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 س  تفك)وواسه كسيدوو سرسوويسسسVan Hieleتووع مستدووتع)فاس هووفيس )ووو   س سس
ه صو سهو سه تع و)لسه سيوفت سعه تع و)لسه تفتوعلسهو سك )وةسسسسسسسسسسه ط بةستع تو س

 .ه تاب)ةسبجفتعةسيتذقس ياهدةستح ) )ةستقفاسة 
 

 *د. هاشم إبراهيم إبراهيم
         

سه ت خص
 

ىذه الدراسة إلى مقارنة توزع مستويات )فان ىيلي( للتفكير الهندسي عند الطلبة معلميي  ىدفت
)مكاليية  UNRWA)الصييف فييي التعليييا الن ييامي م التعليييا المفتييولب  مييا فيييو  لبيية )ا منييرما( )

(  البييا  858ا مييا المتةييدا ة اتيية متلييئين الفلسيييي الفلسييطينييي(ن  متكونييت عينيية البةيي  مييي )
ميييي الطلبيية المعلميييي المسيياليي فييي السيينة الرا عيية )ذكييورا  مإناتييا ( فييي كلييية التر ييية  اامعيية م البيية 

دملي.ن مدييد اسيتادب الباخيي  ا)تبيار )فييان ىيليي( للتفكييير الهندسيي مييس معامين تبييات  ةسي   لفييا  
 في البيسة السوريةن 80ن2كرمنباخ= 

الهندسييي ياتلييف عنييد الطلبيية  ظهييرت نتييالد الدراسيية  ن تييوزع مسييتويات )فييان ىيلييي( للتفكييير 
معلمييي الصييف فييي التعليييا الن ييامي عييي توزعييو فييي التعليييا المفتييولب لكييي علييى نةييو يبقييى دريبييا  مييي 
النتييالد العالميييةن كمييا  ظهييرت النتييالد ملييود فييرئ ذ  دنليية إخصييالية  يييي متوسطيييي درلييات الطلبيية 

)تبيييار )فيييان ىيليييي( للتفكيييير معلميييي الصيييف فيييي كييين ميييي التعلييييا الن يييامي مالتعلييييا المفتيييول عليييى ا
الهندسي لمصلةة  لبة التعليا المفتول )الممارسيي للتدريس فعليا (ب م ظهرت  يضا  ملود فرئ ذ  
دنلييية إخصيييالية  ييييي متوسطييييي درليييات الطلبييية المعلمييييي السيييورييي م لبييية )ا منيييرما( )فيييي التعلييييا 

 ة )ا منرما(ن المفتول(على ا)تبار )فان ىيلي( للتفكير الهندسي لمصلةة  لب
كمييا  ظهييرت نتييالد البةيي  عييدب ملييود فييرئ ذ  دنليية إخصييالية  يييي متوسطيييي درلييات الطلبيية 
المعلميي السورييي في التعليا الن امي م الطلبة المعلميي السورييي في التعليا المفتول عليى ا)تبيار 

صيييالية  ييييي فيييان ىيليييي للتفكيييير الهندسيييين مكيييذل   ظهيييرت النتيييالد عيييدب مليييود فيييرئ ذ  دنلييية إخ
متوسطيي درلات الذكور ماةناث عليى ا)تبيار )فيان ىيليي( للتفكيير الهندسيي فيي الماموعية الكليية 

مفي ضوء نتيالد الدراسية ديدب الباخي  ماموعية ميي  مفي كن مي التعليا الن امي مالتعليا المفتولن 
 المقترخات مالتوصياتن  

 
 .، سوريةجامعة دمشقكلية الًتبية، *
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 لفوة اليحث(:مقدمـة )خ -1

تعػػت تيةيػػة ال منػػه مػػد فهػػم فهػػتاؼ تػػتريف اريتسػػة ع ي لػػل مرادػػا ال علػػيم.  ل  كيػػت  ػػاح  ةليػػة  
 ال بػت ال تريف ع حتقيق األهتاؼ املرجوة رنب االه ةاـ بإكساب الطلبة فساليب تمنه ميطقيػة سػليةة. 

يمية احلنم  ليها دىت يػ ةند املعلػم مػد مد معرفة هذه األهتاؼ  حتتيت جماالهتا  مس وياهتا، إضافة إىل ك
االسًتشاد هبا ع احلصة التراسية  ما يقـو به مد فنشطة مع الطلبة داخا احلصة التراسية  خارجها.  ي مق  
كثه مد الرياضيني  لى فف ارتؼ األساسػ  مػد تػتريف اريتسػة هػو تيةيػة القػترات االسػ تاللية امليطقيػة 

إىل "فف الغرض األساس   (0991)ع فبو زيية،  Betleeيشه ب ل   إذمنه، ع مجيع جماالت ال  ة عّلملل
مػػد تػػتريف اريتسػػة ي علػػق بػػال منه امليطقػػ   يهػػتؼ إلػػػى دفػػع املػػ عّلم إىل تقػػتير فذنيػػة ال عريمػػات   ػػحة 

 . (23)ص المر ض"
طػوير اييػاؿ الرياضػ   ارتؼ الرئيف مد تعّلم اريتسة هو تيةية املهارات ال طبيقيػة  ال منػه العلةػ   ت

طرائق لمهم  لـو الديث ت عاما اريتسة مع احلاالت احلسية مث تي قا إىل ال جريت  بالعنف،  توفر ففضا 
فخػػػرت م صػػػلة هبػػػا ف  ااجػػػة إليهػػػا. كةػػػا فف املبػػػادت  القوا ػػػت   ال ػػػتريبات اريتسػػػية ت يػػػت مػػػد  قػػػة الطلبػػػة 

 نانة مهةة ع املياهج التراسية.  قترهتم  لى دا مسائلها؛  هذا ما جعلها حتظى مب
إف إخمػػػاؽ اريتسػػػة ع حتقيػػػق فهػػػتافها الًتبويػػػة يوعػػػتو دلػػػيف   لػػػى  جػػػود  ػػػعوبات تقػػػل ع  ريػػػق تعلّػػػم 
الطلبة را،  حتوؿ د ف اس ختامهم  رائق ال منه السليةة،  ي يت مد هذه الصعوبات االخ فؼ النبه ع 

ت ره يػػػ دىل إىل تعقيػػػت الشػػػنالية فمػػػاـ املعلػػػم، األمػػػر الػػػذىل القػػػترات  مسػػػ ويات الدراؾ لػػػتيهم،  هػػػذا بػػػ
 يػػػرت (. 23، 0993ي طلػػػب رسػػػم خطػػػ  تتريسػػػية ي لمػػػة لػػػ فئم القػػػترات املخ لمػػػة للطلبػػػة )العريمػػػ ، 

فف تعلم اريتسة سنمق إذا مل نسػا ت املػ علم ع الو ػوؿ إىل امػ فؾ  قػترة   (Meserve, 1986)مي يرؼ 
  ليها املعلم بتاية( م ياسبة مع األهتاؼ اليت  ضعت ل عليةه.اس ي اجية بيمسه )يتربه 

 (Van Hiele,1957)(   (Van Hiele and Van Hiele,1957 يقػتـ )فػاف هيلػ (  ز جػه 
دنوذجا  ع ال منه اريتس  يعرض شنف  تمصيليا  حمل ويات املياهػج التراسية ع اريتسة ب سلسا م  ابع ع 

(، Order(، الًتتيػػػػػػػب )Analysisال حليػػػػػػػا )، Recognition)) يػػػػػػػ ةيال  مخسػػػػػػػة مسػػػػػػػ ويات  هػػػػػػػ  
.  يع ةػػػػت كػػػػا مسػػػػ وت  لػػػػى املسػػػػ ويات (Rigor(، التقػػػػة البالغػػػػة ف  ال ػػػػتقيق )Deductionاالسػػػػ ي اج )

السابقة له،  ال يس طيع امل عّلم فف ي قد مس وت  مد د ف فف ينوف قت فتقد املس ويات السابقة له، كةا فف 
  مصطلحاته  العفقات  املماهيم اريتسية املياسبة له. لنا مس وت  لغ ه

 توعػػػرض ي ويػػػػات ميػػػػاهج اريتسػػػػة  رضػػػا  تمصػػػػيليا  م سلسػػػػف   م  ابعػػػػا  مػػػد خػػػػفؿ املرادػػػػا  الصػػػػموؼ 
التراسية املخ لمة،  مل يعرؼ بعػت مػتت انسػجامها مػع مسػ ويات )فػاف هيلػ ( لل منػه اريتسػ .  مػد هيػا 

ال منػػه لػػتت الطلبػػة مبػػا ييسػػجم مػػع ي ويػػات موضػػو ات اريتسػػة  مماهيةهػػا  تػػ ز فذنيػػة معرفػػة مسػػ ويات
  مبادئها املياسبة لنا مس وت  مد مس ويات ال منه اريتس  اليت  ضعها الثيائ  )فاف هيل   ز جه(. 
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 مشكلة اليحث: -2

لبة مد  عوبة تثار بعض املفدظات مػد جانب املعلةني  املترسني دوؿ معاناة كثه مد ال فمذة  الط
مادة اريتسة مع اخنماض مس واهم ال حصيل  فيها،  ت كت ذلك مفدظات البادث الشخصية مد خفؿ 
تتريسػػه مػػادة اريتسػػة للطلبػػة سػػابقا   الطلبػػة املعلةػػني داليػػا ،  اسػػ طف ه ذراا زمفئػػه مترسػػ  هػػذه املػػادة، 

العتيػػػػت مػػػد التراسػػػػات العربيػػػػة  ػػػػائج ن السػػػيةا فيةػػػػا ي علػػػق بصػػػػعوبات ع ال منػػػػه امليطقػػػ .  قػػػػت فكػػػتت 
 -بترجات  نسب م ما تة لنيها مقبولػة  - األجيبية  حة توزع مس ويات )فاف هيل ( لل منه اريتس  

(، 0991(،  )البيػػػا، 3110(، )دسػػػد، 3119 يػػػت ال فمػػػذة  الطلبػػػة  كػػػذلك الطلبػػػة املعلةػػػني )نصػػػور، 
(Mayberry, 1981) Mayberry, 1983)،) (Usiskin, 1982)( ،Senk, 1989 مل  .)

يس قصػػػ  ذلػػػك ع سػػػورية دػػػىت اوف   لػػػى املسػػػ وت ارػػػامع ،  بال ػػػا  مل عػػػر  مقارنػػػة المػػػر ؽ بػػػني تػػػوزع 
( ع جمةو ػات م شػاهبة ف  ي لمػة. مػد هيػا شننػد فاف هيلػ مس ويات ال منه اريتس  اسب مس ويات )
  ياغة مشنلة البحث بالس اؿ الرئيف ال ا  

( لل منػػه اريتسػػ   يػػت  لبػػة معلةػػ  الصػػل ع ال علػػيم Van Hieleويات فػػاف هيلػػ  )مػا تػػوزع مسػػ 
 ،  ما المرؽ بييهةا ع كلية الًتبية جبامعة دمشق؟ع سورية اليظام   ال عليم املم وح

 أهموة اليحث: -3

 تية ت يت فذنية البحث مد اليقاط او 
 يػػت الطلبػػة معلةػػ  الصػػل ع ال علػػيم يتسػػ  فذنيػػة معرفػػة تػػوزع مسػػ ويات) فػػاف هيلػػ ( لل منػػه ار -8

 ،  مقارن ها مع الي ائج العربية  العاملية.    ال عليم املم وح ع سوريةاليظام  
تطوير  ةلية ال عليم  ال عّلم تطويرا  يسا ت يططػ  امليػاهج التراسػية  لػى  تعػرؼ مسػ ويات )فػاف  -0

 ملياهج.هيل ( لل منه اريتس  لن  يس ماد ميها ع تصةيم ا
لطلبػة معلةػ  الصػل ع ال علػيم اليظػام   ال علػيم املم ػوح، رفع مس وت ال منه اريتس  امليطقػ  ل -3

 حتسني تتريف اريتسة  ال حصيا فيها. إضافة إىل
 أهداف اليحث: -4

 ية تسهم البحث ع حتقيق األهتاؼ اومد امل وقع فف ي
لطلبة معلة  الصل ع كػا مػد ال علػيم اليظػام  ل حتتيت توزع مس ويات ال منه اريتس  امليطق  -8

  ال عليم املم وح،  إجراا املقارنة بييهةا.
بني )كا م وسطني(  توزع الطلبة السوريني ع ال عليم اليظام    لبة )األ نر ا( )ع  حتتيت المر ؽ -0

إنػاث/  -ذكور   إنػاث -ال عليم املم وح(،   لى مس ويات اجملةو ات املخ لمة امليخر ة ع البحث )ذكور
 سوريني  ف نر ا(  لى اخ بار )فاف هيل ( لل منه اريتس .

 حتتيت المرؽ بني م وسطػ  درجات الذكور  الناث  لى اخ بار )فاف هيل ( لل منه اريتس  ع  -3
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 كا مد جمةو يت ال عليم اليظام   ال عليم املم وح.
 فرضوات اليحث:  -5

 يػػػت مسػػػ وت التاللػػػة  هػػػاـ باخ بار اقػػػ  سػػػابقة إىل المرضػػػيات ال اليػػػة الػػػيت  قػػػت تػػػرجم البادػػػث األسػػػ لة ال
(α=0.01 ) 

ع كا مد ال عليم اليظام   ال عليم املم وح  معلة  الصل ال سن لل توزع الطلبة الفرضية ا ملى: -8
 . لى مس ويات )فاف هيل ( لل منه اريتس 

بني م وسطػػ  درجػات الطلبػة معلةػ  الصػل ع ال يوجت فرؽ ذ  داللة إدصائية  الفرضية الثانية:-0
ال علػػػيم اليظػػػػام   ال علػػػػيم املم ػػػػوح  لػػػى اخ بػػػػار )فػػػػاف هيلػػػػ ( لل منػػػه اريتسػػػػ   لػػػػى مسػػػػ وت اجملةػػػػو  ني 

 إناث(. -ذكور(  كذلك )إناث -النلي ني،   لى مس وت )ذكور
بػػػة السػػػوريني ع ال يوجػػػت فػػػرؽ ذ  داللػػػة إدصػػػائية بػػػني م وسطػػػػ  درجػػػات الطل الفرضيييية الثالثييية: -3

 ال عليم اليظام    لبة )األ نر ا( )ع ال عليم املم وح( لى اخ بار )فاف هيل ( لل منه اريتس . 
ال يوجػت فػرؽ ذ  داللػة إدصػائية بػني م وسطػػ  درجػات الطلبػة السػوريني   لبػة  الفرضية الرا عة: -4

 اريتس . )األ نر ا( ع ال عليم املم وح  لى اخ بار )فاف هيل ( لل منه
ال يوجت فرؽ ذ  داللة إدصائية بني م وسطػ  درجات الػذكور  النػاث  لػى  الفرضية الاامسة: -5

 اخ بار فاف هيل  لل منه اريتس  ع كا مد جمةو يت ال عليم اليظام   ال عليم املم وح.
 منهج اليحث: -6

(، الػػذىل Method Descriptive Analytical املػػيهج الو ػػم  ال حليلػػ  )يسػػ ختـ ع البحػػث 
يقػػـو  لػػى   ػػل مػػا هػػو قػػائم فعػػف   تمسػػهه،  يهػػ م ب حتيػػت املشػػنفت  ريػػر ؼ الواقػػع،  كػػذلك تمسػػه 
البيانػػات  حتليلهػػا  تصػػييمها،  يع ةػػت  لػػى دراسػػة الواقػػع ف  الظػػاهرة كةػػا توجػػت ع الواقػػع،  يهػػ م بو ػػمها 

  (.231، 3111  ما  دقيقا  )ملحم، 
  اليحث:املعاجلات اإلحصائوة يف -7

ل حليػا ن ػائج االخ بػارات  اسػ خراج امل شػرات الدصػائية املطلوبػة الػيت   (SPSS)اس ختـ برنامج    
خت ػػ  فرضػػػيات البحػػث،   بػػػق اخ بػػار سػػػ ودنت)ت( للةقارنػػة بػػػني م وسػػط  فيػػػة جمةػػو  ني مسػػػ قل ني ع 

 البحث، ملعرفة فيةا إذا كاف هياؾ فرؽ ذ  داللة إدصائية بييهةا. 
 اليحث: حدود -8

)الػػذكور  طلبػػة معلةػػ  الصػػل ع كػػا مػػد ال علػػيم اليظػػام   ال علػػيم املم ػػوحيق صػػر البحػػث  لػػى ال -8
  الناث/ سوريني   ف نر ا( ع كلية الًتبية جبامعة دمشق.

يمًتض فف ينوف الطلبة املعلةوف قت فهنوا دراسة مجيع مقررات الرياضػيات،  هػ  األ ػتاد  القيػاس  -0
  ال عليم املم وح. ع كا مد ال عليم اليظام   املماهيم اريتسية   رائق تتريسهةابية  العةليات احلسا
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يسػػ ختـ ع البحػػث اخ بار)فػػاف هيلػػ ( لل منػػه اريتسػػ ، املعػػت  امليػػا   املػػًتجم إىل اللغػػة العربيػػة  -3
ادػث ع البي ػة ( ع البي ػة املصػرية، مث مػد قبػا الب0991 امل سف  تقه   باته مػد قبػا )يةػود  ميصػور، 

 السورية.
 (.3100-3101يطبق البحث ع ف اخر المصا األ ؿ مد العاـ التراس  ) -4

 مصطلحات اليحث والًعروفات اإلجرائوة: -9

 يعّرؼ البادث املصطلحات اوتية 
هػػو الشػػخذ الػػذىل ل ت هيلػػه  لةيػػا  ل ػػتريف الطلبػػة ع احللقػػة األ ىل مػػد ال علػػيم  :معلّييا الصييف -8

ا ػػا  لػػى شػػهادة الجػػازة ع الًتبيػػة "معلػػم  ػػل"، ف   لػػى فهليػػة ال علػػيم " ػػل خػػاص"، األساسػػ  )د
  ميهم مد خضع ل امج تعةيق ال  هيا الًتبوىل(.

هو الشخذ احلا ػا  لػى   (Open Education) الطال  معلا الصف في التعليا المفتول -0
 يا الًتبوىل(.فهلية ال عليم االب تائ  " ل خاص"،   سنضع ل نامج تعةيق ال  ه

ت نوف مد الصموؼ األربعة األ ىل مد ال عليم األساس  ع  :الةلقة ا ملى مي التعليا ا ساسي -3
 نظاـ ال عليم ع ارةهورية العربية السورية.

  كالة األمم امل حتة لغا ة  تشغيا الفج ني الملسطيييني.  (UNRWA( )ا منرما) -4
 ةيي ال   ه  مخسة مس ويات م  ابعة  م سلسلة،  ه    ىيلي مستويات التفكير الهندسي لفان -5

((Recognition ،( ال حليػػػػػػػػاAnalysis( الًتتيػػػػػػػػب ،)Order( االسػػػػػػػػ ي اج ،)Deduction التقػػػػػػػػة ،)
 .(Rigorالبالغة ف  ال تقيق )

ع يعرفهػا البادػث إجرائي ػا ب هنػا  مسػ ويات ال منػه الػيت سيصػيل املعلػم املػ عّلم فيهػا مػد خػفؿ درج ػػه 
 )اخ بار فاف هيل ( لل منه اريتس .

 اإلطار النظري والدرادات السابقة: -11

   ( لل منه اريتس Van Hieleمس ويات فاف هيل  ) اإلطار النظري:-11-1
جػػرت اسػػ ختاـ تصػػييل بلػػـو ع مجيػػع املػػواد التراسػػية خػػفؿ األ ػػواـ السػػ ني األخػػهة بسػػبب  ةومي ػػه 

را  فىل تصػييل مقيػع ذخػر منانػه.  قػت دػا ؿ بعػض البػادثني الًتبػويني ع جمػاؿ  مشوله،  ألنػه مل ينػد م ػواف
الرياضيات إرناد تصػييمات فخػرت فكثػر ختصصػا  ميػه ، فػ م  ضػع تصػييل ملسػ ويات ال منػه اريتسػ  مػد 

 ,Van Hiele & Van Hieleقبػػا الًتبػػويني اروليػػتيني )بيػػه فػػاف هيلػػ   ز جػػه دييػػا فػػاف هيلػػ ( )
ثةانيييات نالت ف ةارةا اه ةاما  م  ايػتا  ع الواليػات امل حػتة األمرينيػة، مػد خػفؿ ترمجػة (.  ع ال1957

 ,Usiskin)،  يوسيسػنني (Anastasi, 1982)ف ةارةا إىل اللغة الننلي ية  فااث كا مد فنس ازىل 
 (. (Tepp,1991(  تيب et al, 1988) Fuys (  فوي   ذخريد Hoffer،  1986،  هوفر )(1982

  ي نوف تصييل مس ويات )فاف هيل ( مد مخسة مس ويات  ه  
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(،  شنيػػ  Visualization يػػت ى فديانػػا  ال ّصػػور ) (Recognition)مسػػ وت ال عػػّرؼ )ال ةييػػ (  -8
فيػػه األشػػناؿ اريتسػػية بشػػنلها النلػػ  احملسػػوس،  يػػ علم بعػػض النلةػػات  املرادفػػات  ال سػػةيات   عّلماملػػ

 لألشناؿ اريتسية. 
خػػػػواص األشػػػػناؿ اريتسػػػػية  لػػػػى فسػػػػاس   عّلم(.  فيػػػػه زنلػػػػا املػػػػAnalysis  سػػػػ وت ال حليػػػػا )م  –0

منوناهتا  العفقات امل تاخلة فيةا بييها. فىل ينوف قادرا   لى مفدظة خواص األشناؿ اريتسية  حتليلها 
   ػػمها مػػد د ف ربػػ  بعضػػها بػػبعض، سػػواا  لػػػى مسػػ وت خػػواص الشػػنا الوادػػت فـ خػػواص األشػػػناؿ 

 خ لمة. امل
(.  يػػػػػت ى فديانػػػػػػا  مػػػػػد قبػػػػػػا بعػػػػػض الًتبػػػػػػويني باملسػػػػػ وت شػػػػػػبه  Orderingمسػػػػػ وت الًتتيػػػػػػب )  -3

ميطقيػا  األشػناؿ اريتسػية  يمهػم العفقػات   عّلم فيػه يرتػب املػ(، Informal Deductionاالسػ ي اج  )
 حيحا . فيةا بييها،  يترؾ فذنية ال عريمات التقيقة،  ي ةند مد  وغها  اس ختاما  بشنا  

(.  يت ى فديانا  مد قبا بعض الًتبويني باملس وت االس ي اج  Deduction  مس وت االس ي اج ) –4
د ر االسػ ي اج  فذني ػه،  د ر البػتهيات  املوضػو ات   عّلم(،  فيػه يمهػم املػFormal Deductionاجملػّرد )

سػ طيع اسػ ي اج الشػر ط ف  الصػمات  اليظريات ع تيميذ ال اهني اليت يس طيع إجرااها إجػراا  ػحيحا .  ي
 الضر رية   النافية،  كذلك ك ابة ال عريمات امل يو ة امل ناف ة،  القياـ بال اهني بطرائق ي لمة. 

(.  يػػػت ى فديانػػػا  مػػػد قبػػػا بعػػػض الًتبػػػويني Rigorالصػػػرامة( ) )ال ػػػتقيق ف   سػػػ وت الّتقػػػة البالغػػػةم -5
فيػه فذنيػة التقػة ع   عّلم(،  يمهػم املػFormal Rigor Deductionباملس وت االس ي اج  اجملّرد النامػا )

ال عامػػػا مػػػع األساسػػػيات  تػػػتاخا العفقػػػات بػػػني البػػػٌت الرياضػػػية اريتسػػػية،  يمهػػػم  بيعػػػة الػػػيظم الرياضػػػية 
املخ لمة  فسسها  السيةا ال تاخا  العفقات بني اريتسة القليتية  اريتسة الفإقليتية،  الياتج مد تعتد 

 موضو ة ال وازىل.  فشناؿ 
( فنػه مػد فجػا فف يػ قد الطلبػة Van Hiele and Van Hiele, 1957 ي كػت  يػائ  )فػاف هيلػ ( )

فىل مس وت  مد املس ويات امل قتمة رنب  ليهم فف ينونوا قت فتقيوا املس وت ف  املس ويات األدىن ميه، كةا 
لند هذا املس وت )ايامف( مل التقة البالغة.  ي كتا فنه مد اليادر فف يصا  لبة املردلة الثانوية إىل مس وت

يلق  االه ةاـ الذىل لقي ه املس ويات األربعة األ ىل السابقة له،  ذلك لسببني فساسيني؛ ف رةا اه ةاـ )فاف 
هيلػػػ ( نمسػػػه باملسػػػ ويات األ ىل خا ػػػة ألف معظػػػم مقػػػررات اريتسػػػة ع ال علػػػيم العػػػاـ ال ي عػػػتت املسػػػ وت 

(،   انيهةػا ألف اريتسػػة الػيت تػػترس ع املػردل ني األساسػػية  الثانويػة ت عامػػا Hoffer،1986,454الرابػع )
 مع املس ويات األربعة األ ىل فق .

 مػػد الواضػػػد  جػػػود فذنيػػػة السػػػيةا للةسػػػ ويات الثف ػػػة األ ىل مػػػد تصػػػييل )فػػػاف هيلػػػ   ز جػػػه(،  هػػػ  
ال علػػػيم األساسػػػ   ملعلةيهػػػا فيضػػػا ،  فمػػػا مسػػػ ويات ال ةييػػػ   ال حليػػػا  الًتتيػػػب، ل فمػػػذة احللقػػػة األ ىل مػػػد 

املسػػػ وت الرابػػػع )االسػػػ ي اج( فإنػػػه فكثػػػر فذنيػػػة  اسػػػ ختاما  ع احللقػػػة الثانيػػػة  املردلػػػة الثانويػػػة، يضػػػاؼ إليػػػه 
 وت ايامف  هو )التقة البالغة ف  الصرامة( الذىل شنند فف يس ختـ ع املردلة ارامعية  التراسات ػػػػػػػػػػػاملس 
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 العليا.
  (Properties of the Model):     خصائص النموذج -11-2

دتد )فاف هيل ( بعض ايصائذ اليت تصػل اليةػوذج،  هػ  ذات فذنيػة السػيةا للةعلةػني  املترسػني 
 ألهنا تقتـ ال وجيه  الرشاد الضر ريني رم مد فجا اختاذ القرارات ال عليةية املياسبة،  هذه ايصائذ ه  

 فىل زنصا االن قاؿ مد مس وت  إىل ذخر اسب الًتتيب.   (Sequenceال  ابع ) -8
فىل زنصا ال قتـ مد مردلة إىل مردلة تالية،  مد مس وت  إىل ذخر  Advancement):ال قتـ ) -0

  (. 3112,77ا  ةادا   لى احمل وت املقتـ   ريقة ال تريف فكثر مد ا  ةاده  لى السد )املهتىل،
( ع كػػا مسػػ وت ،  تصػػبد Essential and Inessential) حتتيػػت األساسػػ   غػػه األساسػػ  -3

  املواد  األد ات املنونة ألدت املس ويات فساس التراسة ع املس وت ال ا  له.
(، لنػػػػا مسػػػػ وت  رمػػػػوزه  مصػػػػطلحاته Terminologies Linguisticsاملصػػػػطلحات اللغويػػػػة ) -4

  بييها. اللغوية املياسبة  نظاـ العفقات الفسيةا اليت ترب  فيةا
(. فىل إذا كاف امل علم ع مس وت  معني  ال تريف املقتـ له مد مس وت  Mismatch تـ ال وافق ) -5

     ذخر فإف ال قتـ ع ال علم املرغوب فيه رمبا ال زنتث.
(.  زنصػػػا  يػػػتما ي ػػػيد املػػػترس المر ػػػة للطلبػػػة ل لخػػػيذ مػػػا درسػػػوه  Integrationال نامػػػا ) -6

   نويد  ورة كلية  اس ي اج خصائذ جتيتة مل يترسوها مد قبا.تلخيصا  جتيتا  هبتؼ ت
 ( وأهموًه:Phases Of Learningمراحل تعلم النموذج ) -11-3

يرت )فاف هيل ( فف اليةو املعرع ع اريتسة ي داد بسر ة  ػد  ريػق ال علػيم،  فف االن قػاؿ مػد مسػ وت 
و البيولػػوج ، بػػا يع ةػػت ع جػػ ا  ػػػػػػػػػلى السػػد ف  اليةػػػػػػػػػػػتمنػػه معػػني إىل مسػػ وت  ف لػػى ميػػه ال يع ةػػت فقػػ   

ًتح )فػػػاف هيلػػػ ( ػػػػػػػػػػػػذلك اقػػػػػػػػػػػػػػا؛ لػػػػػػػػػػػػػػة ذاهتػػػػػػػػػػػػػػػكبػػػه ميػػػه  لػػػػػى مسػػػ ويات ال ػػػتريف  مسػػػ وت املػػػادة اريتسي
((Van Hiele,1986, 162 - 177 ( فربع مرادػا مًتابطػة للػ علم  هػ  االس قصػااInquiry العػرض  )

 Free(  العػػػػرض احلػػػػر )Explicitation(  الوضػػػػوح )Directed  Orientationاملوجػػػػه ) 
Orientation .) 

فذني ػه  ت وضػد مػد خػفؿ السػةات الرئيسػة الػثفث ال اليػة الػيت  يرت امله ةوف بيةوذج )فاف هيلػ ( فف 
(، 3112، 56ا الًتبيػتىل )كةػا   ػم ه  (Elegance)دتثا فسباب سػر ة ان شػاره  شػهرته،  هػ   األناقػة 

 Wideالواسػػع  ،  جمػػاؿ ال طبيػػق(Fless,1988,892) فػػق  Comprehensiveness))  الشػػةولية
Applicability) .) 

 الدرادات السابقة املًعلقة باملوضوع: -11-4

الػيت ت علػق ب ػوزع  ات امل علقة باملوضوع مع الًتكي   لى التراسػات  األاػاثػػػػػػػػػػػراض التراسػػػػػػػم اس عػػػػػسي 
 ويات )فاف هيل ( لل منه اريتس ،  السيةا اليت فجريت  لى الطلبة املعلةني  املترسني األقرب إىل ػػػػػػػمس 
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 موضوع البحث.
 يف دوروة:   -11-4-1

( لل منػػه اريتسػػ  Van Hieleتػػوزع مسػػ ويات فػػاف هيلػػ  )( دراسػػة بعيػػواف  "3119فجػػرت نصػػور)
 د األساس    فق ها ب حصيلهم التراس  ع اريتسة". يت تفمذة الصل الثام

( مػد تفمػذة الصػل الثػامد األساسػ  911 قت اخ هت  يية البحث بطريقة  شوائية،  تنونػت مػد )
فداتني للبحث؛  ذنا   قت اس ختمت البادثة)ذكور  إناث( مد متارس متيية الفذقية  ريمها )ميا مة(.  

ل منػػه اريتسػػ   اخ بػػار ل قػػوًن حتصػػيا ال فمػػذة ع مػػادة اريتسػػة ع ( لVan Hieleاخ بػار فػػاف هيلػػ  )
فمػا الي ػائج امل علقػة مبوضػوع البحػث فقػت فريهػرت التراسػة  الصل الثامد األساس  )معت مد قبا البادثة(.

 ية تالي ائج او
  ( لل منه اريتس   يت تفمػذة الصػل الثػامد األساسػVan Hieleتوزع مس ويات فاف هيل  ) -8

 (.  6مد  2 لى املس ويات األربعة األ ىل )مبعيار 
 تـ  جود فرؽ ذىل داللة إدصائية بني م وسط  درجات الذكور  الناث ع كا مد اخ بار )فاف  -0

 هيل ( لل منه اريتس .   
 يف بقوة اليلدان العربوة:                 -11-4-2

اريتس  لتت الطػفب املعلةػني )اخ صػاص ( دراسة بعيواف  "مس ويات ال منه 3110فجرت دسد )
رياضيات( بنلية الًتبية ب سيوط ع ضوا دنػوذج )فػاف هيلػ (". تنونػت  ييػة التراسػة مػد فربػع فػرؽ بشػعبة 
ال عليم االب تائ ،   ػفب المػرق ني الثالثػة  الرابعػة بشػعبة الرياضػيات بنليػة الًتبيػة ب سػيوط  بػق اخ بػار ع  

  بقا  ليةوذج )فاف هيل (.  قت فريهرت ن ائج التراسة مس ويات ال منه اريتس  
 تتين فداا الطفب  لى مس ويات ال منه مد الثالث إىل ايامف. -0
 ال يوجت مس وت  مد مس ويات ال منه اريتس    ا إليه الطفب  بقا  لترجة التقاف. -3
جػة التقػاف ع المػرق ني الثالثػة  تـ  جود فر ؽ ذات داللة إدصائية بني نسبة الػذيد   ػلوا إىل در  -2

 الرابعػػػػة  نسػػػػبة الػػػػذيد   ػػػػلوا إىل درجػػػػة التقػػػػاف ع المػػػػرق ني الثالثػػػػة  الرابعػػػػة ع مجيػػػػع مسػػػػ ويات ال منػػػػه 
 اريتس .

( دراسة بعيواف  "مس ويات )فاف هيل ( لل منه اريتس  ع مياهج الرياضيات 0991 فجرت سفمة )
( تفميػذ  تلةيػذات 116" ع املةلنة العربية السعودية.  تنونػت العييػة مػد)باملردل ني االب تائية  امل وسطة

موز ني ع مخف متارس.  فسمرت التراسػة  ػد فف ميػاهج املردلػة االب تائيػة ت ياسػب مػع بعػض مسػ ويات 
)فاف هيل (  السيةا املس ويني األ ؿ  الثاين.  قت اخ لمت موضو ات اريتسة ع مياهج املردلػة امل وسػطة 

 ع مس ويات )فاف هيل (.م
( دراسػػػػة بعيػػػػواف  "برنػػػػامج مقػػػػًتح ل يةيػػػػة ال منػػػػه ع اريتسػػػػة ل فمػػػػذة املردلػػػػة 0991 فجػػػػرت البيػػػػا )

ال تاديػػػة ع ضػػػوا دنػػػوذج فػػػاف هيلػػػ ".  اخ ػػػهت  ييػػػة البحػػػث مػػػد تفمػػػذة الصػػػل األ ؿ ال ػػػتادىل ع 
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( تلةيػذا   تلةيػذة.  فريهػرت الي ػائج 91) تنونت  العييػة مػد )ع مصر(، املترسة ال جريبية ع متيية نصر 
( مػػػػد %91املسػػػػ وت األ ؿ )فنػػػػه  يػػػػت ال طبيػػػػق القبلػػػػ  الخ بػػػػار ال منػػػػه اريتسػػػػ  )لمػػػػاف هيلػػػػ ( كػػػػاف ع 

 ( إىل فىل مس وت. %06.5املس وت الثاين،  مل  يصا ) ( إىل% 1.1ال فمذة،    ا )
 الدرادات األجنيوة:   -11-4-3

( دراسػ ني م نػامل ني مػد فجػا "اس قصػاا مسػ ويات  (Mayberry,1981 & 1983ميبػهىل  فجػرت
( مػد الطلبػة 31)فاف هيل ( لل منه اريتس   يت املعلةني قبا ايتمة".  قػت تنونػت  ييػة التراسػة مػد )

( بسػبب م طلبػات العةػا  الػ مد 09املل حقني ع مقرر تربوىل تػ هيل  جبامعػة جورجيػا،  قػت تقلصػت إىل )
ميهم درسػوا اريتسػة ع املردلػة الثانويػة(.  فسػمرت التراسػ اف  ػد الي ػائج  02 - البة   الب  ادت 09)

 اوتية 
مد دناذج الجابة مل تصا إىل املعيار املطلوب  ع فىل مد املس ويات دىت املس وت األ ؿ،  % 02 -8

  هذه الي يجة مل تند م وقعة.
  ماف هيل (.مد اس جابات الطلبة مل تصا إىل املس وت الثاين )ل % 63 -0
كاف هياؾ اخ فؼ ع املس ويات اليت حتققت بني الطلبة الذيد درسوا اريتسة ع املترسة الثانوية  -3

   الذيد مل يترسوها. 
ميهػا قػتمها الطلبػة السػ ة الػذيد  %11نت ع املس وت األ ؿ ف  فقػا ) مد دناذج الجابة كا 59% -4

يتسة ع املردلة اذج الجابة اليت قتمها الطلبة الذيد درسوا ارمل يترسوا مقرر اريتسة(،   مع ذلك فةد دن
 فق  إىل املس وت الثالث. %21الثانوية   ا 

العفقػػػة بػػػني مسػػػ ويات فػػػاف هيلػػػ   ال حصػػػيا ع مػػػادة  (Usiskin, 1982) قػػػت درس يوسسػػػنني 
املل حقػني مبقػرر اريتسػة (  البػا    البػة  مػد 3599اريتسة ع املترسة الثانوية. تنونت  يية التراسة مد )

فسػػػػمرت ن ػػػػائج   قػػػػت( إنػػػػاث. 0217( مػػػػد الػػػػذكور،  )0293( مترسػػػػة، ميهػػػػا )02ملػػػػتة  ػػػػاـ  ادػػػػت ع)
 التراسة  د  تـ  جود فرؽ ذىل دالة إدصائية ع ال حصيا )ال منه( اريتس  بني اريسني.

سػارع ف لويػات ت" دراسػة دػوؿ  ((Shaughnesy and Burger,1985 فجػرت شوجيسػ   برجػر 
(  مػػف   تلةيػػذا  فمرينيػػا  مػػد ريػػاض 71مػػد ) العةػػا االسػػ ي اج  ع اريتسػػة ".  قػػت تنونػػت  ييػػة التراسػػة

 ا  ةتت  لى إجراا مقابفت شخصية قائةة  لى فسػاس األنشػطة،   بقػت ملػتة  األ ماؿ دىت ارامعة.
ف األ مػػاؿ  ال فميػػذ قػػت  ػػامني مػػد ريػػاض األ مػػاؿ دػػىت  لبػػة ارامعػػة.  قػػت فشػػارت ن ػػائج التراسػػة إىل ف

 توز وا  لى املس ويات الثف ة األ ىل )لماف هيل (.
( بعيواف "البحث ع مس وت ال منه اريتس   القترة Chaiyasang (1987, ع دراسة لشايا سانغ 

. تنونت  ييػة التراسػة مػد الصػل السػادس دػىت ال اسػع مػد تايفنت" لى  وغ ال هاف لتت ال فمذة ع 
شػػػرة مترسػػػة شػػػرق  تايفنػػػت.  خلصػػػت التراسػػػة إىل فف معظػػػم ال فمػػػذة ع الصػػػموؼ كػػػانوا ضػػػةد ا يػػػيت  

 مس ويات فاف هيل  لل منه اريتس . 
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( دراسة بعيواف " حتتيت مس وت مماهيم اريتسة الفسيةا باملسادة (Lorry, 1987 قت فجرت لورىل 
( تلةيذا  ع سػد ال اسػعة.  فسػمرت الي ػائج 09 احملي  لتت ال فميذ ع سد ال اسعة". تنونت العيية مد )

  ةا ي يت 
 مجيع تفميذ الصل الثالث كانوا ع املس وت األ ؿ. -8
  ػػا تلةيػػذاف ع الصػػل الرابػػع إىل مسػػ وت ال منػػه الثػػاين ع دػػني مل يصػػا بقيػػة تفميػػذ الصػػل  -0

 الرابع إىل مس وت فاف هيل  الثاين.
 يػػػت اجملةػػػو  ني،  فريهػػػر معظػػػم تفميػػػذ الصػػػمني الثالػػػث  الرابػػػع  كػػػاف ال قػػػتـ ع ال ػػػتريف م شػػػاهبا    -3

 اس عتادا  لفن قاؿ إىل مس وت  ف لى.
ق ال منػػػه اريتسػػػ   يػػػت مترسػػػ  ائػػػ( دراسػػػة دػػػوؿ " ر  (Henderson,1988 فجػػػرت هيترسػػػوف

تنونػػػػت  ييػػػػة التراسػػػػة مػػػػد مخسػػػػة مترسػػػػ   رياضػػػػيات املردلػػػػة الثانويػػػػة  اسػػػػ ختامها ع تعلػػػػيم اريتسػػػػة".
 اوتية ياضيات قبا ايتمة.  فسمرت التراسة  د الي ائج ر 

إف ال منه اريتس   يت مترس  الرياضيات قبا ايتمة كاف م ما تا ؛ إذ   ا فدت املترسػني إىل  -8
املسػػ وت الثػػاين )لمػػاف هيلػػ (،    ػػا ذخػػر إىل املسػػ وت الثالػػث،    ػػا ا يػػاف ميهةػػا إىل املسػػ وت الرابػػع، 

 س وت ايامف.   ا ايامف إىل امل
 هياؾ  فقة بني اس يعاهبم للهيتسة   قترهتم  لى تنييل ال تريف. -0

هيلػ ( ع تعلػم احمل ػوت اريتسػ  دراسػة دػوؿ "ف ػر مسػ ويات )فػاف   (Yoder, 1988) فجػرت يػودر
 يػػػت معلةػػػ  املردلػػػة االب تائيػػػة قبػػػا ايتمػػػة."  قػػػت  تنونػػػت  ييػػػة التراسػػػة مػػػد  Logoاسػػػ ختاـ اللوجػػػو   
 البا    البػة  مػد املل حقػني مبقػرر  رائػق تػتريف الرياضػيات ملعلةػ  املردلػة االب تائيػة ع ارامعػة، مث ( 99)

تقسػػيم تلػػك العييػػة إىل جمةػػو  ني، جمةو ػػة ذات مسػػ ويات )فػػاف هيلػػ ( العليػػا،   جمةو ػػة ذات مسػػ ويات 
ية ع حتصػيا اريتسػة بػني  فريهػرت الي ػائج فنػه ال توجػت فػر ؽ ذات داللػة إدصػائ  )فاف هيل ( امليخمضة.

  الطلبة ذ ىل املس ويات العليا )لماف هيل (   الطلبة ذ ىل املس ويات امليخمضة.
(  ال حصيا ع  Van Hiele( دراسة دوؿ "مس ويات فاف هيل  )Senk (1989, قت فجرت سييك 

ة  انويػػة.  قػػت ( مترسػػ00(  البػػا    البػػة مػػد ) 310ك ابػػة ال اهػػني اريتسػػية".  قػػت تنونػػت العييػػة مػػد )
تو ػػػلت التراسػػػة إىل فف الطلبػػػة الػػػذيد بػػػتس ا العػػػاـ التراسػػػ   يػػػت املسػػػ وت  ػػػمر ف ػػػبحوا ع هنايػػػة العػػػاـ 

( مل %32( فف )6مػػػػد 1التراسػػػػة )مبعيػػػػار  التراسػػػػ  ع اخ بػػػػار ال هػػػػاف  يػػػػت املسػػػػ وت الثػػػػاين؛ كةػػػػا بييػػػػت
(مػد %60 فف ) ،  لل منػه اريتسػ يس طيعوا عا ز )الو ػوؿ إىل( املسػ وت األ ؿ مػد مسػ ويات فػاف هيلػ

(   ػػا إىل املسػػػ وت %7(   ػػا إىل املسػػػ وت الثػػاين،  )%06الطلبػػة   ػػا إىل املسػػػ وت األ ؿ، ع دػػني )
 ( مد الطلبة   ا إىل املس وت الرابع  مل يصا فىل مد الطلبة إىل املس وت ايامف.%1الثالث،  )

سػػة حتليليػػة لقيػػاس ت ػػابع مسػػ ويات )فػػاف بعيػػواف "درا (Mclendon ,1990 ف )ت ع دراسػػة ملنلييػػ
سد ذيد يترسوف تفميذ رياض األ ماؿ)ع اريتسة". تنونت  يية التراسة مد معلة  االب تائ  ال (هيل 
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مخف سيوات( دىت الصػل ايػامف االب ػتائ .  فسػمرت الي ػائج  ػد  جػود فػر ؽ ذات داللػة إدصػائية ع 
 ر القبل    البعتىل ملصلحة البعتىل.اخ بار )فاف هيل ( بني األفراد ع االخ با

 :بهذه الدرادةعالقة الدرادات السابقة  -11-4-4

اسػػػ ماد البادػػػث مػػػد ن ػػػائج التراسػػػات  األاػػػاث ع مرادػػػا ال علػػػيم االب ػػػتائ   األساسػػػ  )ع احللق ػػػني 
يت ت علػػػػػق األ ىل  الثانيػػػػة(  ال علػػػػيم الثػػػػػانوىل،  ن ػػػػائج دراسػػػػات الطلبػػػػػة املعلةػػػػني ع املسػػػػ وت ارػػػػػامع ،  الػػػػ

مبسػػػ ويات ال منػػػه اريتسػػػ ،  السػػػيةا مػػػد ديػػػث ال صػػػةيم  املػػػيهج  اتبػػػاع األسػػػاليب الدصػػػائية املياسػػػبة 
 ل حتيت مس ويات ال منه اليت يقع فيها الطلبة، مث مقارنة ن ائجها مع ن ائج اثه احلا .

 إجراءات اليحث: -11

 اجملًمع األصلي لليحث وعونًه: -11-1

دصػػػائ  )جم ةػػػع األ ػػػا( الطلبػػػة املعلةػػػني كافػػػة ع السػػػية الرابعػػػة ع كػػػا مػػػد ال علػػػيم يشػػػةا اجمل ةػػػع ال
 (،  هم ذخر دفعة مسجلة مد قبا  زارة الًتبية075(،  ال عليم املم وح   تدهم )679اليظام    تدهم )

لكةػػػاؿ ال  هيػػػا الًتبػػػوىل  احلصػػػوؿ  لػػػى الجػػػازة ع اخ صػػػاص  (UNRWA -  كالػػػة الغػػػوث )األ نػػػر ا
 م  ل(. )معل

 (8) الادمل
 توزع الطلبة في العينة

 الماموع اةناث الذكور معلا الصف

   67  27 31 ال عليم اليظام 
 ال عليم املم وح

 13 69 010 

 UNRWA 36 37 63 األ نر ا
 19 23 07 السوريوف
 069 95 53 النل  اجملةوع
-ذكػػػور -ال علػػػيم املم ػػػوح-يم اليظػػػام ( تػػػوزع الطلبػػػة املعلةػػػني ع  ييػػػة البحػػػث )ال علػػػ0 يبػػػني ارػػػت ؿ)

ف نػػر ا(.  قػػت اخ ػػار البادػػث  ييػػة البحػػث مػػد مجيػػع الطلبػػة املعلةػػني املشػػًتكني  و ػػا  ع  -سػػوريني -إنػػاث
( مػػػد السػػػوريني 19( إنثػػػى،  مػػػيهم )95( ذكػػػرا     )53(  البػػػا    البػػػة، مػػػيهم )069التراسػػػة   ػػػتدهم )

 امل حتة لغوث  تشغيا الفج ني الملسطيييني(. ( ) كالة األممUNRWA( مد )األ نر ا( )63 )
 أدوات اليحث: -11-2

( لل منػػه اريتسػػ  املعػت  امليػػا   امل سػػف  ػػتقه Van Hieleاسػ ختـ البادػػث اخ بػػار )فػاف هيلػػ ( )
 (،  الذىل ف ته 0991ه ع البي ة املصرية  املًتجم إىل اللغة العربية مد قبا )يةود  ميصور ع  اـ ػػػػػػػػػػػػػػ  بات
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 البادث ع البي ة السورية.
 )يف اليوىة املصروة(.   (Van Hiele)إعداد اخًيار )فان هولي(  -11-3

ة إىل اللغػة العربيػة، مث بًتمجػة مقيػاس ال منػه اريتسػ  مػد اللغػة االننلي يػ (0991يةود  ميصػور )قاـ 
دسب )ت سػيف(  ػتؽ املقيػاس باسػ ختاـ فنػرة احملػك الػيت تقػـو  لػى فف االرتبػاط مػع حتصػيا الطلبػة ع 

( معػػػ ة  ػػػد معامػػا  ػػػتؽ مرتمػػػع 1.90مػػادة الرياضػػػيات هػػو احملػػػك،  قػػػت بلغػػت قيةػػػة معامػػػا االرتبػػاط )
يقة ال ج ئة اليصمية، ديث قسػم كةا جرت دسب معاما  بات املقياس بطر  (. 0991يةود  ميصور، )

االخ بار ج فيد  دساب جمةوع الجابات الصحيحة ع األس لة فردية الرتبة، جمةوع الجابػات الصػحيحة 
 ( 0991)يةػػػػػود  ميصػػػػػور، ( اسػػػػػب 1.51ع األسػػػػػ لة ز جيػػػػػة الرتبػػػػػة،   بلغػػػػػت قيةػػػػػة معامػػػػػا الثبػػػػػات )

العلةػػ . كةػػا دسػػب معامػػا االتسػػاؽ  (،  هػػ  مقبولػػة ألغػػراض البحػػث0991( اسػػب )البيػػا، 1.71) 
( 1.36)الػػػػتاخل  مػػػػد خػػػػفؿ تطبيػػػػق قػػػػانوف ارتبػػػػاط )بهسػػػػوف( للػػػػترجات ايػػػػاـ،  قػػػػت را دػػػػت قيةػػػػه بػػػػني

( 1.57 .) 
دسبت معامفت دتيي  بيود املقيػاس ل حتيػت قػترهتا  لػى ال ةييػ  بػني الطلبػة  ذلػك  ػد  ريػق دسػاب 

ت األدىن ألفراد العيية.  قت فريهرت الي ائج  جود فرؽ المرؽ بني م وس  الترجات األ لى  م وس  الترجا
 ذىل داللة إدصائية بني م وسط  اجملةو  ني؛ مما ي كت قترة االخ بار  لى ال ةيي  بني الطلبة.

كةا دسبت معامفت السػهولة لبيػود االخ بػار  فػق )املعادلػة(. ()ص{خ(/صث، ديػث ص    ػتد 
  ػػة.  تبػػني فف البيػػود ع املسػػ ويات األ ىل رػػا معػػامفت الجابػػات الصػػحيحة، خ    ػػتد الجابػػات ايا

سػػهولة ف لػػى،  البيػػود الػػيت جػػاات ع املسػػ ويات اليهائيػػة رػػا معػػامفت سػػهولة فقػػا،  هػػذا ي مػػق مػػع  بيعػػة 
 املقياس  مع فنرة املس ويات.

 يف اليوىة السوروة: (Van Hiele) إعداد اخًيار )فان هولي( -11-4

)فاف هيل ( ع البي ة السورية  قاـ البادػث بعرضػه  لػى  ػتد  اس )اخ بار(مد فجا ت سيف  تؽ مقي
مػد احملنةػػني مػػد ف ضػػاا اري ػػة ال تريسػػية ع قسػػم  امليػاهج   رائػػق ال ػػتريف ع كليػػة الًتبيػػة جبامعػػة دمشػػق 
دة  املوجهني  املترسني االخ صا يني ع الرياضيات مد ذ ىل ايػ ة  النمايػة ع تتريسػها؛  ذلػك لفسػ ما

مد مفدظاهتم  لل  كت مد فف ممردات االخ بار ت ياسب مع مقررات الرياضيات ع امليهاج السورىل.  قت 
 رضه  لى  ييػة اسػ طف ية مػد خػارج  ييػة البحػث مػد الطلبػة معلةػ  الصػل ع مقػرر املمػاهيم اريتسػية 

مسػ وت  لب ػه،  مػػد   رائػق تتريسػها هبػػتؼ كشػل النلةػات غػػه  اضػحة املعػٌت  ال  كػػت مػد تياسػبه مػػع 
فجػػا دسػػاب الػػ مد الػػػفـز لفخ بػػار،  قػػت فجريػػػت تعػػتيفت  ميمػػة جػػتا   لػػػى بعػػض ممػػردات االخ بػػػار 
 ذلػػك ا  ةػػادا   لػػى مفدظػػات احملنةػػني،  قػػت  ضػػع بصػػورته اليهائيػػة ) شػػر  ػػمحات(، دػػتدت دصػػة 

درجػة  ادػتة لنػا  دقيقػة( ل طبيػق االخ بػار. فمػا نظػاـ تقػتير الػترجات فقػت خصصػت 11دراسية كاملة )
( درجػػػة.  فمػػػا 36الخ بػػػار )اإجابػػػة  ػػػحيحة )اسػػػب األ ػػػا(،  بال ػػػا  ف ػػػبد اجملةػػػوع النلػػػ  لػػػترجات 

 (،  لةا  فف 6مد  1اب توزع الطلبة املعلةني  لى مس ويات ال منه اريتس  فقت ل  بقا  ملعيار )ػػػػػػػػػػػػػػدس
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 (.n -0مل ي ةند مد اج ياز املس وت السابق له فىل ) إذا( nامل علم ال شنند فف يصا إىل مس وت  معني)
 تطيوق اخًيار ) فان هولي ( للًفكري اهلنددي: -11-4-1

(. 3100-3101 بػػػق االخ بػػػار  لػػػى ففػػػراد  ييػػػة البحػػػث ع ف اخػػػر المصػػػا األ ؿ للعػػػاـ التراسػػػ  )
علةػػػني ضػػػةد  ػػػححت ف راؽ الجابػػػة با  ةػػػاد درجػػػة  ادػػػتة لنػػػا سػػػ اؿ،   ػػػوال  إىل تصػػػييل الطلبػػػة امل

( كةػػا فسػػلميا.  دسػػب معامػػا  بػػات االخ بػػار بطريقػػة 6مػػد  1مسػػ ويات )فػػاف هيلػػ ( باسػػ ختاـ معيػػار)
 ( بعت تطبيقه ع البحث.1.93،  بلغت قية ه )(Alpha Cronbach))فلما كر نباخ( 

 تصنوف )توزع( الطلية على مسًووات ) فان هولي(: -11-4-2

ا ) شػػر  ػػمحات(،  كػػا مخسػػة بيػػود 36اريتسػػ  مػػد) ي نػػوف اخ بػػار )فػػاف هيلػػ ( لل منػػه -8 ( بيػػت 
 حتتد مس وت  مد مس وياته ايةسة.

 لنا بيت مخف إجابات )خيارات(،   لى امل علم اخ يار إجابة  حيحة  ادتة فق . -0
 (.n-0( مد د ف فف شنر مبس وت) nع مس وت ) امل علم ال شنند فف ينوف -3
( إذا فجػاب بطريقػة  ػحيحة  لػى نسػبة  اب ػة مػد األسػ لة n) (لػ امل علم ع مس وت )فاف هي تو يع -4

  كا املس ويات األدىن ف  األقا. (nع املس وت )
( 1( الذىل يقتـ  ورة م مائلة  د مس وت امل علم، ف  معيار )6( مد)2شنند اس ختاـ معياريد  ) -5
 ػػػػد  ريػػػػق ال خةػػػػني، ف   ( )احملػػػػافل( الػػػػذىل يقلػػػػا فر ػػػػة فف ينػػػػوف املػػػػ علم قػػػػت   ػػػػا إىل املسػػػػ وت6مػػػػد)
 ( ع هذه التراسة.6مد  1( )االتقاف الناما(.  قت اس ختـ معيار )6( مد)6معيار)
 نًائج اليحث وحتلولها ومناقشًها: -12

ملعرفػػة نسػػب تػػػوزع الطلبػػة املعلةػػني ع كػػػا مػػد ال علػػيم اليظػػػام   ال علػػيم املم ػػوح  لػػػى مسػػ ويات )فػػػاف 
( إسػػوة مبعظػػم 6إجابػػات  لػػى األقػػا مػػد ف ػػا  1ث معيار) ػػحة هيلػػ ( لل منػػه اريتسػػ  ا  ةػػت البادػػ

 التراسات األجيبية بعت تمريغ درجات اخ بار)فاف هيل ( لل منه اريتس . 
 نًائج اخًيار الفرضوة األوىل:  -12-1

 ع كا مد ال عليم اليظام   ال عليم املم وح  معلة  الصل نذ المرضية األ ىل  )ال سن لل توزع( الطلبة
 .مس ويات )فاف هيل ( لل منه اريتس   لى

 (0الادمل )
 (5مي  4تعليا مفتول() ةس  معيار  -)تعليا ن امي نتالد توزع مستويات )فان ىيلي(

 %مفتول  %ن امي  المستوى

 3 9 األ ؿ
 00 26 الثاين

 13 25 الثالث
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 29 09 الرابع
 7 3 ايامف

 فاف هيل ( ع ال عليم اليطام  كانت كةا يل  (   ت فف نسب توزع مس ويات ) 3مد ارت ؿ ) 
( %09(  املسػػػػػ وت الرابػػػػػع )%25(  املسػػػػػ وت الثالػػػػػث )%26(  املسػػػػػ وت الثػػػػػاين )%9املسػػػػػ وت األ ؿ )
 لػػى مسػػ ويات )فػػاف  معلةػػ  الصػػل ع ال علػػيم اليظػػام  "ي ػػوزع  لبػػة(،  بال ػػا  %3 املسػػ وت ايػػامف )

 . هيل ( لل منه اريتس "
( فيضا    ت فف نسب توزع مس ويات )فاف هيل ( ع ال عليم املم وح كانت كةا يل    3مد ارت ؿ ) 

(  املسػ وت %29(  املسػ وت الرابػع )%13(  املس وت الثالث )%00(  املس وت الثاين )%3ملس وت األ ؿ )ا
ل ( لل منه ع ال عليم املم وح  لى مس ويات )فاف هي معلة  الصل "ي وزع  لبة(،   بال ا  %7ايامف )
 . اريتس "

إف املقارنة األ لية ليسػب تػوزع مسػ ويات )فػاف هيلػ ( بػني ال علػيم اليظػام   ال علػيم املم ػوح تبػني  جػود 
اخػػ فؼ ريػػاهرىل بييهةػػا )فىل تػػرفض المرضػػية األ ىل(،  لنػػد تقصػػ  االخػػ فؼ بشػػنا إدصػػائ  نظػػام  

 سي م مد خفؿ المرضيات القادمة.
 عليق  لى االخ فؼ األ   ملصلحة الطلبػة املعلةػني ع ال علػيم املم ػوح، إذ   لى فىل داؿ ال بت مد ال

إنػػه نػػػاتج  لػػػى األغلػػب مػػػد كػػػوف الطلبػػػة املعلةػػني ع ال علػػػيم املم ػػػوح شنلنػػػوف خػػ ة تتريسػػػية سػػػابقة ) هػػػ  
  مسػػ ةرة خػػفؿ إكةػػاؿ دراسػػ هم ارامعيػػة، لنػػوهنم موفػػتيد(، لػػفؼ الطلبػػة املعلةػػني ع ال علػػيم اليظػػام

 الذيد يي ظر ف خترجهم قبا ممارسة مهية ال عليم.
( دوؿ "مس ويات ال منه اريتس  لتت الطفب 3110 ت مق ن ائج التراسة مع ن ائج دراسة دسد )

املعلةػني )اخ صػاص رياضػػيات( بنليػة الًتبيػػة ب سػيوط ع ضػػوا دنػوذج فػػاف هيلػ "، إذ فريهػػرت تػوزع الطلبػػة 
تين فداا الطفب  لى مس ويات ال منه مد الثالػث إىل ايػامف. كةػا املعلةني  لى مس ويات  لى رغم ت
( دػػوؿ " رائػػػق ال منػػػه اريتسػػ   يػػػت مخسػػػة  (Henderson,1988ت مػػق مػػػع ن ػػائج دراسػػػة هيترسػػػوف

ال منػػػه  مترسػػػني لرياضػػػيات املردلػػػة الثانويػػػة قبػػػا ايتمػػػة  اسػػػ ختامها ع تعلػػػيم اريتسػػػة"، الػػػيت بييػػػت فف
لرياضيات قبا ايتمة كاف م ما تا ؛ إذ   ا فدت املترسني إىل املس وت الثاين )لمػاف اريتس   يت مترس ا

هيلػػػ (،    ػػػا ذخػػػر إىل املسػػػ وت الثالػػػث،    ػػػا ا يػػػاف ميهةػػػا إىل املسػػػ وت الرابػػػع،    ػػػا ايػػػامف إىل 
 املس وت ايامف.

( ع البي ػػػة العربيػػػة 3119(  نصػػػور )0991 ت مػػػق هػػػذه الي ػػػائج فيضػػػا  نسػػػبيا  مػػػع ن ػػػائج دراسػػػيت البيّػػػا )
( ع املس وت الثانوىل Senk,1989(. كةا ت مق نسبيا  مع دراسة سييك )1مد  2) لةا  فف معيارذنا كاف 

( (Shaughnesy and Burger,1985(،  إىل دػػت مػا مػػع دراسػػة شوجيسػػ   برجػر 6مػػد  1)مبعيػار 
ليات تمنه الطفب ع اريتسة. اليت فريهرت فف املس ويات األ ؿ   الثاين   الثالث لماف هيل  تصل  ة
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( الػػػيت بييػػػت فف غالبيػػػة ال فمػػػذة ع Chaiyasang, 1987 ت مػػق فيضػػػا  نسػػػبيا  مػػػع دراسػػة شػػػايا سػػػانغ )
الصػػموؼ مػػد السػػادس دػػىت ال اسػػع كػػانوا ضػػةد مسػػ ويات فػػاف هيلػػ .  ت مػػق فيضػػا  بشػػنا مػػا مػػع ن ػػائج 

لطلبػػػة ع الصػػػموؼ كػػػانوا ضػػػةد الػػػيت فريهػػػرت فف معظػػػم ا  (Lorry,1987)دراسػػػات كػػػا مػػػد  لػػػورىل
مػػد  لبػػة املترسػػة  %02الػػيت بييػػت فف  (Mayberry, 1981) مسػػ ويات فػػاف هيلػػ  لل منػػه،  ميبػػهىل
فقػ    ػلوا إىل املسػ وت  %07  ػا إىل املسػ وت الثػاين،   %71الثانوية مل يصا إىل املس وت األ ؿ،  فف 

 بييت فف  توزيع الطلبة  لى مس ويات فاف ( اليت(Crowley, 1989الثالث، كةا ت مق مع دراسة كرا   
 هيل  اليرتب  بالسد  ال بالصل التراس .

 نًائج اخًيار الفرضوة الٌانوة:    -12-2

ال يوجت فرؽ ذ  داللة إدصائية بني م وسطػ  درجات الطلبة معلة  الصػل ع  نص الفرضية الثانية:
لػػػػ ( لل منػػػه اريتسػػػػ   لػػػػى مسػػػػ وت اجملةػػػػو  ني ال علػػػيم اليظػػػػام   ال علػػػػيم املم ػػػػوح  لػػػى اخ بػػػػار )فػػػػاف هي

 إناث(. -ذكور(  كذلك )إناث -النلي ني،   لى مس وت )ذكور
( 3.031(،   قيةة )ت(  )1.119(  يت مس وت التاللة )2.190( قيةة )ت(  )2يبني ارت ؿ )

ت (،  مسػػ ويا1.119(  يػػت مسػػ وت التاللػػة )3.219(،  قيةػػة )ت(  )1.119 يػػت مسػػ وت التاللػػة )
(؛ ممػػا يػػ دىل إىل رفػػض المرضػػية الثانيػػة، فىل إنػػه 1.10(  كػػذلك )1.16التاللػػة هػػذه مجيعهػػا ف ػػغر مػػد )

يوجػػت فػػرؽ ذ  داللػػة إدصػػائية بػػني م وسطػػػ  درجػػات الطلبػػة معلةػػ  الصػػل ع ال علػػيم اليظػػام   ال علػػيم 
 -  مسػػ وت )ذكػػور املم ػػوح  لػػى اخ بػػار )فػػاف هيلػػ ( لل منػػه اريتسػػ   لػػى مسػػ وت اجملةػػو  ني النلي ػػني

 إناث(. -ذكور(  كذلك )إناث
  (3الادمل)

 التعليا الن امي )كلها سوريون( مالتعليا المفتول )سوريون+ ديمة )ت( مما يتعل.  ها إخصاليا  للفرئ  يي ماموعتي
) إناث( م يي ماموعتي التعليا الن امي  م يي ماموعتي التعليا الن امي )ذكور( مالتعليا المفتول )ذكور(  منرما(

 مالتعليا المفتول )إناث(

 العدد العينة
 

المتوسط 
 الةسا ي

 اننةراف
 المعيار 

ديمة )ت( 
t)) 

درلة 
 الةرية

مستوى 
 الدنلة

 1.036 07.066 010 )سوريوف{ف نر ا( ال عليم املم وح 1.119 065 2.190 2.301 06.202 67 ال عليم اليظام )كلهم سوريوف(
 1.139 07.196 13 ال عليم املم وح)ذكور( 1.119 51 3.031 2.000 06.002 31 ()ذكور ال عليم اليظام 
 1.055 07.306 69 )إناث( ال عليم املم وح 1.119 91 3.219 2.213 06.102 27 )إناث( ال عليم اليظام 

ملعلةني ع ال عليم ( لى الطلبة ا سوريني{ف نر ا يشه ذلك إىل تموؽ الطلبة املعلةني ع ال عليم املم وح )
.  شنند إناث(( -ذكور(  كذلك )إناث -) لى مس وت اجملةو  ني النلي ني   لى مس وت )ذكور اليظام 
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( شنلنوف ايػ ة ال عليةيػة املسػ ةرة سوريني{ف نر افف يع ت ذلك إىل كوف الطلبة املعلةني ع ال عليم املم وح )
سػػػ  يوميػػػا  )مبػػػا فيهػػػا الرياضػػػيات( إىل جانػػػب دراسػػػ هم ألهنػػػم شنارسػػػوف تػػػتريف معظػػػم مػػػواد ال علػػػيم األسا

 ارامعية.
 نًائج اخًيار الفرضوة الٌالٌة: -12-3

ال يوجػػػت فػػػرؽ ذ  داللػػػة إدصػػػائية بػػػني م وسطػػػػ  درجػػػات الطلبػػػة السػػػوريني ع  نيييص الفرضيييية الثالثييية:
 ل منه اريتس . ال عليم اليظام    لبة )األ نر ا( )ع ال عليم املم وح( لى اخ بار )فاف هيل ( ل

( 1.16(،  هػو ف ػغر مػد )1.111(  يػت مسػ وت التاللػة )2.997( قيةػة )ت(  )1يبني ارػت ؿ )
(؛ مما ي دىل إىل رفض المرضية الثالثة، فىل إنه يوجت فرؽ ذ  داللة إدصائية بػني م وسطػػ  1.10 كذلك )

لػػيم املم ػػوح(  لػػى اخ بػػار فػػاف هيلػػ  درجػػات الطلبػػة السػػوريني ع ال علػػيم اليظػػام    لبػػة )األ نػػر ا( )ع ال ع
 لل منه اريتس . 

 (4الادمل)
 ديمة )ت( مما يتعل.  ها إخصاليا  للفرئ  يي ماموعتي

 التعليا الن امي )كلها سوريون( مالتعليا المفتول )سوريون+ منرما(

المتوسط  العدد العينة
 الةسا ي

 اننةراف
 المعيار 

ديمة 
 ((t)ت( 

درلة 
 الةرية

مستوى 
 لةالدن

 UNRWA   63 09.320 1.375))ف نر ا()  ال عليم املم وح 1.111 017 2.997 2.301 06.202 67 ال عليم اليظام )سوريوف(
 لى الطلبة املعلةػني ع  UNRWA))ف نر ا()  يشه ذلك إىل تموؽ الطلبة املعلةني ع ال عليم املم وح

   UNRWA))ف نػر ا()لبة  املعلةػني ع ال علػيم املم ػوح ال عليم اليظام .  شنند فف يع ت ذلك إىل كوف الط
شنلنػػػوف ايػػػػ ة ال عليةيػػػة املسػػػػ ةرة ألهنػػػم شنارسػػػػوف تػػػتريف معظػػػػم مػػػواد ال علػػػػيم األساسػػػ  يوميػػػػا  )مبػػػا فيهػػػػا 
الرياضػيات( إىل جانػػب دراسػػ هم ارامعيػػة، كةػػا شننػػد إرجػػاع ذلػػك إىل فف معلةػػني  مترسػػني ع )األ نػػر ا( 

ةليػػا   مسػػ ةرا  مػػد قبػػا )األ نػػر ا(، كةػا فف اسػػ مادهتم مػػد ال ػػتريب ف يػػاا ايتمػػة يػػتخا ع يػتربوف تػػتريبا   
تقػػوشنهم الػػورييم .  لةػػا  بػػ ف  لبػػة ال علػػيم اليظػػام  ) هػػم قبػػا ايتمػػة فقػػ  دػػىت اوف( لػػيف لػػتيهم سػػوت 

 بعض اي ة ال تريسية مد خفؿ الًتبية العةلية. 
 : نًائج اخًيار الفرضوة الرابعة -12-4

ال يوجت فرؽ ذ  داللة إدصائية بني م وسطػ  درجات الطلبة السوريني )مم وح(  نص الفرضية الرا عة:
   لبة )األ نر ا( )ع ال عليم املم وح(  لى اخ بار فاف هيل  لل منه اريتس .

( 1.16(،  هػو ف ػغر مػد )1.119(  يػت مسػ وت التاللػة )3.777( قيةػة )ت(  )6يبني ارػت ؿ )
مما ي دىل إىل رفػض المرضػية الرابعػة، فىل إنػه يوجػت فػرؽ ذ  داللػة إدصػائية بػني م وسطػػ  (؛1.10) كذلك

 اريتس   لبة)األ نر ا()ع ال عليم املم وح(  لى اخ بار فاف هيل  لل منه )مم وح(درجات الطلبة السوريني
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 (5الادمل)
 ديمة )ت( مما يتعل.  ها إخصاليا  للفرئ  يي ماموعتي

 تول )سوريون( مالتعليا المفتول )سوريون+ منرما(التعليا المف

المتوسط  العدد العينة
 الةسا ي

 اننةراف
 المعيار 

ديمة 
 ((t)ت( 

درلة 
 الةرية

مستوى 
 الدنلة

 UNRWA   63 09.320 1.375))ف نر ا() ال عليم املم وح 1.119 99 3.777 2.613 05.179 19 )سوريوف( ال عليم املم وح
 لى الطلبة املعلةني ع  UNRWA)) )ف نر ا(  تموؽ الطلبة املعلةني ع ال عليم املم وح يشه ذلك إىل

  لى الرغم مد فف  يا ر كل ا اجملةو  ني شنلنوف اي ة ال عليةية املس ةرة ألهنم  ال عليم املم وح )سوريني(.
 جانب دراس هم ارامعية تبقى شنارسوف تتريف معظم مواد ال عليم األساس  يوميا  )مبا فيها الرياضيات( إىل

ف يػػاا ايتمػػة ع املسػػ ل مات   سػػائا االتصػػاؿ ال عليةيػػة امل ػػوافرة  يػػت مػػتارس )األ نػػر ا(  تػػتريب املعلةػػني 
)الذىل يتخا ع تقوشنهم الورييم ( دا ةا  رم ع  لى املتارس احلنومية اليظامية اليت ال ي ترب فيها غالبػا  

  ينوف م  را ، لنونه ال يتخا ع الًتفيع الورييم  للةعلم.     لى حنو جّتىل،  إف ل فإنه ال
 نًائج اخًيار الفرضوة اخلامسة: -12-5

ال يوجػػت فػرؽ ذ  داللػػة إدصػائية بػػني م وسطػػػ  درجػات الطلبػػة السػػوريني ع  نيص الفرضييية الاامسيية:
 لل منه اريتس . ال عليم اليظام   الطلبة السوريني ع ال عليم املم وح  لى اخ بار )فاف هيل ( 

 (6الادمل)
 ديمة )ت( مما يتعل.  ها إخصاليا  للفرئ  يي ماموعتي

 التعليا الن امي )كلها سوريون( مالتعليا المفتول )سوريون(

 العدد العينة
 

المتوسط 
 الةسا ي

 اننةراف
 المعيار 

ديمة 
 ((t)ت( 

درلة 
 الةرية

مستوى 
 الدنلة

 2.613 05.179 19 )سوريوف( ال عليم املم وح 1.176 011 0.055 2.301 06.202 67 )سوريوف( ال عليم اليظام 
( 1.16(،  هػػو فكػػ  مػػد )1.176(  يػػت مسػػ وت التاللػػة )0.005( قيةػػة )ت(  )5يبػػني ارػػت ؿ )

(؛ ممػػػػا يػػػػ دىل إىل قبػػػػوؿ المرضػػػػية الرابعػػػػة، فىل إنػػػػه ال يوجػػػػت فػػػػرؽ ذ  داللػػػػة إدصػػػػائية بػػػػني 1.10 كػػػػذلك )
بة السوريني ع ال عليم اليظام   الطلبة السوريني ع ال عليم املم وح  لى اخ بار )فاف م وسطػ  درجات الطل

ريػاهرىل  )ألف  )سػوريني(   لى الرغم مد تمػوؽ الطلبػة املعلةػني ع ال علػيم املم ػوحهيل ( لل منه اريتس . 
لػػػػه داللػػػػة  (  لػػػػى الطلبػػػػة املعلةػػػػني ع ال علػػػػيم اليظػػػػام  )سػػػػوريني( فلػػػػيف06.202فكػػػػ  مػػػػد  05.179

)سػػػوريني(  إدصػػائية.  شننػػد فف يعػػػ ت هػػذا ال مػػوؽ الظػػػاهرىل إىل كػػوف الطلبػػة  املعلةػػػني ع ال علػػيم املم ػػوح 
شنلنوف خ ة تعليةية فك  مد فمثارم السوريني ع ال عليم اليظام )غه املةارسني لل تريف(؛ ألهنم شنارسوف 

 وميا  )مبا فيها الرياضيات( إىل جانب دراس هم ارامعية. لنيه مد م مواد ال عليم األساس  يػػػػػػػػػػػػػػػتتريف معظ
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 املفدل فهنم فقا جتية مد فقراهنم ع )األ نر ا(.   
 نًائج اخًيار الفرضوة الساددة: -12-6

ال يوجت فرؽ ذ  داللة إدصائية بني م وسطػ  درجػات الػذكور  النػاث  لػى نص الفرضية السادسة: 
  منه اريتس  ع كا مد جمةو يت ال عليم اليظام   ال عليم املم وح.اخ بار )فاف هيل ( لل
( 1.016(،   قيةة )ت(  )1.726(  يت مس وت التاللة )1.211( قيةة )ت(  )7يبني ارت ؿ )

(؛ ممػػا يػػ دىل 1.10(  كػػذلك )1.16((،  كػػف مسػػ وي  التاللػػة فكػػ  مػػد )1.979 يػػت مسػػ وت التاللػػة )
، فىل ال يوجػػت فػػرؽ ذ  داللػػة إدصػػائية بػػني م وسطػػػ  درجػػات الػػذكور  النػػاث إىل قبػوؿ المرضػػية السادسػػة

     لى اخ بار )فاف هيل ( لل منه اريتس  ع كا مد جمةو يت ال عليم اليظام   ال عليم املم وح.
 (7الادمل)

ا الن امي)إناث(ب ديمة )ت( مما يتعل.  ها إخصاليا  للفرئ  يي متوسطي ماموعتي التعليا الن امي )ذكور( مالتعلي
 م يي متوسطي ماموعتي التعليا المفتول )ذكور( مالتعليا المفتول )إناث(

المتوسط  العدد العينة
 الةسا ي

 اننةراف
درلة  ((tديمة )ت(  المعيار 

 الةرية
مستوى 
 الدنلة

 2.213 06.102 27 )إناث( ال عليم اليظام  1.726 66 1.211 2.000 06.002 31 )ذكور( ال عليم اليظام 
 1.055 07.306 69 )إناث( ال عليم املم وح 1.979 99 1.016 1.139 07.196 13 )ذكور( ال عليم املم وح

ال علػيم اليظػام  قػت تلقػوا تعليةػا   شنند فف يع ت ذلك إىل كوف الذكور  النػاث مػد الطلبػة املعلةػني ع 
ال علػػػيم ذكور  النػػػاث مػػػد الطلبػػػة املعلةػػػني ع  يػػػت الػػػمودػػػتا  )مػػػع فػػػر ؽ فرديػػػة بسػػػيطة(،   كػػػذلك األمػػػر 

 املم وح،  كا جمةو ة اسب برناجمها  بعا .
( ع ارةهوريػة العربيػة السػورية،  يوسسػنني 3119 ت مق هذه الي يجة مع ن ائج دراسة كا مػد نصػور)

(Usiskin, 1982) .ع الواليات امل حتة األمرينية 
 مناقشة النًائج: -12-7

مسػػ ويات ال منػػه اريتسػػ ،  ذكرهتػػا سػػييك  ف هيلػػ ( مخسػػة مسػػ ويات م  ابعػػة تػػت ىف جػػت ) يػػائ  فػػا
(Senk ,1989,309 ه  "ال ةيي ، ال حليا، الًتتيب، االسػ ي اج، ال ػتقيق ف  التقػة البالغػة".  تبػتف مػد  )

يػػػػاـ دتييػػػ  األشػػػناؿ، مث حتتيػػػػت خصائصػػػها  إدراؾ العفقػػػػات فيةػػػا بييهػػػػا دػػػىت الو ػػػػوؿ إىل االسػػػ ي اج  الق
 بال اهني امليطقية.

معلةػ  الصػل ع كػا مػد ال علػيم اليظػام    تيا ؿ هذا البحث متت تػوزع هػذه املسػ ويات  يػت الطلبػة
معلةػػ   الطلبػػة فريهػػرت الي ػػائج فف مسػػ ويات )فػػاف هيلػػ ( لل منػػه اريتسػػ  ت ػػوزع  يػػت  ، ال علػػيم املم ػػوح

م  كانػػػت ع مػػػد الطلبػػػة املعلةػػػني ع ال علػػػيم اليظػػػاالصػػػل ع ال علػػػيم املم ػػػوح،  قػػػت تبػػػني فف اليسػػػبة العليػػػا 
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(، ع دػني  %09يهم   لت إىل املس وت الرابػع )(،  نسبة جيتة م%25(  الثالث )%26املس ويني الثاين )
كانػػػت اليسػػػبة العليػػػا مػػػد الطلبػػػة املعلةػػػني ع ال علػػػيم املم ػػػوح )الػػػذيد شنلنػػػوف خلميػػػة تتريسػػػية مسػػػ ةرة ( ع 

(، 6مد  2(،  هذا ي مق نسبيا  مع التراسات العربية )ضةد معيار %29(  الرابع )%13س ويني الثالث )امل
 ( كةا ه  احلاؿ ع هذه التراسة. 6مد  1 مع التراسات األجيبية )مبعيار 

فرؽ ذىل داللة إدصائية بني م وسطػ  درجات الطلبة معلة  الصل ع   فريهرت ن ائج البحث  جود 
 ػػػػوح  لػػػى اخ بػػػػار )فػػػػاف هيلػػػػ ( لل منػػػه اريتسػػػػ   لػػػػى مسػػػػ وت اجملةػػػػو  ني ال علػػػيم اليظػػػػام   ال علػػػػيم املم

إنػاث( ملصػلحة  لبػة ال علػيم املم ػوح )ف ػحاب  -ذكػور(  كػذلك )إنػاث -النلي ني،   لى مس وت )ذكػور
ايػػػ ة ال تريسػػػية املسػػػ ةرة(،  هػػػذا ميطقػػػ ،  السػػػيةا فهنػػػم مسػػػ ةر ف ع ممارسػػػة ال ػػػتريف ع الوقػػػت الػػػذىل 

  التراسة.ي ابعوف فيه 
 فريهػػرت فيضػػا   جػػود فػػرؽ ذىل داللػػة إدصػػائية بػػني م وسطػػػ  درجػػات الطلبػػة املعلةػػني السػػوريني   لبػػة 
)األ نر ا( ع ال عليم املم وح  لى اخ بار )فاف هيل ( لل منه اريتس  ملصػلحة  لبػة )األ نػر ا(.  هيػا البػت 

ا الفج ػػػػػػػني الملسػػػػػػػطيييني)األ نر ا(  كالػػػػػػػة األمػػػػػػػم امل حػػػػػػػتة لغا ػػػػػػػة  تشػػػػػػػغي مػػػػػػػد ال يويػػػػػػػه إىل فف مػػػػػػػتارس
(UNRWA ت ة ػػع بإمنانػػات ماديػػة  تػػوافر  سػػائا اتصػػاؿ تعليةيػػة  إقامػػة الػػت رات ال تريبيػػة املػػ  رة ع )

 هذا ال زنصا ع ال عليم اليظام  الػذىل ال  تقوشنهم الورييم  فكثر مد املتارس احلنومية اليظامية األخرت،
 ف ل فإنه ال ينوف م  را ، لنونه ال يتخا ع الًتفيع الورييم  للةعلم.  ي ترب فيه غالبا   لى حنو جّتىل،  إ

كةا فريهرت ن ائج البحث  تـ  جود فرؽ ذىل داللة إدصائية بػني م وسطػػ  درجػات الطلبػة املعلةػني   
نه السوريني ع ال عليم اليظام    الطلبة املعلةني السوريني ع ال عليم املم وح  لى اخ بار )فاف هيل ( لل م

اريتس ،  املمًتض فهنم شنلنوف خ ة تتريسية فك ،  هذا يع   د جتية فك  لتت  لبة ال عليم اليظام  
  الذيد ال شنلنوف خ ة ع ال تريف لوال ممارس هم بعض الًتبية العةلية.

 كذلك فريهرت الي ائج  تـ  جود فرؽ ذىل داللة إدصائية بني م وسطػ  درجات الذكور  الناث  لى 
اخ بار )فاف هيل ( لل منه اريتس  ع اجملةو ة النلية  ع كا مد ال عليم اليظام   ال عليم املم وح،  هذا 

 ي ياسب مع ن ائج التراسات العاملية بوجه  اـ.
 فخػػها  فػػإف القيةػػة العلةيػػة لي ػػائج البحػػث  فذني هػػا ع تطػػوير دقػػا املعرفػػة شننػػد فف تظهػػر مػػد خػػػفؿ 

سػػػ وياته املخ لمػػػة مػػػد قبػػػا املعلةػػػني  املترسػػػني  املػػػربني، ممػػػا شنّنػػػيهم مػػػد تصػػػةيم تصػػػييل )فػػػاف هيلػػػ ( مب
اسػػػًتاتيجيات تتريسػػػية غييػػػة  م يو ػػػة  مسػػػ وداة مػػػد ر ح ال صػػػييل ل ػػػتريف مقػػػررات اريتسػػػة )اقائقهػػػا 
 مهاراهتا  مماهيةها  مبادئها  دا مسػائلها(، كةػا شننػد االسػ مادة مػد هػذا ال صػييل  لػى حنػو  اسػع ع 

  ةلية ال قوًن مبخ لل فنوا ه، داخا غرفة الصل  خارجها. 
 مقرتحات اليحث وتوصواته:  -12-8

ممػػػا تقػػػتـ تّ ضػػػد ضػػػػر رة تيةيػػػة ال منػػػه اريتسػػػ  )مبسػػػػ وياته املخ لمػػػة(، بو ػػػمه هػػػػتفا   -80-8-8
فػاف  فساسيا  ع تتريف اريتسة؛ لذلك البت مػد مسػا تة يططػ  امليػاهج التراسػية  لػى تعػّرؼ مسػ ويات
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هيلػػ  ل يةيػػػة  ال منػػه اريتسػػػ   األنشػػػطة الفزمػػة لػػػذلك لنػػ  تصػػػةم امليػػػاهج ع ضػػوئها،  ضػػػر رة ت  يػػػت 
املعلةني ل ات ال علػيم السػيةا بنػا مسػ وت  مػد مسػ ويات ال منػه ممػا ي ػيد رػم المر ػة ع توجيػه الطلبػة 

  إرشادهم.
 كا املرادا التراسية، السيةا ( ع6خيارات  لى األقا مد  1اس ختاـ معيار ) حة  -80-8-0

 ع املس وت ارامع .
تو يػػة مترسػػ  الرياضػػيات )ف يػػاا ايتمػػة  قبلهػػا( باليةػػاذج ال عليةيػػة املخ لمػػة  السػػيةا   -80-8-3
مرادػػا تعلةهػػا، ايػػث شننػػد اخ يػػار الطرائػػق المعالػػة ل ػػتريف اريتسػػة  توجيػػه كػػا  -خصائصػػها-مسػػ وياهتا

 م علم اسب مس وت تمنهه.
 قت د رات تتريبية للعاملني مبراك  البحوث الًتبويػة ع جمػاؿ الرياضػيات لل ػتريف  لػى   -80-8-4

 كيمية  ضع األس لة  لى حنو ي مق مع املبادت ال عليةية )لماف هيل (.
إ تاد  رش  ةا ل تريب املترسني  لى تطبيق دنوذج )فاف هيل ( لل منػه اريتسػ  ع  -80-8-5

 املرادا ال عليةّية.تتريف اريتسة جبةيع 
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