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يواجو طمبة المرحمة األساسية العميا والمرحمة الثانوية صعوبات في تعمم اليندسة تتمثل 
في تدني أدائيم في حل المسائل اليندسية وكتابة البراىين اليندسية، ومما يسيم في تفاقم ىذه 

 اليندسة يحتاج أن يمر المتعمم بمراحل متتابعة  الرياضيات إلى أن تعمممعممينبو تعدم المشكمة 
بيير ودينا "وىو ما يعرف بمستويات التفكير اليندسي التي كان من أول المتحدثين عنيا الباحثان 

       .1957سنة " فان ىيل
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن درجة اكتساب طمبة الصف العاشر لمستويات 
التفكير اليندسي وعالقة ذلك بقدرتيم عمى كتابة البراىين اليندسية وكذلك الكشف عن قدرة 

. معممي الرياضيات عمى تصنيف طمبتيم في المستويات المختمفة
 طالبا وطالبة 264ولتحقيق ذلك اختار الباحث عينة عشوائية عنقودية تكونت من  

طبق الباحث أدوات .  شعب لإلناث وشعبة واحدة مختمطة (5)شعب لمذكور و (5)موزعين في 
الدراسة، وىي اختبار مستويات التفكير اليندسي، واختبار البرىان اليندسي واستبانو تحديد 

مستوى الطالب في التفكير اليندسي من قبل معمم الرياضيات، التي طورت من قبل الباحث في 
ضوء مجموعة من االختبارات وردت في األدب التربوي والدراسات التي تناولت مشكالت مشابية 

. بما يالئم البيئة الفمسطينية والمنياج المعمول بو في مدارس وزارة التربية والتعميم الفمسطينية
تمتعت مقاييس الدراسة بدالالت صدق وثبات مقبولة في مجال البحث التربوي من حيث 

حيث بمغ معامل  ( )=  0.05صدق المحكمين ومعامل ثبات عاٍل ودال إحصائيا عند مستوى 
 . 0.87 والختبار البرىان اليندسي 0.84ارتباط بيرسون الختبار مستويات التفكير اليندسي 

استخدم الباحث النسب المئوية لفحص األسئمة المتعمقة بمدى اكتساب أفراد العينة لمستويات       
التفكير اليندسي ومدى اتفاقيا مع نظرية فان ىيل، ومعامل االرتباط لفحص الفرضيات المتعمقة 

 . بالعالقة بين اكتساب مستويات التفكير اليندسي وكتابة البراىين اليندسية



واستخدم تحميل التباين األحادي لفحص الفرضيات التي تبحث في العالقة بين كل من اكتساب 
. مستويات التفكير اليندسي والجنس وكتابة البراىين اليندسية والجنس

  
بينت الدراسة أن غالبية المفحوصين صنفوا في المستوى الثاني من مستويات التفكير اليندسي 

فكان أقل المستويات  (مستوى التجريد)وىو ما يعرف بمستوى التحميل أما المستوى الخامس 
اكتسابا، وبينت الدراسة أن نتائج الطمبة في اكتساب المستويات تنسجم مع نظرية فان ىيل 

منيم مع النظرية وىذه نسبة عالية استنادا لألدب % 87.1لمتفكير اليندسي حيث اتفقت نتائج 
كما كشفت الدراسة أيضا عن وجود عالقة بين اكتساب مستويات التفكير .  التربوي السابق

. اليندسي وكتابة البراىين اليندسية
أما عن العالقة بين اكتساب مستويات التفكير اليندسي والجنس فقد أظيرت الدراسة 

 في اكتساب ىذه المستويات تعزى إلى  = 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
. ولم تكن ىناك فروقا بين الذكور واإلناث في كتابة البراىين اليندسية. الجنس ولصالح الذكور

تنمية ب  االىتماموقد خرجت الدراسة في ضوء نتائجيا بعدد من التوصيات التي من أىميا
مستويات التفكير اليندسي لدى طمبة المرحمة األساسية عن طريق تضمين المنياج أنشطة تحقق 

 ىذه المستويات والتركيز عمى البراىين توىذا اليدف وتدريب المعمم عمى كيفية إكساب طمب
اليندسية وربطيا بحياة الطالب وتضمين أنشطة البرىان المنطقي والتبرير مختمف فروع 

الرياضيات، باإلضافة إلى ترك الباب مفتوحا أمام الباحثين لتناول الموضوع من جوانب مختمفة 
جراء المزيد من الدراسات التي تبحث في طرق تنمية مستويات التفكير اليندسي  والقدرة عمى  وا 

 . كتابة البراىين اليندسية لدى طمبة المدارس
 
 
 
 
 
 


