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 .اهدي هذا البحث

 

 

 



 ب  

 تقديرشكر و

 ﴿ربو أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه  على والدي
 ١٩:                   النمل                      ﴾أدخلني برحمتك في عبادك الصالحينو

      
         .أخيرا، فان الحمد هللا أوال و هذا البحثبإنجازوفقني  علي و بعد أن من اهللا 
 أو إياهذي أعطاني ألستاذي الفاضل الدكتور فطين مسعد جزيل شكري لغامر العلم النافع الو

دعمه لي طيلة  و،تفاصيل على متابعة أدق التحملهزودني بأدوات الحصول عليه، ولصبره و
 . هذا البحثإعدادأثناء  ودراستيسنين 
 التفضلماهر حشوة على . و د صالح ياسين.د ين الفاضلوافر شكري أقدمه لألستاذين و    

 دراستي أثناء لجميع من علموني ، كما أتقدم بجزيل الشكربالموافقة على مناقشة رسالتي
أبو لبدة لما قدمه لي من معرفة عثمان .د و لدعمهماهر حشوة.داجنس حنانيا و. دخاصةو

ستاذين لألوخولة الشخشير .د وفتحية نصرو.دأحمد فهيم جبر و. ود تحليل النتائجأثناء وإرشاد
لمساندتهم أقدم شكري لزمالء الدراسة ، ولدعمهم ليمحمد رواشدة الفاضلين موسى الخالدي و

 إعدادالمستمر لي طيلة فترة  هندعمو الدائم نسرين لسؤالهن و فكريةتيا صديقخاصةو
  .الرسالة

 المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث والمدارس الخاصةيري مدل شكركما أتقدم بال   
 لوزارة بالشكر أيضاوأتقدم . حرصهم على تطبيق االختبارل ومعلميها التي أجري فيها البحث

 رؤسائي وزمالئيطولكرم ول وتي رام اهللايالتعليم في مديرمكتب التربية والتعليم والتربية و
 إتمام مما مكنني من مدراء المدارس التي عملت فيها على توفيرهم التسهيالت ليفي العمل و

وكذلك  بكر أبو سالي واألخت عزمي شنارة األخ القطان وخاصة وأشكر مركزالرسالة، هذه 
 .في دائرة التربية في جامعة بيرزيت على مساعدتهم رحاب شحادة األخت

يل الشكر على جز لزمالئيد وابن عمتي سفيان ولدكتور زهير وابن خالي احملخالي ا و    
مي التي ساندتني وتساندني ألو  البيانات،وإدخالمساعدتي في تطبيق وتصحيح االختبار 

سها وهبة  مها ووأخوتيواتي أخأخي عبد الفتاح وألبي رحمه اهللا الذي منحني الثقة بنفسي وو
 ورفيقاتي سوزان وصبا والى كل من ، ولصديقاتيمساندتهمعمهم و على دأميروليث و

 .وافر امتنانيدعمني وساعدني جزيل شكري و
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 الخالصة

كل        ة بش ي الهندس ام وف كل ع يات بش ي الرياض يل ف ع التحص ة م درة المكاني رتبط الق       ت

احثين، وأصبح من الضروري   ن الب د م دد متزاي ام ع ا محط اهتم ذي جعله ر ال خاص، األم

رق لتنميت    ن ط طينيين والبحث ع دى الطالب الفلس تواها ل خيص مس اتش ذه  . ه دفت ه د ه وق

ي   ا وه ة ومكوناته درة المكاني توى الق ة مس ة لمعرف ّور : الدراس اني، والتص اإلدراك المك

ابع والتاسع والحادي                 المكاني، التوجيه المكاني ونمط تطورها لدى الطالب في الصفوف الس

 .عشر

ابع و التاسع و                ١٤٦٢     تكّونت عينة الدراسة من      ة من الصفوف الس الحادي   طالبا و طالب

ع                   عشر في محافظة رام اهللا ، و هي عّينة طبقية عشوائية روعي في اختيارها السلطة التي تتب

 .لها المدرسة

اختبار مقارنة األرقام، واختبار الصور  :     اشتملت أدوات الدراسة على سبعة اختبارات هي 

ار مقا      اني، واختب اس اإلدراك المك ة لقي ور المخفّي ار الص ة، واختب ات،  المتطابق ة المكعب رن

ّور           ار تط ة، واختب ّي الورق ار ط اني، واختب ه المك اس التوجي ات لقي دوير البطاق ار ت واختب

 .السطوح لقياس مستوى التصّور المكاني

 : هيإلجابة على خمسة أسئلةل هذه الدراسةسعت الباحثة من خالل    

اإلدراك المكاني، التصور المكاني، و:   ومكوناتها القدرة المكانية كل منما هو مستوى -١

 ؟ر لدى طالب الصفوف السابع والتاسع والحادي عشالتوجيه المكانيو



 ي  

، واإلدراك المكاني، والتصور  المكانية كل من القدرةق في مستوىووجد فرتهل  -٢

عزى إلى تالحادي عشر  طالب الصفوف السابع والتاسع وبينالتوجيه المكاني المكاني، و

 ؟مستوى الصف

المكاني، والتصور اإلدراك ، و المكانية كل من القدرةستوىق في مووجد فرتهل  -٣

الحادي  الصفوف السابع والتاسع و في كل منطالبال التوجيه المكاني بين و،المكاني

  إلى الجنس؟عشر تعزى

، واإلدراك المكاني، والتصور  المكانيةكل من القدرةق في مستوى ووجد فرتهل  -٤

عزى تالحادي عشر لصفوف السابع والتاسع و اث فياإلنا التوجيه المكاني بين و،المكاني

 ؟إلى مستوى الصف

، واإلدراك المكاني، والتصور  المكانية كل من القدرةق في مستوىووجد فرتهل  -٥

عزى تالحادي عشر  السابع والتاسع والصفوفالذكور في  التوجيه المكاني بينالمكاني، و

 ؟إلى مستوى الصف

اين األحادي           و  آما وضعت ست عشرة فرضية             ل التب د استخدم تحلي ع       ق  في فحص جمي

و قد تبّين أن مستوى القدرة المكانية ومكّوناتها لدى الصفين السابع والتاسع أعلى              . الفرضيات

ة                    من الصف الحادي عشر مما قد يعني وجود أثر للتدريب من خالل الكتب الدراسية في تنمي

كانية تتطّور عند اإلناث بعكس الذآور، وأن ال        مستوى القدرة المكانية، آما وجد أن القدرة الم       

ذآور في الصف التاسع،                         ى ال اث عل ا تفّوقت اإلن ابع بينم فروق بين الجنسين في الصف الس

 .وتفّوق الذآور على اإلناث في الصف الحادي عشر

دريس                      ر ت د من األبحاث لتقصي أث     و بناًء على هذه النتائج،  أوصت الباحثة بإجراء المزي
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ة في آتب الرياضيات                     القد ذه الغاي رة المكانية بشكٍل مباشٍر للطالب في وحدات تخَصص له

 .المدرسية على مستوى القدرة المكانية لديهم وعلى تحصيلهم في الرياضيات
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        Spatial Ability is correlated in general with achievement in 

mathematics, particularly with geometry. This made it at the core of 

interest for many researchers. Thus assessing students’ spatial ability and 

seeking methods of developing it became extremely important. 

       The aim of this study has, therefore, been to measure the level of 

spatial ability and its components: spatial perception, spatial 
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visualization, spatial orientation and its development trend through 

seventh, ninth and eleventh grades.  

     A stratified sample consisted of ٧٠٦ female and ٧٥٥ male students 

randomly selected from ٧th, ٩th and ١١th grades in three types of schools 

in RamAllah district: governmental schools, UNRWA schools and 

private schools. 

    Seven tests were included in this study, three of which were used to 

measure spatial perception level: number comparison test, identical 

pictures test and hidden figures test. Two tests were used to measure 

spatial visualization: paper folding test and surface development test. 

The remaining tests were used to measure spatial orientation: cube 

comparison test and card rotation test.  

               Five questions were proposed for this study: 

١. What is the spatial ability level of ٧th, ٩th and ١١th graders? 

٢. Are there any differences in spatial ability level, spatial perception 

level, spatial visualization level, spatial orientation level between 

٧th, ٩th and ١١th graders attributed to class level? 

٣. Are there any differences in spatial ability level, spatial perception 

level, and spatial visualization level, spatial orientation level 

between students in each of ٧th, ٩th and ١١th grades attributed to 
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gender? 

٤. Are there any differences in spatial ability level, spatial perception 

level, and spatial visualization level, spatial orientation level 

between ٧th, ٩th and ١١th female graders attributed to class level? 

٥. Are there any differences in spatial ability level, spatial perception 

level, spatial visualization level, and spatial orientation level 

between ٧th, ٩th and ١١th male graders attributed to class level? 

     To answer these questions sixteen hypotheses were proposed and 

One-way analysis of variance was used to test all the hypotheses. The 

findings have statistically indicated significant differences in students’ 

spatial ability and its components levels between seventh, ninth and 

eleventh grades in favor of both seventh and ninth grades. Moreover, 

statistically significant differences in favor of females in spatial ability 

and its components were found in ninth grade and in favor of males in 

eleventh grade, however no statistically significant differences between 

males and females were found in seventh grade.  

      In addition, statistically significant differences in spatial ability and 

both spatial perception and spatial visualization levels were found 

between ninth and eleventh graders female students in favor of ninth 

grade , and between eleventh and seventh grade favoring seventh grade. 
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But the only found statistically significant differences between seventh 

and ninth graders female students were in spatial visualization in favor 

of ninth female graders. Meanwhile, no statistically significant 

differences between seventh, ninth and eleventh male graders in spatial 

ability and its components levels were found.  

      Based on these findings, examining the effect of including spatial 

ability training units in mathematics curriculum on both students’ spatial 

ability level and mathematics achievement is highly recommended.  
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 الفصل األول

 أهميتهامشكلة الدراسة و 

 

 المقدمة و اإلطار النظري

ا كبيـرا فـي األدب التربـوي    هي إحدى القدرات العقلية حيزو تحتل القدرة المكانية      

القدرة على تعرف جسم بصورة بصرية        "  هي القدرة المكانية  و  بتعليم الرياضيات،  قالمتعل

سترجاع  صورة عقليا وإجـراء تحـويالت عليهـا،          وإجراء تحويالت عليه، والقدرة على ا     

قد سعى الباحثون فـي     و. (١٩٨٣,Gardner)"والقدرة على إجراء مخطط لمعلومات بصريا     

بنـاء   و علم النفس والتربية للكشف عن ماهية هذه القدرة، ومعرفة دورها في عملية الـتعلم             

ـ   . المعرفة بشكل عام، والمعرفة الرياضية بشكل خاص       أجراهـا  اث التـي    وقد كانت األبح

Galton   ،تبعتها األبحاث التـي أجراهـا   في أواخر القرن التاسع عشر بداية هذا االهتمام 

وغيرهم في أوائل القرن العشـرين وذلـك    Thurston   ثيرستونو Spearman سبيرمان

باستخدام التحليل العاملي وهي طريقة إحصائية لعزل هذه القدرة كإحدى مكونـات الـذكاء              

لهذا العامـل بتعلـيم     ثيرستون  وسبيرمان  وعلى الرغم من عدم ربط      .  القدرة العامة  العام أو 

الرياضيات، إال أنهم تركوا إرثا ال يستهان به من االختبارات والمهمات التي تستدعي القدرة              

باإلضافة . المكانية، إضافة إلى التصنيفات التي وضعوها لباقي القدرات العقلية والعالقة بينها          

م تركوا الوعي واإليحاء بأنه إذا كانت هذه القدرات تكون القدرة العامة فانه من غير               إلى أنه 



 ٢

ه االنتبـاه   دون تطوير القدرات المكونة له، مما يوج      ) الذكاء العام (المجدي أن نقوم بتطوير     

 .(١٩٨٩ ,Bishop)إلى القدرات التي تستلزم تعلم الرياضيات والحاجة المستمرة لتنميتها 

بعد ذلك فقد أجرى علماء النفس التطوري الكثير من األبحاث حول القدرة المكانيـة،                    و

أهمها تلك التي كشفت أن الفهم المكاني الكامل للطفل يتطور في ثـالث مجموعـات مـن                 

العالقات الطبولوجيـة، والعالقـات     : المهارات ذات العالقة فيما بينها والتي ترتبط بكل من        

وبهذا فإنهم يمدوننا بمعرفـة     . (١٩٦٧,Piaget&Inhelder)القليدية  االسقاطية، والعالقات ا  

 .ماذا يجب أن نتوقع من الطفل في عمر ما أن يتعلم وفي أي مرحلة هو

اهتم الباحثون من علماء النفس بالقدرة المكانية أو التصور المكاني وهو عمـل             بينما       و

 غاية بحد ذاتها، إال أن الباحثين في        على اعتبارها ) دون استخدام قلم وورقة     ( صورة ذهنية   

سعوا لمعرفة مقدرة الطالب على رسم مخطط مالئم بـالقلم          اهتموا و مجال تعليم الرياضيات    

والورقة أو حتى باستخدام الكمبيوتر لتمثيل مفهوم رياضي أو مسألة رياضية، ومقدرته على             

ففـي  . في حل المشـكلة   استخدام هذا المخطط للوصول للفهم أو استخدامه كوسيلة مساعدة          

تعليم الرياضيات التصور ليس غاية بل وسيلة للوصول للفهم ووسيلة مسـاعدة فـي حـل                

المشكالت، فنحن ال نتحدث عن تصور المخطط بل عـن تصـور المفهـوم الرياضـي أو                 

فتصور المخطط يعني ببساطة بناء صورة عقلية للمخطط ولكن تصور          ). المسألة( المشكلة  

ــألة أو المفهــ  ــورة    المس ــط أو ص ــالل مخط ــن خ ــألة م ــم المس ــي فه وم يعن

  . (١٩٩١,Zimmemann&Cunningham)عقلية



 ٣

  

      وحيث أن فهم طبيعة وتطور وإلى أي مدى يمكن أن يصل تفكير الطالب الرياضـي               

ــيات     ــيم الرياضـ ــال تعلـ ــي مجـ ــاحثين فـ ــي للبـ ــدف أساسـ ــو هـ هـ

)(Arnoff,Battista,Borrow&Clements,بعد ذلك  كشفت     فقد أجريت أبحاث       ١٩٩٨

 عن الدور الكبير الذي تلعبه القدرة المكانية في تعلم الرياضيات 

 (Frostig & Horne, ١٩٦٤; Hoffer, ١٩٧٧; Bishop, ١٩٨٣ ;١٩٨٠; 

Mitchelmore, ١٩٨٠; Clements, ١٩٨١; Presmeg & Bergsten, ١٩٩٥; Lean 

& Clements, ١٩٨١; Battista, Wheatley & Talsma, ١٩٨٢; Fennema & 

Tartre, ١٩٨٥; Presmeg, ١٩٨٦; Del Grande, ١٩٨٧; Zimmerman & 

Cunningham, ١٩٩١; Brown & Presmeg, ١٩٩٣;  McClain & Cobb, ١٩٩٦; 

 (١٩٩١ ,Dreyfus    فقد كتب  على  للحث بالنسبة الكثير عن قيمة القدرة المكانية خلق

         مـن فـروع الرياضـيات   تصور عام وحدسـي والمسـاعدة علـى الفهـم فـي الكثيـر             

)Bishop, ١٩٨٩ Fischbein&Usiskin,وذلك الن القدرة المكانيـة مرتبطـة   ،);١٩٨٧ 

منطقيا بالرياضيات فقد دلت نتائج الكثير من الدراسات على وجود ارتباط عال بين التصور              

  ٠,٦ إلـى  ٠,٣المكاني والتحصيل فـي الرياضـيات بمعامـل ارتبـاط  يتـراوح بـين                

)Fennema&Tartre,كما أن وجود قدرة مكانية عالية يعتبر متطلـب سـابق           ).    ١٩٨٥



 ٤

للنجاح في الرياضيات المتقدمة وفي المساقات التكنولوجية،  وذلك الن معظم أنماط التفكيـر    

  . (١٩٦٤,Smith)المستخدمة في الرياضيات المتقدمة مكانية   بطبيعتها 

       

طان بين القدرة المكانية والتفكير العلمي بشـكل عـام                  وهناك نوعان من القدرة يرب    

 :وهما

 في األشكال و الصور والتـي تسـتلزم معرفـة           contentالقدرة على تفسير المحتوى      .١

بالرموز البصرية وبمفردات اللغة المكانية المستخدمة فـي هـذه األشـكال الهندسـية              

ت متضـمنة فـي     والرسومات البيانية والخرائط والمخططات، فمثـل هـذه المعلومـا         

فهي القدرة علـى    . الرياضيات ووجود هذه القدرة يمكّن الشخص من قراءتها وتفسيرها        

 . وتتأثر تبعا لهذا بشكل المادة المقدمةcontext في السياق  contentفهم المحتوى

 القدرة على المعالجة البصرية أي إدراك األشكال والتعامل مع صورها عقليا وتحويـل              .٢

رجاعها بصورة عقلية في حال غيابها، وترجمة العالقات المجردة         صورة ألخرى، واست  

 مشـكلة مـا   لحل) صورة(، مثل رسم مخطط (١٩٨٣ ,Bishop)إلى معلومات بصرية

 ).الصورة(وربط عناصر المشكلة في هذا المخطط 

            وتعزى العالقة بين القدرة المكانية والتحصيل فـي الرياضـيات إلـى طبيعـة              

مكانية وعددية وجبرية ومنطقية وحدسـية      : التي تتكون من عدة عناصر وبنى     الرياضيات و 

وترتبط هذه العناصر بجوانب مختلفة من الوعي، والتركيز على احدها دون           . وغير حدسية 



 ٥

  فدراسة الهندسة في .(١٩٩١ ,Zimmermmann&Cunningham)بالتوازن اآلخر يخل 

العالقات والتحـويالت التـي تجـرى عليهـا      المدرسة مثال تعني دراسة األشكال المكانية و      

. وترجمتها إلى سياق رياضي، باإلضافة إلى دراسة بنى المسلمات الرياضية المنشاة لتمثيلها           

مجموعة من  "فالهندسة المدرسية بهذه الصورة ترتبط بقوة مع االستدالل المكاني والذي هو            

انية والعالقات بينها والتحـويالت     العمليات الذهنية التي يتم عن طريقها تمثيل األشكال المك        

  .(١٩٩٢,Clements&Battista)" عليها للتعامل معها 

       وتوازي أهمية القدرة المكانية في دراسة السياقات العددية أهميتها في دراسة السياقات            

فالعمليات الحسابية مثل الجمـع والضـرب       : واألنماط الهندسية فلألعداد أنماط مكانية أيضا     

مثيلها بصريا على خط األعداد، ويمكن تعلّم الكثير من المفاهيم الرياضية من خـالل              يمكن ت 

 .المحاور اإلحداثية، كما أن الكسور والعمليات عليها تتضح من خالل األشكال و الصور

   ثالثة أرباع ل يمثلكسرتمثيل بصري ): ١-١( شكل            
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 فـالتغير فـي      لمنحنى االقتران   وعند التفكير باالقترانات بشكل ديناميكي تنشا صور ذهنية       

وبناء العالقات الرياضية بشكل    .  منحنىالمتغير يؤدي إلى تغير في آخر وهكذا يتغير شكل          

 . (١٩٩٠ ,Wheatley)لعالقات عام يتضمن بناء صور ذهنية للعناصر التي ترتبط بهذه ا

ـ  ــدرة المك ــا للق ــرا لم ـ         ونظ ـ  ـانية م ـ ة فق ـن أهمي ـ د أوص ــ ى ــ

 ةــدة األمريكيــات المتحــي الواليـات فــي لمعلمي الرياضيــس الوطنـالمجل

  National Council for Teachers of Mathematics (NCTM)   بـان البـرامج 

ة وحتى الصف الثاني عشر يجب أن تكسب الطالب من خـالل  التعليمية من مرحلة الروض  

 : المحتوى الهندسي القدرة على

تحديد المواقع ووصف العالقات المكانية باستخدام الهندسة اإلحداثية وأنظمـة التمثيـل             •

 .األخرى

 .استخدام التصور المكاني، واالستدالل المكاني والنماذج الهندسية في حل المشكالت •

 أن الهندسة والحس المكاني مكونان هامان لتعلم الرياضيات، ألنهـا تمـدنا              وذلك باعتبار 

بأدوات لوصف وتفسير البيئة المادية التي نعيش فيها، كما يمكن أن تشكل أدوات لدراسـة               

كما أوصى أيضا بتنمية تصـور      . المواضيع األخرى غير الهندسة في الرياضيات والعلوم      

بعاد، فعلى سبيل المثال ورد أن الطالب في الصـفوف          الطالب المكاني في بعدين وثالثة أ     

مثـل  " يجب أن يتعرضوا لتمثيالت األشكال فـي ثالثـة أبعـاد          " من الثالث إلى الخامس     
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التعرض لمنظور الجسم من زوايا مختلفة و جهات مختلفة، كما يجـب إطالعهـم علـى                

 .(٢٠٠٠,NCTM)مخططات لبنايات لتنمية حسهم المكاني 

       

ي سنغافورة، هناك اهتمام كبير بالتفكير المكاني في مناهج الرياضيات، تلك المناهج             وف     

التي تهدف بالدرجة األولى إلى إكساب الطالب القدرة على حل المشـكالت، ففـي منهـاج                

 خاص بالعالقـات    topicالرياضيات في الصفوف من األول وحتى السادس افرد موضوع          

ومن الجدير بالذكر أن الطـالب      .  (٢٠٠٠,Seng&Chan) المكانية في بعدين وثالثة أبعاد    

 ٤٧في سنغافورة من الصفين الرابع والثامن قد حصلوا على المرتبة األولى من بين طالب               

حيث كـان  . ٢٠٠٣ عام TIMSS دولة من دول العالم في الرياضيات والعلوم في امتحان  

 وبعض الـدول    إفريقيايالند وجنوب   من بين الدول المشاركة الواليات المتحدة وبريطانيا وتا       

 .العربية مثل فلسطين واألردن والسعودية

 

 القدرة المكانية

 Frames of Mindالقدرة المكانية في كتابه    (١٩٨٣ ,Gardner)عرف غاردنر          

القدرة على تعرف جسم بصورة بصرية وإجراء تحويالت عليـه، والقـدرة علـى               "  بأنها

 وإجراء تحويالت عليها، والقدرة على إجراء مخطـط لمعلومـات           استرجاع  صورة عقل   

القدرة على التعرف على جسم بصورة بصـرية         :   تتمثل باألمور التالية   هاحدد بأن و. "بصريا

يا
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على استرجاع صورة عقليا وإجراء تحويالت عليها،        وإجراء تحويالت عليه عقليا، والقدرة    

وتعـرف المهـارات المكانيـة بأنهـا       .ت بصرياوالقدرة على إنشاء مخطط لتمثيل معلوما

                المهارات العقلية المتعلقة بفهم العالقات والتعامل معها وإعادة تنظيمها أو تفسيرها بصـريا             

) (Tartre,ائيـاء الفضـا اإلنشـأم.  ١٩٩٠)ـ ) يـالمكان ـ ـفيع ـ ـرف بأن ات ـه العملي

ــ ــوذج ـالعقلي ــيم أو نم ــاء تنظ ــة إلنش ــ أو يء لش ــن األشــ ـمجم ياء ـوعة م

(Arnoff,Battista,Borrow&Clements,١٩٩٨). 

اإلدراك المكاني، والتصور المكـاني،      :مكونات هن        و تتضمن القدرة المكانية ثالث      

 .والتوجيه المكاني

   ويقصد به القدرة علـى إدراك األنمـاط    (spatial perception)اإلدراك المكاني -١ 

ولإلدراك المكاني عاملين أوالهمـا السـرعة        ،بعضب بعضهاقارنتها  واألجسام واألشكال وم  

، وثانيهمـا مرونـة     " التعرف على األشكال و الرمـوز      أوسرعة المقارنة   "اإلدراكية وهي   

القدرة على االحتفاظ عقليا بمدرك صوري أو شكل واسترجاعه لعزله عن           "    االحتواء وهو 

 ."صور أخرى

 :هارات هيويتضمن اإلدراك المكاني سبع م 

الثبات واالنتظام البصري وهو االحتفاظ بدوام إدراك الشكل مع التغير فـي أبعـاده أو                •

 .درجة لونه أو موقعه وتمييزه عن أشكال هندسية أخرى



 ٩

إدراك الموقع في الفراغ وهو القدرة على ربط موقع الشـكل بـالفراغ بالنـاظر إليـه                             •

 ).خلف، أمام، فوق، تحت(

 .اليدوي وهو القدرة على تناسق الحركة مع البصر-بصري التوافق ال •

 القدرة على رؤية جسمين أو ثالثة بالنسبة للناظر أو بالنسبة           يإدراك العالقات مكانيا وه    •

 .لبعضها

التمييز البصري وهو القدرة على تحديد الفروق والتشابه بين األشكال وهـي مهـارة ال          •

 .رنة عددين مثاال على التمييز البصريتعتمد على موقع هذه األشكال، وتعتبر مقا

االسترجاع البصري أو الذاكرة البصرية وهو تذكر جسم بصريا بعد غيابه عن النظـر               •

 .أجسام أخرى موجودة أو غير موجودةخصائص ومقارنة خصائصه ب

عالقة الصورة بالمحيط وهو التعرف على شكل من خالل تشخيص عناصره في صورة              •

 .(١٩٩٠ ,Del Grande)مركبة من عدة أشكال 

 

 المكانياإلدراك

 التوجيه
 المكاني

القدرة المكانية

التصور 
المكاني



 ١٠

القدرة على تناول،  لف، دوران "  وهو )Spatial Visualization(المكانيالتصور  -٢

فهـم وأداء  "  كما يعرف أيضـا بأنـه   ).(١٩٧٩ ,McGee" وتحويل صورة شكل بصريا

ن المـرء قـادرا     ولفعل ذلك يجب أن يكو    ". حركات تخيلية لألجسام في بعدين وثالثة أبعاد      

صـورة  " هذا التصور مجرد بحيث ال يكون على خلق تصور عقلي للجسم والتعامل معه،  

عقليـا، مثـل     والتعامل مع أجزائه     بل أكثر تجريدا حيث يمكن تقطيع الجسم        " في الرأس 

التعرف على حواف قطعة كرتون مقصوصة بعد طيها لتصبح مجسما ومعرفة كيف ستبدو             

لكن التعامل مع بعض الصور يكون صعبا خاصة إذا         . ها وإعادة فتحها  ورقة بعد طيها وثقب   

كانت غير مرنة للغاية، غامضة أو غير واضحة، أو إذا كانت تحوي تفاصـيل كثيـرة ال                 

تنتمي لها، مثل التعرف على عدد المثلثات الموجودة في صورة ألشكال هندسية رباعيـة              

كن تصورها عقليا وتفحصها و لكـن ال    يم staticصور األشخاص مثال ثابتةف. متداخلة

يمكن إجراء تحويالت عليها فمثال تصور عيني شخص في وجه شخص آخر يتطلب قدرة              

بصرية عالية، وعلى النقيض من ذلك فان الصور الديناميكية يمكن إجراء تحويالت عليها،             

ا مـا   فمثال يمكن أن تنقل صورة لكتاب عقليا إلى مكان آخر مثل حافظة كتب لمعرفـة إذ               

 .كانت تتسع له أم ال

القدرات التـي تسـتدعيها المهمـات المتعـددة      "     ويعرف التصور المكاني أيضا بأنه 

ــكل     ــة بش ــات مقدم ــع بيان ــل م ــمن التعام ــي تتض ــوات، والت ــريالخط           "بص

(Linn&Peterson, ١٩٨٥) .  ومن منظور آخر فالتصور المكاني هو القدرة على تخيـل



 ١١

 ، (١٩٨٣,Bishop)هر بها األشياء المقدمة صـوريا بطريقـة مختلفـة   الكيفية التي ستظ

ويعرف أيضا على أنه قدرة الفرد على إجراء عمليات معقدة متعـددة الخطـوات علـى                

، أو هو القدرات التـي تتضـمن        (٢٠٠٠,Seng&Yeo)) الصورية( المعلومات المكانية   

 . (١٩٩٠,Tartre)االستدالل، وتصنيف الصور وإنشاء عالقات بينها

     ويظهر دور هذه القدرة في الرياضيات عندما تستلزم مهمة ما تدوير شكل ونقله عقليا              

لمقارنته بشكل آخر أو لتحويله لشكل آخر، مثال لتوضيح أن مساحة متـوازي األضـالع               

أي تساوي مساحة المسـتطيل الـذي طولـه         ( تساوي طول قاعدته مضروبا في ارتفاعه       

، سـيكون   )ضالع هذا وعرضه يساوي ارتفاع متوازي األضالع      يساوي قاعدة متوازي األ   

على الطالب قص مثلث قائم من متوازي األضالع وتدويره ونقله عقليا إلى الجهة المقابلة              

 :    (١٩٩٠,Rowan)ليصبح متوازي األضالع مستطيال كما يظهر في الشكل 

                     افؤ تمثيل بصري لعالقة تك): ٢-١(شكل                             

  نقل وتدوير عقلي                                           )٢(                                       

 

   قطع) ١(                                                       لصق   )٣(         

                                                 

                                       

                                                                        



 ١٢

            وبشكل عام فان التصور المكاني يستلزم وجـود ذاكـرة بصـرية قصـيرة المـدى               

visual memory )   Clements,١٩٩٨.( 

 

 وهو معرفة المرء لمكان تواجده وإلـى   )Spatial Orientation( التوجيه المكاني -٣

أين يتجه، أي هو قدرة المرء على فهم وتحديد العالقات بين مواقع األشـياء فـي الفضـاء                  

ــرائط     ــاء خ ــق بن ــن طري ــيا ع ــو شخص ــه ه ــبة لموقع ــة بالنس ــةخاص                        عقلي

mental maps (Clements, ١٩٩٨). 

عن تلـك التـي تتطلـب       المهمات التي تتطلب قدرة على التوجيه المكاني        تختلف   و       

ال  هذه األشـياء و    ألجزاء تقطيعا   أو ال تتطلب نقال عقليا لألشياء     األولى أنالتصور المكاني   

 الشئ بكامله  ولكـن      أو بل تتطلب فقط التعرف على الجسم        أجزائهااستيعاب العالقات بين    

 استيعاب ترتيب األجسام بصريا، وعدم االرتبـاك عنـد          أيضا تضمنو ت ،  من زوايا مختلفة  

والتوجيه المكـاني هـي     . عمل تغيير في التوجيه الذي يمكن أن يقدم به شكل مكانيا وبهذا           

القدرة التي تستدعيها عملية التعرف على مكعب أوجهه معلّمة بعد تدويره، أو التعرف على              

هذا يعني أن التوجيه المكاني       كانت قلب أو تدوير،    العملية التي أجريت على بطاقة ورقية إن      

                    هــو أن يفهــم المــرء التمثــيالت البصــرية أو التغيــر بــين تمثيلــين لــنفس الشــكل 

 )McGee,١٩٧٩    .( 



 ١٣

 اإلنـاث  الباحثين إلى أن مستوى القدرة المكانية عند الذكور أعلى من الكثير منيشير      

(Geary&DeSoto, ٢٠٠١; Ferrini, ١٩٨٧; Maccoby&Jacklin, ١٩٧٤;     

Sherman, ١٩٨٠;    Harris, ١٩٨١ )   

بحث الكثير من العلماء في العوامل التي تؤدي إلى ظهور فروق فردية فـي القـدرة                وقد     

  .(١٩٧٩,McGee)المكانية مثل الوراثة، والبيئة، والهرمونات، والنشاط العقلي والجنس 

ل وجود عوامل بيولوجية تؤدي إلى ظهور هذا الفرق ومن هذه العوامـل              إلى احتما  و يشار 

سيادة الجانب األيسر من الدماغ في التفكير لدى اإلناث، وسيادة الجانب األيمن في التفكيـر               

والجانب األيسر من الدماغ هو الجانب الذي يتحكم باللغة مـن تعبيـر لغـوي      . لدى الذكور 

تيعاب النصوص، والمهارات التتابعية كالعمليات الحسـابية       ولفظ، باإلضافة إلى القراءة واس    

أما الجانب األيمن فهو الجانب الذي يتحكم بالعالقات المكانية واإلبداع          . واالستدالل التحليلي 

 .(١٩٧٨,Wheatley,Mitchell,Franklan&Krauf) وإدراك الوجوه

لفرق في القدرة المكانية بين      يمكن أن يعزى هذا ا             وباإلضافة إلى العوامل البيولوجية   

تتعلـق بمهـام    " ذكورية  "الذكور واإلناث للتنشئة والتعليم، فألعاب األطفال الذكور بمعظمها         

 والتي تعمل على تنمية     (Lego)يدوية تنمي الخيال مثل أدوات أعمال البناء، وقطع التركيب          

فعه إلـى تصـور مواقـع       خيال الطفل الذكر من خالل إنشاء األبنية واألجسام المختلفة، ود         

حتى أن لعب الذكور من األطفـال يتسـم بالحركـة           . أجزاء البناء بالنسبة لبعضها البعض    

  داخل و خارج البيت غالبـا      والديناميكية بحيث أن الطفل الذكر يكتشف العالم الذي يحيط به         



 ١٤

ناسـب  تلعب اإلناث من األطفال بألعاب تت     بينما   .ويتعرض لخبرات مكانية كثيرة   قبل األنثى   

أن تتسم  ) من منظور اجتماعي  ( فهن يلعبن غالبا بالدمى، كما أن األنثى يجب       " أنوثتهن" مع  

مما يؤدي في النهاية إلى حرمانها من الخبرات        " الصبيان" بالهدوء وان ال تتحرك كثيرا مثل       

الحياتية المكانية التي يتعرض لها الطفل الذكر وبالتالي ال تحصل على فرصة تدريب مكاني              

 تمتلك اإلناث من األطفال قدرات لغوية المقابلب.  (١٩٧٤,Maccoby&Jacklin)كفرصته 

أعلى من الذكور،  مما يمكنهن من الحصول على حاجاتهن باستخدام التعبير اللغـوي دون               

 . الحاجة إلى الحركة

           وبالرغم من تفوق الذكور على اإلناث من حيث مستوى القدرة المكانية إال أنهـن             

                   يملــن إلــى اســتخدامها فــي المهــام الرياضــية أكثــر مــن الــذكور ممــا أدى إلــى

 ;٢٠٠١,Casey,Nuttal&Pezaris)بينهما في التحصيل فـي الرياضـيات   ظهور فروق

Fennema&Tartre,١٩٨٥(   

 اتـ فقد ظهر في الكثير من الدراسات أن أداء اإلناث أدنى من أداء الذكور في المهم   

 ;١٩٨٨ ,Ben-Chaim, Lppan&Houang) لالرياضية التي تقتضي التعامل مع األشكا

Halpern,ور إيضاحيةــكالت التي لم ترافقها صـة في حل المشــ، وبخاص(١٩٨٦ 

(Sherman,١٩٦٧).  

       وفي نفس السياق فقد وجد أن القدرة المكانية ترتبط بالتحصيل عند اإلناث أكثر من              

، ووجد أيضـا أن أداء الـذكور        (١٩٩٥,Casey,Nuttal,Pezaris&Benbow)الذكور  



 ١٥

ذوي القدرة المكانية المتدنية كان أفضل من أداء اإلناث ذوات القدرة المكانية المتدنية فـي               

حل المشكالت، وذلك الن الطالب الذكور استخدموا قدراتهم اللفظية في حل المشكلة أكثر             

                                   .  (١٩٩٠,Tartre)من اإلناث 

 

 مشكلة الدراسة

تشير الكثير من الدراسات إلى وجود ضعف في التحصيل فـي الرياضـيات لـدى                    

وقد ظهر هـذا الضـعف لـدى الطـالب          . الطالب في كافة المواضيع وخاصة الهندسة     

 الفلسطينيين من خالل نتائج دراسات أجرتها وزارة التربية والتعلـيم الفلسـطينية لقيـاس             

مستوى التحصيل في الرياضيات، إحدى هذه الدراسات أجريت على طلبة الصف الرابـع             

، كما أجريت دراسـة     ١٩٩٩-١٩٩٨والثانية على طلبة الصف العاشر في العام الدراسي         

 .٢٠٠٠-١٩٩٩أخرى على طلبة الصف الثامن في العام الدراسي

قدرة المكانية وتحصيل الطالب    أثبتت األبحاث التربوية وجود ارتباط عال بين ال        وقد      

في الرياضيات بشكل عام وفي الهندسة بشكل خاص، ووجد ارتباط بين القـدرة المكانيـة               

، األمر الذي يشكل دافعـا      )١٩٩٦عفونة،( وتحصيل الطالب الفلسطينيين في الرياضيات      

 للبحث عن مدى توفر هذه القدرة  لدى الطالب الفلسطينيين لما لها من دور متوقـع فـي                 

مستوى تحصيلهم في الرياضيات بشكل عام والهندسة بشكل خاص، ونمط تطورها لـديهم             

وذلك لتشخيص مالءمة الظروف التعليمية التي تحيط بالطلبة الفلسـطينيين لرعايـة هـذه              



 ١٦

لذا فان مشكلة هذه    . القدرة وتنميتها، ولمعرفة ما إذا كانت هناك فروق بين الذكور واإلناث          

جة إلى الكشف عن مدى وجود وتطور القدرة المكانية لدى طـالب            الدراسة تظهر في الحا   

الصفوف السابع والتاسع والحادي عشر والكشف عن الفروق الفردية بين الذكور واإلنـاث    

 .في مستوى امتالك هذه القدرة

 

 أهداف الدراسة

:  تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى القدرة المكانية لدى طالب الصـفوف                  

ابع والتاسع والحادي عشر ونمط تطورها لديهم،  كما تهدف إلى الكشف عـن وجـود                الس

 .فروق بين الذكور واإلناث في مستوى القدرة المكانية في الصفوف المذكورة

 

 :أسئلة الدراسة

التصور المكاني، واإلدراك المكاني،    :  ما هو مستوى كل من القدرة المكانية ومكوناتها        -١

 ى طالب الصفوف السابع والتاسع والحادي عشر؟والتوجيه المكاني لد

هل توجد فروق في مستوى كل من القدرة المكانيـة، واإلدراك المكـاني، والتصـور                -٢

المكاني، والتوجيه المكاني بين طالب الصفوف السابع والتاسع والحادي عشر تعزى إلـى             

 مستوى الصف؟



 ١٧

 المكـاني، والتصـور     هل توجد فروق في مستوى كل من القدرة المكانيـة، واإلدراك           -٣

المكاني، والتوجيه المكاني بين الطالب في كل من الصفوف السابع والتاسع والحادي عشر             

 تعزى إلى الجنس؟

هل توجد فروق في مستوى كل من القدرة المكانيـة، واإلدراك المكـاني، والتصـور                -٤

شر تعـزى   المكاني، والتوجيه المكاني بين اإلناث في الصفوف السابع والتاسع والحادي ع          

 إلى مستوى الصف؟

هل توجد فروق في مستوى كل من القدرة المكانيـة، واإلدراك المكـاني، والتصـور                -٥

المكاني، والتوجيه المكاني بين الذكور في الصفوف السابع والتاسع والحادي عشر تعـزى             

 إلى مستوى الصف؟

 

 :فرضيات الدراسة

صف السابع والتاسع والحـادي     ال توجد فروق في مستوى القدرة المكانية بين طالب ال          -١

 .تعزى إلى مستوى الصف) α ≥ ٠,٠٥(عشر على مستوى الداللة 

ال توجد فروق في مستوى اإلدراك المكاني بين طالب الصف السابع والتاسع والحادي              -٢

 .تعزى إلى مستوى الصف) α  ≥ ٠,٠٥(عشر على مستوى الداللة 

الصف السابع والتاسع والحادي    ال توجد فروق في مستوى التصور المكاني بين طالب           -٣

 .تعزى إلى مستوى الصف) α  ≥ ٠,٠٥(عشر على مستوى الداللة 



 ١٨

ال توجد فروق في مستوى التوجيه المكاني بين طالب الصف السابع والتاسع والحادي              -٤

 .تعزى إلى مستوى الصف) α  ≥ ٠,٠٥(عشر على مستوى الداللة 

الب كل من الصفوف السابع و التاسع       ال توجد فروق في مستوى القدرة المكانية بين ط         -٥

 .تعزى إلى الجنس) α  ≥ ٠,٠٥(و الحادي عشر   على مستوى الداللة 

ال توجد فروق في مستوى اإلدراك المكاني بين طالب كل من الصفوف السابع والتاسع               -٦

 .تعزى إلى الجنس) α  ≥ ٠,٠٥(والحادي عشر   على مستوى الداللة 

ر المكاني بين طالب كـل مـن الصـفوف السـابع            ال توجد فروق في مستوى التصو      -٧

 .تعزى إلى الجنس) α  ≥ ٠,٠٥(والتاسع والحادي عشر   على مستوى الداللة 

ال توجد فروق في مستوى التوجيه المكاني بين طالب كل من الصفوف السابع والتاسع               -٨

 .تعزى إلى الجنس) α  ≥ ٠,٠٥(والحادي عشر على مستوى الداللة 

مستوى القدرة المكانية بين اإلناث في الصفوف السـابع والتاسـع           ال توجد فروق في      -٩

 .تعزى إلى مستوى الصف) α  ≥ ٠,٠٥(والحادي عشر على مستوى الداللة 

ال توجد فروق في مستوى اإلدراك المكاني بين اإلناث في الصفوف السـابع والتاسـع           -١٠

 .تعزى إلى مستوى الصف) α  ≥ ٠,٠٥(والحادي عشر على مستوى الداللة 

ال توجد فروق في مستوى التصور المكاني بين اإلناث في الصفوف السابع والتاسـع               -١١

 .تعزى إلى مستوى الصف) α  ≥ ٠,٠٥(والحادي عشر على مستوى الداللة 



 ١٩

ال توجد فروق في مستوى التوجيه المكاني بين اإلناث في الصفوف السـابع والتاسـع                -١٢

 .زى إلى مستوى الصفتع) α  ≥ ٠,٠٥(والحادي عشر على مستوى الداللة 

ال توجد فروق في مستوى القدرة المكانية بين الذكور في الصفوف السـابع والتاسـع                -١٣

 .تعزى إلى مستوى الصف) α  ≥ ٠,٠٥(والحادي عشر على مستوى الداللة 

ال توجد فروق في مستوى اإلدراك المكاني بين الذكور في الصفوف السابع والتاسـع               -١٤

 .تعزى إلى مستوى الصف) α  ≥ ٠,٠٥(لة والحادي عشر على مستوى الدال

ال توجد فروق في مستوى التصور المكاني بين الذكور في الصفوف السابع والتاسـع               -١٥

 .تعزى إلى مستوى الصف) α  ≥ ٠,٠٥(والحادي عشر على مستوى الداللة 

ال توجد فروق في مستوى التوجيه المكاني بين الذكور في الصفوف السـابع والتاسـع               -١٦

 .تعزى إلى مستوى الصف) α  ≥ ٠,٠٥(شر على مستوى الداللة والحادي ع

 

 :أهمية الدراسة

          تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تكشف عن مستوى وتطـور إحـدى قـدرات               

الطلبة الفلسطينيين العقلية وهي القدرة المكانية وهي قدرة ذات أهميـة بالغـة فـي الحيـاة                 

لوم بشكل عام مثل العلوم التقنية والتي أخذت حيزا كبيرا في           العملية، وفي تعلم الكثير من الع     

 .                 حياتنا اليومية، والرياضيات بشكل خاص
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وقد جاءت هذه الدراسة مكملة للدراسات التي أجريت على القدرة المكانية حيـث أن                     

سـتوى القـدرة    معظم الدراسات التي أجريت في فلسطين تعلقت بالكشف عن العالقة بين م           

المكانية والتحصيل في الرياضيات ولم تجر دراسات  تحدد هذا المستوى  بعد أو  إن كـان                  

يتطور مع التقدم في مستوى الصف، ومع ما لهذا األمر من أهمية في التخطيط لتنمية هـذه                 

، وبالتالي تنمية قدرتهم علـى تعلـم        (٢٠٠٠,NCTM)القدرة لدى الطالب وفقا لتوصيات      

 . مما سيؤدي إلى رفع مستوى تحصيلهم في الموضوعالرياضيات

 

 :محددات الدراسة

تقتصر هذه الدراسة على عينة من طالب الصفوف السابع والتاسع والحادي عشر فـي               .١

 .محافظة رام اهللا

ترتبط نتائج هذه الدراسة مع طبيعة أدوات القياس التي استخدمت لقياس القدرة المكانيـة         .٢

 .ومكوناتها

 

 :راسةافتراضات الد

 .تفترض الباحثة أن العينة تمثل مجتمع الدراسة .١

 .تفترض الباحثة تجانس الطالب  من المدينة والقرية والمخيم .٢
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 :تعريف المصطلحات

القـدرة  ) مشار إليه في أبـي الـرز      )(١٩٨١(هويتمان    يعرف اليوت و    : القدرة المكانية 

خدمها الفرد في حل أنماط محددة      مجموعة من العمليات العقلية التي يست     " المكانية على أنها    

 ".من المشكالت، وتظهر في استجابته للمهمات التي تتطلب تقدير دوران األجسام

 

هي المهارات العقلية المتعلقة بفهم العالقات والتعامل معهـا وإعـادة           :  المهارات المكانية 

 . ١٩٩٠,Tartre) (تنظيمها أو تفسيرها بصريا 

 

هو العمليات العقلية إلنشاء تنظيم أو نموذج لشئ أو مجموعة          : )المكاني(اإلنشاء الفضائي   

  .١٩٩٨,Arnoff,Battista,Borrow&Clements) (من األشياء 

 

 القدرة على تناول، لف، دوران وتحويل مثير مقـدم علـى           " يعرف بأنه  :التصور المكاني 

شـياء   وأداء حركات تخيلية لأل    فهم"ويعرف أيضا بأنه    ). (١٩٧٩,McGee شكل صورة 

فان التصور المكاني هـو     ) ١٩٨٥,Linn&Peterson(وحسب  . "في بعدين و ثالثة أبعاد    

المتعددة الخطوات ، والتي تتضمن التعامل مـع بيانـات           القدرات التي تستدعيها المهمات   "

 ".مقدمة بشكل مكاني

" 
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 فهـم   أي هـو   يعني معرفة الشخص لموقعه وكيفية التحرك في العـالم،           :التوجيه المكاني 

التعامل مع العالقات بين المواقع المختلفـة فـي الفضـاء، وتحديـدا بالنسـبة لموقـع                 و

 ).١٩٩٨,Clements) (مثل فهم الخرائط(الشخص

 

وهو مجموعة من العمليات الذهنية التي يـتم عـن طريقهـا تمثيـل              :  االستدالل المكاني 

ــا       ــل معه ــا للتعام ــويالت عليه ــا والتح ــات بينه ــة والعالق ــكال المكاني    األش

(Clements&Battista,١٩٩٢).  

 

 وهو تذكر جسم بصريا بعد غيابهـا عـن النظـر    : visual memoryالذاكرة البصرية

 .ومقارنة خصائصها بأخرى موجودة أو غير موجودة

 

 . التعرف على األشكال و الرموزأوسرعة المقارنة   :السرعة اإلدراكية

 

شكل واسترجاعه لعزلـه    ك صوري أو    القدرة على االحتفاظ عقليا بمدر     :مرونة االحتواء 

 .عن صور أخرى

 

 .التغير في مستوى هذه القدرة: تطور القدرة
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 الفصل الثاني

 أدبيات الدراسة

 

     تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص مستوى قدرة الطالب الفلسطينيين المكانية وتطورها 

وجود فروق بين خالل الصفوف السابع والتاسع والحادي عشر،  كما تهدف إلى الكشف عن 

وتأتي هذه الدراسة لتنضم إلى الدراسات المتعلقة . الذكور واإلناث في مستوى القدرة المكانية

بالقدرة المكانية والتي اجري الكثير منها على المستوى العالمي،  والقليل على المستوى 

 .العربي أو الفلسطيني

تي تقدم اإلجابة علـى أسـئلة             وسيعرض في هذا الفصل مراجعة لعدد من الدراسات ال        

 الدراسـات   أوالتتبادر إلى األذهان فتشكل خلفية أدبية يستند عليها هذا البحث، حيث سيعرض      

التي تكشف العالقة بين القدرة المكانية والتحصيل في المواضيع المختلفة وخاصة الرياضيات،            

 فسنقوم بمراجعة   ثالثاية، أما    الفردية في القدرة المكان    ق الدراسات التي بحثت في  الفرو      ثانياو

 .الدراسات التي بحثت في تطور القدرة المكانية
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 الدراسات التي تقصت العالقة بين القدرة المكانية و التحصيل

    تشير الدراسات التي أجريت في المجتمع العربي إلى وجـود ارتبـاط بـين القـدرة                     

جد في دراسة أجريت على طلبـة الصـف         فقد و . المكانية والتحصيل في الرياضيات والعلوم    

 بين تحصـيلهم  فـي    ) α ≥ ٠,٠٥( على مستوى الداللة  السابع في فلسطين ارتباط ايجابي

الرياضيات وعالماتهم في اختبار ويتلي  للقدرة المكانية، وقد كانت عينـة الدراسـة ممثلـة                

ابالت مع الطلبـة    إال أن المق  .  شعب ٨ طالبا وطالبة موزعين على      ٢٨٦للجنسين حيث شملت    

ذوي التحصيل المنخفض في الرياضيات الذين حصلوا على عالمة عالية في اختبار القـدرة              

المكانية، كشفت أن قدرتهم المكانية لم توظف في تعلم الرياضيات وبالتـالي لـم تـؤثر فـي                  

ن كما تبين في مقابلة الطالب ذوي التحصيل المرتفع والقدرة المكانيـة المتدنيـة أ             . تحصيلهم

معرفتهم الرياضية تقتصر على ما ورد في الكتب المدرسية على النقيض من الطـالب ذوي               

 ).١٩٩٦عفونة،( القدرة المكانية المرتفعة والتحصيل المرتفع

هذه النتائج مع نتائج دراسة أخرى هدفت إلى بيان اثر متغيري مستوى التحصيل   وتتفق     

 لدى طلبة الصف العاشـر مـن مرحلـة التعلـيم            في الرياضيات والجنس في القدرة المكانية     

األساسي، حيث لوحظ اختالف مستوى القدرة المكانية باختالف مستوى التحصيل وبـاختالف            

واستخدم في هذه الدراسـة احـد أدوات الدراسـة الحاليـة وهـو اختبـار تـدوير                  . الجنس

وتكونت عينة  spatial orientation   لقياس التوجيه المكاني card rotation testالبطاقات
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 مـدارس  ٤ شـعب فـي   ٨ طالبا وطالبة من الصف العاشر موزعين على         ٢٤٣الدراسة من   

 ).١٩٩٣عابد، ( حكومية في مدينة المفرق في األردن

 

  ومن جانب آخر فقد ظهر ارتباط مستوى القدرة المكانية بالتحصـيل فـي المفـاهيم                        

عية في الجامعة األردنية،  وقد قـيم مسـتوى القـدرة    األولى الجام الفيزيائية لدى طلبة السنة

المكانية لديهم بواسطة ستة اختبارات للقدرة المكانية مـن مجموعـة االختبـارات المعرفيـة          

 Princeton  فـي    ETSمرجعية العامل والتي أصدرها مركز خدمات االختبارات التربوية 

 من طلبة السنة األولـى فـي   ٣٧٥سة شملت الدرا وهي المستخدمة في الدراسة الحالية،  وقد

 ).١٩٩٤أبو الرز، (الجامعة األردنية المسجلين في مساق الفيزياء العامة 

      كما أجريت على الصعيد العالمي الكثير من الدراسات بهدف استقصـاء العالقـة بـين               

بعـض هـذه    . القدرة المكانية والتحصيل، وتتفق نتائج معظمها على وجود ارتبـاط بينهمـا           

لدراسات كانت تهدف للكشف عن وجود هذه العالقة، بينما هدفت دراسات أخرى إلى تقصي              ا

كيفية تأثير مستوى القدرة المكانية على التحصيل وعلى استخدام القدرة المكانيـة فـي حـل                

 .المشكالت
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   التي تهدف إلى الكشف عن وجود ارتباط بين القدرة المكانية والتحصيل الدراسات-     ا

 طالبا من الذكور تتراوح أعمارهم بين       ٢٠١         تم قياس مستوى القدرة المكانية لدى          

 عاما بواسطة عدد من االختبارات منها اختبار الصور المخفيـة واختبـار العامـل               ١١-١٠

والرياضية، وقد كشـف   اللغويةالمكاني باإلضافة إلى اختبارات أخرى تقيس قدرات الطالب 

   جابي بين تحصـيلهم فـي الرياضـيات ومسـتوى قـدرتهم المكانيـة             عن وجود ارتباط اي   

(Satterly, ١٩٧٦) . 

          كما لوحظ أيضا أن طالب المرحلة االبتدائية ذوي القدرة المكانية األعلى هم األعلى             

تحصيال في المفاهيم الرياضية البسيطة وفي مهارات الحساب، وذلك في دراسة اختير فيهـا              

صفوف األول حتى السابع مصنفين في صفوفهم على أنهم األعلـى واألدنـى              طالبا من ال   ٩٠

تحصيال بالنسبة الختبار أيوا للمهارات األساسية في الرياضـيات، ثـم اخضـعوا ألربعـة               

اختبـار تطـور      (Surface development test: اختبارات تقيس قدرتهم المكانية هـي 

ــطوح ــار تنا (Coordinational viewpoint test و ،)الس ــاختب ــطس ــا ق                      ، )ق المس

وقد . Serial integration test، و )اختبار الصور المخفية(figures test  Embedded  و

حيث كـان   .   واألدنى قدرة  األعلى قدرة :  وفقا لهذه االختبارات في مجموعتين      الطالب صنف

ـ  ـة أبع ـ بثالث ـيءلشور  ـ تص لـتطاع عم ـن اس ـو م ـدرة ه ـى ق ـاألعل  لـاد وتعام

ـ  ـع الص ـم ـ  ةـورة المتخيل ـ  ـعقلي ـ  ـا وه ـ  ـي المهم                 ة فـي اختبـاري    ـات المتضمن

Surface development test و Coordinational viewpoint test،    أمـا الطـالب 
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ـ          يءاألدنى قدرة فهم الذين استطاعوا تصور الش       ا،  في بعدين ولكن لم ينجحوا في نقلـه عقلي

 Serial integration وfigures test   Embeddedوهي المهمات التي يجب إتمامها في 

test .              لهم اختبـار  مع العلم أن طالب الصفوف من الخامس وحتى السابع هم فقط من اجري 

 .(١٩٧٧ ,Guay &Mcdaniel)    الصور المخفية
 

ت وجود ارتباط ايجابي بـين              وقد ذهبت نتائج بعض األبحاث إلى ما هو ابعد من إثبا          

القدرة المكانية واألداء الرياضي، حيث وجد أن عالمة القدرة المكانية كانت تنبؤا ذي داللـة               

 طالبا وطالبـة  ١٢٧وذلك في دراسة شملت . لطالب المدرسة االبتدائية على األداء الرياضي

ار التوجيه والعالقـات     عاما، وقد تم قياس القدرة المكانية باستخدام اختب        ١١-١٠من األعمار   

المكانية واختبار التصور المكاني كل منها في بعدين وثالثة أبعاد، كما استخدم اختبار شـامل               

ـ للمهارات األساسية في الحسـاب والمفـاهيم والتطبي        ـ  ــ ـ  ـق لقي ـ  ـاس التحصي ي ـل ف

ـ  ـدت نت ـائج وج ـش هذه النت  ـوعلى هام . اتـالرياضي ـ  ـائج التحلي ـ  ـل العامل ذي ـي ال

ذه ـاني أن ه  ـور المك ـة والتص ـات المكاني ـوجيه والعالق ـارات الت ـى اختب ـلري ع ـاج

                      دـل واحــــى عامــــل علــــكل أفضــــرف بشــــارات تعــــاالختبـــ

(unitary factor)  (Seng & Chan, ٢٠٠٠). 
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 الدراسات التي تهدف إلى معرفة طبيعة العالقة بين القدرة المكانية والتحصيل -ب

     أجريت دراسة طولية بهدف فحص كيفية استخدام الطالب المتباينين في قدرتهم المكانيـة      

وكانـت قـد أجريـت      . واللفظية للقدرة المكانية في حل المشكالت السردية ومسائل الكسور        

مقابالت للطالب التسع وستين والذين يمثلون عينة الدراسة سنويا فـي الصـفوف السـادس               

حيث طلب من كل طالب قراءة مسألة ورسم صورة تساعده على حلها ثـم              والسابع والثامن،   

وقد مـال  . (١٩٨٥ ,Fennema&Tartre)تنفيذ الحل وشرح كيف ساعدته الصورة في الحل

الطالب ذوي القدرة المكانية المرتفعة إلى استخدام مهاراتهم المكانيـة فـي حـل المسـائل                

 المنخفضة، إال انه لم توجد فروق بينهم فـي          الرياضية أكثر من الطالب ذوي القدرة المكانية      

 .إيجاد الحل الصحيح لهذه المسائل

        وفي نفس السياق فقد وجد أثر للتفاعل بين التحصيل في التفاضـل والتكامـل وبـين                

استخدام التصور المكاني في حل مسائل الحجوم الدورانية، وذلك في بحـث اجـري علـى                

 اثر التدريب المكاني على التحصيل في التفاضل والتكامـل      الطالب الجامعيين استهدف معرفة   

 .  (١٩٨٧,Ferrini)وعلى القدرة المكانية 

 TIMSS     وقد كشفت دراسة أخرى أن تفوق الذكور على اإلناث في بعض بنود امتحان 

يعود إلى أن قدرة الذكور المكانية أعلى من اإلناث،  وثقتهم الرياضية بأنفسهم عنـد أدائهـم                 

 طالبا وطالبة من الصف     ١٨٧وقد أجريت هذه الدراسة على      . همات الرياضية أيضا أعلى   للم

 وهي التي تفوق فيها الذكور على اإلناث        TIMSSالثامن خضعوا الختبار تضمن بعض بنود       
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. وبنود أخرى تفوقت فيها اإلناث على الذكور، ثم اجري لهم اختبار لقياس قـدرتهم المكانيـة               

وهي طريقة إحصائية تم تحليل الفروق الدالة بين الذكور واإلنـاث   " سارتحليل الم "ومن خالل   

في األداء الرياضي إلى أسباب مباشرة وغير مباشرة ووجدت األسباب غير المباشـرة فقـط               

ــا   ــة منه ــدرة المكاني ــكلت الق ــث ش ــالنفس  % ٧٤حي ــة ب ــكلت الثق ــا ش % ٢٦بينم

(Casey,Nuttal&Pezaris,٢٠٠١). 

 للمسائل الهندسية لدى الطـالب      ألمفاهيمياسات أن المخطط العقلي         ولوحظ في إحدى الدر   

ذوي القدرات المكانية المتدنية اقل مرونة من الطالب ذوي القدرات المكانية المرتفعة، حيـث              

كما أنهم فشلوا في إيجاد العالقات بـين        . لم يستطيعوا أن يجزئوا شكال هندسيا إليجاد مساحته       

وقـد  . وا تقدير حجم الخطأ أو عمل نقل عقلي لألشكال الهندسية         عناصر المسائل، ولم يستطيع   

هدفت هذه الدراسة لمعرفة الدور الذي يلعبه التوجيه المكاني في حل المسائل الرياضية، عـن              

طريق المقارنة من خالل المقابلة بين طرق الحل التي تتبعها مجموعتان من طالب الصـف               

 طالبا تعرضوا الختبار    ٧لى أعلى النتائج بينت أن     طالبا حصلوا ع   ٢٧ شملت   إحداهما. العاشر

 طالبا حصلوا على أدنى نتائج علـى        ٣٠التوجيه المكاني، بينما تكونت المجموعة الثانية من        

 مسائل رياضية مـن  ١٠وقد طلب في هذه المقابلة من الطالب أن يقوموا بحل  . ذات االختبار 

 هذه الدراسة مع نتائج دراسـة الحقـة         وتتفق نتائج . (١٩٩٠,Tartre) مسائل هندسية  ٧بينها  

بينت  أن الطالب الذين استخدموا تمثيالت رقمية ومكانية لعناصر المسائل الهندسية، اظهروا             

وذلك في الدراسة التي أجريت لقياس تطور مفاهيم        . استراتيجيات مختلفة وفعالة أكثر في حلها     
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لى أربعة طالب من الصـف   في بيئة لوغو  ع linear measure conceptsقياس الخطوط 

 من ضمن ثالث اسـتراتيجيات لحـل    إلستراتيجيةالثالث وقد لوحظ  استخدام كل من الطالب         

 األولى هي   اإلستراتيجية: مشكالت قياس المسارات الخطية مرتبة من األقل إلى األكثر تطورا         

ـ تطبيق تخمين بصري للقياس وتخمين عفوي لألرقام في العمليات الحسابية، و              تراتيجيةاإلس

الثانية هي رسم عالمات مرجع أو نقاط أو قطع مستقيمة لتقسـيم األطـوال وقياسـها، أمـا                  

إلسقاطها على الشـئ    " مسطرة مفاهيمية   "  الثالثة فاستخدام  وحدة قياس مجردة        اإلستراتيجية

كما تبين أن اسـتخدام الكمبيـوتر سـاعد الطـالب علـى التوصـل للحـل                 .  المراد قياسه 

(Battista,Clements,Sarama,Swaminathan&McMillen,١٩٩٧).  

تخيلي، تنفيـذي،   :       وعند دراسة العالقة بين مستوى القدرة المكانية بأنماط التعلم   وهي           

   فلم يكـن  Kolb’s learning style inventoryعملي، منطقي كما يقيسها نموذج كولب 

نفصلتين، استخدم في األولى اختبـار      حيث وجد ذلك في دراستين م     . االرتباط بينهما ذا داللة   

فيما اسـتخدم فـي الثانيـة مجموعـة         . (٢٠٠٠,Seng&Yeo)دايلي لقياس القدرة المكانية       

 ETSاالختبارات المعرفية مرجعية العامل والتي أصدرها مركز خدمات االختبارات التربوية           

 ).١٩٩٤أبو الرز، ( لذات الغرض Princetonفي 

درة المكانية للطالب في المدارس بالنسبة إلـى مسـتوى قـدراتهم                   وجد أن مستوى الق   

األخرى يحدد مهنتهم في المستقبل، كشف عن هذا األمر في دراسة طولية استمرت عشـرين               

 عاما اختبـارات فـي القـدرتين        ١٣عاما على الطالب الموهوبين حيث اجري لهم في سن          
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 الموهوبين الذين كانت قـدراتهم المكانيـة        المكانية واللفظية، ثم تم تتبع المفحوصين فوجد أن       

أعلى من اللفظية توجهوا لدراسة حقول الكمبيوتر والرياضيات والهندسة، بينما توجه الطالب            

 والعلوم االجتماعيـة والعلـوم      اإلنسانياتالذين قدراتهم اللفظية أعلى من المكانية إلى دراسة         

 .(٢٠٠١,Shea,Lubinski&Benbow)العضوية والمهن الطبية والقانون 

 

 دراسات تتعلق بالفروق في القدرة المكانية بين الذكور واإلناث

دراسات هدفت إلى الكشف عن وجود فروق       :        وتصنف هذه الدراسات إلى ثالثة أنواع     

بين الذكور واإلناث من حيث مستوى القدرة المكانية وتطورها،  ودراسات بحثت في اثر هذه               

 .أسباب وجود هذه الفروق  في حل المشكالت، ودراسات بحثت عنالفروق على أداء الطالب

 للدراسات التـي أجريـت علـى        Meta-analysis وجد في دراسة تحليلية      عام فقد  وبشكل  

 : أن ١٩٨٢-١٩٧٤الفروق بين الذكور واإلناث في مستوى القدرة المكانية بين عامي 

ي بعـض مكونـات القـدرة       الفروق في القدرة المكانية بين الذكور واإلناث تظهر ف         -١

 .المكانية وال تظهر في األنواع األخرى

 .إن فروقا كبيرة قد ظهرت في اختبارات التدوير العقلي لصالح الذكور -٢

 .ظهرت فروق اقل في اختبارات اإلدراك المكاني -٣

عندما تظهر الفروق في القدرة المكانية بين الجنسين فإنهـا تظـل طـوال الحيـاة                 -٤

(Linn&Peterson,١٩٨٥). 
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 من حيث مستوى القدرة     واإلناث الكشف عن وجود فروق بين الذكور        إلى دراسات هدفت    -ا

 المكانية 

دراسات دلت نتائجها على عـدم وجـود فـروق بـين            :  صنفين إلى  تصنف هذه الدراسات    

 . الجنسين في مستوى القدرة المكانية، ودراسات دلت نتائجها على وجود هذه الفروق

نت ائجها على عدم وجود فروق بين الجنسين في مستوى القدرة المكانية دراسات دلت :أوال 

لم توجد فروق بين الجنسين في اختبار مستوى الماء لبياجيه وهو اختبار يتطلب رسم              

 مختلفة، وهو بهـذا     أوضاعخط يمثل مستوى سطح الماء في زجاجة نصف مألى وذلك في            

وقد ظهرت هـذه    .  طالبا جامعيا  ١٩٤ لتدراسة شم يستخدم لقياس القدرة المكانية، وذلك في       

النتيجة بالرغم من ظهور فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث وفقا الختبار االهتمامـات              

الذي تم فحصـه   -األكاديمية لصالح الذكور، وتبين أيضا انه كلما كان مقياس الهوية األنثوية

ــار للشخصــية ــدرتها الم-باختب ــد األنثــى كــان مســتوى ق ــى عن ــى أعل ــة أعل          كاني

(Kalichman, ١٩٨٨). 

 لم يكن أداء الطالب أفضل من أداء الطالبات في اختبارات القـدرة المكانيـة،                وأيضا

 إلىكما انه لم يوجد فرق دال إحصائيا في العالقة بين القدرة المكانية واألداء الرياضي يعزى                

 .(٢٠٠٠ ,Seng & Chan)الجنس 

م ـث ل ـة حي ـذه الدراس ـج ه ـائـع نت ـة م ـابقـسات ال ـج الدراس ـق نتائ ـوتتف

ي ـة الت ـانيـدرة المك ـارات الق ـي اختب ـات ف ـالب والطالب ـالطء  ن أدا ـرق بي ـد ف ـيوج
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 واختبار الصـور  serial integrationتتطلب قدرة مكانية متدنية وهي اختبار تكامل السلسلة 

 .(١٩٧٧,Guay & McDaniel )  Embedded figures المخفية

  لم يالحظ وجود اختالف بين الذكور واإلناث في ارتبـاط القـدرة            أخرىوفي دراسة   

مكانية بالتحصيل في الرياضيات، حيث كان معامل االرتباط بين مستوى القـدرة المكانيـة              ال

ـ      ٠,٥١ وللذكور ٠,٤٣والتحصيل لإلناث في المرحلة الثانوية       اط ـ كما تراوح معامـل االرتب

ة ـة القدرة المكاني  ـدل على أهمي  ـ  مما ي   ٠,٦٠ - ٠,٥١سطة بين   للجنسين في المرحلة المتو   

ــيات    ــي الرياض ــيل ف ــق بالتحص ــا يتعل ــاث فيم ــذكور واإلن ــاوية لل ــورة متس  بص

(Fennema&Sherman,١٩٨٧). 

                       

  دراسات دلت نتائجها على وجود فرق بين الجنسين في مستوى القدرة المكانية :ثانيا  

   في حين أن الدراسات التي سبق ذكرها دحضت تفوق الذكور على اإلناث فـي                        

ــرى        ــات أخ ــي دراس ــد ف ــرق وج ــذا الف ــة إال أن ه ــدرة المكاني ــتوى الق مس

(Casey,Nuttal&Pezaris,٢٠٠١;Ferrini,١٩٨٧; Fennema&Tartre,١٩٨٥) ، حيث

 الذكور واإلناث لصالح     الدراسات فرق ذو داللة في مستوى القدرة المكانية بين         إحدىوجد في   

الذكور، بينما وجـد فـرق ذو داللـة فـي التحصـيل فـي التفاضـل والتكامـل لصـالح                     

 .(١٩٨٧,Ferrini)اإلناث
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 في االختبارات التي تتطلب قدرة مكانيـة عاليـة           الذكور و اإلناث    كما وجد فرق بين          

ــطوح  ــور الس ــل تط ــق  surface development testمث ــا قــ   وتناس          طالمس

Coordination of viewpoint) (Guay &Mcdaniel,١٩٧٧. 

القدرة المكانية ، كان     في   اإلناث علىالذكور  تفوق    فيها    وقد لوحظ انه في أي دراسة ظهر      

معدل الفروق بين الجنسين اقل من مدى الفروق في القدرة المكانية ضمن الجنس الواحـد أو                

ذه الفروق في دراسات اجـري معظمهـا علـى           ظهرت ه  قدو. ضمن كل العينة من الجنسين    

الذكور واإلناث بعد سن البلوغ، ويعود ذلك إلى النقص في وجود اختبارات لقيـاس القـدرة                

 إال أن إحدى الدراسات أشارت لظهور هذا الفرق وتفوق الـذكور مـن              .المكانية عند األطفال  

ك في عينتين للدراسة شملت  عاما على اإلناث وذل    ١٣ -٩األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين      

  عاما، أما ١٢ -٩تراوحت أعمارهم بين    )  من اإلناث  ٤٢ من الذكور و   ٣٩( طالبا   ٨١األولى  

حيث استخدمت أربع اختبارات    )  من اإلناث  ٢من الذكور و    ٢١( طالبا   ٤٢العينة الثاني شملت    

لقيـــاس قـــدرة الطـــالب المكانيـــة مشـــابهة لتلـــك المســـتخدمة للبـــالغين 

(Kerns&Bernbaum,١٩٩١)  . 

 اإلنـاث  أن في قابلية تطوير القدرة المكانية، حيث وجد   أيضا        وقد ظهرت هذه الفروق     

وقد وجد  ذلك في دراستين منفصلتين اجري فـي          . أكثر استجابة من الذكور للتدريب المكاني     

سـت   اختبار قبلي لثالثة وتسعين طفال من طالب الصف األول يبلغ متوسط أعمارهم              األولى

،  ثـم اجـري    children’s embedded figures testسنوات و نصف على نصـف بـن  
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لنصفهم الذين شكلوا المجموعة الضابطة تدريب قصير على طريقة كشف الصـور المخفيـة              

وذلك قبل تعريض كل الطالب في المجموعتين الضابطة والتجريبية الختبـار           . صوريا مكانيا 

 بين الجنسين في المجموعة التجريبيـة دال        األداء في    الفرق في التحسن   أنحيث وجد   . بعدي

لصالح الذكور الـذي كـان     ن الفرق في األداء الدال إحصائيا      لصالح الطالبات، كما أ    إحصائيا

ووجـد أن عالمـات     . موجودا في االختبار القبلي، لم يعد دال إحصائيا في االختبار البعـدي           

قياس القدرة البصرية المكانية فقط لألطفال فـي        االختبار القبلي شكلت تنبؤا لعالمات اختبار ل      

  .(١٩٧٨,Connor,Schackman&Serbin)المجموعة الضابطة 

 طالب أربع شعب في مادة الجبر، منها ثـالث شـعب             فقد شارك فيها    الدراسة الثانية  أما      

استخدم في شعبتين تجريبيتين تعليم بعض المواضيع فـي الجبـر           . تجريبية و شعبة ضابطة   

ستخدام  تقنية اآللة  الحاسبة الراسمة بشكل كامل، كما شارك طالب إحدى الشـعبتين فـي                 با

نشاطات تشجع على تعلم الرياضيات، بينما علمت المجموعة التجريبيـة الثالثـة بالطريقـة              

 شاركوا في نشاطات تشجع تعلـم       أفرادهاالتقليدية دون استخدام اآللة الحاسبة الراسمة،  ولكن         

ثم اجري تحليل كمـي     . علمت الشعبة الرابعة بالطريقة التقليدية ودون نشاطات      الرياضيات، و 

وقد . للنتائج، واجري تحليل نوعي تضمن مقابالت الطالب، مقاالت الطالب وتقارير األساتذة          

دلت النتائج أن الطالب الذين استخدموا اآللة الحاسبة الراسمة كانت نتائجهم في اختبار للقدرة              

من الطالب الذين لم يستخدموها، كما أن أداء الطالبات اللواتي استخدمن اآللـة             المكانية أعلى   

الحاسبة الراسمة كان أفضل  من أداء الطالب، باإلضافة إلى ذلك فان استخدام اآللـة اظهـر                 
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كما أن الطالبات اللواتي شاركن في األنشطة اظهرن ميوال اكبـر مـن             . فروقا في التحصيل  

   .(١٩٩٧,Nimmons)الذكور تجاه الرياضيات

 

  الطالب في مهام مختلفة       أداء دراسات بحثت في دور الفروق بين الجنسين في -ب

عند مالحظة كيفية استخدام الطالب و الطالبـات للقـدرة المكانيـة فـي المسـائل           

الرياضية وجد أنه بالرغم من ميل الطالبـات السـتخدام الصـور أكثـر مـن الطـالب                  

وفسـر  . لم يساعدهن على إيجاد الحـل الصـحيح مثـل الـذكور           في الحل، إال أن هذا      

هذا األمر بان قدرة الطالبات المكانية المتدنية ربما تضعف مـن قـدرتهن علـى الحـل                   

 األهميـة ووفقا لما تقدم،  فان تنمية القدرة المكانية لـدى اإلنـاث مـن الطالبـات مـن                   

ـ              وذلـك ألنهـا تـؤثر       ،ذكوربمكان، بل أكثر أهمية من تنمية القدرة المكانيـة لـدى ال

على قدرتهن في حل المشكالت و أداء المهمـات الرياضـية بصـورة مباشـرة، بينمـا                 

يستطيع الطالب الذكور أن يجدوا طريقة غير صورية مكانيـة للحـل، ممـا يعنـي أن                 

وحدة زيادة في مستوى القـدرة المكانيـة يحسـن أداء اإلنـاث الرياضـي أكثـر مـن                   

 . (١٩٨٥,Fennema&Tartre) الذكور 

 المتبعة فـي    اإلستراتيجية تبين أن الجنس ال يؤثر في اختيار         أخرى      بينما في دراسة    

حيث هدفت هذه الدراسة  لفحص تأثير مستوى القـدرة المكانيـة            . حل المهمات المكانية  

. التحليلية، والشمولية : والجنس على االستراتيجيات المتبعة في حل المهمات المكانية وهي        
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 تقييم للذات، وثالثة    تاستبيانات هذه االستراتيجيات لدى المفحوصين من خالل        وقد ظهر 

 والمتغيرات form board test  computerizedمتغيرات تعتمد على الزمن في اختبار 

، المدة الزمنية التي تأخذها العمليات      )الصورة او الشكل  (الوقت الالزم لترميز المثير   : هي

 العقلي والمقارنات البصرية، والمدة الزمنية التي تطلبها كـل          بعد الترميز و تتضمن النقل    

 رجـال   ٧٧ امـرأة و   ٧٥وقـد أجريـت هـذه الدراسـة علـى           . بند من بنود االختبار   

(Burin,Delgado&Prieto,٢٠٠٠) . 

 

  الفروق في مستوى القدرة المكانية بين الجنسينأسباب الدراسات التي بحثت في -ج    

 اإلناث في اإلدراك المكاني في ثالثة أبعاد ال يعتمد علـى            وجد أن تفوق الذكور على    

وذلك في دراسة سعت للبحث عما إذا كان تفوق الذكور على اإلنـاث فـي               .  السياق الثقافي 

األولى :  دراستان أجريتاإلدراك المكاني في ثالثة أبعاد مختلف بين المجتمعات ولهذه الغاية           

 شخصا من   ٦٦ المتحدة األمريكية بلغ عدد أفرادها        في الواليات  إحداهماأجريت على عينتين    

وخضع أفراد العينتين   .  شخصا من البالغين   ٤٠البالغين والثانية في الصين وبلغ عدد أفرادها        

الختبار يتطلب عمل دوران لتمثيالت هندسية في بعدين ووجدت أنماط غير متجانسـة مـن               

اختبـار  فروقا لصالح الذكور نتجت عـن      الفروق بين الجنسين في نتائج هذا االختبار، إال أن          

أما الدراسة  .  لتمثيالت هندسية في ثالث أبعاد     دوران الذي يتطلب عمل     MRT العقلي   رالتدوي

 وعينـة الصـين   ٢٣٧الثانية فقد أجريت على عينتين اكبر حيث بلغت عينة الواليات المتحدة          



 ٣٨

ينما حصلت اإلناث على      ب  MRT، وقد كان الذكور ممثلين بأعلى العالمات في اختبار          ٢١٨

 .(٢٠٠١ ,Geary&DeSoto)أدنى العالمات 

 إلى تفسير أسباب هذه الفروق وربطها بالتنشئة وبألعاب الطفولة،           آخرون     وذهب باحثون   

فقد وجد أن الطالب الذكور في ألمانيا يتفوقون في مستوى القدرة المكانية على اإلناث، وعلل                

والتي تستدعي مهارات مشابهة لتلك التي تتطلبهـا        " الذكورية"ذلك بسبب تعاملهم مع األلعاب      

المهام المكانية  وهي ألعاب التركيب وألعاب الفيديو وغيرها، بينما تقتصر ألعاب اإلناث على              

فيما لم يوجـد فـرق فـي        . ال تشكل تدريبا مكانيا   " أنثوية  " التعامل مع الدمى وألعاب أخرى      

ور واإلناث في إثيوبيا بسبب تعامل كال الجنسين مـع نفـس            مستوى القدرة المكانية بين الذك    

وقد ظهرت هذه النتائج في دراسـة       . النوع من األلعاب وهي تشكيل وصنع أشياء من  الطين         

 طالب المدارس الحكومية والخاصة التـي يرتادهـا أبنـاء           إثيوبيا من  طالبا من    ٧٦٣شملت  

) عاما١٤-١٣( على الصفوف من السابع      األغنياء والذين يتعاملون مع ألعاب حديثة، موزعين      

ــر   ــاني عش ــى الث ــا٢٠-١٨(إل ــالب ٧٤٢و).   عام ــن ط ــا م ــن ألماني ــا م             طالب

Gymnasium schools وطالب Nongymnasium schools     مـوزعين علـى نفـس  

 counting unit cellsالمراحل، ثم اجري لهم اختبار لقياس مستوى القدرة المكانيـة  هـو  

tests  وقد .  خصيصا الختبار العالقة بين القدرة المكانية والتحصيل في الكيمياء البنائية اعد

ظهر باإلضافة إلى النتائج المذكورة سابقا  أن العوامل الثقافية تؤثر على القـدرة المكانيـة،                 

 على طالب إثيوبيا مـن المـدارس الحكوميـة    Gymnasium schoolsحيث تفوق طالب  



 ٣٩

 وطالب إثيوبيا، Nongymnasium schoolsهر فروق بين  طالب  بينما لم يظ. والخاصة

 أكثر تطورا مـن المنـاهج فـي    Gymnasium schoolsوالسبب يعود إلى أن المناهج في 

وفي نفس الوقت لم توجد فـروق بـين طـالب    . Nongymnasium schoolsإثيوبيا وفي 

وقد لوحظ أيضا   . فس المناهج  تستخدمان ن  ألنهماالمدارس الحكومية والخاصة في إثيوبيا وذلك       

 Gymnasium schoolsأن القدرة المكانية قد تطورت بين الصفوف التاسع والعاشـر فـي   

 Nongymnasiumوبين العاشر والحادي عشر في المـدارس الخاصـة فـي إثيوبيـا و     

schools          وقد واكب هذا   . ، وبين الحادي عشر والثاني عشر في المدارس الحكومية في إثيوبيا

ر مهمات فـي منـاهج الرياضـيات والعلـوم تسـتدعي اسـتخدام القـدرة المكانيـة                  التطو

(Barke&Engidt,٢٠٠١). 

 

 الدراسات التي بحثت في تطور القدرة المكانية 

     تغيب التمثيالت البصرية عن صفوف تعليم الرياضيات في كثير من المواضيع، ممـا             

قية في تعلم الرياضيات وأداء المهمـات       يؤدي إلى استخدام الطالب لقدراتهم اللغوية والمنط      

الرياضية أكثر من استخدامهم للتصور والقدرة المكانية، وبالتالي تنمى هذه القدرات بمعـزل        

 .عن القدرة المكانية

    ونظرا ألهمية القدرة المكانية والتي تشكل عونا على التعلم للطالب الذين يعـانون مـن               

ب عن طريق التركيز على التعلم من خالل التمثـيالت          صعوبات في القراءة والكتابة والحسا    



 ٤٠

، باإلضافة إلى ارتباطها بالتحصيل في كثير مـن         (١٩٨٤,Mitchell&Burton)البصرية  

وقد صممت ونفذت الكثيـر مـن المشـاريع          المواضيع، فان تطويرها من األهمية بمكان،     

 .والبرامج لهذا الغرض في دول العالم المختلفة

 وغيرهم للقدرة  المكانيـة كعامـل مـن     Thurston   و  Spearman  منذ عزل        و

عن طريق أبحاث التحليل العاملي،  دأب الكثير من الباحثين  على البحث             ذكاء العام   عوامل ال 

مستوى وجودها عند اإلنسان في مراحـل حياتـه         : في هذه القدرة من جميع النواحي، ومنها      

 تطويرها ورفع مستوى وجودهـا      وإمكانيةا المستوى،   المختلفة  والعوامل التي تؤثر على هذ      

 . اإلنسانلدى 

 

  القدرة المكانية بشكل طبيعيىتطور مستوالدراسات التي بحثت في   -أ

       عند دراسة تأثير السن و الخبرة على مستوى القدرة المكانية وجد أن القدرة المكانيـة               

 أجريتر عن خبراتهم المكانية، وكانت قد       تتدنى عند الرجال مع التقدم في العمر وبغض النظ        

 الجامعيـة فـي   ثالث دراسات لهذا الغرض على مجموعة من الرجال من حاملي الـدرجات             

الهندسة المعمارية هذه المهنة التي تتطلب مستوى قدرة مكانية مرتفع، أو من حاملي الدرجات              

 من خريجي جامعة     رجال ٥٠حيث شملت الدراسة األولى على      . الجامعية في مواضيع أخرى   

 عاما، عشرة رجال في     ٦٧-٢٤تكنولوجية يشغلون مواقع مهنية مختلفة تتراوح أعمارهم بين         

وقد خضعوا ألربعة اختبارات لقياس قدرتهم المكانية وهي من مجموعة االختبارات           . كل عقد 



 ٤١

 وهـذه   ETSالمعرفية مرجعية العامل والتي أصدرها مركز خدمات االختبـارات التربويـة            

 :ختبارات هياال

form board test  و  paper folding testو     surface development test        

  .cube comparison testو    

 .مستوى القدرة المكانية ينخفض مع التقدم بالعمرد دلت نتائج هذه الدراسة على أن ق و

بين مجمـوعتين مـن البـالغين               أما الدراسة الثانية فقد قارنت مستوى القدرة المكانية         

من غير المعماريين    :   عاما ٧٨-٦٠تكونت كل منهما من عشرة رجال تتراوح أعمارهم بين          

 في المجموعة األولى، ومن المعماريين في المجموعة الثانية، و ذلك لمعرفة تـأثير الخبـرة  

 مستوى القـدرة    وقد وجد أن تدني   .  المكانية على مستوى القدرة المكانية مع التقدم في السن        

المكانية لدى المعماريين مع التقدم في السن اقل من غير المعماريين، كما وجد أن المعماريين               

استغرقوا وقتا أطول من غير المعماريين في االستجابة للمهمات التي تكونت منها االختبارات             

 . وكانوا أكثر دقة

لقدرة المكانية خـالل مراحـل العمـر               بينما تقصت الدراسة الثالثة النمط الذي تتبعه ا       

المختلفة للمعماريين، ووجد أن مستوى القدرة المكانية لديهم يتبع نفس النمط الذي كشف عنـه          

وقد شملت . في الدراستين السابقتين بمعنى أن مستوى القدرة المكانية انخفض مع التقدم بالعمر          

ــة  ــذه الدراســ ــين ٤٧هــ ــارهم بــ ــراوح أعمــ ــا تتــ -٢١  معماريــ

 . (١٩٩٠,Salthouse,Babcock,Skovronek,Mitchell&Palmon)عاما٧١



 ٤٢

 التعرف على النمط الذي يتبعـه مسـتوى القـدرة    إلى         بينما هدفت الدراسات السابقة   

المكانية بشكل طبيعي ومع التقدم في السن، فقد تعرضت الدراسات التالية لمعرفة اثر التدريب              

 . ى الطلبة في المدارس والجامعاتالمكاني على مستوى القدرة المكانية لد

 

  المكانية على مستواها ةتطوير القدرالدراسات التي بحثت في اثر برامج  -ب

                       طلبـة المـدارس   بينت الكثير من الدراسات إمكانية تطوير القدرة المكانيـة لـدى            

(Dixon,١٩٩٥; Ben-Chaim, Lppan&Houang,١٩٨٨;Gittler&Gluck,١٩٩٨)                       

 .(٢٠٠١,Sorby,Gorska&Leopold ;١٩٨٥,Lord)ولدى طلبة الجامعات 

تعامل األطفـال   ) ١٩٩٨,Clements(          ولتطوير التصور المكاني يقترح كليمنتس    

 تشكل أساسا قيما     هذه الطريقة  قد أن بصورة حسية مع األشكال بطريقة العمل اليدوي ويعت       

 .لتشكيله

 طالب من طلبة المدارس في ثالث مناطق متباينة         ١٠٠٠ على    دراسة    أيضا        و أجريت 

 من طلبة الصفوف الخامس حتـى       - بغرض زيادة إمكانية تعميم النتائج     –اجتماعيا واقتصاديا   

 في مشروع الرياضيات    طورالمكانية  حيث أدى جميع الطالب اختبارا قبليا في القدرة         . الثامن

، ثم دربوا مكانيا من خالل وحـدة أعـدت          األمريكيةللمرحلة المتوسطة في الواليات المتحدة      

وأدى الطالب نفـس االختبـار      .  دقيقة في اليوم   ٤٥لنفس المشروع  لمدة ثالثة أسابيع ولفترة        

وقد . هاء التدريب، وبعد سنة   مباشرة بعد إنهاء التدريب، ومرة أخرى بعد أربعة أسابيع من انت          



 ٤٣

، )تزداد بازدياد العمر  (لوحظ في االختبار القبلي وجود فروق في القدرة المكانية بين الصفوف            

تزداد بارتفاع  (، وحسب الخلفية االجتماعية االقتصادية      )لصالح الذكور ( وفروق حسب الجنس    

طالب استفادوا من التدريب    وبالرغم من ذلك إال أن جميع ال      ). المستوى االجتماعي االقتصادي  

بشكل متساو، بغض النظر عن الفروق في االختبار القبلي حسب مستوى الصف، المسـتوى              

ه بعد أربعة أسابيع من انتهائه وبعـد        ءكما أن اثر التدريب قد تم استبقا      . االجتماعي أو الجنس  

دراسـة  وقد ظهرت نتائج مشابهة فـي        ،(١٩٨٨,Ben-Chaim,Lppan&Houang)سنة  

 بان التدريب المكاني األسبوعي كان ذا تأثير على الوعي البصري المكـاني للطـالب               ىأخر

 المكانيـة يمكـن     أن القـدرة  حيث ازداد مستوى التصور والتوجيه المكانيين مما يدعم مقولة          

 العلوم وهم المسجلون في   طالبا من طالب إحدى كليات٨٤ وزع و في هذه الدراسة ،نميتهات

في شعبتين ضابطة وتجريبية، فحصت سجالت الطالب األكاديمية للتأكـد          مساق علم األحياء    

من عدم وجود اختالف بينهم في القدرة اللغوية أو   الرياضية، ثم اختبـر مسـتوى القـدرة                   

بعد ذلك شارك طالب الشعبة التجريبيـة بتـدريب         . المكانية لديهم  وكان تمثيل الجنس نسبيا      

ثين دقيقة، حيث استدعى التـدريب أن يقـوم المشـارك           مكاني مرة واحدة أسبوعيا ولمدة ثال     

بتقسيم شكل هندسي ثالثي األبعاد إلى قسمين من زوايا مختلفة كل مرة ثم إعادة تصور كـل                 

 أعيد اختبار مستوى القدرة المكانية لـدى        ثم.من القسمين ببعدين ورسم صورتهما على الورق      

وي مهام مشابهة للمهام التي احتوى عليها       طالب الشعبتين بعد أربعة عشر أسبوعا باختبار يحت       



 ٤٤

وقد تبين وجود تطور في مستوى التصور المكاني والتوجيه المكـاني فـي             . االختبار القبلي 

 .(١٩٨٥,Lord)الشعبة التجريبية 

       وفي نفس السياق فقد عكف الكثير من الباحثين على إثبات أن تعامـل الطـالب مـع                 

بة يؤدي إلى تطوير قدرتهم المكانية خاصة بعد التوصل إلـى            الكمبيوتر باستخدام برامج مناس   

بيئات الكمبيوتر الديناميكية، التي تمكن الطالب من التعامل مع األشكال في بعدين وفي ثـالث               

وهم يعتقدون أن هذا سيؤدي إلى تطـور        .  مشاهدة العمليات المكانية   بإمكانهأبعاد، حيث يكون    

وقد ظهرت نتيجة   . ، وبالتالي سيرفع من  مستوى قدرته المكانية       العمليات العقلية المكانية  لديه    

تتفق مع هذه التوقعات وذلك في دراسة هدفت إلى إثبات وجود بيئة كمبيوتر مناسـبة ليـتعلم                 

  و  Low English Proficient (LEP)فيها الطالب المتباينين في إتقانهم للغة اإلنجليزيـة 

English Proficient (EP)شعب من ٩حيث شملت الدراسة . نعكاس و الدوران لمفاهيم اال 

 شعب  ٥طالب الصف الثامن وزعوا على مجموعتين المجموعة األولى ضابطة وتتكون من            

وقد تم اختبار الطـالب مـن المجمـوعتين         .  شعب ٤والمجموعة الثانية تجريبية وتتكون من      

ن البطاقات، كما اختبـر     لقياس مستوى قدرتهم المكانية بواسطة اختبارات طي الورقة ودورا        

مستوى اللغة لديهم، ثم تعرض الطالب في المجموعة التجريبيـة لـتعلم مفـاهيم االنعكـاس                

بينمـا علـم الطـالب فـي        . والدوران بواسطة بيئة كمبيوتر صممت خصيصا لهذا الغرض       

المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية، ثم أعيد اختبار الطالب ووجـد أن مسـتوى القـدرة               

انية لدى الطالب الذين علموا باستخدام الكمبيوتر أعلى من الطالب الذين تعلموا بالطريقة             المك



 ٤٥

 الذين علموا بواسطة الكمبيـوتر فـي مسـتوى    EP و LEP ولم توجد فروق بين  .التقليدية

 .(١٩٩٥,Dixon) التحسن

 أنوجـد    فاعلية في تطوير القـدرة المكانيـة         األكثر         وللبحث عن البرامج والطرق       

مساقات التصميم الهندسي والهندسة الوصفية التي تركز على الرسم اليـدوي والتعامـل مـع           

األشكال والتصاميم يدويا، تنمي القدرة المكانية أكثر من المساقات التي تعتمد على الكمبيـوتر              

وذلك في دراسة هدفت إلى التعرف على الخبرات فـي تنميـة القـدرة              . لتعلم ذات المحتوى  

 Cracow University ofفـي بولنـدا   : نية لدى طالب الهندسة في ثالث جامعـات المكا

Technologyوفي ألمانيا ، University of Kaiserslatern   وفي أميركـا ،Michigan 

Technological University .   ــن ــل م ــة ك ــدرة المكاني ــاس الق ــد اســتخدم لقي          وق

Mental Rotation test و Mental Cutting test و Differential Aptitude test    

 وذلك لدى طالب الهندسة في الجامعات الثالثة قبل بداية  فصـل   Space Relation testو 

ــاء       ــد انته ــفية وبع ــة الوص ــي والهندس ــميم الهندس ــاقات التص ــتهم لمس دراس

 .(٢٠٠١,Sorby,Gorska&Leopold)الفصل

من خالل المناهج الدراسية وجد ان تعليم بعض         تنمية القدرة المكانية     إمكانية         ولفحص  

المواضيع مثل الهندسة الوصفية يزيد من مستوى القدرة المكانية لدى الطـالب، وذلـك فـي               

 هدفت إلى تقييم  اثر التدريب المكاني والذي ال يتم من خالل برنامج مخصص،               دراسة طولية 

فقـد اختبـر    . بل من خالل دراسة الهندسة الوصفية المقررة في المناهج الدراسية في النمسا           



 ٤٦

 ١٩٨٤ عاما من أربع مقاطعات في النمسـا فـي العـام             ١٥,٩١ طالبا معدل أعمارهم     ٢٧٥

ثم بعد ذلك .   Three-Dimensional Cube testاسطة لفحص مستوى قدرتهم المكانية بو

 منهم دراسة مساقات اختيارية في الهندسة الوصفية وقد اعتبـر الباحثـان هـذه               ١٦٣اختار  

، واعتبـرا  )الن هذه دراسة شبه تجريبية " اعتبر("أنها المجموعة التجريبية   المجموعة على

 شهرا أي في العـام      ٢٢وبعد حوالي   . بطةالمجموعة المتبقية من الطالب أنها المجموعة الضا      

، أعيد اختبار جميع الطالب من المجموعتين بواسطة نفس االختبار، وفي حين لم يكن              ١٩٨٦

هناك فرق بين المجموعة الضابطة والتجريبية في القدرة المكانية في االختبار القبلـي  إال أن                

راسة الهندسة الوصفية تنمي القدرة     هذا الفرق قد ظهر في االختبار البعدي، مما يدل على أن د           

  .(١٩٩٨,Gittler&Gluck)المكانية

   (٢٠٠١,Sorby,Gorska&Leopold)       يتواصل المهندسون غالبا من خالل الصور 

لذا فان  قدرتهم المكانية تحدد  مستوى قدرتهم على التواصل، وتبعا لذلك فان موضوع تطوير               

خذ حيزا كبيرا فـي األدب التربـوي المتعلـق بالقـدرة            القدرة المكانية لدى طالب الهندسة ا     

ة المدنيـة فـي     وهدفت إحدى هذه الدراسات لمعرفة ما إذا كان تعامل طالب الهندس          . المكانية

مع األشكال يدويا ومع أنشطة الرسم يمكن أن تؤدي إلـى تنميـة القـدرة               بوليتكنيك ماليزية   

 طالبـا   ٢٨م شعبتين ضابطة تكونت مـن       وكان قد شمل الباحثون في دراسته     . المكانية لديهم 

حيث شارك طالب الشعبة الضابطة بمساق      .  طالبا وطالبة  ٢٩وطالبة، وتجريبية وتكونت من     

تصميم البناء الذي علم لهم بالطريقة التقليدية، بينما شارك طالب الشـعبة التجريبيـة بـتعلم                
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سم األشياء التـي يرونهـا      المساق ذاته ولكن عن طريق التعامل مع األشياء يدويا وتعلموا ر          

ووجد أن طالب الشعبة التجريبية قد تفوقوا على طالب الشعبة          . أمامهم أو من خالل التصور    

التجريبية في مستوى القدرة المكانية، وقد تحسن مستوى القدرة المكانية لدى كل من الجنسين              

                            . (٢٠٠٢,Alias,Black&Gray)من طالب الشعبة التجريبية بشكل متساو 

وقد ظهرت نتائج مشابهة في دراسة تم فيها دمج ثـالث مجموعـات مـن الطـالب                  

األفارقة الذين قبلوا لدراسة الهندسة اختيروا على مدى ثالث سنوات ألخذ سنة قبل جامعيـة                

أخرى  وأنشطة   األوليةحيث شاركوا في مواد تضمنت تصميم النماذج، والنسخ، ورسم النماذج           

تقتضي تصورا ساكنا وحركيا ونقل عقلي، أي أنها أنشطة بمجموعهـا تسـتدعي مهـارات               

وقد تبين أن هؤالء الطالب اظهروا تفوقـا  فـي           . مشابهة لتلك  التي تتطلبها دراسة الهندسة      

التحصيل في كلية الهندسة على الطالب الذين لم يندمجوا في البرنامج، كما أن قدرتهم المكانية               

األبعاد  قد تحسنت بشكل دال إحصائيا، مع العلم بأنها كانت متدنية للغاية قبل اندماجهم               ثالثية  

في البرنامج، وذلك فـي دراسـة طوليـة تضـمنت االسـتبيانات والمالحظـة والمقابلـة                 

 .(٢٠٠١,Potter&Merwe)واالختبارات
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   ملخص الدراسات السابقة

تتعلـق   والتي بحثت في ثالثة محاور     للدراسة   ة  األدبيات السابق تم في هذا الفصل مراجعة         

 : بالقدرة المكانية وهي

 حيث بينت الكثير من الدراسات وجود ارتباط بـين القـدرة            ،العالقة بينها وبين التحصيل    -١

وكشفت بعض هذه الدراسات عن طبيعـة       . المكانية و التحصيل في الرياضيات و العلوم      

 او فهـم    ،تمثيل المشكالت بشكل او صـورة     : هذا االرتباط حيث كان للقدرة على كل من       

 .المشكلة الممثلة بشكل او صورة دورا ايجابيا في القدرة على حلها 

 حيث كشفت الكثير من الدراسات أن القـدرة المكانيـة لـدى             ،الفروق بين الجنسين فيها    -٢

كما بينـت   .  إال ان بعض الدراسات بينت عدم وجود هذا الفرق         ،الذكور أعلى من اإلناث   

 فـي    في الفرق بين الذكور و اإلناث      - ان وجدت  –موعة من الدراسات دور الفروق      مج

باإلضافة لذلك بينت مجموعة من الدراسات دور السياق الثقافي         . التحصيل في الرياضيات  

 .االجتماعي في اختالف القدرة المكانية بين الجنسين

لقدرة المكانية تتنـاقص مـع   حيث تبين ان ا‘ أما المحور الثالث فهو تطور القدرة المكانية   -٣

التقدم في العمر عند البالغين إال ان هذا التناقص يكون أقل حدة لدى ذوي الخبرة في أداء                 

ن أيضا إمكانية تنمية القدرة المكانية لـدى طلبـة المـدارس و             يكما تب . المهمات المكانية 

 .ن خالل التدريب على مهمات مكانيةالجامعات م
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ادبيات الدراسة

تطور القدرة 
المكانية

اختالف القدرة 
 المكانية بين
الجنسين

القدرة المكانية 
والتحصيل

نتيجة لتطبيق 
برنامج بشكل طبيعي طبيعة العالقة 

بينهما اسباب وجود   االرتباط بينهما
االختالف

دور االختالف   
في اداء الطالب 

الكشف عن  وجود   
اختالف

عدم وجود   
اختالف

وجود اختالف 

ادبيات الدراسة
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الجنسين

القدرة المكانية 
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بينهما اسباب وجود   االرتباط بينهما
االختالف

دور االختالف   
في اداء الطالب 

الكشف عن  وجود   
اختالف

عدم وجود   
اختالف

وجود اختالف 
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 الفصل الثالث

 الدراسة إجراءات

 

تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص مستوى قدرة الطالب الفلسطينيين المكانية وتطورها           

خالل الصفوف السابع والتاسع والحادي عشر،  كما تهدف إلى الكشف عن وجود فروق بـين     

 . الذكور واإلناث في مستوى القدرة المكانية

لصفوف السـابع والتاسـع      من ا  واإلناثولهذه الغاية فقد تم اختيار عينة من الذكور         

المكانيـة، ثـم    اجري للطالب في هذه العينة ست اختبارات لقياس قدرتهم          والحادي عشر،  و   

 التـي اتبعـت،     لإلجـراءات وفيما يلي تفصـيل     . فحصت فرضيات الدراسة ووجدت النتائج    

 :  الدراسة عينة الدراسة، وشرح عن االختبارات التي استخدمت  في هذهووتفصيل  لمجتمع 

 

 جتمع الدراسةم

لبا وطالبة من المدارس الحكوميـة والوكالـة         طا ١٦،٦٥٠تكون مجتمع الدراسة من     

في محافظة رام اهللا والبيرة موزعين على       ) باستثناء مدارس ذوي الحاجات الخاصة    (والخاصة  

إحصائيات مديرية التربية والتعلـيم،     (الصفوف السابع والتاسع والحادي عشر العلمي واألدبي        

 :وفق الجدول التالي)  ٢٠٠٤-٢٠٠٣هللا، العام الدراسي رام ا
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 توزيع مجتمع الدراسة:  ١-٣جدول رقم                             

الحادي عشر علمي الحادي عشر أدبي التاسع السابع السلطة التي تتبع   

 لها المدرسة
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 ٤٨٦ ٤٣٦ ١٥٥٧ ١١٧٧ ٢٣٠٩ ٢٥٦٦٢٦٣٠٢١٩٥ حكومية

 ١٢٢ ٩٢ ٨٧ ٤٨ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٤٢ ٣٥٣ خاصة

 - - - - ٣٥٠ ٣٦٤ ٤٤٩ ٤٧٨ وكالة

٦٠٨ ٥٢٨ ١٦٤٤ ١٢٢٥ ٢٩٦٣ ٣٣٩٧٣٤٢١٢٨٦٤ 

 المجموع ١١٣٦ ٢٨٦٩ ٥٨٢٧ ٦٨١٨

١٦٦٥٠ 

 

السابع  باعتباره الوقت المناسب للتدريب المكاني، وبالتالي النقطـة التـي    وقد اختير الصف 

 ينطلق منها من يسعى لدراسة نمو القدرات الذهنية للطالب والذي قد يعـزى إلـى                يجب أن 

 ، باإلضافة إلى أن الطالب في هذا الصف يكونون من (١٩٧٩,McGee) األنشطة التعليمية 

النضج بمستوى يمكنهم من االستجابة  لتعليمات االختبـارات المسـتخدمة واإلجابـة عليهـا               

(Ekstrom & French,١٩٧٦). 
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رق سنتين في العمر والخبرة التعليمية وذلك للكشف عن التطور          اتم اختيار باقي الصفوف بف    و

 .في مستوى القدرة المكانية بينها حسب هذا الفرق

 

 عينة الدراسة

 توزيع عينة الدراسة: ٢-٣جدول 

ـ   % ٨ طالبا و طالبة بما يقارب       ١٤٦١ بلغ عدد أفراد عينة الدراسة           . ةمن مجتمع الدراس

 اختيارها عدد الطالب في كـل صـف، وعـدد           وهي عينة عشوائية طبقية نسبية روعي عند      

ولمحاولة ضبط أي متغيرات أخـرى قـد        .  واإلناث، والسلطة التي تتبع لها المدرسة     الذكور  

تؤثر في الفروق بين نتائج الطالب من الصفوف المختلفة فقد تم اختيار المـدارس بطريقـة                

عشوائية من كل سلطة، وجمعت أعداد الطالب من الصفوف المستهدفة في الدراسة في هـذه               

للمشـاركة فـي    وبعدها اختير الطالب    . تساوي  حجم العينة   المدارس حتى أصبحت اكبر أو      

 .لدراسة بطريقة العينة العشوائية البسيطةا

 الحادي عشر

 الصف السابع التاسع أدبي علمي

ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث  الجنس ذكور إناث

١٣٣ ٣٩ ٥٥ ٢٤٦ ٩٧ ٢٣٧ ٢٧٢ ٣٨٢ 

٢٣٠ ٩٤ 

          ٣٢٤ 
٦٥٤ ٤٨٣ 

 ١٤٦١:   المجموع الكلي
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 أدوات الدراسة

:    استخدم في هذه الدراسة سبعة اختبارات لقياس القدرة المكانية بمكوناتهـا الثالثـة وهـي              

 . والتصور المكاني اإلدراك المكاني، والتوجيه المكاني،

اختبارا أصدرها مركز خـدمات االختبـارات    ٧٢ يار هذه االختبارات من بين   وقد تم اخت

 عامال من عوامل القدرات الذهنية ٢٣  لقياس   Educational Testing Servicesالتربوية 

، وقد أعدت هذه المجموعة من قبل Kit of Factor Referenced Cognitive Testsباسم 

(Ekstrom;French&Harman,١٩٨٧) .ظم االختبارات المستخدمة مالئمة للصـفوف      ومع

التي تشملها هذه الدراسة، أما االختبارات التي ذكر في دليل االختبارات أنها تصلح لصـفوف               

أعلى من الصف السابع، فيمكن استخدامها للطالب األصغر سنا بشـرط قـراءة التعليمـات               

  في  Ruth Ekstrom،  وقد أكدت هذا األمر (١٩٨٧,Ekstrom) وشرحها لهم بصوت عال

 .رسالة أرسلتها عبر البريد االلكتروني للباحثة

 

 اإلدراك المكاني

 

االدراك المكاني

اختبار الصور المتطابقة اختبار االشكال المخفية اختبار مقارنة االرقام
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 التعـرف علـى   أوسرعة المقارنة   "  وهي اإلدراكيةوقد  تم قياس عامله الفرعي السرعة              

  :تيةاآل  باستخدام كل من االختبارات ١٩٨٧,Ekstrom etal) ("األشكال و الرموز

  فقرة موزعة على قسمين متساويين،  ٩٦   والذي يتكون من   اختبار مقارنة األرقام: أوال 

ويستغرق إجراء هذا االختبـار ثالثـة       . وذلك من اجل فحص ثباته بطريقة التجزئة النصفية       

دقائق موزعة على قسميه بالتساوي، وتتطلب اإلجابة عن كل فقرة من فقراته الكشـف عـن                

ونتيجة الطالب على هذا االختبار مساوية لعـدد اإلجابـات     . اختالف عددين متقابلين  تشابه أو   

. ٩٦ و   ٩٦-الصحيحة مطروحا منها عدد اإلجابات الخاطئة، وبذلك فان العالمة تكون بـين             

 لدى الطالب من الصف السـادس وحتـى نهايـة           اإلدراكيةواالختبار يصلح لقياس السرعة     

 . (١٩٨٧,Ekstrom etal)المرحلة الجامعية 

 نموذج من اختبار مقارنة األرقام) : ١-٣(شكل 

 
 

 فقرة موزعة على قسـمين   ٩٦   ويشمل هذا االختبار أيضا  اختبار الصور المتطابقة : ثانيا

لغرض فحص الثبات، والمطلوب من الطالب لإلجابة على هذا االختبـار أن يحـدد أي مـن                 

وبالطبع فهو يعتمد   .  الصورة التي إلى يساره    الصور الخمس الموجودة في يمين السطر تطابق      
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على السرعة حيث حدد زمن قدره دقيقة ونصف لإلجابة على كل من قسميه، وتحتسب عالمة               

وبهذا فان  . الطالب عن طريق طرح ربع عدد اإلجابات الخاطئة من عدد اإلجابات الصحيحة           

 إذا ألنـه  وذلـك  ٩٦  وأعلى عالمة هي ٢٤-اقل عالمة يمكن أن يحصل عليها الطالب هي 

 أجـاب  إذا أما،  -٢٤) = ٩٦/٤ (– ٠ خاطئة فان عالمته تساوي      إجابة األسئلة عن كل    أجاب

  وهـو كسـابقه يصـلح        ٩٦) = ٠/٤ (– ٩٦=  صحيحة فان عالمته     إجابة األسئلةعن كل   

 .(١٩٨٧,Ekstrom etal)للطالب من الصف السادس وحتى نهاية المرحلة الجامعية

 

 من اختبار الصور المتطابقةنموذج ): ٢-٣(شكل

 
 

 يعرفه اني و هو مرونة االحتواء و الذي      أما بالنسبة للعامل الفرعي الثاني لإلدراك المك

(Ekstrom etal,١٩٨٧) القدرة على االحتفاظ عقليـا بمـدرك صـوري أو شـكل     "   بأنه

 .خفية، فقد استخدم لقياسه اختبار األشكال الم"واسترجاعه لعزله عن صور أخرى 
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أمـا  .  فقرة  موزعة على قسـمين متمـاثلين  ٣٢   يتكون من      اختبار األشكال المخفية    :الثثا

المهمة التي يطلب من الطالب أداؤها لإلجابة عن كل فقرة من فقرات هذا االختبـار، فهـي                 

البحث عن احد خمسة أشكال هندسية موجودة في أعلـى كـل صـفحة ومعطـاة الرمـوز                  

A,B,C,D,E هندسي معقد التركيب ، في  شكل  . 

االختبار، وهو مالئم للطـالب فـي   ست دقائق لإلجابة عن كل من جزأي     وقد خصصت         

وتحتسب عالمة هذا االختبار عن طريـق       . الصفوف من الثامن وحتى السنة الرابعة الجامعية      

طرح ربع عدد اإلجابات الخاطئة من عدد اإلجابات الصحيحة وبذلك فـان مـدى العالمـات                

  .٣٢ و  ٨-راوح بينيت
 

 نموذج من اختبار األشكال المخفية): ٣-٣(شكل
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 التصور المكاني

 
 

 :واستخدم لقياسه اختباران، وهما

 فقرة جاءت في قسمين متمـاثلين خصـص    ٢٠  و يتكون من   اختبار طي الورقة   :اوال 

رة من فقرات هذا االختبار عبارة عن سطر واحد،         وكل فق . لإلجابة عن كل منهما ثالث دقائق     

وإلى يمين السطر تظهـر      .   تظهر عملية طي ورقة طيتين أو أكثر ثم ثقبها         ريسار السط إلى  

خمس رسومات لورقات بعد طيها وثقبها بطرق مختلفة ثم  إعادة فتحها، ويطلب من الطالـب                

 .لى يسار السطر بعد   فتحهاتحديد أي من هذه الورقات الخمس تمثل الورقة الموجودة إ

     ويصلح هذا االختبار لالستخدام للطالب في الصفوف من التاسع وحتى السـنة الرابعـة              

 عدد اإلجابـات  –عدد اإلجابات الصحيحة = الجامعية، وتكون نتيجة الطالب في هذا االختبار      

 .٢٠ و لغاية ٥- ، وبالتالي فان مدى العالمات يتراوح من ٤/الخاطئة

 

 التصور المكاني

طي الورقة تطور السطوح
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 نموذج من اختبار طي الورقة): ٤-٣(كلش

 
 عشر من رسم لقطعـة      أالثنتي  تتكون كل من فقرات االختبار        اختبار تطور السطوح    :ثانيا 

ورق مقصوصة وقد رقمت حوافها،  وعلمت ورقمت أيضا في األماكن التـي سـيتم الطـي                 

. بجـدي عندها لتشكل مجسما رسم هو اآلخر في الفقرة، وأعطي كل من  حوافـه حـرف أ                

والمطلوب من الطالب هو تحديد األحرف التي تشكل حواف المجسم الناتجة عن طي حـواف               

 .  ٥  إلى  ١القطعة المقصوصة والتي تحمل األرقام من 

    ويأتي هذا االختبار أيضا في قسمين يتكون كل منهما من ست فقرات، وقد خصصت ست               

المة الطالب عليـه فإنهـا تسـاوي عـدد          أما بالنسبة لع  . دقائق لإلجابة عن كل من القسمين     

اإلجابات الصحيحة مطروحا منها  ربع عدد اإلجابات الخاطئة  لذا فان مدى العالمات يتراوح               

 االختبار إلى انه مناسب للطالب من الصف التاسع حتـى           واضعوويشير  . ٦٠ و    -١٥بين  

 .السنة الرابعة الجامعية



 ٥٩

 نموذج من اختبار تطور السطوح): ٥-٣(شكل 

 
 

 التوجيه المكاني

 
 : واستخدم لقياسه اختباران وهما

 فقرة موزعة على قسمين لغرض      ٢٠  ويشمل هذا االختبار أيضا       اختبار تدوير البطاقات  : أوال

فحص الثبات، والمطلوب من الطالب لإلجابة على هذا االختبار أن يحدد لكل مـن الثمـاني                

وقـد  .   كانت  قلبا أو دورانا للبطاقة التي إلى يساره         إنون إلى يمين السطر     بطاقات والتي تك  

حدد زمن قدره ثالث دقائق لإلجابة على كل من قسميه، وتحتسب عالمة الطالب عن طريـق                

وبهذا فان اقل عالمـة يمكـن ان        . طرح عدد اإلجابات الخاطئة من عدد اإلجابات الصحيحة       

 المكانيالتوجيه 

اختبار مقارنة المكعبات اختبار تدوير البطاقات



 ٦٠

،  وهو يصلح للطالب من الصـف  ١٦٠لى عالمة هي  و أع ١٦٠-يحصل عليها الطالب هي

 .(١٩٨٧,Ekstrom etal)الثامن وحتى نهاية المرحلة الجامعية 

 نموذج من اختبار تدوير البطاقات): ٦-٣(شكل

 
 فقرة موزعة علـى قسـمين،    ٤٢ ويتكون  هذا االختبار من:اختبار مقارنة المكعبات: ثانيا 

يتعين عليه أن يحدد ما إذا كان كل من المكعبين الذين           ولكي يجيب الطالب على هذا االختبار       

تتكون منهما كل من فقراته  يمثالن دورانا لبعضهما، مع العلم أن كال من وجوه المكعبين قد                 

وقد حدد زمن قدره ثـالث      . رمزت بحيث ال يظهر الرمز على أكثر من وجه للمكعب الواحد          

 وتحتسب عالمة الطالب عن طريق طرح عدد       دقائق لإلجابة على كل من قسمي هذا االختبار،       

وبهذا فان اقل عالمة يمكن أن يحصل عليهـا         . اإلجابات الخاطئة من عدد اإلجابات الصحيحة     

وهو يصلح للطالب من الصف الثامن وحتى نهاية        . ٤٢ وأعلى عالمة هي     ٤٢-الطالب هي   

  . (١٩٨٧,Ekstrom etal)المرحلة الجامعية 

 



 ٦١

 تبار مقارنة المكعباتنموذج من اخ): ٧-٣(شكل

 
 اختبارات القدرة المكانية :)٣-٣(جدول

 اسم االختبار القدرة
عدد بنود 

 االختبار
 أعلى عالمة ادني عالمة

مدة االختبار 

 )بالدقائق(

 ٣ ٩٦ -  ٩٦ ٩٦ مقارنة األرقام

الصور 

 المتطابقة
٣ ٩٦ - ٢٤ ٩٦ 

اختبارات 

 اإلدراك المكاني

 ١٢ ٣٢ - ٨ ٣٢ األشكال المخفية

اختبارات  ٦ ٢٠ - ٥ ٢٠ طي الورقة

 ١٢ ٦٠ - ١٥ ١٢ تطور السطوح التصور المكاني

اختبارات  ٦ ١٦٠ - ١٦٠ ٢٠ تدوير البطاقات

 ٦ ٤٢ - ٤٢ ٤٢مقارنة المكعبات التوجيه المكاني

  



 ٦٢

 ثبات أدوات الدراسة

مـن طـالب    طالبـا   ٦٠     لفحص ثبات كل من االختبارات السبعة  طبق االختبار على 

وقد حسـب معامـل   . الصف التاسع في مدرسة ذكور بيتونيا الثانوية من خارج عينة الدراسة        

الثبات لكل من هذه االختبارات  عن طريق فحص معامل االرتباط بيرسون بين قسـمي كـل            

 براون للتجزئة النصفية  وهي-منها ثم صحح باستخدام معادلة سبيرمان
 

  )١+ معامل االرتباط  (    ) / ٢*  معامل االرتباط  = (                معامل الثبات 

 

 :قيم معامالت الثبات لالختبارات) ٣-٣(ويظهر في الجدول

 معامالت ثبات اختبارات الدراسة) : ٤-٣(جدول

 معامل الثبات معامل االرتباط االختبار

 ٠,٧٨ ٠,٦٤ مقارنة األرقام

 ٠,٨١ ٠,٦٨ الصور المتطابقة

 ٠,٧١ ٠,٥٥ األشكال المخفية

 ٠,٧٩ ٠,٦٥ تدوير البطاقات

 ٠,٨١ ٠,٦٨ مقارنة المكعبات

 ٠,٧٦ ٠,٦١ طي الورقة

 ٠,٦٤ ٠,٤٧ تطور السطوح

 



 ٦٣

         و قيم معامالت الثبات لهذه االختبارات قريبة من قيم معامالت الثبات المذكورة فـي              

 . االختباراتواضعوالدليل الذي أعده 

بات، تم عرض االختبارات بعد ترجمتها ألغراض التحكيم من          باإلضافة لفحص معامالت الث   

حيث إمكانية التطبيق وصحة الترجمة على األستاذ المشرف على البحث باإلضافة إلى ثالثـة              

 دراسة استطالعية على ستين طالبـا مـن         أيضا أجريتوقد  . معلمين وثالثة طالب جامعيين   

 فهـم   وإمكانيـة رات ووضوح ترجمتها    خارج عينة الدراسة، وذلك بهدف فحص ثبات االختبا       

 . الطالب للتعليمات الموجودة في بداية كل اختبار

 

 إجراءات الدراسة

      طبق االختبار على الطالب في عينة الدراسة بين أواسط ونهاية شهر أيار مـن العـام                

 فـي     وذلك بعد التنسيق المسبق مع وزارة التربية و التعليم، ومكتب التربية والتعلـيم              ٢٠٠٤

 اجري االمتحان للطالب من الصفوف المختارة       وقد. وكالة الغوث، ومدراء المدارس الخاصة    

تم األخذ بعـين االعتبـار شـرح          و  ،ضمن عينة الدراسة في مدارسهم وفي غرفهم الصفية       

 االختبـارات ورصـدت     أوراقتعليمات االختبارات للطالب في الصف السابع، ثم تم تصليح          

 .بار مع جنسه ومستوى الصفعالمة الطالب لكل اخت

 



 ٦٤

 طريقة حساب عالمات القدرة المكانية 

 ، والتي أجراها واضـعو االختبـارات   factor analysis     وفقا لدراسات التحليل العاملي 

 فـي  مجموعـة كبيـرة مـن          variabilityوهي طريقة إحصائية تتضمن تفسير التغيريـة        

اسطة عدد اقل من المتغيـرات العشـوائية غيـر          بو) المالحظة(المتغيرات العشوائية المقاسة    

     و ترتبط المتغيـرات المالحظـة بعالقـة خطيـة     factorsالمقاسة والتي تدعى بالعوامل 

Linear combination  لتنتج العامل factor، وفقا لذلك فان اإلدراك المكاني كعامل  يقاس 

و بـذا   . بقة ، واألشكال المخفية   مقارنة األرقام ، والصور المتطا    : بواسطة كل من اختبارات     

االختبـارات الـثالث    ي لكل طالب يتم بجمع عالماته فـي         فان إيجاد مستوى اإلدراك المكان    

وبنفس الطريقة و لنفس األسباب يحتسب مستوى التصور المكاني من خالل جمع            .  المذكورة

أما . (٢٠٠٦ ,Ahmed & Blustein)، و تطور السطوح طي الورقة: عالمتي اختبارين هما

البطاقـات   عن طريق جمع عالمتي كل من اختبـار تـدوير         مستواه  التوجيه المكاني فيوجد    

و أخيرا يحسب مستوى القدرة المكانية بواسـطة جمـع عالمـات     .واختبار مقارنة المكعبات

    يبـين الجـدول   و. ور المكاني و التوجيه المكـاني     ، والتص اإلدراك المكاني :  و هي  مكوناتها

 .لعالمات الممكنة لكل من القدرة المكانية و مكوناتهامدى ا) ٤-٣(

 



 ٦٥

 مدى العالمات الممكنة للقدرات المكانية) : ٥-٣(جدول

 أعلى عالمة ممكنة أدنى عالمة ممكنة القدرة

 ٢٢٤ ١٢٨- اإلدراك المكاني

 ٨٠ ٢٠- التصور المكاني

 ٢٠٢ ٢٠٢- التوجيه المكاني

 ٥٠٦ ٣٥٠- القدرة المكانية

 

 اجري التحليل اإلحصائي للعالمات وحسبت المتوسطات وفحصت داللـة الفـروق            بعد ذلك   

) اإلنسانية للعلوم   اإلحصائيالتحليل   ( SPSSبينها لكل من متغيرات الدراسة باستخدام رزمة        

 .إليجاد نتائج الدراسة

 

 متغيرات الدراسة

 : نوعينإلىتنقسم المتغيرات في هذه الدراسة   

 : ة وهي    المتغيرات المستقل

  ).أنثىذكر، (  الجنس -١ 

 ).السابع، التاسع، الحادي عشر(    الصف وله ثالثة مستويات -٢



 ٦٦

 : المتغيرات التابعة وهي

 . مستوى القدرة المكانية-١       

 . مستوى التوجيه المكاني-٢       

 .مستوى التصور المكاني -٣       

 . المكانياإلدراك مستوى -٤       

 

  اإلحصائيالتحليل

  لفحـص  one-way ANOVAفحص الفرضيات  جميعها  باستخدام و  إيجاد النتائج    تم

 .الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٦٧

 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 

تهدف هذه الدراسة للكشف عن تطور القدرة المكانية بين طالب الصـفوف السـابع              

 في مسـتوى القـدرة      واإلناثف عن وجود فروق بين الذكور       والتاسع والحادي عشر، والكش   

 هذه الدراسة على عينة من طالب الصفوف السابع والتاسـع والحـادي             أجريتوقد  . المكانية

 .عشر من الجنسين، وشملت المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث

مكانيـة وهـذه    وقد استخدم لهذا الغرض سبعة اختبارات لقياس مكونـات القـدرة ال             

 :المكونات هي

، األرقـام اختبـار مقارنـة     :  وقد استخدم لقياس مستواه ثالثة اختبارات       المكاني اإلدراك .١

 .واختبار الصور المتطابقة، اختبار الصور المخفية

اختبار طي الورقة، واختبار تطور     : مستواه اختباران   وقد استخدم لقياس   التصور المكاني  .٢

 .السطوح

اختبار تدوير البطاقات،  واختبـار      : مستواه اختباران  قد استخدم لقياس   و التوجيه المكاني  .٣

 .مقارنة المكعبات

 للعلـوم   اإلحصائي باستخدام رزمة التحليل     إحصائي    وبعد جمع البيانات اجري لها تحليل       

،   الحسابية لعالمات الطالب في القـدرة المكانيـة        األوساط ، وتم حساب       SPSSاالجتماعية  



 ٦٨

السـابع   لدى كل من طالب الصفوف      المكاني، والتوجيه المكاني   واإلدراككاني،  والتصور الم 

 :النتائج كما يلي والتاسع والحادي عشر و فحصت الفرضيات وكانت

 

 نتائج التحليل الوصفي

ما هو مستوى كل من القـدرة       :  الدراسة وهو  أسئلة من   األول   تمثلت اإلجابة على السؤال     

 المكاني، والتوجيه المكاني لـدى طـالب الصـفوف          واإلدراكي،  المكانية، والتصور المكان  

 بالبيانات التاليةالسابع والتاسع والحادي عشر؟ 

  المعياري والمدى للقدرة المكانيةواالنحرافالوسط الحسابي ): ١-٤ ( جدول رقم        

ــط  الجنس الصف الوســ
 الحسابي

االنحـــراف 
 المعياري

 المدى

 ٤٣٧ ٨٤ ٥٢,٣ (٣٨٠=N)ذكور
 السابع ٤٢٥ ٨٤,١ ٥٣ (٢٧٤=N)إناث

 ٤٦٣,٥ ٨٤,٠٢ ٥٢,٦(٦٥٤=N)الجنسين
 ٤٤٣ ٧١,٨١ ٤٧,٨٦ (٢٣٧=N)ذكور
 التاسع ٦٥٩ ٨٩,٧ ٦٨ (٢٤٦=N)إناث

 ٦٧٢ ٨١,٩٦ ٥٨,١٥(٤٨٣=N)الجنسين
 ٤٤٧ ٧٧,١ ٥٣,٢ (١٣٦=N)ذكور
الحادي عشر ٥٧٣,٢٥ ٨٧,٥٥ ٣٢,٣٦ (١٨٨=N)إناث

 ٥٧٩,٥ ٨٣,٨٥ ٤١,١٣(٣٢٤=N)الجنسين
 



 ٦٩

 ٧،٩،١١مستوى القدرة المكانية لدى الصفوف ): ١-٤(شكل 
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بع سا ل ا سع تا ل ا شر لحادي ع ا

 

  المكانيلإلدراك المعياري والمدى واالنحرافالوسط الحسابي ): ٢-٤جدول رقم  (

 الصف
ــط  الجنس الوســ

 الحسابي

ــراف  االنحـ

 المعياري
 المدى

 ٢٦٥,٥ ٥٠ ٤١,١ (٣٨٠=N)ذكور

 السابع ٢١٩,٥ ٤٢,٩٤ ٣٧,٨٥ (٢٧٤=N)إناث

 ٢٦٥,٥ ٤٧,١٩ ٣٩,٧٤(٦٥٤=N)الجنسين

 ١٩٠,٢٥ ٣٧,٧٩ ٣٥,٥٨ (٢٣٧=N)ذكور

 التاسع ٢٨٢ ٤٧,٦٦ ٤٦,٤٧ (٢٤٦=N)إناث

 ٢٨٢ ٤٣,٤ ٤١,١٢(٤٨٣=N)الجنسين

 ١٧٣,٥ ٣٣,٠٨ ٤٠,٥٩ (١٣٦=N)ذكور

 الحادي عشر ٢٨٩,٧٥ ٤٤,٠٤ ٣٤,٨٦ (١٨٨=N)إناث

 ٢٨٩,٧٥ ٣٩,٨٦ ٣٧,٢٧(٣٢٤=N)الجنسين



 ٧٠

 ٧،٩،١١مستوى اإلدراك المكاني لدى الصفوف ): ٢-٤(شكل 
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  المعياري والمدى للتصور المكانيواالنحرافالوسط الحسابي ) ٣-٤جدول رقم   (

ــط  الجنس الصف الوســ
 الحسابي

ــراف  االنحـ
 المعياري

 المدى

 ٧١,٥ ١٠,٦١ ٥,٧٣ (٣٨٠=N)ذكور
 السابع ٦١ ١٠,٩١ ٥,٢٠ (٢٧٤=N)إناث

 ٧١,٥ ١٠,٧٣ ٥,٥١(٦٥٤=N)الجنسين
 ٥٥,٢ ١٠,٢٥ ٥,٦٢ (٢٣٧=N)ذكور
 التاسع ٩٢ ١٣,٤٦ ٧,٧٩ (٢٤٦=N)إناث

 ٩٢ ١٢,٠٣ ٦,٧٢(٤٨٣=N)الجنسين
 ٤٣,٢٥ ٨,٢٥ ٤,٧ (١٣٦=N)ذكور
 الحادي عشر ٤٥,٥ ٨,٦٤ ١,٤٧ (١٨٨=N)إناث

 ٤٦ ٨,٦٢ ٢,٨٣(٣٢٤=N)الجنسين
           



 ٧١

ــكل  ــفوف   ): ٣-٤(شـ ــدى الصـ ــاني لـ ــور المكـ ــتوى التصـ    ٧،٩،١١مسـ
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  المعياري والمدى للتوجيه المكانيواالنحرافالوسط الحسابي ): ٤-٤جدول رقم  (

 المدى االنحراف المعياري الوسط الحسابي الجنس الصف

 ٣٢٦ ٥٠,٧ ١,٤٧ (٣٨٠=N)ذكور

 السابع ٢١٩,٥ ٥٤,٥٥ ٤,٦٨ (٢٧٤=N)إناث

 ٢٦٥,٦ ٥٢,٣٣ ٢,٨٢(٦٥٤=N)الجنسين

 ٢٥٥ ٤٤ ٢,٤١ (٢٣٧=N)ذكور

 التاسع ٣٨٢ ٥٧,٢ ٤,٩٥ (٢٤٦=N)إناث

 ٣٨٢ ٥١,١ ٣,٧(٤٨٣=N)الجنسين

 ٣١٨ ٥٣,٦ ٣,٩٣ (١٣٦=N)ذكور

 الحادي عشر ٣١٩ ٦٠,٢٦ ٧,٩٧- (١٨٨=N)إناث

 ٣٢٠ ٥٧,٧٨ ٢,٩٧-(٣٢٤=N)الجنسين



 ٧٢

 ٧،٩،١١مستوى التوجيه المكاني لدى الصفوف ): ٤-٤(شكل 

-202
-152
-102

-52
-2
48
98

148
198

ني
مكا
 ال
جيه

تو
ال

بع سا ل ا سع تا ل ا شر لحادي ع ا
الصف

 

 

 نتائج فحص الفرضيات

 على باقي أسئلة الدراسة تم فحص جميع الفرضـيات باسـتخدام تحليـل التبـاين                لإلجابة   

 : وكانت النتائج كما يليone-way ANOVA األحادي

  وهياألولىنتيجة فحص الفرضية 

ال توجد فروق في مستوى القدرة المكانية بين طـالب الصـفوف السـابع والتاسـع                 •

 .تعزى إلى مستوى الصف) α ≥ ٠,٠٥(والحادي عشر على مستوى الداللة 



 ٧٣

بين المتوسطات الحسابية لعالمات القدرة المكانية      لم توجد فروق      عند فحص هذه الفرضية     

 الفرق أنة للصفين التاسع والحادي عشر،  فقد  وجد          بالنسب أما. لدى الصفين السابع و التاسع    

وان  لصـالح التاسـع      ١٧,٠٢بين المتوسطات الحسابية لعالمات القدرة المكانية  بينهما  هو           

 األولـى وبذلك فـان الفرضـية   ) α ≥ ٠,٠٥( عند مستوى الداللة       إحصائياهذا الفرق دال    

 .شر في القدرة المكانيةولم توجد فروق بين الصفين السابع و الحادي عرفضت، 

 يعود  ١١،  ٩،  ٧تحليل التباين األحادي للقدرة المكانية لطلبة الصفوف        ): ٥-٤(جدول رقم   

 لمستوى الصف

 
ــوع  مجمــ

 المربعات

ــات  درجـ

 الحرية

ــطات  متوسـ

ــوع  مجمــ

 المربعات

 Fقيمة 
ــتوى  مسـ

 الداللة

بــــــين 

 المجموعات
٠,٠١٧ ٢٨٤٠٠,٣٦١٤,٠٩٢ ٥٦٨٠٠,٧٢٢٢* 

داخـــــل 

 المجموعة
٦٩٤٠,٩٤٤ ١٤٥٨ ١٠١١٩٨٩٦ - - 

 - - - ١٤٦٠ ١٠١٧٦٦٩٧ المجموع

 إحصائيةقيمة ذات داللة *

 

 



 ٧٤

  وهينتيجة فحص الفرضية الثانية

 المكاني بين طـالب الصـفوف السـابع والتاسـع           اإلدراكال توجد فروق في مستوى       •

 .تعزى إلى مستوى الصف) α ≥ ٠,٠٥(والحادي عشر على مستوى الداللة 

بـين  ) α ≥ ٠,٠٥(لفرضية  عند فحص داللة الفروق عند مستوى الداللـة             تم قبول  هذه ا    

 المكاني  لكل من الصفين السابع والتاسـع، والتاسـع           اإلدراكالمتوسطات الحسابية لعالمات    

 أي انه ال يوجد فرق فـي  اإلدراك المكـاني بـين             ‘والحادي عشر، والسابع والحادي عشر    

 . ي عشرطالب الصفوف  السابع والتاسع والحاد

 يعود  ١١،  ٩،  ٧ المكاني لطلبة الصفوف     لإلدراك األحاديتحليل التباين   ): ٦-٤(جدول رقم 

 لمستوى الصف

 

 
ــوع  مجمــ

 المربعات

ــات  درجـ

 الحرية

متوسطات مجموع  

 المربعات
 Fقيمة 

ــتوى  مسـ

 الداللة

ــين  بــــ

 المجموعات
٠,٧٣٤٠,٤٨٠ ١٤٤٦,٧٤٣ ٢ ٢٨٩٣,٤٨٥ 

داخـــــل 

 المجموعة
١٩٧٢,٢٠٧ ٢٨٧٥٤٧٨,٤١٤٥٨ - - 

 - - - ٢٨٧٨٣٧١,٩١٤٦٠ المجموع

 



 ٧٥

 : وهينتيجة فحص الفرضية الثالثة

ال توجد فروق في مستوى التصور المكاني بين طـالب الصـفوف السـابع والتاسـع                 •

 .تعزى إلى مستوى الصف) α ≥ ٠,٠٥(والحادي عشر على مستوى الداللة 

 اني بين السابع والتاسـع    المات التصور المك   بين المتوسطات الحسابية لع    لم توجد فروق  

 الفرضية رفضت فبالنسبة لطـالب الصـفين    أن  إال). α ≥ ٠,٠٥(عند مستوى الداللة 

التاسع والحادي عشر  فإن الفرق بين المتوسطات الحسابية لعالمات التصـور المكـاني              

وبالنسبة للفرق بـين المتوسـطات      . إحصائيا لصالح التاسع وهو دال      ٣,٨٩بينهما  هو    

 لصالح  ٢,٦٨حادي عشر فهو     لعالمات التصور المكاني بين الصفين السابع وال       الحسابية

 ).α ≥ ٠,٠٥( عند مستوى الداللة  إحصائياوهو فرق دال السابع 

 يعود ١١، ٩، ٧ لطلبة الصفوف للتصور المكانيتحليل التباين األحادي ): ٧-٤(جدول رقم

 لمستوى الصف
 

 درجات الحرية مجموع المربعات 
مجمــوع متوســطات 

 المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

ــين  بـــ

 المجموعات
٠,٠٠ ١٢,٦١٠ ١٤٩٩,٣٣٧ ٢ ٢٩٩٨,٦٧٤*

داخـــــل 

 المجموعة
١١٨,٩٠٤ ١٤٥٨ ١٧٣٣٦٢,٢٦ - - 

 - - - ١٤٦٠ ١٧٦٣٦٠,٩٣ المجموع

 إحصائيةقيمة ذات داللة *



 ٧٦

 : وهينتيجة فحص الفرضية الرابعة

ب الصـفوف السـابع والتاسـع       ال توجد فروق في مستوى التوجيه المكاني بين طـال          •

 .تعزى إلى مستوى الصف) α ≥ ٠,٠٥(والحادي عشر على مستوى الداللة 

توجد فروق بين المتوسطات الحسابية لعالمات التوجيه المكاني لـدى طـالب الصـفوف          لم  

و  ‘ )α ≥ ٠,٠٥(السابع و التاسع و الحادي عشر ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة              

 .ية قد قبلتبذا فان الفرض

 

 يعود  ٩،١١،  ٧تحليل التباين األحادي للتوجيه المكاني لطلبة الصفوف        ): ٨-٤(جدول رقم 

 لمستوى الصف

 

 
مجمــــوع 

 المربعات

ــات  درجـ

 الحرية

ــطات  متوسـ

ــوع  مجمــ

 المربعات

 Fقيمة 
ــتوى  مسـ

 الداللة

ــين  بــــ

 المجموعات
٠,١٧٦ ١,٧٣٨ ٤٩١٨,٥٦١ ٢ ٩٨٣٧,١٢٢ 

ــل  داخـــ

 المجموعة
٢٨٣٠,٧٠٥ ١٤٥٨ ٤١٢٧١٦٨,١ - - 

 - - - ١٤٦٠ ٤١٣٧٠٠٥,٣ المجموع

 



 ٧٧

 ملخص  نتيجة فحص الفرضيات األولى والثانية والثالثة والرابعة): ٩-٤(جدول

 التوجيه المكاني التصور المكاني اإلدراك المكاني القدرة المكانية 

   تاسع-سابع 

 
 يوجد فرق ال يوجد فرق ال يوجد فرق ال يوجد فرق ال

 يوجد فرق الحادي عشر>تاسع حادي عشر–تاسع
حادي >تاسع

 عشر
 يوجد فرق ال

 يوجد فرق ال يوجد فرق ال حادي عشر–سابع
حادي > سابع

 عشر
 يوجد فرق ال

 

 : وهينتيجة فحص الفرضية الخامسة

ال توجد فروق في مستوى القدرة المكانية بين الطالب في كـل مـن الصـفوف السـابع                  * 

 .تعزى إلى الجنس) α ≥ ٠,٠٥(على مستوى الداللة والتاسع والحادي عشر 

 فـي   واإلنـاث  بين المتوسطات الحسابية لعالمات القدرة المكانية للـذكور            لم توجد فروق  

 الفرضية رفضت عند فحصها في الصفين التاسع والحادي عشر، حيث           أن إال. الصف السابع 

 لصـالح الـذكور    ٢٠,٩ي عشر ،  وبلغ في الحاد    اإلناث لصالح   ٢٠,١٤بلغ الفرق في التاسع     

 ).α ≥ ٠,٠٥( عند مستوى الداللة إحصائياوهي فروق دالة 

 



 ٧٨

تحليل التباين األحادي للقدرة المكانية لطلبة الصـف السـابع يعـود     :)١٠-٤(جدول رقم 

 للجنس

مجموع المربعات 
ــات  درج

 الحرية

متوسطات مجموع  

 المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

بـــــين 

المجموعات
٠,٠١١٠,٩١٧ ٧٧,٥١٩ ١ ٧٧,٥١٩

داخــــل 

 المجموعة
٧٠٧١,٢٣٣ ٤٦١٠٤٤٣,٨٦٢٦٥٢ - - 

 - - - ٤٦١٠٥٢١,٣٨١٦٥٣ المجموع

 

تحليل التباين األحادي للقدرة المكانية لطلبة الصـف التاسـع يعـود     :)١١-٤(جدول رقم 

 للجنس

مجموع المربعات 
ــات  درج

 الحرية

متوسطات مجموع  

 المربعات
 Fقيمة 

مســتوى 

 الداللة

ين بـــــ

المجموعات
٧,٤٣٧٠,٠٠٧ ٤٩٣٠٣,٣٠٩ ١ ٤٩٣٠٣,٣٠٩*

داخــــل 

 المجموعة
٦٦٢٩,٣٠٣ ٣١٨٨٦٩٤,٦٤٤٤٨١ - - 

 - - - ٣٢٣٧٩٩٧,٩٥٣٤٨٢ المجموع

 إحصائيةقيمة ذات داللة *



 ٧٩

تحليل التباين األحادي للقدرة المكانية لطلبة الصف الحادي عشر  :)١٢-٤(جدول رقم 

 يعود للجنس

 

 مجموع المربعات 
ــ ات درجــ

 الحرية

ــطات  متوســ

ــوع  مجمـــ

 المربعات

 Fقيمة 
ــتوى  مســ

 الداللة

ــين  بـــــ

 المجموعات
٠,٠٢٧ ٣٤٤٠٩,١٠١٤,٩٥٣ ١ ٣٤٤٠٩,١٠١* 

 - - ٦٩٤٧,١٠٥ ٢٢٣٦٩٦٧,٦٩١٣٢٢داخل المجموعة

 - - - ٢٢٧١٣٧٦,٧٩٢٣٢٣ المجموع

 إحصائيةقيمة ذات داللة *

 

 : وهينتيجة فحص الفرضية السادسة

توى اإلدراك المكاني بين الطالب في كـل مـن الصـفوف السـابع              ال توجد فروق في مس    * 

 .تعزى إلى الجنس) α ≥ ٠,٠٥(والتاسع والحادي عشر على مستوى الداللة 

لم توجد فروق في اإلدراك المكاني بين الذكور و اإلناث في الصفين السابع و الحادي عشر                

 لصـالح   ١٠,٩الفرق  وهـو      أن إال). α ≥ ٠,٠٥(عند مستوى الداللة    ذات داللة إحصائية    

 . في الصف التاسع،  وبذا فقد رفضت الفرضية  السادسةإحصائية  كان ذا داللة اإلناث



 ٨٠

 

 لإلدراك المكاني لطلبة الصف السـابع يعـود   األحاديتحليل التباين  ):١٣-٤(جدول رقم 

 .للجنس

 مجموع المربعات 
ــات  درجــ

 الحرية

ــطات  متوســ

ــوع  مجمـــ

 المربعات

 Fقيمة 
ــتوى  مســ

 لةالدال

ــين  بـــــ

 المجموعات
٠,٣٨٥ ٠,٧٥٥ ١٦٨١,١٥٩ ١ ١٦٨١,١٥٩ 

ــل  داخــــ

 المجموعة
٢٢٢٧,٩٦٦ ١٤٥٢٦٣٣,٥١٧٦٥٢ - - 

 - - - ١٤٥٤٣١٤,٦٧٦٦٥٣ المجموع

 

 المكاني لطلبة الصف التاسـع يعـود   لإلدراك األحاديتحليل التباين  :)١٤-٤(جدول رقم 

 للجنس

 مجموع المربعات 
ــات  درجــ

 الحرية

ــطات  متوســ

ــوع  مجمـــ

 مربعاتال

 Fقيمة 
ــتوى  مســ

 الداللة

 بين المجموعات
١٤٣٠٧,٦٥٠٩

٠٩٩ 
١ 

١٤٣٠٧,٦٥

١ 
٠,٠٠٦ ٧,٧٠١* 

 - - ١٨٥٧,٩٩٧ ٨٩٣٦٩٦,٥١٥٤٨١ داخل المجموعة

 - - - ٩٠٨٠٠٤,١٦٦٤٨٢ المجموع



 ٨١

 لإلدراك المكاني لطلبة الصف الحادي عشر األحاديتحليل التباين  :)١٥-٤(جدول رقم 

 يعود للجنس

 عاتمجموع المرب 
ــات  درجــ

 الحرية

ــطات  متوســ

مجمـــــوع 

 المربعات

مستوى الداللة Fقيمة 

ــين  بـــــ

 المجموعات
٠,٢٠٣ ١,٦٣١ ٢٥٨٥,٨٨٦ ١ ٢٥٨٥,٨٨٦ 

ــل  داخــــ

 المجموعة
١٥٨٥,٦٣٣ ٥١٠٥٧٣,٦٧٦٣٢٢ - - 

 - - - ٥١٣١٥٩,٥٦٢٣٢٣ المجموع

 

 

 : وهينتيجة فحص الفرضية السابعة

ين الطالب في كل مـن الصـفوف السـابع          ال توجد فروق في مستوى التصور المكاني ب       * 

 .تعزى إلى الجنس) α≥ ٠,٠٥( مستوى الداللة عشر علىوالتاسع والحادي 

 بـين الجنسـين فـي       )α ≥ ٠,٠٥(عند مستوى الداللة    لم توجد فروق ذات داللة إحصائية       

 الفرضية رفضت في الصـفين التاسـع        أن إال. مستوى اإلدراك المكاني في الصف السابع       

عشر لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لعالمـات التصـور المكـاني بـين              والحادي  



 ٨٢

، بينما  اإلناث لصالح   ٢,١حيث كان هذا الفرق في التاسع يساوي        . الجنسين في هذه الصفوف   

 . لصالح الذكور٣,٣بلغ  في الحادي عشر

 

ع يعـود   للتصور المكاني لطلبة الصف السـاب األحاديتحليل التباين  :)١٦-٤(جدول رقم 

 للجنس

 
مجمــــوع 

 المربعات

ــات  درجـ

 الحرية

متوســـطات 

ــوع  مجمــ

 المربعات

 Fقيمة 
مســـتوى 

 الداللة

ــين  بــــ

 المجموعات
٠,٧٥٢ ٠,١ ١٢,٠٠٤ ١ ١٢,٠٠٤ 

ــل  داخـــ

 المجموعة
١٢٠,٠١١ ٦٥٢ ٧٨٢٤٦,٩٣٨ - - 

 - - - ٦٥٣ ٧٨٢٥٨,٩٤٢ المجموع

 

 



 ٨٣

طلبة الصف التاسـع يعـود    للتصور المكاني لاألحاديتحليل التباين  :)١٧-٤(جدول رقم 

 للجنس

 
ــوع  مجمــ

 المربعات

ــات  درجــ

 الحرية

متوسطات مجمـوع   

 المربعات
 Fقيمة 

ــتوى  مسـ

 الداللة

 ٠,٠٦٧ ٣,٣٥٩ ٤٨٧,٢٩٢ ١ ٤٨٧,٢٩٢ بين المجموعات

 - - ١٤٥,٠٦٢ ٦٩٧٧٤,٧٤٩٤٨١ داخل المجموعة

 - - - ٧٠٢٦٢,٠٤٢٤٨٢ المجموع
 

 للتصور المكاني لطلبة الصف الحـادي عشـر   تحليل التباين األحادي :)١٨-٤(جدول رقم 

 يعود للجنس

 
ــوع  مجمــ

 المربعات
 درجات الحرية

متوسطات مجموع  

 المربعات
 Fقيمة 

ــتوى  مسـ

 الداللة

ــين  بــــ

 المجموعات
٠,٠٠ ١٢,٧٧٧ ٩٤٨,١١٥ ١ ٩٤٨,١١٥* 

ــل  داخـــ

 المجموعة
٧٤,٢٠٢ ٢٣٨٩٣,١٦٠٣٢٢ - - 

 - - - ٢٤٨٤١,٢٧٥٣٢٣ المجموع

 حصائيةإقيمة ذات داللة *

 



 ٨٤

 : وهينتيجة فحص الفرضية الثامنة

ـ              • فوف السـابع   ال توجد فروق في مستوى التوجيه المكاني بين الطالب في كل من الص

 .تعزى إلى الجنس) α ≥ ٠,٠٥(على مستوى الداللة والتاسع والحادي عشر 

ـ                 ن لم ترفض هذه الفرضية عند فحصها في كل الصفوف التي شملتها الدراسة حيث لـم تك

التوجيـه المكـاني دالـة       في عالمات    واإلناث بين الذكور     بين المتوسطات الحسابية   الفروق

 ).α ≥ ٠,٠٥ ( مستوى الداللة عندإحصائيا

 

تحليل التباين األحادي للتوجيه المكاني لطلبة الصف السـابع يعـود    :)١٩-٤(جدول رقم 

 للجنس

مجموع المربعات 
ــات  درجـ

 الحرية

متوسطات مجموع  

 المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

ــين  بــــ

 المجموعات
٠,٤٣٩ ٠,٦٠١ ١٦٤٦,٧٠١ ١ ١٦٤٦,٧٠١

ــل  داخـــ

 المجموعة
٢٧٤٠,٢٦٩ ١٧٨٦٦٥٥,٣٦٨٦٥٢ - - 

 - - - ١٧٨٨٣٠٢,٠٦٩٦٥٣ المجموع

 



 ٨٥

تحليل التباين األحادي للتوجيه المكاني لطلبة الصف التاسـع يعـود    :)٢٠-٤(جدول رقم 

 للجنس

 مجموع المربعات 
ــات  درجـ

 الحرية

ات مجمـوع   متوسط

 المربعات
 Fقيمة 

ــتوى  مســ

 الداللة

 ٠,٥٨٦ ٠,٢٩٨ ٧٧٩,٨٥٤ ١ ٧٧٩,٨٥٤ بين المجموعات

 - - ٢٦١٩,٠٠١ ٤٨١ ١٢٥٩٧٣٩,٣٦٠ داخل المجموعة

 - - - ٤٨٢ ١٢٦٠٥١٩,٢١٤ المجموع

 

تحليل التباين األحادي للتوجيه المكاني لطلبة الصف الحـادي عشـر    :)٢١-٤(جدول رقم 

 يعود للجنس

المربعاتمجموع  
ــات  درجـ

 الحرية

متوسطات مجمـوع   

 المربعات
 Fقيمة 

مســــتوى 

 الداللة

ــين  بــــ

 المجموعات
٠,٠٦٧ ٣,٣٧٩ ١١١٩٨,٥٢٩ ١ ١١١٩٨,٥٢٩ 

ــل  داخـــ

 المجموعة
٣٣١٤,١٢٥ ١٠٦٧١٤٨,٣١٩٣٢٢ - - 

 - - - ١٠٧٨٣٤٦,٨٤٩٣٢٣ المجموع

 



 ٨٦

  و الثامنةملخص نتيجة فحص الفرضيات الخامسة و السادسة و السابعة :)٢٢-٤(جدول 

 التوجيه المكاني التصور المكاني  المكانياإلدراك القدرة المكانية الصف

 د فرقال يوج د فرقال يوج د فرقال يوج د فرقال يوج السابع

 د فرقال يوج الذكور>اإلناث الذكور>اإلناث الذكور>اإلناث التاسع

  فرقدال يوج اإلناث>الذكور د فرقال يوج اإلناث>الذكور الحادي عشر

 

   وهي نتيجة فحص الفرضية التاسعة

 فـي الصـفوف السـابع والتاسـع         اإلناثال توجد فروق في مستوى القدرة المكانية بين         *

 .تعزى إلى مستوى الصف) α ≥ ٠,٠٥(والحادي عشر على مستوى الداللة 

 لم توجد فروق في القدرة المكانية بين اإلناث في الصـفين السـابع و التاسـع ذات داللـة                   

 فـي الصـفين   اإلناث الفرق بين أنبينما وجد ). α ≥ ٠,٠٥(  عند مستوى الداللةةإحصائي

 الفرضية   وبهذا فان  إحصائيادال   لصالح التاسع وهذا الفرق      ٣٥,٧لحادي عشر هو    التاسع وا 

 لصالح السـابع وهـذا      ٢٠,٦٥الصفين السابع والحادي عشر فهو      مرفوضة، أما الفرق بين     

 .اأيض إحصائياالفرق دال 

 



 ٨٧

 ١١، ٩، ٧تحليل التباين األحادي للقدرة المكانية لإلناث في الصفوف  ):٢٣-٤(جدول رقم

 يعود لمستوى الصف

 

مجموع المربعات 
ــات  درجـ

 الحرية

متوســـطات 

ــوع  مجمــ

 المربعات

 Fقيمة 
ــتوى  مسـ

 الداللة

ــين  بــــ

 المجموعات
٠,٠٠ ٦٧٩٤١,٢٤٩٨,٩٧٧ ٢ ١٣٥٨٨٢,٤٩٨* 

ــل  داخـــ

 المجموعة
٧٥٦٨,٦٢٩ ٥٣٣٥٨٨٣,٧٦٤٧٠٥ - - 

 - - - ٥٤٧١٧٦٦,٢٦١٧٠٧ المجموع

 إحصائيةقيمة ذات داللة  •

 

 وهي  نتيجة فحص الفرضية العاشرة

ال توجد فروق في مستوى اإلدراك المكاني بين اإلناث فـي الصـفوف السـابع والتاسـع                 *

 .تعزى إلى مستوى الصف) α ≥ ٠,٠٥(والحادي عشر على مستوى الداللة 



 ٨٨

 دال  و التاسع و الحادي عشـر     ،  السابع و التاسع   في الصفين    اإلناثن   الفرق بي  أن في حين   

 لصالح   ١١,٦١ ،   ٨,٦٢: حيث بلغ  على الترتيب    ) α ≥ ٠,٠٥( عند مستوى الداللة     إحصائيا

 السابع و الحادي عشر لم يكـن         اإلناث في   الفرق بين  أن إالالتاسع وبهذا رفضت الفرضية،     

 .إحصائياداال 

 

 ١١، ٩، ٧ في الصفوفلإلناث المكاني لإلدراك األحاديليل التباين تح :)٢٤-٤(جدول رقم 

 يعود لمستوى الصف

 

مجموع المربعات 
ــات  درجـ

 الحرية

متوســطات 

مجمــــوع 

 المربعات

 Fقيمة 
ــتوى  مسـ

 الداللة

ــين  بــــ

 المجموعات
٠,٠١٧ ٤,٠٨٩ ٨٢٥١,٧٦٨ ١ ١٦٥٠٣,٥٣٦* 

ــل  داخـــ

 المجموعة
٢٠١٨,٢٢٤ ١٤٢٢٨٤٧,٨٥٦٧٠٥ - - 

 - - - ١٤٣٩٣٥١,٣٩٢٧٠٧ المجموع

 إحصائيةقيمة ذات داللة *



 ٨٩

  وهي نتيجة فحص الفرضية الحادية عشرة

 والحادي عشر    في الصفوف السابع والتاسع    اإلناثال توجد فروق في مستوى التصور بين        *

 .تعزى إلى مستوى الصف) α ≥ ٠,٠٥(على مستوى الداللة 

 الحسابية لعالمات التصور المكاني      الفرق بين المتوسطات   رفضت الفرضية عند فحص داللة    

حيث بلغ الفـرق بـين      ) α ≥ ٠,٠٥( في كل الصفوف مثنى عند مستوى الداللة         اإلناثبين  

 ٦,٣١ التاسع والحادي عشـر      وبين الصفين  لصالح التاسع،    ٢,٥٨الصفين السابع والتاسع        

ـ  .  لصالح السابع  ٣,٧٣التاسع، وبين السابع والحادي عشر هو       لصالح   ذه الفـروق   وكانت ه

 .إحصائيةجميعها ذات داللة 

 

، ٩، ٧ في الصفوف لإلناثتحليل التباين األحادي للتصور المكاني  :)٢٥-٤(جدول رقم 

  يعود لمستوى الصف١١

 

 
ــوع  مجمــ

 المربعات

ــات  درجـ

 الحرية

متوسطات مجمـوع   

 المربعات
 Fقيمة 

ــتوى  مسـ

 الداللة

 *٠,٠٠ ١٦,٣٦٥ ٢١٥٨,٥١٨ ١ ٤٣١٧,٠٣٥ بين المجموعات

 - - ١٣١,٨٩٥ ٩٢٩٨٦,٣٧٧٧٠٥ داخل المجموعة

 - - - ٩٧٣٠٣,٤١٢٧٠٧ المجموع

 إحصائيةقيمة ذات داللة  •



 ٩٠

  وهي نتيجة فحص الفرضية الثانية عشرة

 فـي الصـفوف السـابع والتاسـع         اإلناث بين    المكاني ال توجد فروق في مستوى التوجيه     *

 .مستوى الصفتعزى إلى ) α ≥ ٠,٠٥(والحادي عشر على مستوى الداللة 

‘ بين جميع الصـفوف   ) α ≥ ٠,٠٥( لم ترفض هذه الفرضية عند فحصها عند مستوى الداللة          

اي انه لم توجد فروق في مستوى التوجيه المكاني بين اإلناث بين الصفوف السـابع والتاسـع                  

 .والحادي عشر

 

، ٩، ٧ف  في الصفولإلناث للتوجيه المكاني األحاديتحليل التباين  :)٢٦-٤(جدول رقم 

  يعود لمستوى الصف١١

 

 مجموع المربعات 
ــات  درجـ

 الحرية

متوسطات مجموع  

 المربعات
 Fقيمة 

ــتوى  مســ

 الداللة

بــــــين 

 المجموعات
٠,٠٣١ ٣,٤٧٥ ١١٣٠٥,٥٩٧ ١ ٢٢٦١١,١٩٤* 

داخــــــل 

 المجموعة
٣٢٥٣,١١٦ ٧٠٥ ٢٢٩٣٤٤٦,٤٢٩ - - 

 - - - ٧٠٧ ٢٣١٦٠٥٧,٦٢٤ المجموع



 ٩١

الفرضيات التاسعة و العاشرة و الحادية عشر و ملخص نتيجة فحص  :)٢٧-٤(جدول 

 الثانية عشر

 

 التوجيه المكاني التصور المكاني  المكانياإلدراك القدرة المكانية الصف

 ال يوجد فرق سابع>تاسع ال يوجد فرق ال يوجد فرق   تاسع-سابع 

 حـادي   –تاسع

 عشر

ــع ــادي >تاس ح

 عشر

ــع ــادي >تاس ح

 عشر

ــع ــادي >تاس ح

 عشر

 ال يوجد فرق

 حـادي   –ابعس

 عشر

ــابع ــادي >س ح

 عشر

ــابع ــادي >س ح

 عشر

ــابع ــادي >س ح

 عشر

 ال يوجد فرق

 

 وهي  نتيجة فحص الفرضية الثالثة عشرة

ال توجد فروق في مستوى القدرة المكانية بين الذكور فـي الصـفوف السـابع والتاسـع                 *

 .تعزى إلى مستوى الصف) α ≥ ٠,٠٥(والحادي عشر على مستوى الداللة 

الفرق بين المتوسطات الحسابية لعالمات القدرة المكانية       ية عند فحص داللة     لم ترفض الفرض  

 ).α ≥ ٠,٠٥(بين الذكور بين كل الصفوف مثنى عند مستوى الداللة 

 

 



 ٩٢

، ٩، ٧ للقدرة المكانية  للذكور في الصفوف األحاديتحليل التباين  :)٢٨-٤(جدول رقم 

  يعود لمستوى الصف١١

 

 مجموع المربعات 
ــات  درجــ

 حريةال

ــطات  متوســ

ــوع  مجمـــ

 المربعات

 Fقيمة 
ــتوى  مســ

 الداللة

ــين  بـــــ

 المجموعات
٠,٧٤٦ ٠,٢٩٣ ١٨٣٨,٨٦٤ ١ ٣٦٧٧,٧٣٠ 

ــل  داخــــ

 المجموعة
٦٢٦٦,٩٦٣ ٤٧٠٠٢٢٢,٤٣٤٧٥٠ - - 

 - - - ٤٧٠٣٩٠٠,١٦٤٧٥٢ المجموع

 

 وهي  نتيجة فحص الفرضية الرابعة عشرة

ور في الصـفوف السـابع والتاسـع        بين الذك  المكاني   اإلدراكال توجد فروق في مستوى      *

 .تعزى إلى مستوى الصف) α ≥ ٠,٠٥(والحادي عشر على مستوى الداللة 

قبلت الفرضية إذ لم تكن الفروق بين متوسطات اإلدراك المكاني لدى الذكور بين الصـفوف               

 .)α ≥ ٠,٠٥(السابع و التاسع و الحادي عشر ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 

 



 ٩٣

، ٩، ٧ لإلدراك المكاني للذكور في الصفوف األحاديتحليل التباين  :)٢٩-٤(م جدول رق

  يعود لمستوى الصف١١

مجموع المربعات 
ــات  درجـ

 الحرية

متوســـطات 

ــوع  مجمــ

 المربعات

 Fقيمة 
ــتوى  مسـ

 الداللة

ــين  بــــ

 المجموعات
٠,٢٩ ١,٢٤ ٢٣٧١,٠٧٢ ١ ٤٧٤٢,١٤٤ 

ــل  داخـــ

 المجموعة
١٩١٢,٠٧٤ ١٤٣٤٠٥٥,٨٥١٧٥٠ - - 

 - - - ١٤٣٨٧٩٧,٩٩٥٧٥٢ مجموعال

 

 

 وهي  نتيجة فحص الفرضية الخامسة عشرة

بين الذكور في الصـفوف السـابع والتاسـع          فروق في مستوى التصور المكاني       ال توجد *

 .تعزى إلى مستوى الصف) α ≥ ٠,٠٥(والحادي عشر على مستوى الداللة 

ابية لعالمات التصور المكـاني      بين المتوسطات الحس   إحصائية   لم توجد فروق ذات داللة      

 .وبهذا فان الفرضية مقبولة ، بين الذكور في جميع الصفوف



 ٩٤

، ٩، ٧ للتصور المكاني للذكور في الصفوف األحاديتحليل التباين  ):٣٠-٤(جدول رقم 

  يعود لمستوى الصف١١

 
مجمــــوع 

 المربعات

ــات  درجـ

 الحرية

متوســطات 

ــوع  مجمــ

 المربعات

 Fقيمة 
ــتوى  مسـ

 الداللة

ــ ين بــــ

 المجموعات
٠,٧٠٤ ٠,٣٥١ ٣٦,٨٩٣ ١ ٧٣,٧٨٦ 

ــل  داخـــ

 المجموعة
١٠٥,٢٣٨ ٧٥٠ ٧٨٩٢٨,٤٧٠ - - 

 - - - ٧٥٢ ٧٩٠٠٢,٢٥٦ المجموع

 

 وهي  نتيجة فحص الفرضية السادسة عشرة

بين الذكور في الصـفوف السـابع والتاسـع          فروق في مستوى التوجيه المكاني       ال توجد *

 .تعزى إلى مستوى الصف) α ≥ ٠,٠٥( مستوى الداللة ندوالحادي عشر ع

   لم ترفض الفرضية عند فحص داللة الفرق بين المتوسطات الحسابية لعالمـات التوجيـه              

 ). α ≥ ٠,٠٥(المكاني بين الذكور بين كل الصفوف مثنى عند مستوى الداللة 

 



 ٩٥

، ٩، ٧ للتوجيه المكاني للذكور في الصفوف األحاديتحليل التباين  :)٣١-٤(جدول رقم 

  يعود لمستوى الصف١١

مجموع المربعات 
ــات  درجـ

 الحرية

متوسطات مجموع  

 المربعات
 Fقيمة 

ــتوى  مسـ

 الداللة

ــين  بــــ

 المجموعات
٠,٨٨ ٠,١٢٨ ٣٠٩,٩٧٩ ١ ٦١٩,٩٥٨ 

ــل  داخـــ

 المجموعة
٢٤٢٦,٧٩٥ ١٨٢٠٠٩٦,٦١٨٧٥٠ - - 

 - - - ١٨٢٠٧١٦,٥٧٦٧٥٢ المجموع

 

 ثالثة عشرة حتى السادسة عشرةملخص نتيجة فحص الفرضيات من ال :)٣٢-٤(جدول 

 التوجيه المكاني التصور المكاني  المكانياإلدراك القدرة المكانية الصف

 ال يوجد فرق ال يوجد فرق ال يوجد فرق ال يوجد فرق   تاسع-سابع 

 حــادي –تاسـع 

 عشر

 ال يوجد فرق ال يوجد فرق ال يوجد فرق ال يوجد فرق

 حــادي –سـابع 

 عشر

 ال يوجد فرق ال يوجد فرق د فرقال يوج ال يوجد فرق



 ٩٦

 ملخص فحص الفرضيات

 والمتعلقة بـاختالف مسـتوى القـدرة المكانيـة          األولى األربعةعند فحص الفرضيات      *  

 انه يوجد فـروق ذات      أي والثالثة   األولىومكوناتها تبعا لمستوى الصف، رفضت الفرضيتان       

صور المكاني تبعا الخـتالف مسـتوى        في مستوى كل من القدرة المكانية والت       إحصائيةداللة  

 إحصـائية الصف فيما لم ترفض الفرضيتان الثانية والرابعة أي انه ال يوجد فروق ذات داللة               

 . المكاني والتوجيه المكاني بين الطالب في الصفوف الثالثةاإلدراكفي مستوى كل من 

ـ            أما  *    يات الخامسـة    الفرضيات من الخامسة وحتى الثامنة، فقد رفضت كل مـن الفرض

 في مستوى كل من القدرة المكانية       إحصائيةوالسادسة والسابعة أي انه يوجد فروق ذات داللة         

 في الصفوف الثالثة بينما لم تـرفض        واإلناث المكاني والتصور المكاني بين الذكور       واإلدراك

التوجيـه   فـي    اإلناث بين الذكور      إحصائيةالفرضية الثامنة أي انه ال يوجد فروق ذات داللة          

 . المكاني

وعند فحص الفرضيات من التاسعة وحتى الثانية عشرة رفضـت الفرضـيات التاسـعة              *   

 المكاني والتصور   واإلدراك مستوى كل من القدرة المكانية       أنوالعاشرة والحادية عشرة، أي     

انه بينما لم ترفض الفرضية الثانية عشرة أي        .  في الصفوف الثالثة   اإلناثالمكاني يختلف لدى    

 . في الصفوف الثالثةاإلناثال يوجد فرق ذو داللة في مستوى التوجيه المكاني لدى 



 ٩٧

 فقد وجد انه ال يوجد فروق في مستوى كـل مـن القـدرة المكانيـة                 آخرومن جانب   *     

 المكاني والتصور المكاني والتوجيه المكاني لدى الذكور في الصفوف الثالثة، وبهذا            واإلدراك

 .الفرضيات الثالثة عشرة وحتى السادسة عشرةفلم ترفض أي من 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٩٨

 

 الفصل الخامس

 ملخص الدراسة ومناقشة نتائجها والتوصيات

 

 ملخص الدراسة

    هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى القدرة المكانية ونمـط تطورهـا لـدى الطـالب                

 عدد أفراد عينـة الدراسـة       وقد بلغ . الفلسطينيين في الصفوف السابع والتاسع والحادي عشر      

 مجتمع الدراسة، وهي عينة عشوائية طبقيـة نسـبية          من% ٨ طالبا وطالبة بما يشكل      ١٤٦١

اختيارها عدد الطالب في كل صف، وعدد الذكور واإلناث، والسلطة التي تتبـع             روعي عند   

 .لها المدرسة
 

 : هيسعت هذه الدراسة لإلجابة على خمسة أسئلة      

التصـور المكـاني، واإلدراك     :  ل من القدرة المكانيـة ومكوناتهـا      ما هو مستوى ك     -٦

 المكاني، والتوجيه المكاني لدى طالب الصفوف السابع والتاسع والحادي عشر؟

بين طـالب الصـفوف      هل توجد فروق في مستوى كل من القدرة المكانية ومكوناتها          -٧

 السابع والتاسع والحادي عشر تعزى إلى مستوى الصف؟



 ٩٩

بين الطالب في كل مـن       فروق في مستوى كل من القدرة المكانية ومكوناتها       هل توجد    -٨

 الصفوف السابع والتاسع والحادي عشر تعزى إلى الجنس؟

هل توجد فروق في مستوى كل من القدرة المكانية ومكوناتها بين اإلناث في الصفوف               -٩

 السابع والتاسع والحادي عشر تعزى إلى مستوى الصف؟

 مستوى كل من القدرة المكانية ومكوناتها بين الذكور في الصفوف           هل توجد فروق في    -١٠

 السابع والتاسع والحادي عشر تعزى إلى مستوى الصف؟

 العينة لسبعة اختبارات     في طالبال،  ثم عرض     ا الغرض وضعت ست عشرة فرضية لهذ    و   

المكاني، والتوجيه  اإلدراك المكاني، والتصور    :  المكانية بمكوناتها الثالثة وهي    اتهملقياس قدر 

 .المكاني

      .  لفحصـها جميعـا    األحادي وذلـك   تحليل التباين    االختبارات باستخدام واجري تحليل لنتائج    

 .سيتم في هذا الفصل مناقشة اإلجابة على أسئلة الدراسةو

 

   



 ١٠٠

 :مناقشة النتائج

 وهو ألولا نتائج السؤال مناقشة: أوال

التصور المكـاني، واإلدراك المكـاني،      :  نية ومكوناتها ما هو مستوى كل من القدرة المكا       " 

 "والتوجيه المكاني لدى طالب الصفوف السابع والتاسع والحادي عشر؟

 مستوى اإلدراك المكاني -١

 فيما يتعلق باالختبارات التي تقيس مستوى اإلدراك المكاني بينت النتائج أن  أفـراد العينـة          

 ،من بنود اختبار مقارنة األرقـام     % ٤٦حة على   نجحوا في المتوسط باإلجابة بصورة صحي     

 .من بنود اختبار الصور المخفية% ٢٥ و،من بنود اختبار الصور المتطابقة% ٦٣و

 مستوى التصور المكاني -٢

أفـراد العينـة      بينت النتائج إن   ،أما بالنسبة لالختبارات التي تقيس مستوى التصور المكاني       

 نجحوا 

من % ٢٠ و ،من بنود اختبار طي الورقة    % ٣١حيحة على   في المتوسط باإلجابة بصورة ص    

 .بنود اختبار تطور السطوح

 مستوى التوجيه المكاني -٣

   ،من اختبار مقارنة المكعبـات    % ٤٦ و قد نجح الطالب في اإلجابة بصورة صحيحة على          

           .همـا االختبـاران المتعلقـان بالتوجيـه المكـاني         من اختبار تدوير البطاقـات و     % ٥٢ و

 يقدم الجدول التالي مقارنة لهذه النسب مع النسب التي حصل عليها أفراد العينة في دراسة                و



 ١٠١

 طالبا و طالبـة     ٣٧٥ حيث تكونت العينة في دراسته من        ، ١٩٩٤جمال أبو الرز في العام      

ويقدم كذلك مقارنـة مـع      . من السنة األولى الجامعية والمسجلين في مساق لدراسة الفيزياء        

 .رىدراسات أخ

 مقارنة نتائج الدراسة مع نتائج دراسات أخرى): ١-٥(جدول 

 االختبار القدرة

نتائج 

عينة 

 الدراسة

نتائج ابو 

  الرز

٢٠٠٤  

Deratzou, 

٢٠٠٦ 

N=٢٧* 

Miyake  

etal, ٢٠٠١  

N=١٦٧** 

ُEkstrom 

et .al, 

١٩٦٣** 

 %٥٦ ____ ____ %٣٠ %٤٦ مقارنة األرقام

 %٨٢ ٪٧٨ ____ %٦٠ %٦٣ ةبقالصور المتطا
اإلدراك 

 المكاني
 % ***٤٩ ____ ____ %٤٩ %٢٥ األشكال المخفية

التصور  %٦٩ ٪٧٥ ٪٦٢ %٥٣ %٣١ طي الورقة

 %٧٢ ____ ٪٥٨ %٢٧ %٢٠ تطور السطوح المكاني

التوجيه  %٦٢ ٪٧٥ ٪٦٥ %٢٩ %٥٢ تدوير البطاقات

 %٥٤ ____ ٪٥٣ %٧ %٤٦ تمقارنة المكعبا المكاني

 .                                 درسة ثانويةطالب م  *      

 . طالب جامعيين         * *      

 .جنود              * * *

 

 



 ١٠٢

 وهو   نتائج فحص الفرضيات المتعلقة بالسؤال الثانيمناقشة: ثانيا

هل توجد فروق في مستوى كل من القدرة المكانية، واإلدراك المكاني، والتصور المكاني،             " 

يه المكاني بين طالب الصفوف السابع والتاسع والحادي عشر تعزى إلـى مسـتوى              والتوج

 "الصف؟ 

 ١١ ، ٩ ، ٧تطور القدرة المكانية بين الصفوف ) : ١-٥(شكل

 

     

 

 

 

 
 

 

 ١١ ، ٩ ،٧نمط تطور اإلدراك المكاني بين الصفوف ): ٢-٥(شكل
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 ١٠٣

 ١١ ،٩ ،٧تطور مستوى التصور المكاني بين الصفوف ):٣-٥(شكل

 

 

 

      

 

 

 

 

 ١١ ،٩، ٧تطور مستوى التوجيه المكاني بين الصفوف ) :٤-٥(شكل
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 ١٠٤

 تطور القدرة المكانية

ال تختلف قدرة الطالب المكانية في الصف السابع عن طالب الصـف التاسـع وال الحـادي                 

  .لتاسع اقل من ا وجدت أنها قدرة الطالب المكانية في الصف الحادي عشرأن إال ،عشر

 تطور التصور المكاني

وجد أن التصور المكاني لدى طالب الصف الحادي عشر اقل مما هو لدى طـالب الصـفين                 

 .السابع والتاسع

  اإلدراك المكاني وتطور التوجيه المكاني

ن طـالب الصـفوف السـابع و التاسـع           ال يختلف التوجيه المكاني و ال اإلدراك المكاني بي        

 .الحادي عشرو

طالب الصف الحادي عشـر إلـى       لدى   في مستوى القدرة المكانية      تدنيد سبب هذا ال   قد يعو و

 أنشـطة مكانيـة     يتضمن درسوا الكتب الدراسية من المنهاج األردني القديم والذي لم           هم قد أن

  واسـتخدم فـي      ٢٠٠٠كالموجودة في المنهاج الفلسطيني الجديد الذي بدأ العمل به في العام            

 فمنهاج الرياضـيات  . سابع والتاسع من بداية دخولهم  الصف السادس       تعليم طالب الصفين ال   

قـد   األنشطة والخبرات التي تعمل على تنمية القدرة المكانية بل           بعض مثال تضمن    الفلسطيني

، فقد احتوى كتاب الجزء األول  للصف        (١٩٨٤,Mitchell&Burton) تدريب مكاني    تعتبر

م الرياضية الواردة فيه، فيما احتوى كتاب الجزء        السادس على تمثيالت بصرية لمعظم المفاهي     

الثاني على دروس أفردت لبناء المجسمات وأخرى لتمثيلها على سطح مستو مما   قد يعمـل                 



 ١٠٥

على تنمية إحساس الطالب باألبعاد والعالقات المكانية،  و تضمنت هـذه الـدروس أنشـطة                 

كمـا احتـوى    . في هذه الدراسة  مشابهة لتلك المتضمنة في اختبار تطور السطوح المستخدم         

كتاب الصف السادس أيضا على درس تمثيل البيانات باألعمدة وذلك في وحدة اإلحصاء ممـا              

باإلضـافة    .يعتبر تدريبا على تصور المعلومات وربط الصورة عقليا بالمفهوم المرتبط بهـا 

 تتضمن تعليم   لذلك فان عدم دراسة الطالب في الصف الحادي عشر لمادة التكنولوجيا و التي            

 قد تكون ساهمت في تدني مسـتوى        ،رسم المساقط ورسم المجسمات من زوايا نظر مختلفة         

 .مع العلم أن تعليم طالب الصفين السادس و التاسع قد شمل هذه المادة. القدرة المكانية لديهم

ض الطالب أثناء دراستهم لبنـود لدراسـة         وجود تمثيالت بصرية و تعر           و بالرغم من  

الهندسة المستوية والمجسمات وحجومها ومساحتها الجانبية وتمثيل المجموعات بأشـكال فـن            

 أن كتاب الصف التاسع احتوى على       و أيضا بالرغم من   وذلك في جزأي كتاب الصف الثامن،       

الهندسة المستوية والتحويالت الهندسية التـي قـد تعمـل علـى  تنميـة القـدرة المكانيـة                   

(Gittler&Gluck,١٩٩٨)،    كل ذلك لم يؤدي إلى تطور القدرة المكانية عند انتقـال            إال أن

 لعدم وجود خبرات تعليمية تعتبـر       يعزىقد  الطالب من الصف السابع إلى الصف التاسع مما         

إلـى  يعزى  ، أو قد     القدرة بين هذين الصفين    ه بحيث يعمل على تنمية هذ     تدريبا مكانيا مباشرا  

        :  منها أخرىأسباب



 ١٠٦

 الكثير من الطالب في قراءة األعداد مما قد يكون عائقا يقف أمام قدرتهم              ضعف قدرة  •

الـذي يقـيس     و على توظيف الذاكرة البصرية لديهم و ذلك في اختبار مقارنة األرقام          

 .إدراكهم المكاني

قلة تعرض الطالب في تعليمهم وفي حياتهم اليومية لمهمات تنمي سرعتهم في اتخـاذ    •

 .ة الختبارات اإلدراك المكانيالقرار في مهمات مشابه

قد يتطلب اختبار األشكال المخفية وهو احد اختبارات اإلدراك المكاني وجود الطالب             •

 األقل  ىفي مستويات فان هيل األمر الذي ال يتوفر عل        ) التحليلي(في المستوى الوصفي  

 ).٢٠٠٥،الشويخ(لدى ثالثة أرباع الطالب الفلسطينيين 

 يدرس بها معظم المعلمين وحدة الهندسة المستوية في الصف          قد ال تعمل الطريقة التي     •

الثامن والتي تتضمن مهمات تتطلب القدرة على التعرف على شكل هندسي وعزلـه              

 وهي مهمات مشابهة لتلك التي في اختبار األشكال المخفية على تنميـة             ،عن المحيط 

 .اإلدراك المكاني

ن الطالب في التحويالت الهندسية     قد يعزى إلى حقيقة وجود ضعف لدى عدد كبير م          •

 .عدم قدرتهم على التعرف على تدوير البطاقات

ال يستخدم الكثير من المعلمين الوسائل التعليمية ثالثية األبعاد والتي تعمل على تنمية              •

قدرة الطالب على تصور الجسم في ثالثة أبعاد أثناء تعليم خصائص هذه المجسـمات              

 . الغرض أيضااهذكما ال يستخدمون الكمبيوتر ل



 ١٠٧
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 وهو نتائج فحص الفرضيات المتعلقة بالسؤال الثالث مناقشة:  ثالثا

هل توجد فروق في مستوى كل من القدرة المكانية، واإلدراك المكاني، والتصور المكاني،             " 

والتوجيه المكاني بين الطالب في كل من الصفوف السابع والتاسع والحادي عشر تعزى إلى              

 "الجنس؟ 

 في القدرة المكانيةالفروق 

  يظهر هذا الفرق إال أن    الذكور في الصف السابع      و القدرة المكانية لدى اإلناث      ال تختلف     

 إال أن األمور ال تسير على       . حيث القدرة المكانية لإلناث أعلى من الذكور       في الصف التاسع  

 من اإلناث في    هذا النحو في الصف الحادي عشر حيث أن القدرة المكانية لدى الذكور أعلى            

 .هذا الصف

  المكانيلتوجيهالفروق في ا

 .لم توجد فروق ذات داللة بين الجنسين في التوجيه المكاني في جميع الصفوف
 

   بين الجنسين في القدرة المكانيةقتطور الفرو) :٥-٥(شكل

 

 

 



 ١٠٨

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

السابع التاسع الحادي عشر

الصف

ني
كا
الم

ك 
درا
اال

الذآور
االناث

  المكاني لدى الجنسينتوجيهمستوى التطور الفروق في ): ٦-٥(شكل

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 مستوى اإلدراك المكاني لدى الجنسينتطور الفروق في ): ٧-٥(لشك
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 ١٠٩

  المكاني لدى الجنسينتصورمستوى التطور الفروق في ): ٨-٥(شكل

 

 

 

 

 

 

 

 و تختلف هذه النتائج بالنسبة للصفين السابع والتاسع عن نتائج الكثير من الدراسات حيـث               

 ر معظم الباحثين إلى أن مستوى القدرة المكانية عنـد الـذكور أعلـى مـن اإلنـاث     يشي

(Kerns&Bernbaum,١٩٩١ ;Geary&DeSoto,٢٠٠١; Ferrini,١٩٨٧;   

Maccoby&Jacklin,١٩٧٤;     Sherman,١٩٨٠;    Harris,١٩٨١ )                

  من خالل المنهاج   والتاسعقد يعزى هذا االختالف إلى تعرض الطالب في  الصفين السابع            و

 مكاني، والن التدريب المكاني يؤثر في أداء اإلناث         ببعض األنشطة التي قد تعتبر تدري     إلى  

جسر هذه الهوة  التي نتجت في تلك الدراسـات          أكثر من أداء الذكور أدى هذا التدريب إلى         

    بع متشـابه   وكان بالتالي مستوى القدرة المكانية لدى اإلناث و الذكور فـي الصـف السـا              

(Fennema&Tartre,١٩٨٥)    . 
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 ١١٠

         وفي ذات الوقت يبدو أن تعليم وحدة الهندسة الفراغية في منهـاج الصـف العاشـر         

 الصف الحادي عشر في     البات لم يكن ذا اثر في تنمية مستوى القدرة المكانية لدى ط           األردني

م هذه الوحدة كان برهان النظريات      عينة الدراسة، وقد يعود السبب في ذلك إلى أن محور تعلي          

 على إدراك األشكال فـي الفـراغ    البالواردة فيها ومحاولة تذكرها أكثر من تنمية  قدرة الط       

 .والعالقات بين أجزاءها، باإلضافة إلى عدم استخدام وسائل بصرية  بشكل كاف أثناء تعليمها             

 قد أتيحـت لـه الفرصـة    و في ذات الوقت فان الطالب الذكر في الصف الحادي عشر يكون        

مما قد يكـون أدى إلـى أن        . ومع العاب الكمبيوتر في المدينة    ،للتعامل مع الطبيعة في القرية      

 وذلـك بسـبب     ،قدرته المكانية تنمو أكثر من اإلناث اللواتي ال تتاح لمعظمهن هذه الفرص             

 .السياق الثقافي االجتماعي السائد
 

 الفروق في اإلدراك المكاني

في الصف التاسع مما    ين الذكور واإلناث لصالح اإلناث       اإلدراك المكاني ب   اختالف لوحظ      

   و (١٩٨٥,Linn&Peterson)يتعــارض مــع بعــض الدراســات الســابقة    

(Casey,Nuttal&Pezaris,٢٠٠١;Ferrini,١٩٨٧; Fennema&Tartre,١٩٨٥)  وذلـك 

يختلـف مسـتوى اإلدراك     م  بينما ل . الحتمال استفادتهن من التدريب المكاني أكثر من الذكور       

 . في الصفين السابع والحادي عشرالمكاني بين الجنسين
 

 



 ١١١

  المكانيلتصورالفروق في ا

ظهـر   اإلناث في الصف السابع و لكـن         مثل      وجد أن مستوى التصور المكاني للذكور       

 .لصالح اإلناث في التاسع و عاد لصالح الذكور في الصف الحادي عشراختالف 

 مهمات تستدعي استخدام القـدرة علـى        إلى واإلناث الذكور    من م يتعرض كال        حيث ل 

 في هذه القدرة والذي ظهـر فـي         اإلناثالتصور المكاني وبذلك فان نمط تفوق الذكور على         

بينما قـد يعـزى     .  (١٩٨٥,Linn&Peterson)أيضادراسات سابقة ظهر في هذه الدراسة       

 جدية من الطالب في هـذا       أكثر الطالبات   أن إلى الصف التاسع     في  على الذكور  اإلناثتفوق  

 .الصف

 

 وهو لرابع نتائج فحص الفرضيات المتعلقة بالسؤال امناقشة  :ارابع

هل توجد فروق في مستوى كل من القدرة المكانية، واإلدراك المكاني، والتصور المكاني، "

ر تعزى إلى مستوى والتوجيه المكاني بين اإلناث في الصفوف السابع والتاسع والحادي عش

  "الصف؟ 



 ١١٢

 القدرة المكانية بشكل عام لدى اإلناث  تطور): ٩-٥(شكل

 

 

 

 

 

 
      

 القدرة المكانية واإلدراك المكاني لدى طالبات الصف التاسع عن طالبـات الصـف              ال تختلف 

السابع إال أنها تعود فتنقص لدى طالبات الصف الحادي عشر حتى يصبح مستواها اقل ممـا                

 عند انتقال اإلنـاث مـن       نمو في هذه القدرات    أما بالنسبة لعدم ظهور      . الصف السابع  هو في 

السابع إلى التاسع فقد يعزى إلى الحاجة إلى فترة من الزمن تمتد ألكثر من عـامين لظهـور                  

تطور ملحوظ في مستوى القدرة المكانية عند ثبات مستوى التـدريب، حيـث قـد ال تعتبـر            

فـي الصـفين الثـامن      و التكنولوجيـا    تضمنة في مناهج الرياضيات     األنشطة أو الخبرات الم   

 .   والتاسع  تدريب مكاني أكثر فاعلية من تلك الواردة في مناهج الصفين السادس و السابع

عند االنتقال من السابع إلى التاسع ثم يعود فينقص فـي الحـادي               أما التصور المكاني فيزيد   

لذي قد يعود إلى دراسة الطالبات فـي الصـف الثـامن            عشر لمستوى اقل من السابع األمر ا      
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 ١١٣

لبعض المجسمات وحجومها ومساحتها الجانبية مما قد يعمل على تطوير قدرتهن على تخيـل              

 .(١٩٧٨,Connor,Schackman&Serbin)وإفرادهالعالقات المكانية بين أجزاء الجسم 

دريب مكاني خالل دراستهن     تعرض اإلناث في الصفين السابع والتاسع لت        يكون   قدفيما        

لمناهج الرياضيات في المنهاج الفلسطيني الجديد وذلك على خالف الطالبـات فـي الصـف               

 سببا في أن التصور المكاني لدى الطالبات في هذين الصفين أعلى مما هو لدى               الحادي عشر 

 .    الطالبات في الصف الحادي عشر

انتقالهن بين الصـفوف قيـد      قص لدى اإلناث عند     بينما ال يتطور التوجيه المكاني أو ين            

األمر الذي قد يعزى إلى قلة وجود عوامل تعمل على تنمية هذه القدرة في تعليمهن               . الدراسة

 . و في سياق حياتهن اليومية
 

  المكاني لدى اإلناث التصور تطور): ١٠-٥(شكل
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 تطور اإلدراك المكاني لدى اإلناث): ١١-٥(شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطور التوجيه المكاني لدى اإلناث): ١٢-٥(شكل
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 وهو تفسير نتائج فحص الفرضيات المتعلقة بالسؤال الخامس:  خامسا

هل توجد فروق في مستوى كل من القدرة المكانية، واإلدراك المكاني، والتصور المكاني، "

عشر تعزى إلى مستوى والتوجيه المكاني بين الذكور في الصفوف السابع والتاسع والحادي 

  "الصف؟ 

       لم تتطور القدرة المكانية أو أي من القدرات المكونة لها عند الذكور في عينة الدراسة               

 وقد يعزى   .لدى انتقالهم بين الصفوف حيث لم يوجد دليل إحصائي على أي تطور أو تناقص             

 وما قد يرافقها من ضعف      هذا األمر إلى حالة المراهقة التي يعيشها الطالب في الصف التاسع          

 .في التركيز أو المباالة أثناء أداء االختبارات

 القدرة المكانية لدى الذكور  تطور): ٣١-٥(شكل
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  المكاني لدى الذكوردراكاإل تطور): ٤١-٥(شكل
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  لدى الذكور المكانيتصورال تطور): ٥١-٥(شكل
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  المكاني لدى الذكورتوجيهال تطور): ٦١-٥(شكل
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 التوصيات

 ة فـي وحـدات     أبحاث لمعرفة أثر تضمين برنامج خاص لتنمية القدرة المكاني         إجراء .١

 وحتى الثاني عشر    األول في كل من الصفوف   دراسية مخصصة في كتب الرياضيات      

 . يتم فيه استخدام المهارات المكانية وتدريبا مباشرا أنشطةبحيث تتضمن 

 

بدورها في  يفهم بالقدرة المكانية وتوعيتهم     عقد ورشات عمل و دورات للمعلمين لتعر       .٢

وتـدريبهم   القدرة على تعلم المواضيع الهندسية بشكل خاص والرياضيات بشكل عام،

 .على بعض المهام المكانية

 



 ١١٨

ة عند عرض المفـاهيم الرياضـية        تدريب المعلمين على استخدام التمثيالت البصري      .٣

 .المختلفة

 

 أخـرى  دراسات لقياس  تطور مستوى القدرة المكانية ومكوناتها لدى صفوف            إجراء .٤

غير المشمولة بالدراسة وذلك لمعرفة نمط تطور هذه القدرات لدى الطـالب فيهـا،               

 .ن دراسة طولية لمعرفة نمط  تطور القدرة المكانية لدى الطالب الفلسطينييوإجراء

 

 

 



 ١١٩

  العربيةالمراجع

 

 الجامعية للمفاهيم الفيزيائية والقدرة األولىالعالقة بين تحصيل طلبة السنة ). ١٩٩٤(أبو الرز، جمال 

 .األردن،  عمان، األردنية غير منشورة،  الجامعة دكتوراهرسالة . المكانية البصرية

رسالة ماجستير غير منشورة،  .أنماط التفكير الهندسي لدى الطلبة الفلسطينيين). ٢٠٠٥(شويخ، جهاد 

 .جامعة بيرزيت،بيرزيت، فلسطين

العالقة بين القدرة المكانية والتحصيل المدرسي في مادة الرياضيات لطلبة الصف ). ١٩٩٦(عفونة، سائدة 

 .رسالة ماجستير غير منشورة،  جامعة النجاح،  فلسطين.  في مدارس منطقة نابلساألساسيالسابع 

 اللغة العربية  دراسة مستوى التحصيل في ).٢٠٠٠( مركز القياس و التقويم -ليم وزارة التربية والتع

 .رام اهللا، فلسطين. ١٩٩٨/١٩٩٩والرياضيات لدى طلبة الصف العاشر في فلسطين للعام الدراسي 

 الصف الرابع  دراسة مستوى تحصيل طلبة). ٢٠٠٠( مركز القياس و التقويم -وزارة التربية والتعليم 

التقرير  "١٩٩٨/١٩٩٩الدراسي  األساسي في فلسطين في اللغة العربية والرياضيات والعلوم للعام

 .  فلسطين-رام اهللا. " األولي

اللغة العربية   مستوى التحصيل في  دراسة). ٢٠٠٢( مركز القياس و التقويم -وزارة التربية والتعليم 

رام اهللا،  .١٩٩٩/٢٠٠٠طين للعام الدراسي والرياضيات لدى طلبة الصف الثامن األساسي في فلس

 .فلسطين 

للصفوف من األول  وحتى  الكتب المدرسية لمنهاج الرياضيات الفلسطيني . وزارة التربية والتعليم العالي

 .٢٠٠٤/٢٠٠٥العاشر األساسية حسب طبعة 
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