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القيمة التنبؤية للقدرة المكانية وعالقتها بالتحصيل األكاديمي لدى طال ب كلية الهندسة
سعود بن شايش بشير العنزي

كلية الّتبية وادآدا  -جامعة احلدود الشمالية

قدم للنشر 8431/3/24هـ  -وقبل 8431 /6/ 28هـ

المستخلص :هدف البحث إىل تعرف طبيعة العالقة ما بني القدرة املكانية ،ومتوسط درجات مقررات (رياضيات هندسية ،ورسـ هندسـي ،ومقدمـة
التصمي اهلندسي) لدى طال كلية اهلندسة ،جامعة احلدود الشمالية؛ وصـو ا إىل معرفـة القيمـة التنبؤيـة للقـدرة املكانيـة مبتوسـط درجـام املقـررات
الثالث ـة ،وك ـ ل تعــرف طبيعــة العالقــة مــا بــني القــدرة املكاني ـة ،ومعــد م الّتاكمي ـة الســنة األوىل؛ وصــوا إىل معرفــة القيمــة التنبؤي ـة للقــدرة املكانيــة
مبعد م الّتاكمية ،وذلـ بتببيـ اختبـار "بـددو" للقـدرة املكانيـة علـ البـال املقبـولني كليـة اهلندسـة العـام ا ـامعي5152/5151م (املسـتوى
األول) ،وعدده ( )511طالباا ،أكد التحليل اإلحصائي لنتائج التببي وجود ارتباط موجب دال إحصـائيا مـا بـني درجـام اختبـار القـدرة املكانيـة،
ومتوسبات درجام املقـررات الثالثـة ،ووجـود ارتبـاط موجـب دال إحصـائيا مـا بـني درجـام اختبـار القـدرة املكانيـة ،ومعـد م الّتاكميـة السـنة
األوىل ،كما تبني أنه ميكن التنبـؤ عـ القـدرة املكانيـة مبتوسـبات درجـام املقـررات الثالثـة ،ومبعـد م الّتاكميـة السـنة األوىل .وقـد أوصـ البحـث
معايد أخرى لقبول ،وانتقاء طال كلية اهلندسة؛ إذ جيب ا عتبار لقدرات عقلية معرفية أخرى؛ كالقدرة املكانية.
بإضافة ر
الكلمات المفتاحية :القدرة املكانية ،التحصيل األكادميي.
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وختصص اهلندسة ،خيتلف من ناحية القدرات ،اليت
يتبلبها من البال الدارسني له ،عن غده من التخصصات
األخرى.
وقد وجد جيلفورد ( ،)5111بعد حتليل القدرات العقلية
حتليالا عامليا ،وك ا املهن ،اليت ترتبط هبا ،إن من أه
القدرات الالزمة ملهنة اهلندسة القدرة عل التصور البصري
املكان الفراغ؛ لعمل اجملسمات ،واملخببات ،والتصامي ،
والرسومات.
معايد للنجاح دراسة
ووضع أبو حبب ()5112
ر
اهلندسة ،ضوء نتائج الدراسات العلمية ،تتمثل توافر
قدرات معينة ،هي :القدرة امليكانيكية ،والقدرة ا ستد لية،
والقدرة الرياضية ،واملعلومات العلمية ،والقدرة املكانية.
امل ترتبط ارتباطاا
وحددت عبد الفتاح ( )5111سبعة عو ر
موجباا بدراسة اهلندسة ،هي :املرونة اإلدراك ،واإلدراك
املكان ،وتقدير األطوال ،وال كاء امليكانيكي ،والتصور
البصري املكان ،والتوجه املكان ،وخداع األشكال.
وأشار القثامي ( )5155إىل أن نتائج اختبارات ال كاء
قد توصلت إىل أن التخصصات اهلندسية تتبلب ذكاءا
عاليا ،وقدراة مكانيةا مرتفعةا .وأكد ليون ،وآخران ;(Lyon
ا
) Gunzelmann & Gluck, 2008أن من أه القدرات ،اليت
حيتاجها العاملون جمال العلوم اهلندسية القدرة املكانية،
وهي النتيجة ،اليت يؤكدها ما توصلت إليه دراسة
جالتون ) ،)Jalton, 1883وماخ ) .)Mach, 1906ويؤكد عبد
أساسا باألعمال
العزيز ( )5151ارتباط ه ه القدرة
ا
اهلندسية ،واليدوية ،والصناعية املتعلقة بالرسوم ،واألشكال.
وي كر األزوري ( )5152أن اختبارات اهلندسة تتشبع
نتائجها بالقدرة املكانية.
ومما سب  ،يتضح أن األداء الناجح ختصص اهلندسة،
يتبلب من البالب التميز قدرات معينة ،ومتعددة ،من
أمهها :القدرة املكانية ،وهي قدرة تفيد طالب اهلندسة
التعامل مع الص رور ،واخلرائط ،واملسبحات ،واجملسمات،

مقدمة
توصل هاورد جاردينر
نظريته لل كاءات املتعددة ،إىل أن هناك جمموع رة قدرات
عقلية عند اإلنسان ،صنفها إىل سبع قدرات مستقلة نسبيا،
وهي :القدرة اللغوية ،والقدرة املوسيقية ،والقدرة املنبقية
الرياضية ،والقدرة ا سمية احلركية ،والقدرة الشخصية،
والقدرة ا جتماعية ،والقدرة املكانية ،وأضاف ح اقا القدرة
الببيعية ،والقدرة الوجودية ،والقدرة الروحية .ويرى أنه رمبا
تقود ا هود البحثية مستقبرالا إىل اقّتاح قدرات ،أو ذكاءات
أخرى ( ،)Gardner, 2011وه ا ما يكشف اتساع القدرات،
واإلمكانات اإلنسانية.
ووف ه ا ،ميل الفرد قدرات عقليةا متعد ردةا ،تتباين
مستوياما داخل الفرد الواحد ،وتتمايز ما بني األفراد ،ما
اقف تعل خمتلف اة ،ما يعين
تنتج فروقاا فردي اة عند معايشة مو ر
نوع دراسته
بروز دور ،وأمهية القدرات تربويا اختيار الفرد ر
متهيدا لتوجيهه إىل
املناسبة لقدراته ،وإعداده لاللتحاق هبا؛ ا
املهنة املناسبة له؛ سعياا إىل حتقي صورة متكاملة ل اته ،تالئ
إمكاناته.
إن معرفة قدرات البالب قبل دخوله التعلي ر ا امعي،
عامل دع إلحسان توجيهه تربويا صو ر جمال يناسب
قدراته ،ويـترـ روقع رناحه ،وإبداعه فيه ،ما حيق محايةا له من
الفشل ،واإلحباط ،وهدر الوقت ،وا هد ،واملال مسار
مهين ،أو معر غد مناسب ،كما أن ه ا مما يعني عل
ضبط إدارة ،وتوظيف موارد ا امعة بكفاءة.
ويتبلب كل ختصص جامعي قدرات معينةا ،ختتلف عنها
غده من التخصصات األخرى ،ولعل إخفاق البالب
متابعة دراسته ،ختصص معني ،إشاراة إىل نقص
القدرات ،اليت يتبلبها النجاح ه ا التخصص.
(1983) Haward Gardner
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بوضوح ،ورمبا يرجع السبب كما ذكر سليمان ( ،)5151إىل
استخدام كثد من املصبلحات بصورة تبادلية أدبيات
البحث؛ كالقدرة املكانية ،والعالقات املكانية ،واإلدراك
املكان ،والتصور البصري املكان .ويبدو أن نقبة ا لتقاء
تعريفات ه ه القدرة ،ع قراءة أدبيات ودراسات سابقة
ذات صلة ،تتمثل وصفها بأّنا ختيل حركة األشكال
بـع ردينـ أو ثالثة أبعاد ،ومعا تها ذهنيا ،وتبقي الفروق
التعريفات املختلفة ،كما يشد ريان ( ،)5112مستوى
املهام ،من حيث الصعوبة ،وسلسلة اإلجراءات املتبعة،
وطبيعة ا ختبارات ،اليت تقيسها.
وتعين القدرة املكانية ،ه ا البحث ،معا ة الصور
ذهنيا ،ع تدويرها الفراغ.
وتتضمن ه ه القدرة إدراك ،وفه العالقات الفراغية،
وتداول الصور ال هنية ،وتصور األوضاع املختلفة
املخيلة (صاحلة والعابد،
للمسبحات ،واجملسمات
 ،)5151والتفكد فيها ،ونقل األفكار املكانية من ال اكرة،
واستخدامها معا ة األفكار ،وه ا من شأنه املساعدة
عل فه العامل املادي املرئي (احلرب.)5155 ،
وتقس القدرة املكانية إىل قدرة مكانية ثنائية ،تدل عل
التصور البصري حلركة األشكال املسبحة ،وقدرة مكانية
ثالثية ،تعمل عل تدوير اجملسمات الفراغ ،بناءا عل
تعليمات حمد ردة (السيد.)5111 ،
كثدا من الباحثني ،قد اّترهر
ويشد األد الّتبوي إىل أن ا
إىل تصنيف املكونات العاملية للقدرة املكانية إىل عاملني
اعتمادا عل التحليل العاملي هل ه القدرة،
رئيسني؛
ا
أوضحهما أولكن ( ،)Olkun, 2003وباندر ،وبيالند
( (Bander & Belland, 2009التوجيه املكان ،ال ي يشد
إىل ختيل دوران األشياء كاملةا بعدين ،أو ثالثة أبعاد
وقت حمدد ،ومبهام سهلة ،و التصور املكان ،ال ي يتبلب
ختيل دوران األشياء ،وأجزائها ثالثة أبعاد مبهام صعبة،
اعتمادا عل السرعة.
ومعقدة ،وأقل
ا

وإدراك البـعد ،واملسافة ،واملساحة ،والتحويالت اهلندسية،
والرسوم البيانية.
وتـ رعد القدرة املكانية من أه القدرات املعرفية الرياضية،
اهتماما خاصا ،وحظيت
اليت أو ها علماء النفس املعرفيني
ا
بعناية الباحثني الّتبويني جمال التعل  ،والتعلي ؛ ملا هلا من
أمهية بالغة توجيه الفرد تربويا ،ومهنيا؛ رتباطها بتبوير
مهارات التعامل مع البيئة .ومن ظهور ه ه القدرة؛
أحباث جالتون ( ،)Galtonتوالت
كاستعداد بشري
حماولة؛ لتعريف ،وحتديد ه ه
األحباث ،والدراسات
القدرة ،خاصةا عندما صنـ رفت؛ كقدرة رياضية.
واستباع القوصي ( ،)5131ع أوىل الدراسات
العاملية ،فرص رل ه ه القدرة ،والتعامل معها؛ كقدرة مستقلة
مشدا إىل أّنا قدرة
عن ال كاء؛ فحدد معناها ببريقة علمية ،ا
عل التصور البصري املكان حلركة األشكال ،واجملسمات.
وقد أيد ذل ثدستون ( Thurstoneالسيد،)5111 ،
بينما يعرف ستدن غ ( )Sternberg. 1988القدرة املكانية بأّنا
تكوين ص رور عقلية للشيء وضعه املكان ،وإدراك عالقته
باألشياء .بينما يعرفها سينغ ،ويـو ( )Seng & Yeo, 2000بأّنا
قدرة فردية عل إجراء عمليات معق ردة متعد ردة اخلبوات،
مبنية عل معلومات بصرية .ويعرفها أولكن ()Olkun, 2003
املستوى ،والفراغ ،بأّنا املعا ة ال هنية للمسبحات
بـع ردين ،أو اجملسمات ثالثة أبعاد ،وأجزائه  ،وتكمن
قدرة الفرد عل ختيل دوران شكل ،أو جمس ؛ كوحدة ،أو
حتري مكون ،أو أكثر؛ كأجزاءر قابلة للحركة ،وذهب تشان
آخر ،يصفها بأّنا قدرة عل متثيل
( )Chan, 2007إىل تعريف ر
املعلومات الرمزية غد اللغوية ،وحتويلها الفراغ .وأورد أبو
آخر ،رآها قدراة عل إدراك
مصبف ( )5151تعري افا ر
العالقات ما بني األشياء اليت يراها الفرد ،أو رؤيته العالقات
ما بني أجزاء الشكل الواحد.
ويشد ما سب إمجا ا ،إىل أنه يوجد اتفاق تام عل
تعريف ه ه القدرة ،ورمبا يكون سبب ذل صعوبة وصفها
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وا يولوجي ،والكيميائي ) .(Bannatyne, 2003كما تشد مجلة
من الباحثني إىل أن املهارات املكانية أساس عديد من
اهلندسة ،والعلوم التببيقية؛
الفنون ا بتكارية ،وليس
فحسب ،ودعموا قوهل بأن ا ختبارات املكانية هي احملددة
لدخول ا امعات العاملية؛ كهارفارد ،وستانفورد ،كما أشاروا
إىل استخدام ا ختبارات املكانية اختيار املستويات العليا
من الوظائف.
ويؤدي استخدام ه ه القدرة إىل نتاجات علمية إبداعية
التفكد ،وكبريقة
متنوعة؛ فهي تعمل؛ كأسلو
التقاط املعلومات ،و صياغة املشكلة ،وإعباء حلول
متعددة هلا؛ ما يؤدي إىل رفع املستوى التحصيلي املعر
(الزغول والدباب ،)5152 ،ل ا؛ فهي تتأثر ،وتؤثر األداء
املقررات العلمية؛ كالرياضيات،
التحصيلي للبالب،
واهلندسة ،والكيمياء ،والفيزياء ،واحلاسب ادآيل (ا بوري،
 .)5153وترتبط كفاءما بالنجاح ختصصات جامعية
خمتلفة؛ كاهلندسة ،والرياضيات ،والفيزياء ،والكيمياء
(سليمان)5151 ،؛ ألن معظ أمناط التفكد املستخدمة
ه ه التخصصات مكان بببيعته ،خاصةا ما استخد رم منها
مع العلوم اهلندسية ،اليت ترتبط بقوة ا ستد ل املكان
(يعقو  ،)5111 ،ل ا حيصل رمن ميتلكون قدرةا مكانيةا
اهلندسة ،كما يستجيبون بشكل
عاليةا عل درجات أعل
ض رل للمعلومات ،وللدروس ،اليت يت شرحها بصورة مرئية
أف ر
(مجال ،)5153 ،كما ينجحون بناء البيئات اهلندسية
ا فّتاضية ،أو حماكاما ،والتفاعل معها (األغا.)5151 ،
ويقوم نشاط الرياضيات اهلندسية بتشكيل النماذ ،
والعالقات اهلندسية ،ويتبلب مهاراة عاليةا القدرة املكانية
) ،(Obara, 2010مبا ميركن دارس اهلندسة من استخدام ،وفه
الصور ،واألشكال ،واجملسمات ،واخلرائط ،وحتليل خصائصها
اهلندسية ،وبرهنتها (.)Gardner,2013
ووج ردت ارتباطات موجبة ،ودالة بني القدرة املكانية،
ومهارة حل املشكالت اهلندسية ،املراحل الدراسية كافةا

ومع ه ا ،يصعب التمييز بني ه ين العاملني ،ضوء
العمليات املعرفية اخلاصة بكل منهما ،ول ا؛ فقد وصف
بعض الباحثني التوجيه املكان بالقدرة املكانية ،وأطل
باحثون آخرون كثد من دراسام التصور البصري املكان
عل القدرة املكانية (عابد ،)5112 ،وإن كانت األحباث
األوىل جمال القدرة املكانية قد عدت القدرة املكانية،
القدرة عل التصور البصري املكان نفسها (املالكي،
.)5112
وت ز أمهية خاصة للقدرة املكانية ،الوظائف ،واملهن
العملية ،اليت تتبلب قدراة عل التعامل مع الرسوم البيانية،
واألشكال ،واخلرائط ،والتفكد املستقبلي ا فّتاضي؛
كاملهندسني ،والرسامني ،وفنـيي الديكور ،والبناء .وتـ رعد ه ه
وتدويرا
القدرة مبلباا ساب اقا للمهام ،اليت حتتا ختبيباا،
ا
لألفكار ،وتقييمها من ا وانب كافةا ،قبل البدء تنفي
اقب حمتر رملرةا ،أو ردود فعل متوقـ رعة( .الزعب
احملاولة ،ومعرفة عو ر
وجرين)5151 ،؛ فكلما ارتفع مستوى القدرة املكانية لدى
الفرد ،أصبح أق رد رر عل أداء ه ه الوظائف ،واملهام بنجاح
(.)Lajoie. 2003
ويشد الباحثون إىل أن حوايل  %21من الوظائف العقلية
يعتمد عل القدرة املكانية وليس اللفظية ،ومنها ا راح،
امل مج
املهندس،
املعماري،
البيرار،
 ،ا يولوجي ،والكيميائي ) ،(Bannatyne,2003كما يشد
العديد من الباحثني أن املهارات املكانية أساسية العديد
اهلندسة والعلوم
من الفنون ا بتكارية وليس فقط
التببيقية ،كما دعموا قوهل بأن ا ختبارات املكانية هي
احملددة لدخول ا امعات العاملية مثل جامعات هارفارد
وستانفورد ،كما أشاروا إىل استخدام ا ختبارات املكانية
اختيار املستويات العليا من الوظائف.
ويشد الباحثون إىل أن ما نسبته  %21تقريباا ،من
الوظائف العقلية ،معتمد عل القدرة املكانية ،اللفظية؛
كا راح ،والبيار ،واملعماري ،واملهندس ،وامل مج،
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وتوصلت دراسة األزوري ( )5152إىل وجود عالقة
إجيابية ،ودالة إحصائيا ،بني التصور البصري املكان،
مادة الرياضيات ،لدى تالمي املرحلة
والتحصيل
ا بتدائية.
وتوصلت دراسة تشو ،وفسجر ،ودي بسوس ،وهام،
وناكا ) (Cho, Fischer, DeBiswas, Ham & Naka, 2012إىل
وجود عالقة دالة إحصائيا بني القدرة املكانية ،واألداء
التصمي املعماري عند طال كلية اهلندسة املعمارية.
وكشفت دراسة بيتالس ،وكريستو (Pittalis & Christou,
التفكد
) 2010أن القدرة املكانية من العوامل املؤثرة
اهلندسي الفراغي ،واملنبئة به ،لبال الصفوف ،من
اخلامس ،إىل التاسع.
وبينت دراسة أب مصبف ( )5151وجود ارتباط
إجياب ،ذي د لة إحصائية بني القدرة املكانية لبال
الصف السادس ،وحتصيله الدراسي ،مادة الرياضيات.
وتوصلت دراسة عالم ( )Allam, 2009إىل وجود عالقة
ارتباطية موجبة بني القدرة عل التصور البصري املكان،
والتحصيل األكادميي املقررات اهلندسية ،لدى عينة من
طال ا امعة ،كما كانت القدرة عل التصور البصري
املكان منبئاا قويا بدرجة البالب تل املقررات.
وتوصلت دراسة بوكس ( )Boakes, 2009ع فحص تأثد
اختبارات القدرة املكانية (دوران البباقات ،طي الورق،
التصور البصري املكان) ،الصف السابع ،عل التحصيل
الدراسي ،إىل وجود عالقة إجيابية ،ودالة بني القدرة املكانية،
والتحصيل اهلندسة.
أما ريان ()5112؛ فهدفت دراسته إىل معرفة أثر
متغدات ا نس ،والعمر ،واملعدل الّتاكمي ،والتفاعل بينها،
عل القدرة املكانية ،لدى عينة من طلبة ختصص الّتبية
ا بتدائية ،جامعة القدس املفتوحة ،وكان من أه نتائجها
تبعا ملتغد
وجود فروق دالة إحصائيا القدرة املكانية ،ا
املعدل الّتاكمي؛ لصاحل فئة املعدل الّتاكمي املرتفع.

( ،)Seng & Brtty, 2000ومما يدع ذل  ،أن فان هايل
تعل
 Hieleعندما حظ صعوبات تواجه البال
منوذجا تدريسيا يرصف مستويات التفكد
اهلندسة ،قد رم
ا
اهلندسي ،مخسة مستويات ،مرتبة ترتيباا هرميا ،تعتمد عل
القدرة املكانية (الغامدي.)5151 ،
ويشد كول ) (Cole, 2016إىل ارتباط النجاح ا قتصادي
للدول النامية بامتالك خرجييها مهارات القدرة املكانية
التخصصات املهمة للبناء ا قتصادي؛ كالعلوم،
والرياضيات ،واهلندسة ،والتكنولوجيا.
ويعزو جال ،ولينشفيسكي )،)Gal & Linchevski, 2010
وغراف ) ،)Graf, 2010وخرمي ،والن ير ( )5151صعوبات
تعل اهلندسة ،إىل ضعف القدرة عل التصور البصري
املكان ،ل ا أكد اجمللس الوطين األمريكي ملعلمي الرياضيات
 National Council of Teachers of Mathematicsأمهية تنمية
اعتمادا عل أن األداء العايل ،والناجح
القدرة املكانية؛
ا
اهلندسة ،يتبلب قدرةا مكانيةا عاليةا.
ومن منبل األمهية العقلية ،والعلمية العملية هل ه القدرة،
جمايل الرياضيات ،والعلوم اهلندسية ،توالت األحباث
ر
عليها؛ كعامل مؤثر ،ومنبئ بالتحصيل الدراسي الرياضي
بصفة عامة ،واهلندسي بصفة خاصة؛ ففي دراسة املبر
( ،)5151اهلادفة إىل قياس القدرة املكانية ،وحتديد عالقتها
بالتخصص األكادميي ،والتحصيل الدراسي ،والقدرات العامة
لبلبة اهلندسة ،وطلبة الّتبية الفنـية جامعة املل فيصل،
أشارت النتائج إىل تفوق طال اهلندسة القدرة املكانية،
مع وجود عالقة إجيابية ،ودالة إحصائيا بني القدرة املكانية،
والتحصيل األكادميي اهلندسي.
وأظهرت دراسة الزغول والدباب ( )5152عالقةا إجيابيةا
دالةا إحصائيا ما بني القدرة املكانية ،وكل من التفكد
اإلبداعي ،والتحصيل الدراسي لدى طلبة كلية احلجاوي
للهندسة والتكنولوجيا ،جامعة الدموك.
Van
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معه القول بأن النجاح املستقبلي التخصصات اهلندسية
امل ،أوهلا امتالك قدرة مكانية مرتفعة ،ما يعين
مرتبط بعو ر
إمكانية التنبؤ املبكر مبدى ناح البالب مستقبرالا ختصص
معيارا آ رخرر
اهلندسة ،ع توافر ه ه القدرة لديه ،ما يعبي ا
كلية اهلندسة ،حبيث يساه ه ا املعيار،
لقبول البال
مع بقية املعايد املعتمدة لالنتقاء ،إعباء صورة واضحة
ختصص اهلندسة ،حبيث
عن أداء البالب املستقبرلي
نتمكن من التنبؤ بقدرته األكادميية عل النجاح.

وحاولت دراسة عيد ( )5112تعرف عالقة القدرة عل
التصور البصري املكان ،باألداء األكادميي لبلبة جامعة
الكويت ،متمثالا املعدل الّتاكمي ،ومعدل التخصص،
بعض املقررات الدراسية العلمية ،والنظرية؛
واألداء
فتوصلت إىل وجود عالقة دالة إحصائيا ،وموجبة بني التصور
البصري املكان ،واألداء املقررات العلمية ،واستباعت
ه ه القدرة التنبؤ بصورة دالة إحصائيا باملعدل العام ،ومعدل
التخصص للبالب ا امعي الكليات العلمية.
وأجرى إربلجنج ( )Erbilging, 2003دراسته؛ لتعرف
مدى تأثد قدرة التصور البصري املكان ،حتصيل طال
الصف الثامن ،و ية فلوريدا ،وظهر أن ه ه القدرة تعبي
فرصةا للبال ؛ لتحسني حتصيله الدراسي ،ع إعبائه
حلو ا متعدد اة للمسألة الواحدة ،ومساعدم حل كثد من
مشكالم التعليمية.
ودلت نتائج الدراسات السابقة ،اليت تناولت القدرة
املكانية ،أو القدرة عل التصور البصري املكان ،جمترم رعةا،
واملببقة عل عينات خمتلفة ،وثقافات متعددة ،ومراح رل
تعليمية متدرجة من املرحلة ا بتدائية ،إىل املرحلة ا امعية،
عل وجود عالقة إجيابية ،ودالة إحصائيا ،بني ه ه القدرة،
والتحصيل الرياضي عامةا ،والتحصيل اهلندسي خاصةا ،وعل
أن ه ه القدرة منبئ جيد بدرجة البالب ،املقررات
اهلندسية ،و املعدل الّتاكمي الكليات العلمية ،وعل
امتالكها قواة تنبؤية ،يت ضوئها التوجيه الّتبوي واملهين.
وبناء عليه ،ت ز أمهية ه ه القدرة املرحلة ا امعية،
ودورها اإلجياب
عملييت التعل  ،والتعلي  ،خاصةا
التخصصات اهلندسية ،ع حتسني األداء األكادميي؛ فهي
تعبي حلو ا متعددة للمسائل الرياضية ،واهلندسية ،حتفز
نتاجات علمية
التفكد اهلندسي ،وتتنبأ به ،وتسه
إبداعية متنوعة ،ما يدل عل أنه كلما ارتفع مستوى القدرة
ناحا أداء
أكثر ا
املكانية لدى البالب ،كلما أصبح ر
الواجبات اهلندسية ،وبالتايل يزداد معدله الّتاكمي ،ما ميكن

مشكلة البحث
تواجه كليات اهلندسة ،صعوبةا فيما خيص قرار انتقاء
طالهبا؛ فببيعة ختصصاما تتبلب قدرات علميةا ،وعمليةا
خاصة بدارسيها ،ل ا وجب أن يكون ه ا ا نتقاء وف
ييس ،واختبارات موضوعية ،متكن من استيعا ذوي
مقا ر
ا ستعدادات ،والقدرات األساسية الالزمة لدراسة اهلندسة،
خاصةا بعد اعتماد برامج اهلندسة ا امعات السعودية
تببي توصية اهليئة األمريكية لالعتماد اهلندسي
(،)Accreditation Board for Engineering and Technology
بعدم ختريج أي طالب اهلندسة بتقدير يقل عن (جيد)،
أو مبعدل تراكمي يقل عن ( )5711من أصل ( ،)1إضافةا
إىل إعالن اهليئة السعودية للمهندسني ،بالتعاون مع املركز
الوطين للقياس والتقومي التعلي العايل ،إطالق (اختبار
قياس للمهندسني) ،ابتداءا من العام  ،5152خلرجيي اهلندسة
حديثاا ،أو رمن ه عل رأس العمل ،وسيكون ه ا ا ختبار
شرطاا ازما للحصول عل الدرجة املهنية ،أو الّتقية.
أكثر ،من أمهية القدرة املكانية ،واقعيا ،قام
وللقر
ر
الباحث بإجراء مقابالت شخصية عشوائية ،مع جمموعة من
أعضاء هيئة التدريس كليات اهلندسة ،وجمموعة أخرى من
املهندسني عل رأس العمل؛ لسؤاهل عن األمهية العلمية،
والعملية للتصور البصري املكان لبالب اهلندسة دراسيا،
وميدانيا؛ ليشد جل ا ستجابات إىل رعد القدرة املكانية من
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املبالب السابقة للتفوق ختصصات اهلندسة ،وهي شرط
ضروري للنجاح ،لكنه -بالتأكيد -غد كاف له؛ ألن
النجاح يتبلب قدرات أخرى ّتب مراعاما عند انتقاء
طال اهلندسة.
الشؤون األكادميية،
وعايش الباحث ،ع خ اته
حا ت لبال يبلبون التحويل من كلية اهلندسة ،إىل
كليات أخرى ،بعد مضي فصلني ،أو أكثر ،وحا ت
أخرى ،لبال يبلبون ا نسحا من دراسة مقرر دراسي
هندسي.
وبالعودة إىل عينة من السجالت األكادميية لبال كلية
اهلندسة ،روض رح أن هناك تعثـارا دراسيا بعض املقررات،
اخنفاضا
وتدنـياا درجات بعض املقررات التخصصية ،و ا
املعدل الّتاكمي عن احلد األدىن ،وقد يكون السبب فيما
سب  ،نقص القدرات ،واملهارات اليت يتبلبها ختصص
اهلندسة.
معايد
وبناءا عل ما تقدم ،حيسن بكلية اهلندسة إضافة
ر
أخرى اختيار ،وانتقاء طالهبا من خرجيي الثانوية العامة،
معا،
إىل جانب نظام القبول احلايل؛ لتساه ه ه املعايد ا
إعباء صورة واضحة عن البالب؛ للبحث عمن تتوافر فيه
القدرات ،اليت تعني عل مواصلة دراسة اجملال اهلندسي
بنجاح ،ومبا يرفع من مؤشر األداء ،والتفوق ،ما يعين خفض
نسبة احتمال التعثر الدراسي؛ فيقل عدد اخلرجيني مبعد ت
دون (جيد) ،مقابل زيادة عدد اخلرجيني املتميزين.
وهنا ،تتضح حاجة صاحب القرار إىل معلومات تساعد
التنبؤ مبستوى قدرات البالب عل التعل  ،ومدى إمكانية
ناحه ،ومتيزه دراسة برنامج اهلندسة.
ول ل ؛ فإن البحث احلايل يلقي الضوء عل القدرة
التنبؤ
املكانية؛ كإحدى القدرات املعرفية ،اليت تساه
بالتحصيل األكادميي لبالب كلية اهلندسة.

أسئلة البحث
حماولة

أمكن ،وف ما سب  ،صياغة مشكلة البحث،
اإلجابة عن التساؤ ت التالية:
 .5هل توجد عالقة ارتباطية ذات د لة إحصائية بني
درجات طال كلية اهلندسة جامعة احلدود الشمالية
مقررات
اختبار القدرة املكانية ومتوسط درجام
(رياضيات هندسية ،ورس هندسي ،ومقدمة التصمي
اهلندسي)؟
 .5هل توجد عالقة ارتباطية ذات د لة إحصائية بني
درجات طال كلية اهلندسة جامعة احلدود الشمالية
اختبار القدرة املكانية ومعد م الّتاكمية السنة األوىل؟
 .3هل ميكن التنبؤ مبتوسط درجات طال كلية اهلندسة
جامعة احلدود الشمالية مقررات (رياضيات هندسية،
ورس هندسي ،ومقدمة التصمي اهلندسي) من درجام
اختبار القدرة املكانية؟
 .2هل ميكن التنبؤ باملعدل الّتاكمي لبال كلية اهلندسة
جامعة احلدود الشمالية السنة األوىل من درجام
اختبار القدرة املكانية؟
أهداف البحث
 .5تعرف طبيعة العالقة بني القدرة املكانية لدى طال كلية
اهلندسة جامعة احلدود الشمالية ،ومتوسط درجام
مقررات (رياضيات هندسية ،ورس هندسي ،ومقدمة
التصمي اهلندسي) ،وصو ا إىل معرفة القدرة التنبؤية للقدرة
املكانية مبتوسط درجام املقررات الثالث.
 .5تعرف طبيعة العالقة بني القدرة املكانية لدى طال كلية
اهلندسة جامعة احلدود الشمالية ،وحتصيله األكادميي،
وصو ا إىل معرفة القدرة التنبؤية للقدرة املكانية مبعدهل
الّتاكمي السنة األوىل.
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ونستدل عل
بد لتني ،مها:

أهمية البحث
تأيت أمهية البحث احلايل ،من األمهية العقلية ،والعلمية،
الع رملية للقدرة املكانية؛ بوصفها متثل جانباا مهما من
ور
جوانب القدرة الرياضية ،وهي ذات تأثد كبد عل التحصيل
الدراسي اهلندسي .وم رن املؤمل أن يساه ه ا البحث
معرفة مدى إسهام ه ه القدرة توقع النجاح األكادميي
للبال املقبولني كلية اهلندسة ،كما إنه من املتوقع أن
تفيد نتائجها متخ ي قرار قبول البالب ،أو رفضه كلية
معايد أخرى،
اهلندسة ،التنبيه إىل ضرورة ا عتماد عل
ر
إضافةا إىل املعايد احلالية ،ميكن بواسبتها إعباء مؤشر
التنبؤ املستقبرلي بقدرات البال عل النجاح ختصصام
اهلندسية املختلفة ،ورمبا يكون ه ا البحث نواةا ألحباث
معايد ،ومؤشرات
أخرى تنبؤية؛ سعياا إىل احلصول عل
ر
يتبلبها األداء ،والنجاح التخصصات اهلندسية.

المعدل التراكمي

القدرة المكانية

متوسط درجة الطالب في مقررات

منهج البحث
ت اتباع املنهج الوصفي التنبؤي؛ بوصفه املنهج املناسب
لتحقي أهداف البحث احلايل ،والتحق من فروضه.
مجتمع البحث وعينته

لألشكال ،وأجزائها بـع ردين ،أو ثالثة أبعاد ،وتتمثل
القدرة عل ختيل دوران األشكال؛ كوحدات متكاملرة ،أو
أكثر للشكل؛ كأجزاءر قابلة للحركة"
حتري م ركون ،أو ر
(.)Olkun, 2003
ويعرفها معد ا ختبار ،بوصفها" :القدرة عل تصور
دوران ا س  ،فراغ ثالثي األبعاد".
وتـ رعرف إجرائيا ،بأّنا" :الدرجة ،اليت حيصل عليها طالب
كلية اهلندسة( ،اختبار بددو للقدرة املكانية) ،ال ي طوره
(جواي)" (.)Guay, 1976
التحصيل األكاديمي

Courses Grade Mean

التصمي
(رياضيات هندسية ،رس هندسي ،مقدمة
اهلندسي) ،وهي من ضمن متبلبات كلية اهلندسة ميع
التخصصات الفرعية ،وتت دراستها املستوى األول.
وت ،بالفعل ،احلصول عل درجات املقررات الثالث ،من
خالل السجالت األكادميية للبال ّ ،نايةر الفصل الدراسي
األرول للعام ا امعي .5152/5151

" :Spatialمعا ة ذهنية

Achievement

Grade Point Average

لبالب كلية

اهلندسة ،مع ّناية العام ا امعي  ،5152/5151من خالل
سجله األكادمييّ ،نايةر الفصل الدراسي الثان.

مصطلحات البحث
Ability

التحصيل األكادميي للبالب إجرائيا،

تكون جمتمع البحث احلايل من مجيع البال  ،ال ين
أّنوا برنامج السنة التحضدية بنجاح ،مع ّناية العام ا امعي
 ،5151/5152والتحقوا الفصل الدراسي األرول للعام
ا امعي  5152/5151بكلية اهلندسة ،جامعة احلدود
الشمالية ،وأّنوا السنة األوىل كليته  ،وعدده ()511
طال  ،متوسط عمره الزمين ( )51752سنةا ،باحنراف
معياري قيمته ( )1722سنةا.
وطبـ رقت أداة البحث عل اجملتمع كامالا؛ لصغر حجمه،
األسابيع األوىل ،من الفصل
وسهولة تببي األداة،
الدراسي األول؛ للتحق من صحة تساؤ ت البحث.

" :Academicجمموعة

املعارف ،واملهارات ،والعلوم ،اليت اكتسبها البالب؛ نتيجةر
مروره خب ات تربوية منظمة ،مقررات ال نامج األكادميي.
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وقد قام بإعداد ه ا ا ختبار ،وتبويره جواي
) 1976جامعة بددو ،و ية إنديانا؛ خاصةا لقياس
القدرة املكانية؛ ليكون فيما بعد ،من أشهر اختبارات
القدرات املكانية صدقاا ،وثباتاا (املبر .)5151 ،
ويتبلب ه ا ا ختبار تصور حركة جمسمات ثالثية
تبعا ّتاهات واضحة ،ويتضمن ( )31مفرد اة ،تتمثل
البـعد ،ا
تبعا
كل منها بتخيل ،وتصور حركة أشياءر ثالثية البـعد ،ا
بدائل ،إحدى ه ه
ّتاهات واضحة ،ولكل مفردة مخسة ر
البدائل هي اإلجابة الصحيحة ،وتـعبر اإلجابة الصحيحة
الدرجة ( ،)5بينما تـعبر اإلجابة اخلاطئة الدرجة (صفر)؛
فالدرجة املرتفعة تشد إىل قدرة مرتفعة ،والضد بالضد؛
ليكون مدى تصحيح ا ختبار (صفر ،)31-وهو مناسب
للتببي عل األفراد ،ممن أعماره ( )53سنةا؛ فما فوق.

حدود البحث:

(Guay,

يقتصر البحث إجراءاته عل احلدود التالية:
حدود زمانية :الفصل الدراسي األرول للعام ا امعي
.5152/5151
حدود مكانية :جامعة احلدود الشمالية  ،مدينة عرعر
،مشال اململكة العربية السعودية .
حدود بشرية:طال السنة األوىل كلية اهلندسة .
حدود موضوعية :اقتصرت القدرة املكانية عل مهارة
التصور البصري املكان .
أداة البحث:
تشد دراسات كثدة ،كما ي كر أبو حبب ( )5112إىل
أن فضل ا ختبارات ،اليت تقيس ا ستعداد اهلندسي ،هي
اختبارات القدرات املكانية ثالثية األبعاد.
وحتقي اقا ألهداف البحث ،وبعد ا سّتشاد بالدراسات
السابقة ،وأدبيات القدرة املكانية ،طب ر (اختبار بددو للقدرة
املكانية) ( ،)Purdue Spatial Visualization Testال ي يقيس
مدى متكن املخترر من تصور تدوير اجملسمات الفراغ
ذهنيا.
ويـ رعد ه ا ا ختبار ،من فضل األدوات ،اليت تقيس
قدرات التدوير العقلي؛ ألن مفرداته أقل عرضةا للحل من
خالل التفكد التحليلي ،وأكثر عرضةا للحل باستخدام
التفكد الكلي (.)Maeda & Yoon, 2013
وقد أثبتت دراسة يوي ( )Yue,2004وجود عالقة ارتباطية
جما ت العلوم ،والرياضيات،
موجبة بني حل املهام
والتكنولوجيا ،واهلندسة من جهة ،وحل مسائل التدوير
(اختبار بددو للقدرة املكانية).
ويؤكد كول ) )Cole,2016أن ه ا ا ختبار يسمح
للباحثني بتمييز قدرة التدوير العقلي ،اليت متيز البال ذوي
ختصصات العلوم ،والتكنولوجيا ،والرياضيات ،واهلندسة.

صدق وثبات األداة :يعتمد (اختبار بددو للقدرة املكانية)

تبعا ّتاهات واضحة،
عل ختيل حركة أشياءر ثالثية البـعد ،ا
وهو غد متحيز ثقافيا ،وي كر املبر ( )5151أنه قد طب ر
بيئات خمتلفة؛ فجاءت نتائج تببيقه متقاربةا ،من حيث
الصدق العاملي ،وصدق احمل ؛ إذ وج رد ارتباط دال
ومقاييس
إحصائيا بني نتائج ه ا ا ختبار ،وبني اختبارات،
ر
أخرى للقدرة املكانية.
وطبقت دراسة املبر ( )5151ه ا ا ختبار البيئة
وحتديدا عل طال جامعة املل فيصل،
السعودية،
ا
صي اهلندسة ،والّتبية الفنـية؛ إذ بلغ معامل ثباته
ختص ر
( )1712ببريقة كرونباخ ألفا ،كما طبقته دراسة احلرب
( )5155عل طال جامعة أم القرى؛ فبلغ معامل ثباته
( )1725ببريقة التجزئة النصفية.
وطب ر ا ختبار بيئات عربية جماورة؛ كبال جامعة
دراسة عيد ( ،)5112وكبال جامعة
الكويت،
حضرموت دراسة باصاحل (.)5112
أما البحث احلايل؛ ت التحق من صدق وثبات أداة
البحث ،باتباع اخلبوات التالية:
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االتساق الداخلي :وت التحق من ذل

وا دول ( )5يوضح ذل :

ببريقة حسا

معامل ا رتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية لالختبار

الجدول 1
معامل ارتباط درجة المفردة بالدرجة الكلية الختبار القدرة المكانية
م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

5
5
3
2
1

**17211
**17213
**17332
**17212
**17215

2
1
2
1
51

**17211
**17315
**17221
**17235
**17235

55
55
53
52
51

**17253
**17221
**17121
**17322
**17211

52
51
52
51
51

**17212
**17151
**17221
**17115
**17152

55
55
53
52
51

**17222
*17511
**17233
**17111
**17115

52
51
52
51
31

**17215
**17121
**17121
**17255
*17315

** دالة عند مستوى 1715

*دالة عند مستوى1711

املكان ،وقد امجع املختصون عل مالئمة مفردات ا ختبار
لقياس ه ه القدرة.
صدق املقارنة البرفية :قسمت أفراد العينة إىل جمموعتني،
مرتفعي ومنخفضي األداء عل ا ختبار ،بعد ترتيب درجام
الكلية تنازليا ،مث متت املقارنة بني متوسبي درجات
اجملموعتني وا دول ( )5يوضح ذل :

يتضح من ا دول ( )5أن مجيع معامالت ا رتباط دالة
عند مستوى ( )1715أو(.)1711
صدق األداة :وت التحق من ذل ببريقتني :
صدق احملكمني :عرض ا ختبار عل جمموعة من ذوي
ا ختصاص ،الرياضيات ،وعل النفس واهلندسة ،ملعرفة
مدى مالئمة مفردات ا ختبار لقياس قدرة التصور البصري

الجدول 2
اختبار(ت) للفرق بين متوسطي مرتفعي ومنخفضي األداء على اختبار القدرة المكانية
 %11األعل
%11األدىن

ن

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ت

51

53752

1752

*27552

51

5171

5722

* دالة عند مستوى أقل من 17115

يتبني من مؤشرات الصدق والثبات السابقة متتع أداة
البحث خبصائص سيكومّتية تدل عل صالحيته
لالستخدام.
وبناء عل ما سب ميكننا استخدام أداة البحث للتحق
من فروض البحث احلايل.

يتضح من ا دول ( )5وجود فرق دال إحصائيا بني
متوسط اجملموعتني لصاحل مرتفعي األداء ،وب ل ت التأكد
من قدرة ا ختبار عل التمييز بني اجملموعتني  ،مما يدعو إىل
ا طمئنان إىل صدقه.
ثبات األداة :ت حسا معامل ثبات األداة ببريقتني :
ألفا كرونباخ :حيث بلغ معامل ثبات األداة هب ه البريقة
( )1722وهي قيمة مرتفعة.
طريقة التجزئة النصفية :حيث بلغ معامل الثبات النصفي
( ،)1712ومن مث ت تصحيح معامل الثبات النصفي
باستخدام معادلة سبدمان براون ،ليصبح معامل الثبات
(.)1722

نتائج البحث ومناقشتها
قبل بدء حتليل نتائج البحث ،ت حسا بعض
اإلحصاءات الوصفية ملتغدات البحث ،كما يبني نتائج ذل
ا دول (:)3
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الجدول 3
"بعض اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات البحث"
المتوسط

االنحراف

أقل

أعلى

الحسابي

المعياري

قيمة

قيمة

1722

2

31

52733

13733

5721

2715

المتغير

العدد

درجات اختبار القدرة املكانية

511

52713

متوسط درجات مقررات
(رياضيات هندسية ،ورس هندسي ،ومقدمة التصمي اهلندسي)

511

15715

51722

511

3712

1721

املعدل الّتاكمي

ّناية السنة األوىل

مقررات (رياضيات هندسية ،ورس
ومتوسط درجام
هندسي ،ومقدمة التصمي اهلندسي)؟"
ولإلجابة عل ه ا السؤال ،ت حسا معامل ارتباط
اردين السؤال ،كما يوضح
بدسون لبيانات املتغيـررين الو ر
نتيجة ذل ا دول (:)2

إجابة السؤال األول :كان نص السؤال األول" :هل توجد
عالقة ارتباطية ذات د لة إحصائية بني درجات طال كلية
اهلندسة جامعة احلدود الشمالية اختبار القدرة املكانية،

الجدول 4
"معامل االرتباط بين درجات اختبار القدرة المكانية ومتوسط درجات المقررات الثالث" (ن=)101
المتغير

متوسط مقررات (رياضيات هندسية ،ورسم هندسي ،ومقدمة في التصميم الهندسي)

اختبار القدرة المكانية

*17151

* دالة عند مستوى أقل من ()17115

واجملسمات ،وتقدير األحجام ،واألبعاد ،واملسافات ،والتعبد
عن املواقف التعليمية بالوصف ،أو بالرس من اخليال ،ما
يعين ضرورة تببي إسّتاتيجيات التفكد البصري ،تعتمد
عل التصمي  ،والرؤية ،والتصور ،إضافةا إىل التعامل مع
األشكال اهلندسية املستوية ،والفراغية ،من خالل التصور،
والتصمي  ،والتحليل ،والّتكيب اهلندسي؛ فالبالب ،ال ي
مستوى عاليا من القدرة املكانية ،يتمكن من فه ،
ميتل
ا
واستيعا مهارات ،ومعارف ،وعلوم املقررات السابقة،
وحيظ بفرصة أك ر لقراءة املواد البصرية ،واملخببات،
والرسوم البيانية ،وينجح فه الرموز اهلندسية اجملردة ،بكل
يسر ،وسهولة؛ إذ إن معظ أمناط التفكد املستخدم
العلوم الرياضية ،واهلندسية املتقدمة مكان بببيعته ،وبالتايل؛
فهو يواكب النمو العلمي اهلندسي ،ال ي حيصل من خالل
التغد السريع املعرفة العلمية.

ويتبني من نتيجة التحليل اإلحصائي ،ا دول (،)2
وجود ارتباط موجب دال إحصائيا ،بني درجات طال كلية
اهلندسة ،اختبار القدرة املكانية ،ومتوسط درجام ،
مقررات (رياضيات هندسية ،ورس هندسي ،ومقدمة
التصمي اهلندسي) ،من خالل معامل ارتباط بلغت قيمته
( ،)17151بد لة إحصائية عند مستوى أقل من (،)17115
ما يشد إىل وجود عالقة ارتباطية طردية متوسبة ،تعين أنه
كلما ارتفعت درجة البالب اختبار القدرة املكانية ،كلما
ساعد ه ا زيادة حتصيله األكادميي ،املع عنه مبتوسط
درجاته املقررات الثالث.
وميكن عزو ه ه النتيجة ،بعد مراجعة توصيف املقررات
الثالث ،مع املختصني ،وتعرف متبلبات النجاح ،والتفوق
معارف ،تتبلب
فيها ،إىل أن ه ه العلوم تتضمن مهارات ،و ر
من البالب؛ ليكتسبها ،قدرةا عاليةا من ال اكرة البصرية،
وا ستد ل املكان ،وإدراك العالقات املكانية بني األشكال،
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وتتماش ه ه النتيجة ،مع األد الّتبوي الساب  ،ذي
الصلة ،ال ي أكد أمهية القدرة املكانية تعل  ،وتعلي
العلوم اهلندسية ،وهو ما يتف مع نتائج دراسات كل من:
األزوري ( ،)5152وتشو ،وفسجروديبسوس ،وهام ،وناكا
( ،)Cho,et al., 2012وأب مصبف ( ،)5151وبوكز
(.)Boakes, 2009

إجابة السؤال الثاني :كان نص السؤال الثان" :هل توجد
عالقة ارتباطية ذات د لة إحصائية بني درجات طال كلية
اهلندسة جامعة احلدود الشمالية اختبار القدرة املكانية،
ومعد م الّتاكمية السنة األوىل؟"
ولإلجابة عل ه ا السؤال ،ت حسا معامل ارتباط
بدسون بني بيانات املتغدين الواردين السؤال ،كما يبني
نتيجة ذل ا دول (:)1

الجدول 5
"معامل االرتباط بين درجات اختبار التصور المكاني والمعدل التراكمي في السنة األأولى" (ن=)101
المتغير

المعد أل التراكمي للسنة األأولى

اختبار القدرة املكانية

*17251

* دالة عند مستوى أقل من ()17115

نسبته  ،%11من املعرفة ،يصل إىل اإلنسان عن طري
البصر ،وعل ذل ؛ فهو حاجة إىل ذاكرة بصرية نشبة،
وقدرة مكانية عالية؛ لبناء املعلومات ،ومتثيلها ،وا ستجابة
هلا ،وه ا متس مع ما توصلت إليه دراسات كل من:
املبر ( ،)5151والزغول ،والدباب ( ،)5152وريان
( ،)5112وعيد ( ،)5112وأربلجنج ).(Erbilging, 2003

وتبني نتائج التحليل اإلحصائي ،ا دول ( ،)1وجود
ارتباط موجب دال إحصائيا ،بني درجات طال كلية
اختبار القدرة
جامعة احلدود الشمالية،
اهلندسة
املكانية ،ومعد م الّتاكمية السنة األوىل ،مبعامل ارتباط
قيمته ( ،)17251وبد لة إحصائية ،عند مستوى أقل من
( ،)17115ما يشد إىل وجود عالقة ارتباطية طردية
متوسبة ،تعين أنه كلما ارتفعت درجة البالب اختبار
القدرة املكانية ،كلما ساعد ه ا زيادة معدله الّتاكمي.
وميكن عزو ه ه النتيجة ،إىل طبيعة املقررات العلمية،
السنة األوىل من برنامج اهلندسة ،اليت تتبلب قدرات عقلي اة
معرفيةا عاليةا ،من أمهها القدرة املكانية؛ فمهارات القدرة
املكانية ع أدبيات دراسات القدرة املكانية ،تساعد البال
تنمية قدرام العقلية ،واستخدام اخليال أثناء تعلمه  ،ما
فه املادة العلمية بشكل جيد ،وعندما
يساعده
يصادفه تساؤل علمي ،أو مشكلة تعليمية؛ فه قادرون
عل ختيل حلول متعددة للمسألة الواحدة ،وّتربرتها؛ وصو
إىل حل صحيح ،وهو ما يؤدي إىل حتسن حتصيله العملي،
وزيادة سعة ال اكرة ،وسهولة التعامل مع املفاهي اجملردة،
إضافة إىل أن أدبيات البحث العلمي قد أشارت إىل أن ما

إجابة السؤال الثالث :كان نص ه ا السؤال" :هل ميكن
مقررات
التصمي

التنبؤ مبتوسط درجات طال كلية اهلندسة
(رياضيات هندسية ،ورس هندسي ،ومقدمة
اهلندسي) من درجام اختبار القدرة املكانية؟".
ولإلجابة عل ه ا السؤال ،ت استخدام اختبار ا حندار
اخلبي البسيط؛ فبلغ معامل ا رتباط احملسو  ،وف ه ا
ا ختبار ،القيمة ( ،)17151حني بلغ معامل التحديد
القيمة ( ،)17512ما يعين أن القدرة املكانية تـ رفسر ما نسبته
( )%5172من التباين درجة طالب كلية اهلندسة،
متوسط درجته املقررات الثالث.
وللتحق من د لة القيمة التنبؤية للنموذ  ،ت حسا
معادلة تباين ا حندار ،كما يوضح نتيجة ذل ا دول (:)2
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الجدول 6
"نتائج تحليل تباين االنحدار الخطي البسيط لمتوسط درجات المقررات الثالث في ضوء القدرة المكانية"
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة (ف)

ا حندار

35517322

5

35517322

*217221

البواقي

23217115

511

117115

الكلي

551227152

512

* دالة عند مستوى أقل من ()17115

ولتحديد القيمة التنبؤية ختبار القدرة املكانية ،ت
استخرا احندار القدرة املكانية عل متوسط درجة البالب
املقررات الثالث ،كما يوضح نتائج ذل ا دول (:)1

ويتبني من ا دول ( )2أن قيمة (ف) قد بلغت القيمة
( ،)217221بد لة إحصائية عند مستوى أقل من
( ،)17115ما يعين إمكانية التنبؤ مبتوسط درجة طالب كلية
اهلندسة املقررات الثالث.

الجدول 1
"نتائج معامالت االنحدار للقدرة المكانية على متوسط درجة الطالب في المقررات الثالث".
المتغيرات المستقلة

معامل االنحدار

الخطأ المعياري

ثابت ا حندار

137112

37115

القدرة املكانية

57155

17511

* دالة عند مستوى أقل من ()17115

ويتضح من ا دول ( )1أن القدرة املكانية ،هلا قدرة عل
التنبؤ مبتوسط درجة البالب املقررات الثالث ،مبعامل
احندار قيمته ( ،)57155وهي قيمة دالة إحصائيا عند
مستوى أقل من ( ،)17115وبلغ ثابت ا حندار القيمة
(.)137112
و ضوء ذل  ،أمكن صياغة معادلة ا حندار؛ كالتايل:
متوسط درجة طالب كلية اهلندسة مقررات (رياضيات
هندسية ،ورس هندسي ،ومقدمة التصمي اهلندسي) =
( 57155+137112درجة القدرة املكانية).
وتشد املعادلة السابقة إىل أنه كلما ارتفعت درجة
البالب اختبار القدرة املكانية ،ارتفعت درجته متوسط
درجة املقررات الثالث ،ما يؤكد أمهية القدرة املكانية ،من
حيث إسهامها التحصيل األكادميي ه ه املقررات،
والتنبؤ به.
وتتف ه ه النتيجة مع ما ورد ساب اقا ،من وجود ارتباط
موجب دال إحصائيا بني القدرة املكانية ،ومتوسط درجات

قيمة (بيتا)

قيمة (ت)
517155

17151

*27325

البالب املقررات الثالث ،كما جاءت مؤيدة لإلطار
ص إىل أنه يـترـ روقع م رن البال مرتفعي
النظري ،ال ي رخل ر
العلوم الرياضية،
القدرة املكانية نيل درجات عليا
حل مشكالم التعليمية،
واهلندسية؛ بفضل مهارم
ببرائ ر متعددة ،وتتس ه ه النتيجة مع دراسيت بيتالس
وكريستو)،(Pittalis & Christou,2010وعالم .)2009( Allam
إجابة السؤال الرابع :كان نص ه ا السؤال" :هل ميكن
جامعة
اختبار

التنبؤ باملعدل الّتاكمي لبال كلية اهلندسة
احلدود الشمالية السنة األوىل من درجام
القدرة املكانية؟".
وإلجابة ه ا السؤال ،ت استخدام اختبار ا حندار اخلبي
البسيط ،وقد بلغ معامل ا رتباط احملسو وف ه ا ا ختبار
القيمة ( ،)17251حني بلغ معامل التحديد (،)17311
ما يعين أن القدرة املكانية تـ رفسر ما نسبته  %3171من
التباين املعدل الّتاكمي ّناية السنة األوىل.
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معادلة تباين ا حندار ،كما يوضح نتائج ذل ا دول (:)2

وللتحق من د لة القيمة التنبؤية للنموذ  ،ت حسا

الجدول 8
"نتائج تحليل تباين االنحدار الخطي البسيط لمعدل الطالب التراكمي في السنة األأولى في ضوء القدرة المكانية"
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة (ف)

ا حندار

17211

5

17211

*227123

البواقي

527121

511

17532

الكلي

527131

512

* دالة عند مستوى أقل من ()17115

ولتحديد القدرة التنبؤية ختبار القدرة املكانية ،ت
استخرا احندار القدرة املكانية عل معدل البالب الّتاكمي
السنة األوىل كما هو موضح ا دول (:)1

ويتضح من ا دول ( ،)2أن قيمة (ف) قد بلغت
( ،)227123وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى أقل من
( ،)17115ما يعين إمكانية التنبؤ باملعدل الّتاكمي
السنة األوىل ،من خالل اختبار القدرة املكانية.

الجدول9
"نتائج معامالت االنحدار للقدرة المكانية على المعدل التراكمي في السنة األأولى"
المتغيرات المستقلة

معامل االنحدار

الخطأ المعياري

ثابت ا حندار

57121

17552

القدرة املكانية

17111

17111

* دالة عند مستوى أقل من ()17115

ويتضح من ا دول ( )1أن القدرة املكانية هلا قدرة تنبؤية
باملعدل الّتاكمي للسنة األوىل؛ إذ بلغ معامل ا حندار القيمة
( ،)17111وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى أقل من
( ،)17115وبلغ ثابت ا حندار القيمة (.)57121
و ضوء ذل  ،أمكن صياغة معادلة ا حندار؛ كادآيت:
السنة األوىل=
املعدل الّتاكمي لبالب اهلندسة
( 17111 +57121درجة القدرة املكانية).
وتشد املعادلة السابقة ،إىل أنه كلما ارتفعت درجة
البالب اختبار القدرة املكانية ،ارتفع معدله الّتاكمي،
وه ا يؤكد أمهية القدرة املكانية ،ومدى إسهامها املعدل
الّتاكمي ،والتنبؤ به.
وتتف ه ه النتيجة مع ما ورد ساب اقا ،بوجود ارتباط
موجب دال إحصائيا بني القدرة املكانية ،واملعدل الّتاكمي
للبالب السنة األوىل ،كما تدع ه ه النتيجة اإلطار
النظري ،ال ي يؤكد أن األداء األكادميي الناجح املقررات
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قيمة (بيتا)

قيمة (ت)
517222

17251

*27525

العلمية؛ كالكيمياء ،والفيزياء ،والرياضيات ،واهلندسة،
واحلاسو  ،يتبلب قدراة مكانيةا عاليةا ،وه ه املقررات
خمتلف فروعها ،متثل أغلب الوحدات التدريسية ،السنة
األوىل من برنامج اهلندسة.
التوصيات:

ص بالتايل:
نتائج ،يـو ر
ضوء ما توصل إليه البحث ،من ر
 .5عقد اختبارات؛ لتحديد مستوى القدرة املكانية للبال
املتقدمني للجامعة؛ للمساعدة توجيهه تربويا ،ومهنيا.
معايد أخرى لقبول ،وانتقاء طال كلية اهلندسة؛
 .5إضافة
ر
حيث جيب األخ بعني ا عتبار قدرات عقلية معرفية أخرى،
مثل القدرة املكانية.
 .3زيادة ا هتمام بتبوير القدرة املكانية؛ رتباطها اإلجياب
الدال إحصائيا مع التحصيل األكادميي ،خاصةا جانب
التحصيل اهلندسي.
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 .2دعوة الباحثني إىل مواصلة ا هد البحثي ذي الصلة
مبكونات القدرة املكانية األخرى ،لدى عينات خمتلفة من
اييس ،واختبارات حموسبة.
البال  ،وباستخدام مق ر
اختبارات
 .1الكشف عن العالقة بني أداء البال
القدرة املكانية ،واملعدل األكادميي عند التخر .
المراجع
أبو حبب ،فؤاد (.)5112القدرات العقلية ،بدوت ،دار الكتب ا امعية.
أبــو مصــبف  ،ســهيلة ســليمان (.)5151العالقــة بـني القــدرة املكانيــة والتحصــيل
الرياضــي لــدى طلبــة الصــف الســادس األساســي مبــدارس وكالــة الغــوث،
رسالة ماجستد غد منشورة ،كلية الّتبية ،ا امعة اإلسالمية.
األزوري ،عبد الشكور بن مصلح (.)5152العالقة بني التصور البصـري املكـان

والتحصــيل مــادة الرياضــيات لــدى تالمي ـ املرحلــة ا بتدائيــة مبحافظــة
البائف ،رسالة ماجستد غد منشورة ،جامعة أم القرى.
األغــا ،مــو مــروان خليــل (.)5151فاعليــة تكنولوجيــا الواقــع ا فّتاضــي تنميــة
التفك ــد البص ــري ل ــدى طالب ــات الص ــف التاس ــع األساس ــي بغ ــزة ،رس ــالة

ماجستد غد منشورة ،ا امعة اإلسالمية ،غزة.
ا بوري ،عبد احلسني رزوقي ( .)5153بناء اختبار القدرة عل التصـور املكـان
وفقا لنظرية السمات الكامنة لدى طلبة املرحلة اإلعدادية .جملـة األسـتاذ،
.12-11 ،)512( 5
مجال ،رشا صالح الدين (.)5153فعالية برنامج متعدد الوسـائط لتنميـة الـ كاء
البصري املكان وأثره عل أداء طال كليات الفنـون ،رسـالة دكتـوراه غـد
منشورة ،جامعة القاهرة.
احلرب ،إبراهي ( . )5155مستوى التصور البصري املكان لـدى طـال أقسـام
الرياض ــيات عامع ــة أم الق ــرى :دراس ــة مقارن ــة ،جمل ــة كلي ــة الّتبي ــة بأسـ ـوان
مصر.32-5 ،)51( ،
خرم ــي ،ن ــد ب ــن عل ــي والنـ ـ ي ،حمم ــد ب ــن عب ــد ا ( .)5151أث ــر الت ــدريس
باســتعمال لغــة اللوغــو تنميــة التحصــيل اهلندســي والقــدرة علـ التصــور
البصري املكان لدى طال الصف الرابـع ا بتـدائي ،جملـة العلـوم الّتبويـة
والنفسية.521-511 ،)2( 52 ،
ريــان ،عــادل ( .)5112القــدرة املكانيــة لــدى طلبــة جامعــة القــدس املفتوحــة
ختصص الّتبية ا بتدائية ،اجمللة الفلسبينية.521-551 ،)5( 5 ،
الــزعب ،مــروان وجـرين ،مــاثيو ( .)5151تبــوير اختبــار لقيــاس القــدرات العقليــة
س ــتخدامه التوجي ــه ال ــوظيفي للخ ــرجيني ا ــامعيني ا ــدد األردن،
اجمللة األردنية للعلوم ا جتماعية.52-5 ،)5( 2 ،

الزغــول ،رافــع والــدباب ،خلــدون ( .)5152القــدرة املكانيــة وعالقتهــا بــالتفكد
اإلبــداعي والتحصــيل لــدى طــال كليــة احلجــاوي للهندســة التكنولوجيــة،
اجمللة األردنية العلوم الّتبوية.115-221 ،)2( 51 ،
ســليمان ،حممــد ســيد ســعيد ( .)5151أثــر الــتعل القــائ علـ الــدماغ تنميــة

الق ــدرة عل ـ التص ــور البص ــري املك ــان ل ــدى الب ــال املتف ــوقني بالص ــف
األول الثانوي ،رسالة دكتوراه غد منشورة ،جامعة بين سويف ،مصر.
السيد ،فؤاد البهي ( .)5111ال كاء ،مصر ،دار الفكر العرب.

صاحله ،سهيل والعابد ،عدنان ( .)5152اثر برنامج تعليمـي مـدع بالتـأثدات
الضــوئية حــل املســألة الرياضــية والقــدرة املكانيــة لــدى طــال الصــف
الس ــابع األساس ــي فلس ــبني ،جمل ــة جامع ــة النج ــاح لألحب ــاث (العل ــوم
اإلنسانية).5135-5212 ،)55( 52 ،
عابــد ،عــدنان ســلي ( .)5112القــدرة املكانيــة لــدى تالمي ـ املرحلــة ا بتدائيــة
ومتغدات مرتببـة هبـا الرياضـيات ،جملـة كليـة الّتبيـة ،جامعـة اإلمـارات،
السنة العاشرة (.31-5 ،)55
عبــد العزيــز ،أم ــان غريــب ( .)5151املكون ــات العامليــة للق ــدرة املكاني ــة املنبئ ــة
بالنجــاح الدراســي لــدى طــال كليــة التعلــي الصــناعي ،جملــة كليــة الّتبيــة
بالسويس ،جامعة قناة السويس.515-552 ،)5( 5 ،
عبــد الفتــاح ،فوقيــة (.)5111بباريــة ا ســتعدادات األساســية لاللتحــاق بكليــة
اهلندسة ،القاهرة ،مكتبة األنلو.
عيــد ،غــادة ( .)5112التنبــؤ بنجــاح طــال جامعــة الكويــت وطالبامــا ضــوء
القــدرة علـ التصــور املكــان وبعــض املتغـدات األخــرى ،جملــة كليــة الّتبيــة،
جامع ــة اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة ،الس ــنة الثالث ــة والعش ــرون (-5 ،)51
.25
الغام ــدي ،إب ـراهي حمم ــد عل ــي ( .)5151فاعلي ــة اس ـّتاتيجية ال ــتعل امل ــدمج
تــدريس اهلندســة عل ـ التحصــيل وتنميــة التفكــد اهلندســي لــدى طــال
الص ــف الث ــان متوس ــط ،جمل ــة جامع ــة املل ـ س ــعود العل ــوم الّتبوي ــة51 ،
(.515-511 ،)5
القثامي ،سامل بن معـيض بـن محيـد (.)5155ا سـتعدادات األساسـية ومسـتوى
التحصــيل الدراســي لــدى طــال الكليــة التقنيــة مبحافظــة البــائف ،رســالة
ماجستد غد منشورة ،كلية الّتبية ،جامعة أم القرى.
املــالكي ،عــوض بــن صــاحل (.)5112أثــر اســتخدام املــدخل املنظــومي تــدريس

اهلندسة املستوية عل التفكد الرياضي لبال الرياضيات بكلية املعلمـني
بالبائف ،رسالة دكتوراه غد منشورة ،جامعة أم القرى.

املب ــر  ،خال ــد ب ــن س ــعد ( .)5151عالق ــة الق ــدرة املكاني ــة بالق ــدرات العام ــة
والتحصيل لدى طلبة اهلندسـة والّتبيـة الفنيـة ،جملـة جامعـة الشـارقة للعلـوم
اإلنسانية وا جتماعية.551-25 ،)5( 55 ،
يعقـ ــو ّ ،ن ـ ـ لبفـ ــي (.)5111مس ــتوى القـ ــدرة املكانيـ ــة ومنـ ــط تبوره ــا لـ ــدى
الب ــال الفلس ــبينيني ب ــني الص ــفوف الس ــابع والتاس ــع واحل ــادي عش ــر،
رسالة ماجستد غد منشورة ،جامعة بدزيت ،فلسبني.
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The predictive value of spatial ability and its relationship to academic achievement for students of the Faculty of
Engineering
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Abstract: The current research aimed to identify the relationship between spatial ability and grade point averages in three
courses included Engineering Mathematics, Engineering Drawing and Introduction to Engineering Design, determined the
ability of spatial ability in predicting GPA, determined the relationship between spatial ability and GPA of first year in
faculty of engineering. The research instruments included purdu spatial visualization test to assess spatial ability. The
participants included (107)students of first year. The results showed that: there are a significant relationship between spatial
ability grades and GPA of the previous three courses, the spatial ability could predicted the GPA of the three courses and
GPA in the end of the first year. The researcher recommended to selecting other criteria for admission in faculty of
engineering like spatial ability.
Keywords: Spatial ability;Grade point average (GPA);Engineering Students; Spatial Visualization.
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