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ة قياس مستوى مهارة التصور البصري المكاني لطالب المرحلة المتوسط

 في مادة الرياضيات

 

 

 يحي أحمد حسين حكمي إعداد الباحث :

 المناهج وطرق التدريس العامة

Email: anashakame@gmail.com  

 

 

  عنوان البحث باللغة اإلنجليزية

Measure the skill level of visual spatial perception of middle school students in 

mathematics.   
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 ملخص الدراسة

 قياس مستوى مهارة التصور البصري المكاني لطالب المرحلة المتوسطة في مادة الرياضيات. عنوان : 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى التصور البصري المكاني لدى طالب المرحلة المتوسطة، كما        

ف المراكز التعليميةة تهدف الى الكشف عن وجود فروق بين الطالب في مستوى التصور البصري المكاني باختال

، ولتحقيق هدفي هذه الدراسة قام الباحث باسةتددام المةنهج الويةاي المسةحي بنةا  علةى هةدفي الدراسةة وأسة لتها، 

( طالباً موزعين على ثالثة مراكز تعليمية ، بينما تمثلت أداة الدراسةة فةي اختبةار 241وتكونت عينة الدراسة من )

الثالةةث المتوسةةم قةةام الباحةةث ب عةةداده ، أمةةا ايسةةلوب ا حصةةا ي فقةةد  التصةةور البصةةري المكةةاني لطةةالب الصةةف

-ANOVA oneاسةةتددم الباحةةث النسةةو الم ويةةة، والمتوسةةطات الحسةةابية واعنحرافةةات المعياريةةة ،واختبةةار )

way. لثالث عينات مستقلة كأساليو إحصا ية للدراسة ) 

  وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

 التصور البصري المكاني لدى طالب المرحلة المتوسطة بشكل عام.تدني مستوى  .1

 توجد فروق بين الطالب في مستوى التصور البصري المكاني. .2

 وأوصت الدراسة في ضوء نتائجها بعدد من التوصيات منها:

 تنظيم محتوى الهندسة في مدتلف المراحل الدراسية وفق تسلسل منطقي.  .1

بشةةكل مرتةةو علةةى إسةةتراتيميات تعتمةةد علةةى ايةةةيا  المحسوسةةة حةةث المعلمةةين علةةى تةةدريو الطةةالب  .2

والبصةةرية والصةةةور المتحركةةة لتةةةدريبهم علةةى مهةةةارات التصةةور البصةةةري المكةةاني وتشةةةميعهم علةةةى 

 ممارستها وتنميتها.

 لاة.   توفير أنشطة مساعدة لتدريس الرياضيات تدعم فهم التصور البصري المكاني في المراحل المدت .3
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THE LEVEL OF VISUAL SPATIAL PERCEPTION AMONG 

INTERMEDIATE SCHOOL STUDENTS 

 

 

Abstract 

The purpose of this study was to identify the level of visual spatial perception 

among intermediate school students. Also, this study aimed to investigate the 

differences between students in the level of visual spatial perception in different 

centers.   

Descriptive approach was used based on study purposes and questions. The 

study sample consisted of 241 students in 3 centers. The study tool was designed by 

the researcher as a test to investigate visual spatial perception among third grade 

students at intermediate school level. 

Several statistical methods were used in this study; percentages, averages, 

standard deviations, and one-way ANOVA test for three independent groups.   

Study results  

1- Students in intermediate schools have low level of visual spatial perception. 

2- There are differences between students in the level of visual spatial 

Study recommendations 

1. Regulate the content of engineering in various grades according to a logical 

sequenceUrged 

2. Teachers to train students tidily on strategies rely on things tangible, visual 

and moving images to be trained on visual spatial visualization skills and 

encourage them to exercise and development. 

3. Provide assistance activities to support the teaching of mathematics to 

understand the visual spatial perception in different stages. 
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 مقدمة:  

رتكز وم التي االعل يتميز العصر الحالي بالتطور السريع نتيمة للتقدم العلمي الذي يشهده العالم الرياضيات أهم

  لى عملية اعليم في تنمية طرق التاكير ومهاراته و تطويرها ، و تساهم فى تحول الت عليها تقدم العلم؛ادورها

نة ا اعستعاعلين نشطة ، و تحقيق اعهداف التربوية لمواجهة تطورات العصر ، و لالستاادة من هذا العلم ينبغى

وجى و ر التكنوللتطول، و نتيمة  رق التدريس الحديثة لتطوي الوسا ل الحالية . " نظرا لتدنى طرق التعليم الحالية

شوا ي ،  شكل عبيعوبة اعنتقال بين الكم الها ل من المعلومات  ، ما يؤدى الى اكتساب المعلومات و ترتبها 

 ( .362: 2005فيصبح  من السهل نسيانها و عدم اعستاادة بها فى حل مشكالته اليومية " )عبيد وآخرون، 

يح ى توضفالمهتمين بتعليم الرياضيات على مساهمة تنوع طرق التدريس  " و كشات البحوث التربوية اتااق

 (.169: 2009الرؤية عند المتعلم فى جميع جوانو الرياضيات  " )المالكي، 

ى فى " لذلك من الضرورة تطوير مقررات الرياضيات وطرق تدريسها، و من المهم ان ياعل الحس المكان

 ية على حدلهندسرة الرياضية مؤكدًا على أهميته للموضوعات الحسابية وامقررات الرياضيات ، عنها تعطى الدب

 (.3: 1994سوا ")عابد  

 (.29، 2009"ينبغى تنمية المانو البصرى يهميته فى تنمية التاكير و تحسين اعدا  " )ةعث،

 و الرسوم يانيةالب" يحتاج المانو البصرى الى ان يتطور لمواكبة التقدم التكنولوجى و ذلك من خالل اعةكال 

ديل ردة ، و تالمم التوضيحية . و  يحتاج فهمها إلى وجود قدرة بصرية عالية لاهم  الكثير من المااهيم العلمية

 (.36: 2010العلما  المااهيم الممردة من خالل تصورهم البصرى  " )فدا  الشوبكي،

النماح لمكانية بدرة احيث أكد البعض ارتباط الق " أجمع العديد من باحثين الرياضيات على  أهمية القدرة المكانية

 (.1994، عابد، 1999: العمري، 1996في تعلم الرياضيات" )عاونة 

ردة يصبح المم " يعتبر نظام بيميه أقرب تطبيٍق للقدرة المكانية حيث يرى ان بويل الطالو لمرحلة العمليات

مه و فه وضوعية . و ينعكس على جوانو تاكيرهلديه قدرة على التديل وفهم لألةيا  الغير ملموسة و الم

 (.62: 2004للرياضيات فترتاع قدرته على التحصيل " )الصليبي، 

 احل "المر " قد كشات بعض الدراسات ان القدرة المكانية تتطور باختالف المستوى التعليمى و تنمو بتقدم

 (.24: 1995)عابد، 

ة بصرية أنشط ى اى سن و اى مرحلة تدرس الرياضيات بتضمينها" يمكن تدريو التالميذ على القدرة المكانية ف

 (36: 2010لتحسين فهم المعلومات الممردة " )فدا  الشوبكي، 

 (.36: 2010" فالقدرة المكانية أساس اعبداع العلمى و أداة الاهم للعمليات الممردة " )فدا  الشوبكي،

سى هدف تدري ت ، وها عليها الدراسات المتعلقة بالرياضيا" و تعد المهارة البصرية من اهم المهارات التى أكدت

ية ات الهندسلممسمبالمراحل الدراسية ، لكونها تزيد اعستيعاب و الاهم ، و تقوم على حاسة البصر فى مشاهدة ا

لمعرفية ادرات و تديل اعجزا  غير المر ية للشكل ، و تحظى القدرات المكانية على بأهميٍة بالغٍة بين الق

 (.12:  2003مرتبطة بمناهج الرياضيات و تدريسها فى المراحل المدتلاة " )بايالح ،ال
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ر م تطويمن قرا ة وفهم المواد البصرية والمدططات والرسوم البيانية يمو عليه" كى يتمكن الطالب من 

 .(46: 2010قدراتهم البصرية و المكانية " )أبو مصطاى،

خر ،  أالى  وانو العقل بطريقة نشطة و قادرون على اعنتقال من تديل" فالذين ياكرون بصرياً يستددمون ج

م ر برسوم ثلتعبيفينظروا للمسألة من زاوية مدتلاه ، و بعد الاهم البصرى لها يتديلون حلول بديلة و يحاول ا

 (.62: 2001مقارنتها و تقويمها " )عاانة،

لطالب كير لدى االتا كانى فى المناهج و أهميته فى تنميةبالرغم من تزذايد اعهتمام العالمى بالتصور البصرى الم

ايه بحاث الدلى اععاع انه وجد ان جهود المملكة العربية السعودية بهذا الشأن بطي ه ، و قام البحث باعطالع 

كون ص ، وبالتصور البصري المكاني و عحظ قلة الدراسات العربية والمحلية المتناولة للموضوع بشكل خا

صري ر البث يعمل في ممال التدريس ومن خالل خبرته العملية عحظ وجود قصور لدى الطالب في التصوالباح

البصري  لتصورالمكاني، ، كما قام الباحث بمناقشة العديد من الزمال  مشرفي ومعلمي الرياضيات في موضوع ا

وإيماناً  ما بينها،ية فيالعالقات الرياض المكاني واتاق المميع على أهميته وارتباطه المباةر بتنمية التديل وإدراك

 بضرورة تعدد المداخل التدريسية في تعلم الرياضيات.

ي لمكانامما دفع الباحث لهذه الدراسة من أجل الكشف بشكل يحيح عن عن واقع مستوى التصور البصري 

 .لدى طالب المرحلة المتوسطة ومدى إتقانهم لمهاراته

 مشكلة الدراسة:

 تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤالين التاليين:       

 ما مستوى التصور البصري المكاني لدى طالب المرحلة المتوسطة بقطاع الحكامية؟ .1

 هل يوجد اختالف في مستوى التصور البصري المكاني بين المراكز"الشمال/الشرق/المنوب"؟ .2

 

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى:   

 على مستوى التصور البصري المكاني لدى طالب المرحلة المتوسطة. التعرف .1

 الكشف عن وجود فروق بين الطالب في مستوى التصور البصري المكاني.  .2
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 أهمية الدراسة: 

      يمكن أن يستفيد من البحث:

فةي  معلموا الرياضةيات فةي التعةرف علةى مسةتوى التصةور البصةري المكةاني لةدى طالبهةم ممةا يسةهم .1

 تاعيل طرا ق تدريسية تساعد على تحسين مستوياتهم.

مشرفو الرياضيات في رفع مستوى أدا  معلمي الرياضيات وذلةك مةن خةالل وضةع الدطةم والبةرامج  .2

 والدورات التدريبية.

 المهةات المسةة ولة عةةن تطةةوير المنةةاهج فةةي مةةادة الرياضةيات لوضةةع بةةرامج تسةةاعد علةةى زيةةادة مسةةتوى .3

 ني لدى المرحلة المتوسطة.التصور البصري المكا

لةةة البةةاحثون وذلةةك مةةن خةةالل اعسةةتاادة مةةن اعختبةةار التحصةةيلي فةةي التصةةور البصةةري المكةةاني للمرح .4

 المتوسطة في إجرا  بحوث مشابهة. 

 

 حدود الدراسة:

الةث اقتصةرت هةذه الدراسةة علةى عينةة عشةوا ية مةن طةالب الصةف الثتتناول الدراسة ثالثة حدود هيي:     

لدراسةةي فةي مةدراس إدارة التربيةة والتعلةيم بمركةز الحكاميةةة، وطبقةت هةذه الدراسةة خةالل الاصةل االمتوسةم 

 هـ، واقتصرت هذه الدراسة على )التصور البصري المكاني(.1435ـ  1434الثاني لعام 

 

 مصطلحات الدراسة:

 التصور البصري المكاني:

ر الUnal et al, 2009, 1000ويعةرف أونةال وآخةرون )  بصةري المكةاني علةى أنةه: "القةدرة( التصةور

التراكيةو  على معالمة وإعادة تركيو المكونات في المثيرات البصريرة، ويتضمن التعرف، واعحتااظ، واسةترجاع

 عندما يتحرك ةكل ما أو جز  منه ".

( فهةو المعالمةة الذهنيةة لصةةورة Hanlon, 2010, 10ويةرى هةانلون أن التصةور البصةري المكةاني )

 بصرية، والمهام المرتبطة به عبارة عن عمليات نموذجية متعددة الدطوات. 

 تديرةةل عمليةةة دوران وانعكةةاس ايةةةكال والممسةةمات، والتتبةةع( بأنةةه: " 24: 2012ويعرفةةه عطيةةف )

سةةم هي ةة ةةكل أو ممالةذهني لحركتهةا أو حركةة جةةز  منهةا، ويتضةمن التعةرف علةةى العمليةة التةي غيةرت مكةةان و

 وتطبيقها ذهنياً في موقف جديد".

لناتمةة االقدرة على تديل الصورة المديدة لألةكال الهندسية والممسةمات (: 26: 2013ويعرفه موكلي )

  . يقها ذهنياً عن إجرا  تحويالت هندسية ذهنياً مثل الدوران واعنعكاس وتمميع ايةكال والتعرف على كياية تطب

ال قةةدرة المةةتعلم علةةى تديةةل ايةةةك فةةي هةةذه الدراسةةة بأنةةه: التصييور البصييري المكييانيويعييرف الباحييث 

 الهندسية والممسمات بعد اجرا  عمليات تحويلها او دورانها ومعالمة تلك العمليات ذهنيا.
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 الاصل الثاني

 اإلطار النظري للدراسة     

 التصور البصري المكاني 

 أوالً/ تعريف التصور البصري المكاني: 

ر ال مكةةاني يةةنف المركةةز التعليمةةي التعليميةةة التعليميةةة القةةومي ايمريكةةي لمعلمةةي الرياضةةيات التصةةور

نيةة ثةيالت الذهك حدى مهارات اعستدعل الهندسي وذلك من خالل تعرياه له بأنه القدرة علةى " بنةا  ومعالمةة التم

 (".NCTM, 2000, 41لألةكال ثنا ية وثالثية ايبعاد وإدراك الشكل من منظورات مدتلاة )

ر البصةري المكةاني علةى أنةه "القةدرة Unal et al, 2009, 1000ويعةرف أونةال وآخةرون ) ( التصةور

لتراكيةو اعلى معالمة وإعادة تركيو المكونات في المثيرات البصريرة، ويتضمن التعةرف، واعحتاةاظ واسةترجاع 

 عندما يتحرك ةكل ما أو جز  منه ".

( فهةو المعالمةة الذهنيةة لصةةورة Hanlon, 2010, 10صةري المكةاني )ويةرى هةانلون أن التصةور الب

 بصرية، والمهام المرتبطة به عبارة عن عمليات نموذجية متعددة الدطوات. 

لذهني اتديرل عملية دوران وانعكاس ايةكال والممسمات، والتتبع ( بأنه " 24: 2012ويعرفه عطيف )

يقهةا علةى العمليةة التةي غيةرت مكةان وهي ةة ةةكل أو ممسةم وتطبلحركتها أو حركة جز  منها، ويتضمن التعةرف 

 ذهنياً في موقف جديد".

الممسمات وعلى تديل الصورة المديدة لألةكال الهندسية  ( بأنه: "القدرة26: 2013ويعرفه موكلي )

ها ية تطبيقالى كيالناتمة عن إجرا  تحويالت هندسية ذهنياً مثل الدوران واعنعكاس وتمميع ايةكال والتعرف ع

 ذهنياً". 

 ةكالقدرة المتعلم على تديل اي في هذه الدراسة بأنه ويعرف الباحث التصور البصري المكاني

 الهندسية والممسمات بعد اجرا  عمليات تحويلها او دورانها ومعالمة تلك العمليات ذهنيا.

 

 ثانياً/ أهمية التصور البصري المكاني:

ر البصري عنصراً مهم ولةد كميةة اً في العديةد مةن الممةاعت المعرفيةة؛ وذلةك ينةه يمكةن أن ييعد التصور

اح ويةاً فةي نمةقها لة من المعلومات بطريقة فعالة جةداً، وعنةدما تشةترك معةه العمليةات ا دراكيةة فة ن يةؤدي دوراً 

 (. Eraso, 2007, 25-26ايفراد في مماعت الهندسة، والعلوم، والتدطيم، والتصميم )

 ( أن أهمية التصور البصري المكاني تظهر في أنه: 27: 2013ويرى موكلي)

غةة مهةارات باليساعد المتعلم على الاهم وإعادة التنظيم والمعالمة وتاسةير العالقةات بصةرياً، وكةل هةذه ال -1

 ايهمية للناحية العملية.

لةيم بين التع قةيساهم في جعل التعليم أكثر سهولة ، ويساهم في تحسين فهم الحقا ق العلمية وتحسين العال -2

 والتدريو في كثير من المماعت.

 تدريو الذاكرة والعمل على تقويتها. -3
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4-  ً  فةي حياتنةا يساهم في جعل المتعلم أكثر سيطرة على معالمة ايةيا  الممردة ، وهو قبل كل ذلةك أساسةيا

 اليومية للعمل والحركة في البي ة التي نعيش فيها. 

 المكاني في تعليم الرياضيات:ثالثاً/ أهمية التصور البصري 

ً يؤ ي مةن في تعلم أ كد بيشوب على أهمية القدرة المكانية في تعلم الرياضيات بقوله إنها "تلعو دوراً قويا

دة ندسةيرة مايةجوانو الرياضيات، ولكنها أكثر أهمية فةي تعلةم الهندسةة، وخصويةاً إذا أردنةا أن تصةبح ايفكةار اله

 (.Boakes, 2006, 5للطالب )

 :بيل المثةالي الرياضيات يُستددم الموقع المكاني لتنمية فهم الكميات وايرقام بطةرق متنوعةة.فعلى سةوف

 ت العمليةاتالقيمة المنزلية المعروفة في النظام العشري، يُسةتددم فيهةا المرجةع المكةاني وذلةك لويةف خوارزميةا

 (.Munro, 2011, 1على ايعداد الكلية "اكتو هذا العدد فوق هذا الواحد" )

ر البصةري المكةاني لةدى الطةالب، يةوفر لهةم  إن إثرا  المناهج الدراسية بالمهام التي تنمي قدرات التصور

( NCTMفرص الحصول على فهم هندسي ذي معنى. وقد أةار المملس القومي لمعلمي الرياضةيات ايمريكةي )

وأويةى بتصةميم المهةام التةي تتطلةو  إلى أهمية تنمية القةدرات المكانيةة لةدى الطةالب مةن خةالل منةاهج الهندسةة.

معالمةةة الممسةةمات، وتةةوفير السةةياق البصةةري لرجةةرا ات الرياضةةية التحليليةةة والممةةردة وةةةدد علةةى أن "تُمكةةن 

ر البصةري، واعسةتدعل المكةاني والنمذجةة الهندسةيرة )  ,NCTMالبةرامج التعليميةة الطةالب مةن اسةتددام التصةور

2000, 41.) 

ر البصةري المكةان30: 2012يشير عطيف )        ي فةي تعلةيم ( إلى جملة من ايدوار التي يمكن أن يلعبهةا التصةور

 الرياضيات موضحة في النقاط التالية:

 تنمية الاهم الرياضي (أ

 تنمية التاكير الرياضي والهندسي. (ب

 تنمية الحس الرياضي  (ج

 تنمية مهارات حل المشكالت الرياضية (د

 تنمية المهارات المبرية (ه

 و( تنمية مهارات تعرف اينماط والتركيبات الرياضية   

وقةةت تضةةمين مهةةارات التصةةور البصةةري المكةةاني فةةي منةةاهج الرياضةةيات تأكيةةدا فةةي ال يؤكةةد الباحةةث علةةى       

ةةةكال الحاضةر لمةا لهةةا مةن دور مهةم فةةي حةل المشةكالت الرياضةةية والمسةاهمة فةي فهةةم التركيبةات الرياضةية واي

 القدرة على التاكير الرياضي.  الهندسية وتنمية 
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 رابعاً/ مهارات التصور البصري المكاني:

لةى إأنه يمكن تقسيم التصور البصةري المكةاني  (Johnson,2001:219)(، 383: 1990ذكر )أبو حطو ،       

 ممموعة من المهارات تتمثل فيما يلي:

لتي اةكال فاي المسا ل التي تطلو من الطالو تحديد اي إعادة تمميع أجزا  الشكل بصورة جديدة ، .1

ً بعملي نا ، ة البيمكن تممعيها مع بعضها البعض  يماد ةكل آخر؛ ف ن على الطالو أن يقوم ذهنيا

ا  ى إجروالتمميع، حيث سيمد أن عليه تدوير أوعكس ةكل ما ليربطه بشكل ثان، كما أنه بحاجة إل

كاملة من لة متم مع الشكل الثالث، وهكذا ف ن على الطالو القيام بسلسمشابه على الشكل الثاني ليرتب

ً حتى يتمكن من اختيار الممموعة التي يمكن تمميعها للحصو الشكل  ل علىالتحويالت الهندسيرة ذهنيا

 (Newton, 2009, 23( يوضح مثال لذلك )4-2المطلوب، والشكل )

 

 ( مثاعً لذلك: 5-2إدراك العالقات الاراغية بين ايجزا  المكونة للشكل، ويعد الشكل ) .2

 

 

 

 

 

 

 

 عنةدما لطالةوايةكال المعقدة إلةى ايجةزا  المكونةة لهةا، فافصل ايةكال المركبة عن خلايتها ، وتحليل  .3

ةةكال يريد إدراك ايجزا  المكونة لشةكل مةا ف نةه يحةاول تقسةيم الشةكل ايساسةي بحيةث يحصةل علةى اي

( 6-2الشةكل )والمكونة له، ثم بعد ذلك يقوم ب جرا  التحويالت الهندسيرة عليها حتةى يتأكةد مةن تطابقهةا، 

 (:4-2يح للشكل الوارد في ةكل )يوضح التقسيم الصح

(: تقسيم ةكل لتحديد ممموعة ايةكال المكونة له2-6ةكل )   

 

(     -                                   :)  

 

 أي من الممموعات التالية يمكن استددامه لتغطية الشكل التالي:

إدراك العالقات الاراغية بين ايجزا   (:5-2ةكل ) 

 المكونة لشكل
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 إنتاج أةكال تناسو استددامات وأغراض محددة. .4

 تنظيم عناير الشكل البصري في ةكل جديد. .5

 التعرف على الشكل عند رؤيته من عدة زوايا. .6

       

                                    

                                   

 (: التعرف على الشكل من عدة زوايا7-2ةكل )

 تمييز اتماهات ايةكال. .7

 تصنيف ايةكال على أساس أوجه التشابه واعختالف بينها. .8

ر البصري المكاني إلى المهارات الارعية التالية )McGeeويصنف مكمي )         ,Ryu et al., 2007( التصور

138 :) 

 تديل يورة ما، وتصور الحركة بين أجزا ها. .1

 تديل الحركة في البعد الثالثي، والتعامل مع ايجسام في المديلة. .2

 غ.تديل دوران يورة جسم، وطي وتسطيح الممسمات، والتغيرات النسبية لمواقع ايجسام في الارا .3

 التعامل مع اينماط أو تحويل يورة نمم مكاني إلى ترتيو آخر. .4

 

 نمو التصور البصري المكاني:خامساً/ 

 كانيةة وهةذهذكر بياجيه وانهلةدر أن ايطاةال يمةرون بسلسةلة مةن المراحةل المتتاليةة لتكةوين مهةاراتهم الم

نةتج يهةم للاةراغ المراحل وثيقة الصلة بنموهم المعرفي. وقد ذهبا أبعد من ذلك عندما ذكرا أن إدراك ايطاةال وفهم

 (.Kang, 2010, 34عن نشاطهم وسلوكهم الداص )

رات المكانيةة المبكةرة لةدى 172، 2008ويذكر بدوي )  ( أن أبحاث بياجيه وانهلةدر تشةير إلةى أن التصةور

عاً جةداً ( عامةة وةةمولية للغايةة، وهةي تعطةي للطاةل فهمةاً واسةTopologicalالطال عبارة عن أفكةار تبولوجيةة )

حددها  مراحل أربعرات الماصلة والمركبة وذلك وفقاً للعالمه المكاني، ثم يتم تهذيو هذه ايفكار بمزيد من التصور 

 بياجيه وانهلدر وهي:

 topological inوهةةذه المرحلةةة مرحلةةة طبولوجيةةة فةةي الطبيعةةة )(: 2-0مرحليية الحييك حر)ييية   (1

nature وهنا، يمتلةك الطاةل الحةدس ايساسةي عةن ايةةكال ويمكنةه أن يتعةرف علةى ايةةيا  المألوفةة )

 ,Boakes, 2006الويةول إلةى العالقةات الطبولوجيةة بةين ايةةكال ا قليديةة )ولكنةه غيةر قةادر علةى 

واعناصةةال  (proximity)(. وفةي هةةذه المرحلةةة يبةةدأ ايطاةةال فةةي فهةم بعةةض الماةةاهيم مثةةل: القةةرب 19

(separation( والترتيةةةةةةةو ،)order(  واعحتةةةةةةةوا ،)enclosure( واعسةةةةةةةتمرارية ،)continuity )

(Kang, 2010, 34 ) 
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فةةي هةةذه المرحلةةة يكةةون ايطاةةال قةةادرين علةةى التعبيةةر عةةن أفكةةارهم وعلةةى (: 7-2( مرحليية مييا قبييل العمليييات  2

(، وبين ايةكال المنحية والدطةوط المسةتقيمة، Kang, 2010, 34التمييز بين ايةيا  الساكنة والمتحركة )

(. إع أن Boakes,2006, 20)كمةا أنهةم يبةدؤون باسةتددام الرسةم فةي تمثيةل الدصةا ي المكانيةة لرةةكال 

 Projectiveالطال فةي هةذا السةن ع يكةون قةد امتلةك بعةد التاكيةر الهندسةي ا سةقاطي )الهندسةة اعسةقاطية 

Geometry والتي تساعد الطال على التديل  حيث نمده في هذه المرحلة يرسم مثالً عيني بطة فةي جانةو )

 (.179، 2008دوي، واحد من الرأس؛ وذلك لعدم قدرته على التديل )ب

شةةاوا يةةدخل ايطاةةال مرحلةةة العمليةةات ا جرا يةةة ويسةةتطيعون أن يكت(: 12-7( مرحليية العمليييات المحسوسيية  3

فةي هةذا ايةكال الهندسيرة بأسلوب منظم ويمتلكةون القةدرة الكاملةة علةى ويةف، ورسةم، وتحليةل ايةةيا . و

للاةةراغ  امةةاً علةةى إدراك كةةل الماةةاهيم الرسةةميةالوقةةت يةةرى بياجيةةه وإنهلةةدر أن ايطاةةال أيةةبحوا قةةادرين تم

هةم (. وبةالرغم مةن أن ايطاةال فةي هةذه المرحلةة يكونةون قةادرين علةى فBoakes, 2006, 20التبولةوجي )

ة. هم المحيطةالعالقات التبولوجية، إع أنهم ع يزالون غير قادرين علةى تمثيةل )تصةور( مةا يدركونةه فةي بي ةت

لمةرآة اتةدريمياً مةوقعهم فةي الاةراغ وماهةوم المنةاظر المنعكسةة )مثةل يةور ومع هةذا فة ن ايطاةال ياهمةون 

 (.Kang, 2010, 34والتي يصبح فيها اليسار يمين عندما يشاهدون المنظر المنعكس( )

اةل مةن اسةتددام يستمر فهم المااهيم الهندسيرة في النمو إلى أن يتمكن الط(: 18-12( مرحلة العمليات المجردة  4

( حيةث يكةون لةدى 180  2008)بةدوي،  Plane Geometryية المركبةة مةن هندسةة المسةتوى النظم الشةكل

ةةيا  ايطاال في هذه المرحلة ا طار المرجعي الذي يمكةنهم مةن توجيةه، وتحديةد مكةان، وتصةور حركةة اي

 (.Kang, 2010, 35في الاراغ )

 دمت فةةي توضةةيح أن النمةةو( أن اعسةةتاادة مةةن الدراسةةات وايبحةةاث التةةي قةة38، 2013ويةةرى مةةوكلي )

ين فةي ج والةراغبالتدريمي لمهارات التاكير يتناسو طردياً مع تقدم العمر يعد مسانداً حقيقياً لمصممي المنةاه

 الغ ايثةرإحداث التغيير والتطوير لما تمثله من مراعاة لقدرات الطالب وفةق مراحةل نمةوهم ممةا يكةون لةه بة

 .في تقبلها والتعامل معها من قبل الطالو

 

يةر المكةاني إن ايفكةار التةي تتضةمن تنميةة التاكسادساً/ التصيور البصيري المكياني وعالقتيل بيالتفكير الهندسيي: 

التاكيةر  تتصل بالموضوعات الهندسيرة، أي أن هناك نةوع مةن العالقةة التةي تةدعم التاكيةر المكةاني مةن خةالل

مكاني لتاكير اليعي أن يكون هناك اتصال بين االهندسي، لكنها ع تعتمد على التاكير الهندسي.ولهذا فمن الطب

طةور تعزيةز التلوأفكار فان هايل المتعلقة بتنمية التاكير الهندسي حيث أةةار فةان هايةل بةأن التعلةيم المقصةود 

يمي من مستوى إلى آخر يمو أن يتضمن سلسةلة مةن اينشةطة، تبةدأ مةن مرحلةة اعستكشةاف، والبنةا  التةدر

ا يعرفونةه به، وتدتةتم بأنشةطة تسةاعد الطةالب علةى التكامةل بةين مةا تعلمةوه وبةين مةللماهوم واللغة المتصلة 

 (.Hanlon, 2010, 32مسبقاً )
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 وقد قام فان هايل بتقديم مستويات لنمو التاكير الهندسي وفقا للدبرة وهي كالتالي:        

لطالو ( حيث يبدأ ا0المستوى )وهو :  Visual (visualization)( المستوى البصري  التصّور أو التخيل( 1

ا ( حيةةث يةةتم النظةةر إليهةة189، 2008بةةالتاكير "غيةةر اللاظةةي"، ويحكةةم علةةى ايةةةكال "بمظهرها")بةةدوي، 

 (.Hnlon, 2010, 28 ،84"ككل" بغض النظر عن ايجزا  المكونة له )

ايطاةال أن  فةي هةذا المسةتوى يسةتطيع: Descriptive Level (Analytic)( المستوى الوصفي  التحليل( 2

 ,Hanlonيتعرفوا على ايجزا  المكونة لألةكال وخصا صها ويستددمونها في ويةف الشةكل وتطةويره )

(، لكةةنهم ع يسةةتطيعون ربةةم بعضةةها بةةبعض، سةةوا  علةةى مسةةتوى خةةواص الشةةكل الواحةةد، أو 28 ,2010

 خواص ايةكال المدتلاة. 

 Relational Level (Abstra, Informal( مسيييتوى االسيييتدالل شيييير الشيييكلي  العالقيييات(  3

Deducation و فةي هةةذا المسةةتوى ياهةةم الطالةةو العالقةةات ويسةةتددم اعسةةتدعل لتبريةةر مالحظاتةةه. حيةةث :

 ( Hanlon,2010, 28يمكنه تصنيف ايةكال الهندسيرة مثل ايةكال الرباعية )

ي نظةةام المسةةةلرمات، يسةةةتطيع الطالةةو فةةي هةةذا المسةةةتوى أن يعةة: Deduction( مسييتوى االسييتدالل الشييكلي 4

فةات وغيةر المعرا  مكةن فةات، ويويستددم اعستدعل الشكلي في فهم العالقات المتداخلة بةين النظريةات والمعرا

ة، يرة )عاانةللمتعلم أن يكتو براهين هندسية ويكون مدركاً للشروط الضرورية والكافيةة فةي البةراهين الهندسة

2002 ،66) 

ويتميز هذا المستوى بقدرة المتعلم على اسةتنتاج  :Axiomtics (Rigor(  ( مستوى الدقة الشديدة  الصرامة5

النظريات من مدتلف أنظمة المسلرمات الهندسيرة المعروفة، ومقارنة مدتلاة اينظمةة بدرجةة عاليةة مةن الدقةة 

 ,Hanlon, 2010؛ 85  2010دون الحاجةة إلةةى نمةةاذج محسوسةةة فهةةو مسةتوى عةةالي التمريةةد )يةةونس، 

28.)6, 3.) 

قةدرة  ( أن إدراك معلم الرياضيات لهذه المستويات يساعده كثيةراً علةى تنميةة38، 2012ويرى عطيف )

صةرية، ثةم طالبه على التعامل مع المشكالت الهندسيرة. فحين يبدأ المعلم بعرض مشكلة هندسية ما بصورة ب

ي فةن يصةل بةه قُةدُماً إلةى أ يساعد طالبه على تحليلهةا واكتشةاف العالقةات، وكيايةة الةربم بينهةا، ثةم يسةير بةه

بةه فةي حةل نهاية المطاف إلى مستوى التمريد؛ ف نه بذلك يسهم في التغلو على الصعوبات التي يواجهها طال

 المشكالت الهندسيرة ويسهم في تنمية التاكير الهندسي لدى طالبه. 

التاكيةةر ( إلةةى وجةةود تقةةاطع بةةين كةةل مةةن التصةةور البصةةري المكةةاني و39: 2012كمةةا يشةةير عطيةةف )

تي بتديل الهندسي وذلك ين كال النوعين مماله ايساسي هو الهندسة، إع أن التصور البصري المكاني يد

 نةه فا، وبةذلك مواقع ايةكال وايجسام والتغيرات التي تطرأ عليها نتيمة  جةرا  التحةويالت الهندسةيرة عليهة

 يتناول جز  من المحتوى الذي يتناوله التاكير الهندسي. 

أنةه ويرى الباحث أن التصور البصري المكاني هةو جةز  مهةم جةدا وهةوعيتمزأ عةن التاكيةر الهندسةي و

 عبد من تنمية التصور البصري المكاني. 
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 سابعاً/ تنمية التصّور البصري المكاني:

ر البصةري المكةاني يمكةن أن تحسةن بنمةاح مةن خةالل توظيةف  تشير بعض الدراسات بأن مهارة التصةور

ت، طة اليةدوياالمصممة خصيصاً لذلك في الاصول التقليدية، كاستددام الوسا ل البصةريرة المتحركةة وأنشة التقنيات

ن م للمشةاركيوإضافة لذلك، فقد استنتمت بعض الدراسات بأنه من خالل استددام هةذه التقنيةات، تحسةن ايدا  العةا

 (.Kang , 2010, 41بعد فترة من التدريو )

ريرة التةي صور البصةري المكةاني لةدى الطةالب مةن خةالل ممارسةة اينشةطة التعليميةة البصةويمكن تنمية الت       

 (.145، 2008تشمع على التحول من المنطق اللاظي إلى المنطق البصري التديلي )بدوي، 

ذي يركةز وتشير بعض ايبحاث التربويةة إلةى أن المهةارات المكانيةة يمكةن أن تزيةد مةن خةالل التعلةيم الة

يتهةا لمدصةي لتنمام الاهم والصور الذهنية في التمثيالت ثنا ية وثالثية ايبعاد، أو من خالل التدريو على استددا

(Gutierrez et all, 2010, 77؛ حيث أةار عدد من تلك ايبحةاث أنةه مةن الممكةن تحسةين المهةارات ال) مكانيةة

؛ Olkun, 2003, 3التحايةز الكةةافي )مةن خةةالل التةةدريو إذا مةةا تةوفرت المةةواد المناسةةبة، واينشةةطة المال مةةة و

Kang , 2010, 40.) 

ر البصةري المكةا ني والتةي وهناك العديد من ايساليو واينشطة التي يمكن اسةتددامها فةي تنميةة التصةور

 اقترحتها كثير من ايدبيات والدراسات ومنها ما يلي:

ومالحظتهةا مةن زوايةا وجوانةو مدتلاةة ينمةي  : حيث إن تمربة التعامةل مةع التركيبةات أ( أستخدام مواد التر)يب

 (:8-2(، ومثال ذلك ةكل )14، 1996لدى الطال أساس متين للعمل المستقبلي مع البعد الثالث )عاونة، 

 

 

 

 

 

)بةةدوي،  يمكةةن تقةديم مثةل هةةذه اينشةطة فةي دروس التماثةل واعنعكةةاس والةدا رة فمةثالً   ب( أنشيطة طيي الورقية:

ر لهمةا (: يمكن أن نقدم ةكلين هندسيين متطابقين ونطلو مةن الطالةو أن يتديةل موقةع محةور التنةاظ158، 2008

و قةدم للطالةكةن أن نويرسمه بنا  على تديله ثم يمكنه التأكد من يحة عمله باستددام عمليات طي الورقة. كمةا يم

يةات طةي دا رة ممهولة المركز ونطلو منه تديل موقع المركز وتحديةده ثةم التأكةد مةن يةحة عملةه باسةتددام عمل

 (. Orgami club, 2011( يوضح مدطم عستددام فن طي الورقة في إنشا  سيارة )9-2الورقة، والشكل )

                                   

 (: مدطم سيارة باستددام فن طي الورقة9-2ةكل )                                        

 

 ( : قطع دينز8-2ةكل )

http://www.google.com.sa/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=HtETYRRVSB1Q-M&tbnid=6hR6rf2n-fyV4M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.aghandoura.com/sixgrade/lesson13/13.htm&ei=etdsUuXeKISqhQeIuIDIBw&psig=AFQjCNGQwW_cnZasN7vH4qhsV79qBYD3MQ&ust=1382951162713154
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ر البصةري المكةاني لةدى الطةال  ج( أنشطة أعواد الثقاب:  ب؛ ينهةا تسهم أنشطة أعةودة الثقةاب فةي تنميةة التصةور

يةة تكةوين ( مثةاعً لكيا10-2تتطلو القدرة على التديل وتصور الشكل الذي سينتج عن تحريكها. ويوضةح الشةكل )

، 2011( عةةود ثقةةاب ب زالةةة ثالثةةة أعةةواد وتحريةةك عةةودين )بةةدوي، 15ثالثةةة مربعةةات مةةن نمةةوذج يحتةةوي علةةى )

380.) 

           

 

الان طريقة للتعبيةر عةن التاكيةر البصةري، ونشةاط لحةل المشةكالت بطريقةة تصةويرية وذلةك   د( أنشطة الفنون: 

ينه يعطي المتعلم فريةة اكتشةاف وحةل المشةكالت بعيةداً عةن الممةال اللاظةي باسةتددام عةالم الصةور والعبةارات 

ةةةكال الهندسةيرة هةةي والكلمةات المر يةة ايمةةر الةذي يسةةهم فةي تنميةة التاكيةةر البصةري لديةةه. ومةن المعةروف أن اي

أسةةاس عمةةل الكثيةةر مةةن ايعمةةال الانيةةة وبالتةةالي يمكةةن تقةةديم أحةةد اينشةةطة الانيةةة والتةةي تتضةةمن أةةةكاعً هندسةةية 

متداخلة ومن ثم نطلو من الطالو أن يحدد نةوع وعةدد ايةةكال والعالقةات أو التحةويالت الهندسةيرة الموجةودة فةي 

 (.161، 2008الشكل )بدوي، 

                           

                                  

 

 

 

 

  

 

نشةةطة يمكةن تنميةةة التصةور البصةري المكةاني عنةد الطةةالب مةن خةالل ممارسةة اي  و( أنشيطة الرسيوم البيانيية:

ة وم البيانيةالداية بالرسةوم والتمثةيالت البيانيةة. فمةن خةالل التةدريو والممارسةة يةتمكن الطةالب مةن قةرا ة الرسة

 (.35-34، 2004وإجرا  ربم بصري للمعلومات المتضمنة بها )محمد، 

لرسم ااكتساب المهارات المكانية يمكن أن يحدث من خالل موضوعات ووسا ل  إن  ز( أنشطة الرسم الهندسي:

نهم يمةو أن (، فعندما يستنسخ الطالب ايةكال البسيطة أو المعقدة فة Gutierrez et all, 2010, 77الهندسي، )

 يكون لديهم خطة لتسلسل العناير التي سترسم وعليهم النظر في العالقات المكانية بينها.

 

 (: أحد أنشطة أعواد الثقاب10-2ةكل )

 

 

 (: مثال للمكعبات المتداخلة11- 2)ةكل 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cpR2lG7Fkzf48M&tbnid=HTkd0mBFms77YM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aghandoura.com/sixgrade/chapter2/7-2.htm&ei=8NRsUrb5JI7K0AXUuICICQ&psig=AFQjCNGpPcvPXmtDvo5qaG8NQEcBCZ2_0g&ust=1382950468557365
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 Feminaوجهة النظر هذه، ف ن الرسم الهندسي يمكن أن يكون فكراً جيداً كنوع خاص من المهام ا نشا ية )ومن 

et al. , 2009, 691.) 

ر البصري من خالل أنشطة الرسم الهندسي  سةتددام اومن ايدوات التي يمكن أن تساعد في تنمية التصور

ت. ية للممسماالو على الرسم خاية عند رسم المدططات الشبكالشبكة المنقطة أو الشبكة المثلثية والتي تعين الط

 : (Sorby, 2003, 6( يوضح أحد ايمثلة عستددام الشبكة المنقطة )12-2والشكل )

 

  (: استددام الشبكة المنقطة في الرسم الهندسي12-2ةكل )

يعتمةةد علةةى التةةدريو  وهنةةاك مةةدخل آخةةر لتنميةةة التصةةور البصةةري المكةةاني ح( أنشييطة الحاسييوب واإلنترنييت:  

باسةةتددام تكنولوجيةةا الملتيميةةديا، والتعلةةيم مةةن خةةالل أدوات الرسةةم الهندسةةي المعتمةةدة علةةى الحاسةةوب، وألعةةاب 

 ,Gutierrez et all. , 2010ا نترنةت، والبةرامج اعفتراضةية، وألعةاب الايةديو، وبةرامج الهندسةة الديناميكيرةة )

77 .) 

 

ة ( ثالثةHanlon, 2010, 27( نقةالً عةن )36: 2012يةذكر عطيةف ) المكياني:ثامنياً/ قيياس التصيّور البصيري 

ر اييس التصةور أيناف من المقاييس المكانية هي: مقاييس ا دراك )الاهةم( المكةاني، ومقةاييس التةدوير الةذهني ومقة

وهةي كمةا  ثالمكاني، وهنا يعرض الباحث بعضاً من اعختبارات والمقاييس التي تناولتها بعض الدراسات والبحةو

 يلي:

د كل فقةرة فقرات وتوج 10فقرة قسمت إلى قسمين في كل منها  20ويتكون من   أ( اختبار ثٌقب الورقة المطوية:

ت، في سطر أفقي، وعلى يسار السطر ايفقي مدططات متتابعةة توضةح طريقةة طةي الورقةة طيتةين أو ثةالث طيةا

احةد وجد عن يمةين تلةك المدططةات خمسةة مدططةات وويظهر المدطم ايخير للورقة المطوية مكان الثقو، ثم ي

( 13-2(، والشةةكل )45، 2010منهةةا فقةةم يمثةةل المكةةان الصةةحيح لظهةةور الثقةةو بعةةد فةةتح الورقةةة )أبةةو مصةةطاى، 

 (: 181، 2010يوضح مثال ذلك )سليمان، 

 

 

 

 

 (: مثال عختبار طي الورقة13-2ةكل )
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مليات وهو من ضمن أدوات قياس القدرات المكانية للع (:Card Rotation Test ب( اختبار دوران البطاقة  

الةذي يمريكية والمعرفية، والصادر عن مركز التعليمية الددمات التربوية بوعية نيوجرسي في الوعيات المتحدة ا

ن السةطر ، وكل فقرة من هذا اعختبار تحتةوي علةى بطاقةة فةي يمةي1987تم تطويره من قبل إكستروم ورفاقه عام 

مثةل يسوم عليها ةةكل معةين وعلةى يسةارها ثمةان بطاقةات الةبعض منهةا يمثةل دوران للبطاقةة، وبعضةها ا خةر مر

ة، و يوضةح (، وعلى الطالو أن يحةدد أي البطاقةات تمثةل دروان للبطاقةة اييةلي211، 1995انعكاساً لها )عابد، 

 (:222، 1995( مثال ذلك )عابد، 14 -2ةكل )

 

 

وقةد قةام ب عةداده (: Purdue Spatial Visualization Test ج( اختبار بيردو للتصور البصري المكياني  

ر المكةاني فةي جامعةة بيةةردو بوعيةة انةديانا، حيةةث 1977وتطةويره جةاي عةام  ، ضةةمن ممموعةة اختبةارات التصةةور

رات ا رات ومعالمتهةا يهدف إلى قياس قدرة الارد على إدراك التصور لبصريرة واعحتااظ بها، ثةم تنةاول هةذه التصةور

( علةةى ثالثةةة أيةةناف هةةي: التطةةوير، PSVT(. ويشةةتمل اختبةةار بيرديةةو للتصةةور المكةةاني )188، 1995)عابةةد، 

ر المكاني لدى الاةرد مةن  والتدوير، والمنظور. ويشتمل جز  التطوير على اثني عشر سؤاعً يممت لقياس التصور

ات مكانيةةة، ويتضةةمن قسةةم التةدوير علةةى اثنةةي عشةةر سةةؤاعً يةممت لقيةةاس قةةدرة الاةةرد علةةى التةةدوير خةالل إنشةةا 

 ,Hanlonالذهني، وقسم المنظور )الرؤية( يتضةمن اثنةا عشةر سةؤاعً يةممت لقيةاس قةدرة الاةرد علةى ا دراك )

 (:188، 1995( أحد أمثلة التدوير )عابد، 15-2( ويوضح الشكل )27 ,2010

                

  

 عختبار تدوير البطاقة(: مثال 14-2ةكل )

 التدوير-(: اختبار بيردو للتصور البصري المكاني15-2)ةكل 
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العالمةان  تم إعداد هذا النوع من اعختبارات من قبةل (:Mental Rotation Test د( اختبار تدوير األشكال   

( 16-2فاندنبرج وكيوز وهو يقيس القةدرة علةى التوجيةه حيةث يةتم تةدوير الشةكل فةي المسةتوى، ويوضةح الشةكل )

 (:17-15، 2003مثال على ذلك اعختبار )بايالح، 

                   

 

وكل فقةرة  فقرة، 21فقرة، وزعت في قسمين متماثلين كل قسم يمثل  42ويتكون من اختبار تدوير المكعبات:  ه( 

د، عبةارة عةن زوج مةن المكعبةات، ورمةزت أوجةه المكعبةةات علةى أع يتشةابه رمةز أي وجهةين فةي المكعةو الواحةة

لةف عنةه، ا له أو أنه مكعةو مدتويطلو من الماحوص معرفة ما إذا كان المكعو هو المكعو ا خر، ويمثل دوران

 ( 45، 2010( يوضح مثال لذلك )أبو مصطاى، 17-2والشكل )

                        

  

ى ل معقةد، وعلةيعتمد هذا النوع من اعختبارات على تقديم ةكل ما، وإخاا ه في ةكاختبار األشكال المخفية:  )ز(

أحةد هةذه  ( مثةال علةى18-2الطالو أن يحدد الشكل المعقد الذي يحويه من بين عدة أةكال أخرى، ويمثةل الشةكل )

 (:62، 2005اعختبارات )السمادوني، 

                               

 

 

 

 

 

 

 (: مثال عختبار تدوير ايةكال16-2ةكل )

 (: مثال عختبار تدوير المكعبات17-2ةكل )

 (: اختبار ايةكال المداية18-2ةكل )
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لارعيةة اختبةار للقةدرة المكانيةة اةةتمل علةى اعختبةارات ا( Newton, 2009: وضةع نيةوتن ) ح( اختبار نييوتن 

 التالية:

: حيث يقدم للمدتبر ممموعة من ايةكال وممموعة أخرى مناظرة لها بها أةكال مطابقة يةكال اختبار المطابقة

-2الممموعة ايولى غير أن بعضها قد تم تدويره وعلى المدتبر أن يقرن كل ةةكل مةع يةورته ويوضةح ةةكل )

 مثاعً له: (19

                

 

 حيث يقدم للمدتبر ةكل وأمامه أربعة أةكال منها واحد فقم يطابق الشكل اختبار الدوران:

 (:20-2المعطى غير أنه تم تدويره، وعلى المدتبر تحديده ويوضحه الشكل )

                        

 

عةة يمكةن : حيث يقدم للمدتبر ةكل أسال منه ممموعة من ايةكال وعليه تحديةد أي مممواختبار تجميع األشكال

 ( مثال ذلك:21-2أن نكون منها الشكل المعطى، وقد يُعطى العكس، ويوضح ةكل )

                          

 

 

 

 (: اختبار المطابقة ضمن اختبار نيوتن19-2ةكل )

 ضمن اختبار نيوتن (: اختبار الدوران20-2ةكل )

 ار نيوتن(: اختبار تمميع ايةكال ضمن اختب21-2ةكل )



 

19 

 

 

ا : حيث يقةدم للمدتبةر يةورة لمكعةو، وأربعةة مدططةات لمكعبةات غيةر أن واحةد منهةاختبار طي مخطط المكعب

لةى ( مثال ع22-2فقم هو الذي يمكن طيه للحصول على المكعو المعطى وعلى المدتبر تحديده، ويوضح ةكل )

  ذلك:

 

 

د، وعلةى : حيث يقدم للمدتبر ورقة تم طيها بأسلوب معين، ثم ثقبت فةي موضةع محةداختبار ثقب الورقة المطوية

، المدتبةر تحديةةد مواضةةع الثقةةوب بعةةد فةتح الورقةةة وفةةق مصةةاوفة مةةن الثقةوب وضةةعت علةةى يمةةين نمةةوذج الورقةةة

 ( مثال ذلك :23-2ويوضح الشكل )

 

 

اكن مواقةع حيث يقدم للمدتبر خريطة لموقع مقترح، ويطلةو منةه اسةتددام اعتماهةات لتحديةد أمة اختبار الخرائط:

 معينة بالنسبة لمواقع أخرى.

ً يقه يوما يالحظه الباحث أن كل مقياس من هذه المقاييس يقيس المهارات المكانية إع أن تطب  كون وفقا

 لنوع الهدف المراد قياسه. 

 

 

 

 

 

 

 المكعبات ضمن اختبار نيوتن(: اختبار طي 22-2ةكل )

(: نموذج عختبار ثقو الورقة المطوية ضمن اختبار 23-2)ةكل 

 نيوتن
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 الاصل الثالث

 تصميم البحث وتحديد خطواتل اإلجرائية 

 .منهج البحث 

 .مجتمع البحث 

 .عينة البحث وطريقة اختيارها 

 .أداة البحث 

  المعلومات.طريقة جمع 

 .أسلوب تحليل المعلومات 

 الدراسة األولية 

 إجراءات تطبيق األداة 

 مقدمة:

مل لدراسةة ويشةايتناول هذا الاصل ويااً ماصالً  جرا ات الدراسة التي اتبعها الباحث في تنايذ هةذه       

هداف لتحقيق أ  ية المتبعةمنهج الدراسة، وتحديد ممتمع الدراسة وعينته، وايداة المستددمة، والمعالمات ا حصا

 الدراسة، يعرضها الباحث فيما يلي: 

 :منهج الدراسة-1

اسةة استددم الباحث في هةذه الدراسةة المةنهج الويةاي المسةحي، لكةون هةذا المةنهج يتناسةو مةع هةدف الدر

 ولمال مته لطبيعة الموضوع، وذلك بهدف ويةف الظةاهرة المدروسةة مةن حيةث طبيعتهةا ودرجةة وجودهةا فقةم،

 (.2006:191ن أن يتماوز ذلك إلى دراسة العالقة أواستنتاج ايسباب مثالً. )العساف دو

 . حيث تسعى الدراسة إلى قياس مستوى التصور البصري المكاني لدى طالب المرحلة المتوسطة      

 مجتمع الدراسة:-2

لاصةل تكون ممتمع الدراسة من جميع طالب الصف الثالث المتوسم بمدراس قطاع الحكاميةة خةالل ا      

 طالباً. 1000هــ، والذين يبلغ عددهم 1435ــ 1434 الدراسي الثاني لعام

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 

 الدراسة: عينة-3 

علةةيم طبقةت الدراسةةة علةةى عينةةة عشةوا ية مةةن طةةالب الصةةف الثالةث المتوسةةم بمةةدراس إدارة التربيةةة والت  

مراكةز  طالباً من طالب الصف الثالث المتوسةم مةوزعين علةى ثالثةة 241بمازان، وقد تكونت عينة الدراسة من 

 الشمال(، وفقاً للمدول التالي:-الشرق-تعليمية )المنوب 

 

 ة الدراسة( عين1-3جدول )  

 النسبة الم وية عدد الطالب المركز التعليمي

 %46.47 112 المنوب

 %31.12 75 الشرق

 %22.41 54 الشمال

        

، حيةث ويبين المدول السابق توزيع عينة الدراسة على ثالثة مراكةز تعليميةة وعةدد الطةالب فةي كةل مركةز

الطةالب فةي  % من عينة الدراسة فيما بلغ عدد 46.47بلغ عدد الطالب في مركز المنوب طالباً ويمثلون مانسبته 

مال فقةد ا عةدد الطةالب فةي مركةز الشة% من عينة الدراسة، وأمة 31.12طالباً ويمثلون مانسبته  75مركز الشرق 

 % من عينة الدراسة.  22.41طالباً ويمثلون  54بلغ 

  أداة الدراسة:-4

 ذه الدراسةةتمثلت أداة الدراسة في اختبار قياس التصور البصري المكاني والذي تم إعداده لغةرض هة       

 والذي فصل الباحث عنه في فقرة تالية. 

 ري المكاني:اختبار التصّور البص بناء-5

 طة : يهدف اعختبار إلى قياس التصور البصري المكاني لدى طالب المرحلة المتوسهدف االختبار-أ     

ر البصري المكاني قةام الباحةث تحديد مهارات التصّور البصري المكاني-ب مراجعةة ب: لتحديد مهارات التصور

ر البصري  م تةم إعةداد ثالمكاني وأعد مقاييس خاية به، ايدبيات والدراسات السابقة التي تناولت التصور

ر البصري المكاني المال مة لطالب الصف الثالث المتوسم وعرض ها علةى قا مة مبد ية بمهارات التصور

لقا مةة اممموعة من المدتصين يخذ آرا هم وتوجيهاتهم حيالهةا، ثةم فةي ضةو  آرا  المحكمةين تةم إعةداد 

ر البصري ال  لي: يصف الثالث المتوسم وهي كما مكاني المال مة لطالب الالنها ية بمهارات التصور

 ( تصور يورة ةكل بانعكاس حول نقطة ذهنياً.1

 ( تصور يورة ةكل بانعكاس حول محور السينات ذهنياً.2

 ( تصور يورة ةكل بانعكاس حول محور الصادات ذهنياً. 3

 .( تصور يورة ةكل بانعكاسين أحدهما حول محور وا خر حول نقطة4

 ( تصور يورة ةكل بانعكاسين حول مستقيمين متقاطعين.5

 ( تصور يورة ةكل بانعكاسين حول مستقيمين متوازيين.6
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 ( تصور يورة ةكل بدوران في اتماه حركة عقارب الساعة أو عكس حركة عقارب الساعة.7

 ( عكس ةكل وتدويره ذهنياً ليكون مع ةكل أو عدة أةكال ةكالً جديداً.8

 دة أةكال ذهنياً لتكوين ةكل جديد.( تمميع ع9

 ( تحديد اعنعكاس الذي أجري على ةكل وتطبيقه ذهنياً في موقف جديد.10

 ( تحديد التحويل الذي أجري على ةكل وتطبيقه ذهنياً في موقف جديد.11

 ( تصور يورة ممسم بانعكاس ذهنياً.12

 ( تدوير الممسمات ذهنياً.13

لسةةابقة اة فقةةرات اعختبةةار قةةام الباحةةث بمراجعةةة ايدبيةةات والدراسةةات لكتابةة)تابيية فقييرات االختبييار:  -ج

راعةاة وا طالع على ما ورد بها من فقرات اختبارية، وعلى ضو  ذلك تم يياغة فقةرات اعختبةار بم

 ( فقةرة18) القواعد العلمية لكتابةة الاقةرات اعختباريةة. وقةد أةةتمل اعختبةار فةي يةورته ايوليةة علةى

ر البصةري اختبارية مةن  نةوع اعختيةار مةن متعةدد موزعةة فةي ثالثةة مسةتويات حسةو مسةتوى التصةور

 ة . المكاني الذي تقيسه وهي )بسيم، ومتوسم، وعالي(  وبذلك اكتمل اعختبار في يورته ايولي

ي ة ه: تم التأكد من يدق اعختبار وذلك بعرضه على ممموعة من المحكمين من أعضا  صدق االختبار-د

قسةةم المنةةاهج وطةةرق التةةدريس بمامعةةة جةةازان، وجامعةةات أخةةرى سةةعودية، وعةةدداً مةةن التةةدريس ب

م الباحث المشرفين التربويين في مادة الرياضيات، وعدداً من معلمي الرياضيات ذوي الدبرة، حيث قا

ر البصري المكاني في يورته ايولية علةى المحكمةين فةي ةةكل اسةتبانة وضة ح بعرض اختبار التصور

ر البصةري المكةاني والاقةرة اعختباريةة التةي تقيسةها، ثةم طلةو مةنهم إبةدافيها مهارة    مر يةاتهم التصةور

 وتوجيهاتم حول: 

ر البصري المكاني. -  مدى قياس مهارات التصور

 الوضوح والسالمة اللغوية والعلمية. -

 مال مة السؤال للمستوى الذي وضع فيه. -

 المال مة لطالب الصف الثالث المتوسم. -

 ما يرونه مناسباً.إضافة وحذف  -

 

يةث تةم حوقد قام الباحث في ضو  أرا  المحكمين ب جرا  بعض التعديالت علةى الصةورة ايوليةة لالختبةار 

 اضافة فقرتين، رأى المحكمون ضرورة اضافتها، وبذلك أيبح اعختبار جاهزاً للتمربة اعستطالعية.
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 التجربة االستطالعية لالختبار:-هـ 

ث ( طالبةةاً مةةن طةةالب الصةةف الثالةة25يةةو اعختبةةار علةةى عينةةة اسةةتطالعية تكونةةت مةةن )قةةام الباحةةث بتمر

لةةزمن االمتوسةةم مةةن غيةةر عينةةة الدراسةةة؛ بهةةدف التأكةةد مةةن وضةةوح تعليمةةات اعختبةةار، وثبةةات اعختبةةار وتحديةةد 

 المناسو لالختبار وفيما يلي تاصيل ذلك:

 مات التالية عن اعختبار:: تم تنبيه الطالب للتعليتعليمات عامة عن االختبار( 1

 اكتو اسمك، اسم مدرستك في المكان المدصي.-1

 أعد هذا عختبار لقياس التصور البصري المكاني لدى الطالب.-2

 إقرأ السؤال بعناية والديارات المطروحة لكل سؤال.-3

 اختر إجابة واحدة فقم، والتي تعتقد أنها يحيحة وع تحاول التدمين.-4

 المقترح.زمن اعختبار -5

ينةة ار علةى الع: لحساب ثبات اعختبار تم استددام معادلة ألاا كرونبةا  مةن خةالل تمريةو اعختبة( ثبات االختبار2

 .0.05≥ ( وهي قيمة ذات دعلة إحصا ية عند مستوى 0.89اعستطالعية، وقد وجد أن ثبات اعختبار هو )

 حسةاب الةزمن تمريبه على العينة اعستطالعية، حيث تةم : ولتحديد زمن تطبيق اعختبار الذي تمزمن االختبار( 3

عةن  الةذي اسةتغرقه كةل طالةو لرجابةة عةن جميةع ايسة لة، ومةن ثةم حسةاب الةزمن المطلةوب لالختبةار التحصةيلي

 طريق حساب المتوسم، وفقا للعالقة التالية:

 عدد الطالب(÷ زمن اعختبار = )ممموع ايزمنة لكل الطالب 

 دقيقة تقريباً. 40( =25÷  997زمن اعختبار = )

( 45و هةو )ثم تم إضافة خمس دقا ق لكي يكمل الطالو بياناته، وقد تويل الباحةث إلةى أن زمةن اعختبةار المناسة

 دقيقة.

ة ته النها يةوبعد إجرا  التعديالت في ضو  آرا  المحكمين ونتا ج التمربة اعستطالعية أيبح اعختبار فةي يةور

 (.20) ( دقيقة ودرجته الكلية45(، وزمن )0.89( فقرة اختبارية، ومعامل ثبات )20(، يحتوي على )1)ملحق 

دا ل(، بة 4( ماةردة مةن نةوع اعخيةار مةن متعةدد )20ويف اعختبار فةي يةورته النها يةة: يتكةون اعختبةار مةن )

سةتويات ثةة محيث يطلو من الطالب اختيار ا جابة الصحيحة من بين أربع بةدا ل )أ، ب، ج، د(، موزعةة فةي ثال

 حسو مستوى التصور البصري المكاني الذي تقيسه )بسيم، متوسم، عالي(.

 جابةة انظام تقدير درجات اعختبار: حددت درجة واحدة لكل سؤال في حالةة ا جابةة الصةحيحة ويةار فةي حالةة 

 ( درجة.20غير الصحيحة أو المتروكة، وبذلك يصبح الممموع الكلي لدرجات اعختبار )
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 إجراءات تطبيق الدراسة:-6

ق ج وطرأ. بعد اعتااق مع المشرف على تطبيق أداة الدراسة، والحصول على موافقة قسم المناه

 التدريس بكلية التربية بتطبيقها. 

 ب. اختيار المدارس وتحديد عينة الدراسة التي طبق عليها اعختبار.

ة لتربيلمدارس موزعة على ثالثة مراكز  ج. طبق اعختبار على طالب الصف الثالث المتوسم في ست

اني لعام ي الثوالتعليم ب دارة التربية والتعليم بمازان في "قطاع الحكامية" خالل الاصل الدراس

 .هـ1435 /6 /13هـ، ولمدة خمسة أيام متتالية، وبدا التطبيق في يوم ايحد  34-1435

المعد  عجابةاتم تصحيح اعختبار وفق نموذج د. بعد اعنتها  من تطبيق اعختبار على عينة الدراسة 

 وريد الدرجات وجدولتها ومن ثم معالمتها إحصا يا.

دراج ج واستهـ. عمل المعالمات اعحصا ية المناسبة بواسطة النسو الم وية والمتوسطات لعرض النتا 

 التوييات والمقترحات.

 

مة ت معالبعد اعنتها  من تصحيح أوراق اعختبار، وريد الدرجات تماألساليب اإلحصائية المستخدمة: -7

ً باستددام البرنامج ا حصا ي  ام ايساليو ، ولرجابة عن أس لة الدراسة تم استددSPSSالبيانات إحصا يا

 ا حصا ية التالية:

 .النسو الم وية، وذلك لبيان استمابات عينة الدراسة 

 ت المعيارية، وذلك لويف درجات الطالب على أداة الدراسة.المتوسطات الحسابية واعنحرافا 

  اختبارANOVA one-way .وذلك لقياس الاروق بين متوسطات درجات الطالب 

 ( لمعرفة اتماه الاروق بين المراكز التعليميةScheffeاختبار )

 الاصل الرابع

 :عرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها

 عرض نتائج الدراسة 

 ائج وتفسيرهامناقشة النت 

 تمهيد:

سةيرها لنتةا ج وتااعرضت هنا تحليل البيانات التي تم جمعها، والنتا ج التي تةم التويةل إليهةا، ومناقشةة هةذه        

 ة الموزونةةةفةةي ضةةو  ايدبيةةات النظريةةة، والدراسةةات السةةابقة. وقةةد تةةم تحليةةل البيانةةات وفقةةاً للمتوسةةطات الحسةةابي

 واعنحرافات المعيارية لكل مهارة.
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 وقد اتبع الباحث في عرض النتا ج الدطوات التالية:       

عةةرض البيانةةات فةةي جةةداول مرتبةةة ثةةم حسةةاب المتوسةةم الحسةةابي المةةوزون واعنحةةراف المعيةةاري لكةةل  .1

 مهارة.

 ترتيو النتا ج حسو المتوسم الحسابي الموزون للمهارات. .2

 أوالً/ اإلجابة عن أسئلة الدراسة:

 إجابة السؤال األول:-1

 لسؤال ايول على مايلي:ني ا

 مامستوى التصور البصري المكاني لدى طالب المرحلة المتوسطة؟ 

ارة ريةة لكةل مهةولرجابة عن هذا السؤال قام الباحث ب يمةاد التكةرار، والمتوسةطات الحسةابية، واعنحرافةات المعيا

 من مهارات التصور البصري المكاني، والمدول التالي يوضح ذلك:

 وسطات استمابة عينة الدراسة لمهارات التصور البصري المكاني(: مت1-4جدول )

المتوسط  العدد المهارة   م

 الحسابي

 1.38 333 إجرا  تحويل هندسي  يماد ةكل جديد 1

 1.21 291 تصور يورة ةكل بانعكاس حول محور الصادات 2

 1.05 252 حركة نقطة وتناظراتها 3

عقارب الساعة أو عكس عقارب تصور يورة ةكل بدوران باتماه  4

 الساعة

248 1.03 

 0.94 227 تصور يورة ةكل بانعكاس حول نقطة، وتصور يورة انعكاس ممسم 5

 0.76 184 تصور يورة ةكل بانعكاس حول محور السينات 6

 0.75 181 تصور يورة ةكل بتركيو انعكاسين 7

 7.12 ــ مستوى التصور البصري المكاني ككل

       

ي من المدول السةابق أن متوسةطات اسةتمابات عينةة الدراسةة لمهةارات التصةور البصةري المكةانيتضح 

 .كان ضعيااً، ممايشير إلى وجود ضعف في مستوى التصور البصري المكاني لدى طالب المرحلة المتوسطة

 

 إجابة السؤال الثاني:-2

 ني السؤال الثاني على مايلي:       

تصور البصري المكاني بين الطالب باختالف المراكز التعليمية؟هل يوجد اختالف في مستوى ال  

  ولرجابة عن هذا السؤال سيقوم الباحث باسةتددام اختبةارANOVA one-way  وذلةك لقيةاس الاةروق

 بين متوسطات درجات الطالب في مستوى التصور البصري المكاني، والمدول التالي يوضح ذلك:
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 الدراسة لمهارات التصور البصري المكاني (: متوسطات استمابة عينة2-4جدول )

المر)ز 

 التعليمية 

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 2.042 7.06 111 الجنوب

 2.143 6.45 77 الشرق

 3.195 8.21 53 الشمال

 2.446 7.12 241 المجموع

       

 الحسةةابي لمسةةتوى التصةةور البصةةرييتضةةح مةةن المةةدول السةةابق أن هنةةاك اختالفةةات بةةين قةةيم المتوسةةم 

 المكاني بين عينة الدراسة يعزى للمركز التعليمي

( ANOVAوللتعرف على دعلة الاروق بين المتوسطات ستم اسةتددام اختبةار تحليةل التبةاين ايحةادي )

 كما يوضحه المدول التالي:

 

الحسابية لمستوى التصور ( لاحي دعلة الاروق بين المتوسطات ANOVA(: نتا ج اختبار )3-4جدول )

 البصري المكاني لعينة الدراسة

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسطات 

 المربعات

 الداللة ف

 0.000 8.637 48.572 2 97.144 بين المجموعات

   5.623 238 1338.366 داخل المجموعات

    240 1435.510 المجموع

      

أن قةيم )ف( للاةروق بةين متوسةطات مسةتوى التصةور البصةري المكةاني فةي يتضح من المةدول السةابق   

ور ، ممةةا يعنةةي وجةةود فةةروق فةةي مسةةتوى التصةة0.05≥ المراكةةز التعليميةةة الةةثالث دالةةة إحصةةا ياً عنةةد مسةةتوى 

 البصري المكاني لعينة الدراسة باختالف المراكز التعليمية.
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وضةةح (، والمةةدول التةةالي يScheffeتةةم اسةةتددام اختبةةار )ولمعرفةةة اتمةةاه الاةةروق للممموعةةات الةةثالث 

 النتا ج الداية بذلك:

 

 

 ( لتوضيح المقارنات البعدية لعينة الدراسةScheffe(: اختبار )4-4جدول )

المر)ز التعليمي 

  أ(

 الداللة معدل الخطأ متوسط االختالفات المر)ز التعليمي  ب(

 0.226 0.352 0.609 الشرق الجنوب

 0.016 0.396 -1.144- الشمال

 0.226 0.352 -0.609- المنوب الشرق

 0.000 0.423 -1.753- الشمال

 0.016 0.396 1.1444 المنوب الشمال

 0.000 0.423 1.753 الشرق

 ة.( بين المراكز الثالث =0,05يتضح من المدول السابق انه يوجد فرق ذا دعلة عند مستوى )       

 

 النتائج وتفسيرها:مناقشة  ثانياً:

 من العرض السابق لنتا ج الدراسة يتضح:         

ذا طة وبهأ/ أثبتت نتا ج الدراسة وجود ضعف في مستوى التصور البصري المكاني لدى طالب المرحلة المتوس

 تتاق هذه النتا ج مع النتا ج التي تويلت إليها دراسات سابقة.

 وياسر الباحث هذا الضعف فيما يلي:

عدم تنظيم محتوى مقررات الرياضيات بصاة عامة، ومحتوى الهندسة بصاة خاية في المراحل . 1

 الدراسية المدتلاة.

يس ي تدرف. قد يرجع ذلك إلى الممارسات التدريسية غير المناسبة، وهنا يتضح دور الطرق التقليدية 2

 ايةكال الهندسية والتي ربما تسهم في هذا الضعف.

توفر يلتالي ع ، وباسا ل التعليمية المناسبة لتدريس الهندسة بالمراحل الدراسية المدتلاة. قلة استددام الو3

 مناخاً ياياً مال ماً لتشميع وتنمية التصور البصري المكاني لدى الطالب.

 . عدم تدريو الطالب بشكل منظم على مهارات التصور البصري المكاني.4

 لتصورايو الطالب على ا ستراتيميات المناسبة لمهارات . ربما يكون قصور اهتمام المعلمين بتدر5

 البصري المكاني سبباً في وجود مثل هذا الضعف.

 .مكاني. ضعف مستوى التحصيل العام في مادة الرياضيات؛ ممايعوق تطبيق مهارات التصور البصري ال6
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 الدراسة ب عينةالمكاني لدى الطال ب/ أثبتت نتا ج الدراسة وجود فرق دال إحصا ياً في مهارات التصور البصري

 ت هذهفي مركز الشمال ثم مركز المنوب ومركز بالشرق وهو مايتوافق مع الدراسات السابقة التي ذكر

 الاروق.

 الاصل الدامس

 ملخص نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 .ملخص نتائج البحث 

 .توصيات البحث 

 .مقترحات البحث 

 أوالً: ملخص نتائج الدراسة: 

 تويلت الدراسة إلى النتا ج التالية:      

 تدني مستوى التصور البصري المكاني لدى طالب المرحلة المتوسطة بشكل عام. .1

 توجد فروق بين الطالب في مستوى التصور البصري المكاني باختالف المراكز التعليمية. .2

 ثانياً: توصيات الدراسة:

 تويي الدراسة في ضو  نتا مها:

حل تنظيم محتوى مقررات الرياضيات بصاة عامة، ومحتوى الهندسة بصاة خاية في مدتلف المرا .1

 الدراسية وفق تسلسل منطقي. 

يا  اية حث المعلمين على اعهتمام بتدريو الطالب بشكل منظم على ا ستراتيميات المعتمدة على .2

لى عري المكاني وتشميعهم المحسوسة والبصرية والصور المتحركة لتنمية مهارات التصور البص

 ممارستها.

اة لمدتلتوفير أنشطة مساعدة لتدريس الرياضيات تدعم فهم التصور البصري المكاني في المراحل ا .3

نشطة مثل أنشطة التدريس الداص، وأنشطة التدريو والممارسة، وأنشطة ايلعاب التعليمية، وأ

 المحاكاة، وأنشطة برامج الهندسة الديناميكية.

 مقترحات الدراسة: ثالثاً:

 امتداداً لرفادة من التصور البصري المكاني يقترح الباحث مايلي:       

ل مراح إجرا  دراسة لتحديد المعوقات والمشكالت التي تواجه تطبيق التصور البصري المكاني في .1

 التعليم المدتلاة.

 لمكانياالتصور البصري إجرا  دراسة فاعلية برنامج تدريس للطالب المعلمين على توظيف مهارات  .2

م تعلي في مواقف تعليم وتعلم الرياضيات في المراحل المدتلاة على تحسين اتماهاتهم نحو مهنة

 الرياضيات.

إجرا  دراسة فاعلية التعلم القا م على التصور البصري المكاني في تنمية متغيرات أخرى كالدافعية  .3

 للتعلم، وانتقال أثر التعلم.
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هارات ريس مية للطرق التي يستددمها معلمو الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في تدإجرا  دراسة تقويم .4

 التصور البصري المكاني.

 إجرا  دراسة للوقوف على يعوبات التصور البصري المكاني لدى الطالب في المراحل المدتلاة.

 

 المراجع

 المراجع العربية: 

ويات جانييل شبكات التفكير البصري في العلوم لتنمية مستفاعلية استخدام م(. 2006إبراهيم، عبد هللا علي ) .1

 يةة العلميةة، المؤتمر العلمي العاةةر، التربالمعرفية ومهارات التفكير البصري لدى طالب المرحلة المتوسطة

ين ة، جامعةة عةتحديات الحاضر ورؤى المستقبل، المملد ايول، الممعية المصرية للتربية العلمية، كلية التربية

 مصر.ةمس، 

 . القاهرة: عالم الكتو.التفكير الرياضي وحل المشكالت الرياضيةم(. 2009إبراهيم، ممدي عزيز ) .2

وم منياهج البحيث وطيرق التحلييل اإلحصيائي فيي العليم(. 1999أبو حطو، فؤاد عبد اللطيف؛ يادق، آمةال ) .3

 . القاهرة: مكتبة اينملو المصرية.النفسية والتربوية واالجتماعية

. عمةان: مناهج تدريك الرياضيات للصفوف األولىم(. 2007فريد كامل؛ عبابنة، عبد هللا يوسف )أبو زينة،  .4

 دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة. 

طيالب  العالقة بين القدرة المكانيية والتحصييل فيي الرياضييات ليدىم(. 2010أبو مصطاى، سهيلة سليمان. ) .5

 زة.غرسالة ماجستير )غير منشورة(، المامعة ا سالمية، . الصف السادس األساسي بمدارس و)الة الغوث

ة من طالب التخيل العقلي وعالقتل باإلدراك المكاني دراسة ميدانية على عينم(. 2010أحمد، مروان أحمد. ) .6

 .624-559، مملة جامعة دمشق، العدد الرابع، ص ص )لية الهندسة الميكانيكية بجامعة دمشق

صيري أثر المنطق الرياضي والتيدريك بالميدخل البم(. 2001يم، سحر محمد. )أحمد، نعيمة حسن؛ عبد الكر .7

ة ادي فيي ميادالمكاني في أنماط التعلم والتفكير وتنمية القدرة المكانية وتحصيل تالميذ الصف الثياني اإلعيد

، 2001يوليةو نةة، ، الممعية المصرية للتربية العملية، المؤتمر العلمي الدامس ـ التربيةة العمليةة للمواطالعلوم

 .577-525ص ص 

القدرة  أثر استخدام الحاسب اآللي في تدريك الرياضيات على تنميةم(. 2003بايالح، خالد سلمان عبود. ) .8

ـ جامعةة  ، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كلية التربيةةجامعة حضرموت –المكانية لدى طلبة )لية التربية 

 ينعا .

 . جدة: مكتبة كنوز المعرفةت في تعليم الرياضياتاألساسيام(. 2007بدر، بثينة محمد ) .9

ار د. عمان: 1. طتضمين التفكير الرياضي في برامج الرياضيات المدرسية(. 2008بدوي، رمضان مسعد. ) .10

 الاكر.

. 2. ج1. طألعاب وألغاز الرياضيات )يف تجعل من تعلم الرياضيات متعة؟(. 2011بدوي، رمضان مسعد. ) .11

 عمان: دار الاكر.
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نييية فعالييية المييدخل البصييري المكيياني فييي تنمييية بعيي  أبعيياد القييدرة المكا(. 2006ات، أحمةةد السةةيد. )بركةة .12

 نةات، جامعةة. رسالة ماجستير )غيةر منشةورة(، كليةة البوالتحصيل لتالميذ المرحلة االعدادية في مادة العلوم

 عين ةمس، مصر.

 ةد. . الرياض: مكتبة الر2. ط المدرسيتنمية التفكير من خالل المنهج (. 2007البكر، رةيد النوري ) .13

ي تنميية فاعليية برنيامج قيائم عليى األنشيطة الرياضيية فيم(. 2009البالونة، فهمي؛ علي، سعيد عبد المعز. ) .14

ة بةين . المةؤتمر العلمةي الحةادي والعشةرون )تطةوير المنةاهج الدراسةيالحك العددي والمكاني لطفيل الروضية

 .443-412ص ص  (،2اييالة والمعايرة(، مصر، مج )

ارات أثيير إسيتراتيجية دورة الييتعلم فيوق المعرفييية عليى تنمييية المفياهيم ومهييم(. 2010جبةر، يحةةي سةعيد.  ) .15

التربية،  . رسالة ماجستير )غير منشورة(، كليةالتفكير البصري في العلوم لدى طلبة الصف العاشر األساسي

 المامعة ا سالمية، غزة، فلسطين. 

هيم قدرة الطالب المعلمين على ترجمية بعي  المفيام(. 2001الحصري، أحمد كامل؛ طليمات، هالة محمد. ) .16

ملةة . مالعلمية اللفظية إلى أشكال بصرية وعالقة ذلك بقدرتهم على التصور البصيري وتحصييلهم الدراسيي

 الممعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، كلية التربية، جامعة اعسكندرية، مصر.

شيارك( واالستقصياء القيائمتين عليى  -زاوج  -فعاليية إسيتراتيجيتي  فكير  (.2005حمةادة، محمةد محمةود ) .17

ياضيي واختيزال قليق أسلوب التعلم النشيط فيي نيوادي الرياضييات المدرسيية فيي تنميية مهيارات التفكيير الر

-231(،231)11دراسةات تربويةةة واجتماعيةة، جامعةةة حلةةوان،  .الرياضييات لييدى تالمييذ المرحليية اإلعدادييية

288. 

وا ل للنشر  . بغداد، العراق: دارسيكولوجية الفروق الفردية والتفوق العقلي(. 2003الدالدي، أديو سايان ) .18

 والتوزيع.

ه لةد طلبةة م حقا ةو العمةل فةي تنميةة التاكيةر فةي العلةوم واعحتاةاظ بة(. أثةر اسةتددا2005دياب، ميةادة سةهيل ) .19

 الصف السابع ايساسي. رسالة ماجستير )غير منشورة(، المامعة ا سالمية، غزة، فلسطين.

القييدرة المكانييية لييدى طلبيية جامعيية القييدس المفتوحيية فييي تخصييص التربييية (. 2008ريةةان، عةةادل أحمةةد ) .20

  ر.. المملد ايول، العدد الثاني، ينايية للتربية المفتوحة عن بعداالبتدائية. المجلة الفلسطين
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