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 الملخص
 التفكير اليندسي في موضوع االقترانات ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي مستويات

( 671. تكونت عينة الدراسة من )المثمثية لدى طمبة الرياضيات في جامعة الزيتونة األردنية
طالبا وطالبة من طمبة قسم الرياضيات في جامعة الزيتونة موزعين عمى السنوات الدراسية 

المثمثية  االقتراناتمتعمق بمفاىيم  راختبابناء ب قام الباحث ولتحقيق أىداف الدراسة  األربعة.
" وفق المستويات األربعة األولى لنظرية  االختبارىذا  بنيو  ) جاس، جتاس، ظاس(، الثالثة

  .فان ىيل"
أوضحت نتائج الدراسة إلى وجود اختالف ذي داللة إحصائية في أداء الطمبة 

، إذ تبين أن أداء الطمبة عمى مفيوم ) جاس( كان المثمثي االقترانالمعممين باختالف مفيوم 
ذي  اختالفأفضل من أدائيم عمى مفيومي ) جتاس و ظاس(.كما أشارت النتائج إلى وجود 

لصالح طمبة السنة  االختالفداللة إحصائية باختالف مستوى السنة الدراسية وكان ىذا 
مقابل أداء طمبة السنة األولى  الرابعة مقابل السنوات األخرى، ولصالح طمبة السنة الثالثة
كان لصالح مستويات  االختباروالثانية.وأخيرا أوضحت النتائج الى أن أداء الطمبة عمى 

التفكير اليندسي الدنيا مقابل مستويات التفكير اليندسي العميا. وقد أوصت الدراسة بضرورة 
عدم االقتصار عمى المثمثية و  االقتراناتمراعاة المنظور اليندسي خالل تدريس موضوع 

المنظور الجبري فقط. وضرورة اإلفادة من نظرية فان ىيل في تطوير تعمم الطمبة لممواضيع 
وأخيرا أوصت الدراسة بأىمية إعطاء دور أكبر  اليندسية عمى المستويين الجامعي والمدرسي.

ت العممية ذلك عمى الكميا اقتصارلكميات العموم التربوية في إعداد معممي الرياضيات وعدم 
 كما ىو الحال في األردن حاليا.

 ىيل، معممو الرياضيات.نظرية فان  :الكممات المفتاحية
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Abstract 

This study aims at investigating levels of geometric thinking with regards 

to trigonometric functions by mathematics students at Al-Zaytoonah University  

of Jordan. The sample of study consisted of 175 math students at Al-Zaytoonah 

University from the four undergraduate levels of study. For the purpose of the 

study a test was constructed dealing with the three trigonometric functions 

(sine, cosine and tan). This study has been formulated to measure levels of 

trigonometric understanding as described by Van Hiele: 

The results of the study have shown that there is a statistically significant 

difference in the performance of student-teachers, depending on different 

understanding of trigonometric functions. Thus the results show that the 

student performance regarding (sin) was superior to (cosine and tan). The 

results of the study also showed there are statistically significant differences 

related to year of study, giving fourth year students an advantage over the other 

three years, and giving third year students an advantage over the first year and 

second year students. Finally the results of overall performance favored lower 

level geometric thinking as opposed to higher level thinking. The study has 

recommended taking into consideration geometric understanding and not 

limiting itself to Algebraic understanding. It also recommended making use of 

Van Hale theory of developing student learning of geometric concepts at the 

school and university levels. Finally, the study has recommended allocating a 

larger role to faculties of education in preparing math teachers, and not limiting 

this function to science schools, as is the case now. 

 

Keywords: Van Hiele’s theory, mathematics teachers 
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:المقدمة والخلفية النظرية  
الطمبة وىي تساعد ، ساسيةألوأحد مكوناتيا االرياضيات من فروع  افرعتعد اليندسة 

دراكيم إعممية  منوتنمي لدييم الحس المكاني، وتطور عمى فيم العالم المحيط بيم 
وقد أكدت الوثائق العالمية  في واقع حياتيم اليومية. المادية الجساماو  شكالألا خصائصل

عمى أىمية تطوير تعمم   (NCTM)مريكي لمعممي الرياضياتألالصادرة من المجمس الوطني ا
اتيا، ال اليندسية، وتحميل سمشكأليندسة، من خالل تنمية مقدرتيم عمى تصنيف المالطمبة 

وحظي  . (NCTM,2000, P.61)شكالألىذه ادراك الروابط والعالقات المتبادلة بين ا  و 
تفعيل  عمى ىممن خالل تركيز  موضوع اليندسة باىتمام واسع من قبل مطوري المناىج،

فيزىم عمى استخدام وتح، ةاليندسيلممواضيع خالل دراستيم ميارات التقصي لدى الطمبة 
) اليندسية  لألشكالالمميزة صائص خال وتحميل كأداة فاعمة في استكشاف التمثيالت البصرية

 (.4162نمراوي، 
المرحمتين  في موضوع اليندسة ل دراسة الطمبةلى أىمية إدب التربوي أليشير ا

التي لى عدد من المسوغات والمبررات إوأشار الباحثون والمختصون  ،المدرسية والجامعية
ن الموضوعات اليندسية تظير في أالى  (Battista,2007)شار باتيستا أ فقد، ذلكتدعم 

  يديجارنت المواقف الحياتية المحيطة بحياة الناس اليومية، بينما أكدو أغمب أألماكن 
(Dejarnette,2018)  أن اليندسة تعتبر متطمبا ميما لممساقات الرياضية والعممية

اليندسة ن أ (Meng & Sam, 2013) منج وسام أوضحو ، في المرحمة الجامعية المتقدمة
وتذوق  فنون العمارة   ستشعارٱفراد، وتساعدىم عمى ألتسيم في تطوير الحس الجمالي لدى ا

 بين ذإمر عند ذلك أل. وال يقتصر االتي تظير جمية في أغمب  المدن العالمية
فمكية متعمقة بحركة بعمم الفيزياء وليا تطبيقات  ترتبط اليندسة  ( أن 4162)النمراوي
 والنجوم.الكواكب 

ليات  لتطوير تعميم أوتبعا لذلك انشغل العديد من الباحثين التربويين في البحث عن 
فيو يرى  (van Hiele)اليندسة وتعمميا. ومن أشير الباحثين في ىذا الشأن " فان ىيل" 

الطمبة  خالل تعمميم لميندسة تعود الى عرض المعممين  أن اغمب الصعوبات التي يواجييا
موضوعات ىندسية   لممفاىيم اليندسية بطريقة ال تناسب قدرات طمبتيم العقمية، مثل عرضيم

، ما يجعل عممية التدريس غير فعالةأعمى من المستوى الفعمي لطمبتيم، مري في مستوى تفكي
سمبية نحو  تجاىاتٱ، وقد يؤدي ذلك الى نمو مولد عند الطمبة الشك في قدرتيم عمى التعموي
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سباب دفعت " فان ىيل " لمتعمق بدراسة ألن ىذه اإ .(Van Hiel,1999) تعمم اليندسة
تعمميم لميندسة، وأمضى عقودا يبحث  صعوبات التي يعاني منيا الطمبة خاللالمشكالت وال

مستويات  ةيتكون من خمسقترح نموذجا لتعميم وتعمم اليندسة لى أن اإمر، األفي ىذا 
 ىتماماإنجاز إل وقد القى ىذا ا متتابعة تمثل التدرج في تطور التفكير اليندسي لدى المتعممين.

من اليولندية الى  "فان ىيل" عمال أترجمة  تتمكبيرا من قبل الباحثين والتربويين، و 
جاء العالم نأم(، حيث قام الباحثون في شتى 6117)نجميزية في أواخر الثمانينيات إل ا

اليندسة  مادة ىذا الرجل في سمٱرتبط اوبذلك  مدى فاعميتو. اختباربتجريب ىذا النموذج و 
ن ىذه الدراسة تعمل عمى تسميط الضوء عمى مستويات إ. وتبعا لما سبق فوكيفية تدريسيا

  المثمثية االقترانات ىو التفكير اليندسي لدى طمبة الرياضيات في موضوع ىام
 مموالطمبة من صعوبات في تع يعانيما  غالباو ظاس( )جاس، جتاس، 

(Dejarnette, 2018; Demir, 2012; Weper, 2005) . 
 لبشك تدرسثم ساسية ألفي المرحمة ا المدارس لطمبةس تدر المثمثية  االقتراناتن إ

ساسية يتم التركيز عمى معالجة ىذا ألففي بداية المرحمة ا .أعمق في المرحمة الثانوية
وفي نياية  عمى) المثمث القائم(، باالعتماد من خالل عرضو عمى شكل نسب عددية الموضوع
ثم في المرحمة الثانوية يتم عرضو   ساسية يتم عرضو باستخدام ) دائرة الوحدة(الالمرحمة ا

في طمبة لم ساسية ألالمثمثية من الركائز ا االقتراناتويعد موضوع  .من خالل ) الرسم البياني(
 كثير من المساقات ، فيذا الموضوع يظير في (Dejarnette, 2018)امعيةالمرحمة الج
 الجامعية 

التطبيقات  ،تكامل، المعادالت التفاضمية العادية والجزئيةالتفاضل و ال) 
الرياضيات طمبة بمدى امتالك  امتعمقىذا الشأن  في . ويبقى السؤال الكبير...الخ(الرياضية

 ولعل ىذه المثمثية، االقتراناتلمستويات التفكير اليندسي في موضوع  في المستوى الجامعي
، وتؤىميم الن يكونوا معممين م تعمم المساقات الرياضية المختمفةتسيل عميي المستويات

ة البحثية، من خالل ملمشكٱومن ىنا ارتأى الباحث الخوض في ىذه  محترفين مستقبال.
يتم التركيز عمى التفكير نموذج فان ىيل بحيث المثمثية وفق  االقتراناتبموضوع البحث 

بعيدا عن العمميات الجبرية والحسابية التي تتمحور  -المثمثية  االقترانات -اليندسي في 
 . (Marchi, 2012) حوليا أغمب الطرق التقميدية
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 االقتراناتفي موضوع وفيما يمي وصف لكل مستوى من مستويات " فان ىيل" 
العمميات العقمية التي كذلك ، و ىكل مستو  اذ تم توضيح سمات التفكير لمطمبة في ية؛المثمث

 .يستطيعون ممارستيا
دراك: يتسم الطمبة في ىذا المستوى بقدرتيم عمى مالحظة الشكل اليندسي إلمستوى ا .6

دراك لخواصو، وىم قادرون عمى تمييز الشكل اليندسي من بين مجموعة إتسميتو، دون و 
دراك ووعي بخصائص إشكال التي تبدو مشابية لو من خالل مظيره العام، دون ألمن ا

 &Patsiomitou ) غمى تفكير الطمبة في ىذا المستوى الشكل. فالمظير يغمب
Emvalotis,2010). 

يستطيع الطمبة تمييزه   (y= sinx)الذي معادلتو (جاس )المثمثي  قترانلٱافمثال: 
( 6وتسميتو من خالل شكمو العام. ففي الشكل)المثمثية  االقتراناتعن غيره من منحنيات 

ولكنيم ال يستطيعون التحدث   (y=sinx)اقتران الطمبة تحديد أن الرسمة )ج( تمثل يستطيع 
 عن خصائصو.

    
      

                                                   ا
ب(                         ج(     ا(                                

 يٍ ثٍُ يٍ يجًىػخ يٍ االشكبل انهُذسُخ (y=sinx )(: َحذد انطبنت يُحًُ 1انشكم)

مستوى التحميل: يتسم الطمبة في ىذا المستوى بقدرتيم عمى مالحظة  وتحديد خواص  .4
، الشكل اليندسي دون ربطيا مع بعضيا بعضا، سواء عمى مستوى خواص الشكل الواحد

المغة الشفوية  ستخدامٱوىم في ىذا المستوى قادرون عمى  أو خواص االشكال المختمفة.
ان ىذه الخصائص التي تكون غير ظاىرة لطمبة المستوى السابق  .لمتعبير عن الخصائص

في ىذا المستوى ذ يتطور تفكيرىم إبة ىذا المستوى؛ تصبح ىي أساس التفكير لطم
 (. 4162نمراوي، التركيز عمى المظير) بالتركيز عمى الخصائص بدال من

 
( يكون 4الذي يظير في الشكل رقم)  (y=sinx)جاس  قترانٱفمثال: عند حديثيم عن منحنى 

   التركيز عمى الخصائص.
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(: ًَثم يُح2ٍُانشكم) )  ( y= sin x ودائرح انىحذح   

 : كل مما يمي تحديدمن خالل منحنى جاس أو دائرة الوحدة ذ يستطيع الطمبة إ
  (the zeroes of y= sinx )ور السيناتنقاط التقاطع مع مح -
 (y- intercept ) المقطع الصادي -
 (the period )الدورة لمنحنى جاس -
 (amplitude)السعة لمنحنى جاس -
 (maximum and minimum values)القيم العظمى والصغرى لممنحنى -

ذ إشفويا،  وصف الخصائص والتعبير عنيا أيضا وفي ىذا المستوى يستطيع الطمبة
تتحرك عمى التي (x, y) الصادي لمنقطة االحداثي مثل ت  (اسج )يد أن تحديكون بمقدورىم 
،  °180،         بالزوايا )جاس( اإلقترانوىم قادرون عمى تحديد أصفار ، دائرة الوحدة 

بانيا مقدار  (جاس)منحنى ل  (period)دورة ال التعبير عن مفيوم  ون ويستطيع(. 360°
قيمة لالقتران  أن أكبر الطمبة يحددو  . ( °360)وتساوي  الدوران مرة واحدة حول دائرة الوحدة

بوصف خصائص منحنى  ونوىكذا يستمر ، ( 6-) ىي ة( بينما أصغر قيم6ىي ) (جاس)
 عمى تحديد خصائص كل من  . ومع أن الطمبة في ىذا المستوى يكونون قادرين(جاس)

ىذه الخصائص مع بعضيا  شمون في ربطفنيم يأال إ،  (جاس وجتاس و ظاس)
شكال، مثل انيا أل، ويفشمون أيضا في مالحظة العالقات والترابطات بين ىذه المشكل الواحد

 جميعا تمثل اقترانات مثمثية.
: يتضمن ىذا المستوى قدرة الطمبة عمى (االستداللي) المستوى شبو  مستوى الترتيب .3

بين المفاىيم اليندسية دراك العالقات ا  يجاد العالقات بين خواص الشكل الواحد، و إ
 ن ىذه العالقات التي تكون غير واضحة لطمبة المستوى السابق، تصبح ىيإالمختمفة. 

 ,4161Meng & Sam؛ حسن، 4117)خصاونة،  محور تفكير طمبة ىذا المستوى
2013: .) 



 .................................................................. مستويات التفكير الهندسي في االقترانات المثلثية

- 614 - 

يستطيع طمبة ىذا  ( الذي يمثل دائرة الوحدة3)فمثال باالعتماد عمى الشكل رقم 
 المستوي

 

(: دائرح انىحذح نتفسُر خصبئص جبس3انشكم)  

 odd  (sin(-𝜽) = - sin𝜽) ثل اقترنا فردييم (جاس)توضيح أن اقتران 
function   حداثي الصادي إلربط جاس باقياميم بمن خالل( y )  الذي يكون موجبا في
وبطبيعة الحال يستطيع ،  (y= - b)الرابعسالبا في الربع  بينما يكون (y= + b)الربع االول

الل ربط المفاىيم شكال لالقترانات المثمثية من خألالطمبة تفسير وتوضيح خصائص ا
 االقتراناتشارة إفمثال يستطيع طمبة ىذا المستوى تفسير  والخصائص مع بعضيا البعض.

 .ضح ذلك( يو 2) والشكلي تقع فيو ذالمثمثية وفق الربع ال
 
 
 
 
 
 
 

(: َىضح إشبرح االقتراَبد انًثهثُخ فٍ االرثغ أرثبع4انشكم)  

 
المثمثية موجبة في الربع األول، بينما  االقتراناتالطمبة من تبرير أن جميع  وىنا يستطيع

تكون  (استج)الثالث، و موجبا في  (ظاس)تكون موجبة في الربع الثاني، و)جاس( شارة إ
 النقطة بإحداثياتج منطقية ترتبط لك عمى حجذموجبة في الربع الرابع. ويستندون في 

(x , y)   شارة كل منيما وفق محور السينات ومحور الصادات.ا  و 
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المنطقية قدرة الطمبة عمى بناء البراىين م: يتحدد ىذا المستوى باالستدالليالمستوى  .2
ذ يستطيع طمبة ىذا المستوى تمييز إنتائج من خواص ومعطيات محددة.  ستخالصٱو 

  قترانٱالمنحنى اذا كان  المفروض والمطموب معتمدين عمى الشكل اليندسي )فمثال:
(y = p cos qx + r    ) (3 - , 0)لو نقطة صغرى عند ( 1مثل قي الشكل )موال  

سألة مفأن حل ىذه ال ،(p , q , r )والمطموب حساب قيمة   (7 ,4)ونقطة عظمى عند 
، ثم اةفادة من المعمومات المعطإلوا االستداللييتطمب مقدرة الطمبة عمى استخدام التفكير 

في تحديد  مفكار من الرسم اليندسي لتكوين منظومة فكرية منطقية تساعدىألا ستخالصٱ
 قيم المجاىيل المطموبة في السؤال(

The graph of y = p cos qx + r,   for –5 ≤ x ≤ 14,   is shown below.  There is a 
minimum point at (0, –3) and a maximum point at (4, 7). Find value of p, q, r 

 

 (p , q , r) وانًطهىة حسبة    (y = p cos qx + r)(: ًَثم يحًُ االقرا5ٌانشكم)

يرتبط ىذا المستوى بالقدرة عمى فيم أصول العالقات لبناء المسممات  :المستوى التجريدي .1
 الرياضيات رتبط بعمماءوالنظريات اليندسية وفق براىين عالية الدقة، وىو في الغالب م

 وسوف تقتصر ىذه الدراسة عمى المستويات االربعة األولى. 
ما يكون غامضا ) فان ىيل( ىرمية، و يم السابق أن مستوياتلتقدٱيالحظ من خالل 

النتقال من مستوى تفكير ٱوأن لمستوى الذي يميو. ٱأكثر وضوحا في في مستوى، يصبح 
) فان بنظرية عميقة معرفةلمعمم أن يكون عمى ٱتطمب من مستوى أعمى منو ي إلىىندسي 

مما طمبتو في كل مستوى، لمناسبة لقدرات ٱلتعميمية ٱلخبرات ٱيقدم  ؛ من شأن ذلك أنىيل(
(. 4162نمراوي، ؛( Meng &Sam,2013 األعمى لممستويات لوصولٱ  عمييميسيل 

لمتعمم، ٱكو متلتفكير الذي يمٱنطمق من مستوى لية تقديمو يجب أن يآلتعميم و ٱ نإفوتبعا لذلك 
ليرمية لمستويات )فان ٱلطبيعة ٱومراعاة  ،لمعرفي عند الطمبةٱلتسمسل ٱ مراعاة يتم بحيث
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 ,Aydin & Halat)لشأنٱلميتمين بيذا ٱلباحثين ٱلعديد من ٱلتي حرص عمييا ٱىيل( 
2009 ; Wang & Kinzel,2014) . 

ألدب التربوي فقد الحظ أن نظرية فان ىيل طبقت عمى الباحث لومن خالل تقصي 
لم يتم دراستو بحثيا من خالل نات المثمثية قتر إلن موضوع اأال إ، الرياضيةكثير من المواضيع 

أي دراسة عالمية أو عربية العثور عمى من  ويؤكد ذلك عدم تمكن الباحث، نظرية فان ىيل
دراسات تناولت . بينما عثر الباحث  عمى المثمثية ونظرية فان ىيل االقتراناتربطت بين 

دراسة منساه مثل المثمثية  االقتراناتموضوع الصعوبات التي يعاني منيا الطمبة في تعمم 
(Mensah, 2017)  لصعوبات واالخطاء التي تواجو الطمبة خالل تعمميم التي بحثت با

فبعضيم ال يدرك طاء عند الطمبة وتوصل الباحث الى تعدد أنوع االخ. المثمثية االقترانات
ما إرات اإلجرائية والحسابية، المعني المفاىيمي لإلقتران المثمثي، والبعض اآلخر يفتقد لمميا

جييا أغمب الطمبة تمثمت بعدم قدرتيم عمى حل مسائل تطبيقية الكبرى التي و ٱصعوبات لٱ
بتقصي مدى تطور  (Dejarnette,2014)بينما قام دجارنتي  المثمثية. االقتراناتمتعمقة ب

استحدام منيجية التعمم باألزواج في ضوء فيم طمبة المرحمة الثانوية لإلقترانات المثمثية 
خالل عمميم عمى تفاوض بين أزواج الطمبة لوا ن أن الحواريوقد تب بالحاسوب .المدعم 

الحاسوب التعميمي طور من فيميم لإلقترانات المثمثية، وجعميم يرغبون في تحدي األفكار 
ولمحاولة تقميل الصعوبات التي يعاني منيا الطمبة في تعمم  والمسائل الرياضية الصعبة.

نموذج تدريسي في تحسين تعمم  بدراسة أثر  (Demir,2012)المثمثية قام دمير االقترانات
المثمث القائم ودائرة الوحدة ثم بين ربط الالطمبة إلقتراني ) جاس ، جتاس( اعتمد فيو عمى 

مع بعضيا، ربط المفاىيم عمى ، وقد دلت النتائج عمى تحسن في مقدرة الطمبة الرسم البياني
  .المثمثية مستندين عمى الحجج المنطقية االقتراناتفي مقدرتيم عمى تفسير خصائص  و

بتقصي أثر منحى التمثيالت المتعددة  (Marchi,2012) دراسة مشابية قام مرجي وفي 
لمفيوم )جاس(  من خالل عرضو جبريا وىندسيا  وكالميا، وتوصل الباحث أن الطمبة 

وىذا جاء مغاير لنتائج أصبحوا أكثر دراية بالمعاني والخصائص المرتبطة بمفيوم )جاس(، 
الدراسات التي اكدت عمى وجود صعوبات مفاىيمية غالبا ما يعاني منيا الطمبة خالل تعمميم 

 ;Gur, 2009 ; Orhun , 2015;Weber, 2005)المثمثية االقتراناتموضوع 
Hussayni & Usman,2007)   اسموب التدريس الفعال استخدام  ، وتبعا لذلك فإن
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 .المثمثية االقتراناتلمفاىيم  الطمبة قميدي يؤدي بالضرورة الى تسييل تعمموتغيير النمط الت
ة وكثيرة نذكر منيا فيي متعدد بشكل عام، وفي جانب الدراسات التي بحثت بنظرية فان ىيل

التي ىدفت الى تقصي مستويات التفكير اليندسي عند  (Roberts,1996)  دراسة روبرتس
بينما ات األعمى. الطمبة المعممين وكانت النتائج لصالح المستويات األدنى مقابل المستوي

إلى أن مستويات التفكير اليندسي لدى الطمبة  (Mason, 1997 )توصل  ماسون  
( إلى 4162) صل النمراويوفي جانب أخر تو  المعممين تختمف باختالف المفيوم اليندسي،

أن مستويات التفكير اليندسي لدى الطمبة المعممين تختمف باختالف السنة الدراسية ولصالح 
بتقصي العديد من  (Aydin & Halat,2009) تأيدن وىاال طمبة السنوات العميا. وأخيرا قام

 Duatepe,2000; Knight,2006; Wang) :مثل  الدراسات المتعمقة بنظرية فان ىيل
& Kinzel,2014)  معممي  ه الدراسات أن ) الطمبة المعممين(ذوكان القاسم المشترك بين ى
 (تأيدن وىاال)غالبيتيم صنفوا في المستوى الرابع  وأدنى منو، وقام  الرياضيات قبل الخدمة

بتفسير ذلك وفق عوامل عديدة منيا : عدم امتالك معممي الرياضيات لممعرفة الكافية بنظرية 
معية ا، وقمة عدد المواد اليندسية التي يدرسيا الطمبة المعممين خالل دراستيم الج(فان ىيل)

رتباط ىذه المساقات مع المحتوى الرياضي اليندسي الذي يدرس لطمبة إية، وعدم جمن 
المثمثية يتطمب أسموبا  االقتراناتوعطفا عمى ماسبق فأن تدريس  .المدارس من جية أخرى

يات لدا، وتبعا لذلك جاءت ىذه الدراسة لعميا تسيم في حل بعض من اإلشكاحديثا ونيجا جدي
 المثمثية عمى المستويين المدرسي والجامعي. االقتراناتالتي تواجو الطمبة في تعمم موضوع 

 مشكلة الدراسة:
 االقترانات في تعمم موضوع حقيقية  مشكالت (المدارس)يواجو الكثير من طمبة 

ساسية أللمميارات ات في المرحمة الجامعية لممعارف و وكذلك يفتقد طمبة الرياضيا ،المثمثية
خالل دراستيم لممساقات الرياضية  المثمية بفاعمية االقترانات ستخدامٱالتي تمكنيم من 

 االقتراناتالعديد من الدراسات األسباب المتعمقة بالصعوبات في تعميم قد تناولت و  المتقدمة.
 ;Dmir.2012 ; Marchi,2012 ; Weber, 2005)المثمثية وتعمميا 

Dejarnette.2014) ومن ىذه االسباب التركيز عمى البعد الجبري في تدريسيا وتجاىل .
سوى فئة  حتياجاتٱ التدريس التي ال تراعي ستراتيجياتٱ ستخدامٱالبعد اليندسي، ومن ثم 

  قميمة من الطمبة، ويتم تجاىل حاجات الغالبية المتبقية.
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من خالل التأمل في الدراسات العديدة التي تناولت مستويات )فان ىيل( فأن أغمبيا و 
كان عمى المستوى المدرسي، وىناك ندرة حقيقية في الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع عند 

راء ذلك و  المستوى الجامعي. وقد يكون السبب في الرياضيات عمى  الطمبة  المتخصصين
والباحثين الرياضيات من الكميات العممية، المتخصصين في  ساتذةألاتواصل بين  عدم وجود 

الكميات التربوية. ولممساىمة  في حل  مناىج الرياضيات وطرق تدريسيا منالمتخصصين ب
بتبادل األفكار والخبرات بين التربويين والرياضيين ولعل شكالية سمحت ىذه الدراسة إلىذه ا

فادة من نظرية) فان ىيل( في تطوير وتحسين عممية تدريس الرياضيات إلذلك يسيم في ا
 عمى المستوى الجامعي.

ويعود ذلك الى أن  ،يردنأل انظام التعميم تبدو اشكالية الدراسة أكثر وضوحا في 
يمتمكون  الردنية وىم أل الجامعات ا ميات العممية فيمعممي الرياضيات يتخرجون من الك

أقسام الرياضيات في الكميات ن أل وذلك ، المعارف االساسية  المرتبطة بأساليب التدريس 
التي ترفد المدارس بمعممي الرياضيات. بينما ال يوجد دور حقيقي الوحيدة العممية ىي الجية 
أغمبية معممي الرياضيات يجيمون ن إوعميو ف عداد معممي الرياضيات،إلكميات التربية في 

. وعميو فان تيمطمبمما يشكل عائقا كبيرا في تعمم  مطمبتيالتفكير اليندسي عند الية تطور 
يسيم  بتطوير قدرتيم عمى  ) معممو المستقبل(طمبة الرياضياتعمى تطبيق ىذه الدراسة 

تدريس الرياضيات عند مزاولتيم مينة التدريس بعد تخرجيم، ويدفعيم ذلك الى مراعاة 
 .وتعمميا لرياضياتيحسن من عممية تعميم امما  عند طمبتيم مستويات التفكير اليندسي
جاءت ىذه الدراسة بيدف تقصي مستويات التفكير اليندسي في  وتبعا لما سبق

الرياضيات في جامعة قسم  ، جتاس، ظاس ( عند طمبةنات المثمثية ) جاساتر قالموضوع ا
 ردنية. أل الزيتونة ا
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 جابة عن االسئمة التالية:إلالتحديد حاولت ىذه الدراسة ابو 
 ختالفٱباليندسي  مستويات التفكير اختبارىل يختمف أداء طمبة الرياضيات عمى  .6

 ؟) جاس، جتاس، ظاس(  المثمثي قترانٱلٱ
 ختالفٱبمستويات التفكير اليندسي  اختبارىل يختمف أداء طمبة الرياضيات عمى  .4

 مستوى السنة الدراسية ) أولى، ثانية، ثالثة، رابعة(؟
 ختالفٱبمستويات التفكير اليندسي  اختبارىل يختمف أداء طمبة الرياضيات عمى  .3

 ستداللي (؟إ، ترتيبيدراكي، تحميمي، إمستوى التفكير اليندسي ) 
 لدراسةٱفرضيات 

𝛂ال يوجد فروق ذات داللة احصائية ) .6 عمى  (  بين متوسطات أداء الطمبة     
 المثمثي. قترانٱلٱمستويات التفكير اليندسي تعزى الى  اختبار

𝛂ال يوجد فروق ذات داللة احصائية ) .4 (  بين متوسطات أداء الطمبة عمى      
 مستويات التفكير اليندسي تعزى الى مستوى السنة الدراسية. اختبار

𝛂ال يوجد فروق ذات داللة احصائية ) .3 (  بين متوسطات أداء الطمبة عمى      
 مستويات التفكير اليندسي تعزى الى مستوى التفكير اليندسي. اختبار

 لدراسة:ٱأهمية 
المثمثية والبحث فيو من  االقتراناتتتضح أىمية ىذه الدراسة من تناوليا لموضوع 

عمال البحثية النادرة عمى أل، ويعد ذلك من ا(فان ىيل)من خالل ربطو بنظرية منظور ىندسي 
 المستوى العربي والعالمي في حدود عمم الباحث. 

المثمثية من الركائز االساسية لتعمم المواضيع الرياضية  االقتراناتعدا ذلك تعد 
المختمفة، فيي تدخل في أغمب  التطبيقات العممية الحياتية، وتظير في أغمب المساقات 
الجامعية، ويعتبر ىذا الموضوع ىو الرافعة التي يتمكن من خالليا الطمبة تعمم الرياضيات 

 . (Dejarnette, 2018)وفيميا بشكل مالئم
وأصحاب القرار في االردن  لمسؤولينٱلفت انتباه  في ؤمل أن تسيم ىذه الدراسةوي

ن ساسيا في اعداد المعمميأعادة النظر بدور كميات التربية ومنحيا دورا إالى ضرورة 
الستئناس االباحث الميدانية وب مشاىداتتبين من خالل اذ  باالشتراك مع الكميات العممية،

الزمالء من  كميات التربية أن معممي الرياضيات الذين يتخرجون من االقسام العممية  بآراء
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لتدريس اممارسة مينة ل ساسية مما يجعميم غير مؤىمينأليفتقرون لميارات التدريس ا
 .مستقبال

 فادة من نظرية إللكيفية ا سة في تقديم نموذج عمميومن المرجو أن تسيم ىذه الدرا
                   تدريس الرياضيات وعمى النحو التالي:تطوير )فان ىيل( في 

 بتعادٱلٱو المثمثية من منظور ىندسي  االقترانات اإلفادة من نظرية )فان ىيل( في تدريس .6
 ركز عمى المنظور الجبري المجرد. التقميدية التي ت الطريقةعن 

ان ىيل(، بحيث تساعدىم في المستوى الجامعي عمى نظرية )ف ساتذة الرياضياتأطالع إ .4
 عمى مراعاة مستويات التفكير اليندسي لدى طمبتيم خالل تدريسيم المواضيع اليندسية.

 نظرية ي المدارس بأفكار وتصورات حول الية تطبيقتزويد معممي الرياضيات ف .3
ات التي تواجييم خالل ، من شأن ذلك أن يساعدىم عمى تخطي الصعوبان ىيل() ف   

 اليندسة لطمبتيم.المواضيع يسيم تدر 
 جرائية:إلات االتعريف

يتقدم الطمبة عبرىا  اليندسة تعممفي مستويات التفكير اليندسي: تمثل مراحل 
 بتسمسل ىرمي، وتضمنت ىذه الدراسة المستويات األربعة األولى من مستويات )فان ىيل(

 . ستدالليٱلٱو دراكي، والتحميمي، والترتيبي، إلوىي: ا
  وألغراض تصنيف الطمبة عمى ىذه المستويات فقد تم تعريفيا اجرائيا كما يمي:

 الشكل اليندسي ةدراك: يتحدد بمقدرة الطالب عمى مالحظة وتسميإلمستوى ا .6
 دون ادراك لخواصو.من خالل مظيره العام  المثمثي( قترانٱلٱ ) 
 خواص الشكل اليندسي ووصف بمقدرة الطالب عمى تحديد مستوى التحميل: يتمثل .4
 المثمثي( دون ربطيا مع بعضيا البعض. قترانٱلٱ) 
(: يتمثل بمقدرة الطالب عمى ايجاد عالقات بين خواص االستدالليمستوى الترتيب)شبو  .3

 االشكال المختمفة لالقترانات المثمثية.و الشكل الواحد 
: يتحدد ىذا المستوى بمقدرة الطمبة عمى بناء البراىين المنطقية ستداللٱلٱمستوى  – 2

واستخالص نتائج من خواص ومعطيات محددة. اذ يستطيع طمبة ىذا المستوى تمييز 
 المفروض والمطموب معتمدين عمى الشكل اليندسي.

قضييا الطالب في السنوات الدراسية األربعة التي ي ىحدالسنة الدراسية: يشير الى ا
 الجامعة: السنة األولى، الثانية، الثالثة، الرابعة.
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صل يتحدد بالعالمة الكمية التي يح ي: مستويات التفكير اليندس اختباراالداء عمى 
من  األولى ربعةأل ، والذي يقيس المستويات اختبارٱلٱعمييا الطالب بعد اجابتو عمى أسئمة 

 وىي : اإلدراك، والتحميل، والترتيب، وٱلٱستدالل. فان ىيل( مستويات )
 :محددات الدراسة

 ن تعميم نتائج ىذه الدراسة مرتبط بالمحددات التالية:إ
ردنية، واقتصرت عمى جميع طمبة قسم أل أجريت ىذه الدراسة في جامعة الزيتونة ا -6

 4161/ 4161من العام الجامعي  الفصل الدراسي الثانيالرياضيات المسجمين 
اقتصرت الدراسة الحالية عمى المستويات األربعة األولى من مستويات  )فان ىيل(  -4

 لمتفكير اليندسي.
الذي تم بناؤه  ختبارٱلٱبتعتمد نتائج ىذه الدراسة عمى مدى صدق وثبات األداة المتمثمة  -3

 وتطويره من قبل الباحث.
 الطريقة واالجراءات

 مجتمع الدراسة وعينتها:
ردنية أل الدراسة من جميع طمبة قسم الرياضيات في جامعة الزيتونة ا تكون مجتمع

والبالغ عددىم  . 4161 / 4161من العام الجامعي  الفصل الدراسي الثانيالمسجمين 
 ختبار( طالبا وطالبة، واعتمد مجتمع الدراسة ليمثل عينة الدراسة. اما الذين تقدموا لال677)

. ويعود السبب الختيار وأعتذر طالبان اثنان عن المشاركة بالدراسة (671فقد بمغ عددىم ) 
طمبة الرياضيات في جامعة الزيتونة الى أن الباحث يعمل عضو ىيئة تدريس في ىذه 

( طمبة عينة الدراسة 6. ويوضح الجدول رقم)جراء وتنفيذ ىذه الدراسةإالجامعة مما سيل 
  موزعين حسب السنة الدراسية.
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(1انجذول)  

خ انذراسُخسُػُُخ انذراسخ يىزػخ حست ان   

 انسُخ انذراسُخ انؼذد

 سُخ أونً 45

 سُخ ثبَُخ 43

 سُخ ثبنثخ 44

 سُخ راثؼخ 43

 انًجًىع 175

 :أداة الدراسة

من أجل تحقيق أىداف الدراسة ولمكشف عن مستويات التفكير اليندسي لدى عينة  
وتم  المثمثية،  االقتراناتمستويات التفكير اليندسي المرتبط ب ختبارٱبناء ب قام الباحثالدراسة، 

ذلك بعد مراجعة االدب النظري والبحثي الذي تمثل بأعمال )فان ىيل وزوجتو(، وما تالىما من 
(، 4161حسن)و (، 4162النمراوي) مثل دراسة  عربية وعالمية أعمال ودراسات

 ودراسة ،(Aydin & Halat,2010)دراسة كذلك  (4117والتميمي) (،4117والخصاونة)
(Wang & Kinzel,2014) ودراسة (Knight,2006)  ستعانةٱلٱبقام الباحث ومن ثم 

توى لمفاىيم بعدد من أساتذة الرياضيات في المستوى الجامعي، وأجريت عممية تحميل مح
المثمثية الثالثة الداخمة في الدراسة، وتم تحديد نتاجات التعمم المرجوة من تدريسيا.  االقترانات

( سؤاال، وتكون كل 64في صورتو النيائية من) ) ختبارٱلٱ تكونوعطفا عمى كل ما سبق فقد 
 و  ( فقرة توزعت وبشكل متسا31) ختبارٱلٱمن ثالث فقرات، وبذلك وصل عدد فقرات سؤال 

فقرة( 64وبواقع أربعة أسئمة ) .(جاس، جتاس، ظاس) ةالمثمثية الثالث االقتراناتعمى مفاىيم 
من مستويات )فان ىيل( وبواقع  األولى المستويات األربعة ختبارٱلٱلكل مفيوم، وغطت أسئمة 

لية التي تم فييا توزيع  آلٱ( يوضح 4والجدول رقم )فقرات( لكل مستوى.  1ث أسئمة) ثال
ربعة.وقد أل ، وعمى مستويات التفكير اليندسية اةلمثمثيٱ االقتراناتمفاىيم عمى  ختبارٱلٱفقرات 

ذ تم اعتماد إجابة خاطئة، إلذا كانت اإ (صفرا)، وجابة الصحيحةإلل (عالمة)أعطيت كل فقرة 
 وتجدر(. 31) ختبارحيحة، وبذلك كانت العالمة الكمية لالجابة صإلا عتبارٱل%( كمحك 71) 

المثمثية في المنياج  االقتراناتينة الدراسة جميعيم درسوا االشارة الى أن طمبة الرياضيات ع
ير مباشر من خالل دراستيم لمواد شر أوغمبا لالمدرسي، وتابعوا دراستيم ليذا الموضوع بشك

وتم كتابة   .هوتطوير   االختبارالرياضيات في المستوى الجامعي وقد روعي كل ذلك خالل بناء 
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ون ( يدرسالمبرر وراء ذلك أن عينة الدراسة) طمبة قسم الرياضياتبالمغة االنجميزية و  ختبارٱلٱ
 (4)أنظر الجدول الرياضيات بالمغة االنجميزية

 (2انجذول)

 خبد انتفكُر انهُذسُخ االرثؼَيىزػخ حست اإلقتراٌ انًثهثٍ وحست يستى االختجبرأسئهخ 

  sin x)) مفيوم جاس (cos x )مفيوم جتاس (tan x )ظاس    مفيوم
Identify the graph of  

y =  tan x 

 
 

 
 

 
 

 

 Identify the graph of   y = 

cos x 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Identify the graph of  y = sin x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يستىي

 االدراك

 

 
The graph of   y= tan 

Ø is shown above. 

Identify: 

a) The period 

b) X- intercept 

c) Vertical 

 
The graph of   y=  cos Ø is 

shown above. 

Identify: 

a) The max and min 

of  y =  cos Ø 

b) The period. 

c) The amplitude  

 
The graph above  is shown 

aunit circle and graph of y= 

sin Ø .determine Ø 

d) The max and min of 

y= sin Ø 

e) The period  

f) The amplitude  

 

 

 

 

 يستىي

 انتحهُم
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  sin x)) مفيوم جاس (cos x )مفيوم جتاس (tan x )ظاس    مفيوم
asymptote  

Use unite circle to 

explaine 

a) tan (- x ) = - 

tan( x ) (odd 

fun). 

b) tan( ת – x ) = - 

tan(x) 

c) tan(300) = - 

tan(60)  

 

Use unite circle to explaine 

a) Cos ( -x)  = cos(x)  

(even fun). 

b) Cos( ת – x ) = - cos 

( x)  

c) Cos( 220) = - cos 

(30) 

 Use unite circle to explaine                         

a) Sin(-x) = - sin(x)  

(odd fun) 

b) Sin(ת – x) = sin(x) 

c) Sin(23) ˃ sin(64 

 

 

 

 يستىي

 انترتُت

Let y = a tan (kx) is 

given below the curve 

passes through (2, 2), 

(-2, c). 

Fiind the value of a , k 

, c . 

 

 
 

The graph of y = p cos qx + 

r, for  

–5 ≤ x≤14, is shown below. 

There is a minimum point 

at (0, –3) and 

 a maximum point at (4, 7). 

Find the value of p, q, r 

 

Let ƒ (x) = a sin b (x – c) The 

graph 

of ƒ is  given  

below.  

find the value 

of a, b  

and c. 

 

 

 

يستىي 

اإلستذال

 ل

 

 
 :الصدق والثبات
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في خصصين لية عمى عدد من المحكمين من المتبصورتو األو  الختبارٱعرض 
 االقتراناتالرياضيات والمطمعين عمى نظرية ) فان ىيل( وممن درسوا الموضوعات اليندسية و 

ربعة، وذلك لمساعدة أل ا توضيح مفصل لمستويات )فان ىيل(  االختباروأرفق مع  ،المثمثية
( محكمين، وطمب منيم عرض أرائيم 1قرارات أكثر دقة. وبمغ عددىم ) تخاذٱالمحكمين عمى 

المثمثي الذي تقيسو من  قترانٱلم االختبارومالحظاتيم حول مدى مالئمة كل فقرة من فقرات 
وتبعا  اليندسي الذي تقيسو من جية اخرى.جيو، ومدى مالئمة كل فقرة لمستوى التفكير 

فة أو التعديل ضاإلالمحكمون من حيث الحذف أو ا قترحياٱجراء التعديالت التي إلذلك تم 
. ختبارٱلمصدق المحتوى سمة جراءات ساىمت بالتأكد من توفر إللبعض الفقرات، وىذه ا

( 31)عمى عينة  استطالعية بمغ عددىا  ختبارٱلٱوالتأكد تم تجريب  طمئنانٱلٱولمزيد من 
، اختيرت من طمبة الرياضيات في جامعة مجاورة لجامعة طالبا وطالبة من خارج عينة الدراسة

يجاد معامل ارتباط بيرسون بين إمن خالل  ختباروتم حساب صدق المحك لال .الزيتونة 
في التحصيل وعالماتيا  ختبارٱلٱالعينة االستطالعية عمى  اعميي العالمات التي حصمت

( وىذا يدل عمى توفر سمة 1.71) رتباطٱلٱالممثمة بالمعدل التراكمي، اذ بمغ معامل الجامعي 
 . ختبارصدق المحك لال

تم ايجاد معامل ثبات كرونباخ ألفا لالتساق الداخمي  االختبارلمتحقق من ثبات و 
 (.1.13وكان يساوي )العينة االستطالعية  بةمن خالل استجابات طمكامال  ختبارٱلٱلفقرات 

وأيضا تم حساب معامل ثبات كرونباخ ألفا لفقرات كل مستوى من مستويات التفكير اليندسي، 
( يوضح 3. والجدول )االختبار المثمثية الثالثة الداخمة في االقتراناتولكل مفيوم من مفاىيم 

 قيم معامالت الثبات التي تم حسابيا.
 (3جذول)  

 انًثهثُخ االقتراَبدونًفبهُى  انتفكُر يؼبيالد ثجبد االتسبق انذاخهٍ نًستىَبد 

 ) جبس، جتبس، ظبس( 

 يؼبيم انثجبد انًفهىو انًثهثٍ يؼبيب انثجبد انًستىي

 18.3 جبس 18.1 ادراكٍ

 18.1 جتبس .187 تحهُهٍ

 1877 ظبس 1870 ترتُجٍ

 888888 888888888 18.2 استذالنٍ

القيم تؤكد وجود درجة مقبولة من الثبات وعميو تم  جميع( ان 3يتضح من الجدول )
 بصورتو النيائية  بعد التأكد من مصداقيتو ودقتو. ختبارٱلٱتبني 
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 االجراءات

 فيالمثمثية بشكل معمق، ثم البحث  االقتراناتدب النظري المتعمق بألالقيام بتقصي ا -6
واستغرق ىذا العمل شيرين متواصمين،  ) فان ىيل( المثمثية بنظرية قترناتإلكيفية ربط ا

عمى المستويين مسبقا لجيد كبير كون ىذه القضية البحثية لم يتم دراستيا  ذلكواحتاج 
 العربي والعالمي.

 المثمثية الثالثة  االقتراناتالذي غطى مفاىيم  ختبارٱلٱببناء أداة الدراسة والمتمثمة   -4
عمى  ختبارٱلٱ( فقرة لكل مفيوم. وتوزعت أيضا فقرات 64بواقع ) (، ظاس جاس ، جتاس)

 ( فقرات لكل مستوى.1من مستويات )فان ىيل( بواقع ) ولىأل ربعة األ المستويات ا
وثباتو وفق اجراءات نوعية وكمية دقيقة ومقننة  ختبارٱلٱالقيام بالتحقق من صدق  -3

 شممت لجنة المحكمين والعينة االستطالعية.
من العام  الثانيالفصل الدراسي بداية عمى طمبة عينة الدراسة في  ختبارٱلٱتطبيق  – 2

 في جامعة الزيتونة األردنية. 4161/ 4161الجامعي 
 اسة رلدٱمتغيرات 

 المتغيرات المستقلة: -أوال

 المثمثية الثالثة: جاس، جتاس، ظاس االقتراناتمفاىيم  -6
أربعة مستويات ىي: السنة األولى، والسنة الثانية،  مستوى السنة الدراسية: ويتضمن -4

 والسنة الثالثة، والسنة الرابعة.
، الترتيبيدراكي، والتحميمي، إلمستوى التفكير اليندسي: ويتضمن أربعة مستويات ىي: ا -3

 .ستدالليٱلٱو 
 المتغيرات التابعة ثانيا:

مستويات التفكير اليندسي، والمتعمق بمفاىيم  اختبارأداء طمبة عينة الدراسة عمى 
 .ةة قيد الدراسالمثمثي االقترانات
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 نتائج الدراسة ومناقشتها
مستويات التفكير  اختبارىدفت الدراسة الحالية الى تقصي االختالف في أداء الطمبة عمى 

والسنة  من جية. المثمثي اإلقترانالمثمثية باختالف مفيوم  االقتراناتاليندسي المرتبط ب
الدراسية من جية ثانية، ومستوى التفكير اليندسي من جية ثالثة. وفيما يمي عرض لنتائج 

 الدراسة ومناقشتيا
جابة عن السؤال األول والمتعمق بمدى اختالف إلل ول:ألالنتائج المتعلقة بالسؤال ا .6

المثمثي  قترانٱلٱمستويات التفكير اليندسي باختالف  ختبارٱ طمبة الرياضيات عمىأداء 
 ألداءالمعيارية  نحرافاتٱلٱو المتوسطات الحسابية،  حسبت(. )جاس، جتاس، ظاس
عمما أن  ىذه النتائج(  4) الجدوليبين المثمثية الثالثة، و  االقتراناتالطمبة عمى مفاىيم 

 (.64العالمة القصوى لكل مفيوم)
 (:  4انجذول)  

 انًثهثٍ قتراٌٱلٱانطهجخ حست  ألداءانًؼُبرَخ  َحرافبدٱلٱوانًتىسطبد انحسبثُخ 

 االَحراف انًؼُبرٌ انًتىسط انحسبثٍ ػذد انطهجخ انًثهثٍ اإلقتراٌ

 175 .834 18.0 ( sin x )   جبس

 175 7815 2855 (cos x)       جتبس

 175 6805 2812 (tan x )   ظبس

 (128يالحظخ: انؼاليخ انقصىي نكم اقتراٌ يثهثٍ هٍ )

وجود فروق ظاىرة بين المتوسطات الحسابية لنتائج الطمبة  ( 4)يتبين من الجدول
المثمثي، ولتقصي الداللة الحصائية ليذه الفروق، استخدم تحميل  اإلقترانباختالف مفيوم 

 .( يوضح ذلك 3) الجدولالتباين األحادي ذي القياسات المتكررة، و 
 ألداء انطهجخ حست يستىي انسُخ انذراسُخ(: َتبئج تحهُم انتجبٍَ األحبدٌ 3انجذول )

ىع يجً يصذر انتجبٍَ

 انًرثؼبد

درجبد 

 انحرَخ

يتىسط 

 انًرثؼبد

 انذالنخ قًُخ  ف

 *18111 231863 4428.1 2 5862.. االقتراَبدثٍُ 

   .1.80 174 3312852 ثٍُ األفراد

   1802 .34 66.816 انخطأ

 (        *راد دالنخ اجصبئُخ ػُذ يستىي )   

حصائية في أداء الطمبة عمى إ( وجود فروق ذات داللة 3يتضح من الجدول)
ي، أي أن أداءىم يختمف ثالمثم اإلقترانلمفيوم( )مستويات التفكير، تعزي  اختبار

جاس، جتاس، ظاس(. ولتقصي مصادر ىذه الفروق، المثمثي) اإلقترانختالف إب
 Fisher )أدنى فرق دال) فشر(  اختبارأستخدم 
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 Least Significant Difference( LSD)   لمفروقات الثنائية البعدية، ويوضح
 .االختبارىذا ( نتائج 1الجدول)

  (:5انجذول)

 انًثهثٍ قتراٌٱلٱ أقم فرق دال نهفروقبد انثُبئُخ انجؼذَخ إلداء انطهجخ حست ختجبرٱَتبئج 

 (6805) ظبس (7815) جتبس (834.جبس  ) انًثهثٍ اإلقتراٌ

 *1830 *1820 --- (834.جبس   )

 ----- ---- --- (7815) جتبس

    (6805) ظبس

(  في أداء        حصائية) إوجود فروقات ثنائية ذات داللة ( 1)يبين الجدول
ي  )جتاس ( و) ظاس (، وىذا يعني مقارنة مع كل من مفيوم (جاس)الطمبة ولصالح مفيوم 

جاباتيم عمى مرتبطة بمفيوم )جاس( كان أفضل من إالطمبة عمى األسئمة ال جاباتإأن 
 ظاس(.  اس وت) ج األسئمة المرتبطة بمفيومي

)جاس( ىو أول مفيوم من مفاىيم ويمكن تفسير ىذه النتيجة الى أن مفيوم 
ن أكثر مىتماما إ ينال  فانو وبنفس الوقت  ،طرحو لمطمبةيقوم المعممون بالمثمثية  االقترانات

عتادوا عمى إاذ ، من الطمبةمما يجعمو أكثر الفة وقربا غيره من قبل المعممين والطمبة، 
 .دراستيم لمرياضيات في المستوى المدرسي خالل همبكر  التعامل معو بمرحمة

 االقتراناتأن أغمبية التطبيقات العممية عمى ا ذلك ربما تفسر ىذه النتيجة الى عد  
...الخ(  ، المشتقة، والتزايد والتناقص،والتسارع ،سرعةلالمسافة، وا تطبيقات:المثمثية )مثل 

وىذا تبين بشكل  تكون مرتبطة بمفيوم )جاس( أكثر من ارتباطيا بالمفاىيم المثمثية األخرى
أتاح مما  .والجامعية عمى حد سواء واضح عند رجوع الباحث لكتب الرياضيات المدرسية

وعميو ، ظاس( و) جتاس تعمق بمفيوم )جاس( عمى حساب مفيوميلمطمبة الفرص الكافية لم
قصور السبب وراء  ) مؤلفو الكتب(ىذه النتيجة اليامة تكشف لممختصين والتربويينان ف
م ليم الحمول وظاس( مقابل مفيوم )جاس(، وتقدفي تعمم مفيمومي ) جتاس ضعف الطمبة و 

توازنات منطقية خالل تأليفيم لكتب جراء  إالى ضرورة شكالية بدعوتيم إلا لتجاوز ىذه
عمى نشطة والتمارين التطبيقية بشكل متساو أل الرياضيات المدرسية بحيث يتم مراعاة توزيع ا

 المثمثية الثالثة . االقتراناتمفاىيم 
التي التقميدية التدريس طرق من خالل ربطيا بىذه النتيجة  ويمكن أيضا تفسير

من  في أغمب االحيان اموظاس( حيث يتم تدريسي) جتاس مفيومي تستخدم في تدريس
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 التي  االختبارتينية، بينما أسئمة الرو  بيةد عمى القوانين واالجراءات الحسامستن منظور جبري
تقصي بنية المفاىيم  حول  مقدرة الطمبة عمى تتعرض لو الطمبة في ىذه الدراسة تمحور 

 .Dejarnette ديجارنتي صل اليومنظور ىندسي. ولعل ذلك يتفق مع ما تو المثمثية من  
تدريس شكال اليندسية في إلاستخدام الرسومات وان إب  (Demir,2012)ودمير ) (2014
فأن الطمبة  . وبخالف ذلكفيميايحدث تطورا في و  ،يسيل تعمم الطمبة لياات المثمثية اإلقتران

 منساه (Mensah, 2017). المثمثية االقترانات يمتعممخالل حقيقية صعوبات يواجيون 
 وىذا ما أكد عميو

جابة عن السؤال الثاني والمتعمق بمدى اختالف إلل النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: - 2
مستويات التفكير اليندسي باختالف مستوى السنة  اختبارأداء طمبة الرياضيات عمى 

المعيارية  نحرافاتٱلٱو ، ثالثة، رابعة(. حسبت المتوسطات الحسابية، الدراسية ) أولى، ثانية
المثمثية حسب مستوى السنة الدراسية، وكانت  االقتراناتمفاىيم  اختبارالطمبة عمى  إلجابات

 .( ىذه النتائج1(. ويبين الجدول )31) ختبارة لالالعالمة الكمي
 (6انجذول )

 انطهجخ حست يستىي انسُخ انذراسُخ ألداءانًؼُبرَخ  َحرافبدٱلٱوانًتىسطبد انحسبثُخ 

 االَحراف انًؼُبرٌ انًتىسط انحسبثٍ انؼذد انسُخ انذراسُخ

 3844  10834   45 سُخ أونً

 4867   21875  43  سُخ ثبَُخ

 3811 23821 44 سُخ ثبنثخ

 2804   25845   43 سُخ راثؼخ

 (36كبيال ) ختجبرانؼاليخ انقصىي نٱل

 ختالفٱب الحسابيةرة بين المتوسطات وجود فروق ظاى( 1يتضح من الجدول )
مستوى السنة الدراسية، ولتقصي الداللة االحصائية لمفروق أستخدم تحميل التباين األحادي 

جابات إفي     1.11ذي القياسات المتكررة وتبين وجود فروق ذات داللة احصائية )
جابات الطمبة إالمثمثية، تعزى لمسنة الدراسية؛ أي أن  االقتراناتمفاىيم  ختبارٱالطمبة عمى 

ولى، ثانية، ثالثة، رابعة(. ولمكشف عن مصدر ىذه أتختمف باختالف السنة الدراسية ) 
ة كما ىو لممقارنات الثنائية البعدي (LSD)أقل فرق دال ) فشر(  اختبارالفروق أستخدم 

 (.7موضح في الجدول )
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 (7انجذول )

 انطهجخ حست انسُخ انذراسُخ ألداءأقم فرق دال )فشر(  اختجبرَتبئج 

 راثؼخ

(25845)  

 ثبنثخ

(23821)  

 ثبَُخ

(21875)  

 أونً

(10834)  

 انسُخ انذراسُخ

(10834) أونً -- -- -- --  

   1841* (21875) ثبَُخ   

  2846*  38.7* (23821) ثبنثخ   

-- 2824*  4871*  6811* (25845) راثؼخ   

كان لصالح طمبة السنة الرابعة مقارنة ( الى أن اتجاه الداللة 1يتبين من الجدول )
مقارنة مع طمبة  السنة الثالثةطمبة ، ثم لصالح األولى والثانية والثالثةطمبة السنوات  مع

مقارنة مع طمبة السنة االولى. وىذه  السنة الثانيةطمبة ، ثم لصالح والثانية السنة االولى
 االقتراناتمستويات التفكير اليندسي المتعمق في اختبار النتائج توضح أن اداء الطمبة عمى 

. ويمكن تفسير دنىألعمى مقابل طمبة السنوات األالمثمثية كان االفضل عند طمبة السنوات ا
ىذه النتائج بأن طمبة قسم الرياضيات في السنة االولى غالبا ما تكون المواد التي يأخذىا 

سم الرياضيات، وفي مقابل ذلك فأنيم في الطمبة ىي مواد من متطمبات الجامعة من خارج ق
فتكون مواد السنة الثانية أكثر  السنوات الالحقة يتعمقون بمواد التخصص بشكل تدريجي

 ولى، ومواد السنة الثالثة أكثر عمقا من مواد السنة الثانية وىكذا يستمر األمرأل عمقا من ا
عد سنة وىذا بدوره  ينعكس مما يؤدي ذلك الى تطور التفكير الرياضي لدى الطمبة سنة ب

 االقتراناتع مفاىيم ايجابيا عمى مستوى التفكير اليندسي لدييم وعمى قدرتيم عمى التعامل م
 .  (Marchi,2012)ودراسة مارجي  (4162)النمراوي )دراسة نتائج ذلك مع  متفقا  المثمثية

شكل قاسما مشتركا في المثمثية ي االقتراناتموضوع الي أن  أيضاوربما تفسر ىذه النتيجة 
من العديد ظير في يفي المرحمة الجامعية و غالبا ما  كثير من الموضوعات الرياضية

والرياضيات جزئية، والتفاضمية، المعادالت ال) التطبيقية مثل: المساقات الجامعية
راسة الطمبة وبذلك مع با ما تطرح في سنوات متقدمة من دوىذه المواد غال (والختطبيقية..ال

 مما أسيم في  المثمثية االقتراناتب والوافية المعرفة العميقة مرور الزمن يتراكم لدى الطمبة
التي  (Mensah, 2017) منساه وىذه يتفق مع دراسة بشكل مستمر.تطور فيميم ليا 

 ستيعاباٱو ويصبح الطمبة أكثر فيما المثمثية تقل  االقتراناتاخطاء الطمبة في  أكدت عمى أن
  ليذا الموضوع مع تقدميم في سنوات الدراسة الجامعية.
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يمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء أن الطمبة كمما تقدموا في الجامعة أكثر) أخيرا و 
وىذه  واسعة في مجال اليندسة والبرىان سنة بعد سنة( تتاح ليم فرص أكثر لممارسة خبرات

 المثمثية وىذا يتفق مع ما أكد عميو االقتراناتالخبرات طورت من مقدرتيم عمى التعامل مع 
 تساعد -والبراىين اإلثبات-مساقات  من أن (Aydin &Halat, 2009 ) أيدن وىاالت

 بطريقة مفاىيمة. المثمثية االقترانات ستيعابٱو فيم  عمىالطمبة  
عن السؤال الثالث والمتعمق بمدى اختالف  لإلجابة :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث - 3

ي باختالف مستوى التفكير مستويات التفكير اليندس اختبارأداء طمبة الرياضيات عمى 
 واالنحرافاتحسبت المتوسطات الحسابية،  ( ستدالليٱ، ترتيبي) ادراكي، تحميمي، اليندسي
 ،المثمثية االقتراناتفي دسي الطمبة عمى كل مستوى من مستويات التفكير الين ألداءالمعيارية 

 (.1ىذه النتائج عمما أن العالمة القصوى لكل مستوى)( 7)ويبين الجدول
 (:.انجذول رقى )

 ؼُبرَخ ألداء انطهجخانً َحرافبدٱلٱوانًتىسطبد انحسبثُخ  

 انتفكُر انهُذسٍحست يستىَبد 

 اإلَحراف انًؼُبرٌ انًتىسط انحسبة ػذد انطهجخ يستىي انتفكُر

 18.6 842. 175 انًستىي اإلدراكٍ

 1821 7823 175 انًستىي انتحهُهٍ

 1875 5814 175 انترتُجٍ انًستىي

 1806 3832 175 ستذالنٍٱلٱانًستىي 

 (08قصىي نكم يستىي)* انؼاليخ ان

لمطمبة  وسطات الحسابية( وجود فروق ظاىرة بين المت7يظير من الجدول رقم)
باختالف مستوي التفكير اليندسي، وتبعا لذلك استخدم تحميل التباين األحادي ذي القياسات 
المتكررة ألداء الطمبة حسب مستويات التفكير اليندسي وتبين وجود فروق ذات داللة 

تعزى لمستوى التفكير اليندسي  االختباري أداء الطمبة عمى ف (α =1.11)  احصائية
لمكشف عن مصادر   (LSD)) فشر( اختبارأستخدم و ، استداللي(. ترتيبيي، )إدراكي، تحميم

 .االختبارنتائج ىذا  (1) الجدول رقمويوضح  يةالفروق  الثنائية البعد
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 (0جذول )

 نهفروقبد انثُبئُخ انجؼذَخ ألداء انطهجخ  (LSD)فشر اختجبرَتبئج  

 انًثهثُخ االقتراَبدحست يستىَبد انتفكُر انهُذسٍ فٍ 

 إدراكٍ انًستىي

(.842) 

 تحهُهٍ

(7823) 

 ترتُجٍ

(5814) 

 إستذالنٍ

(3832) 

 = = = = (842.إدراكٍ)

 = = = *1810 (7823)  تحهُهٍ

 = = *2810 *.383 (5814) ترتُجٍ

 = *1872 *3801 *5811 (3832إستذالنٍ )

 ( وجود فروقات ثنائية ذات داللة إحصائية في أداء الطمبة عمى1يوضح الجدول )
( من جية االستدالليو  والترتيبي)التحميمي  المستوى اإلدراكي من جية، وكل من المستويات

اخري، وجميعيا لصالح المستوى اإلدراكي. كذلك يتضح وجود فروقات لصالح المستوى 
 ذو داللة إحصائية  ق، كما وجد فراالستدالليو  الترتيبيالتحميمي مقابل كل من المستويين 

نتائج ىذه الدراسة مع دراسة  تفقتٱو  .االستدالليمقابل المستوى  ترتيبياللصالح المستوى 
 (.4117(، ) وخصاونة،4162كل من )نمراوي،

طبيعة اليرمية لمستويات التفكير اليندسي وفق بالعودة لمويمكن تفسير ىذه النتائج  
فالطالب ال لو،  ةلسابقٱكل مستوى عمى المستويات  عتمادٱنظرية )فان ىيل( من حيث 

ان ذلك يجعل و  ستويات السابقة لو.ملٱيستطيع أن يتقن مستوى دون أن يكون قد أتقن 
( االستدالليستويات األدنى أكثر سيولة من المستويات األعمى فمثال المستوى الرابع) ملٱ

، ويحتاج من الطمبة القدرة عمى االستدالل من معمومات معطاه، يحتاج لمعارف تراكمية عميقة
ستويات الدنيا مولعل ذلك ساىم بتفوق الطمبة في ال والقدرة عمى استخدام المنطق والبرىان،

ويمكن تبرير ىذه النتيجة  .  (Aydin & Halat,2010)  عمى حساب المستويات العميا
 االقتراناتبأن المستوى اإلدراكي  يتضمن أدنى مستويات التفكير اليندسي في موضوع 

حنى اليندسي المتعمق باقترانات ية المنمالمثمثية أذ كان من السيل عمى الطمبة تحديد وتس
( 1.24مما جعل أداء الطمبة ىو األفضل في ىذا المستوى وبمتوسط ) جاس، جتاس، ظاس()
منيم من الوصول لممستوى التحميمي، إذ استطاعوا تحديد خواص  تمكن كثيرأيضا و  ،

في المستوى الثالث ثم تبين من خالل أداء الطمبة ظاس(، منحنيات ) جاس، جتاس، 
واالختالفات بين طات ابصعوبات في تحديد العالقات والتر  واواجيانيم ( الترتيبي)

جاس، جتاس ، ظاس(، وأخير دلت النتائج عمى وجود ضعف كبير لدى الطمبة في منحنيات)
متوسط االدنى من بين جميع المستويات وبىم ىوا ؤ ادا ذ كان إ(، االستدالليالمستوى الرابع ) 
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قد يفسر ذلك بأن المعممين يركزون في تدريسيم عمى المستويات الدنيا . و  (3.34) مقداره 
عمى ميارات التفكير العميا التي  تركيزىمبعيدا عن  كرمن التفكير التي تستند عمى الحفظ والتذ

في بيئة  الخالقة واستنتاج االفكارتستند عمى تطوير مقدرة الطمبة عمى استخدام  المنطق 
ويتفق مع العديد من الدراسات التي يينت أن الطمبة غالبا  صفية يسودىا الرغبة في التحدي

 صعوبات في اتقان المستويات العميا نما يتقنون المستويات الدنيا ويواجيو
 & Duatepe,2000; Knight,2006; Wang 4117 ؛ الخصاونة،4162)النمراوي،

Kinzel, 2014 ) . 
 التوصيات:

 في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يمي:
المثمثية من خالل الربط بين المنظور الجبري  االقترانات. العمل عمى تدريس موضوع 6

قوانين لٱحول  المتمحورةعمى عرضو بالطريق التقميدية  القتصارٱوالمنظور اليندسي وعدم 
  المجردة. جبريةالعالقات الو 
توظيف نظرية )فان ىيل( في تدريس المواضيع الرياضية المختمفة  لممساعدة في تطوير . 4

 التفكير اليندسي لدى الطمبة.
ر في دور كميات التربية في إعداد معممي الرياضيات ومنحيا دورا محوريا في . إعادة النظ3

 ي االردن. عمى الكميات العممية فقط  كما ىو معمول بو حاليا ف قتصارٱلٱذلك ، وعدم 
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