، ويسعى تعلّمالتعليم األخرى، يقوم على عدة افتراضات أساسية تتناول طبيعة الفرد كم

ومن هذه ية معينة، تعلّم - تحقيق مجموعة أهداف من خالل التركيز على إجراءات تعليمية
الذاتي، ويرى سوخمان أن األطفال تواقون  تعلّمسوخمان يؤمن بمفهوم ال أن: االفتراضات
التطور، مدفوعون في معظم نشاطاتهم بحبهم لالستطالع ورغبتهم في  إلىبطبيعتهم 

بل وتابا بإمكانية تطوير حب وبرونر وأوز كغيره من أمثالاالكتشاف، ويعتقد سوخمان 
بطريقة مباشرة، حيث ال تقتصر افتراضات سوخمان على  الطّلبةعند  االستطالع والتساؤل

  .، بل تتناول الجانب العاطفي أيضاتعلّموصف الجانب المعرفي أو الدافعي للم

  

  :االستقصائي تعلّمالنظرية البنائية وال

 دتعالبنائية ليست نموذجاً تدريسياً، ولكنها  الطّريقةأن ) 2007( الصافيو عياشلقد بين     
وضحوا االفتراضات التي تبين التوافق التام قد ، والطّلبةنموذجاً نظرياً حول كيفية أن يعرف 

  :االستقصاء ومنها  تعلّمبين مفهوم البنائية ونموذج 

 إن تأسيس نموذج البنائية هو الفكرة القائلة: Prior Experience)(الخبرة السابقة  •
ينبني على ما بناه  تعلّمسابقة، فال يحضرون معهم معرفة ومعتقدات الطّلبة نأ

 .ون في سياقات أخرىتعلّمالم

عالمة بارزة ): Personal Construction of Meaning(البناء الشخصي للمعنى  •
 .وهتعلّمما  الطّلبةرمي إلى وجوب بناء ت ،أخرى مميزة للبنائية

لتعاوني ا تعلّمال): Contextual & Shared Learning(السياقي المشارك  تعلّمال •
يعمقون معارفهم من خالل الخبرات  الطّلبةوالمناقشات هي استراتيجيات رئيسة، ف

 .المشاركة

 & Changing Roles For Teachers( الطّلبةتغيير األدوار لكل من المعلمين و •
Learners  :(من بعضهم  الطّلبةكل من المعلمين و تعلّمالبنائي ي في النموذج

 .البعض
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الفعال يشتمل على فهم األبنية  تعلّمذلك أن ال): Active Learning( النشط تعلّمال •
  .مناسبة لمساعدتهم تعلّموتزويدهم بأنشطة  ،الطّلبةالمعرفية القائمة حالياً لدى 

من  ية تقوم على ثالثة افتراضات، أن النظرية البنائ يوضحف) 2011(أما أبو زينة       
والتعليم، حيث تؤكد  تعلّموالنموذج االستقصائي في الح مدى التوافق بين البنائية يا توضنهأش

عملية نشطة،  تعلّمبناء المعرفة وتشكيلها وليس نقلها، وال: افتراضات البنائية الثالث على
  .ينتج من خالل العمل المشترك مع اآلخرين تعلّموالنمو المفاهيمي لدى الم

 

  ):Inquiry(واالستقصاء) Discovery(الفرق بين االكتشاف 

 وما االستقصاء، استراتيجية حظيت قد نهأ )2007( الصافيو عياشكما ووضح       
 الطّلبة تشجيع في أهمية من لها لما التربية وعلماء المربين من الكثير باهتمام تحظى، زالت

 بنقل وذلك القرارات، واتخاذ وجمع المعلومات، البحث، ومهارات ،التّفكير على وتدريبهم
 المطلوب لتحديد أمامهم المجال ، وفتحالطّلبة إلى المعلم من يةالصف لغرفةا داخل النشاط

بعض هناك حين  بصورة مترادفة، في واالكتشاف االستقصاء من التربويين ويستخدم العديد.
بصورة أساسية مستخدما عملياته الذهنية  فاالكتشاف يظهر عندما يعمل فرد بينهما، الفروق

 أو اكتشافه، إلحداث مفهوم ما،) قياس، التنبؤ، الوصف، االستنتاجالمالحظة، التصنيف، ال(
عند عياش  االكتشاف واالستقصاء الفروق في استخدام عمليات يوضحوفيما يلي جدول 

  :)162ص) (2007(والصافي 

  :الفروق في استخدام عمليات االكتشاف واالستقصاء يوضح):  1.1.2( جدولال

  )Inquiry(ستقصاءاال )Discovery(االكتشاف

  تحديد المشكلة المالحظة
  تكوين الفرضيات التصنيف
  االستقصائيةتصميم الطرق  القياس
  اختيار األفكار التنبؤ
  تركيب المعلومات الوصف
  تطوير اتجاهات معينة االستنتاج
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  :أنواع االستقصاء

ستقصاء موجه، استقصاء حر، وا: االستقصاء نوعان أن) 1996(لقد وضح أبو قمر       
لحل  المختلفة األنشطةفي اختيار الوسائل و تعلّميتم من خالل إطالق يد الم ،فاالستقصاء الحر

، حيث يتم تحت إشراف المعلم الطّريقةالمشكلة، أما االستقصاء الموجه فهو محدد الهدف و
  .الطّريقةوتوجيهه ضمن خطة بحثيه محددة الهدف و

  
 الطّريقةباختيار  الطّالبأن االستقصاء الحر يقصد به قيام  نبيفقد ) 1999(أما زيتون      

حل ما يواجهه من مشكالت، أو فهم ما  إلىواألسئلة والمواد واألدوات الالزمة للوصول 
يحدث حوله من ظواهر وأحداث، ولعل هذه الصورة من صور االستقصاء هي أرقى أنواع 

ستخدام عمليات عقلية متقدمة تمكنه من يكون فيها قادراً على ا الطّالبألن  ،االستقصاء
المعرفة، فهو بذلك يقترب كثيراً من سلوك العالم  إلىالمناسبة للوصول  ستراتيجيةوضع اال

الحقيقي، ويكون قادراً على تنظيم المعلومات وتصنيفها، ومالحظة العالقات المتشابكة بينها، 
  .واختيار ما يناسبه منها وتقويمها

    
تحت إشراف المعلم وتوجيهه، أو  تعلّمصد باالستقصاء الموجه ما يقوم به المبينما يق      

ولكن في  تعلّمضمن خطة بحثية ُأعدت مقدماً، ويعتمد هذا النوع من االستقصاء على الم
إطار واضح محدد األهداف، ويرى بعض المربين أن هذا النوع من االستقصاء أكثر عمليةً 

ما أننا نسعى عليم من خالل مناهج دراسية محددة، وال سيمن االستقصاء الحر ويناسب الت
، فهو مرحلة وسطية بين تعلّمأساليب تعتمد على الم إلىلالنتقال من األساليب التقليدية 

في مواقف لم يعتدها ولم يخبرها  الطّالبالحداثة والتقليدية في التدريس، فبدالً من أن نضع 
  ).1983سيد أحمد، (عليه مستقبالً  من قبل، فإننا نهيئه لما يجب أن يكون

  
يقوم لتصنيف ل اًمعيارمعتمداً حر، ه وموج إلىاالستقصاء  )2011(أبو زينة وقد صنّف    
  .درجة التوجيه واإلرشاد الّذي يمارسه المعلم أو يقدمه الكتاب أو الدليل للطالب على

  
  :  االستقصائيةطريقة سوخمان 

متعددة تشرح االستقصاء الموجه منها نموذج  أن هناك نماذج) 2002(زيتونيرى   
تحديد المشكلة، ثم تحديد الفروض : الّذي يشتمل على الخطوات اآلتية" "Suchmanسوخمان 

 هذه ، وجمع المعلومات الالزمة الختبار الفروض وحل المشكلة، ومراجعةهاالممكنة لحل
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 ،الصالح لحل المشكلةربع االولى حتى يتم إيجاد الفرض تكرار الخطوات األالفروض، و
 .كافة وتفسير المعلومات

 
)  Suchman(أن االستقصاء ينطوي عند سوخمان  إلىفأشار ) 1993( أما القاعود         

  : على خمس مراحل  هي
  
  :تقديم المشكلة المراد دراستها) 1( 

لمشكلة حيث يقوم المعلم بتقديم هذه ا ،أو قضية ما ،أو سؤال ،ال بد من وجود مشكلة       
ن حل أو تفسير لهذه المشكلة، ويتوقف نوع مفي البحث  اتباعهامبيناً لهم اإلجراءات الواجب 

، الطّلبةالمنهاج الدراسي، وخصائص : المشكلة وأسلوب عرضها على عدة عوامل منها
هذه العوامل ، وعلى المعلم مراعاة الطّلبةوالوقت المتاح للتفكير، والتأمل في المشكلة، وعدد 

  . لمشكلةاد اختياره عن
     دة ، وهناك عالطّلبةل أن تكون المشكلة من النوع الّذي يعمل على إثارة فضول ويفض

  : أشكال لعرض المشكلة نذكر منها
تيار موقف معين من هذه ، والطلب منهم اخالطّلبة إلىتقديم معلومات متضاربة   - 

  .المعلومات
  .لطّلبةاعرض أمور تتعارض مع أفكار تقديم أو   - 
 لطلبةلتقديم أو عرض مواقف أو قضايا من دون تحديد نهايات لها إلتاحة الفرصة   - 

  .للبحث عن نهايات مقبولة
المتالقي، وتعتمد اإلجابة  التّفكيرقد يستخدم المعلم أنواعا أخرى من األسئلة مثل أسئلة  - 
  .ومستواه المعرفي تعلّمى خلفية المعل
  
  :جمع المعلومات) 2(

 ،يتم الحصول على هذه المعلومات عادة عن طريق استخدام أسلوب السؤال والجواب       
البحث  الطّلبة إلىتحت إشراف المعلم، وقد يطلب  الطّلبةأو بين  ،سواء كان ذلك مع المعلم

الجهات  من خاللأو  ،تجريبأو استخدام ال ،عن المعلومات من مصادر أخرى كالمكتبة
  .المختصة
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  :صحة المعلومات التحقق من) 3(

بين هذه  الطّالبفحص المعلومات كأن يقارن : وتأخذ هذه الخطوة عدة أشكال       
بجمع المعلومات حول  الطّالبقام  إذا ، وبخاصةتناقضخلوها من ال للتأكد من ،المعلومات

كأن يقوم  ،المشكلة من مصادر متعددة، أو أن يقوم بفحص هذه المعلومات مع زمالئه
  .لمناقشة فحواها معهم ،عليهمبقراءتها 

  
  :م المعلومات وتفسيرهامرحلة تنظي) 4(

 بهدف في تنظيم هذه المعلومات وترتيبها الطّلبةبعد التأكد من صحة المعلومات، يبدأ       
، حيث تقدم المعلومات على شكل جمل الدراسةتفسير علمي مقنع للمشكلة قيد  إلىالتوصل 

 ،جوانبها، ويتم في النهاية التوصل لحل معقول ومقبول للمشكلةتفسيرية للمشكلة وأسبابها و
  .إرشادهمطلبته ولم مساعدة دور المعيكون و
  
  :تحليل عملية االستقصاء وتقويمها )5(

وهي عملية يتم فيها مراجعة وتحليل لجميع الخطوات التي اتبعوها في معالجة المشكلة       
  .ومن ثم تفسيرها هاار األحكام حولة إصدابتداء من تحديد المشكلة وانتهاء بعملي

  
قدرة من زيد يأن تدريس عدة دروس باالستقصاء ) 1986الرفاعي، (وترى            

 الطّريقةنت أن بي، والتي يكون المعلم قد حددها سابقاًعلى اكتشاف المفاهيم  الطّلبة
 ،ة لبناء الفروضالحري ؤهمبالمشكلة، ومن ثم إعطا الطّلبةتتضمن تعريف  االستقصائية

ها أو عدم تعلّموتصميم التجارب التي يمكنهم من خاللها استخدام المفاهيم التي سبق لهم 
 .استخدامها، وترك الحرية الكافية للطلبة الكتشاف ما يمكن اكتشافه

 
فيرى أن عملية االستقصاء تتضمن عدة  (Massialas, 1989)" ماسياالز"أما        

  :مراحل هي
يشجع على  ،مفتوح وتتم هذه العلمية من خالل مناخ دراسي: هاواختبار فكارصياغة األ - 

  .مشاركة واسعة، والتعبير عن وجهات نظرهم الطّلبةمشاركة 
االستقصائي مفاهيم ومهارات متعددة تكونت من خالل خبراتهم  الصفاستخدام أفراد  - 

  .الشخصية
  .التفاعل مع المشكالت االجتماعية والطبيعية - 
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بأدوار جديدة، فيقوم المعلم بدور  –من خالل هذه العملية  – الطّلبةقيام كل من المعلم و - 
م إنهالمخطط، ومقدم الخبرة، وموجه السؤال، والمدير، والمعزز، أما بالنسبة للطلبة ف

  .ون أن المعرفة قابلة لالختبار والتجريبتعلّميخضعون لعملية تغيير االتجاهات، وي
  

ص مراحل االستقصاء التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند ويمكن استخال    
 ):2002(االستقصاء كما بينها عزيز استراتيجيةالتدريس ب

  .للبحث الطّلبةوضع عناوين الدروس بصورة تدفع   - 
 .طرح أسئلة مختلفة بغير إجابات محددة - 
راجع التي وحثهم على فرض الفروض وطرح إجابات لألسئلة وإمدادهم بالم الطّلبةمناقشة  - 

 .تساعدهم في جمع البيانات
 .الفرصة للقيام بعدة تجارب للتحقق من صحة الفروض الطّلبةإعطاء  - 
 .بتنظيم البيانات التي جمعوها وتصنيفها الطّلبةقيام  - 
 .التعميمات إلىعلى تفسير البيانات والوصول  الطّلبةمساعدة  - 
 .ترك الحرية للطلبة للكشف عن عالقات جديدة - 

 
  :ستقصاء ومهاراتهعمليات اال

ة المستخدمة في االستقصاء مدرجة حسب األساسيالعمليات ) 2011(أوجز أبو زينة      
  :درجة صعوبتها أو تعقيدها كما يلي

المباشرة للحصول على  الطّريقةوهي  ):Observing(المشاهدة / المالحظة •
لألشياء  البيانات، حيث نستخدم واحدة أو أكثر من الحواس الخمس في مالحظتنا

 .المادية من حولنا
التأمل  إلىنحتاج دوماً ): Questioning(والتساؤل ) Reflecting( التأمل  •

ملياً فيما نالحظ، أو فيما نقرأ أو نسمع، ويتضمن التأمل طرح العديد من  التّفكيرو
ن أي خطوة الحقة أاألسئلة عن البيانات وكيف نتعامل معها، وما الّذي ستقدمه لنا، إذ 

 .تتم إال بالتأمل وإثارة التساؤالت الذاتية أو التساؤالت مع اآلخرينال 
حسابية تتمثل في والعمليات ال ):Computing( إجراء الحسابات على األعداد •

القسمة على األعداد الصحيحة والكسور العادية عمليات الجمع والطرح والضرب و
هذه المهارة إلجراء العمليات والعشرية، وكذلك استخراج الجذور، وال بد من امتالك 

 .األخرى في االستقصاء
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يمكن تجميع البيانات وفق خاصية واحدة أو أكثر تشترك  ):Classifying(التصنيف  •
 .فيها

 .الترتيب عملية أساسية تسبق التصنيف في الخصائص الكمية): Ordering(الترتيب  •
 إلىمعنى للتوصل تفسير أو إعطاء  إلىيعني الوصول  ):Inferring(االستدالل  •

 .االستنباط /مفهوم أو تعميم أو عالقة ما باالستقراء أو االستنتاج
بالقياس نحصل على كم أو مقدار ما يحويه الشيء من  ):Measuring(القياس  •

 .الخاصية المقاسة
يتطلب استخدام وسائل متعددة منها المالحظة  ):Collecting Data(جمع البيانات  •

 .و استخدام أدوات قياس كاالختبارات أو االستبياناتأو إجراء المقابالت أ
الخبرات السابقة، تمد مهارة التنبؤ على المالحظة وتع ):Predicting(التنبؤ  •

 .يحصل شيء ما ذااونستطيع من خالل ذلك فهم كيف ولم
يمكن تنظيم البيانات  ):Recording and Organizing(تنظيم سجالت البيانات  •

 .مثيلها بأشكال ورسومات بيانية متعددةفي جداول خاصة، أو ت
يشمل التحليل استخالص أنماط أو توجيهات، أو حساب  ):Analyzing(التحليل  •

 .مؤشرات إحصائية معينة كالنزعة المركزية أو التشتت
أي إعطاء إجابة محتملة على  ):Formulating Hypothesis(صياغة الفرضيات  •

 .سؤال ما أو مشكلة
يمكن اختبارها بإجراء التجارب  ):Hypothesis Testing(اختبار الفرضية  •

العلمية وجمع البيانات من خالل ما نقوم به من تجارب علمية داخل المختبر أو 
فيمكن اختبارها من خالل ما يتم جمعه  ؛خارجه، أما الفرضيات في العلوم اإلنسانية

االستبيانات من بيانات بأدوات قياس يتم تطويرها لهذه الغاية كاالختبارات و
  .والمقابالت، ومن ثم اختبار هذه الفرضيات بالطرق اإلحصائية المعروفة

  
  :مزايا التدريس باالستقصاء

  :مزايا التدريس باالستقصاء كالتالي (Daty, 1986)أوجز داتي    
طبيعة األسلوب أكثر من مجرد تزويدهم بالمعلومات، ويرتبط بذلك تغيير  الطّلبةتعليم  - 

  .عملية ذاتية تعلّمبحيث يصبح ال ،نحو المعرفة والبحث لبةالطّاتجاهات 
 .عمليات العلم المختلفة، وتنمية المهارات المتعلقة بها الطّلبةإكساب  - 
 .تدعيم الشخصية العلمية االبتكارية والناقدة والمبدعة وبناء ذات اإلنسان - 
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التي  ،المفتوحة ا تركز على إثارة األسئلةنهأاالبتكارية، حيث  الطّلبةتنمية قدرات  - 
 .تتطلب أكثر من إجابة صحيحة

 إلىهم من التعزيز الخارجي تعلّمفي  الطّلبةالثقة بالنفس، حيث ينتقل  الطّلبةإكساب  - 
 .مرحلة الدفع الداخلي إلىالتعزيز الداخلي، ومن مرحلة التوجيه الخارجي 

 .اتجاهات علمية مرغوبة الطّلبةإكساب  - 
 ).تعلّمديمومة ال(لمدة أطول  الطّلبةلتي يكتسبها العمل على استبقاء المعلومات ا - 
 .للمعرفة ناقالً اًهوموج اًمرشد إيجاد أدوار جديدة للمعلم ليعمل - 
  

  :لميزات عدة للتدريس بعملية االستقصاء منها (Foster, 1996)أشار فوستر  و          
ك في تغيير شخصية ، وأثر ذلالطّلبةطبيعة عملية االستقصاء تحتم المشاركة بين المعلم و - 

  .الطّلبة
 .تداخل المراحل المتضمنة في عملية االستقصاء وتكاملها - 
 .ا ال تتوقف غالباً عند حد معيننهأاالستمرارية حيث  - 
 .اإلسهام في دعم بناء الشخصية العلمية والناقدة للطلبة - 

       
  ائي ن هنالك بعض المثالب التي ترتبط بالتدريس االستقصأ) 1990(ن زيتون وبي

  : نوجزها فيما يلي
حيث تتطلب هذه  – تعلّمال ووبخاصة بطيئ –معينةلصعوبات  الطّلبةمواجهة بعض  - 

 إلىتحديد المشكلة، وفرض الفروض واختبارها، ومن ثم الوصول  ستراتيجيةاال
  .تعلّمال ءا تمثل مشكلة بالنسبة للطالب بطياالستنتاجات، وكله

 .تعلّمكمتطلبات سابقة لل خبرات معرفية ستراتيجيةتتطلب هذه اال - 
في حين  ،التّعليميةفي جميع المواقف  ستراتيجيةاستخدام المعلمين المتحمسين لهذه اال - 

 .يمكن أن تفيد استراتيجيات أخرى في بعض الموضوعات أكثر من االستقصاء
باك أو مشكالت والنظام فيه، مما ينجم عنه ار الصفصعوبة في ضبط  إلىقد تؤدي  - 

 .تعلّملتعوق عملية ا
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  :التّفكير) 3.1.2( 

، وما لطريقة االستقصاء في هذا اإلطار التّفكيرومن الضروري التركيز على موضوع      
 ،)2006المالكي، ((من ارتباط وثيق بهذا المفهوم، فقد أكدت العديد من الدراسات  

أن ) )1990المفتي ومحمد، ( ،)1999جروان، ( ،)2001عطا اهللا، ( ،)2004القطامي، (
واالكتساب، وهو عملية كلية يقوم الفرد عن طريقها بمعالجة عقلية  تعلّممهارة قابلة لل التّفكير

للمدركات الحسية، والمعلومات المترجمة لتكوين األفكار، أو استداللها أو الحكم عليها، 
وتتضمن اإلدراك والخبرة السابقة والمعالجة الواعية واالحتضان والحدس، فهي عمليات 

 تعلّموتتضمن  ،ذهنية محددة نمارسها ونستخدمها عن قصد في معالجة المعلومات
االتصال، والقياس، والربط، والمقارنة، والتلخيص، : منها استراتيجيات واضحة المعالم

والواقع والخيال، والطالقة، والتسلسل، والتنبؤ، والتفسير، وإدراك األخطاء، واالستنتاج، 
االختالف، والنظر في البدائل، والتصنيف، وإيجاد المشكلة، وإيجاد وتحديد الهدف، والشبه و

أو  التّفكيرصور  كلاستخدام  يتم فيه اًنشاط ويعد, الحل، والتذكر، والتحليل، واتخاذ القرار
وتحدده مع التمارين الرياضية المختلفة، والتعامل  ،عند مواجهة المشكالت الرياضية بعضها

االستقراء، واالستدالل، والتعبير بالرموز، : ات العقلية وهيعدة مهارات تتعلق بالعملي
، والتصور البصري المكاني، والبرهان الرياضي، ويحدث هذا النوع من يقئالعال التّفكيرو

 التّفكير دويع. عندما تواجه الفرد مشكلة يصعب حلها بالطرق البسيطة أو المباشرة التّفكير
، ولعل ما يزيد من أهمية الرياضياتر الثالثة للتنور في المحاو الرياضي المحور الثاني من

ما  إذا ،التّفكيرالصدد كونها بيئة مناسبة وفعالة لتنمية العديد من مهارات  في هذا الرياضيات
  .ها وتعليمهاتعلّم ُأحسن

 التّفكير(معرفة جديدة من معلومات وبيانات سابقة  إلىهو مصدر الوصول  التّفكيرف     
 التّفكير( المرجع في الحكم على استنتاجات أو معرفة تم التوصل إليها نهأ، كما )ائياالستقر

  ).2010أبو زينة، ) (االستنتاجي

       
   : العليا التّفكيرالقواعد التي يجب أن يراعيها المعلم لتنمية مهارات 

عدة قواعد يجب أن يراعيها المعلم لتنمية )  2003(جودت و) 2004(وضع جروان    
 : التّفكيرعلى  الطّالبقدرات 

 فهو ليس رفاهية أو مهارة ،تعلّمأمر ضروري لكل م التّفكيرالمهارات العليا من  تعلّم -
 للتنمية، فقد يواجه الفرد بعض المواقف التي معينة يتطلب أساليب نهأبل للطالب الموهوبين 
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يستلزم  دريس هذه المهارات، وتالتّفكيرمما يتطلب مهارات عليا من , اتخاذ قرار إلىتحتاج 
إنتاج  جلأاستخدام المعلم لمواقف تعليمية غير مألوفة عن طريق معالجة المعلومات من 

 . مخرجات جديدة
تم  إذاف تعلّميعتمد على ذكاء الم كان النشاط يتطلب مستويات عليا للتفكير فإن ذلك إذا  -  

ب لها، فلن يحدث تفكير عالي ترتي التحصيل من خالل استدعاء المعلومات، وبدون إعادة
 . المستوى

يجب وضعهم في موقف أو سؤال ال يمكن  ،الطّلبةالعليا لدى  التّفكيرمن أجل تقويم مهارات  -
  . بسيط للمعلومات إجابته من خالل استدعاء

 . الدراسي ة والعليا داخل الفصلاألساسييجب أن يمتزج تدريس المهارات   - 
وقد  ،العليا التّفكيرمهارات  الّذين لديهم صعوبات في التعليم لتنمية ةباالهتمام بمساعدة الطل - 

يعتبر سبباً أساسياً في ظهور  التّفكيرأكدت البحوث أن الفشل في إثراء أو صقل مهارات 
  . خاصة في التعليم االبتدائيبو تعلّمصعوبات ال

  
ذات  في المدارساطئة من السلوكيات السائدة والخ نماذج إلى )2004(ويشير جروان         
المعلم هو  أن :عليها، ومن بين السلوكيات التي ذكرها المعلمون التي يحرص التّفكيرالعالقة ب

، ويعتمد المعلم على على التلقين الطّلبةيقتصر دور و ،مركز الفعل ويحتكر معظم وقت الحصة
بل للتفكير قبل اإلجابة،  فياًوقتاً كا الطّلبةيوجه إليهم اإلجابة، وال يعطي  الطّلبةعدد محدد من 

، عن طريقة تفكيرهوالتعليقات المحبطة لمن يجيبون بطريقة تختلف  مغرم بإصدار األحكام نهأ
أسئلته بطريقة  الدرس، ويوجهوال يتقبل األفكار الغريبة أو األسئلة الخارجة عن موضوع 

ال ينوع  نهأمتدنية، كما و انتقائية غير عادلة ومعظمها من النوع الّذي يتطلب مهارات تفكير
لذلك ينبغي أن يبدأ . والسؤال والجواب عند المناقشة في أساليبه ويقتصر غالباً على المحاضرة

إال في  ليس ممكناً التّفكيرومخطئ من يظن أن تدريس  ،في مرحلة مبكرة التّفكيرتدريس 
بكراً في حياة األطفال م أن يتم ترسيخه التّفكيرإنما أساس  ،اإلنسانفترات متأخرة من عمر 

  .والوعي بذواتهم وبمن حولهم التفتح الذهني إلىمنذ أن يعوا ما لديهم من أدوات تدفعهم 
  

  : لهندسةا) 4.1.2( 
، التّفكيرأكثر ارتباطاً بالقدرة على  انهأل ؛الهندسة من الفروع المهمة للرياضيات دتع      

ها ومكوناتها مرتبطة بواقعنا، فلو الحظ وهي في الوقت نفسه مادة حيوية وممتعة، فخصائص
محتويات غرفته مثالً لرأى العديد من األشكال والمجسمات الهندسية من حوله  الطّالب

عدم ربط الهندسة  إلىبمساحات وأحجام مختلفة، قد ال يشعر بوجودها من حوله ويعود ذلك 
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به بشكل متوازي ش، لدرجة أن التلميذ قد يندهش عندما يكتشف أن دوالابالواقع المع
، وقمرية النافذة نصف اسطوانيةمستطيالت، وأن غرفته مكعبة الشكل، وأن لمبة اإلضاءة 

والتي درسها بصورة  ،دائرة، وكلما دقق أكثر اكتشف المزيد من األشكال الهندسية المختلفة
 وركناً يراًكب ل جانباًشكّيحل المسالة الهندسية  نأحد ألذا فال يخفى على  ،مجردة في مدرسته

ن تتجه جهود الباحثين للبحث عن أوالحالة هذه  فال بد ،ركان المسألة الهندسيةأساسياً من أ
في حل المسالة الهندسية  الطّلبةرفع مقدرة  إلىأفضل الطرق والممارسات التي تؤدي 

  ) .1991الجمرة، (

  
أن هناك صعوبات  إلى اضياتالريوتشير التقارير المقدمة من الباحثين المهتمين بتدريس      

الهندسة تقتضي أسلوباً منطقياً "أن  إلى) 1982(الهندسة، إذ أشار هندام  تعلّمعند  الطّلبةتواجه 
فوق مستواهم العقلي فهذا األسلوب كان  نهأفهمه، إذ  الطّلبةمعيناً يصعب على الصغار من 

أفالطون وليس للصغار من و اإلغريق كما كان في عهد إقليدسيدرس للرجال الناضجين أيام 
  ."كما يحدث اآلن الطّلبة

  
ارتباطاً بالقدرة على  الرياضياتأن الهندسة من أكثر فروع " إلى) 2000شعبان، (ويشير      
قد يفوق ما يواجهونه في  ،فيها من صعوبات الطّلبةوأن ما يواجهه  ،في مستوياته العليا التّفكير

  ". الفروع األخرى
  

  : الهندسي  التّفكيرل في  نموذج فان هي

الحظ أثناء تدريسه للهندسة في منتصف  )فان هيل( أن) 2007(وضح أبو زينة وعباينة       
 إلىمادة الهندسة، ومرد ذلك  تعلّمفي  الطّلبةمدى الصعوبة التي تواجه  ،القرن العشرين

فان هيل(وقد توصل. الطّلبةسب مستوى تفكير رس الهندسة بلغة ال تناأسلوب المعلم الّذي يد( 
وهذه  ،الهندسي التّفكيرالهندسة يمر في خمسة مستويات هرمية تمثل مراحل  تعلّمأن  إلى

  :المستويات هي
 ):Visualization(المستوى التصوري  - 

 Pre-geometrical(على هذا المستوى اسم المستوى التمهيدي  )فان هيل( أطلق حيث    
level (مع األشكال الهندسية كما يراها كتكوينات كلية لطّالبافي هذا المستوى يتعامل و، 

في هذا المستوى التعرف على األشكال  الطّالبيستطيع و ،وليس كعناصر لها خصائص جزئية
رسم األشكال البسيطة  كذلك من بين مجموعة من األشكال التي تعرض عليه، ويستطيع
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حسب  ومقارنتها وتصنيف األشكال يستطيع تسمية بعض األشكال التي تظهر أمامه،كالمثلث، و
وتحديد بعض األجزاء  ،مظهرها الكلي، ووصف األشكال من مظهرها كتكوينات كلية

  .الهندسية
  
 ):Analysis(المستوى التحليلي -

 The aspect of(مظهر الهندسة  على هذا المستوى) فان هيل(قد أطلق و      
geometry(، الهندسية على أساس مكوناتها حيث يتم في هذا المستوى تحليل األشكال، 

تحديد خصائص األشكال اعتماداً على  من خالله الطّالبويستطيع  ،والعالقة بين هذه المكونات
كتحديد خصائص متوازي األضالع بناء على أضالعه،  ،والعالقة بينها ،ومكوناتها ،عناصرها

ص لألشكال الهندسية واستخدام التعبيرات اللفظية الصحيحة للتعبير عن العناصر والخصائ
  .ووصفها واكتشاف خصائصها، ويستطيع المقارنة بين األشكال طبقاً لخواصها

  
 ):Informal Deduction(المستوى شبه االستداللي -

 The essence of(جوهر الهندسة  )فان هيل( أطلق عليه و المستوى الّذيوه
geometry(،  ص الضرورية في هذا المستوى تحديد الخصائ الطّالبحيث يستطيع

أو  هاأو عالقات الهندسية إلثبات صحة االستنتاجات ديم تبريرقوت، لتعريف الشكل الهندسي
  .خاصية جديدة لشكل هندسي باستخدام االستنتاج إلى، والتوصل هاتعميمات

 
 ):Formal Deduction(المستوى االستداللي  -

 Insight into the(ندسية مستوى التعمق في نظرية اله )فان هيل(وهذا المستوى اسماه    
theory of geometry( استقصاء العالقات بين  الطّالب، وفي هذا المستوى يستطيع
ويدرك الحاجة للتعريفات والمسلمات ويميز بينها، ويثبت بعض  ،التضمينات والمصطلحات

  .العالقات والمبادئ اعتماداً على مجموعة من المسلمات، ويعطي إثباتاً استنتاجياً رسمياً
  
 ): Rigor(مستوى التجريد  -

( التعمق العلمي في الهندسة  مستوى) فان هيل( الّذي أطلق عليه المستوىو وه
Scientific insight into geometry ( ،مستويات  وهو األعلى من بين)فان هيل( ،

 في هذا المستوى الطّالب حيث أن ،التحقق حتى في المرحلة الثانوية ةبوصعب ويتّصف
ة المختلفة والمقارنة بين أنظمة هيفهم العالقات بين األنظمة البد درته علىيمتاز بق
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مجرد في أنظمة مسلمية  االستنتاج في مجال العالقات الهندسية، ويثبت نظريات بشكل
يخترع طرقاً عامة لحل أصناف من المسائل ويعرف األشكال بشكل مجرد مختلفة، و

عن المعرفات مثل النقطة والمستقيم، وهذا يسأل  وال ،وبالرموز المتصلة بالعالقات
استحداث مسلمات جديدة  تعلّم، ويستطيع المفيه المنطقي نفسه مهماً التّفكيرالمستوى يصبح 

  .اعتماداً على النظام الهندسي
  : مراحل  نتقال من مستوى آلخر يتم عبر خمسأن االsink, 1989) ( وبين سينك          

  .معينة الكتشاف بنى وتقوده، للطفل تقدم راحلبم التدريس يبدأ أن يجب : المعلومات - 
 .لديهم مألوفة ةتعلّمالم البنى تجعل بطريقة للطلبة المهام تقدم أن وهي :المباشر التوجيه - 
 كتاباتهم في استخدامها على الطّلبة الهندسية ويشجع المصطلحات المعلم يقدم: الوضوح - 

 .حصص الهندسة في ومناقشاتهم
 في خبرات الطّلبة ويكتسب مختلفة، بطرق يمكن إتمامها مهمات المعلم يقدم: الحر التوجيه - 

 .سابقاً درسوه ما على باالعتماد متطلبات بمفردهم حل
 .بأنفسهم أنشطتهم يصمموا كأن سابقاً، درسوه ما لتجميع فرصاً الطّلبة يعطى :التكامل - 

 الطّلبة وتوجيه انتباه للمهام، التخطيط على األخيرة المرحلة في المعلم دور ويقتصر
 على الطّلبة وتشجيع مصطلحات هندسية، واستخدام لألشكال، الهندسية للخصائص
  .المشكالت حل وتشجيع استخدامها،

  

  :دافعيةال) 5.1.2(

موضوع ما، ويشير  تعلّمنحو  الطّلبة دافعيةأو األسلوب التعليمي في  الطّريقةتؤثر        
الفرد  مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي تحرك إلى  (Motivation)دافعيةمصطلح ال

في  جل تحقيق حاجاته، وإعادة التوازن عندما يختل، وللدوافع ثالث وظائف أساسيةأمن 
ويعود التوازن،  هي تنشيطه، وتوجيهه، والمحافظة على استدامته حتى تشبع الحاجة: السلوك

الفرد للقيام بسلوك  نفسية داخلية تحرك –جية حالة فسيولو إلى دافعيةكما يشير مصطلح ال
لم يتحقق هذا الهدف يشعر اإلنسان بالضيق  إذامعين في اتجاه معين لتحقيق هدف محدد، و

العالية لإلنجاز بقدرتهم على وضع تصورات  دافعيةويمتاز األفراد ذوو ال, والتوتر حتى يحققه
 ا متوسطةنهألتي يواجهونها، والتي تمتاز بمعقولة ومنطقية في تصوراتهم للمشكالت ا مستقبلية

  ).2006بو حمامة وآخرون، (الصعوبة ويمكن تحقيقها 
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وتوجهه،  تعلّمأن البحث عن القوى الدافعة التي تظهر سلوك الم)  2004(ويرى شواورة      
يق شرط أساسي يتوقف عليه تحق دافعيةوالتعليم، فال تعلّمبالنسبة لعملية ال أمر بالغ األهمية

 الجانب(المتعددة، سواء في تحصيل المعلومات والمعارف  تعلّمفي مجاالت ال التّعليمية األهداف
المختلفة  ، أو في تكوين المهارات)الجانب الوجداني(، أو تكوين االتجاهات والقيم )المعرفي

  .)الجانب الحركي(التي تخضع لعوامل التدريب والممارسة 
اختيار مهام  إلىالعالية يميلون  دافعيةذوي ال الطلبة أن إلى )2004(ويشير عالونة      

لعدم توفر عنصر  التحدي، ويتجنبون المهام السهلة جداً متوسطة الصعوبة وفيها كثير من
المهام الصعبة جدا، ربما الرتفاع احتماالت الفشل فيها، ومن  التحدي فيها، كما يتجنبون
المرتفعة أن لديهم رغبة قوية في الحصول على  ةدافعيلذوي ال  الخصائص األخرى المميزة
م يفضلون المهام والوظائف التي تبنى فيها إنهوبناء على ذلك ف تغذية راجعة حول أدائهم،

  .الفردي، وال يرغبون في مهمات تتساوى فيها المكافآت المكافآت على اإلنجاز
  

ويحققون  بر من غيرهم،دافع مرتفع للتحصيل يعملون بجدية أك ذويولعل األفراد       
األفراد بمن هم  نجاحات أكثر في حياتهم، وفي مواقف متعددة من الحياة، وعند مقارنة هؤالء

وجد أن المجموعة  ،للتحصيل منخفضة دافعيةولكنهم يتمتعون ب ،في مستواهم من القدرة العقلية
ة واللفظية، وفي المهمات الحسابي األولى تسجل عالمات أفضل في اختبار السرعة في إنجاز
أكثر  م يحققون تقدماًنهأأفضل، كما  حل المشكالت، ويحصلون على عالمات مدرسية وجامعية

واقعيون في انتهاز الفرص بعكس  في المجتمع، والمرتفعون في دافع التحصيل وضوحاً
بواقع أكبر بكثير من  نأو يطمحو بواقع بسيط، نالتحصيل الّذين يقبلوالمنخفضين في دافع 

  .Santrrock, 2003)( سانتروك  ،رتهم على تحقيقهقد
  

 اإلنجاز العالية تزيد من قدرة األفراد على ضبط دافعيةأن  (Ball, 1977) ويضيف بال      
 ا تمكنهم من وضع خطط محكمة للسير عليهانهأأنفسهم في العمل الدؤوب لحل المشكلة، و

  .الحل إلىومتابعتها بشكل حثيث للوصول 
  

من قبل  ،ميولهم واتجاهاتهمو الطّلبةأن االهتمام بدوافع )  2005(ى الزهراني وير      
فالدوافع تنشط _  وهنا تظهر كفاءة المعلم_ التّعليميةذو أهمية في إنجاح العملية  ،المعلمين

أفضل والعمل  أداءلمعلم توجيه هذا النشاط نحو لذلك يمكن ل, السلوك نحو تحقيق هدف معين
معين  أداءنحو  الطّلبةإثارة ميول  دوتع, المختلفة تعلّمي مواقف الوتنوعه ف على استمراريته
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مة التي تستخدم لتحقيق األهداف التربوية همبقدر مناسب بينهم من األمور ال واستخدام المنافسة
م مها أداءالقيام ب إلى تعلّمن دفع المأو, الطّلبةواستعدادات   مع األخذ بالحسبان قدرات التّعليميةو

لذلك يمكن  ،تعلّمالتعثر واإلحباط نحو ال إلىيؤدي  نهأال تتناسب مع قدراته وإمكانياته الشك 
بدرجة تعادل درجة استعدادهم وميولهم  الطّلبةللمعلم أن يعمل على رفع مستوى طموح 

وعدم  ،داءين النجاح واالستمرارية في األتعلّمالمختلفة حتى يتسنى للم األنشطةوقدراتهم نحو 
  .تعلّموال ينسى المعلم الفروق الفردية ودورها في إنجاح اإلنجاز في ال, تعرض لإلحباطال
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  الدراسات ذات العالقة)  2.2( 

  :الدراسات العربية) 1.2.2( 

  
 قدرة مستوى استكشاف إلىبدراسة هدفت  )2009(البلوشي وأبو سعيدي  قاملقد       
 بجامعة التربية بكلية العلوم تخصص في المعلمين الطّلبة لدى تقصائيةاالس التجارب تصميم
 البكالوريوس برنامجي في معلماً طالباً )82( على الدراسة عينة اشتملت, قابوس السلطان

بطاقة  باستخدام استقصائية أنشطة ستة تصميم منهم طلب حيث التربوي، ودبلوم التأهيل
 :وهي عناصر االستقصاء من بعنصر منها واحد كل يتعلق بنداً )14(على  اشتملت ،للتصميم
  السالمة، واحتياطات والتخطيط للمواد، والتنبؤ، وضبطها، المتغيرات، وتحديد التساؤل،

  وتمثيلها، البيانات، وجمع ومحاوالت القياس، واإلجراءات،  والقياسات،  والمالحظات،
 التصميم في الدراسة عينة عف مستوىض إلى النتائج أشارت حيث ،والتفسير  واالستدالل،
 وتحديد والتفسير القياس، لمحاوالت المتغيرات، والتخطيط ضبط في خاصةبو االستقصائي،
 دبلوم على البكالوريوس طلبة تفوق إلى النتائج كما أشارت والسالمة، األمن احتياطات
  .والفيزياء الكيمياء تخصصي على تخصص األحياء قوتفو التأهيل،

  
فاعلية برنامج حاسوبي ممزوج لمادة  إلى للتعرف )2009( إكسيلهدفت دراسة قد و     

 طلبةواالستقصاء العلمي ل ،الناقد التّفكيرالعلوم قائم على النظرية البنائية في تنمية مهارات 
المرحلة اإلعدادية بمملكة البحرين، حيث استخدم الباحث التصميم شبه التجريبي لتحديد فاعلية 

 ،الناقد التّفكيرمج الحاسوبي الممزوج القائم على النظرية البنائية في تنمية مهارات البرنا
على عينة من  الدراسةالمرحلة اإلعدادية بمادة العلوم، طبقت هذه  لطلبةواالستقصاء العلمي 

وضمت مجموعة تجريبية , الثاني اإلعدادي بمدرسة القضيبية اإلعدادية للبنين الصف طلبة
) 33(مجموعة ضابطة مكونة من وطالبا طبق عليها البرنامج الممزوج، ) 35( مكونة من

 التّفكيرحدهما لقياس مهارات أاستخدم الباحث مقياسين  وقد, السائدة الطّريقةطالبا درست ب
وضع قائمة  إلى الدراسةالناقد، واألخر لقياس مهارات االستقصاء العلمي، حيث توصلت 

وتم تصميم برنامج ممزوج قائم على النظرية  ،لبرامج الممزوجةبمعايير تصميم ا مقترحة
إلى  الدراسة وقد خلصت, الناقد واالستقصاء العلمي في ضوئها التّفكيرالبنائية لتنمية مهارات 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية : نتائج منهاعدة 
, الناقد لصالح المجموعة التجريبية التّفكيرختبار مهارات والضابطة في التطبيق البعدي ال

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في  إضافة إلى ظهور
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كذلك ال يتصف , الناقد لصالح التطبيق البعدي التّفكيرالتطبيقي القبلي والبعدي الختبار مهارات 
الناقد بمادة  التّفكيرية البنائية بالفاعلية في تنمية مهارات البرنامج الممزوج القائم على النظر

وجود فروق ذات داللة ومن النتائج األخرة للدراسة , الثاني اإلعدادي الصف لطلبةالعلوم 
إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار 

ذات داللة إحصائية بين  أخرىو, ةمجموعة التجريبيمهارات االستقصاء العلمي لصالح ال
متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار االستقصاء العلمي 

البرنامج الممزوج القائم على النظرية البنائية  أن إلىتوصلت  وأخيراً, لصالح التطبيق البعدي
الثاني  الصف لطلبةصاء العلمي بمادة العلوم يتصف بالفاعلية في تنمية مهارات االستق

  .اإلعدادي
  

 في الكتشافيا النمط فاعلية معرفة إلى فقد قام بدراسة هدفت )2009(أما أبو لبدة       
 مدرسة اختيار وتم, بغزة األساسي الثامن الصفطلبة  لدى العلم عمليات مهارات اكتساب
 عينة واختار الباحث ,الدراسة لتطبيق ميداناً ونلتك الجئينلل) ب(اإلعدادية  يونس خان ذكور

 من طالب دراسيين صفين من الدراسة عينة تكونت وقد البسيطة، العشوائية الطّريقةب الدراسة
- الثاني  الصفو , تجريبية مجموعة -طالباً) 30(- ويضم  أحدهما الثامن، واعتبر الصف
 العمر حيث من المجموعتين تكافؤ من حثالبا تأكد وقد ضابطة، مجموعة -طالباً )30(ويضم

 أداة بإعداد الباحث وقام, الدراسة ألدوات القبلي واالختبار العلوم في السابق الزمني والتحصيل
 المالحظة مهارة بنداً يقيس )60 (من المكون العلم عمليات اختبار عن عبارة وهي الدراسة

 عند إحصائيا دالة فروق وجود: تيةآلاالنتائج  إلى الدراسة وخلصت, والقياس والتصنيف
 الضابطة والمجموعة شافياالستك للنمط تعرضت التي التجريبية المجموعة الداللة في مستوى

 عند إحصائية داللة ذات أخرىو, التجريبية المجموعة لصالح التقليدي للنمط التي تعرضت
 المجموعة وطالب ية،التجريب المجموعة في التحصيل مرتفعي مستوى الداللة بين الطالب

 إضافة إلى ظهور, التجريبية المجموعة بةطل لصالح تعزى ،العلم عمليات في اختبار الضابطة
 التجريبية المجموعة في التحصيل منخفضي بةطلالمستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق

  .يبيةالتجر المجموعة بةطل لصالح العلم تعزى عمليات في اختبار الضابطة، المجموعة بةطلو
  

ثر استخدام طريقة االستقصاء أ التعرف على إلىبدراسة هدفت  )2008(مدالة  وقام      
تكونت عينة ، حيث الموجه على تحصيل المعرفة العلمية واالحتفاظ بها في مادة الكيمياء

تم اختيارهم بطريقة   ،القسم العلمي –الثاني الثانوي  الصف بةمن طل طالباً) 66(من  الدراسة
: صدية من مدرستين من مدارس مديرية الصعيد بمحافظة شبوة وذلك على النحو التاليق
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الثاني الثانوي العلمي من مدرسة الصعيد  الصف بةطلوهم (كمجموعة تجريبية  طالباً) 32(
الثاني الثانوي  الصف بةطلوهم ( كمجموعة ضابطة  طالباً) 34(و, )ثانوية عزيز –الثانوية 

ن ليمثل المجموعة يالصفحد أوقد تم اختيار ) ثانوية يشبم –يشبم الثانوية  العلمي من مدرسة
جل التأكد من تكافؤ أومن , الضابطة واآلخر يمثل المجموعة التجريبية عن طريق القرعة

قام حيث البدء في تدريس المجموعتين، قام الباحث بإجراء اختبار للتكافؤ قبل , المجموعتين
المجموعة التجريبية قد تفوقت على  أننت النتائج بيف مجموعتينالباحث نفسه بتدريس ال

، كما تفوقت المجموعة هلذات داللة إحصائية في التحصيل ك المجموعة الضابطة بفروق
في كل ) 0.05(التجريبية على المجموعة الضابطة بفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 –فهم  –تذكر ( ت الثالثة من تصنيف بلوم  عند المستويا وبخاصة مستويات المعرفة العلمية
, لم تكن ذات داللة إحصائية ن الفروقإف) كر وتطبيق المبادئ والقوانين تذ( ماعدا ) تطبيق 

تفوقت المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة بفروق ذات داللة إحصائية عند قد و
  .ميةمستوى الداللة فيما يتعلق باالحتفاظ الكلي للمعرفة العل

  
 مقترح منهج ةفعالي عن الكشف غايتها بصورة عامة تفكان  )2007( غانمأما دراسة       
 لدى  المعاصرة العلمية الثقافة مفاهيم بعض تنمية يف االستقصاء قائم على الحياتية العلوم في
 الخبراءرأي  تطالعالس استبيان حيث تم إعداد, نحوها الثانوية واتجهاتهم المرحلة طلبة

 إعدادو  ,آرائهم ضوء يف تم تعديلهقد و العلوم الحياتية، يف المقترح المنهج في والمتخصصين
 اختبار وثباته بتطبيق صدقه وحساب الثانوي  التعليم مرحلة لطلبة العلمية الثقافة مفاهيم اختبار
 مقياس تطبيق وكذلك, المرحلة الثانوية طلبة من مجموعة على اًيقبل العلمية الثقافة مفاهيم
 طلبة من مجموعة على اًيقبل العلمية الثقافة اكتساب يف االستقصائية الطّريقة نحو  االتجاه
 وقد ،الثانوية المرحلة ةطلب على المقترح المنهج أنشطة بعض كما وتم تطبيق, الثانوية المرحلة

وتطبيق, يةالمرحلة الثانو طلبة من مجموعة على بعدياً العلمية الثقافة مفاهيم اختبار تقطب 
 من مجموعة على اًبعدي العلمية الثقافة اكتساب يف االستقصائية الطّريقة نحو تجاهاال مقياس
 الخماسي االستقصاء أسلوب مناسبة لتوضح الخبراء آراء جاءت .الثانوية المرحلة طلبة

 اءإجر كيفية التدريس دليل يف للمعلم يتضح أن ضرورة المرحلة الثانوية، مع لطلبة المراحل
 يتم أن يجب نهأ على ظهمتحفّ الخبراء بعض أبدى وقد, بفعالية تفصيلياً االستقصاء خطوات

 ينتعلّمالم قبل من علمية فروض فرض وضرورة ،العلمية الطّريقة إطاري ف االستقصاء
 التجارب إجراء ضرورة مع المجال هذا يف البحوث العلمية وإجراء ،المعلمين بمساعدة
  .العلمية
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دراسة هدفت إلى معرفة أثر تدريب معلمي الرياضيات  ) 2006( العبسي  د أجرىلق      
وتطور مستويات تفكيرهم الهندسي  ،الهندسي في تحصيل طلبتهم التّفكيرعلى مستويات 

السابع األساسي في  الصفاألفراد من طلبة  نحو الهندسة، حيث اختار الباحثواتجاهاتهم 
) 64(قصدية وبلغ عدد أفرادها الحيث اختيرت العينة  ،لبنينمدرسة تيسير طبيان الثانوية ل
 طالباً،) 31(الثانية ضابطة و ،طالباً) 33(إحداهما تجريبية  ،طالبا موزعين على شعبتين

الهندسي، واختبار  التّفكيربرنامج تدريبي على مستويات ( واستخدم الباحث عدداً من األدوات 
السابع،  الصفالهندسي لطلبة  التّفكيرع، واختبار تحصيلي في وحدة الهندسة للصف الساب

وقد أظهرت النتائج أن هناك فروقاً دالة إحصائياً في . )ومقياس لالتجاهات نحو الهندسة
وأظهرت النتائج فروقاً دالة إحصائياً في  المجموعتين لصالح التجريبية، التحصيل بين

تجريبية، وكذلك وجود فروقاً دالة الهندسي بين المجموعتين لصالح ال التّفكيرمستويات 
نحو الهندسة بين المجموعتين لصالح التجريبية، وبينت أيضاً  الطّلبةإحصائياً في اتجاهات 

  .وجود فروقاً دالة إحصائياً في نوع المهارة الهندسية بين المجموعتين لصالح التجريبية
  

ر استخدام طريقة التعرف على أث إلىهدفت قد ف )2006(أما دراسة العطفي        
 الصف ياضي لدى طلبةفي تدريس المنطق الر تعلّمحتفاظ بالفي التحصيل واالاالستقصاء 

األول الثانوي في مدينة  الصفعلى طلبة  الدراسةوقد أجرى الباحث هذه , ثانويالاألول 
 من خالل تدريس وحدة المنطق الريـاضي من ،المنهج التجريبي اًستخدمم, باليمن الضالع

واألخرى بالطرق  ،إحداهما بطريقة االستقصاء ،المقرر لمجموعتين الرياضياتكتـاب 
كان لها األثر   ن استخدام طريقة االستقصاء في تدريس المنطق الرياضيأ له وتبين ،التقليدية

وكان لطريقة االستقصاء , الحالية الدراسةفي  تعلّمبال  واحتفاظهم الطّلبةاإليجابي في تحصيل 
  .للتحضير المسبق للدرس الطّلبةواضح في دفع أثر 

  
االستقصاء  إستراتيجيتيالتعرف على أثر  إلى فقد هدفت )2006(البعجاوي دراسة  أما     

لدى  الرياضياتالفردي واالستقصاء التعاوني في اكتساب مهارات االتصال والتحصيل في 
طالبة ) 99(من  الدراسةعينة  ، حيث تكونتاألردنالمتوسطة في  األساسيةطالبات المرحلة 

شكلت  ،مجموعات متكافئة) 3(عن في وز ،في مدرسة أم أيمن الثانوية الشاملة للبنات في مأدبا
تناول  الرياضياتفكانت اختباراً تحصيلياً في  األدواتأما  ،الثالث الدراسةمجموعات 

الثانية  األداةأما . المساحةة، القياس، الهندسي األشكالالكسور العادية، : اآلتيةالموضوعات 
مهارة التعبير اللفظي، : فكانت بطاقة مقابلة خاصة بمهارات االتصال الرياضي، وشملت

  .الرياضياتمهارة التمثيل في والقراءة واالستيعاب، ومهارة التعبير الكتابي، و
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يل أن تحصيل طالبات المجموعتين التجريبيتين أعلى من تحص الدراسةلقد بينت نتائج  
المجموعتين  أداءاالعتيادية، كما أظهرت النتائج أن  الطّريقةطالبات المجموعة التي درست ب

التجريبيتين على بطاقة المالحظة كان أفضل من نتائج المجموعة الضابطة، وأشارت النتائج 
االستقصاء التعاوني ساعدت على اكتساب مهارات االتصال بشكل أفضل  استراتيجيةأيضاً أن 

  .االستقصاء الفردي تراتيجيةاسمن 
  

بدراسة هدفت إلى معرفة اثر أنموذج  )2005(الزيدكي قامت في اإلطار نفسه، و     
الرابع العام في مادة  الصفالهندسي والتحصيل لدى طالبات  التّفكيرسوخمان االستقصائي في 

 الطّريقةب- تارت اخفالرابع العام  الصفمن طالبات  الدراسةالرياضيات، حيث تكونت عينة 
واستخدمت  طالبة،) 53(ومجموعة ضابطة  ،طالبة) 56( يةمجموعة تجريب - العشوائية

حيث بينت النتائج ). الهندسي واالختبار التحصيلي التّفكيراختبار (لبحث وهما ا يالباحثة أدات
 ،أن هناك فروقاً دالة إحصائياً بين درجات متوسطات مجموعتي البحث لصالح التجريبية

ات الالتي درسن الطّالبتفوقن على  ،ات الالتي درسن وفق أنموذج سوكمان االستقصائيالطّالبف
  .االعتيادية الطّريقةوفق 

  
ن قائمتين على االستقصاء يستراتيجيتإمعرفة أثر  إلىفقد هدفت  )2004(عبد أما دراسة      

في  األساسيالتاسع  فالصالرياضي لدى طلبة  التّفكيرو الرياضياتالموجه في التحصيل في 
في  األساسيالتاسع  الصفطالبة من طالبات ) 160(من  الدراسةاالردن، حيث تكونت عينة 

الرابعة، حيث وزعت  عمانمدرسة زرقاء اليمامة الثانوية للبنات التابعة لمديرية تربية 
ة شعبة تجريبية درست المادة بطريق: شعب بطريقة عشوائية وهي) 4(ات على الطّالب

وأعطيت أنشطة تعليمية  ،االعتيادية الطّريقةاالستقصاء الموجه، وشعبة تجريبية درست المادة ب
ية، وشعبة الصفتتطلب استقصاءات فردية خارج الحصة  التّعليميةثرائية تدور حول المادة إ

كما في الشعبة التجريبية  االستقصائية األنشطةمن خالل  التّعليميةتجريبية درست المادة 
في حين كانت ثرائية كما في الشعبة التجريبية الثانية، اإل األنشطةلهذه الشعبة  وأضيف، ألولىا

أعد  الدراسةهذه  أهدافولتحقيق . االعتيادية الطّريقةدرست المادة ب ،الرابعة ضابطة الشعبة
ات البالطّ أداءحيث أظهرت النتائج أن  ،ة والدائرةياختبار تحصيلي في وحدتي الهندسة التحليل

 أداءاالستقصاء الموجه على اختبار التحصيل كان أفضل من  استراتيجيةاللواتي درسن وفق 
أن  إالالتقليدية،  الطّريقةثرائي، أو وفق االستقصاء اإل استراتيجيةات اللواتي درسن وفق الطّالب
الرياضي  كيرالتّفثرائي في اختبار االستقصاء اإل استراتيجيةات اللواتي درسن وفق الطّالب أداء
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 الطّريقةاالستقصاء الموجه أو  استراتيجيةات اللواتي درسن وفق الطّالب أداءكان أفضل من 
  . التقليدية

  
 استراتيجيةفقد هدفت إلى التعرف إلى أثر  )2004(الهزايمة أما بالنسبة لدراسة        

دسي لدى طالبات الهن التّفكيراالستقصاء الموجه في تدريس الهندسة على التحصيل وتنمية 
ين السادس والثامن في المرحلة األساسية العليا، حيث اختار الباحث مدرسة الشونة الصف

ين الصفطالبة من طالبات ) 124(من  الدراسةالقصدية، وتكونت عينة  الطّريقةاألساسية ب
ست السادس والثامن األساسيين، وتم توزيع طالبات كل صف إلى شعبتين إحداهما تجريبية در

ولتحقيق أهداف . االعتيادية الطّريقةواألخرى ضابطة درست الهندسة ب ،الهندسة باالستقصاء
أعد الباحث األدوات الالزمة حيث قام بإعداد المادة التّعليمية للصف الثامن األساسي  الدراسة

اعتمد الباحث على و ،في وحدتي المثلث ونظريات األشكال الرباعية والتكافؤ باالستقصاء
ألسلوب المتضمن في كتاب الرياضيات لتدريس وحدتي األشكال الهندسية والمجسمات ا

ات تدريسية للمجموعتين الضابطة ، وأعد مذكرالسادس األساسي الصفلطلبة  والحجوم
 التّفكيرين باإلضافة إلى بناء اختبارين في التحصيل، وبناء اختبار في الصفالتجريبية لكال و

أما . المناسبة الطّريقةب وثباتها وتم التحقق من صدق األدوات ،األربعالهندسي بمستوياته 
جوهرية بين متوسطي أداء طالبات  يل اإلحصائي فقد أظهر وجود فروقبالنسبة للتحل

ين، وأظهرت النتائج أن الصفالمجموعتين على اختبار التحصيل القبلي والبعدي لكال 
 ستراتيجيةأكثر من اال تعلّمى االحتفاظ بالات علالطّالباالستقصاء ساعدت  استراتيجية
 .االعتيادية

  
 "مانسوخ "نموذج أثر على التعرف إلى بدراسة هدفت )2004( وأحمد الجندي كما قام     

 ،دراسياً المتأخرين اإلعدادي األول الصف لطلبةالتكاملية  العلم عمليات تنمية في االستقصائي
 لالستقصاء أحدهما اختبارين عن عبارة الدراسة أداة نتوكا, التقليدية الطّريقةب بالمقارنة
 34 (من والثاني فقرة) 46 (من األول تكون حيث التكاملية العلم لعمليات واآلخر العلمي

 59 (من الدراسة عينة تكونت ولقد, نجازاإل دافعيةل اًمقياس الباحثتان صممتقد و, فقرة)
بمصر  بالمقطم للبنات اإلعدادية ماءالشي مدرسة من طالبة) 29 (:يالتكاات موزع طالبة)
 نتائج أسفرت حيث, اإلدارة نفسمن  اإلعدادية الصباح بن جابر مدرسة من طالبة) 30(و

 في المجموعتين طالبات درجات متوسطي بين إحصائياً دالة فروق عن وجود الدراسة
  .يبيةالتجر المجموعة لصالح العلم العلمي وعمليات االستقصاء اختباري
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مان خثر استخدام نموذجي سوأمعرفة  إلىبدراسة هدفت  فقد قام )2003(صبري  أما     
الخامس العلمي في  الصفاالستداللي والتحصيل العلمي، لدى طلبة  التّفكيررايجولث على و

ولتحقيق هدف البحث اختار الباحث عشوائياً عينة من مركز محافظة نينوى  ,مادة الفيزياء
الخامس العلمي في ثانوية الشهيد  الصف بةطلطالباً من ) 99(موصل بلغ حجم العينة بمدينة ال

تين والمجموعة يبيطالباً لكل من المجموعتين التجر) 33(بواقع  ،عدنان خير اهللا للبنين
تحقق من االستداللي، و التّفكيرل العلمي واختبارين للتحصي بإعدادقام الباحث و, الضابطة
فعالية البدائل الخاطئة  إلىإضافة  ،ومعامل الصعوبة والتمييز لفقراتهما ،اوثباتهم ،صدقهما
وجود فروق معنوية بين متوسطات درجات : كاالتيكانت النتائج و, ختيار من متعددألسئلة اال
ن هذه الفروق لم تكن ذات داللة أإال ، ستداللي في مجموعات البحث الثالثاال التّفكير

التي درست  ،االستداللي للمجموعة التجريبية األولى التّفكيرجات إحصائية بين متوسطات در
والمجموعة التجريبية الثانية التي درست باستخدام نموذج  ،مانوخباستخدام نموذج س

االستداللي  التّفكيربينما كانت الفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات , رايجلوث
والمجموعة الضابطة التي  ،مانسوخ باستخدام نموذجللمجموعة التجريبية األولى التي درست 

وكانت الفروق ذات داللة , االعتيادية لمصلحة المجموعة التجريبية األولى الطّريقةدرست ب
االستداللي للمجموعة التجريبية الثانية التي  التّفكيرإحصائية أيضا بين متوسطات درجات 

 ،االعتيادية الطّريقةطة التي درست بوالمجموعة الضاب ،درست باستخدام نموذج رايجلوث
عدة توصيات بوفي ضوء نتائج البحث أوصى الباحث  ,ولمصلحة المجموعة التجريبية الثانية

مان ورايجلوث في مفردات سوخ اضمنها نموذجمن دخال النماذج التدريسية واضرورة :منها
 التّفكيرما وال سي كيرالتّفوحث المعلمين على االهتمام بتعليم  ،مقرر طرائق تدريس العلوم

  .االستداللي
  

الهندسي لدى طلبة  التّفكيرفقد هدفت إلى معرفة مستويات  ،)2001(سالم أما دراسة      
وعالقتها بالجنس والتحصيل في الرياضيات،  ،المرحلة األساسية العليا في محافظة جرش

ن امنها مدرست ،ربع مدارسطالبة اختيروا من أو ،طالباً) 532(من  الدراسةحيث تكونت عينة 
ن لإلناث، حيث اختيرت العينة بطريقة طبقية عنقودية عشوائية على ثالث اللذكور ومدرست

ة الهندسي لدى طلب التّفكيرمن اختبار يقيس مستويات  الدراسةوتكونت أداة      . مراحل
في مستويات  اًظملحو ياًظهر التحليل اإلحصائي أن هناك تدنأالمرحلة األساسية العليا، وقد 

أشارت النتائج إلى عدم وجود وف المرحلة األساسية العليا، ولدى طلبة صف ،الهندسي التّفكير
فروق داللة إحصائية بين تصنيفات الذكور واإلناث في كل صف على أي من مستويات 

فقد كانت الفروق بين تصنيفات  ،ادسالس الصفالهندسي باستثناء تصنيفات طلبة  التّفكير
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إحصائياً بين  داالً اًدلت النتائج على أن هناك ارتباطوقد الة إحصائياً لصالح الذكور، لجنسين دا
  .الهندسي والتحصيل في الرياضيات التّفكيرمستويات 

  
 الصف طلبة اكتساب درجة عن الكشف إلى هدفت دراسة )2000( الطيطيوأجرى       

قد و الهندسية، البراهين كتابة على بمقدرتهم لكذ وعالقة ،الهندسي التّفكير العاشر لمستويات
 المستويات في طلبتهم تصنيف على الرياضيات معلمي قدرة عن الكشف إلى دراسته هدفت

العاشر اختيروا  الصف طلبة من طالباً وطالبة )264( من الدراسة عينة وتألفت .المختلفة
 التّفكيرنموذج تحديد مستوى : دوات وهيالعشوائية العنقودية، استخدم الباحث ثالث أ الطّريقةب

من قبل المعلم، واختبار مستويات فان هيل للتفكير الهندسي، واختبار  الطّلبةالهندسي لدى 
 من الثاني المستوى إلى وصلوا المفحوصين أن غالبية النتائج أظهرت البرهان الهندسي، وقد

 أظهرت كما ،اكتساباً المستويات أقل كان الخامس فقد المستوى أما الهندسي، التّفكير مستويات
 فقد الهندسية، وكذلك البراهين وكتابة التّفكير مستويات اكتساب بين عالقة هناك أن النتائج

راسة نتائج نتبيالذكور الحلص والجنس الهندسي التّفكير مستويات بين عالقة هناك أن الد.  
 

الهندسي  التّفكيرعن مستويات دراسة هدفت إلى الكشف  )1994(خصاونة كما أجرت      
الهندسي باختالف  التّفكيروتقصي االختالف في أدائهم على اختبار  ،المعلمين الطّلبةلدى 

من ) بصرية، وصفية، منطقية ( ونوع المهارة الهندسية  ،الهندسي من جهة التّفكيرمستويات 
المعلمين في  طّلبةالطالباً وطالبة من ) 109(من  الدراسةجهة أخرى، حيث تكونت عينة 

طورت الباحثة اختباراً  الدراسةتخصص التربية االبتدائية بجامعة اليرموك، ولتحقيق أهداف 
 يعلى وجود اختالف ذدالة النتائج فجاءت الهندسي األربع األولى،  التّفكيرمستويات  يقيس

 ،التّفكيرف مستوى يختلف باختال ،المعلمين الطّلبةداللة إحصائية عند مستوى الداللة في أداء 
االستداللي  - الترتيبي - التحليلي( الهندسي وذلك لصالح المستوى التصوري مقابل المستويات 

(على مستوى المهارة البصرية أفضل  منه على مستوى المهارتين  الطّلبةن أن أداء ، وتبي
  .الوصفية والمنطقية

  
ى معرفة مدى نمو وتطور دراسة في األردن هدفت إل )1981(أبو الحمص أجرى و      

طالباً ) 720(من  الدراسةالمفاهيم الهندسية عند طلبة المرحلة اإلعدادية، حيث تكونت عينة 
موزعين بالتساوي  ،والثالث اإلعدادي ،عدادي والثاني اإلعدادياإلوطالبة من صفوف األول 

والثالث اإلعدادي ين الثاني الصففي اكتساب طلبة  حيث أظهرت النتائج تدنياً. حسب الجنس
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أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة ندسية كما وردت في المناهج، كما للمفاهيم اله
ة إحصائية تعزى للمستوى ذات دالل اًفروق بينما أظهرتإحصائية في األداء تعزى للجنس، 

  .التعليمي

  :الدراسات األجنبية) 2.2.2( 

 ةبفحص مدى التحصيل لدى طلإلى ) Rock, et al; 2009(روك راسة دلقد هدفت      
على  الدراسةوقد أجريت  ،بطريقة االستقصاء الرياضياتم وف االبتدائية عند تدريسهالصف

والية نيوجرسي في  ةبابع والخامس االبتدائي من طلوالرالث الثّ الصف ةبمن طل طالباً) 767(
تحصيل ل مصممن خالل نموذج يس مدى التحصيل موقد ق ،ألمريكيةاالواليات المتحدة 

ق ملحوظ للطالب الذين تفو إلىوأشارت النتائج  ،خاص بوالية نيوجرسي ،الرياضيات
وف لصالح الصفبين  اًبسيط اًكما تبين أن هنالك فرق ،بطريقة االستقصاء الرياضياتيدرسون 
  .األساسيالثالث  الصف

  
وتأثيرها  هيلمعرفة مستويات فان  إلىهدفت  فقد )Mateya, 2009( ماتيا دراسة ما أ      

من  ةوقد تم اختيار عينة مكون ،الثاني عشر الصف لدى طلبةالهندسي  التّفكيرعلى مستويات 
 B(من مدرسة ) 20(و) A(من مدرسة ) 30(من مدرستين من مدارس نيجيريا  اًخمسين طالب

أن  إلىوأشارت النتائج  ،لالهندسي لفان هي التّفكيراختبار خاص يحدد مستويات  نع اأجابو) 
أظهرت واضح في مستويات فان هيل و يعانون من ضعف الدراسةالطالب الذين شاركوا في 

   .المستوى الرابع إلىفي الوصول  الطّلبةقصور 
  

إلى مقارنة أثر طريقة التدريس وفق نموذج فان  )Atebe,2009( ِأتيبي هدفت دراسة      
ستنتاجية  من الهندسي في دراسة الهندسة اال التّفكيرويات العادية على مست الطّريقةهيل و

في  الطّلبةعلى مجموعة من المعلمين و الدراسةوقد أجريت . الطّلبةوجهة نظر المعلمين و
طالباً عشوائياً من بين طلبة الدولتين من ) 1200(جنوب إفريقيا ونيجيريا حيث تم اختيار 

على أن تكون عينة المعلمين هم الّذين  ،ي عشرالعاشر والحادي عشر والثان الصفطلبة 
هي اختبار معتمد على  الدراسةوكانت أدوات  ،في العينة المختارة الطّلبةيقومون بتعليم 

إضافة إلى المقابالت التي أجريت مع  الطّلبةمستويات فان هيل تم تطبيقها قبلياً وبعدياً على 
ول فقط من مستويات مستعد للمستوى األ لبةالطّمن % 47وأشارت النتائج إلى أن . المعلمين

على استعداد  من هو جنوب أفريقيا ةلبطيس هناك من ل نهأنت النتائج بيفان هيل، كما 
من طلبة نيجيريا إلى المستوى الرابع، إال أن % 6في حين وصل   ،للوصول للمستوى الرابع
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فان هيل على نظرائهم ممن درسوا ملحوظاً للطلبة الّذين درسوا بطريقة  النتائج أظهرت تفوقاً
  .االعتيادية  الطّريقةوفق 

  

فقد أجرى دراسة هدفت إلى معرفة أثر األسلوب  )Idris, 2009(إدريس أما       
للتفكير الهندسي على   هيلاالستقصائي في التأثير على التحصيل وعلى مستويات فان 

وية في مدينة باراك س الثانعلى طلبة مدرسة من المدار الدراسةوقد أجريت . الطالب
االستقصائية من  الطّريقةب واطالباً درس) 32(التجريبية على  اشتملت العينة حيثالماليزية 

دفاتر الرسم الهندسي، بينما اشتملت المجموعة الضابطة  :خالل استخدام أدوات محسوسة منها
 التقييمي  هيلنموذج فان وقد استخدام الباحث  ،التقليدية الطّريقةطالباً درسوا ب) 33(على 

(VHGT) وقد أظهرت النتائج أن هنالك تأثيراً  ،الطّلبةالهندسي لدى  التّفكيرلتقييم مستويات
للتفكير الهندسي على  هيلايجابياً  للطريقة االستقصائية على كل من التحصيل ومستويات فان 

  .والمعلمين الطّلبةكل من 

  

 الطّلبة دافعيةاسة هدفت إلى التعرف على مدى تأثر بدر )Wage, 2009( واغبينما قام      
على مجموعة من  الدراسةوقد أجريت  ،التي يدرسون بها الطّريقةنحو الرياضيات وفق 

تكونت  نهااستخدم الباحث لهذا الغرض استبو ،الجامعيين في جامعة توناهم في النرويج الطّلبة
لفعاليات  ةر في مفاهيم الرياضيات والمتعثكأالتركيز : هي دافعيةمن خمسة مجاالت تخص ال

والثقة ها، وبناء اتجاهات ايجابية نحو الرياضيات وحب التحدي من خالل ،درس الرياضيات
) 1050(بلغ عددها  الطّلبةعلى مجموعة من  الدراسة، وقد وزعت هابالنفس عند التعامل مع

نت النتائج وبي ،وها باالستقصاءتعلّمالباً ط) 1050(العادية و الطّريقةطالباً درسوا الرياضيات ب
اضيات بطريقة االستقصاء الّذين درسوا الري الطّلبةأن هنالك فروقاً ذات داللة إحصائية بين 

  .الّذين درسوا الرياضيات بطريقة االستقصاء الطّلبةالعادية، لصالح  الطّريقةذين درسوها بوالّ

  

ص أثر فح إلى )Lori and Verdige, 2009(لوري وفيردجري هدفت دراسة كما       
على  الدراسة أجريتوقد  ،الرياضياتنحو  ودافعيتهم الطّلبة طريقة التدريس في اتجاهات

 الصفبلغ عدد طالب ث يح ،السادس االبتدائي  في مدرسة بوالية لينيكولن الصفطالب 
تم تقسيمهم  طالباً )42(من عينة عشوائية مكونة  اختيارتم  ، حيثطالباً) 119(السادس فيها 
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 ،طريقة االستقصاءالتقليدية والثانية درست ب الطّريقةدرست ب األولىمجموعتين المجموعة  إلى
نحو  تم استخدام اداة للدراسة لتحديد اتجاهاتهم ودافعيتهم الطّلبة إجاباتخالل  ومن

لدراسة  تحمساً أكثراء كانوا الذين تم تدريسهم باالستقص الطّلبة أن الدراسةنت بيف ،الرياضيات
  .كمادة للدراسة في المستقبل باختيارهاوقاموا  ،الرياضيات

  

 الطّريقةمعرفة تأثير إلى  فهدفت) Chin, et al; 2008(تشين وآخرون  دراسة أما      
وقد  الب نحو التعليم ومستوى تحصيلهم،الط دافعيةاالستقصائية في تدريس الرياضيات، على 

الحادي عشر في مدينة تايبيه في  الصف من طالب طالباً )28(على الدراسةه أجريت هذ
ها تم تدريس الرياضيات في احداهمام إلى مجموعتين متكافئتين، تايوان، حيث تم تقسيمه

لتقليدية، واستخدم  ا الطّريقةخرى تم تدريس الرياضيات فيها باالاالستقصائية و الطّريقةب
فعيتهم نحو الرياضيات، للبحث وزعت على الطالب لمعرفة دا رئيسية أداة ستبانةالباحث اال

اإلنجاز، وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعود لطريقة التدريس و
  .لصالح المجموعة التي تم تدريسها بطريقة االستقصاء

  

ثر استخدام ألى بدراسة هدفت إلى التعرف إ )Udompon, 2008(دومبين أقام قد و       
االستقصائية في تحسين وتطوير  الطّريقةبعض الوسائل مثل دفتر وكراسة الرسم المرتبطة ب

طالباً من ) 700(حوالي  الدراسةالهندسي وفق نموذج فان هيل، وكانت عينة  التّفكيرمستوى 
) 350(تم تقسيمهم إلى مجموعة تجريبية بعدد  ،مدرسة في منطقة ماثيوموسوكا في تايوان

طالباً، وقد استخدم الباحث عدة أنشطة مرتبطة باالستقصاء ) 350(طالبا وأخرى ضابطة بعدد 
في حين تركت المجموعة الضابطة للدراسة وفق الطرق التقليدية  ،على المجموعة التجريبية

 الدراسةنت وقد بي ،في تايوان، كما واستخدم الباحث اختباراً مبنياً على مستويات فان هيل
االستقصائية في رفع مستويات  الطّريقةعلية الوسائل المرتبطة بدفتر الرسم والمبني على فا

االستقصائية  الطّريقةالّذين درسوا ب الطّلبةوأشارت النتائج إلى أن  ،الطّلبةالهندسي لدى  التّفكير
  .  كان من السهل انتقالهم من المستوى الثاني إلى الثالث

  
إلى التعرف على آراء معلمين تدربوا  فقد هدفت )Sndit, 2007(سندت دراسة  أما      

ممن هم اآلن في الخدمة أو آخرين درسوا  الهندسة بطرق  هيلعلى التدريس وفق نموذج فان 
لغ البحث من مجموعة من المعلمين وب وقد تشكل مجتمع. وهم اآلن خارج الخدمة ،تقليدية
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 الصفيدرسون في   طالباً )123(إضافة إلى  ،منهم عشوائياً) 18(تم اختيار ) 224(عددهم  
ستبانتين اوقد استخدم الباحث . ختيروا من خمسة مدارس رئيسية في جنوب أفريقيااالسابع  

وأشارت النتائج إلى أن كال المجموعتين من المعلمين لم يحققوا , والمعلمين الطّلبةوزعتا على 
م يرغبون نهأ بةطلالفي حين أظهر  ،همتبد طلالهندسي عن التّفكيرنتائج عليا في رفع مستويات 
  . الهندسي  التّفكيرفي دراسة طرق تحثهم على 

  
فقد أجريا دراسة هدفت إلى معرفة أفضل  )Ding & Jones 2007(دينغ وجونز أما       

النماذج التي يعتمدها معلمو الهندسة لتعليم طرق اإلثبات في الهندسة من خالل تقديم عدة 
وقد تم اختيار معلم مشهود له بالكفاءة والخبرة ليقوم بتعليم مجموعة  ،لثامندروس للصف ا

وقد  ،الثامن  في مدينة شنغهاي الصفطالباً، أي ما يمثل شعبة من ) 39(ضابطة  تتكون من 
الثامن لتعليم طلبتهم طرق اإلثبات من  الصفكونه يشكل فرصة لمعلمي  الصفاختير هذا 

في التدريس  هيلعتماداً على نموذج فان ا الدراسةوقد صممت  ،خالل أسلوب االستقصاء
 هيلوا حسب نموذج فان تعلّمالّذين  الطّلبة أنإلى وأشارت النتائج .  ضمن المنهج الصيني

  . تقليديوا وفق األسلوب التعلّمكانوا أقدر من زمالء لهم 
  

 أسلوبثر استخدام أمعرفة  ىإل )Ardogan, 2007(دوغان رادراسة  في حين هدفت       
 ،ة تفكيرهم الهندسيدوزيا األساسيالسادس  الصف ةبديناميكي استقصائي على تحصيل طل

وعينة  ،االستقصائي األسلوبتدرس من خالل  ،نة تجريبيةكعي طالباً )66(وقد اختار الباحث 
أداةالباحث  ، كما وظّفالتقليدي األسلوبواستخدم معهم  ،طالباً )68(نة من ضابطة مكو 

 أن إلى النتائج وأشارت الطّلبةالهندسي لدى  التّفكيرستويات لفحص م) GT(الفحص الهندسي 
في المجموعة  اقرانهممن  أفضلكان تحصيلهم  ؛االستقصائي باألسلوبوا تعلّمالذين  الطّلبة

بين المجموعتين لصالح المجموعة  إحصائيةهناك فروق ذات داللة  تكانو ،الضابطة
   .التجريبية

  

هم في مقارنة  المعلمين ممن  إلىفقد هدفت  )Halat, 2006(هاالت دراسة أما       
 ،هيلالهندسي وفق نموذج فان  التّفكيرفي اإللمام بمهارات  ،ومن هم خارج الخدمة ،الخدمة

السادس في بلدة افنكارهزار  الصفمعلماً ممن يعلمون   )273(وقد تمثلت عينة البحث من 
ما بين ،العادية الطّريقةمنهم تدريبا ب) 123(حيث تلقى  ،ينة األناضول التركيةالغرب من مد إلى

 من نوع اختيار من اختبار الدراسة، وتكونت أداة هيلن وفق نموذج فان وآخر) 150(درس 
من متعدد للمجموعتين وبينت النتائج أن كلتا المجموعتين تمتلك مهارات عليا في مستوى 
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بت كان هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التي در هنأتفكيرهم الهندسي إال 
بت وفق االعتيادية لصالح تلك التي در الطّريقةبت بواألخرى التي در هيلباستخدام فان 

  . هيلنموذج فان 

  

التعرف على مدى تحقيق  إلى )Halat, 2006(هاالت دراسة  هدفت بالمقابل        
 الطّريقةمن خالل استخدام  ،السادس الصفطلبة  افعيةدوزيادة  ،مستويات فان هيل

طالبة في مدينة ) 84(طالباً و) 66(على  الدراسةفي التدريس، وقد أجريت  االستقصائية
األناضول التركية وقد استخدم الباحث عدة اختبارات لمعرفة المستوى الّذي يمكن أن يصل 

 انةن خمسة أسابيع، واستخدم الباحث استبوقد أعطيت هذه االختبارات في غضو الطّلبةإليه 
وفق نسق هرمي من حيث مستويات  نيسيرو الطّلبةوبينت النتائج أن , تهمدافعي إلىللتعرف 
عدم  إلىكما أشارت النتائج المستوى الرابع،  إلىحيث أن قلة قليلة منهم تصل  ،فان هيل
الهندسي أو في اتجاهاتهم  لتّفكيراات في الطّالبو الطّلبةفروق ذات داللة إحصائية بين  وجود
  .  الرياضياتنحو 

  
 دافعيةفحص  إلىهدفت  دراسة )Tuan, et al; 2005( واخرون تيوانلقد أجرى         
بعد فترة تدريسهم   ،الثامن الّذين يتلقون التدريس وفق عدة استراتيجيات الصفطلبة 

على  الدراسة أجريت، وقد  أسابيععشرة  إلىضمن فترة تصل  ،ساعة) 48(مدة ، باالستقصاء
طالباً ) 22(العاشر في تايوان حيث تم اختيار الصفمن طلبة ) 254(مجموعة تجريبية 
شكلوا المجموعة ) 232( أنفي حين  ،االستقصائية الطّريقةب الرياضياتدرسوا العلوم و

 الطّلبة أن إلىئج العادية، وأشارت النتا الطّريقةب الرياضياتالضابطة حيث درسوا العلوم و
 ،الكفاءة الذاتية :عالية في أربعة مجاالت هي دافعيةأبدوا  االستقصائية الطّريقةوا بتعلّمالّذين 

    .والتحصيل  داءواأل ،والقيمة العلمية

 المبني تعلّمال أهمية على(Marx, et al; 2004) ماركس وآخرون  أكدت دراسةو      
لفاعلية  طولية قام بدراسة فقد  المعنى، على المبني تعلّمال يزتعز في وفاعليته على االستقصاء

 التكنولوجية، ومعزز بالمعينات االستقصاء على المبني تعلّمال على قائم ،للعلوم مطور منهج
 يمكن إنه تبين كما التحصيلية، الطّلبة لمعدالت دال إحصائيا سنوي تطور إلى النتائج وأشارت

 دراسة في يحققوا نجاحا أن المستوىو ضعيف مإنه على دراسةال قبل صنفوا للطلبة الذين
 أثناء المعلمين لتدريب مناسب دقيقة، وربطه ببرنامج بصورة المنهج تصميم تم إذا ؛العلوم
  .التّعليمية المناطق إدارات مستوى مالئمة على بسياسات الخدمة
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  :تعقيب على الدراسات السابقة
وجود دراسات عديدة تناولت البحث في  ،التربوي األدبة يالحظ من خالل مراجع  

  :وعالقته ببعض المتغيرات والتي منها ،االستقصاء
، اكسيل )2009(البلوشي وأبو سعيدي : ومنها االستقصائية الطّريقةنيت بعالدراسات التي  - 

، البعجاوي )2006(، العطفي )2007( غانم، )2008(، مدالة )2009(، أبو لبدة )2009(
اتفقت هذه  ، حيث)2003(، صبري )2004(لجندي وأحمد ، ا)2004(، عبد )2006(

النسبة للطريقة مدى فاعلية طريقة االستقصاء في التدريس بعلى الدراسات فيما بينها 
 االستقصائيةمدى فاعلية طريقة سوخمان  الدراسةأظهرت نتائج هذه االعتيادية، كما 

 .بالنسبة للطريقة االعتيادية
، )2001(، سالم )2006(العبسي : الهندسي ومنها التّفكيرت التي عنيت بدراسة الدراسا - 

، حيث اتفقت هذه الدراسات )1981(، أبو الحمص )1994(، خصاونة )2000(الطيطي 
وأن غالبية المفحوصين وصلوا  ،الطّلبةالهندسي لدى  التّفكيرفيما بينها على تدني مستويات 

المستوى  إلى منهم القليل من وصلو ،الهندسي التّفكير المستوى الثاني من مستويات إلى
ي له أثر الهندس التّفكيرالتدريب على مستويات  أنبينت بعض الدراسات  الخامس، كما

ال عالقة للتفكير الهندسي  على أناتفقت بعض الدراسات واضح على التحصيل، كما 
كير الهندسي بالجنس لصالح بالجنس، بينما اتفقت بعض الدراسات على أن هناك عالقة للتف

 .الذكور
، الهزايمة )2005(الزيدكي : الدراسات التي عنيت بدراسة االستقصاء والهندسة ومنها - 

)2004(، Atebe, 2009)( ،)Idris, 2009( ،)Udompon, 2008( ،)Sndint, 
2007( ،)Ding & Jones, 2007( ،)Halat, 2006.( 

، )Wage, 2009( ،)Halat, 2006: (ومنها ةدافعيالدراسات التي عنيت باالستقصاء وال - 
)Tuan, et, al, 2005(طريقة ب التدريس ، حيث اتفقت هذه الدراسات بمجملها على أن

 .الدراسةوتتفق هذه النتيجة مع هذه  ،الطّلبةلدى  دافعيةالترفع من  ،االستقصاء
 الدراسةنتائج هذه فقد تبين مدى توافق نتائجها مع  ،من خالل عرض الدراسات السابقة  - 

الهندسي لدى  التّفكيرالتي تبين من خاللها مدى فاعلية طريقة االستقصاء في رفع مستويات 
 تعلّمفي زيادة دافعيتهم نحو  سوخمان االستقصائية ، وكذلك مدى فاعلية طريقةالطّلبة

  .الرياضيات

ليلة التي عنيت بطريقة أما هذه الدراسة فقد تميزت كونها من الدراسات العربية الق  - 
سوخمان االستقصائية وعالقتها بمتغير التفكير الهندسي والدافعية، أما الدراسات السابقة فقد 

  .بحثت في متغيرات أخرى كالتفكير الرياضي والتحصيل
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  الفصل الثالث

___________________________________________________________  

  :و إجراءاتها الدراسةطريقة 

  

  :المقدمة 1.3

من حيث  ،الدراسةواإلجراءات التي تمت فيها هذه  الطّريقةيتناول هذا الفصل المنهج و     
, وعينتها الدراسةوذلك من خالل تحديد مجتمع  ،عن أسئلتها والتحقق من فرضياتهااإلجابة 

حسب طريقة التدريس  التّعليميةوتطبيقها، وإعداد المادة  الدراسةوخطوات إعداد أدوات 
  .وأساليب المعالجة اإلحصائية الدراسةوالتصميم المستخدم في 

  

  :الدراسة منهج 2.3
أثر طريقة  إلىلمنهج التجريبي والتصميم شبه التجريبي للتعرف ا استخدمت الباحثة     

 تعلّمتهم نحو ودافعي ،الهندسي األساسيالثامن  الصففي تفكير طلبة  االستقصائيةسوخمان 
  .، وذلك لمالءمته لمثل هذا النوع من الدراساتالرياضيات

  
  :الدراسةمجتمع  3.3

 فيفي المدارس الحكومية  األساسيالثامن  الصفمن جميع طلبة  الدراسةتكون مجتمع       
، و قد بلغ عددهم )2010/2011(جنوب الخليل للعام الدراسي في تعليم التربية والمديرية 

شعبة ذكور، ) 72(طالبة انتظموا في ) 2475(طالباً و) 2475(طالباً وطالبة، منهم ) 4950(
ء والتخطيط في مديرية التربية ت قسم اإلحصاحصائياًشعبة إناث، وذلك وفقاً إل) 73(و

  ).1.3(ذلك الجدول يوضحجنوب الخليل، كما في والتعليم 
  
في  الطّلبةعداد أالشعب وحسب الجنس وعدد  الدراسةتوزيع أفراد مجتمع  :) 1.3( جدولال

  :2010/2011العام الدراسي 

   

  النسبة المئوية الطّلبةعدد عدد الشعب الجنس
  %50 2475 72  ذكور
  %50 2475 73  إناث

  %100 4950 145 المجموع
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  : الدراسةعينة  4.3
انتظموا في  ،طالباً وطالبة) 112(بلغ عددها  حيثبطريقة قصدية  الدراسةاختيرت عينة      

 ، شعبتين في مدرسة ذكور الكرمل الثانوية والبالغ عدداألساسيالثامن  الصفأربع من شعب 
في مدرسة بنات الكرمل  األساسيالثامن  الصفطالبات وشعبتين من , طالباً) 54( طالبها

 تين،مدرسال طالبة، حيث اختيرت إحدى الشعب عشوائيا من كال) 58(الثانوية والبالغ عددهن 
 األساسيللصف الثامن  الرياضياتبحيث تنفذ أنشطة وحدة الهندسة من الجزء األول من كتاب 

نفسها بطريقة  األنشطةينما تنفذ الشعبة الثانية ، باالستقصائيةسوخمان  استراتيجيةباستخدام 
  .تدريس تقليدية كمجموعة ضابطة

  :وقد تم اختيار هاتين المدرستين بطريقة قصدية وذلك لألسباب التالية
مع مدرسة  مما يوفر لها سهولة التواصلكون الباحثة تدرس في مدرسة اإلناث  •

 .الذكور
 كذلك، ونفسه يدرسها  المعلم ألساسياتحتوي كل مدرسة على شعبتين للصف الثامن  •

 .عتين التجريبية والضابطةوعلى المجم الدراسةالمعلمة ليسهل تنفيذ 
الرياضية  األنشطةوموافقة المعلمين واستعدادهم لتدريس  ،دراتي المدرستينتعاون إ •

 .االستقصائيةباستخدام طريقة سوخمان 
 .فسها في تخصص الرياضياتالمؤهالت العلمية ن ةوالمعلّم مالمعلّيحمل كل من  •

 
  :التّعليميةالمادة  إعداد 5.3

  االستقصائيةسوخمان  ستراتيجيةال نشطة الرياضية وفقاًاألدليل المعلم المتضمن : 1.5.3

 استراتيجيةة متضمناً تحضيراً لسبع دروس وفق يأعدت الباحثة دليال للمادة التعليم      
للصف  الرياضياتذ وحدة الهندسة من كتاب وأنشطة رياضية توضح كيفية تنفي ،سوخمان
  :تيةالخطوات اال التّعليميةاتبعت الباحثة في إعداد المادة قد ، واألساسيالثامن 
في  األساسيالثامن  الصفالمطبق على طلبة  الرياضياتاالطالع على منهاج  •

 ).2011/ 2010(فلسطين للعام الدراسي 
 .منهاواالستفادة  االطالع على دراسات سابقة •
 ). 1( ملحق  االستقصائيةتحضير وحدة الهندسة باستخدام طريقة سوخمان  •
• سوخمان  استراتيجيةوفق  ،ح كيفية تنفيذهوضع أنشطة متنوعة على كل درس توض

 ). 2( ملحق 
 .تم عرضه على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص •
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  :الدراسةأدوات 

  :الهندسي التّفكير اختبار :2.5.3
دراسة الطيطي  الّذي تم استخدامه فيتبنت الباحثة اختبار فان هيل للتفكير الهندسي    

 الطّلبةقياس مستويات فان هيل للتفكير الهندسي لدى  إلى، حيث هدف هذا االختبار )2000(
طور الباحث هذا االختبار بعد االطالع على العديد من االختبارات التي أجريت في هذا  وقد

الذهني والتحصيل في الهندسة في  التّفكيرمها اختبار طور من قبل هيئة تطوير المجال وأه
لفحص مدى مالءمة هذا  دراسة )1980(أجريت بورتر قد و ،)CDASSG(المدارس الثانوية 

االختبار لقياس مستويات فان هيل للتفكير الهندسي، أعد الباحث هذا االختبار ليالئم المنهاج 
المصطلحات من المنهاج الذي لسطين، حيث تم اختيار المفاهيم وفي فالفلسطيني المعمول به 

فقرة من ) 25(من  مكوناً االختبار فجاءيدرس في مدارس وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، 
 فتقيس كل ،جاءت الفقرات مرتبة تصاعدياًونوع االختيار من متعدد، ولكل فقرة خمسة بدائل، 

  .اًمستوى معين خمس فقرات
  

  :الهندسي التّفكير اختبارصدق  :1.2.5.3

 )17(تم التأكد من صدق االختبار بصورته األولية في دراسة الطيطي بعرضه على     
تم التحقق من الصدق بما يتناسب مع المجتمع ، كما االختصاصمن ذوي الخبرة و محكما

وذوي  ،حكمينبعرضها على الم ، وذلكالدراسةوالسياق الّذي تمت فيه هذه  الدراسةو
واللغة  ،الرياضيات بحثت ومشرفين وتربويين ومعلمين لممن أساتذة جامعا ،االختصاص

 ،العربية وذلك لمراجعة فقرات االختبار والحكم عليها من حيث المالءمة العلمية واللغوية
 راءآوتم تعديل الفقرات بموجب , ص بهاومدى قياس كل فقرة للهدف الخا ،وفاعلية البدائل

  .الدراسةبما يتناسب و حكمين من حيث الحذف واإلضافة والتعديلالم

  
  :الهندسي التّفكير اختبارثبات  : 2.2.5.3

لى عينة وذلك بتطبيق االختبار ع ،تم التأكد من ثبات االختبار في دراسة الطيطي    
 د طبقفق ومن ثم ،من خارج العينةونفسه  الدراسةمجتمع  طالبة منطالباً و) 70(استطالعية 

تم حساب معامل الثبات حيث  نفسها، العينة االستطالعية ين علىاالختبار مرة ثانية بعد أسبوع
، وكذلك تم التأكد من ثبات االختبار في )0.84(كان  والذيباستخدام معامل ارتباط بيرسون 

 يدعأثم  ،ه على عينة استطالعية من نفس المجتمع وخارج العينةقوذلك بتطبي ،الدراسةهذه 
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وتم حساب معامل الثبات باستخدام معامل  نفسها، العينة االستطالعية طبيقه بعد اسبوعين علىت
  ).0.81(ارتباط بيرسون حيث كان 

  :دافعيةال استبانة 3.5.3

ريان، (اعتماداً على دراسة  الرياضيات تعلّمنحو  دافعيةال استبانةطورت الباحثة      
ين من عشر والتي تعتمد على توزيع ليكرت الخماسي ةاالستبان، حيث تكونت هذه )2011
تم توزيعها حيث  الطّلبة دافعيةمدى تكشف هذه االستبانة بفقراتها العشرين عن  ، حيثفقرة
  .ئهاإجرا وبعد قبل

   
 :االستبانةصدق  :1.3.5.3

تم عرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة  االستبانةللتحقق من صدق     
بالمالحظات التي اتفق  وقد أخذ, الرياضيات بحثمن أساتذة جامعات ومعلمي م ،اصواالختص

  .عليها المحكمون وتم تعديلها
  

  :االستبانةثبات  :2.3.5.3

قامت الباحثة بحساب معامل االتساق الداخلي للفقرات باستخدام  االستبانةللتحقق من ثبات      
  ).0.83( بلغ حيث  Cronbach Alpha)( كرونباخ ألفا ملمعا
  

  :الدراسةإجراءات 

  :تياآلعلى النحو  الدراسةكانت إجراءات 

إدارة مدرستي ذكور  إلىالحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة القدس موجه  - 
من مدير التربية والتعليم  بعد الموافقة عليه يةإناث الكرمل الثانووالكرمل الثانوية 

  .جنوب الخليل
على المجموعتين  او تم توزيعه, الدراسةشاركة في حددت الشعب األربعة الم - 

 .التجريبية والضابطة بطريقة عشوائية
 االستقصائيةسوخمان  استراتيجيةالمتضمنة لتالئم  األنشطةو التّعليميةتم إعداد المادة  - 

 .)2(وملحق) 1(ملحق
 ملحق الهندسي التّفكيروهي مقياس  الدراسةإعداد األدوات التي استخدمت في هذه  - 

ملحق  األساسيالثامن  الصفلدى طلبة  الرياضيات تعلّمنحو  دافعيةال استبانةو )3(
)4(. 

 ).5(عرض األدوات على مجموعة من المحكمين للتحقق من صدق االستبانة ملحق - 
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من خالل سلسلة من اللقاءات  الدراسةالمعلم والمعلمة على تطبيق  كل من تم تدريب - 
 استراتيجيةالمعدة لتالئم  التّعليميةما ورد في المادة  معهما، حيث تركز التدريب على

 .االستقصائيةسوخمان 
ن على المجموعتي الرياضيات تعلّمنحو  دافعيةال استبانةو التّفكيرتطبيق اختبار  - 

 .ء بتطبيق المعالجة التجريبية وبعدهاقبل البد) التجريبية والضابطة(
في الفصل الدراسي األول من ) والضابطة التجريبية(على المجموعتين  الدراسةتطبيق  - 

 .2011/ 2010العام الدراسي 
كما هو واضح  2010\ 10 \) 30- 1(تم تطبيق هذه الدراسة في الفترة الواقعة بين  - 

 . ة الموجه والمرشد والمرجع والمالحظ\كان دور المعلم حيث ،في دليل المعلم
 .و تفسيرها الستخراج النتائج إحصائياًجمع البيانات ومعالجتها  - 

 
  :الدراسةمتغيرات  6.3

  :على المتغيرات التالية الدراسةاشتملت هذه 
  

  :المتغيرات المستقلة

  ).االعتيادية الطّريقة –االستقصائية الطّريقة( طريقة التدريس و لها مستويان  - 
  ).أنثى - ذكر(الجنس و له مستويان  - 

  
  :المتغيرات التابعة

  .الهندسي التّفكير - 
  .الرياضيات تعلّمنحو  بةالطّل دافعية - 

  
  :المعالجة اإلحصائية 7.3
تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم     

 إضافة إلى ، حيث تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةSPSSاالجتماعية 
، ومعامل كرونباخ ألفامعامل و, )ANCOVA(ي اختبار تحليل التغاير المصاحب الثنائ استخدام

  .ارتباط بيرسون
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  صل الرابعالف

___________________________________________________________  

  الدراسةنتائج  1.4

  

طريقة  األساسيالثامن  الصفأثر استخدام طلبة  الوقوف على إلى الدراسة هذه هدفت    
 ، وفيما يلي عرضالرياضيات تعلّمتهم نحو ودافعي ،في تفكيرهم الهندسي سوخمان االستقصائية

  :الدراسة إليها تلتوص لنتائج التيبرز األوتحليل 
  

  :والثاني والثالث األول الدراسة أسئلةبالنتائج المتعلقة  1.1.4

في متوسطات عالمات  )α≥0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة - 
  ؟دريسطريقة الت إلىتعزى  ،الهندسي التّفكيرفي  األساسيالثامن  الصفطلبة 

في متوسطات عالمات  )α≥0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة - 
  الجنس؟ إلىتعزى  ،الهندسي التّفكيرفي  األساسيالثامن  الصفطلبة 

في متوسطات عالمات  )α≥0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة - 
التفاعل بين طريقة التدريس  إلىتعزى  ،الهندسي تّفكيرالفي  األساسيالثامن  الصفطلبة 

  والجنس؟

  

لدرجة  ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية األسئلة عن هذه لإلجابة   
 ،والجنس والتفاعل بينهما الطّريقةلمتغيرات تبعاً  ،الثامن الصفالهندسي لدى طلبة  التّفكير

  ).1.4(دول وذلك كما هو واضح في الج
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 التّفكيرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة ): 1.4(جدول 

  .والجنس الطّريقةلمتغيرات  تبعاًالهندسي 

 العدد الطّريقة الجنس
المتوسط
 الحسابي
 القبلي

المتوسط 
 الحسابي
 البعدي

االنحراف 
 المعياري

 ذكور
 3.321 278.338.52ضابطة
 3.01 276.968.26تجريبية
 3.14 547.658.39المجموع

 إناث
 2.31 297.147.59ضابطة
 2.96 296.98.59تجريبية
 2.68 587.028.09المجموع

 المجموع
 2.85 567.748.04ضابطة
 2.96 566.938.43تجريبية
 2.90 1127.348.23المجموع

  

على  الطّلبةبين المتوسطات الحسابية لعالمات  فروقاًأن هناك  )1.4(يتضح من الجدول      
 الصفلدى طلبة  ،االستقصائيةسوخمان  استراتيجيةوفقاً الستخدام  ،الهندسي التّفكيراختبار 
  ≤ (αعند مستوى الداللة إحصائياًكانت هذه الفروق دالة  إذا، ولمعرفة األساسيالثامن 
كما هو وارد في الجدول  )ANCOVA(تحليل التغاير الثنائيتم استخدام اختبار فقد ،  )0.05

)2.4.(  
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الهندسي  التّفكيرلمتغير ) ANCOVA(نتائج اختبار تحليل التغاير الثنائي ): 2.4(جدول 

  :والجنس والتفاعل بينهما الطّريقة حسب

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف 
لداللةا  

 0.000* 358.191358.1968.71 االختبار القبلي
 0.040* 22.64122.644.34 الطّريقة
 0.78 0.4010.400.08 الجنس

 0.56 1.7511.750.34الجنس* الطّريقة
  557.801075.21 الخطأ
  940.78111 المجموع

  

، )0.04(ة إحصائية ومستوى الداللة ذات دالل فروقاًأن هناك ) 2.4(يتضح من الجدول      
بين متوسطات استجابات  فروق، مما يعني وجود )α ≥  0.05( وهي أقل من مستوى الداللة 

بين أفراد المجموعة التجريبية  ،الهندسي التّفكيرعلى  اختبار  األساسيالثامن  الصفطلبة 
وعة الضابطة الذين درسوا ، وأفراد المجماالستقصائيةالذين درسوا المحتوى بطريقة سوخمان 

المجموعة التي جاء  وإبرازلوقوف على مدى التمايز بين المجموعتين، ول .التقليدية الطّريقةب
 ة البعديةالمعدلتم استخراج المتوسطات الحسابية أعلى، فقد  المعدلمتوسطها الحسابي 

)Estimated Marginal Means( ،لجدول ضح في اموكما هو وذلك  لكال المجموعتين
)3.4.(  
  

) Estimated Marginal Means( ة البعديةالمعدلالمتوسطات الحسابية ): 3.4(جدول 

  .الطّريقةالهندسي حسب  التّفكيرواألخطاء المعيارية لمتغير 

  الخطأ المعياري  المعدلالمتوسط الحسابي  الطّريقة  المتغير

  الهندسي التّفكير
 7.780.31 ضابطة
 8.690.31 تجريبية

والتي تضمنت المتوسطات الحسابية  ،)3.4(النتائج الواردة في الجدول  تشير    
أن  ،للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة) Estimated Marginal Means(ةالمعدل
الكلية للتفكير  الدرجةعلى  المعدلبين المجموعتين، فقد بلغ المتوسط الحسابي  فروقاًهناك 
على  المعدلالمتوسط الحسابي  في حين أن ،)7.78( الضابطة المجموعةاد لدى أفر الهندسي
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بين المجموعتين، وهذا يؤكد ) 0.91(بفارق ) 8.69( هو الكلية للمجموعة التجريبية الدرجة
سوخمان  استراتيجيةالذين درسوا باستخدام  ،التجريبية لمجموعةاوجود فروق لصالح أفراد 

  .االستقصائية
  

  :علقة بالجنسالنتائج المت

فقد أظهرت  ،لمتغير الجنس تبعاًالهندسي  التّفكير عالماتفيما يتعلق بالفروق بين و     
، حيث كانت قيمة إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة ) 3.4(النتائج الواردة في الجدول 

  .)α≥0.05( وهي أكبر من مستوى الداللة) 0.78(ومستوى داللة ) 0.08) (ف(
  

  :والجنس الطّريقةلقة بالتفاعل بين النتائج المتع

 الطّريقةللتفاعل بين الجنس و تبعاًالهندسي  التّفكيرأما فيما يتعلق بالفروق بين متوسطات     
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، حيث ) 2.4(فقد أظهرت النتائج الواردة في الجدول 

  .)α≥0.05( مستوى الداللةوهي أكبر من ) 0.56(ومستوى داللة ) 0.34) (ف(كانت قيمة 
  

  :الرياضيات تعلّمنحو  افعيةدبالالنتائج المتعلقة  2.1.4

في متوسطات  )α≥0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة - 
طريقة  إلىتعزى  ،الرياضيات تعلّمنحو  األساسيالثامن  الصفطلبة  ودافعية استجابات
  ؟التدريس

  

في متوسطات  )α≥0.05( وق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةهل توجد فر - 
  الجنس؟ إلىتعزى  ،الرياضيات تعلّمنحو  األساسيالثامن  الصفطلبة  ودافعية استجابات

  

في متوسطات  )α≥0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة - 
التفاعل بين  إلىتعزى  ،الرياضيات تعلّمنحو  األساسيالثامن  الصفطلبة  ودافعية استجابات

  طريقة التدريس والجنس؟

  

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات  األسئلةهذه عن  لإلجابة  
وذلك كما  ،والجنس والتفاعل بينهما الطّريقةلمتغيرات  تبعاًالثامن  الصفلدى طلبة  دافعيةال

  ):4.4(دول هو واضح في الج
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 الطّلبة دافعيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة ): 4.4(جدول 

  .والجنس الطّريقةلمتغيرات  تبعاً الرياضيات تعلّمنحو 

 العددالطّريقة الجنس
الوسط
 الحسابي
  القبلي

الوسط 
 الحسابي
 البعدي

االنحراف 
 المعياري

 2772.6074.6310.55ضابطة ذكور
 2775.9681.0011.33تجريبية 
 5474.2877.8111.31المجموع 

 2969.2470.9310.48ضابطة إناث
 2967.7973.348.84تجريبية 
 5868.5272.149.69المجموع 

 5670.9272.7110.59ضابطة المجموع
 5671.8877.0410.74تجريبية 
 11271.4074.8810.84المجموع 

 
 ةدافعي بين المتوسطات الحسابية الستجابات فروقاًأن هناك ) 4.4(يتضح من الجدول       
، حيث أظهرت النتائج أن طلبة المجموعة الرياضيات تعلّمنحو  األساسيالثامن  الصفطلبة 

ين الذ ،في المجموعة الضابطة الطّلبة، مقارنة باستجابات أعلىالتجريبية كانت استجاباتهم 
  ≤ (α عند مستوى الداللة إحصائياًكانت الفروق دالة  إنولمعرفة . التقليدية الطّريقةب ادرسو
كما هو وارد في الجدول  )ANCOVA(تم استخدام اختبار تحليل التغاير الثنائي ،)0.05

)5.4.(  
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 حسب دافعيةلمتغير ال) ANCOVA(نتائج اختبار تحليل التغاير الثالثي ): 5.4(جدول 

  :والجنس والتفاعل بينهما الطّريقة

 

 مصدر التباين
مجموع
 المربعات

درجات
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف 
مستوى 
 الداللة

قبلي افعيةدال  258.281258.282.46 0.12 
 0.01* 718.481718.486.84 الطّريقة
 0.02* 605.101605.105.76 الجنس

الجنس*  الطّريقة  80.98180.980.77 0.38 
  11242.43107105.07 الخطأ

  13034.25111 الخطأ الكلي
 

طلبة المجموعتين التجريبية  داءأبين متوسطي  )ف(قيمة ) 5.4(من الجدول  الحظي      
وهي ) 0.01(، وأن مستوى الداللة )6.83(الرياضيات هي  تعلّموالضابطة في دافعيتهم نحو 

ولمعرفة مصدر الفروق تم حساب المتوسطات الحسابية  ،)α≥0.05( لةأقل من مستوى الدال
وذلك كما هو واضح ) Estimated Marginal Means(ة واالخطاء المعيارية المعدلالبعدية 

  : )6.4( في الجدول
  

حسب  دافعيةة واألخطاء المعيارية لمتغير الالمعدلالمتوسطات الحسابية ): 6.4(جدول 

:الطّريقة  

  الخطأ المعياري  المعدلالمتوسط الحسابي  الطّريقة  المتغير

  دافعيةال
 72.321.40 ضابطة
 77.601.40 تجريبية

الكلية  الدرجةعلى  المعدلأن المتوسط الحسابي ) 6.4(تشير النتائج الواردة في الجدول      
بلغ  في حين، )72.32(لدى المجموعة الضابطة دافعيةال استبانةعلى  الطّلبةالستجابات 

لدى  دافعيةال استبانةعلى  الطّلبةالكلية الستجابات  الدرجةعلى  المعدللمتوسط الحسابي ا
بين المجموعتين، وهذا يؤكد وجود فروق ) 5.28(بفارق أي  ،)77.60(المجموعة التجريبية

  .التجريبيةالمجموعة لصالح 
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،  وأن مستوى الداللة )5.76( لمتغير الجنس )ف(أن قيمة  )5.4(جدول  وتشير النتائج    
 اًك فروقوبذلك يكون هنا ،)α≥0.05(وهذه القيمة أقل من مستوى الداللة ) 0.02(يساوي 

، ولمعرفة مصدر الفروق تم حساب المتوسطات الحسابية واإلناثدالة احصائياً بين الذكور 
كما هو واضح وذلك ) Estimated Marginal Means(ة واالخطاء المعيارية المعدلالبعدية 

  :) 7.4(في الجدول 
  

 دافعيةة البعدية واألخطاء المعيارية لمتغير الالمعدلالمتوسطات الحسابية ): 7.4(جدول 

:حسب الجنس  

  
 الدرجةعلى  المعدلأن المتوسط الحسابي ) 7.4(تشير النتائج الواردة في الجدول         

لمتوسط ا، بينما بلغ )74.41(لدى الذكور دافعيةال استبانةعلى  الطّلبةالكلية الستجابات 
 اإلناثلدى  دافعيةال استبانةعلى  الطّلبةالكلية الستجابات  الدرجةعلى  المعدلالحسابي 

  .ؤكد وجود فروق لصالح الذكوربين الجنسين، وهذا ي) 4.98(وبفارق  ،)69.43(
  

  :و الجنس الطّريقةالنتائج المتعلقة بالتفاعل بين 

للتفاعل بين الجنس  تبعاً الرياضيات تعلّمدافعية الطّلبة نحو فيما يتعلق بالفروق بين و      
عدم وجود فروق ذات داللة ) 5.4(فقد أظهرت النتائج الواردة في الجدول  الطّريقةو

وهي أقل من مستوى ) 0.38(داللة الومستوى ) 0.77) (ف(كانت قيمة  حيث ؛إحصائية
 .)α≥0.05(الداللة 

  
  
  
  
  
  
  

 الخطأ المعياري  الوسط الحسابي  الجنس  المتغير

  دافعيةال
 74.411.51ذكور
 69.431.46إناث
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  :الدراسةتلخيص نتائج 

 الصفدالة إحصائياً في استجابات طلبة  فروقوجود على هذه الدراسة دلت نتائج  .1
ه كانت هذو ،طريقة التدريس إلىالهندسي تعزى  التّفكيراختبار  في األساسيالثامن 
 .صالح المجموعة التجريبيةالفروق ل

دالة إحصائياً في استجابات طلبة  فروقعدم وجود نتائج هذه الدراسة  أظهرتوكما  .2
 .الجنس إلىالهندسي تعزى  التّفكيراختبار  في األساسيالثامن  الصف

 الصفدالة إحصائياً في استجابات طلبة  فروقعدم وجود  نتائج هذه الدراسة بينتو .3
 .والجنس الطّريقةالتفاعل بين  إلىالهندسي تعزى  التّفكيراختبار  في األساسين الثام

 إلىتعزى  ،الطّلبة دافعيةدالة إحصائياً في  فروقوجود  نتائج هذه الدراسةوأظهرت  .4
 .لصالح المجموعة التجريبيةكانت هذه الفروق و ،طريقة التدريس

 إلىتعزى  ،الطّلبة دافعيةحصائياً في دالة إ فروقوجود على  نتائج هذه الدراسةودلت  .5
 .لصالح المجموعة الذكوركانت هذه الفروق و ،الجنس

تعزى  الطّلبة ،دافعيةدالة إحصائياً في  فروقعدم وجود على نتائج هذه الدراسة  ودلت .6
  .والجنس الطّريقةالتفاعل بين  إلى
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  الفصل الخامس

___________________________________________________________  

  مناقشة النتائج والتوصيات

  

  .المقدمة 1.5

  .مناقشة النتائج 2.5

  .مناقشة النتائج المتعلّقة بالتفكير الهندسي 1.2.5
  .مناقشة النتائج المتعلّقة بالدافعية 2.2.5
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  الفصل الخامس

___________________________________________________________  

  مناقشة النتائج والتوصيات

  

  :المقدمة 1.5

معرفة أثر استخدام  إلىوالتي هدفت  الدراسةيتناول هذا الفصل مناقشة نتائج        
تفكيرهم الهندسي  في األساسيالثامن  الصفلدى طلبة  االستقصائيةسوخمان  استراتيجية

ياضيات تعلّمتهم نحو ودافعيق هذا الهدف اختيرت عينة قصدية مكونة من أربع ، ولتحقيالر
درست (تجريبية : مجموعتين إلىمت العينة قسحيث ، األساسيالثامن  الصفشعب من طلبة 

وفيما يلي مناقشة ، )االعتيادية الطّريقةدرست ب(وضابطة  ،)ئيةاالستقصاسوخمان بطريقة 
  .النتائج والتوصيات

  
  :مناقشة النتائج 2.5

  

  :الهندسي التّفكيربشة النتائج المتعلقة مناق: 1.2.5

  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول 

في متوسطات  )α≥0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       
  الهندسي تعزى إلى طريقة التدريس؟ التّفكيرعالمات طلبة الصف الثامن األساسي في 

         

بين متوسطات استجابات طلبة  إحصائيةذات داللة  فروقاًأظهرت النتائج أن هناك لقد       
الهندسي بين أفراد المجموعة التجريبية وأفراد  التّفكيراختبار  في األساسيالثامن  الصف

  .لصالح المجموعة التجريبية هذه الفروق انتوك ،المجموعة الضابطة
  

 ريقةطالذين درسوا ب ،األساسيالثامن  الصفلبة ط أداء أن إلىوتشير هذه النتيجة      
الثامن  الصفطلبة  داءأكان أفضل من  ،الهندسي التّفكيراختبار  في االستقصائية سوخمان
وتعزو الباحثة هذه الهندسي،  التّفكيراختبار  فياالعتيادية  الطّريقةالذين درسوا ب األساسي

رفعت من  ما، كالطّلبةلدى  التّفكير آفاقفتحت  قد االستقصائية سوخمان ريقةطأن  النتيجة إلى
االعتيادية، التي تركز  الطّريقةلذين درسوا با الطّلبةلديهم أكثر من  الهندسي التّفكيرمستويات 

ظ بها، غالباً على استظهار المعلومات والحقائق دون التركيز على كيفية بناء المعلومة واالحتفا
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 الطّريقةبعكس  ،التّعليميةوتجعله محور العملية  ،تعلّمور المعلى دز تركّ الطّريقة أن هذه كما
على تلقي المعلومة فقط،  تعلّملمايقتصر دور و ،األساسي للمعلمور االعتيادية التي تجعل الد

فيما يتطلب منه البحث عن المعلومة ، لإلجابةفهي تجعل من المتعلّم السائل والمجيب وصوالً 
من عدم التناقض فيها، وترتيبها، ليتسنى له تفسيرها بشكل علمي والتأكد  من مصادر متنوعة،

، كما وأن المادة التدريبية التي أعدتها الباحثة تتفق مع الطبيعة الحكم وإصدارمقنع، وتحليلها، 
مائية للطلبة، مما يحقق للطالب مزيداً من االرتقاء في مستويات تفكيره النّ
، وقد شجعت على التواصل، والتفاوض، وتبادل األفكار )التجريد\االستدالل\التحليل\التصور(

 على مصممة ألنها المشكلة حل مهارات استخدام له وتتيح، بين أفراد المجموعة التجريبية
 المواقف لمعالجة سابقة مواقف في تعلمه تم ما يستخدم حيث بتكارالا لديه وتثير أسئلة، صورة
 إلستراتيجية المصاحبة التساؤالت أو ناقشةالم أسلوب ستخداماو، له تعرض التي الجديدة

 باالستقصاء، التعلم خالل ةبالطل توجه التي هي األسئلة نأ حيث ،ةبالطل تعلم ييسر االستقصاء
 (على تؤكد حيث االعتياديا التدريس في تستخدم التي تلك تتجاوز االستقصائية األسئلة أن كما

  .)؟ذلك يعني ماذا أين؟ كيف؟ متى؟ لماذا؟
  

 ,Idris, 2009، Ding & Jones( :وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات سابقة مثل     
2007، Halat, 2006 (وكذلك ) ،2001سالم، و ،2004الهزايمة، و  ،2005الزيدكي، 

  ).2000الطيطي، و
  

مع  مقارنةتها وفاعلي ئيةاالستقصا سوخمان مدى أهمية طريقة نتيجةالهذه  أبرزتكما       
 الطّريقةأفضل من  االستقصائية الطّريقة، حيث كانت االعتيادية في متغيرات مختلفة الطّريقة

مع  الدراسةاتفقت هذه  فقد، الطّلبةالهندسي لدى  التّفكيركونها رفعت من مستويات  االعتيادية
أن طريقة االستقصاء  حيث ،في تأثيرها على المتغيرات المختلفة األخرى غيرها من الدراسات

وتنمية بعض المفاهيم  ،ظ بالمعلومةافحت، واالالطّلبةن مستويات التحصيل لدى رفعت م
البلوشي وأبو : هذه الدراسات منو وغيرها من المتغيرات، ،الرياضي التّفكيرو ،الرياضية
، )2007( غانم، )2008(، مدالة )2009( ، أبو لبدة )2009(، اكسيل )2009(سعيدي 
، صبري )2004(، الجندي وأحمد )2004(، عبد )2006(، البعجاوي )2006(العطفي 

)2003.(  
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  :مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني  

في متوسطات  )α≥0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       
      الهندسي تعزى إلى الجنس؟ التّفكيرعالمات طلبة الصف الثامن األساسي في 

  
الثامن  الصفطلبة  عالماتإحصائية بين متوسطات  تالنتائج فروقاً ذات دالال لم تظهر     

سوخمان هذا يعني أن طريقة الهندسي تعزى إلى الجنس، و التّفكيراختبار  فياألساسي 
 .النظر عن الجنس ، بصرفالطّلبةالهندسي لدى  التّفكيررفعت من مستويات  ئيةاالستقصا

 ،)نفس المناهج واالختبارات واألنشطة( التّعليميةتشابه الظروف  تعزو الباحثة ذلك إلىو
كونهم يعيشون في بيئة واحدة، وظروف  ،واالقتصادية لدى الذكور واإلناث ،واالجتماعية

 الطّريقة هذه ومن مميزات ويعلّمهم معلّمون ومعلّمات من نفس الخبرات التّعليمية، ،متشابهة
  .ن الجنسبغض النظر ع هالبة معالطّ تفاعل
أبو ودراسة ، )2001(سالم دراسة : وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات سابقة مثل     

  ).2006(هاالت ودراسة ، )1981(الحمص 
      
حيث كان  ،)2000(مثل دراسة الطيطي راسات السابقة بعض الد مع اختلفت هذه النّتيجةو    

تفوق  إلىحيث عزا الباحث ذلك  ح الذكور،هناك فروق دالة احصائياً تعزى للجنس وذلك لصال
العمليات العقلية التي تستخدم في حل المسائل المتعلقة بتعدد في مجموعة  اإلناثالذكور على 

  .المجرد أعلى من قدرة اإلناث التّفكيراألنماط، وقدرة الذكور على 
  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث

في متوسطات  )α≥0.05( ت داللة إحصائية عند مستوى الداللةهل توجد فروق ذا       
الهندسي تعزى إلى التفاعل بين طريقة  التّفكيرعالمات طلبة الصف الثامن األساسي في 

  التدريس والجنس؟
  

ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات طلبة  فروقلد ووجال  نأأظهرت النتائج       
تعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس  ،الهندسي التّفكيرختبار ا فيالثامن األساسي  الصف

 أن طريقةو أنّه لم يكون هناك فروق على الطّريقة التقليدية تعزى للجنس، الجنس، وهذا يعنيو
ية من الهندسي لدى طلبة المجموعة التجريب التّفكيررفعت من مستويات  ئيةاالستقصا سوخمان

تجانس مجموعتي الذّكور  إلى، وربما يعزى ذلك ت متقاربةبدرجا الجنسين الذكور واإلناث
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الذّي لم يجعل  األمرحصيلية في مادة الرياضيات بشكل عام، ، من حيث مستوياتهم التّواإلناث
  .هناك فروق بين الذّكور واإلناث على كل من الطّريقة التقليدية وطريقة سوخمان االستقصائية

  
  

  :بالدافعيةة مناقشة النتائج المتعلق: 2.2.5

  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرابع

في متوسطات  )α≥0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة    
استجابات طلبة الصف الثامن األساسي في دافعيتهم نحو تعلّم الرياضيات تعزى إلى طريقة 

  التّدريس؟

  

بين متوسطات استجابات طلبة  إحصائيةذات داللة  فروق ودوج لقد أظهرت النتائج      
، حيث أظهرت النتائج أن طلبة المجموعة دافعيةال استبانةالثامن األساسي على  الصف

في المجموعة الضابطة، وذلك  الطّلبةالتجريبية كانت استجاباتهم مرتفعة، مقارنة باستجابات 
  .ةيلصالح المجموعة التجريب

  
 تعلّمنحو  الطّلبة دافعيةرفعت من  ئيةاالستقصاسوخمان أن طريقة  إلىه النتيجة وتشير هذ     

وتعزو  ،الدرجةبنفس  الطّلبة دافعية تؤثر فيلم  التي ،التقليدية الطّريقةمقابل  الرياضيات
من خالل  من أثر في إمتاع الطّلبة وجذب انتباههم الطّريقةهذه للما الباحثة هذه النتيجة 

 هاناستكشاف المعرفة بأنفسهم، وأل ، وبالتّالي تدفعهم إلىةلبالطّ إشغال التي من شأنها أنشطتها
نّفس عند قة بالالثّ لديه ، وتولّدالتّعليميةوتجعله محور العملية  ،تعلّمتولي اهتماماً عالياً بالم
م لبة وتصوراتهم وممارساتهفي معتقدات الطّ إضافة إلى أثرها، التّعامل مع الرياضيات

  . ، واالبتكارالتّفكيرر، والتخيل، و، والتذّكواإلدراكالصفية، ألنها وثيقة الصلة بعمليات االنتباه، 
  

في الحد من الروتين والتكرار، وتفادي رتابة الدروس التي  الطّريقةكما وتساهم هذه       
قليدية تال الطّرقب المعلّم سلبيات ، كما تجنّوتحد من مشاركته الفاعلةتجعل المتعلّم سلبياً 

يوياً يقبل على الدرس بجد ونشاط، كما وأن القائمة على التلقين والتوجيه، فيكون المتعلّم ح
شعور طلبة المجموعة التجريبية أنهم سوف يدرسون وحدة الهندسة بطريقة تختلف عن 

 تراتيجيةإس أن كمادافعيتهم نحو تعلّم الرياضيات،  الطّريقة االعتيادية، فقد زاد ذلك من
 والتلقائية، بالحرية وتشعرهم أفكارهم عن التعبير من الحرج عن ةلبالطّ تبعد االستقصاء
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 ذاتياً تدفعهو  تقدم من عليه يطرأ وما لسلوكه، والمستمر المباشر التقييم من ةالطلب وتمكن
 من ذاتيال الضبط لديه وتنمي اهتماماته، على وتبنى نفسه، الطالب قبل من تدار ألنها للتعلم،
  .الممكنة الحلول إيجاد بهدف معهم والتعاون زمالئه، مع والمشاركة  القواعد إتباع خالل

  
، )Wage, 2009( ،)Halat, 2006(: وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات سابقة مثل     

)Tuan et.al., 2005( ة، في كون طريقة االستقصاء تزيد منتعلّمنحو  الطّلبة دافعي 
  .، بسبب األنشطة المختلفة التي توفرها هذه الطّريقةاتالرياضي

  
  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الخامس

في متوسطات  )α≥0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       
  جنس؟استجابات طلبة الصف الثامن األساسي في دافعيتهم نحو تعلّم الرياضيات تعزى إلى ال

  

أظهرت النتائج أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات طلبة و      
لصالح  هذه الفروق وكانتتعزى للجنس،  دافعيةال استبانةالثامن األساسي على  الصف
ة الذكور أكثر من اإلناث؛ فقد ر، وفي محاولة الباحثة للوقوف على أسباب ارتفاع دافعيالذكو

حيث استقصت الباحثة  طالب من طلبة المجموعة التجريبية لدى الذكور، ةمقابلة عشرقامت ب
ههم هم وتوجأن تشجيع المدير والمعلمين لهم زاد من حبأسباب ارتفاع الدافعية لديهم فتبين لها 

ليم نحو تعلّم الرياضيات أكثر، كما أن طبيعة البيئة الريفية التي ينتمي لها الطّلبة، تشجع تع
  .اث، وربما معلّم الذّكور حظي بإعجاب الطلبة أكثرالذكور أكثر من اإلن

  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة السادس

في متوسطات  )α≥0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة     
اضيات تعزى إلى التفاعل استجابات طلبة الصف الثامن األساسي في دافعيتهم نحو تعلّم الري

  بين طريقة التدريس والجنس؟
  

ذات داللة إحصائية  قروف عدم وجود ،ها الدراسةإلي وصلتتالتي  األخرى النتائج منو     
تعزى للتفاعل بين  دافعيةال استبانةالثامن األساسي على  الصفبين متوسطات استجابات طلبة 

  .والجنس الطّريقة
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  :التوصيات

 التّفكير في االستقصائيةسوخمان  ستراتيجيةال اآلثار المختلفة الدراسةهذه  استقصت       
، وفي ضوء النتائج الرياضيات تعلّمودافعيتهم نحو  لطلبة الصف الثّامن األساسي، الهندسي

  :توصي بما يأتي؛ فإن الباحثة الدراسة تمخضت عنهاالتي 
  
إدخال استراتيجيات  وتطويرها على لرياضياتامناهج ث القائمين على إعداد ح  -1

ن الدراسات أبممارسة األنشطة ليتوصلوا إلى المعرفة بأنفسهم، إذ  الطّلبة، يقوم فيها استقصائية
وأثرها االيجابي في  ،التي أجريت في هذا الصدد أجمعت على فاعلية طريقة االستقصاء

  .مختلف المتغيرات
  
في دليل المعلم، إذ الحظت الباحثة  الدراسةخدمت في هذه التي است ستراتيجيةإدراج اال -2

  .الدليلفي  ستراتيجيةعدم إدراج هذه اال
  
المختلفة، لما تحققه  االستقصائيةتأهيل المعلمين قبل الخدمة وتدريبهم على االستراتيجيات  -3

  .فةالمختلفة كا ، وفي المراحلجميعها ميةيعلالتّ المباحثفي  الطّلبةمن فائدة لدى 
  
ث يركّز في مظاهره المختلفة على تقنية يتحسين نوعية التعليم في مجال الهندسة، بح -4

  .المختلفة التّفكيرمستويات 
  
الهندسي، وكيف  التّفكيرمستويات ب تعريفهمللمعلمين والمشرفين ا لكل من إعداد برامج -5

  .ر هندسي إلى أعلىمن مستوى تفكي وذلك لتمكين المعلمين من االنتقال بطلبتهم يمكن 
  
 استقصائية استراتيجيةضرورة إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث التي ترتكز على  -6

، بحيث تتناول متغيرات أخرى غير تلك التي تناولتها الدراسةغير تلك التي تناولتها هذه 
  .الدراسة
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 :المراجع العربية

  .36 \17اإلسراء، 
 
 ، مجلدرسالة المعلم. ها وتعليمهاتعلّماالستقصاء في  استراتيجية: )1988. (أبو حلو، يعقوب 

 .)78- 68(ص, )29(8
  

 .نمو وتطور المفاهيم الهندسية عند تالميذ المرحلة اإلعدادية ):1981. (أبو الحمص، جميل
  .جامعة اليرموك، اربد، األردن ،غير منشورة رسالة ماجستير

  
، دار وائل )1(طبعة . لرياضيات المدرسية وتعليمهاتطور مناهج ا): 2010. (أبو زينة، فريد

  .، األردنعمانللنشر والتوزيع، 
  

طبعة . النموذج االستقصائي في التدريس والبحث وحل المشكالت): 2011. (أبو زينة، فريد
  .، األردنعمان، دار وائل للنشر والتوزيع، )1(
  

دار . ريس الرياضيات للصفوف األولىمناهج تد): 2007. (عباينة، عبد اهللاو ،أبو زينه، فريد
  . ، األردنعمانالمسيرة، 

  
تطور عمليات االستقصاء العلمي وعالقتها بمستوى التعليم ): 2008. (أبو شريخ، شاهر

رسالة ماجستير غير  .والتحصيل العلمي لدى طالب المرحلة األساسية تعلّمي ونمط الالصف
  .ردن، األعماناألهلية،  عمانجامعة  ،منشورة

  
اثر اســتخدام طريقـــة االستقصاء الموجة على تحصيل ): 1996. (أبو قمر، باسم

غير  ماجستيررسالة  .الثامن األساسي لمادة العلوم وعلى اتجاهاتهم نحوها الصفطلبة 
  . جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين ،منشورة

  
ي في اكتساب مهارات عمليات العلم دراسة فاعلية النمط اإلكتشاف): 2009( .أبو لبدة، رامي

 اإلسالمية، الجامعة، منشورةرسالة ماجستير غير . الثامن األساسي في غزة الصفلدى طلبة 
  .غزة
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فاعلية برنامج حاسوبي ممزوج قائم على النظرية البنائية في تنمية ): 2009. (إكسيل، فؤاد

الثاني اإلعدادي بمملكة  الصفميذ الناقد ومهارات االستقصاء العلمي لتال التّفكيرمهارات 

  .ت والبحوث العربية، القاهرة، مصرمعهد الدراسا ،أطروحة دكتوراه غير منشورة .البحرين
 

أثر إستراتيجيتي االستقصاء الفردي واالستقصاء التعاوني في ): 2006. (البعجاوي، آمال

ة األساسية المتوسطة اكتساب مهارات االتصال والتحصيل في الرياضيات لدى طالبات المرحل

، عمانالعربية للدراسات العليا،  عمانجامعة  ،أطروحة دكتوراه غير منشورة .في األردن
  .األردن

  
 التجارب تصميم قدرة مستوى):  2009. (عبد اهللا أبو سعيدي،و ،البلوشي، سليمان

  االستقصائية

رسالة . قابوس لطانالس بجامعة التربية بكلية العلوم تخصص في المعلمين الطّلبة لدى
  .عمانجامعة السلطان قابوس، سلطنة ، منشورةماجستير غير 

  
علم نفس التعليم ): 2006. (الشحومي، عبد اهللاو ،أنورعبد الرحيم، و ،بو حمامة، جيالوي

  .األهلية للنشر والتوزيع، الكويت . تعلّموال
  

، الكتاب الجامعي، نابلس، دناألر. مفاهيم وتطبيقات -التّفكيرتعليم ): 1999. (جروان، فتحي
  .فلسطين

 
أبو جادو،  صالح. مراجعة د . طرق مقترحة لتعليمهو التّفكير): 2004. (جروان، فتحي

  . عمانوكالة الغوث، األردن، 
  

في حل المسالة الهندسية وأثرها في مقدرة الطالب  استراتيجية):  1991. (الجمرة، محمد

  .جامعة اليرموك، اربد، األردن ،ةرسالة ماجستير غير منشور. على حلها
  

 تنمية االستقصائي في بنموذج سوشمان التدريس أثر ):2004( .نعيمة أحمد،و ،أمنية الجندي،
 اإلعدادي األول الصف تالميذ لدى االنجاز دافعيةو التكاملية العلم وعمليات العلمي االستقصاء
 .)71-55( ، ص)1(8 مجلد العلمية، التربية مجلة .دراسياً المتأخرين
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  . ، األردنعماندار الشروق، . التّفكيرتدريس مهارات ): 2003. (جودت، أحمد
  

، دار وائل للنشر والتوزيع، )1(طبعة . أساليب تدريس الرياضيات): 2005. (حمدان، فتحي
  .، األردنعمان

  
 .، األردنعماندار المسيرة، . التصميم التعليمي ):1999. (الحيلة، محمد

  
دار  .بين القول والممارسة التّفكيرتكنولوجيا التعليم من أجل تنمية ): 2002. (ة، محمدالحيل

  .، األردنعمانالمسيرة للتوزيع والنشر، 
  

أبحاث اليرموك،  .المعلمين الطّلبةفي الهندسة لدى  التّفكيرمستويات ): 1994. (خصاونة، أمل
  .)481- 439( ، ص)1(10مجلد  ة،العلوم اإلنسانية واالجتماعي

  
، علم )1( طبعة. علم النّفس التربوي نظريات ونماذج معاصرة :)2005. (راشد، راشد

  .الكتب، القاهرة، مصر
  

أثر المعرفة المسبقة لألهداف السلوكية على تحصيل طالب  :)1986. (الرفاعي، زينب

 ،ير منشورةدكتوراة غ أطروحة .الثّاني اإلعدادي واتجاهاتهم العلمية في مادة العلوم الصف
  .ركلية البنات، جامعة عين شمس، مص

  
  .ياضياتالر تعلّمنحو  الطّلبة دافعية ):2011. (ريان، عادل

  
  .، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر)1( طبعة .تعلّمالدافعية وال :)2003.(زايد، نبيل

  
 .، مصركندريةساال، اإلسكندريةمكتبة . مقدمة في تدريس العلوم): 1990. (زيتون، حسن

  
  .عالم الكتب، القاهرة. تصميم التدريس رؤية منظومية): 1999. (زيتون، حسن

  
عالم . والتعليم تعلّماستراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق ال): 2002. (زيتون، حسن
  .الكتب، القاهرة
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، دار الشروق. النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم): 2007. (زيتون، عايش
  . ، األردنعمان

  
، )1(بعة ط. والتدريس من منظور البنائية تعلّمال): 2003. (زيتون، كمالو ،زيتون، حسن

  .عالم الكتب، القاهرة
  

، قسم التوجيه نشرة تربوية لآلباء واألبناء. تعلّمنحو ال دافعيةال): 2005. (الزهراني، أنور
  .   واإلرشاد بالشرقية، القاهرة، مصر

  
الهندسي والتحصيل  التّفكيرأثر أنموذج سكمان االستقصائي في ): 2005. (زهارالزيدكي، أ

جامعة  ،غير منشورة رسالة ماجستير .الرابع العام في مادة الرياضيات الصفلدى طالبات 
  .الموصل، العراق

  
الهندسي لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في  التّفكيرمستويات  ):2001. (سالم، محمد

 ،غير منشورة رسالة ماجستير .جرش وعالقتها بالجنس والتحصيل في الرياضيات محافظة
  .جامعة الهاشمية، الزرقاء، األردنال
  

دار الفجر للنشر . طرق تدريس الرياضيات بين النّظرية والتطبيق :)1995. (سالمة، حسن
  .والتوزيع، القاهرة، مصر

  
ئية في تدريس العلوم على االتجاه نحو االستقصا الطّريقة أثر :)1983. (، سالمسيد أحمد

. العلوم وتدريسها وعلى إدراك عناصر التدريس االستقصائي لمعلمي العلوم قبل التخرج
  .المنيا، دار حراء

  
لتدريس مبحث التاريخ في  كإستراتيجيةأثر استخدام األسئلة  ):2006. (الشرعة، أحمد

رسالة ماجستير غير  .ت لدى طلبة الصف العاشرومفهوم الذّا تعلّمالتحصيل وتنمية الدافعية لل
  .، جامعة اليرموك، األردنمنشورة
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الثالث اإلعدادي وأثر دمج  الصفصعوبات الهندسة لدى تالميذ  :)2000. (شعبان، حنفي
، )1(14 ، مجلدمجلة البحث في التربية وعلم النفس. بعض مداخل التدريس لعالجها

  .ة المنيا، كلية التربية، جامع)209-146(ص
  

أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحصيل العلوم وتنمية ): 2000( .منى شهاب،
مجلة  .الثالث اإلعدادي الصفلدى تالميذ  أالبتكاري التّفكيرمهارات عمليات العلم التكاملية و

  .)40 – 1(، ص )4(3، مجلد التربية العلمية
  

أطروحة  .ج سببي للقدرة على حل المشكالتاختبار نموذ): 2004. (شواورة، عاطف
 . جامعة اليرموك، اربد، األردن ،دكتوراه غير منشورة

  
االستداللي  التّفكيراثر استخدام أنموذج سكمان ورايجلوث في ): 2003. (صبري، وعد 

أطروحة دكتوراه غير  .الخامس العلمي في مادة الفيزياء الصفوالتحصيل العلمي لدى طالب 
  .جامعة بغداد، العراق ،منشورة

  
، دار المسيرة للتوزيع )1(بعة ط .اإلبداعي التّفكيرتنمية قدرات ): 2001. (الطيطي، محمد

  .، األردنعمانوالنشر، 
  

الهندسي  التّفكيرالعاشر لمستويات  الصفدرجة اكتساب طلبة ): 2000. (الطيطي، نايف

جامعة  غير منشورة، لة ماجستيررسا .وعالقته بقدراتهم على كتابة البراهين الهندسية
  .القدس، فلسطين

  
، دار )1(طبعة  .الجزء األول" نظريات وتطبيقات تربوية" تعلّمال :)1993. (عبادة، أحمد

  .الحكمة، البحرين
  

 التّفكيرأثر إستراتيجيتين قائمتين على االستقصاء في التحصيل و): 2004. (عبد، إيمان

الجامعة  ،دكتوراة غير منشورة أطروحة .األردن التاسع في الصفالرياضي لدى طلبة 
  .، األردنعماناألردنية، 
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الهندسي في  التّفكيرأثر تدريب معلمي الرياضيات على مستويات ): 2006. (العبسي، إبراهيم

 أطروحة .تحصيل طلبتهم وتطور مستويات تفكيرهم الهندسي واتجاهاتهم نحو الهندسة
  .، األردنعمان ألردنية،الجامعة ا ،غير منشورة دكتوراة

  

 ،باعالم الكت .المعلوماتية عصرفي  الرياضياتليات تدريس افع :)2002( .مجدي ،عزيز
  .القاهرة

  
دار المسيرة للنشر والتوزيع، . طرق وأساليب تدريس العلوم ):2001. (عطا اهللا، ميشيل

 .، األردنعمان
  

في  تعلّمفي التحصيل واالحتفاظ بال أثر استخدام طريقة االستقصاء): 2006. (العطفي، أنيس

 ،رسالة ماجستير غير منشورة .األول الثانوي الصفالرياضي لدى طلبة  تدريس المنطق
  .عدن، الجمهورية العربية اليمنية جامعة عدن،

  
يس الرياضيات بالمرحلة األنشطة اإلثرائية وأثرها على تدر): 2001. (عصر، رضا

اللجنة العلمية الدائمة للتربية وعلم  .جلس األعلى للجامعاتالم ،بحث غير منشور .اإلعدادية
  .ذة، كلية التربية، جامعة عين شمسالنفس لترقيات األسات

  
السابع األساسي  الصفتنمية مهارات البرهان الهندسي لدى طالب  :)2001. (عفانة، عزو

ن شمس، دراسات في المناهج وطرق التدريس، جامعة عي. بغزة في ضوء مدخل فان هيل
  .مصر

  
، عمانالمسيرة للنشر والتوزيع،  ، دارعلم النفس العام .دافعيةال): 2004. (عالونة، شفيق

 .األردن
  

أثر طريقة االستقصاء في فهم النصوص الواردة في كتاب الفقه  ):2001. (عوض، زريبان

ريس وفقا األول الثانوي في المدينة المنورة في السعودية مقارنة بالتد الصفعند طالب 

  .، األردنعمانالجامعة األردنية ، ،رسالة ماجستير غير منشورة .للطريقة التقليدية
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. طرق تدريس العلوم للمرحلة األساسية): 2007. (، عبد الحكيمالصافيو ،، آمالعياش
  .، األردنعمان، دار الفكر، )1(طبعة 

  
ائم على االستقصاء في تنمية بعض فعالية منهج في العلوم الحياتية ق :)2007. (غانم، تفيدة

المركز القومي . مفاهيم الثقافة العلمية المعاصرة لدى طلبة المرحلة الثانوية واتجاهاتهم نحوها

  .، مصرللبحوث التربوية والتنمية
  

، دار الشروق للنشر والتوزيع، )1(بعة ط. المدخل إلى التدريس): 2003. (الفتالوي، سهيلة
  .، األردنعمان

  
مجلة . تطبيق طريقة االستقصاء في تدريس الدراسات االجتماعية): 1993. (لقاعود، إبراهيما    

  .)313-292(، ص )2(، الجامعة المستنصرية، بغداد، عدد كلية التربية
  

، دار الشروق للنشر والتوزيع، )2(طبعة ، علم النفس التربوي ):1999. (قطامي، نايفة
  .األردن، عمان

  
  .دار الفكر، األردن .للمرحلة األساسية التّفكيرتعليم ): 2004. (قطامي، نايفة

  
دار الشروق للنشر . يالصف تعلّمسيكولوجية ال): 2000. (قطامي، نايفةو ،قطامي، يوسف

  .، األردنعمانوالتوزيع، 
  

أثر استخدام المدخل المنظومي في تدريس الهندسة المستوية ): 2006. (المالكي، عوض

رسالة ماجستير غير  .ياضي لطالب الرياضيات بكلية المعلمين بالطائفالر التّفكيرعلى 
  . جامعة أم القرى، مكة ،منشورة

  
أثر استخدام طريقة االستقصاء الموجه على تحصيل المعرفة العلمية ): 2008. (نجيب, مدالة

  . جامعة عين  اليمن ،رسالة ماجستير غير منشورة .في مادة الكيمياء واالحتفاظ بها
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دار المسيرة والتوزيع . طرائق التدريس العامة): 2009. (الحيلة، محمدو ،عي، توفيقمر
  .، األردنعمان، )4(والطباعة، طبعة 

  
المعلمين،  التنور في الرياضيات لدى الطالب): 1990. (محمد، عبد العزيزو ،المفتي، محمد

والتحديات، اإلسكندرية  المؤتمر العلمي الثاني إعداد المعلم، التراكمات. مفهومه وأبعاده
  .يوليو، مصر )15-18(
 

اتجاهات حديثة في تعليم العلوم في ): 2005. (راشد، عليو ،سعودي، منىو ،النجدي، أحمد

 . دار الفكر العربي، القاهرة. والنظرية البنائية التّفكيرضوء المعايير العالمية وتنمية 
  

ذج فان هيل وأثره في التحصيل تدريس الهندسة في ضوء نمو :)2004. (، تقيةالنفيش

رسالة ماجستير غير  .الثامن األساسي الصفالهندسي لدى تلميذات  التّفكيروتنمية مستويات 
  .جامعة اليرموك، اربد، األردن ،منشورة

  
االستقصاء الموجه في تدريس الهندسة على  استراتيجيةأثر ): 2004. (الهزايمة، عبد النور

ين السادس والثامن من المرحلة الصفالهندسي لدى طالبات  التّفكيرالتحصيل وتنمية 

  .، األردنعمانالجامعة األردنية،  ،غير منشورة دكتوراة أطروحة .األساسية العليا في األردن
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  )1( رقم ملحق

  

  

  

  ة/ دليل المعلم

  

  األساسيصف الثامن لتدريس وحدة الهندسة لل

  استخدام طريقة سوخمان االستقصائيةوفق 

  

  

  

  علي المخامرة إبراهيم إنعام: الباحثة إعداد

  

  

  زياد قباجة: الدكتور إشراف
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :ة/ عزيزي المعلم

  
ساسي، وذلك أعدت الباحثة هذا الدليل لمساعدتك في تدريس وحدة الهندسة للصف الثامن األ

باستخدام طريقة سوخمان االستقصائية، لذا يرجى منك االطالع على محتوى هذا الدليل 
لتدريس المادة المقررة، وأتمنى أن يؤدي هذا الدليل الغرض الذي أعد من أجله، وأن يفيدك 

  .في تدريس المادة العلمية
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  201\10\4إىل    2010\10\3: د                                       التاريخ من90: الزمن                                                 2: عدد احلصص                              :املثلث:الدرس االول

  األهداف
  ئيةاالستقصا سوخمان التدريس وفق طريقة إجراءات

التحقق من   جمع المعلومات  تقديم المشكلة  التقويم
  المعلومات

تنظيم المعلومات 
  تفسيرهاو

تقويم عملية تحليل و
  االستقصاء

المثلثات  أنواعيعدد 
  حسب الزوايا

توزيع مثلثات من 
ورق مقوى تشمل 

الثالث  نواعاأل
للمثلثات حسب 

  الزوايا
  

قياس الزوايا  تسمية زوايا المثلثات
  باستخدام المنقلة

تصنيف المثلثات 
تسميتها حسب و

  الزاوية

 أنواعهل توجد 
من المثلثات    أخرى

  حسب الزوايا

 أنواعما هي 
المثلثات حسب 

  الزوايا؟
  

المثلثات  أنواعيعدد 
  األضالعحسب 

توزيع مثلثات من 
ورق مقوى تشمل 

لمثلثات حسب ا أنواع
  األضالع

  

 أسماءاقتراح 
للمثلثات حسب 

  األضالع

 أطوالقياس 
  بالمسطرة ضالعاأل

تصنيف المثلثات 
تسميتها حسب و

  األضالع

 أنواعهل توجد 
  من المثلثات؟ أخرى

المثلثات  أنواعما 
  ؟األضالعحسب 

يعدد حاالت 
تطابق ) شروط(

  المثلثات

من  أزواجتوزيع 
المثلثات من الورق 

المقوى تشمل حاالت 
  التطابق

تسمية خصائص آل 
  زوج من المثلثات

من التطابق  التأآد
مطابقة آل زوج ب

  من المثلثات

تسجيل المالحظات 
  في جدول

ن هل يتطابق مثلثا
زاوية ن وبضلعي

ليست محصورة؟ 
  ؟ماذال

ما هي حاالت 
تطابق ) شروط(

  المثلثات؟
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  201\10\6إىل    2010\10\5: د                                       التاريخ من90: نالزم                                                2: عدد احلصص             : :املثلث املتساوي الساقني:الدرس الثا�ي

  األهداف
  ئيةاالستقصا سوخمانالتدريس وفق طريقة  إجراءات

التحقق من   جمع المعلومات  تقديم المشكلة  التقويم
  المعلومات

تنظيم المعلومات 
  تفسيرهاو

تقويم عملية تحليل و
  االستقصاء

العالقة بين يستنتج 
زاويتي القاعدة في 
المثلث المتساوي 

  الساقين

توزيع مثلثات 
متساوية الساقين 
على الطلبة من 
  الحقائب التعليمية

  

تسمية عناصر 
  ،المثلث الست

 تسمية زوايا القاعدةو
  

قياس زوايا القاعدة 
  بالمنقلة

ربط قياس زوايا 
  القاعدة بنوع المثلث

هل تتساوى زوايا 
 زاويةالقاعدة و
  ؟الرأس

ما هي عالقة المثلث 
متساوي الساقين 
  بزوايا القاعدة؟

عالقة العمود يوضح 
محور (النازل 
 رأسمن ) التماثل

المثلث متساوي 
  الساقين بالقاعدة

توزيع مثلثات 
متساوية الساقين 
على الطلبة من 
  الحقائب التعليمية

  

تسمية جميع محاور 
التماثل بالمثلث 
  متساوي الساقين

التماثل رسم محور 
المثلث  رأسمن 

متساوي الساقين 
 أطوالمن ثم قياس و

  جزئي القاعدة 

ربط عالقة ما بين 
محور (العمود 
النازل من ) التماثل
المثلث  رأس

متساوي الساقين مع 
  القاعدة

  

آم محور تماثل 
يوجد في المثلث 
  متساوي الساقين؟

ما هي عالقة العمود 
 رأسالنازل من 

المثلث متساوي 
  بالقاعدة؟الساقين 

عالقة العمود يوضح 
محور (النازل 
 رأسمن ) التماثل

المثلث متساوي 
الساقين بزاوية 

  الرأس

توزيع مثلثات 
متساوية الساقين 
على الطلبة من 
  الحقائب التعليمية

  

تسمية جميع محاور 
التماثل بالمثلث 
  متساوي الساقين

رسم محور التماثل 
المثلث  رأسمن 

متساوي الساقين 
قياس جزئي من ثم و

بالمنقلة  الرأسزاوية 
  

ربط عالقة ما بين 
محور (العمود 
النازل من ) التماثل
المثلث  رأس

متساوي الساقين 
  الرأسبزاوية 

  

ما  هل يوجد عالقة
محور (بين العمود 

الرؤوس و) التماثل
في المثلث  خرىاأل

  متساوي الساقين؟

ما هي عالقة العمود 
 رأسالنازل من 

المثلث متساوي 
اقين بزاوية الس

  ؟الرأس
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  201\10\10إىل    2010\10\7: د                                       التاريخ من90: الزمن                                   2: عدد احلصص       :            :األضالعاملثلث املتساوي :الدرس الثالث

  األهداف
  ئيةستقصااال سوخمانالتدريس وفق طريقة  إجراءات

التحقق من   جمع المعلومات  تقديم المشكلة  التقويم
  المعلومات

تنظيم المعلومات 
  تفسيرهاو

تقويم عملية تحليل و
  االستقصاء

عالقة  إلىيتوصل 
المثلث متساوي 

بزوايا  األضالع
  المثلث

توزيع مثلثات 
 األضالعمتساوية 

على الطلبة من 
  الحقائب التعليمية

  

تسمية عناصر 
  الست المثلث 

قياس زوايا المثلث 
  بالمنقلة

القة ما بين ربط الع
قياس زوايا المثلث 

نوع المثلث و
  )األضالعمتساوي (

ما هي قياس زوايا 
المثلث متساوي 

  ؟األضالع

ما هي العالقة بين 
المثلث متساوي 

  ؟وزواياه األضالع

عالقة المثلث يستنتج 
 األضالعمتساوي 

  بمحاور التماثل

توزيع مثلثات 
 األضالعوية متسا

على الطلبة من 
  الحقائب التعليمية

  

تسمية محاور التماثل 
في المثلثات متساوية 

  األضالع

رسم محاور التماثل 
  تسميتهاو

ربط عالقة ما بين 
المثلث متساوي 

عدد و األضالع
  محاور التماثل له

آم محور تماثل 
يوجد للمثلث 

  ؟األضالعمتساوي 

ما هي العالقة ما 
ي بين المثلث متساو

محاور و األضالع
  التماثل فيه؟

عالقة الضلع يكتشف 
الذي يقابل الزاوية 

في نصف  30
المثلث متساوي 

  بالوتر األضالع

 أنصافتوزيع 
مثلثات متساوية 

من الورق  األضالع
  المقوى على الطلبة

مع  األضالعتسمية 
الزوايا المقابلة لها 

  ألنصاففي ا

قياس طول الضلع 
 30المقابل للزاوية 

  اس طول الوترو قي

عمل جدول 
بالقراءات التي 

  يحصل عليها الطلبة

هل تختلف القاعدة 
 أطوالباختالف 
 ألنصاف األضالع

المثلثات متساوية 
  ؟األضالع

ما هي العالقة ما 
بين طول الضلع 

الذي يقابل الزاوية 
مع طول الوتر  30
المثلثات  أنصاففي 

  ؟األضالعمتساوية 
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  : درجة باستخدام حافة مستقيمة و فرجار 60قياسها رسم زاوية : الدرس الرابع

  201\10\11إىل    2010\10\11: التاريخ من                 د                                  45: الزمن                                                                                  1: عدد احلصص                              

  األهداف
  ئيةاالستقصا سوخمانالتدريس وفق طريقة  إجراءات

التحقق من   جمع المعلومات  تقديم المشكلة  التقويم
  المعلومات

تنظيم المعلومات و 
  تفسيرها

تحليل و تقويم عملية 
  االستقصاء

  
زاوية قياسها  يرسم
فة درجة من حا 60

  فرجارمستقيمة و
  

  
توزيع عيدان ثقاب 

  الطلبة على
  

  
  الرأستسمية نقطة 

  
استخدام الفرجار 

لتعيين نقطة تبعد عن 
بنفس و الرأسنقطة 

المسافة استخدام 
لرسم مثلث الفرجار 
 الرأسمن نقطة 

  خرىالنقطة األو
  

  
 قياس الزاوية بالمنقلة

  
 ربط عالقة ما بين 

قياس لمثلث الناتج وا
  الزوايا

  
ما نوع المثلث 
الناتج؟ ما هي 

  ؟خصائص زواياه

  
 آليةوضح بالرسم 
استخدام حافة 

مستقيمة وفرجار 
لرسم زاوية قياسها 

  درجة 60
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  201\10\14إىل    2010\10\12: التاريخ من            د                       225: الزمن                             5: عدد احلصص             :         :التباين و خصائص املتباينة:الدرس اخلامس

  األهداف
  ئيةاالستقصا سوخمانالتدريس وفق طريقة  إجراءات

التحقق من   جمع المعلومات  تقديم المشكلة  التقويم
  المعلومات

تنظيم المعلومات 
  تفسيرهاو

تقويم عملية تحليل و
  االستقصاء

عرض ميزان ذو  يستنتج مفهوم التباين
 أثقالآفتين مع 
  مختلفةمتساوية و

  األوزانتسمية 
  

 أوزانوضع 
  متساوية في الكفتين

  
مختلفة  أوزانوضع 

  في الكفتين

مالحظة رجوح 
  الكفتين

ربط عالقة ما بين 
 األوزاننوع 
  رجوح الكفتينو

يحصل لو  ماذا
 أوزانوضعنا 

متساوية في الكفتين؟ 
  نسميها؟ ماذا

  
يحصل لو  ماذا

 أوزانوضعنا 
مختلفة في الكفتين؟ 

  نسميها؟ ماذا
  

 ن؟ما المقصود بالتباي

يكتشف خاصية 
  ضافةاإل

عرض ميزان ذو 
 أثقالآفتين مع 
  مختلفةمتساوية و

  

 األوزانتسمية 
  مختلفةال
  

موحدة  أوزان إضافة
  للكفتين

مالحظة رجوح 
  الكفتين

استنتاج عالقة ما 
 األوزان إضافةبين 

  و رجوح الكفتين

نسمي هذه  ماذا
  ؟ماذالالعالقة؟  و

وضح المقصود 
مع  ضافةبخاصية اإل

  مثال؟

يكتشف خاصية 
  الطرح

عرض ميزان ذو 
 أثقالآفتين مع 
  مختلفةمتساوية و

  

 األوزانتسمية 
  مختلفةال

موحدة  أوزانطرح 
  من الكفتين

مالحظة رجوح 
  الكفتين

استنتاج عالقة ما 
 األوزانبين طرح 

  رجوح الكفتينو

نسمي هذه  ماذا
  ؟ماذالالعالقة؟  و

وضح المقصود 
بخاصية الطرح مع 

  مثال؟

  



87 

 

  فاألهدا
  ئيةاالستقصا سوخمانالتدريس وفق طريقة  إجراءات

التحقق من   جمع المعلومات  تقديم المشكلة  التقويم
  المعلومات

المعلومات تنظيم 
  تفسيرهاو

تقويم عملية تحليل و
  االستقصاء

خاصية  إلىيتوصل 
 الضرب بعدد موجب

  

عرض ميزان ذو 
 أثقالآفتين مع 
  مختلفة

  األوزانتسمية 
  

 في اناألوزمضاعفة 
بنفس العدد  الكفتين

  من المرات

مالحظة رجوح 
  الكفتين

ربط عالقة ما بين 
 األوزانمضاعفة 

  رجوح الكفتينو

ما المقصود 
 األوزانبمضاعفة 
  ؟رياضيًا

وضح المقصود 
بخاصية الضرب 
بعدد موجب مع 

  مثال؟

خاصية  إلىيتوصل 
  القسمة على 
  عدد موجب

عرض ميزان ذو 
 أثقالآفتين مع 
  مختلفة

  

   األوزانسمية ت
  

تجزئة الكتل في 
نفس  إلىالكفتين 

 األجزاءالعدد من 
سحب المقدار نفسه و

  من الكفتين
  

مالحظة رجوح 
  الكفتين

استنتاج عالقة ما 
 أجزاءسحب بين 

 األوزان متساوية من
  و رجوح الكفتين

نسمي هذه  ماذا
  ؟ماذالو العالقة؟ 

وضح المقصود 
القسمة على بخاصية 

مع  عدد موجب
  ؟مثال

يستنتج خاصية 
  التعدي

عرض ميزان ذو 
 أثقالآفتين مع 
  مختلفة

  

 أوزان ثالثتسمية 
مقارنتها مع و مختلفة

بعضها على شكل 
  أزواج

  

مالحظة رجوح 
  الكفتين

ربط عالقة ما بين 
  الثالث األوزان

نسمي هذه  ماذا
  ؟ماذالو  العالقة؟

وضح المقصود 
مع  التعديبخاصية 
  مثال؟
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  األهداف
  ئيةاالستقصا سوخمانالتدريس وفق طريقة  إجراءات

التحقق من   جمع المعلومات  تقديم المشكلة  التقويم
  المعلومات

تنظيم المعلومات 
  تفسيرهاو

تقويم عملية تحليل و
  االستقصاء

يكتشف خاصية  أن
جمع الطرفين 

المتناظرين في 
  متباينتين

عرض ميزان ذو 
 أثقالآفتين مع 
  مختلفة

  

مقارنة آل زوجين 
مع  األوزان من

  بعضهما 
ثم مقارنة مجموع 

مع  األآبر األوزان
  األصغر

  

مالحظة رجوح 
  الكفتين

ربط عالقة بين 
  السابقة األوزان

 ماذا نستنتج؟ ماذا
  نسمي هذه العالقة؟

وضح بمثال خاصية 
جمع الطرفين 

المتناظرين في 
  ؟متباينتين

أن يكتشف خاصية 
 أضالع التباين في 

  المثلث وزواياه

مجموعة من تقديم 
المثلثات بحيث تكون 

آل  أضالع أطوال
  مثلث مختلفة

استخدام القياس 
) المسطرة  والمنقلة(

 أطواللقياس 
وقياس  األضالع
  الزوايا

من أن مجموع  التأآد
 180زوايا آل مثلث 

  درجة

 أطوالتنظيم قياسات 
المثلثات  أضالع

وقياسات الزوايا في  
جدول واحد لكل 

  مثلث تنازليًا

تالحظ على  ماذا
 األضالعقياسات 

       ماذاوالزوايا؟ 
  يقابل الضلع األآبر؟

يقابل الضلع  ماذا
  األوسط؟

يقابل الضلع  ماذا
  األصغر؟

) 3-1(حل تدريبات 
في الكتاب صفحة 

62  
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  201\10\19إىل    2010\10\17: التاريخ من                    د                135: الزمن                                                 3: عدد احلصص              :       :متباينة املثلث: الدرس السادس

  األهداف
  ئيةاالستقصا سوخمانالتدريس وفق طريقة  إجراءات

التحقق من   جمع المعلومات  تقديم المشكلة  التقويم
  المعلومات

تنظيم المعلومات و 
  تفسيرها

تحليل و تقويم عملية 
  االستقصاء

يستنتج متباينة 
مجموع : المثلث

طولي أي ضلعين 
في المثلث أآبر من 
  طول ضلعه الثالث

تقديم    مجموعات 
) في حزم(ثالثية 

ها أطواللقطع خشبية 
  :بالسم آما يلي

)4 ،5  ،7( ،)3 ،
4 ،7( ،)5 ،6 ،9( ،
)3 ،5 ،10          (

اول أن تشكل من ح
آل مجموعة من 
مجموعات القطع 

  الخشبية مثلثًا

آم مثلثًا استطعت أن 
  تشكل

لم تستطع  ماذال
تشكيل مثلثًا من آل 

  مجموعة؟

 أي من األطوال
 السابقة تصلح
  لتشكيل مثلث؟

ما شرط تشكيل 
ثالثة   مثلث من
  ؟أطوال

يحل التدريبات 
) 3- 1(الصفية 
  65صفحة 

يستخدم متباينة 
لحل مسائل  المثلث
  هندسية

توزيع الطالب في 
مجموعات رباعية، 

وتوزيع  المسائل     
لكل  66صفحة 

  مجموعة مسألة

  ما هي المعطيات؟
  ما هو المطلوب؟

هل المعطيات آافية 
  لحل المسألة؟

ضع خطة لحل 
  المسألة

نفذ الحل، وتأآد من 
  صحة الحل

تعرض آل مجموعة 
مسألتها على  حل

  السبورة
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  201\10\24إىل    2010\10\20: د                          التاريخ من225: الزمن                                                 5: عدد احلصص        :           :�ظرية فيثاغورس: الدرس السابع

  األهداف
  ئيةتقصااالس سوخمانالتدريس وفق طريقة  إجراءات

التحقق من   جمع المعلومات  تقديم المشكلة  التقويم
  المعلومات

تنظيم المعلومات و 
  تفسيرها

تحليل و تقويم عملية 
  االستقصاء

يستنتج نظرية  أن
  فيثاغورس

  

توزيع اللوحة 
  المسمارية على الطلبة

  
عمل مثلث قائم 

  الزاوية
  

آل لى مربع ع إنشاء
  ضلع

  

قياس مساحة آل 
  .لمربعاتا مربع بعّد

مجموع مساحة  إيجاد
المربعين المنشأين 

 ،القائمة أضالععلى 
مقارنة المجموع و

مع مساحة المربع 
  المنشأ على الوتر

المساحات  إيجاد
 باستخدام قانون

  المربع

عمل جدول يخص 
مثلثات قائمة الزاوية 

ربط عالقة مختلفة و
ما بين مجموع 

مساحة المربعات 
المنشأة على ضلعي 

ع مساحة القائمة م
المربع المنشأ على 

  الوتر

ر عن العالقة عّب
  باستخدام الرموز؟

تنص  ماذاعلى 
  نظرية فيثاغورس؟

يجد طول احد  أن
المثلث  أضالع
علم طوال  إذاالقائم 

  اآلخرينالضلعين 
  

توزيع اللوحة 
  المسمارية على الطلبة

عمل مثلث قائم 
  الزاوية
 على آلمربع  إنشاء
  ضلع

 أطوالتحديد 
المعلومة  عاألضال

  تحديد المجهولو

التطبيق على نظرية 
  فيثاغورس

العمليات  إجراء
  الحسابية

ما هو طول الضلع   تالحظ؟ ماذا
  المجهول؟

يستنتج مفهوم  أن
 ةالفيثاغوري األعداد

توزيع اللوحة 
  المسمارية على الطلبة

على  األعدادتوزيع 
  الطلبة

مربعات  إنشاء
ها أضالع أطوال
 األرقامحسب 
  عليهم الموزعة

المساحات  إيجاد
  حسب القانون

ربط عالقة ما بين 
  المساحات المنشأة

هل ينطبق عليها 
  نظرية فيثاغورس؟

نسمي هذه  ماذا
  ؟ماذالو ؟ األعداد
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  )2(ملحق رقم 

  

  

  

  

  األنشطة العلمية المتعلقة

  

  األساسيوحدة الهندسة للصف الثامن ب 

  باستخدام طريقة سوخمان االستقصائية

  

  

  

  علي المخامرة إبراهيم إنعام: الباحثة إعداد

  

  

  زياد قباجة: الدكتور إشراف
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  ورقة المعلم  

  ) 1(   رقم النشاط                                        تطابق المثلثات:   اسم النشاط

  

 :األهداف •

 حاالت تطابق المثلثات عن طريق التعلم بالتقصي في مجموعات  الطّالبأن يستنتج  
 
 .أوراق العمل، ورق مقوى، مقصات: االحتياجات •
 

 :طريقة تنفيذ النشاط •

المثلثات المتطابقة يتم توزيع أوراق العمل على الطالب ومقصات الكتشاف أزواج  - 
  .ويمكن العمل في مجموعات رباعية

  .مناقشة إجابة ورقة العمل بشكل جماعي وتوثيق النتيجة على السبورة - 
 

 :اإلرشادات •

  .المقص بحذر وانتباه ومطابقة األشكال عملياً الطّالبيستخدم  - 
 .يمنع استخدام األدوات الهندسية - 
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   :الطّالبورقة 

  )أ 1: (رقم النشاط                                             تطابق المثلثات: اسم النشاط

  
  )أ 1(نشاط 

 
  

  من خالل الشكل حدد أي المثلثات تتوقع أن ينطبق على بعضها 
  قص كل شكلين تتوقع أنهما ينطبقان على بعض ثم 
 المثلثات المتطابقةإمأل الجدول اآلتي بأزواج  

  
  السبب  رقم المثلث المطابق  المثلث رقم

   
      
   
      
  
 
 
 



94 
 

  ):ب 1(نشاط 
  
  

40

(2) 3

22

(1)

(3) 2.3

5
115

(4) 3.5

(7)

(8)

(5)

3
.
5

2.5

2
1.5

(6)

  
  

  من خالل الرسومات في ورقة العمل اآلتية أي المثلثات تتوقع أن تنطبق على بعضها 
  استخدم المنقلة والمسطرة للتحقق من ذلك 

  
المثلث ينطبق على   المثلث رقم

  رقم
  الشروط التي ساعدتك على معرفة أسباب االنطباق
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  ):جـ 1(نشاط 
  

(1)

2.55.5
(2)2

60

(3)

110

25

(5)

2.5

(4)
3

2.7
110

40
(7)

(8)

2.5

2

60

(6)

4.5

  
  :من خالل الرسومات في ورقة العمل اآلتية

  أكمل الجدول اآلتي
المثلث 
  رقم

ينطبق على 
  المثلث رقم

ما هي القياسات الالزمة 
  لمعرفة ذلك

  شروط االنطباق
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  ورقة المعلم  

  ) 2(   رقم النشاط                     خصائص المثلث متساوي الساقين:   اسم النشاط

  

 :األهداف •

  .العالقة بين زاويتي القاعدة في المثلث متساوي الساقين الطّالبأن يستنتج  - 
من رأس المثلث متساوي ) محور التماثل(عالقة العمود النازل الطّالب يوضحأن  - 

 .الساقين بالقاعدة
من رأس المثلث متساوي ) محور التماثل(عالقة العمود النازل الطّالب يوضحأن  - 

 .الساقين بزاوية الرأس
 

 .أوراق العمل، مثلثات متساوية الساقين من الحقيبة التعليمية: االحتياجات •
 

 :اططريقة تنفيذ النش •

يتم توزيع أوراق العمل على الطالب لتقصي خصائص المثلث متساوي الساقين،  - 
  .ويمكن العمل في مجموعات رباعية

  .مناقشة إجابة ورقة العمل بشكل جماعي وتوثيق النتيجة على السبورة - 
 

 :اإلرشادات •

  .استخدام األدوات بدقة وعناية - 



             

)2(  

       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: (رقم النشاط ر                          

 ن وجدت؟

97

وي الساقين

  :ي

ماذا؟ سميها إن

  ق؟

المثلث متساو

 اجب عما يلي

كل المجاور؟

 ت؟

ت متطابقة؟ لم

 خالل التطابق

   :ب

خصائص ا: ط

ل المجاور ثم

 مثلثاً في الشك

هذه المثلثاتمي 

ل يوجد مثلثات

ذا تالحظ من

الطّالبورقة 

اسم النشاط

  
الحظ الشكل

كم - 
 

  
سم - 

  
  

هل - 
  
  

ماذ - 
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  ورقة المعلم  

  ) 3(  : رقم النشاط    درجة باستخدام حافة مستقيمة و فرجار 60رسم زاوية قياسها: اسم النشاط

  

 :األهداف •

 درجة باستخدام حافة مستقيمة و فرجار 60زاوية قياسها  الطّالبأن يرسم  - 
 

 .أوراق العمل، مسطرة، فرجار: االحتياجات •
 

 :طريقة تنفيذ النشاط •

درجة  60يتم توزيع أوراق العمل على الطالب لتقصي الناتج من رسم زاوية قياسها  - 
  .باستخدام حافة مستقيمة و فرجار

  .وتوثيق النتيجة على السبورةمناقشة إجابة ورقة العمل بشكل جماعي  - 
 

 :اإلرشادات •

  .استخدام األدوات بدقة وعناية - 
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   :الطّالبورقة 

: رقم النشاط دام حافة مستقيمة و فرجار      درجة باستخ60رسم زاوية قياسها: اسم النشاط

)3(  

  
  

  :درجة باستخدام الفرجار من الحواف المستقيمة التالية 60ارسم زاوية قياسها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )3(قطعة          )2(قطعة            )1(قطعة
  

  :اكمل الجدول التالي مما سبق
  

 طول الضلع الثالث  طول الضلع الثاني طول القطعة رقم القطعة
1      
2      
3        

  
  لماذا؟و  من خالل الجدول ما نوع المثلثات الناتجة؟
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  ورقة المعلم  

  ) 4(   رقم النشاط              نظرية فيثاغورس                       : اسم النشاط

  

 :األهداف •

 .أن يستنتج نص نظرية فيثاغورس - 
 

 .أوراق العمل، لوحة مسمارية: االحتياجات •
 

 :طريقة تنفيذ النشاط •

  .يتم توزيع أوراق العمل على الطالب لتقصي نظرية فيثاغورس - 
  .العمل بشكل جماعي وتوثيق النتيجة على السبورةمناقشة إجابة ورقة  - 
 

 :اإلرشادات •

  .استخدام األدوات بدقة وعناية - 



  )أ4(

 المنشأ على 
  
 
 
 

: (رقم النشاط

ساحة المربع
c
 
 
 

            ر

مس b على 

             

  )1(شكل  

  ) 2(شكل

3 (  

لمربع المنشأ

 
  
  

101

             

             

شك           

(شكل 

مساحة ا

غورس     

             

   

aلمنشأ على

   :ب

نظرية فيثا: ط

  

ساحة المربع ال

 
 
 

الطّالبورقة 

اسم النشاط

  

  
  

     
  

  

مسا  شكل

1 
2  
3  

  

الش

1
2
3
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  ماذا تالحظ من خالل الجدول؟
  )ب4: (نظرية فيثاغورس                                           رقم النشاط: اسم النشاط

  
  :الفرجار ارسم المثلثات بالقياسات التاليةباستخدام المسطرة و 

  
 ). 5، 4، 3: ( المثلث األول - 
 ). 10، 8، 6: ( المثلث الثاني - 
 ). 13، 12، 5: ( المثلث الثالث - 

  
  ما نوع المثلثات الناتجة؟ 

  
 لماذا؟و  ماذا نسمي هذه األعداد؟
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  )3(ملحق رقم 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  اختبار التفكير الهندسي تحكيم فقرات

  

  
  .ة/ المحترم:..........................................ة/ حضرة المحكم

  
  .السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  
أثر استخدام طريقة سوخمان االستقصائية لدى طلبة " تقوم الباحثة بدراسة تهدف لمعرفة       

وذلك   ،"ياضيات م الرالصف الثامن األساسي في تفكيرهم الهندسي ودافعيتهم نحو تعلّ

  .استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أساليب التدريس في جامعة القدس

  

لما عهدناه فيكم من خبرة علمية وعملية يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم هذا  ونظراً     

  .االختبار، وإبداء الرأي في فقراته، وإضافة وحذف ما ترونه مناسباً

  

  

  وشكراً لحسن تعاونكم

  

  إنعام مخامرة: الباحثة
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  اختبار مستويات التفكير الهندسي

  العالمياختبار فان هيل 

  

  :.....................................اسم المدرسة

  :..................................الصف والشعبة

  

  :عزيزي الطّالب، عزيزتي الطّالبة

يرجى دة الهندسة للصف الثامن األساسي، بين يديك اختبار لمستويات التفكير الهندسي في وح

  :اإلجابة عنها مع مالحظة ما يليمنك قراءاتها بتمعن قبل محاولة 

منها إجابة واحدة  ، ولكل فقرة أربع اختياراتفقرة )25(االختبار موضوعي، يتكون من . 1

  .صحيحة، يتم اختيارها بوضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة

  .دقيقة) 90(الزمن المخصص لإلجابة هو . 2

  .عالمة) 25(مجموع العالمات . 3

  

  

  لتوفيق والنجاحمع تمنياتي لكم با

 إنعام مخامرة: الباحثة
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  اختبار مستويات التفكير الهندسي

 90( :الزمنعالمة                                                       25: مجموع العالمات
  )دقيقة

  :      التاريخ :                اليوم                                        :المدرسة
  - :جابة الصحيحةضع دائرة حول رمز اإل

  أي األشكال التالية يسمى مثلثا؟  )1
  

                                                       )1)             (2)                (3(  
  2،3الشكلين) هـ     1،2الشكلين )فقط        د 3الشكل ) فقط      ج 2الشكل ) فقط       ب 1الشكل ) أ
  
  التالية يسمى مربعا ؟      األشكالأي  )2
  

                                              )1)             (2)                (3         (  
  2،3الشكلين) هـ     1،2الشكلين )فقط        د 3الشكل ) فقط      ج 2الشكل ) فقط       ب 1الشكل ) أ
  
  تالية مستطيال ؟ ال األشكالأي ) 3
  
  

                                   )1)             (2)                   (3)            (4(  
  4،2الشكلين ) هـ     4،3الشكلين )د        3،2الشكلين) ج     3،1الشكلين ) ب       2،1الشكلين ) أ
  
  ما اسم الشكل التالي ؟؟) 4
  
  معين ) شبه منحرف      هـ) د     مستطيل       ) ج       مربع      ) ب        مثلث      ) أ
  
 :ترتيب القطع التالية ولصقناها بجانب بعضها يصبح الشكل  أعدنالو ) 5
 
 
 
  ال يمكن معرفة نوع الشكل ) جميع ما ذكر        هـ) مربعا   د) مستطيال     ج) معينا      ب) أ

  ع            م   :  لشكل م هـ ق ع مربعا فأي العبارات التالية غير صحيحة إذا كان ا) 6
    

 ق            هـ                                                                           
 
  زواياه قوائم  ) ج         قطراه متعامدان  ) أضالعه متساوية            ب) أ
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  180مجموع زواياه ) هـ                     كل منهما اآلخر       قطراه ينصف) د  
وحدات مربعة لو وضعنا الشكلين بجانب ) 6(في الشكل المجاور مثلثان قائما الزاوية مساحة كل منهما ) 7

       -:بعضهما ينتج مربعا ، مساحته تساوي 
 
 
  كن معرفة مساحة المربع دون معرفة طول ضلعه ال يم) وحدة مربعة     ج 12) وحدات مربعة      ب 6) أ
  يء مما ذكر صحيح ال ش) دات مربعة               هـوح 3) د
  
  60           60                                    60  :                   أي األشكال التالية مثلث متساوي األضالع) 8

                                                                 40     
 

                                                   )1)             (2)                    (3         (  
  ال شيء مما ذكر) هـ   األضالعهي مثلثات متساوية  األشكالجميع )د    3الشكل ) ج   2الشكل ) ب   1الشكل  ) أ
  
هذا  قطراه متساويين وينصف كل منهما اآلخرباعي فيه ضلعين متقابلين متساويين ومتوازيين وشكل ر) 9

  : الشكل هو 
  معين )  شبه منحرف                 ج) مستطيل           ب) أ
  الصفات التي ذكرت غير كافية لتحديد أي شكل ) جميع ما ذكر في أ ، ب، ج                      هـ) د

  س                                                                                         
      م والثانية ن  األولىمتساويين مركز  أقطارهما أنصافدائرتين ) 10

  تقاطعا في النقطتين س ، ص يسمى الشكل م ص ن س
 

  ص                                                                                        
  شكل رباعي يختلف باختالف مركزي الدائرتين) مستطيال         ج) معينا                          ب) أ
  ليس أي مما ذكر صحيح) متوازي أضالع يختلف باختالف المركزين           هـ) د

    
  -:إحدى العبارات التالية صائبة ) 11
  كل مربع مستطيل) ب            كل مستطيل مربع  ) أ
  ليس مما ذكر صحيح ) كل متوازي أضالع مستطيل      هـ) كل متوازي أضالع مربع       د) ج
  

مثلثات اعتمادا على الشكل المجاور ،  4أراد احمد أن يجد مجموع زوايا الشكل الرباعي فقسمه إلى ) 12
 : عبارة واحدة من التالية صحيحة ما هي 

 
 

  . 180مثلثات مجموع زوايا كل مثلث  4ألنه يتكون من  720زوايا الشكل الرباعي  مجموع  ) أ
ال يمكن معرفة مجموع زوايا الشكل الرباعي غير المنتظم لكن إذا كان الشكل مستطيال فان مجموع   ) ب

 .360الزوايا يساوي 
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 360 – 720ياه مثلثات فيكون مجموع زوا 4يمكن معرفة مجموع زوايا الشكل الرباعي بقسمته إلى ) ج
  . ألننا يجب أن نطرح الزوايا الداخلية 

يمكن تقسيم الشكل الرباعي إلى عدد غير محدود من المثلثات لذا ال يمكن االعتماد على مجموع زوايا ) د
  .المثلث في إيجاد مجموع زوايا الشكل الرباعي 

  .ال شيء مما ذكر صحيح ) هـ
  

  :احدى العبارات التالية صحيحة ) 13
  . ذا تساوت زاويتا القاعدة في مثلث فانه يكون متساوي االضالعا) أ
  . اذا كان المثلث متساوي الساقين فانه يكون متساوي االضالع) ب
  . اذا كان المثلث متساوي الساقين فلن تكون احدى زواياه قائمة ) ج
  . زواياه قائمة  إحدى األضالعيمكن رسم مثلث متساوي ) د

   .خاطئكل ما ذكر ) هـ
  

  فسر لماذا تساوي مساحة المثلث القائم الزاوية نصف حاصل ضرب ضلعي القائمة ) 14
  اعتمادا على الشكل المجاور                       أ    

  ب          ج                                                      
  تساويين الن االرتفاع ب د في المثلث القائم يقسم الوتر الى قسمين م  ) أ
 الن االرتفاع يقسم أي مثلث الى فسمين متساويين  ) ب

× الن مساحة المثلث القائم الزاوية تساوي نصف مساحة المستطيل الذي مساحته تساوي الطول ) ج
  العرض 

  الن المثلث أ ب د يكافئ المثلث د ب ج ) د
   

  :ة في العبارات التاليةفان هناك عبارة صحيح 2زاوية =  1في الشكل المجاور اذا كانت زاوية ) 15
  
  ل                                         .المستقيم ل يوازي المستقيم م ) أ
  م                   .المستقيم عمودي على المستقيم ل فقط ) ب
  .المستقيم ن عمودي على المستقيمين) ج
  .ت او تعامدها غير كافي للحكم على توازي المستقيما 2،1تساوي الزاويتين  9د

  .في وضع تبادل  2، زاوية  1زاوية ) هـ
  

  -:أي العبارات التالية صحيحة) 16
  .اذا تطابق مثلثان فانهما متكافئان) أ
  . اذا تكافأ مثلثان فانهما يتطابقان) ب
  .اذا تشابه مثلثان فانهما يتطابقان) ج
  .جميعها صحيح 3،2،1) د

د

1

2
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  .ليس أي مما ذكر صحيح ) هـ
  
  
  

  -:اذا كان لديك العبارات التالية ) 17
  س ص ع ل متوازي اضالع: ف
  . س ص ع ل مربع : ن
  س ص ع ل مستطيل : م

  :الرمز ف          ن يعني انه اذا كانت العبارة ف صائبة فان ن صائبة أي العبارات التالية صحصحة 
  ف          ن            م) أ
  ف          م          ن) ب
  ن            م          ف) ج
  م             ن           ف) د

  م          ف          ن) هـ
  

  مستقيمات  م    ،    ن     ،    ل،  فاذا علمت ان    م    يعامد    ل  3يمثل الشكل المجاور ) 18
  -:النظريات التالية  م   يوازي    ن   الثبات ان     ن  يعامد     ل     تعتمد احدى 

  اذا تعامد مستقيمان مع نفس المستقيم فانهما يكونان متوازيان     م              ل) أ  
المستقيم الذي يعامد احد المستقيمان المتوازيان يعامد االخر     ن                                                    ) ب     
  ن مستقيمين متساوية فانهما متوازياناذا كانت المسافة بي) ج
  ب+   أ )   د

  ج+  ب   ) هـ
  

  يمثل الشكل المجاور المستطيل س ص ن ق ، النقاط  هـ ، و ، ع، ل  هي منتصفات اضالعه ) 19
  .الثبات ان الشكل هـ و ع ل معين 

  ق                   س             ل        . زاوية ع = يكفي اثبات ان هـ و يساوي ل ع  وزاوية هـ   ) أ
 . يكفي اثبات ان كل ضلعين متقابلين في المعين متوازيان   ) ب

  هـ                           ع                    . يكفي اثبات ان قطراه هـ ع ، ل و متعامدان ) ج
  ص           و    . يكفي اثبات ان قطراه هـ ع ، ل و متعامدان واضالعه متساوية ) د

    يكفي اثبات ان اضالعه متساوية وقطراه ينصف كل منهما االخر  )هـ
  ن                            

في الشكل المجاور س ع ص مثلث قائم الزاوية انزل من ع عمود على س ص فتكون ثالث مثلثات ) 20
  س                                     متشابهة هي س ع ص ، س ع ب ، ع ص ب 

  ب                   2)س ص= (  2)ع ص+  (   2)س ع (المعطيات يمكن اثبات  من هذه
  ع             ص                                                    -:ماذا تستنتج من هذا االثبات

 و
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  2)س ص= (  2)ع ص+  (   2)س ع (فقط في هذا المثلث المرسوم في الشكل يمكن القول ان ) أ
  2)س ص= (  2)ع ص+  (   2)س ع (ي مثلث قائم الزاوية في ع يكون في أ) ب
  2)س ص= (  2)ع ص+  (   2)س ع (في بعض المثلثات القائمة الزاوية ولكن ليس ميعها يمكن القول ان ) ج

  مربع الضلع الثالث= في أي مثلث يمكن اعتبار ان مموع مربعي ضلعين ) د
  ون المثلث متساوي الساقينحتى تتحقق هذه النظريات يجب ان يك) هـ
  .فاي العبارات التالية صحيحة " يمكن رسم مثلث فيه زاويتين قائمتين " لو ادعى اح الرياضيين انه  )21

  .لقد أخطأ الرياضي في قياس زوايا المثلث) أ 
  .لدى هذا الرياضي فهم خاطيء حول المقصود بصحة العبارة) ب 
  الفرضيات الهنسية التي نعرفها قادته الى هذا االستنتاج لقد بدأ هذا الرياضي بفرضيات تختلف عن) ج 
  اخطأ هذا الرياضي في التفسير) د

  ليس أي مما ذكر صحيح) هـ
  

  إذا سألت عالمين من علماء الرياضيات عن تعريف النقطة  )22
   األخرفأعطاك كل منهم تعريفا مختلفا عن    

  فماذا يعني لك هذا ؟
  إذ ال يمكن أن يكون للنقطة تعريفيين مختلفين  أحد العالمين أخطأ في التعريف) أ 
  تختلف حسب مقصد العالم ونوع الهندسة التي يتكلم من خاللها  أنصفات النقطة يمكن ) ب 
  ال يوجد  شيء اسمه هندسات مختلفة واالختالف يكون في اللغة لكن التعريف نفسه )  ج 
  الهندسة  أساسياتن م ألنهايختلف عالمان في تعريف النقطة  أنال يمكن ) د 
  ال شيء مما ذكر صحيح ) هـ 
  

  .اختيار فرضيات يمكن استخدامها كمسلمات لنظام هندسي  أردناإذا )23
  :فأي العبارات التالية يجب أن تكون سمة لهذه المسلمات 

  أن تكون المسلمات سهلة للفهم من قبل أي شخص   ) أ
 في الهندسة  األساسيةات أن تعتمد على النقطة والمستقيم باعتبارهما من المسلم  ) ب

  يجب أن تكون مسلما بها من قبل أي شخص ) ج
  يجب أن ال يكون بين هذه المسلمات تناقض ) د

  يات لتكون مسلمات بدون قيود يمكن اختيار أي فرض) هـ
  
  "افرض انك استطعت إثبات العبارتين التاليتين )24

  ذا كانت م صحيحة فإن  ن صحيحة ا  -
 إن ن غير صحيحة إذا كانت ل صحيحة ف -

  أي العبارات التالية يمكن استنتاجها 
  إذا كانت م صحيحة فإن ل صحيحة   ) أ
 إذا كانت م أو ن صحيحة فإن ل صحيحة  ) ب
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  إذا كانت ل صحيحة فإن م غير صحيحة )ج
  إذا كانت م غير صحيحة فإن ن غير صحيحة )د

  إذا كانت ل غير صحيحة فإن م صحيحة )هـ
  
  

ضي اويلر نظرية سميت باسمه تدعى انه  إذا أردنا صنع كرة قدم من أشكال لقد اثبت العالم الريا) 25
  : من هذا اإلثبات يمكن أن نستنتج أن  12خماسية وسداسية فيجب أن يكون عدد اإلشكال الخماسية 

  ال يمكن صنع شكل كروي إال باستخدام األشكال الخماسية والسداسية ) أ
  الخماسية والسداسية  ألشكالاأي عدد من  باستخداميمكن صنع كرة  )ب
  يمكن أن يتم صناعة كرة بأشكال خماسية وسداسية في المستقبل  وبأي عدد) ج
   12ال يمكن صنع كرة مكونة من أشكال خماسية وسداسية أال إذا كان عدد األشكال الخماسية ) د 
  ال شيء مما ذكر صحيح ) هـ 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



111 
 

  

  راختبار مستويات التفكي

  ورقة اإلجابة

  :...........المدرسة :................                             االسم 
  هـ  د ج ب أ  1
  هـ  د ج ب أ  2
  هـ  د ج ب أ  3
  هـ  د ج ب أ  4
  هـ  د ج ب أ  5
  هـ  د ج ب أ  6
  هـ  د ج ب أ  7
  هـ  د ج ب أ  8
  هـ  د ج ب أ  9
  هـ  د ج ب أ  10
  هـ  د ج ب أ  11
  ـه  د ج ب أ  12
  هـ  د ج ب أ  13
  هـ  د ج ب أ  14
  هـ  د ج ب أ  15
  هـ  د ج ب أ  16
  هـ  د ج ب أ  17
  هـ  د ج ب أ  18
  هـ  د ج ب أ  19
  هـ  د ج ب أ  20
  هـ  د ج ب أ  21
  هـ  د ج ب أ  22
  هـ  د ج ب أ  23
  هـ  د ج ب أ  24
  هـ  د ج ب أ  25
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 )4(ملحق رقم 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  م الرياضياتاستبانة الدافعية نحو تعلّ

  

  .أخي الطّالب، أختي الطّالبة

  :تحية طيبة وبعد

أثر استخدام طريقة سوخمان االستقصائية " تقوم الباحثة بإجراء دراسة تهدف إلى معرفة       

، وذلك "ياضيات م الرلدى طلبة الصف الثامن األساسي في تفكيرهم الهندسي ودافعيتهم نحو تعلّ

  .استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أساليب التدريس في جامعة القدس

  

فيرجى من حضرتكم التكرم باإلجابة على فقرات االستبانة المرفقة بموضوعية تامة، علماً     

  .بأن البيانات المجموعة سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط

  

  

  وشكراً لحسن تعاونكم

  

  إنعام مخامرة: الباحثة
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :..................الصف والشّعبة          :.......................                االسم

  :أمام كل فقرة وتحت الدرجة التي تنطبق عليك )  √( ضع إشارة 

رقم
 الفقرةالفقرة

بدرجة 
بدرجة كبيرة جدا

 كبيرة
رجة دب

 متوسطة
بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة جدا

    أبذل جهداً كبيراً في تنفيذ المهمات الرياضية.1
أقوم بأداء واجبات الرياضيات المنزلية ألنني أحـب.2

 تنفيذها 
    

أقوم بتنفيذ أنشطة الرياضيات الصفية ألنهـا تثيـر.3
 اهتمامي 

    

    أثق بقدرتي على حل مسائل الرياضيات الصعبة.4
    أحاول بذل جهداً كبيراً في حل مسائل الرياضيات.5
أحل واجبات الرياضيات المنزلية لرغبتي فـي فهـم.6

 موضوعاتها 
    

أستطيع القيام بجميع مهمات الرياضيات ما لم استسلم.7
 للتعب 

    

أشارك في األنشطة الصفية لحصة الرياضيات ألنني.8
 اعتبر ذلك مهماً 

    

أثق بقدرتي على إتقان المهارات التي تعلمتهـا فـي.9
 الرياضيات هذا العام 

    

    أركز اهتمامي في حصص الرياضيات.10
أندفع لتنفيذ مهمات الرياضيات الصفية لرغبتي بتعلم.11

 أشياء جديدة 
    

    أقوم بأداء واجبات الرياضيات المنزلية ألنها ممتعة.12
    ال أبذل جهداً كبيراً في تعلم الرياضيات.13
أقوم بأداء وظائف الرياضيات البيتية لرغبتي بـتعلم.14

 أشياء جديدة 
    

    استطيع تعلم الرياضيات ، مهما كانت صعوبتها.15
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أشعر اآلخرين بانشغالي في العمل عندما اكون فـي.16
 حصة الرياضيات

    

أنشطة الرياضيات الصفية ألهمية تنفيـذهاأقوم بأداء .17
 بالنسبة لي

    

    أقوم بأداء مهمات الرياضيات الصفية ألنها ممتعة.18
في دراستي للرياضيات استخدم مصـادر متنوعـة.19

 للتعلم
    

اهتم بقراءة مواضيع عن الرياضيات في الصـحف.20
 والمجالت
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  ) 5(ملحق 

  

  المحكمين أسماء

  

  

  الدكتور أحمد فهيم جبر

  الدكتور غسان السرحان

  الدكتور محسن عدس

  الدكتور عفيف زيدان

  الدكتور نبيل المغربي

  الدكتور عادل ريان

  الدكتور خالد كتلو

  األستاذ تيم داوود
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  فهرس الجداول

  الصفحة المحتوى رقم الجدول

  17  عمليات االكتشاف واالستقصاءتوضيح الفرق بين استخدام   1.1.2

1.3  
توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس وعدد الشعب وأعداد الطلبة 

  2011\2010في العام 
46  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة التفكير   1.4

  نهماالهندسي تبعاً لمتغير الطريقة والجنس والتفاعل بي
53  

لمتغير التفكير الهندسي  )ANCOVA(اختبار تحليل التغاير الثالثي نتائج   2.4

  حسب الطريقة والجنس والتفاعل بينهما
54  

المتوسطات الحسابية المعدلة البعدية واألخطاء المعيارية لمتغير التفكير   3.4

 الهندسي  حسب الطريقة
54  

4.4  
درجة دافعية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في 

 نهماالطلبة نحو تعلم الرياضيات تبعاً لمتغير الطريقة والجنس والتفاعل بي
56  

لمتغير الدافعية حسب  )ANCOVA(نتائج اختبار تحليل التغاير الثالثي   5.4

  الطريقة والجنس والتفاعل بينهما
54  

الدافعية  المتوسطات الحسابية المعدلة البعدية واألخطاء المعيارية لمتغير   6.4

 حسب الطريقة
57  

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير الدافعية  حسب   7.4

 الجنس
58  

  
  
  
  



117 
 

  فهرس المالحق

  

  الصفحة محتوى الملحق  الرقم

      80        دليل المعلم لتدريس وحدة الهندسة في الصف الثامن االساسي  1
  91  بوحدة الهندسة للصف الثامن األساسياألنشطة التعليمية المتعلقة  2
  103 اختبار التفكير الهندسي  3
  112 استبانة الدافعية  4
  115 أسماء المحكمين  5
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  فهرس المحتويات

  

  الصفحة المحتوى

  أ اإلهداء
  ب اإلقرار

  ت شكر وتقدير
  ث الملخص باللغة العربية
  ج الملخص باللغة االنجليزية

  11-1 خلفية الدراسة:الفصل األول

  2 المقدمة
  6 مشكلة الدراسة

  7 أهداف الدراسة وأسئلتها
  8 فرضيات الدراسة
  9 أهمية الدراسة
  9 محددات الدراسة
  10 مصطلحات الدراسة

  44-12  راسات السابقةالنظري والداإلطار:الفصل الثاني

  13 الرياضيات وأساليب التدريس
  15 الطّريقة االستقصائية في التدريس
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