
 ط  

 الخالصة

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

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

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

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

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

 .عشر

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

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

 .لها المدرسة

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

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

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

 .السطوح لقياس مستوى التصّور المكاني

 : هيإلجابة على خمسة أسئلةل هذه الدراسةسعت الباحثة من خالل    

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

 ؟ر لدى طالب الصفوف السابع والتاسع والحادي عشالتوجيه المكانيو



 ي  

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

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

 ؟مستوى الصف

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

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

  إلى الجنس؟عشر تعزى

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

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

 ؟إلى مستوى الصف

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

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

 ؟إلى مستوى الصف

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

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

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

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

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

 .وتفّوق الذآور على اإلناث في الصف الحادي عشر

دريس                      ر ت د من األبحاث لتقصي أث     و بناًء على هذه النتائج،  أوصت الباحثة بإجراء المزي



 ك  

ة في آتب الرياضيات                     القد ذه الغاي رة المكانية بشكٍل مباشٍر للطالب في وحدات تخَصص له

 .المدرسية على مستوى القدرة المكانية لديهم وعلى تحصيلهم في الرياضيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


