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 ة الهندسةي   ب كل  طال  دى ل حصيل األكاديمي  الت  وعالقتها ب ةة للقدرة المكاني  ؤي  نب  الت   يمةالق

 
  سعود بن شايش بشير العنزي  

 ةمالي  جامعة احلدود الش   - بية وادآدا ة الّت  ي  كل  
 هـ8431/ 6/ 28 وقبل - هـ24/3/8431 قدم للنشر

 
مـة   ومقد   ،هندسـي   رسـ   و  ،ة  هندسي   ات  )رياضي  رات مقر   ط درجاتومتوس   ،ةبني القدرة املكاني  ما طبيعة العالقة  فتعر  إىل البحث  هدفالمستخلص: 

ـتو ة مبة للقـدرة املكاني ـؤيـ نب  الت   يمـةإىل معرفـة الق وصـو ا  ؛ةمالي    جامعة احلدود الش   ،ة اهلندسةي    كل  طال  لدى  (صمي  اهلندسي  الت    قـرراتاملط درجـام    س 
ة للقـــدرة املكانيـــة نبؤي ـــالت   يمـــة إىل معرفـــة القصـــو ا و ؛   الســـنة األوىل ةاكمي ـــالّت   م  معـــد  و  ،ةقـــدرة املكاني ـــبـــني المـــا طبيعـــة العالقـــة  فتعـــر   كـــ ل و  ،ةالثـــالث  
املسـتوى م )5151/5152امعية اهلندسـة   العـام ا ـي ـ  كل    املقبـولني ال  علـ  البـ  ةللقـدرة املكاني ـ "بـددو"اختبـار  ة، وذلـ  بتببيـ اكمي    الّت  م عد  مب

 ،ةكاني ـ  اختبـار القـدرة امل  بـني درجـاممـا ا إحصـائي   دال   موجب   وجود ارتباط   لنتائج الت ببي  ، أك د الت حليل اإلحصائيا( طالبا 511عدده  )و  ،(األول
نة   الس ـ ةاكمي ـ  الّت  م معـد  و  ،ةالقـدرة املكاني ـ درجـام    اختبـاربـني مـا ا إحصـائي   دال   موجـب   وجـود ارتبـاط  و  ،ةالثـاملقـررات الث  درجام     اتبومتوس  
 لبحـثا  وصـأ قـدو  .نة األوىل  الس ـ ةاكمي ـلّت  ا م  عـد  مبو  ،ةالثـاملقـررات الث      درجـام اتبتوس ـمب ةة املكاني ـلقـدر عـ  ا ب ـؤه ميكن الت ن أن  كما تبني   األوىل،

 ة. القدرة املكاني  ك ؛أخرى ة  معرفي   ة  عقلي   قدرات  لا عتبار جيب  إذ   ؛ة اهلندسةي    كل  وانتقاء طال   ،أخرى لقبول إضافة معايدر ب
 

 .األكادميي   حصيل  ة، الت  املكاني   القدرة: ةالكلمات المفتاحي  
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  مقدمة

   Haward Gardner (1983) ل هاورد جاردينرتوص  
 قدرات   هناك جمموعةر  إىل أن   ،ل كاءات املتعددةلنظريته 
 ،انسبي   ة  ل  مستق   ت  قدرا ع  فها إىل سب  صن   ،عند اإلنسان ة  عقلي  
ة نبقي  املقدرة الو  ة،وسيقي  امل قدرةالو  ة،غوي  ل  ال قدرةال: وهي
، ةخصي  ش  القدرة الة، و ركي  احل ةسمي  ا قدرة لاو  ة،ياضي  ر  ال
ا القدرة وأضاف  حقا  ة،كاني  املقدرة الة، و جتماعي  ا قدرة الو 

ه رمبا ة. ويرى أن  وحي  ة، والقدرة الر  ة، والقدرة الوجودي  الببيعي  
 أو ذكاءات   ،إىل اقّتاح قدرات   الا ة مستقبر ا هود البحثي   تقود

 ،ساع القدراتيكشف ات  ما وه ا  ،(Gardner, 2011أخرى )
 ة. واإلمكانات اإلنساني  

 باين، تتةا در متعد   ةا عقلي   ل  الفرد قدرات  مي وف  ه ا،و 
ما ، بني األفرادما  مايزوتت ،مستوياما داخل الفرد الواحد

 ما يعين، خمتلفةا     تعل   مواقفر  عايشةم عند فرديةا  افروقا  تنتج  
دراسته  نوعر   اختيار الفرد  االقدرات تربوي  ة وأمهي   ،ز دورو بر 

إىل لتوجيهه  امتهيدا  ؛اهبوإعداده لاللتحاق املناسبة لقدراته، 
  ئتال ،ل اته متكاملة   حتقي  صورة   ىلإا سعيا  ؛ملهنة املناسبة لها

 إمكاناته. 
، ا امعي   علي ر الب قبل دخوله الت  معرفة قدرات الب   إن  

يناسب  صو ر جمال   اتوجيهه تربوي   عامل  دع    إلحسان
من  هل محايةا  ، ما حيق    فيه إبداع ه  و  ه ،ح  انر  ع  ق  ور تـر ويـ   ،قدراته
مسار     هدر الوقت، وا هد، واملالو  ،واإلحباط ،الفشل

ين  ، أو معر    يعني عل   كما أن  ه ا مم ا ،غد مناسب م ه 
 . بكفاءةموارد ا امعة  ضبط إدارة، وتوظيف

ها عن ، ختتلفنةا ي  مع قدرات   جامعي   ص  ختص   كل  ب   ويتبل  
الب إخفاق الب     ولعل   ،صات األخرىخص  غده من الت    

   إىل نقص   إشارةا  ،  ختصص معني    ،  متابعة دراسته
 .صخص  ه ا الت  الن جاح   بها يت يتبل  ال   ،القدرات

يت ال   ،ية القدراتخيتلف من ناح ،ص اهلندسةختص  و 
 اتصخص  ت  غده من العن  ،ارسني له  الد  ال  ب  لبها من اليتب  
 .ىخر األ

ة بعد حتليل القدرات العقلي   ،(5111قد وجد جيلفورد )و 
 من أه    ن  إ ،يت ترتبط هباال   ،املهنك ا و  ،اعاملي   حتليالا 

 ر البصري  صو  القدرة عل  الت   زمة ملهنة اهلندسةالقدرات الال  
 ،صامي والت   ،باتواملخب   ،ماتلعمل اجملس   ؛  الفراغ املكان  
 ومات. س  والر  

جاح   دراسة للن   ( معايدر 5112ووضع أبو حبب )
ل   توافر تتمث   ،د راسات العلمي ةضوء نتائج ال   ،اهلندسة
 ،ةلي  القدرة ا ستد و ة، هي: القدرة امليكانيكي   ،نة  معي   قدرات  

 .ةوالقدرة املكاني   ،ةواملعلومات العلمي   ،ةياضي  والقدرة الر  
ا ترتبط ارتباطا  عواملر  ة( سبع5111دت عبد الفتاح )حد  و 
اإلدراك و هي: املرونة   اإلدراك،  ،ا بدراسة اهلندسةموجبا 

ر صو  الت  و  ،كاء امليكانيكي  ال   و تقدير األطوال، و املكان، 
 .خداع األشكالو ، ه املكان  وج  الت  و ، املكان   البصري  

 كاءنتائج اختبارات ال    أن  إىل ( 5155) وأشار القثامي  
 ب ذكاءا ة تتبل  صات اهلندسي  خص  الت   لت إىل أن  توص   قد
 ;Lyon)ليون، وآخراند . وأك  مرتفعةا  ةا مكاني   وقدرةا  ،اعاليا 

Gunzelmann & Gluck, 2008)   يت ال   ،القدرات من أه    أن
 ة،القدرة املكاني   ةحيتاجها العاملون   جمال العلوم اهلندسي  

إليه دراسة لت توص   ما وهي الن تيجة، ال يت يؤك د ها
عبد  ؤك دوي .((Mach, 1906وماخ  ،( (Jalton, 1883جالتون
ا باألعمال أساسا  ه ه القدرة ارتباط( 5151العزيز )
. واألشكال ،سومة املتعلقة بالر  اعي  والصن ،ةواليدوي   ،ةاهلندسي  
ع اختبارات اهلندسة تتشب   ( أن  5152) األزوري  وي كر 
 ة. ها بالقدرة املكاني  نتائج  

 ،ص اهلندسةاجح   ختص  األداء الن   أن   ضحيت  مم ا سب ، و 
من  ،دة  ومتعد   ،نة  معي   ز   قدرات  مي  الب الت  ب من الب  يتبل  
  طالب اهلندسة  تفيد وهي قدرة   ،ةالقدرة املكاني   :هاأمه  
 ،ماتواجملس   ،حاتواملسب   ،واخلرائط ،رور عامل مع الص  لت  ا
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 ،ةحويالت اهلندسي  والت   ،واملساحة ،واملسافة ،دع  وإدراك البـ  
 .ةسوم البياني  والر  

 ،ةياضي  ة الر  القدرات املعرفي   ة من أه   القدرة املكاني   د  عر تـ  و 
وحظيت  ،اخاص   اني اهتماما فس املعرفي  يت أو ها علماء الن  ال  

ملا هلا من  ؛علي والت   ، عل  ني   جمال الت  بوي  بعناية الباحثني الّت  
تبوير ب رتباطها  ؛اي  ن  ومه   ،ا  توجيه الفرد تربوي   بالغة   ة  ي  أمه  

  ؛ه ه القدرةل مع البيئة. ومن  ظهور عام  مهارات الت  
توالت  ،(Galton  أحباث جالتون ) بشري   كاستعداد  
وحتديد ه ه  ،لتعريف ؛راسات   حماولةوالد   ،األحباث
 .ة  رياضي   كقدرة    ؛ت  فر نـ  عندما ص   ةا خاص   ،القدرة
 اتراسد  ال ىلو  أ   ع  ،(5131استباع القوصي )و 

 ة  مستقل   كقدرة  ، والت عامل معها؛  ه ه القدرة لر ص  فر  ،ةعاملي  ال
 قدرة  ا أّن   ، مشداا إىلة  د معناها ببريقة علمي  حد  ؛ فكاءعن ال   
 مات.واجملس   ،حلركة األشكال املكان   ر البصري  صو  عل  الت  
 ،(5111، دي  الس  ) Thurstone د ذل  ثدستونوقد أي   
ا بأّن   القدرة املكاني ة( Sternberg. 1988ستدن غ ) فيعر  بينما 

، وإدراك عالقته يء   وضعه املكان  للش   ة  عقلي   ر  ور تكوين ص  
ا أّن  ب( Seng & Yeo, 2000) و  ويـ   ،فها سينغبينما يعر   .باألشياء

 ،اخلبوات ة  در متعد   ة  در معق   ات  عل  إجراء عملي   ة  فردي   قدرة  
( Olkun, 2003ولكن )أها ف  . ويعر  ة  بصري   عل  معلومات   ة  مبني  

حات   ة للمسب  هني  ا املعا ة ال   بأّن   ،والفراغ ،  املستوى
وأجزائه ، وتكمن    ،أو اجملسمات   ثالثة أبعاد   ،ن  ي  در ع  بـ  

أو  ،كوحدة    ؛   أو جمس   ،ل دوران شكل  قدرة الفرد عل  ختي  
للحركة، وذهب تشان  قابلة   كأجزاءر   ؛و أكثرأ ،ن  حتري  مكو  

(Chan, 2007  إىل تعريف )  اآخرر عل  متثيل  قدرة   ، يصفها بأّن 
وحتويلها   الفراغ. وأورد أبو  ،ةغوي  ة غد الل  مزي  املعلومات الر  
عل  إدراك  قدرةا  رآها ،ا آخرر ( تعريفا 5151مصبف  )
العالقات  ته، أو رؤيالفرد بني األشياء اليت يراهاما العالقات 

 كل الواحد.بني أجزاء الش  ما 
عل   تام     يوجد اتفاق  ويشد ما سب  إمجا ا، إىل أن ه 

صعوبة وصفها ذل  سبب يكون رمبا و  ،تعريف ه ه القدرة

إىل  ،(5151سليمان ) بب كما ذكرورمبا يرجع الس   ،بوضوح
ات   أدبي   ة  تبادلي   من املصبلحات بصورة   استخدام كثد  

اإلدراك و ة، كاني  العالقات املو ة، القدرة املكاني  ك ؛البحث
نقبة ا لتقاء    . ويبدو أن  املكان   ر البصري  صو  الت  و ، املكان  

 سابقة   دراسات  و  أدبيات  قراءة  ع  ،تعريفات ه ه القدرة
ال  تتمث   ذات صلة ، حركة األشكال    ل  ختي    وصفها بأّن 

الفروق    وتبقي ،اومعا تها ذهني   ،أو   ثالثة أبعاد ـني  در ع  بـ  
  مستوى  ،(5112) ريانكما يشد  املختلفة، التعريفات

 ،بعةوسلسلة اإلجراءات املت   ،عوبةمن حيث الص   ،املهام  
 يت تقيسها. ال   ،وطبيعة ا ختبارات

ور معا ة الص   ،البحث ا  ه  ،ةرة املكاني  القدتعين و 
 تدويرها   الفراغ.  ع  ،اذهني  

ة، وفه  العالقات الفراغي   ،درة إدراكن ه ه القوتتضم  
ر األوضاع املختلفة وتصو   ،ةهني  ور ال   وتداول الص  

لة )صاحلة والعابد، واجملسمات   املخي   ،حاتللمسب  
 ،اكرةة من ال   ونقل األفكار املكاني   ،فكد فيهاوالت   ،(5151

 ةساعداملوه ا من شأنه  ،واستخدامها   معا ة األفكار
 (.5155، )احلرب   املرئي   ي  ل  فه  العامل املاد  ع

عل   تدل   ،ة  ثنائي   ة  مكاني   ة إىل قدرة    القدرة املكاني  قس  وت  
 ة  مكاني   حة، وقدرة  حلركة األشكال املسب   ر البصري  صو  الت  

عل   بناءا  ،تعمل عل  تدوير اجملسمات   الفراغ ،ة  ثالثي  
 .(5111د، ي  )الس   ة  در حمد   تعليمات  
 هر اّت ر  ، قدمن الباحثني اكثدا   إىل أن   بوي  الّت   د األشد يو 

ة إىل عاملني ة للقدرة املكاني  نات العاملي  إىل تصنيف املكو  
 ،هل ه القدرة حليل العاملي  ا عل  الت  اعتمادا  رئيسني؛

 وبيالند ،، وباندر(Olkun, 2003أوضحهما أولكن )
((Bander & Belland, 2009     ي يشد ال   ،وجيه املكان  الت 

   أبعاد   أو ثالثة   ،  بعدين   ل دوران األشياء كاملةا إىل ختي  
ب  ي يتبل  ال   ،ر املكان  صو  الت    ، و سهلة   م  اومبه ،د  حمد   وقت  
 ،صعبة   م  امبه أبعاد   وأجزائها   ثالثة   ،ل دوران األشياءختي  

 رعة.ا عل  الس  اعتمادا  وأقل   ،دة  ومعق  
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  ضوء  ه ين العاملني، مييز بنييصعب الت   ومع ه ا،
وصف  ، ول ا؛ فقدمنهما ة بكل  ة اخلاص  ات املعرفي  العملي  

أطل  ة، و بالقدرة املكاني   وجيه املكان  بعض الباحثني الت  
 املكان   ر البصري  صو  الت   من دراسام  ن   كثد  و ن آخر و باحث

كانت األحباث   وإن  ، (5112ة )عابد، عل  القدرة املكاني  
 ،ةالقدرة املكاني   قد عد ت  جمال القدرة املكانية  األوىل

، )املالكي  نفسها  املكان   ر البصري  صو  القدرة عل  الت  
5112). 

واملهن  ،  الوظائف ،ةللقدرة املكاني  أمه ي ة  خاصة   وت ز
 ،ةسوم البياني  عامل مع الر  الت   عل  ب قدرةا يت تتبل  ال   ،ةالعملي  
؛  ا فّتاضي   فكد املستقبلي  والت   ،واخلرائط ،شكالواأل
ه ه  وتـ عرد  والبناء.  ،يكوري الد  ي  وفنـ   ،سامنيوالر   ،املهندسنيك

 اوتدويرا  ا،ختبيبا  تا يت حتال   ،لمهام  ل اسابقا  باابلالقدرة م
 ء   تنفي قبل البد  كاف ةا، ا وانب   مها منوتقيي ،رافكألل

 عب  . )الز  ة  عر متوقـ   فعل   أو ردود   ،ةا لر مر حمتر  معرفة عواقبر و  ،احملاولة
ة لدى ما ارتفع مستوى القدرة املكاني  فكل  ؛ (5151وجرين، 

رر أصبح  ،الفرد  بنجاح   واملهام   ،أداء ه ه الوظائفعل   أق در
(Lajoie. 2003). 
من الوظائف العقلية  %21الباحثون إىل أن حوايل ويشد  

يعتمد عل  القدرة املكانية وليس اللفظية، ومنها ا راح، 
                                         ر، املعماري، املهندس، امل مج البيرا
، كما يشد (Bannatyne,2003)ا يولوجي، والكيميائي  ،

ت املكانية أساسية   العديد العديد من الباحثني أن املهارا
قط   اهلندسة والعلوم من الفنون ا بتكارية وليس ف

، كما دعموا قوهل  بأن ا ختبارات املكانية هي التببيقية
ل جامعات هارفارد احملددة لدخول ا امعات العاملية مث

، كما أشاروا إىل استخدام ا ختبارات املكانية   وستانفورد
 العليا من الوظائف.                               اختيار املستويات 

من تقريباا، % 21 ما نسبته ويشد الباحثون إىل أن  
ة؛  فظي  الل   ،  ةعل  القدرة املكاني   عتمد  ، مةالوظائف العقلي  

 ،وامل مجاملهندس، و ، املعماري  و ار، والبي  ، احا ر  ك

 . كما تشد مجلة  (Bannatyne, 2003) ، والكيميائي  ا يولوجي  و 
من  عديد  ة أساس    املهارات املكاني   أن  إىل من الباحثني 

ة؛ ببيقي  والعلوم الت   ،  اهلندسة ، وليسةالفنون ا بتكاري  
دة ة هي احملد  ا ختبارات املكاني   قوهل  بأن   فحسب، ودعموا

أشاروا ، كما ، وستانفوردهارفارد؛ كةلدخول ا امعات العاملي  
ليا ة   اختيار املستويات الع  إىل استخدام ا ختبارات املكاني  

 .من الوظائف
 ة  إبداعي   ة  إىل نتاجات علمي  استخدام ه ه القدرة ي ويؤد  

   بريقة  كفكد، و   الت   كأسلو     ؛فهي تعمل ؛عة  متنو  
 وإعباء حلول   ،التقاط املعلومات، و  صياغة املشكلة

 املعر    حصيلي  املستوى الت   ي إىل رفعا يؤد  م ؛اهل دة  متعد  
ر   األداء وتؤث   ،رتتأث   ا؛ فهيل  ،(5152باب، ول والد  غ)الز  
 ،اتياضي  كالر    ؛ةرات العلمي    املقر   ،البللب   حصيلي  الت  

، )ا بوري   واحلاسب ادآيل   ،والفيزياء ،والكيمياء ،واهلندسة
 ة  جامعي   صات  ختص  جاح   فاءما بالن  وترتبط ك .(5153
ات، والفيزياء، والكيمياء ياضي  ة، والر  اهلندسك ؛خمتلفة  

فكد املستخدمة   أمناط الت  معظ   ألن   ؛(5151)سليمان، 
د مر منها  ةا خاص   ،بببيعته صات مكان  خص  ه ه الت   ت خ  ما اس 
 ا ستد ل املكان  ة يت ترتبط بقو  ال   ،ةالعلوم اهلندسي  مع 

 ةا مكاني   ميتلكون قدرةا مرن   حيصل ال  ،(5111)يعقو ، 
 يستجيبون بشكل  كما  ،ةأعل    اهلندس عل  درجات   عاليةا 
 ة  مرئي   صورة  شرحها ب يت يت   ال   ،روسلد  لو  ،للمعلومات لر ضر أف  

ة ينجحون   بناء البيئات اهلندسي  كما  ،(5153)مجال، 
 (. 5151فاعل معها )األغا، والت   ،أو حماكاما ،ةا فّتاضي  
 ،ماذ بتشكيل الن   ةات اهلندسي  ياضي  ر  اليقوم نشاط و 

ة   القدرة املكاني   عاليةا  ب مهارةا ويتبل   ،ةوالعالقات اهلندسي  
(Obara, 2010)، وفه   ،ن دارس اهلندسة من استخدامك  مي ر  مبا

وحتليل خصائصها  ،واخلرائط ،ماتواجملس   ،واألشكال ،ورالص  
 (.Gardner,2013وبرهنتها ) ،ةاهلندسي  
 ،ةبني القدرة املكاني   ة  ودال   ،موجبة   ارتباطات   ت  در ج  و  و 

 كاف ةا   ةراسي  املراحل الد     ،ةاملشكالت اهلندسي   ومهارة حل  



 سعود بن شايش العنزي: القيمة التنبؤية للقدرة املكانية وعالقتها بالتحصيل األكادميي لدى...

 

531 

(Seng & Brtty, 2000)،  فان هايل  أن   ،ا يدع  ذل مم  وVan 

Hiele  تعل  ال  تواجه الب    حظ صعوبات  عندما      
فكد مستويات الت   ف  ص  ا ير ا تدريسي  منوذجا  مر قد   ،اهلندسة
تعتمد عل   ،اا هرمي  ترتيبا  مرتبة   ،  مخسة مستويات   ،اهلندسي  

 (.5151، ة )الغامدي  القدرة املكاني  
 جاح ا قتصادي  الن   ارتباطإىل  (Cole, 2016)يشد كول و 

ة   مهارات القدرة املكاني  جييها بامتالك خر  امية ول الن  د  لل
العلوم، ك ؛صات املهمة للبناء ا قتصادي  خص  الت  
 كنولوجيا.ة، والت  ات، واهلندسياضي  والر  

 ،((Gal & Linchevski, 2010 يولينشفيسك ،جال ويعزو
( صعوبات 5151 ير )والن   ،مير خو  ،((Graf, 2010وغراف 

 ر البصري  صو  إىل ضعف القدرة عل  الت   ،  اهلندسةتعل  
ات ياضي  مي الر  ملعل   األمريكي   د اجمللس الوطين  أك   ا، ل املكان  

National Council of Teachers of Mathematics   ة تنمية ي  أمه
اجح   والن   ،األداء العايل ا عل  أن  اعتمادا  ؛ةالقدرة املكاني  

 . عاليةا  ةا مكاني   ب قدرةا يتبل   ،اهلندسة
 ،ة هل ه القدرةة العملي  والعلمي   ،ةة العقلي  ي  ومن منبل  األمه  

حباث توالت األ ،ةوالعلوم اهلندسي   ،اتياضي  الر     جمايلر  
 الرياضي   راسي  حصيل الد  الت  ب ئ  ومنب   ،ر  مؤث   كعامل    ؛عليها
ففي دراسة املبر  ؛ ة  خاص   بصفة   واهلندسي   ،ة  عام   بصفة  

وحتديد عالقتها  ،ةإىل قياس القدرة املكاني   ةدفااهل ،(5151)
ة والقدرات العام   ،راسي  حصيل الد  والت   ،ص األكادميي  خص  بالت  

 ،ة   جامعة املل  فيصلي  الفنـ  بية وطلبة الّت   ،لبلبة اهلندسة
 ،ةة   القدرة املكاني  اهلندس  ق طال  إىل تفو   أشارت الن تائج

 ،ةا بني القدرة املكاني  إحصائي   ة  ودال   ،ة  إجيابي   وجود عالقة   مع
 . اهلندسي   حصيل األكادميي  والت  

عالقةا إجيابي ةا ( 5152) باب  والد   غولالز  أظهرت دراسة و 
فكد الت  ، وكل  من ةالقدرة املكاني   ما بني دال ةا إحصائي ا

 اوي  لدى طلبة كلية احلج   الد راسي   حصيلوالت   ،اعي  اإلبد
 عة الدموك.  جام ،كنولوجياللهندسة والت  

 عالقة  وجود ىل إ( 5152) دراسة األزوري   توص لتو 
 ،املكان   ر البصري  صو  بني الت  إجيابي ة ، ودال ة  إحصائي ا، 

مي  املرحلة لدى تال ،اتياضي  ة الر  حصيل   ماد  والت  
  .ةا بتدائي  
 ،وهام ،بسوس ودي، وفسجر ،دراسة تشو توص لتو 
إىل  (Cho, Fischer, DeBiswas, Ham & Naka, 2012)وناكا 
واألداء    ،ةبني القدرة املكاني   دال ة  إحصائي ا عالقة  وجود 

 .ةة اهلندسة املعماري  ي    كل  عند طال   صمي  املعماري  الت  
 ,Pittalis & Christou)وكريستو  ،راسة بيتالسوكشفت د

فكد الت     لقدرة املكاني ة من العوامل املؤث رةا أن   (2010
 منالص فوف،   بال  ل ، واملنب ئة به،الفراغي   اهلندسي  
 .اسعإىل الت   ،اخلامس

 وجود ارتباط  ( 5151مصبف  ) أبوبي نت دراسة 
لبال    ةبني القدرة املكاني   ة  إحصائي   د لة   يذ ،إجياب  

 .اتياضي  الر  ماد ة    ،راسيالد   ه حتصيلو  الص ف  الس ادس،
 عالقة  وجود إىل ( Allam, 2009م )دراسة عال   توص لتو 

 ،املكان   ر البصري  صو  بني القدرة عل  الت   ارتباطي ة  موجبة  
عينة من  لدى ة،  املقر رات اهلندسي   األكادميي   ت حصيلوال
 ر البصري  صو  الت  عل  القدرة  كانت، كما  ةع  ا امطال  

 رات. الب   تل  املقر  بدرجة الب   اقوي   ائا منب   املكان  
تأثد  فحص ع ( Boakes, 2009) بوكس دراسة وتوص لت

الورق،  ة )دوران البباقات، طي  اختبارات القدرة املكاني  
حصيل عل  الت   ،ابعالس   ف    الص   ،(املكان   ر البصري  صو  الت  
 ،ةبني القدرة املكاني   ة  ودال   ،ة  إجيابي   إىل وجود عالقة   ،راسي  الد  
 حصيل   اهلندسة. والت  

إىل معرفة أثر  تههدفت دراسف ؛(5112ا ريان )أم  
 ،افاعل بينهوالت   ،اكمي  ل الّت  واملعد   ،والعمر ،متغدات ا نس

بية من طلبة  نة  ة، لدى عي  عل  القدرة املكاني   ختص ص الّت 
 هانتائج أه   من  كانو  ،القدس املفتوحةجامعة ا بتدائي ة،   
 ا ملتغد  تبعا  ،ة  القدرة املكاني   اإحصائي   ة  ال  د وجود فروق  

 املرتفع.  اكمي  ل الّت  لصاحل فئة املعد   ؛اكميل الّت  املعد  
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القدرة عل   ف عالقةتعر  ( 5112لت دراسة عيد )حاو و 
جامعة  لبلبة األداء األكادميي  ب ،املكان   ر البصري  صو  الت  

ص، خص  ل الت  ، ومعد  اكمي  ل الّت    املعد   الا متمث   ،الكويت
؛ ةظري  والن   ،ةي  لمة العراسي  رات الد  واألداء   بعض املقر  

ر صو  بني الت   وموجبة   ،اإحصائي   ة  دال   قة  لت إىل وجود عالتوص  ف
واستباعت  ،ةاألداء   املقررات العلمي  و  ،املكان   البصري  

ل معد  و ، ل العام  ا باملعد  إحصائي   ة  دال   بصورة   ؤنب  ت  ال ةه ه القدر 
 ة.ات العلمي  ي    الكل   الب ا امعي  ص للب  خص  الت  

 فتعر  ل ؛( دراستهErbilging, 2003ربلجنج )إوأجرى 
    حتصيل طال   ،املكان   ر البصري  صو  مدى تأثد قدرة الت  

ه ه القدرة تعبي  أن   وظهر ،  و ية فلوريدا ،امنالث   ف  الص  
إعبائه   ، ع راسي  لتحسني حتصيله  الد   ؛ ال  للب   فرصةا 
من  كثد    حل      مساعدمو  ،للمسألة الواحدة دةا متعد   حلو ا 
 .ةعليمي  الت   م كالمش

يت تناولت القدرة ال   ،ابقةراسات الس  نتائج الد   دل تو 
جمترم عرةا،  ،املكان   ر البصري  صو  أو القدرة عل  الت   ،ةاملكاني  

 لر مراح  و  ،دة  متعد   وثقافات   ،خمتلفة   نات  عل  عي   ةقبب  املو 
 ،ةاملرحلة ا امعي   إىل ،ةلة ا بتدائي  من املرح جة  متدر   ة  تعليمي  

 ،بني ه ه القدرة ،اإحصائي   ة  ودال   ،ة  إجيابي   ل  وجود عالقة  ع
ل  عو  خاص ةا، اهلندسي  الت حصيل و  عام ةا، ياضي  حصيل الر  والت  
  املقررات  ،الببدرجة الب   د  جي   ئ  ه ه القدرة منب   أن  

عل  ة، و ات العلمي  ي    الكل   اكمي  الّت  ل ة، و  املعد  اهلندسي  
 . ين   وامله   بوي  وجيه الّت  الت     ضوئها ، يت   ةؤي  تنب   ةا قو   امتالكها

 ،ةة ه ه القدرة   املرحلة ا امعي  ي  ت ز أمه   ،وبناء عليه
   ةا خاص   ،علي الت  و  يت الت عل  ،  عملي   ودورها اإلجياب  

فهي  ؛حتسني األداء األكادميي    ع ،ةصات اهلندسي  خص  الت  
ز حتف  ة، واهلندسي   ،ةياضي  ر  للمسائل ال دة  متعد   تعبي حلو ا 

 ة  علمي   ، وتسه    نتاجات  به أ  وتتنب   ،اهلندسي   فكدالت  
ما ارتفع مستوى القدرة ه كل  أن   عل  يدل   ما ،عة  متنو   ة  إبداعي  
ا   أداء ناحا  ما أصبح أكثرر كل    ،البدى الب  ة لاملكاني  

ما ميكن ، اكمي  وبالتايل يزداد معدله الّت   ،ةالواجبات اهلندسي  

ة صات اهلندسي  خص    الت   جاح املستقبلي  الن   معه القول بأن  
 ، ما يعينمرتفعة   ة  مكاني   امتالك قدرة   أو هل ا ،عواملر ب مرتبط  
ص   ختص   الا ستقبر الب مؤ املبكر مبدى ناح الب  نب  الت   إمكاني ة

 رر خر آا معيارا  يعبي ما يه،توافر ه ه القدرة لدع  اهلندسة، 
 ،ه  ه ا املعياراة اهلندسة، حبيث يسي      كل  ال  لقبول الب  

 واضحة     إعباء صورة   ،مع بقية املعايد املعتمدة لالنتقاء
ص اهلندسة، حبيث   ختص   لي  الب املستقبر عن أداء الب  

 نتمكن من التنبؤ بقدرته األكادميية عل  النجاح. 

  بحثمشكلة ال

قرار انتقاء صعوبةا فيما خيص   ،اهلندسة اتي  تواجه كل  
 ةا وعملي   ،ةا علمي   ب قدرات  تتبل   اماصختص   فببيعة ؛هباطال  

يكون ه ا ا نتقاء وف   جب أن  و  ا، ل ابدارسيه خاصة
من استيعا  ذوي  ن  متك   ،ة  موضوعي   واختبارات   ،ييسر مقا

 اهلندسة، دراسةزمة لة الال  والقدرات األساسي   ،ا ستعدادات
ة عودي  برامج اهلندسة   ا امعات الس   بعد اعتماد ةا خاص   

ة لالعتماد اهلندسي توصية اهليئة األمريكي  تببي  
(Accreditation Board for Engineering and Technology)، 

 (،دجي  )عن  يقل   ندسة بتقدير    اهل طالب   بعدم ختريج أي  
 ، إضافةا (1) من أصل( 5711)ن ع قل  ي تراكمي   ل  أو مبعد  

عاون مع املركز بالت   ،ة للمهندسنيعودي  إىل إعالن اهليئة الس  
 اراختب)إطالق  ،علي  العايلقومي   الت  والت   للقياس الوطين  

خلرجيي اهلندسة  ،5152العام  من ءا ادتبا (،ياس للمهندسنيق
ا ختبار  ه اوسيكون  ،ه  عل  رأس العمل ن  أو مر  ،احديثا 
 قية. أو الّت   ،ةي  ن  رجة امله  للحصول عل  الد    زماا اشرطا 

قام  ،اواقعي  املكاني ة، ة القدرة ي  من أمه   ،  أكثرر وللقر 
من  مع جمموعة   ،عشوائي ة   ة  شخصي   إجراء مقابالت  ب الباحث

أخرى من  وجمموعة   ،ات اهلندسةدريس   كلي  أعضاء هيئة الت  
 ،ةة العلمي  ي  األمه   لسؤاهل  عن ؛املهندسني عل  رأس العمل

 ،البالب اهلندسة دراسي   املكان   ر البصري  صو  ة للت  والعملي  
ة من القدرة املكاني   عرد  ا ستجابات إىل  ؛ ليشد ج ل  اوميداني  
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 وهي شرط  ، اهلندسة اتصق   ختص  فو  ابقة للت  الس   بل  ابامل
 ألن   ؛له غد كاف   -أكيدبالت  -لكنه  ،جاحللن   ضروري  

ب مراعاما عند انتقاء ّتأخرى  ب قدرات  جاح يتبل  الن  
   اهلندسة.طال  

، ةؤون األكادميي    الش   هخ ات وعايش الباحث، ع 
إىل   ،ة اهلندسةي  حويل من كل  الت  يبلبون     لبال   حا ت  

 أو أكثر، وحا ت   ،بعد مضي فصلني ،أخرى اتي  كل  
 دراسي   ر  ن دراسة مقر  ما نسحا   ونبلبي ، لبال  أخرى

 .هندسي  
ة ي    كل  ة لبال  ت األكادميي  جال  من الس   نة  إىل عي   عودةوبال
رات،   بعض املقر   ادراسي   ارا هناك تعثـ   أن   حر ض  ور  ،ةاهلندس
   اة، واخنفاضا صي  خص  رات الت    درجات بعض املقر   ايا وتدنـ  
ما بب فيوقد يكون الس   ،األدىن عن احلد   اكمي  ل الّت  املعد  
ص بها ختص  يت يتبل  ال  واملهارات  ،  القدرات نقص   ،سب 

 اهلندسة.
 معايدر إضافة  ة اهلندسةي  كل  حيسن ب، معل  ما تقد   وبناءا 

 ،ةم  العا ةانوي  الث   جيي  هبا من خر  وانتقاء طال   ،أخرى   اختيار
 معاا،  املعايد  هه  ه اتسل ؛إىل جانب نظام القبول احلايل  

  تتوافر فيه ن  للبحث عم   ؛البعن الب   واضحة   إعباء صورة  
 اجملال اهلندسي   ةاسمواصلة در  تعني عل يت ال   ،القدرات
خفض  ما يعين ،قفو  والت   ،ر األداءمؤش  من رفع مبا يو  ،بنجاح  

  ت  عد  مبجيني عدد اخلر   يقل  ؛ فراسي  ر الد  عث  نسبة احتمال الت  
 زين. جيني املتمي  اخلر  عدد  مقابل زيادة (،دجي  ) دون

تساعد  ضح حاجة صاحب القرار إىل معلومات  تت   ،وهنا
ة إمكاني  مدى و  ، عل  الب عل  الت  ؤ مبستوى قدرات الب  نب  الت    

 زه   دراسة برنامج اهلندسة. ومتي   ،ناحه
وء عل  القدرة لقي الض  ي احلايل   البحث فإن   ؛ول ل 

ؤ نب  ه    الت  اسيت ت  ال    ،ةالقدرات املعرفي   ىحدإك  ؛ةاملكاني  
 .ة اهلندسةي  ل  لبالب ك حصيل األكادميي  بالت  

 

  البحثأسئلة 

حماولة    ،لبحثصياغة مشكلة ا، وف  ما سب ، مكنأ
 :اليةساؤ ت الت  الت   اإلجابة عن

بني  ة  إحصائي   ذات د لة   ة  ارتباطي   هل توجد عالقة   .5
ة   مالي  ة اهلندسة   جامعة احلدود الش  ي    كل  درجات طال  

رات ط درجام    مقر  س  ة ومتو اختبار القدرة املكاني  
صمي  مة   الت  ، ومقد  ة، ورس  هندسي  ات هندسي  )رياضي  
 (؟اهلندسي  

بني  ة  إحصائي   ذات د لة   ة  ارتباطي   هل توجد عالقة   .5
ة   مالي  ة اهلندسة   جامعة احلدود الش  ي    كل  درجات طال  

 وىل؟نة األ    الس  ة اكمي  ة ومعد م  الّت  اختبار القدرة املكاني  

ة اهلندسة   ي    كل  ط درجات طال  ؤ مبتوس  نب  هل ميكن الت   .3
 ،ةات هندسي  )رياضي   ة   مقرراتمالي  جامعة احلدود الش  

( من درجام  صمي  اهلندسي  مة   الت  مقد  و  ،رس  هندسي  و 
 ة؟  اختبار القدرة املكاني  

ة اهلندسة ي    كل  لبال   اكمي  ل الّت  ؤ باملعد  نب  هل ميكن الت   .2
وىل من درجام    نة األ  ة   الس  مالي    جامعة احلدود الش  
 ة؟اختبار القدرة املكاني  

     لبحثأهداف ا

ة ي    كل  ة لدى طال  طبيعة العالقة بني القدرة املكاني   فتعر   .5
  ط درجام  ومتوس   ،ةمالي  اهلندسة   جامعة احلدود الش  

مة   مقد  و  ،رس  هندسي  و  ،ةات هندسي  مقررات )رياضي  
ة للقدرة ؤي  نب  إىل معرفة القدرة الت   (، وصو ا صمي  اهلندسي  الت  

 . الثالث  رات ة مبتوسط درجام    املقر  املكاني  
ة ي    كل  ة لدى طال  طبيعة العالقة بني القدرة املكاني   فتعر   .5

، وحتصيله  األكادميي   ،ةمالي  دود الش  اهلندسة   جامعة احل
هل  ة مبعد  ة للقدرة املكاني  ؤي  نب  إىل معرفة القدرة الت   وصو ا 
 وىل. نة األ    الس   اكمي  الّت  
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  بحثة الي  أهم  

 ،ةوالعلمي   ،ةة العقلي  ي  األمه   ن  م   ،احلايل  البحث ة ي  تأيت أمه  
 ن  م   مهم اا جانبا متث ل  بوصفها  ؛ةلقدرة املكاني  ة للي  مر والعر 

حصيل عل  الت   كبد    تأثد   وهي ذات ،ةاضي  يجوانب القدرة الر  
   لبحثا اه  ه ايس ل أن  املؤم   نر وم   .اهلندسي   راسي  الد  

 جاح األكادميي  ع الن    توق   مدى إسهام ه ه القدرةمعرفة 
 ع أن  من املتوق  كما إن ه ندسة،  ة اهلي  املقبولني   كل    ال  للب  

ة ي  أو رفضه   كل   ،البقرار قبول الب   ي     خ  مت   اتفيد نتائجه
 ،أخرى ا عتماد عل  معايدر   الت نبيه إىل ضرورة  ،اهلندسة
   ر  مؤش   ء  إعبا بواسبتهاميكن  ،ةإىل املعايد احلالي   إضافةا 

صام  جاح   ختص  عل  الن    الب ال   بقدرات لي  ؤ املستقبر نب  الت  
 ألحباث   نواةا  لبحثا اكون ه يا ورمب   ،ة املختلفةاهلندسي  

 رات  ومؤش   ،حلصول عل  معايدر  اىلإا سعيا  ؛ة  ؤي  أخرى تنب  
 .اهلندسي ةصات والنجاح   التخص   ،ها األداءب  يتبل  

  لبحثمصطلحات ا

 ة  ذهني    ة  معا" :Spatial Ability ةالقدرة المكاني  
ل   ، وتتمث  أو ثالثة أبعاد   ،ن  ي  در ع  وأجزائها   بـ   ،لألشكال

أو  ،ة  لر متكام   كوحدات    ؛ل دوران األشكالالقدرة عل  ختي  
 "للحركة قابلة   كأجزاءر   ؛ل  ك  للش   أو أكثرر  ،ن  و  كر حتري  م  

(Olkun, 2003). 
ر   تصو  القدرة عل" ، بوص ف ها:ا ختبار د  ع  ها م  ف  ويعر  

 .األبعاد" ثالثي     فراغ   ،دوران ا س 
  طالب   يت حيصل عليهاال   ،رجةالد  " :ابأّن   ،اإجرائي   ف  ر  عر وتـ  
ره  ي طو  ال   (،ةو للقدرة املكاني  دد اختبار ب)   ،ة اهلندسةي  كل  
 .(Guay, 1976) ("ايو ج)

 جمموعة  " : Academic Achievementحصيل األكاديمي  الت  
 نتيجةر  ؛البيت اكتسبها الب  ال   ،والعلوم ،واملهارات ،املعارف

 .رات ال نامج األكادميي    مقر   ،مة  منظ   ة  تربوي   مروره خب ات  

 ،االب إجرائي  للب   حصيل األكادميي  ونستدل عل  الت  
 مها: ،بد لتني

ة ي  الب كل  لب   Grade Point  Averageراكمي  ل الت  المعد  
من خالل  ،5151/5152عام ا امعي ال مع ّناية ،اهلندسة
 .انالث   راسي  الفصل الد   ّنايةر  ،األكادميي   هسجل  
 Courses Grade Mean الب في مقرراتط درجة الط  متوس  
صمي  مة   الت  ، مقد  ة، رس  هندسي  ات هندسي  )رياضي  
دسة  ميع ة اهلني  وهي من ضمن متبلبات كل   ،(اهلندسي  

 .لها   املستوى األو  ت  سادر  ت   تو  ،ةصات الفرعي  خص  الت  
من  ،الثرات الث  احلصول عل  درجات املقر   ، بالفعل،وت  

 راسي  الفصل الد   ّنايةر  ال  ،للب   ةاألكادميي   تجال  خالل الس  
 . 5151/5152 ل للعام ا امعي  و  األر 

  البحثمنهج 

ملنهج املناسب ه اوصفب ؛ؤي  نب  الت   ملنهج الوصفي  باع ات  ا ت  
   من فروضه. حق  والت   ،لبحث احلايللتحقي  أهداف ا

  نتهوعي   لبحثمجتمع ا

 ين ال   ، ال  من مجيع الب   احلايلالبحث جمتمع  نكو  ت
 مع ّناية العام ا امعي   ،بنجاح   ةحضدي  نة الت  ّنوا برنامج الس  أ

ل للعام و  األر  راسي    الفصل الد  والتحقوا  ،5152/5151
جامعة احلدود    ،ة اهلندسةي  كل  ب 5151/5152 ا امعي  

 (511) عدده و  ته ،ي  ىل   كل  و  نة األ  ّنوا الس  أو  ،ةمالي  الش  
،  باحنراف   ،سنةا  (51752) مين  ط عمره  الز  متوس   طال   
 .سنةا  (1722)قيمته  معياري  
 ،هر حجملصغ ؛أداة البحث عل  اجملتمع كامالا  ت  قر بـ  ط  و 

من الفصل  ،ىلو  األ    األسابيع  ،وسهولة تببي  األداة
 . لبحثاتساؤ ت ة   من صح  حق  للت   ؛لاألو   راسي  الد  
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 حدود البحث:

 عل  احلدود التالية: هيقتصر البحث   إجراءات
 عام ا امعي  ل للو  األر  راسي  الفصل الد  حدود زمانية: 

5151/5152. 
: جامعة احلدود الشمالية ، مدينة عرعر كانيةحدود م

 ،مشال اململكة العربية السعودية .
 حدود بشرية:طال  السنة األوىل   كلية اهلندسة .

:  اقتصرت القدرة املكانية عل  مهارة حدود موضوعية
 التصور البصري املكان .

 :بحثأداة ال

إىل ( 5112كما ي كر أبو حبب )  ،كثدة    دراسات  تشد 
هي  ،يت تقيس ا ستعداد اهلندسي  ال   ،ا ختبارات  لض  ف   أن  

 .ة األبعادة ثالثي  اختبارات القدرات املكاني  
راسات وبعد ا سّتشاد بالد   ،بحثا ألهداف الوحتقيقا 

اختبار بددو للقدرة ط ب  ر ) ،ةات القدرة املكاني  وأدبي   ،ابقةالس  
 ي يقيس ال   ،(Purdue Spatial Visualization Test) (كانيةامل

مات   الفراغ ر تدوير اجملس   من تصو   ر ن املختر مدى متك  
 .اذهني  

من فضل  األدوات، ال يت تقيس  ويـ عرد  ه ا ا ختبار،
؛ ألن  مفرداته أقل  عرضةا للحل  من  قدرات الت دوير العقلي 

، وأكثر عرضةا للحل  باستخدام خالل الت فكد الت   حليلي 
 .(Maeda & Yoon, 2013) الت فكد الك ل ي  

 ة  ارتباطي   ( وجود عالقة  Yue,2004) يوي أثبتت دراسةوقد 
ات، ياضي  الر  و   جما ت العلوم،  املهام   بني حل   موجبة  

دوير   مسائل الت   ، وحل  من جهة   اهلندسةو كنولوجيا، الت  و 
 .(ةدو للقدرة املكاني  د اختبار ب)

ه ا ا ختبار يسمح  أن   ((Cole,2016كول د  ويؤك  
  ذوي ال  ز الب  يت متي  ال   ،دوير العقلي  تمييز قدرة الت  بللباحثني 

 .ات، واهلندسةياضي  كنولوجيا، والر  والت   ،صات العلومختص  

 ,Guay)تبويره جواي ه ا ا ختبار، و  وقد قام بإعداد

لقياس  خاص ةا  ؛و ية إنديانا   ،  جامعة بددو (1976
من أشهر اختبارات  ؛ ليكون فيما بعد،ةالقدرة املكاني  
 .(5151 )املبر ، اثباتا و  ،اصدقا  ةالقدرات املكاني  

ة ثالثي   مات  ر حركة جمس  تصو  ه ا ا ختبار يتبلب و 
ل  مث  ت، تمفردةا  (31) ن، ويتضم  واضحة   اهات  ا  ّت  تبعا  ،دع  البـ  
ا تبعا  ،دع  البـ   ة  ثي  ثال ر حركة أشياءر وتصو   ،لبتخي   نهام كل  
ه ه  ىحدإ ،مخسة بدائلر  مفردة   لكل  و  ،اهات واضحة   ّت  

حيحة   اإلجابة الص  بر ع  حيحة، وتـ  البدائل هي اإلجابة الص  
 ؛رجة )صفر(اإلجابة اخلاطئة الد  بينما تـ ع بر   ،(5رجة )الد  
 ض د  بالض د ؛وال ،مرتفعة   رجة املرتفعة تشد إىل قدرة  د  فال
 وهو مناسب   ،(31-ا ختبار )صفر يكون مدى تصحيحل

 فما فوق.  ؛( سنةا 53ن أعماره  )مم   ،للتببي  عل  األفراد
ة( اختبار بددو للقدرة املكاني  يعتمد ): صدق وثبات األداة

 ،واضحة   اهات  ا  ّت  تبعا  ،دع  البـ   ة  ثالثي   ل حركة أشياءر عل  ختي  
  ر ب  ط   ه قد( أن  5151ا، وي كر املبر  )ثقافي   ز  وهو غد متحي  

من حيث  ،متقاربةا  تببيقه نتائج  جاءت ف ؛خمتلفة     بيئات  
 دال   ارتباط   در ج  و   إذ   ؛ق احمل   وصد   ،ق العاملي  د  الص  

 ومقاييسر  ،ات  وبني اختبار  ،بني نتائج ه ا ا ختبار اإحصائي  
 ة.أخرى للقدرة املكاني  

ا ختبار   البيئة ه ا  (5151ت دراسة املبر  )قطب  و 
ا  ،ةعودي  الس      ،  جامعة املل  فيصلعل  طال  وحتديدا
 هبلغ معامل ثبات ؛ إذ  ةي  فنـ  البية ّت  الو  ،ندسةاهل ي  صر ختص  
ب  كما طب قته دراسة احلر ( ببريقة كرونباخ ألفا،  1712)
 هبلغ معامل ثبات؛ فم القرى  جامعة أعل  طال   (5155)
 .ةصفي  جزئة الن  ( ببريقة الت  1725)

  جامعة بال  ك ؛جماورة   ة  عربي   بيئات   ا ختبار   ط ب  ر و 
   جامعةبال  كو  ،(5112  دراسة عيد ) ،الكويت

 (.5112حضرموت   دراسة باصاحل )
تحق  من صدق وثبات أداة لت ا ؛حلايلالبحث اا   أم  
 اتباع اخلبوات التالية:ب، البحث
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وت التحق  من ذل  ببريقة حسا   االتساق الداخلي:
معامل ا رتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية لالختبار 

 ( يوضح ذل  :5وا دول )

 1 جدولال
 ردة بالدرجة الكلية الختبار القدرة المكانيةمعامل ارتباط درجة المف 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م االرتباط معامل م
5 17211** 2 17211** 55 17253** 52 17212** 55 17222** 52 17215** 
5 17213** 1 17315** 55 17221** 51 17151** 55 17511* 51 17121** 
3 17332** 2 17221** 53 17121** 52 17221** 53 17233** 52 17121** 
2 17212** 1 17235** 52 17322** 51 17115** 52 17111** 51 17255** 
1 17215** 51 17235** 51 17211** 51 17152** 51 17115** 31 17315* 

 1715** دالة عند مستوى      1711*دالة عند مستوى

( أن مجيع معامالت ا رتباط دالة 5) يتضح من ا دول
 .(1711( أو)1715عند مستوى )
 وت التحق  من ذل  ببريقتني : :صدق األداة

عرض ا ختبار عل  جمموعة من ذوي  صدق احملكمني:   
ملعرفة  ،وعل  النفس واهلندسة ،  الرياضيات ،ا ختصاص

مدى مالئمة مفردات ا ختبار لقياس قدرة التصور البصري 

ان، وقد امجع املختصون عل  مالئمة مفردات ا ختبار املك
 لقياس ه ه القدرة.

 ،صدق املقارنة البرفية:  قسمت أفراد العينة إىل جمموعتني   
بعد ترتيب درجام   ،مرتفعي ومنخفضي األداء عل  ا ختبار

الكلية تنازليا، مث متت املقارنة بني متوسبي درجات 
 ذل : ( يوضح5اجملموعتني وا دول )

 2 جدولال
 اختبار)ت( للفرق بين متوسطي مرتفعي ومنخفضي األداء على اختبار القدرة المكانية

 ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي ن 
 *27552 1752 53752 51 األعل  11%
 5722 5171 51 األدىن11%

  17115دالة عند مستوى أقل من  *

بني  صائياا ( وجود فرق دال إح5يتضح من ا دول )
، وب ل  ت التأكد اجملموعتني لصاحل مرتفعي األداء متوسط

مما يدعو إىل من قدرة ا ختبار عل  التمييز بني اجملموعتني ، 
 .ا طمئنان إىل صدقه

 ت حسا  معامل ثبات األداة  ببريقتني : ثبات األداة:
ألفا كرونباخ: حيث بلغ معامل ثبات األداة هب ه البريقة 

  .هي قيمة مرتفعة( و 1722)
بلغ معامل الثبات النصفي  طريقة التجزئة النصفية :حيث

، ومن مث ت تصحيح معامل الثبات النصفي (1712)
باستخدام معادلة سبدمان براون، ليصبح معامل الثبات 

(1722). 

يتبني من مؤشرات الصدق والثبات السابقة متتع أداة 
 صائص سيكومّتية تدل عل  صالحيتهالبحث خب
  .لالستخدام

للتحق   أداة البحثوبناء عل  ما سب  ميكننا استخدام 
 . احلايل من فروض البحث

  اومناقشتهالبحث نتائج 

 ت  حسا  بعض ،بحثقبل بدء حتليل نتائج ال
 كما يبني  نتائج ذل  ،البحثات ملتغد   ة  وصفي  ال حصاءاتاإل

 :(3) ا دول
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 3جدول ال
 "بحثرات اللمتغي  ة بعض اإلحصاءات الوصفي  "

 العدد رالمتغي  
ط المتوس  

 الحسابي  
االنحراف 
 المعياري  

  أقل  
 قيمة  

 أعلى
 قيمة  

 31 2 1722 52713 511 ةدرجات اختبار القدرة املكاني  

 راتط درجات مقر  متوس  
 13733 52733 51722 15715 511 ( صمي  اهلندسي  مة   الت  مقد  و  ،رس  هندسي  و  ،ةات هندسي  )رياضي   

 2715 5721 1721 3712 511 ىلو  نة األ    ّناية الس   اكمي  ل الّت  املعد  

توجد هل كان نص  الس ؤال األو ل: " ل:األو   ؤالس  الإجابة 
ة ي    كل  بني درجات طال   ة  إحصائي   ذات د لة   ة  ارتباطي   عالقة  

 ،ةكاني  اختبار القدرة املة   مالي  اهلندسة   جامعة احلدود الش  

ة، ورس  ات هندسي  )رياضي   ط درجام    مقرراتومتوس  
 "؟(صمي  اهلندسي  مة   الت  ، ومقد  هندسي  

حسا  معامل ارتباط  ت   ،ؤالالس  ه ا ولإلجابة عل  
الواردرين   الس ؤال، كما يوض ح ين رر بدسون لبيانات املتغيـ  

 :(2دول )ا  نتيجة ذل 
 4 جدولال
 (101)ن= "الثرات الث  المقر  ط درجات ة ومتوس  معامل االرتباط بين درجات اختبار القدرة المكاني  "

 ( صميم الهندسي  مة في الت  مقد  و  ،رسم هندسي  و  ،ةات هندسي  رات )رياضي  ط مقر  متوس   رالمتغي  
 *17151 ةاختبار القدرة المكاني  

 (17115)أقل من  دالة عند مستوى *

 ،(2  ا دول ) ،حليل اإلحصائي  الت   ةجينتمن  يتبني  و 
ة ي    كل  بني درجات طال   ،اإحصائي   دال   موجب   وجود ارتباط  

   ،ط درجام ومتوس   ،ةكاني    اختبار القدرة امل ،اهلندسة
مة   ومقد   ،ورس  هندسي   ،ةات هندسي  )رياضي   راتمقر  
 بلغت قيمته ارتباط  معامل  (، من خاللي  صمي  اهلندسالت  
 ،(17115) من عند مستوى أقل   ة  إحصائي   بد لة   ،(17151)
ه  عين أن  ت ،ة  بمتوس   ة  طردي   ة  ي  ارتباط عالقة   وجود ا يشد إىلم
كل ما  ،ةالب   اختبار القدرة املكاني  الب   ما ارتفعت درجةكل  

ط توس  ، املع   عنه مبميي  زيادة حتصيله األكاد ساعد ه ا  
 الث.  رات الث  ته   املقر  ادرج

 راتقر  املبعد مراجعة توصيف  ،تيجةعزو ه ه الن  وميكن 
ق فو  والت   ،جاحبات الن  متبل   فتعر  و  ،نيص  تخمع املالث الث، 

، تتبل ب معارفر و  ،مهارات  تتضم ن  ه ه العلوم إىل أن   ها،في
 ،ةاكرة البصري  من ال    عاليةا  قدرةا  ،بهايكتسل من الب الب؛

 ،ة بني األشكالإدراك العالقات املكاني  و  ،وا ستد ل املكان  

عبد والت   ،واملسافات ،واألبعاد ،وتقدير األحجام ،ماتواجملس  
ما  ،س  من اخليالالر  بأو  ،ة بالوصفعليمي  عن املواقف الت  

تعتمد  ،فكد البصري    الت   ات  سّتاتيجي  إ تببي  ضرورة يعين
عامل مع إىل الت   إضافةا  ،رصو  والت   ،ؤيةوالر   ،صمي عل  الت  

 ،رصو  من خالل الت   ،ةالفراغي  و  املستوية،ة األشكال اهلندسي  
 ي ال   ،فالبالب ؛كيب اهلندسي  والّت   ،حليلوالت   ،صمي والت  

 ،ن من فه يتمك   ،ةا من القدرة املكاني  عالي   ميتل  مستوىا 
 ،ابقةرات الس  وعلوم املقر   ،ومعارف ،واستيعا  مهارات

 ،باتواملخب   ،ةالبصري   لقراءة املواد   أك ر  وحيظ  بفرصة  
 بكل   ،دةة اجملر  موز اهلندسي  وينجح   فه  الر   ،ةسوم البياني  والر  
   فكد املستخدممعظ  أمناط الت   ن  إ إذ   ؛وسهولة   ،يسر  

 ؛ايلوبالت   ،بببيعته مة مكان  ة املتقد  واهلندسي   ،ةياضي  العلوم الر  
من خالل  صلال ي حي ،اهلندسي   العلمي   مو  يواكب الن  فهو 
 .ةريع   املعرفة العلمي   الس  غد  الت  
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بوي  الس اب ، ذي الّت   د األمع  ه الن تيجة،تماش  ه تو 
وتعلي   ، ة   تعل  ة القدرة املكاني  ي  أمه   دي أك   ال   الص لة،

من:  ات كل  ف  مع نتائج دراسيت  هو ما ة، و العلوم اهلندسي  
وناكا  ،وهام ،وفسجروديبسوس ،تشوو  ،(5152) األزوري  

(Cho,et al., 2012) ، بوكز و  ،(5151مصبف  ) أبو
(Boakes, 2009). 

توجد هل ل الث ان: "كان نص  الس ؤا اني:الث   ؤالس  الإجابة 
ة ي    كل  بني درجات طال   ة  إحصائي   ذات د لة   ة  ارتباطي   عالقة  

 ،ةة   اختبار القدرة املكاني  مالي  اهلندسة   جامعة احلدود الش  
  "؟ىلو  نة األ  ة   الس  اكمي   م  الّت  ومعد  

حسا  معامل ارتباط  ت   ،ؤالالس  ه ا إلجابة عل  ول
الواردين   الس ؤال، كما يبني  ينسون بني بيانات املتغد  بد 

 :(1دول )ا  نتيجة ذل 

 5 جدولال
 (101)ن= "لىو  نة األأ في الس   راكمي  ل الت  والمعد   ر المكاني  صو  معامل االرتباط بين درجات اختبار الت  "

 لىو  نة األأ للس   راكمي  الت   لأ المعد   رالمتغي  
 *17251 ةقدرة املكاني  اختبار ال

 (17115من ) عند مستوى أقل   ة  دال   *

وجود  ،(1  ا دول ) ،حليل اإلحصائي  نتائج الت  وتبني  
ة ي    كل  بني درجات طال   ،اإحصائي   دال   موجب   ارتباط  

  اختبار القدرة  ،ةمالي  اهلندسة   جامعة احلدود الش  
 ارتباط  مبعامل  ،ىلو  نة األ  ة   الس  اكمي  ّت   م  الومعد   ،ةاملكاني  
 من عند مستوى أقل   ،ة  إحصائي   بد لة  و  ،(17251) قيمته

 ة  طردي   ة  ارتباطي   يشد إىل وجود عالقة   ما ،(17115)
الب   اختبار ما ارتفعت درجة الب  ه كل  تعين أن   ،بة  متوس  

 .اكمي  الّت   همعدليادة ، كل ما ساعد ه ا   ز ةالقدرة املكاني  
   ،ةرات العلمي  إىل طبيعة املقر   ،تيجةعزو ه ه الن   ميكنو 
 ةا عقلي   ب قدرات  يت تتبل  ال   ،نة األوىل من برنامج اهلندسةالس  
فمهارات القدرة ؛ ها القدرة املكانيةمن أمه   ،عاليةا  ةا معرفي  

  ال  تساعد الب   ،ةالقدرة املكاني   دراساتات أدبي   ع املكانية 
 ، ما ه  م  واستخدام اخليال أثناء تعل   ،ةتنمية قدرام  العقلي    

، وعندما د  جي   بشكل   ة  ة العلمي  فه  املاد    يساعده  
فه  قادرون  ؛ة  تعليمي   أو مشكلة   ،علمي   يصادفه  تساؤل  

و  وص ؛هات  بر وّتر   ،للمسألة الواحدة دة  متعد   ل حلول  عل  ختي  
 ،حتصيله  العملي   نحتس  ي إىل يؤد  ما  ووه ،صحيح   حل  إىل 

 ،دةعامل مع املفاهي  اجملر  وسهولة الت   ،اكرةوزيادة سعة ال   
ما  أن   قد أشارت إىل   أدبيات البحث العلمي   أن  إضافة إىل 

إلنسان عن طري  إىل اصل ي ،من املعرفة ،%11نسبته 
 ،نشبة   ة  بصري   إىل ذاكرة   اجة    ح وعل  ذل ؛ فهوالبصر، 
وا ستجابة  ،ومتثيلها ،لبناء املعلومات ؛عالية   ة  مكاني   وقدرة  
 ات ك ل  من:لت إليه دراسمع ما توص      س  ت  موه ا  ،هلا

ان (، وري  5152) باب  والد   ،غول(، والز  5151املبر  )
 . (Erbilging, 2003) ربلجنجأ(، و 5112(، وعيد )5112)

ميكن هل كان نص  ه ا الس ؤال: " الث:الث   ؤالس  الابة إج
رات ة اهلندسة   مقر  ي    كل  ط درجات طال  ؤ مبتوس  نب  الت  

صمي  مة   الت  مقد  و  ،رس  هندسي  و  ،ةات هندسي  )رياضي  
  ".؟ة( من درجام    اختبار القدرة املكاني  اهلندسي  

استخدام اختبار ا حندار  ت  ولإلجابة عل  ه ا الس ؤال، 
وف  ه ا  ،بلغ معامل ا رتباط احملسو ف ؛البسيط ي  اخلب  

 حديد(،   حني بلغ معامل الت  17151)القيمة  ،ا ختبار
ما نسبته  ر  س  فر ة تـ  القدرة املكاني   يعين أن   ما(، 17512) القيمة

   ،ة اهلندسةي  باين   درجة طالب كل  ( من الت  5172%)
 الث الث.ات ر قر  املط درجته   وس  مت

حسا   موذ ، ت  وللتحق  من د لة القيمة التنبؤية للن  
 :(2ا دول ) ، كما يوض ح نتيجة ذل معادلة تباين ا حندار
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 6 جدولال
 "ةاني  الث في ضوء القدرة المكرات الث  ط درجات المقر  لمتوس   البسيط ي  الخط   تباين االنحدار تحليل  نتائج"

 باينالت    مصدر عاتمجموع المرب   ةي  درجات الحر   عاتط المرب  متوس   (ف) قيمة
 ا حندار  35517322 5 35517322 *217221

 البواقي 23217115 511 117115 
 ي  ل  الك   551227152 512  

 (17115من ) مستوى أقل  عند  ة  دال   *

القيمة بلغت قد  (ف) ( أن قيمة2من ا دول ) تبني  يو 
 من عند مستوى أقل   ة  إحصائي   بد لة   ،(217221)
ة ي  ط درجة طالب كل  ؤ مبتوس  نب  ة الت  ما يعين إمكاني  ، (17115)

 الث الث. راتقر  املاهلندسة   

 ة، ت  ة  ختبار القدرة املكاني  ؤي  نب  لتحديد القيمة الت  و 
الب ط درجة الب  عل  متوس   ةاستخرا  احندار القدرة املكاني  

 :(1ا دول ) نتائج ذل ح ض  يو كما   ،الثرات الث    املقر  

 1جدول ال
 ."الثرات الث  الب في المقر  ط درجة الط  ة على متوس  نتائج معامالت االنحدار للقدرة المكاني  "

 ةتقل  المس راتالمتغي   االنحدار معامل المعياري   الخطأ (بيتا) قيمة (ت) قيمة
 ثابت ا حندار 137112 37115  517155

 ةالقدرة املكاني   57155 17511 17151 *27325
   (17115) من أقل   عند مستوى ة  دال   *

 ل هلا قدرة ع ،ةالقدرة املكاني   ( أن  1ضح من ا دول )يت  و 
مبعامل  الث الث، راتقر  املالب   ط درجة الب  ؤ مبتوس  نب  الت  

ا عند إحصائي   ة  دال   (، وهي قيمة  57155) قيمته ار  احند
 القيمة بلغ ثابت ا حندارو  ،(17115) من أقل  مستوى 

(137112). 
 كالت ايل: ؛صياغة معادلة ا حندار ، أمكنو  ضوء ذل 

ات ة اهلندسة   مقررات )رياضي  ي  ط درجة طالب كل  متوس  
( = صمي  اهلندسي  ت  مة   المقد  و  ،رس  هندسي  و  ،ةهندسي  

 .ة()درجة القدرة املكاني   137112+57155
ما ارتفعت درجة ه كل  أن  إىل ابقة وتشد املعادلة الس  

ط ارتفعت درجته   متوس   ،ةالب   اختبار القدرة املكاني  الب  
، من ةة القدرة املكاني  ي  د أمه  يؤك   ماالث، رات الث  درجة املقر  

 ،راتاملقر  ه ه    حصيل األكادميي   الت  إسهامها   حيث
 ؤ به.نب  والت  

 وجود ارتباط  من  ،اتيجة مع ما ورد سابقا ف  ه ه الن  وتت  
ط درجات ومتوس   ،ةا بني القدرة املكاني  إحصائي   دال   موجب  

دة لإلطار كما جاءت مؤي    الث الث، راتقر  املالب   الب  
مرتفعي   ال  الب   ه يـ تـرورق ع  م نر إىل أن   صر ل  خر  ي ال   ،ظري  الن  

 ،ةياضي    العلوم الر   ياعل درجات  نيل  ة القدرة املكاني  
 ،ةعليمي  الت    مشكالم بفضل مهارم    حل   ؛ةواهلندسي  

بيتالس  دراسيتتيجة مع ه ه الن   س   وتت   ،دة  متعد    ر ائببر 
  .Allam(2009)   وعالم،(Pittalis & Christou,2010)وكريستو
هل ميكن كان نص  ه ا الس ؤال: " :ابعالر   ؤالس  الإجابة 

ة اهلندسة   جامعة ي    كل  لبال   اكمي  ل الّت  ؤ باملعد  نب  الت  
وىل من درجام    اختبار نة األ  ة   الس  مالي  احلدود الش  
 ".ة؟القدرة املكاني  

 ي  ستخدام اختبار ا حندار اخلب  ا ت  وإلجابة ه ا الس ؤال، 
البسيط، وقد بلغ معامل ا رتباط احملسو  وف  ه ا ا ختبار 

(، 17311حديد )بلغ معامل الت   (،   حني17251)القيمة 
من  %3171ما نسبته  ر  س  فر ة تـ  يعين أن القدرة املكاني   ما
  .نة األوىل  ّناية الس   اكمي  باين   املعدل الّت  الت  
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:(2ا دول )كما يوضح نتائج ذل   ،معادلة تباين ا حندارحسا   موذ ، ت  ة للن  ؤي  نب    من د لة القيمة الت  حق  وللت  
 8 جدولال
 "ةلى في ضوء القدرة المكاني  و  نة األأ في الس   راكمي  ل الطالب الت  لمعد   البسيط ي  الخط   تباين االنحدارحليل نتائج ت"

 باينمصدر الت   عاتمجموع المرب   ةي  درجات الحر   عاتط المرب  متوس   (ف) قيمة  

 ا حندار 17211 5 17211 *227123
 البواقي 527121 511 17532 
 ي  ل  الك   527131 512  

   (17115* دال ة  عند مستوى أقل  من )

قد بلغت  (ف)قيمة  أن   ،(2ضح من ا دول )يت  و 
 من أقل  ا عند مستوى إحصائي   ة  دال   مة  وهي قي ،(227123)
   اكمي  ؤ باملعدل الّت  نب  ة الت  ما يعين إمكاني    ،(17115)

 .ةمن خالل اختبار القدرة املكاني   ،ىلو  نة األ  الس  

 ة، ت  ة  ختبار القدرة املكاني  ؤي  نب  ولتحديد القدرة الت  
 اكمي  الب الّت  ل الب  عد  ة عل  ماستخرا  احندار القدرة املكاني  

 :(1ىل كما هو موضح   ا دول )و  أل  نة ا  الس  

 9جدولال
 "لىو  نة األأ في الس   راكمي  ل الت  ة على المعد  نتائج معامالت االنحدار للقدرة المكاني  "

 ةالمستقل   راتالمتغي   االنحدار معامل المعياري   الخطأ (بيتا) قيمة (ت) قيمة

 ثابت ا حندار 57121 17552  517222
 ةالقدرة املكاني   17111 17111 17251 *27525

   (17115من ) ى أقل  عند مستو  ة  دال   *

 ة  ؤي  تنب   ة هلا قدرة  القدرة املكاني   ( أن  1ضح من ا دول )يت  و    
 القيمة إذ بلغ معامل ا حندار ؛نة األوىلللس   اكمي  ل الّت  باملعد  

 من أقل  ا عند مستوى إحصائي   ة  دال   هي قيمة  (، و 17111)
 .(57121) القيمة وبلغ ثابت ا حندار ،(17115)

 :ادآيتك ؛مكن صياغة معادلة ا حندارأ ،و  ضوء ذل 
نة األوىل= لبالب اهلندسة   الس   اكمي  ل الّت  املعد  
  .ة()درجة القدرة املكاني   17111+ 57121
ما ارتفعت درجة ه كل  أن  إىل  ،ابقةلس  وتشد املعادلة ا 
، اكمي  ارتفع معدله الّت   ،ةالب   اختبار القدرة املكاني  الب  

ل ومدى إسهامها   املعد   ،ةة القدرة املكاني  ي  د أمه  وه ا يؤك  
 ؤ به. نب  والت   ،اكمي  الّت  

 بوجود ارتباط   ،اتيجة مع ما ورد سابقا ف  ه ه الن  وتت  
 اكمي  واملعدل الّت   ،ةا بني القدرة املكاني  إحصائي   دال   جب  مو 
تيجة اإلطار دع  ه ه الن  تكما  ،نة األوىلالب   الس  للب  
رات اجح   املقر  الن   األداء األكادميي   د أن   ي يؤك  ال   ،ظري  الن  

 ،واهلندسة ،اتياضي  والر   ،والفيزياء ،كالكيمياء  ؛ةالعلمي  
رات   وه ه املقر   ،عاليةا  ةا مكاني   ب قدرةا يتبل   ،حلاسو وا

نة   الس   ،ةدريسي  الوحدات الت   أغلبل متث   ،هاع  و فر خمتلف 
 ىل من برنامج اهلندسة. و  األ  

 :وصياتالت  

 ايل:   بالت  صر و  يـ   ،من نتائجر  ،بحثإليه ال ل  ضوء ما توص  
  ال  ة للب  املكاني  لتحديد مستوى القدرة  ؛عقد اختبارات   .5

 ا. ي  ن  ومه   ،اللمساعدة   توجيهه  تربوي   ؛مني للجامعةاملتقد  
 ؛ة اهلندسةي    كل  ال  وانتقاء ط ،أخرى لقبول إضافة معايدر  .5

 ،أخرى ة  معرفي   ة  عقلي   ا عتبار قدرات   بعنيحيث جيب األخ  
 ة. مثل القدرة املكاني  

  رتباطها اإلجياب   ؛ةة املكاني  زيادة ا هتمام بتبوير القدر  .3
  جانب  ةا خاص   ،حصيل األكادميي  ا مع الت  إحصائي   ال  الد  
 . حصيل اهلندسي  الت  



 سعود بن شايش العنزي: القيمة التنبؤية للقدرة املكانية وعالقتها بالتحصيل األكادميي لدى...

 

521 

  ني إىل مواصلة ا هد البحثي  ذي الص لةدعوة  الباحث .2
من  خمتلفة   نات  لدى عي   ،ة األخرىنات القدرة املكاني  مبكو  
 .حموسبة   واختبارات   ،اييسر وباستخدام مق ، ال  الب  

    اختبارات ال  الكشف عن العالقة بني أداء الب   .1
 .         خر  عند الت   ل األكادميي  واملعد   ،ةالقدرة املكاني  

  المراجع

 ، بدوت، دار الكتب ا امعية. القدرات العقلية.(5112أبو حبب، فؤاد )
ني القــدرة املكانيــة والتحصــيل العالقــة بــ.(5151أبــو مصــبف ، ســهيلة ســليمان )

، الرياضـــي لـــدى طلبـــة الصـــف الســـادس األساســـي مبـــدارس وكالـــة الغـــوث
 رسالة ماجستد غد منشورة، كلية الّتبية، ا امعة اإلسالمية. 

العالقة بني التصور البصـري املكـان .(5152األزوري، عبد الشكور بن مصلح )
حلـــة ا بتدائيـــة مبحافظـــة والتحصـــيل   مـــادة الرياضـــيات لـــدى تالميـــ  املر 

 ، رسالة ماجستد غد منشورة، جامعة أم القرى. البائف
فاعليــة تكنولوجيــا الواقــع ا فّتاضــي   تنميــة .(5151األغــا، مــو مــروان خليــل )

، رســـالة التفكـــد البصـــري لـــدى طالبـــات الصـــف التاســـع األساســـي بغـــزة
 ماجستد غد منشورة، ا امعة اإلسالمية، غزة. 

بناء اختبار القدرة عل  التصـور املكـان  .(5153، عبد احلسني رزوقي )ا بوري
، جملـة األسـتاذوفقا لنظرية السمات الكامنة لدى طلبة املرحلة اإلعدادية. 

5 (512 ،)11-12. 
فعالية برنامج متعدد الوسـائط لتنميـة الـ كاء .(5153مجال، رشا صالح الدين )

، رسـالة دكتـوراه غـد ليات الفنـونالبصري املكان وأثره عل  أداء طال  ك
 منشورة، جامعة القاهرة. 

مستوى التصور البصري املكان لـدى طـال  أقسـام  .( 5155احلرب، إبراهي  )
 جملـــة كليـــة الّتبيـــة بأســــواندراســـة مقارنـــة،  :الرياضـــيات عامعـــة أم القـــرى

 .32-5(، 51مصر، )
أثــــر التــــدريس  .(5151خرمــــي، نــــد بــــن علــــي والنــــ ي، حممــــد بــــن عبــــد ا  )

باســتعمال لغــة اللوغــو   تنميــة التحصــيل اهلندســي والقــدرة علــ  التصــور 
جملـة العلـوم الّتبويـة البصري املكان لدى طال  الصف الرابـع ا بتـدائي، 

 .521-511(، 2) 52، والنفسية
القــدرة املكانيــة لـــدى طلبــة جامعــة القــدس املفتوحـــة    .(5112ريــان، عــادل )

 .521-551(، 5) 5، اجمللة الفلسبينيةبتدائية، ختصص الّتبية ا 
تبــوير اختبــار لقيــاس القــدرات العقليــة  .(5151الــزعب، مــروان وجــرين، مــاثيو )

 ســـتخدامه   التوجيــــه الــــوظيفي للخـــرجيني ا ــــامعيني ا ــــدد   األردن، 
 .52-5(، 5) 2، اجمللة األردنية للعلوم ا جتماعية

القـــدرة املكانيـــة وعالقتهـــا بـــالتفكد  .(5152)الزغـــول، رافـــع والـــدباب، خلـــدون 
اإلبــداعي والتحصــيل لــدى طــال  كليــة احلجــاوي للهندســة التكنولوجيــة، 

 .115-221(، 2) 51، اجمللة األردنية   العلوم الّتبوية
أثــر الــتعل  القــائ  علــ  الــدماغ   تنميــة  .(5151ســليمان، حممــد ســيد ســعيد )

لـــدى البـــال  املتفـــوقني بالصـــف  القـــدرة علـــ  التصـــور البصـــري املكـــان
 . ، مصر، رسالة دكتوراه غد منشورة، جامعة بين سويفاألول الثانوي
 ، مصر، دار الفكر العرب. ال كاء .(5111السيد، فؤاد البهي )
اثر برنامج تعليمـي مـدع  بالتـأثدات  .(5152عدنان ) ، صاحله، سهيل والعابد

ة املكانيـــة لـــدى طـــال  الصـــف الضـــوئية   حـــل املســـألة الرياضـــية والقـــدر 
جملــــة جامعــــة النجــــاح لألحبــــاث )العلــــوم الســــابع األساســــي   فلســــبني، 

 .5135-5212(، 55) 52، اإلنسانية(
القـــدرة املكانيـــة لـــدى تالميـــ  املرحلـــة ا بتدائيـــة  .(5112عابـــد، عـــدنان ســـلي  )

 ، جامعـة اإلمـارات،جملـة كليـة الّتبيـةومتغدات مرتببـة هبـا   الرياضـيات، 
 .31-5(، 55السنة العاشرة )

املكونـــات العامليـــة للقـــدرة املكانيـــة املنبئـــة  .(5151عبـــد العزيـــز، أمـــان غريـــب )
جملــة كليــة الّتبيــة بالنجــاح الدراســي لــدى طــال  كليــة التعلــي  الصــناعي، 

 .515-552(، 5) 5جامعة قناة السويس،  بالسويس،
ساســـية لاللتحـــاق بكليـــة بباريـــة ا ســـتعدادات األ.(5111عبـــد الفتـــاح، فوقيـــة )

 ، القاهرة، مكتبة األنلو.اهلندسة
التنبــؤ بنجــاح طــال  جامعــة الكويــت وطالبامــا   ضــوء  .(5112عيــد، غــادة )

، جملــة كليــة الّتبيــةالقــدرة علــ  التصــور املكــان وبعــض املتغــدات األخــرى، 
-5(، 51جامعـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، الســـنة الثالثـــة والعشـــرون )

25 . 
ـــتعل  املـــدمج    .(5151الغامـــدي، إبـــراهي  حممـــد علـــي ) فاعليـــة اســـّتاتيجية ال

تـــدريس اهلندســـة علـــ  التحصـــيل وتنميـــة التفكـــد اهلندســـي لـــدى طـــال  
ـــان متوســـط،   51، جملـــة جامعـــة امللـــ  ســـعود العلـــوم الّتبويـــةالصـــف الث

(5 ،)511-515. 
سـية ومسـتوى ا سـتعدادات األسا.(5155القثامي، سامل بن معـيض بـن محيـد )

، رســالة التحصــيل الدراســي لــدى طــال  الكليــة التقنيــة مبحافظــة البــائف
 ماجستد غد منشورة، كلية الّتبية، جامعة أم القرى. 

أثــر اســتخدام املــدخل املنظــومي   تــدريس .(5112املــالكي، عــوض بــن صــاحل )
 اهلندسة املستوية عل  التفكد الرياضي لبال  الرياضيات بكلية املعلمـني

 ، رسالة دكتوراه غد منشورة، جامعة أم القرى. بالبائف
عالقــــة القــــدرة املكانيــــة بالقــــدرات العامــــة  .(5151املبــــر ، خالــــد بــــن ســــعد )

جملـة جامعـة الشـارقة للعلـوم والتحصيل لدى طلبة اهلندسـة والّتبيـة الفنيـة، 
 .551-25(، 5) 55، اإلنسانية وا جتماعية

القــــدرة املكانيــــة ومنــــط تبورهــــا لــــدى مســــتوى .(5111يعقــــو ، ّنــــ  لبفــــي )
، البــــال  الفلســــبينيني بــــني الصــــفوف الســــابع والتاســــع واحلــــادي عشــــر

 رسالة ماجستد غد منشورة، جامعة بدزيت، فلسبني. 
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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.  
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