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  ملخص الدراسة
  

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين القـدرة المكانيـة والتحصـيل فـي       
 ومستوى التحصيل ومعرفة أثر متغير الجنس، الرياضيات لدى طلبة الصف السادس األساسي

وعليه فقد تحددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي ما العالقـة بـين القـدرة    ، عليها
  .طلبة الصف السادس األساسي المكانية والتحصيل لدى

  

 228شعب من طلبة الصف السادس األساسي وعـددهم   6تكونت عينة الدراسة من و  
أما أدوات الدراسة فكانت اختبار ، شعب للذكور 3، شعب لإلناث 3طالباً وطالبة موزعين إلى 

، يتلـي ثة بعد اطالعهـا علـى اختبـار و   دوران البطاقات الذي أعدته الباح -للتوجيه المكاني
  .واستخدام المنهج الوصفي

  

علـى أفـراد العينـة ورصـد      دوران البطاقات -التوجيه المكاني ختباربعد تطبيق ا  
في مادة الرياضيات تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون  مع درجات تحصيلهملمقارنتها  الدرجات

جـد ارتبـاط   في الرياضيات ووجد أنـه يو  درجاتهمفي اختبار القدرة المكانية ودرجاتهم بين 
  .إيجابي ذو داللة إحصائية بين التحصيل في الرياضيات والقدرة المكانية عند الطلبة

  

ومتوسـط  الـذكور   متوسط درجـات بين ) ت(اختبار كما كشفت الدراسة بعد إجراء   
  .اإلناث أن الطالب لديهم قدرات مكانية أعلى من الطالبات درجات

  

مكانيـة مرتفعـة مقارنـة     تفع يمتلكون قدرةوي التحصيل المركذلك تبين أن الطلبة ذ  
  .المنخفضبأقرانهم من ذوي التحصيل المتوسط وذويي التحصيل 

  
 قـدرة وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها ضرورة التركيـز علـى ال    

  .المكانية في التدريس وإجراء المزيد من الدراسات التي تتعلق بالقدرة المكانية وتطويرها
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأهميتها

  

  :المقدمة
 القـائمين م تعتبر القدرة المكانية من أهم القدرات المعرفية الرياضية التي تحظى باهتمـا   

ويتزايد دورها الفاعل من خـالل مـا    ،وطرائق تدريسها ،والمتخصصين في مناهج الرياضيات
  .واألشكال الهندسية ،وتعلم العالقات ،تعول عليه الرياضيات للمرحلة االبتدائية في حل المسألة

 فإنه يجـدر أن ، وطرائق تدريسها ،تطوير مناهج الرياضيات علىوإذا كانت الدعوة تلح   
بحيث ال يمكـن   ،يشكل الحس المكاني بفعالياته مادة ضرورية في مناهج الرياضيات التدريسية

 ،للموضـوعات الحسـابية   أهميتهاالستغناء عنه في إعطاء معنى للخبرة الرياضية مؤكداً على 
  )11: 1994، عابد.  (والهندسية على حد سواء

والعالقـات   ،على تحليل األشـكال  بل إنه بدون الحس المكاني فإن قدراتنا ستكون ضعيفة  
إال أن محتويات مناهج الرياضيات ما زالت تفتقر إلى دور ، وعلى الرغم من ذلك، بين أجزائها

وهـذا مـا    ،وما زالت تراوح مكانها في هيمنة القواعد واإلجراءات عليها، فاعل للحس المكاني
قدم دليالً واضحاً على أن ات ليأن شح التدريبات المكانية في كتب الرياضي"يصرح به ويتلى من 

  )12: 1994، عابد".  (الحس المكاني لم يول العناية الكافية في مرحلة الرياضيات االبتدائية
يشير إلى فعاليات تدل على " الحس المكاني"فإن مصطلح  ،التربوية توفي حقل الرياضيا  

 Spatial(ن هما التصور المكاني إال أن القدرة المكانية تتكون من عاملين رئيسيي ،"قدرة مكانية"

Visualation(، والتوجيه المكاني)Spatial orientation(   أوضح أولكن كما. )2008 ،ريان 
:188.(  

أنه القدرة على تناول ودوران ولفت وتحويل مثير مقـدم  ويمكن تعريف التصور المكاني ب  
  .على شكل صورة وتتسم هذه القدرة بالصعوبة والتعقيد

يشير إلى تخيل دوران األشياء لوحدات متكاملـة وتتعلـق هـذه     فإنه يه المكانيأما التوج
 2008 ،ريـان (.القدرة بالمهمات البسيطة فالتوجيه المكاني يتطلب إنجاز المهمة في وقت محدد

:187(  
أن القدرة على التفكير المكاني تنطوي علـى عـدة    )20: 1996، عفونة( ويرى غاردنر

ثم القدرة علـى إنجـاز    ،"أوليا"األجسام ، واألنماط  ،لى إدراك األشكالقدرات أساسها القدرة ع
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وأخيراً القدرة على اسـتعادة أجـزاء مـن الخبـرة      ،"األولي"وتغييرات في اإلدراك  ،تحويالت
   .البصرية في غياب المثير الحسي المباشر

نية للحياة العملية القدرات المكا أهميةدلوهم في ب يدلون انفك الباحثون التربويونوما ، هذا  
والسيما الرياضيات  ،والحرف المهنية وكذلك تدريس المواد الدراسية كافة ،في مختلف الوظائف

  .والعلوم الهندسية
 الباحثون على مدى أهمية القدرة المكانية وعلو شأنها أجمع الرياضيات التربوية حقلوفي   

  ".بالنجاح في تعلم الرياضيات"ية إذ ذهب البعض إلى تأكيد مدى ارتباط القدرة المكان
  )1994، عابد، 1999، العمري: 1996، عفونة(

-وهي مرحلة التأسيس، فالقدرة المكانية تتميز بأهميتها في المرحلة االبتدائية ،وعلى ذلك  
لكونها تساعد األطفال في تصورهم للمواقف التي تنطوي عليها مسائل  ،خاصةإذ تحظى بأهمية 

  .إضافة إلى المفاهيم الهندسية ،ساعد على تقديم مفاهيم الكسورحيث أنها ت ،الرياضيات
السيما فـي رياضـيات المرحلـة     ،وانطالقاً من األهمية التي تحظى بها القدرة المكانية  

وإلقاء الضـوء عليهـا    ،بإجراء مزيد من الدراسات ،واالستجابة لكثير من التوصيات ،االبتدائية
ومهارات تأخذ بيد التالميـذ لرفـع    ،واقتراح فعاليات  .ثر بهاوتتأ ،لمعرفة المتغيرات التي تؤثر

  .هذه القدرات لديهم
إال  ،أو غير مباشـر  ،وبرغم محدودية الدراسات التي تناولت القدرة المكانية بشكل مباشر  

  .أو بعيد ،من قريبقد ترتبط بالقدرة المكانية  ،أنها أشارت في مجملها إلى متغيرات
وهـي   ،ومتغير الجـنس  ،مثل متغير التحصيل الرياضي ،ي متغيراتوبناءاً على ذلك تأت  

وهي متغيرات تتمتع  ،لتمثل بعداً فاعالً في عالقتها مع القدرة المكانية ،متغيرات مرتبطة بالطالب
إضافة إلى أنها تمثل بعـداً  ، وتعليم الرياضيات ،بأهمية بالغة في مجال البحث التربوي في تعلم

  .لقدرة المكانيةفاعالً في عالقتها با
أو  ،فقد أجريت العديد من الدراسات الميدانيـة  ،بالنسبة لمتغير التحصيل في الرياضياتف  

  :ومنها ،التجريبية
والقـدرة   ،قة بين التحصيل في الرياضياتاللعوالتي تبحث في ا) 2007، ناصر(دراسة   

تكونـت العينـة    فقـد ، سطالمكانية لدى تالميذ المرحلة األساسية من تالميذ الصف الثالث المتو
وكشفت نتائج الدراسـة أن   ،وطالبة طبق عليهم اختبار القدرة المكانية ،طالباً 642المختارة من 

ولكـن   ،اتطلبة الصف الثالث المتوسط في محافظة بابل يمتلكون القدرة المكانية في الرياضـي 
 ،ين القـدرة المكانيـة  كذلك كشفت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية ب ،ليس بالمستوى المطلوب

  .والتحصيل الرياضي لدى طلبة المرحلة األساسية
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والتحصيل فـي   ،فقد كانت حول العالقة بين القدرة المكانية ،)1996، عفونة(أما دراسة   
شعب من طلبة الصـف السـابع    8وتكونت عينة الدراسة من  ،الرياضيات لطلبة الصف السابع

ارتباط إيجابي ذو داللة إحصائية على مستوى الداللـة  وجود  عنوقد كشفت الدراسة ، األساسي
)α=0.05(، القدرة المكانية عند الطلبةو ،بين التحصيل في الرياضيات.  

فقد بينت الدراسة أن أداء الطلبـة ذوي المسـتوى    ،)2008، ريان(، أما دراسة جارديرن  
  .والمنخفض ،المرتفع أفضل من ذوي المستويين المتوسط

والذي يتحلى بمكانة متميزة لدى الباحثين في إطار البحث التربوي في  ،سأما متغير الجن  
وجود فروق دالة إحصـائياً   ،فقد أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الطلبة ،الرياضيات

، ريـان (وقـد أظهـرت دراسـة    ، في القدرة المكانية تبعاً لمتغير الجنس لصالح الطلبة الذكور
ولصـالح   ،اللة إحصائية في القدرة المكانية تبعاً لمتغير الجنسإلى وجود فروق ذات د ،)2008

مكانية أعلـى مـن    أن الطالب لديهم قدرة عن) 1996، عفونة(وكشفت دراسة ، الطلبة الذكور
  .إذ تبين أن نتائج الطلبة الذكور أعلى من اإلناث ،الطالبات
التي أجريت على ) 1994، عابد(وجاءت هذه النتائج مطابقة للنتائج التي أظهرتها دراسة   

درجات التالميذ  وأشارت إلى وجود فروق بين متوسط ،والرابع ،والثالث ،طلبة الصفوف الثاني
ومن الدراسات التي جاءت نتائجها مخالفة  ،ولصالح الذكور ،في قدراتهم المكانية تعزى لجنسهم

اللة إحصائية عنـد  التي بينت عدم وجود فروق ذات د) 2007، ناصر(للدراسات السابقة دراسة 
  .ولصالح الذكور ،في القدرة المكانية تعزى لجنسهم) α  =0.05(مستوى داللة 

لطالب لواإلناث  ،التي بينت عدم وجود فروق جوهرية بين الذكور) 1995، عباد(دراسة   
أو المفـاهيم الرياضـية    ،الكتساب مفاهيم المكان والتخيل العقلي ،اليمنيين في المرحلة الصورية

  .ندسيةاله
أداء الطـالب   نتائج الدراسة تفوقاً في متوسط أظهرت فقد )Batesia, 1990(أما دراسة   

  .الذكور على الطالبات اإلناث في القدرة المكانية
المزيد من الضوء علـى  ولتسليط  ،ىوتعزيزاً إلثراء نتائج دراسات سارت في هذا المنح  

هذه الدراسـة   تخطوفإني آمل أن  ،يل والجنسوعالقتها بمتغيري التحص ،أهمية القدرة المكانية
التحصيل في الرياضيات والجنس لدى  عامليمتناولة القدرة المكانية و ،خطوة في طريق البحث

  .طالبة الصف السادس من المرحلة األساسية
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  :مشكلة الدراسة

لى يعاني الطالب في المراحل المدرسية من مادة الرياضيات بوصفها مادة صعبة تحتاج إ  
  .تفكير منطقي سليم

  
  :التاليتتحدد مشكلة الدراسة من طرح السؤال الرئيسي 

ما العالقة االرتباطية بين درجات طلبة الصف السادس األساسي في اختبار القدرة المكانية 
  .ودرجاتهم في تحصيل مادة الرياضيات

  
  :ويتفرع من السؤال الرئيسي السابق األسئلة الفرعية التالية

بـين   )α ≥ 0.05( الداللـة  عند مستوىالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية هل توجد ع - 1
التحصيل في الرياضيات لدى طلبة الصف السـادس مـن المرحلـة    و ،القدرة المكانية

  األساسية؟
فـي القـدرة    )α ≥  0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   - 2

 ؟)طالبات -طالب(متغير الجنس  إلى عزىت ،المكانية لدى طلبة الصف السادس

في القدرة المكانية  )α ≥ 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 3
 -متوسـط  -مرتفـع (تعزى لمتغيـر التحصـيل    ،لدى طلبة الصف السادس األساسي

 ؟)منخفض

  

  :فرضيات الدراسة

درجات الطلبة  بين )α ≥ 0.05(توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى  - 1
في الرياضيات لدى طلبة الصـف   درجاتهم التحصيلية وبين ،القدرة المكانية في اختبار

  .السادس من المرحلة األساسية
في القدرة المكانية لدى  )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة  - 2

 ).طالبات -طالب(تعزى لمتغير الجنس  ،طلبة الصف السادس

في القدرة المكانيـة   )α ≥ 0.05(جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تو - 3
 -متوسـط  -مرتفـع (تعزى لمتغيـر التحصـيل    ،لدى طلبة الصف السادس األساسي

 ).منخفض
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  :أهداف الدراسة

  :هدفت هذه الدراسة إلى
كانية في القدرة الم) متدني -متوسط -مرتفع(بيان أثر مستوى التحصيل في الرياضيات  - 1

  .لدى طلبة الصف السادس من المرحلة األساسية
الجنس في القدرة المكانية لدى طلبة الصف السـادس مـن المرحلـة     متغيرتقصي أثر  - 2

 .األساسية

ومقارنـة هـذه القـدرة بنتـائج      ،القدرة المكانية لدى طلبة الصف السادس العالقة بين - 3
 .تحصيلهم الرياضي

  

  :أهمية الدراسة

  :ة في النقاط التاليةتظهر أهمية الدراس
 .قد يستفيد منها المعلمون في تصميم أشكال هندسية أثناء األنشطة الرياضية - 1

قد يستفيد من هذه الدراسة المشرفون التربويون وذلك من خالل تصميم ورشات عمـل   - 2
 .لمناقشة القدرة المكانية وعالقتها بالمحتوى الهندسي في مادة الرياضيات

ة مصممي المناهج وذلك مـن خـالل تضـمين المحتويـات     قد يستفيد من هذه الدراس - 3
 .الرياضية أشكال هندسية قائمة على القدرة المكانية

أهمية هذه الدراسة في أهمية القدرة المكانية في المحتويات الرياضية وفي مجـال  تكمن  - 4
 .تدريس الرياضيات

جال البحوث التربوية في متقدم هذه الدراسة اختباراً لقياس القدرة المكانية قد يستفاد منه  - 5
 .والنفسية

 

  :محددات الدراسة
الذي يمثـل بعـداً    ،)دوران البطاقات(على اختبار التوجيه المكاني  الدراسةاقتصرت أداة   

كما اقتصرت عينة الدراسة على طلبة الصـف السـادس مـن    ، رئيساً من أبعاد القدرة المكانية
  .في منطقة خان يونس 2010-2009لعام يدرسون في الفصل األول  نالذي ،المرحلة األساسية
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  :مصطلحات الدراسة
  :التحصيل الدراسي -1

لموضـوع مـن    نتيجـة دراسـته   ،مدى ما تحقق لدى التلميذ مـن أهـداف  " ويقصد به  
بأنه مدى اسـتيعاب  ) "2005، البيطار(ويعرفه  ،)194: 2005، الجمل(الموضوعات الدراسية 

ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطـالب فـي    ،ةالطالب للخبرات من خالل مقررات دراسي
  ".االختبارات المعدة لهذا الغرض

ويعرف إجرائياً بأنه الدرجة التي حصل عليها طلبة الصف السادس األساسي في اختبـار    
  .2008/2009المعرفة الرياضية في الصف الخامس األساسي في نهاية عام 

  

  :القدرة المكانية -2

بأنها قدرة الفرد على إدراك العالقات بين األشياء التـي  ) "27: 2008، الهويدي(يعرفها   
  .يراها أو رؤية العالقات بين أجزاء الشكل الواحد

بأنها القدرة على إدراك العالقات المكانية والقدرة على ) "228: 2006، محمود(ويعرفها   
  ".التصور وتحديد الموقع والتجاه

بأنها كل نشاط عقلي معرفي يتميز بالتصور البصري ) "285: 1994، السيد(كما ويعرفها   
بأنها العمليات العقلية التي يستخدمها الفرد : لحركة األشكال المسطحة والمجسمة وتعرف إجرائياً

في حل المشكالت التي تتطلب تقدير دوران األشكال وتقاس القدرة المكانية بالدرجة التي يحصل 
    ). دوران البطاقات(كاني عليها الطلبة في اختبار التوجيه الم

  

  :التوجيه المكاني -3

ويندرج تحتها العديد  ،هي القدرة على تحديد العالقات المكانية بالنسبة لوضع تخيلي للجسم  
  )2004: باصالح). (وإعادة تركيب المكان ،تخيل تدوير األشياء للجسم(من المهارات الفراغية 

 ،لى تخيل دوران األشياء كوحدات متكاملـة بأنه القدرة ع :)187، 2008: ريان(ويعرفه   
  .ويتطلب إنجاز المهمة وقت محدد

  .وهنا تتبنى الباحثة تعريف ريان في دراستها
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  :التصور البصري المكاني -4
وتـداول الصـور    ،وإدراك العالقـات الفراغيـة   ،بأنه قدرة خاصة تتضمن فهم" :يعرف  
  )72: 1983، معوض( ".لمخيلةوتصور األوضاع المختلفة لألشكال في ا ،الذهنية
  )188: 2003، جابر( ".والخرائط العقلية ،بأنه رسم تقريبي للفكرة" :ويعرف
، الجـيش ، عفانـة ( ."بأنه القدرة على تصور المكان النسبي لألشياء في الفراغ" :ويعرف  
2008 :273(  

  

  :التفكير البصري -5
وتحويل  ،ى قراءة الشكل البصريبأنه منظومة من العمليات تترجم قدرة الفرد عل" :يعرف  

واسـتخالص   ،)أو منظومـة  ،مكتوبـة (اللغة البصرية التي يحملها ذلك الشكل إلى لغة لفظيـة  
  )25: 2006، مهدي( ."المعلومات منه

  

وإدراك  ،قدرة الفرد على الوصول إلى المعرفة من خالل تحليل الموقـف "بأنه  :ويعرف  
 ".وقدراتـه الذاتيـة   ،ية معتمداً على الخبرات السابقةوفهمه بصورة كل ،العناصر المتضمنة فيه

  )72: 2008، العديلي، سمارة(
  

  :مدارس الوكالة -6
 ،وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ،هي المدارس التي تشرف عليها هيئة األمم المتحدة إلغاثة  

لـيم العـالي   والتع ،وتطبق سياسة وزارة التربيـة  ،والعليا ،األساسية الدنيا المراحل وتتكون من
  .الفلسطينية
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  
  

  القدرات العقلية: أوالً •

 .التفكير البصري: ثانياً •

  .القدرة المكانية: ثالثاً •
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري
  

  القدرات العقلية: أوالً
والتفكير نحن نرى وندرك بديع صنع اهللا في هذا الكون وقد حثنا اهللا على النظر والتدبر   

  چه  ه  ه  ه  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ: فيما حولنا في كثير من اآليات منها قوله تعالى
  )185: األعراف(

ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ           ڃ  ڃ  چ  چ       چ : وقوله تعالى
  )4-3: الملك( چڎ  چ  ڇ    ڇ          ڇ            ڇ  ڍ    ڍ             ڌ  ڌ    ،

وتحديد العالقـة   ،اختلف العلماء في تصنيفها ،وقد زود اهللا اإلنسان بقدرات عقلية متعددة  
والمستقبلية فضالً عـن حياتـه    ،ويشير ذلك إلى أهمية هذه القدرات في حياة الفرد الحالية ،بينها

  .واالجتماعية ،والتعليمية ،المهنية
 ،لية من أهم موضوعات علم النفس التي تهم المدرسـين ولذلك تعتبر دراسة القدرات العق  

القـدرة المكانيـة   ف ،وللقدرات أهميتها في عملية التوجيه التربوي ،والعاملين في الحقل التعليمي
والقدرة اللغوية العاليـة تؤهـل صـاحبها     ،تؤهل صاحبها لدراسة الهندسة الميكانيكية، المرتفعة

  .رياضية تؤهل صاحبها لفهم المسائل الرياضيةوالقدرة ال، لدراسة اللغويات بتميز
ـ ، وللقدرات فائدتها في مجال التوجيه المهني  ة تهـدف إلـى   ويقصد به عملية فنية منظم

كما تهدف إلى ، وإعداده لاللتحاق بها والنجاح فيها، ار المهنة المناسبة لهمساعدة الفرد على اختي
وعلـى أن ينمـي   ، اته تتالءم مع إمكانياتـه مساعدة الفرد على تنمية وتحقيق صورة متكاملة لذ

فالقدرة الفنية العالية تؤهل صاحبها لاللتحاق والنجاح ، ويتقبل الدور الذي يقوم به في عالم العمل
والقدرة اإلدارية المرتفعة تؤدي إلى النجاح في ممارسة المهـن ذات الطـابع   ، في المهن الفنية

 هل صاحبها للتفوق في ممارسـة األعمـال السياسـية   والقدرة االجتماعية المتميزة تؤ، اإلداري
إذ ، دورها المهم في االكتشاف واالختـراع ، القدرة االبتكارية والتدريس وللقدرات النوعية منها

فبالقدرة االبتكارية توصل العلماء إلى تطوير ، تتضمن الحساسية للمشكالت ووضع حلول جديدة
وبالقدرة االبتكاريـة توصـلوا إلـى    ، ثم بالحاسب اآللي، بةالكتابة اليدوية إلى الكتابة باآللة الكات

بدءاً من العالج باألعشاب إلى العالج بالعقاقير واألدوية إلى العالج ، عالج العديد من األمراض
  .باألشعة ثم بالعالج الجيني
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قدرات التفكير الناقذ ذات فائدة كبيرة في التعرف على دقة االسـتنتاجات وصـحتها    وتعد  
وبين المعلومات المرتبطة وغير المرتبطة بالموضوع والمقارنـة  ، يز بين الحقيقة والخيالوالتمي

  .بين وجهات النظر المتعارضة
 ألنها تساعده على، في توافق الفرد االجتماعي وتلعب قدرات الذكاء االجتماعي دوراً مهماً  

وكـذلك الوقـوف   ، ول لهاواختيار أفضل الحل، تحليل المشكالت المرتبطة بالعالقات االجتماعية
وعلـى مالحظـة السـلوك    ، وعلى تذكر األشياء واألسماء والوجوه، على حالة المتكلم النفسية

  .واالستفادة من الخبرات المستمدة من تلك المالحظة في فهم السلوك اإلنساني، اإلنساني
  

  :مل المؤثرة في القدرات العقليةالعوا
  :)21: 2007: شراب( ية منهامل تؤثر في القدرات العقلتوجد عدة عوا

  :الوراثة -1
ويقول أن الباحثين اهتمـوا بدراسـة أثـر     ،لها دور مهم في تأثيرها على القدرات العقلية  

 ،والتـوائم األخـوة   ،وأدى هذا إلى دراسة العالقات بين التـوائم المتماثلـة   ،الوراثة في الذكاء
واالخـتالف فـي    ،ومدى التشـابه بيـنهم   ،واألشقاء وغير ذلك من االحتماالت المختلفة للقرابة

 وقد أثبـت الدراسـة أن للوراثـة أثـراً     ،أو المزاجية ،أو العقلية المعرفية ،الخصائص الجسمية
  .في تحديد مستوى الذكاء ملحوظاً

  

  :ترتيب الوالدة -2
 ،من بين المتغيرات التي يمكن أن يشملها نمو الذكاء في جسم األسـرة مرتبـة الـوالدة     

، 1944 عـامي  ألف رجل ولدوا في هولندا بـين  350وماروال دراسة شملت  ،نتوأجري بلمو
ة أن األسرة بصفة خاصة جلدر ،أظهرت أن نسبة الذكاء انخفضت مع زيادة حجم األسرة 1947

 ،مالت درجات نسبة ذكائهم إلى أن تكون أقـل انخفاضـاً   ،عدد أكبر من األطفال التي كان فيها
  .مع مرتبة الوالدة داخل األسرة ،االنخفاض أيضاً مالت نسبة الذكاء إلى

  

  :واالجتماعية ،البيئة األسرية -3
فأطفال األسر الكبيـرة   ،وجد فرنون أن لعدد أطفال األسرة عالقة بمستوى الذكاء لألطفال  

تدل  ،غير أن النتائج النهائية لهذه الدراسات، أقل في مستوياتهم العقلية من أطفال األسر الصغيرة
وهذا يرجع إلى وجـود  ، باء األسر الكبيرة أقل في مستوياتهم من آباء األسر الصغيرةعلى أن آ
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مما يقلل من مقدار االستثارة المعرفية التي يتعرضون لها من  ،عدد كبير من األطفال في األسرة
  .إلخ.... وصور ،وكتب ،لعب

ـ  ،كذلك إلى ارتباط كل من حجم األسرة   االقتصـادية  و ،ةونسبة الذكاء بالمكانة االجتماعي
وأن ينشـئوا   ،يميلون إلى أن يكونوا أعلى في نسبة الـذكاء  ،أبناء الطبقات المحظوظة اقتصادياًف

  .أسراً صغيرة
  

  :الفروق بين الجنسين في القدرات العقلية
اإلناث فـي   تتفوق، والعددية ،والميكانيكية ،والمكانية ،يتفوق الذكور في القدرة الرياضية  

  )31: 2003، الخالدي.  (والقدرة على إدراك العالقات االجتماعية ،القدرة اللغوية
 ،وترجع أسباب هذه الفروق بين الجنسين إلى التركيبة الفسـيولوجية لكـل مـن اإلنـاث      

ثر بالتركيبـة  والذكور بينهما في نشاط بعض المناطق في الدماغ كما أن نشاط هذه المناطق يتـأ 
وقد أشارت الدراسات بأن الجانب األيسر للدماغ يتعامل  ،خنمو مناطق محددة من الم األنثوية في

والتـي تـتلخص    ،والمعاجلة المنتظمة المفصلة للمعلومـات  ،بالدرجة األولى بالقدرات الشفوية
  .والقراءة ،والكتابة ،بالنطق
والتي تتعامـل   ،فيعتبر المقر الرئيسي للمعلومات البصرية ،أما الجانب األيمن من الدماغ  
والمهارات المكانية لدى  ،أن ما يتعلق في اللغة )الندسيلل(ولقد بين العالم  ،قات المكانيةمع العال

وكان مثل هذه المهارات  ،النساء يقع تحت سيطرة المراكز الموزعة في كال جانبي الدماغ لديهن
 هو أكثر تحديداً بكثير بحيث تحتل المهارات المكانية الجانب األيمـن مـن   ،لدى أدمغة الرجال

وهذا مـا أكدتـه   ، في حين تأخذ المهارات الشفوية مكانها في الجانب األيسر للدماغ ،الدماغ فقط
أن الرجال المصابون بضرر في الجانب األيمـن مـن    ،العديد من التجارب فقد أثبتت التجارب

فإن  ،ولكن رغم ذلك ،يعملون بشكل سيء في االختبارات التي تتعلق المهارات المكانية ،الدماغ
حيث فقد الرجـال كـل    ،قد تأثر بالكاد ،النساء المتضررات بنفس الطريقة ألدمغةألداء النسبي ا

أي أثر واضح على النساء المصـابات   يبد قدراتهم الختبارات معامل الذكاء المكانية في حين لم
 ،أن أسـباب الفـروق   :)33: 2003، الخالـدي (كذلك يرجح  ،)وريثات المعرفة(بنفس الضرر 

حيث تتوقف كل قدرة على ، والبيئة ،الوراثة: فات بين األفراد إلى عاملين أساسيين هماواالختال
أو تعزى إلى العامل البيئـي   ،وال يصح أن تعزى قدرة إلى العامل الموروث فقط العاملينهذين 
  .ناتجة عن العاملينكل قدرة من القدرات بل أن  ،فحسب
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  :العقلية اتنماذج من القدر
 ،أو الذكاء فحسب ،ال يتوقف على نصيبه من القدرات العامة ،ان في حياتهإن نجاح اإلنس  

حيـث أن  ، يظهر أثرها في نشاطه العقلي ،وقدرات أخرى ،وإنما أيضاً على ما لديه من مواهب
 "ثرستون"وقد حاول  ،هناك قدرات طائفية تشترك كل منها في مجموعة معينة من النشاط العقلي

  .ووضع االختبارات التي كشفت عنها ،وتحديدها ،توغيره من حصر هذه القدرا
  :)191: 1979، محمود( ه القدرات تنتظم في ثالث مستوياتوقد ثبت أن هذ

القدرة اللغوية القـدرة علـى    :مثل ،ويشمل القدرات الطائفية األولية: األولالمستوى  •
  .إلخ... القدرة المكانية -القدرة العددية -الطالقة اللفظية

وهي القدرات التي تنقسـم إليهـا    ،القدرات الطائفية البسيطة شملوي :انيالثالمستوى  •
 :فالقدرة العددية مثالً يمكن أن تنقسم إلى قدرات أبسط منها هي، القدرات الطائفية األولية

 .وتتمثل في إدراك العالقات الحسابية المحذوفة: القدرة على إدراك العالقات العددية - 1

وتتمثل في إدراك األعداد الناقصة في العمليـات  : ت العدديةالقدرة على إدراك المتعلقا - 2
  .العددية

 .ودقة عمليات الجمع ،وتتمثل في سرعة ،القدرة على اإلضافة العددية - 3

التي تدل على مجموعة من القدرات الطائفية  ،وتمثل القدرات المركبة: الثالثالمستوى  •
أو مهني مثـل القـدرة    ،ين تعليمياألولية التي يعتمد عليها النشاط العقلي في ميدان مع

والقـدرة علـى سـرعة     ،القدرة المكانيـة  :وتعتمد على قدرات أولية مثل ،الميكانيكية
 .اإلدراك

  
وتقاس القدرة الميكانيكية عن طريق المقارنة بين األفراد في عمل وتركيب األجهزة الميكانيكيـة  

  :س هذه القدرة ما يليالتي تستخدم في الحياة اليومية ومن االختبارات التي تقي
  ).قفل باب –جرس (اختبار تركيب أجزاء األدوات الميكانيكية مثل  •
 .اختبار االتزان وثبات األيدي وغيرها من االختبارات •

 
فال شك أن أعمال الـورش ومعالجـة األدوات   .  وترتبط القدرة بميادين العمل الميكانيكي

ت والقدرات التي تتطلبها طبيعة هذا النوع من الميكانيكية واآلالت تعتمد على مجموعة من الصفا
  ).88:2007، شراب(العمل والتي تختلف عن القدرات التي تعتمد عليها أنواع العمل األخرى 

 ،من أهم القدرات العقلية التي تتصل اتصاالً مباشـراً بالصـناعة   ،تعتبر القدرة الميكانيكية  
وقـد توصـل    ،وتركيبهـا  ،هايكفكتو ،ة أدائهاوكيفي ،وتدور هذه القدرة حول التعامل مع اآلالت
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وإلـى   ،)القدرة الميكانيكية العامـة ( :العلماء إلى أن هناك قدرة ميكانيكية مركزية عامة أسموها
  :أو عوامل نوعية منها ،جانبها قدرات متخصصة

 ،وتقليبها في الذهن ،وهو القدرة على إدراك األشكال المسطحة: عامل التصور البصري - أ
  .ستؤول إليه بعد دورانهاوتصور ما 

 .واألبعاد بدقة ،يبدو في القدرة على تقدير المسافات: عامل العالقات المكانية - ب

 .ومعارف ،ويبدو في رصيد الفرد المعرفي من معلومات: عامل المعلومات الميكانيكية - ت

 )192: 1979، محمود(

  

  :القدرات الطائفية األولية
أن يحدد العوامل التي تدخل في العمليـات   )ليننظرية العام(من خالل  )سبيرمان(حاول   
فالنشاط الـذهني  ، والعامل الخاص بالعمليات العقلية ،العامل العام :همااملين وقد حدد ع ،العقلية

  .وقدراً آخر من العامل الخاص ،في الرياضيات مثالً يتطلب قدراً معيناً من العامل العام
وهـذا يفسـر   ، ات الذكاء تترك في العامل العامفإن جميع اختبار ،وبناءاً على هذا الرأي  

والذي ال يشترك فيه  ،ولكل اختبار ذكاء أيضاً عامله الخاص به ،وجود ارتباطات موجبة بينهما
وهذا يفسر أيضاً أن معامالت االرتباط  بين اختبارات الذكاء جزئية ليسـت   ،مع أي اختبار آخر

  .تامة أو قريبة من التمام
كثيراً مـن العيـوب    يتالفىأن  )نظرية العوامل الطائفية(من خالل  )ثرستون(وقد حاول   

وحجـم   ،وعـددها  ،من حيث طبيعة االختبـارات  )سبيرمان(المنهجية التي أخذت على نظرية 
  .وعيوبها ،ومعادلة الفروق الرباعية ،وأعمار أفرادها ،العينة

اولـة منـه لتفسـير    فـي مح  ،)سـبيرمان (لذا اتبع نفس الخطوات المنهجية التي اتبعها   
  .االرتباطات الموجبة التي تظهر في االختبارات التي تقيس النشاط العقلي لإلنسان

والمسئولة عـن االرتباطـات    .وتوصل بذلك إلى مجموعة من العوامل الطائفية المستقلة  
  .العالية بين بعض االختبارات
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  .عقلية األوليةوسماها بالقدرات ال ،أن يفسرها تفسيراً )ثيرستون(وقد استطاع 
  ):193: 1979، محمود( وفيما يلي وصف لهذه القدرات

  :غويةلالقدرات ال -1
وهي مسئولة عن  ،للقدرة اللغوية أهميتها الخاصة لكون اللغة هي اإلنجاز الثقافي لإلنسان  

ويعد تدهور القدرة   .استفادته من التربية والتعليم التصالها بالتحصيل الدراسي في جميع العلوم
  .اللغوية مسئوالً عن معاناة الطالب من بعض الصعوبات اللغوية

لتفكير العلمي واالبتكـاري  وتلعب القدرة اللغوية دوراً في معظم صور التفكير اإلنساني كا  
لفهم وإدراك العالقات والمعـاني أو تـذكر   ، فكل نوع من أنواع التفكير يحتاج إلى اللغة، والناقد

  .أي موضوع يخضع للدراسةالمواد السابقة المرتبطة ب
ولكنهـا تشـترك فـي تحديـدها     ، فقد تعددت التعريفـات ، أما عن تعريف القدرة اللغوية  

  :لخصائص هذه القدرة ومنها
قدرة مكتسبة ألنها تعتمد على استخدام اللغة واأللفاظ التي ترتبط ارتباطاً وثيقـاً بثـروة    •

داخل األسرة أو جماعة التي تلقنـه   وال يتم ذلك إال من خالل وجود الفرد، الفرد اللفظية
  .المفردات اللغوية وكيفية استخدامها في األداء اللفظي

سواء أكان فهمـاً  ، تتميز بالقدرة على فهم معاني الكلمات والجمل التامة أو فهم الفقرات •
 .سطحياً أم فهماً عميقاً

ـ ، تظهر في األداء اللفظي التحريري والشـفوي للفـرد   • لمـات  ه بمفـردات الك ومعرفت
 :يمكن تحليلها إلى، وقد تبين أن القدرة اللغوية هي قدرة مركبة، أضدادهاومترادفاتها و

  .القدرة على فهم األلفاظ والعبارات: الفهم اللفظي -أ 
القدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من الكلمات تحـت ظـروف بنائيـة    : طالقة الكلمات -ب 

 .معينة

عدد ممكن من الكلمات لتحقيق مطالب معينة  القدرة على إنتاج أكبر: الطالقة االرتباطية -ج 
 .من حيث المعنى وتظهر واضحة

 .القدرة على فهم العالقات بين األلفاظ والعبارات اللغوية: إدراك العالقات اللفظية - د 

 .القدرة على استخالص النتائج من مقدمات معطاة في صورة لفظية: االستدالل اللفظي -ه 

  .شياء أو وحدات من مادة مرتبطةالقدرة على تذكر أ: الذاكرة اللفظية -و 
 ،وتتعلق بأساليب األداء الذي يتصـل بمعرفـة األلفـاظ الغويـة     ،Vويرمز لها بالرمز   

  :وتقيسها اختبارات مثل، لتي بينهاوبالعالقات ا ،وتصنيفها
  .ويقيس القدرة على وضع الكلمة في التصنيف الذي يناسبها: اختبار التصنيف اللغوي - أ
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 .ويقيس قدرة الفرد على فهم ما يقرأه: ئعةاختبار األسئلة الشا - ب

 .ويقيس القدرة على إدراك العالقات: اختبار العالقات اللفظية - ت

  

  :القدرة على الطالقة اللفظية -2
 ،كـوين الكلمـات  تباألداء العقلي الذي يتعلق ب ةوتختص هذه القدر ،Wويرمز لها بالرمز   

وتختلف عـن القـدرة اللغويـة فـي      ،يعةوذكر كلمات معينة بطريقة سر ،الفرد منها حصيلةوب
وتستخدم في قياس القدرة علـى الطالقـة    ،وعلى العالقة التي بينها ،اعتمادها على فهم الكلمات

  )193: 1979، محمود( :واختبارات مثل ،اللفظية
  .اختبار إعادة ترتيب الحروف - أ
 .اختبار إيجاد الكلمات - ب

 .اختبار تكوين الكلمات - ت

  
قة اللفظية من أهم القدرات الخاصة التي تميز بعض األفراد فـي  وتعتبر القدرة على الطال

وتتميز البنات عـن البنـين   ، النواحي اللفظية وهي أساس التعليم اللغوي سواء بالنطق أو الكتابة
، بصفة عامة في هذه القدرة ولهذا نجد أن نسبة اضطراب النطق عند البنات أقل مما عند البنـين 

نالحظ أيضاً أن البنات يسبقن البنين في ، من يعاني من التهتهة أو الثأثأة فنادر أن نجد بين البنات
هناك ثالث أنواع من القدرات أن " ثيرستون"النطق السريع في السنة األولى من الطفولة ويعتقد 

  ):85:2007، شراب( اللفظية وهي

  .القدرة على فهم المواد اللفظية •
 .د التعبيرالقدرة على استحضار األلفاظ المناسبة عن •

 .السهولة والطالقة في التعبير •
 
 

  :القدرة العددية -3
والقيـام   ،أن القدرة العددية هي القدرة على معاجلة األرقـام  :)87: 2006، عثمان(يرى   

ويقصد بها سرعة دقة إجراء العمليـات العدديـة    ،Nمز لها بالرمز روي ،بحل المسائل البسيطة
  .العمليات تشبعاً بتلك القدرة هي عمليتي الجمع والضربوأكثر  ،)÷، × ،  -، (+ الرئيسية 

  .وتشمل القدرة العددية كل من القدرة التي تتعلق بالحساب والجبر والقدرة الهندسية
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، جانب يتعلق بالعمليـات ، فالقدرة األولى التي تتعلق بالحساب والجبر وفروعه لها جانبان
والجانب الثـاني يتعلـق   ، ة واالتزان االنفعاليوهذا يتطلب اإلتقان والسرعة وتعتمد على الذاكر

  .بالتفكير الرياضي وحل المسائل وهذه تعتمد على القدرة المنطقية والفهم السليم
فيما يتعلق بالهندسـة  .  )لمستوية والفراغيةا( أما القدرة الثانية التي تتعلق بالهندسة بفرعيه

ا يتعلق بالهندسة الفراغيـة فهـي تـرتبط    أما فيم، المستوية فهي ترتبط بعمليات اإلدراك الحسي
  )70:1983، معوض( بعمليات التصور البصري والمرونة في تداول الصور الذهنية

  )87: 2007، شراب( :باالختبارات اآلتية العدديةوتقاس القدرة 
وتقيس قدرة الفرد على إجراء العمليـات الحسـابية بدقـة    : اختبارات العمليات الحسابية •

  . دد زمن معين لالنتهاء من اإلجابةوفيه يح، وسرعة
 .ويتضمن هذا االختبار عدداً من المسائل الحسابية: اختبار التفكير الحسابي •

 
  
  :القدرة المكانية -4

 ،وإدراك العالقة بينهـا  ،القدرة على تصور األشكال :بأنها) 29: 2003، الخالدي(يعرفها   
أن يتغيـر وضـعها    دونى تصور األشياء بالذي يعتمد علفي النشاط العقلي  ةه القدروتظهر هذ
عندما نريد إثبات أن مثلثين يتضمنهما شكل مرسوم  ،كما هو في حل تمرينات الهندسة ،المكاني

: 1979، محمـود (فتصور تغيير وضع األول لينطبق على الثـاني  ، ينطبق أحدهما على اآلخر
  .القدرة المكانية تعتمد على التصور البصري لألشكالو، )199
  :)88: 2006، عثمان( ستخدم في قياسها اختبارات مثلوت
  :اختبار تغير وضع األشكال -أ

  :أنظر إلى الشكلين اآلتيين تجدهما نفس الشيء مع تغير وضعهما
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  :وال يمكن مهما غيرنا من وضعهما أن يصبحا متماثلين ،مختلفان الشكلين اآلتيين فهماأما 
  
  

    
    

  

  تغير األشكالاختبار  )2: 1(الشكل رقم 

  

  :اختبار تغير وضع األعالم -ب
ويتضمن عدداً من صور األعالم كل زوج منهـا مرسـومان    ،ويشبه هذا االختبار السابق  
 ،أن يحدد ما إذا كانت صورتا كل زوج منهمـا متمـاثلتين أم ال   ،ويطلب من الشخص فيه ،معاً

  .ويمثل الشكل اآلتي أحد عناصر هذا االختبار
  
  
  
  
  
  

  اختبار تغير وضع األعالم) 2: 2(قم الشكل ر

  

  :اختبار اليدين -جـ
ويطلـب مـن    أوضاع معينـة ويحتوي على عدد من الصور لليدين اليمنى واليسرى في   

  .أو اليسرى ،الشخص فيه أن يحدد بالنسبة لكل صورة ما إذا كانت لليد اليمنى
  

  :القدرة على السرعة اإلدراكية -5
أوجه النشاط العقلي التي تتطلب التعـرف   في وتبدو ،"P"بالحرف  )ثرستون(ويرمز لها   

أن القـدرة علـى السـرعة    ) 88: 2006، عثمان(بينما يرى ، معينة على أشياءالسريع الدقيق 
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 ،اإلدراكية هي القدرة على تحديد التفاصيل بدقة وتتمثل في سرعة إدراك التشابهات بين األشكال
  )192: 1979، دمحمو: (وتستخدم في قياسها اختبارات مثل

  .اختبار األعداد المتماثلة - أ
ويطلـب مـن    ،عدة صفوف من األشكال ويشمل هذا االختبار: ج المتطابقةاختبار النماذ - ب

 .سرعة اكتشاف الشكل الذي يماثل شكل معين ،الشخص في االختبار

ويطلب من الشخص  ،ويشمل هذا االختبار عدة مجموعات لصور وجوه: اختبار الوجوه - ت
 .أن يحدد الشكل المخالف في كل مجموعة ،تبارفي هذا االخ

  

  :القدرة على االستدالل -6
وتظهر هذه القدرة في النشاط العقلي الذي يتطلب اكتشاف العالقـة   ،Rز مويرمز لها بالر  

أو  ،وقد تكون هذه العناصر فـي صـورة أرقـام    ،التي تربط بين مجموعة معينة من العناصر
  :سها اختبارات مثلوتستخدم في قيا، أو رموز ،حروف
  .اختبار تذكر األعداد المقابلة للكلمات - أ
 .اختبار التعرف على األشكال - ب

  
، فإن القدرة المكانية تعتبر أحد أشكال التفكيـر البصـري  ) 118: 2008، ريان(وحسب 

  :حيث أن القدرة المكانية والتفكير البصري لهما نفس اإلستراتيجية وهي
  .عرض النموذج المعبر عن المسألة - 1
 .رؤية العالقات في النموذج أو الشكل الرياضي - 2

  .ربط العالقات القائمة من خالل الشكل - 3
  .ولهذا سنتطرق بشيء من التفصيل للتفكير البصري في هذا المحور

  
  التفكير البصري: ثانياً

مثـل  ، وهو أحد أنماط التفكير غير اللفظي، عما نراه، التفكير البصري هو التفكير الناشئ  
ومـا  ، وهذا النوع من التفكير يعتمد على ما تراه العين، والحركة، والرياضيات، قىتعلم الموسي

، إلى المخ حيث يقوم بترجمتها) المشاهدة(يتم إرساله من شريط من المعلومات المتتابعة الحدوث 
وللعلم فإن الجانب األيسر من المـخ هـو   ، وتخزينها في الذاكرة لمعالجتها فيما بعد، وتجهيزها
أما الجانب األيمن فهو المسـئول عـن معالجـة    ، ل عن عمليات معالجة األفكار المنطقيةالمسئو
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، حسـني (والمتميزين بهذا النوع من التفكير لديهم المقدرة العالية على اإلبداع ، األفكار اإلبداعية
2009.(  
 أن التفكير البصري هو قدرة الفرد على) 72: 2008، العديلي، سمارة(بينما يرى كل من   

، وإدراك العناصر المتضمنة فيه بصورة كليـة ، الوصول إلى المعرفة من خالل تحليل الموقف
  .وقدراته الذاتية، معتمداً على الخبرات السابقة

والتفكيـر حيـث يفتـرض أن    ، مفهوم التفكير البصري ينفي وجود الفرق بين الرؤيـة ف  
، ال تعتبر في حد ذاتها كوظيفة فقط والمرسلة إلى المخ، المعلومات المشاهدة عبر العين المجردة
ولكن أيضاً تشمل مـا  ، وفي محيط النظر عبر الرؤية، يتم من خاللها التقاط ما يدور أمام العين

  ).2009، حسني(والتجهيز للتفاعل، يستتبع ذلك من نشاط عقلي يدور في المخ لتفسير ما يجري
  

  :مراحل تطور القدرة اإلدراكية البصرية
وتعمل فيما بينها أساسـاً  ، أن القدرة البصرية تنمو بتسلسل) 317، 1998 ،الحديدي(ترى   

  .وواسع، جوهرياً لتكوين مفهوم واحد
وغير منظم فاألشـياء تبـدو   ، ففي مرحلة الرضاعة يكون اإلدراك البصري غير واضح  

وفي ، وغير متميز، بدائياًفاإلدراك البصري يكون ، والمحيط، غامضة فليس هناك تمييز لألشكال
وفي المراحل المتقدمة ، بأنها غير متميزة، يطلق على هذه المرحلة، سلسلة مراحل التطور أحياناً

ويصـلون إلـى   ، يبحث األطفال عن تصنيفات أخرى لإليماءات البصرية، من اإلدراك البصري
 وكلما استمر الـتعلم ، إلعطائها وحدة ذات معنى، مرحلة التكامل في تنظيم التفصيالت المبعثرة

ونمـت أشـكال أخـرى مـن اإلدراك     ، البصري استمرت عمليات تسجيل المعلومات بالتعديل
  :البصري منها

وذلك حسـب درجـة   ، حيث يتم جمع المعلومات بطريقة مناسبة، عملية بناء المعلومات - 1
  .أهميتها

أو ، وربطها بالمعلومات السابقة من أجـل مقارنتهـا لتقبلهـا   ، عملية التمثيل للمعلومات - 2
 .رفضها

 .أو غير ظاهرة، االستجابة التي قد تكون ظاهرة - 3

  

، تأتي عن طريق البصـر ، من المعرفة التي تصل لإلنسان% 75انطالقاً من أن أكثر من 
ومعالجة الصور العقلية ، لوهو من الوسائل األساسية لتشكي، وألن التعبير البصري مألوف إلينا
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فـإن  ، إضافة إلى ذلـك ، مة لتمثيل المعرفةفإن األشكال البصرية مه، ولذلك، في الحياة العادية
  .األدوات البصرية ساهمت في نجاح كثير من بحوث العلماء في الرياضيات

والممارسات في حل المسائل ، وقد اعتبرت األدوات البصرية مهمة في علم أصول التعليم
مهمـة  من العوامـل ال ، البصري لدى الطالب بإن تنمية الجان، )28: 2006، مهدي(الرياضية 

، وبالتالي تقوي عملية التعلم لـدى الطالـب  ، وتحسن أداءه، التي تساعد على تنمية التفكير لديه
، شـعث (وذلك ضمن نظرية الذكاءات المتعددة التي تعتمد على ثمانية استراتيجيات لتنمية الذكاء 

2009 :29.(  
، المتحـدة  أن استراتيجيات التفكير البصري طورت في الواليـات ، )2007، الفرا(ويرى 

وتشتمل هذه االستراتيجيات على سلسلة من اإلجراءات المنظومة ، بدءاً من منتصف السبعينيات
ومهـارات التفكيـر   ، بغية تطوير مهارات االتصـال ، والمتعلم، التي تحدد دوراً لكل من المعلم

، وع اآلراءوتن، والغموض، بما يكسب المتعلمين الثقة في التعامل مع التعقيد، اإلبداعي المنطقي
، والتفكير بالرؤيـة ، فالتفكير البصري يتكون من تداخل ثالث استراتيجيات هي التفكير بالتصميم

فإستراتيجية التفكير البصري تتضمن استراتيجيات تعليمية للمعلـم والمـتعلم   ، والتفكير بالتصور
  .أساساً

  
  :خطوات إستراتيجية التفكير البصري

  ):8، 2001، عفانة(تتكون من الخطوات اآلتية  البصري ن إستراتيجيات التفكيرإ
وذلك بعد تحديد معطيـات  ، ومضامينها، عرض النموذج المعبر عن المسألة الرياضية - 1

  .والمطلوب، المسألة
وتحديد خصائص تلك العالقات سـواء  ، أو الشكل الرياضي، رؤية العالقات في النموذج - 2

 .ية االستفادة منهاوإمكان، بحيث يمكن حصرها، أو سببية، كانت منطقية

،  واستنتاج عالقات جديدة في ضـوء العالقـات  ، ربط العالقات القائمة من خالل الشكل - 3
مع مراعاة أن هناك بعض المعلومات المعطاة قد تكون ، والمعطيات المحددة في الشكل

 .أو ناقصة، زائدة

ـ وذلك بعد دراسة العالقـات  ، لشكلأو الفجوات من خالل ا، إدراك الغموض - 4 تنتجة المس
أو ، وضع مواطن الغموضو، والثالثة من هذه اإلستراتيجية، مسبقاً في الخطوتين الثانية

 .والتمحيص، ضع الدراسةالفجوات مو
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، تحديـدها  ليـتم أو الفجـوات  ، التفكير بصرياً في الشكل في ضوء مواطن الغمـوض  - 5
ـ    ، أو نظريـات ، وقوانين، ومحاولة استخدام مفاهيم ن أو بـراهين سـابقة للـتخلص م

 .وحلها، جسر بين المسألةالوذلك لسد ، أو الفجوات المحددة، الغموض

مع مراعاة تضمين هـذه الخطـوة الخطـوات    ، تخيل الحل من خالل الشكل المعروض - 6
 .السابقة

  
، ورشـيقة ، والرسم بطريقـة نشـطة  ، والتخيل، إن الذين يفكرون بصرياً يوظفون الرؤية

فهم ينظرون إلى المسألة الرياضية مـن زوايـا   ، آخروينتقلون في أثناء تفكيرهم من تخيل إلى 
وبعـد أن يتـوافر   ، المباشرة الدالة على الرؤية لحلها وربما يوفقون في اختيار القرينة، مختلفة

ثم يحاولون التعبير عن ذلك برسـوم  ، لديهم فهم بصري للمسألة الرياضية يتخيلون حلوالً بديلة
  )41: 2006، عفانة(وتقويمها فيما بعد ، سريعة لمقارنتها

هو منظومة من العمليات تترجم قدرة الفـرد  ، أن التفكير البصري): 2007، الفرا(ويرى 
وتحويل اللغة البصرية التي يحملها ذلك الشكل إلـى لغـة لفظيـة    ، على قراءة الشكل البصري

  .واستخالص المعلومات منه، )مكتوبة أو منظومة(
والرسـم فـي   ، والتخيل، تام عندما تندمج الرؤيةولهذا فإن التفكير البصري يخير بشكل 

  )41: 2006، عفانة(تفاعل نشط 
  

  :والذاكرة التخيلية، التفكير البصري
وعلـى  ، معظم الناس الذين يمتلكون ذاكرة في الغالب يكون لديهم ذاكرة تصويرية جيـدة   

عالجـة  فيمـا يتعلـق بم  ، الرغم من ذلك هناك فروق واضحة بين هذين النوعين مـن الـذاكرة  
، كثيراً ما يستخدم أجهزة تصويرية قويـة ، فاإلنسان الذي لديه ذاكرة عادية، المعلومات الملتقطة

أو ، أو حدث، والزمان لمعلومة، فستجد أن لديه القدرة على تذكر أدق التفاصيل المتعلقة بالمكان
، لصوروا، والمفكرون البصريون يمكنهم بسهولة وصف تفكيرهم عن طريق الرسم، موضوع ما

مثلهم مثل المفكـرين  ، والزمنية، وبالتالي فهم يتمتعون بالظاهرة التي يطلق عليها منطق المكانية
  .والحساب عن طريق التفكير في األشكال والنظم، المنطقيين الذين يتعلمون الرياضيات

، كسلسلة من الصـور المتعاقبـة  ، وغالبية المفكرين البصريين يرون الكلمات أمام أعينهم  
، ولذلك سنجد الـبعض ، والزمنية، ألخذ بذلك الرأي وحده قد يتنافى مع ظاهرة منطق المكانيةوا

وهم من يتخذون من الرؤية البصرية منفـذهم  ، والقليل منهم فقط هو من ينطبق عليه هذا األمر
  )2009، حسني. (دونما اللجوء إلى األشكال األخرى من التعليم، الوحيد للعلم
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  :صريمهارات التفكير الب
  :،)25: 2006، مهدي(من هذه المهارات ما يلي 

  :ووصفه، مهارة التعرف على الشكل -1
  .وطبيعة الشكل المعروض، القدرة على تحديد أبعاد

  :مهارة تحليل الشكل -2
  .القدرة على رؤية العالقات في الشكل

  :مهارة ربط العالقات في الشكل -3
والمغالطـات  ، وإيجاد التوافقات بينها، الشكلالقدرة على الربط بين عناصر العالقات في   
  .فيها

  :وتفسير الغموض، مهارة إدراك -4
  .والتقريب بينها، والمغالطات في العالقات، القدرة على توضيح الفجوات

  :مهارة استخالص المعاني -5
ومبادئ علمية من خالل الشـكل  ، والتوصل إلى مفاهيم، القدرة على استنتاج معاني جديدة

  .مع مراعاة تضمن هذه الخطوة الخطوات السابقة، ضالمعرو
  :يوضح منظومة عمليات التفكير البصري) 2: 3(والشكل التالي 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  منظومة عمليات التفكير البصري) 2: 3(الشكل 

  لتفكير البصريمنظومة عمليات ا

  .التعرف والوصف -1

 .التحليل -2

 .الربط -3

 .التفسير -4

 الشكل البصري استخالص المعاني -5

 مدخالت

 فظيةاللغة الل

 مخرجات
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  :كيفية تطوير التفكير البصري

تم التطـور  وألجل أن ي، ن فاعلية اإلدراك البصري ترتبط بدرجة عالية بالتعلم لدى الفردإ  
  ):317: 1998، الحديدي(البد من توفر الخصائص التالية ، مبالشكل السلي

  .االنتباه للمثيرات البصرية - 1
 .والتعرف على الشكل البصري، الوعي - 2

 .االستجابة المناسبة التي تدل على حدوث التعلم - 3

 .الرضى عن محاوالت التعلم - 4

  .اإلعادة الضرورية لمحاوالت التعلم - 5
وإنما هي عملية اتخاذ قرار يشتمل على ، لبصري ليست عملية ميكانيكيةوعملية اإلدراك ا

، وتعدل من أجل بناء عالم بصـري ، وتتنوع، وتستمر، استخدام إيماءات تمييزية ديناميكية تنمو
  .واضح للفرد

  

  :واستخدامه في التعليم، أدوات التفكير البصري
اندة للتفكير البصري تساعد على أن األدوات الرقمية الحديثة المس): 2009، حسني(يرى   

، والتعبير عن العمليات المختلفة بواسطة الرسوم التخطيطيـة ، وتنظيم المعلومات، التقاط األفكار
سواء تم ذلك على المستوى ، والتوضيحية كما تعمل على إيجاد الوثائق المكتوبة بصورة واضحة

ومـا  ، مات التخطيطية التكامليةعن طريق الرسو، أو من خالل تعاون مجموعات العمل، الفردي
  .تساهم في تنمية التفكير البصري، يترافق معها من مالحظات توضيحية

كانت نابغة من ملكته فـي  ، إن نشوة السعادة التي كانت تعتري أينشتاين في أغلب أوقاته"  
لـى  والفيزيائية إضـافة إ ، والجمال التي يرها في المعادالت الرياضية، اكتشاف مكامن اإلبداع

واستناداً ، والتي مكنته وهو لم يبلغ السادسة عشر من عمره، قدرته الفائقة على التفكير البصري
عند مسايرة ، وتخيل ماذا يمكن أن يكون عليه األمر، في العلوم من رؤية" ماكسويل"إلى معادلة 

تتحـرك  فاكتشف أنها ظاهرة طبيعية متفردة وان الموجة ، أي موجة ضوئية ومحاولة اللحاق بها
بسرعة أعلى من أن يسايرها أحد حيث تذهب مبتعدة عنه في نفس الوقت الـذي يتباطـأ عنـده    

واألكـاديميين فـي   ، ن من رؤية وإدراك ما عجز عنه كبار العلماءيوبذلك تمكن أينشتا، الزمن
  ".وعمق تفكيره، عصره نتيجة لخياله

وتنـدرج  ، بثالثة أدوات أنه يمكن تمثيل الشكل البصري): 37: 2009، شعث(بينما يرى   
  :تحت كل أداة عدة أدوات فرعية منها
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، ولكن أغلب األحيـان هـي النـوع الغـالي    ، الطريق األكثر دقة في االتصال: الصور •
  .والمضيع للوقت

رغم أنها أكثـر تجريـداً مثـل    ، واستعماالً في االتصال، وهي األكثر شيوعاً :الرموز •
 .إشارات المرور

، وتصور الحل المثلي، الفنان التخطيطي لتصور األفكار اخدمهويست :الرسوم التخطيطية •
ورسوم اعتباطية مثـل  ، ورسومات متعلقة بمفهوم ما، وتشمل رسومات متعلقة بالصورة

 .والكروكي، الكاريكاتير

  

  

  

  

  

  أدوات التفكير البصري): 2: 4(الشكل رقم 

ت اعتراضات سـهلة  فالرسومات المتعلقة بالصورة تكون ذا، )28: 2006، مهدي( يرىو  
يكتب عليها لمحـة عـن الجسـم    ، واستعمال هذه األشياء كصور ظليه، أو فكرة، التمييز لجسم

أما الرسومات المتعلقة بـالمفهوم فهـي   ، أو بالحاسوب، باستخدام قصاصات مطبوعة، بالتفصيل
  .والتجديد في أغلب األحيان لجسم ما سهل التمييز، تزيل نفس قدر التفصيل

االعتباطية رموز مجردة حملت من خالل مدرب كطريق ترى منه العالقات  والرسومات  
وتتضمن الرسـومات االعتباطيـة أشـكال    ، وتسمى التخطيطات الرئيسية لفقرة ما، بين األفكار

  .إلخ.... هندسية ومخططات انسيابية 
، والتفكيـر البصـري  ، فإن هناك من يفرق بين المعرفة البصرية): 2006، الفرا( يرىو  

  .التعلم البصريو
والتعبير عن الذات من خالل توظيـف  ، والتعلم، القدرة على التفكير: المعرفة البصرية •

  .الصور

، والخطـوط ، ومن ثم تنظير لما تحمله الرمـوز ، عمل صور ذهنية :التفكير البصري •
 .والتعبيرات، واأللوان، واألشكال

أهداف التفكير

 البصري

 الرموز الصور

 الرسوم التخطيطية
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وتصـميم البصـريات   ، ثوالبح، التعلم عن طريق المثيرات البصرية :التعلم البصري •
 .المعينة على التعلم

، ولتوصيل المعنـى ، استخدام الرموز البصرية للتعبير عن األفكار :التواصل البصري •
 ).شعر الصورة(ويطلق على قراءة الصور باالنجليزية أحياناً 

 

  ):318: 1998، الحديدي(فيما يلي خطة لتطوير االستعداد للتعلم البصري 
وإضـافة  ، وتصنيف واحد على خلفية سوداء، على أشياء منفردة التعرف: إدراك الشكل - أ

  .تفصيالت داخلية
وتمييـز  ، ثم لمجموعـة ، التعرف على صور األشياء بشكل منفرد: والتصنيف، الترتيب - ب

 .وتنظيم األشياء في تصنيفات معينة، األشياء المنفردة ضمن أشياء أخرى

 .ومتشابهة، جردة ألشكال مختلفةوالرموز الم، التعرف على الحروف: التمثيل الرمزي - ت

 .وجمل مختلفة، وعبارات، والتعرف على كلمات، التمثيل الرمزي لألفكار - ث

  
وقد تتسلسـل  ، وفق تسلسل نمائي، تنوع النشاطات يجب، ولزيادة فاعلية التعليم البصري

  :النشاطات على النحو التالي
، والكلمات، والرموز، ياءواألش، واالختالفات في األشكال، نشاطات لمالحظة التشابهات - 1

 .والتفصيالت الداخلية، واألوضاع في الفراغ، ومالحظة الحجوم

 .أو من فئات مختلفة، والرموز من نفس الفئة، نشاطات التوافق لألشكال - 2

 .والخبرات، واألحداث، والحجوم، والرموز، واألشياء، نشاطات لترتيب األشكال - 3

أو ، ضـمن فئاتهـا الكبـرى   ، والرمـوز ، واألشياء، وتجميع األشكال، نشاطات لربط - 4
 .ااستخداماته

أو بعدم وجود مثير كلـي  ، والرموز بوجود، نشاطات لتمييز الجزء الناقص في األشكال - 5
 .واضح

 .والرموز إلى كل متكامل، واألشياء، نشاطات تتطلب دمج العناصر الواضحة لألشكال - 6

  .ر الكفاءة البصرية التعليميةوالخبرات البيئية تعمل على تطوي، وترى الحديدي أن األحداث
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  :كيف يعمل التفكير البصري
، والصور المعروضة فـي المواقـف  ، والرسومات، يعتمد التفكير البصري على األشكال  

، والصور بين يدي المـتعلم ، والرسومات، حيث تقع تلك األشكال، والعالقات الحقيقة المتضمنة
ـ (ويحاول أن يجد معنى للمضامين التي أمامه  ويـتم التفكيـر البصـري    ، )30: 2006، ديمه
مقدمة بطرق عرض ، لجعل التفكير الحالي واضحاً، بمساعدة أدوات تأخذ أشكال هندسية خططت

ويحقق أهداف ، ةمما ينشط لدينا تصورات جديد، تساعدنا للعمل بأفكارنا على نحو خالق، مرنة
، والمخططـات االنسـيابية   ،لتفكير أفضل من خالل استخدام التخطيطـات  محددة من قبل تؤدي
  .واألفالم، والصور، والخطوط الزمنية

  

  :عمليات التفكير البصري
  )43: 2003، عفانة، عبيد: (يعتمد التفكير البصري على عمليتين هما

وتوجيـه  ، وفهمهـا ، وتحديد مكان األشـياء ، باستخدام حاسة البصر لتعريف: اإلبصار - 1
 .لما حوله في العالم المحيط، الفرد

وإعادة استخدام الخبرات ، وهي عملية تكوين الصور الجديدة عن طريق تدوير :لالتخي - 2
وحفظها فـي عـين   ، وذلك في غياب المثيرات البصرية، والتخيالت العقلية، الماضية
 .العقل

  
باستخدام مهارات خاصة فـي المـخ   ، هما أساس العمليات المعرفية، والتخيل، فاإلبصار

ويعتمد التخيل البصري على قوانين منطقية مجردة مرتبطـة  ، بقةتعتمد على ذاكرة كالخبرة السا
بالتخيـل  ، إذا تعرض المتعلم لموقف آني وقتي، إذ ال يحدث التصور البصري، بالواقع التعليمي

والقيـام بـالربط بـين تلـك     ، البصري يتطلب من المتعلم إيجاد عالقات رمزية مجردة للموقف
  .الرموز لتحقيق أهداف محددة

  

  :تنمية التفكير البصري أساليب
  ):33: 2004، محمد(لفة لتنمية التفكير البصري  منها توجد أساليب مخت

  .أنشطة طي الورق - 1
 .أنشطة المكعب - 2

 .أنشطة قطع دينيز التي تعتمد على األساس العشري - 3
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 .أنشطة أعواد الثقاب - 4

 .أنشطة الرسوم البانية - 5

 .أنشطة تتعلق باستخدام الكمبيوتر - 6

 .أنشطة تتعلق بالفن - 7

  
  :التفكير البصري والمنهاج

وبناء منـاهج ذات  ، بدأت تظهر في العديد من البرامج التربوية نشاطات التفكير البصري  
فبـدئوا يتجهـون إلـى    ، والطب، إذ تأثر التربويون بنجاح الجهود في علم النفس، أساس تخيلي

، لى المبررات الواسعةوقد أشارت بحوث الدماغ إ، التدخالت في المنهاج ليصبح مالئماً للتالميذ
والتي لها ، ومن أكثر النظريات المعاصرة شيوعاً، الستخدام نشاطات التصور الموجه في التربية

  )35، 1993، جاليين) (واأليسر -الدماغ األيمن(وقع على المناهج التربوية نظرية 
ن حيث أن إستراتيجية التفكير البصري تتضمن استراتيجيات تعليمية لكـل مـن المعلمـو   

  ):33:2006، مهدي( عند مراجعة أهداف إستراتيجية التفكير البصري التي تتضمن، والطلبة

  .تنمية المهارات التقنية بين األشخاص •
 .تطوير قدرة المالحظة عند األشخاص •

تنمية المشاركة بين األفراد من خالل طرح األسئلة غير المحدودة والردود المساعدة من  •
 .المعلم

 .الطلبة من خالل حل المشكالت بالعمل بالمجموعات إحداث التفاعل بين •

 .تنمية التفكير اإلبداعي عند الطلبة •

 .تنمية مهارات االتصال مثل التعبير واإلصغاء لوجهات النظر •

 .اكتساب مهارة النظرة الشاملة للموضوع ثم تجزئته •

 .تنمية الحافز والفضول لدي المتعلمين للسعي نحو اكتساب المعلومات •

ذه األهداف مرتبطة باألفكار اإلدراكية والتربوية الخيالية حيث تركز على التعلم نجد أن ه
 .النشط المركز حول المتعلمين وتراكيب أساسها االكتشاف

  
أن استخدام المدخل البصري فـي  ، )45: 2003، عفانة، عبيد(ويرى كل من بينت وماير   

لمدخل البصري إستراتيجية مؤثرة في فهم وذلك على اعتبار أن ا، التعليم الصفي يعد أمراً مهماً
والرسومات بصورة مكثفة ضمن المقرات ، واألشكال، وإذ أن عرض النماذج، المضامين العلمية

  .وبالتالي تحسن أدائهم، الدراسية ييسر على المتعلمين الفهم



29 
 

  :ألعاب التفكير البصري
عاب يبعث على التـذوق  حيث ان النشاط الفني لألل، توجد ألعاب خاصة بالتفكير البصري  
، وكـذلك بالنسـبة للرسـم   ، فالصورة تثير اهتمام الصغير، وينمي اإلحساسات الرامية، الجمالي

  :منها) 41: 2009، شعث(ويذكر وليم أن هناك ألعاباً لتنمية التفكير 
أمامك مجموعة من األشكال على اليمين كل هذه األشكال ما عدا واحداً أو أكثر يمكن أن تشترك 

  :والمطلوب، لتكوين الشكل الذي في اليسار، معاً
  .حوط الحرف الذي ال تستخدمه - 1
 .ضع حول الحروف الدالة على األشكال التي تستخدمها في الشكل الكلي - 2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ألعاب التفكير البصري): 2: 5(شكل رقم 

  



30 
 

  :التكامل بين التفكير البصري وتفكير النظم

  

  

  

  

  

  

  

  وتفكير النظم، التكامل بين التفكير البصري ):2: 6(الشكل رقم 

  

، )2009، حسـني (وتفكير الـنظم كمـا يـرى    ، هناك عالقة تكامل بين التفكير البصري  
وما يـتم إرسـاله مـن شـريط     ، هو التفكير الذي يعتمد على ما تراه العين: فالتفكير البصري

ا بطريقته الخاصة عن طريـق  حيث يقوم العقل بترجمته، المعلومات المتتابعة الحدوث إلى المخ
ويعمل على تجهيز تلك المعلومات التي وردت إليه من العـين  ، تفاعالته للتعرف على محتواها

علماً بأن رد الفعل اإلنساني المتوقع ، وتخزينها في الذاكرة لمعالجتها فيها بعد، بطريقته الخاصة
واألخرى المحيطة بـه  ، ه شخصياًوالبد أن يتأثر بكثير من العوامل الخاصة ب، كترجمة لما رآه
  .واألخالقي، والمهني، والثقافي، وعلى المستوى التعليمي، وتعود عليه، كبيئة االجتماعية

تعتبر نظاماً ، إن عملية استمرار التقاط المعلومات المتفاعلة التي تتلقاها العين أثناء النظر  
، واألطـوال ، واألحجـام ، واألشـكال  ،والظالل، واأللوان، متكامالً للمشاهدة يجمع بين اإلضاءة

من أجـل مسـاعدة   ، والمترابطة، وغير ذلك من المعطيات التي تشكل أجزاء الصورة المتداخلة
تلك هـي  ، وكذلك فهمها ككل ليس كأجزاء مبعثرة، العقل على اإلحاطة بها من كل جانب ممكن

ويحاول ، يع في نفس الوقتفتفكير النظم ينظر إلى كافة المواض، نفسها نظرة أسلوب تفكير النظم
  .معرفة تأثير كل موضوع على اآلخر

لبناء ، من خالل منهجية النظام التفاعلي، سابيةحفإذا كان تفكير النظم يستخدم المعادالت ال  
فإن حدوث ذلك يعتبر أداة تساعد علـى  ، وإصدار النتائج، وإخضاعها للتحاليل، النماذج المختلفة

  .لتفكير البصري أيضاًوهذا هو ا، والفهم، اإلدراك

 تفكير 

 النظم
التفكير

 البصري
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  :مميزات التفكير البصري

  ):2004، محمد(وهي كالتالي ، للتفكير البصريتوجد مميزات كثيرة 
  .عند استخدام العديد من الكلمات، تحمل الكثير من المعاني التي قد تحتاج التعبير عنها - 1
 .واستعمالها لفترة طويلة جداً، يسهل تذكر المعلومات المتضمنة منها - 2

 .على فهم النص المكتوب المصاحب للغة البصرية يساعد - 3

 .وإدراك العالقات المتضمنة فيها، ينمي قدرة الفرد على التفكير - 4

  
  :مميزات أخرى للتفكير البصري منها) 27: 2006، مهدي(ويضيف 

  .ويسرع من التفاعل بين الطلبة، تحسين نوعية التعلم - 1
 .يزيد من االلتزام بين الطلبة - 2

 .وقف التعليمييسهل من إدارة الم - 3

 .يساعد في حل القضايا العالقة بتوفير العديد من خيارات الحل - 4

 .وبناء منظورات جديدة، يعمق التفكير - 5

 .ينمي مهارات حل المشكالت لدى الطلبة - 6

  
  :سلبيات التفكير البصري

بـأن  ، يرى) 36: 2009، شعث(فإن ، على الرغم من المميزات الكثيرة للتفكير البصري  
  :لتفكير البصري منهاهناك سلبيات ل

  .ال يصلح مع األشخاص فاقدي البصر - 1
 .وعدم التفكير بشكل تجريدي، يعمل على تعويد المخ البحث  عن الشكل - 2

ولكـن  ، وإن بلغـت ، ال يمكن استبدالها بأي ألفاظ، عند تكوين صورة خاطئة في الذهن - 3
ليرجح وعند االستحضار ستبرز كلتا الصورتين ، حتى تأتي صورة صحيحة تحل محلها

 .بينها
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  :القدرة المكانية: ثالثاً
يعاني الطالب في المراحل المدرسية من مادة الرياضيات بوصفها مادة صعبة تحتاج إلى   

ولهـذا  ، تفكير منطقي وهذا يرجع إلى أن الممارسات الشائعة تميل إلى أسلوب التلقين والسـرد 
  .ن حيث تعريفها وأقسامها ومكوناتهاسوف نتناول في هذه الدراسة القدرة المكانية بالتفصيل م

  :تعريف القدرة المكانية
أو رؤية العالقات بين أجزاء  ،هي قدرة الفرد على إدراك العالقات بين األشياء التي يراها  

  )63: 2008، الهويدي(الشكل الواحد 
وإدراك  ،القدرة على تصور األشـكال فـي الفـراغ    :بأنها) 29: 2005، وفاء(وتعرفها   
  .ات بينهاالعالق
  ):285: 1994، السيد(التي أكدت وجودها  الدراساتومن 
أهمية العالقات المكانية في دراسته لعملية التصور العقلـي بصـفة    عن "جولتن" دراسة - 1

  .وللصور البصرية بصفة خاصة ،عامة
 .همية اإلدراك المكاني في العلوم الهندسيةأل" ماخ"دراسة  - 2

وفـي   ،لعالقات المكانية في تفسيره للعامل العـام حيث اعتمد على ا ،"سبيرمان"دراسة  - 3
 .تحليله ألنواع العالقات الحقيقة التي تقوم عليها قوانينه االبتكارية

حيث تمكـن مـن    ،حيث تعد أول دراسة عاملية واضحة لهذه القدرة" القوصي"دراسة  - 4
 .فصلها عن الذكاء

  

  :أقسام القدرة المكانية
  ):287 :1994 ،السيد(بسيطتين هما  نيتنقسم القدرة المكانية إلى قدرت

  :القدرة المكانية الثنائية -1
مثل دورة األشكال المرسومة  ،على التصور البصري لحركة األشكال المسطحة وهي تدل  

أو عكس هذا االتجاه بحيث تظل هذه األشكال خالل  ،على سطح ورقة في اتجاه عقارب الساعة
  .حركتها ملتصقة بسطح الورقة
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  :رة المكانية الثالثيةالقد -2
أي فـي البعـد    ،على التصور لحركة األشكال في دورانها خارج سطح الورقة وهي تدل  

  .الثالث للمكان
أن القدرة المكانية الثالثية يمكن قياسها من خالل معرفة دوران األشكال خارج الورقة في   

: 2005،وفـاء (ثية وتصلح لقياسهاة الثالواألمثلة التالية توضح فكرة القدرة المكاني ،البعد الثالث
32:(  

نصف دورة كمـا  حول قطرها في الفراغ  ،ما الشكل الذي ينتج من حركة نصف دائرة - 1
  تقلب صفحة الكتاب؟

بحيث  ،حول أحد أضالعه في الفراغ ،المستطيل دوران ينتج من حركة ما الشكل الذي  - 2
 .عه األولليعود في نهاية دورته إلى موض، يدور دورة كاملة

  
وهي تقف خلف فروق  ،رة المكانية غير موحدةدتكون الق أن )33: 2005: وفاء(وترى  
فهناك عوامل تدخل في تكوين المفاهيم المكانية دون أن تكون عالقة وطيدة بين العناصر  ،فردية

ونوع النشاط ملموساً  ،فتكون القدرة المكانية حسب احتياجات ،)2: 1(الموضحة في الجدول رقم 
  )أو صورية ،تمثيالت شكلية(أو نشاطاً عقلياً  ،)مادي -واقع(كان 

  )2: 1(جدول 

  العوامل المكونة للمفاهيم المكانية

  الوظيفة  األنواع

  ،الرؤية
  والبصر

  

أو أثناء  ،أثناء مشهد بصري متحرك في تحديد االمتداد البصري •
  .ما أو شيء ،تحرك شخص

 التعـرف علـى العناصـر   / الحقل البصـري / الحدة البصرية •
 .المحيطة

 .تحليل العالقات البيولوجية، حركات العين •

  .إشارات مرتبطة •

، تحليل األبعاد
  والعمق

 .إدراك البعد الثالث بالعينيين •

 ).أو بالعين الواحدة، بالعينين(إشارات بصرية  •

  .وابتعاد، إشارات سمعية توجيه •

  .إدراك الذات •  الحركة
 .التحكم الحركي إلشارة فعالة •
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  .التنقل •
  اإلدراك
  اللمس

  .االكتشاف المباشر •
  ).تحول بين األنواع( -بصر -لمس -العالقة •

  اللغة
  .مفردات خاصة بالجسد •
 .خارج الجسد) مكانية(مفردات فضائية  •

  واليسار ،مفاهيم اليمين •
  )االنتقائي(االنتباه 

المستوى المعرفي 
  العام

  واستخراج اإلشارات ،اختبار •
 تحليل الخصائص •

  التركيب •
  

 ،وهو القدرة علـى فهـم   ،المكانية القدرة على التصور البصري المكاني وتتضمن القدرة
وتصور األوضاع المختلفة لألشـكال فـي    ،وتداول المخيلة الذهنية ،الفراغية توإدراك العالقا

وتبدو القدرة في شكل نشاط عقلي معرفي يتميز بالتصور البصري لحركـة األشـكال    ،المخيلة
  )72: 1983، معوض.  (والمجسمة ،المسطحة

  
  :القدرة المكانية يرطرق تطو

أهمية تطوير القدرة المكانية عند ) 14: 1996، عفونة(وبيرتون  ،لقد بين الباحثان ميتشل  
  :ومن أهم هذه الطرق، تطوير هذه القدرةلبعض الطرق غير المكانية  وهناك، األطفال

هـا مـن جوانـب    ومالحظت ،إن تجربة التعامل مع التركيبـات ، استخدام مواد التركيب - 1
  .مستقبلي مع البعد الثالث ديدة يزود الطفل بأساس متين لعملوزوايا ع ،مختلفة

ويؤدي إلى تنميـة القـدرة    ،وهو عمل ممتع ،أو بالعين لوحدها ،تتبع المتاهات باإلصبع - 2
  .المكانية

  

على إدراك الفـروق القائمـة بـين األشـكال      الطفل أن قدرة) 37: 2005، وفاء(وتبين   
ومن الباحثين من يقرر بداية ظهورها في نهاية  ،تبدأ مبكرة جداً، وتمييزها ،ة المحيطة بهالمختلف

ويعتمدون في إجراء هذه التجارب على إثارة بعض الدوافع عنـد العقـل    ،الشهور الستة األولى
، ثم تكرار هذه العملية حتى تظهر قدرته علـى التمييـز بينهـا   ، ليختار بين األشكال التي يراها

فيتعـود   ،نت من كان يلصق بعض الحلوى على مثلث ويترك الشكل الدائري دون شيء مـا وبي
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وإزالة ما بالمثلث من حلوى فيتعود الطفل بعد هـذا كلـه    ،والدائرة ،الطفل على الشكل المثلث
 ،هذا وال يستطيع الطفل العادي أن يدرك مدى التنـاظر ،  من شكل الدائرة ،لتمييز شكل المثلث

  .والسادسة من عمره ،إال فيما بين الخامسة ،لتشابه القائم بين األشكالوا ،والتماثل
تبعـاً الخـتالف    ،وتختلف قدرة الطفل على إدراك العالقات المكانية القائمة بين األشكال  

  .مراحل نموه
ال يـدرك مـن تلـك     ،فيما بين الثانية والثالثة من عمره ،وتشير الدراسة على أن الطفل  

وانه فيمـا   ،ورغباته ،كان منها عملياً نفعياً متصالً اتصاالً مباشراً بإشباع حاجتهالعالقات إال ما 
وأنه بعد أن يجاوز الرابعـة مـن    ،بين الثالثة والرابعة من عمره يدرك العالقات المكانية الذاتية

أي أن لـه   ،فيدرك أنه كائن وسط الكائنات األخرى ،عمره يدرك العالقات المكانية الموضوعية
مـع  ثم يسعى بعد ذلك ليكيف نفسـه   ،والجمادات المحيطة به ،داً يختلف عن وجود األحياءوجو
  .األشياء المختلفة هذه

وذلـك عـن    ،لمساعدة األطفال على تطوير قدراتهم المكانيـة  ،ولقد طورت طريقة سهلة  
  )14: 1996، عفونة.  (طريق استخدام التنقيط في الرسم كما في األشكال اآلتية

  
  
  
  
  
  
  

  )أ (  طريقة التنقيط في الرسم): 2: 7(الشكل رقم 

  :بإضافة خطوط أخرى مثل ،نقاط 9وذلك بالرسم باستخدام نمط  ،ويمكن زيادة هذا العمل
  
  
  
  

  )ب (  طريقة التنقيط في الرسم): 2: 8(الشكل رقم 

  ) ب( طريقة التنقيط في الرسم ): 2: 8(الشكل رقم 
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  .نقطة وغيرها 25ثم أنماط 
والفن وذلك باللعب النشط فـي   ،والرياضة ،االستفادة أيضاً من حصص الموسيقى ويمكن  

  .تطوير القدرة المكانية
ومنها أيضاً الـدوران حـول    ،وهناك طرق عديدة لتنمية القدرة المكانية بأرخص األثمان  
أو اللعب بالرمل كل هذه الطرق تؤدي إلـى   ،أو النظر في المرآة لتحديد موضع شخص ،طاولة

  .والقياس ،واألشكال ،اية جديدة مع التقديراتبد
إذا تم تـوفير مـواد    ،أنه يمكن تحسين القدرة المكانية من خالل التدريب وترى الباحثة
تعمـل   ،وترى أن إضافة المواد التي تنمي القدرة المكانية إلى المنهـاج  ،مالئمة للرسم الهندسي

  .ليم األساسيوخاصة التع ،على زيادة الفهم في كل مراحل التعليم
  

  :العوامل المحددة للقدرة المكانية
إال أن  ،على الرغم من أن العديد من اختبارات الذكاء تتضمن فقرات لقياس القدرة المكانية  
وأياً كانت الفقرات التي تقيس القدرة  ،أو بنية هذه القدرة مازالت حتى اآلن أقل تحديداً ،مكونات
أو  ،أو العقلية لألشكال كما هي ،في خاصية المعالجة الذهنيةفإنها تشترك في معظمها  ،المكانية
. أو ثالثـة أبعـاد   ،واعتمـاداً علـى بعـدين    ،أو معكوسة كما تظهـر فـي المـرآة    ،مقلوبة

  )2005:31،وفاء(
أمكن تفسـير  ، أن عوامل القدرة المكانية ثالثة عوامل) 382: 1982، أبو حطب(ويرى   
  :االختبارات الحركية مثل أحدهما كان أكثر تشعباً في ،عاملين
األيـدي  (فقد شبع فـي اختبـارات    ،أما العامل المكاني ،والتأزر المركب ،زمن الرجع - 1

  ).واألعالم
بالنسبة  ،ويفسر هذا العامل بالقدرة على تقدير االتجاهات المكانية: عامل تقدير األطوال - 2

 .إلخ... اريس -يمين -أسفل -أي القدرة على تميز اتجاه الحركة من أعلى ،للجسم

  
بالتوجيه البصـري   ،يتصل ثالثة منها ،قائمة بسبعة عوامل ،قدم ثرستون 1950وفي عام 
  ):195: 1979، محمود(في المكان وهي 

أو القـدرة   ،أو هويته حين يرى من زوايا مختلفة ،وفسره بأنه القدرة على تطابق الشيء - 1
كما هو الحال فـي   ،على التصور البصري لشكل جامد حين يتحرك في مواضع مختلفة

  .S1ويرمز له بالرمز  ،تطلب تدوير السطح المستوي للورقةاختبار األعالم التي ت
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كمـا يتمثـل فـي     ،أو اإلزاحة بين أجزاء الشكل ،وفسره أنه القدرة على تخيل الحركة - 2
 .S2ويرمز له بالرمز  ،وتعديل السطوح ،لحركة الميكانيكيةاختبار ا

ا اتجاه جسـم المالحـظ   التي تلعب فيه ،العالقات المكانية ويمثل القدرة على التفكير في - 3
 .S3ويرمز له بالرمز  ،دوراً هاماً

  
وقد  ،على حال شديد من عدم التحديد ،وهكذا كان حال القدرة المكانية مع بداية الخمسينات

  ):383: 1982، أبو حطب(حاول فرنش أن يميز بين ثالثة عوامل هي 
ومقارنتها بعضـها   ،لى إدراك األنماط المكانية إدراكاً دقيقاًاو القدرة ع: العامل المكاني - 1

على  األبعادوالمكان الثنائي  األبعادفي اإلدراك كل من المكان الثالثي  يشتركو ،ببعض
  .حد سواء

وهو القدرة على االحتفاظ بالنمط المكاني بالرغم من االتجاهات  :عامل التوجيه المكاني - 2
 .بهاالمختلفة التي يمكن أن يعرض 

وهو القدرة على فهم الحركة المتخيلة في المكـان الثالثـي    :التصور البصري المكاني - 3
 .أو القدرة على معالجة األشياء في الخيال ،البعد

  
الفروق الفردية فـي   خلفوقد أعاد لوهمان تحليل بيانات العديد من الدراسات التي تقف 

  ):31: 2005: وفاء(هي  دراسته على وجود ثالثة عوامل وقد كانت ،هذه القدرة
  
  التوجيه المكاني: العامل األول -1

إذا  ،أو مجموعة من األشياء ،كيف يبدو شيء ما ،ويقوم على استخدام القدرة على التصور
  .وثني السطوح ،ويقاس باختبارات تدوير األشكال ،ما تم تدويره على نحو معين

  

  العالقات المكانية: العامل الثاني -2
أو أوجـه   ،من حيث أوجه الشبه ،لعامل بإدراك العالقة المكانية بين األشياءويختص هذا ا  

  .أو العالقات المكانية ،أو تجميع األشياء ،ويقاس باختبارات مكونة ،االختالف
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  التصور البصري المكاني: العامل الثالث -3
يقـاس هـذا   و ،أو إعادة ترتيب أجزاء شيء ما ،ويقصد به المعالجة العقلية لثني السطوح  
ويطلب منه اختبار أي من البدائل  ،بأن يعرض على المفحوص شيء مسطح على اليمين ،العامل

كما يقاس أيضاً من خالل تقديم  ،أو أسطحه ،وتشير إلى شيء بعد ثني جوانبه ،التي على اليسار
مثـل  واحداً من التجميعات التي تاختباراً ويطلب من المفحوص  ،مجموعة من األشكال الهندسية

  .تجميعاً مناسباً لتلك األشياء
فقد حدد عناصر مميزة مـن القـدرة    ،)Guven, 2007(ازه وفي دراسة حديثة قام بإنج  
كذلك حدد القدرة المكانيـة   ،والمتغيرة بالتناوب واالنحناء ،تتألف من المهارات المكانية ،المكانية

 ،ترتيب القرارات ذات الصلة المكانية، مذاكرة، تخزين، بالعمليات العقلية التي تستخدم في إدراك
 ،ورأى بأن القدرة المكانية حددت بعدة مراحل مختلفة منها قدرة فهم العالقات المكانية بصـرياً 

والقدرة على التعرف على هوية كائن  ،وتفسيرها ،وإعادة ترتيبها ،وإدخال تغييرات على األشكال
أو التشرد الداخلي بـين   ،درة على تصور الحركةوالق ،عندما يعتبر من المعالم السياحية المختلفة

 هالتوجيه الذي جسد من خاللهذه العالقات المكانية  فيوالقدرة على التفكير  ،أجزاء من التكوين
قد درس القـدرة المكانيـة فـي عنصـرين     ف، ومع ذلك ،هو جزأ أساسي من المشكلة ،المراقب

يوضـح تعـاريف   ) 2: 2(والجدول رقـم   ،والعالقات المكانية ،التصور المكاني :رئيسيين هما
وبنـود االختبـار    ،واالختبارات التي يمكن استخدامها لقياس العناصر ذات الصـلة  ،المكونات
  .النموذجية

  )2: 2(جدول 

  تعاريف المكونات واالختبارات

  التصور المكاني العالقات المكانية  مكون

  تعريف
األجسـام   D2 ،D3تناوب ، تخيل
  الجسم كله بسحب

ل تناوب األجسام وأجزائها فـي  تخي
  الفضاء

االختبار 
  المرتبط

MGHP ، اختبـــار التصـــور
اختبار القدرات العقليـة  ، المكاني
  األولية

MGHP ،تجارب التصور المكاني ،
  تجارب البوردو للتصور المكاني

اختبار 
البنود 
  النموذجية

D2 التناوب العقلية  
التنـاوب   D3، مكعب بالمقارنـة 

  العقلية

  س اإلدارة شكل مجل
  ورقة قابلة للطي

  مهام معقدة نسبياً  بسيطة المهام نسبياً  تعقيد
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  ):وراثيات القدرات المعرفية(دور الوراثة في القدرة المكانية 
واالختالفات ال تكون ظاهرة في  ،)الذكاء(فيما اتفق على تسميته  ،يتباين الناس تبايناً كبيراً  

اعتيادية في الكلمات التي يستعملها النـاس ويفهمونهـا   وإنما في أشد الظروف  ،المدرسة فحسب
أو فـي تـذكر    ،أو في إتباع التوجيهات المعطاة لهم ،وفي تباين قدراتهم على قراءة خريطة ما

  .أرقام الهواتف
بحيـث غالبـاً مـا     ،وتكون هذه االختالفات في المهارات النوعية على درجة من الشيوع  

  .تعتبر أمراً مسلماً به
حقيقة أن التفسيرات البيئية للتفاوت في القدرات المعرفية كانت هي السائدة في علم وفي ال  
 ،تتأثر بموجبه الطبيعـة  ،وا حديثاً يتقبلون رأياً أكثر توازناًءولكن معظم علماء النفس بد ،النفس

دوراً أساسياً للجينـات فـي تشـكيل     ،وأبرزت دراسات الوريثات ،والتنشئة في تنامي المعرفة
وا يتعقبون الجينات المختصة بالوظيفة المعرفية لمعرفة أثر ءحتى أن الباحثين بد ،ات الذكاءمكون

  .والبيئة في القدرات المعرفية النوعية ،الجينات
أنهم ينجزون اختبـاراً خاصـاً    ،والتوائم األخوية ،فقد كشفت دراسة على التوائم المتطابقة  

وفي مثل هـذه   ،نموذج المكعب باستخدام قطع لعبهم حيث يحاولون إعادة بناء ،بالقدرة المكانية
التي يمتلك الجينات (وتكون درجات التوائم متطابقة   ،االختبارات التي يقوم بها كل طفل بمفرده

وهـذه   ،)التي تتشارك نصف الجينات تقريبـاً ( ،أكثر تشابهاً من درجات التوائم األخوية) نفسها
  .ثراً في القدرة المكانيةالظاهرة تشير إلى أن للوريث الجيني أ

  

  :االختالفات بين الجنسين في القدرة المكانية
 القـدرة  واإلناث فـي  ،على الرغم من أنه من المقبول أن يكون هناك اختالفاً بين الذكور  
 فإن هناك تفسيرات كثيرة للفرق بـين للجنسـين منهـا    ،وحجم هذا االختالف ،وطبيعة ،المكانية

)Senan, 2003:(  

  :مل البيولوجيةالعوا -أ
 ،من حيث العوامل البيولوجية ،التي تشرح  الفروق بين الجنسين الدراساتإذ تؤكد غالبية   

  .يتصل بتنمية المهارات المكانية gonadalوخاصة هرمون  ،أن الهرمونات
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  :قافيةثالبيئة االجتماعية وال -ب

ت التعليمية التي تؤثر على والخبرا ،مثل اللعب وأدوار الجنسين االجتماعية ،ويشمل قضايا  
لها أثـر علـى    ،وقد وجدت أدلة على ان الفوارق بين الجنسين في اللعبة المفضلة ،الطفل انتباه

  .القدرة المكانية
لديهم قدرات مكانية  ،والكتل ،يلعبون لعبة المكعبات ،فاألطفال الذين يقضون معظم الوقت  
والدمى لديهم مهارات  ،مع الحيوانات المحنطة ،بينما األطفال الذين يقضون معظم الوقت ،عالية

  .اجتماعية
  

  :خصائص القدرة المكانية
وما نراه  ،من خالل ما نالحظهو ،من خالل آثارها ،يمكن معرفة خصائص القدرة المكانية  

  ):35: 2005: وفاء(في 
  .المنجزات الحركية •
 .واالبتعاد ،التنقل •

 .والتركيب ،التحكم •

 .الحركات •

 .....).خرائط -مخططات -أشكال -رسومات(ة المنجزات الخطي •

 ).صادرة -موردة(المفردات المكانية : اللغة •

 .التفكير المكاني •

 .والتقطيع ،التنبؤ بالمسافة •

 .التوجيه المكاني •

 .والطوبولوجية ،الذاكرة البصرية المكانية •

  
  :المكانيةسمات وخصائص التالميذ ذوي القدرة 

  .نقل ورؤية المناظر الخيالية بوضوح •
 .نقل تركيبات ومنامي ذات ثالثة أبعاد أفضل من هم في نفس السن •

 .أدراك العالقات المكانية بين األشكال والفراغات وتقدير األحجام •

 .يعبر عن المواقف التي تحدث له بالوصف أو الرسم من الخيال •

 .يستطيع أن يصف بدقة ووضوح المناظر الخيالية •

 .ويفضل ألعاب التصويب، يقدر المسافات •
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 .يحلم أحالم اليقظة أكثر ممن هم في مثل مرحلته العمرية •

 .نشطة التي يمارس فيها الرسم والتشكيل الفنييفضل األ •

 .رسم خطوط أو أشكال للتعبير عن المهام واألعمال التي تسند إليهم •

  

  :أصناف القدرة المكانية
  ):120: 2008، ريان(فقد صنف لين باترستون القدرة المكانية إلى ثالثة أصناف 

مع الحفـاظ علـى    ،على تعرف العالقات المكانية ةوتتمثل في القدر: اإلدراك المكاني - 1
 ،وهذا الصنف يمكن الوصول إليه بفعالية عند استعمال عمليات حسحركية ،هيئتها الكلية

فإن اإلدراك المكاني يتم قياسه مـن خـالل إعطـاء     ،)86: 2003، الخالدي(وحسب 
ويالحـظ أن جميـع    ،ويطلب فيه انتقاء األشكال المشابهة له ،المفحوص شكالً نموذجياً

وعليه أن يختـار األشـكال    ،أو معكوسة ،إما منحرفة ،األشكال غير الشكل النموذجي
  .وليست األشكال المعكوسة ،المنحرفة

أو ثالثة أبعاد  ،ويشير إلى القدرة على تدوير األشكال ذهنياً في بعدين :التدوير الذهني - 2
ويتطلب النجاح في هذا البعد المكون استخدام عمليات التدوير الـذهني   ،ودقة ،بسرعة
 .بفعالية

أو التناوب على أجزائها عن  ،بأنه القدرة على تخيل األشياء ،يعرفه :التصور المكاني - 3
ويعتمد على المعالجة المعقدة متعددة المراحـل   ،والفرد على سبيل المثال ،طريق الطي

وبمستوى  ،إذ يعتمد التصور المكاني على معالجات تحليلية، نللمعلومات الممثلة بالمكا
بـرات  والنجاح فيها يتطلب مرونة معرفية في تطبيق الخ ،األخرىمتميز عن المكونات 

  )Senan , 2003. (السابقة أثناء إجراءات الحل
فإن األنشطة المستخدمة لقياس التصـور المكـاني تشـمل شـكل      ،تعز، وحسب سنان

  .التنمية السطحية لهذه المهام تتطلب التالعب بشكل متكرر، رقطي الو، المجلس
وذلـك ألنهـا تسـاعد     ،أن القدرة المكانية مهمة في حل المسائل اللفظية :وترى الباحثة  

  .إلى الحل الصحيح وصوالًالطالب في تخيل الموقف الصحيح للمسألة 
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  :والكيفية في القدرة المكانية ،الفروق الكمية
  ):36: 2005: وفاء(وكيفية للقدرة المكانية كما بينت دراسة  ،يةتوجد فروق كم

  الفروق الكمية في القدرة المكانية: أوالً
إلى اتسـاق الفـروق الفرديـة     ،تشير الدراسات الكمية التي أجريت على القدرة المكانية  

ـ    ،المرتبطة بهذه القدرة ي من حيث تفوق الذكور على اإلناث في هذه القدرة بصـفة خاصـة ف
وعلى األخص فـي معـدل التـدوير     غير المألوفةأو  ،سواء المثيرات المألوفة، التدوير المكاني

 19 -11 -9 -8بين األعمار الزمنيـة المتتابعـة    ،العقلي كما وجدت فروق في القدرة المكانية
وزمن األداء علـى اختبـارات القـدرة     ،وبصفة خاصة ترميز ،لصالح األعمار الزمنية األعلى

  .يتحسن تحسناً داالً مع تزايد العمر الزمني ،يةالمكان
  

  في القدرة المكانية الكيفيةالفروق : ثانياً
إلى وجـود فـروق    ،تشير الدراسات التي أجريت في مجال التناول الكمي للقدرة المكانية  

هـل هنـاك    :إال أن السؤال الذي فرض نفسه هو، كما سبق أن أشير إليه، كمية في هذه القدرة
أو المثيـرات   ،وعمليات المعالجة العقلية للمعلومات ،يفية بين األفراد في االستراتيجياتفروق ك
  المكانية؟
تم التوصل إلى وجود فروق دالة في االستراتيجيات  ،ومن خالل اإلجابة عن هذا التساؤل  

  .في حل المشكالت المكانية ،المستخدمة
 ،كليون في تجهيزهم، ت إلى تحليليونمن خالل هذه االستراتيجيا ،وقد تم تصنيف األفراد  

 ،استجابتهم على أوجه الشـبه أخذ وقتاً أطول في ي ،النوع األولف ،ومعالجتهم للمعلومات المكانية
يسـتخدمون   ،أما الكليون عند تجهيزهم للمعلومات ،واألشكال المكانية ،واالختالف بين المثيرات
  .أقلومن ثم يأخذون زمناً  ،إستراتيجية اإلدراك الكلي

  

  :المتغيرات التي تؤثر في القدرة المكانية

  ):119: 2008: ريان(ات تؤثر في القدرة المكانية منها أن هناك متغير
 ،ما حـددها بياجيـه  ك ،يرتبط هذا العامل بمراحل التطور المعرفي: التطور المعرفي - 1

  .إلى التفاوت في هذه المراحل ،وعليه تفسير الفروق في القدرة المكانية
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وهذا األثـر   ،تتأثر بالخبرات المكانية ،فقد تبين أن القدرة المكانية لدى األفراد :ةالخبر - 2
 ،ويتوقف على طبيعة هذه الخبـرات  ،أو إلى بعض جوانبها ،يمتد إلى مجمل هذه القدرة

 .وأنماطها

والجنس وقـد   ،وجود عالقة بين القدرة المكانية ،بينت نتائج معظم الدراسات :الجنس - 3
 .ق إلى طبيعة االستراتيجيات المعرفية المتبعة لدى كال الجنسينتعود هذه الفرو

فالموهبة تحدد اسـتراتيجيات   ،ترتبط الموهبة بالقدرة المكانية ):الذكاء العام(الموهبة  - 4
 ،وهذا بدوره يؤثر على أداء الطلبة في اختبار القدرة المكانية ،المعالجة الذهنية لألشياء

 .ويعكس قدراتهم فيها
 

  
  :ت المتعلقة بالقدرة المكانيةالعمليا
ومنهـا  ، هناك بعض النظريات الجزئية التي توضح العمليات المتعلقة بالقـدرة المكانيـة    

ة التي تقـف  يوالعمليات العقلية المعرف، ةيالتراكيب العقلية المعرف، نظرية كوسلين حيث تناولت
، وفاء(لمتعلقة بالقدرة المكانية وتفترض هذه النظرية أربع فئات للعمليات ا، خلف القدرة المكانية

  :هي) 37: 2005
  .توليد التصور •
 .فحص التصور •

 .تحويل التصور •

  .االستفادة •
تكوين صياغات للتصور البصـري اعتمـاداً علـى المعلومـات     : ويقصد بتوليد التصور

  .الذاكرة الطويلة المدى المختزلة في
لسؤال المثار حولـه عـن   مسح التصور العقلي لإلجابة على ا: كما يقصد بفحص التصور

  .طريق التحليل والمسح والمقارنة بصورة نافذة
فهو تغيير التصور من صورة ذهنية إلى صورة أخرى بما يصاحب : أما تحويل التصور
  .كل واحد منها من تداعيات

بينما يقصد باالستفادة من التصور أو توظيف التصور استخدامه فـي عمليـة عقليـة أو    
 .علوماتتجهيز أو معالجة للم
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 :القدرة المكانية اتاختبار
 ،وقام بإعـدادها أكسـتروم ورفاقـه    ،توجد سبعة اختبارات لقياس عوامل القدرة المكانية  

  :وهي) 30-27: 1996، عفونة(
وهي االختبارات التي أعدها أعضاء هيئة التـدريس بقسـم الفيزيـاء    : اختبارات تحصيل ثالثية

 .بالجامعة األردنية

، فقـرة  48يشمل كل منها ، فقرة في قسمين متماثلين 96ويتكون من  :ة األرقاماختبارات مقارن
ويطلب من المفحوص تحديد فيما إذا كـان   ،وتتكون كل فقرة من األعداد المكونة من عدة أرقام

  متشابهين أم مختلفين  العددان في كل زوج 
  :متطابقةالصور الاختبار 
تتكون ، فقرة 48يشمل كل منهما على  ،ثلينفقرة وزعت على قسمين متما 96ويتكون من   

أو صور تقـع علـى    ،تقابلها خمس رسوم ،أو صورة تقع على يسار السطر ،كل فقرة من رسم
أي صورة مـن الصـور الخمـس     ،ويطلب من المفحوص أن يحدد في كل فقرة، يمين السطر

كما في  ،ليسرى للسطرة الواقعة على النهاية ادراأو تطابق الو ،الواردة على يمين السطر تماثل
  :المثال التالي

  

  

  

  
  

  اختبار الصور المتطابقة: )2: 9(شكل رقم 

  :اختبار الصور المخفية
ويعطى المفحوص في رأس كل  ،فقرة 16فقرة جاءت في قسمين كل قسم  32ويتكون من   

 A B C D(خصص لها الرمـوز   ،صفحة من صفحات االختبار األربعة خمسة أشكال هندسية

E(، فقرة عبارة عن مربع يحتوي في داخله شكالً هندسياً وكل  
  

  :اختبار تدوير البطاقات
وكل فقرة في ، فقرات 10وزعت في قسمين متماثلين كل منهما على  ،فقرة 20يتكون من   

وتوجد رسومات ثمانيـة للبطاقـة    ،وهي عبارة عن رسم بطاقة غير منتظمة الشكل ،سطر أفقي
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تحديد ما إذا كان كل ويطلب من المفحوص  ،لها قلباًلبطاقة وبعضها يمثل بعضها دوراناً ل ،نفسها
  .واحد من الرسومات الثمانية يمثل دوراناً للبطاقة أم ال

  

  :اختبار تدوير المكعبات
كل فقرة عبـارة   ،فقرة 21وزعت في قسمين متماثلين كل قسم يمثل  ،فقرة 42يتكون من   

على أن ال يتشابه رمز أي وجهين في المكعب  ورمزت أوجه المكعبات ،عن زوج من المكعبات
انـه   أوويمثل دوراناً له  ،ويطلب من المفحوص ما إذا كان المكعب هو المكعب اآلخر ،الواحد

  .مكعب مختلف عنه
  
  
  
  
  

  

  اختبار تدوير المكعبات) 2: 10(كل رقم 

  :اختبار طي الورقة
 ،كل فقرة في سطر أفقي توجد ،فقرات 10شمل كل قسم ، فقرة في قسمين 20يتكون من   

 ،أو ثالث طيات ،طيتين، توضح طريقة طي الورقة ،وعلى يسار السطر األفقي رسمات متتابعة
وتظهر الرسمة األخيرة للورقة المطوية مكان الثقب وعلى يمين السطر توجد خمـس رسـمات   

احد ويطلب من المفحوص أن يحدد أي و ،خط عموديوبين األخرى على اليسار  ،يفصل بينهما
  .يمثل الورقة المطوية ،من الرسمات الخمسة

  

  :اختبار تطوير السطوح
، كل منها له خمس بـدائل  ،فقرات 6كل قسم يتكون من  ،في قسمين ،فقرة 12يتكون من   
قطعة من الورقـة   عليها منلسطوح هندسية يمكن الحصول  رسوماتويقدم للمفحوص  ،لإلجابة

وطيهـا   ،كيف يمكن قص قطعة من الورقـة  رسم يوضح وفي كل فقرة يوجد ،أو المعادن اللينة
  .لعمل شكل هندسي
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فحتـى يسـتطيع   ، وترى الباحثة أن القدرة المكانية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتفكير البصري
، والتخيل، واتجاهها البد من عمليتي اإلبصار، وتحديد موقعها، الفرد إدراك العالقة بين األشكال

  .في التفكير البصريوهما عمليتين أساسيتين 
فالقدرة على التصور البصري المكاني لها مكانة رفيعـة بمنـاهج الرياضـيات وطـرق     

فطالب الرياضيات يجب أن يستفيدوا من تطوير قدراتهم البصرية والمكانيـة ألنهـا   ، تدريسها
  .تساعدهم على قراءة وفهم المواد البصرية والمخططات والرسوم البيانية

ير بصرياً ومكانياً تلعب دوراً هاماً في اكتشاف القدرات اإلبداعية وحـل  فالقدرة على التفك
  .المشكالت في الرياضيات والهندسة

فقد دلت العديد من الدراسات أن هناك عالقة بـين القـدرة المكانيـة والتحصـيل فـي      
  .الرياضيات

ولذلك على التربويين والمتخصصين في المناهج وطرق تدريسها العمل على تنميـة القـدرات   
 .الخاصة
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة
  

  
  دراسات تتعلق بالتفكير البصري: أوالً •

 دراسات تتعلق بالقدرة المكانية: ثانياً •

  .تعقيب على الدراسات السابقة: ثالثاً •

 .دراسة الحاليةما تميزت به ال: رابعاً •
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة
  

والتفكيـر   ،يتناول هذا الفصل عرض للدراسات السابقة المتصلة بموضوع القدرة المكانية  
  .وتسلسلها الزمني ،حسب عالقتها بموضوع الدراسة البصري

  
  دراسات تتعلق بالتفكير البصري: أوالً

  ):2009 ،شعث(دراسة  -1
فـي   ،للصف العاشر األساسـي  ى إثراء محتوى وحدة الهندسة الفراغيةإل ،هدفت الدراسة  

حيث قام بتحليل وحـدة   ،الباحث المنهج الوصفي التحليلي واتبع، ضوء مهارات التفكير البصري
صف العاشر من خالل أداة تحليل تم بناؤها باالعتماد على مهارات التفكيـر  لالهندسة الفراغية ل

  .البصري
إذ اشتملت علـى مهـارات    ،استخدم الباحث أداة تحليل المحتوى ،اسةولتحقيق هدف الدر  

كمـا اسـتخدم األسـاليب    ، التفكير البصري لوحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسـي 
وقد تكونت أداة التحليل في صورتها النهائية من ثـالث   ،ونسب مئوية ،اإلحصائية من تكرارات

وقد توصلت الدراسة إلى  ،تحليل المعلومات، ر المعلوماتتفسي، وهي تمثيل المعلومات ،مهارات
  .تدني نسب توافر هذه المهارات

  
  ):2008 ،المالكي(دراسة  -2

  :هدفت الدراسة إلى
فـي   البصري المكاني والمهـارات الفنيـة  التعرف على العالقة بين مهارات التصور  - 1

  .ةوطالبات الصف الثاني المتوسط بمدينة مك ،لدى طالب ،الرياضيات
بـين   ،التعرف على وجود اختالف في مهارة التصور البصري المكاني في الرياضيات - 2

  .طالب وطالبات الصف الثاني المتوسط بمدينة مكة
 ،قام الباحث ببناء اختبار لقياس مهارة التصور البصري المكـاني  ،حقيق هدف الدراسةولت

 والطالبـات  ،مستوى الطالبوتحديد  ،وطالبات الصف الثاني المتوسط ،في الرياضيات لطالب
بناء على الدرجة التي حصل عليها كل فرد في مقرر  ،في المهارة الفنيةعينة الدراسة  وتم تحديد

  .التربية الفنية
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في نهايـة   ،طالبة 198، طالباً 215على عينة الدراسة البالغ عددهم  االختباروبعد تطبيق   
  .م2008الفصل الدراسي األول لعام 

وإيجابية بين مهـارة التصـور    ،قوية ارتباطيهإلى وجود عالقة  ،الدراسة وأظهرت نتائج  
  .والطالبات على حد سواء ،والمهارة الفنية لدى الطالب ،البصري المكاني في الرياضيات

إلى وجود فرق دال إحصائياً بين أداة طالب وطالبـات   ،نتائج الدراسة أيضاً شارتكما أ  
  .التصور البصري المكاني في الرياضيات لصالح الطالبفي مهارة  ،الصف الثاني المتوسط

  
  ):2006 ،مهدي(دراسة  -3

 ،إلى التعرف على فاعلية استخدام برمجيات تعليمية على التفكير البصري ،هدفت الدراسة  
  .لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة ،والتحصيل في التكنولوجيا

وقد صمم  ،أهداف الدراسة إلى تحقيقالً وصولباحث المنهج البنائي والتجريبي واستخدم ا  
  ).اختبار تحصيلي -اختبار مهارات التفكير البصري(هما الباحث أداتين 

تـم   ،كفـر قاسـم   مدرسة من طالبات ،طالبة) 83(وطبقت الدراسة على عينة مكونة من   
 طالبـة ومـن  ) 42(والثانية ضابطة  ،طالبة) 41(توزيعهن على مجموعتين األولى تجريبية من 

والتحصـيل فـي    ،على التفكير البصـري  تأهم النتائج التي توصل إليها وجود فاعلية البرمجيا
  .التكنولوجيا

  
  ):2001 ،عفانة(دراسة  -4

في تنمية القـدرة علـى حـل     ،أثر استخدام المدخل البصري إلى معرفة ،هدفت الدراسة  
وقد استخدم الباحـث   ،بغزة واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف الثامن األساسي ،المسائل الرياضية

  .في هذه الدراسة المنهج التجريبي
بمنطقة المغازي بغزة إحـداهما  وطبقت الدراسة على عينة قصدية من مدرستي إعداديتين   
 اإلعداديـة  ومدرسة المغازي ،وهما مدرسة المغازي اإلعدادية للبنين ،واألخرى لإلناث ،للذكور
هما اختبار القدرة على حل المسائل الرياضية فـي   :دراسةوقد استخدم الباحث أداتين لل ،للبنات

  .والتحليل المقررين على الصف الثامن األساسي ،موضوعي المساحة
 ري كإستراتيجية في تعليم الرياضياتوالثانية دليل للمعلم يبين كيفية استخدام المدخل البص  
  .للطلبة
القـدرة علـى حـل المسـائل     وجود فروق ذات داللة في  ،وكان من أهم نتائج الدراسة  

بإسـتراتيجية المـدخل    ،الذين تعلمـوا الرياضـيات   ةبين طلبة المجموعتين التجريبي ،الرياضية
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 ،بإستراتيجية المدخل التقليـدي  ،والضابطة الذين تعلموا الرياضيات وطلبة المجموعة، البصري
  .ولصالح المجموعة التجريبية

  
  ):2001: محمد(دراسة  -5

الطلبـة  لـدى   ،إلى اقتراح برنامج في الرياضيات لتنمية التفكير البصري ،هدفت الدراسة  
واسـتخدمت طريقـة    ،تلميـذ  12على عينة مـن   البرنامجوطبق  ،في المرحلة االبتدائية الصم

وقدمت  ،وقراءة الشفاه ،التواصل الكلي التي تجمع بين أكثر من طريقة اتصال مثل لغة اإلشارة
وأنشـطة تتعلـق باسـتخدام     ،وأنشطة رسوم بيانيـة  ،الورق مثل طي ،أنشطة بصرية متنوعة

  :وأظهرت النتائج ما يلي ،وأنشطة فنية ،الكمبيوتر
  .ة التفكير البصري لدى عينة الدراسةفي تنمي ،فعالية البرنامج المقترح - 1
فـي التفكيـر البصـري بعـد      ،بين البنين والبنات ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية - 2

 .التجريبي

ومتوسط درجات  ،بين متوسط درجات الطالب الصم ،ق ذات داللة إحصائيةتوجد فرو - 3
 .السمعلصالح الذين لديهم بقايا  ،الطالب الذين لديهم بقايا سمع في اختبار التفكير

 
  ):2000 ،بدر(دراسة  -6

ـ وعالق ،وتطبيقهـا  ،مقترح في مادة لغة اللوجو برنامج معرفة أثرإلى  ،هدفت الدراسة   ة ت
للمستوى الثالث بكلية  ،ومركز التحكم لطالب قسم الحاسب اآللي ،التصور البصري بالقدرة على

  .الرياضياتقسم المعلمين 
كل طالب شعبة الحاسب اآللي بكليـة  ، طالباً 27وطبقت الدراسة التجريبية على عينة من   

واستخدام الباحث طريقة المحاضرة فـي التـدريس مـع     ،م2000في عام  ،المعلمين بالرياض
وأظهرت نتائج  ،ساعات أسبوعياً 3وقد تم التدريس بواقع  ،)Show Data(لعرض على جهاز ا

  :الدراسة
  1.25درجة فاعلية مقبولة بلغت  للبرنامج المقترح - 1
 ،بين كل درجات التحصـيل فـي اللوجـو    ،توجد عالقة ارتباطيه إيجابية دالة إحصائياً - 2

 .درة على التصور البصريوالق ،ودرجات الطالب في كل من اختبار مركز التحكم

من خالل اختبار القدرة علـى التصـور    ،يمكن التنبؤ بالتحصيل في اللوجو إلى حد ما - 3
 .واختبار مركز التحكم ،البصري المكاني
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  :تعقيب على الدراسات التي تتعلق بالتفكير البصري

  :بعد استعراض الدراسات المتعلقة بالتفكير البصري وجد أن
اتفقتا أن هناك عالقة إيجابية بين التفكير ) 2006: بدر(دراسة ، )2006: مهدي(دراسة  - 1

  .والتحصيل ،البصري
أن هنـاك أثـر إيجـابي     ،على اتفقتا) 2001: محمد(دراسة ، )2006: مهدي(دراسة  - 2

 .لبرنامج مقترح في تنمية مهارات التفكير البصري

  
  الدراسات التي تتعلق بالقدرة المكانية: ثانياً

  :ربيةالدراسات الع -أ

  ):2007، ناصر(دراسة  -1
  :هدفت الدراسة إلى

طلبـة  ( الدراسةوالتحصيل الرياضي لدى الطلبة في عينة ، التعرف على القدرة المكانية - 1
  ).المرحلة األساسية

والتحصيل الرياضي لدى الطلبة فـي عينـة   ، التعرف على العالقة بين القدرة المكانية - 2
 .الدراسة

 .تبعاً لمتغير الجنس، رة المكانيةاختبار داللة الفروق في القد - 3

 -مرتفـع (تبعاً لمتغير التحصـيل الرياضـي   ، اختبار داللة الفروق في القدرة المكانية - 4
 ).منخفض -وسط

 ).حضر -أرياف(تبعاً للموقع البيئي للمدرسة ، اختبار داللة الفروق في القدرة المكانية - 5

  
األول : المكانية مكونٍ مـن سـؤالين  استخدم الباحث أدوات الدراسة متمثلة باختبار للقدرة 

، فقـرة ) 28(والسؤال الثاني يتكون من ، كل واحدة منها لها أربعة بدائل، فقرة) 26(يتكون من 
  ).ب(مع صورها في الجدول ) أ(يمثل مطابقة بين األشكال في الجدول 

راً وقد كان اختبا، قرةف) 40(كذلك أخذ الباحث اختبار التحصيل الرياضي وهو يتكون من 
من طلبة الصف الثالث المتوسط ) 110(وتكونت عينة الدراسة من ، اختيار من متعددموضوعياً 

  .في مدرسة العرفان المختلطة
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  :ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي، واستخدم الباحث المنهج الوصفي
ية في الرياضيات يمتلكون القدرة المكان) بابل(طلبة الصف الثالث المتوسط في محافظة  - 1

كما أن تحصيلهم الرياضي ضعيف في الموضـوعات  ، ولكن ليس بالمستوى المطلوب
  .الرياضية المحددة بالبحث الحالي

الصف الثالـث  والتحصيل الرياضي لدى طلبة ، هناك عالقة إيجابية بين القدرة المكانية - 2
 .األساسي

فـي القـدرة المكانيـة    ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 3
 .الطالب والطالباتتعزى لمغير الجنس بين 

في القدرة المكانية تعـزى  ) 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 4
ولمصـلحة ذوي التحصـيل الرياضـي    ، )ضعيف -متوسط -عالي(لمتغير التحصيل 

 .العالي

في القدرة المكانيـة بـين   ) 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 5
  .طلبة مدارس الحضر لصالحو، وطلبة مدارس الحضر، طلبة مدارس األرياف

  :وفي ضوء النتائج أوصى الباحث بما يلي
، يعمل على تشكيل تصورات بصرية من خالل رؤية الصور، تزويد المعلمين بالخبرات - 1

  .مهاورس، ومن ثم تشكيلها في عقل الطالب، واألشكال الهندسية
، وطرائق اختبار الرياضيات للمراحـل كافـة  ، وتطوير مناهج، العناية بطرائق تدريس - 2

 .والمرحلة األساسية بشكل خاص

  
  ):2008، ريان(دراسة  -2

والتفاعـل  ، والمعدل التراكمي، والعمر، هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر متغير الجنس  
، دس المفتوحة في تخصص التربيـة االبتدائيـة  بينهما على القدرة المكانية لدى طلبة جامعة الق

 وللتحقق، تم ترجمته إلى العربية، )تيتس وهرزمان(ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث اختبار 
  .واالختصاص، وذوي الخبرة، عرضه على مجموعة من المحكمينتم  من صدقه

) طالبـة  107، طالبـاً  25(وطالبـة  ، طالباً) 132(وطبقت الدراسة على عينة تألفت من   
في تخصص التربية االبتدائيـة  ، من طلبة جامعة القدس المفتوحة الطبقيةاختيروا بطريقة العينة 
فـي الفصـل األول مـن العـام الدراسـي      ، في منطقة الخليل التعليمية، مستوى السنة الرابعة

2006/2007.  
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وجـود فـروق   ، ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، واتبع الباحث المنهج الوصفي  
ولمتغيـر المعـدل   ، لصالح الـذكور ، ة المكانية تبعاً لمتغير الجنسذات داللة إحصائية في القدر

تبعاً لمتغيـرات   داللة إحصائيةولصالح فئة المعدل المرتفعة في حين لم تكن للفروق ، التراكمي
ج أوصـى  وفي ضوء ما خرجت به الدراسة مـن نتـائ  ، والتفاعل بين متغيرات الدراسة، العمر

  :الباحث باآلتي
تضمين مقررات برامج إعداد معلمي التربية االبتدائية في جامعـة القـدس المفتوحـة     •

  .بالفعاليات واألنشطة التي من شأنها تعزيز قدرة الدارسين في المهارات المكانية
وبما يسهم فـي  ، ضرورة إجراء دراسات حول أثر متغيرات أخرى على القدرة المكانية •

 .القدرة المكانية إثراء بحوث

  

  ):2007، يعقوب(دراسة  -3
والتصـور  ، وهـي اإلدراك ، ومكوناتهـا ، هدفت الدراسة لمعرفة مستوى القدرة المكانية  
والحادي ، والتاسع، ونمط تطورها لدى الطالب في الصفوف السابع، والتوجيه المكاني، المكاني

وهي عينـة طبقيـة   ، فظة رام اهللاوطالبة في محا، طالباً 1462عشر تكونت عينة الدراسة من 
الصـور المخفيـة لقيـاس اإلدراك    : عشوائية استملت أدوات الدراسة على سبعة اختبارات هي

واختبـار  ، واختبار تدوير البطاقات لقياس التوجيه المكـاني ، واختبار مقارنة المكعبات، المكاني
قد تبن أن مستوى القدرة و، واختبار تطوير السطوح لقياس مستوى التصور المكاني، طي الورق
مما قد يعنـي  ، والتاسع أعلى من الصف الحادي عشر، ومكوناتها لدى الصفين السابع، المكانية

كمـا وجـد أن   ، وجود أثر للتدريب من خالل الكتب الدراسية في تنمية مستوى القدرة المكانية
، نسين في الصف السابعوأن ال فرق بين الج، القدرة المكانية تتطور عند الطالبات بعكس الطالب

في الصف ، وتفوق الطالب على الطالبات، بينما تفوقت الطالبات على الطالب في الصف التاسع
  .الحادي عشر

  

 ):2006، عطية(دراسة  -4
هدفت الدراسة لمعرفة أثر استخدام الوسائط التعليمية في تدريس الهندسـة علـى تنميـة    

أثر استخدام الوسائط التعليمية في تدريس الهندسة  كذلك دراسة، مهارات حل المشكالت الهندسية
 تـم ، والقدرة المكانية، وبحث العالقة بين مهارات حل المشكالت الهندسية، على القدرة المكانية

بسـبب  ، اختيار عينة البحث من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي الذين يدرسون هندسة التحويالت
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حيث ظهر ذلك مـن خـالل   ، حل المشكالت الهندسيةتدني مستوى هؤالء التالميذ في مهارات 
حيث بلغ ، ومن خالل نتائج االمتحانات الشهرية، إشراف الباحث على مجموعات التربية العملية

وتم تطبيق أدوات البحـث  ، تم تقسيمهم إلى مجموعتين متكافئتين، تلميذاً) 74(عدد أفراد العينة 
ثم درست إحدى المجموعتين ، )بار القدرة المكانيةاختبار حل المشكالت الهندسية واخت( الدراسة

وبعد االنتهـاء مـن   ، ودرست األخرى بالطريقة العادية، )التجريبية(باستخدام الوسائط المتعددة 
إحصائياً تبين تفوق أفراد المجموعة  البياناتوبمعالجة ، بعدياً الدراسةالتدريس تم تطبيق أدوات 

حيـث  ، ابطة في اختبار مهارات حل المشكالت الهندسـية التجريبية على أفراد المجموعة الض
كما تفوق أفراد المجموعة التجريبية علـى أفـراد   ، 0.01كانت الفروق دالة عند مستوى داللة 

 0.01وكانت الفروق دالة عند مسـتوى داللـة   ، المجموعة الضابطة في اختبار القدرة المكانية
  .والقدرة المكانية، مشكالت الهندسيةكما وجد ارتباط قوي بين مهارات حل ال، أيضاً

 

  ):2005، الهنداوي(دراسة  -5
والمعلمـات للقـدرة   ، امتالك طلبة معاهد إعداد المعلمين مدى هدفت الدراسة إلى معرفة  

  .المكانية في الرياضيات
وطبق االختبـار علـى   ، فقرة) 34(ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث ببناء اختبار يتضمن 

فرع الرياضـيات  / والخامس، الصفين الرابع/ والمعلمات، عاهد إعداد المعلمينعينة من طلبة م
، طالب) 452(والبالغ عددهم ، 2004/2005في محافظة بغداد للدراسة الصباحية للعام الدراسي 

  .طالبة 327، طالباً 125منهم ، وطالبة
  :وكانت النتائج كاآلتي، واستخدم الباحث المنهج الوصفي

ال يمتلكون القدرة المكانيـة  ) عينة الدراسة(والمعلمات ، إعداد المعلمينأن طلبة معاهد  - 1
  .الكافية في الرياضيات

بين مجمـوعتي طلبـة الصـف    ، 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - 2
 .ولصالح الذكور، الرابع

بين مجموعتي طلبـة الصـف   ، 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - 3
 .الخامس

تعـزى لمتغيـر الصـفوف    ، 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى   - 4
 .الدراسية
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  :ومن أهم التوصيات التي أوصى بها الباحث ما يلي
من النمطية التي تسـلبهم المقـدرة علـى    ، تزويد المعلمين بخبرات تمكنهم من التحرر - 1

  .التعامل مع المتغيرات الجديدة
واألشـكال  ، تصورات بصرية من خالل رؤية الصورةتوفير خبرات تعمل على تشكيل  - 2

 .ورسمها، ومن ثم تشكيلها في عقل الطالب، الهندسية

  
  ):2004، يالصليب(دراسة  -6

والقـدرة  ، وممارسـته ، هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهوم التفكير االبتكـاري   
  .خليلوطالبات الثانوية في الفرع العلمي بمنطقة ال، المكانية لدى طالب

  .واستخدم الباحث المنهج الوصفي، طالباً وطالبة) 33(وطبقت الدراسة على 
  :ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث

في متوسطات القدرة المكانية لدى طلبة ، )α=  0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية  - 1
  .الفرع العلمي في منطقة الخليل تعزى إلى الجنس/ المرحلة الثانوية

، بين متوسـطات القـدرة المكانيـة   ، )α=  0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية ال  - 2
الفرع العلمـي فـي   / ومتوسطات التحصيل في الرياضيات لدى طلبة المرحلة الثانوية

 .منطقة الخليل

، بين متوسطات التفكيـر االبتكـاري  ، )α=  0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية  - 3
  .الفرع العلمي في منطقة الخليل/ لدى طلبة المرحلة الثانويةومتوسطات القدرة المكانية 

  :ومن أهم التوصيات التي أوصى بها الباحث
وإدخـال  ، هـذه الدراسـة  االستفادة من نتـائج  ، يوصي الباحث وزارة التربية والتعليم - 1

  .والتطبيقات الفنية للقدرة المكانية في المناهج الفلسطينية، األشكال
فـي التفكيـر    الطـالب ومتابعة أسباب تدني مسـتويات  ، لتربوياالهتمام باإلشراف ا - 2

 .والتحصيل، والقدرة المكانية، االبتكاري

  

  ):1999، العمري(دراسة  -7
فـي تـدريس   ، )لوغـو (إلى معرفة أثر استخدام الحاسوب المبرمج بلغة ، هدفت الدراسة  

كذلك هـدفت  ، خدام الحاسوبباست، ومدى تطور القدرة المكانية عند الدارسين، المفاهيم الهندسية
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ومدى فاعليتـه فـي تـدريس    ، إلى إطالع وزارة التربية والتعليم على أهمية الحاسوب التعليمي
  .وتطوير القدرة المكانية عند الدارسين، المناهج
واختبـار  ، ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث اختبار التحصيل في المفـاهيم الهندسـية    

، طالباًَ من طالب السف السـادس ) 99(لدراسة على عينة تتكون من وطبقت ا، القدرات المكانية
  .96/97في المدارس الحكومية التابعة لمديرية إربد األولى خالل العام الدراسي 

  :ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، واتبع الباحث المنهج التجريبي
 درجـات متوسـط   بـين ، )α=  0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - 1

المجموعة الضـابطة  درجات ومتوسط ، المجموعة التجريبية التي استخدمت الحاسوب
  .على اختبار التحصيل في المفاهيم الهندسية، التي استخدمت الطريقة التقليدية

 درجـات بـين متوسـط   ، )α=  0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - 2
المجموعة الضـابطة   درجاتومتوسط ، لحاسوبالمجموعة التجريبية التي استخدمت ا

  .التي استخدمت الطريقة التقليدية على اختبار القدرات المكانية للفرد
  :وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يوصي الباحث بما يلي

وتكـون  ، باستخدام الحاسوب، أجراء دراسات أخرى تشمل الكشف عن القدرة المكانية - 1
  .يس مقرراتبحيث تغطي تدر، أشمل

في تحصـيل  ، تبين أثر نمو القدرة المكانية الناتجة عن استخدام الحاسوب، إجراء دراسة - 2
 .المفاهيم الهندسية

  

  ):1995، عباد(دراسة  -8
بين التالميـذ الـذكور   ، هل توجد فروق ذات داللة إحصائية، هدفت الدراسة إلى معرفة  
  .ليوالتخيل العق، في اكتساب مفاهيم المكان، واإلناث
والتخيـل  ، ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث ثالثة اختبارات في مفاهيم المكـان العـام    
  .العقلي
وتلميذة في مرحلة العمليات الصـورية  ، تلميذاً 728وطبقت الدراسة على عينة مكونة من   

  .إناثاً 248، ذكوراً 380في محافظة عدن منهم ، في مدارس مختلفة
أنـه ال توجـد   ، ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، صفيواتبع الباحث المنهج الو  

واإلناث للطالب اليمنيين في ممارسة العمليات الصورية الكتسـاب  ، فروق جوهرية بين الذكور
  .والتخيل العقلي، مفاهيم المكان
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  ):1996، عفونة(دراسة  -9
والتحصـيل فـي   ، إلى الكشف عن العالقة بـين القـدرة المكانيـة   ، هدفت هذه الدراسة  

  .الرياضيات لطلبة الصف السابع
ومعرفة الفروقات بين الطلبـة  ، كما سعت لكشف عن مصداقية عملية التقويم في المدارس  

  .وذوي القدرات المكانية المنخفضة، ذوي القدرات المكانية المرتفعة
واختبـار  ، الختبار القدرة المكانيـة ) ويتلي(استخدمت الباحثة أداة ، ولتحقيق هذه األهداف  

  .المقابلة الذي أعدته الباحثة خصيصاً لهذا الغرض
 286وعـددهم  ، شعب من طلبة الصف السابع األساسي 8وطبقت الدراسة على عينة من   
  .شعب للذكور 4، شعب لإلناث 4وطالبة موزعين على ، طالباً

وجود ارتباط ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة ، واتبعت الباحثة المنهج الوصفي  
، بين التحصيل فـي الرياضـيات  ، )α=  0.05(إيجابي ذو داللة إحصائية على مستوى الداللة 

  .وعالقة القدرة المكانية عند الطلبة
  .كذلك كشفت الدراسة عن أن الطالب لديهم قدرات مكانية أعلى من الطالبات

  

  :ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الباحثة
وذلك عن طريق وضع أساليب حديثـة  ، القدرات الكامنة عند الطلبة التركيز على استغالل  

  .والوسائل التعليمية المرئية، تركز على الصور
  

  ):1996، عابد(دراسة  -10
، هدفت الدراسة إلى تقصي تطور القدرة المكانية لدى التالميذ فـي المرحلـة االبتدائيـة     

كما هدفت الدراسة إلى بيان أثـر  ، )الرابع، الثالث، الثاني (بارتقاء المستوى التعليمي الصفوف 
ومتغيـر الجـنس   ، )متـدني  -متوسط -مرتفع(كل من متغير مستوى التحصيل في الرياضيات 

  .وذلك في القدرة المكانية لدى التالميذ، )تلميذات -تالميذ(
وهـو أحـد اختبـارات    ، استخدم الباحث اختبار العالقات المكانية، ولتحقيق هذه األهداف  
  .رات العقلية االبتدائيةالقد

شعبة من ) 19(وتلميذة موزعين على ، تلميذ) 531(وطبقت الدراسة على عينة مكونة من   
مدارس حكومية واقعـة فـي مدينـة    ) 6(والرابع االبتدائية في ، والثالث، شعب الصفوف الثاني

  .وضواحيها في األردن، المفرق
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هذه الدراسة أنها أسفرت عـن وجـود    ومن أهم نتائج، واستخدم الباحث المنهج الوصفي  
تعزى إلى كـل مـن   ، بين متوسطات درجات التالميذ في قدراتهم المكانية، فروق دالة إحصائية
  .وجنسهم، ومستوى تحصيلهم في الرياضيات، مستوياتهم التعليمية

  
  :هناك نوعان من األهداف لهذه الدراسة هما ):2005، وفاء(دراسة  -11

عند ، معرفة عالقة اضطراب القدرة المكانية مع قدرة الفهم اللفظيل، حيث هدفت الدراسة
  .المصابين باإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي

، وحسـي ، ومعرفة مدى تأثير اإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي كاضطراب عصبي  
  .ينولغوي أيضاً في معظم األحيان على قدرة الفهم اللفظي لدى هذه الفئة الخاصة من المعوق

ترتكز على تمـارين القـدرة   ، وتمارين عالجية، في خلق تقنيات، تفيد نتائج هذه الدراسة  
  .وتطوير قدرة الفهم اللفظي عند هذه الفئة الخاصة، المكانية
فخصائص ، وإعادة تأهيل فئة المصابين بهذه اإلعاقة، كما يمكن إفادة مراكز خاصة بتربية  

وتحضيرهم لالندماج ، وبرامج لتعليمها، وبالتالي خلق طرق، ظيوقدرة الفهم اللف، القدرة المكانية
  .المدرسي

، على عينة من األطفال المصابين باإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي، طبقت الدراسة  
  .سنة) 11 -7(فرد يتراوح سنهم من  34ولد بمجموع  17و، بنت 17تكونت من 

أو ، عن العالقة بين متغيرين، هتم بالكشفاعتمد الباحث المنهج الوصفي االرتباطي الذي ي  
  .أكثر

لتقييم األطفال التي تتكـون مـن   ) كوفمان(استعملت بطاريات ، لتحقيق فرضيات الدراسة  
ويرتكز على قياس المعرفة المكتسبة من ، والجزء الثاني التحصيل، الذكاء األول لقياس: جزئين

  .والمدرسية، سريةبيئة الطفل األ
  :ا يليوأظهرت النتائج م

والقدرة على الفهم اللفظي ذات داللة إحصـائية  ، وجد ارتباط موجب بين القدرة المكانية - 1
  0.05عند المستوى 

 .بين الجنسين في اختبار القدرة المكانية، عدم وجود فروق - 2

 .بين الجنسين في اختبار الفهم الفظي، عدم وجود فروق - 3
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  ):2005: البيطار(دراسة  -12
باسـتخدام الكمبيـوتر   ، إلى التعرف على فعالية برنامج للتعلم الذاتي ،هدفت هذه الدراسة  

لدى طالب الصف الثالـث الثـانوي   ، لتدريس مقرر حساب اإلنشاءات في تنمية القدرة المكانية
بين التحصيل الدراسي في حسـاب  ، وكذلك للتعرف على العالقة، تخصص العمارة -الصناعي
  .تالميذ الصف الثالث الثانوي الصناعي تخصص العمارةلدى ، والقدرة المكانية، اإلنشاءات

وكـذلك  ، استخدم الباحث اختبار تحصيلي في وحـدات الدراسـة  ، ولتحقيق هذه األهداف  
وطبقت الدراسة على مجموعتين من طـالب الصـف   ، )الثنائية والثالثية(اختبار القدرة المكانية 

مجموعـة   -مجموعـة تجريبيـة  (ط تخصص العمارة بمدرسة أسيو -الثالث الثانوي الصناعي
  .وكذلك المنهج التجريبي، واتبع الباحث المنهج الوصفي، )ضابطة

  
  :ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث

بين متوسـطات درجـات تالميـذ المجمـوعتين     ، ال يوجد فروق ذوات داللة إحصائية - 1
  ).0.01(توى عند مس، الختبار القدرة المكانية الثنائية، والتجريبية، الضابطة

، بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين الضابطة، يوجد فروق ذوات داللة إحصائية - 2
 ).0.01(عند مستوى ، في اختبار القدرة المكانية الثنائية البعدي، والتجريبية

، بين متوسـطي درجـات تالميـذ المجمـوعتين    ، ال يوجد فروق ذوات داللة إحصائية - 3
 .ثيةالختبار القدرة المكانية الثال

، بين التحصيل الدراسي فـي حسـاب اإلنشـاءات   ، عدم وجود عالقة ارتباطية موجبة - 4
 .تخصص العمارة -لدى تالميذ الصف الثالث الثانوي الصناعي، والقدرة المكانية الثنائية

  
  ):2003، كامل(دراسة  -13

ى تالميـذ  لـد ، إلى بيان فاعلية البرنامج المقترح في نمو القدرة المكانية، هدفت الدراسة  
لتالميـذ  ، ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث اختبار القـدرة المكانيـة  ، الصف الثاني اإلعدادي
  .الصف الثاني اإلعدادي

بمدرسـة الجـالء   ، وطبق االختبار على مجموعة من تالميذ الصف الثـاني اإلعـدادي    
  .بمحافظة أسيوط، اإلعدادية بنين

  .التجريبي المنهج، واستخدم الباحث المنهج الوصفي
  :ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث
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البعدي  -بين متوسط درجات التالميذ في التطبيق القبلي، وجود فروق ذات داللة إحصائية  
  .لصالح التالميذ في التطبيق البعدي) 0.05(عند مستوى ، الختبار القدرة المكانية

  
  ):2000، حسين(دراسة  -14

بين مستويات تعلـم بعـض   ، ة الفروق في درجة القدرة المكانيةإلى معرف، هدفت الدراسة  
  ).المنخفض -المتوسط -المرتفع(مهارات المبارزة 

والقدرة على تعلم ، بين درجات القدرة المكانية، كذلك هدفت للتعرف على طبيعة العالقات  
  .بعض مهارات المبارزة

وطبقت الدراسـة علـى   ، حليلياستخدم الباحث المنهج الوصفي الت، ولتحقيق هذه األهداف  
طالباً من طالب تخصص المبارزة والمسـجلين لمـادة المبـارزة    ) 35(عينة البحث مكونة من 

  .م2000/ 1999والرابعة للعام الدراسي ، بالفرقتين الثالثة
  

  :ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث
هام فـي تعلـم بعـض     مؤثر، )القدرة على التصور البصري المكاني(القدرة المكانية  - 1

  .مهارات المبارزة
ومستوى تعلم بعض مهـارات  ، هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين القدرة المكانية - 2

 .المبارزة

وفقاً لمستوى تعلم بعض مهـارات  ، توجد فروق دالة إحصائية في درجة القدرة المكانية - 3
  ).منخفض -متوسط -مرتفع(المبارزة 

  :بها الباحث ومن أهم التوصيات التي أوصى
وتـدريب  ، من خالل تعلـيم ، ومدربي المبارزة بالقدرة المكانية، ضرورة اهتمام معلمي - 1

  .مهارات المبارزة
 .وكيفية تكوين القدرة المكانية بمختلف األساليب، االهتمام بتعليم ممارس للمبارزة - 2

ـ   ، إجراء دراسة عن أثر أساليب مختلفة لالستعادة العقلية - 3 ة فـي  ومنهـا القـدرة المكاني
  .وأداء مهارات المبارزة، وتعلم، اكتساب
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  ):1995، عابد(دراسة   -15
إلى بيان أثر متغيرين من المتغيرات المرتبطـة بالطالـب فـي القـدرة     ، هدفت الدراسة  
هدفت الدراسة إلى بيـان   كذلك، وذلك لدى طلبة الصف العاشر من المرحلة األساسية، المكانية

على القدرة المكانية لدى طلبة ) متدني -منخفض -مرتفع(رياضيات في ال، أثر مستوى التحصيل
، كما هدفت إلى تقصي أثر عامل الجنس في القدرة المكانية لدى الطلبة، الصف العاشر األساسي
  ".اختبار دوران البطاقات: التوجيه المكاني"استخدم الباحث اختبار قياس ، ولتحقيق هذه األهداف

، طالبـاً ) 114(طالباً وطالبة منهم ) 243(الدراسة المكونة من  وطبق االختبار على عينة  
واستخدم الباحث ، شعب للطالبات) 4(، للطالب) 4(شعب بواقع  8عين على طالبة موز) 129(

  :ومن أهم النتائج لتي توصل إليها الباحث، المنهج الوصفي
ـ بين متوسطات درجات الطلبة في قدراته، وجود فروق ذات داللة إحصائية - 1 ، ةم المكاني

  .تعزى إلى مستوى تحصيلهم في الرياضيات
وكشفت هذه النتائج النقـاب  ، وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى عامل الجنس - 2

 .د فاق بوضوح أداء الطالباتعن أن أداء الطالب ق

  
  ):1994، عابد(دراسة  -16

مرحلتـي التعلـيم    لدى الطلبة فـي ، هدفت هذه الدراسة إلى تقصي تطور القدرة المكانية  
الثـاني الثـانوي   ، األول الثانوي العلمـي ، العاشر، والثانوي بانتقاء المستوى الثامن، األساسي
ولتحقيق هذا الهدف فقد استخدم الباحث اختبار قياس القدرة المكانية متمـثالً بالتوجيـه   ، العلمي

وطالبة ، طالباً) 883(ن وطبق االختبار على عينة الدراسة مكونة م، )دوران البطاقات(المكاني 
والثـاني  ، واألول الثانوي العلمـي ، والعاشر، شعبة من شعب الصف الثامن 33موزعين على 
في األردن عام ، وضواحيها، مدارس حكومية واقعة في مدينة المفرق) 10(في ، الثانوي العلمي

، الة إحصائيةفروق د وجود عن الدراسةوأسفرت نتائج ، واتبع الباحث المنهج الوصفي، 91-92
أو ، باختالف المرحلة الدراسـية األساسـية  ، بين متوسطات درجات الطلبة في قدراتهم المكانية

في ضوء متوسـطات درجـات   ، كما كشفت النقاب عن نمط التطور في القدرة المكانية، الثانوية
  .الطلبة على اختبار الدراسة
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  :األجنبيةالدراسات  -ب

  )Rafee & Shams, 2007( ):2007 شمس الدين و رافع(دراسة  -1
والكفاءة الذاتيـة  ، إلى دراسة العوامل التي قد تؤثر في القدرة المكانية، هدفت هذه الدراسة  

وبالتحديد في تشكيل أربع مستويات للمدارس الثانويـة  ، لتعلم الرسم الهندسي في السنة التأسيسية
  .في ماليزيا

 149و ، من اإلنـاث  75وطالبة بينهم ، الباًط 224وطبقت الدراسة على عينة مكونة من   
  .من الذكور

، كذلك أشارت إلى العالقة المتبادلـة ، وأشارت النتائج إلى تعلم الطالب بالتجربة المكانية  
  .والعامل المكاني، بين المتغيرات باعتدال

كذلك أشارت الدراسـة  ، وعامل الخبرة، وأظهرت وجود عالقة معتدلة بين القدرة المكانية  
بالمقارنة ، ولديهم إيجابية في التعلم الهندسي، لديهم قدرة مكانية عالية، إلى أن المشاركين الذكور
  .مع نظرائهم من اإلناث

  
  )Guven, 2007( ):2007 غوفن(دراسة  -2

على الطـالب المعلمـين   ، ة البرمجياتتأثير دينامية هندس هدفت هذه الدراسة إلى فحص  
تصميم تجريبي في هذا ، تظاهرة التدخل، ت الدراسة مجموعة واحدةواستخدم، للمهارات المكانية

مـن   18، طالباً من الذكور 22منهم ، طالب مدرسي للرياضيات 40وتكونت العينة من ، السياق
  .اإلناث
هـؤالء   ومن ثم بعض تطبيقات أجريت على، اسةواستخدم اختبار تظاهرة في بداية الدر  
  .أسابيع 8لمدة ، D3 Cabriباستخدام برنامج ، الطالب
أن البرمجيات الهندسية ساهمت في دعم أنشطة التنمية للطالب المدرسـي  : وكانت النتائج  

  .والمهارات المكانية، للرياضيات
  
  )David, 2007( ):2007، ديفيد(دراسة  -3

والقدرة المكانية في عينة ، إلى استكشاف العالقة بين التجربة المكانية، تهدف هذه الدراسة  
وطالبة من الطلبة الموهـوبين  ، طالبا 337وتكونت العينة من ، الطالب الموهوبين الصينيين من

  .في الجامعات الصينية
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لقيـاس القـدرة   ) 2003االختبار المكاني لجاكسـون  (واستخدم االختبار المتعدد األبعاد   
الل مواقع مختلفة وهو اختبار يقيم المستجيبين للقدرة على رؤية األشياء المجردة من خ، المكانية

ويتكون ، وينبغي أن يراعي الفروق الحاسمة بين البدائل بصورة أعم، في الفضاء الثالثي األبعاد
، وخمسة بـدائل للمبـاراة  ، وكل بند يتكون من الرقم المعيار المقدم لليسار، بند 50االختبار من 

لرئيسي بين الجنسين كـان  إلى أن األثر ا، وأشارت النتائج، دقائق الستكمال البنود 10وأعطيت 
  .كبيراً لصالح الذكور

  

  )Gradren, 2006( ):2006 جارديرن(دراسة  -4
فقـد طبقـت   ، والتحصـيل ، إلى التعرف على العالقة بين القدرة المكانية، هدفت الدراسة  

أنـه  ، ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، الدراسة على طلبة الصف السادس االبتدائي
، تبعاً لمستوى التحصيل، يفروق بين أداء طلبة الصف السادس على اختبار التصور المكانتوجد 

أفضـل مـن ذوي المسـتويين    ، أن أداء الطلبة ذوي المستوى المرتفع، وقد بينت نتائج الدراسة
  )2008: نقالً عن ريان. (والمنخفض، المتوسط

  

  )Arbec, 2006( ):2005 اربك(دراسة  -5
والتي تقاس علـى أسـاس أربعـة    ، ى التحقيق في طبيعة القدرة المكانيةهدفت الدراسة إل  

وعالقته باألداء الرياضي لتالميذ المدرسة االبتدائيـة المشـاركة فـي    ، صكوك التوجيه المكاني
طالبة الذين  55، طالباً 72منهم ، من طلبة مدرسة ابتدائية 127وشملت عينة الدراسة ، الدراسة

  .عاماً 11 ،10تتراوح أعمارهم بين 
والتوجيـه المكـاني   ، واستخدم الباحث اختبار القدرة المكانية لقياس العالقـات المكانيـة    
  .وأعطى لكل منها ساعتين، التصور المكاني للتجارب، للتجارب

  .واألداء الرياضي، وأشارت النتائج لوجود عالقة إيجابية كبيرة بين القدرة المكانية
واألداء ، في العالقة بين القدرة المكانية، ق بين الجنسينإلى عدم وجود فرو، كذلك أشارت  

  .الرياضي
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  )Car, 1999( ):1999 كار( دراسة -6
والقـدرة علـى االنجـاز    ، هدفت هذه الدراسة للتعرف على مساهمة المهارات الرياضية  

رة واسـتخدم الباحـث اختبـارات القـد    ، المكاني في الفيزياء في إحدى المدارس الثانوية بأنقرة
  .واختبار التحصيل في الفيزياء، المكانية
وتحقيق الفيزيـاء كـان   ، أن معامل االرتباط للمهارات الرياضية، وأظهرت نتائج الدراسة  
، والتحصيل في الفيزياء، أن هناك عالقة كبيرة بين القدرة المكانية، كذلك أشارت النتائج، 0.46

  .واإلنجاز في الفيزياء، القدرة المكانيةإلى وجود تأثير مباشر على ، كذلك أشارت الدراسة
  

  )Batesia, 1990( ):1990 باتيستا(دراسة  -7
والفروق بين الجنسين في ، إلى التعرف على العالقة بين القدرات المكانية، هدفت الدراسة  

  .مادة الهندسة لدى طلبة المرحة الثانوية
والتحصيل الهندسي ، االستداللي والمنطق، طبقت الباحثة اختبارات قياس القدرات المكانية  

، تلميذة) 53(، تلميذاً) 75(بلغ قوامها ، على عينة من الطلبة الثانويين المسجلين في مادة الهندسة
  .شعب مدرسية) 5(موزعين في 

والتحصيل ، وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين القدرات المكانية، أظهرت نتائج الدراسة  
على الطالبات اإلناث ، تائج تفوقاً في متوسطات أداء الطالب الذكوركما أظهرت الن، في الهندسة

  .وبفارق داللة إحصائية، في القدرات المكانية
  

  )Tras, 1990( ):1990 تراس(دراسة  -8
والتوجيه األسري المرتبط ، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين عادات اللعب  
من طلبة ) 282(وأجري على عينة مكونة من ، يل في العلوموالتحص، والقدرة المكانية، بالجنس

أن الذكور يمتلكون مهارات مكانية أعلـى مـن   ، وكان من نتائج تلك الدراسة، الصف الخامس
وتبين أيضاً تفوق الطلبـة  ، وال يوجد أثر للتوجيه األسري بالجنس على القدرة المكانية، الطالبات

. على الطلبة ذوي القدرات المكانية المنخفضـة ، صيل العلومذوي القدرات المكانية العالية في تح
  )2004: نقالً عن الصليبي(
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  )Westely, 1989( ):1989 وستلي(دراسة  -9
بين الطالب ذوي القـدرات  ، إلى فحص االختالف في المعرفة الرياضية، هدفت الدراسة  

من طلبة ) 54(نة الدراسة من وتكونت عي، وذوي القدرات المكانية المنخفضة، المكانية المرتفعة
طالبـات  ) 6) (ويتلي(اختبار ، وبعد إجراء االختبار، الصف الخامس من مدرسة ابتدائية أمريكية

وأخضعهم إلـى سلسـلة مـن المقـابالت     ، )من كل طرف% 10(المتطرفة  الدرجاتمن ذوي 
كان بين ، ف األكبروتبين أن االختال، وتفكيرهن، لدراسة معلوماتهن الرياضية، التحليلية الفردية

، وذوي القدرة المكانية المنخفضة في عمليـة الضـرب  ، الطلبة ذوي القدرات المكانية المرتفعة
وتبين أيضاً أن الحـل  ، أن القدرة المكانية متنبئ جيد للمعرفة الرياضية، ومن نتائج هذه الدراسة

ما كانت عنـد الطلبـة ذوي   بين، عند الطلبة ذوي القدرات المكانية العالية كانت منهجية ومنظمة
  )1996: نقالً عن عفونة. (وغير منهجية، القدرات المكانية المنخفضة عشوائية

  

  )Brably & bodnr, 1987( ):1987( بودنر، دراسة بربلي -10
وتحصيل طلبة الكيمياء العضوية في جامعة ، هدفت إلى التنبؤ بالعالقة بين القدرة المكانية  
والبيولوجيـا  ، تعطى لطلبـة الزراعـة  ، بة أربعة مساقات في الكيمياءوشملت العينة طل، بوردو

ووزع الطلبة على ثـالث  ، والهندسة الكيميائية، والكيمياء، والصيدلة، والطب، والعلوم الصحية
والعالقة المكانيـة  ، وأحجية إيجاد الشمل، شعب بناءاً على اختياراتهم في اختبار لتدوير المكاني

وكـان مـن   ، قدرة مكانية منخفضة، قدرة مكانية متوسطة، ة مكانية عاليةوهذه هي قدر، الكلية
في األسئلة التي تتطلب التعامل الـذهني  ، نتائج الدراسة تفوق الطلبة ذوي القدرة المكانية العالية

يعتمـدون علـى الرسـومات    ، وتبين أن الطلبة ذوي القدرات المكانية، مع الجزئيات في بعدين
علـى رسـومات   ، في حين اعتمد الطلبة ذوي القدرات المكانية المنخفضـة و، األولية اإلضافية

  .)1996: نقالً عن عابد(مناسبة في األسئلة التي تتطلب ذلك 
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  على الدراسات السابقة التعقيب

  
، أن هناك عالقة بـين تلـك الدراسـات   ، بعد استعراض الدراسات السابقة وجدت الباحثة

  .والدراسة الحالية
كما جاء فـي  ، والتحصيل، أن هناك عالقة قوية بين القدرة المكانية، راسةفقد أظهرت الد  

ودراسـة  ، )1995، عابد(ودراسة ، )1996، عفونة(ودراسة ، )2007، ناصر(دراسة كل من 
  ).1990، باتيستا(ودراسة ، )1999، كار(ودراسة ، )2005، أربك(

ون قدرة مكانية أعلى مـن  أن الطالب ذوي التحصيل المرتفع يمتلك، كما أظهرت الدراسة  
أن الطالب ذوي التحصيل المتوسط يمتلكـون  ، كذلك أظهرت، أقرانهم ذوي التحصيل المتوسط

، )1994، عابـد (كما جاء في دراسـة  ، قدرة مكانية أعلى من أقرانهم ذوي التحصيل المنخفض
  ).2006( جارديرنودراسة ، )1996، عفونة(ودراسة 

فقد أظهرت الدراسة تفـوق الـذكور   ، القته بالقدرة المكانيةوع، أما بالنسبة لمتغير الجنس  
إلى وجود فـروق ذات  ، التي أشارت) 2008، ريان(كما أشارت إلى ذلك دراسة ، على اإلناث

، عابـد (، )1996، عفونة(ودراسة ، ولصالح الطلبة الذكور، داللة إحصائية تبعاً لمتغير الجنس
، رافـع وشـمس الـدين   (ودراسة ، )1990، ستاباتي(ودراسة ) 1990، تراس(ودراسة  )1994
2007.(  

  :اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة السابقة فيما يلي
  .والتحصيل في الرياضيات، أن هناك عالقة إيجابية بين القدرة المكانية - 1
لـدى الطلبـة   ، أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في القدرة المكانية في الرياضـيات  - 2

 .ح الطلبة الذكورولصال، ترجع لمتغير الجنس

لـدى الطلبـة   ، إن هناك فروق ذات داللة إحصائية في القدرة  المكانية في الرياضيات - 3
  .ترجع لمتغير التحصيل

، )1998، عابـد (ودراسة ، )2007، ناصر(دراسة ، بينما تختلف هذه الدراسة مع كل من
  .ةواإلناث في القدرة المكاني، والتي أشارت إلى عدم وجود فروق بين الذكور

  :ما إفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
  .اختيار عينة الدراسة وتحديدها •
 .اختبار التوجيه المكاني -إجراءات الدراسة وتصميم أداتها •

 .استخدمت األساليب اإلحصائية المناسبة للدراسة الحالية •

 .التعريف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة •
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 .النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة مقارنة النتائج التي توصلت إليها مع •

  :ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
  ).متوسط -منخفض -مرتفع(تناولت هذه الدراسة مستويات التحصيل الثالث  •
 .شملت الدراسة عينة من البيئة الفلسطينية وهي طلبة الصف السادس األساسي •

  .بما يتناسب مع المناهج الفلسطينية) دوران البطاقات(ني تم إعداد اختبار التوجيه المكا •
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  الفصل الرابع

  الطريقة واإلجراءات
  

  

 .منهج الدراسة •

  .مجتمع الدراسة •

 .عينة الدراسة •

 .الدراسة اةأد •

 .األساليب اإلحصائية •
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  الفصل الرابع

  الطريقة واإلجراءات

  
وأداة  ،وعينتهـا  ،لدراسـة صف لمجتمع اعلى و ،يحتوي هذا الفصل على منهج الدراسة  
  .والتحليل اإلحصائي الذي استخدم فيها ،وإجراءاتها ،الدراسة

  
  :منهج الدراسة

باعتباره المنهج المناسب في الدراسـات  ، اتبعت الباحثة المنهج الوصفي في هذه الدراسة  
 تبـار اخباستخدام ، وذلك بجمع البيانات الالزمة، التي تهدف إلى وصف الظاهرة كما في الواقع

  .القدرة المكانية
أو قضـية موجـودة   ، أو حدثاً، هو المنهج الذي يدرس ظاهرة: ف المنهج الوصفيعروي  
، األغا.  (دون تدخل الباحث فيها، الدراسةللحصول منها على معلومات تجيب عن أسئلة ، حالياً

  )83، 2000، األستاذ
  

  :مجتمع الدراسة
واإلنـاث فـي    ،السادس األساسي الـذكور يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف   

وقد بلغ  ،2009/2010منطقة غرب محافظة خانيونس في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 
  .طالباً وطالبة 1690عددهم 

  
  :عينة الدراسة

شعب موزعين بالتساوي ) 6(وطالبة موزعين على  ،طالباً) 228(تألفت عينة الدراسة من   
  .عب للذكورش) 3(، شعب لإلناث) 3(

  .والجنس ،يوضح أفراد عينة الدراسة حسب المدرسة) 4: 1(والجدول رقم 
  

  )4: 1( جدول

  أفراد عينة الدراسة

 لالجئين) أ(مدرسة بنات خانيونس االبتدائية  لالجئين)أ(مدرسة ذكور مصطفى حافظ  المدرسة

  111  117  عدد الطالب
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  :أداة الدراسة
والذي يعد بعـداً  ) دوران البطاقات: التوجيه المكاني(تبار استخدم في هذه الدراسة أداة اخ  

بعد االطالع على اختبـار   ،بإعداد االختبار الباحثة حيث قامت، رئيسياً من أبعاد القدرة المكانية
وكل فقـرة   ،فقرة 60وهو اختبار كتابي يتكون من  ،)2004، الصليبي) (1996، عفونة(ويتلي 

 ،طاقة على شكل مثلث تقابلها خمـس أشـكال هندسـية   تتكون من شكل هندسي موضوع في ب
إلـى   للشكلدوراناً  ،أو ال تمثل شكل مربع تمثل دوراناً للشكلموضوع كل منها في بطاقة على 

إذا كانت تمثـل  أما  ،)×( إشارة )نعم(يوضع بجوار كلمة  للشكلفإذا كانت تمثل دوراناً  ،اليمين
  )×( إشارة) ال(قلباً للشكل فيوضع بجوار كلمة 

  :كما في المثال التالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مثال على اختبار التوجيه المكاني): 4: 1(الشكل رقم 

  
  دقيقة إلنجاز هذا االختبار) 30(وبعد تقديم التعليمات للطلبة يخصص زمن قدره 

  
  :معامل السهولة لفقرات االختبار

 15، طالبة 15(ة طالباً وطالب 30قامت الباحثة بتطبيق االختبار على عينة مكونة من 
  .لحساب معامل السهولة ومعامل التمييز) طالب
  

  عدد الطلبة الذين أجابوا إجابة صحيحة على الفقرة  = معامل السهولة 
  عدد المتقدمين الكلي للفقرة                           
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جدول وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل السهولة لكل فقرة من فقرات االختبار وال
  .يوضح معامل السهولة لكل فقرة من فقرات االختبار ) 4:2(

  )4: 2(جدول

  معامل السهولة لفقرات االختبار

  م  معامل السهولة  م  
معامل 

  السهولة

1.  0.42 31 0.42  

2.  0.78 32 0.51  

3.  0.53 33 0.62  

4.  0.51 34 0.74  

5.  0.72 35 0.67  

6.  0.59 36 0.53  

7.  0.52 37 0.52  

8.  0.61 38 0.76  

9.  0.68 39 0.57  

10.  0.43 40 0.65  

11.  0.47 41 0.69  

12.  0.49 42 0.78  

13.  0.58 43 0.72  

14.  0.63 44 0.56  

15.  0.74 45 0.54  

16.  0.72 46 0.55  

17.  0.75 47 0.48  

18.  0.54 48 0.46  

19.  0.62 49 0.44  

20.  0.45 50 0.72  

21.  0.67 51 0.59  

22.  0.53 52 0.52  

23.  0.52 53 0.61  

24.  0.76 54 0.68  

25.  0.57 55 0.43  

26.  0.65 56 0.47  
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27.  0.69 57 0.49  

28.  0.78 58 0.58  

29.  0.72 59 0.63  

30.  0.56 60 0.74  

  
، وعليه ) 0.78، 0.42(يتضح من الجدول السابق أن معامالت السهولة قد تراوحت بين 

حسبما قرره أبو لبدة الذي  السهولةفإن جميع الفقرات مقبولة ، حيث كانت في الحد المعقول من 
  ).347: 1982أبو لبدة ، () 0.80،  0.20(لسهولة يفضل أن تتراوح بين يعتبر بأن معامالت ا

  
  :معامل التمييز لفقرات االختبار -2

قصد بمعامل التمييز قدرة الفقرة ويقامت الباحثة بحساب معامل التمييز لفقرات االختبار 
عاف في تلك على التمييز بين الطلبة الممتازين في الصفة التي يقيسها االختبار وبين الطلبة الض

  :الصفة ، ويحسب بالمعادلة التالية 
  
  

  = معامل التمييز 
  عدد المجيبيين بشكل صحيح من طلبة الفئة العليا  -عدد المجيبيين بشكل صحيح من طلبة الفئة العليا 

  نصف عدد المجيبيين
  

قسيم وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار بعد ت
يوضح معامل التمييز لكل فقرة من فقرات ) 4:3(الطلبة؟ إلى فئتين عليا ودنيا  والجدول 

  .االختبار 
  )4:3( جدول

  معامل التمييز لفقرات االختبار

  معامل التمييز م معامل التمييز م 

1.  0.71 31 0.54  

2.  0.78 32 0.66  

3.  0.48 33 0.64  

4.  0.58 34 0.73  

5.  0.79 35 0.63  
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6.  0.59 36 0.53  

7.  0.55 37 0.76  

8.  0.75 38 0.65  

9.  0.64 39 0.74  

10.  0.62 40 0.79  

11.  0.55 41 0.76  

12.  0.75 42 0.66  

13.  0.64 43 0.74  

14.  0.62 44 0.80  

15.  0.56 45 0.65  

16.  0.65 46 0.68  

17.  0.74 47 0.80  

18.  0.79 48 0.78  

19.  0.54 49 0.68  

20.  0.76 50 0.54  

21.  0.63 51 0.61  

22.  0.46 52 0.72  

23.  0.55 53 0.53  

24.  0.59 54 0.71  

25.  0.54 55 0.78  

26.  0.66 56 0.48  

27.  0.64 57 0.58  

28.  0.73 58 0.79  

29.  0.63 59 0.59  

30.  0.53 60 0.56  

  
، وعليه ) 0.80، 0.46(قد تراوحت بين  التمييزيتضح من الجدول السابق أن معامالت 

قرره أبو لبدة الذي حسبما  التمييزفإن جميع الفقرات مقبولة ، حيث كانت في الحد المعقول من 
  ) .342:  1982أبو لبدة ، () 0.30( عن  تزيديفضل أن  التمييزيعتبر بأن معامالت 
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  :صدق وثبات أداة الدراسة
وطالبـة  ، طالبـاً  30طبق االختبار على عينة من طلبة الصف السادس األساسي عددها   

  .المناسب له حساب الزمنوذلك إليجاد صدق وثبات االختبار ، خارج عينة الدراسة
  صدق االختبار:  أوالً

  :تم التأكد من صدق االختبار عن طريق
  :صدق المحكمين -أ

مـن   ،عندما تم عرضه على مجموعة من المحكمين، حيث تحقق ذلك أثناء بناء االختبار  
حـول   آرائهملمعرفة  ،وطرق تدريس الرياضيات ،واالختصاص في مجال مناهج ،ذوي الخبرة

ومدى صالحية األسئلة للغرض  ،ووضوحها ،ت االختبار للفئة المستهدفة منهمدى مناسبة تعليما
من قبل المحكمين التـي تضـمنت    ،وقد قامت الباحثة بإجراء لتعديالت المقترحة، المنشود منها

  .تعديل بعض الصياغات اللغوية لتعليمات االختبار
  

  :صدق االتساق الداخلي
بار وذلك بحساب معامل ارتباط درجـة كـل   تم حساب معامالت االتساق الداخلي لالخت

  :ية باستخدام معادلة بيرسونلفقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الك

= ر
  مجـ ص× مجـ س  –ن مجـ س ص 

 

  } 2)مجـ ص( – 2ن مجـ ص} { 2)مجـ س( – 2ن مجـ س{
  :حيث أن

  .معامل ارتباط بين المتغيرات= ر
  .درجات المتغير األول= س
  .تغير الثانيدرجات الم= ص
  .عدد الدرجات= ن

  درجات المتغير ص× مجموع حاصل ضرب درجات المتغير س = مجـ س ص
  مجموع درجات المتغير األول س= مجـ س
  مجموع درجات المتغير ص= مجـ ص
  مجموع مربعات المتغير س= 2مجـ س
  مجموع مربعات المتغير ص= 2مجـ ص

  مربع مجموعات درجات المتغير س= 2)مجـ س(
  مربع مجموعات درجات المتغير ص= 2)ص مجـ(
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  :يوضح ذلك) 4:4(والجدول 

  
  )4:4(الجدول 

  صدق االتساق الداخلي لفقرات االختبار

رقم 

 الفقرة
 مستوى الداللة معامل بيرسون رقم الفقرة  مستوى الداللة معامل بيرسون

10.52 0.01 20.55  0.01  
30.69 0.01 40.65  0.01  
50.68  0.01  60.57  0.01  
70.63  0.01  80.41  0.01  
90.35 0.01 100.53  0.01  

110.60 0.01 120.44  0.01  
130.59 0.01 140.70  0.01  
150.63 0.01 160.68  0.01  
170.65 0.01 180.43  0.01  
190.76 0.01 200.56  0.01  
210.65  0.01  220.44  0.01  
230.39  0.01  240.40  0.01  
250.54 0.01 260.59  0.01  
270.45 0.01 280.35  0.01  
290.60 0.01 300.64  0.01  
310.61 0.01 320.44  0.01  
330.52 0.01 340.53  0.01  
350.58  0.01  360.50  0.01  
370.43  0.01  380.42  0.01  
390.46 0.01 400.39  0.01  
410.55 0.01 420.65  0.01  
430.50 0.01 440.63  0.01  
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450.48 0.01 460.39  0.01  
470.39 0.01 480.44  0.01  
490.65 0.01 500.62  0.01  
510.63 0.01  520.45  0.01  
530.44  0.01  540.60  0.01  
550.65 0.01 560.41  0.01  
570.49 0.01 580.35  0.01  
590.38 0.01 600.59  0.01  

 α(أن جميع فقرات االختبار مرتبطة ارتباطاً داالً إحصائياً عند ) 4:4(ويالحظ من الجدول 
  . قة ومرتبطة داخلياً مع المجموع الكلي لالختبار ، وهذا يعني أن جميع الفقرات صاد) 0.01=
 

  ثبات االختبار: ثانياً
  :لقد تم التأكد من ثبات االختبار عن طريق

  :التجزئة النصفية -أ
ثم حسـاب  ، الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية، حيث تم تجزئة االختبار إلى نصفين  

طول ثم تم تعديل ، )0.80(معامل ارتباط بيرسون بين النصفين على االختبار ككل فكان مساوياً 
وهذا يشير إلى أن االختبار  ،)0.88(فأصبح مساوياً  ،براون/ سبيرمانباستخدام معامل  االختبار

  .ع بدرجة ثبات مرتفعة تؤكد صالحيته لالستخدامتيتم
  :)21(رتشاردسون  -كودر -ب

كما أن ، إلى أن فقرات االختبار تعبر عن مضمون واحد الثبات حيث يشير ارتفاع معامل  
مما يؤكـد أن  ، )0.84(وقد وجد أنه يساوي ، لمعامل الثبات ،هذا المعامل يدل على الحد األدنى

  .وبالتالي صالحيته لالستخدام ،االختبار يتمتع بدرجة ثبات داخلي جيدة تؤكد وحدة مضمونه
  

  :إجراءات الدراسة
  :قامت الباحثة باإلجراءات التالية

بعد االطالع علـى  ) دوران البطاقات: وجيه المكانيالت(تم إعداد اختبار القدرة المكانية  - 1
 ).2004، الصليبي(، )1996، عفونة( ويتلياختبار 

عرض االختبار على مجموعة من المحكمين لمعرفة آرائهم في االختبـار مـن حيـث     - 2
 .ومالئمته لطلبة الصف السادس األساسي، قدرته على قياس القدرة المكانية
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 .إعداد االختبار بصورته النهائيةبعد األخذ بآراء المحكمين تم  - 3

تم الحصول على إذن رسمي من عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية موجهة إلـى   - 4
رئيس برنامج التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية من أجـل تسـهيل مهمـة تطبيـق     

 )1ملحق رقم ( .االختبار

التربية والتعلـيم بوكالـة   تم المصادقة على ورقة تسهيل المهمة من قبل رئيس برنامج  - 5
 .الغوث الدولية

 .تم تحديد أفراد مجتمع الدراسة في منطقة غرب خانيونس - 6

حددت عينة الدراسة والتي تكونت من ثالث شعب ذكور وثالث شعب إناث من طالب  - 7
وطالبات الصف السادس األساسي بمدارس وكالة الغوث بمنطقة غـرب خـان يـونس    

مدرسـة بنـات   ، لالجئـين ) أ(ر مصطفى حافظ مدرسة ذكو(موزعين على مدرستين 
 ).لالجئات) أ(خانيونس االبتدائية 

 .قامت الباحثة بالتحدث مع مديري المدرستين قبل تنفيذ االختبار - 8

 .طالباً وطالبة في المدرستين 30تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من  - 9

يز واالتساق الداخلي لفقـرات  تم حساب معامل الصدق والثبات ومعامل السهولة والتمي -10
 .االختبار

بعد  2009/2010من عام  أكتوبر في بداية شهر عينة الدراسةتم تطبيق االختبار على  -11
التحدث للطالب عن هدف االختبار وكيفية اإلجابة عن األسـئلة وضـرورة االلتـزام    

 .دقيقة 30بالوقت المحدد وهو 

 .درجة واحدة لكل فقرة، درجة 60العالمة النهائية صحح االختبار وكانت  -12

تم الحصول على عالمات أفراد العينة لالختبار التحصيلي للصف الخامس األساسي في  -13
 .2009/2010مادة الرياضيات لعام 

 .تم عمل جداول بالعالمات المدرسية حيث رتبت ترتيباً تنازلياً لكل من الذكور واإلناث -14

 .رصد عالمات الطلبة في اختبار القدرة المكانية -15

 .م تحليل نتائج االختبارت -16

 .ذوي التحصيل المنخفض من تم تحديد الطلبة من ذوي التحصيل العالي والطلبة -17

 .تم إجراء المعالجة اإلحصائية للبيانات المستحصلة -18

 .تفسير البيانات والنتائج -19

 .وضع التوصيات والمقترحات -20
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  :األساليب اإلحصائية
  :ستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التاليةلإلجابة عن األسئلة الثالثة في هذه الدراسة ا

  .معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين القدرة المكانية والتحصيل في الرياضيات •
 .لعينتين مستقلتين للكشف عن أثر الجنس في القدرة المكانية في الرياضيات" ت"اختبار  •

قـدرة المكانيـة فـي    تحليل التباين األحادي للكشف عن أثر مستوى التحصيل علـى ال  •
 .الرياضيات

 .لمعرفة أقل الفروق داللة) LCD(دالة استخدمت الباحثة في حالة وجود فروق  •
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  الفصل الخامس

  
 .نتائج الدراسة: أوالً •

 .مناقشة النتائج: ثانياً •

 .التوصيات والمقترحات: ثالثاً •
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  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة ومناقشتها

  ووضع التوصيات والمقترحات

  

  نتائج الدراسة: الًأو
والتحصيل في الرياضـيات   ،إلى استقصاء العالقة بين القدرة المكانية ،هدفت هذه الدراسة  

كما هدفت إلى بيان أثر متغيـر مسـتوى التحصـيل فـي     ، لدى طلبة الصف السادس األساسي
، لدى طلبة الصف السادس األساسـي  ،في القدرة المكانية) متدني -متوسط -مرتفع(الرياضيات 

  كذلك هدفت إلى تقصي أثر عامل الجنس في القدرة المكانية لدى الطلبة
تم الحصول علـى   ،وإجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة ،الدراسةبعد تطبيق إجراءات   

  :النتائج التالية
  :اختبار صحة الفرض األول

بين  α ≥ 0.05توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى "والذي ينص على   
  .درجات الطلبة في اختبار القدرة المكانية ودرجاتهم في تحصيل مادة الرياضيات

والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة باختبار الفرض الصفري والذي ينص على أنه   
بين درجات الطلبـة فـي    α ≥ 0.05ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  .ية ودرجاتهم في تحصيل مادة الرياضياتاختبار القدرة المكان
لذا قامت الباحثة باستخدام معامل ارتباط بيرسون لحساب معامل االرتباط بين درجاتهم في   

فوجدت أن قيمـة معامـل االرتبـاط    ، اختبار القدرة المكانية ودرجاتهم في تحصيل الرياضيات
  226ودرجة حرية  α = 0.01وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى  0,363المحسوب تساوي 

توجـد  "الصغرى وقبول الفرض البديل والذي ينص علـى  وهذا يشير إلى رفض الفرض   
بين درجات الطلبـة فـي اختبـار     α ≥ 0.05عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  .القدرة المكانية ودرجاتهم في تحصيل مادة الرياضيات
  

  :اختبار صحة الفرض الثاني
فـي  ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "ص على والذي ين  

والختبار صحة ) طالبات -طالب(القدرة المكانية لدى طلبة الصف السادس تعزى لمتغير الجنس 
قامت الباحثة باختبار الفرض الصغرى والذي ينص على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
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في القدرة المكانية لدى طلبـة الصـف    α ≥ 0.05صائية عند مستوى عند مستوى  الداللة اإلح
لعينتين ) ت(لذا قامت الباحثة باستخدام اختبار ، )طالبات -طالب(السادس تعزى لمتغير الجنس 

الجدولية عند ) ت(وهي أكبر من قيمة  2.36المحسوبة تساوي ) ت(فوجدت أن قيمة ، مستقلتين
   يوضح ذلك) 5: 1(والجدول  )α = 0.05(مستوى 

  
  )5: 1(جدول رقم 

  عن أثر الجنس في القدرة المكانية في الرياضيات للكشف ،لعينتين مستقلتين) ت(نتائج اختبار 
  القدرة المكانية في الرياضيات البيان

  اإلناث  الذكور  الجنس
  111 117  العدد

  35.13 38.13  المتوسط الحسابي
  8.08  10.82  االنحراف المعياري

  2.36  المحسوبة) ت(قيمة 
 α  =0.05  الدالة اإلحصائية

  
القدرة المكانية و  )α = 0.05(وهذا يشير إلى أنه توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى    

في الرياضيات لدى طلبة الصف السادس من المرحلة األساسية ترجع لمتغير الجنس ولصـالح  
طالب الصف السادس أفضـل منهـا    الطالب وهذا يعني أن القدرة المكانية في الرياضيات لدى

  .لدى الطالبات وبالتالي ترفض الفرضية وتقبل الفرضية البديلة
  

  :اختبار صحة الفرض الثالث
فـي  ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "والذي ينص على   

  ).منخفض -وسطمت -مرتفع(تعزى لمتغير التحصيل ، القدرة المكانية لدى طلبة الصف السادس
والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة باختبار الفرض الصفري والذي ينص على أنه   

في القدرة المكانيـة لـدى   ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "
والختبار صحة هـذا  ) منخفض -متوسط -مرتفع(طلبة الصف السادس تعزى لمتغير التحصيل 

 16.6المحسوبة تساوي ) ف(فوجدت أن قيمة ، ستخدمت الباحثة تحليل التباين األحاديالفرض ا
  :يوضح ذلك) 5: 2(والجدول ) α = 0.01(وهي أكبر من قيمة ف الجدولية عند 
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  )5: 2(الجدول رقم 
نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن أثر مستوى التحصيل على القدرة المكانية في 

  الرياضيات

  القدرة المكانية في الرياضيات  المجال

  المجموع  داخل المجموعات  بين المجموعات  البيان
  21289.9  18551.4 2738.5  مجموع المربعات
  227  225 2  درجات الحرية

    82.45  1369.2  متوسط المربعات
  16.6  قيمة ف المحسوبة
  α = 0.01  الداللة اإلحصائية

  
فـي القـدرة   ) α = 0.01(صائية عنـد مسـتوى   وهذا يشير إلى أنه توجد فروق دالة إح  

 -متوسـط  -مرتفـع (المكانية لدى طالب الصف السادس األساسي تعزى لمتغيـر التحصـيل   
  ).منخفص

  .وبالتالي ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة
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وفـق متغيـر    ،وللكشف عن اتجاه الفروق في القدرة المكانية لدى طالب الصف السادس
  .يوضح ذلك) 5: 3(والجدول رقم  ،)LCD(تم استخدام اختبار أقل فرق دال ، حصيلالت
  

  )5: 3(الجدول رقم 

في  داللة الفروق بين المجموعات الثنائيةللكشف عن  ،)LCD(نتائج اختبار أقل فرق دال 

  القدرة المكانية

  منخفض  متوسط مرتفع  التحصيل

  **12.32  **4.48  -  مرتفع
  **7.84  -    متوسط

  -      نخفضم
  0.01دال عند * * 

  
  :ما يلي) 5: 3(يالحظ من الجدول رقم 

لدى طـالب الصـف    ،في القدرة المكانية) α = 0.01(توجد فروق دالة إحصائية عند  •
ولصالح التحصـيل   ،وأقرانهم ذوي التحصيل المتوسط ،السادس ذوي التحصيل المرتفع

  .المرتفع
لدى طـالب الصـف    ،ي القدرة المكانيةف) α = 0.01(توجد فروق دالة إحصائية عند  •

ولصـالح ذوي   ،وأقرانهم ذوي التحصـيل المـنخفض   ،السادس ذوي التحصيل المرتفع
 .التحصيل المرتفع

لدى طـالب الصـف    ،في القدرة المكانية) α = 0.01(توجد فروق دالة إحصائية عند  •
ولصالح  ،وأقرانهم ذوي التحصيل المنخفض ،السادس األساسي ذوي التحصيل المتوسط

 .ذوي التحصيل المتوسط
  

  والمقترحات والتوصيات ووضع مناقشة النتائج: ثانياً
  :األول بالسؤالمناقشة النتائج المتعلقة 

فـي مـادة    الطلبة درجاتبين متوسط  ،وجد عالقة إيجابيةأنه ت، لقد بينت نتائج الدراسة  
ـ ، اختبار القدرة المكانيةفي  درجاتهمومتوسط  ،الرياضيات وجـد عالقـة ذات داللـة    ه تأي أن
  .المكانية والقدرة ،بين التحصيل في الرياضيات ،إحصائياً
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وهذا ما توصـلت   ،والطالبات معاً ،للطالب 0.363= ووجد أن معامل ارتباط بيرسون ر  
بين  ،من وجود ارتباط إيجابي ،)1994، عابد( ،)2008، ناصر(، )1996، عفونة( دراسات إليه

للطلبة  القدرة المكانية درجاتوعلى الرغم من أن متوسط ، حصيل الرياضيوالت ،القدرة المكانية
نتيجـة  و، إال أن القدرات المكانية لم تستغل بكاملها في عملية التدريس ،المرتفع يلصذوي التح

  :لذلك يمكن القول
هو مؤشر حقيقي على أن طلبتنا لـو   ،في اختبار القدرة المكانيةإن هذا المتوسط المرتفع   
فسـيكون   ،للتعبير عن قدراتهم التي أظهرتها نتائج اختبار القدرة المكانيـة  ،ت لهم الفرصةأتيح

بين  ،ذات داللة إحصائية "إيجابية"أن هناك عالقة  ،لديهم قدرة على فهم الرياضيات على اعتبار
و ل ،ويمكن القول أيضاً أن تحصيل الطلبة سيرتفع في الرياضيات ،والقدرة المكانية ،الرياضيات

تم تدريسهم بالطرق المرئية بدالً من المداخل التقليدية ولهذا تقترح الباحثة أن يـزداد االهتمـام   
واألشـكال فـي    ،والعمل على التركيز على اسـتخدام الصـور   ،بالصور في المناهج المدرسية

  .التدريس
  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

وكشـفت هـذه    ،لى عامل الجنستعزى إ ،حصائيةبينت النتائج وجود فروق ذات داللة إ  
إذ بلغ المتوسط الحسـابي  ، فاق أداء الطالبات اإلناث ،النتائج النقاب عن أن أداء الطالب الذكور

بينما تدنى للطالبات اإلناث مسجالً نتيجة  ،)38.13(لدرجات الطالب الذكور في القدرة المكانية 
وتفوق الطالب  ،فيما يتعلق بعامل الجنس ،هذه الدراسة إن هذه النتيجة التي أدت إليها ،)35.13(

حاولت تحري  ،مع نتائج دراسات متفقةتأتي ، الذكور في قدراتهم المكانية على الطالبات اإلناث
، )1996، عفونة( ،)1990، عابد(منها دراسة  ،أثر هذا المتغير في القدرات المكانية لدى الطلبة

  ).2008، ريان(دراسة 
وعالقتهـا   ،القدرات المكانية منحىر اإلشارة إلى أن ما يمكن الخلوص إليه في وتجد ،هذا  

مما يمكن الركـون إليـه مـن رأي أن     ،وذلك ضمن إطار الرياضيات التربوية ،بعامل الجنس
فـي مراحـل   قد تبدو غير واضحة المعالم  ،واإلناث ،الفروق في القدرات المكانية بين الذكور"

وغالباً مـا  ، نها سرعان ما تشرع في التشكل مع تقدم الطلبة في دراستهمإال أ، الدراسة المبكرة
  ).1994، عابد(تكون هذه لفروق لصالح الطالب الذكور عنه لدى اإلناث 

وتضع لبنة أخرى في األسـاس   ،وقد تعزز النتيجة التي توصلت إليها الدراسة هذا الرأي  
  .مكانية على الطالبات اإلناثإلى تفوق الطالب الذكور في قدراتهم ال ،الذي يشير
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إلى تفوق الطالب الـذكور علـى    ،وراء ما يمكن أن يؤدي ،وإشارة إلى ما قد يكون سبباً  
 ى أن هذا يمكن أن يكون ناجمـاً عمـا  فإن من الباحثين من يشير إل ،اإلناث في القدرات المكانية

  .ة ثقافيةأو أن يكون مرده تأثير عوامل اقتصادي ،"بالجانبية الدماغية"يدعى 
  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
  ).متدني -متوسط -مرتفع(أثر متغير التحصيل في الرياضيات  في بحثت هذه الدراسة

في قدراتهم بين متوسطات درجات الطلبة  ،وجود فروق ذات داللة إحصائيةوبينت النتائج   
ظـي ذو التحصـيل المرتفـع فـي     إذ ح، تعزى إلى مستوى تحصيلهم في الرياضيات ،المكانية

ثم ذوو التحصـيل   ،بأعلى درجات بالقدرة المكانية وتبعهم ذوو التحصيل المتوسط ،الرياضيات
  .المتدني
على طبيعة ما يـربط القـدرة المكانيـة بالتحصـيل فـي       ،إن هذه النتيجة تلقي الضوء  

ـ ، ستوياتهوم ،الرياضيات المكانيـة بمسـتويات   ربط القـدرة  وأن تحدد شيئاً من المعالم التي ت
  .التحصيل المختلفة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

والتي سجل فيهـا ذوو   ،)1990، عابد(وتنسجم هذه الدراسة مع ما جاء في نتائج دراسة   
علـى  ، تفوقوا فيه بشكل صريح، ارتقاء متميزاً في قدراتهم المكانية ،التحصيل الرياضي المرتفع

  .لرياضي المتدنيالتحصيل ا نظرائهم من ذوي
فـي  قد تضع لبنـة   ،وفيما توصلت إليه من نتائج ،فإن هذه الدراسة في إجراءاتها ،وبذلك  

بأهمية خاصة في طبيعة  ،ها للقدرات المكانية التي تتميزصرح البحث الرياضي التربوي بتصدي
مساهمتها أن تضيفه هو وثمة ما يمكن لهذه الدراسة  ،ومحتوى مناهجها ،عالقتها مع الرياضيات

هما مستوى  ،أو بتأكيد نتيجة في بيان أثر متغيرين فاعلين في الرياضيات التربوية ،بتعزيز رأي
في ذات الوقت الذي  ،...والجنس لدى طلبة الصف السادس األساسي ،التحصيل في الرياضيات

 ،ا أن تؤثروما يمكن له ،ومنها القدرات المكانية ،تمهد فيه لطريق البحث في المتغيرات المعرفية
  .وتعليم الرياضيات ،به تعلم أو تتأثر

  

  التوصيات :ثانياً
  :من خالل النتائج التي توصلت إليها الباحثة في هذه الدراسة فإنها توصي بما يلي

زيادة االهتمام بتطوير القدرة المكانية ألنه توجد عالقة ارتباطية بين القـدرة المكانيـة    - 1
 .والتحصيل في الرياضيات
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درة المكانية عنـد  وواضعي المناهج إلى التركيز على الق، لمشرفين التربويينلفت نظر ا - 2
 .بحيث يكون المنهاج متكامالً، الطلبة

ورسم المسـائل  ، أن يتم توعية المدرسين بأهمية القدرة المكانية في تدريس الرياضيات - 3
 .الرياضية ما أمكن

علـى رفـع التحصـيل     ساعداالهتمام برفع مستوى القدرة المكانية لدى اإلناث ألنها ت - 4
 .وذلك لوجود عالقة إيجابية بينها، الدراسي

  

 :المقترحات

وبما يسهم في  ،ضرورة إجراء دراسات حول أثر متغيرات أخرى على القدرات المكانية - 1
 .إثراء بحوث القدرات المكانية

والتحصـيل فـي    ،والقـدرة المكانيـة   ،إجراء دراسات عن عالقة التفكيـر البصـري   - 2
 .الرياضيات

 .التعليم المختلفة مراحل والتحصيل في ،إجراء دراسات عن عالقة القدرة المكانية - 3

 .والتحصيل في مواد دراسية مختلفة ،إجراء دراسات عن عالقة القدرة المكانية - 4

 .وأنواع التفكير المختلفة ،إجراء دراسات عن عالقة القدرة المكانية - 5
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  المراجع
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  قائمة المصادر والمراجع

  
  المراجع والمصادر العربية: الًأو

  :القرآن الكريم* 
 -مصـر ، مكتبة أنجلـو المصـرية  ، )2(ط، القدرات العقلية): 1982(فؤاد ، أبو حطب •

 .القاهرة

دار المسـيرة  ، األردن، عمان ،مبادئ القياس والتقويم النفسي): 1982(سبع ، أبو لبدة •
 .للشر والتوزيع

، )2(ط، مقدمة في تصميم البحـث التربـوي   ):2000(محمود ، إحسان واألستاذ، األغا •
  .غزة

 .عمان_ دار الفكر للطباعة ، اإلعاقة البصرية): 1998(مني ، الحديدي •

، بغداد، العراق، "سيكولوجية الفروق الفردية والتفوق العقلي"): 2003(أديب ، الخالدي •
 . دار وائل للنشر والتوزيع

، والمتفـوقين ، عـن المبـدعين   أساليب الكشف): 2006(محمد ، زيد وجمل، الهويدي •

 .اإلمارات العربية، دار الكتاب الجامعي، )2(ط، واإلبداع، وتنمية التفكير

، دار الكتـاب الجـامعي  ، وتنميتـه ، واكتشافه، اإلبداع ماهيته): 2008(زيد ، الهويدي •
 .اإلمارات العربية

قـدر المكانيـة   وال، العالقة بين التفكير االبتكاري"): 2004(إبراهيم جبريل ، الصليبي •

الفرع العلمـي فـي   / وطالبات المرحلة الثانوية، لدى طالب، بالتحصيل في الرياضيات

 .الخليل -كلية البنات، رسالة ماجستير غير منشورة، "منطقة الخليل

 .القاهرة -مصر، دار الفكر العربي، )5(ط، لذكاءا): 1994(فؤاد ، السيد •

في تعليم المفهوم ، المبرمج بلغة لوغو أثر استخدام الحاسب"): 1999(أكرم ، العمري •

 .125ص، 4العدد ، مجلة دراسات مستقبلية ،"الهندسي في مجال القدرة المكانية

دار ، والفهـم ، والذكاوات المتعددة، التصور البصري): 2003(جابر عبد الحميد ، جابر •
 .اإلمارات العربية، الفكر العربي

، دار الكتاب الجامعي، ومهارات التفكير، العمليات الذهنية): 2005(محمد جهاد ، جمل •
 .اإلمارات العربية

، خليل الخليلي: ترجمة(، التعلم من خالل التخيل/ بصيرة العقل): 1993(بفرلي ، جاليين •
 .االونروا -األردن  -عمان) وشفيق عالونة
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بالقدرة على تعلم بعض مهارات ، عالقة القدرة المكانية"): 2000(يحيى الدين ، حسين •

 43ص، 36العدد ، مجلة كلية التربية بالزقازيق، "بارزةالم

ومصـطلحات فـي العلـوم    ، مفـاهيم ): 2008(عبد السالم ، والعديلي، نواف، سمارة •

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن، عمان ،التربوية

، إثراء محتوي وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسي"): 2009(ناهل ، شعت •

_ كليـة التربيـة   _ رسالة ماجستير غير منشورة ، "رات التفكير البصريفي ضوء مها
  .غزة_ الجامعة اإلسالمية 

لـدي طلبـة الجامعـات    ، دراسة لبعض القـدرات العقليـة  ): 2007(نضال ، شراب •

 .غزة_ الجامعة اإلسالمية _ كلية التربية _  رسالة ماجستير غير منشورة، "الفلسطينية

مكتبة ، والتعلم بالدماغ ذي الجانبين، التدريس): 2008(ف يوس، والجيش، عزو، عفانة •
 .غزة، آفاق

، مكتبـة الفـالح  ، والمنهـاج المدرسـي  ، التفكير): 2003(عزو ، وعفانة، وليم، عبيد •
 .الكويت

_ دار األمـين ، والقدرات العقلية، سيكولوجية الفروق الفردية): 2006(فاروق ، عثمان •
 .مصر، القاهرة

والتحصيل المدرسي فـي  ، العالقة بين القدرة المكانية"): 1996(سائدة جاسر ، عفونة •

رسـالة  ، "مادة الرياضيات لطلبة الصف السابع األساسي في مدارس منطقـة نـابلس  

 .نابلس، كلية التربية، ماجستير غير منشورة

ومتغيرات ، القدرة المكانية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية): "1996(عدنان سليم ، عابد •

 .15-1ص،12العدد ، جامعة اليرموك-مجلة كلية التربية، "بها في الرياضيات مرتبطة

والتحصيل في الرياضـيات لـدى طلبـة    ، القدرة المكانية"): 1994(عدنان سليم ، عابد •

، 14المجلـد  ، المجلة العربيـة للتربيـة  ، "الصف العاشر من مرحلة التعليم األساسي
 225-205ص، 1العدد

تطور القدرة المكانية لدى الطلبة فـي مرحلتـي التعلـيم    "): 1995(عدنان سليم ، عابد •

 .36-9ص، 3العدد ، 11المجلد ، أبحاث اليرموك ،"والثانوي، األساسي

، دراسة االختالفات بسبب الجنس في القدرة المكانيـة "): 1995(همبوب محمد ، عباد •

ية وتحصيل بعض مفاهيم الهندسة في مرحلـة العمليـات الصـور   ، والتحصيل العقلي

 .14العدد ، مجلة مركز البحوث التربوية ،"لتالميذ اليمن
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، أثر استخدام المدخل البصري في تنمية القدرة على حل المسائل") 2001(عزو ، عفانة •

المؤتمر العلمي الثالث عشـر  .  "واالحتفاظ بها لدي طلبة الصف الثامن األساسي بغزة
جامعة عين _ الجزء الثاني ) المعاصرة والتكنولوجية، والثورة المعرفية، مناهج التعليم(

 .يوليو 25_24، شمس

 .مصر -بور سعيد، وسمات الموهوبين، قدرات): 1984(خليل ، معوض •

، مكتبـة عـالم الكتـب   ، تنمية التفكير البصري في الرياضيات): 2004(مديحة ، محمد •
 .القاهرة -مصر

، دار وائل للنشر، ليوالتفوق العق، سيكولوجية الفروق الفردية): 2003(أديب ، محمد •
 .العراق

رؤى تربوية معاصـرة فـي تعلـيم    ، التفكير بال حدود): 2006(صالح الدين ، محمود •

 .القاهرة -مصر، عالم الكتب، وتعلمه، التفكير

 -مصر، دار المعارف، وقياسها، القدرات العقلية خصائصها): 1979(إبراهيم ، دومحم •
 .القاهرة

، دام برمجيات تعليمية علـى التفكيـر البصـري   فاعلية إستخ"): 2006(حسن ، مهدي •

رسالة ماجسـتير غيـر   ، "والتحصيل في التكنولوجيا لدي طالبات الصف الحادي عشر

  .غزة _ الجامعة اإلسالمية _ كلية التربية _  منشورة
القدرة المكانية لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في تخصـص  ): "2008(عادل ، ريان •

 .117ص، 2العدد ، المجلد األول، المجلة الفلسطينية، "التربية االبتدائية

  

  االلكترونية المصادر: ثانياً
  مواقع عربية

باستخدام الكمبيـوتر لتـدريس   ، فعالية برنامج التعليم الذاتي") 2005(حمدي، البيطار •

والقـدرة  ، والدافعيـة لالنجـاز  ، مقرر حساب اإلنشاءات في تنمية التحصيل الدراسي

  18/6/2009 "يذ المرحلة الثانوية الصناعيةالمكانية لدي تالم

htm. فعالية برنامج التعليم الذاتي باستخدام الكمبيوتر /:file://H 

، القدرة المكانية لدى طلبـة معاهـد إعـداد المعلمـين    ) "2005(عبد الستار ، هنداويال •
  .18/6/2009" والمعلمات

htmالقدرة المكانية، لدى طلبة معاهد إعداد المعلمين \: file : //H 
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وعالقته بالقـدرة  ، وتطبيقاتها، مقرر مقترح في مادة لغة اللوجو) "2000(محمود ، بدر •
ومركز التحكم لطالب قسم الحاسب اآللـي المسـتوى   ، المكانية على التصور البصري

 .2/12/2009" الثالث بكلية المعلمين بالرياضيات
www.khayma.com\..\study%20 abs %20 Mahmood % Bar.htm 

أثر استخدام الحاسب اآللي في تدريس الرياضيات فـي تنميـة   ) "2004(خالد ، باصالح •
  .30/9/2009". حضر موت -القدرة المكانية لدى طلبة كلية التربية

Htm.  أثر استخدام الحاسب اآللي في تدريس الرياضيات \ : file : // h 

  2/7/2009التفكير البصري في التعليم والتدريب ) "2009(إبراهيم ، حسني •
htm التفكير البصري في التعليم والتدريب / : file: // H 

والقدرة المكانية لدى تالميـذ المرحلـة   ، تنمية مهارات الخرائط) "2003(خالد ، عمران •
  15/6/2009" اإلعدادية

htm تنمية مهارات الخرائط، والقدرة المكانية \ : file // H 

أثر استخدام الوسائط المتعددة في تدريس الهندسة على تنميـة  ) "2006(إبراهيم ، عطية •
، وأثر استخدام الوسائط المتعددة في تدريس الهندسـة ، مهارات حل المشكالت الهندسية

 .3/12/2009" على تنمية مهارات حل المشكالت اإلعدادية
vbl.alwazer.com/t20277.html 

بوصفها وسـيلة تعليميـة   ، مهارة قراءة الصور لدى األطفال) "2007(إسماعيل ، لفراا •
  .3/12/2009" دراسة ميدانية

www.scribd.com /doc//069963117 
، العالقة بين التصور البصري المكـاني فـي الرياضـيات   ) "2008(عوض ، المالكي •

 " وطالبات الصف الثاني المتوسط بمدينة مكـة المكرمـة  ، دى طالبوالمهارة الفنية ل

3/12/2009  
vbl والمهارة الفنية، العالقة بين التصور البصري المكاني في الرياضيات  \ : file: // H 

لـدى  ، برنامج مقترح في الرياضيات لتنمية التفكير البصـري ) "2001(مديحة ، محمد •
  .25/12/2009" يةالطالب األصم في المرحلة االبتدائ

www.alajman.net /vb/ printthread.php? t=28921 
برنامج مقترح في الدراسات االجتمعية لتنمية مهارات الخرائط ): "2003(مجدي ، كامل •

 .1/6/2009" والقدرة المكانية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
Drkaledomran. Blogsote.com/ 1/6/2009/ bgog- post- 9214.html 

لدى طلبة المرحلة ، عالقة القدرة المكانية بالتحصيل الرياضي") 2007(حسين ، ناصر •

 .1/6/2009" األساسية
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htm القدرات العقلية/ عالقة القدرة المكانية بالتحصيل الرياضي\: file: //H 

نية بقدرة الفهـم اللفظـي عنـد    عالقة اضطرابات القدرة المكا) "2005(بلخيري ، وفاء •
 .7/12/2009" األطفال المصابين باإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي

www.startimesz.com/f.aspx?t=19756003 
سـطينيين  مستوى القدرة المكانية نمط تطورها لدى الطالب الفل): "2007( نهى، يعقوب •

  .7/12/2009، "بين الصفوف السابع والتاسع والحادي عشر
Home. Bir2et- edu/ Library/ uploaded-thesis-files/ QA 278.2../abstract-
ar-pdf 

  .وراثيات القدرات المعرفية •
www.joblah.com\modules/news 
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7/12/2009 
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  " 1" ملحق رقم 
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  " 2" ملحق رقم 
  بسم ا الرمحن الرحيم

  

  غزة -الجامعة اإلسالمية

  الدراسات العليا

  وطرق تدريس، مناهج

  

  

  

  حتكيم اختبار القدرة املكانية للصف السادس األساسي: املوضوع
  

  حفظه اهللا    / ............................................. الدكتور

  
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  

، ى تحكيم اختبار القـدرة المكانيـة  تتشرف الباحثة سهيلة سليمان أبو مصطفى بدعوة سيادتكم إل
والتحصـيل فـي   ، العالقة بين القدرة المكانيةوالذي يعد أداة لرسالة الماجستير المسجلة بعنوان 

  .بمدارس وكالة الغوث، الرياضيات لدى طلبة الصف السادس األساسي

  

  :لذا يرجى من سيادتكم التكرم باالطالع من حيث
  .واإلضافة، الحذف - 1
 ار القدرة المكانية؟هل يقيس االختب - 2

 هل األشكال مالئمة لمستوى الطلبة؟ - 3
  
  

  وشكراً
  
  

  /الباحثة
  سهيلة سليمان أبو مصطفى
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  " 3" ملحق رقم 

  قائمة بأسماء المحكمين الختبار القدرة المكانية

  )دوران البطاقات: التوجيه المكاني(

  
  رئيس قسم المناهج بالجامعة اإلسالمية محمد أبو شقير. د. أ   -1

  فتحية اللولو. د. أ   -2
مدير برنامج تطوير الجوانب العمليـة بكليـة

  التربية بالجامعة اإلسالمية

  مساعد عميد كلية التربية بجامعة األقصى خالد السر. د   -3

  عضو هيئة التدريس بجامعة األقصى منير الشيخ أحمد. د   -4

  عضو هيئة التدريس بجامعة األقصى نائلة الخزندار. د   -5

  يحيى ماضي. د   -6
ف الرياضيات بمدارس وكالـة الغـوثمشر

  بمنطقة خانيونس

  أستاذ مشارك بكلية التربية بجامعة األقصى محمود األستاذ. د   -7

  رحمة عودة. د   -8
دكتوراه بالمناهج وطرق تدريس الرياضـيات

  بمركز القطان
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  " 4" ملحق رقم 
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  " 5" ملحق رقم 
  اختبار القدرة املكانية قبل التحكيم
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  "6"ملحق رقم  
  اختبار القدرة املكانية

  )دوران البطاقات: التوجيه املكاني(
  

  : ...........................................................االسم -1

 : ....................الصف -2

 أنثى  -ب        ذكر -أ: الجنس -3

 : ....................الدرجة -4

  
  

  :ة/ عزيزي الطالب
لكن قبـل  ، لمعرفة مدى امتالكك للقدرة المكانية، سؤاالً) 60(ر مكون من بين يديك اختبا  

  :إتباع التعليمات التالية بدقة منك يرجى، أن تبدأ اإلجابة
  .كتابة المعلومات المتعلقة بك بوضوح - 1
هذا االختبار يتكون من مجموعة من األشكال أحدهما إلى اليمين من الخط العمودي في  - 2

موضوع كل منها  ،خمسة أشكال إلى اليسار من الخط العموديو ،بطاقة على شكل مثلث
) يطـابق (أي من األشكال الخمسة يتفق  ي/ وعليك أن تقرر، في بطاقة على شكل مربع

إذا كان هذا الشكل يتفـق مـع    ،)نعم(بجوار كلمة ) ×(وضع عالمة  ،الشكل إلى اليمين
هذا الشكل ال يتفق مع الشـكل  إذا كان ) ال(بجوار كلمة ) ×(وعالمة ، الشكل إلى اليمين

 .إلى اليمين

 .ال تبدأ اإلجابة قبل أن يؤذن لك بذلك - 3

 .دقيقة) 30(زمن االختبار هو  - 4

 .رعة مع عدم إغفال عامل الدقةاعمل بس - 5
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Abstract  
 

The spatial ability received a prominent place in the eyes of researchers as 

a result of the rapid search for mechanisms in order to develop the skills of 

scientific thinking and methods and to widen the methods of solving 

problems facing the individual. 

Therefore, the study aims to reveal the relationship between the spatial 

ability and the achievement of sixth-grade students in mathematics, to 

identify the impact of sex variable, and to identify the diversity among 

students of high and low spatial abilities. 

The sample of the study consists of 6 classes from the students of the sixth 

grade with a number of 228 students distributed to three female classes and 

three male classes. The tool of the study was the spatial orientation test -

Card Rotation- prepared by the researcher depending on the test of Whitley 

After applying the test to the members of the sample and grading them, 

Pearson correlation coefficient was calculated between the students’ scores 

in the spatial ability test and their scores in math. Surprisingly, a positive 

correlation with statistical significance between achievement in 

mathematics and spatial ability of the students was found. 

The study also reveals that male students possess high spatial abilities than 

female students when applying the one way analysis of variance between 

the scores of both males and females. 

Moreover, it was found that high achievers have high spatial abilities 

compared to their peers of average and low achievement.  

Finally, a number of recommendations have been emerged from the study. 

Above all, it is important to focus on spatial ability in teaching and 

contribute to further studies about spatial ability and ways to improve it. 
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