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 مدرس علم النفس الرتبوي
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استتدف ا احث تتك احعنتتث  تتن مجتتأل وألاتتفي  امية تتفك ءتتل يانيتتد احتتب ف  احن تتفال حتت    فحثتتف  
( 15يد، وحد قيتتذ كحتت  يتتد م تت اك يايتتفذ حايتتفذ احتتب ف  احن تتفال ي تتة  يتتن  احنألحلتتد احنفاة تتد اح تتاف 

(  فحثتد يتد يقمتينفد محتع يتنتة دين يتأل بيتد 70ءقألة، وق  يد يطبيقت   لتع  ياتد اسفستيد ي ةاتد يتن  
(  فحثتد يتن  فحثتف  اح تث اموث احنتفاة  احلاتل اح تاف ل، ةةت  ك استتد 35(  فحثتد، واتفةطد  35 

. و نتل  احادتف    تن و تةك 2016/2017ألاتفي  امية تفك، ءتل احةتفد اح  استل احألسد احفا سل  لع و
( وين يدةسطل ك  ف  احدطبيذ احثة   حلنتنتة دين احدتأل بيتد 0.01ءألق كاث مح ف يف  ا  يمدة   

واحضتتفةطد ءتتل احتتب ف  احن تتفال ح تتفحج يدةستتم ك  تتف  احنتنة تتد احدتأل بيتتد، وينتتيأل  ينتتد يأل تت  ا دتتف 
ا ءتل يانيتد احتب ف   (0.8712احدل ولغ     لع م  ك اسد احألسد احفا ستل ةفمية تفك حت  يت جيأل  بيتأل  ت ت

يتتن  ٪ 87.12احن تتفال،  نتتف ينتتيأل  ينتتد يأل تت  م دتتف محتتع م  ك استتد احألستتد احفا ستتل ةفمية تتفك  لمتتأل 
( وتين يدةستطل 0.01احدثف ن ءل ك  ف  احب ف  احن فال،  نف  ة ت  ءتألق كاث مح تف يف  ات  يمتدة   

ة د احدتأل بيد ءل احب ف  احن فال ءتل احدطبيقتين احقبلتل واحثةت   ح تفحج يدةستم ك  تف  ك  ف  احنتن
(، واحدتتتل يقتتت  ءتتتل احنتتت   احتتتب   ندتتت  يتتتن 1.75احدطبيتتتذ احثةتتت  ، و امتتتثد  متتتر ي تتت  د يقتتت ا  ف  

(، حقبتةث ءف ليتد وألاتفي  امية تفك، ينتف  نتيأل 6: 2013(، واحب  حت ك   ت    بت  اح نيت    1.5-3 
ألسد احفا سل وبألافي  امية فك  ءةفث ءل يانيد احب ف  احن تفال،  نتف ينتيأل  ينتد يأل ت  ا دتف ا  ك اسد اح

(  لتتع م  وألاتتفي  امية تتفك حتت  يتت جيأل  بيتتأل  تت ات ءتتل يانيتتد احتتب ف  احن تتفال،  نتتف 0.8990احدتتل ولغتت   
ب ف  يتتن احدثتتف ن ءتتل ك  تتف  احتت ٪89.90ينتتيأل  ينتتد يأل تت  ا دتتف م ضتتف محتتع م  وألاتتفي  امية تتفك  لمتتأل 

احن تتتفال حلنتنة تتتد احدتأل بيتتتد حلدطبيتتتذ احثةتتت   يقف اتتتد ةتتتفحدطبيذ احقبلتتتل، و تتتل  نيتتتد  بيتتتألة  تتت ات يتتتن 
 احدثف ن احنلمأل وةاسطد وألافي  االية فك.

 : وألافي  امية فك، يانيد احب ف  احن فال،  فحثف  احنألحلد احنفاة د اح اف يد.الكلمات املفتاحية
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ي ةاف  اح ف ف  امسفسيد حعل ءألك ءل احنتدن ، وق  مصثج االسدننف   احدةليد  ة مح 
 دد  ن  أل ذ احدةليد حنف ح  ين ا نيد  بيألة ءل  ويانيد احنةا ك احثنأل د ءل  مذ احنفث احثنأل  

يطة أل احنةا ك احثنأل د، وإسففد وااج ءل احدانيد االقد فك د م  يتدن ،  نف ما  ق  ما ل 
 ءل كح  ش   االسدننف  احنفك .  نليد اسدننف  د ش ا 

  يتنة تتتتتتتتد احقتتتتتتتت  ا  احدتتتتتتتتل يمتتتتتتتتنج ( احتتتتتتتتب ف  ة اتتتتتتتتGardner  1999 :34و ةتتتتتتتتألا 
م    تتتتتتتل احننتتتتتتتت ن  مو م   نتتتتتتت ل يادتتتتتتتتتف  حفتتتتتتتف ي فاتتتتتتتد ءتتتتتتتتل ي تتتتتتتيم جقتتتتتتتتفءل مو  حلنتتتتتتت  

مكنتتتتتأل. ويتدنتتتتت   تتتتتب  احقتتتتت  ا  ءتتتتتل  تتتتت ك يتتتتتن احتتتتتب ف ا  يدننتتتتتل ءتتتتتل: احتتتتتب ف  احلغتتتتتة ، احتتتتتب ف  
قتتتتتتل، احتتتتتتب ف  احن تتتتتتفال، احتتتتتتب ف  احنةستتتتتتيقل، احتتتتتتب ف  اح أل تتتتتتل، احتتتتتتب ف  احأل فاتتتتتتل، احتتتتتتب ف  احناط

 اال دنف ل، احب ف  احن  ل، احب ف  احطبيةل.

( احتتتتب ف  احن تتتتفال  تتتتة احقتتتت  ة  لتتتتع Visser et al.  2006 :489  ةتتتتألاو 
 ندلتتتتت  يمتتتتتدة   تتتتتفحل  واحطيتتتتتف  ينييتتتتت  امانتتتتتفو اح تتتتتغيألة واحعبيتتتتتألة،  نتتتتتف م   تتتتتل يتتتتتن احث تتتتتف 

 ، و بح   ل ين احا فيين واحتألاحين وال بل احنطألا  واحنةنف  ين.ين احب ف  احن فال

( ا  يانيتتتتتتتتتد احتتتتتتتتتب ف  احن تتتتتتتتتفال واحدلعيتتتتتتتتتأل 40: 2007يةاتتتتتتتتتج ياتتتتتتتتتل  بتتتتتتتتت  اح تتتتتتتتتفحذ  
 لتتتتتع مك اك امشتتتتت فث احفا ستتتتتيد   ةنتتتتتل  لتتتتتع يمتتتتتف  ة احطتتتتتن  ءتتتتتل اح تتتتتث اح  استتتتتل احلألاغتتتتتل

ألستتتتتتةيف ، وءتتتتتتل ا م واحيمتتتتتتف   د ءتتتتتتل يلمتتتتتتيأل اح تتتتتتأل  يانيتتتتتتد اك اكفتتتتتتد حلةنتتتتتتذ واح او تتتتتتد واحدتتتتتتلو 
 يدني  ةفحتفكويد احث أل د.  اادفج ينألو ف  ةفح ث اح  اسل

( ا  اح فستتتتتتر الحتتتتتل ك تتتتتل  فءتتتتتتد 25: 1989و ةاتتتتتج ستتتتتة  ي نتتتتتت  وحمتتتتتفد محنتتتتت   
احنتتتتتفال  اح يفييتتتتد، وحقتتتت  يتتتتد استتتتد  د وألاتتتتفي  امية تتتتفك ءتتتتل احة  تتتت  يتتتتن احنتتتتتفال  احدطبيايتتتتد 

 واحنةف تتتتتت   ةستتتتتتيلد يةلينيتتتتتتد ءتتتتتتل احتفيةتتتتتتف  و فصتتتتتتد احفا ستتتتتتيد يافتتتتتتف، مك  متتتتتتد  د احبألاتتتتتتفي 
حدةلتتتتتتتيد احطتتتتتتتن  مستتتتتتت  يتتتتتتتفكة احد تتتتتتتنيد واحألستتتتتتتد احفا ستتتتتتتل ةنمتتتتتتتف  ة اح فستتتتتتتر الحتتتتتتتل،  نتتتتتتتف 
 متتتتد  د  ةستتتتيلد ي تتتتنينيد ءتتتتل احعنيتتتتأل يتتتتن احنتتتتأل ف  واحن سمتتتتف  اح تتتتاف يد، ويةدنتتتت  ءعتتتتألة 
احألستتتتتتتتد ةفح فستتتتتتتتر  لتتتتتتتتع كيتتتتتتتت   تتتتتتتتألق احألستتتتتتتتد احلاتتتتتتتتل واحنقتتتتتتتت  ا  احدقايتتتتتتتتد حل فستتتتتتتتر حد ة تتتتتتتتل 

نةلةيتتتتف  محتتتتع صتتتتة  وصتتتتايد و تتتتدد  ستتتتنفف ةفستتتتد  اد انتتتتةكج حمتتتتفول حلنتتتت ل و طلتتتتذ  لتتتتع اح
  ب  احطأل قد اسد احألسد احد ة أل .
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ويتتن  تتتنث  يتتتفد احثفحتتتك ودتتت     يتتفكة باحألستتتد احفا ستتتلب ةفحنتتت ا ذ احنفاة تتتد اح تتتاف يد 
 وينحظفيتت ، ويافقنتتفي  احنمتتدنألة يتت  احمتتفكة احتت ين  ي  ستتل ويتتة فل احد   تتف  اح تتاف يد
احن دللتتد  تتن واقتت  يتت      تتب  احنتتفكة، ويتتن  تتنث اال تتنت  لتتع  ياتتد يتتن حةحتتف  احطتتن ، 
و ياد ين ادف   ايد فاف  احنفكة حة ك يتن ام تةاد احمتفةقد وتثةم احنت ا ذ اح تاف يد ةن فءظتد 

احاتتف  ويمتدة  ك  تف  حتةح  و تةك اا لتفي ءتل امتر  -اكا ة يي  غنتأل احدةلينيتد  -اح قفليد
أل   امسثف  احعفياد و ا  ام طف  احنف ةد احدل  قت  ءيفتف  فحثتف  احنألحلتد احنفاة تد احطفحثف ، وي

اح تتتتاف يد ءتتتتل يقتتتتأل  احألستتتتد احفا ستتتتل احتتتتع يتتتت ال احنمتتتتدة  حةفيتتتتد احطفحثتتتتف  ةفحنألحلتتتتد احنفاة تتتتد 
 اح اف يد ءل احق  ة احن فايد احننجيد. 

 تتتل  ة تت  ءتتتألق  :متتت اث احدتتفحلءتتل اح احث تتكد ينتتت لد ءتتل اتتة  يتتتف ستتبذ،  ن تتتن صتتيفغ
 تتتتة أل  وتتتتين يدةستتتتطل ك  تتتتف  احدطبيتتتتذ احقبلتتتتل واحدطبيتتتتذ احثةتتتت   ءتتتتل احتتتتب ف  احن تتتتفال حتتتت   

 ؟احنتنة د احدتأل بيد
 :ثــــداف البحــــأه

 -يهدف البحث الحالي إلى ما يلي: 
 مافءد يايفذ ءل يانيد احب ف  احن فال حطفحثف  احنألحلد اح اف يد.-1
ق  د يتنة د ين احدةصيف  واحنقدألحتف  ءتل اتة  احادتف   احدتل  تدد احدةصتل محيفتف يتن ي-2

  نث احث ك.

م تت اك يايتتفذ حدانيتتد احتتب ف  احن تتفال قتت  يتتد احث تتك اح تتفحل يتتن  تتنث يتتف  لتتل يدضتتج م ن
  مدلي  يا  احثفحنة  ءل ال  احنتفث.

 (AutoCAD Program) ادـــــج االتوكـــــبرنام
 وألاتتفي  حلألستتد واحد تتنيد ةنمتتف  ة ة اتت  (25: 1989  ستتة  ي نتت  وحمتتفد محنتت  ةألءتت  

 1982اح فسر    د مانف  احألسةيف  جاف يتد وجنجيتد امةةتفك. يتد يطتة أل  تبا احبألاتفي  ياتب  تفد 
احنةف ت  واحتفيةتف  حدةلتيد مك  مد  د احبألافي   ةسيلد يةلينيد ءتل كدطبيذ حل ةاسر احن  يد، 
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احطتتن  مستت  يتتفكة احد تتنيد واحألستتد احفا ستتل ةنمتتف  ة اح فستتر الحتتل،  نتتف  متتد  د  ةستتيلد 
ي تتنينيد ءتتل احعنيتتأل يتتن احنتتأل ف  واحن سمتتف  اح تتاف يد، ويةدنتت  ءعتتألة احألستتد ةفح فستتر  لتتع 

يد و تتدد كيتت   تتألق احألستتد احلاتتل واحنقتت  ا  احدقايتتد حل فستتر حد ة تتل احنةلةيتتف  محتتع صتتة  وصتتا
   سنفف ةفسد  اد انةكج حمفول حلن ل و طلذ  لع  ب  احطأل قد اسد احألسد احد ة أل .

 (Spatial Intelligenceي )ـــــاء املكانـــــالذك
احلتت  ة  لتتع مك اك وي تتة  احنةتتفحد احن فايتتد ( ة اتت  119: 2010  ءف نتتد احتفستتدةألءتت  ي

  .احنةق ةواح ة  و قد، ويأل ي  االادثف  ءل احألسةيف  واح ة  
احد تتتة  احن تتتفال حاشتتت فث احنمتتتط د واحنتمتتتند وي يلفتتتف ءتتتل قتتت  ة  لتتتل اح: التعريفففإل اائرا فففي

ينتتل ا اتتفءد واح تتبا  استتدادفج احنمتتفقم احننجتتد يتتن احنتمتتنف  جنجيتتد ا ةةتتفكو  اواتتفت ي دللتتد
 واحل  وا سقفو. 

 يايفذ احب ف  احن فال ين م  اك احثفحك. 

يعتتة  يتدنتت   ياتتد احث تتك يتتن  فحثتتف  اح تتث اموث احنتتفاة  احلاتتل اح تتاف ل ةن  ستتد 
 احمي  حتفز  احلايد واف  ةفحنة ألة يي  غنأل ي فءظد اح قفليد.

 تتتدد ياتتتتفوث وألاتتتفي  امية تتتتفك، يتتتن حيتتتتك مي فايتتتف  وألاتتتتفي  امية تتتفك، وينيتتتت ا  وألاتتتتفي  
فك، واحنتفال  احأل يميد السد  اد وألافي  امية فك، وم  اا وألافي  امية فك،  أل قد ينتغيل امية 

جتتتد ياتتتفوث اظأل تتتد  تتتف كاأل حلتتتب ف ا  احندةتتت كة يتتتن حيتتتك اءدألااتتتف  احاظأل تتتد،  وألاتتتفي  امية تتتفك،
امستتتت  احدتتتتل وايتتتت   ليفتتتتف احاظأل تتتتد، ماتتتتةات احتتتتب ف ا  احندةتتتت كة، احن شتتتتألا  اح احتتتتد  لتتتتع احتتتتب ف  

 ل، ويةأل ف احب ف  احن فال  ثقفت حاظأل د احب ف ا  احندة كة.احن فا

 ادــــج األتوكــــبرنامأوال: 
م   اتتفك احة  تت  يتتن  (2، 2008  احن سمتتد احةفيتتد حلدةلتتيد احلاتتل واحدتت   ر احنفاتتليبتتين 

وتتتتألاي  احد تتتتتنيد واحألستتتتتد ةفح فستتتتتر ستتتتةا   فاتتتتت   تتتتتب  احبتتتتتألاي  وتتتتألاي   فيتتتتتد، ينتتتتتل وألاتتتتتفي  احتتتتتت 
 AutoCADاد  مغلر احألسةد واحد فييد، مو  فا  وألاي   فصتد ياتد   ستةيتف يةنف  تد ( احب   

ف محعدألوايد...محخ  .مو  سةيتف يي فاي يد مو  سةيت
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 إمكانيات برنامج األتوكاد: 
يفتتت ا ية تتتفك ( محتتتع م  ا ي فايتتتف  امسفستتتيد حبألاتتتفي  امAutodesk  2006:8ينتتتيأل    

استتتد  اد و  جاف يتتتد امةةتتتفكي   تتت  ا حتتت اجيف  اح   ف ييتتتد و  احدعبيتتتألو  احتتتع احايتتتفد ةنتتتف  لتتتل: ا زاحتتتد
  نتلو  احةنتل يت  احطثقتف و  جاف يتد امةةتفكويةت  ل احعف اتف    نتل وي   ت و  يقفةم ي   ت  احعتف ن

   احاظفد ءل ية   اموايأل يدغيألا ويغييأل  وإك اج  دل
 : مميزات برنامج األتوكاد

( يتتن وتتألاي  AutoCAD  مية تتفك  ( محتع ا  وألاتتفي1: 2009 نتيأل محنتت  حمتتن  نتتي     
يطبيقف  يةنل ين اتنن يطبيقتف  احة ات وز، و دنيت  ةفح قتد ءتل احألستد اافف احألسد احفا سل  لع 

ة ة ة يل ةظد  نف  دني   د ةفحطألق اال ديفك دويقليل ام طف  احاف ند  ن احألس ،يةءيأل احةق و 
واتتتنف  اح قتتتد ءتتتل اح طتتتةو  وتتتتفليل: مي فايتتتد مانتتتف   طتتتةو مةةتتتفك ةتتت اةات ي دللتتتد يتتتن اح طتتتةو

إي فايد مانتف  مةةتفك م تةاث امقتةاذ، مي فايتد مانتف   طتةو و  وامةةفك حمفةحد احد  د ءل  سنفف
إي فايتد   ت  ايتتف  مستفد امةةتفك  تن  أل تذ احاقتأل ةتفح   و  مةةفك ح وا ف يأل   تف  قت   تف ج احألستد

( و طةو االيد اك Initial Lengthام نن ةفحل  ة، مافءد  ي       حإلشف ة محع احطةث اموحل  
 Extensionو ن تتتن ا  يعتتتة  كا   تتتةث جفوتتت  ةغتتتم احاظتتتأل  تتتن ةةتتت  ف  تتتن اقطتتتد احب ا تتتد ) 
 ن تتن و   ن تتن  نتتل  تت ة امتتخ يتتن احألستتةيف  حداليتتب  تت ة يتتةك ن   ليفتتف ءتتل مقتتل وقتت  و فتت و 

يةاتيج  فءتد و  يعبيأل وي غيأل احنقفسف  و نتل مةةتفك ي دللتد و مي فايتد احألستد واحدلتة ن واحدةت  ل
 واحد   ن وسأل د اسدةفكي . امةةفك  لع م  ا  احألسد

ب ال  ةتتتتتت  يتتتتتتتألك AutoCADم  وألاتتتتتتفي  امية تتتتتتفك ب (Middlebrook  2005:10  بتتتتتتين  
وتتتل  تتتة  ثتتتف ة  تتتن ويختتتد يدعفيلتتتد ي تتتد  ةةنليتتتف  احألستتتد  فح فستتتراحألستتتد ةوألاتتتفي  يتتتن وتتتألاي  

 دنيتت  ةتتت  يتتتن  فحنتتت   احةتتتفحد وكحتت  اظتتتألتاف ات  لتتع يمتتتدة واحد تتنيد و ةدبتتتأل يتتتن مكنتتأل احبتتتألاي  اادنتتت
 -يافف:     يني ا    

  تتةءأل وألاتفي  امية تتفك ب: الدقفف AutoCADوامشتت فث  اح طتتةوو  ب اح قتتد ءتتل مانتف  احتت وا أل
 ام ألى، واحدل يةدبأل مسفل م ضفت ءل  ألق مانف فف ين احطألق احدقلي  د.

 : متتتتفل  ليتتتت  ءتتتتل وألاتتتتفي  امية تتتتفك ب القابليفففف  للتعففففدي AutoCAD ب احايتتتتفد ودةتتتت  ل
احألستتتتتتتةيف  احنةألواتتتتتتتد ميفيتتتتتتت   لتتتتتتتع احنفشتتتتتتتد، وكحتتتتتتت  كو  يعلتتتتتتتث  اتتتتتتتف  ياظيتتتتتتتف 
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ي دثتتتت  يتتتتن مثتتتتف  احنن تتتتفة ةةتتتت  االادفتتتتف  يتتتتن احألستتتتد،  تتتتبا ةف اتتتتفءد محتتتتع اح  تتتتةث 
  لع يظفأل مءضل حلألسد.

 : ديج ح  احبألافي  مانف  احة    ين احألسةيف  كا  امشت فث احنداة تد  الكفاءة والسرع 
 ، و فصد فينف  دةلذ ةفحألسةيف  احنألاك يعألا  ف.سأل دو  حيدة لف ة  ف

يغطيتتتتد  تتتتل احةنليتتتتف  احدتتتتل   دف فتتتتف ( قتتتت   متتتتف    لتتتتع AutoCAD  وألاتتتتفي   و ليتتتت  ءتتتت  
وقتتت  الحتتت  احثفحتتتك مجاتتتف  يتتت     يتتتفكة احألستتتد احفا ستتتل ةفحنتتت ا ذ  احننتتتدغلة  ءتتتل  تتتبا احنتتتتفث.

نفكة، ينف  نيأل محع و تةك صتةة ف  ءتل احنفاة د اح اف يد اا لفي يل ةظ حلطفحثف  ءل  ب  اح
 احنمدة  احنفف ى حلد ة  احث أل .

 :أهداف برنامج األتوكاد
م  م تتتتتتتتت اا وألاتتتتتتتتفي  االية تتتتتتتتتفك  (52-49 :2006   لتتتتتتتتعصتتتتتتتتتن  ميتتتتتتتتفال يةاتتتتتتتتج و    
 AutoCADيانيتتد قتت  ة احطفحثتتف   لتتع استتد  اد وألاتتفي  احتتت نتتنل اليتتل: ( ي AutoCAD)  ءتتل

ءتتتل ء تتت   (AutoCAD ف  احقتتت  ة  لتتتع استتتد  اد وألاتتتفي  احتتتت احألستتتد احفا ستتتل، مكمتتتف  احطفحثتتت
احألستتتتتةيف  احداليب تتتتتد احفا ستتتتتيد اح تتتتتاف يد، يانيتتتتتد قتتتتت  ة احطفحثتتتتتف   لتتتتتع استتتتتد  اد وألاتتتتتفي  احتتتتتت 

 AutoCAD) .ءل احألسد احفا سل جنجل امةةفك 
 طريق  تشغي  برنامج األتوكاد:

   د مويةك متتتتتتتتماتتتتتتتت  حدتتتتتتتتل ال  حتتتتتتتتد يةدنتتتتتتتت  شتتتتتتتتأل  (2: 2008  حنتتتتتتتت ة احتثتتتتتتتتفحل  ةاتتتتتتتج  
 Autodesk احألستتتد احفا ستتتل امية تتتفك، و تتتدد حبألاتتتفي  مسفستتتيد ( احلغتتتد احةأل يتتتد  ةا فتتتد استتتد  اد

 ينغيل  ة ح    أل قدين:
  احطأل قتتتد اموحتتتل: ةفحضتتتغم احنتتت كوج  لتتتع م قةاتتتد احبألاتتتفي  احنة تتتةكة  لتتتع ستتتطج احن دتتتر

 Desktop.) 
 احطأل قتتد احنفايتتد:  نتتف  لتتلStart ……. Program ……. Autodesk ……. 

AutoCAD 2007 
 يــــاء املكانــــالذكثانيا: 

( ا  يلفةد احب ف  مق د ءل ان ي  اموحع ين  لد احال  173: 2000 بين ء اك احبفل  
ويثفحنتتت  احدتأل بيتتتد. ءقتتت  انتتت  ءتتتل م تتتف  احللمتتتلد احق  نتتتد، جتتتد ا دنتتت  و  استتتد  احةلتتتةد احبيةحة يتتتد 

 ااتتت  احمتتتي ةحة ع اح تتت يج احتتتبى    ستتت   نظفتتتأل واحلمتتتيةحة يد احة تتتبيد، واستتتدقأل م يتتتألات ءتتتل يي
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 قلع ين يظف أل احملةك احبى   ض  حلايفذ احةلنتل احنةاتة ع، ويفزاحت  رجتف   تبا احنفاتع 
احطة تتتل يضتتتلع  فةةفتتتف اح تتتفم  لتتتع ةةتتتم احنةتتتفاع احنتتتف ةد حنلفتتتةد احتتتب ف ، و اتتت يف ات تتت  

حفبا احنلفةد، و بح  يطة    وسف ل احايفذ احةقلع، م فا  احةلنف   لع ي     احنظف أل احأل يميد
يةفاع احب ف  حدع مصث   ءألوافت يف ا محع  سد ا  ف  احدنفي   حاة فث احةقليد، جد ية ث 
 تتب  احلتتألوي مو يلغتتع حدمتتدب ث ةلتتألوي م تتألى يثةتتفت حادتتف   يلتت  امة تتفث،   تتبا  ادفتتع واتتف كحتت  

 قتتةد ءتتل  تتة أل   لتتع ماتت  احدطتتةاا ءتتل  حتتف  احتت ين محتتع ي   تت  احنلفتتةد اح تت  ك حلتتب ف  ي   تت ات 
وفينتتف  لتتل يةهثتتد احنةا تتر، وقتت  ة احقتت  ا ، واحن  تتلد احةفيتتد حتنيتت  احقتت  ا  احةقليتتد احنةألفيتتد. 

 . ف كاأل حلب ف ا  احندة كة سةا  دد  ألي اظأل د
 :نظرية "جاردنر" للذكاءات المتعددة

يةدبتأل  ( ا  اظأل د احب ف ا  احندة كة56-55: 2008 ةاج  ف ق  ب  احألؤوا  فيأل    
 ا  ة ءل احعنث  تن احقت  ا  احةقليتد و يفستفف حت ى احلتألك يتن  فتد واحعيايتد احدتل يظفتأل وفتف  تب  
احقتتت  ا ، ءفتتتع ةننفةتتتد ياظتتتة     تتت  حقتتت  ا  احلتتتألك احندةتتت كة واحنداة تتتد ءتتتفحن  و  احثنتتتأل     تتتأل 

ةلينيد ةطفقف  واسدة اكا  يداة د وي دللد وال ن ن ح أل ف، ءفع ءضف  يدن ة  في  احةنليد احد
 لع احلألك كاي ، ة يك  ةنل و اد  و دةاصل ةنت ل   قتذ فيت  كايت  و نتث   مثفيت  و فحدتفحل ءت   

  ب  احاظأل د حفف م نيد  بيألة ءل احةسفو احدأل ة د.
 تراضات نظرية الذكاءات المتعددة: اف

( م :  ندلتت   تتل ءتتألك  نيتت  ماتتةات احتتب ف ا  وحعتتن وامتتر Armstrong,2009 :15-16 تتأل ب  
 ،  ن تتتن يانيتتتد  تتتل ك تتتف  يافتتتف محتتتتع يمتتتدة  يافستتتر يتتتن احعلتتتف ة، استتتدةنفث محتتت  ماتتتتةات ي دللتتت

احب ف ا  احندة كة  ن ن م   مف   ءل يانيد ويطة  اةت م أل ين احب ف ، يةنل احب ف ا  ةطألق 
يأل ثد ويد ا لد، مانطد احب ف ا  احندة كة حيم    ءفت ءل ح  كايفف وحعافف وسيلد، حعل اةت يتن 

   تتتتألق يدةتتتت كة ويداة تتتتد  قتتتت يفف، و ظفتتتأل يتتتتن  نحفتتتتف احلتتتتألك ق  ايتتتت ،  ن تتتتن  يتتتتفذ احتتتب ف  ية تتتت
 .احنفف ا  احلأل يد واحق  ا  اح فصد ة ل اةت ين ااةات احب ف ا 

 األسس التي بنيت عليها نظرية الذكاءات المتعددة:

( ا  اظأل تتتتتد  تتتتتف كاأل وايتتتتت   لتتتتتع 32-31: 2007 ةاتتتتتج حنتتتتت ا  ينتتتتت و  احنتتتتتفيل  
فايد مي و امسثف  احدل ك ن  ةقةة ص ق  ب  احاظأل د، ين  ب  امس : يتنة د ين امس  م

غيتأل احةتفك ين ينتل احطلتل احنةتت ة،  ام لتفثحتفال  يتن و تةك   ث احب ف  ةمتبر يلتث احت يف ، 
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واحد   تتت ، احنمتتتفا ة يتتتن احادتتتف    يتتتف  خ انتتتف ل يدنيتتت ، ويتنة تتتد يتتتن امكوا  احةااتتت د اح بتتتألة
و م وينيي  تف  نليتد ي ة  تد  ن تن ي   ت  فاحمتي ةحة يد، احدتأل بيتد ك د ين احنففد احمي ةيدأل د، 

احدألييت  ءتل اظتفد  يت  ، يتف  خ يطتة   ويطة  ت   يتنة د ين احةنليف  وا  ألا ا ، احق  ة  لل
 ةفحد   ذ.    أل 

  أنواع الذكاءات المتعددة:
لتتتتتتتتتتف ا   تتتتتتتتتتف كاأل حتتتتتتتتتت ك احع( ا  119-118: 2010  ينتتتتتتتتتتيأل ءف نتتتتتتتتتتد محنتتتتتتتتتت   فستتتتتتتتتتد  

ي دلتتتتث يمتتتتدة فيفف يتتتتن ءتتتتألك محتتتتل ر تتتتأل، ءلتتتتل  دفةتتتت  م تتتتأل واحدتتتتل  احدتتتتل  ندلعفتتتتف امءتتتتألاك احب ايتتتتد
جنفايتتتتتتتد ك تتتتتتتف ا   1999 فاتتتتتتت  ستتتتتتتثةد ك تتتتتتتف ا ، ومصتتتتتتتث   ءتتتتتتتل  تتتتتتتفد  1983احةقتتتتتتتل ءتتتتتتتل 

 ة افءد احب ف  احطبيةل و ل  فحدفحل.
: احقتت  ة احةفحيتتد  لتتع استتدةنفث احلغتتد (Linguistic Intelligenceاللغففو)   احتتب ف  -1

ل و دتتتتفول، احقتتتت  ة  لتتتتع يتتتتب أل امستتتتنف  وامحتتتت اث واحناتتتتف ذ، اح مفستتتتيد ةنتتتت ل شتتتتلف
 مصةا  احعلنف  ويةفايفف ووظف ث احعلنف  واحلغد.

: (Logical-Mathematical Intelligenceالمنطقفففففي ي الريا فففففي   احتتتتتب ف  -2
اح مفستتيد واحعلتتف ة ا تتة استتد  اد احانتتفكج ةنتت ل ياطقتتل و قنتتل، واحقتت  ة  لتتع اكدنتتفا 

لتتتتذ اال يثف تتتتف  واحةنقتتتتف  ويافتتتتف و تتتتبح  احدةفيتتتتل يتتتت  سلمتتتتلد  ة لتتتتد يتتتتن احانتتتتفكج و 
 احدافظألا  احناطايد احنداة د.

: احقت  ة  لتع ي تة  (Spatial Intelligenceالبصفر)ي الفافا ي  المنفاني(   احب ف  -3
 وإك اك احنةفحد احن فايد واح ة  و قد، ويأل ي  االادثف  ءل احألسةيف  واح ة  احنةق ة.

: احقتتت  ة  لتتتع (Bodily-Kinesthetic Intelligenceمييالحركي  الجسففف احتتب ف  -4
احتتتد  د ءتتتل حأل تتتف  م ضتتتف  احتمتتتد مو محتتت  ف، ويافوحتتتد ام متتتفد ةنتتت ل ءأل تتت  و نفتتتف ة، 

 و ةنل  لع يتفي  ويةفحتد احنةلةيف   نث محفسي  احتمد واسد  اد احتمد.
  واحقت  ة  لتع : اح مفسيد ا ة امصةا(Musical Intelligenceالموسيقي   احب ف  -5

 مادفج ويق  أل ام قف ف  واحمت  واحنقفيف  وامصةا  وامافشي  واحدةبيألا .
: احقت  ة  لتع ءفتد (Interpersonal Intelligenceالتفاعلي  البينشخصي(   احب ف  -6

وينييتتت  كواءتتت  و مثتتتف  ويتتت اج وا ا تتتف  ال تتتأل ن واحدتتتتفو  يةفتتتف، واحنيتتتل محتتتل احةنتتتل 
 ف يد واحق  ة  لع  لذ  نقف  قة د وحنيند.احتنف ل واحننف  د اال دن
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: احقتت  ة  لتتع ءفتتد احتتبا  ويةألءتتد (Intrapersonal Intelligenceالففتاتي   احتتب ف  -7
سيأل احننف أل ويةألءد اقفو احدنيت  واحةةا تث واحقتةة احباييتد واقتفو احضتةث واحقت  ة  لتع 

 ياظيد اح يفة وايدنك جقد كاييد واسدقنحيد وحفء  كايل قة  حلةنل.
: اح بتتألة ءتتل ينيتت  يتتف ي دة تت  احبيختتد يتتن (Natural Intelligenceالطبيعففي   احتتب ف  -8

ماتتتتتةات ي دللتتتتتد وإك اك احد تتتتتايلف  احنداة تتتتتد يتتتتتن اماتتتتتةات احاثفييتتتتتد واح يةاايتتتتتد احندتتتتتتفو ة 
 وي طيم احةنقف  وين ام افذ واماةات ةن ل  سنل وغيأل  سنل.

 :المؤشرات الدالة على الذكاء المكاني

( احن شألا  اح احد  لع احتب ف  احن تفال 41: 2013   اايف ي ن   لل  طيد  وق  م نل
و ل  فحدفحل:   ر احألسد سةا  ةفسد  اد احطن  مو احقلد واحا ت  واحننتف  د ءتل انتف ف  ءايتد، 
  تتر قتتألا ة اح تتألا م واحألستتةد احبيفايتتد واستتديةف  احأليتتةز احن تتفحثد حفتتف مءضتتل يتتن قتتألا ة احنتتفكة 

 ،   ر ينف  ة اح ة  احلةيةغألافيد وامءتند، و متدند  ةتفحةألوي احمتيانف يد احن دة د ءل احعدف
احدتتل يةدنتت   لتتع اح يتتفث،  ألستتد يننيتتل كقيتتذ حاشتت فم وامشتتيف  و ألستتد احةحتت ة ةطأل قتتد مءضتتل 
ينن  د ءل ال  ساد،   لد محند  قظد مكنأل ينتن  تد ءتل الت  يألحلدت  احةنأل تد، احدندت  ةةنتل 

  واالسدندفت ة حةف  احدأل ير واحل ، واف  يثفال ويأل يثف  جنجيد امةةفك يعة اف  احثفزث واحندف ف
مءضل ينن  د ءل ينل سا ، مك اك احةنقف  احن فايد وتين احلألاغتف  وامشت فث ويقت  أل امحتتفد، 

  ق   احنمفءف  و لضل امحةف  احدل يةدن   لع احد ة ر.
 :ددةطبقًا لنظرية الذكاءات المتع تعريف الذكاء المكاني

 متتتتتتد  د ءتتتتتتل ة اتتتتتت  احتتتتتتب ف  احن تتتتتتفال  (82: 2006   بتتتتتت  احفتتتتتتفك  ي تتتتتتثف و ةتتتتتتألا 
احدةفيتتتتل يتتتت  يمتتتتفحف  احلتتتتألا  واحن تتتتف  ءتتتتل  تتتتل يتتتتألة  متتتتيأل ءتتتتل احطتتتتألق، مو  ةقتتتتث ستتتتيف ي  ءتتتتل 
محتتتتت  اميتتتتتفكن، مو  قتتتتتةد ودأل يتتتتتر م تتتتت ا  يتتتتتفكة يلع تتتتتد، مو حتتتتتين  ةيتتتتت  يألييتتتتتر مجتتتتتفث غألءدتتتتت ، 

يتتتتتد. ويتتتتتن م تتتتتد احاثتتتتتف ا  احنتتتتتف ةد احدتتتتتل يةبتتتتتأل  تتتتتن ماتتتتت   متتتتتد  د يتتتتتف  متتتتتنل ةفحقتتتتت  ا  احلألام
   تتتتتتر حتتتتتتل احندف تتتتتتف  متتتتتتدطي  م   د يتتتتتتل  اتتتتتت يف  غلتتتتتتذ  يايتتتتتت ،  صتتتتتتفحر احتتتتتتب ف  احن تتتتتتفال:

  تتتتتر م   قتتتتتألم احعدتتتتتر وامحغتتتتتفز، ال   دتتتتتفج  تتتتتفكة محتتتتتع  تتتتتألا م حعتتتتتل   تتتتتل محتتتتتع ي تتتتتف  يتتتتتف، 
محنيتتتت  احدتتتتل  ة تتتت  وفتتتتف وستتتتف ل م ضتتتتف   نيتتتتألة، حمتتتتفذ و   تتتتد  فحيتتتتد حللتتتتألوق وتتتتين امحتتتتةا ، 

 .فحألسداحةنل ة  ر م   ألسد و تي  واا د و   د  فحيد، واقايد و 
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احتتب ف  احن تتتفال ة اتت   نتتنل ينتتف  ة  تتل ااتتتةات  (Nardi  2001:60وءتتل حتتين  ةتتألا    
اح ة  احث أل د يثفشألة سةا  ين  نث احباكألة احث أل د مو احةين، واحدةفيل يةفف، واحتأل م ويافتف، 

 ضتتفت ي يتتل مو يتت و أل امشتتيف  ءتتل احةقتتل حألؤ دفتتف يتتن  تت ة زوا تتف ويأل يبفتتف. و نتتنل  تتبا احتتب ف  م
وينحظتتتد يلفصتتتيل  ا ةتتتد و ستتتد  أل طتتتد ينحتتتد وي تتتنيد يقتتتف   احليتتت  ة واح تتتة  احد تتتة أل د 

 واحد نينف  اح ا ليد.
 لةر كو ات  فيفت ءل احةنليد احدةلينيد حيك  ا  احب ف  احن فالوينف سبذ  مداد  احثفحك    

ف   لع احد ة  احن فال حاانفو احث أل د واحألسةيف  احفا ستيد و نتل يةفحتتد ما   مف   احطفحث
حفف ءل احنتفث احفا سل ينل ا افءد واح و ا  واح تبا واحلت  الستدادفج يألاكيتر  ا ستيد    ت ة، 
وءل اة  كح   ن ن يةايج م نيد احب ف  احن فال ءل احاقفو احدفحيد:  قةد و و   فد ءل احدة ي  

 اد اح ة  احنأل يد ءل شأل  او يقت  د احنةلةيتف ، يدندت  احطفحثتف  امك يتف  ي فايتفت احن فال واسد 
ة  ت اك احألستةيف  احفا ستيد ةفح فستر يمتد  ي  وألاتتفي  االية تفك،  ن تن يةظيتف احتب ف  احن تتفال 

 ءل اسدادفج احنمفقم احن دللد ين احنتمنف  جنجيد امةةفك.
احد تة  احن تفال قت  ة  لتل ن تفال م ألا يتفت: احءل اة  يف سبذ  ةألا احثفحتك احتب ف  احو    

استتتتدادفج احنمتتتتفقم احننجتتتتد يتتتتن و  حاشتتتت فث احنمتتتتط د واحنتمتتتتند وي يلفتتتتف ءتتتتل اواتتتتفت ي دللتتتتد
 ينل ا افءد واح با واحل  وا سقفو.  احنتمنف  جنجيد ا ةةفك

 مهارات الذكاء المكاني
 والدوران: اإلضافة-1

جيد احثة  ةة   نل ماتفءد مشت فث م تأل  جاف يتد احثةت  ي ة  ا ش فث جاف يد احثة  مو جن   
 مو جنجيد احثة   ليفف و نل كو ا  حفف.

 

 

 
   م

 ( يوضح مهارة اإلضافة والدوران1شكل )
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( جاتتف ل احثةتت  2( جاتتف ل احثةتت  احتتل شتت ل  1م( يفتتف ة ماتتفءد شتت ل  -1و بتتين احنتت ل      
 احثة .  (      جاف ل-1و نل كو ا  حفد السدادفج ش ل  

 ذف:ـــــحال-2

ي تتتتة  امشتتتت فث جاف يتتتتد احثةتتتت  مو جنجيتتتتد احثةتتتت  ةةتتتت   نتتتتل حتتتتبا حتتتتت   يافتتتتف الستتتتدادفج    
 ش ل     .

 

 
 

   م
 ( يوضح مهارة احلذف2شكل )

( جاتتف ل احثةتت  2( جاتتف ل احثةتت  يتتن احنتت ل  1م( يفتتف ة حتتبا احنتت ل  -2و بتتين احنتت ل      
 ل احثة . (      جاف -2السدادفج ش ل ش ل   

 ك:ـــــفال-3 

 ي ليل حا  ا  احن ةاد حاش فث جاف يد احثة  مو جنجيد احثة .   

 

 

 
   م

 ( يوضح مهارة الفك3شكل )    
 م(   ا     واح .-3 ( يتنة د ين ام  ا  احدل يعة  احن ل    -3و بين احن ل      

 اط:ـــــإلسقا-4

  فابل( حلن ل. – مسل  –اسدادفج مح  احنمفقم  مءقل   
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   م
 ( يوضح مهارة االسقاط4شكل )

 م(.- 4 ( احنمقم احتفابل ةفاليتف  احننف  احي  ةفحمفد حلن ل   -4و بين احن ل      
 م الباحث بإعداد: اقومن أئ  ذلك   
اال دثتف  ا دثف  حايفذ احد ة  احن فال واف ت  لع احدةأل ف احمتفوذ احتب  م  يت  و دضتنن   

( 8( يلتألكة وةاقت   33ةفك و نف  اح با واالافءد واحل  واالسقفو(. و دضنن اال دثف   ا  ةد مة
 يلألكا  حعل ةة  وحعل يلألكة م    و ا ل.

 .موال: احن ة  اموث: ة ةث يافوح  يانيد احب ف  احن فال ةفحطأل قد احدقلي  د 
  يانيد احب ف  احن فال ةطأل قد امية فك. جفايف: احن ة  احنفال: ة ةث يافوح 
 .جفحنف: ءألوي احث ك 

 مة تتتتتفثويتتتتتد يألييتتتتتر ا، فينتتتتتف  لتتتتتل  تتتتتب ن احن تتتتتة  ن  تتتتتل  لتتتتتع حتتتتت ةو داتتتتتفوث احثفحتتتتتك 
، جتتتتد احدألييتتتتر االةتتتتت   كا تتتتل احةتتتتفد احةاحتتتت ، وامة تتتتفث احةأل تتتتل موالت يتتتتن االحتتتت ث احتتتتع االقتتتت د

 جد امة فث ام ابيد.

محتتتتع يانيتتتتد  تتتتل يتتتتن احتتتتب ف  احناطقتتتتل واحأل فاتتتتل واحتتتتب ف   (2013ستتتة   اايتتتتف  طيتتتتد  
 ياتتد يعةاتت  يتتن وةاستتطد وألاتتفي  يتت   بل ويتت جيأل   لتتع اح تتل االوتت ا ل حلننتت ن  حتت   احن تتفال  

 بتتذ  ،ةن  ستتد احنتتفي   نتتفث  فوتت  ن دتت ا لينييتتب اح تتث احألاةتت  االو( يلنيتتب ويلنيتتب  يتتن 117 
يايتفذ اح تل االوت ا ل احب ف  احناطقل، ا دثف  احب ف  احن فال، ا دثف   احد   بل، احبألافي  ليفف 

، و فستتد  اد يةفيتتل احلتتف بكألواثتتفلب، يةفيتتل ا يثتتفو ويألستتة ، يةفيتتل االحدتتةا  واحتتدللطج حلننتت ن 
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احتتع و تتةك يتت جيأل كاث اح تتف ل  يةصتتل  احثفحنتتدو و طتت  احنايتتف  ، ا دثتتف   ،  ينتتد يأل تت  ا دتتف، 
. حلب ف  احن تفال احنتنة د احدتأل بيد ءل احدطبيذ احثة   حلبألافي  احد   بل وين يدةسطل ك  ف 

و اتتع احبألاتتفي   لتتع يتنة تتد يتتن االانتتطد ءتتل احتتب ف  احن تتفال احث تتأل  حيتتك يضتتنن احبألاتتفي  
حث تتتأل  و تتتل  مانتتتطد ي   تتت  احنتتت ل يتنة تتتد يتتتن االانتتتطد اح فصتتتد ودانيتتتد احتتتب ف  احن تتتفال ا

احن دلث، ي   ت  احنت لين احندنتفجلين، ي   ت  احتت   احاتفق ، ي   ت   ت ك احنأل ةتف ،  تل احتة ق، 
ي يل ش ل يتمد يلألوك ةة   ي ، يعة ن ش ل يةين ةفسد  اد يتنة د ين امش فث احفا سيد، 

 . نألو   لمد م تفك حلةث ي دللد حنن ن  يةياد(، ويد صيفغد احبألافي   لع  يخد
 يةنل  لعكا  فا  امانطد  ن ن م  ا دثف  يف ممحع  (Alias et al."  2002 "  ا 

حت ى  ياتد يعةات  يتن  تن  احفا ستد  تن  احفا ستد.  حت  احد تة  احن تفال  لتع ق  ة يانيد اح
 فحتتتر ويتتتد  (29  دتأل بيتتتدنتنة تتتد احاحن ايتتتد يتتتن احنةف تتت  احلايتتتد احنفحي  تتتد و تتتف   تتت ك  تتتن  اح

 تتتت ك  تتتتن  فحننحظتتتتد واح يتتتتفث، ءتتتتل حتتتتين م  ةألستتتتد يتتتتن  تتتتنث اح احد تتتتنيد احفي لتتتتل فدنييةلتتتت
امانتتتتطد يتنة تتتتد يتتتتن ، و  دثتتتتف  ي  تتتتيللا فحتتتتر،  بتتتتذ  ليفتتتتف ( 28احنتنة تتتتد احضتتتتفةطد  

 لتتع  ، و فستتد  اد ي ليتتل احدثتتف ن، يةصتتل احثتتفحنة  احتتع  تت د يتت جيأل احلتتألوق ءتتل احتتتا احن فايتتد
 احن تتتتتفال  ةتتتتت ز احقتتتتت  ة احن فايتتتتتد احقف نتتتتتد  لتتتتتع احد تتتتتة  طد امانتتتتتاحاديتتتتتتد ةف اتتتتتفءد محتتتتتع م  

. ويد يةليد احد نيد احفي لل ةفحطأل قتد احةفك تد .ة ة ة يدعفءخد فمافجت ك ة تا مو  ن  احفا سد  ح  
 بيتتتأل ءتتتل قتتت  ة احد تتتة  احن تتتفال يقف اتتتد يتتت  ا يلتتتفت  مح تتتف يف دتأل بيتتتدنتنة تتتد احاححققتتت  وقتتت  

  .ضفةطدنتنة د احاح
ءل قت  ا  احد تة   احدةألا  لع احلألوق محع  ".Ben-Chaim et al " (1988)  ا 

اح تتفي  محتتع  لثتتد  لثتتد اح تتث  لتتع يفتتف ا  احد تتة  احن تتفال يتتن  يداحن تتفال والجتتف  احد   متت
 فحتتر يتتن  (1000 حتتةاحلحتت ة  ياتتد يعةاتت  يتتن اح تتث احنتتفين حمتتر احأليثتتد واحتتتا  واحنةقتت . 
ا دثتف  .  بتذ  ليفتف  اال دنتف ل واالقد تفك ، جنجد يةاق ،  ننلة  يتنة تد واستةد يتن احةات

 افك  (، يةصل احثفحنة  احع ا ANOVA، و فسد  اد ي ليل احدثف ن  MGMP احب ف  احن فال
احد تتتة  احن تتتفال حمتتتر احأليثتتتد   تتت كاك يتتت  يقتتت د احةنتتتأل(،  لتتتع قتتت  ة ا دنءتتتف   بيتتتألة ءتتتل امكا  

، وا   لثتتد اح تتث واالقد تتفك ((، ويةقتت   يد ا تت  يتت  احةاتت  اال دنتتف ل احتتتا   واتتينحمتتر 
محع ح   بيأل ين احدةليد، و ف  احن مر ينفجتل حلباتين  وااسدلفكاح في  محع  لثد اح ث احنفين 

 4ا ةقتتف   لتتع رجتتف  استتدنأل  ةةتت  ءدتتألة و  ،واحباتتف   لتتع احتتألغد يتتن احلتتألوق اموحيتتد وتتين احتامتتين
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احن فال، و اتف  و ستد احنتةاك احد ة    لع ق  ةمانطد ي  كة ، و بذ  ليفد ساد 1مسفوي  و ة  
، ويألاوحتت  يةتتفين  احنثتتف   ألواثتتفل حنتنة تتف  ي دللتتد يتتن ي اثتتف  ن تتاة د يتتناحاح تتلثد 
 لع اال دثف  احثة  .  0،88-0،82 لع اال دثف  احقبلل و 0،86-0،72 يف وين احطن 

 التعقيب على حبوث احملور األول واإلفادة منها:
حتتع يانيتتد ةةتتم احتتب ف ا  احندةتت كة  نتتف ءتتل  تت ء  ةةتتم احث تتةث امففن حيففث الهففدف:  (أ 

( احتل يانيتد Alias et al., 2002(، و ت ا ة تك  2013ة تك   اايتف ي نت   طيتد،
( احتتل احدةتتألا Ben-Chaim et al.,1988، وم يتتألات  تت ا ة تتك  احد تتة  احن تتفال

  لع احلألوق ءل ق  ا  احد ة  احن فال.
 داتةت احةنتأل ين احطتن ، و  1000احل  28حةياف  ين ايد   ا  اك امن حيث العين :  (  

اح يال حلةياف  احدل م أل ت   ليفتف  تب  احث تةث حيتك  فات  ءتل احنألحلتد احتفيايتد  نتف 
-Ben(، واحنألحلتتد ا   اك تتد  نتتف ءتتل مة تتفث  Alias et al., 2002ءتتل مة تتفث  

Chaim, 1988 ، 2013(، ميف ءل احنألحلد االود ا يد ءعف  ة ك   اايف ي ن.)  
ياة تت  امكوا  احدتتل استتد  ي  ءتتل امة تتفث احدتتل يافوحتت  احتتب ف   مففن حيففث األدوا : (ج 

احن فال و و  اسد  اد اح فسر الحل ءفافك ين استد  د ةطفقتد ينحظتد  نتف ءتل ة تك 
 Alias et al., 2002)  نتف استد  د ةةتم االة تفث وألاتفي  يت   بل وا دثتف  ك تف  ،

(، وم يتتتألا استتتد  د 2013ياطقتتتل وا دثتتتف  ك تتتف  ي تتتفال  نتتتف ءتتتل ة تتتك   اايتتتف ي نتتت ، 
 .Ben-(Chaim, 1988احثةم ا دثف  حلد ة  احن فال  نف ءل ة ك  

ا دللتتتت  امستتتتفحير ا ح تتتتف يد ءتتتتل احث تتتتةث ءلقتتتت   مففففن حيففففث األسففففالي  األحصففففا ي : (ك 
( يةفيل احلف بكألواثتفلب ويةفيتل ا يثتفو ويألستة  ويةفيتل 2013اسد  ي    اايف ي ن ، 

ف   وا دثتتتف    ( و ينتتتد يأل تتت  ا دتتتف، ويانتتتف يتتتد االحدتتتةا  ويةفيتتتل احتتتدللطج واح طتتت  احنايتتت
 Ban-Chaim( و  Alias et al., 2002اسد  اد ي ليل احدثف ن ءل ة ك  تل يتن  

et al.,1988 .) 
ةتتتفحألغد يتتتن يةتتت ك وياتتتةت امستتتفحير احدتتتل استتتد  ي  حدانيتتتد احتتتب ف  مفففن حيفففث النتفففا ج:  (ه 

 ال ةفحطأل قد احدقلي  د.احن فال مال م   افك ايلفق  لل اا   ن ن يانيد احب ف  احن ف
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اسدعنتتتتفا رجتتتتف  االية تتتتفك جنجتتتتل امةةتتتتفك  لتتتتع امكا   ( احتتتتع2014ب  Changب تتتت ا 
  يتن امو ا ل حلطن  كا  احق  ا  احن فايد احن دللد ةنمف  ة وألاي  اح فسر، ح ى  ياد يعةا

( يتتن  تتن  احن  ستتد احنفاة تتد احةليتتف احةفيتتد ءتتل يقف ةتتد يتتفك ةا  ودتتف ةا . و فاتت  امكوا  349 
احدتتتل استتتد  ايفف احثفحتتتك  تتتل ا دثتتتف  يتتتة اا  حلدلعيتتتأل ا وتتت ا ل وا دثتتتف  احتتتب ف  احن فايتتتد، ويتتتد 

 ا  و تتتةك ا يثتتتفو وتتتيناستتتد  اد يةفيتتتل ا يثتتتفو ويألستتتة ، وي ليتتتل احدثتتتف ن، ويةصتتتل احثفحتتتك محتتتع 
احق  ا  احن فايد حلطن  ومكا فد ا و ا ل و فصد االو ات احةظيلل وا  يطبيقف  االية تفك جنجتل 

 االةةفك ق    ز  مكا  احطلثد االو ا ل.
احنقف اتتتد وتتتين مستتتفحير احةتتتألي جاف يتتتد االةةتتتفك  احث تتتك  تتتنمحتتتع  (2013ب  Leeب  تتت ا

ألءد وحأل تد مستلة  احةتألي ةفحامتثد وجنجيد االةةفك وي جيأل د  لع انفو احنخ و لع اسد  ف  احنة
( ين  ن  احنألحلد احتفيايد ءل اح   احتفيةف  123حلب ف  احن فال، ح ى  ياد يعةا  ين  

،  Vandenberg & Kuseءتتل احغتتأل  اموستتم، و بتتذ  ليفتتف ا دثتتف  احدتت و أل احةقلتتل حتتت 
ا   (، يةفيتتتتتل ا يثتتتتفو ويألستتتتتة ، ويةصتتتتتل احثفحتتتتتك محتتتتتع ANOVAو فستتتتد  اد ي ليتتتتتل احدثتتتتتف ن  

احألسةيف  احند أل د مكنأل ءةفحيد  لع احدب أل وا   افك يلف تل  بيتأل وتين احتب ف  احن تفال واحةنتذ 
واح أل تتد واحةتتألوي جاف يتتد االةةتتفك كا  يتت جأل استتد  ف  يتتا لم  لتتل احندةلنتتين ويانتتف احةتتألوي 

 وستةل احث تتك احتل يةألءتد يتف اكا  تتف جنجيتد االةةتفك كا  يت جيأل استد  ف   تتفحل  لتع احندةلنتين، 
  افك يلف ل  بيأل وين احب ف  احن فال ومسلة  احةألي احنأل ل واالسد  ف . 

( محع يانيد احب ف  احن تفال ةفستد  اد احبتألاي  اح فستة يد حدةحيت  2004ب  Laszlo  ا ب
(  فحتر يتن  ليدتع 69ين ن  كا   بيايد ي فايد وي  يج ا فةفيفد. ح ى  ياد يعةا  ين  

، و بتذ وتألاي  يةحيت  2003-2002امف واحنتأل حلةفد اح  استل احأل فايف  وا امفال ة ل ين ءأل 
اال دثتتف ا  ءتتل  فءتتف ستت أل ب  واحدتتل يةدنتت   لتتع وألاتتفي  ويتتألث احتتب   قتتةد ودتنيتت  ادتتف   احطتتن  
و ألسل  احل وااةل اال دثف  ةف افءد احل اافف يقةد ة ظفف  ا  فةف  اح ف ختد واح ت ي د يت  

احل ا  احطن  ي كاك ك  د ي  يلفد اكا يد اسد  اد  ية  ن   ايلد ةة  حل احطن ، ويةصل
 وألاي  احعنبيةيأل مجاف  احدةليد.
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 التعقيب على حبوث احملور الثاني واإلفادة منها:
اسدعنفا رجف  االية فك جنجتل امةةتفك محع ( Chang, 2014   ا من حيث الهدف:  (م 

نمتف  ة وتألاي  اح فستتر،  لتع امكا  اموت ا ل حلطتن  كا  احقت  ا  احن فايتد احن دللتد ة
احنقف اد وتين مستفحير احةتألي جاف يتد االةةتفك وجنجيتد محع  (Lee, 2013وق   ف    ا  

االةةفك وي جيأل د  لع انفو احنخ و لع اسد  ف  احنةألءد وحأل د مسلة  احةتألي ةفحامتثد 
 احعنتتتتتتتتتتث  تتتتتتتتتتن  يايتتتتتتتتتتد  تتتتتتتتتتة  (Laszlo, 2004حلتتتتتتتتتتب ف  احن تتتتتتتتتتفال، ويانتتتتتتتتتتف  تتتتتتتتتت ا  

ةفستتد  اد احبتتألاي  اح فستتة يد حةحيتت  ينتت ن  كا   بيايتتد ي فايتتد  يانيتتد احتتب ف  احن تتفال
 وي  يج ا فةفيفد.

يتن احطتن ، و داتةت احةنتأل  349احتل  20ايدت   ا ت اك احةياتف  يتن  من حيث العينف : (  
اح يال حلةياف  احدل م أل ت   ليفتف  تب  احث تةث حيتك  فات  ءتل احنألحلتد احتفيايتد  نتف 

(، وشتتنل  احنألحلتتد احنفاة تتد  نتتف ءتتل Laszlo, 2004( و Lee, 2013ءتتل مة تتفث  
 .(Chang, 2014 مة فث 

ياة تت  امكوا  احدتتل استتد  ي  ءتتل امة تتفث احدتتل يافوحتت  احتتب ف  مففن حيففث األدوا :  (ج 
احن فال ةفسد  اد اح فسر الحل ءفافك ين اسد  د ا دثف  حلق  ة احن فايد  نف ءل ة ك 

 Chang, 2014 واستد  د ةةتم امة تفث ،)Vandenberg & Kuse's Mental 
Rotations Test   نف ءل ة ك Lee, 2013). 

 ا دللتتتتتتت  امستتتتتتتفحير ا ح تتتتتتتف يد ءلتتتتتتتل ة تتتتتتتكمفففففففن حيفففففففث األسفففففففالي  ااحصفففففففا ي :  (ك 
 Chang, 2014 اسد  د يةفيتل ا يثتفو ويألستة  وي ليتل احدثتف ن احننتدألك، ميتف ة تك )
 Lee, 2013. ءق  اسد  د ي ليل احدثف ن ويةفيل ا يثفو ويألسة ) 

ايلقتت   تتل احث تتةث  لتتع ااتت  ية تت  ءتتألوق كا  كالحتتد مح تتف يد وتتين النتففا ج: مففن حيففث  (ه 
احنتنة دين، وي     لع ز فكة ءف ليد يةليد احطن  واكدمفوفد حلنفف ا  وا يلفت يمدة  
مكا فتتد ةفستتد  اد احعنبيتتةيأل يقف اتتد ةتتفحطألق احدقلي  تتد واتتألو ة ام تتب ودقايتتف  احعنبيتتةيأل 

 اك احألسةد احلألاميد وجنجيد االةةفك. احن دللد ءل احألسد  فصد ءل ا  

 ة:ــــوث السابقــــى البحــــب علــــالتعقي
ةفستتدةألاي احث تتةث احمتتفةقد احندةلقتتد ةندغيتتألا  احث تتك اح تتفحل،  دضتتج ا  احنةاتتةت قتت  

 حظل  لع ا دنفد  بيأل ين احثفحنين.
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ا دللتتتتت  احث تتتتتةث احمتتتتتفةقد يتتتتتن حيتتتتتك احفتتتتت ا، حيتتتتتك  تتتتت ء  احتتتتتع  بالنسفففففب  للهفففففدف:  
ألو ة يتتتتتتتتةءيأل احةستتتتتتتتف ل احدعاةحة يتتتتتتتتد اح   نتتتتتتتتد واحةستتتتتتتتف ل احدةلينيتتتتتتتتد احن دللتتتتتتتتد وا ي فاتتتتتتتتف  اتتتتتتتت

حدانيتتتتتتتتد احتتتتتتتتب ف  احن تتتتتتتتفال وم نيتتتتتتتتد يطتتتتتتتتة أل ي دتتتتتتتتةى احألستتتتتتتتد احلاتتتتتتتتل واحفا ستتتتتتتتل واحني تتتتتتتتفاي ل 
 اح تتتتتتتتتاف ل( واتتتتتتتتتألو ة صتتتتتتتتتيفغد  ة ستتتتتتتتتفحير كا   تتتتتتتتت وى ومكنتتتتتتتتتأل ءةفحيتتتتتتتتتد وموصتتتتتتتتت   نيةتتتتتتتتتفت 

 يد احألسد. ةضألو ة ام ب ودقايد احعنبيةيأل ءل يافت
مجتتأل وألاتتفي  امية تتفك ءتتل يانيتتد احتتب ف  : احدةتتألا  لتتع الحاليفف  الففى بينمففا عسففعي البحففث

 .احن فال ح    فحثف  احنألحلد احنفاة د اح اف يد

 -في  وء نتا ج البحوث السابق  عمنن صياغ  فروض البحث الحالي كما عأتي:   
ين يدةسطل ك  ف  احنتنة دين احدتأل بيد واحضفةطد ءل  ة   ءألق كاث مح ف يف و -1

 .احدطبيذ احثة   حلب ف  احن فال ح فحج يدةسم ك  ف  احنتنة د احدتأل بيد
 ة   ءألق كاث اح ف يف وين يدةسطل ك  ف  احنتنة د احدتأل بيد ءل احب ف  احن فال  -2

 .ءل احدطبيقين احقبلل واحثة   ح فحج احدطبيذ احثة  

 ة:  ــــــــــأوال: العين
 

ةندةستتم  نتتأل  (  فحثتتد 204يتتن  االستتدطن يد يعةاتت  احةياتتد : العينفف  اتسففتط  ي  (م 
يتن  فحثتف  اح تث ( ال دثتف  احتب ف  احن تفال، 2.289( ساد، و فا ألاا يايف    16 

نة تتألة و تتل ي  ستتد ةن  ستتد احمتتي  حتتتفز  احلايتتد واتتف  ةفح اموث احنتتفاة  احلاتتل احنتتفاة  
واحدتتتل يتتتد حمتتتف  . ييتتت  غنتتتأل ي فءظتتتد اح قفليتتتد ي  اتتتدقأل تتتد يتتتن قتتتأل  ح ةييتتتد يفةةتتتد ح
 اح  ق واحنثف .

 فحثتتتف  اح تتتث اموث احنتتتفاة  احلاتتتل  يتتتناحث تتتك يتتتد ا ديتتتف   ياتتتد ساسفففي : العينففف  األ (  
اح تتتاف ل يتتتن ي  ستتتد احمتتتي  حتتتتفز  احلايتتتد واتتتف  ةفحنة تتتألة مكا ة ييتتت  غنتتتأل احدفةةتتتد 

 حدأل يد واحدةليد ةفح قفليد.حن  أل د ا
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 وفيما يلي الخطوا  المتبع  تختيار مجموعتي البحث التجريبي  والاابط :
  : احنتنة تتتتد احدتأل بيتتتتد ةطأل قتتتتد  نتتتتةا يد يتتتتن احةياتتتتد  يتتتتد ا ديتتتتف المجموعفففف  التجريبيفففف

(  فحثتتد، ويدةستتم م نتتف  د 204(  فحثتتد يتتن م نتتفحل  35االستتدطن يد و تتف   تت ك ف  
 ( ال دثف  احب ف  احن فال.1.345ألاا يايف    ( ساد، و فا 16 

  : احنتنة تتتتد احضتتتتفةطد ةطأل قتتتتد  نتتتتةا يد يتتتتن احةياتتتتد  يتتتتد ا ديتتتتف المجموعفففف  الاففففابط
(  فحثتتد، ويدةستتم م نتتف  د 204(  فحثتتد يتتن م نتتفحل  35االستتدطن يد و تتف   تت ك ف  

 ( ال دثف  احب ف  احن فال.1.031( ساد، و فا ألاا يايف    16 

 ث:ـــــــــالبح ثانيًا: أدوات
يتتد استتد  اد ا دثتتف  احتتب ف  احن تتفال  م تتت اك احثفحتتك( وكحتت   يتتفذ احتتب ف  احن تتفال حتتت   
 فحثتتتف  اح تتتث اموث حنتتتفاة  اح تتتاف ل، يتتتن  تتتنث يتنة تتتد يتتتن احنفتتتف ا  ينتتتل: ا اتتتفءد، 

 اح با، احل ، االسقفو. و لل  ألي حدل  ا  ألا ا :
 :اختبار الذكاء المكاني

حةتتت ك  بيتتتأل يتتتن احنقتتتف ي  احةأل يتتتد وام ابيتتتد احنانتتتة ة ةةنتتتل يمتتتج ةةتتت يف قتتتفد احثفحتتتك 
ا دثتف  ، و".Ben-Chaim et al " (1988)واح فصتد ةايتفذ احتب ف  احن تفال ينتل: ا دثتف  

و د ين انن يقتف ي  احتب ف ا  احندةت كة، الحت  ا   تب  احنقتف ي  يةدنت   2014)ب  Changب
حنايتتفذ حي تتأل  اميتتأل احتتب   اتتي  يلضتتيل وحتتي    لتتع  ثتتف ا  احدقأل تتأل احتتبايل واالستتدتفةد  ثقتتفت 

ك ف  ينف ك ل احثفحك محع م  اك ا دثف  حايفذ احب ف  احن تفال، و اتع احثفحتك اال دثتف  ا دنتفكات 
تتتتف 2013( وا دثف   اشتتتتف صتتتتن  احتتتت  ن  نتتتتفث، 2003 لتتتتع ا دثتتتتف   ي نتتتت   يتتتت  حفيتتتت ،  (  ثقت

 حل طةا  احدفحيد.
 حتتع  يتتفذ احتتب ف  احن تتفال حتت    فحثتتف  اح تتث اموث :  فتت ا اال دثتتف  االهففدف مففن اتختبففار

احنتتتتفاة  احلاتتتتل اح تتتتاف ل يتتتتن  تتتتنث يتنة تتتتد يتتتتن احنفتتتتف ا  ينتتتتل: ا اتتتتفءد، اح تتتتبا، احلتتتت ، 
 االسقفو، و قفد احثفحك ةفسدادفج  ب  احنفف ا  ين  نث يألا ةد احدألاث امكول حلب ف  احن فال.

 33ال دثف  ءل صة ي  اموحيد ين  :  دعة  اوصف اتختبار وتحديد المفردا  وصياغتها )
يلألكة، و ل يلتألكة حفتف م  ت  ا ديتف ا  واحنطلتة  يتن احطفحثتد ا ديتف  واحت  ةةت  قتألا ة احنلتألكة 
ا، ويد صيفغد اال دثف  ةة  يألا ةد ام تأل احاظأل تد اح فصتد ةفحتب ف  احن تفال واالستدلفكة   ي ت

 .ةآ ا  احننألءين  لع احث ك اح فحل ور ا  احمفكة احن  نين
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 ( نسب اتفاق احملكمني على مفردات اختبار الذكاء املكاني1جدول)

 املفردة
 نسبة

 االتفاق
 املفردة

 نسبة
 االتفاق

 املفردة
 نسبة

 االتفاق
 املفردة

 نسبة
 االتفاق

 املفردة
 نسبة

 االتفاق
 املفردة

 نسبة
 االتفاق

 املفردة
 نسبة

 االتفاق

1 100٪ 6 100٪ 11 100٪ 16 100٪ 21 100٪ 26 100٪ 31 100٪ 

2 100٪ 7 100٪ 12 100٪ 17 100٪ 22 100٪ 27 100٪ 32 100٪ 

3 100٪ 8 100٪ 13 100٪ 18 100٪ 23 100٪ 28 100٪ 33 100٪ 

4 100٪ 9 100٪ 14 100٪ 19 100٪ 24 100٪ 29 100٪   
5 100٪ 10 100٪ 15 100٪ 20 100٪ 25 100٪ 30 100٪   

 ةةتت  ايلتتفق احن  نتتين  لتتع اال دثتتف  مففا تحديففد نمففام تقففدير الففدرئا  وصففياغ  التعلي :
يتتتد يقتتت  أل احتتت   ف  وةاتتت  ك  تتتتد واحتتت ة حعتتتل يلتتتألكة مكا  فاتتت  ا  فةتتتتد  ٪100وامتتتثد 

صتت ي د وصتتلأل مكا  فاتت  ا  فةتتد  ف ختتد، ويتتد صتتيفغد احدةلينتتف  ة يتتك ينتتأل   أل قتتد 
 ( ا  فةتتد  لتتع احنلتتألكا  و تتبح   دفةتتد ويفاتتف  احطفحثتتد  االستتد، واحمتتن، ويتتف  خ االيد تتف

يتت  م طتتف  ينتتفث ي لتتةث  انتتةكج يةاتتي ل  تتن  يايتتد االستتدتفةد حلنلتتألكة واحد كيتت   لتتع 
 تتتت د يتتتتألك يلتتتتألكة كو  ا  فةتتتتد  ليفتتتتف، و فاتتتت  احدةلينتتتتف  وااتتتت د وك يقتتتتد يتتتتن حيتتتتك 

 اح يفغد وين ندفف حنمدة  احطفحثف .
 يتتد يطبيتتذ اال دثتتف   لتتع  ياتتد يتتن  فحثتتف  اح تتث اموث التطبيففا المبففد ي ل ختبففار :

حنفاة  احلال اح اف ل وكح  وف ا: ي     اح ين احنافسر حن دثف ، حمتف  يةتفين  ا
 احمفةحد واح ةة د واحدنيي  حلنلألكا ، حمف  جثف  اال دثف ، حمف  ص ق اال دثف .

 حساب الزمن المناسب لالختبار: -1

ف ، يتتد حمتتف  احندةستتم اح متتفول حلتت ين احتتب  استتدغألقد   تتل  فحثتتد ءتتل ا  فةتتد  لتتع اال دثتت
( ك يقد و فحدفحل مصثج اح ين احنافسر حا فةتد 34.87وق  ولغ يدةسم مزياد احطفحثف   

 i( ك يقد.35 لع اال دثف   ة  
 الصعوبة والتمييز:معامالت  -2

( Microsoft Excel 2013( و ألاتتتتفي   Spss 18استتتتد  د احثفحتتتتك وألاتتتتفي   
تتتتتتف حلنةفكحتتتتتتد   يتتتتتتد حتتتتتتبا احنلتتتتتتألكا  احدتتتتتتل يعتتتتتتة  (، و ح متتتتتتف  يةفيتتتتتتل اح تتتتتتةة د  ثقت

تتتتتتتتتتتتتتف حلنةفكحتتتتتتتتتتتتتتد  تتتتتتتتتتتتتتف ج احاطتتتتتتتتتتتتتتفق   ( وحمتتتتتتتتتتتتتتف  يةفيتتتتتتتتتتتتتتل احدنييتتتتتتتتتتتتتت   ثقت
واحتتتتتتتتتت وث  0.2( ويتتتتتتتتتد حتتتتتتتتتبا احنلتتتتتتتتتألكا  احدتتتتتتتتتل  قتتتتتتتتتل ينيي  تتتتتتتتتف  تتتتتتتتتن  

 احدفحل  ةاج يةفين  اح ةة د واحدنيي  حعل يلألكة.
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 املكاني ( معامالت الصعوبة والتمييز ملفردات اختبار الذكاء2جدول)

معامل  املفردة
 الصعوبة

معامل 
معامل  املفردة التمييز

 الصعوبة
معامل 
معامل  املفردة التمييز

 الصعوبة
معامل 
معامل  املفردة التمييز

 الصعوبة
معامل 
 التمييز

1 0.32 0.32 10 0.14 0.38 19 0.11 0.34 28 0.13 0.25 

2 0.33 0.46 11 0.15 0.34 20 0.24 0.32 29 0.10 0.23 

3 0.36 0.20 12 0.13 0.34 21 0.33 0.21 30 0.10 0.25 

4 0.30 0.27 13 0.13 0.25 22 0.16 0.27 31 0.59 0.43 

5 0.10 0.27 14 0.24 0.48 23 0.39 0.30 32 0.11 0.29 

6 0.10 0.27 15 0.14 0.41 24 0.18 0.27 33 0.17 0.39 

7 0.51 0.32 16 0.21 0.21 25 0.41 0.23    
8 0.40 0.27 17 0.16 0.13 26 0.17 0.41    
9 0.67 0.23 18 0.38 0.54 27 0.10 0.25    

 0.307، متوسط معامالت التمييز=0.244متوسط معامالت الصعوبة =

و تتتتتيد يةتتتتتفين  احدنييتتتتت  ءتتتتتل احتتتتتت وث احمتتتتتفوذ ينتتتتتيأل محتتتتتع اح تتتتت ق احدنييتتتتت    صتتتتت ق 
يأل محتتتتتع صتتتتت ق اال دثتتتتتف    تتتتتل، احدنييتتتتت ( حلنلتتتتتألكا ،  نتتتتتف م  يدةستتتتتم يةتتتتتفين  احدنييتتتتت   نتتتتت

مو مكنتتتتتأل ءتتتتتت    0.40( م   ينتتتتتد يةفيتتتتتل ينييتتتتت  احنلتتتتتألكة 289: 2002و تتتتتأل  صتتتتتن   تتتتتند  
 تتتتتتبا   تتتتتتة  كحتتتتتتين  لتتتتتتع م  احنلتتتتتتألكة ينيتتتتتت  و   تتتتتتد  يتتتتتت ة وتتتتتتين احطفحثتتتتتتف ، وإكا يألاوحتتتتتت  وتتتتتتين 

، ءتتتت   ينييتتتت  احنلتتتتألكة وتتتتين احطفحثتتتتف    تتتتة  ال ةتتتت ذ ةتتتت ، وإكا قلتتتت   تتتتب  احاينتتتتد 0.40، 0.20
احنلتتتتتتألكة ءتتتتتت   ينيي  تتتتتتف   تتتتتتة  اتتتتتتايلفت. و اتتتتتتف   لتتتتتتع احتتتتتتت وث احمتتتتتتفوذ  دضتتتتتتج ا   0.20 تتتتتتن 

 ( وحبح  حبءفف احثفحك. 0.20( حفف يةفيل ينيي  مقل ين  17 
  ار:ـــــات االختبـــــثب -3

ءتل حفحتد و تةك  20 تةك    دنف كستة  يد حمف  جثف  ا دثف  احب ف  احن تفال ةفستد  اد 
   وث احدفحل.احنلألكة و ة  حبءفف  نف ةفحت

 الختبار الذكاء املكاني بعد حذف كل مفردة من مفرداته على حده 20( كودر ريتشاردسون3جدول)

معامل ثبات االختبار  املفردة
معامل ثبات االختبار  املفردة بعد حذف املفردة

معامل ثبات االختبار  املفردة بعد حذف املفردة
ر معامل ثبات االختبا املفردة بعد حذف املفردة

 بعد حذف املفردة
1 0.205 10 0.162 19 0.151 28 0.155 
2 0.139 11 0.307 20 0.177 29 0.165 
3 0.317 12 0.272 21 0.197 30 0.154 
4 0.202 13 0.158 22 0.142 31 0.174 
5 0.142 14 0.118 23 0.191 32 0.145 
6 0.146 15 0.154 24 0.191 33 0.505 
7 0.243 16 0.303 25 0.207   
8 0191 17 0.222 26 0.339   
9 0.219 18 0.099 27 0.132   

 (0.691، وبعد حذف املفردات =0.205لالختبار )قبل حذف املفردات = 20كودر ريتشاردسون
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حلتتب ف  احن تتفال  اتت  حتتبا  20 تتةك    دنف كستتة   دضتتج يتتن احتتت وث احمتتفوذ ا   ينتتد 
 تتةك  (  فاتت  م لتتل يتتن  ينتتد 33، 26، 25 ،17، 16، 12، 11، 9، 7، 3احنلتتألكا  م قتتفد  

 20 تةك    دنف كستة  قبل حبءفف وحبح  يد حتبا  تب  احنلتألكا ، وم يت  حمتف   20  دنف كسة  
 ( و بح   دضج ا  اال دثف   لع ق   يافسر ين احنثف .0.691ءعفا   يند   ل  

 :ارــــدق االختبــــص-4

م  اح ت ق احناطقتل  فت ا احتع ( احع 170: 2004اح  ق احناطقل:  نيأل ابيل زا    
اح  تتد  لتتع يتت   يننيتتل احنايتتفذ حلنيتت ا  احتتب   ايمتت  م  م  ءعتتألة اح تت ق احناطقتتل يقتتةد ءتتل 
  ة أل ف  لع ا ديف  يلألكا  احنايفذ ةفحطأل قد احطثايد احةنةا يد احدل يننل احني ا  يننينت يفيف.

 كت  يتن يت ى واتة   ا  ج ي    با احاةت ين اح  ق يف  منل ص ق احن  نتين وكحت  حلد
احنلألكا  وحمن صتيفغدفف ويت ى يطفةقدفتف حلفت ا احدتع واتة  حايفست ، ويتد  تألي اال دثتف   لتع 

 (.٪100يتنة د ين مسفيبة  لد احال  احدأل ة  وق  افح   ني  احنلألكا  امثد ايلفق  
 20 تتتتةك    دنف كستتتتتة  و ةتتتت  احأل تتتتتةت احتتتتع حمتتتتتف  يةتتتتفين  احدنييتتتتت  ويةفيتتتتل جثتتتتتف  

فو وتتتين احنلتتتألكا  واح   تتتد احعليتتتد ويةتتتفين  اح تتت ق حنلتتتألكا  اال دثتتتف ، قتتتفد ويةتتتفين  اال يثتتت
، و تتتتتتبح   دعتتتتتتة  (33، 26، 25، 17، 16، 12، 11، 9، 7، 3 احثفحتتتتتتك ة تتتتتتبا احنلتتتتتتألكا  

 ( ك  د.15( يلألكة و بح    ة  اح   د احعليد حن دثف   15اال دثف  احد  يلل ين  
نة تد احدتأل بيتد واحنتنة تد احضتفةطد، ويتد احدعتفء  يتد استد  اد ي تنيد احنت التصميم التجريبفي:

واحتت وث ويافنف ةفسد  اد احطأل قد احةنةا يد،  نتف يتد حمتف  احدتتفا  ويافنتف ءتل ا دثتف  احتب ف ، 
احدفحل  ةاج ادف   حمف  احدتفا  وين احنتنة دين احدتأل بيد واحضفةطد ةفسد  اد ا دثف    ( 

( Independent Sample T-Testيمتدقلدين  ح متف  كالحتد احلتألوق وتين يدةستطل  يادتين 
 وكح   نف  لل:

( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف درجات 4جدول) 
 القياس القبلي للذكاء املكاني واالختبار التحصيلي

عدد أفراد  اجملموعة املتغري
الفرق بني  املتوسط العينة

 املتوسطني

اخلطأ املعياري 
للفرق بني 
 املتوسطني

االحنراف 
مستوي  قيمة )ت( درجات احلرية املعياري

 الداللة

 0.112 7.279 68 1.345 0.287 2.086 3.31 35 التجريبية الذكاء املكاني
 1.031 1.23 35 الضابطة غري دال

االختبار 
 التحصيلي

 0.287 1.073 68 1.317 0.293 0.314 5.97 35 التجريبية
 1.126 6.29 35 الضابطة غري دال
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 دضج ين احت وث احمفوذ يف  لل:   د و ةك ءألوق كاث اح ف يف وين يدةسطل ك  ف  
 احنتنة دين احدتأل بيد واحضفةطد ءل ا دثف  احب ف  احن فال.

 رابعا: األساليب اإلحصائية املستخدمة:
يتتن احبتتألاي  ا ح تتف يد ةةضتتفف  استتد  د احثفحتتك  تت ك يتتن امستتفحير ا ح تتف يد و تت ك

اسد  د ءل حمف  ةةم اح  تف   احمتي ةيدأل د مكوا  احث تك واحتثةم ال تأل يتد استد  اي  
 ءل يةفحتد احبيفاف  احافف يد وااقمن  امسفحير ا ح ف يد محع:

 : يةتتتتتفين   األسفففففالي  ااحصفففففا ي  ففففففي حسفففففام بعففففف  الخصفففففا   السفففففينومتري
كتتتتتةك   (،  بMicrosoft Excel 2013  اح تتتتتةة د واحدنييتتتتت  يتتتتتن  تتتتتنث وألاتتتتتفي 

(، يةفيتتتتتل اال يثتتتتتفو حتتتتتت بويألستتتتتة ب Spss 18ب يتتتتتن  تتتتتنث وألاتتتتتفي   20  دنف كستتتتتة  
 (.Spss 18ين  نث وألافي   

 :ا دثتتف    ( حلةياتتف   األسففالي  ااحصففا ي  المسففتخدم  فففي اختبففار صففح  الفففروض
لد يتتتن  تتتنث (، ا دثتتتف    ( حلةياتتتف  احنمتتتدقSpss 18احنأليثطتتتد يتتتن  تتتنث وألاتتتفي   

 (.2η(، يأل   ا دف  Spss 18وألافي   
  :نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها

 نتائج اختبار صحة الفروض
 نتائج الفرض األول:

ال دثف  ص د احلألي اموث احب   ا   لع ما  ب ة   ءألق كاث مح ف يف وين 
احن فال ح فحج يدةسطل ك  ف  احنتنة دين احدتأل بيد واحضفةطد ءل احدطبيذ احثة   حلب ف  

 T-Testيدةسم ك  ف  احنتنة د احدتأل بيدب يد اسد  اد: ا دثف   ( حلةياف  احنمدقلد  
Independent 2 (، ويأل   م دفη) ،:واحت وث احدفحل  ةاج ادف   ا دثف    ( ويأل   ا دف 

 ( مربع ايتا ونتائج اختبار )ت( لداللة الفرق بني متوسطي درجات 5جدول)
 يبية والضابطة يف الذكاء املكاني يف التطبيق البعدياجملموعتني التجر

الفرق بني  املتوسط التطبيق
 املتوسطني

اخلطأ 
املعياري 

للفرق بني 
 املتوسطني

االحنراف 
 املعياري

درجات 
مستوي  قيمة )ت( احلرية 

 الداللة
مربع ايتا 

(2
η) 

 10.371 التجريبية
9.143 0.426 

2.302 
68 21.443 

دال عند 
 مستوي

0.01 
 1.031 1.229 الضابطة 0.8712
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( وتين 0.01 دضج ين احتت وث احمتفوذ يتف  لتل: و تةك ءتألق كاث مح تف يف  ات  يمتدة   
يدةستتطل ك  تتف  احدطبيتتذ احثةتت   حلنتنتتة دين احدتأل بيتتد واحضتتفةطد ءتتل احتتب ف  احن تتفال ح تتفحج 

(  لتتتع م  0.8712يدةستتتم ك  تتتف  احنتنة تتتد احدتأل بيتتتد، ينتتتيأل  ينتتتد يأل تتت  ا دتتتف احدتتتل ولغتتت   
ا ءل يانيد احب ف  احن فال،  نف ينيأل  ينتد يأل ت  م دتف محتع م   احبألافي  احد   بل ح  ي جيأل  بيأل   ت

يتتتتن احدثتتتتف ن ءتتتتل ك  تتتتف  احتتتتب ف  احن تتتتفال حتتتت    فحثتتتتف  احنتنة تتتتد  ٪ 87.12احبألاتتتتفي   لمتتتتأل 
ا يتن احد ثتف ن احنلمتأل احدتأل بيد  ا  يقتف ادفد ةطفحثتف  احنتنة تد احضتفةطد، و تل  نيتد  بيتألة  ت ت

 وةاسطد احبألافي  احد   بل.
 :يــــرض الثانــــالفج ــــنتائ

ال دثتتتف  صتتت د احلتتتألي احنفحتتتك احتتتب   تتتا   لتتتع ماتتت  ب ة تتت  ءتتتألق كاث اح تتتف يف وتتتين 
يدةستطل ك  تف  احنتنة تتد احدتأل بيتد ءتتل احتب ف  احن تفال ءتتل احدطبيقتين احقبلتتل واحثةت   ح تتفحج 

، (T-Test Paired Samples  ( حلةياتف  احنأليثطتد   ا دثتف احدطبيذ احثة  ب يد اسد  اد: 
( وكحت  حلنقف اتد وتين 8: 2013، امثد احعمر احن   د حتت  ت    بت  اح نيت   (2η يأل   ا دف و 

= CEGratioاحندةستم قبلتل واحثةت   وكحت  حمتر احنةفكحتد:   ،
د احنن اد حن دثف  = اح   p= يدةسم احايفذ احثة  ، M2= يدةسم احايفذ احقبلل، M1حيك 

 واحت وث احدفحل  ةاج ادف   ا دثف    ( ويأل   ا دف:مو احنايفذ  احافف د احةظنل(، 
 ( مربع ايتا ونتائج اختبار )ت( لداللة الفرق بني متوسطي درجات اجملموعة 6جدول )

 (35التجريبية يف الذكاء املكاني يف التطبيقني القبلي والبعدي )ن=

حنراف اال املتوسط التطبيق
 املعياري

نسبة الكسب 
 املصححة

درجة 
 الفاعلية

درجات 
مربع ايتا  مستوي الداللة قيمة )ت( احلرية

(2
η) 

 دال عند مستوي 17.394 34 مقبولة 1.75 1.345 3.314 القبلي
 2.302 10.371 البعدي 0.8990 0.01

( وتين 0.01 و تةك ءتألق كاث مح تف يف  ات  يمتدة    دضج ين احتت وث احمتفوذ يتف  لتل:
يدةستطل ك  تف  احنتنة تتد احدتأل بيتد ءتتل احتب ف  احن تفال ءتتل احدطبيقتين احقبلتتل واحثةت   ح تتفحج 

(، واحدل يقت  ءتل احنت   1.75يدةسم ك  ف  احدطبيذ احثة  ، و امثد  مر ي   د يق ا  ف  
، (، حقبتةث ءف ليتد احبألاتفي 6: 2013(، واحب  ح ك       ب  اح ني    3-1.5احب   ند  ين  

   ءةتتتفث ءتتتل يانيتتتد احتتتب ف  احن تتتفال، ينتتتيأل  ينتتتد يأل تتت  ا دتتتف احدتتتل ولغتتت  ينتتتف  نتتتيأل ا  احبألاتتتفي
(  لع م  احبألافي  احد   بل حت  يت جيأل  بيتأل  ت ات ءتل يانيتد احتب ف  احن تفال،  نتف ينتيأل 0.8990 

يتتن احدثتتف ن ءتتل ك  تتف  احتتب ف  احن تتفال  ٪89.90 ينتتد يأل تت  ا دتتف م ضتتف محتتع م  احبألاتتفي   لمتتأل 
نتنة تتد احدتأل بيتتد حلدطبيتتذ احثةتت   يقف اتتد ةتتفحدطبيذ احقبلتتل، و تتل  نيتتد  بيتتألة  تت ات يتتن احدثتتف ن حل

 احنلمأل وةاسطد احبألافي  احد   بل.
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 مناقشة وتفسري النتائج: ثانيا
( و تتة 0.8712( محتتع م  حتتتد احدتت جيأل  5ينتتيأل ادتتف   احلتتألي اموث  نتتف ءتتل احتتت وث  

 مكبتتتأل يتتتن (  ينتتتد   ( احت وحيتتتد  <( 21.443ة د  ، وا    احن متتت(1 حتتتتد يتتت جيأل  بيتتتأل  تتت ا
( ء ااتف اقبتل احلتألي 2.66( حلطألءين واحدل يمفو   0.001( ويمدة  كالحد  68و   ف  حأل د  

( وتتين يدةستتطل ك  تتف  احنتنة تتد 0.01احبتت  ل احقف تتل  ة تت  ءتتألق كاث مح تتف يف  اتت  يمتتدة   
ةتتت   ح تتتفحج يدةستتتم ك  تتتف  احدطبيتتتذ احدتأل بيتتتد ءتتتل احتتتب ف  احن تتتفال ءتتتل احدطبيقتتتين احقبلتتتل واحث

احثةتت  ، ويتتن  اتتف امتتداد  م  احتتب ف  احن تتفال قفوتتل حن يقتتف ، مو احانتتة ةفستتد  اد وتتألاي  احدتت   ر 
 واحد  يل  لع وألافي  احألسد احفا سل ةطأل قد امية فك. 
( و تة 0.8990( محتع م  حتتد احدت جيأل  6وينيأل ادف   احلألي احنفال  نتف ءتل احتت وث  

 مكبتتتتتأل يتتتتتن (  ينتتتتتد   ( احت وحيتتتتتد  <( 12.490بيتتتتتأل  تتتتت ا، وا    احن متتتتتة د  حتتتتتتد يتتتتت جيأل  
( ء ااتف اقبتل احلتألي 2.66( حلطألءين واحدل يمفو   0.001( ويمدة  كالحد  68و   ف  حأل د  

( وتتين يدةستتطل ك  تتف  احنتنة تتد 0.01احبتت  ل احقف تتل  ة تت  ءتتألق كاث مح تتف يف  اتت  يمتتدة   
حدطبيقتتتين احقبلتتتل واحثةتتت   ح تتتفحج يدةستتتم ك  تتتف  احدطبيتتتذ احدتأل بيتتتد ءتتتل احتتتب ف  احن تتتفال ءتتتل ا

احثةتت  . ويتتن  اتتف امتتداد  م  احتتب ف  احن تتفال قفوتتل حن يقتتف ، مو احانتتة ةفستتد  اد وتتألاي  احدتت   ر 
 واحد  يل ةفسد  اد اح فسر الحل امية فك. 

 و ا  يقف اد اديتد احلألي اموث ي  احث ةث احنأليثطد  دضتج م   تب  احاديتتد يدلتذ يت 
(، 2014ب  Changب ،".Ben-Chaim et al " (1988)، (2013 اايتتف  طيتتد   ة تتةث

( حيتتك ايلقتت   تتب  احث تتةث  لتتع مي فايتتد يانيتتد احتتب ف  احن تتفال احتتع يمتتدة  2004ب  Laszloب
يقبةث ين احعلف ة ةفحألغد ين ية ك وياةت امسفحير احدل استد  ي  حدانيدت  حيتك استد  ي   اايتف 

يتنة د ين امانطد  ةفحطأل قد احدقلي  د(  ".Ben-Chaim et al " (1988)(، 2013 طيد  
( وألاي  اح فسر الحل  ةطأل قد امية فك( 2004ب  Laszlo(، ب2014ب  Changويانف اسد  د ب

 محتتتتتتتع ماتتتتتتت   ن تتتتتتتن يانيتتتتتتتد احتتتتتتتب ف  احن تتتتتتتفال ةفستتتتتتتد  اد احبتتتتتتتألاي  احد   بيتتتتتتتد ةفحطأل قتتتتتتتد احدقلي  تتتتتتتد 
لتتألي اموث محتتع و تتةك يتت جيأل  بيتتأل حبألاتتفي  االية تتفك ءتتل مو ةطأل قتتد االية تتفك، و لمتتأل احثفحتتك اح

 يانيد احب ف  احن فال. 

                                           

، و  تة  يدةستم 010  ( احتل م  حتتد احدت جيأل   تة  صتغيألا اكا  تف278: 2011(  نيأل      ب  اح ني   1 
 .0.50، و  ة   بيأل اكا  ف  0.30كا  ف  م
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 ا  يقف اد اديتد احلألي احنفال ي  احث ةث احنأليثطد  دضج م   ب  احاديتد يدلذ ويانف 
(، حيك ايلق   ب  احث ةث  لتع مي فايتد 2013ب  Leeب، (Alias et al.  2002 "ي  ة ةث 

ل احع يمدة  يقبةث ين احعلف ة ةفحألغد ين ية ك وياةت امسفحير احدل ز فكة ك  ف  احب ف  احن فا
يتنة تتد يتتن امانتتطد  احطأل قتتد  (Alias et al.  2002 "استتد  ي  حدانيدتت  حيتتك استتد  د 

( وألاي  اح فسر الحتل  ةطأل قتد االية تفك( محتع مات  ز تفكة 2013ب  Leeاحدقلي  د(  ويانف اسد  د ب
قد احدقلي  د مو ةطأل قد امية فك، و لمتأل احثفحتك احلتألي احنتفال محتع ك  ف  احب ف  احن فال ةفحطأل 

 و ةك ي جيأل  بيأل حبألافي  امية فك ءل يانيد احب ف  احن فال. 
ف واحدةبيتأل  افتف و ن ن م  فت كح  محع حر االسدطنت ويفتف ا  ياظتيد امءعتف  ويت اوحف

 .وي نل احنمخةحيد

 ث:ــــــات البحـــــتوصيا: رابع
 نتا ج البحث الحالي عقدم الباحث التوصيا  اآلتي :في  وء 

حتك احنةلنتتين  لتتع استتد  اد استتدألاييتيف  ي   متتيد واانتتطد يمتتد  د احألستتةيف  واحدتتل يةدنتت  
 ن لتتع احتتب ف  احن تتفال، اظأل تتد احتتب ف ا  احندةتت كة  تت  ألة ةفال دنتتفد وفتتف، واحدةأل تتف وفتتف حتت   احنمتت وحي

ين حيتك م نيدفتف ومستفحير يطبيقفتف، و تألق االستدلفكة يافتف،   ن احةنليد احدأل ة د ةف دنا يمدة فيفد
 تر اال دنفد ةننف سد احطفحثف  مانطد احب ف ا  احندة كة ويةألءد امسثف  و ا   ل انتفو وم نيدت  
و يايد االسدلفكة يتن كحت  ءتل حيتفيفد، ز تفكة و تل احنةلنتين ةنلفتةد احتب ف ا  احندةت كة و نتل كو ا  

اكدنفا احب ف  او احب ف ا  احدل يدنيت  وفتف احطفحثتف ، و يايتد يةظيتف احنتاف  ي   بيد حفد  ن  يايد 
ةنف  دافسر ي  احب ف ا  احندة كة حلطفحثف  و يايد ي ايف احطفحثتف   لتع حمتر اتةت احتب ف  احمتف   
ويتتافد، واحةنتتل  لتتع يانيدتت ، اتتألو ة استتد  اد وتتألاي  يمتتف    لتتع يانيتتد احتتب ف ا  احندةتت كة،  تتتر م  

اتتتف   اح  استتتيد مانتتتطد ي دتتتة   لتتتع صتتتة  يمتتتف   احطفحثتتتف   لتتتع احننحظتتتد واالسدلمتتتف  ينتتتنل احن
 ويةحي  امءعف  ينف   ك  احع يانيد احب ف  احن فال ح  فد.

 ة:ــــــوث املقرتحــــخامسا: البح
 ءل اة  ادف   احث ك اح فحل ويةصيفي   قدأل  احثفحتك احنةاتة ف  احدفحيتد  ث تةث يمتدقبليد:

يمتتتدف ا يانيتتتد احتتتب ف ا  احندةتتت كة  تتتل ك تتتف   لتتتع حتتت ة، واتتتف  وألاتتتفي  يقدتتتأل    تتتت اك م تتتألا  ة تتتةث 
احنةلنتتين ءتتل اتتة  اظأل تتد احتتب ف ا  احندةتت كة، ك استتد احتتب ف ا  احندةتت كة ءتتل  نقفيفتتف ة ستتفحير احتتدةلد 
احنلضتتتلد حتتت    فحثتتتف  احنألحلتتتتد احنفاة تتتد احلايتتتد اح تتتاف يد، ك استتتتد ءف ليتتتد استتتد  اد مانتتتطد احتتتتب ف ا  

 ندة كة ءل يانيد احدلعيأل احةلنل ويفف ا  اي فك احقألا  ح    فحثف  احنألحلد احنفاة د احلايد اح اف يد.اح
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 ة:ــــع العربيــــأوال: املراج
    2009محنتتت  حمتتتن  نتتتي :)AutoCAD 2D  ا ستتت ا   د، ا تبتتت  وتتتة   حانتتتأل ويةز تتت ،

 احعدر احةلنيد.
 بمسفاعدة الحاسف   مالرس (.2008لدةليد احلال واحد   ر  احن سمد احةفيد حCAD   ففى تخصف

 ، احننلعد احةأل يد احمةةك د، ي در احنل  ءف  احة ايد.مينانينا إنتاج
   وألاتتتفي  يقدتتتأل  ءتتتل يتتتفكة احعنبيتتتةيأل حطتتتن  احدةلتتتيد احنتتتفاة  2006ميتتتفال صتتتن  ي نتتت   لتتتع .)

رسفففال  دكتفففورا  غيفففر ستتتةق احةنتتتل، اح تتتاف ل  احد   تتتف  احني فاي يتتتد( ءتتتل اتتتة  يدطلثتتتف  
 ، قمد احناف   و أل ذ احد    ،  ليد احدأل يد،  فيةد  ين شن .منشورة

   الفتكاءا  المتعفددة وتعلفيم الريا فيا : نمريف  وتطبيفا(. 2007حن ا  ين و  موألاهيد احنفيل ،
 احقف ألة، ي دثد اماتلة احن أل د.

   م ك ،  نف ، كا  مسفيد حلانأل واحدةز  .، امبادئ التصميم والدعنور(. 2008حن ة احتثفحل 
   ءف ليتتد وألاتتفي  يتت   بل حدانيتتد ةةتتم احتتب ف ا  احندةتت كة ويتت جيأل  2013 اايتتف ي نتت   لتتع  طيتتد .)

، رسال  دكتفورا  غيفر منشفورة لع اح ل ا و ا ل حلنن ن  ح   ينييب اح ث احألاة  االود ا ل، 
 كليد احدأل يد،  فيةد اح قفز ذ.

   الرسفم بالحاسف  اآللفي األتوكفاد(. 1989سلنف  وحمفد محن  ستلينف   سة  ي ن  محن  Ver. 

 (، احطثةد اموحل، احمةةك د، ي سمد احدألذ.2.6
   القيففاو والتقففويم التروففو) والنفسففي: أساسففياته وتطبيقاتففه (. 2002صتتن  احتت  ن ي نتتةك  تتند

 ، احقف ألة، كا  احلعأل احةأل ل.وتوئيهاته المعاصرة
  احقف ألة، كا  احم ف  حلانأل واحدةز  .التكاءا  المتعددة(. 2008 فيأل   ف ق  ب  احأل وا ، 
    احقف ألة، اح ا  احن أل د احلبافايد.العبقري  والتكاء واتبداع، (. 2006 ب  احففك  ي ثف 
   ي تتتت يج امتتتتثد احعمتتتتر احنة حتتتتد حتتتتت ةتتتتنك  امتتتتثد احعمتتتتر 2013 تتتت    بتتتت  اح نيتتتت  حمتتتتن .)

المفتتمر السفنو) التاسف  ، Corrected Ezzat's Gain Ratio (CEGraio)احن   د حت     
احتنايتد احن تأل د حل  استف  والعشرون لعلم النفس في مصر والوطن العروي الحاد) والعشرون، 

 .13-1، م م 2013موأل ل 1-يف ذ30احالميد، 
   ااحصفففاء النفسفففي والتروفففو): تطبيقفففا  باسفففتخدام برنفففامج (. 2011 تتت    بتتت  اح نيتتت  حمتتتن

Spss 18 ،قف ألة، كا  احلعأل احةأل ل.اح 
   احطثةتتد اموحتتتل، الفففتكاء النففائق والقفففدرا  اابدا يففف  التحليليففف (. 2010ءف نتتد احنتت  احتفستتتد ،

 ام ك ،  نف ، كا  ك بةاة حلانأل واحدةز  .



2019  (2ج)أبريل   (118)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 273 

    احقف ألة، كا  احلعأل احةأل ل.التكاء(. 2000ء اك احبفل احمي ، 
   نيتتتتد مستتتتفحير احتتتتدةلد احنأليثطتتتتد ةفحتتتتب ف ا  (. ءف ليتتتتد وألاتتتتفي  حدا2007ياتتتتل  بتتتت  اح تتتتفحذ هي تتتتل

غيففر  دكتففورا رسففال  ، احندةتت كة حتت   ينييتتب احدةلتتيد االودتت ا ل حد متتين يمتتدة  ي  تتيلفد اح  استتل
 . فيةد احقف ألة، يةف  اح  اسف  احدأل ة د، منشورة

     احقف ألة، ي دثد احافضد احن أل د.، 4و، النمو الشخصي والمهني للمعلم(. 2004ابيل ي ن  زا 
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Abstract 

The aim of the research was to detect the impact of the AutoCAD 

program on the development of spatial intelligence in the students of 

the industrial secondary stage. For this purpose, a measure of spatial 

intelligence was composed of (15) paragraphs. It was applied to a 

basic sample of 70 students divided into two experimental groups. 35 

female students and 35 female students from the first grade of 

technical secondary school, after studying the engineering drawings 

on the AutoCAD program in the academic year 2016/2017. The 

results revealed that there was a statistically significant difference at 

the level of (0.01) between the mean of the after-application levels of 

the experimental groups and the control in spatial intelligence in 

favor of the mean of the experimental group. The value of the ETA 

square (0.8712) indicated that the study of the ECOD has a very 

significant effect on the development The value of the ETA box also 

indicates that the study of the ECO diagram explains 87.12% of the 

variance in IQ scores. There is also a statistically significant difference 

(0.01) between the mean scores of the experimental group in the 

spatial intelligence in the tribal and remote applications in favor of 

the average degree of application Ba (1.75), which lies in the range 

extending from (1.5-3), which was determined by Ezzat Abdel 

Hamid (2013: 6), to accept the effectiveness of the program 

AutoCad, which indicates that the study of engineering drawing of 

the program AutoCad active in the development Spatial intelligence, 

the value of the ETA box (0.8990) indicates that the AutoCAD 

program has a very significant effect on the development of spatial 

intelligence. The value of the ETA box also indicates that the 

AutoCAD program interprets 89.90% of the spatial intelligence 

scores of the experimental group of the post application Which is a 

very large amount of variation explained by AutoCad program . 

Keywords: AutoCAD program, Development of spatial 

intelligence, Industrial secondary students. 


