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 أسلوب معاجلت املعلوماث وعالقته بالسيادة النصفيت للدماغ
      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقػدمػة
يجة االكتشافات اليائمة في التسعينات مف القرف الماضي عقدًا لمدماغ نت لقد تـ إعالف عقد    
، ووظائفو  ، خالؿ العشر سنوات الماضية والتي يفوت كثيرًا ما عرؼ عنو في تأريخ البشرية  بنائو  

، حتى يمكف القوؿ أف الدماغ البشري شيء فريد في الكائف الحي سواء كبنية أـ منظومة وظائؼ 
اليمثالو أي شيء آخر ، نعامؿ يناميتو  أو نمط أدائو لوظائفو  وعالقتو  بالجسـ والعقؿ فروابطو ود، 

كما تشير أبحاث الدماغ المدينة أف البشرية عمى عينة نوره جد جممة في  .مع العمـ حتى اآلف 
التعميـ ، ومف المحتمؿ أف  –تطبيؽ نواتج األبحاث المنبثقة عف عمـو الدماغ عمى عممية التعمـ 

بدءًا مف بالدماغ إلى تغيرات ميمة في مختمؼ مجاالت العممية التربوية نقود ىذه النواتج المتعمقة 
التعميـ وأنماط التفكير وأساليب التقويـ والبيئة  –أوقات الدواـ المدرسي مرورًا باستراتيجيات التعمـ 

اب في ىذا المجاؿ ، الصعبة ونظرًا لالىتماـ العالمي بالدماغ فقد أجتيد نفر مف عمماء األعص
مولديف نظريات مختمفة لمدماغ ، مما قاد مجموعة مف أساتذة عمـ النفس إلى التقارب مع عمماء 
األعصاب في محاولة لمبحث عف أفضؿ التفسيرات السموكية الذيف أثروا في مجاؿ عمـ النفس 

 Brainغ )بعامة وعمـ النفس المعرفي بخاصة بنظريات اصطمح عمى تسميتيا بنظريات الدما

Theories  )0 
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 الفصػؿ األوؿ

 وأىميتو مشكػمة البحث

يوجو عمماء النفس المعرفي اىتماما خاصًا لمعمميات العقمية ، ودراسة الفرد كمجرد كائف     
التقدـ الذي أحرز حاليًا نقطة التقاء بيف مجاليف  عضوي بؿ كجياز لمعالجة المعمومات وبعكس

المتزايد والطموح عمى ىا يقرب مف قرف مف الزمف لألساليب التجريبية مف تحميؿ مف الجيود النمو 
الذاكرة في المختبر ، والمجاؿ الثاني ىو األفكار والطرؽ القيمة التي ادخميا عمى الحاسوب في 
معالجة المعمومات ، إذ تعطي المدرسة اإلدراكية اىتمامًا لما يجري في ذاكرة التعمـ في عمميات 

يا وربطيا بالمعمومات والنظر إليو عمى أنو قادر عمى اكتساب المعمومات ، ومعالجت .عقمية 
في ذاكرتو  ، وتنظيميا في أنماط معرفية ذات معنى بيدؼ ابتكار تعمـ جديد وجودة مالسابقة ال

ونتيجة لذلؾ ابتكرت نماذج جديدة مف العمماء الميتميف بنظرية معالجة المعمومات وقد أكدوا عمى 
،  4661اء التعمـ دور أكثر فاعمية في استخداـ وتوظيؼ عقمو  أثناء تعممو ) دروزة ، أعط
 0(   004-000ص

إف عممية معالجة المعمومات ىي سمسمة منظمة ومتناغمة مف الفعاليات العقمية فاإلدراؾ       
ا أو ىو بوصفو عممية معرفية يتـ مف خاللو تنظيـ المعمومات التي يستقبميا الفرد في لحظة م

          لزيادة وعينا بما يحيط  الحسية التي تصمنا بيا األحاسيسعممية تفسير وتنظيـ المعطيات 
          ( Attentionيدرؾ ىذه المعمومات إال بعد إف تحدث عممية االنتباه )  بنا وبداوتنا وىو ال

              ؼ بمركز الوعييتـ وضع المثير المنتقي أو المعمومة في بؤرة الشعور أو ما يعر   حيث
 (Margaret , 1994 , p.43  )0 

يف لمدماغ ماضي بدراسة وظائؼ النصفيف الكرويولقد تزايد االىتماـ في ستينات القرف ال      
وعالقتيما بمجمؿ الفعاليات العقمية حيث بينت الدراسات إلى إف النصؼ الكروي األيسر بصفة 

في حيف وعمميات التحميؿ المنطقي لحؿ المشكالت  التحميمةية أساسية بمعالجة المعمومات المفظ
ييتـ النصؼ األيمف بمعالجة المعمومات غير المفظية بطريقة كمية كما ييتـ بالمعمومات المكانية 

 0(  Rita , 1987 , p.46حي المجالية والوجدانية ) واالبتكارية والنوا
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ف ع (4645وراسف وآخروف )د أوضحت دراسة توفي مجاؿ دراسة السيادة النصفي لمدماغ فق      
والمجردة أما  التحميمةالنصؼ الكروي األيسر يختص بصفة أساسية بمعالجة المعمومات المفظية و 

النصؼ الكروي األيمف فأنو يختص بصفة أساسية بمعالجة المعمومات غير لفظية بطريقة كمية 
(Torrance , 1977 , p.563  )0 

والسيادة النصفية لمدماغ تثير مشكمة ة بيف أسموب معالجة المعمومات إف طبيعة العالق      
ذلؾ سيؤدي إلى تعزيز نظريتو تتعمؽ بطبيعة تمؾ العالقة فإذا ما تحققت تمؾ العالقة فإف 

في معالجة المعمومات وخصوصًا لمف يتميزوف بقدرات عقمية متميزة وبما المعتمدة  تاإلستراتيجيا
 0رد والمجتمع يحقؽ نتائج إيجابية لمف

 ومف ىنا جاز بالبحث إف يسأؿ :       
  ىؿ توجد عالقة بيف أسموب معالجة المعمومات والسيادة النصفية لمدماغ لدى طمبة الجامعة

0 

  0ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تمؾ العالقة تبعًا لمتغير الجنس واليد المفضمة 

 0امعة ما ىو أسموب معالجة المعمومات لدى طمبة الج 

  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في أسموب معالجة المعمومات لدى طمبة الجامعة
 0بحسب متغير الجنس 

  تعرؼ عمى الفروؽ في أسموب معالجة المعمومات لدى طمبة الجامعة عمى وفؽ متغيري
 0اليد المفضمة والجنس 

 

 ثـداف البحـأه
 -ييدؼ البحث الحالي إلى ما يأتي :     
 0موب معالجة المعمومات لدى طمبة الجامعة قياس أس .4

 عمى وفؽ متغيري المعمومات لدى طمبة الجامعة معالجة التعرؼ عمى الفروؽ في أسموب .2
 الجنس والتخصص الدراسي.

 -ولتحقيؽ ىذا اليدؼ قدـ الباحث ىذه الفرضيات الصفرية اآلتية :
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لدى طمبة ومات المعممعالجة  مستوى قياسفي ليس ىناؾ فروؽ ذات داللة معنوية  - أ
 0 ناث (اإل –ذكور ال)  جنسمتغير العمى وفؽ الجامعة 

ليس ىناؾ فروؽ ذات داللة معنوية في قياس مستوى معالجة المعمومات لدى طمبة   - ب
 (اإلنسانيالتخصص )العممي _ الجامعة عمى وفؽ متغير 

الجامعة  داللة معنوية في قياس مستوى معالجة المعمومات لدى طمبةتأثير ذو ليس ىناؾ   - ت
 والتخصص.الجنس  يعمى وفؽ متغير 

 تعرؼ العالقة بيف اسموب معالجة المعمومات والسيادة النصفية لمدماغ. -0
 

 ثـدود البحــح
إناثًا (  –يقتصر البحث الحالي عمى طمبة جامعة ديالى / كمية التربية األساسية ) ذكورًا     

 0صباحية إنساني ( الدراسة ال –ولكافة االختصاصات ) عممي 
 -اآلتية:البحث الحالي في دراستو بالمتغيرات  ذيستحو       

 اسموب معالجة المعمومات(.)والمتغير النفسي ى - أ

 التخصص العممي(.) )الجنس (يف ديموغراييف ىمامتغير  - ب

 

 اث ـد املصطلحـحتدي
   معالجة المعموماتInformation Processing 

 Schmeck (1983)عرفو شمؾ  .1
لتي تتضمف التنظيـ والتعامؿ لمجموعة مف الفعاليات داخؿ الدماغ والتي بأنيا العممية ا

وىذه العمميات بيف العمؽ الذي تعالج فيو ىذه المعمومات  .يفضؿ األفراد القياـ بيا 
 0 (Schmeck , 1983 , p.221)والسطحية 
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  Shipman & Shipman (1985)عرفو شابماف و شابماف  .2

الفروؽ في استراتيجيات األداء المميز ألفراد في اإلدراؾ والتفكير بأنيا أساليب معرفية تمثؿ 
والتذكر وحؿ المشكالت كما تمثؿ الطريقة التي يعتمدىا الفرد في تفسير وتناوؿ مثيرات 

 Shipman & Shipman , 1985 , p.255 ) )0البيئة 
 

 (2003عرفو السامرائي ) .3
الجديدة مف خالؿ توظيؼ أداء منظمومتو  بأنيا قدرة المتعمـ عمى إنتاج وتوليد المعمومات

العقمية المعرفية وباالعتماد عمى ما متوفر مف المعمومات كخبرات سابقة في مخزوف خبراتو 
وبما يساعد عمى تحقيؽ عمميات التعمـ والتفكير المنظـ والتذكر واالسترجاع باستمرار )  .

 0(  02، ص 2000السامرائي ، 
 

 (2005عرفو العتـو وآخروف ) .4
اتجاه معرفي يسعى إلى دراسة الظواىر المعرفية مف خالؿ تتبع الخطوات والمراحؿ التي 

والتكامؿ يتـ مف خالليا معالجة المعمومات وفؽ نظاـ معالجة يتسـ بالتسمسؿ والتنظيـ 
 0(  252، ص 2002،  العتـو وآخروفي الحاسوب ) ف ويحاكي نظـ معالجة المعمومات

 

 

 السيادة النصفية لمدماغ Hemisphericity  

 (1982)عرفيا تورنس  .1

التعامؿ  يفخر األ مف عميو أكثر ىو النصؼ الكروي مف الدماغ الذي يميؿ الفرد لالعتماد
 0( Torrance , 1977 , p.563)اجيو ي تو مشكالت التالمعمومات والع م
 

 (1987عرفيا ريتا ) .2
 , Rita , 1987في الدماغ )ىو مجموعة مف الفعاليات السائدة التي يقوـ بيا أحد نص   

p.48 )0 
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 (1997سيتوارت ) –عرفيا كالرؾ  .3
                وجػػػػػػود حالػػػػػػة مػػػػػػف التنظػػػػػػيـ بػػػػػػيف أحػػػػػػد نصػػػػػػفيف الػػػػػػدماغ فػػػػػػي عمميػػػػػػة تجييػػػػػػز المعمومػػػػػػات  
(Clark , 1997 , p.70  )0 
 

 ريــار النظــاإلط
اضي عندما حاوؿ عمماء النفس بدأ االىتماـ بمعالجة المعمومات منذ األربعينات مف القرف الم    

فيـ آليات عمؿ العمميات المعرفية في تخزيف واسترجاع ىذه المحاوالت ميدت الطريؽ لتطور نظـ 
الحاسوب االلكتروني في الستينات مف نفس القرف وقد اقترف اتجاه معالجة المعمومات بشكؿ 

  ُ  .في عمـ النفس المعرفي  واضح مع تطور نظاـ الحاسوب مع إف أحد الموضوعات القديمة نسبيًا
وتبمور ىذا االتجاه بشكؿ واضح مع تطور نظـ الحواسيب واالتصاؿ وبدأ العمماء بدراسة  -

الخطوات والمراحؿ التي يتـ مف خالليا معالجة المعمومات وفف نظاـ معالجة يتسـ بالتسمسؿ 
ي الذكاء الصناعوالتنظيـ ويحاكي نظاـ معالجة المعمومات في الحاسوب ويتبمور 

(Aritifical Intellgence   وجد العمماء أف تصميـ أنظمة وبرمجيات حاسبية تحاكي )
العمميات المعرفية البشرية تشبو في طريقة عمميا العقؿ البشري مف شأنيا إف تقدـ حمواًل 

يشتركاف في عممية معالجة المعمومات في نظاـ الذاكرة لمشكالت اإلنساف عمى افتراض أنيما 
،  2001مميات مركزية ىي الترميز والتخزيف واالسترجاع ) الريماوي ، بوجود ثالث ع

 0(  224ص

والف عممية معالجة المعمومات تمثؿ النافذة التي يطؿ مف خالليا الفرد نحو العالـ فقد إدراؾ       
عمماء النفس منذ وقت مبكر درجت تعقيدىا األمر الذي شبو إلى أف تحديد نظاـ متكامؿ لمعالجة 

في مومات يقتصر إدخاؿ عمميات اإلحساس واالنتباه واإلدراؾ والتفكير والتذكر وغيرىا المع
العمميات إلى ىذا النظاـ الشامؿ والمتشعب في الفعاليات العقمية التي مف خالليا يمكف تفسير بما 
في ذلؾ نظاـ الذاكرة ومف وقت مبكر أشر عمماء النفس أف العمميات المعرفية تحدث بشكؿ 

( Sensationوىي مرحمة اإلحساس )المرحمة األولى أما  .وبتنظيـ مف الذاكرة العاممة  متسمسؿ
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حيث يتـ اكتشاؼ المثير الحسي مف البيئة الخارجية أو الداخمية عف طريؽ األعصاب الحسية 
عمى أف يكوف مستوى ىذا المثير فوؽ عتبة التنبيو الخاص بالخمية العصبية المختصة أما المرحمة 

فييا انتقاء المثير أكثر أىمية مف بيف عدد ( حيث يتـ Attentionوىي مرحمة االنتباه ) الثانية
( Preception)             غير محدد مف المثيرات المحدودة المستممة ، وتمثؿ عممية اإلدراؾ 

ضفاءالمرحمة الثالثة حيث تتـ عممية تفسير المثير الحدسي  المعاني والرموز عميو بمساعدة  وا 
خبرات السابقة المخزونة في أنظمة الذاكرة الثالث ) الذاكرة الحسية والذاكرة قصيرة المدى والذاكرة ال

ونمطيا بما يتساوؽ مع  االستجابةأسموب ما المرحمة الرابعة فيتـ فييا تحديد أ  (بعيدة المدى 
 0الموقؼ البيئي لمفرد 

مختمفة إلى معاني أفكار الوالخبرات وقد أطمؽ عمماء النفس عمى عممية تحويؿ المثيرات       
استيعابيا وتنظيميا وترميزىا في أنظمة الذاكرة فيما بعد لتصبح جزء مف         ورموز يمكف 

( ، )اندرسوف 2000البيئة المعرفية لمفرد اسـ عممية تمثيؿ المعمومات وبيف كؿ مف ) ستبربيرؾ ، 
العقمية ا يعرؼ بالمخططات ( أف معاني المثيرات يمكف أف يحصؿ مف خالؿ م2003،
(Schema وىي بناء افتراضي ييدؼ إلى تنظيـ المعمومات الداخمة حيث تتبمور الخبرات في )

قوالب تسمح بتكييؼ والتعامؿ مع البيئة دوف الحاجة لمتعامؿ مع كـ ىائؿ مف المعمومات وقت 
 0(  253، ص 2001االستجابة ) الريماوي ، 

ؿ مف نسبة إلى نمط الخبرات والمعرؼ الماضية تؤثر في تعامميا ( أو 4602ويعد بارتمت )      
مع االحداث الالحقة واف الناس يعيدوف تنظيـ وتركيز األحداث السابقة بطريقة تتالءـ مع خبراتيـ 

 , Henrey)   مما يشير إلى أنو ربما يضعوف في تفضيالت أخرى غير حقيقية لمحادث الخاصة

1993 , p.242  )0   
 
 
 
 

 مف منحنى معالجة المعمومات نماذج ونظريات عدة أكثرىا انتشارًا وقبواًل : ويتض
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 رحمةػرية المػنظ -1
( نظرية متعددة المراحؿ ، أي  Atkinson & Shiffrinحيث اقترح ) اتكنسوف وشفريف ( )    

أف المعمومات تمر سمسمة مف التحوالت بدأ مف استقباؿ نظاـ التجييز حتى يمكف تخزينيا في 
  .( 402، ص 2001لذاكرة ويمكف إرجاع معظـ نماذج معالجة المعمومات إلييا ) أبو عالـ ، ا

ويفترض أصحاب ىذا المنحنى أف السموؾ يمكف تحميمو إلى سمسمة مف المراحؿ يتـ خالليا       
تحويؿ المعمومات وخزنيا ثـ استرجاعيا حيث ينظروف إلى الذاكرة البشرية عمى أنيا نظاـ معقد 

المختمفة وتحويميا الجة المعمومات حيث يستقبؿ الكائف العضوي عف طريؽ المستقبالت الحسية لمع
                   ريخصيا إلى سموؾ بأشكاؿ  فة لمعالجة المعمومات وأخيرًا بتباليكانزمات المختم

ثـ تتحوؿ إلى نبضات عصبية وتبقى تؤثر المثيرات البيئية في مستقبؿ حسي  إذ. مختمفة 
ثواني ( بعد انتياء المثيرات ، أي بما يكفي لتحديد ىؿ تريد االنتباه  0لمعمومات مف ) ثانية إلى ا

أـ ال ؟ والمعمومات التي ال تختار االنتباه ليا تختفي مف النظاـ ، وتسمى أجيزة االستقباؿ ليا ذلؾ 
عالجة ( وىي أولى عمميات م Sensory  Memoryلممعمومات البيئية بالذاكرة الحسية )

 0كميات ىائمة مف المعمومات ولمدة وجيزة مف الزمف المعمومات حيث نبدأ بحفظ 
 

 أنموذج مستويات تجييز ومعالجة المعمومات  -2
    Level – of – Information processing                                         

    

يات مختمفة مف التوسع عند معالجتيـ يرى أصحاب ىذا األنموذج أف الناس يستخدموف مستو      
وتكمف النقطة الرئيسة مف أف جميع المثيرات التي تنشط المستقبالت الحسية يخزف لممعمومات 

بشكؿ دائـ في الذاكرة ، ولكف المستويات المختمفة مف المعالجة ىي التي تسيـ في استدخاؿ 
 0(  434، ص 2001المعمومات واسترجاعيا ) أبو جادو ، 

ويدعـ ىذا األنموذج فكر المناديف بأحادية الذاكرة لنظاـ والتي تشكؿ فضاًل مف الفعالية ومف       
( إذ يشير إلى أف  Graik & Lockhart , 1972)أبرز مف الداعيف لذلؾ  كريؾ و لوكيات 

القدرة عمى تذكر المعمومات تعتمد عمى عمؽ المعالجة فكمما كانت معالجتيا بعمؽ فأنيا تختزف 
 0(  Craik & Lockhart , 1972 , p. 671- 684رجع بشكؿ فعاؿ )وتست
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 -االفتراضات التي يقـو عمييا أنموذج مستويات التي ىذه المعالجة :
يتمايز تجييز الفرد ومعالجتو لممعمومات في مستويات متعددة لمتجييز والمعالجة وىي  .4

 0وى األكثر عمقًا والمتوسط والمستوى العميؽ والمستأو اليامشي المستوى السطحي 

أف معالجة المعمومات وتجييزىا عند المستوى األعمؽ القائـ عمى المعنى يتيح احتفاظًا  .2
ًُ ليذه المعمومات عند المستوى السطحي أو اليامشي عمى التجييز أو  أكثر استمرارَا

 0المعالجة الحاسة ليا 

اؽ المعنى والدالالت كمما كاف اعتماد الفرد عند تجييزه ومعالجتو لممعمومات إلى اشتق .0
 كاف نجيزه ليا عمؽ واسترجاعو لياوالترابطات بيف مكونات المادة موضوع المعالجة كمما 

 0أيسرًا 

مف العالقات بيف عناصر أو ى معالجة عميقة عندما يقـو بإيجاد نوع يتميز الفرد بمستو  .1
طاره المرجعي الشخصي ومف اإلسيامات اليا مة لمدخؿ مكونات المادة موضوع التعمـ وا 

ىي تأكيد عمى أىمية العمميات العقمية التي تعمؿ ومعالجة المعمومات  زمستويات تجيي
 0عند تعمـ المادة المتعممة 

 

 PDPأنموذج المعالجة الموزعة الموازية  -3

ويؤكد عمى أف العمميات المعرفية ليست متمركزة في منطقة أو نقطة محددة الحجـ بأجزاء      
معرفية معينة يغمب عميو أف يكوف موزعًا ومف ثـ قياـ النشاط العصبي بعممية معينة مف المخ ، 

(Distributed ، 104، ص 2000( أو منتشرًا عبر جزء أو مساحة مف المخ ) حسيف )0 
أي أف الفكرة التي يقـو عمييا األنموذج ىي أننا ربما تكوف قادريف عمى تجييز ومعالجة       

فاعمية التي تقوـ بيا ، بسبب أنو باستطاعتنا حمؿ كـ ىائؿ مف المعمومات بالكفاءة أو ال
عدد ال يمكف إحصاءه أو المعالجات المعرفية في نفس المحظة خالؿ شبكة مف الترابطات موزعة 

حصره مف الواقع داخؿ المخ ، ومع أف الحاسب اآللي يمكنو بدء االستجابة لمدخالت معينة خالؿ 
ميممي / ثانية  0المثيروف العصبي لإلنساف ربما يأخذ حوالي جزء مف مميوف مف الثانية فاف 
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المخ          لإلطالؽ االستجابة في مواجية ومف ثـ فأف التجييز التعاقبي أو التسمسمي في 
)            اإلنساني يبدو بطيئًا جدًا عند معالجتو لكمية مف المعمومات التي تحتاج إلى معالجة 

  0(  455، ص 4665الزيات ، 
 

  أساليب البحث في معالجة المعمومات 
يشمؿ اتجاه معالجة المعمومات مدى واسع مف اآلفاؽ النظرية وأساليب البحث ومف ىذه       

 -األساليب :
 أواًل : تحديد الوظائؼ المعرفية لمنصفيف الكروييف لممخ والقشرة المخية 

ع المعالجة المعموماتية ىو محاولة مف األساليب التي اعتمدىا عمماء النفس في تحديد نو      
( مف أىـ مف استخدـ أسموب التعمـ Torranceمعرفة الوظائؼ المعرفية لممخ ، ويعد تورانس )

األفراد           معالجة المعمومات ، ويرى في ذلؾ أفوالتفكير لدى األطفاؿ وعدة مرادفًا ألسموب 
 , Torranceر في عممية التعمـ والتفكير )بميموف إلى استخداـ أحد نصفي الدماغ األيمف واأليس

1982 , p.29  )0 
أف مراكز القراءة والتحدث ، وفيـ المغة واألنشطة المفظية المختمفة والكتابة وقد عرؼ العمماء       

الناحية ىي السيطرة ويقاؿ أف ىذه  .تكوف غالبًا مقتصرة عمى ناحية واحدة مف المخ 
(Dominant ). لبياف الوظائؼ المعرفية بشكؿ دقيؽ وذلؾ باستخداـ تقنيات  ثـ توالت األبحاث

  -وأساليب مختمفة ىنا :
الطرؽ غير التداخمية كتخطيط الدماغ الكيربائي ، والتصوير الطبقي المحوري والتصوير  .4

 0وعالقة أفضمية استخداـ اليد بالوظائؼ المعرفية بالرنيف المغناطيسي والتصوير الطبقي 

 
 P           ( إلػى بػوؿ بروكػا  Hand  Preferenceاستخداـ تفضيؿ السػيد ) يرجع مفيـو      

.  Broka  الػػذي أعتقػػد أف اسػػتخداـ اليػػد وعالقتيػػا بعػػدـ التنػػاظر المحتػػي يمكػػف أف يكػػوف طريقػػة
بسػيطة وغيػػر مكمفػػة تسػػاعد األطبػػاء عمػػى تحديػػد سػػيطرة أي مػػف نصػػفي المػػخ عمػػى وظػػائؼ المغػػة ، 

% (  85 – 90لدى غالبيػة النػاس ) Dominantىو النصؼ السائدة  ويعد النصؼ المخي األيسر
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الكػػروي األيمػػف يادة لمنصػؼ منػى فػػي الكتابػػة ، بينمػا تكػػوف السػػوىػـ األفػػراد الػذيف يسػػتخدموف اليػػد الي
مػػف األفػػراد ، وىػػـ الػػذيف يسػػتخدموف اليػػد اليسػػرى فػػي الكتابػػة ، ومػػع ذلػػؾ ال % (  10 – 15فػي )

         يػػػا مسػػػألة نسػػػبية ، الف كػػػؿ نصػػػؼ يمعػػػب دورًا فػػػي كػػػؿ سػػػموؾ تقريبػػػاً توجػػػد سػػػيادة مطمقػػػة ، بػػػؿ أن
ذا كانت الوظيفة تتركػز  كما أف ىناؾ    فػي             تكاماًل بيف نصفي المخ في كؿ الوظائؼ وا 

                 نصػػػػػؼ مػػػػػا ، فأنيػػػػػا توجػػػػػد أيضػػػػػًا فػػػػػي النصػػػػػؼ اآلخػػػػػر ، ولكػػػػػف ليسػػػػػت بػػػػػنفس الدرجػػػػػة والكفػػػػػاءة 
( أف فرضػػػية العالقػػػة بػػػيف اسػػػتخداـ اليػػػد 1962( وتػػػرى ) ىولػػػدز  20، ص 2001وي ، ) عبػػػد القػػػ

والتنػػػاظر المخػػػي والسػػػيادة المخيػػػة مسػػػألة تػػػـ تبسػػػيطيا عمػػػى نحػػػو مبػػػال  فيػػػو ، وأف ىػػػذه العالقػػػة ال 
        ويصػػػػعب التعػػػػرؼ عمػػػػى أسػػػػبابيا ومػػػػف ثػػػػـ فػػػػأف االرتبػػػػاطيسػػػػيؿ تفسػػػػيرىا فػػػػي كثيػػػػر مػػػػف األحيػػػػاف 

       خداـ اليػػػػػد وسػػػػػيطرة نصػػػػػؼ معػػػػػيف مػػػػػف المػػػػػخ لػػػػػيس مسػػػػػألة قاطعػػػػػة كمػػػػػا يعتقػػػػػد بػػػػػيف أفضػػػػػمية اسػػػػػت
                         لالشػػػػػػػػػيء بعضػػػػػػػػػيـ ألوؿ وىمػػػػػػػػػة وأف مسػػػػػػػػػألة السػػػػػػػػػيطرة المخيػػػػػػػػػة ال تشػػػػػػػػػير وفػػػػػػػػػؽ قػػػػػػػػػانوف الكػػػػػػػػػؿ 

(Van & Bonma , 1996 , p.137   )0 
 انموذج ديفيد

(فػػي معػػرض David( الػػذي قدمػػو )Information Processingويػػرى الباحػػث أف نمػػوذج معالجػػة المعمومػػات)
رؤيتو لطبيعة العالقة بيف اإلنساف والبيئة يوضح في) جزء منو( عممية التدوير العقمي ، إذ أف إدراؾ المنبيات ال 

نمػػا مػػف التفاعػػؿ الػػديناميكي المتكامػػؿ لكػػؿ مػػف البيئػػة والنظػػاـ الحسػػي واالدراكػػي ونظػػاـ الػػذاكرة  ييػػأت مػػف فػػراغ وا 
المحيطة بنا مميئة بالمنبيات التي تصمنا بيا األحساسات كالمنبيات السمعية والبصرية والشػمية والممسػية  ،فالبيئة

( حيث يتـ استقباؿ جزءا منيا)بعد أف تتخطػى فعاليػة Sensationغيرىا وىو ما يصطمح عميو بعممية اإلحساس)
 وصػػة( والف النظػاـ االدراكػي لإلنسػاف ال يمكنػػىػذه المنبيػات مسػتوى العتبػة الػػالـز ألسػتثارة الخميػة العصػبية المخت

اسػػتيعاب الكػػـ اليائػػؿ مػػف المنبيػػات والمعمومػػات القادمػػة عبػػر الحػػواس لمحدوديػػة سػػعتو فيػػو يحتػػاج إلػػى نػػوع مػػف 
التقنػػػػػػػيف واالنتقائيػػػػػػػة فػػػػػػػي نقػػػػػػػؿ المنبيػػػػػػػات المحسوسػػػػػػػة إلػػػػػػػى مركػػػػػػػز الػػػػػػػوعي أو بػػػػػػػؤرة الشػػػػػػػعور حيػػػػػػػث عمميػػػػػػػة 

المثيرات األكثر أىمية في سياؽ التفاعؿ اآلني لمموقؼ كي تػتـ عمميػة التفسػير  (إذ يتـ انتقاءAttentionاالنتباه)
ضفاء المعاني والرموز عمى المثير وىو ما يعرؼ بعممية اإلدراؾ)  Perception( .Donald,1982,p:396))وا 

(Broadbent,1957,p:205) عبػر  وفي ضوء ذلؾ فاف المنبيات البصرية كاألشكاؿ واألجساـ تنتقؿ مف البيئة
( حيث تحدث عمميتي اإلحساس واالنتبػاه ومػف ثػـ Sensory Systemالمستقبالت البصرية إلى النظاـ الحسي )

البػػػػارزة  حلكػػػػي تػػػػتـ عمميػػػػة التحميػػػػؿ والترميػػػػز واستحضػػػػار المالمػػػػ P.R.S)تنتقػػػػؿ إلػػػػى جيػػػػاز منظومػػػػة اإلدراؾ)
(Featureوالرموز وتوقع تفصيالت األجزاء غير المنظػورة لألشػكاؿ واأل ) جسػاـ المدركػة حتػى تػتـ بمػورة خالصػة

( أو صور نيائية لنمط التآلؼ والتركيب بعد االستعانة بالعمميػات العقميػة السػاندة وبأنظمػة Extractionصورية )
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( والشػػكؿ يوضػػح نمػػوذج معالجػػة المعمومػػات David,1977,p:100الذاكرة)الحسػػية والقصػػيرة وبعيػػدة المػػدى(. )
  ((Davidالذي قدمو
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  ت السيادة النصفية لمدماغنظريا
   Splitc – Brain Roger sperryنظرية الدماغ المنشطر روجر سبيري  -1

لو نظرنا إلى المخ مف األعمى نالحظ أنو يتكوف مف نصفيف أيمف وأيسر ، حيث يسيطر     
النصؼ األيمف عمى الجانب األيسر مف حركة الجسـ ، ويسيطر النصؼ األيمف مف حركة 

أو  ءيالجاسالجسـ  رتبط النصفاف ، معًا بواسطة حزمة مف اآلليات يطمؽ عميياالجسـ ، وي
( حيث يضطمع كؿ نصؼ مف القشرة الدماغية   Corpus collosumالجسـ الثقتي )

بوظائؼ مختمفة مف حيث تنوع أساليب الفعاليات السموكية والعقمية تبعًا لمنصؼ المسيطر لدى 
ؿ عف عمميات الكالـ والمغة وييتـ أيضًا بالميارات التحميمة الفرد ، فالنصؼ األيسر ىو المسؤو 

والمنطقية والعمميات الرياضية والسيؿ الستخداـ الميارات بفاعمية أكبر استخداـ المنطؽ 
  0(  Micheal , 2000 , p.77التحميمي في حؿ المشكالت ) 

          فػػػػػػػي مػػػػػػػاثالفوجػػػػػػػر سػػػػػػػبيري أف نصػػػػػػػفيف المػػػػػػػخ مت( اكتشػػػػػػػؼ العػػػػػػػالـ / 1960وفػػػػػػػي العػػػػػػػاـ )      
          ناحيػػػة الوظػػػائؼ النفسػػػية والتفكيػػػر وىمػػػا الشػػػكؿ وفػػػي الوظػػػائؼ الحيويػػػة الخاصػػػة بػػػالحواس أمػػػا مػػػف 

                  فالنصػػػػؼ األيسػػػػر مػػػػف المػػػػخ ىػػػػو المسػػػػؤوؿ عػػػػف وعػػػػي اإلنسػػػػاف وخبرتػػػػو .مختمفػػػػاف عػػػػف بعضػػػػيما 
              رسػػػـ ونحػػػت والحػػػاف كمػػػا أنػػػو لػػػو نػػػي مػػػف الف واإلبػػػداعبالمغػػػة والمنطػػػؽ يمكػػػف فيػػػو الخيػػػاؿ والتصػػػور 

                          0( 2، ص 2000القدرة عمى التخيؿ والتعرؼ عمى وجوه الناس ) بالطو ، 
وقد أكد سبيري أف جزئػي الػدماغ بتكػامالت مػف حيػث الفعاليػة واف عممياتنػا ومعالجتنػا العقميػة       

)                               اف ما عمى خالؼ مواضػيع أخػرى لمميات التعميمية نتكامؿ مف مك
Passer & Smith , 2001 , p.64  )0 

( أحد طػالب سػبيري أف Gazzaingeكما أكدت نتائج التجارب التي قاـ بيا ميشيؿ جازينج )      
بينػػت الػػدماغ يقسػػـ إلػػى نصػػفيف مسػػتقميف فػػي وظائفيمػػا متحػػديف مػػف حيػػث التراكيػػب والبنػػاء ، فقػػد 

دراسة جازينج أف األشخاص الذيف يستخدموف الجانب األيمف مف الدماغ أو الجانب األيسر لمػدماغ 
سػػػػػواء يعػػػػالجوف المعمومػػػػػات بشػػػػكؿ مختمػػػػؼ عػػػػػف بعضػػػػيـ وبالتػػػػػالي يحتػػػػاجوف لتقنيػػػػػات  عمػػػػى حػػػػد

 0(  101،ص2011 مختمفة لمتعمـ ) نوفؿ ،ابوعواد ، )استراتجيات (
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 Thinking Styels By Torrance تورانسدى أنماط التفكير ل -2

السبعينات وبداية الثمانينات اتجيت الدراسات إلى اعتبار أف أنماط التعمـ والتفكير  أواخرفي     
( حيث   Information Processingيمكف أف تكوف مرادفة ألسموب معالجة المعمومات )

استخداـ أحد نصفي ذلؾ أف األفراد يميموف إلى  (  Paul Torranceأعتبر بور تورانس )
 0(  320، ص 2000األيمف واأليسر في عممية التعمـ والتفكير ) أبو جابر نايفة ، الدماغ 

 

 ( Bvain Dominance) ()Hemis Phericityـو السيطرة الدماغيةحيث أطمؽ مفي      
وعرفو بأنو اعتماد الشخص في عممية معالجة المعمومات عمى أحد نصفي الدماغ أكثر مف 

المسيطر واف كؿ نصؼ ؼ اآلخر ، مشيرًا إلى أحد ىناؾ أنماط تفكير مختمفة تبعًا لمنصؼ النص
 -مجموعة مف الوظائؼ تتمثؿ في الخصائص الفعمية والنفسية اآلتية :

الخصائص العقمية والنفسية لمف يستخدموف النصؼ األيسر يتصؼ األفراد بأنيـ جيدوف  - أ
ؿ أفضؿ مف الحركية والبصرية ، فظية بشكفي تذكر األسماء يستجيبوف لمتعميمات الم

ومنضبطوف في نشاطات التجريب بطوف التعبير عف انفعاالتيـ ومشاعرىـ ، نظاميوف منض
 ضغناءوالبحث والكتابة ، يفضموف التعامؿ مع مشكمة واحدة أو متغير واحد في آف واحد ، 

جاد في حؿ  في عمؿ أشباء فكاىية يفضموف المثيرات المفظية والسمعية ، أسموبيـ
المشكالت ينصفوف بالموضوعية في إصدار األحكاـ يحبو وعرض المثيرات بطريقة منظمة 
وفؽ خطة محددة يفضموف المشكالت أو المسائؿ البسيطة يفضموف المعمومات الواضحة 

صحتيا كما أنيـ يفضموف حؿ المشكالت بالتجريب           ) القيسي ،  التي أثبتت
   0(  22، ص 4660

ينصؼ األفراد يوصفوف صائص العقمية والنفسية لمف يستخدموف النصؼ األيمف الخ - ب
بسيطرة نمط التفكير األيمف بأنيـ جيدوف في تذكر الموجود ، يستجيبوف لمتعميمات البصرية 
والحركية أفضؿ مف التعميمات المفظية ، يعبروف عف مشاعرىـ وانفعاالتيـ بصراحة ، 

كالت وأنواع مختمفة مف المعمومات في آف واحد يفضموف التعامؿ مع عدد مف المش
، جيدوف في  ) المقاؿ ( جيدوف في تفسير لغة اإلشاراتيفضموف اختبارات النياية المفتوحة 
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، دائمًا مجددوف ،  أشكاؿ فكاىية ، ذو عقمية مبدعة ، ينصرفوف تيمقائية التفكير لعمؿ 
موف المشكالت المعقدة يستجيبوف جيدوف في تكويف استعارات جديدة مف المتشابيات ، يفض

لممواقؼ العاطفية أكثر مف المنطقية يفضموف التعامؿ مع المعمومات غير المحددة يفضموف 
في عرض القراءة اإلبداعية ، يستمتعوف في استخداـ الرموز وحؿ المشكالت ، ماىروف 

دوف توضيحات عممية حركية ، يفضموف التدريس مف خالؿ العرض البصري الحركي يعتم
يفضموف البحوث التي تتضمف عمى التخيالت في التذكر والتفكير ، يستمتعوف في الرسـ ، 

 0(  3، ص 4665متغيرات متعددة ) عناقرة ، 

 

 الػدراسات السابقػة
 1985د ػة محمػدراس -1

القدرة العقمية لدى طمبة استيدفت معرفة العالقة بيف النصفيف واألداء عمى بعض مقاييس     
المرحمة الثانوية تكونت عينة الدراسة مف طمبة الصؼ األوؿ والثاني ثانوي بفرعيو العممي واألدبي 

( طالبة وتوصمت إلى وجود ارتباط موجب داؿ إحصائيًا بيف وظائؼ 222( طالبًا و )22وبواقع )
النتائج عف ارتباط داؿ مع كؿ النصفيف معًا ) النمط التكامؿ والطالقة الفكرية ، ولـ تكشؼ 

  0(  442، ص 2001المرونة واألصالة ) جاسـ وخمؼ ، 
 

  Annelt  1992دراسػة أنيت  -2

بحثت العالقة بيت أفضمية استخداـ اليد والقدرة الكاتبة ، مف خالؿ دراستيف األولى     
ـ ( مف طمبة الصؼ الرابع الثانوي وتوصمت الدراسة  إلى عد126عمى عينة مف )

وجود فرؽ دالة بيف مستخدمي اليد اليمنى واليد اليسرى في القدرة الكاتبة والذاكرة 
اليد والجنس ، بينما ظيرت البصرية الكاتبة ، ولـ يوجد أي أثر داؿ لمتفاعؿ بيف استخداـ 

فروؽ دالة بيف المجموعات الفرعية سبب أفضمية اليد والجنس في اتجاه الذكور مع وجود تفاعؿ 
 0(  Annett , 1992 , p. 493-515المتغيريف )  بيف ىذيف
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 AL - Baili 1996ي ػة البيمػدراس -3

استيدفت بياف العالقة بيف نصفي المخ وحؿ المشكالت عند طمبة جامعة األمارات حيث بم      
الكمبيوترية مف ( طالب وطالبة باعتماد اختيار نورانس أنماط التعمـ والتفكير والنسخة 45عينتيا )

تبار برمج ىانوري وأشارت النتائج إلى وجود فروؽ دالة بيف مجموعات الدراسة في حؿ اخ
المشكالت في اتجاه أصحاب النمط األيسر عند مقارنتيـ بالمجموعتيف واتجاه أصحاب النمط 

 0(   AL – Baili , 1996 , p.427-434المتكامؿ عند مقارنتيـ بأصحاب النمط األيمف ) 
 
 (2006ار )دراسػة عبد الست -4

النصفية لمدماغ في حؿ التناظرات والتي تيدؼ إلى معرفة تأثير اإلخفاقات المعرفية والسيادة     
المفظية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ، أما عينة البحث كانت تالميذ المرحمة االبتدائية لمصفوؼ 

( وقد أظيرت 2003الدراسي ) الخامس في مدينة بغداد مف تمثؿ المغة العربية لغتيـ القومية لمعاـ
أنو ال توجد فروؽ داللة معنوية في حؿ التناظرات المفظية عمى وفؽ متغير اإلخفاؽ المعرفي ) 

 220-020، ص 2003اإلناث ( ) عبد الستار ،  –إخفاؽ ( ومتغير الجنس ) الذكور  –نجاح 
 )0 
 

 2011دراسػة عبد الستار  -5
الخرائط المعرفية لدى طمبة الجامعة عمى وفؽ متغير  وىدفت إلى معرفة الفروؽ في قياس    

 االسيادة النصفية لمدماغ ، وكانت عقبة البحث طمب جامعة بغداد وبكافة مراحميا واختصاصاتي
وتوصمت الدراسة بأننا ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في قياس الخرائط المعرفية بيف الذكور 

 0(  14-44، ص 2044واإلناث ) عبد الستار ، 
 
 
 
 



 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجراءا البحث
جراءاتو منيجية   البحث وا 

عرضًا لإلجػراءات التػي اعتمػدىا البحػث الحػالي لتحقيػؽ أىدافػو مػف حيػث تحديػد مجتمػع  يتضمف ىذا الفصؿ    
جراءات تطبيقيما عمى عينة البحث وتحديد الوسائؿ اإلحصػائية المسػتخدمة فيػو  البحث واختيار عينة مماثمة لو وا 

  -مى النحو اآلتي :وع
 : أواًل: مجتمع البحث

( والػذي يتكػوف مػف والجػدوؿ 2042-2044بطمبة جامعة ديػالى لمعػاـ الدراسػي)تحدد مجتمع ىذا البحث وقد     
 يوضح ذلؾ

 التطبيقية البحث عينةثانيًا : 

 :االتية لتربية االساسية ولالسباباعتمَد الباحثاف في اختيار عينة البحث عمى طمبة كمية ا      
 .انيا مف اكبر كميات الجامعة مف حيث عدد الطمبة المقبوليف فييا   -4
لمثػػػالي لعينػػػة ا تضػػػـ تخصصػػػات عمميػػػة وانسػػػانية ،لػػػذا تتػػػوفر فييػػػا شػػػروط التمثيػػػؿ  -2

 المجتمع
 

 ( 1 جدوؿ )
 أعداد 
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 العٌط            

 

الرخصص
 

الركْز 
 

االًاز
 

الوعوْع
 

الؼلوٖ
 

42
 

49
 

91
 

االًعاًٖ
 

59
 

52
 

111
 

 202 101 101 الوعوْع

 

 البحث أداة
 ,Terryترجمػة مقيػاس اسػموب معالجػة المعمومػات الػذي اعػده تيػري واخػروف)مف أجؿ تحقيؽ أىػداؼ البحػث تػـ 

etal)2001 6-4-3-1-0-4)0الفقػػرات فقػػرة نصػػفيا يقػػيس اسػػموب المعالجػػة المفظػػي 22تكػػوف مػػف  والػػذي-
-40-42-44-40-5-2-2)الفقػرات لجةالبصػريوالنصؼ االخر يقيس اسموب المعا 42-44-45-46-24
)تنطبػؽ عمػيت تمامػًا( و)تنطبػؽ عمػيت ىػي الجابػة عمػى المقيػاسل.وقد استعمؿ الباحثاف خمسػة بػدائؿ  (41-43-20-22

تػي مفقػرات ال( ل4-2-0-1-2حيث يتـ اعطاء الدرجات )  ( و) التنطبؽ عميت أبدًا(نادرا ما تنطبؽ عمي(و )احياناً غالبًا( و)تنطبؽ عميت 
وبالتػالي فػاف الدرجػة العميػا فػي ( لمفقرات التػي تقػيس اسػموب المعالجػة البصػرية. 2-1-0-2-4،و ) مفظيةتقيس اسموب المعالجة ال

 المقياس تشير الى اسموب المعالجة المفظية والدرجة الدنيا تشير الى اسموب المعالجة البصري.
 اجراءات ترجمة مقياس اسموب معالجة المعمومات

ّهٌالشح فمساذَ هغ ػدد  هدي الوخرصد٘ي فدٖ الرست٘دح  اظلْب هؼالعح الوؼلْهاخػلٔ هم٘اض  اىطلغ الثاؼصتؼد اى ا

ّػلن الٌفط , ّظد اًَ هي الضسّزٕ ذسظوح الوم٘اض الدٔ اللةدح الؼست٘دح تؽ٘دس ذرعدن الرسظودح تالْلدْغ ّالدلدح 

 :  ّتوا ٗرالءم هغ هعروغ الثؽس . ّلد ذضوٌد إظساءاخ ذسظوح الوم٘اض ها ٗأذٖ

شددن ػددس   الؼست٘ددح,هددي اللةددح ايًيل٘صٗددح الددٔ اللةددح  اظددلْب هؼالعددح الوؼلْهدداخ ترسظوددح هم٘دداض اىأ . لددام الثاؼصدد

الٌعخح الورسظودح ػلدٔ ػٌ٘دح هدي الخثدساء 
( )

ّالوخرصد٘ي تؼلدن الدٌفط طالثدا ه هدٌِن أتدداء أزااِدن تشداى الرسظودح  

ساء الرؼددٗالخ الوٌاظدثح ػلدٔ الرسظودح , هلؽدك زلدن الومرسؼح هغ ايشازج الٔ كًِْا صالؽح أم غ٘س صدالؽح ّأظد

تؼدس  فمدساخ الوم٘داض  اىاخ الرٖ طسؼد تشاى الرسظوح الومرسؼح لدام الثاؼصدظ( . ّتؼد االظرفا ج هي الوالؼ1)

ػلددٔ ػٌ٘ددح هددي ال لثددح 
(*)

ّأظددساء هٌالشدداخ شددفْٗح ؼددْو هدددٓ ّلددْغ كددت فمددسج هددي فمددساخ الوم٘دداض ّذؼدددٗت  

                                                 

 شولد الؼٌ٘ح الخثساء األظاذرج :   

 ظٌاء ػ٘عٔ هؽود لعن ػلن الٌفط كل٘ح اال اب ظاهؼح تةدا  . األظراذ الدكرْز1     

 اؼود ل ٘ف لعن ػلن الٌفط كل٘ح اال اب ظاهؼح تةدا الدكرْز الوعاػد . األظراذ 2     

 اللةح االًيل٘صٗح كل٘ح الرست٘ح االظاظ٘ح ظاهؼح  ٗالٔ الدكرْزج اًؼام        لعن -3     

     

 
*

 2112-2111الزشا  للؼام الدزاظٖطلثح الوسؼلح الساتؼح فٖ لعن ػلن ا  

 الودزض هؽود فالت لعن اللةح االًيل٘صٗح كل٘ح الرست٘ح االظاظ٘ح ظاهؼح  ٗالٔ. 3
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ّتؼد الرأكد هدي صدالؼ٘ح الفمدساخ ػدس  الثاؼدس الوم٘داض الوردسظن الدٔ اللةدح لوفِْهح.االيلواخ الةاهضح ّغ٘س 

الؼست٘ح الٔ خث٘س 
( **)

 فٖ اللةح ايًيل٘صٗح ل٘ؼ٘د ذسظورَ الٔ اللةح ايًيل٘صٗح هسج شاً٘ح . 

 اؼدددُوا ٗوصددت الٌعددخح األصددل٘حمقيػػاس اسػػموب معالجػػة المعمومػػات ًعددخر٘ي هددي  اىّتددرلأ أصددثػ لدددٓ الثاؼصدد  

 ّاألخسٓ ذوصت الٌعخح الومرسؼح ػي الٌعخح الؼست٘ح  .

ّلةس  الرأكد هي صدق الرسظوح , ػس  الثاؼس الٌعخر٘ي ػلٔ خث٘س شالدس   
()
لةدس  إٗعدا   زظدح االذفداق  

 ( ُّٖ ًعثح ػال٘ح ّهمثْلح .1.92ت٘ي كت فمسج هي فمساخ الوم٘اض ػثس الٌعخر٘ي . ّلد تلةد ًعثح االذفاق )

هدغ ذؼل٘واذدَ ػلدٔ  اظدلْب هؼالعدح الوؼلْهداخن ذؽم٘ك صدق الرسظوح , لام الثاؼس تؼس  هم٘داض ب. تؼد اى ذ  

هعوْػح هي الوؽيو٘ي
 (*)

, اذ تد٘ي  ّالخثساء , ّذلأ الظرخساض الصدق الظاُسٕ ّهؼسفح هدٓ ّلدْغ فمساذدَ 

هددٌِن أتددداء أزااِددن للوؽيودد٘ي الِددد  هددي تؽصددَ ّالرؼسٗفدداخ الٌظسٗددح الوؼرودددج فددٖ  زاظددح الورة٘ددساخ طالثددا ه 

 ّهالؼظاذِن تشاى ها ٗأذٖ :

  ٓ هالءهح ذؼل٘واخ الوم٘اض . .1

 هدٓ صالؼ٘ح كت فمسج هي فمساخ الوم٘اض لم٘اض. .2

 .ِاهدٓ اًرواء الفمساخ الٔ هعال .3

 ذؼدٗت إٔ فمسج ٗسّى إًِا غ٘س هٌاظثح . .4

إذا أتدٓ هْافمرِن  ظو٘ؼِا,٘اض %( ذن اظرثماء فمساخ الوم81ّلؼد ظوغ أزاء الوؽيو٘ي ّتٌعثح اذفاق ذصٗد ػي )  

الستخراج الصدؽ الظاىري والذيف ( 1الخبراء والمحكميف ممحؽ )لجنة مف  عرض المقياس عمىاذ تـ  ػلِ٘ا .
إلى أف المقياس يعد صدقًا ظاىريًا إذا  Ebel( 1972أيبؿ ) ابدوا موافقتيـ عمى صدؽ االداة.وفي ىذا الصدد 

 (  , p.555  Ebel , 1972) .لتي وضع مف أجمياأف فقراتو تقيس المعرفة والقدرة ا
 الر ث٘ك االظر الػٖ للوم٘اض:

 ( طالة ّطالثح لةس  هؼسفح :24ذن ذ ث٘ك الوم٘اض الورسظن  تصْزذَ االّل٘ح ػلٔ )

 .هدٓ ّلْغ ذؼل٘واخ الوم٘اض  -1

 .هدٓ ّلْغ فمساخ الوم٘اض تالٌعثح لل لثح -2

 ؼعاب ّلد ّهدٓ االظاتح. -3 

 (  لااك.8ذؼل٘واخ الوم٘اض ّفمساذَ ّالؽح ّذن ؼعاب هدٓ االظاتح ّالرٕ تلغ )  ّلد اذضػ اى

 

 

 

                                                 
**

 . الرست٘ح االظاظ٘ح ظاهؼح  ٗالٔكل٘ح , لعن اللةح ايًيل٘صٗح /الوعاػد هعلن هِدٕ    األظراذ 
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 الر ث٘ك االظر الػٖ الصاًٖ:

( طالة ّطالثح هي طلثح كل٘ح الرست٘ح األظاظ٘ح 221تؼد إى ذن اظرخساض صدق الرسظوح للوم٘اض ذن ذ ث٘مَ ػلٔ ) 

اظدروازج تعدثة ّظدْ   11او االظدرعاتح ف٘ودا اظدرثؼدخ اظدروازاخ لؼددم اكرود 7 ٗالٔ ,ّلد ذدن اظدرثؼا   حفٖ ظاهؼ

 اظروازج خضؼد للرؽل٘ت االؼصااٖ 212االظرعاتح الٌو ٘ح فٖ تؼض االظروازاخ,ّتالرالٖ فمد تم٘د 

 المْجالرو٘٘صٗح ّػاللح الفمسج تالوعوْع اليلٖ للوم٘اض.

 المْج الرو٘٘صٗح للوم٘اض

الوو٘صج فٖ ل٘داض الصدفح الوماظدح الوم٘اض ُْ اليشف ػي الفمساخ اى الةاٗح هي اظرخساض المْج الرو٘٘صٗح لفمساخ 

ػي الفمساخ غ٘س الوو٘صج.ؼ٘س ٗرن اظدرثماء الفمدساخ الو٘دصج ّاظدرثؼا  غ٘دس الوو٘دصج هدي الوم٘داض تاػرثازُدا غ٘دس 

ذدٖ لا زج ػلٔ اليشف ػي االفسا  الع٘دٗي ػي االفسا  غ٘س الع٘دٗي فٖ الصفح الوماظح. ّٗدرن ذلدأ ػلدٔ الٌؽدْ اال

 .ذسذ٘ة  اظروازاخ الوم٘اض هي اػلٔ  زظح الٔ ا ًٔ  زظح  -1:

 % الدً٘ا 27% الؼل٘ا ًّعثح او27اظرخساض ًعثح او -3

( فمدسج فدٖ الوعوْػدح الؼل٘دا 22اظرخساض الْظظ الؽعاتٖ ّذثاٗي كت فمسج هدي فمدساخ الوم٘داض فدٖ  الثالةدح ) -4

 ّكرلأ فٖ الوعوْػح الدً٘ا .

ردد٘ي هعددرملر٘ي لم٘دداض  اللددح الفددسّق تدد٘ي  زظدداخ الفمددسج فددٖ الوعوْػددح الؼل٘ددا اظددرؼواو االخرثدداز الرددااٖ لؼٌ٘ -5

 ّالوعوْػح الدً٘ا.

اليشف ػي الداللدح الوؼٌْٗدح للفمدسج هدي خدالو همازًدح الم٘ودح الراا٘دح الوعدرخسظح هدي المداًْى هدغ الم٘ودح   -6

 ّ زظح الؽسٗح )( . 9الراا٘ح العدّل٘ح ّاػروا  ًعثح )

د ل٘ورِا الراا٘ح الوؽعْتح اكثدس هدي الم٘ودح الراا٘دح العدّل٘دح ؼ٘دس ٗدرن ذضدوٌِ٘ا فدٖ ذؼد الفمسج هو٘صج اذا كاً -7

ف٘ودا ٗدرن  الوم٘اض تْصفِا لا زج ػلدٔ الرو٘٘دص تد٘ي االفدسا  الع٘ددٗي ػدي االفدسا  غ٘دس الع٘ددٗي فدٖ ل٘داض الصدفح.

 اظرثؼا  الفمسج غ٘س الوو٘صج هي الوم٘اض

اظدروازج ّهصلِدا تالٌعدثح للوعوْػدح الدً٘ا.ّتاظدرؼواو االخرثداز  54االوعوْػدح الؼل٘داالظروازاخ  فدٖ تلغ ػد   فمد

الرااٖ لؼٌ٘ر٘ي هعرملر٘ي ذن اظرخساض هؼاهت ذو٘٘ص الفمساخ.اذ كاًد الم٘ن الراا٘ح الوعرخسظح اكثس هي الم٘وح الراا٘دح 

 و٘ؼا.ٖ ذن لثْلِا ظلالعدّل٘ح لداللح الفسّق هوا ٗش٘س إلٔ إى ظو٘غ فمساخ الوم٘اض هو٘صج ّتالرا
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 ( القوة التمييزية وعالقة الفقرة بالمجموع الكمي لفقرات مقياس اسموب معالجة المعمومات2جدوؿ)

القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العميا الفقرة
 المحسوبة

الوسط  
 الحسابي

  التبايف الوسط الحسابي التبايف    

1 4.82 0.23 3.84 2.12 4.90 

2 4.44 0.19 2.56 1.23 5.50 

3 4.75 1.22 2.70 1.32 6.42 

4 4.28 0.17 2.38 2.12 7.00 

5 4.63 0.26 3.11 1.17 9.50 

6 4.68 0.15 3.10 1.40 9.87 

7 3.98 1.09 3.26 1.34 3.43 

8 4.06 1.15 2.98 2.02 4.50 

9 4.11 0.98 3.25 2.04 3.74 

10 3.97 1.04 3.40 3.22 3.11 

11 3.88 1.07 2.92 1.16 4.80 

12 4.67 1.21 3.51 2.07 4.83 

13 4.24 0.21 3.60 1.57 3.55 

14 4.36 0.23 2.88 1.45 8.71 

15 4.35 0.95 2.97 2.08 6.39 

16 4.37 1.23 3.26 1.37 5.28 

17 4.28 1.33 2.79 1.44 6.77 
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18 3.96 1.32 2.55 2.01 5.87 

19 3.46 1.08 2.15 1.77 5.95 

20 4.79 1.34 3.78 1.09 4.91 

21 4.21 1.10 3.22 1.30 4.71 

22 4.35 0.97 3.22 1.45 5.38 

 

 

 

 

 ػاللح الفمسج تالوعوْع اليلٖ للوم٘اض

 

اى الةاٗح الورْخاج هي اظرخساض ػاللدح الفمدسج تدالوعوْع اليلدٖ للوم٘داض ذروصدت فدٖ اليشدف ف٘ودا اذا كاًدد الفمدسج 

فددٖ ل٘دداض الصددفح الوماظددح ّذؼددد الفمددسج الرددٖ لِددا ازذثدداط  او اؼصدداا٘ا  ذعدد٘س تاالذعدداٍ الددرٕ ٗعدد٘س ف٘ددَ الوم٘دداض

تالوعوْع اليلٖ للوم٘اض تاًِا فمسج لِا صلح فٖ صدل٘ح ل٘اض الظاُسج الوماظدح ّتالردالٖ فداى اؼروداالخ ذضدوٌِ٘ا 

٘داض تالوم٘اض لسّزٗح .ّالؼيط صدؽ٘ػ ؼ٘دس ٗدرن اظدرثؼا  الفمدساخ الردٖ لد٘ط لِدا ػاللدح تدالوعوْع اليلدٖ للوم

 الًِا الذع٘س تاذعاٍ فيسج الوم٘اض كوا اًِا الذم٘ط الصفح هْلْػح الم٘اض ّػلَ٘ ف٘عة اظرثؼا ُا هي الوم٘اض. 

ارتبػاط بيرسػوف حيػث كانػت جميػع معػامالت ّلد ذن اظرخساض ػاللح الفمسج تالوعوْع اليلٖ فك تاظدرؼواو هؼاهدت 

ممػا يشػير ىلػن ىف عالقػة درجػة كػؿ فقػرة  0.05 ى داللػةومسػتو 204االرتباط دالة احصػائيا عنػد درجػة حريػة 

بالدرجة الكمية لممقياس ىي درجة حقيقة وليست قائمة بالصدفة. الجدوؿ يبػيف عالقػة الفقػرة والقػوة التمييزيػة 

 ( يوضح ذلؾ2لمفقرات والجدوؿ )
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 ( عالقة الفقرة بالمجموع الكمي لفقرات مقياس اسموب معالجة المعمومات3جدوؿ)

 

 لمجموعة العمياا الفقرة

عالقة الفقرة  
بالمجموع 
 الكمي لممقياي

القيمة التائية ا    
 المحسوبة

1 4.82 0.23 

2 4.44 0.19 

3 4.75 1.22 

4 4.28 0.17 

5 4.63 0.26 

6 4.68 0.15 

7 3.98 1.09 

8 4.06 1.15 

9 4.11 0.98 

10 3.97 1.04 

11 3.88 1.07 

12 4.67 1.21 

13 4.24 0.21 

14 4.36 0.23 

15 4.35 0.95 

16 4.37 1.23 
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17 4.28 1.33 

18 3.96 1.32 

19 3.46 1.08 

20 4.79 1.34 

21 4.21 1.10 

22 4.35 0.97 

 

 

 

 

 ثبات االداة: 
يمثؿ الثبات احد مقومات بناء االختبار أو المقياس النفسي ويعرؼ بانو عممية االستقرار في النتػائ  المتعمقػة 

 د تـ استعماؿ طريقة اعادة االختبار بوصفيا اىـ طريقة الستخراج ثبات المقياس.باالداة وق
 

عادة االختبار : –طريقة االختبار   -  وا 
بوصفيا إحدى الطرؽ الشائعة في حساب الثبات إذ أنيا تكشؼ عف مدى اسػتقرار النتػائج عنػدما يطبػؽ عمػى     

مف طمبة  طالب وطالبة( 20د تـ تطبيؽ المقياس عمى )لق .مجموعة معينة أكثر مف مرة عبر فاصؿ زمني محدد
 بعد مػرور فتػرة اثنػا عشػر يومػا مػف التطبيػؽ االوؿ، وقػد  و عمى نفس العينةتطبيق كمية التربية االساسية .ثـ اعيد 

 يمكف الركوف اليو. وىو معامؿ ثبات عالي(  0.82بم  معامؿ ثبات المقياس ) 
 

 خامسًا : الوسائؿ اإلحصائية :
 SPSS( )Statisticalلمعالجة بيانات البحث الحالي فقد استخدمت الحقيبة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية )    

Package for Social Science   ) 
 

 عرض النتائ  ومناقشتيا وتفسيرىا
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 تـ عرض النتائج طبقا ألىداؼ البحث:

 قياس اسموب معالجة المعمومات لدى طمبة الجامعة . -4
تائج البحث بعد تطبيؽ مقياس اسموب معالجة المعمومات عمى عينة البحث لقد اظيرت ن 

اف متوسط درجات معالجة المعمومات لدى طمبة الجامعة مف كال الجنسيف والمشموليف بالبحث ىو 
 (*)( وعند مقارنة ىذا المتوسط بالمتوسط الفرضي لممقياس 16.0)( بانحراؼ معياري مقداره )

وعند اختبار الفرؽ بيف المتوسطيف  لممقياس.و اكبر مف المتوسط الفرضي يالحظ ان(. 55)والبال  
( تبيف انو ذي داللة 221، ص4644باستعماؿ معادلة االختبار التائي لعينة واحدة )البياتي ، 

 (.3( ، وكما موضح في الجدوؿ )101( وبدرجة حرية )0.05معنوية عند مستوى )
 (3جدوؿ )

توسط درجات الصحة النفسية والمتوسط الفرضي لالرامؿ في محافظة االختبار التائي لمفرؽ بيف م
 ديالى

متوسط 
 العينة

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي 

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة 

63.67 16.0 55 7.67 1.960 0.05 
 
 
 
 
ت لدى طمبة الجامعة عمى وفؽ متغيري التعرؼ عمى الفروؽ في اسموب معالجة المعموما -2

 .والتخصص الدراسيالجنس 
المقدمة فقد عولجت البيانات احصائيًا باستعماؿ تحميؿ التبايف مف الدرجة  تبعًا لمفرضيات 

 ,Two Way ANOVA unequal sample( )Winerالثانية لمعينات غير المتساوية )

1971, p.290( لعينة تكونت مف )الجنس موزعيف عمى وفؽ متغيري  ( طالب وطالبة202
 .والتخصص الدراسي

 . الجدوؿ يوضح ذلؾ . 

                                                 
*
, 4اات ُٖ )لمد اظرخسض الورْظظ الفسلٖ هي خالو ظوغ تداات اال اج االزتؼح ّلعورِا ػلٔ ػد ُا , شن لسب الٌاذط فٖ ػدج فمساخ . ذلأ اى اّشاى الثد  

( ٗصثػ همداز الورْظظ 31ػٌد لستَ فٖ ػد  الفمساخ الـ)( 2.5ّ( ّػٌد المعوح ٗصثػ هرْظظ اّشاى الثداات )4( ّػد ُا )11( ّهعوْػِا )1, 2, 3

 (  زظح .75للوم٘اض )
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( المقارنة في قياس اسموب معالجة المعمومات لدى طمبة الجامعة عمى وفؽ متغيري 2جدوؿ )
 .والتخصص الدراسيالجنس 

 درجة الحرية مجموع التربيعات مصدر التبايف
متوسط مجموع 

 القيمة الفائية التربيعات

 14.925 1 14.925 0.058 (A)الجنس 

 1641.74 1 1641.74 6.489 (B)التخصص 

 9.95 1 9.95 0.039 (AXBالتفاعؿ )

  50209.9 198 253 (Errorالخطأ )
  201   

 

 ( ما يأتي :2جدوؿ )وقد بينت النتائج مف ال 
ليس ىناؾ فروؽ ذات داللة معنوية في قياس مستوى معالجة المعمومات لدى طمبة  . أ

 االناث(  –عة عمى وفؽ متغير الجنس )الذكور الجام
 

وقد قبمت ىذه الفرضية ، اذ لـ تظير فروؽ ذات داللة معنوية قياس مستوى معالجة المعمومات 
( 0.058، اذ كانت القيمة الفائية المحسوبة تساوي )الجنسلدى طمبة الجامعة عمى وفؽ متغير 
( ومستوى داللة 1,198درجة حرية ) ( عند3.89البالغة ) وىي اصغر مف القيمة الفائية الجدولية

( مما يشير الى انو ليس ىناؾ فروؽ في معالجة المعمومات لدى طمبة الجامعة عمى وفؽ 0.05)
 .الجنس

 
ب. ليس ىناؾ فروؽ ذات داللة معنوية في قياس مستوى معالجة المعمومات لدى طمبة  

 التخصص الدراسي.الجامعة عمى وفؽ متغير 
ه الفرضية ، اذ ظير اف ىناؾ فروقًا ذات داللة معنوية في قياس مستوى معالجة وقد رفضت ىذ

، اذ كانت االنساني( -التخصص الدراسي) العمميالمعمومات لدى طمبة الجامعة عمى وفؽ متغير 
( وعند مقارنتيا بالقيمة الفائية الجدولية عند درجة حرية 6.489القيمة الفائية المحسوبة تساوي )

( ظير انيا اكبر مف القيمة الفائية الجدولية مما 3.89( تساوي )0.05مستوى داللة )( و 1,198)
يشير الى انو ىناؾ فروؽ في مستوى معالجة المعمومات لدى طمبة الجامعة عمى وفؽ متغير 

التخصص        وعند اجراء اختبار شيفيو لممقارنة بيف االنساني(،  -التخصص الدراسي) العممي
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ذوي ( مما يشير الى اف 5.4قيمة شيفيو المحسوبة تساوي ) أفتبيف  (، نسانياإل -) العممي
كما يكشؼ عنو .اإلنسانيذوي التخصص اكثر قدرة في معالجة المعمومات مف التخصص العممي 

 البحث الحالي .
ت. ليس ىناؾ تأثير ذو داللة معنوية في قياس مستوى معالجة المعمومات لدى طمبة  

 التخصص الدراسي. و تغيري الجنسالجامعة عمى وفؽ م
وقد قبمت ىذه الفرضية ، اذ لـ يظير اثر ذو داللة معنوية لتفاعؿ متغيري اليد المفضمة  

( وىي اقؿ مف القيمة الفائية الجدولية 0.039والجنس ، اذ كانت القيمة الفائية المحسوبة تساوي )
تتفاعؿ ىذيف المتغيريف ال يؤثر  ( ، مما يشير الى اف0.05( ومستوى داللة )1,198عند درجة )

 في المتغير التابع مستوى معالجة المعمومات لدى طمبة الجامعة .
 

 تعرؼ العالقة بيف اسموب معالجة المعمومات والسيادة النصفية لمدماغ -0
 سؤاؿ عفتضميف المقياس عمى في تصنيؼ األفراد عمى وفؽ متغير السيادة النصفية عمى  افاعتمد الباحث      

. وحسب اإلطار النظري مف افراد العينة لكؿ فرد (التي يعتمد عمييا في القياـ بالفعاليات اليومية)اليد المفضمة 
يستخدـ اليد اليسرى في القياـ  ياليمنى ىو الذ الدماغية والدراسات السابقة فأف الفرد ذو السيادة النصفية
 ,Michaelاليسرى ىو الذي يستخدـ اليد اليمنى.) اغية الدمبالفعاليات اليومية والفرد ذوي السيادة النصفية 

2000, p:77()Rita, 1987, p:45 ،026، ص2001( )الريماوي) 
سػؤاؿ عػف تضػميف المقيػاس عمػى في تصنيؼ األفراد عمى وفػؽ متغيػر السػيادة النصػفية عمػى  افاعتمد الباحث   

. وحسػب اإلطػار النظػري مػف افػراد العينػة لكػؿ فػرد (ةالتي يعتمد عمييا في القياـ بالفعاليػات اليوميػ)اليد المفضمة 
يسػػػتخدـ اليػػػد اليسػػػرى فػػػي القيػػػاـ  ياليمنػػػى ىػػػو الػػػذ الدماغيػػػة والدراسػػػات السػػػابقة فػػػأف الفػػػرد ذو السػػػيادة النصػػػفية

 ,Michaelاليسػرى ىػػو الػػذي يسػتخدـ اليػػد اليمنػى.) الدماغيػػة بالفعاليػات اليوميػػة والفػرد ذوي السػػيادة النصػفية 

2000, p:77()Rita, 1987, p:45 ،026، ص2001( )الريماوي) 
يمكػػف الركػػوف إليػػو  طوىػػو معامػػؿ ارتبػػا 0.67معامػػؿ االرتػػاط الثنػػائي االصػػيؿ بمػػ  معامػػؿ االرتبػػاط وباسػػتعماؿ 

 ويشير الى وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف اسموب معالجة المعمومات والسيادة النصفية لمدماغ. 
 

 :التوصيات 
 

 المقترحات
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 ادرػلمصا
، دار الفكػػػػر لمطباعػػػػة  4( : تصػػػػميـ التػػػػدريس ، ط2000)أبػػػػو جػػػػابر ، ماجػػػػد ونايفػػػػة فطػػػػامي  .4

 0والنشر والتوزيع ، عماف ، األردف 

، دار المسػػػيرة ، عمػػػاف ،  4( : الػػػتعمـ أسسػػػو وتطبيقاتػػػو  ، ط2004أبػػػو عػػػالـ ، رجػػػاء محمػػػود ) .2
 0األردف 

مكػػػة المكرمػػػة ، السػػػعودية ، الموقػػػع عمػػػى  ( : الػػػدماغ وأىميتػػػو التفكيػػػر ،2003بػػػالطو ، أنػػػور ) .0
  http : //  www : sigifited . comشبكة االنترنت 

، دار الفكػػػر ، عمػػػاف ،  4( : تربويػػػات المػػػخ البشػػػري ، ط2003حسػػػيف ، محمػػػد عبػػػد اليػػػادي ) .1
 0األردف 

( : مػػف المدرسػػة السػػموكية إلػػى المدرسػػة اإلدراكيػػة نحػػوؿ التحسػػيف 1994دروزة ، امثػػاف نظيػػر ) .2
 0لتعمـ والتعميـ في القرف الحادي والعشريف ، مجمة التعريب ، دمشؽ ا

( : األسػػس البيولوجيػػة والفنيػػة لمنشػػاط العقمػػي المعرفػػي سمسػػمة 1998الزيػػات ، فتحػػي مصػػطفى ) .3
 0، دار النشر لمجامعات  4( ، ط3عمـ النفس المعرفي )

لتفكيػػر وعالقتيػػا بالتشػػغيؿ ( : اسػػتراتيجيات الػػتعمـ وا2003السػػامرائي ، عبػػاد اسػػماعيؿ صػػالح ) .4
العقمي بالمعمومات العقمية الدراسية لدى طمبة مرحمة الدراسة اإلعدادية ، أطروحة دكتوراه )غيػر 

 0منشورة( كمية التربية ، جامعة البصرة 

( : عمػػـ الػػنفس العػػاـ ، عمػػاف ، دار المسػػيرة لمنشػػر 2004الريمػػاوي ، محمػػد عػػودة ، وآخػػروف ) .5
 0والطباعة  والتوزيع

( : دراسػػػػات معاصػػػػرة فػػػػي عمػػػػـ الػػػػنفس المعاصػػػػر ، دار 2011بػػػػد السػػػػتار ، مينػػػػد محمػػػػد ، )ع .6
 0 4المسيرة غيداف لمنشر والتوزيع ، عماف ، األردف ، ط

( : عالقػػػػػػػػػة أفضػػػػػػػػػمية البػػػػػػػػػد بالوظػػػػػػػػػائؼ المعرفيػػػػػػػػػة دراسػػػػػػػػػة 2004عبػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػوي ، سػػػػػػػػػامي ، ) .40
لعمػػـو النفسػػية العربيػػة ، نيوروسػػيكولوجية مقارنػػة لػػدى عينػػة مػػف طمبػػة الجامعػػة ، مجمػػة شػػبكة ا

  0(   http : // www : arabpsynet . com / Index . Ar – Asp( )3عدد )
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( : عمـ النفس التربوي ، دار المسػيرة لمنشػر والتوزيػع 2005، عدناف يوسؼ وآخروف ، ) العتـو .44
 0 4والطباعة عماف ، األردف ، ط

تفكيػػػػػػػر المفضػػػػػػػمة لػػػػػػػدى طمبػػػػػػػة          ( : أسػػػػػػػاليب الػػػػػػػتعمـ وال1998عنػػػػػػػاقرة ، نػػػػػػػذير رشػػػػػػػيد صػػػػػػػالح ) .42
جامعػػػػػػة اليرمػػػػػػوؾ وعالقتيػػػػػػا بػػػػػػبعض التغيػػػػػػرات ، جامعػػػػػػة اليرمػػػػػػوؾ / كميػػػػػػة التربيػػػػػػة والفنػػػػػػوف ،             

 0) رسالة ماجستير غير منشورة ( 

( : عالقة أساليب الػتعمـ والتفكيػر المرتبطػة بنصػفي الػدماغ األيمػف 1995القيسي ، ىند رجب ) .40
لجػػػنس لػػػدى طمبػػػة الصػػػؼ العاشػػػر بمدينػػػة عمػػػاف الجامعػػػة األردنيػػػة ، كميػػػة واأليسػػػر باإلبػػػداع وا

 0الدراسات العميا ، رسالة ماجستير ) غير منشورة ( 

( : عمػػػـ الػػػنفس التربػػػوي ، دار المسػػػيرة 2011نوفػػػؿ ، محمػػػد بكػػػر ، أبػػػو عػػػواد ، فػػػ  محمػػػد ) .41
 0 4لمنشر والتوزيع والطباعة ، عماف ، األردف ، ط
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000عزيزي الطالب   
000عزيزتي الطالبة   

  تحية طيبة 
 000بيف يديؾ مجموعة مف الفقرات تعبر عف مشاعر وانفعاالت الفرد في مواقؼ مختمفة      

خالؿ ة الموضوعة أماـ كؿ فقرة وذلؾ مف قراءتيا واختيار بديؿ واحد مف البدائؿ الخمس نرجو    
 0(  في حقؿ البديؿ الذي ينطبؽ مضموف الفقرة عميؾ    وضع العالمة )  

لذا يأمؿ الباحث تعاونكـ معو  في   ،فيكـ مف صراحة في التعبير عف آرائكـ  ونظرًا لما نعيده    
عممًا أف إجابتكـ لف يطتمع عمييا أحد سوى الباحث وال تستعمؿ  ،اإلجابة عف جميع ىذه الفقرات 

ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة بقدر ما تعبر عف آرائكـ وأنو   ، إال ألغراض البحث العممي
  0أالسـ ، مع خالص شكري وتقديري لتعاونكـ العممي  داع لذكر وال 0نحوىا 
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 الجنس :  ذكر                  أنثى
 اليد المستعممة في الكتابة :    اليمنى :     اليسرى :       كال اليديف :  

تنطبؽ  الفقرات ت
عمّي 
 تماماً 

تنطبؽ 
 عميّ 
 غالباً 

تنطبؽ 
عمّي 
 أحياناً 

تنطبؽ 
عمّي 
 نادراً 

بؽ التنط
عمّي 
 أبداً 

أحب أداء األعماؿ التي تتطمب استخداـ  -1
 0المغة 

     

استخدـ الصور الذىنية عندما أريد أف  -2
 0استذكر شيئًا ما 

     

أحيانًا أعجز عف تذكر الكممات المناسبة  -3
 0لموقؼ معيف 

     

      0أنا أقرا كثيرًا  4-
            جديد أفضؿ عندما أريد تعمـ شيء 5-

         أف أرى كيؼ يحصؿ ذلؾ بداًل مف
 0القراءة 

     

أحيانًا استخدـ الكممات بطريقة خاطئة  6-
 0في شرح بعض األفكار 

     

      0أحب تعمـ كممات جديدة  7-
عندما أريد ترتيب أشيائي الخاصة في  8-

الغرفة أخطط لذلؾ قبؿ الشروع بالترتيب 
0 

     

ات لنفسي في دفتر أحب تدويف مالحظ 9-
 0خاص 

     

      0أنا دائـ السرحاف )أحالـ اليقظة(  10-
أفضؿ قراءة األشكاؿ والرسـو البيانية  11-

 0بداًل مف القراءة 
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      0أحب )الشخبطة( رسـ األشياء  12-
أعتقد أنو مف األفضؿ قبؿ القياـ بأي  13-

 0عمؿ تنظيـ ما سأقـو بو في ذىني 
     

عندما يطمب مني تذكر شخصًا رأيتو  14-
ألوؿ مرة فأنا أتذكر شكمو العاـ بدوف 

 0تفاصيؿ 

     

أحب تكويف كممات مشابية لمكممات  15-
 0التي أعرفيا 

     

عندما أريد تذكر حدثًا ما أتذكر الحدث  16-
بشكؿ صور عقمية عامة دوف معرفة 

 0التفاصيؿ 

     

      0أحب تعمـ كممات جديدة  17-
عندما أريد أف أنظـ جيازًا جديدًا أفضؿ  18-

 0قراءة التعميمات قبؿ الشروع بالعمؿ 
     

أحب أداء األنشطة التي ال تتطمب  19-
 0استعماؿ المغة 

     

      0نادرًا ما اسرح في أفكاري  20-
   أقضي أوقاتًا قميمة في تعمـ كممات  21-

 0جديدة 
     

مد عمى تخيؿ صور طريقة تفكيري تعت 22-
 0عقمية 

     

 


