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القدرة املكانية وعالقتها بالتفكري االبداعي والتحصيل لدى طلبة كلية الحجاوي 
  للهندسة التكنولوجية

  

  **خلدون الدبابيو *رافع الزغول
  

 9/10/2014 تاريخ قبوله                   12/8/2014 تاريخ تسلم البحث

كشــف عــن القــدرة المكانيــة وعالقتهــا     إلــى الهــذه الدراســة   هــدفت: ملخــص
والتحصـــــيل لـــــدى طلبـــــة كليـــــة الحجـــــاوي للهندســـــة  إلبـــــداعيابـــــالتفكير 

ولتحقيـــق هـــدف الدراســـة، تـــم اســـتخدام اختبـــار طـــي الـــورق  ،التكنولوجيـــة
) أ(اللفظــي  اإلبــداعيتعريبهمــا، ومقيــاس التفكيــر  تــم  أنواختبــار القطــع بعــد  

مــن ) 228( نهموطالبــة مــ طالبــا) 400(تكونــت عينــة الدراســة مــن و ،لتــورانس
 ،من طلبـة كليـة الحجـاوي للهندسـة التكنولوجيـة      اإلناثمن ) 172(و  ،الذكور

ــا نســبته     ــة العشــوائية بم ــارهم بالطريق ــم اختي مــن مجتمــع الدراســة   %) 12(ت
 القدرةبين  إحصائيايجابية دالة إهناك عالقة  أننتائج الدراسة  أظهرت، الكلي

جيـة،  الحجـاوي للهندسـة التكنولو   لـدى طلبـة كليـة    اإلبداعيالمكانية والتفكير 
بـين القـدرة المكانيـة     إحصـائيا يجابيـة دالـة   إكما أظهرت النتائج وجـود عالقـة   

تعــزى  إحصــائيةالنتــائج وجــود فــروق ذات داللــة     أظهــرتكمــا  ،والتحصــيل
وجــاءت الفــروق   فــي الدرجــة الكليــة للقــدرة المكانيــة،   )ذكــور، أنــاث (للجــنس
لدرجـة الكليـة للتفكيـر    في ا إحصائيافروق دالة  أيبينما لم تظهر  . .اإلناثلصالح 

 تعـزى للتخصـص   إحصـائية النتـائج عـدم وجـود فـروق ذات داللـة       وأظهرت اإلبداعي،
ــة  ــة، الـــنظم      (الهندسـ ــوب، القـــوى واالالت الكهربائيـ ــات، االتصـــاالت، الحاسـ االلكترنيـ

فــي القــدرة  )ادارة االنشــاء –الطيبــة الحيويــة، المعلوماتيــة الطبيــة الحيويــة، المدنيــة  
 .اإلبداعيفكير المكانية والت

  .التحصيل اإلبداعي،المكانية، التفكير  القدرة :الكلمات المفتاحية

احتلــت القــدرات العقليــة مكانــا بــارزًا فــي الدراســات النفســية   :مقدمــة
 حيـاة الفـرد  ويشير ذلك إلى أهمية هذه القدرات فـي  ، منذ أكثر من ألفي عام

لنفس المعرفـي بالقـدرات   وقد اهتم علماء ا. المهنية والتعليمية واالجتماعية
العقليــة لمــا لهــا مــن أهميــة بالغــة فــي توجيــه الفــرد لنــوع الدراســة المناســبة    

لاللتحــاق بهــا، ممــا يســاعده علــى تحقيــق ذاتــه؛ فالقــدرة      لقدراتــه وإعــداده 
ــة بتفــوق،       الميكانيكيــة المرتفعــة تؤهــل صــاحبها لدراســة الهندســة الميكانيكي

ا لدراســة اللغويــات بتميــز، والقــدرة   والقــدرة اللغويــة العاليــة تؤهــل صــاحبه   
ــة       ــة الهندسـ ــاحبها لدراسـ ــل صـ ــية تؤهـ ــائل الرياضـ ــم المسـ ــى فهـ ــزة علـ المميـ

وتعتبر القدرة المكانيـة ذات تـأثير    ،)Schank, 1991(والرياضيات بنجاح 
كبيــر علــى الطلبــة فــي تنميــة قــدراتهم العقليــة، ومســاعدتهم فــي فهــم المــادة   

التــي تــواجههم بــأكثر مــن طريقــة،    الدراســية بشــكل جيــد، وحــل المشــكالت  
  ، )1993جاليين، (وذلك لرفع مستواهم التحصيلي 
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Abstract: This study aimed at measuring Spatial Ability and its 
Relationship  to Creative Thinking and Achievement of Hijjawi 
Engineering Technology Students. To achieve the goals of the study, 
paper - Folding Test and Cutting Test were used, as well as the of verbal 
TTCT (Form A). The study sample consisted of (400) students, (228) 
male and (172) female, of Hijjawi Faculty for Engineering Technology 
students selected randomly. The study results showed that: There is a 
statistically significant positive relationship between spatial ability and 
creative thinking, in addition, resuts showed that there was a statistically 
significant positive relationship between spatial ability and achievement.  
Statistically significant differences due to gender in the total outcome of 
spatial ability due to gender were found; differences were in favor of 
females, and no statistically significant differences due to gender in the 
overall degree of creative thinking. Finally, there were no statistically 
significant differences due to specialization in spatial ability and creative 
thinking. 
Keywords: Spatial Ability, Creative Thinking, Achievement 

  

تدخالت في المنهاج ليصبح أكثر مالءمة للطلبة، من خالل وهذا يتطلب إجراء 
وقد ، استحداث مناهج تربوية تحتوي على نشاطات تنمي القدرة المكانية

إلى أن استخدام مهارات ) Branoff, 1998(أشارت نتائج دراسة برانوف 
القدرة المكانية تساعد الطلبة على إيجاد حلول متعددة للمسألة الواحدة أثناء 

  .تهم؛ مما يؤدي إلى تحسين مستوى التفكير اإلبداعي والتحصيل لديهمدراس

 Jolton)وقد أشارت األبحاث التي قام بها العلماء أمثال جولتون وماخ 

& Mach)  ،إلى أهمية العالقات المكانية واإلدراك المكاني في العلوم الهندسية
عقلية والعملية وبذلك اتجه علم النفس إلى دراسة هذه الناحية؛ ألهميتها ال

  ). 1994السيد، (والعلمية 
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القـدرة المكانيـة    )Sternberg, 1988(سـتيرنبرغ   يعرفو 
بأنها عبارة عن تكوين صور عقليـة للشـيء فـي وضـعه المكـاني،      

  . وإدراك عالقته باألشياء

بأنهــا القــدرة علــى   ): Gardner,1989(عرفهــا غــاردنر  يو
يـــًا، ثـــم القـــدرة علـــى إدراك األشـــكال واألنمـــاط أو األجســـام أول

إنجــاز تحــويالت وتغييــرات فــي اإلدراك األولــي، وأخيــرًا القــدرة    
علـــى اســـتعادة أجـــزاء مـــن الخبـــرة البصـــرية فـــي غيـــاب المثيـــر   

  . الحسي المباشر

القـدرة المكانيـة فـي القـدرة علـى اسـتقبال الصــور        وتتمثـل 
والتفكير فيها، والتعـرف علـى الشـكل والفـراغ ومـا يتضـمنه مـن        

خطــوط ورســوم، ونقــل األفكــار البصــرية والمكانيــة مــن    ألــوان و
الذاكرة واستخدامها لبناء المعاني، وتنقسم القدرة المكانية الى 

وتدل على التصـور البصـري لحركـة     S2القدرة المكانية الثنائية 
وهــي القــدرة  S3القــدرة المكانيــة الثالثيــةو. األشــكال المســطحة

ن مكانهــا األول إلــى علـى تــدوير المجســمات واألشــكال ذهنيـًا مــ  
الســـيد، (مكــان أو موضـــع جديـــد بنـــاء علـــى تعليمـــات محـــددة  

وهـذه المهـارات   ، )1984؛ معوض، 1992؛ أبو حطب، 1994
غيــر  عنــد  بــل هــي موجــودة   المبصــرين فقــط،  ال تظهــر لــدى  

  ). (Gardner,1989 أيضًا ينبصرالم

بـأن  ) Linn & Peterson, 1985(ويـرى لـين وباترسـون    
ــل ال ــةالمكّوعوامـــ ــي  ل نـــ ــة هـــ ــدرة المكانيـــ ــاني ا: لقـــ إلدراك المكـــ
)Spatial Cognition (  وتتمثــــل فــــي القــــدرة علــــى تعــــرف

التــدوير العقلــي  ، والعالقــات المكانيــة مــع الحفــاظ علــى هيبتهــا     
)Mental Rotation(      وهو القدرة علـى تـدوير األشـكال ذهنيـًا

التصـــور المكـــاني ، وفـــي بعـــدين أو ثالثـــة أبعـــاد بســـرعة ودقـــة  
)Spatial visualization(    ــة ــم الحركـ ــى فهـ ــدرة علـ ــو القـ وهـ

المتخيلـــة فـــي المكـــان الثالثـــي البعـــد، أو القـــدرة علـــى معالجـــة  
أن القــدرة المكانيــة ) 2008(، ويــرى ريــان األشــياء فــي الخيــال

ــي    ــل وهـ ــن العوامـ ــة مـ ــأثر بمجموعـ ــي  :تتـ ــور المعرفـ ــدى  التطـ لـ
إحـــدى  والموهبــة، فهـــي  الجـــنسوالخبـــرات المكانيــة  و األفــراد 

تّيسـر للمتعلمـين   و ،نات القـدرة العقليـة المرتبطـة باإلبـداع     مكو
حلـــوًال إبداعيـــة للمشـــكالت التـــي تـــواجههم، وبـــدونها يصـــبح       
ــة بعيــدة عــن الفهــم        ــة روتيني تعــاملهم مــع هــذه المشــكالت عملي
العميـــق بمكوناتهـــا البنيويـــة، كمـــا تعـــزز تعلـــم الفـــرد لمواضـــيع   

عابـــــد، ( جديــــدة، وتخيــــل التغيــــرات الحادثــــة فــــي مكوناتهــــا      
1996.( 

 التفكير اإلبداعي بأنه )Torrance, 1988(تورانس  عرفي
ــرات،      ــة تحســس للمشــكالت وإدراك مــواطن الضــعف والثغ عملي

وعــدم االنســجام أو الــنقص فــي المعلومــات، والبحــث عــن الحلــول    
التي يمكن التنبؤ بها، وإعادة صوغ الفرضيات في ضوء اختبارهـا،  

ل توظيــــف المعطيــــات  بهــــدف توليــــد حلــــول جديــــدة مــــن خــــال     
دي  ويرى .المتوافرة، ومن ثم نشر النتائج وعرضها على اآلخرين

عمليـة يمكـن تعلمهـا والتـدرب     : ابأّنهـ ) De Bono, 1990(بونـو  
عليها، وأنها ليست موهبة موروثة، ويمكن أن ينّمى كما تنّمـى أيـة   

   .مهارة من مهارات التفكير
بأنــه عمليــة تنطــوي : (Stermberg,2003)عرفــه ســتبرنبرج يو     

  .على شئ جديد يتميز بالجدة والفائدة 

ــداعي    ــر اإلبـ ــارات التفكيـ ــم مهـ ــن أهـ ــة  ومـ  )(Fluencyالطالقـ
، عديـدة أو اسـتعماالت   كثيـرة وتعني قـدرة الفـرد علـى خلـق أفكـار      

عند التفاعل مع موقف ما يتطلـب إعمـال الـذهن إليجـاد حـل لهـذا       
ي قــدرة الفــرد علــى  تعنــو الطالقــة اللفظيــة هــاالموقــف، ومــن أنواع

إنتــاج أكبــر عــدد ممكــن مــن الكلمــات بمواصــفات معينــة فــي وحــدة  
وتعني قدرة الفـرد علـى إعطـاء أكبـر      الطالقة الفكريةو ،زمنية ثابتة

عــدد ممكــن مــن المعــاني أو الحلــول لمشــكلة أو عنــاوين لفقــرة أو  
وتعنـي  ، المرونـة ، واستعماالت ممكنة لشيء في وحـدة زمنيـة ثابتـة   

د على التفكير في أكثر من اتجاه، كمـا تعنـي قـدرة الفـرد     قدرة الفر
على التغيير بسـهولة مـن موقـف إلـى موقـف آخـر، والمرونـة عكـس         
الجمود الذهني الـذي يشـير إلـى تبنـي أنمـاط ذهنيـة محـددة سـلفا         

 ،مرونـــة التكيـــف وهـــي قابلـــة للتغييـــر، وتتضـــمن المرونـــة عـــاملين 
إلــى وجهــة نظــر   وتعنــي قــدرة الفــرد علــى التحــول مــن وجهــة نظــر  

أخــرى بســهولة وســرعة أو تكييــف نفــس الســلوك حســب المواقــف   
ســــرعة الفــــرد فــــي إعطــــاء  وهــــي ،المرونــــة التلقائيــــة، والمختلفــــة

ــد    ــاه واحـ ــى اتجـ ــي إلـ ــة ال تنتمـ ــتجابات متنوعـ ــوُت. اسـ ــالة ّدعـ  األصـ
وتعني قدرة الفرد على المهارة الثالثة من مهارات التفكير اإلبداعي 

علـى قيمـة    وتعتمداألفكار التي يندر تكرارها،  الجدة واالنفراد في
تعنـــي والحساســية للمشـــكالت  ، وهــذه األفكـــار ونوعيتهــا وجـــدتها  

قــــدرة الفــــرد علــــى الشــــعور واإلحســــاس بالمشــــكالت، أو إيجــــاد  
ــرتبط    ــة، وتــ ــات الناقصــ ــافها وتحديــــد المعلومــ المشــــكالت واكتشــ
ة الحساسية للمشـكالت بالقـدرة علـى مالحظـة األشـياء غيـر العاديـ       

ــا    أو الشـــــاذة أو المحيـــــرة فـــــي محـــــيط الفـــــرد، وإعـــــادة توظيفهـــ
ــى حــل لهــا        ، واســتخدامها فــي إثــارة تســاؤالت حولهــا للوصــول إل

ويقصــد بهــا القــدرة علــى إضــافة تفاصــيل جديــدة علــى     اإلفاضــةو
؛ 2009؛ الزيـــــــات، 2004الهويـــــــدي، (فكـــــــرة أو إنتـــــــاج معـــــــين

Sternberg,1999(.  

 دًا مــن خــالل مســاهمتهاتحديــ أهميــة القــدرة المكانيــةوتبــرز 
مـــع تســـارع البحـــث فـــي آليـــات تطـــوير  ، وفـــي اإلبـــداع والتحصـــيل

مهارات التفكير العلمي وطرقه، وتنمية التفكير اإلبـداعي وتوظيفهـا   
فــي حــل المشــكالت التــي تواجــه األفــراد، أخــذت القــدرة المكانيــة      
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أحــد مكونــات القــدرة العقليــة مكانــًا بــارزًا فــي اهتمامــات     كونهــا
ن إدراكًا لدورها المتميز في هذا المجال، وألهميتها في الباحثي

تطـــوير مهـــارات التعامـــل مـــع البيئـــة، إذ تعتبـــر القـــدرة المكانيـــة 
ــر والنشــاط العقلــي        ــة التفكي ــاًال فــي منظوم عنصــرًا أساســيًا وفع
بشــرط أن تســتثمر اســتثمارًا جيــدًا وأن تنمــّى بمــا يرفعهــا مــن    

ــر     ــًا غي ــًا طليق ــا نشــاطًا عقلي ــى أن    مجــرد كونه متعلــق بهــدف إل
تصبح نشاطًا إيجابيًا إبداعيًا، بحيث تساعد الفرد على التفكيـر  
بالعمــل ونتائجــه قبــل القيــام بــه، ممــا يســاعد فــي إخراجــه علــى   
ــارة      ــتوى اإلثـ ــن مسـ ــد مـ ــاء، ويزيـ ــل األخطـ ــورة وبأقـ ــل صـ أفضـ
الداخليـــة لـــدى الفـــرد، حيـــث يكـــون مـــدفوعًا نحـــو إنجـــاز هـــذا 

وتـأتي  ، )Aias, Black &Gray,2003(العمل بـدوافع داخليـة   
ــي      ــة التـ ــدرات العقليـ ــدى القـ ــا إحـ ــة كونهـ ــدرة المكانيـ ــة القـ أهميـ
يحتاجهــــا الفــــرد إلدراك عالمــــه المكــــاني، فاســــتخدام القــــدرة      
المكانية يؤدي إلى نتاجـات علميـة إبداعيـة متنوعـة، فهـي تعمـل       
كأداة وأسلوب في التفكير، وطريقة في التقاط المعلومات، وفـي  

،  ويعتقــد بياجيــه )1994أبــو الــرز، (الت وحلهــا صــوغ المشــك
أن القدرة المكانية هامة جدًا في دراسة الذكاء؛ ألنها تدل على 

فعنــدما يبــدأ المهنــدس  ، )1984األشــول، (ميكانزمــات التفكيــر 
مــثًال بتصــميم غرفــة البــد مــن التصــور الفضــائي داخلهــا، فيبــدأ   

تـي مـن شـأنها    بالتصور المعماري لمالمح الفضاء والتجهيزات ال
أن توصل إلى حلول بديلة للمساحة عن طريق تحويـل الغرفـة،   
وتدوير األثاث بترتيبات مختلفة قبل الوصول إلى حلول نهائية، 
فــال يمكــن للمهنــدس أن يتوصــل إلــى تصــاميم إبداعيــة دون أن   

فالقـدرة علـى التصـور المكـاني      .تكون لديه مهارات مكانية قويـة 
  ).     Allen, 1999(صحيح والعكس  يؤدي إلى مزيد من اإلبداع

العديـد مـن البـرامج التربويـة      ُروفي ضوء ذلـك بـدأت ُتظهـِ   
نشـــاطات تنمــــي القــــدرة المكانيـــة، وبنــــاء منــــاهج ذات أســــاس   

إلـى إجـراء تـدخالت فـي المنهـاج ليصـبح        وصار االتجـاه تخيلي، 
مالئمـــًا للطلبـــة، وقـــد أشـــارت بحـــوث الـــدماغ إلـــى المبـــررات        

ــتخدام  ــعة الســ ــة     الواســ ــي التربيــ ــة فــ ــدرة المكانيــ ــاطات القــ نشــ
تعتبر القـدرة المكانيـة ذات تـأثير كبيـر علـى      ، )1993جاليين، (

الطلبـة مـن حيــث تنميـة عقــولهم، ومسـاعدتهم علــى فهـم المــادة      
تفسـيرها  بفاعليـة و لمشـكالت  ا ةالدراسية بشـكل جيـد، ومواجهـ   

وحلهــا بــأكثر مــن طريقــة منطقيــة وفعالــة، وذلــك مــن أجــل رفــع     
 ى التحصــــــيلي المعرفــــــي لــــــدى الطلبــــــة المتعلمــــــين المســــــتو

)Schmidt&Vandewater,2008( ،  وهــــذا مــــا أشــــارت إليــــه
حيـــث أظهـــرت أن القـــدرة    ) Branoff,1998(دراســـة برانـــوف   

المكانيــة تســاعد الطلبــة  علــى إســتخدام الخيــال أثنــاء تفكيــرهم 
في المادة المدروسة وتحليلها والتفكيـر فيهـا، وهـذا يسـاعدهم     

قــدراتهم المكانيــة لألبعــاد وتســاعدهم فــي تصــور  علــى تحســين 

كمـا وتسـاعد القـدرة المكانيـة الطلبـة علـى إيجـاد        . مفاهيم جديدة
حلول متعـددة للمسـألة الواحـدة ممـا يـؤدي إلـى تحسـين مسـتوى         

  .يهمالتحصيل لد

ــة، دراســة     ــين ومــن الدراســات التــي تناولــت القــدرة المكاني  ال
)Allen,1999 (المكانية  القدرةعالقة بين معرفة الإلى هدفت  التي

 FIDERواإلبـــداع لـــدى طـــالب التصـــميم الـــداخلي فـــي مؤسســـة 
الدراســة تــم إعــداد  ولتحقيــق هــدف .المعتمــدة فــي واليــة فرجينيــا

ــة مــن   ــة اشــتملت     ســؤاًال )36(أداة مكون ــارات المكاني لقيــاس المه
علـــى رســـومات ذات أبعـــاد ثنائيـــة وثالثيـــة،  ولقيـــاس اإلبـــداع تـــم  

، والمرونـــــةالجــــدة،   :مهـــــاراتثــــالث   تضـــــمنار اســــتخدام اختبــــ  
القـدرات  وتوصلت الدراسة إلـى عـدم وجـود عالقـة بـين       ،الطالقةو

  .التصميم لدى طلبةواإلبداع  المكانية

ــا  ــليبي  كمـ ــرى الصـ ــة   ) 2004(أجـ ــى معرفـ ــدفت إلـ ــة هـ دراسـ
العالقـــة بـــين التفكيـــر االبتكـــاري والقـــدرة المكانيـــة بالتحصـــيل فـــي 

وتكونـت   .رحلـة الثانويـة الفـرع العلمـي     الرياضيات لـدى طـالب الم  
تـــم  طالبـــًا تـــم اختيـــارهم عشـــوائيًا،    ) 276(عينـــة الدراســـة مـــن   

واختبـــار  ،للقـــدرة المكانيـــة) Wheatly(تلـــي ياختبـــار واســـتخدام 
وتوصــلت  .للتفكيــر االبتكــاري ) أ(اللفظــي ) Torrance(تــورانس 

بــــين التفكيــــر  د عالقــــة ذات داللــــة إحصــــائيةوالدراســــة إلــــى وجــــ
توصــلت إلــى عــدم وجــود  و ،التحصــيل فــي الرياضــيات وبتكــاري اال

ــة و التحصــيل فــي الرياضــيات    ةعالقــ ــين القــدرة المكاني  وكــذلك ،ب
عـدم  و ،عدم وجود عالقة بين التفكير االبتكاري و القدرة المكانيـة 

وجود فـروق بـين متوسـطي طـالب وطالبـات المرحلـة الثانويـة فـي         
فـروق بـين متوسـطي طـالب     التفكير االبتكاري، وتوصلت إلى جـود  

  .وطالبات المرحلة الثانوية في القدرة المكانية

دراسة هدفت إلى ب )Liu, 2007(و يقام لوفي السياق نفسه 
الكشــف عــن العالقــة بــين اإلبــداع والقــدرة المكانيــة لــدى طــالب         

وأظهــرت النتــائج وجــود عالقــة ايجابيــة  .الصــف الثالــث فــي تــايوان
يــة، كمــا أظهــرت النتــائج وجــود فــروق  بــين اإلبــداع والقــدرة المكان

ذات داللـــة إحصـــائية تعـــزى للجـــنس لصـــالح اإلنـــاث فـــي اختبـــار        
ولـــم يظهـــر فـــروق ذات داللـــة  ،األصـــالة واختبـــار الصـــورة الذاتيـــة

  .إحصائية بين الذكور واإلناث بشان الطالقة والمرونة

ــو  ــة تشـ ــدفت دراسـ ــاك    وهـ ــام ونـ ــويس وهـ ــجر ودي بسـ وفسـ
)Cho, Fischer, De Biswas, Ham.& Naka, 2012(   إلـى

ــي      ــداع واألداء فــ ــة واإلبــ ــدرة المكانيــ ــين القــ ــات بــ ــد العالقــ تحديــ
طالبــا وطالبــة  21التصــميم المعمــاري، تكونــت عينــة الدراســة مــن  

مــــن طــــالب الهندســــة المعماريــــة فــــي إحــــدى جامعــــات الواليــــات  
ــدة األمريكيــــة، وتــــم اســــتخدام اختبــــار تــــورانس للتفكيــــر       المتحــ

ستخدام مجموعة من اختبارات القدرة المكانيـة  اإلبداعي، كما تم ا
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العامــة، كمــا تــم اســتخدام بعــض البــرامج المحوســبة المتعلقــة        
بالرســم المعمــاري لقيــاس القــدرة المكانيــة، وتوصــلت الدراســة    
إلــى وجــود عالقــة دالــة إحصــائيا بــين األداء والقــدرة المكانيــة،    
ــدرة      ــداع والقـ ــين اإلبـ ــة بـ ــود عالقـ ــدم وجـ ــى عـ ــلت إلـ ــا توصـ كمـ

  . لمكانيةا

) Wheatly & Brown, 1989(ويتلــي وبــراون  وأجــرى
ــين        ــة الرياضــية ب ــى فحــص االخــتالف فــي المعرف دراســة هــدفت إل
الطالب ذوي القدرات المكانيـة المرتفعـة وذوي القـدرات المكانيـة     

الصــف  ًا مــنلبــاط) 54( مــن تكونــت عينــة الدراســة ، والمنخفضــة
يق هدف الدراسة تم الخامس من مدرسة ابتدائية أمريكية، ولتحق

وهــو مقيــاس ويتلــي، وبعــد  ،بنــاء مقيــاس لقيــاس القــدرة المكانيــة
القـــدرات المكانيـــة   يمـــن ذو % 10تطبيـــق االختبـــار تـــم اخـــذ    

القــــــدرات المكانيــــــة المنخفضـــــــة    يذومــــــن  % 10المرتفعــــــة و 
إلى سلسلة مـن المقـابالت الفرديـة لدراسـة المعلومـات       وأخضعهم
أن االخــتالف األكبــر كــان بــين  وتوصــلت الدراســة إلــى   .الرياضــية

القــدرات المكانيــة المرتفعــة وذوي القــدرات المكانيــة   يالطلبــة ذو
المنخفضة في عملية الضرب، كما توصلت النتـائج إلـى أن القـدرة    

لمعرفـــة الرياضـــية، كمـــا توصـــلت إلـــى أن باالمكانيـــة متنبـــئ جيـــد 
ة القدرات المكانية العالية كانت منهجيـة ومنظمـ   والطلبة ذو ولحل

فــي حــين كانــت عنــد الطلبــة ذوي القــدرات المكانيــة المنخفضــة        
  . عشوائية وغير منظمة

معرفـة أهميـة   إلـى  دراسـة هـدفت   ) 1990(الزغاري وكما أجرت 
القــدرة المكانيــة والميكانيكيــة ومعــدل الثانويــة العامــة فــي التنبــؤ 
ــة    بالمعـــدالت التراكميـــة للمـــواد الهندســـية لطلبـــة كليـــة الهندسـ

ولهــــذا الغــــرض طــــورت  ،فــــي الجامعــــة األردنيــــة والتكنولوجيــــا
ــة أدا ــينالباحث ــة واألخــرى    احــدإ ت ــاس القــدرة الميكانيكي هما لقي

تكونت عينة الدراسة من طلبـة مسـتوى    .لقياس القدرة المكانية
ــًا) 225(الســـنة الخامســـة بلـــغ عـــددهم    70ذكـــور،  155( طالبـ

ــاث ــة فــي      )إن ــرات أهمي ــر المتغي ــى أن أكث ، وتوصــلت الدراســة إل
لتنبؤ بالمعدالت التراكمية للمواد الهندسية هـي معـدل الثانويـة    ا

ثـــر أظهـــر يتحصـــيل فـــي الرياضـــيات والفيزيـــاء، ولـــم الالعامـــة و
ــة فــي   ــة  للقــدرة المكاني   قســمي العمــارة والهندســة   تحصــيل طلب

  .الكيميائية

دراســة هــدفت إلــى الكشــف عــن     ) 1998(أجــرى مهيــوب  
 والتخيـــــلنيــــة  االختالفــــات بســــبب الجــــنس فــــي القــــدرة المكا     

والتحصــيل فــي بعــض المفــاهيم الهندســية فــي مرحلــة العمليــات   
طالبا ) 728(الصورية لتالميذ اليمن، تكونت عينة الدراسة من 

وطالبة فـي مرحلـة العمليـات الصـورية مـن مـدارس مختلطـة فـي         
طالبــــة، وتــــم  )348( طالبــــا و) 380(محافظــــة عــــدن، مــــنهم 

نيــة والتخيــل، وأظهــرت إعــداد ثــالث اختبــارات فــي القــدرة المكا 

 نالنتائج انه ال يوجد فـروق جوهريـة بـين الـذكور واإلنـاث اليمنيـي      
ــة        ــدرات المكانيـ ــاب القـ ــي اكتسـ ــورية فـ ــات الصـ ــة العمليـ ــي مرحلـ فـ

  .والتخيل والمفاهيم الهندسية 
أثــر  دراســة تناولــت) Erbilging, 2003( جأربلجــن وأجــرى

البــا مــن  ط) 16(لــدى  بالرياضــيات تحصــيل فــيالتصــور المكــاني  
تـــم إســـتخدام أســـلوب   ،الصـــف الثـــامن فـــي واليـــة فلوريـــدا  طلبـــة

أظهـرت أن  وحصة الرياضيات،  أثناءمالحظة ال، وأسلوب  المقابلة
التصور المكاني يعمل على إعطاء الطلبة فرصة لفهم أعمـق لمـادة   

إيجــــاد حلــــول متعــــددة للمســــألة الواحــــدة بطرائــــق  والرياضــــيات 
لمكــاني يســاعد الطلبــة علــى حــل  بينــت أن التصــور اكمــا مختلفــة، 

المشـــاكل التـــي تـــواجههم، وبالتـــالي تزيـــد مـــن فـــرص الطلبـــة فـــي   
  . الدراسي همتحسين تحصيل

لكشـف  إلـى ا دراسـة هـدفت   ) Smith, 2009(أجرى سـميث  و
ــن  ــي   العـ ــيل فـ ــة والتحصـ ــدرة المكانيـ ــين القـ ــة بـ ــاق  عالقـ ــم مسـ  تعلـ

 .لمكانيـة تم إعداد اختبار لقياس القدرة او ،أساسيات االلكترونيات
وتوصـلت الدراسـة    ،وطالبـة   طالبـاً  154تكونت عينة الدراسة من 

  .بين القدرة المكانية والتحصيل ايجابيإ اإلى أن هناك ارتباط
وبعد اسـتعراض الدراسـات السـابقة العربيـة واألجنبيـة الحـظ       
الباحثــان عــدم وجــود اتســاق فــي نتــائج الدراســات التــي تناولــت         

ــة،    ــرات الدراســة الحالي ــى    متغي ــاك دراســات توصــلت ال حيــث ان هن
وجـــود عالقـــة بـــين القـــدرة المكانيـــة والتفكيـــر االبـــداعي كمـــا فـــي   

، فــــي حــــين نجــــد ان دراســــة الــــين )Liu, 2007(دراســــة ليــــو 
)Allen,1999 ( ودراســـــــة الصـــــــليبي)ودراســـــــة تشـــــــو ) 2004

لــم توجــد عالقــة، وهــذا ينطبــق ) Cho et al., 2012(واخــرون 
ة والتحصـــيل فنجـــد دراســـة ويتلـــي  علـــى متغيـــري القـــدرة المكانيـــ 

ــة أربلجـــنج ) Wheatly & Brown, 1989(وبـــراون  ودراسـ
)Erbilging, 2003 (ودراســـة ســـميث)Smith,2009 ( توصـــلت

لــم  ) 1990(الــى وجــود عالقــة فــي حــين نجــد دراســة الزغــاري        
توجـد عالقــة، ويعتبــر هــذا االخــتالف فــي النتــائج الدراســات مبــررًا  

  . للقيام بهذه الدراسة

ميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة، بأنها تناولـت  وتت
ــة  ــدرة المكانيـ ــثالث   القـ ــا الـ ــدوير  (بمكوناتهـ ــاني، والتـ اإلدراك المكـ

 )1985(الين وبترسون التي اعتمدها ) العقلي، والتصور البصري
حيــث تــم قيــاس تلــك المكونــات عــن طريــق اختبــارين همــا القطــع،    

يـــة بـــين القـــدرة المكانيـــة  وطـــي الـــورق كمـــا فرقـــت الدراســـة الحال 
والتدوير العقلي، على خالف كثير مـن الدراسـات التـي لـم تفصـل،      

وعالقتهـا   المكانيـة كما تناولت الدراسة الحالية العالقة بين القـدرة  
بالتفكير اإلبداعي والتحصيل، وهـذا لـم تتناولـه  معظـم الدراسـات      

  .السابقة
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  : مشكلة الدراسة وأسئلتها

سة مـن خـالل مراجعـة األدب النظـري     تبلورت مشكلة الدرا
الــذي أشــار إلــى أهميــة تطــوير مســتويات التفكيــر فــي الهندســة، 
وأهميـة اكتسـاب الطلبـة للمفــاهيم الهندسـية المختلفـة، وارتبــاط      
مستويات التفكير في الهندسة بالخبرات والتجارب التي يتعـرض  
ــة خــالل مراحــل دراســتهم، إذ تعمــل القــدرة المكانيــة      لهــا الطلب

تعلــم كثيــر مــن المفــاهيم والمهــارات الهندســية، حيــث تعــد  علــى
القــدرة المكانيــة مؤشــرًا علــى تعلمهــا، فهــي تعتمــد علــى إدراك     
األبعاد والمسافات بدقة، وإدراك حجوم المجسـمات ومسـاحات   

  . األشكال وطولها وشكلها

ونظــرًا إلــى األهميــة الكبــرى التــي تحتلهــا القــدرة المكانيــة   
يم األفكــار، وميــدانًا خصــبًا للتــدريب علــى باعتبارهــا مهمــة لتنظــ

أساليب التفكير المتنوعة، ولما كان اإلبداع وتنميته لـدى طلبـة   
تعمـل   اأساسـي  االجامعة وظيفة من وظائف البحث العلمي وهدف

مـن أهـداف تـدريس الهندسـة      امهم االجامعة على تحقيقه وهدف
وبعــد اســتعراض الدراســات الســابقة لــوحظ عــدم وجــود   ،األمــر

اتساق في نتائج هذه الدراسات التـي تناولـت متغيـرات الدراسـة     
الحالية، حيث ان هناك دراسات توصـلت الـى وجـود عالقـة بـين      

 ,Liu(القدرة المكانية والتفكيـر االبـداعي كمـا فـي دراسـة ليـو       

ــة   )2007 ــد ان دراســ ــين نجــ ــي حــ ــين، فــ ) Allen,1999( الــ
 Cho et(ودراسـة تشـو واخـرون    ) 2004(ودراسـة الصـليبي   

al., 2012 (        لــم توجــد عالقــة، وهــذا ينطبــق علــى متغيــري
ــراون      ــي وبــ ــة ويتلــ ــد دراســ ــيل فنجــ ــة والتحصــ ــدرة المكانيــ القــ

)Wheatly & Brown, 1989 ( ودراســــة أربلجــــنج
)Erbilging, 2003 (ودراســـــة ســـــميث)Smith,2009 (

ــاري       ــة الزغـ ــد دراسـ ــين نجـ ــي حـ ــة فـ ــود عالقـ ــى وجـ ــلت الـ توصـ
دافعـًا للبحـث فـي القـدرة      شـكل لم توجد عالقـة، ممـا   ) 1990(

المكانية وعالقتها بالتفكير اإلبداعي والتحصيل لدى طلبة كليـة  
الحجــاوي للهندســة التكنولوجيــة، وذلــك مــن خــالل اإلجابــة عــن   

  :األسئلة التالية 

 ( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   .1

الخـتالف   فـي القـدرة المكانيـة والتفكيراإلبـداعي تبعـاً      )0.05 ≥
هندســــة االلكترونيــــة، (  ، والتخصــــص)ذكــــور، أنــــاث( الجــــنس

هندســة االتصــاالت، هندســة الحاســوب، هندســة القــوى واالالت  
الكهربائيــة، هندســة الــنظم الطبيــة الحيويــة، هندســة المعلوماتيــة 

 ؟)ادارة االنشاء –الطبية الحيوية، الهندسة المدنية 

ــة إحصــائياً    . 2 ــه دال ــة    هــل توجــد عالقــة ارتباطي عنــد مســتوى الدالل
)≤ 0.05(    بين القدرة المكانية والتفكير اإلبداعي لـدى طلبـة

 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية؟

 ≥(هل توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصـائيًا عنـد مسـتوى الداللـة     . 3

بين القدرة المكانية والتحصيل لدى طلبـة كليـة الحجـاوي      )0.05
  للهندسة التكنولوجية؟

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة التفكيــر        :ة الدراســةأهميــ
من أهم العوامل التي تؤدي إلى إحـداث كثيـر    دعاإلبداعي، حيث ُي

من االكتشافات والنتاجات األصيلة، والتي تسهم فـي تطـوير الفـرد    
والمجتمع؛ إذ تسعى المؤسسات التربوية من خالل خطط التطوير 

وتبــرز أهميــة  اعي لــدى طلبتهــا،التربــوي إلــى تنميــة التفكيــر اإلبــد  
مــن الناحيــة النظريــة، تــأتي هــذه الدراســة فــي   :الدراســة بمــا يلــي 

ســياق الجهــود المبذولــة لتطــوير مهــارات التفكيــر اإلبــداعي وإثــراء 
المكتبة العربية واألدب النظـري المتعلـق بالقـدرة المكانيـة كأسـاس      

قــدرة للتفكيــر اإلبــداعي، مــن خــالل تســليط الضــوء علــى أهميــة ال     
مــن الناحيــة العمليــة، تســاعد ، وللتفكيــر اإلبــداعي االمكانيــة أساًســ

هذه الدراسة علـى لفـت نظـر المعنيـين إلجـراء تعـديالت فـي البيئـة         
التدريســية، ومحتــوى واســتراتيجيات التــدريس بحيــث تســهم فــي      
ــة ألهميتهــا فــي تطــوير التفكيــر       تنميــة القــدرة المكانيــة لــدى الطلب

  .تحصيلهم األكاديمي اإلبداعي لديهم وتحسين
، حجم العينةبيتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة  :حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة على طلبة كلية الحجاوي للهندسة  إذ
اقتصرت هذه : الحدود الزمانية، والتكنولوجية في جامعة اليرموك

الدراسة على البيانات التي تم جمعها من طلبة كلية الحجاوي 
جية في جامعة اليرموك للفصل الدراسي األول للهندسة التكنولو
تتحدد  :حدود أدوات الدراسة، و2012/2013للعام الدراسي 

نتائج الدراسة بطبيعة األدوات المستخدمة فيها من حيث صدقها 
  .وثباتها 

  : )Operational Definitions(التعريفات اإلجرائية 

عقليـة التـي   هـي العمليـات ال    Spatial Ability :القـدرة المكانيـة  
يستخدمها الفـرد فـي حـل المشـكالت التـي تتطلـب إدراكـًا لألشـياء         
ودورانها وتصورها، وتقاس القدرة المكانية بالدرجـة التـي يحصـل    

 – Paper Folding – test(عليها الطلبة في اختبار طي الورق 

Vz- 2 (   مـن إعـداد)Dual N - Back (    واختبـار القطـع لقيـاس
ــد    ــن إعــ ــة مــ ــدرة المكانيــ ــان  القــ ــتس وهرزمــ  &Titus(اد  تيــ

Horsman, 2006.(  

وهــي االســتعدادات    :Creative Thinkingلتفكيــر اإلبــداعي  ا
ــة       ــرات البيئ ــة التــي تتفاعــل مــع متغي ــة والخصــائص اإلنفعالي المعرفي
لتعطــي نتاجــًا غيــر عــادي، ويقــاس اإلبــداع بالدرجــة التــي يحصــل    

للتفكيـر  ) أ(اللفظي) Torrance(عليها الطلبة في اختبار تورانس 
  .1983اإلبداعي والذي قننه الشنطي عام 
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ــيل  ــن األداء أو   :Achievementالتحصــ ــدد مــ ــتوى محــ مســ
الكفاءة في العمل الجامعي، ويقاس في هذه الدراسة عن طريـق  
ــذاتي        ــر الـ ــق التقريـ ــن طريـ ــك عـ ــة وذلـ ــي للطلبـ ــدل التراكمـ المعـ

  .للطالب
  الطريقة واإلجراءات

سـة مـن جميـع طلبـة كليـة      تكـون مجتمـع الدرا   :مجتمع الدراسة
فـــي جامعـــة اليرمـــوك للفصـــل  التكنولوجيـــةالحجـــاوي للهندســـة 

) 3273(، والبـــالغ عـــددهم 2012/2013األول للعـــام الدراســـي 
ــًا وطالبــة، حيــث بلــغ عــدد الــذكور    ، وعــدد اإلنــاث  )1811(طالب

ــة،  ( تخصصــات) 7(، مــوزعين علــى  )1462( هندســة االلكتروني
، هندســـة القـــوى واالالت هندســـة االتصـــاالت، هندسةالحاســـوب

الكهربائيــة، هندســة الــنظم الطبيــة الحيويــة، هندســة المعلوماتيــة 
  ؟)ادارة االنشاء –الطبية الحيوية، الهندسة المدنية 

طالبًا وطالبة، ) 400(تكونت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة
 ،)172(، وعدد اإلناث )228(حيث بلغ عدد الطلبة الذكور

صات تم اختيارها بالطريقة العشوائية موزعين على سبع تخص
من أفراد مجتمع %) 12(شكلت ما نسبته حيث العنقودية، 

  .الدراسة الكلي

ُأسـتخدم المـنهج الوصـفي االرتبـاطي لتنفيـذ       :منهجية الدراسـة 
وجمــــع المعلومــــات والبيانــــات المتعلقــــة بمتغيــــرات  الدراســــة، 

واقـع   والذي يتناسب مع طبيعتها وذلك من خالل رصد وتحليل
المكانيـة والتفكيـر    القـدرة المشكلة البحثيـة باسـتخدام اختبـارات    

  .اإلبداعي
لتحقيــق أهـداف الدراســة تـم اســتخدام ثالثــة    :أدوات الدراسـة 

لقياس مكونات القدرة المكانيـة الـثالث    منها نااختبار ت،اختبارا
اختبـار طـي الـورق لقيـاس     ، هـي  من وجهـة نظـر لـين وباترسـون    

اختبــــار القطــــع لقيــــاس والتصــــور البصــــري، اإلدراك المكــــاني و
اختبــار تــورانس اللفظــي  و  ،التــدوير العقلــي والتصــور البصــري 

للكشــف عـــن مســـتوى التفكيـــر اإلبــداعي لـــدى أفـــراد عينـــة   ) أ(
  .الدراسة

  :وهما اختبارا القدرة المكانية:أوال

 :Paper folding test-vz-2-brace اختبار طي الـورق 
ؤاًال يتكون كل سؤال من ورقة يتم س) 20(يتكون االختبار من 

طيها بشـكل يختلـف عـن السـؤال الـذي يليـه، ويتكـون االختبـار         
أسـئلة يـتم اإلجابـة علـى     ) 10(من جزأين، كل جزء يتكـون مـن   

دقائق وتم التحقق من صدق االختبـار عـن   ) 3(كل جزء خالل 
علــى مجموعــة مــن    هبعرضــ طريــق اســتخراج صــدق المحتــوى   

ــة التــدريس ال   ــالغ   أعضــاء هيئ ــرة والب متخصصــين مــن ذوي الخب

محكمين، حيث طلـب مـنهم إبـداء الـرأي فـي فقـرات       ) 10(عددهم 
االختبار، وقد تم األخذ بمالحظات المحكمين المشـار إليهـا، وتـم    

 محكــا إلبقــاء الفقــرة  المحكمــينمــن %) 80( ةنســبب إتفــاق اعتمــاد
األخــذ بالمالحظــات التــي أبــدوها، والتــي تمثلــت فــي إعــادة       تــم و

يق االختبــار؛ ليســهل التعامــل معــه، ولــم يــتم حــذف أو إضــافة  تنســ
 بتطبيقـه  الختبـار  اأي فقرة للمقياس، كما تم استخراج صدق بنـاء  

) 30(علــى عينــة اســتطالعية مــن خــارج عينــة الدراســة تكونــت مــن 
تحليل فقرات االختبار، وحساب معامـل تمييـز كـل    وطالبًا وطالبة، 

امالت االرتبـاط بـين الفقـرات    فقرة مـن الفقـرات،  وقـد تراوحـت معـ     
والدرجــة الكليــة  الــذي تنتمــي إليــه الختبــار طــي الــورق مــا بــين         

كما تم التحقق من  الصدق التالزمـي عـن طريـق    ، )0.36-0.72(
ــار       ــار طــي الــورق واختب ــين اختب حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون ب

ــة   ارتباطيــهالقطــع حيــث أظهــرت النتــائج وجــود عالقــة     ايجابيــة دال
ممــا يشــير إلــى وجــود   ) 0.54(ذ بلــغ معامــل االرتبــاط  إحصــائيا إ

اســتخراج معامــل  تــم صــدق تالزمــي، وللتحقــق مــن ثبــات االختبــار 
الثبـــــات لـــــالداة ككـــــل باســـــتخدام معادلـــــة كرونبـــــاخ الفـــــا حيـــــث   

، وثبات االختبار بطريقة االختبار واعادة االختبار حيث )0.84(بلغ
  ) .0.86(بلغ 

بــار طــي الــورق بصــورته تكــون اختتصــحيح اختبــار طــي الــورق 
سؤاًال ويتكون كل سؤال من ورقة يتم طيها ثـم  ) 20(النهائية من 

ثقبهــا فــي مكــان مــا، ويطلــب مــن المفحــوص اإلجابــة عــن الســؤال     
تحــت ) ×(بتصــور مكــان الثقــوب عنــد فــتح الورقــة، ووضــع إشــارة   

وقــد تــم تصــحيح االختبــار بإعطــاء عالمــة     رمــز الشــكل الصــحيح، 
يحة، وصــفر لكــل إجابــة خاطئــة، وبمــا أن   واحــدة لكــل إجابــة صــح  

، فإن الدرجـة الكليـة لالختبـار هـي     سؤاًال) 20(االختبار يتكون من 
وهــي أعلــى درجــة يمكــن   ) 20 – 0( تتــراوح بــين درجــة، ) 20(

  .المفحوصأن يحصل عليها

د هـذا االختبـار مـن قبـل     أعـ : )Cutting Test( اختبـار القطـع  
ويتكــون  ،)Titus & Horsman, 2006(تيــتس وهورزمــان  

سؤاًال، يتضمن كل سؤال شكًال هندسيًا ثالثـي  ) 15(االختبار من 
األبعاد يليه خمسة أشكال هندسـية مسـتوية تمثـل إحـداهما شـكل      
السـطح الخـارجي النـاتج عـن قطـع الشـكل ثالثـي األبعـاد، ويتطلـب          
اإلجابــة عــن األســئلة تصــور شــكل الســطح النــاتج، وتــدوير الشــكل 

، دقــائق) 8(اســب، ويتكــون زمــن االختبــار مــن  ذهنيــا بالشــكل المن
للتحقق من صدق المحتوى لالختبار تم عرضه على مجموعـة مـن   
ــالغ     ــرة، والبـ ــين مـــن ذوي الخبـ ــة التـــدريس المتخصصـ ــاء هيئـ أعضـ

مـن  %) 80( ةنسـب  اتفـاق  تـم اعتمـاد  قـد  محكمًا، و) 10(عددهم 
ــين ــم     المحكمـ ــرة وتـ ــاء الفقـ ــا البقـ ــي   محكـ ــات التـ ــذ بالمالحظـ األخـ

أبدوها، والتي تمثلت فـي إعـادة تنسـيق االختبـار؛ ليسـهل التعامـل       
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كمـــا تـــم ، معـــه، ولـــم يـــتم حـــذف أو إضـــافة أي فقـــرة لالختبـــار 
علـى عينـة اسـتطالعية     بتطبيقـه  الختبـار  ااستخراج صـدق بنـاء   

طالبـا وطالبـة، حيـث    ) 30(من خارج عينة الدراسة، تكونت من 
الختبـار وحسـاب معامـل تمييـز كـل فقـرة مـن        تم تحليل فقرات ا

الفقرات، وقد تراوحت معامالت االرتباط بـين الفقـرات والدرجـة    
تم التحقق  كما، )0.71-0.37(الكلية الذي تنتمي إليه ما بين 

من الصدق التالزمي عن طريق حسـاب معامـل ارتبـاط بيرسـون     
ت حيث أظهركم ذكر آنفا بين اختبار طي الورق واختبار القطع 

ارتباطيـــه ايجابيـــة دالـــة إحصـــائيا إذ بلـــغ  عالقـــةالنتـــائج وجـــود 
 تالزمـي الصـدق  تـوفر ال مما يشير إلـى  ) 0.54(معامل االرتباط 
ــا ، وللتحقـــق مـــن ثبـــات االختبـــار تـــم اســـتخراج   لالختبـــارين معـ

معامل الثبات لالداة ككـل باسـتخدام معادلـة كرونبـاخ الفـا حيـث       
االختبـار واعـادة االختبـار    ، وثبات االختبـار بطريقـة   )0.87( بلغ

  ) .0.79(حيث بلغ 

تكـون اختبـار القطـع بصـورته النهائيـة       :تصحيح اختبار القطـع 
ســؤاًال، يتكــون كــل ســؤال مــن شــكل هندســي ثالثــي   ) 15(مــن 

أشـكال هندسـية    خمسـة األبعاد يقع على يمين المستطيل، يليـه  
مستوية، يمثل أحدهما شكل السطح الخارجي النـاتج عـن قطـع    

ثالثـــي األبعـــاد ويطلـــب مـــن المفحـــوص تصـــور الشـــكل   الشـــكل
الناتج، وتدوير الشكل ذهنيـًا باالتجـاه المناسـب، ثـم النظـر إلـى       

تحـت رمـز الشـكل    ) ×(المقطع الخارجي للشـكل، ووضـع أشـارة    
الصحيح، وقد تم تصحيح االختبـار بإعطـاء عالمـة واحـدة لكـل      
إجابــة صــحيحة وصــفر لكــل إجابــة خاطئــة، وبمــا أن المقيــاس        

 المــدى النظــري للــدرجات هـــو   ســؤاًال، فــإن   ) 15(يتكــون مــن   
    .)15-صفر(

 Torrance Test(اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي : ثانيا

For Creative Thinking(:   ُأســتخدم فــي هــذه الدراســة
للتفكيـــــر اإلبـــــداعي الصـــــورة ) Torrance(اختبـــــار تـــــورانس 

، )1983(نطي المطور للبيئة األردنية مـن قبـل الشـ   ) أ(اللفظية 
ويتكــون االختبــار مــن ســبع اختبــارات أوصــى تــورانس بحــذف        
االختبار السادس منها وذلك بسبب انخفاض معامل الثبات لهذا 
ــثالث       ــارات الرئيســية ال ــارات المه ــار، وتقــيس هــذه االختب االختب

وتتضـمن تعليمـات تطبيـق    ، األصـالة والمرونـة  والطالقـة  : وهي 
ــائق لإلج    ــار تخصــيص ســبع دق ــار مــن     االختب ــى كــل اختب ابــة عل

االختبـــــارات الفرعيـــــة الســـــبعة، باإلضـــــافة إلـــــى الـــــزمن الـــــالزم  
االختبــار :وهــذه االختبــارات هــيللتعليمــات واإلرشــادات المرفقة،

ــئلة،  : األول ــه األسـ ــاني وتوجيـ ــار الثـ ــباب،  : االختبـ ــين األسـ تخمـ
ــار الثالــث و ــائج : االختب تحســين : الرابــع االختبــار، وتخمــين النت

 االســـــتعماالت غيـــــر الشـــــائعة،: ختبـــــار الخـــــامساالواإلنتـــــاج، 

تم التحقق من صدق االختبـار  وقد . افترض أن: االختبار السابعو
تــم عرضــه علــى مجموعــة مــن    حيــث صــدق المحتــوى  :مــن خــالل 

أعضـــاء هيئـــة التـــدريس المتخصصـــين مـــن ذوي الخبـــرة والبـــالغ       
مــن  %)80( ةنســب اتفــاق، وجــرى اعتمــاد مــينمحك )10(عــددهم 

، ولم يتم حذف أو إضـافة أي فقـرة    حكا لقبول الفقرةم المحكمين
ج معـامالت  ااستخربر لالختبا صدق البناء ، وتم استخراجلالختبار

ارتباط فقرات االختبار مع الدرجة الكلية على عينة اسـتطالعية مـن   
حيــث تــم  طالبــًا وطالبــة، )30(خــارج عينــة الدراســة، وتكونــت مــن  

ــل    ــاب معامـ ــار وحسـ ــرات االختبـ ــل فقـ ــن     تحليـ ــرة مـ ــل فقـ ــز كـ تمييـ
ــرات،  ــاط كــل فقــرة     أيالفق ــة مــن جهــة،    بمعامــل ارتب الدرجــة الكلي
ي تنتمي إليه، وبين كل بعد والدرجة الكلية مـن  ذالبعد الوبدرجة 

يتضـمن كـل بعـد    وثـالث أبعـاد    مـن  يتكون االختبارإذ جهة أخرى، 
ســتة اختبــارات، وقــد تراوحــت معــامالت ارتبــاط الفقــرات مــع األداة  

وفــــي ) 0.88 -0.79(وفــــي المرونــــة  )0.90-0.75( قــــةفـــي الطال 
ــالة  ــع البعـــد )0.77 -0.45(االصـ ــة  ، ومـ ــي الطالقـ  )0.90-0.67( فـ

ويمثــل  )0.77-0.43(وفــي االصــالة  )0.90 -0.74(ة نــوفــي المرو
  .مصفوفة االرتباط بين أبعاد االختبار والدرجة الكلية) 1(الجدول
  ها والدرجة الكليةمعامالت االرتباط بين األبعاد ببعض: 1جدول 

 الكلي أصالة مرونة  طالقة 

    1 طالقة

   1 (**)932. مرونة

   1 (**)987. (**)898. أصالة

 1 (**)976. (**)991. (**)970. الكلي
  

 ).0.01(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  **

استخراج معامالت الثبات جرى ، االختبارللتحقق من ثبات و
  :بطريقتين

إذ  ، )Chronbach Alpha(نبـاخ الفـا  وكراق الـداخلي  ثبات االتسـ 
 طالبـاً ) 30(مكونـة مـن    تم تطبيق االختبـار علـى عينـة اسـتطالعية    

مـن خـارج    التكنولوجيـة وطالبة مـن طلبـة كليـة الحجـاوي للهندسـة      
وإعـــادة االختبـــار  –االختبـــار( االســـتقرار طريقـــة؛ وعينـــة الدراســـة
Test-Re-test ( ستطالعية االعينة الى عل االختبارحيث تم تطبيق

) 2( والجـدول  ، ؛وعلى مرحلتين، بفارق زمني مدتـه شـهرًا واحـداً   
يبين معامالت ثبـات االتسـاق الـداخلي وثبـات االسـتقرار للمهـارات       

  .الفرعية واالختبار الكلي
ــ معــــامالت ثبــــات التجــــانس الــــداخلي واالســــتقرار للطالقــــة    :2 دولجــ

  واألصالة والمرونة واالختبار الكلي

  قياسالم
 التجانس الداخلي

 )كرونباخ ألفا( 

 االستقرار

  واعادةاالختبار –االختبار
  0.89 0.87 الطالقة
  0.86 0.83 المرونة
  0.90 0.77 األصالة
  0.89 0.93 الكلي
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ورقة من أوراق االختبـار مـن قبـل     )30(تصحيح كما جرى
علــى نحــو منفصــل،   مــن أصــحاب االختصــاص  مصــححين اثنــين

بنـاء علـى   و )0.85(التصـحيح، إذ بلـغ    ثبـات  وتم حساب معامل
) أ(لصـورة اللفظيـة   ان اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي ذلك، فإ

مما يبـرر إمكانيـة    ؛يتوفر له دالالت صدق وثبات عالية ومناسبة
  . استخدامه ألغراض هذه الدراسة

تـــم اعتمـــاد  :تصـــحيح اختبـــار تـــورانس للتفكيـــر اإلبـــداعي
تــورانس للتفكيــر اإلبــداعي الصــورة     الختبــارمعــايير التصــحيح  

ــة  ــنطي  ) أ(اللفظيـ ــي الشـ ــواردة فـ ــى  )1983(الـ ــول علـ ، وللحصـ
الطالقــة، المرونــة، (الــدرجات الفرعيــة ألبعــاد التفكيــر اإلبــداعي   

حيـث   الطالقـة : صححت االستجابات على النحـو اآلتـي  ) األصالة
تـــم حســـاب الدرجـــة الكليـــة للطالقـــة مـــن خـــالل جمـــع عالمـــات   

حيث يعطى  المرونة ،لبعد الطالقة تبارات السالمفحوص لالخت
وتحسب العالمة الكلية للمرونـة   ،درجة واحدة لكل فئة استجابة

لبعـــد  تمـــن خـــالل مجمـــوع عالمـــات الطالـــب لالختبـــارات الســـ  
 ثالثـة تمتـد عالمـات كـل اسـتجابة بـين صـفر و       األصـالة  ،المرونة

بحيــــث يســــجل لالســــتجابات التــــي تزيــــد  ) 0،1،2،3(درجــــات 
ــي      %)9(ا عــنتكرارهــ عالمــة صــفر، بينمــا تأخــذ االســتجابة الت

لــدى أفــراد العينــة ككــل  ) %9(إلــى %)6(يتــراوح تكرارهــا مــن 
%) 2(عالمة واحدة، أما االستجابات التي يتراوح تكرارهـا مـن   

يسجل لها عالمتـان، أمـا االسـتجابات األقـل      %)6(إلى أقل من 
تحسـب  فتسجل لها ثالث عالمات، و% 2تكرارًا بحيث تقل عن 

العالمــــة الكليــــة لألصــــالة مــــن خــــالل جمــــع العالمــــات الفرعيــــة   
ــت،   ــارات الســـ ــب المئويـــــة     لالختبـــ ــر النســـ ــذا ويجـــــب حصـــ هـــ

ــتجابلال ــدء    اباتسـ ــل البـ ــة قبـ ــة الدراسـ ــمن أداء عينـ ــي  ضـ الفعلـ
إلعطاء أوزان هذه االستجابات، وعلى ذلك يكون لكل مفحـوص  

لة، درجــة فــي الطالقــة، وأخــرى فــي المرونــة، وثالثــة فــي األصــا    
  .على النموذج المعد لذلك ويتم تفريغ الدرجات

الشـعب التـي تكونـت     جمـع البيانـات مـن   تـم   :إجراءات الدراسة
تــم بيــان الهــدف مــن الدراســة للطلبــة، وبيــان       إذ ، منهــا العينــة 

الدراســـــة،  تاوالمعلومــــات الكافيـــــة لطريقـــــة اإلجابـــــة علـــــى أد 
لــن  ن المعلومــات التــي ســوف يــتم الحصــول عليهــا أوإعالمهــم بــ

، تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط وستعامل بسرية تامة

ــتغرق زمـــن     ــار واسـ ــةعن االختبـ ــة علـــى اإلجابـ ــع الطلبـ ووافـــق جميـ
وتــدقيقها اســتجابات المفحوصــين جمــع التوزيــع ســاعة وربــع، وتــم 

 . والتأكد من صالحيتها ألغراض التحليل اإلحصائي

مستقلة والتابعـة  تضمنت الدراسة المتغيرات ال :متغيرات الدراسة
  :اآلتية

وله : الجنس.1 :التصنيفية المستقلة التالية وهيالمتغيرات  :أوال
هندسة (وله سبع فئات : التخصص.2، )إناث ذكور،(فئتان 

االلكترونيات، هندسة االتصاالت، هندسة الحاسوب، هندسة 
القوى واآلالت الكهربائية، هندسة النظم الطبية الحيوية، هندسة 

  ).إدارة اإلنشاء–ية الطبية الحيوية، الهندسة المدنيةالمعلومات

 التحصيل.2 اإلبداعي التفكير.1 :المتغيرات التابعة وتشمل :ثانيا
  .القدرة المكانية.3

ــة عــن الســؤال األول  :اإلحصــائية ةالمعالجــ تــم اســتخراج   لإلجاب
المعياريـــة للقـــدرة المكانيـــة   المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات   

متغيـــري الجـــنس والتخصـــص، ولبيـــان   حســـبداعي والتفكيـــر اإلبـــ
دالالت الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسـابية تـم اسـتخدام    

تـم   الثـاني والثالـث   ينلإلجابة عن السـؤال و .تحليل التباين المتعدد
ــر        ــة والتفكي ــدرة المكاني ــين الق ــاط بيرســون ب اســتخراج معامــل ارتب

  .على التوالي بين القدرة المكانية والتحصيل و ،اإلبداعي

توجـد  هـل  ": النتـائج المتعلقـة بالسـؤال األول    :نتائج الدراسـة 
 فـي   ) ≤ 0.05(عنـد مسـتوى الداللـة     إحصائيةفروق ذات داللة 

ــر   ــة والتفكيـــ ــدرة المكانيـــ ــداعيالقـــ ــنس   اإلبـــ ــتالف الجـــ ــا الخـــ تبعـــ
  "؟والتخصص

لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية   
لقــدرة المكانيــة والتفكيــر اإلبــداعي حســب  ل ياريــةواالنحرافــات المع

  .يوضح ذلك )3( ، والجدولمتغيري الجنس والتخصص

  .والتخصصس متغيري الجنللقدرة المكانية والتفكير اإلبداعي ل المعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات :3 جدول
 قدرة مكانية كلي القطعاختبار اختبار طي الورقتفكير ابداعي كلي اصالة مرونة طالقة   

س
جن

ال
 

 20.07 6.77 13.31 79.90 12.00 24.85 43.07 س ذكر

 6.317 2.802 3.974 26.700 5.956 9.214 12.701 ع

 21.68 7.53 14.14 82.63 12.81 25.47 44.40 س انثى

 5.818 2.907 3.438 26.377 7.169 9.412 10.897 ع

ص
خص

 19.94 6.62 13.32 79.81 12.11 25.26 42.62 س هندسة االلكترونياتالت

 5.447 2.609 3.389 23.178 4.725 7.944 11.334 ع
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 قدرة مكانية كلي القطعاختبار اختبار طي الورقتفكير ابداعي كلي اصالة مرونة طالقة   

 20.45 6.90 13.55 80.03 12.17 24.95 42.95 س هندسة االتصاالت

 5.976 2.777 3.775 25.651 6.545 9.132 11.236 ع

 20.66 7.28 13.38 83.92 12.64 25.53 45.75 س هندسة الحاسوب

 7.074 3.301 4.216 34.191 8.244 12.031 14.843 ع

ــة القــــــوى واآلالت هندســــ
 الكهربية

 20.77 7.11 13.66 81.76 12.35 25.14 44.27 س

 6.185 2.909 3.703 26.073 6.191 8.848 12.229 ع

ــة ــنظم الطبيــــ ــة الــــ هندســــ
 الحيوية

 24.08 8.77 15.31 68.96 10.31 21.27 37.38 س

 6.705 3.241 3.597 29.098 8.389 10.371 11.669 ع

هندسة المعلوماتية الطبية
 الحيوية

 19.89 6.64 13.25 85.18 13.25 26.29 45.64 س

 6.106 2.571 4.079 23.580 5.393 8.317 11.140 ع

ــة   ــة المدنيـ إدارة -الهندسـ
  اإلنشاء

 21.16 7.11 14.05 84.89 13.42 26.53 44.95 س

 5.243 2.334 3.579 21.112 5.759 7.921 8.868 ع

  االنحراف المعياري=المتوسط الحسابي    ع= س
تباينـــًا ظاهريـــًا فـــي المتوســـطات الحســـابية ) 3( يبـــين الجـــدول

ــة   ــات المعياريـ ــداعي   واالنحرافـ ــر اإلبـ ــة والتفكيـ ــدرة المكانيـ ــبب للقـ بسـ
  ولبيان داللة ، متغيري الجنس والتخصصاختالف فئات 

ية بــين المتوســطات الحســابية تــم اســتخدام تحليــل    الفــروق اإلحصــائ 
وتحليــل ) 4(جــدول  الفرعيــة التبــاين الثنــائي المتعــدد علــى المجــاالت

والتفكيــر  الكليــة التبــاين الثنــائي المتعــدد للدرجــة الكليــة للقــدرة المكانيــة  
  ).5(جدول  الدرجة الكلية اإلبداعي

  القدرة المكانية والتفكير اإلبداعي والتخصص على مجاالت الجنس ألثرالثنائي المتعدد  تحليل التباين :4جدول 
 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المجاالت مصدر التباين

 الجنس

 032. = هوتلنج

 034. = ح

 247. 1.343 190.810 1 190.810 طالقة

 482. 494. 43.070 1 43.070  مرونة

 199. 1.652 70.200 1 70.200  اصالة

 023. 5.222 73.713 1 73.713 اختبار طي الورق

 012. 6.401 51.456 1 51.456 اختبار القطع

  التخصص
 901. = ويلكس

 096. = ح

 085. 1.868 265.486 6 1592.913 طالقة

 431. 991. 86.364 6 518.183 مرونة

 612. 747. 31.717 6 190.299  اصالة

 394. 1.047 14.782 6 88.689 الورق اختبار طي

 069. 1.970 15.840 6 95.040 اختبار القطع

   142.127 389 55287.299 طالقة  الخطأ

   87.142 389 33898.410 مرونة

   42.485 389 16526.708 اصالة

   14.116 389 5491.185 اختبار طي الورق

   8.039 389 3127.129 اختبار القطع

    396 57054.630 طالقة  يالكل

    396 34452.766 مرونة

    396 16782.030 اصالة

    396 5655.083 اختبار طي الورق

    396 3276.363 اختبار القطع

 
وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية     ) 4(يتبين من الجـدول  

) ≤ 0.05(   اختبـاري طـي   فـي   ولصـالح اإلنـاث   لجـنس لتعـزى
  بينما لم تظهر أية فروق دالة إحصائيًالقطع، واختبار االورق 

 
 

 
ــداعي فـــي  ــر االبـ ــارات التفكيـ ــة  دم عـــو .مهـ ــود فـــروق ذات داللـ وجـ

القدرة  أي من مجاالت فيلتخصص لتعزى ) ≤ 0.05(إحصائية 
  .المكانية أو مهارات التفكير اإلبداعي
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  كلية للقدرة المكانية والتفكير اإلبداعيدرجة الال الجنس والتخصص على ألثرالثنائي المتعدد  تحليل التباين :5 جدول
 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المجاالت مصدر التباين

 الجنس

 032.=،ح982.=هوتلنج

 282. 1.163 816.415 1 816.415 كلي إبداعيتفكير 

 010. 6.642 245.569 1 245.569 قدرة مكانية كلي

  التخصص
 063.=، ح950.=ويلكس

 243. 1.328 932.495 6 5594.968 كلي إبداعيتفكير 

 153. 1.574 58.179 6 349.075 قدرة مكانية كلي

   702.003 392 275185.223 كلي إبداعيتفكير   الخطأ

   36.971 392 14492.525 قدرة مكانية كلي

    399 281510.278 كلي إبداعيتفكير  الكلي

    399 15093.378 ة مكانية كليقدر
  

وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية     ) 5(يتبين من الجـدول  
) ≤ 0.05( الدرجـة الكليـة للقـدرة المكانيـة    فـي   لجـنس لتعزى .

وجاءت الفـروق لصـالح اإلنـاث، بينمـا لـم تظهـر أيـة فـروق دالـة          
 .تعــزى للجــنس  اإلبــداعيتفكيــر إحصــائيا فــي الدرجــة الكليــة لل  

تعــزى  ) ≤ 0.05(لــة إحصــائية اروق ذات دوجــود فــعــدم و
  .لقدرة المكانية والتفكير اإلبداعيا فيلتخصص ل

كــان  اإلبــداعين اختبــار التفكيــر أيمكــن تفســير النتيجــة بــو
جاذبية من اختبار القدرة المكانية بالنسـبة للطلبـة مـن كـال      أكثر

ممتعة، بينمـا اختبـار    وأسئلةيحتويه من رسومات بما الجنسين 
بامتحانـات   أشـبه  ألنـه  ؛المكانية كان اقـل جاذبيـة للـذكور    القدرة

قـــل انجـــذابا لـــه، علـــى خـــالف أممـــا جعلهـــم  ،الرســـم الهندســـي
جدية في تناولهن الختبار القدرة المكانيـة   أكثرفقد كن  اإلناث،

حساسـيتهن العاليـة اتجـاه     إلـى ويعود ذلـك   ،فقراته عن واإلجابة
ههن نحـــو الرياضـــيات النظـــرة الثقافيـــة الســـلبية للمجتمـــع اتجـــا 

 ،والفيزياء، فحـاولن زيـادة التركيـز علـى المهمـة واثبـات عكسـها       
نحـو الرياضـيات    اإلنـاث وهذا يعكس ارتفاع مفهـوم الـذات لـدى    

فقد لوحظ أثناء جمع البيانات بان عنـد اإلنـاث تحـٍد    والفيزياء، 
كبيــر خصوصــًا بعــد أن قــال أحــد أســاتذة الهندســة إن نتيجــة        

ة لصــالح الــذكور، فكــان ردهــن بالتحــدي  الدراســة شــبه محســوم
ــك،   ــهإلثبــــات عكــــس ذلــ ــار   وزوّدنــ ــة االختبــ بريــــدهن بفــــي نهايــ

االلكتروني؛ لمعرفة نتائجهن على االختبـار علـى خـالف الـذكور،     
الحيـاة فـي    أنمـاط اخـتالف   بنـاء علـى  كما يمكن تفسـير النتيجـة   

بــــين  األدوارلــــم يعــــد هنــــاك فــــرق فــــي  ف ،مجتمعاتنــــا العربيــــة
التـي يمارسـها    األدوارولم يعـد هنـاك خصوصـية فـي     الجنسين، 
 .والهوايات بـين الجنسـين   األلعاباندماج  إلى باإلضافةالذكور، 
شــبه موحــدة،  ) ســكيمات(بنــاء بنــى معرفيــة   إلــى أدىكــل ذلــك 

ــار التفكيــر     الوب تعــزى  اإلبــداعيتــالي لــم توجــد فــروق فــي اختب
ــع دراســة الصــ     للجــنس ــة م ليبي ، واتفقــت نتيجــة الدراســة الحالي

ــين متوســطي       ) 2004( ــى عــدم وجــود فــروق ب ــي أشــارت إل الت
  الذكور واإلناث في 

اختبــار التفكيــر اإلبــداعي، كمــا اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع    
التي أشارت إلى عدم وجـود فـروق بـين    ) Liu, 2007(دراسة ليو 

ــار التفكيـــر     ــة الختبـ ــار الطالقـــة والمرونـ الـــذكور واإلنـــاث فـــي اختبـ
نمــا كــان هنــاك فــروق فــي اختبــار األصــالة، اختلفــت        اإلبــداعي، بي

، حيـث أشـارت   )1998(نتيجة الدراسة الحالية مـع دراسـة مهيـوب    
ــة       ــدرة المكانيـ ــي القـ ــين فـ ــين الجنسـ ــروق بـ ــود فـ ــى وجـ ــا إلـ نتائجهـ

كمــا بينــت النتــائج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة  ولصــالح الــذكور، 
فـي   تعـزى للتخصـص   ) ≤ 0.05(مسـتوى الداللـة    عنـد  إحصائية

جميع المجاالت، ويمكن تفسـير ذلـك بعـدم وجـود فـروق بمعـدالت       
معــدل  أنالقبــول فــي كليــة الحجــاوي للهندســة التكنولوجيــة، حيــث 

 أكثرمعدل الثانوية من  ويعتبر، الثانوية العامة للطلبة متقارب جدًا
 أشـارت إليـه  وهذا مـا   ،في التنبؤ بالقدرة المكانية أهميةالمتغيرات 

ن المسـاقات  أكما يمكن تفسـير ذلـك بـ     ،)1990(دراسة الزغاري 
لجميع برامج الهندسة  أساسيةالمتعلقة بالرسم الهندسي هي مواد 

 أنجد ن ،طالع على خطط برامج الهندسةاإلفي الكلية، فمن خالل 
لكليــــة  اإلجباريــــةمــــواد الرســــم الهندســــي تنــــدرج تحــــت المــــواد   

الطلبــة فــي   ن جميــعإتــالي فــ الوب ،الحجــاوي للهندســة التكنولوجيــة 
ــك المســاقات بشــكل متســاو      ــة التخصصــات يدرســون تل ، كمــا كاف

يمكــن تفســـير النتيجـــة بالتجـــانس الكبيـــر فـــي خلفيـــات الطلبـــة فـــي  
المرحلــة الثانويــة، أي مرحلــة مــا قبــل الجامعــة، وبالتــالي ال توجــد  

  . فروق تعزى للتخصص
عالقة ارتباطية ذات  هل توجد: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

بـين القـدرة المكانيـة      ) ≤ 0.05(اللـة إحصـائية عنـد مسـتوى     د
ــة     ــة الحجــــــاوي للهندســــ ــة كليــــ والتفكيــــــر اإلبــــــداعي لــــــدى طلبــــ

   ؟التكنولوجية
تـم اسـتخراج معامـل ارتبـاط بيرسـون       لإلجابة عن هذا السؤال  

اإلبـداعي لـدى طلبـة كليـة الحجـاوي       بين القدرة المكانية والتفكيـر 
  .يوضح ذلك) 6(دول ، والجللهندسة التكنولوجية
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  بين القدرة المكانية والتفكير اإلبداعي لدى طلبة كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجيةللعالقة معامل ارتباط بيرسون  :6جدول 
 تفكير ابداعي كلي اصالة مرونة طالقة  

 **136. **162. **139. *107. معامل االرتباط ر اختبار طي الورق

 006. 001. 005. 033. الداللة اإلحصائية

 400 397 400 400 العدد

  **202. **267. **203. **147. معامل االرتباط ر اختبار القطع
 000. 000. 000. 003. الداللة اإلحصائية

 400 397 400 400 العدد
  

  ).0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  *
  ).0.01(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة **

وجود عالقة إيجابية دالة إحصـائيا بـين   ) 6(من الجدول  يتبين
القــدرة المكانيــة والتفكيــر اإلبــداعي لــدى طلبــة كليــة الحجــاوي    
للهندسة التكنولوجيـة، لكنهـا ضـعيفة وهـذا يـنعكس علـى الداللـة        

ن المتغيـر  مـ العملية إذ أن نسبة التباين الذي يفسره كـل متغيـر   
  .اآلخر قليلة

ة بـــأن الطلبـــة ذوي القـــدرة   ويمكـــن تفســـير هـــذه النتيجـــ   
 المكانيـــة المرتفعـــة، يســـتخدمون اســـتراتيجيات تفكيـــر تباعـــدي 

، وهـــي منهجيـــة  أفضـــل مـــن ذوي القـــدرة المكانيـــة المنخفضـــة    
القــدرة المكانيــة  تعــدحيــث . منظمــة تقــود إلــى نتاجــات إبداعيــة

 في التفكير وطريقة  اأداة وأسلوب

وبالتــالي  فــي التقــاط المعلومــات وفــي صــوغ المشــكالت وحلهــا، 
فالقدرة المكانية تـوفر حلـوًال إبداعيـة خالقـة، بـل تعتبـر القـدرة        
المكانيـــة مـــن القـــدرات العقليـــة التـــي تســـهم فـــي تنميـــة التفكيـــر 

فالشخص الذي يكون لديه مهارات مكانية عالية أكثر . اإلبداعي
قــدرة علــى التفكيــر اإلبــداعي والعكــس بــالعكس، فالعالقــة بــين        

واتفقـت نتـائج   ، فكير اإلبداعي عالقـة طرديـة  القدرة المكانية والت
ــو     ــة مــع دراســة لي ، حيــث أظهــرت  )Liu,2007(الدراســة الحالي

ــة،       ــة بــين اإلبــداع والقــدرة المكاني نتائجهــا وجــود عالقــة إيجابي
ــين      ــة الـــــ ــع دراســـــ ــة مـــــ ــة الحاليـــــ ــة الدراســـــ ــت نتيجـــــ واختلفـــــ

)Allen,1999( حيث أظهرت نتائجها عدم وجود عالقة كبيرة ،
المكانية واإلبداع، كما اختلفـت مـع دراسـة الصـليبي     بين القدرة 

، حيــث أظهــرت نتائجهــا   )cho,2012(، ودراســة شــو  )2004(
عـــدم وجـــود عالقـــة بـــين متوســـط التفكيـــر اإلبـــداعي ومتوســـط   

  .القدرة المكانية

ويمكن تفسـير انخفـاض الداللـة العمليـة الـى ان المقـاييس       
ســمة المســتخدمة قــد تتضــمن درجــة مــن القصــور فــي قيــاس ال  

المستهدفة وذلك الن السمة تتضمن درجة مـن الغمـوض وعـدم    
توصل الباحثين الى مقـاييس يمكـن الركـون اليهـا تمامـًا وتعتبـر       
المقــاييس المســتخدمة فــي هــذه الدراســة مــن افضــل المقــاييس  

  . التي توصل اليها الباحثون

عالقة ارتباطية ذات  هل توجد :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
بــين القــدرة المكانيــة  ) ≤ 0.05(إحصــائية عنــد مســتوى داللــة 

ــي ــيل الدراســـ ــة    والتحصـــ ــاوي للهندســـ ــة الحجـــ ــة كليـــ لـــــدى طلبـــ
  ؟التكنولوجية

لإلجابة عن هذا السؤال  تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بـين  
  القدرة المكانية والتحصيل لدى

يوضـح  ) 7(طلبة كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، والجدول  
  .ذلك

بين القدرة المكانية والتحصيل لدى للعالقة معامل ارتباط بيرسون  :7جدول 
  طلبة كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 التحصيل    

 **181. معامل االرتباط ر اختبار طي الورق

 000. الداللة اإلحصائية

 400 العدد

 **157. معامل االرتباط ر اختبار القطع

 002. الداللة اإلحصائية

 400 العدد

  ).0.01(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  **
وجــود عالقــة إيجابيــة دالــة إحصــائيا بــين  ) 7(يتبــين مــن الجــدول 

ــة الحجــاوي للهندســة       ــة كلي ــة والتحصــيل لــدى طلب القــدرة المكاني
التكنولوجية، لكنها ضعيفة وهذا ينعكس على الداللة العمليـة إذ أن  

   .المتغير اآلخر قليلة منه كل متغير نسبة التباين الذي يفسر

يمكـــن تفســـير هـــذه النتيجـــة بـــأن مهـــارات القـــدرة المكانيـــة  و
تساعد الطلبة على تنمية عقولهم واستخدام الخيال أثناء تفكيرهم 

المـــواد الدراســـية وتحليلهـــا والتفكيـــر فيهـــا، فالقـــدرة المكانـــة فـــي 
علـــى  تســـاعد الطلبـــة علـــى زيـــادة مهـــاراتهم األدائيـــة، وتســـاعدهم 

إيجاد حلول مختلفة لالستراتجيات المعقدة، وتقبل المشاكل التـي  
تــواجههم أثنــاء الدراســة والعمــل علــى إيجــاد الحــل المناســب لهــا؛  
ممـــا يســـاعدهم علـــى فهـــم المـــادة الدراســـية بشـــكل جيـــد، وعنـــد 
مـــواجهتهم للمشـــكالت فهـــم قـــادرون علـــى إيجـــاد حلـــول متعـــددة   

واتفقـت  ، ن التحصيل لديهمللمسالة الواحدة مما يؤدي إلى تحسي
ــراون     ــي وبــــــ ــة ويتلــــــ ــع دراســــــ ــة مــــــ ــة  الحاليــــــ ــائج الدراســــــ نتــــــ

)wheatly&Brown1989( ودراســــــــــــــــــــــــــــة اربلجــــــــــــــــــــــــــــنج ،
)Erbilgin,2003( ودراســة ســميث ،)Smith, 2009( ودراســة ،
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، حيـث أشـارت نتـائج هـذه الدراسـات      )cho et al., 2012(شو 
، صـــيلإلـــى وجـــود عالقـــة إيجابيـــة بـــين القـــدرة المكانيـــة والتح  

ــاري     ــه الزغـ ــائج دراسـ ــع نتـ ــة مـ ــة الحاليـ ــائج الدراسـ واختلفـــت نتـ
، حيث أظهرت نتائجها عدم وجود اثر للقدرة المكانية )1990(

  . في التحصيل
ويمكن تفسـير انخفـاض الداللـة العمليـة الـى ان المقـاييس       
القدرة المكانية  قد تتضمن درجة من عـدم النضـوج فـي قيـاس     

لسمة تتضمن درجة من الغمـوض  السمة المستهدفة وذلك الن ا
وعـدم توصــل البــاحثين الــى مقـاييس يمكــن الركــون اليهــا تمامــًا   

ــوُت ــل      دعـ ــن افضـ ــة مـ ــذه الدراسـ ــي هـ ــتخدمة فـ ــاييس المسـ المقـ
المقـاييس التــي توصــل اليهــا البــاحثون، وقــد تمــت االشــارة الــى  

  .ذلك في مناقشة السؤال الثاني
 :التوصيات

  :م التوصيات اآلتيةبناء على نتائج الدراسة يمكن تقدي 

      ــتراتيجيات ــع اســ ــى تنويــ ــة إلــ ــي الهندســ ــر مدرســ ــت نظــ لفــ
ــة،   –التــدريس بحيــث تحتــوي علــى طــرق مرئيــة     غيــر مرئي

 .وعدم االقتصار على الطرق التقليدية في تقديم المادة

         محاولة إجـراء تعـديالت فـي البيئـة التدريسـية وخاصـة بيئـة
ارات التعلم ومحتوى التدريس، بحيث تسهم فـي تطـوير مهـ   

 .القدرة المكانية لدى الطلبة

        عقــد امتحانــات لتحديــد مســتوى القــدرة المكانيــة للطلبــة
 .المتقدمين لكلية الهندسة

أهمية القدرة  كدؤتضرورة إجراء مزيد من الدراسات التي 
 .المكانية وعالقتها بأنواع التفكير وخاصة التفكير اإلبداعي

  :المراجع

بين تحصيل طلبة السنة  العالقة ).1994.(أبو الرز، جمال 
األولى الجامعية للمفاهيم الفيزيائية والقدرة المكانية 

رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، . البصرية
  . األردن

مكتبة : القاهرة. القدرات العقلية). 1992.(أبو حطب، فؤاد 
  . االنجلو المصرية، مصر

مكتبة . نموعلم نفس ال). 1984.(األشول، عادل عز الدين 
  . االنجلو المصرية، مصر

التعلم من خالل : بصيرة العقل ).1993.(جاليين، بفرلي 
 .التخيل، التخيالت الموجهة للناس من جميع األعمار

خليل يوسف خليل، وشفيق فالح عالونة، معهد : ترجمة

تاريخ نشر (اليونسكو، عمان، األردن / التربية، االنروا
  ).1988الكتاب االصلي 

القدرة المكانية لدى طلبة جامعة ). 2008.(ن، عادل ريا
. القدس المفتوحة في تخصص التربية االبتدائية

،  )2(1المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد، 
115 – 144.  

أهمية القدرة المكانية والميكانيكية ). 1990.(الزغارى، رقية 
اكمية ومعدل الثانوية العامة في التنبؤ بالمعدالت التر
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