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ىل      ،ورفيــقــة دربــيي ــزوجت اإ

ىل         ،عبد الوهاب وابين أ مينابنيت هديل أ مينة  اإ

 

ىل               وال قارب، لك ال هل اإ

ىل مجيع                    وال حباب، ال صدقاءاإ

ىل لك زماليئ جبامعة عبد امحليد بن ابديس                        ،اإ

ىل لك                            .زماليئ يف العمل مبديرية امحلاية املدنية لولية مس تغامن واإ
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 وتقديرشكر 
 

 

امتام  فضهل يفو هلل عىل توفيقه  ، امحلدوعظمي سلطانهامحلد هلل محدا كثريا كام ينبغي جلالل وهجه 

ل أ ن  ول يسعيناملتواضع، هذا العمل  ىل وعظمي الامتنانالشكر  أ تقدم جبزيلاإ  اذي الفاضلأ س ت اإ

جناز عىل لك اجملهودات  مقاري محمد املرشف الربوفسور ذه ادلراسة، هاجلبارة اليت بذلها من أ جل اإ

 .والآخرةيف ادلنيا  ويعيل مزنلتهيرفع قدره  وجل أ نسائال املوىل عز 

كام أ تقدم خبالص الشكر والتقدير للسادة ال ساتذة املناقشني الذلين وافقوا عىل مناقشة هذه 

آراهئم السديدة ومالحظاهتم القمية.  ال طروحة وأ ثروها بآ

داة اذلين سامهوا يف حتكمي أ   ال فاضل والتقدير لل ساتذةأ ن أ تقدم خبالص الشكر  ول أ نىس

يف  ملديرية الرتبية لولية مس تغامن عىل تعاوهنم والطامق الإداريادلراسة، وكذا أ فراد عينة ادلراسة 

جراء ادلراسة امليدانية.  اإ

ىل لككام نتقدم ابلشكر اجلزيل  لنفس عمل ا رئيس قسممعيد لكية العلوم الاجامتعية و  من اإ

 مــرنزي. يدوم،ق  طاجني، تيغزة، وابخلصوص ال س تاذة:اذلين أ رشفوا عىل تكويننا  وال ساتذة الكرام

 لومالعولكية عبد امحليد بن ابديس معوما  وعامالت جامعةاكفة عامل  أ شكرأ ن  ول يفوتين

 .خصوصا الاجامتعية
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 الدراسةملخص 

هيرمان لدى لنيد  السيطرة الدماغية نظريةالتفكير األربعة حسب  أنماط إلى بناء أداة لقياس يهدف البحث

االختبارات الخطوات العلمية في بناء  تباعاخالل  من السنة أولى ثانوي بوالية مستغانم وذلك عينة من تالميذ

 واستخراج الخصائصمن أنمــــاط التفكيــر على البنية العـاملية لكل نمط  التعـرف المقاييس، ثمو

  باستخدام عدة طرق في حساب الصدق والثبات. لألداةالسيكومترية 

وفحص الفروق في درجة كل نمط من أنماط التفكير  لدى التالميذ السائدتحديد نمط التفكير  إلى كما تهدف

 .حسب متغير الجنس وشعبة الدراسة

من خالل اختيار  الوصفي التحليلي، المنهج الباحثاستخدم  فرضياتها واختبار الدراسة أسئلة عن ولإلجابة

 .4112-4117للسنـة الدراسية  تلميذا وتلميذة 714عينة عشوائية بلغت 

 خلصت الدراسة إلى نتائج مفادها أن:

 .المقياس المصمم على قدر مقبول من الصدق والثبات 

 سيطرة (نمط التفكيرB) النمط ويليه الدراسة، عينة أفراد لدى (A)، األيسر الجانب يمثالن وهذان 

 الدماغ. من

  قيم بين الذكور واإلناث في 1.12توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( نمط التفكيرC )

( تعزى B( و )Aنمط التفكير ) قيم ( لصالح اإلناث، في حين ال توجد فروق دالة إحصائيا فيD)و

 لمتغير الجنس.

  بين التالميذ الذين يدرسون في شعبة العلوم  1.12فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة توجد

لصالح العلميين  (Aنمط التفكير ) قيم والتكنولوجيا والتالميذ الذين يدرسون في شعبة اآلداب في

( Bر )نمط التفكي قيم ( لصالح األدبيين، في حين ال توجد فروق دالة إحصائيا فيCونمط التفكير )

 ( تعزى لمتغير تخصص الدراسة.D)و

 

 .الدماغية مقياس السيطرة، الدماغية السيطرةالتفكير، أنماط  االختبار،بناء الكلمات المفتاحية: 
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Résumé 

La recherche vise à construire un outil pour mesurer les quatre modes de pensée, 
selon la théorie de dominance cérébrale de Ned Hermann, auprès d'un échantillon 
des élèves de la première année secondaire de la wilaya de Mostaganem, en suivant 
les étapes scientifiques à la conception des tests et les outils de mesure, puis vérifier 
la structure factorielle de cet outil et extraire ses caractéristiques psychométriques 
en utilisant différentes méthodes pour calculer la validité et la fidélité. 
Elle vise aussi à déterminer le mode de pensée dominant chez les élevés et vérifier 
les différences dans le degré de chaque mode de pensée par variable sexe et la 
branche de l'étude.   
Pour répondre aux questions de l'étude et tester ses hypothèses, le chercheur a 
utilisé l’approche descriptive analytique, en choisissant un échantillon aléatoire de 
417 élèves de l’année scolaire 2014-2015. 
L'étude a conclu que:  
 L’outil de mesure construit possède un niveau acceptable de validité et de 

fidélité. 
 La dominance du mode de pensée (B) chez l’échantillon de l’étude, puis le 

mode (A) qui représentent la partie gauche du cerveau. 
 Il existe des différences statistiquement significatives au niveau 0.05 entre les 

filles et les garçons dans les valeurs obtenues en mode (C) et (D) pour les 
filles, mais il n’y a pas des différences significatives observées dans les valeurs 
obtenues en mode (A) et (B) selon la variable sexe.   

 Il existe des différences statistiquement significatives au niveau 0.05 entre les 
scientifiques et les littéraires dans les valeurs obtenues en mode (A) et (C) 
pour les littéraires, mais il n’y a pas des différences significatives observées 
dans les valeurs obtenues en mode (B) et (D) selon la variable spécialité 
d’étude.     

Mots-clés : conception des tests, les modes de pensée, La dominance cérébrale, 
l’outil des dominances cérébrales.  

 

 
 

 



 ج

 

 قـــائمة المحتويات
 

 

 

 

 الصفحة الموضوعات

 أ اإلهداء 

 ب التشكرات

 ت ملخص البحث

 ج قائمة المحتويات

 ذ قائمة الجداول

 ز قائمة األشكال

 س قائمة المالحق

 11 المقدمة

 الفصل األول: مدخل إلى الدراسة 

 12 تمهيد

 12 أوال : خلفية الدراسة و أهميتها

I-1    12 إشكالية الدراسة 

I-4 10 الدراسة فرضيات 

I-3 10 الدراسة أهداف 

I-7 11 الدراسة أهمية 

I-2 11 ومحدداتهاالدراسة  حدود 

I-6  11 المفاهيم اإلجرائية لمتغيرات الدراسة 

 13 ثانيا : الدراسات السابقة

II-1 13   عرض الدراسات السابقة 

II-4 44 السابقة الدراسات على التعقيب 

II-3 42 السابقة الدراسات من الباحث استفادة مدى 

 46 خالصة

 القياس أدوات بنـــاءالفصل الثاني: 

 44 تمهيد

 44 القياس -1



 ح

 

 42 أدوات القياس -4

 31 بناء أدوات القياس مراحل -3

 71 تقنين أدوات القياس -7

 74 خالصة

 وأدوات قياسهالفصل الثالث: أنماط التفكير 

 72 تمهيد

 72 أوال : أنماط التفكير

I -1- 72 تعريف التفكير 

I -4-21 التفكير أدوات 

I -3- 21 التفكير خصائص 

I -7- 21 التفكير في العقلية العمليات 

I -2-21 التفكير تصنيفات 

I -6- 23 التفكير نماذج و نظريات أنماط 

 24 أدوات قياس أنماط التفكير ثانيا :

II -1 24 أدوات قياس أنماط التفكير حسب التقسيم الثنائي للدماغ 

II -4 22 أدوات قياس أنماط التفكير حسب التقسيم الرباعي للدماغ 

II -3 64 أدوات أخرى لقياس أنماط التفكير 

 67 خالصة

 الدماغية السيطرةالرابع: الفصل 

 62 تمهيد

 66 الجهاز العصبي -أوال 

I-1  66 مفهوم الجهاز العصبي 

I-4   تقسيم الجهاز العصبي 
64 

I-3   الجهاز العصبي المركزي 
60 

 43 ،بنيته و وظيفته  المخ -ثانيا

II-1 43  النصفان الكرويان 

II-4  42  الفصوص الدماغية 

II-3  42  القشرة المخية 



 خ

 

 

 21  السيطرة الدماغية -ثالثا 

III-1 21 تعريف السيطرة الدماغية 

III-4 21 االختالف الوظيفي لنصفي الدماغ 

III-3 27 االختالف التشريحي لنصفي الدماغ 

III-7 27 معالجة المعلومات أنماط بتفسير الخاصة النظريات 

III-2  26 النماذج المفسرة للسيطرة الدماغية 

III- 6  01 نموذج هيرمان السيطرة الدماغية وفق 

III-4 03 قراءة و تفسير نموذج هيرمان 

III-2 02 توزيع األفراد حسب نموذج هيرمان 

III-0 06 أنماط التعلم في ضوء نظريات السيطرة الدماغية 

 00 خالصة

 منهجية و إجراءات الدراسة  الفصل الخامس: 

 111 تمهيد

 111 منهج الدراسة .1

 111 مجتمع الدراسة .4

 113 عينة الدراسة )عينة البناء (  .3

 116 ناء المقياس(بأداه الدراسة )خطوات  .7

 116 و اشتقاق المستويات المعيارية  الخصائص السيكومترية .2

 116 الصدق 2-1

 142 الثبات 2-4

 146  اشتقاق المستويات المعيارية  3- 2    

 144   إخراج المقياس بصورته النهائية -6

 144 الصعوبات التي واجهت مصمم المقياس -4

 144 األساليب اإلحصائية المستعملة -2

 142 خالصة

 وتفسيرها عرض النتائجالفصل السادس: 

 140 وصف عينة الدراسة:  -أوال

 131 عرض نتائج الدراسة: -ثانيا 

II-1 131 عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل األول 



 د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-4  132 الثانيعرض النتائج المتعلقة بالتساؤل 

II-3  132 الثالثعرض النتائج المتعلقة بالتساؤل 

II-7  171 الرابععرض النتائج المتعلقة بالتساؤل 

II-2  177 الخامسعرض النتائج المتعلقة بالتساؤل 

II-6  124 السادسعرض النتائج المتعلقة بالتساؤل 

II-4  122 السابععرض النتائج المتعلقة بالتساؤل 

II-2  122 الثامنعرض النتائج المتعلقة بالتساؤل 

II-0  162 التاسععرض النتائج المتعلقة بالتساؤل 

II-11  162 العاشرعرض النتائج المتعلقة بالتساؤل 

 144 مناقشة نتائج الدراسة: -ثالثا 

III-1 144 النتائج المتعلقة بالتساؤل األول مناقشة 

III-4  147 الثانيالنتائج المتعلقة بالتساؤل  مناقشة 

III-3  146 الثالثالنتائج المتعلقة بالتساؤل  مناقشة 

III-7  142 الرابعالنتائج المتعلقة بالتساؤل  مناقشة 

III-2  121 الخامسالنتائج المتعلقة بالتساؤل  مناقشة 

III-6  121 السادسالنتائج المتعلقة بالتساؤل  مناقشة 

III-4  124 السابعالنتائج المتعلقة بالتساؤل  مناقشة 

III-2  127 الثامنالنتائج المتعلقة بالتساؤل  مناقشة 

III-0  122 التاسعالنتائج المتعلقة بالتساؤل  مناقشة 

III-11  120 العاشرالنتائج المتعلقة بالتساؤل  مناقشة 

 101 الخاتمة -

 103 االقتراحاتالتوصيات و  -

 107 المراجع

 414 المالحق



 ذ

 

 قائمة الجداول

رقم 

 الجدول
 رقم الصفحة عنوان الجدول

 Torrance 1981 21-23) الكرووين لتورانس )وظائف النصفين  11

 Mc Carthy & Morris,1994 23) ) وظائف النصفين الكرووين لمكارثي و موريس 14

 04 المتعلمين عند الدماغ جانبي على المسيطرة التعلم أنماط بين مقارنة 13

 111 الجنس لمتغير تبعا المجتمع أفراد توزيع 17

 111 .الدراسة شعبة لمتغير تبعا المجتمع أفراد توزيع 12

 114 .نمط التجمع السكانيلمتغير  تبعا المجتمع أفراد توزيع 16

 117 والنمط الحضريالجنس، شعبة الدراسة  لمتغيرات تبعا العينة أفراد توزيع 14

 111 فقرات المقياس قبل التحكيم توزيع أرقام 12

 114 أساتذة في اللغة العربية تعديل عبارات المقياس بعد عرضها على مجموعة 10

 113 تعديل عبارات المقياس بعد عرضها على مجموعة من الطاقم التربوي 11

 117 توزيع األفراد في التطبيق األول للمقياس بالنسبة لفقرة وضوح التعليمات 11

 112 تكرار الفقرات الغامضة في التجربة االستطالعية  14

 112 تعديل عبارات المقياس بعد التجربة االستطالعية  13

 112 نسب اتفاق المحكمين لكل فقرة من فقرات المقياس 17

 110 تعديل عبارات المقياس بعد عرضها على المحكمين 12

 141 إعادة ترتيب فقرات النقياس بعد عرضها على المحكمين 16

 140 عينة البناء أفراد لدرجات التشتت و المركزية النزعة مقاييس قيم 14

 134 (Aالمفسر للنمط  ) التباين ونسب الكامنة وجذورها المستخرجة العوامل 12

 133 ( قبل التدويرAمصفوفة المكونات للنمط  ) 10

 137 ( بعد التدويرAمصفوفة المكونات للنمط  ) 41

 132-136 (Bللنمط  )المفسر  التباين ونسب الكامنة وجذورها المستخرجة العوامل 41

 136 ( قبل التدويرBمصفوفة المكونات للنمط  ) 44

 134 ( بعد التدويرBمصفوفة المكونات للنمط  ) 43

 132-130 (Cالمفسر للنمط  ) التباين ونسب الكامنة وجذورها المستخرجة العوامل 47

 130 ( قبل التدويرCمصفوفة المكونات للنمط  ) 42

 171 ( بعد التدويرCللنمط  ) مصفوفة المكونات 46

 171-174 (Dالمفسر للنمط  ) التباين ونسب الكامنة وجذورها المستخرجة العوامل 44



 ر

 

 

 174 ( قبل التدويرDمصفوفة المكونات للنمط  ) 42

 173 ( بعد التدويرDمصفوفة المكونات للنمط  ) 40

 172-177 )االتساق الداخلي(معامالت االرتباط بين كل فقرة و النمط المنتمية إليه  31

 176 نتائج معامل االلتواء للمجموعات الطرفية لكل نمط 31

 174 نتائج اختبار ت الخاصة بالصدق التمييزي لكل الفقرات 34

33 
: نتائج اختبار )ت( للعينتين المستقلتين الخاصة بالمقارنة الطرفية  (33رقم )  جدول

 Aللنمط 
172 

 B 170نتائج اختبار )ت( للعينتين المستقلتين الخاصة بالمقارنة الطرفية للنمط  37

 C 170نتائج اختبار )ت( للعينتين المستقلتين الخاصة بالمقارنة الطرفية للنمط  32

 D 121نتائج اختبار )ت( للعينتين المستقلتين الخاصة بالمقارنة الطرفية للنمط  36

34 
بيرسون بين نتائج المقياس الذي أعده الباحث و المقياس الذي أعده نتائج معامل االرتباط 

 صالح صالح معمار
121 

 124 نتائج معامل الثبات ألفا لكرونباخ  32

 123 نتائج معامل الثبات باستخدام التجزئة النصفية  30

 127 نتائج معامالت الثبات بطريقة إعادة التطبيق  71

 122 نتائج مصفوفة معامالت االرتباط بين درجات األنماط األربعة  71

 126 المفسر للمقياس ككل التباين ونسب الكامنة وجذورها المستخرجة العوامل 74

 126 مصفوفة مكونات المقياس قبل التدوير 73

 124 مصفوفة مكونات المقياس بعد التدوير 77

72 
 السيطرة أنماط من نمط كل ضمن الدراسة عينة أفراد إجابات لتكرارات المئوية النسب

 الدماغية حسب نموذج هيرمان
122 

76 
 السيطرة أنماط من نمط كل ضمن الدراسة عينة أفراد إجابات لتكرارات المئوية النسب

 الدماغية حسب نموذج سبيري
161 

74 
 الدراسة عينة ألفراد المتحققة المعيارية للدرجات واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الدماغية أنماط السيطرة من نمط كل ضمن
161 

 164 تصنيف أفراد العينة حسب عدد األنماط السائدة لديهم 72

 163 تصنيف أفراد العينة حسب البروفايالت التي وضعها هيرمان 70

 162 نتائج اختبار ليفن ألنماط التفكير حسب متغيرالجنس 21

 166 للعينتين المستقلتين وفق متغير الجنسنتائج اختبار )ت(  21

 162 نتائج اختبار ليفن ألنماط التفكير حسب متغير التخصص الدراسي 24

 160 نتائج اختبار )ت( للعينتين المستقلتين وفق متغير التخصص الدراسي  23



 ز

 

 قائمة األشكال
 رقم الشكل

 

 رقم الصفحة عنوان الشكل 

 64 الخلية العصبية 11

 62 مكونات الجهاز العصبي 14

 62 الجهاز العصبي في جسم اإلنسان 13

 60 الجهاز العصبي المركزي عند اإلنسان 17

 41 النخاع الشوكي 12

 41 أجزاء الدماغ: المخ ، المخيخ و النخاع المستطيل 16

 47 النصفان الكرويان للمخ من األعلى 14

 42 الفصوص المخية األربعة 12

 26 ماكلين للدماغنموذج  10

 24 نموذج سبيري للدماغ 11

 20 -أ– نموذج هيرمان للدماغ 11

 20  -ب– نموذج هيرمان للدماغ 14

 07 مثال عن بوصلة التفكير لهيرمان 13

 07 مثال عن مخطط اللقطة 17

 02 توزيع األفراد حسب نموذج السيطرة الدماغية لهيرمان 12

 00 هيرمانأنماط التعلم حسب نموذج  16

 111 توزيع أفراد المجتمع حسب متغير الجنس 14

 111 توزيع أفراد المجتمع حسب متغير شعبة الدراسة 12

 114 توزيع أفراد المجتمع حسب متغير نمط التجمع السكاني 10

 112 الحضريوالنمط الجنس، شعبة الدراسة  لمتغيرات تبعا العينة أفراد توزيع 41

 131 عينة البناء في األنماط األربعة ألفراد االعتداليالتوزيع  41

 124 مخطط انتشار أنماط المقياس بالنسبة للعوامل المستخرجة 44

الدماغية  السيطرة أنماط من نمط كل على الدراسة عينة أفراد مخطط توزيع 43

 حسب نموذج هيرمان

120 

الدماغية  السيطرة أنماط من نمط كل على الدراسة عينة أفراد مخطط توزيع 47

 حسب نموذج سبيري

161 

 164 تصنيف أفراد العينة حسب عدد األنماط السائدة لديهم 42

 167 تصنيف أفراد العينة حسب البروفايالت التي وضعها هيرمان 46



 س

 

 

  المالحققائمة 

 

 

 

 

 

رقم 

 الملحق

رقم  عنوان ال 

 الصفحة

لتسهيل مهمة إجراء الدراسة مراسلة مديرية التربية لوالية مستغانم إلى مدراء الثانويات  11

 الميدانية.

414 

 413 فقرة ) قبل الدراسة االستطالعية( 62الصورة األولى للمقياس بـ 14

 416 فقرة  ) الذي تم توزيعه في الدراسة األساسية بعد التعديالت( 62الصورة الثانية للمقياس  بـ 13

 412 التي استبعدت في التحليل العاملي() بعد حذف الفقرات  67الصورة النهائية للمقياس بـ 17

 411 المقياس الذي أعده  صالح صالح معمار الذي استعمل كمحك 12

 SPSS 413مخرجات برنامج  16



 المقدمة

  1 

 

 مقدمة:ال

قوم به الدماغ، نشاط عقلي ي وعلوم التربية باعتبارهنال موضوع التفكير اهتمام المختصين في علم النفس 

 يؤديها التي الوظائف بأهم يتعلقوما الباحثين من مختلف التخصصات بدراسة الدماغ  وتزايد اهتمام

 ومحاولة الكشفمستواه،  على تحدث التي ومختلف العمليات ،إليه ترد التي للمعلومات معالجته وطريقة

 في سواها دون معينة مناطق في تتمركز والتعلم وغيرها كالتفكير معينة وظائف هناك كانت إذا عما

النصف  قسمين،جية أن الدماغ البشري يتكون من لوالدماغ. وقد كشفت الدراسات التشريحية و الفيزيو

 ( أن04: 4112حيث يشير )زياد،  األيمن و النصف األيسر و يتصالن فيما بينهما بوصالت عصبية

 تمرير الجسم هذا الجاسئ ووظيفة بالجسم المسماة األعصاب من بحزمة معا يتصالن القسمين ''هذين

 وعادة  .اآلخر على المسيطر هو أحدهما ويكونالدماغ''،  '' قسمي من آلخر قسم من العصبية اإلشارات

 ادرةـالص جميع اإلشارات وعلى اآلخر النصف على يسيطر الذي هو األيسر النصف الكروي يكون ما

   .(173: 4114، وأبو عواد''. )نوفل مــالجس إلى اغـــالدم من

بأنه  (141 :4111قطامي، )قد عرفه ف المفهوم،لهذا  وتعددت التعاريفتعدد استخدامنا للتفكير في حياتنا 

الذهني بين الفرد وما يكتسبه من خبرات عملية ذهنية يتطور فيها المتعلم من خالل عمليات التفاعل  "

: 4112)الدليمي،  ويؤكد .بهدف تطوير األبنية المعرفية والوصول إلى افتراضات وتوقعات جديدة"

 رعاية من بد وال ويعلم ويربى يزرع وينمي التفكير وأن مقدمات دون فجأة يأتي ال التفكير أن (  17

 ذاته في تتفاعل التي الالزمة العلمية الخلفية تشكل لديه التي والمعلومات المعارف وإكسابه المتعلم الفرد

 ومهاراته. خبراته مستخدما أبعد وأعمق أخرى معلومات عن للبحث وتقوده

 وبــأن أسل برونـــيعت المجال هذا في ( أن الباحثين1001( عن )قطامي،04: 4112يشير )زياد، 

في المحتوى أو المضمون،  ( Learning Style)التعلم  ألسلوب مرادف  ( Thinking Style ) التفكير

 ''يتمثل في  الفرد وتعلم تفكير أن  نمط (Torrance,1979 ) ( عن 04: 4112كما يضيف )زياد، 

 هذه به وينظم يرتب الذي واألسلوب والخبرات، والمعلومات، المعرفة بها يستقبل التي الطريقة

 المعرفي، مخزونه في بها ويحتفظ المعلومات، هذه فيها ويدمج ويرمز يسجل التي وبالطريقة المعلومات،

 بطريقة أو صورية، شبه أو مادية، حسية بوسيلة إما :الخاصة التعبيرية بوسائله يسترجعها وبالتالي

 في األفراد يستخدمها التيواألدوات  األساليب هذهوتختلف  . والرقم والكلمة الحرف طريق عن رمزية

 .والتعلم'' التفكير في الخاص ونمطه الخاصة طريقته فرد لكل أصبح هنا ومن ذلك،
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 من الدماغ أكثر نصفي أحد على اإلعتماد إلى الفرد يقصد بالسيطرة الدماغية أو الهيمنة الدماغية  ميل

 معين شكل أسلوب على عنه يعبر أن يمكن األفراد لدى الدماغ جانبي سيطرة أحد''األخر ، و  النصف

 (.177: 4114، وأبو عواد'' )نوفل والتفكير التعلم عملية في الفرد يتبناه

 أحد على متسق االعتماد بشكل إلى يميلون األفراد أن إلى (  410-412: 4116) العتوم ، أشار وقد

 لدى )السائد (المسيطر الجانب عليه أطلق وقد المعلومات، معالجة اآلخر أثناء من الدماغ أكثر جانبي

لدى  الدماغ جانبي أحد سيطرة أن مفاده افتراض السيطرة الدماغية مفهوم ظهور على وترتب األفراد،

 هنا ومن .والتفكير التعلم عمليتي في معين يتبناه أسلوب شكل على الفرد عنها يعبر أن يمكن األفراد

 والتفكير، التعلم عمليتي في الظاهرة المهمة بهذه التعليمية مستوياتهم اختالف على اهتمام المربين نلمس

 دراسة عن طريق والتفكير، التعلم عمليتي في الطلبة لدى المفضل لفهم األسلوب منهم محاولة في

 للدماغ. الكرويان بها النصفان يقوم التي الوظائف وبين بينهما االرتباط

( ، 1022محمد ) دراسة مثلأشارت الكثير من الدراسات التي استندت إلى نظرية السيطرة الدماغية 

( ، قاسم 4112( ، نوفل و أبو عواد )4117( ، نوفل )1000)الزقاي  مزيان و،   (1994)  السليماني

رواشدة ، نوافلة (  ، 4112( ، طالفحة و الزغلول )4112( ، بركات )4112( ، العتوم )4110)

 أن هناك تباين في(      4113(   ،  يامين )4114( ، قشوش )4111(   ، حمش )4111العمري )و

التعلم السائدة لدى األفراد ، وعليه فإن المؤسسات التعليمية مطالبة بالسعي لالستجابة أنماط التفكير و

 ويع في طرق و أساليبــنـلمتطلبات المتعلمين على اختالف أنماط تفكيرهم و تعلمهم ، من خالل الت

يتعلمون بطرق مختلفة،  ( أن طالبا مختلفين ،71: 1022التدريس ، و في هذا السياق يذكر ) خوالدة ،

وكذلك إن بعض الطالب يجدون بعض األساليب أكثر تشويقا و فعالية من غيرها ... إن بعض الطالب  

رتكزة ميستفيدون أكثر من األسلوب البصري المتمركز على الصور ، البعض من الخبرات الكالمية ال

لتعامل مع األشياء ، وكثير من الطالب البعض اآلخر من األنشطة الجسمية و اعلى اإلصغاء و القراءة، و

 يستفيدون من تركيبات من هذه األساليب الثالثة.

أشهرها نظرية الدماغ الكلي لهيرمان  الدماغية،هناك العديد من النظريات التي تناولت موضوع السيطرة 

(Whole Brain Theory)  فيلدقتها  المعاصر نظراالتي أحدث قفزة نوعية في القياس النفسي 

جح فيها األعمال التي يمكن أن ين وما هي ،نمط يصنف أي  في وتعريفها للفرد تصنيفها ألنواع التفكير، 

 – يارمز -  اغـــمنه نظريته، قسم الدم يا انطلقتـــرباع رمان نموذجاــهيد وضع ـــأكثر من غيره. فق

 (A) :قسام األربعة هيإلى أربعة أنواع أو أشكال، وكل نوع يختص بوظائف عقلية معينة، واأل
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اإلبداعيون، ويمكن أن يدخل كل شخص في  (D)المشاعريون،  (C) التنفيذيون، (B)الموضوعيون، 

 نمط معين ويمكن أن يجمع ما بين نمطين أو أكثر.

أبحاث الدماغ الحديثة تشير إلى أن البشرية على عتبة أن  (Jensen,2001( عن )4114يذكر )نوفل، 

علمية، إذ من الت-دة في تطبيق نتائج األبحاث المنبثقة عن علوم الدماغ في العملية التعليميةــورة جديـث

المحتمل أن تقود نتائج األبحاث المتعلقة بالدماغ إلى تغيرات مهمة في مختلف مجاالت العملية التربوية 

أساليب و مــاط التفكيروأنالتعلمية، -بدءا من أوقات الدوام المدرسي مرورا باالستراتيجيات التعليمية

 ، إضافة إلى تنظيم البيئة المدرسية. التقويم

قة عن باعتباره يوفر معلومات دقي التعليم،يقدم القياس خدمات جليلة لصناع القرار في حقل التربية و 

المتعلمين في مختلف األطوار الدراسية سواء بالنسبة للتقييم أو التوجيه أو  و المعلمين قدرات وحاجات

 القياس المختصون في وفي هذا السياق يسعى التعليمية، المناهج و البرامج إعداد و بالنسبة للتخطيط

األفراد سلوك  قياس في الموضوعية إلى للتوصلالتعليمية القائمون على العملية التربوية و و

 للسلوك. عيالموضو التقدير إلى الوصول من الباحث تمكنموثوقة من خالل أدوات قياس  ،واستجاباتهم

 ليتسنى من المعلومات كمية أكبر على الحصول سبيل في مهاااستخد يتم التي األدوات من عدد وللقياس

 بجميع األدوات االختبارات هذه ومن الكم، إلى الوصف من قياسها المراد الظاهرة تحويل خاللها من

 االختبارات كبير من عدد المجتمع لدى توفر فكلما وغيرها، والشخصية والتربوية النفسية أنواعها

 خبراء خاللها من محددة يستطيع رقمية نتائج إلى والخلوص قياسها استطاع كلما الظواهر بشتى المتعلقة

(  ، لكن إذا لم تتوفر أدوات القياس 12: 4110بحقها )زمزمي،  المناسب الحكم أو التقويم إصدار المجال

قياس النفسي لمختصين في مجال الالمستهدفة بالقياس ، ال بد من تدخل االتي تفي بالغرض و تناسب  الفئة 

تحقيقه،  من أجل  وكيفية العمل هذا بأهمية معرفة الناس أقرب التربوي بحكم تخصصهم و باعتبارهمو

إثراء البيئة التربوية بالجزائر بمقاييس و اختبارات تلبي االحتياج من خالل التكييف، التقنين، التطوير 

 البناء.  أو 

ة في ضوء نظرية السيطر التفكيربهدف بناء مقياس للكشف عن أنماط  البحث هذا جاء مما عرض انطالقا

 الدماغية لهيرمان لدى عينة من تالميذ السنة أولى ثانوي بوالية مستغانم.

 النظري الجانب .وجانب ميداني نظري جانب :جانبينتخصيص تم  الدراسة لهذا الجيد التناول أجل ومن

 .فصلين على فيحتوي الميداني الجانب أما فصول، أربعة على يحتوي
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 :التالية الفصول النظري الجانب يتناول

 الفرضيات، أهداف ،وتساؤالتهالبحث  إشكالية يشمل حيث للدراسة التمهيدي الفصل وهو :األول الفصل

 عالقة لها التي الدراسات السابقة تناولنا الفصل نهاية وفي اإلجرائية التعاريف وكذا الدراسة وأهمية

 .البحث مع التعليق عليها بموضوع

حيث تطرق الباحث في هذا  القياس، وبناء أدواتالقياس  لموضوع الفصل هذا خصص :الثاني الفصل

م تقنين ث الخطوات العملية في بناء المقاييس القياس،تعريف مختلف أدوات  القياس،الفصل إلى تعريف 

 .أدوات القياس

، أدواته حيث تناولنا تعريف التفكير، وأنماطه،التفكير  لموضوع الفصل هذا خصص :الثالث الفصل

التفكير، وفي األخير  ونظريات أنماطثم نماذج  التفكير،خصائصه، العمليات العقلية في التفكير، تصنيفات 

 هيرمان.  ومنها مقياس عرض لمختلف األدوات التي صممت لقياس أنماط التفكير

 األول القسم :ثالث أقسام على ويحتوي الدماغية السيطرة لموضوع الفصل هذا خصص :الرابع الفصل

 النصفان و بنيته، الدماغ تشريح ، وفي القسم الثاني تم التركيز علىمكوناته تناول الجهاز العصبي و

 الدماغية السيطرة فيدرس الثالث القسم األربعة .أما الدماغية الفصوص ووظائفهما، وظائف الكرويان

 االختالف الوظيفي و التشريحي لنصفي الدماغ،  الدماغية، السيطرة مفهوم :العناصر التالية ويشمل

معالجة المعلومات ، النماذج المفسرة للسيطرة الدماغية مع التركيز على  أنماط بتفسير الخاصة النظريات

إلى أنماط التعلم في ضوء نظريات السيطرة  تطرقنا الفصل آخر وفي نموذج هيرمان بقدر من التفصيل،

 الدماغية.

 :التطبيقي من الدراسة فيحتوي على الفصلين التاليين الجانبأما 

 منهج البحث إلى هذا في التطرق تم حيث الميدانية الدراسة إجراءات فيه عرضنا :الخامس الفصل

 ،الدراسة، الخطوات العملية لبناء أداة وكيفية تحديدها البناء عينة ،وخصائصهمجتمع الدراسة  ،الدراسة

 األساليب اإلحصائية المستعملة. وفي األخير والثبات،مراحل التأكد من خاصيتي الصدق 

هذه النتائج في  ومناقشة تفسيرثم  ،الدراسةالمتعلقة بتساؤالت  النتائج عرض خالله تم :السادس الفصل

 من مجموعة تقديم األخير وفي ة ونتائج الدراسات السابقة،ضوء األدب النظري لموضوع الدراس

 .تم استخالصها واالقتراحات التي التوصيات
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 تمهيد:

اشكاليتها  وطرح الدراسة موضوعوأسبــاب اختيار دوافـع  لعـرض الفصل هذا الباحث خصص

ثم عرض  السابقة، ونتائج الدراسةفي ضوء األدب النظري للموضوع  الفرضيات مع وضعوتساؤالتها 

 االنتقال وفي األخير األساسية،وأهمية الدراسة والمفاهيم عرض أهداف  ومحدداتها،لحدود الدراسة 

 .عليها التعليق مع بموضوع البحث الصلة ذات من الدراسات مجموعة لعرض

 أوال: خلفية الدراسة وأهميتها:

I-0    :إشكالية الدراسة 

 مكانة يحتل كما التربية، أهداف من رئيسيا هدفا يزال كان وما المتعلم عند وتنميته التفكير تحسين "إن

واإلصالح المدرسي")دياب،  التعليم تطوير عن الحديث عند الحاضر، خاصة وقتنا في االهتمام من بارزة

 األهمية غاية و ما يقابلها من أنماط التعلم في التالميذ لدى التفكير أنماط على التعرف و (.44: 4111

 إعادة في ذلك يسهم حيث أنفسهم، والمتعلمين ،المعلمين الدراسيةمصممي المناهج و البرامج  من لكل

 يتناسب بما فيها والتنويع والوسائل التدريس وأساليب و المواضيع المحتوى هذه المناهج واختيار بناء

 ( '' أن 444: 4110الزغلول، في هذا السياق يؤكد )طالفحة وو المتعلمين ، لدى المختلفة التعلم وأنماط

 عقلية قدرات تنمية على تركز والجامعات الثانوية المدارس في الشائعة الدراسية والمقررات المناهج

 هذا المنفعة، هذه من آخرون أفراد فيه يحرم الذي الوقت في المتعلمين بعض على بالنفع تعود محددة

 لدى التفكير وأساليب التعلم أنماط في التباين يدركون ال واألساتذة المعلمين من العديد أن عن فضال

 فهم نفسها، العمرية الفئة في يقعون داموا ما الطلبة بأن االعتقاد في منهم العديد دأب حيث المتعلمين،

 عن وينتج لهم، تقدم التي والمعارف المعلومات اكتساب من تمكنهم متماثلة قدرات يمتلكون بالضرورة

 مهارات تنمية على والتركيز ،محددة تدريس وطرائق أساليب والمعلمين األساتذة هؤالء اعتماد ذلك

 اإلخفاق إلى يؤدي الذي األمر الشأن، بهذا الفردية الفروق مراعاة وعدم المتعلمين لدى معينة وقدرات

 تتناسب ال لهم المقدمة والخبرات التدريس أساليب لكون التعلم فرص من وحرمانهم المتعلمين بعض لدى

بتعدد أنماط  لديهم'' ، لذلك من الضروري أن يكون المعلم أو األستاذ على دراية السائدة التعلم أنماط مع

تعليمية متنوعة  تباع نماذجااختالفها لدى التالميذ الموجودين في نفس القسم مما يقتضي التعلم و التفكير و

  .مط تفكير كل منهم  لتحقيق التواصل مع كل هؤالء التالميذ بما يتناسب مع ن

 الذي المتوسط التعليم بين التربوية العملية في األهمية غاية في وصل حلقةثانوي تعد السنة األولى 

 من التعليمي وضعها في ميزات لها هذه السنة فإنفيه ولذا تعد أول سنة  الذي الثانوي والتعليم يسبقها

تمثل سنة التخصص األولي  كذلك وتقويمها، تنفيذها ووسائل الدراسية المناهج وتنظيم حيث األهداف

بناء على التوجيه المدرسي في مرحلة المتوسط )جذع مشترك علوم وتكنولوجيا أو جذع مشترك آداب( 
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 ب رغبةوحسوفي نهاية هذه السنة يتم التوجيه الثاني للتالميذ حسب النتائج المتحصل عليها من جهة 

 التلميذ من جهة أخرى.

شكل ولدى تالميذ المرحلة الثانوية ب عام، والطلبة بشكلتتضح أهمية دراسة أنماط التفكير لدى التالميذ 

 الطلبة، فهي محصلة أو دالة والمعرفي لدىكون "المرحلة الثانوية تمثل مرحلة البناء النفسي  خاص،

الثانوية،  ياته في المرحلةالطالب أثناء ح واقتصادية واجتماعية وفكرية يعيشهاتأثير متغيرات تربوية 

جاح وده إلى النــال الذي يقــالفع ويجســد الدوره ــد ذاتــكما أنها مرحلة انعطاف يتهيأ في أرحابها ما يؤك

 (  31: 4111")نبيل، واإلبداع

 حيث الجزائر ، في التعليمي للنظام الراهن الوضع خالل من الدراسة مشكلة وفي هذا الصدد نبعـت

ر من التالميذ و أولياءهم و أساتذتهم من تدني النتائج بعد الصعود إلى السنة الثانية ثانوي يشتكي الكثي

لنسبة كبيرة من التالميذ ، ويرجع هؤالء السبب إلى عدم نجاعة التوجيه المدرسي في السنة األولى ثانوي 

ؤشرات كن االعتماد على ملعدم كفاية المحكات التي اعتمد عليها في عملية التقييم و التوجيه ، وعليه يم

أخرى مكملة تعـطي تقيـــيما إضافيا للتلميذ على غرار الكشف عن درجة أنماط التفكير حسب نظرية 

 هيرمان لدى التلميذ  و معرفة األنماط السائدة لديه. 

نظرية الهيمنة الدماغية يمكن أن يكون لها انعكاسات واضحة في المجال  نع إن المؤشرات المنبثقة

بوي خصوصا في مجال تقييم التالميذ و التنبؤ بقدراتهم و إمكاناتهم خصوصا المختفية منها مما يقدم التر

يد المساعدة لألساتذة و المستشارين التربويين في عملية التوجيه المدرسي حيث يذكر هيرمان  

(Hermann  ،4114  أن المواضيع األكادمية مثل الفنون، و العلوم اإلنسانية، وفن   ) العمارة، حسب

اعتقاد بعض الباحثين تحتاج إلى نمط التفكير الشمولي ، مما يجعلها أكثر مالئمة للطلبة ذوي السيطرة 

ل العلوم و الهندسة، واللغة، والرياضيات، تؤكد على ثالدماغية اليمنى، بينما المواضيع األكادمية م

 سيطرة الدماغية اليسرى .المنطق و التسلسل المنطقي، مما يجعلها تناسب الطلبة ذوي ال

من جهة أخرى تساهم معرفة األساتذة ألنماط تفكير تالميذهم في تطويرها و التدرب على استخدامها  

وفقا ألساليب التعلم التي يقترحها األستاذ، والمقابلة  لكل نمط من أنماط التفكير  ، حيث أشار هيرمان 

(Hermann  ،1020  ، إلى ''أن الطلبة ذوي النمط التعلّمي 72:   4112( مثلما ورد في ) نوافلة )A 

  Bالخارجي )أيسر علوي( يستجيبوا إلى طريقة المحاضرة بالعرض المباشر، وذوي النمط التعلّمي 

التفاعلي )أيمن  Cاإلجرائي )أيسر سفلي( يستجيبون إلى التعلّم بالممارسة اليدوية، وذوي النمط التعلّمي 

الداخلي )أيمن علوي(  Dم التعاوني بالتفاعل فيما بينهم، وذوي النمط التعلّمي سفلي( يستجيبون إلى التعلّ 

 يستجيبون إلى التعلّم بالعرض المرئي'' .

كان في نية الباحث استخدام مقياس جاهز لقياس أنماط التفكير مالئم للبيئة الجزائرية ويتناسب مع مستوى 

تالميذ المرحلة الثانوية، لكن بعد البحث و التقصي في حدود إمكانات الباحث المتاحة ، لم يعثر على 
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السنة  قصود المتمثل في تالميذمقاييس معدة و مقننة على البيئة الجزائرية و تصلح لمجتمع الدراسة الم

أولى ثانوي ، كون المقياس األصلي لهيرمان خصصت فقراته للراشدين و يصلح للتوجيه المهني أكثر 

 لمساعدة يستخدم  هيرمان أن مقياس(  Hermann  ،4114)يذكر هيرمان   منه للتوجيه المدرسي حيث

 العمل، مواصفات الدقيق على والتعرف ،العاملين وحفز اإلنتاجية، زيادة على األفراد والمؤسسات

 األفراد لدى التالية األمور تحقيق إلى إضافة والتفكير اإلبداعي، واإلبداع، العاملين، واستعدادات

 والمؤسسات :

 والتخاطب التفاهم تحسين. 

 الفريق عمل فاعلية تحسين. 

 المؤسسات في األفراد تعلم تقوية. 

 والخالفات المشكالت حل. 

 الشخص لقدرات العمل مالئمة زيادة. 

 واالبتكار اإلبداعية القدرات إثارة. 

 يمكن ما بأفضل العقلية القدرات استعمال. 

 إبداعية قوة إلى األفراد بين الخالفات تحويل. 

 ذلك وتأثير المختلفة اإلدارة أنماط فهم. 

 والموظفين العمل، ورؤساء العمل، زمالء اآلخرين، فهم. 

 الفريق وتطوير الفريق أفراد بين العالقات فهم. 

 تطويره وكيفية ومصادره، اإلبداع طبيعة فهم. 

 :التالية المجاالت في هيرمان مقياس تطبيق أنه يمكن( '' 172:   4114)نوفل و أبو عواد ، و يشير 

 ، العليا، واالتصال و اإلدارات ، الفريق وعمل و اإلشراف، والتوظيف التخطيط االستراتيجي،

 إلى إضافة ، والتدريب والتعليم وفهم الذات، الشخصية، وتطوير واالبتكار، ، واإلبداع اإلعالم،و

كما  .االجتماعية واألسرية'' والشؤون التغيير، وإدارة المؤسسات، أنظمة التجارة، وتطوير في استخدامه

 . حتمتلك صالحية التصحي والمختصة التيأن عملية التصحيح تتطلب االتصال بالهيئة المعتمدة 

يذ تالم والموجهة لفئةأما المقاييس األخرى المصممة لقياس أنماط التفكير في ضوء نظرية هيرمان 

ناء لذا اضطر الباحث إلى ب جزائرية،مقننة في حدود علم الباحث في بيئات غير  الثانوية فهيالمرحلة 

 المرحلة الثانوية. ويالئم طبيعةمقياس بنفسه يخدم أغراض البحث 



 الدراسةالفصل األول : مدخل إلى 

2 

 

وء ضبب التفكير فيمما سبببق تحددت مشببكلة الدراسببة الحالية في بناء مقياس للكشببف عن أنماط 

ة ـبببانويات واليـبببـبببوي بثـبببـبببـبببة أولى ثانـبببـبببيذ السنـبببعينة من تالم لهيرمان لدىالدماغية  السيطرةنظرية 

  اآلتية:انم و استقصاء خصائصه السيكومترية من خالل اإلجابة عن التساؤالت ــــمستغ

( حسب نظرية السيطرة الدماغية لهيرمان لدى تالميذ السنة أولى  Aنات نمط التفكير ) ما مكو .1

 ثانوي بثانويات والية مستغانم؟

( حسب نظرية السيطرة الدماغية لهيرمان لدى تالميذ السنة أولى  Bما مكونات نمط التفكير )  .4

 ثانوي بثانويات والية مستغانم؟

نظرية السيطرة الدماغية لهيرمان لدى تالميذ السنة أولى ( حسب  Cما مكونات نمط التفكير )  .3

 ثانوي بثانويات والية مستغانم؟

( حسب نظرية السيطرة الدماغية لهيرمان لدى تالميذ السنة أولى  Dما مكونات نمط التفكير )  .7

 ثانوي بثانويات والية مستغانم؟

 مقياس السيطرة الدماغية المصمم لدى تالميذ السنة أولى ثانوي بثانويات والية مستغانم هل يتوفر .2

 ؟على مستوى مقبول من الصدق

 مقياس السيطرة الدماغية المصمم لدى تالميذ السنة أولى ثانوي بثانويات والية مستغانم هل يتوفر .6

 ؟على مستوى مقبول من الثبات

نموذج سبيري أم نموذج  هيرمان،المصمم في ضوء نظرية  هل تحقق البنية العاملية للمقياس .4

 ماكلين؟

ما هو نمط التفكير السائد حسب نظرية السيطرة الدماغية لهيرمان لدى تالميذ السنة أولى ثانوي  .2

 مستغانم؟بثانويات والية 

هل تختلف درجات أنماط التفكير حسب نظرية السيطرة الدماغية لهيرمان لدى تالميذ السنة أولى  .0

 ثانوي بثانويات والية مستغانم باختالف الجنس؟

هل تختلف درجات أنماط التفكير حسب نظرية السيطرة الدماغية لهيرمان لدى تالميذ السنة أولى  .11

 ثانوي بثانويات والية مستغانم باختالف شعبة الدراسة؟
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I-6 الدراسة فرضيات: 

 السابقة، يتوقع الباحث الفرضيات التالية:  الدراساتومراجعة من خالل االطالع على أدبيات الموضوع 

( حسب نظرية السيطرة الدماغية لهيرمان على عدد من العوامل لدى  Aيتشبع نمط التفكير )  .1

 تالميذ السنة أولى ثانوي بثانويات والية مستغانم .

( حسب نظرية السيطرة الدماغية لهيرمان على عدد من العوامل لدى  Bيتشبع نمط التفكير )  .4

 تالميذ السنة أولى ثانوي بثانويات والية مستغانم .

( حسب نظرية السيطرة الدماغية لهيرمان على عدد من العوامل لدى  Cيتشبع نمط التفكير )  .3

 تالميذ السنة أولى ثانوي بثانويات والية مستغانم .

( حسب نظرية السيطرة الدماغية لهيرمان على عدد من العوامل لدى  Dير ) يتشبع نمط التفك .7

 تالميذ السنة أولى ثانوي بثانويات والية مستغانم .

مقياس السيطرة الدماغية المصمم لدى تالميذ السنة أولى ثانوي بثانويات والية مستغانم يتمتع  .2

 بدرجة مقبولة من الصدق.

المصمم لدى تالميذ السنة أولى ثانوي بثانويات والية مستغانم مقياس السيطرة الدماغية يتمتع  .6

 بدرجة مقبولة من الثبات.

 تحقق البنية العاملية للمقياس المصمم في ضوء نظرية هيرمان ، نموذج سبيري . .4

 لدى تالميذ السنة أولى ثانوي بثانويات والية مستغانم( هو النمط السائد Bنمط التفكير ) .2

حصائيا في درجة كل نمط من أنماط التفكير تعزى لمتغير الجنس لدى ال توجد فروق دالة إ .0

 .بثانويات والية مستغانمتالميذ السنة أولى ثانوي 

ال توجد فروق دالة إحصائيا في درجة كل نمط من أنماط التفكير تعزى لمتغير شعبة الدراسة  .11

 بثانويات والية مستغانم. لدى تالميذ السنة أولى ثانوي

 

I-3 الدراسة أهداف : 

 هيرمان، وفحص الفروقالتفكير حسب نظرية  أنماط على إلى بناء مقياس للكشف الدراسة هذه تهدف

 :خالل لدى تالميذ السنة أولى ثانوي منالجنس وشعبة الدراسة حسب متغيري 

السيطرة الهيمنة الدماغية  مقياس في قياسها يتم ألنماط التفكير التي الرئيسة استكشاف المكونات .1

 هيرمان.حسب نظرية 

 التأكد من خاصية الصدق لمقياس السيطرة الدماغية. .4

 التأكد من خاصية الثبات لمقياس السيطرة الدماغية. .3

 .لدى تالميذ السنة أولى ثانوي التفكير أنماط على التعرف .7
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 .التفكير كل نمط من أنماط في الجنس أثر على التعرف .2

 .التفكير كل نمط من أنماط في شعبة الدراسة أثر على التعرف .6

I-4 الدراسة أهمية: 

ونادرة،  أنها قليلةالجزائر نجد  واالختبارات فيموضوع بناء المقاييس تناولت  الدراسات التي بمراجعة

مقاييس صممت في بيئات غير  والتعلم استعملتوالدراسات التي عالجت موضوع أنماط التفكير 

 واختباراتمقاييس  تقنين أو بناء إلى الجزائرية البيئة في باألخص الملحة الحاجة تبرزوعليه جزائرية، 

 لندرتها، أو لعدم مالئمة المتوفر منها لخصائص المجتمع المعني بالدراسة.نظرا التربوي  المجال في

 :يلي ما خالل من تأتي البحث هذا أهمية أن الباحث لذلك يرى

 :النظرية األهمية-أ

عينة من تالميذ السنة  وتقنينها علىنظرية هيرمان  حسب التفكير قياس للكشف عن أنماطتوفير أداة  -

 أولى ثانوي بثانويات والية مستغانم.

 المقننة األدوات من المزيد إيجاد إلىوالتعليم  التربية في قطاع والمسؤولين الباحثين توجيه أنظار -

 التقنين، التكييف أو البناء.التي تصلح للبيئة الجزائرية من خالل عمليات 

ركة القياس ح وإسهاماتها فيالنظريات الحديثة التي تناولت موضوع التفكير  بعض على إلقاء الضوء -

 النفسي المعاصر. 

 :التطبيقية األهمية-ب

 يتيح التالميذ مما عند عنها الكشف وطرق التفكير أنماط على التعرف في األساتذة الدراسة هذه تفيد -

 .تنميتها فرصة لهم

 د مستشاري التوجيه في عملية التوجيه المدرسي.ــالدراسة في تقديم مؤشرات تساع هذه تفيد -

 تحسيس القائمين على وضع البرامج والمناهج التربوية والتعليمية على ضرورة   تصميم أساليب -

 منهم.تعليمية متنوعة لتحقيق التواصل مع التالميذ بما يتناسب مع نمط تفكير كل 
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I-5 الدراسة و محدداتها حدود: 

بثانويات والية مستغانم  تالميذ السنة أولى ثانوي المسجلين من عينة اقتصار الدراسة على .1

 .4112-4117في الموسم الدراسي 

بناء مقياس أنماط التفكير وفقا لنظرية الهيمنة الدماغية لهيرمان التي تصنف أربعة أنماط  .4

 .D-C-B-Aمن التفكير 

موحدة في إعطاء األوزان للفقرات  واعتماد طريقة نمط،تصميم الفقرات بعدد متساو في كل  .3

 في كل األنماط.

بناء مقياس محكي المرجع وفق ثالثة مستويات يحددها الباحث لمعرفة مستوى التفضيل في  .7

 كل نمط.

 

I-2 المفاهيم اإلجرائية لمتغيرات الدراسة  : 

 :يلي كما الدراسة لمتغيراتالمفاهيم اإلجرائية  تعريف تم

مجموعة من الخطوات المتسلسلة التي تؤدي إلى إعداد مقياس يتمتع بقدر جيد من بناء االختبار :   -

 الصدق و الثبات يعــتمــد عليه في المجال المعني بالقياس.

، دراتهمقتوظيف معارفهم و اكتساب هي مجموعة الطرق واألساليب المفضلة للفرد في أنماط التفكير : -

 وتنظيم أفكارهم والتعبير عنها بما يتالءم مع المهام  والمواقف التي تعترض الفرد.

 ميل و تعرف بتسميات مختلفة منها الهيمنة الدماغية و السيادة الدماغية، وهي : الدماغية السيطرة -

المقاسة من خالل أحد أرباع الدماغ أكثر من اعتماده على األرباع األخرى  على االعتماد إلى الفرد

 هذه في المستخدم الدماغية السيطرة الدرجات التي يحققها على كل قسم من الدماغ باستعمال مقياس

 .الدراسة

 للدماغ األيسر العلوي الجانب وظائف على االعتماد إلى الفرد ميل هي :(Aللنمط ) الدماغية السيطرة -

 الدماغية السيطرة من مقياس بالدرجة المتحصل عليهاالميل  هذا عن معبًرا المعلومات، معالجة أثناء في

 .الدراسة هذه في المستخدم

 للدماغ األيسر السفلي الجانب وظائف على االعتماد إلى الفرد ميل هي :(Bللنمط ) الدماغية السيطرة -

 الدماغية السيطرة من مقياس الميل بالدرجة المتحصل عليها هذا عن معبًرا المعلومات، معالجة أثناء في

 .الدراسة هذه في المستخدم
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 للدماغ األيمن السفلي الجانب وظائف على االعتماد إلى الفرد ميل هي :(Cللنمط ) الدماغية السيطرة -

 الدماغية السيطرة من مقياس الميل بالدرجة المتحصل عليها هذا عن معبًرا المعلومات، معالجة أثناء في

 .الدراسة هذه في المستخدم

 للدماغ األيمن العلوي الجانب وظائف على االعتماد إلى الفرد ميل هي :(Dللنمط ) الدماغية السيطرة -

 الدماغية السيطرة من مقياس الميل بالدرجة المتحصل عليها هذا عن معبًرا المعلومات، معالجة أثناء في

 .الدراسة هذه في المستخدم

أداة لقياس درجة كل نمط من أنماط التفكير األربعة التي وضعها  : هوالدماغية مقياس السيطرة -

هيرمان من خالل تحديد المفحوص للدرجة التي تنطبق عليه من بين الدرجات الخمسة وفق سلم ليكارت 

 التي تتضمنها فقرات المقياس.   

بتين: مل شعهي التخصص الدراسي في السنة األولى من التعليم الثانوي حيث تششعبة الدراسة :   -

 شعبة العلوم و التكنولوجيا و شعبة اآلداب.
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 ثانيا : الدراسات السابقة:

II-0 عرض الدراسات السابقة  : 

 عرضن موضوع السيطرة الدماغية،التي تناولت و التي تحصل واطلع عليها الباحث، من بين الدراسات

 حسب تسلسلها الزمني: ما يلي

 الكرويين النصفين تحت عنوان " عالقة مصر،  المنوفيةبجامعة  1022سنة  عليهاشم دراسة محمد *1

 إلى الدراسة " ، هدفت هذه الثانوية المرحلة طالب لدى العقلية القدرات مقاييس بعض على باألداء

 الجنس من كل وأثر واالبتكارية األولية العقلية بالقدرات ذلك وعالقة التعلم أنماط بين المقارنة

 عن النتائج أسفرت واألدبي، العلمي بقسميه الثانوية المرحلة طلبة لدى التعلم أنماط في والتخصص

 التعلم أنماط في فروق أية تظهر ولم فالمتكامل، األيمن يليه التخصصات جميع في األيسر النمط سيطرة

 األيمن النمط بين دالة ارتباطية عالقة وجود عدم كذلك النتائج وأظهرت. الجنس أو للتخصص تعزى

 العقلية والقدرات المتكامل النمط بين ودالة موجبة االرتباطات كانت حين في العقلية، والقدرات

 .واالبتكارية

 المرحلة طالب لدى السائدة التعلم أساليب على التعرف إلى هدفت التي ( 1994 ) السليماني دراسة -4

 بين الفروق على التعرف عن فضال والصف والتخصص الجنس بحسب وجدة المكرمة مكة في الثانوية

 األسلوب سيطرة النتائج أظهرت فقد والتفكير، التعلم أساليب في المتفوقين وغير ايتحصيل المتفوقين

 سيطر حيث األدبي والثالث الثاني الصف وطالبات طالب باستثناء والطالبات الطالب جميع على األيمن

 والتفكير التعلم أساليب في والطالبات الطالب بين داللة ذات فروق وجود وعدم األيسر، األسلوب عليهم

 األول، الصف لصالح المتكامل األسلوب في فروق وجود النتائج أظهرت حين في واأليمن، األيسر

 في األول والصف واألدبي العلمي الثالث الصف وطالبات طالب بين إحصائيًا دالة فروق وجود وعدم

 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظهرت كما .والمتكامل واأليمن األيسر التعلم أسلوب

 داللة ذات فروق وجدت حين في األيمن، األسلوب في المتفوقين وغير المتفوقين والطالبات الطالب

 .المتفوقين والطالبات الطالب لصالح والمتكامل األيسر األسلوب في إحصائية

حيث أجرى شلنت  1006سنة  (Shelnutt, Middleton, Buch, & Lumsdain)دراسةة  -*3

ومدلتون وبوش ولمسببببدين دراسببببة هدفت إلى معرفة أنماط التعلّم لمجموعة من طلبة كلية الهندسببببة في 

جامعة شببببمال كارولينا، واسببببتخدم فيها مقياس هيرمان للسببببيادة الدماغية كأداة للوعي الذاتي. وتكونت 

( طالب و طالبة، وبعد تطبيق أداة هيرمان على العينة ، كان متوسببط درجاتهم 211) عينة الدراسببة من

( نقطة 42، و ) A( نقطة على الربع 26على الفقرات المنتميبة لكبل ربع من أربباع البدمباغ كما يلي : )
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. ويالحظ من النتائج سببببببيادة D( نقطة على الربع  60، و) C( نقطة على الربع 27، و)B على الربع 

 لدى طلبة كلية الهندسة. Bويليه الربع   Aربع ال

 

حيث أجرى دي بور وستاين دراسة هدفت إلى تحديد  1000سنة  (De Boer & Steyn)دراسة  -*7

( طالباً من طلبة السنة 31توزيع أنماط التعلم المفضلة للطلبة وكيفية تطويرها. تكونت عينة الدراسة من)

يتوريا ممن لم يحققوا شروط القبول، وخضعوا لبرنامج موّسع في األولى في كلية العلوم في جامعة بر

العلوم من أجل استكمال متطلبات القبول، وقيست أنماط التفكير المفضلة لهم باستخدام أداة هيرمان للسيادة 

و  C =14.0%و  B =72.7%و  A=34.4%ر كالتالي ــاط التفكيــوزيعهم على أنمــالدماغية، وكان ت

D =6.2%سيادة النمط  انعزى الباحث ، وقدB  وضعف النمطD  إلى أن المدارس تركز في تعليمها

. ولتطوير Dوال تركز على مهارات التفكير اإلبداعي في النمط  Bعلى مهارات التفكير التسلسلي في 

 ناأنماط التفكير تم إبالغ كل طالب بنمط تفكيره المفّضل ومناقشتهم بخصائص كل نمط، ثم أعطى الباحث

سبوعا للطلبة ليألفوا أنماط تفكيرهم و يتداولوها فيما بينهم، وهذا أّدى إلى اهتمامهم بتطوير قدراتهم في أ

أنماط غير أنماط تفكيرهم وشّجعهم على استعمال كل الدماغ في تعلّمهم وأصبح لديهم أكثر من نمط 

 تعلّمي سائد.   

تحت عنوان الجزائر  وهران،امعة بج 1000سنة  نادية مصطفى الزقاي دراسة محمد مزيان و*2

" ،  مساهمة البيئة التعليمية في تعزيز السيادة المخية : دراسة ميدانية في بعض الجامعات الجزائرية"

إلى التعرف على أنماط السيطرة المخية لدى طلبة الجامعة، و معرفة دور كل من  الدراسة هدفت هذه

طرائق التدريس، و العالقة التربوية في تفعيل و تقوية نمط، أو أنماط السيادة المخية، مع دراسة الفرق 

في  ةيحدثه . اعتمد الباحثان في هذه الدراسة على ثالث أدوات لقياس متغيرات الدراسة المتمثل الذي 

أبعاد البيئة التعليمية، طرائف التدريس و العالقة التربوية. و هي كلها من من تصميم الباحثين، ما عدا 

  مراد.المقياس المستخدم لجمع معطيات السيادة المخية، والذي هو من تصميم صالح أحمد 

 للسنة الجامعية طبقت أدوات الدراسة على عينة من طلبة و أساتذة جامعيين في عدة جامعات جزائرية

 ، و قد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 4111 – 1000

  سيادة النمط األيسر لدى طلبة الجامعة عموما ، و اختالف نمط السيطرة المخية السائد باختالف

لعلوم اسر بين عينتي العلوم الدقيقة ، والتخصص الدراسي ، كما تأكد الفرق في النمط األي

 األولى.اإلنسانية لصالح 

  تأكدت مساهمة طرائق التدريس التي يستخدمها أستاذ الجامعة في تعزيز النمط األيسر للسيادة

  المخية  ، و ال يحدث التخصص الدراسي فرقا في هذه المساهمة.
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عالقة األردن،  تحت عنوان "  -عمان–م   بكلية العلوم التربوية  4117 سنة دراسة محمد نوفل  -*6

 الدراسة هذه " ، هدفت الدماغية بالتخصص األكاديمي لدى طلبة المدارس و الجامعات األردنيةالسيطرة 

إلى بحث العالقة االرتباطية بين نوع السيطرة الدماغية و اختيار الطالب لفرع تخصصه األكاديمي، 

 كلية العلــوم ( طالبا من طلبة المدارس األساسية و الثانوية، و طلبة723حيث تكونت عينة الدراسة من )

، و استخدام  4117-4113التربـوية، و طلبة كـــلية الهندسة، و طلبة كلية التمريض، للعام الدراسي 

اختبار سيطرة النصفين الكرويين للدماغ، لقياس السيطرة الدماغية لدى عينة الدراسة. أظهرت نتائج 

رة ية، تلتها في المرتبة الثانية السيطالدراسة شيوع السيطرة الدماغية اليسرى لدى عينة الدراسة الكل

الدماغية اليمنى، ثم السيطرة الدماغية المتوازية في المرتبة الثالثة. كما أظهرت نتائج تحليل التباين الثنائي 

وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير التخصص األكاديمي و عند استخدام اختبار )شيفيه( للمقارنات 

د كشف اختبار مربع كاي عن وجو الح طلبة المدارس األساسية و الثانوية، كمالبعدية كانت الفروق لصا

ى وأوصعالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين نمط السيطرة الدماغية و نوع التخصص األكاديمي. 

التعاون بين علماء  ومد جسوربضرورة التوجه إلعداد أدوات قياس جديدة للسيطرة الدماغية،  الباحث

 .الباحثين التربويينواألعصاب 

م بماليزيا  أين أجرى زينال وشويب  4117 سنة   (Zainal, Shuib, & Othman)دراسة  -*4

وعثمان دراسة هدفت إلى استقصاء أنماط التعلم األكثر واألقل تفضيالً لدى مجموعة من طلبة جامعة 

Sains ( طالباً من طلبة السنة31في ماليزيا. وتكونت عينة الدراسة من )  الثانية والرابعة من تخصصي

العلوم والفنون. واستخدمت أداة هيرمان للسيادة الدماغية لتحديد أنماط التعلّم المفضلة لديهم. وأشارت 

نتائج التحليل إلى أّن الطلبة الماليزيين بشكل عام يستخدمون النصف األيسر من الدماغ في تعلّمهم أكثر 

ذ يفّضلون التفكير التحليلي والمنطقي والتبريري، أما في إ Aمن النصف األيمن، وخاصة في الربع 

فقد أظهروا تفضيل التفكير اإلبداعي والحدسي فقط في حين لم يفّضلوا الشمولي والتكاملي  Dالربع 

 .Cوالتركيبي، ولم يظهروا تفضيالً ألي نوع من التفكير في الربع 

 -بكلية العلوم التربوية الجامعية ـ األونروام    4112 سنة  دراسة محمد نوفل و فريال أبو عواد -*2

 (HBDI) هيرمان لنيد الدماغية السيطرة لمقياس السيكومترية األردن،  تحت عنوان " الخصائص

 هذه األردنية " ، هدفت الجامعات طلبة من عينة لدى الدماغية السيطرة نمط عن الكشف في وفاعليته

 للكشف واستخدامه الدماغية، للسيطرة هيرمان لمقياس السيكومترية الخصائص استقصاء إلى الدراسة

 مقياس تطوير تم إذ األولى، الجامعية للمرحلة الجامعية الكليات طلبة لدى الدماغية السيطرة نمط عن

 خاللها من تم األردنية، الجامعات طلبة من عينة على األردنية للبيئة الدماغية للسيطرة هيرمان نيد

 من مكونة عينة على الدراسة أداة طبقت وقد المؤشرات، من عدد باستخدام والثبات الصدق من التحقق
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 : يلي ما الدراسة هذه نتائج أبرز من وكان .األردن في الجامعية الكليات طلبة من وطالبة طالب 500

 المرتبط الدماغية السيطرة نمط يليه ، B السفلي األيسر بالجزء الدماغية المرتبط السيطرة نمط شيوع

 األيسر بالنصف المرتبط السيطرة نمط كان فقد أخرى جهة ومن  A. الدماغ من العلوي األيسر بالجزء

 النتائج تضمنت كما . للدماغ األيمن بالنصف المرتبط الدماغية السيطرة نمط من شيوعاً  أكثر الدماغ من

 السيطرة نمط على الدراسي( والمستوى التخصص، الطلبة، )جنس الدراسة متغيرات ألثر عرضاً 

 التوصيات أهمها: من جملة إلى الدراسة انتهت وقد .األيمن الدماغية

 من الدماغ، من األيمن توظيف الجانب على الجامعية والكليات المدارس في الطلبة تدريب 

 .المناسبة لذلك األنشطة توظيف خالل

 في الدماغية للسيطرة هيرمانمقياس  استخدامات حول العربية الدراسات من المزيد إجراء 

 .التربوي المجال

 والتفكير التعلم ألسلوب وفقاً  للوظائف والمهن األفراد اختيار في هيرمان نيد مقياس توظيف 

 لديهم الدماغية السائد السيطرة ونمط

 التعلم أساليب مراقبة في نيد هيرمان مقياس من العربية للبيئة المعربة العربية النسخة اعتماد 

 تصميم وتفكيرهم يتم هم تعلم أساليب ضوء وفي األفراد، لدى السيطرة الدماغية ونمط والتفكير

 .المناسبة التدريبية البرامج

م   بجامعة نابلس،  تحت عنوان  4112  الزغول سنة الرحيم عبد طالفحه و عماد طه دراسة فؤاد -*9

 الدراسة إلى هذه والتخصص " ، هدفت بالجنس وعالقتها مؤتة جامعة طلبة لدى المفضلة التعلم "أنماط

 الجنس باختالف األنماط هذه مثل تباين ومدى مؤتة جامعة طلبة لدى السائدة التعلم أنماط عن الكشف

 الفصل خالل مؤتة جامعة طلبة من وطالبة طالبًا ( 490 ) الدراسة على اشتملت .األكاديمي والتخصص

 التخصصات من وطالبة طالب ( 305 ) بينهم من ( 4112-4117) الدراسي العام من الصيفي الدراسي

 على طبق .اإلناث من (441و) الذكور من ( 220 ) وبواقع العلمية التخصصات من ( 185 )و األدبية

 بعد " أ نموذج – وتفكيـــرك تعلــمــك أسلوب " باسم المعروف وزمالئه تورنس مقياس الدراسة أفراد

 .الدراسة هذه ألغراض ومالءمته وثباته هصدق دالالت من التأكد

فالمتكامل،  األيمن النمط يليه الدراسة عينة أفراد لدى التعلم من األيسر النمط سيادة الدراسة نتائج أظهرت

 أفراد لدى الثالثة األنماط انتشار نسب إحصائية في داللة ذات فروق وجود عدم على كذلك النتائج ودلت

 طلبة ولصالح التخصص مستوى على الفروق هذه مثل ظهرت حين في الجنس لمتغير تبًعا العينة

 .األدبية التخصصات
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 السيطرة م بجامعة إربد ،األردن،  تحت عنوان " عالقة 4112 سنة  العتوم عيسى دراسة باسم  -*01

 جامعة طلبة لدى السكن وبالتخصص وبمكان لألسرة االقتصادي وبالوضع األكاديمي بالمستوى الدماغية

 الدماغية السيطرة نوع بين العالقة استقصاء إلى الدراسة هذه األردنية " ، هدفت والتكنولوجيا العلوم

 فقد أخرى؛ جهة من سكنه ومكان ألسرته االقتصادي والوضع األكاديمي الطالب وتخصص جهة، من

 مادة يدرسون الذين األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة طلبة من ( 301 ) من الدراسة عينة تكونت

 هذه  في استخدم .كليات ست على موزعين  2005-2004 الدراسي للعام االجتماع، علم في مبادئ

 .الدراسة عينة لدى الدماغية السيطرة لقياس للدماغ؛ الكرويين النصفين سيطرة اختبار الدراسة

 في تلتها (% 48.2 ) الكلية الدراسة عينة لدى اليمنى الدماغية السيطرة شيوع الدراسة نتائج أظهرت

 الثالثة المرتبة في المتوازية الدماغية السيطرة ثم ،(% 41.5 ) اليسرى الدماغية السيطرة الثانية المرتبة

 الوضع لمتغير إحصائية داللة ذات فروق وجود المتعدد التباين تحليل نتائج أظهرت ماك  (،11.3℅)

 داللة ذات فروق وجود كذلك وأظهرت الممتاز، االقتصادي الوضع ذوي الطلبة لصالح االقتصادي،

 أهمها التوصيات من جملة إلى الدراسة وخلصت .التمريض طلبة لصالح التخصص، لمتغير إحصائية

 الدماغية السيطرة ألنماط الدراسات من مزيد وإجراء للدماغ، األيمن الجانب وظائف تنشيط ضرورة

 الثقافية. والخلفيات األعمار لمختلف

 م بجامعة القدس المفتوحة ،فلسطين،  تحت عنوان " أنماط 4112 سنة  دراسة زياد بركات -*00

 النفسية سماتال ببعض ذلك وعالقة الكتابة اليسرى في اليد يستخدمون الذين الطلبة لدى والتعلم التفكير

 الذين الجامعة طلبة لدى والتعلم التفكير أنماط على التعرف لىإ الدراسة هذه والشخصية" ، هدفت

، من بين أدوات الدراسة، تم استخدام  متغيراتال ضوء بعض في في الكتابة اليسرى اليد يستخدمون

 الفرد اعتماد وتحديد قياس بهدف الباحث إعداد من التفكير وهو أنماط لقياس المخية السيطرة مقياس

 فقرة ( 22 ) من النهائية صورته في وتكون معا، أو كليهما يسراأل أو األيمن الكروي النصف على

أما  .لديه الدماغية السيطرة اتجاه بالتالي لتعكس البدائل هذه أحد المفحوص يختار ،  بدائل ثالثة تتبعها

 في للدراسة وملتحقين ةبالكتا في اليسرى اليد يستخدمون ممن وطالبة طالبًا  (68) من فتكونت العينة 

 النتائج إلى الدراسة خلصت البيانات تحليل ولدى . التعليمية طولكرم منطقة  المفتوحة القدس جامعة

 : تيةاآل

 األيمن النمط وـه بالدراسة المستهدفين الطلبة لدى السائد والتعلم التفكير نمط.  

 لمتغيرات المخية تعزى السيطرة أنماط على الطلبة درجات بين إحصائيًا دالة فروق وجود عدم 

 .الجنس
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 على الكتابة في اليسرى اليد يستخدمون الذين الطلبة درجات في إحصائيًا دالة فروق وجود 

 .االنفعالية االضطرابات الى بعض تعزى المخية مقياس السيطرة

،    بفرنسام  4110 سنة   (Marie CHEDRU, & Alain Le MEHAUTE)دراسة  -*14

 نظرية السيطرة الدماغية لهيرمانحسب  السائدةالتفكير  أنماط على دراسة هدفت إلى التعرف أجرياأين 

بروفايالت الطلبة و كل من اختيار  بين االرتباطية العالقة ومعرفةلدى عينة من طلبة مدرسة المهندسين  

 التخصص و التحصيل الدراسي.

ولى و الثانية و الثالثة األطلبة السنة  منطالبة ( 40طالبا و  120)   412من  الدراسة عينة تكونت

 الدراسة أفراد على طبق حيث   4110ندسين بباريس الذين زاولوا دراستهم  خالل سنة بمدرسة المه

 ( .HBDIهيرمان للسيطرة الدماغية ) مقياس

 :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت

 السيطرةثم تليها   (% 54.5 )بنسبة  الكلية الدراسة عينة لدى اليسرى الدماغية السيطرة شيوع 

 .(% 45.5)بنسبة  اليسرى الدماغية

 أنماط توزعت متوسطات درجات ( التفكيرحسب الترتيب التالي: النمطA بمتوسط حسابي قدره )

( بمتوسط حسابي B( ، ثم النمط )47.07( بمتوسط حسابي قدره )D( ، يليه النمط )21.71)

 (.27.22( بمتوسط حسابي قدره )C( ، و أخيرا النمط  )47.22قدره )

  بنسبة  (1144كالتالي: البروفايل ) لدى أفراد العينة ااألكثر تكرار الثالثة  التيالبروفاتوزعت

 (. ℅17.4بنسبة ) (1441(، ثم البروفايل )℅16.2بنسبة ) (1141(، يليه البروفايل )℅41.6)

   بروفايالت الطلبة و التخصص الدراسي. بين ارتباطية عالقةتوجد 

  الجزء األيسر من دماغ أعلى من تحصيل الطلبة التحصيل الدراسي لدى الطلبة الذين يستخدمون

 الذين يستخدمون الجزء األيمن.

التفكير  م   بجامعة الموصل،  تحت عنوان " أنماط 4110سنة    أزهار يحيى قاسم دراسة -*13

التباعدي " ،  بالتفكير وعالقتها اإلعدادية المرحلة طلبة األيسر لدى األيمن، الدماغ بنصفي المرتبطة

 طلبة عند )األيمن، األيسر (الدماغ بنصفي المرتبطة التفكير أنماط إلى ت هذه الدراسة التعرفاستهدف

 وكذلك التعرف التباعدي قياس التفكير البحث استهدف كما نينوى محافظة مركز في العام الرابع الصف

 اختبار الباحثة واعتمدت وطالبة طالبا  213الدراسة  التباعدي. شملت بالتفكير التفكير أنماط عالقة على

 عن اختبار ( فضال4112الدليمي) أعده والذي) األيسر األيمن،( الدماغ بنصفي المرتبطة أنماط التفكير

والمتوسط  المتحقق المتوسط بين معنويا دال فرق وجود النتائج أظهرت .وقد) 4111  (التباعدي التفكير

 كما القيمة المتحققة ولصالح )األيسر األيمن، (الدماغ بنصفي المرتبطة التفكير أنماط الختبار النظري
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 وباتجاه التفكير من أنماط نمط لكل البحث لعينة الحسابية األوساط في تغير وجود إلى النتائج أشارت

 بالتفكير العينة أفراد تمتع إلى توصلت النتائج التباعدي التفكير باختبار يتعلق وفيما .للدماغ األيسر النمط

 عالقة وجود مع التباعدي والتفكير التفكير األيمن نمط في ايجابية عالقة وجود عن فضال التباعدي

 .التباعدي والتفكير األيسر التفكير نمط في سلبية

 التفكير أنماط م   بجامعة غزة،  تحت عنوان " بعض 4111سنة  دراسة نسرين محمد حمش -*17

إلى  الدراسة هذه بغزة " ، هدفت األساسي التاسع الصف طلبة لدى الدماغ بجانبي وعالقتها الرياضي

 .بغزة األساسي التاسع الصف طلبة لدى الدماغ بجانبي وعالقتها الرياضي التفكير أنماط بعض دراسة

 أنماط واختبار الدماغية السيطرة اختبار :وهما اختبارين بإعداد الباحثة قامت الدراسة أهداف ولتحقيق

 ( 134 ) من الدراســة عينة وتكونت ،)الناقد اإلبداعي، البصري، ، االستداللي(الرياضي  التفكيــر

 الوصفي المنهج الباحثة اتبعت ولقد عنقودية، عشوائية عينة الدراسة عينة كانت طالبة، حيث و طالبا

ية ذات أنه ال توجد عالقة ارتباط  الباحثة إليها توصلت التي النتائج أهم ومن .الدراسة هذه في التحليلي

 اليطرة الدماغية للجانب األيمن ، وبين التفكير الرياضي و الس 1.12داللة إحصائية عند مستوى داللة 

بين التفكير الرياضي و السيطرة  1.12توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 1.12إحصائيا عند مستوى داللة الدماغية للجانب األيسر، كما توصلت الدراسة إلى وجود تفاعل دال 

 في أنماط التفكير يعزى إلى تأثير المتغيرين المستقلين الجنس و جانبي الدماغ .

بجامعة اليرموك ، إربد ، األردن  4111سنة  العمري علي نوافلة، وليد رواشدة، دراسة ابراهيم -*12

، هدفت الكيمياء" في تحصيلهم في إربد وأثرها في الصف التاسع طلبة لدى التعلم تحت عنوان " أنماط

 Herrmannهيرمان  نموذج بحسب ، الصف التاسع طلبة لدى التعلّم أنماط استقصاء إلى الدراسة هذه

 الجنس.  باختالف ذلك واختالف الكيمياء، مادة في التحصيل على وأثرها

تعلّم  أنماط لتحديد استبانة واستخدمت طالبة، ( 487 ) و طالبا ( 491 ) الدراسة من عينة تألفت وقد

 سائد، منفرد تعلّم نمط من ذوي العينة أفراد من % 82 أن إلى النتائج أشارت وقد .الدراسة عينة الطلبة

 : هي عندهم السائدة المنفردة التعلّم أنماط نسب وكانت .ثالثة أنماط أو بنمطين منهم % 18 كان بينما

ي( ــاإلجرائ(  B للنمط   % 14.5 و لي( ـــالداخ( Dللنمط  % 18.8 و التفاعلي( ،C ( للنمط  34.5%

 لجنس، ا باختالف تختلف المنفرد التعلّمي النمط  نسبة أن تبين وقد ، الخارجي(( A للنمط % 14.2  و

  التعلّم نمطي في للطالبات األعلى النسبة كانت ،  بينما  Aالتعلّم  نمط للطالب في األعلى كانت حيث

C  وD، إحصائية  بداللة يختلف الكيمياء في التاسع الصف طلبة تحصيل أن إلى النتائج أشارت كما

 يكن ولم B و C   التعلّم  نمطي من كل مع ارنةـــمق Dالنمط  حــلصال تعلّمهم، نمط باختالف  ، 0.05

  والجنس. التعلّم نمط بين للتفاعل أو للجنس، تعزى الطلبة تحصيل في دالة فروق هناك
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 ،  تحت عنوان " أنماطأم القرىم   بجامعة  4111  سنة ميرفت بنت محمد السليمانيدراسة  -*16

 ثانوي الثالث الصف طالبات من عينة لدى التعلم وأساليب للمخ الكرويين للنصفين المعلومات معالجة

 الكرويين للنصفين المعلومات معالجة أنماط على التعرف الدراسة إلى هذه المكرمة " ، هدفت مكة بمدينة

 ومعرفة للتخصص اعتب المكرمة مكة بمدينة ثانوي الثالث الصف من طالبات لعينة السائدة التعلم وأساليب

 .التعلم وأساليب المعلومات معالجة أنماط بين االرتباطية العالقة

 المكرمة بمكة األدبي / العلمي الثانوي الثالث الصف طالبات من طالبة   470من الدراسة عينة تكونت

 للنصفين المعلومات معالجة أنماط مقياس الدراسة أفراد على طبق . ( 4111-4111) الدراسي العام من

 . وآخرون تورانس إعداد للمخ الكرويين

 :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت

 أفراد جميع أن إلى يشير مما المتكامل النمط هو استخداما المعلومات معالجة أنماط أكثر أن 

 كما، غيره دون لديهم المفضل البديل وهو المتكامل معالجة المعلومات نمط يستخدمون العينة

 معالجة نمط من متوسط أعلى األيمن المعلومات معالجة نمط متوسط أن النتائج أظهرت

 .األيسر المعلومات

 األيمن المعلومات معالجة أنماط في واألدبي العلمي التخصص طالبات بين فروق توجد ال 

 . المتكامل و واأليسر

 وعالقة ردةلمجا والمفاهيم األيسر النمط بين إحصائية داللة وذات موجبة إرتباطية عالقة هناك 

 من هي ردةلمجا المفاهيم أن يؤكد وهذا ردةلمجا األيمن والمفاهيم النمط بين سالبة إرتباطية

 .للمخ األيسر النصف وظائف

 

م   بجامعة المسيلة،  تحت عنوان " العالقة بين أنماط التفكير  4114سنة  دراسة صابر قشوش -*  14 

( لدى A-B-C-D)األنظمة التمثيلية: السمعي،البصري،الحسي( و بين أنماط الهيمنة الدماغية )

إلى معرفة طبيعة العالقة بين أنماط التفكير و أنماط الهيمنة الدماغية  الدراسة هذه الجانحين" ، هدفت

وكذا التعرف على نمط الهيمنة الدماغية األكثر استخداما من األنماط األخرى و التعرف لدى الجانحين 

 الدراسة أهداف ولتحقيق .ية باختالف نوع الجنسغعلى االختالف في أنماط التفكير و أنماط الهيمنة الدما

ة الدماغية ماط الهيمنبإعداد مقياس أنماط التفكير )األنظمة التمثيلية( في حين استخدم مقياس أن الباحث قام

(HBDI، الذي صممه المدرب صالح صالح معمار ) جانحا و جانحة  46  من الدراســة عينة وتكونت 

 التحليلي الوصفي المنهج الباحث اتبع بمصلحة المالحظة و التريبية في الوسط المفتوح بالمسيلة ،ولقد

 :  الباحث إليها توصل التي النتائج أهم ومن .الدراسة هذه في
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 ( وجود عالقة ارتباطية موجبة بين نمط التفكير البصري و بين نمط الهيمنة الدماغيةD). 

 ( وجود عالقة ارتباطية موجبة بين نمط التفكير السمعي و بين نمط الهيمنة الدماغيةB). 

 ( وجود عالقة ارتباطية موجبة بين نمط التفكير الحسي و بين نمط الهيمنة الدماغيةC). 

 نمط الهيمنة ( الدماغيةD هو األكثر استخداما من غيره من األنماط األخرى لدى الجانحين)

 بمصلحة المالحظة و التريبية في الوسط المفتوح بالمسيلة.

  ( توجد فروق في أنماط الهيمنة الدماغيةA-B-C-D تعزى لمتغير الجنس لدى الجانحين )

  بمصلحة المالحظة و التريبية في الوسط المفتوح بالمسيلة.

 م   بجامعة نابلس،  تحت عنوان " أنماط 4113 سنة  يامين يحيى القادر عبد دراسة ورده -* 01

 الصف طلبة لدى والتحصيل التخصص في والرغبة المتعددة بالذكاءات وعالقتها الرياضي التفكير

 ببعض وعالقتها الرياضي التفكير أنماط معرفة إلى الدراسة هذه فلسطين " ، هدفت في األساسي العاشر

 بين العالقة معرفة الى هدفت كما طولكرم، محافظة في األساسي العاشر الصف طلبة لدى الذكاءات

 العاشر الصف طلبة لدى الرياضيات في والتحصيل التفريع في من الرغبة وكل الرياضي التفكير أنماط

 والتحصيل التفريع في الرغبة من وكل الذكاءات بعض بين العالقة معرفة الى هدفت كذلك األساسي،

 .األساسي العاشر الصف طلبة لدى الرياضيات في

 تكون حيث التحليلي، الوصفي المنهج الباحثة استخدمت فرضياتها واختبار الدراسة أسئلة عن ولإلجابة

 الدراسة وطبقت طولكرم، محافظة في األساسي العاشر الصف وطالبات طالب جميع من الدراسة مجتمع

 طالبا و طالبة . 320 المكونة القصدية العينة على

 نسبته كانت العينة أفراد لدى الرياضي التفكير مستوى أن :يلي ما اإلحصائي التحليل نتائج أظهرت ولقد

 63) قدره نسبي وزنــب رـالتفكي مستويات أعلى البصري يرـالتفك انــوك ،(% 40)  تساوي المئوية

 تمتلك الدراسة عينة أن النتائج أظهرت كما .(% 26.5) نسبة أقل اإلبداعي التفكير كان بينما ،(%

  قدره نسبي بوزن األولى المرتبة في االجتماعي الذكاء كان حيث متفاوتة، بدرجات األربعة الذكاءات

 جاء وأخيرا الثالثة، بالمرتبة المنطقي الذكاء جاء ثم الثانية، بالمرتبة اللغوي الذكاء ذلك يلي ،(% 73)

 بالفرع الراغبين الطلبة نسبة كانت كما.(% 44) قدره نسبي بوزن الرابعة بالمرتبة المكاني الذكاء

 دالة عالقة وجود إلى النتائج أشارت كما  .(% 65)اإلنسانية بالعلوم والراغبين  (% 35)هي العلمي

 والتحصيل الرياضي التفكير أنماط وبين ة المتعدد والذكاءات الرياضي التفكير أنماط بعض بين إحصائيا

  .الرياضيات في والتحصيل المتعددة الذكاءات بعض بين وأيًضا الرياضيات مادة في
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II-6 السابقة الدراسات على التعقيب: 

لقد تنوعت األدوات المستخدمة في هذه المجموعة من الدراسات في الكشف عن أنماط التفكير، وتنوعت 

ليها، وتباينت العينات التي طبقت عليها الدراسات من حيث عددها، وجنسها وأماكن إالنتائج التي خلصت 

 و فيما يلي يعرض الباحث هذه االختالفات و التباينات:وجودها. 

 :األهداف حيث من

السائد لدى  والتعلم التفكير نمط  على التعرف لىاختلفت أهداف الدراسات السابقة ، فمنها من هدفت إ

 De)،    (Shelnutt, Middleton, Buch, & Lumsdain,1996)ث مثل دراسة ــأفراد عينة البح

Boer & Steyn,1999) ،(Zainal, Shuib, & Othman,2004)  و منها من هدفت إلى استقصاء

هدفت  ( ، بينما4112الخصائص السيكومترية لمقياس السيطرة الدماغية مثل دراسة نوفل و أبو عواد )

دراسات أخرى إلى البحث عن العالقة االرتباطية بين أنماط التفكير و بعض المتغيرات منها : القدرات 

العقلية، التحصيل الدراسي، طرق التدريس، و من بين هذه الدراسات االرتباطية نذكر دراسة محمد 

 (  .4113( ، يامين )4114(، قشوش )4111( ، حمش )4110(، قاسم )1022)

السائد و استقصاء أثر  بعض المتغيرات  التفكير نمط  على التعرف لىك دراسات أخرى هدفت إو هنا

 راسةدكالجنس و التخصص و الوضع االقتصادي على أنماط التفكير وكذا عالقته بمتغيرات أخرى مثل 

، ( 4112(، العتوم )4112(، بركات )4117(، نوفل )1000)الزقاي  مزيان و، ( 1994 )  السليماني

، رواشدة ، (Marie CHEDRU, & Alain Le MEHAUTE,2009) ( ، 4112طالفحة و الزغلول )

 (.     4111(، السليماني )4111نوافلة و العمري )

اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في الكثير من األهداف على غرار الكشف عن نمط التفكير 

اط التفكير وفقا لمتغيري الجنس الفروق في درجات أنمالسائد لدى أفراد عينة البحث واستقصاء 

التخصص الدراسي، لكن رغم تعدد أهداف الدراسات السابقة ، لم تستهدف أي دراسة منها بناء أداة و

لقياس أنماط التفكير حسب نظرية هيرمان، وهو الهدف الرئيس الذي تصبو إليه هذه الدراسة خالفا عن 

 سابقاتها. 

 :بيئةال حيث من

 غربية في مجتمعات الدراسات بعض أجريت حين ففي مختلفة، بيئات في سابقةال الدراسات أجريت قدل

 (Zainal, Shuib, & Othman,2004)بجنوب إفريقيا ،  (De Boer & Steyn,1999)  دراسة مثل

 بيئات أجريت أخرى في بفرنسا، (Marie CHEDRU, & Alain Le MEHAUTE,2009)بماليزيا ، 

( في السعودية ، 4111السليماني )و  (1994)  السليماني( في مصر، 1022محمد ) دراسة مثل عربية

(، 4112( ، نوفل و أبو عواد )4117(   في الجزائر، نوفل )4114( و قشوش )1000)الزقاي  مزيان و
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و  ( ، طالفحة4112(   في األردن، بركات )4111( و رواشدة ، نوافلة و العمري )4112العتوم )

 ( في العراق.  4110(    بفلسطين و  قاسم )4113( و يامين )4111(  ، حمش )4112الزغلول )

 يدل مما   4113و  1022بين سنة  كانت ما السابقة، الدراسات فيها أجريت التي السنوات عن أما  

 مزيد لىإ بحاجة هوواهتمام الباحثين المعاصرين من مختلف دول العالم به ، ف الموضوع أهمية على

مما يعتبر دافعا للباحث إلجراء هذه الدراسة على عينة من تالميذ  الجزائرية البيئة في خاصة األبحاث من

 . (4112 -4117السنة أولى ثانوي بوالية مستغانم خالل الموسم الدراسي )

  :العينة حيث من

اعتمدت الدراسبببات السبببابقة على عينات مختلفة و من شبببرائح عمرية متباينة ، فقد اختار كل من قاسبببم 

(  عينة الدراسة من 4113( ، يامين )4111( ، رواشبدة ، نوافلة و العمري )4111( ، حمش )4110)

عينة  (1994)  السليماني( ، 1022تالميذ المرحلة األساسية و اإلعدادية   ، بينما اختار كل من محمد )

،   (4112ــوم )(، العـــــتـ4112الدراسة من تالميذ المرحلة الثانوية ، في حين اختار نوفل و أبو عواد )

(Shelnutt, Middleton, Buch, & Lumsdain,1996) ،( 4112طالفـببـببـببحـببـببة  و الزغلول  ،)

(Marie CHEDRU, & Alain Le MEHAUTE,2009)  فئة الطلبة الجامعيين ، أمـبببببببـبببببببـبببببببا

( فقد اختارا عينة من الطلبة و األساتذة الجامعيين، بينما توزعت عينة 1000)الزقاي  ان وـبببـبببـبببـبببـبببمزي

(  بين تالميـبـبـذ المــدارس األســـاسية و الثانوية و الطلبة الجامعيين،  و هناك من 4117دراسة نوفل )

(  الذي اختار فئة الجانحين، و بركات 4114ل قشببببوش )الباحثين من اختار عينة ذات خصبببوصببببية مث

(التي 4111( البذي اختبار الطلبة الذين يسببببببتعملون اليد اليسببببببرى في الكتابة، و السببببببليماني )4112)

 اقتصرت دراستها على الطالبات اإلناث فقط  .

( بعينة 4114أما من حيث حجم العينة ، فمنها من اعتمدت على عينة قليلة العدد مثل دراسبببة قشبببوش )

اللتان  (De Boer & Steyn,1999)و   (Zainal, Shuib, & Othman,2004)فردا،   46قدرها 

. و منها من اعتمدت على عينات كبيرة فردا على التوالي 31فردا و  31عـبـببينـببة قـببـببدرها اعتمدتا على 

راسبببة قاسببببم فردا، د 042( بعينة كبيرة وصببببلت إلى 4111دراسبببة رواشبببدة ، نوافلة و العمري )مثل 

 فرد .  211( بعينة بحث قدرها 4112فردا، و نوفل و أبو عواد ) 213( بعينة مكونة من 4110)

لم يصبادف الباحث في الدراسبات السبابقة التي توفرت لديه  دراسبة تناولت أنماط التفكير حسببب نظرية 

ه السببببببتهداف هذه هيرمبان لبدى عينبة من تالميبذ السببببببنبة أولى ثبانوي في البيئبة الجزائريبة ، ممبا حفز

فردا مما يعتبر مناسببببا للدراسبببة مقارنة  714الشبببريـببببببببـببببببببحة و اختيار عينة بحثه منها بعدد كاف بل  

 فرد.  311بالدراسات السابقة التي كان أغلبها دون 
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  :ةالدراس أدوات حيث من

تعددت األدوات المسببتخدمة في قياس أنماط التفكير و التعلم حسببب نظريات السببيطرة الدماغية ، فهناك 

دراسبببببات اعتمدت على أدوات صبببببممت في ضبببببوء نموذج سببببببيري أين يتم قياس درجة نمط التفكير 

كير فالمرتبط بالنصبف األيمن من الدماغ ، درجة نمط التفكير المرتبط بالنصف األيسر و درجة نمط الت

(، العتوم 4117(  ، نوفل )1000)الزقاي  مزيان و، (1994)  السببببببليمانيالمتكامل، مثل دراسببببببة : 

 (.             4111( ، السليماني )4112(   ، طالفحة و الزغلول )4112)

في حين هنـبـباك دراسـبـبات اعتمـبـبدت على أدوات صممـبت في ضــوء نمـــوذج هيــرمـــان أيــــن يتم 

 (، 4112نوفل و أبو عواد )مثل دراسببات كل من ( D)و ( C)، ( B)، ( A)جة أنماط التفكير قياس در

(Shelnutt, Middleton, Buch, & Lumsdain,1996)      ،(De Boer & Steyn,1999) ،

(Zainal, Shuib, & Othman,2004) ،(Marie CHEDRU, & Alain Le MEHAUTE,2009) 

( ، 4111رواشدة ، نوافلة و العمري )وهي التي استخدمت األداة األصلية لهيرمان. و دراسات كل من 

  و هي التي استخدمت مقاييس مطورة وفق نظرية  هيرمان. ( 4114قشوش )

بالنظر إلى الدراسبببببات السبببببابقة نالحظ أن أغلب الدراسبببببات اعتمدت على أدوات قياس جاهزة ما عدا 

( التي اسببتعملت أداة من إعداد الباحث معتمدا على نموذج سبببيري ، في حين لم 4112دراسببة بركات )

 تتطرق أي دراسة منها لبناء مقياس وفق نظرية هيرمان مثلما قام به الباحث في الدراسة الحالية.  

  :األساليب اإلحصائية حيث من

تبار في معالجة متغيراتها و اختباينت الدراسببات السببابقة في اسببتعمال األسبباليب و الوسببائل اإلحصببائية 

فرضببببياتها تبعا لمنهج تلك الدراسببببات و تسبببباؤالتها و أهدافها و طبيعة بياناتها، فقد اعتمدت دراسببببات 

الكشف عن نمط التفكير السائد على النسب المئوية و مقاييس النزعة المركزية و التشتت، فيما اعتمدت 

ما دراسبببببات الفروق اعتمدت على اختبار ت وتحليل الدراسبببببات االرتباطية على معامالت االرتباط، أ

   التباين بأنواعه.

  :الدراسات نتائج حيث من

أشارت النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة إلى أنها حققت أهدافها في التعرف على نمط التفكير 

، وكذا نوع السبببائد حسبببب نظرية الهيمنة الدماغية، و الكشبببف عن الفروق في ضبببوء بعض المتغيرات

 العالقة بين أنماط التفكير و بعض المتغيرات األخرى .

من حيث نمط التفكير السائد ، أسفرت العديد من الدراسات عن سيطرة النمط األيسر من الدماغ و كذا 

  (،1022،  محمد ) (De Boer & Steyn,1999)   دراسةطين به مثل ب( المرتB( و )Aالنصفين )

(Shelnutt, Middleton, Buch, & Lumsdain,1996)  ، (، نوفل1000)الزقاي  مزيان و 
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(4117 ،)(Zainal, Shuib, & Othman,2004)الزغلول ( ، طالفحة و4112فل و أبو عواد )،  نو

(4112 ،)(Marie CHEDRU, & Alain Le MEHAUTE,2009) . 

( D( و )Cو كذا النصفين ) في حين أسفرت دراسات أخرى عن سيطرة النمط األيمن من الدماغ 

(، رواشدة ، نوافلة 4112(، العتوم )4112(، بركات )1007دراسة السليماني )طين به مثل دراسة بالمرت

( على سيطرة النمط 4111( . بينما أسفرت دراسة السليماني )4114( ، قشوش )4111و العمري )

 المتكامل لدى عينة الدراسة.     

المتعلقة بفرضيات العالقات و الفروق فقد اختلفت من دراسة ألخرى نظرا الختالف أما من حيث النتائج 

 و تباين عينات الدراسة من حيث البيئة، الحجم، المستوى الدراسي، الفئة العمرية .

II-3 السابقة الدراسات من الباحث استفادة مدى: 

،و كذا  والتفكيـر الدماغ من بكل الخاص النظري اإلطار في بناء السابقة الدراسات من االستفادة تم

التعرف على مقاييس أنماط التفكير حسب نظرية السيطرة الدماغية سواء بالنسبة للتقسيم الثنائي للدماغ 

هيرمان ( ، مما ساعد الباحث في مرحلة البناء خصوصا  نموذج( أو التقسيم الرباعي )نموذح سبيري)

تفادة من نتائج  الدراسات السابقة و االعتماد عليها في وضع أثناء صياغة فقرات المقياس ، كما تمت االس

 الفرضيات، و مقارنتها بنتائج الدراسة الحالية.

 : بــتتميز  هذه الدراسة  عن سابقاتها 

 ي الدراسات السابقة الت بعض)األولى ثانوي( مقارنة مع  متوسطعينة ذات مستوى تعليمي  استهداف

ن أداة هيرمان ، كي يسبببتطيع التلميذ  عهذا السببببب تم بناء أداة معدلة كانت عيناتها طلبة جامعيين، ول

 ةاسببببببتخدام طريقاسببببببتيعابها واالجابة عليها، وبالتالي معرفة نمط تفكيره وهذا يسبببببباعد المعلم على 

 للتالميذ. ةالتدريس المالئم

 فردا ، و هي  714فردا ، و عينة دراسبببة أسببباسبببية بحجم  47عينة اسبببتطالعية بحجم  االعتماد على

 عينة أكبر حجما من عينات أغلب الدراسات السابقة.

 .أداة البحث تم بناؤها من طرف الباحث باتباع الخطوات العلمية في بناء المقاييس 

 االتساق الداخلي، الصدق اسبتخدام أربع طرق في التأكد من صبدق أداة الدراسبة ) صبدق المحكمين ،

المرتبط بمحك و الصبببدق التمييزي( و ثالث طرق في حسببباب معامالت الثبات )التجزئة النصبببفية، 

 معامل ألفا لكرومباخ، إعادة التطبيق ( .

 .استخدام أسلوب التحليل العاملي االستكشافي في التأكد من البنية العاملية لألداة 
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 :الخالصة

لفصببببل األول بالتطرق لجميع أبعاد هذه الدراسببببة من خالل التعريف باإلشببببكالية قام الباحث من خالل ا

والتعاريف الحباليبة  وأهبداف البدراسببببببة وكبذا أهميبةالتي انطلق منهبا البحبث، ثم عرض الفرضببببببيبات 

تلخيص جملة من الدراسببببببات السببببببابقة التي لها عالقة بموضببببببوع  وفي األخيرلمتغيراتها،  اإلجرائية

موضببببببوع أنماط التفكير في ضببببببوء نظريات السببببببيطرة الدماغية  والتي تناولت ومتغيرات دراسببببببتنا

اف، من حيث األهد هذه الدراسات التعقيب والتعليق على هيرمان، ثمل وبالخصوص نظرية الدماغ الكلي

 ألساليب اإلحصائية المستعملة والنتائج.البيئة، العينة، أدوات الدراسة، ا
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 تمهيد:

 ارتجالية قرارات تكون أن إما وهي الناس، من العديد ابه يقوم يومية مهمة القرار صنع مهمة "إن

 القرار صانعي تزويد هو هنا القياس ودور ومعلومات، أسس على مبنية حكيمة قرارات أو متسرعة

 التربية مجال في الباحثين اهتمام من كبيرا حيزا الجانب هذا أخذ وقد العالقة، ذات الدقيقة بالمعلومات

 (14: 4110)زمزمي،  .والتعليم"

انطالقا من مقولة ثورندايك بأن "كل ما يوجد، يوجد بمقدار، وما يوجد بمقدار يمكن أن يقاس"، عرفت 

حركة القياس النفسي تطورا سريعا أهلها الحتالل مكانة بارزة في العلوم االجتماعية عموما و في علم 

تبار "القياس النفسي طريقة تجريبية و علمية صالحة لتحديد السمات النفس و التربية تحديدا ، و هذا باع

( على الرغم من صعوبة التقدير الكمي للظاهرة 4117النفسية بطريقة دقيقة و موضوعية" )النبهان، 

النفسية و االجتماعية، فمن الصعب مثال أن نحدد رقما يدل على درجة الغضب أو القلق ، أو المحبة التي 

 رد من األفراد. توجد عند ف

 القياس: -0

دما كبيرا بعد أن أصبح علما يعتمد على األسلوب العلمي في قياس ظواهره، مما ـ"أحرز علم النفس تق

استخدامها في الحكم على السلوك في جوانبها  وموضوعية يمكنأدى إلى ظهور وسائل عديدة فعالة 

الباحثين و الدارسين على أهمية القياس  الكثير من وقد اتفق (،03: 4111، وآخرون)محمود  .المختلفة"

وضرورة استخدامه في الدراسات النفسية و االجتماعية لقدرته على التعبير الرقمي عن السمات 

والظواهر بناء على قواعد و قوانين محددة، و تقدير شدة وجودها من جهة، وإجراء المقارنات بشكل 

ائما لتحديد تعريف موحد للقياس النفسي، و من تعريفاته أكثر دقة من جهة أخرى، لكن االختالف ال يزال ق

 نجد:

"القياس من الطرق العامة في جمع المعلومات، و ذلك عن طريق تقديم مثير مقنن لكل فرد من أفراد 

 .و بذلك نستطيع أن نتعرف على كم و كيف الفروق التي توجد في استجابات األفراد" ندرسها،ي تالعينة ال

 (17 :1002)العيسوي، 

 ."القياس هو تخصيص األرقام أو األعداد لألشياء أو األحداث أو المتغيرات وفقا لقواعد معينة "

 .(167: 4117)ناشمياز،

'' القياس هو عملية وصف المعلومات وصفا كميا، أو بمعنى آخر استخدام األرقام في وصف و تبويب 

يمكن فهمها، و من ثم تفسيرها في غير ما و تنظيم المعلومات أو البيانات في هيئة سهلة و موضوعية 

 .(12: 1002،سعد)صعوبة.  '' 
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 '' القياس النفسي مقارنة تسجل في صورة عددية هي الدرجات، وتعتمد على النواحي الكمية الوصفية''.

  (31: 1002،عوض)

ي األرقام فمن خالل التعاريف السابقة نجد أن القاسم المشترك بين جميع هذه التعاريف هو استخدام 

 وصف وتقدير المتغيرات المقاسة حسب قواعد معينة.

قارنة م في غاية الصعوبة و التعقيد خصوصا حقل التربية والتعليم علم النفس عموما و في القياس في

'' في القياس الفيزيقي يستطيع العالم ( 11: 4111، العيسويكما أشار إليه ) بالقياس في العلوم التجريبية

أن يعزل أثر العوامل الغريبة عن الظاهرة، كذلك فإنه يستطيع أن يستخدم وحدات قياسية مستقيمة، تلك 

الوحدات التي يتفق عليها العلماء اتفاقا كامال، ولكن األمر أكثر صعوبة مع السيكولوجي ألنه يجد صعوبة 

معلول أو السبب و النتيجة، فالظواهر التي يقيسها السيكولوجي متغيرة. في تحديد العالقة بين العلة وال

 وال بد أن نأخذ في االعتبار باقي الظواهر أو السمات األخرى''. 

"القياس التربوي أكثر صعوبة وأقل دقة من القياس في العلوم  أن (42: 4111)عالم، بينما يذكر 

تربوي يعد أكثر الكائنات تعقيدا و تتداخل سماته فاإلنسان الذي هو موضوع القياس ال الطبيعية،

وخصائصه، ويعتمد بعضها على البعض اآلخر مما يجعل الفصل بينها من أجل دراستها ليس أمرا 

 وهذا ما يصعب مهمة بناء المقاييس وتطبيقها بغرض اتخاذ قرارات تربوية صائبة. ،يسيرا"

 القياس: أدوات -6

حاالت فقد تتطلب بعض ال الدراسة،علم النفس مشكلة قياس متغيرات  والمختصون فييواجه الباحثون 

رى في حين تتطلب حاالت أخ سابقة،دراسات  ونشرها فيبحثا مستفيضا ألدوات قياس سبق تطويرها 

 .ثباتهاوتصميم أداة القياس من طرف الباحث نفسه لوصف متغيرات دراسته مع تأكيده لصدق هذه األداة 

 .(34: 1002،عوض)أناستازي أنه أداة موضوعية مقننة لتحديد عينة من السلوك مفهوم المقياس عند 

على أنها "مجموعة من البنود أو األسئلة أو المواقف التي  فيعرف أدوات القياس (120: 1002)سعد، أما

 ".تمثل القدرة أو السمة أو الخاصية المطلوب قياسها

س موضوعي مقنن لعينة من السلوك تختار بدقة بحيث ( بأنها '' مقيا11: 1006في حين يعرفها )فيصل، 

تمثل السلوك المراد اختياره تمثيال دقيقا. في هذا الموقف يطلب من المفحوص القيام بعمل معين، ثم تقدر 

 النتيجة على أساس درجة صحة االستجابة، ومقداره، والوقت المستخدم ''. 

لى لقياس النفسي على أنه أداة تم تصميمها للحصول عبينما تعرف جمعية علم النفس البريطانية اختبار ا

 .(11: 4113،تقويم كلي لبعض الصفات النفسية )فيليب وكين

ل جميع مكونات القدرة أو السمة أو الخاصية المراد قياسها، ــمن شروط أداة القياس أن تكون شاملة وتمث

في  و البناء، التطبيق أو التحليل، و أن تكون موضوعية أي عدم تدخل العوامل الذاتية سواء في مرحلة
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أن '' المقاييس النفسية تعطي وصفا كميا دقيقا وموضوعيا،  (71: 1002،عوض)هذا الصدد يشير 

واستخدام المقاييس يساعد على تحقيق الموضوعية، ذلك حتى يصبح الوصف العلمي وصفا موضوعيا 

نه إذا طبقت بمعنى أ ملية التقنين تضمن ذلك ،وع مستقال عن ذاتية الباحث وتحيزاته و آرائه الشخصية.'' 

األداة على العينة و رصدت درجات أفرادها، فإننا نحصل على نفس الدرجات في حالة تطبيق األداة و 

تصحيحها من طرف شخص آخر. هذا باإلضافة إلى الخصائص السيكومترية من صدق و ثبات كما 

 سنعرضه الحقا.

 ا الباحثون في دراساتهم نجــد :و من أدوات القياس التي يستخدمه

 :االستبيان 6-0

( على أنه "أداة لجمع البيانات تتمثل في مجموعة من األسئلة المكتوبة تتعلق 22: 4112يعرفه )النجار،

( على أنه "مجموعة من 124: 1000بظاهرة ما يطلب من المستجوب اإلجابة عنها  " و يعرفه )عامر،

المتنوعة و المرتبطة بعضها بالبعض اآلخر بشكل يحقق الهدف أو األهداف التي األسئلة و االستفسارات 

 .يسعى إليها الباحث بضوء موضوعه و المشكلة التي اختارها لبحثه  "

 :فيما يلي (63-64: 4112)النجار، ، يجمعهامزايا االستبيانبالنسبة ل

 الحصول على معلومات من عدد كبير من األفراد متباعدين جغرافيا. 

  خاصة في حاالت المناطق المنتشرة جغرافيا حيث  وكلفة،من أقل وسائل جمع البيانات جهدا

 يمكن استعمال البريد في توزيع االستبيانات.

  المستجوب ضمانا للسرية مما يحفز المستجوب  اسمأكثر الطرق موضوعية ألنها ال تحمل

 على إعطاء بيانات أكثر صحة.

  الوسائل األخرى.توفر ظروف التقنين أكثر من 

 رب إلى الدقة.ـيوفر وقت للمستجوب للتفكير في اإلجابة مما يجعل اإلجابة أق 

 

 االستبيان فقد لخصها فيما يلي:عيوب أما 

  خاصة إذا حملت العبارات أكثر من معنىصحيحة، قد يعطي المستجوب إجابة غير.  

 عدم القدرة على مالحظة ردة الفعل بسبب فقدان االتصال الشخصي. 

 .اإلطالة في األسئلة قد يوقع المستجوب في الملل 

 .ال يصلح االستبيان في المجتمعات األمية 
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 :المقابلة 6-6

النفس  فهي أداة تستخدم في علم اإلنساني،يستخدم المقابلة الكثير من المختصين و المهتمين بالسلوك 

فعن طريق المقابلة يستطيع الباحث أن  المدرسي،االختيار المهني و التوجيه  العقلي،العيادي، الطب 

 المفحوص.يجمع معلومات كثيرة عن المفحوص مع تسجيل مالحظاته حول استجابات 

شخصين في موقف مواجهة حيث يحاول  ن( على أنها "تفاعل لفظي يتم بي772: 1063يعرفها )حسن،

 رات لدى المبحوث و التي تدورلومات أو التعبيـض المعــر بعــأحدهم و هو القائم بالمقابلة  أن يستثي

لة ـــة من األسئـــها على أنها "مجموعــرفـــيعــ( ف162: 1000داته "، أما )عامر،ـقـتــحول آرائه و مع

و االستفسارات و اإليضاحات التي يطلب اإلجابة عليها و التعقيب عليها و جها لوجه بين الباحث 

( أن "المقابلة وسيلة جيدة 63: 4112"، و يشير)النجار، واألشخاص المعنيين بالبحث أو عينة ممثلة لهم

لجمع المعلومات خاصة في مهمة االستكشاف مع التأكيد على التدريب الجيد للباحث في المقابلة ألن ذلك 

 يزيد من المصداقية  " .

ها بعدد في( أن "هناك نوعين من المقابلة ، المقابلة المقيدة التي يتقيد الباحث 21: 1002يذكر)العيسوي،

من األسئلة المكتوبة التي ال يحيد عنها، و هناك المقابلة الحرة الطليقة حيث تترك الحرية للمفحوص لكي 

 يعبر عن مشاعره و انفعاالته و آالمه و آماله   " .

 ( فيما يلي: 23: 1002تستخدم المقابلة لتحقيق مجموعة من األغراض يلخصها )العيسوي،

 ياإلرشاد و العالج النفس. 

 .تشخيص الحاالت المرضية أي معرفة نوع المرض أو االضطراب أو األزمة 

 ئف بها.ااالختيار المهني أي اختيار المؤسسة ألفضل المتقدمين لشغل الوظ 

 التوجيه المهني أي توجيه الفرد الواحد إلى الوظيفة التي تناسبه حسب قدراته. 

  على بعض األعمال التي تناسبهم.التأهيل المهني أي تدريب ذوي العاهات أو العجزة 

 .تحليل العمل أي معرفة حركاته أو عناصره و ظروفه و تحديد المؤهالت الالزمة له 

 .تقييم الوظائف و تحديد األجور أي تصنيف الوظائف و وضع األجور المناسبة لكل فئة 

 شرفين.التدريب و التعليم أي تعليم العمال األعمال الجديدة أو تعليم المالحظين و الم 
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 :المالحظة 6-3

( على أنها "مشاهدة الظواهر من قبل الباحث أو من ينوب عنه ، 21: 4112يعرفها )غرايبة و آخرون،

إنها االعتبار المنبه للظواهر و الحوادث بقصد تفسيرها و اكتشاف أسبابها و التنبؤ بسلوك الظاهرة 

( على أنها "المشاهدة والمراقبة 144: 1000والوصول للقوانين التي تحكمها  " ، و يعرفها )عامر،

الدقيقة لسلوك أو ظاهرة معينة و تسجيل المالحظات أوال بأول، كذلك االستعانة بأساليب الدراسة المناسبة 

 لطبيعة ذلك السلوك أو تلك الظاهرة بغية تحقيق أفضل النتائج و الحصول على أدق المعلومات".

ات من المستجوبين من خالل ـــانــع أن يجمع البيــاحث يستطيـ( أن "الب62: 4112و يذكر)النجار،

مراقبتهم و تسجيل سلوكياتهم في مواقع تواجدهم ، و يمكن عندئذ للباحث أن يلعب دورين خالل قيامه 

 ا دور الباحث المشارك و الباحث غير المشارك ". مبجمع المعلومات و ه

للحصول على معلومات حول السلوك  في المواقف  يستخدم الباحث أو المختص طريقة المالحظة عادة

الطبيعية التي يصعب دراستها بالوسائل األخرى، و هي تعتمد بشكل كبير على خبرة الباحث و قدرته 

على الصبر و انتظار الفترات المناسبة و تسجيل المعلومات التي تخدم دراسته ، و لتحقيق ذلك البد من 

 ( فيما يلي:143: 1000رورية لخصها )عامر،مراعاة مجموعة من اإلجراءات الض

  تحديد الهدف ، حيث أنه من الضروري أن يحدد الباحث هدفه و غرضه الذي يسعى للوصول

 إليه باستخدامه لطريقة المالحظة.

  اثنان، أكثر .....واحد، شخص للمالحظة، تحديد الوحدات و الجهات التي ستخضع 

  فقد تستنفذ وقتا طويال أكثر من الوقت  الطريقة،تحديد الوقت الالزم و المطلوب الستخدام هذه

 المخصص للباحث.

 المعلومات  استيعابون للباحث القابلية و القدرة على ـــتسجيل البيانات و المعلومات ، يجب أن تك

 و تحديد ما يطلب التعرف عليه و تشخيصه .

 

 :بناء أدوات القياس مراحل -3

إن عملية بناء أو تصميم مقياس في ميدان علم النفس ليست باألمر الهين لصعوبة تفسير السلوك اإلنساني 

المتسم بالتعقيد و عدم االستقرار مما يجعل مهمة الوصف الكمي أو القياس مهمة تحتاج إلى حذر شديد 

ليها أن يلم بها و يتدرب عوخبرة في مجال القياس النفسي، فعملية البناء عملية فنية و أساسية يجب 

 ويحترم خطواتها أي باحث أو دارس للقياس في علم النفس. 

( أن "أداة القياس في علم النفس تبنى بطرقة علمية و موضببببببوعية و تحلل 120: 1002يؤكد )سببببببعد،

عملية '' أن ( 24: 4112، و سمير )صديقنتائجها و تعالج بطريقة علمية و موضوعية أيضا " و يشير 

في المقام األول على القيام بعدة خطوات متسبببلسبببلة تؤدي في النهاية إلى تجنب  تعتمد المقاييس تصبببميم
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كثير من األخطباء وتتيح إمكبانيبة إعبداد مقيباس جيبد يعتمبد عليه في المجال المعني، وهي تحتاج تدريبا 

'،  لهذا 'األمثلخاصا نظرا لما تستوجبه من توافر أساس نظري وعملي يعين على القيام بها على الوجه 

 في يظهر أن قبل المقنن المقياس يمر بها أن البد الخطوات التي وضبببببع المختصبببببون مجموعة من

في  تختلف ال المراحل هذه بأن علما االعتبار، بعين أخذها وعلى مصببببببمم األداة النهائية صببببببورته

 ذلك. غير أو نفسيا أو تحصيليا كان اختبارا سواء األداة ونوعية مضمونها

 اآلتية الخطوات ( أشببببار  إلى 1041( أن )ثورندايك، 42: 4111هذا السببببياق ذكرت )أبو حجر، في 

 المقاييس: بناء عند

 قياسها المراد السمة أبعاد لتحديد المقياس موضوع أدب إلى الرجوع. 

 المقياس فقرات لكتابة للسمة األساسية العناصر استخالص. 

 التطبيق، وتحديد تعليمات ووضوح فقراته وصياغة سالمة من للتأكد للمقياس األولي التجريب 

 .لذلك الالزمة التعديالت وإجراء للتطبيق، الكافي الوقت

 والتمييز الصعوبة إحصائيات على بناء الفقرات انتقاء. 

 للمقياس. النهائية الصورة إعداد 

 االختبارات:المقاييس و  لبناء اآلتية ( الخطوات06-02: 4111بينما وضع )محمود وزمالئه، 

 .تحديد الهدف من االختبار 

 .تحديد المجتمع األصلي الذي يوضع له االختبار 

 .تحديد الخاصية أو السمة التي يقيسها االختبار 

  .تحليل الخاصية للتعرف على جميع األبعاد التي تتضمنها و تؤثر فيها 

 المقاسة. تحديد وحدات االختبار بحيث تغطي جميع األبعاد التي تتكون منها السمة 

 .بناء و كتابة عبارات أو أسئلة االختبار بأسلوب واضح دقيق 

 .صياغة تعليمات االختبار و نموذج اإلجابة 

 .تطبيق االختبار في دراسة استطالعية على عينة من مجتمع البحث 

 .تعديل االختبار في ضوء نتائج الدراسة االستطالعية 

 ضوعية.إجراء المعامالت العلمية من صدق و ثبات و مو 

  تطبيق الصببببببورة النهائية لالختبار على عدد كاف من عينة البحث، و اسببببببتخراج المعايير من

 البيانات التي تم جمعها من العينة.
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 :(4114يلي بقدر من التفصيل أهم هذه المراحل وفقا لما أشار إليه )لطفي،  فيما و نستعرض

 :* تحديد فكرة المقياس ومبررات تصميمه

 في محدد غرض الباحث لدى يكن لم فإن اآلخر، عن مختلفا غرضا يخدم مقياس أو اختبار كل "إن

: 4110المقياس" )زمزمي،  في المطلوبة الحقول وتحديد تمييز الصعب من فإنه قياسه إلى يسعى الذهن

(، لهذا تعد خطوة تحديد فكرة المقياس ومبررات تصميمه من أهم الخطوات وأولها نظرا ألنها تتيح 37

 م بتصميم المقياس الوصول للمداخل واألفكار الرئيسية التي سوف يستند إليها في تصميمه، والجهدللقائ

 .أجله من وضع الذي والغرض االختبار طبيعة باختالف يختلف المقياس أو االختبار بناء في المبذول

 * تحديد هدف المقياس :

خالله و ما الفائدة التطبيقية المرجوة منه، يتعين على مصمم المقياس تحديد األهداف المراد تحقيقها من 

( أن تلك األهداف تنقسم إلى نوعين 4114مع ذكر الجهات التي قد تستفيد من خدماته، حيث يذكر )لطفي،

 هما:

 مثل: أهداف عامة -أ

 قياسها. سد عجز في األدوات التي تتصدى لقياس الخاصية المراد  -

 ما.التأكد من مدى فعالية نظرية  -

 التعرف على درجة امتالك األفراد لخاصية ما. - 

 أهداف خاصة مثل:-ب

 االستخدام بغرض االختيار أو التوجيه المهني أو التعليمي. -

 االستخدام بغرض التشخيص. -

 االستخدام بغرض التقويم. -

 االستخدام بغرض اختبار الفروض العلمية كما يحدث في البحوث. -

 :يف السمة المعنية بالقياس* تحديد اإلطار النظري و تعر

تعتبر خطوة تحديد السمة أو القدرة المراد قياسها أساسية لتحديد بنية المقياس، فليس من السهل على 

الباحث القيام بذلك إال بالرجوع إلى أدبيات الموضوع من حيث النظريات التي تناولت الموضوع ، وكذا 

إلى أساس نظري يبرر االطالع على الدراسات السابقة المشابهة . فاستناد السمة المعنية بالقياس 

الباحث بالعناصر الفرعية المكونة لها مما يتيح له تعريفها تعريفا إجرائيا دقيقا  و يزودمشروعية تعريفها 

( على أنه " التعريف العملي أو الوظيفي الذي يمكن أن يستدل منه على 100: 1002حيث يصفه )سعد،

 الذي يدل كذلك على وظيفتها   " .العمليات السلوكية التي تتضمنها القدرة أو السمة، و



 الفصل الثاني: بناء أدوات القياس

  37 

 

  :*تحديد طبيعة وخصائص األفراد

( أنه " يحتاج التصميم إلى عناية فائقة و إلمام تام بحالة المشمولين بالمسح 41: 4114يذكر )عبد الحميد،

ة لو حتى لمدلوالت األلفاظ واللغة المتداو االجتماعية،اإلحصائي و فهم لتقاليدهم و أمورهم االقتصادية و 

طبيعة بالمقصود تحديد طبيعة األفراد الذين سوف يطبق عليهم المقياس، و بينهم   " ، لذا على الباحث

األفراد أبرز الخصائص التي تميزهم، كالسن والجنس والتعليم والمستوى االقتصادي واالجتماعي...الخ، 

 . بالقياسيستوجب األمر توضيح مبررات اختيار األفراد المستهدفين في هذه الخطوة و

 *تحديد األبعاد الفرعية للخاصية المقاسة:

ال يكتفي الباحث بتحديد السمة أو القدرة المراد قياسها و تعريفها إجرائيا، بل يتجاوز ذلك من خالل تحديد 

األبعاد الفرعية التي تشكل في مجموعها العام الدرجة الكلية للسمة المقاسة و التحليل الدقيق والمتخصص 

صر المكونة لها. ألن ذلك يساعد معد المقياس الحقا في وضع الفقرات المناسبة له وفقا لتلك لكل العنا

د يجب على الباحث تحدي لذااألبعاد كما يحدد عددها حسب أهمية و وزن البعد في تعريف السمة الكلية. 

تصين بالرجوع إلى مخاألبعاد الفرعية بدقة و تعريف كل منها تعريفا إجرائيا محددا و كذا تحديد أوزانها 

 في مجال السمة المقاسة .  

 *تحديد الشكل األمثل للمقياس وطرق التطبيق:

الشببببكل الذي يراه مناسبببببا لمقياسببببه، بمعنى أن يحدد ما إذا كان األنسببببب الباحث يختار  في هذه الخطوة

إلسببببببقاطية...الخ، لمقيباسببببببه أن يكون من مقاييس أو اختبارات الورقة والقلم، أو المقاييس العملية، أو ا

وفي حالة مقاييس  ويؤخذ في االعتبار أيضبببببا ما إذا كان المقياس سبببببيطبق بصبببببورة فردية أم جماعية.

ثم  لدراسببببة،لالورقة و القلم عادة ما يبدأ المقياس بالمعلومات التعريفية التي تشببببمل المتغيرات المختلفة 

 المدروسة.هرة توضع الفقرات التي تغطي جميع عناصر السمة المقاسة أو الظا

 :*حصر المقاييس المتاحة التي تستهدف قياس الخاصية نفسها

 :تساعد الباحث فيوهي خطوة هامة 

  توضببببيح الشببببكل المعتاد لقياس الخاصببببية أو السببببمة، كأسببببلوب صببببياغة البنود، وطريقة

 التطبيق، وأسلوب التقدير...الخ.

 .توضيح األبعاد الفرعية للخاصية المقاسة 

  بعض البنود.إمكانية اقتباس 
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 *الصياغة الفعلية للفقرات:

أن '' عدد األسئلة التي يشتمل عليها االستبيان كثيرة أو قليلة، تبعا لطبيعة ( 124 :1000)عامر،  يشير

، افيةوكأن تكون األسئلة وافية  ولكن المهمالموضوع ، و حجم البيانات التي يطلب جمعها و تحليلها. 

 المطلوب معالجتها من قبل الباحث''.  ومعالجة الجوانبلتحقيق هدف أو أهداف البحث، 

 ما يلي: األداة مراعاة( أنه على الباحث عند صياغة فقرات 444-446 :4113و يذكر )خضر، 

  واالجتماعي للمبحوثأن تكون األسئلة مالئمة للمستوى الثقافي. 

  عن  د تمامال ويبتعوالتأويبسيط سهل مفهوم مباشر ال يحتمل التفسير  بأسلوب واضحأن تصاغ

 .ومثبطة ومضللة للمبحوثغامضة،  وأال تكونالتعقيد اللفظي. 

  أن تكون متدرجة، فتبدأ بالعامة منها ثم تتطرق إلى األسئلة المتخصصة بحيث تثير اهتمام

 المبحوث.

  أن يكون تتابع األسئلة في تسلسل منطقي بحيث يكون هناك ترابط و تناسق بين كل سؤال و ما

أسئلة، و بين مجموعة األسئلة التي يتضمنها كل محور من محاور االستمارة، حتى يليه من 

 يتسنى للمبحوث تنظيم أفكاره و ال يقع في حيرة أو تشتت ذهني و فكري.

 .أن يراعي التتابع الزمني لألحداث، إذا ما تضمنت استمارة االستبانة قضايا زمنية 

  و مفهومة  ةبذاتها و أن تكون هذه الفكرة واضحأن يتضمن السؤال فكرة واحدة أو نقطة قائمة

 حتى تكون اإلجابة مرتبطة فعال بهذه الفكرة، وبالتالي يمكن استخراج النتائج بطريقة دقيقة.

  أال يكون هناك قفز بسرعة من قضية أو فكرة إلى قضية أو فكرة أخرى، حتى ال يؤدي ذلك إلى

 جابة.ارتباك المبحوث وفقدانه القدرة على مواصلة اإل

  أن تكون األسئلة التي تشمل أكثر من عنصر واحد مجزأة، و أن يوضع سؤال لكل عنصر

 بمفرده.

  أال يلجأ الباحث إلى األسئلة المفتوحة إال إذا استدعت متطلبات البحث ذلك، ألنها تحتاج إلى جهد

 إجابات ىكبير في عملية التحليل و في حالة استخدام األسئلة المفتوحة، يراعى أال تحتاج إل

 طويلة، وأال تتطلب من المبحوث مجهودا فكريا شاقا أو ذاكرة حادة.

 ل تقيس األسئلة ما وضعت من أجله. ويفض نيجب أن يتوفر الصدق في أسئلة االستبانة بمعنى أ

جعة أو أسئلة المرا اإلجابةأن تتضمن االستمارة بعض األسئلة التي تختبر صدق المبحوث في 

نفس المعنى لدى بعض األسئلة األخرى، و لكن بعبارات وصياغات االختبار و هي تحمل 

ال عن تاريخ الميالد. و يجب أال تكون هذه األسئلة قريبة ؤمختلفة. فالسؤال عن السن قد يؤكده س

 من بعضها، حتى ال يكشفها المبحوث ، بل يجب إخفاء مغزاها الحقيقي.
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 بهة حيث إذا أعيد تطبيقها تعطي نتائج متشايجب أن يتحقق الثبات لمجموع األسئلة أو الفقرات ب

 لنفس النتائج.

  البدائل المحتملة إلجابات أي سؤال، يجب مراعاة عدم التداخل بين هذه البدائل،  في حالة تعدد

 كما ينبغي أن يكون كل بديل متعلقا باحتمال واحد فقط ، و أن تكون هذه البدائل مناسبة.

  ، فال يسأل المبحوث عن الوقت الذي يستغرقه شخص في الوصول يجب البعد عن األسئلة الكيفية

إلى العمل بأنه طويل أو قصير ، بل يسأل عن الزمن بالساعات و الدقائق ، و ال يسأل عن دخله 

 بأنه كبير أو صغير ، بل توضع له فئات الدخل ليختار الفئة التي تناسب دخله بالفعل.

  حد األسئلة ، تضاف فئة ) ال أعرف(.على أ اإلجابةفي حالة احتمال عدم معرفة 

  إذا كانت األسئلة مغلقة ، يجب إعطاء جميع اإلجابات المحتملة ، كما يجب إضافة : )بيانات

 أخرى تذكر(.

 تعارة ات اللفظية كاالســدام المحسنـــد الباحث تماما عند صياغة األسئلة عن استخـــيجب أن يبتع

 و الكناية و غيرها.

( مجموعة من الصي  التي تأخذها الفقرات، على 442-444:  4113لخص )خضر، و في نفس السياق 

 الباحث أن يتجنبها عند بناء األداة  هي:

  األسئلة الموجهة و المحملة التي تصاغ في كلمات تجعلها غير محايدة، و توحي بما يجب أن

 تكون عليه اإلجابة أو تشير إلى وجهة نظر الباحث الخاصة.

  تحتاج إلى حسابات معقدة أو تلك التي تتطلب تفكيرا طويال.األسئلة التي 

 ب لر من موضوع فال تسأل المبحوث مثال : )هل أنت طاــل على أكثـاألسئلة المزدوجة التي تشم

 و موظف؟( أو )هل تمارس الرياضة في أوقات الصباح و المساء؟(.

 مبحوث اإلجابة عليهااألسئلة التي تتضمن خصوصيات أو وقائع شخصية أو محرجة يخجل ال 

إال في حاالت الضرورة و بما يتيح تقديم الضمانات الكافية لسريتها و بالشكل الذي يحقق تعاونا 

 باقتناع من جانب المبحوث.

 المبحوث إلى االدعاء مثل : )أظنك تمارس العمل السياسي في أحد األحزاب(  تدفع األسئلة التي

 ت منضم ألحد األحزاب؟( .بل يجب أن تكون صيغة السؤال : ) هل أن

 التي توحي بإجابة معينة مثل : )أظنك توافق على كذا؟(. األسئلة 

 .األسئلة التي يمكن اإلجابة عليها من مصادر أخرى كالسجالت و غيرها 

 .األسئلة المتحيزة التي يرغب الباحث منها إلى إثبات صحة فرضياته 

 بروح االستعالء . األسئلة ذات أسلوب التحقيق البوليسي ، و المشبعة 
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  اعة فصيلية ال يحتاج إليها الباحث، فذلك من شأنه إضتاألسئلة التي تتضمن اإلجابة عليها بيانات

 في ما ال طائل من ورائه. الوقت و الجهد

 التي تحتمل إجابات المبهمة أو واألسئلة التافهة أو الهامشية التي ال أهمية لها أو غير المفهومة أ 

 متعارضة.

 التي تبدأ بالنفي ألنها قد تفهم على النقيض من مقصودها. األسئلة 

 .إنهاء الصفحة بجزء من السؤال، و استكمال الجزء اآلخر في الصفحة التالية 

 *تحديد شكل االستجابة: 

يتحدد شكل االستجابة وفقا لنوع األسئلة التي صمم بها المقياس ، فهناك األسئلة المغلقة ، األسئلة المفتوحة 

 و األسئلة المغلقة المفتوحة. 

تكون األجوبة في حالة األسئلة المغلقة محددة حيث يطلب من المستجيب أن يضع إشارة على اإلجابة 

(  األسئلة المغلقة أنها " تمتاز بسهولة تصنيف اإلجابات 20 :4112التي تنطبق عليه ، ويصف )النجار،

و وصفها في قوائم و جداول إحصائية ، كما يسهل االستعانة باألجهزة االلكترونية في التعامل معها ، 

كما تقلل من إمكانية الوقوع في الخطأ عند التفسير  " ، لكن قد ال يجد المستجيب أحيانا اإلجابة التي تعبر 

 وفي هذه النقطة يرى دقة ما يجعله يختار أخرى أقل انطباقا عليه أو يجيب بطريقة عشوائية ،عنه ب

( أنه " يعاب على األسئلة المغلقة أنها تقيد المبحوث في إجابات محددة مسبقا، 24: 4111)عليان و غنيم،

 لقة إلى :كما أن الباحث قد يغفل بعض اإلجابات أو الخيارات أحيانا  ". تصنف األسئلة المغ

 األسئلة الثنائية مثل أسئلة الصواب و الخطأ -أ

تقدم للمستجيب عدة إجابات أو بدائل محتملة وعليه أن يختار واحدة  متعدد،أسئلة االختيار من  -ب

 فقط.

األسئلة المدرجة، تقدم عدة اختيارات أو بدائل و يجب على المستجيب أن يرتب هذه البدائل وفق  -ت

 تدرج يحدده السؤال.

جوبة عن األسئلة المفتوحة فتكون حرة دون تقييد المستجيب في اإلجابة عنها حيث تعطى له كامل أما األ

نوع من و يعاب على هذا ال مناسبة.عن موقفه بكل تلقائية و صياغة االستجابة التي يراها  الحرية ليعبر

عب ات مما يصاالستجابات صعوبة تصنيفها في فئات أو مجموعات محددة بسبب تنوع و تعدد اإلجاب

 عملية التفري .

و لتفادي عيوب األسئلة المفتوحة و األسئلة المغلقة معا ، يمكن للباحث أن يحدد شكل االستجابة بطريقة 

تجمع بين االختيار من قائمة اإلجابات المقترحة و كذا صياغة اإلجابة بالطريقة التي يراها المستجيب 
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( " في مثل هذا النوع من األسئلة يطرح الباحث في 01: 4111مناسبة، حيث يوضح )عليان و غنيم،

البداية سؤاال مغلقا ، أي يحدد فيه اإلجابة المطلوبة و يقيد المبحوث باختيار اإلجابة ، ثم يتبعه بسؤال 

مفتوح يطلب فيه من المبحوث أسباب اختياره لإلجابة المعينة . و يمتاز هذا النوع من األسئلة بأنه يجمع 

 األسئلة المغلقة و المفتوحة  ". بين إيجابيات 

 *صياغة تعليمات المقياس:

على الباحث وضع التعليمات في بداية المقياس بصياغة صريحة و واضحة ، حيث تشمل هذه التعليمات 

( ما 61: 4112طريقة اإلجابة و الوقت الالزم في حالة المقاييس الموقوتة، كما تشمل حسب )النجار،

 يلي :

 سةعنوان وصفي للدرا. 

 فقرة مختصرة عن أهداف الدراسة. 

 اسم المؤسسة التي تشرف أو تدعم البحث. 

  اسم الشخص الذي يجب على المستجيب أن يعيد إليه االستبيان بعد تعبئته. 

 *التدقيق اللغوي للبنود والتعليمات:

حيث النحـو  المقيــاس منوية لتعلــيمات و فقرات ــينبغي على مصمم المقياس االلتفات إلى التراكيب اللغ

والصرف و التدقيق اللغوي لها من خالل عرض الصورة األولية للمقياس على مختصين في اللغة 

قد تؤدي األخطاء اللغوية إلى فقد بعض العبارات للهدف المراد قياسه، وربما يصل األمر إلى العربية، ف

 لتجنب مثل هذه المشكالت التي روريةتعتبر هذه الخطوة ض و عليهالفهم العكسي من قبل المفحوص، 

 عملية التطبيق. دقد ال يستطيع التغلب عليها بع

 *عرض المقياس على المتخصصين في المجال:

يعد عرض المقياس على المتخصبببببصبببببين والخبراء في المجال خطوة هامة تحقق عديد من الفوائد من 

السبببمة طبقا للتعريف اإلجرائي والهدف من أهمها مدى مناسببببة البنود وقدرتها على قياس الخاصبببية أو 

 المقياس واإلطار النظري الخاص بالسمة أو الخاصية موضوع القياس والفئة المستهدفة.

 *التجربة االستطالعية األولى:

يقوم الباحث في هذه المرحلة باختبار فقرات المقياس من خالل عرضها و تجربتها على مجموعة محدودة 

إلى  االستبيانالباحث إعطاء مسودة  (  على أنها "محاولة122: 1000ا )عامر،من األفراد حيث يعرفه

عدد من األفراد المحددين في عينة البحث أو األفراد الذين يستطيع الوصول إليهم ، و أن يطلب منهم 

ك لقراءة األسئلة الموجودة فيها و إعطاء رأيهم بشأن نوعيتها من حيث الفهم و الشمولية والداللة ، و كذ
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تي ال وبضوء المالحظاتكميتها وكفايتها لجمع المعلومات المطلوبة عن موضوع البحث و مشكلته. 

 يحصل عليها فإنه يستطيع تعديل أسئلة االستبيان بالشكل الذي يعطي مردودات جيدة". 

( مجموعة من النقاط يمكن للباحث أن يقف عليها بعد الدراسة األولية 434:  4113وقد وضع )خضر، 

 االستكشافية لخصها فيما يلي:

 لتحقيق البحث و تماشيها مع موضوعه و تغطيتها لجوانبه المختلفة. ةاكتشاف مدى مالئمة األدا 

  التأكد من مناسبة تصنيف األسئلة في المحاور أو األقسام المختلفة مع الموضوعات المستهدف

 دراستها.

 ألداة بصفة خاصة.تحديد درجة استجابة المبحوثين للبحث بصفة عامة، و ل 

  قد يغفل الباحث أثناء إعداد االستمارة عن بعض النقاط أو الموضوعات المهمة، لهذا فإن اختبار

 كفاءة االستمارة ينبه لهذا النقص.

  قد يعرض الباحث بعض األسئلة المخالفة للمعايير المتفق عليها في الصياغة، أو يذكر بعض

 إنه من الضروري أن ينتبه لمثل هذه الثغرات.األلفاظ ذات المعاني المختلفة، لهذا ف

 .التأكد من توفر المعلومات لدى المبحوثين بما يتيح لهم اإلجابة على األسئلة 

  إدراج إجابات أخرى محتملة لم يكن من السهل حصرها بدون االختبار، بسبب أن الباحث يصعب

 درجها في االستبانة.عليه اإللمام بجميع اإلجابات المحتملة لألسئلة المغلقة التي أ

 .التأكد من فهم المبحوثين لألسئلة و اكتشاف صعوبات اللغة و الصياغة و الغموض 

  اكتشاف األسئلة الحساسة و المحرجة أو ذات الطابع الشخصي التي يعزف المبحوثون عن

ر ياإلجابة عليها، و معرفة األثر الذي يتركه تتابع األسئلة بحيث يؤجل السؤال المحرج الذي يث

 ضيقا للمبحوث إلى أجزاء أخرى من االستمارة.

  إلغاء أو إجراء تعديالت جوهرية أو جزئية لبعض األسئلة غير المناسبة )كاألسئلة اإليحائية أو

نى أو غير المفهومة(، ــة أو التي تعطي أكثر من معــدة أو الطويلة أو المزدوجــالبديهية أو المجه

ن عن اإلجابة، أو وجدت إجابات هروبية تظهر في حالة وجود و كذلك إذا تبين امتناع الكثيري

 دري أو غير متأكد.أتكرار إلجابات مثل ال 

  التحقق مما إذا كان المبحوثون قد اكتشفوا ما يطلق عليه بأسئلة المراجعة أو االختبار و التي

 تخبر صدق المبحوث في اإلجابة أو أنهم لم يكتشفوا هذه األسئلة.

   آراء المبحوثين و مقترحاتهم و تعليقاتهم و مالحظاتهم على أداة البحث بما يحقق االستفادة من

 سالمة اإلعداد و التعديل و تجنب األخطاء.
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  اإلبقاء على األسئلة التي لها صلة مباشرة بالمشكلة موضع الدراسة و استبعاد األسئلة التي يمكن

 صادر أخرى.التوصل إلى إجاباتها بدقة و سهولة و فاعلية من خالل م

 .مدى جدوى األسئلة و حجم التفاصيل المطلوبة منها 

 .هل يكفي كل سؤال للحصول على اإلجابة المطلوبة أم أن هناك حاجة إلى أسئلة أخرى 

 .هل كل األسئلة دقيقة و محددة بدرجة كافية أم أنها عامة و تحتاج إلى تحديد أكثر 

 .مدى صدق المبحوث في اإلجابة عن األسئلة 

  عمومية أو شخصية األسئلة و هل هي مباشرة أو غير مباشرة.مدى 

  بموضوع البحث. وغير مرتبطةهل تحتوي األسئلة على مصطلحات غامضة 

 .درجة شعور المبحوث بالملل أو التعب عند إجاباته على األسئلة 

 .مدى تأثر اإلجابة على كل سؤال بالسؤال الذي قبله 

  األسئلة.مدى اهتمام المبحوث باإلجابة على 

 .تحديد الزمن الالزم لتعبئة االستمارة 

 :*التجربة االستطالعية الثانية

بعد إعادة صياغة المقياس وفقا لنتائج التجربة االستطالعية األولى، يمكن للباحث أن يعيد تطبيق المقياس 

 مرة أخرى على عينة استطالعية أكبر من حيث العدد للتأكد من عدم وجود أخطاء أخرى.

 التقنين األساسية: *عينة

يقوم مصبببمم المقياس في هذه الخطوة بتطبيقه على عينة التقنين األسببباسبببية، وهي عينة ينبغي أن تكون 

صادقة التمثيل للفئة التي يعد المقياس من أجلها، فهي العينة التي يتم من خاللها االطمئنان إلى صالحية 

المقياس إذ يسبببتخلص من  Standardizationالمقياس من كافة الوجوه، وهي التي تسبببتخدم في تقنين 

 .Normsوالمعايير Validityوالصدق  Reliability خاللها الثبات

 *الصعوبات التي واجهت مصمم المقياس:

يقوم مصببببببمم المقياس في هذه الخطوة بذكر الصببببببعوبات التي واجهته في المراحل المختلفة لتصببببببميم 

تلك  حثين التاليين الذين يريدون تصببببببميم مقاييس تفاديالمقيباس وكيفيبة تغلببه عليها حتى يتسببببببنى للبا

 الصعوبات.
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 :تقنين أدوات القياس -4

 الصدق: 4-0

 : وهي بالصدق تتعلق أساسية مفاهيم ثالثة هناك أن  (121-121:  4114)معمرية، يشير

وثيقة  عالقة على االختبار بنود تكون أن أي :لقياسه ضع و ما قياس على قادرا االختبار يكون أن -

 .تقيسها التي بالخاصية

 يميز أن على قادرا االختبار يكون أن أي :فقط لقياسه وضع ما قياس على قادرا االختبار يكون أن -

 يقيس الذي فاالختبار بها، ترتبط أن يمكن التي األخرى والخصائص يقيسها، التي بين الخاصية

 .اللغوية بالقدرة يتأثر ال أن الرياضية ينبغي القدرة

 واألداء القوي األداء بين يميز أن أي :الخاصية طرفي بين التمييز على قادرا االختبار يكون أن -

 صدق على ذلك دل ، متقاربة جميعها االختبار درجات كانت إذا أما.العينة أفراد الضعيف لدى

  الفردية .   الفروق إظهار و وهي له األساسية بالمهمة يقم لم ألن االختبار لالختبار ضعيف

 

 تتحدث التي المراجع في إليها المشار الصدق مسميات تعدد أنه رغم (10:  4116)أبو هاشم، يذكر 

 والصدق ، العاملي والصدق ، التمييزي والصدق ، المحكمين وصدق ، الظاهري الصدق مثل القياس عن

 تنحصر للصدق الرئيسية األنواع نأ المتخصصين بين عليه المتفق من أصبح فإنه وغيرها التجريبي... 

 .المضمون أو المحتوى صدق    - : هي رئيسية أنواع ثالثة في

 .بالمحك المرتبط الصدق -

 المفهوم.  صدق أو الفرضي التكوين صدق  -

 :Content Validity  المضمون أو المحتوى صدق  4-0-0

يتم التحقق من صدق المحتوى أو المضمون من خالل عملية تحليلية منطقية لمحتوى أداة القياس من 

( أن 1026عن )ثورندايك و اليزابيت، (21:  4110)زمزمي،يشير طرف مختصين، و في هذا السياق 

ياس أداة القق من الخبراء و المهتمين في مجال ــاس يحتاج إلى فريــالحكم على صدق محتوى أي أداة قي''

و ذلك من أجل الحكم على مدى تمثيل فقرات االختبار للمحتوى الذي اشتقت منه ، و تبدأ إجراءات صدق 

 '.'المحتوى رأسا بعد التكوين األولي لفقرات المقياس و يقوم باإلشراف على المهمة مطور االختبار 

دق لتحكيم دل ذلك أن المقياس يتمتع بصعالية من خالل عملية ا والمحكمين  اتفاق الخبراءإذا كانت نسبة 

 محتوى مرتفع، أما إذا اختلفت آراءهم و أحكامهم فإن صدق المقياس يعتبر منخفضا. 
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 :Criterion – Related Validity  بالمحك المرتبط الصدق 4-0-6 

 على المفحوصين عالمات بين االرتباط معامل حساب يتطلب محك بداللة اختبار صدق من للتحقق

 بداللة االختبار صدق معامل هو الناتج االرتباط معامل فيكون المحك مقياس على عالماتهم و االختبار

 أو موجبة القيمة تكون أن يمكن و الصحيح الواحد و الصفر بين الصدق معامل قيمة وتتفاوت ، المحك

 ارــــاالختب يقيسهما اللذين رينــالمتغي بين ةــالقـالع قوة عن)  المطلقة بقيمته (الصدق حجم يعبر و سالبة

 )الكيالني ونوعه المحك وقوع زمن حسب المحك صدق من أنواع بين نميز أن يمكن و ، المحك مقياس و

 :(2003 ، التقي و عدس و

 االختبار لعالمات فيها يمكن التي الدرجة عن يعبر  ( predictive validity )التنبؤي الصدق -

 في الطلبة بتحصيل للجامعة القبول اختبار من التنبؤ مثل المستقبل في يقع محك على باألداء تتنبأ أن

 المعدل هو المحك أن اعتبرنا إذا تخرجهم حتى يمتد قد بزمن قبولهم عند االختبار أخذهم بعد الجامعة

 .عند التخرج التراكمي

 عالمات بين ةـــالعالق درجة عن رـــفيعب  (Concurrent validity):التالزمي الصدق -

 معامل على حصلنا فإذا. االختبار فيه يعطى الذي الوقت نفس في يقع لمحك قياسات و ارــاالختب

 . لالختبار التالزمي الصدق عن داللة يمثل فهو مرتفع و موجب ارتباط

 هـــصدق من قــنتحق أن نريد الذي ارــاالختب عالمات بين العالقة درجة عن يعبر و التطابقي الصدق -

 يتمتع االختبار اآلخر لكن األول االختبار يقيسها التي السمة نفس يقيس آخر اختبار على األداء و

 على حصل قد مرتفعا نسبيا يكون االرتباط مل معا كان فإذا ، ثباته و صدقه عن سابقًا مثبتة بدالالت

 . آخر اختبار على األداء محك بداللة الختبار الصدق التطابقي عن داللة

 : Construct Validityالمفهوم    صدق أو يالفرض التكوين صدق 3- 4-0

يهدف  الذي النظري المفهوم و والمقاييس االختبارات نتائج بين العالقة الفرضي التكوين صدق يتناول

 أخرى بعبارة و ، اإلنجاز ودافعية االنطواء و والتصلب ، والقلق ، الذكاء مفاهيم مثل ، لقياسه االختبار

 في األداء تباين إليها يعزى التي الفرضية التكوينات لتحديد يهدف الفرضي التكوين صدقفإن 

الفرد   سلوك أو المحك درجات وليس االهتمام عليها يرتكز التي هي التكوينات أن هذه أي االختبارات،

ه من ( أنه  يتم التحقق من4117. و بخصوص طرق التحقق منه يذكر )أبو عالم ،(412:  4111)عالم،

 خالل االرتباط بين الجوانب التي يقيسها المقياس و بين نظرية معينة أو فروض تتعلق بهذه الجوانب.

  منها: نذكر طرق مجموعة بواسطة الفرضي التكوين صدق من التأكد يمكن

''تعتمد فكرة هذه الطريقة على مدى ارتباط الوحدات أو البنود مع بعضها :  طريقة التناسق الداخلي -

و  .(166 :1002)سعد،البعض داخل االختبار، و كذلك ارتباط كل وحدة أو بند مع االختبار ككل''. 
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 على تعتمد االختبار صدق من التأكد في الطريقة هذه ( أن '' استخدام10: 4116)أبو هاشم، يذكر 

 المكونات بين االرتباطات أو ، االختبار لدرجات الكلى والمجموع مفردة كل بين االرتباط حساب

 من ذلك وغير االختبار في البعد درجات المفردة ومجموع بين االرتباط أو ، لالختبار الفرعية

 الطرق''.

 تحليل على يقوم الذى العاملى التحليل منهج على الصدق من النوع هذا يعتمدالصدق العاملي:  -

 التي العوامل إلى الوصول أجل من المختلفة والمحكات االختبارات بين االرتباط مصفوفة معامالت

 4117)النبهان، . و التحليل العاملي مثلما عرفه  (122:  1002)سعد،المعامالت  هذه إلى إيجاد أدت

تحليل ( هو'' أسلوب رياضي يمثل عددا كبيرا من العمليات و المعالجات الرياضية في 311: 

االرتباطات بين المتغيرات )فقرات المقياس أو االختبار(، و من ثم تفســير هذه االرتباطات واختزالها 

في عدد أقـــل من المتغــيرات تدعـى عوامـــل. و يساعد التحليل العاملي في الحكم على أن السمة 

ل قيم الجذر الكامن لعوامل التي يقيسها االختبار ذات بعد واحد أو متعددة األبعاد، و ذلك من خال

 تتأثر يالت االختبارات فإن ، ارتباطات مصفوفة على العاملى التحليل يستخدم وعندماالناتجة'' .''

)أبو  ''العوامل هذه على عالية بدرجة تتشبع أنها أو عالية عاملية تشبعات لها إن يقال بعوامل معينة

 (.42:  4116هاشم، 

يعتمد الصدق التمييزي على دراسة الفروق بين المجموعات المختلفة من خالل الصدق التمييزي:  -

 (27:  4110)زمزمي،مقارنة األطراف العليا و الدنيا لالختبار ، و تنقسم هذه المقارنة مثلما ذكر 

( إلى مقارنة األطراف في االختبار والمحك الخارجي، حيث مقارنة الثلث 1022عن )عبد الرحمن،

رجات االختبار بالثلث األعلى في درجات المحك الخارجي، و كذلك الثلث األدنى في األعلى في د

االختبار بالثلث األدنى في المحك، و يكون االختبار صادقا إذا لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية 

 يبين متوسطات الدرجات العليا لالختبار و المحك و كذلك الدرجات الدنيا، و يوجد أيضا مقارنة ف

االختبار فقط، حيث االعتماد على درجات الثلث األعلى و الثلث األدنى من االختبار و حساب الفرق 

 بين المتوسطين، فإذا كانت هناك داللة إحصائية بين المتوسطين دل ذلك على صدق االختبار.   
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 الثبات: - 4-6

 تطبيق من عليها نحصل التي بالدرجات الوثوق بمدى يختص ( أن ''الثبات14:  4116)أبو هاشم،  يذكر

 فهو ، الصدفة أخطاء إلى تعود التي بالعوامل تتأثر أال يجب النتائج أو الدرجات هذه أن بمعنى االختبار

 االختبار نفس في منها يقرب ما أو الدرجة نفس على الفرد نفس حصل فإذا ، اتساقه أو االختبار دقة يعنى

 المقياس أو االختبار نصف فإننا مختلفة مناسبات في المتماثلة أو المتكافئة األسئلة من مجموعات في أو

 إحصائياً  يسمى بما الثبات مفهوم يرتبط المعنى وبهذا ٠ الثبات من عالية درجة على بأنه الحالة هذه في

 االختبار''. درجات من درجة كل في المتضمن القياس أخطاء

 أنه والتربوي النفسي القياس مجال في والعاملين الباحثين خبرات تشير الثبات،بالنسبة لقيمة معامالت 

 ،والقــــدرات التحصيل اختبارات في أكثر( أو 0.90) ةــعالي ثبات معامالت على ولـــالحص باإلمكان

 والميول الشخصية السمات يســـمقاي ( في1.21إلى  1.61) ومتوسطة ياـنسب مرتفعة ثبات معامالتو

 .(2003 التقي،و وعدس الكيالني)واالتجاهات 

وعا ـــر معامالت الثبات، نذكر فيما يلي أكثرها شيــــديــد العديد من الطرق التي من خاللها يتم تقــــتوج

 :واستخداما

 
 :التطبيقطريقة إعادة  4-6-0

لطريقة اتعتبر هذه الطريقة من أبسط الطرق و أسهلها في تعيين معامل ثبات االختبار، و تتلخص هذه 

ار على مجموعة من األفــراد ، ثم يعــاد التطبيـــق مرة أخـــرى على نفس ـــفي تطبيق االختب

وعة، و يحسب معامل االرتباط بين التطبيقين لنحصل على معامل ثبات درجات ــــالمجم

 .(166:  1002)سعد،االختبار

ديد الفاصل الزمني بين مرتي ال بد من تح''( أنه 4112عن )كوافحة، (72:  4110)زمزمي،يشير 

التطبيق بحيث ال يكون بالطويل الذي يؤدي إلى النسيان و ال بالقصير الذي يؤدي إلى التذكر، و يفضل 

أال يقل عن أسبوعين و ال يزيد عن ستة أشهر ...، وهي تتوقف على عمر المختبرين و عدد األسئلة 

 .''وطبيعة االختبار

  :المتكافئة الصور طريقة 4-6-6

بين  االرتباط معامل وحساب األفراد من نفسها المجموعة على متكافئتين صورتين بتطبيق ذلك ويتم

 ويشار الصور المتكافئة بطريقة لالختبار الثبات معامل هو فيكون .الصورتين على المجموعة عالمات

 (.70: 4111)أبو حجر،  ثباتا االختبار أكثر كان ؤـالتكاف معاملقيمة  ارتفعت وكلما ،التكافـؤ بمعامل إليه
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من أجل تصميم صورتين متكافئتين  وحرص شديدتجدر اإلشارة أن هذه الطريقة تتطلب خبرة كبيرة 

س ، مع التأكيد على تقديم كل صورة لنفونوعها ومستوى صعوبتهالنفس االختبار من حيث عدد الفقرات 

 صل زمني قصير.الظروف االختبارية بفا وفي نفسالمختبرين بنفس التعليمات 

 النصفية:التجزئة  طريقة 4-6-3

يتم استخدام هذه الطريقة من أجل التغلب على مشكلة إعادة التطبيق أو إعداد صورتين متكافئتين 

لالختبار، حيث يتم تطبيق صورة واحدة لالختبار في جلسة اختبارية واحدة، فبعد تطبيق المقياس يقسم 

ذا التقسيم أن يحتوي القسم األول على المفردات الفردية و الثاني إلى جزئين متكافئين و أفضل أساس له

على المفردات الزوجية، وبذلك نقلل من العوامل المؤثرة في أداء األفراد مثل الوقت و الجهد و التعب 

والملل، و تمتاز هذه الطريقة بتوحيد ظروف تطبيق االختبار و لكنها تعطي تقدير لمعامل ثبات نصف 

 ولتقدير ما سيكون عليه ثبات االختبار كامال فإننا نستخدم معادلة سبيرمان براون التالية:االختيار، 
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𝑟𝑥𝑥 = 2 {1 −
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2

𝑆𝑥
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} 

 ∶ 𝑆2
2،𝑆1

 تشير إلى تباين النصف األول و النصف الثاني لالختبار على التوالي. 2

 ∶ 𝑆𝑥
 مجموعة الدرجات على االختبار ككل.تباين  2

 

 (4117)أبو عالم، 
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 باخ :نألفا لكرو طريقة 4-6-4

 
لقيمة تعطي الحد األدنى لباخ لتقدير ثبات االتساق الداخلي لالختبار، و نهذه الطريقة ألفها و طورها كرو

 لشخصية،اييس االتجاهات و استطالع الرأي والتقديرية لمعامل ثبات االختبار، يكثر استخدامها في مقا

ريتشاردسون في أنها تساوي متوسط القيم التقديرية لمعامل ثبات كل من -و هي تماثل معادالت كودر

 (4117نصفي االختبار لجميع طرق التجزئة النصفية الممكنة. )النبهان، 

 
  :المعايير – 4-3

يعتمد تفسير الدرجة التي يحصل عليها الفرد على مقياس أو اختبار ما على نوع المرجعية التي يستند 

 إليها في ذلك: 

عرف وت الفرد.درجة الفرد بالمقارنة مع متوسط أداء المجموعة التي ينتمي إليها ذلك  إما تفسر -

وتسمى أدوات القياس التي يفسر بها مستوى  المعيارية،هذه المجموعة بالجماعة المرجعية أو 

 المرجع.األداء بهذه الطريقة باألدوات معيارية 

 تعرف تلك األدواتعندها  محك أداء متوقع، أو تفسر درجة الفرد على أداة القياس باالعتماد على -

   المرجع.بمحكية 

الدرجة الخام في أي مقياس أو  ألن االختبارات في توفرها الواجب العناصر األهم أحد المعايير تعتبر

 درجات اختبار ال معنى لها أي أنها ال تفسر و ال تعطي قيمة حقيقية إال بعد اللجوء إلى قاعدة لتصنيف

عبارة عن مجموعة من الدرجات  ( بأنها22 :4110)زمزمي،االختبارات، و قد عرفها  في األفراد

  (360:  4112)الجلبي،في حين تشير  ،معينةحصائية إمن الدرجات الخام بطرق  و المشتقةأالمحولة 

 يحصل التي الخام الدرجات تفسير في تستخدم التي ، الموازين أو المحكات من نوع المعايير أن إلى

 له أعدت الذي للمجتمع ممثلة معيارية لعينة الخام الدرجة يعتمد على أيضا إعدادها أن كما . الفرد عليها

 السمة لمتوسط بالنسبة الفرد أداء مستوى تحديد هو استخدام المعايير من والهدف االختبار، أو األداة

 المتوسط من أقل أو أكبر أنها تفسر حيث المرحلة الدراسية أو العمرية المرحلة في أقرانه درجات

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني: بناء أدوات القياس

  74 

 

 الخالصة:

تناول الباحث من خالل هذا الفصبببببل أهمية القياس النفسبببببي في حقل التربية والتعليم من خالل التطرق 

لتعريفاته ومسببببتوياته، وكذا مختلف أدوات القياس المسببببتخدمة في الدراسببببات النفسببببية والتربوية، كما 

برة وحنكة من تناول خطوات تصببميم وبناء هذه األدوات بالنظر لصببعوبة هذه المهمة وما تتطلبه من خ

طرف المصببممين باعتبار بناء مقياس في علم النفس ليس بالشببيء الهين ألن دراسببة السببلوك اإلنسبباني 

تتسبببم بالتعقيد مما يصبببعب عملية قياسبببه. وبالتالي الوصبببول إلى أداة قياس مقننة تتمتع بقدر مقبول من 

ة التي وضببعها المختصببون الصببدق والثبات والموضببوعية يتم من خالل احترام جميع الخطوات العلمي

 في بناء المقاييس واالختبارات.  
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 تمهيد:

، أهم النظريات التي و خصائصه التفكير، أدواتهمفهوم  على التعرف إلى الدراسة من القسم هذا خصص

كما تم  المختلفة، العلماء ، آراء ه تصنيف في المتبعة الطرقمختلف و التفكير أنماط تناولت تفسير

 استعراض مختلف المقاييس التي صممت لقياس أنماط التفكير.

 :أنماط التفكير أوال :

I-0-التفكير: تعريف 

(  "  تمثل منزلة خاصة في 1024إن سيكولوجية التفكير مثلما أشار إليها  أشار )عثمان و أبو حطب، 

 االنفس المعاصر ، وإنه منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين شهد علم النفس اهتماماً متزايدعلم 

بما يسمى  بالعمليات المعرفية إلى الحد الذي يدفعنا إلى القول بأن العصر الراهن هو عصر االهتمام 

 علم وخاصة النفس لمع مجاالت في اوبحث دراسة المواضيع أكثر من بسيكولوجية التفكير" ، فالتفكير

 حول والباحثين العلماء نظر وجهات تباينت التفكير وموضوع التربوي، لنفسا وعلم المعرفي النفس

 و دافعيته، تنشئته، بنمط يتأثر والذي التفكير، في الخاص أسلوبه فرد لكل ألن ، المتعددة تعريفاته

 الموحدة الرؤية غياب إلى قاد الذي األمر اآلخرين، عن يميزه مما وغيرها الثقافية، وخلفيته وقدراته،

( ، فالباحث في علم النفس ال يجد تعريفا 17: 4111التفكير )أبو حجر،  تعريف بخصوص العلماء عند

محددا للتفكير بل تصادفه الكثير من التعريفات منها المتشابه إلى حد كبير، و منها المتشابه في بعض 

 الجوانب، و من هذه التعريفات نذكر:

 خالل من معنى ذي شيء طريقها عمل عن المتعلم يستطيع عقلية عمليةأنه عرف )باير( التفكير على 

 (. 71: 4113سعادة، بها ) يمر التي الخبرة

 عرفه بينما بالفرد المحيطة والمواقف لألحداث والمثيرات داخلي ذهني تمثيل )أوسجود ( بأنه و قد عرفه

 على القدرة يتضمن أنه أي ، الخبرة على نشاطه خاللها من الذكاء يمارس العملية التي بونو( بأنه )دي

 للخبرة متأن أو متبصر اكتشاف إلى يشير مثلما ، الواقع أرض إلى وإخراجه الذكاء الموروث، استخدام

 .(12-17: 4111الهدف )أبو حجر،  إلى الوصول من أجل

 من األفكار تشكيل  بهدف الحسية للمدخالت العقلية المعالجة " ( للتفكير بأنه  1022) كوستا تعريف أما

 التفكير أن (  باعتبار1001باريل  إليه ) ذهب ما نفس وهذا ،"عليها والحكم الحسية المثيرات إدراك أجل

 عن استقباله بعد ، لمثير تعرضه  عند  الدماغ بها يقوم التي العقلية النشاطات من سلسلة يمثِّل" عنده

 .(102-104: 4117)العتوم،  "الخمس الحواس إحدى طريق
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 البنية في إدخالها ثم سابقة، معرفة عن األفكار توليد بها يتم التي العملية" بأنه) ديوي جون ( بينما عرفه 

 والقواعد الحقائق إلى والوصول ببعضها األشياء تربط التي العالقة معرفةا أيض وهو للفرد، المعرفية

 أهم من يكون أن يفترض والذي المشكلة حل أسلوب في يتمثل ذهني نشاط عنده فالتفكيــر العامة".

 التربية. أهداف

 يتعرض عندما الدماغ بها التي يقوم العقلية النشاطات من بأنه سلسلة " ( 33:  1000ويعرفه )جروان، 

 والذوق والشم والسمع والبصر اللمس :الخمسة الحواس من أكثر أو واحدة طريق عن استقباله يتم لمثير

 ظاهرا المعنى هذا يكون وقد  .الخبرة أو في الموقف معنى عن بحثال عملية الواسع بمعناه والتفكير .

 التي الخبرة أو الموقف مكونات في نظر وإمعان تأمال التوصل إليه ويتطلب ،آخر حينا وغامضا حينا

 ." مضمونة غير ونتائجه ،تجريبا استكشافايتضمن  وـفه ولذلك  .الفرد بها يمر

آخر، "التفكير هو أحد العمليات العقلية العليا التي يشملها النظام المعرفي لإلنسان و هو  وفي تعريف

أعلى أشكال النشاط العقلي لديه، و التفكير عملية ينظم بها العقل خبراته بطريقة جديدة كحل مشكلة معينة، 

مي إلى مستوى إدراك العالقات، وهو أعلى أو إدراك عالقة جديدة بين األشياء، و التفكير بذلك ينت

 .(464: 1042مستويات التنظيم المعرفي" )أبوعالم، 

ارتقائي  نحو وتتطور على بالممارسة، تتكون قدرة ( ينظر للتفكير على أنه  "43: 4111أما )دياب، 

 " .مستوى أعلى إلى تصل حتى اإلرشاد والتوجيه إلى وتحتاج وتدريجي،

 الرمزي النشاط أنواع كل على يشمل اصطالحا الَتْفكير أن (441: 4111 رأى  )المليجي، وقد

 والمواقف الحقيقية لألشياء بدائل التفكير ويستخدم االبتكار و الكلية المعاني وتكوين والتخيل كاالستدالل

 فكرة كان سواء شيء أي هو والرمز ، الظروف أو األشياء مقام تقوم رموزا يستخدم أي  أنَّه ، الواقعية

 للشيء به يستجيب الذي نفسه باألسلوب اإلنسان له فيستجيب آخر، شيء مقام يقوم أو صورة أو معنى

 عينه .

 حلول عدة لها تصاغ حيث المشكالت من مشكلة لحل النفسية الوظائف استخدام هو فالتفكير "عام وبشكل

 يستخدم عقلي نشاط كل تشمل ذهنية تجربة وهو النهائي، الحل الختيار العقل بينها يفاضل ثم محكمة

 واإليحاءات والتعبيرات واإلشارات والذكريات واألرقام واأللفاظ والمعاني الذهنية الصور مثل الرموز

فهم  بهدف الشخص فيها يفكر التي المختلفة واألحداث والمواقف واألشخاص األشياء محل تحل التي

 (44: 4111)دياب،    ".معين موقف أو موضوع
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I-6-  التفكير أدوات:  

 :وهي للتفكير أدوات ثالث (1002حددت )السيد،  فقد التفكير ألدوات بالنسبة

 في موضوع نفكر حينما األشياء صور بها نستحضر التي العقلية الرموز تلك وهي :الذهنية الصورة 1-

 في األشياء صورة هذه تستحضر معك ستحملها التي واألدوات والشراب بالطعام تفكر حينما فأنت ما،

 ٠ ذهنك

 من شيئين استخالصها يمكن خاصية أو فكرة أو مجرد أو عام معنى عن عبارة المفهوم :المفاهيم 2-

 األشياء عن باقي وعزلهما معا، أكثر أو حدثين أو شيئين تصنيف أو تجميع المفهوم ويتضمن أكثر، أو

 ٠ لها المميزة والخصائص المشتركة المالمح بعض أساس على

التي  المعاني بأغلب نحتفظ أن علينا يستحيل كان نوع أي من مجسمة رموز أو لغة بغير :للغةا 3-

 اللغة بعلم وتعرف التفكير، وأداة التخاطب وسيلة هي فاللغة الغير، إلى أفكارنا ننقل أن أو تعلمناها،

 المنطوقة المعرفيةالرموز  نم ةعمجمو على تشتمل التي االصطالحية النظم أو األنساق تلك بأنها النفس

 .ومعارفه أفكاره عن التعبير من اإلنسان تمكن والتي شفويا أو كتابيا

I-3-  التفكير: خصائص 

 ( خصائص التفكير في النقاط اآلتية : 1000لخص )جروان،

 التفكير سلوك هادف ، فهو ال يحدث في فراغ أو بال هدف ، وإنما يحدث في مواقف معينة . .1

 التفكير سلوك تطوري يتغير كماً ونوعاً تبعاً لنمو الفرد وتراكم خبراته.  .4

 التفكير الفعال هو التفكير الذي يوصل إلى أفضل المعاني والمعلومات الممكن استخالصها.  .3

التفكير مفهوم نسبى فال يعقل لفرد ما أن يصل إلى درجة الكمال في التفكير أو أن يحقق ويمارس  .7

 كير. جميع أنواع التف

، والموقف أو  ر(التفكييتشكل التفكير من تداخل عناصر البيئة التي يجرى فيها التفكير )فترة  .2

 الخبرة .

يحدث التفكير بأشكال وأنماط مختلفة ) لفظية ، رمزية ، كمية ، منطقية ، مكانية ، شكلية ( ،  .6

 لكل منها خصوصية .
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I-4-التفكير في العقلية العمليات: 

 التي العقلية العمليات ، فهي تتألف من مجموعة منمعقدة عقلية عملية اإلنساني التفكير عمليةباعتبار 

 فيما يلي:  ( 1006)حبيب، وقد لخصهاالتفكير،  نشاط بها يتم

 .والعالقات والظواهر األشياء بين واالختالف الشبه أوجه على الوقوف وهي :المقارنة 1-

 تحت مفاهيم مشتركة معالم من يميزها ما أساس على الظواهر أو األشياء تجميع وهي :التصنيف 2-

 .عامة

 لما معين وفقا نظام في الظواهر أو األشياء فئات تنسيق أو ترتيب بها يتم التي العملية وهي :التنظيم 3-

 أعمق، المتبادلة بصورة العالقات فهم من يمكن التنظيم وهذا. متناولة عالقات من الفئات هذه بين يوجد

 .أدق بطريقة المعارف هذه استخدام ومن

 .عامة أساسية معالم أو خصائص من الموضوع يميز ما أساس على الفكر إعمال ويعني :التجريد 4-

 االنتقال مرة وهي الظاهرة أو يءللش العام المبدأ أو العامة الخاصية استخالص على ويقوم :التعميم 5

 .الحسي الواقع إلى والتعميم التجريد من أخرى

 .الجزئية إلى مكوناتها مركبة كلية ظاهرة فك بها يتم التي العقلية العملية وهي :التحليل 6-

 توحيد الظاهرة إعادة بها يتم التي العقلية العملية بها ويقصد التحليل، عملية عكس وهو :التركيب 7-

 مفهوم على من الحصول التركيب عملية وتمكننا. التحليل عملية في تحددت التي عناصرها من المركبة

 .مترابطة أجزاء من تتألف أنها حيث من الظاهرة عن كلي

وهو نوعان:  أخرى، أحكام صحة من معين حكم صحة استنتاج على العقلي االستدالل يقوم :االستدالل 8-

 .واالستقراء االستنباط

 

I-5- التفكير تصنيفات:  

( الذي  4113مختلفة للتفكير ، نذكر منها تصنيف )سعادة،تشير العديد من المراجع  إلى تصنيفات 

 اآلتي: في يتمثالن الذهنية العلمية لهذه رئيسين مستويين حدد

 تتطلب ممارسة والتي المعقدة غير الذهنية أو العقلية األنشطة عن عبارة وهو  :األساسي التفكير .1

 .المعرفي للمجال بلوم تصنيف من الدنيا الثالثة المستويات تنفيذ أو

التفكير  مهارات تضم والتي المعقدة العقلية العلميات من مجموعة في يتمثل  :المركب التفكير .4

 المعرفي.  فوق والتفكير القرارات صنع وعملية المشكالت وحل اإلبداعي والتفكير الناقد

 

 

 



 الفصل الثالث: أنماط التفكير وأدوات قياسه

24 

 

 إلى : ( فيصنف التفكير33-31: 4111أما  )سهيل،

 معناها، فهم محاولة للمثيرات دون الخارجي بالمظهر الخاص التفكير وهو :الملموس  التفكير .1

 بذل إلى تحتاج ال العادي، وهي اليوم خالل نسمعها أو نراها أشياء ملموسة حول يدور أي

 المصابين البالغين وبعض األشخاص األطفال التفكير من النوع بهذا التفكير، ويتميز في مجهود

 المخ. في

 أو نسمعها أو رؤيتها ال نستطيع التي المحسوسة غير األشياء في التفكير وهو :المجرد التفكير .4

 .البالغون األسوياء األفراد من التفكير النوع بهذا ويتميز مجردة، مفاهيم يدور حول أي نزنها،

 نعيش الذي في عالمنا الفعلي الوجود ذات األشياء في التفكير وهو :العلمي الموضوعي التفكير .3

 :هي متتالية أساسية ركائز ثالث على من التفكير النوع هذا ويعتمد فيه،

 .والكل الجزء األجزاء وبين بين العالقات إدراك أي الفهم: -

 .جديدة عالقات إلى الوصول أي : التنبؤ -

 المراد الجديدة العالقة إلحداث الظروف المحيطة في التحكم على القدرة أي : التحكم -

 .تحقيقها

 خيال في تدور وإنما وجود، ليس لها التي األشياء حول يدور الذي التفكير : وهوالذاتي التفكير .7

 نتيجته وتكون إيجابياً، هذا التفكير يكون وقد شخصياً، بذاته وتتعلق الشخص المفكر وأوهام

 .األمراض النفسية ونتيجته سلبياً  يكون وقد بطريقة عشوائية، االبتكار

 الفرد لدى لما واالختبار والفرز واالختيار التحليل على يعتمد الذي التفكير وهو الناقد: التفكير .2

 .والخطأ السليمة األفكار بين التمييز معلومات بهدف من

 لما التنظيم والتصنيف على القدرة على يعتمد الذي التفكير وهو :التعميم على القائم التفكير .6

 عن حيث الشكل والمضمون من مفاهيم وتكوين أشياء، أو من مكونات الخارجي العالم يحتويه

 .المكونات هذه

 األشياء بين الفروق الجوهرية إظهار على يعتمد الذي التفكير وهو :التمييز على القائم التفكير .4

 .منها معين نوع تنتمي إلى التي المكونات أو

 واضح هو ما وراء فيما فهو التفكير األنواع، أهم من التفكير من النوع وهذا :االبتكاري التفكير .2

 التي البيئة أو المفكر الفرد الذي لدى المعرفي اإلطار عن تخرج وأفكار عنه حلول ينتج والذي

  .أوجده عمن في وجوده ينفصل ناتج وجود إلى تؤدي التي هو العملية أو فيها، يعيش
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I-2- التفكير نماذج و نظريات أنماط:  

إلى الطرق واألسبباليب المفضببلة للفرد في توظيف قدراتهم ،   Thinking Stylesتشببير أنماط التفكير 

واكتساب معارفهم ، وتنظيم أفكارهم والتعبير عنها بما يتالءم مع المهام  والمواقف التي تعترض الفرد، 

فأسبلوب التفكير المتبع عند التعامل مع المواقف االجتماعية في الجوانب الحيايتة قد يختلف عن أسببلوب 

حل المسبببائل العلمية مما يعنى أن الفرد قد يسبببتخدم عدة أسببباليب في التفكير وقد تتغير هذه التفكير عند 

 . (Sternberg , 1992 : 68)األساليب مع الزمن 

 خالل من تطويره يتم متعلم التفكير نمط أن حيث فيها، مختلف قضية األفراد عند التفكير أنماط

 عندما عليها يستند محفوظة اشتراطاته تصبح بحيث المحلية البيئة في الفرد يواجهها التي االشتراطات

 من أجل تعلمه تم ما هو التفكير نمط أن فيرى سكينر أما.بافلوف   اتجاه يمثل وهذا المثيرات هذه يواجه

 البيئة في التحكم أجل من الفرد به يسيطر أسلوب هو التفكير نمط نإف لذلك المحيطة البيئة على السيطرة

 استجابته خالل من الفرد يكتسبه متعلم التفكير نمط أن القول يمكن إذن به، محيطة أخرى عناصر أي أو

 وجهة من ذلك الفرد لدى تفكيريا نمطا تشكل المتكررة المعززة واالستجابات يواجهها التي للمثيرات

 تسريعه يمكن وال بيئية بعوامل محكوم بأنه التفكير نمط إلى تنظر حيث المعرفية موقف أما.سلوكية نظر

 يكون لذلك بها تمر التي النمائية المرحلة في الفرد لدى التفكير نمط تحدد التي هي النهائية المرحلة وإما

 (. 4111مجردا   )قطامي و قطامي ،  ويكون عمليا ويكون حركيا حسيا الفرد تفكير

( بأنها 1024( أن أنماط التفكير حسب تعريف )هاريسون و برامسون،4114:72وقد ورد في )قشوش،

الفكرية التي يعتاد الفرد على أن يتعامل بها مع المعلومات المتاحة له وصوال  االستراتيجيات"الطرق و 

"الطريقة التي ( أنماط التفكير المفضلة بأنها 4114لحل مشكالته،" و كذلك عرف )فليمنج و بونزيل،

و المعلومات و الخبرات و الطريقة التي يرتب و ينظم بها هذه المعلومات ، ثم  يستقبل بها الفرد المعرفة

فيها هذه المعلومات و يحتفظ بها في مخزونه المعرفي و من ثم  جالطريقة التي يسجل و يرمز و يدم

رف التعبير عنها"، أما )جريجور( فقد ع استرجاع المعلومات و الخبرات بالطريقة التي تمثل طريقته في

ومات طريقة استقباله للمعليزة للفرد تعبر عن طريقة تعلمه وأنماط التفكير بأنها "مجموعة أداءات متم

 الواردة إليه من البيئة المحيطة بهدف التكيف معها ". 

هناك العديد من التصورات النظرية ألنماط و أساليب التفكير، و هي تختلف عن بعضها البعض من حيث 

 نذكر منها: تفكيرهم،عدد وطبيعة هذه األساليب أو الطرق التي يفضلها ويتبعها األفراد في 
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I -2-0  نموذج بايفيوPaivio  (0920) اة لمسم: يقوم التصور الذي وضعه " بايفيو" علي نظريته ا

التي تفترض وجود نظماً لتشفير أو تمثيل وتجهيز  Dual Coding Theoryبنظرية التشفير الثنائي 

المعلومات تعرف باسم نظم التمثيل الرمزية وهي متخصصة في التعامل مع المعلومات سواء كانت 

نظامين فرعيين وجدانية أو سلوكية ، ومن أهم مسلمات هذه النظرية وجود هذه المعلومات إدراكية أو 

مستقلين لتمثيل أو تجهيز المعلومات ، يختص أحدهما بالتعامل مع الموضوعات أو األحداث غير 

اللفظية واآلخر متخصص في التعامل مع اللغة ، ووفقاً لذلك يوجد نوعين من أساليب األفراد في التفكير 

لوبه ابفيو" علي ميل الفرد وأسهما : األسلوب اللفظي واألسلوب غير اللفظي أو التصوري ، ويطلق "ب

 (114-116:  1006المفضل في التفكير مصطلح العادة المعرفية . )خزام ، 

I -2-6  نموذج هاريسون وبرامسونHarison & Bramson  (1024 الذي يقترح وجود خمسة :)

ف، ت ومواقأسـاليب يفضلها أو يتعامل بها األفراد مع المعلومات المتاحة حيال ما يواجهونه من مشكال

منهما  األيمن ( فلكلويُبني هذا التصنيف على أساس السيطرة النصفية للمخ ) النمط األيسر والنمط 

غير منطقي (  –نمطاً مختلفاً عن اآلخر في معالجة وتجهيز المعلومات حسب نوع األداء ) منطقي 

-12:  1002حبيب ، تصوري ( وينتج عن ذلك خمسة أساليب تفكير أسـاسية هي: ) –ومحتواه )لفظي 

42  ،1006:124-142)   

: ويتصف األفراد الذين يفضلون هذا األسلوب من أساليب Synthesitic Styleاألسلوب التركيبي  -

تركيب  ىن ، والقدرة علوالتفكير بالتواصل لبناء أفكار جديدة وأصيلة مختلفة تماماً عما يفعله اآلخر

األفكار المختلفة ، والتطلع لوجهات النظر التي تتيح حلوال أفضل ، والربط بين وجهات النظر التي 

االبتكارية وامتالك المهارات التي توصل لذلك ، وال يهتم الفرد  تبدو متعارضة ، وإتقان الوضوح و

لة ما، لي أفضل الحلول لمشكالتركيبي بعمليات المقارنة واالتفاق الجماعي في الرأي ، أو الموافقة ع

ويعتبر التأمل هو العملية العقلية المفضلة لدي الفرد التركيبي كما يتصف بالتحدي والمغامرة والنظرة 

 .الرئيسية لديه االستراتيجيةالتكاملية للمواقف واألحداث ، وتعتبر الجدلية هي 

ر بتكوين وجهات نظر مختلفة :ويتصببببف الفرد المثالي التفكي Idealistic Styleاألسببببلوب المثالي  -

 التوجه المسببتقبلي والتفكير في األهداف واالهتمام باحتياجات الفرد ، وما ىتجاه األشببياء ، والميل إل

ما هو مفيد للناس والمجتمع ، وتمثل القيم االجتماعية  ىهو مفيبد ببالنسبببببببة له ، وتركيز االهتمام عل

ألفكار والمشببببباعر واالنفعاالت والعواطف ، كما ما يمكن لمراعاة ا ىمحور اهتمامه ، ويبذل أقصببببب

يتصببف بتكوين عالقات مفتوحة واالنبسبباط واالسببتمتاع بالمناقشببات مع اآلخرين ويميل للثقة بهم ، 

 السببتراتيجيةاويعتبر التفتح والتقبل هو العملية العقلية المفضببلة لديه ، كما يعتبر التفكير التمثيلي هو 

 الي. الرئيسية المميزة للفرد المث
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: ويتصببببف الفرد ذو التفكير العملي بحرية التجريب وتناول Pragmatic Styleاألسببببلوب العملي  -

المشبكالت بشبكل تدريجي والبحث عن الحل السريع والقابلية للتوافق واالهتمام بالجوانب اإلجرائية 

عملي للفرد الاألسببباسبببية  االسبببتراتيجية في العمل ، والتفوق في إيجاد طرق جديدة لعمل األشبببياء ، و

 هي المدخل التوافقي . 

:ويتصببببببف الفرد ذو التفكير التحليلي ببالتخطيط والعقالنية  Analytic Styleاألسببببببلوب التحليلي  -

والتنظير والدقة واالسبببببتنتاج والمثابرة وجمع المعلومات مع عدم تكوين نظرة شبببببمولية ، ومواجهة 

عببدم المرونببة والقببابليببة للتنبؤ ، المشببببببكالت بحرص وطرق منهجيببة واالهتمببام بببالتفبباصببببببيببل ، و

الرئيسية للفرد التحليلي هي البحث عن أفضل الطرق ، والعملية العقلية المفضلة لديه  واالستراتيجية

 هي النصح واإلرشاد.

 المالحظة ىويتصببف الفرد ذو التفكير الواقعي باالعتماد عل : Realistic Styleاألسببلوب الواقعي  -

لرئيسببببية ا االسببببتراتيجيةئج الملموسببببة ، ويعتبر االكتشبببباف التجريبي هو والتجريب واالهتمام بالنتا

أسبببببلوب التفكير الواقعي مع ذوي أسبببببلوب التفكير العملي من حيث  والمفضبببببلة لديه ، ويتشبببببابه ذو

 المستخدمة . واالستراتيجيةمحاولة الفهم الجيد لألشياء بينما يتخلفان من حيث الفروض 

I -2- 3  ( نموذج فاركVark ( من  إعداد فليمينج ) Fleming Bonwell)  يتكون هذا النموذج :

ائط الحسية اإلدراكية التي يميل سمن أربعة أنماط تفكير مفضلة لدى األفراد ، و هو يركز على الو

ات ة تمثيل الدماغ للخبرة التي يواجهها و أساليب استقبال المنبهيفيالفرد إلى استخدامها و التركيز على ك

ذج )فارك( إلى أربع فئات كما يلي وتعمالها، و يتم تصنيف األفراد وفق نمبهدف اس

 (:4114:70)قشوش،

بصرية، رة الــط على اإلدراك البصري و الذاكــراد في هذا النمــيعتمد األف :نمط التفكير البصري  -

ورية الصو يتصفون بترجمة ما يرونه بشكل مناسب و لديهم القدرة على إدراك عالقات الخبرات 

 بعضها ببعض.

معية ـرة الســراد في هذا النمط على اإلدراك السمعي و الذاكــــتمد األفــي: يعــر السمعــنمط التفكي -

رات تجهيز الخباع وـــالية على االستمــــدرة عــــم قـــو يتصفون بفهم الخبرات المسموعة و لديه

 و المعلومات السمعية.

لمكتوبة اط على إدراك المعاني المقروءة  ويعتمد األفراد في هذا النم الكتابي :نمط التفكير القرائي/ -

 و هم يدركون أفضل الخبرات التي يقرؤونها أو يكتبونها و لديهم رغبة في تدوين الخبرات.
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: يعتمد األفراد في هذا النمط على اإلدراك اللمسي و يتعلم من خالل  نمط التفكير العملي/الحركي  -

عالجة مديهم مهارة في استقبال و تجهيز ويدوي و يفضل النماذج و المواقف الحقيقية و لالعمل ال

 الخبرات العملية

I -2-4 نموذج ستيرنبرج Sternberg (1001 الذي وضع ثالثة عشر أسلوباً للتفكير يتصف كل )

 منها بعدد من الصفات أو الخصائص وهي تندرج تحت الفئات الخمس التالية : 

 : ويشمل أساليب التفكير ) الملكي ، الهرمي ، الفوضوي ، األقلى (  Formالشكل -

 : وتشمل أساليب التفكير ) التشريعي ، التنفيذي ، الحكمي ( Functionالوظيفة -

 : ويشمل أساليب التفكير ) العالمي ، المحلي (  Levelالمستوى  -

 : وتشمل أساليب التفكير )المتحرر ، المحافظ (   Leaningالنزعة -

 : ويشمل أساليب التفكير ) الخارجي ، الداخلي ( Scopeلمجال ا -

 الخمسة.ويضيف ستيرنبرج أننا نميل عادة نحو أسلوب واحد فقط داخل كل فئة من الفئات 

(Sternberg , 1992). 

I -2-5 نموذج هيرمان  Hermann ألنماط تفضيالت و التفكير، ألنماط مجازيا تفسيرا الذي يعتبر 

 النحو على للتفكير أنماط أو أساليب أربعة للدماغ الكلي النموذج ويعرض ، اإلنسانلدى  المعرفة

 :التالي

 :هما قسمين إلى الجانب هذا األيسر   ويقسم الجانب في التفكير عمليات نموذج

 الدماغ  من العلوي األيسر الجزء(Upper Left Brain ) بالرمز له ويرمز  (A). 

 الدماغ  من السفلي األيسر الجزء(Lower Left Brain ) بالرمز له ويرمز (B). 

 :هما قسمين إلى الجانب هذا األيمن ويقسم الجانب في التفكير عمليات نموذج

 الدماغ  من العلوي األيمن الجزء(Upper Right Brain ) بالرمز له ويرمز (D). 

 الدماغ  من السفلي األيمن الجزء(Lower Right Brain ) بالرمز له ويرمز (C). 

 

 .سيتم تناول هذا النموذج بقدر من التفصيل في فصل الهيمنة الدماغية
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 :أدوات قياس أنماط التفكير ثانيا :

II -0 :أدوات قياس أنماط التفكير حسب التقسيم الثنائي للدماغ 

 الدماغية: السيطرة لقياس  Torrenceاختبار تورنس  -*

 A( )Your Style ofالشكل ) وتفكيرك تعلمك باسم أسلوب المعروف وزمالئه تورانس مقياس

Learning & Thinking  form Aالمقياس بتعريب قام وزمالئه و  تورانس إعداد من (  ، وهو 

 .1986األردنية األستاذ قطامي في سنة  للبيئة وتطويره

 أسلوب ىإل تشير عبارات، واحدة وهي بدائل ثالثة فقرة لكل ،  فقرة  ( 36 ) من المقياس هذا يتألف

 أسلوب إلى تشير وأخرى التصحيح، دليل في (R)بالحرف لها ويرمز األيمن، النصف وظائف من مشتق

 من مشتق أسلوب إلى تشير ثالثة ، وعبارة (L)بالحرف لها األيسر، ويرمز النصف وظائف من مشتق

    (I).بالحرف له ويرمز النصفين ، كال وظائف

 التعلم أساليب أسلوب من كل على درجة للمفحوص، درجات ثالث تُستَخرج المقياس هذا تطبيق وعند

 الدرجة خالل من الفرد المفضل أسلوب على الحكم يتم و .)المتكامل  األيمن، األيسر، (والتفكير 

 .درجة ( 20 ) معياري وانحراف درجة، 100) مقداره ) بمتوسط فأكثر، ( 120 ) المعدلة المعيارية

 (422:  4110)طالفحه  و الزغلول،  

 

 (: Hemispheres Dominance Inventory Testللدماغ ) الكرويين النصفين سيطرة اختبار-*

للدماغ  الكرويين النصفين فقد تم تصميم اختبار سيطرة ، السائدة الدماغية السيطرة نمط عن للكشف

(Hemispheres Dominance Inventory Test  و هو موجود على شبكة األنترنيت على الرابط )

 هذا خالل من يمكن (   إذ http://www.web-us.com/brain/braindominance.htmlالتالي )

السائدة لدى الفرد من حيث كونها يمنى أو يسرى أم متوازية،  الدماغية السيطرة نمط تحديد االختبار

من بديلين ، حيث قسم االختبار إلى مجموعتين متساويتين ، فقرة من نوع االختيار  12تألفت األداة من 

 المجموعة األولى تقيس السيادة الدماغية اليسرى و الثانية تقيس السيادة الدماغية اليمنى.

ة يتم إدخال استجابات المفحوصين على صحيف إليه حيثإلكترونيا في الموقع المشار  يصحح االختبار

االختبار الموجودة في الموقع و من ثم وصف استجابة المفحوص من حيث كونها يمنى أم يسرى أم 

 (13:   4114متوازية.  )نوفل، 
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و الدكتور  عفانة المترجم من طرف األستاذ الدكتور عـزو للدماغ الكرويين النصفين سيطرة مقياس -*

 يش:يوسف الج

 على ب وينبغي ، أ فقرتين من مفردة كل وتتكون ، مفردة وعشرين واحد على المقياس هذا اشتمل حيث

 تأخذ إما مفردة كل والفقرة في ، المفردة في الموجودتين الفقرتين من واحدة فقرة فقط يختار أن المجيب

 مثال األيمن بالجانب تختص الفقرات التي جميع تكن لم بحيث معين ترتيب حسب صفر أو واحد درجة

 على اإلجابة بعد والصدفة، التحذير لتجنب عامل وذلك ، األيمن للجانب بالنسبة وكذلك )أ (رقم فقرة

 فان ( 13 – 1):الدرجات مدى كان فإذا ن،وعليها المفحوص يحصل التي الدرجات حساب يتم الفقرات

 األيمن الجانب ( فان 41- 17) من الدرجات مدى كان إذا المسيطر،أما هو الدماغ من األيسر الجانب

 )127-124: 4112عفانة و الجيش ،  (  المسيطر. هو الدماغ من

 :4112التفكير الذي أعد ه األستاذ الدليمي في  أنماط اختبار -*

 منها ، فقرة  27  من و األيسر حيث يتكون األيمن الدماغ بنصفي المرتبطة التفكير أنماط لقياس يستخدم

 نمط التفكير تقيس أي باتجاهين مشتركة فقرة 14  عن فضال الدماغ نصفي من كل في فقرة منفصلة 41

 أداء خالل األيسر من أو األيمن النصف نحو الفقرة اتجاه عن الكشف ويتم . مًعا الدماغ نصفي في

 )137-133: 4111يحيى قاسم ،  (. الفقرة على واستجابته المفحوص

 

II -6 :أدوات قياس أنماط التفكير حسب التقسيم الرباعي للدماغ 

 Herrmann Brain Dominance Instrumentالدماغية  للسيطرة هيرمان مقياس -*  

(HBDI): 

 مقياس عن نشر علمي مقال 100 من وأكثر .الغرب في دكتوراه أطروحة 60 هيرمان مقياس  تناولت

 المقياس هذا يستخدم كما . تكساس وجامعة األميركي، والجيش العالمية، الشركات كما تستعمله . هيرمان

حكم  إصدار يتضمن ال هيرمان فمقياس و آسيا، الالتينية أوروبا وأميركا في الدول من وعدد أميركا في

 السيطرة تقييم في التفكير، ويساعد يقيس طريقة بل العقلية والقدرات الذكاء يقيس ال فهو الشخص، على

 ثمرة وهو .على سلوكه وبالتالي تفكيره طريقة على التعرف بواسطته يمكن اإلنسان والذي عند الدماغية

 .(176: 4114عاما )نوفل و أبو عواد ،  15 استغرقت لبحوث

مقياسا لتحديد أنماط التفكير السائدة لدى األفراد، وهي أداة السيادة الدماغية 1988 أعّد هيرمان عام 

 في المقياس . و قد تألف Herrmann Brain Dominance Instrument  (HBDI)لهيرمان

 يلي: كما تجمعات في موزعة فقرة 120 من األصلية صورته
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 .الجامعي والمستوى والجنس التخصص وموضوع االسم تشمل : شخصية معلومات 1-

 .واستخداماتها الكتابة حالة في اليد وضعية حول اثنتين فقرتين من ويتكون : اليد وضع 2-

 الموضوعات إجادة درجة حول مختلفة فقرات ثالث من القسم هذا ويتكون :مدرسية موضوعات 3-

 .الدراسية

 أو الفرد يفضله الذي العمل طبيعة تبين عناصر تضم فقرة عشرة ست من ويتكون : العمل عناصر 4-

 .يمارسه الذي

 تصفه بحيث منها ثمان اختيار المفحوص من يطلب فقرة وعشرين خمساً  ويضم :مفتاحية أوصاف 5-

 .غيرها من أفضل بشكل

 منها ستاً  اختيار المفحوص من يطلب مختلفة هوايات تمثل فقرة وعشرين ثالثاً  ويضم :الهوايات 6-

 لها    ممارسته درجة حسب

 .حاالتها أعلى في الفرد دافعية فيه تكون الذي الوقت تتناول واحدة فقرة من ويتكون :الدافعية مستوى-4

 حيث من المواصالت بدوخة اإلصابة درجة تتناوالن اثنتين فقرتين من ويتكون : المواصالت دوخة 8-

 .تكرارها

 من يطلب مختلفتين صفتين تعرض فقرة وكل فقرة، وعشرين أربعاً  ويضم : الصفات أزواج 9-

 .إحداهما اختيار المفحوص

 متصل على موقعه تحديد المفحوص من فيها يطلب واحدة فقرة من ويتألف : انبساطي / انطوائي 10-

 .االنبساطية إلى االنطوائية بين ما يمتد

 تدريجات خمسة يليها عبارة شكل على منها كل فقرة عشرين من القسم هذا ويتألف : سؤاال عشرون 11-

 .بشدة موافق وغير موافق، وغير ومحايد، وموافق، بشدة، موافق :هي ليكرت، مقياس حسب

 .(176:   4114أبو عواد،  )نوفل و

وبتقويم الشخص بأداة هيرمان فإنه يحصل على عالمة لكل ربع، وال تتأثر عالمة الربع الواحد بما 

يحصل عليه الشخص من األرباع األخرى منفردة أو مجتمعة، وهذا يعني أن الشخص يظهر قدرات 

) نوافلة ،  يظهر قدرات ألي ربع . مستقلة لكل ربع أو لمجموعة من األرباع أو لربع واحد، أو أنه ال

4112   :10)    

 تفسر نتائج المقياس كالتالي:  
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  .في المقياس األصليفوق فما  64تفضيل أساسي:  -1

 . 66و   37تفضيل ثانوي: ما بين    -4

 . 37تفضيل ثالثي أو عدم التفضيل: أقل من  -3

 من أصال والمطورة She) 4113)  شي مقياس من المعدلة  4112التي أعدها سنة  نوافلة استبانة -*

  : األردنية البيئة في الطلبة لدى التعلّم المفضلة أنماط لقياس  (HBDI)الدماغية للسيادة هيرمان أداة

بالتساوي حيث يعبر كل ربع على  الدماغ األربعة أرباع على موزعة فقرة 60 من النهائي بشكلها تكونت

 سهال يراه الذي التعلّم نشاط باختيار االستبانة هذه عن يجيبأنشطة الدماغ المفضلة لدى الطالب حيث 

 عدد بقسمة ربع لكل النسبة وحساب فرد، لكل االستجابات لكل الكلي المجموع حساب ويتم به، ويستمتع

 تجميع ثم األرباع، جميع في اختارها التي الفقرات مجموع على الربع هذا في اختارها التي الفقرات

 تساوى وإذا نسبة، أعلى على فيه يحصلون الذي الربع باالعتماد على تعلّمية أنماط أربعة في الطلبة

 .النمط ثالثي الطالب يكون بالنسبة أرباع ثالثة تساوى وإذا بنمطين، الطالب يكون المئوية ربعان بالنسبة

 (362-364:   4111)رواشدة، نوافلة و العمري، 

( إلى أنشطة التعلّم التي 1،2،14،16،10،44،42،40،34،37،34،71،73،26،22وتشير الفقرات )

)الجزء األيسر العلوي(، وتعبر عن خصائص التعلّم في هذا الجزء.  Aيمكن أن يفضلها طلبة ربع الدماغ 

 ( إلى أنشطة التعلّم التي 3،6،0،17،41،44،32،30،77،76،72،21،21،27،24وتشير الفقرات )

)الجزء األيسر السفلي(، وتعبر عن خصائص التعلّم في هذا الجزء.  Bيمكن أن يفضلها طلبة ربع الدماغ 

التي أنشطة التعلّم  ( إلى4،2،11،13،12،43،42،46،31،33،32،71،70،23،61وتشير الفقرات )

ي هذا الجزء. )الجزء األيمن السفلي(، وتعبر عن خصائص التعلّم ف Cأن يفضلها طلبة ربع الدماغ  يمكن

( إلى أنشطة التعلّم التي  7،4،11،12،14،41،47،31،36،74،72،74،24،22،20 الفقرات )وتشير 

 )الجزء األيمن العلوي(، وتعبر عن خصائص التعلّم في هذا الجزء. Dيمكن أن يفضلها طلبة ربع الدماغ 

 على للبيئة األردنية ( 2008 ) النوافلة كيفها التي التعلم أنماط استبانة وثباتها ، فإن األداة لصدق ةبالنسب

 تدريس هيئة أعضاء من وحكمت وتدقيقها، بالترجمة  صدقت قد  (She,2003) شي استبانة أساس

 وكانت بالتساوي، الدماغ األربعة أرباع على موزعة فقرة 60 من النهائي بشكلها جامعيين، فتكونت

 D – Cالدماغ  ألرباع 1.44 -1.46 – 1.40 – 1.42 كرونباخللفا أ) الداخلي االتساق ثبات معامالت

– B – A 1.46 – 1.40االستقرار  ثبات معامل) وإعادته باالختبار الثبات على التوالي ، ومعامالت- 

 . مقبول عن ثبات  القيم هذه حيث تعبر ذاته، وبالترتيب 1.42 1.21
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  :الهيمنة الدماغية حسب نظرية هيرماناالختبار الذي طوره األستاذ الدكتور عدنان قطب لقياس  -*

 تدرجات خمسة تليها عبارة شكل على منها فقرة لكل نمط ،  كل 14فقرة بواقع  46يتكون االختبار من  

يكاد ال  ،ينطبق علي لحد ما ينطبق علي بقوة ، ينطبق علي تماما، :هي ليكرت الخماسي، مقياس حسب

 .هذا ال ينطبق علي أبدا ينطبق علي،

 بالنسبة للخانة " ينطبق علي تماما" 7تعطى الدرجة  -بالنسبة للتصحيح:

 بقوة " يبالنسبة للخانة " ينطبق عل 3تعطى الدرجة  -                     

 بالنسبة للخانة " ينطبق علي لحد ما " 4تعطى الدرجة  -                     

 لخانة " يكاد ال ينطبق علي "بالنسبة ل 1تعطى الدرجة  -                     

 بالنسبة للخانة " هذا ال ينطبق علي أبدا " 1تعطى الدرجة  -                     

، ةعن نمط من أنماط التفكير األربعو في األخير يتم جمع النقاط الخاصة بكل حرف حيث كل حرف يعبر 

 ثم وضعها في جدول و تمثيلها في مخطط اللقطة .

 

االختبار الذي طوره األستاذ المدرب صالح صالح معمار لقياس الهيمنة الدماغية حسب نظرية  -*

 :هيرمان 

تتم اإلجابة عنها بنعم  عبارة شكل على منها فقرة لكل نمط، كل 17فقرة بمعدل  26يتكون االختبار من  

 أو ال.

 بالنسبة للخانة " نعم" 1تعطى الدرجة  -بالنسبة للتصحيح:

 بالنسبة للخانة " ال" 1تعطى الدرجة  -                      

و في األخير يتم جمع النقاط الخاصة بكل حرف حيث كل حرف يعبر عن نمط من أنماط التفكير 

 األربعة ، ثم وضعها في جدول و تمثيلها في مخطط اللقطة .

.56.51.50.46.38.37.29.26.22.17.13.9.3.1 :(A) البعد األول -  

.53.47.44.42.39.35.34.27.23.20.18.15.10.6 :(B) البعد الثاني -  

.55.52.49.43.32.30.28.24.21.19.11.7.4.2 :(C) البعد الثالث -  

.54.48.45.41.40.36.33.31.25.16.14.12.8.5 :(D) البعد الرابع -  
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ماعية بجامعة للسلوكات النفسية و االجتاالختبار الذي تم بنائه بمخبر تحليل المعطيات الكمية و الكيفية  -*

  :مستغانم، لقياس الهيمنة الدماغية لدى الطلبة الجامعيين حسب نظرية هيرمان

يتكون االختبار من قسمين، القسم األول خاص بالبيانات العامة للطالب : الجنس، السن ، التخصص. أما 

 شكل على منها فقرة لكل نمط ،  كل 13فقرة بمعدل  23القسم الثاني خاص بالفقرات حيث يتكون  من 

 أبدا.دائما ، غالبا، أحيانا ، نادرا و :هي ليكرت الخماسي، مقياس حسب تدرجات خمسة تليها عبارة

 و السؤال األخير عبارة عن اختيار من متعدد. 

 بالنسبة للخانة " دائما" 7تعطى الدرجة  -بالنسبة للتصحيح:

 بالنسبة للخانة " غالبا " 3تعطى الدرجة  -                     

 بالنسبة للخانة " أحيانا " 4تعطى الدرجة  -                     

 بالنسبة للخانة " نادرا " 1تعطى الدرجة  -                     

 بالنسبة للخانة " أبدا " 1تعطى الدرجة  -                     

 بالنسبة للنمط الذي تعبر عنه الخانة المؤشر عليها. 4سبة للسؤال األخير تعطى الدرجة أما بالن

 ألربعة،او في األخير يتم جمع النقاط الخاصة بكل حرف حيث كل حرف يعبر عن نمط من أنماط التفكير 

 اللقطة.ثم وضعها في جدول و تمثيلها في مخطط 

 

II -3 :أدوات أخرى لقياس أنماط التفكير 

 ألنماط (    & Harrison  Parlette &  Bramsonو ) هاريسون مقياس برامسون و بارليت و -*

 :التفكير

حبيب بترجمة  مجدي و قام األستاذ 1021هاريسون في عام  برامسون و بارليت ووضع هذا المقياس 

 المقياس يكشف حيث التفكير أنماط العربية، لقياسالعربية و تقنينها على البيئة المصرية و  إلى األداة

 :هي األنماط وهذه نموهم مراحل خالل تعملها األفراد التي المعرفية األنماط من مختلفة فئات خمسة عن

 .الواقعي والتفكير التحليلي، العلمي، والتفكير التفكير المثالي، التفكير التركيبي، التفكير

أي أن نصف  التفكير،نمطا واحدا من أنماط  ونمن األفراد يستخدم %21يشير واضعو االختبار أن 

من األفراد يستخدمون نمطين  %32، و أن االستراتيجياتاألفراد تقريبا يفكرون بطريقة واحدة ثابتة من 

حدد أسلوبه يأو أكثر يحدد سلوكه بصفة عامة و واحدة أو اثنتين الستراتيجيةمن التفكير ، و اختيار الفرد 

 اصة.في تناول المشكالت بصفة خ

 من والمطلوب ، موقف عبارة، بواقع خمس عبارات لكل 01موقفا و  18  من المقياس هذا ويتكون

 يسار المربع في يكتب بأنه عليه، انطباقها درجة خالل تحديد من الخمس اإلجابات ترتيب المفحوص

 السلوك تمثل (5 ) أن اعتبار على (، 2،7،3،4،1)  عليه الذي ينطبق العقلي الترتيب الخمس اإلجابات
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 الفرد عليها تحصل التي الدرجات خالل ومن انطباقا. األقل السلوك تمثل (1) و عليه، انطباقا األكثر

فرد، ولقد صمم االختبار على فلسفة بالعن بروفايل التفكير الخاص  يمكن الكشف الخمسة األنماط في

لى األساليب الخمسة تمثل مقدارا ثابتا مؤداها أن مجموع الدرجات الخام الذي يتحصل عليه المفحوص ع

 (.126: 1002)حبيب،      .( درجة441هو )

تشير تعليمات االختبار إلى أن هذا االختبار ليس به إجابات صحيحة و أخرى خاطئة، و إنما هو أداة 

دقة عن بتساعد الفرد في التعرف على أساليبه المفضلة في التفكير، و يعتمد االختبار على إجابة الفرد 

الطريقة التي يسلكها فعال، و ليس عن الطريقة الواجب أو المفروض عليه أن يسلكها. أما بالنسبة لطريقة 

التصحيح فهي تعتمد على جمع الدرجات لكل بعد على حدة، ثم جمع درجات هذه األبعاد للحصول على 

 درجة الفرد على أسلوب التفكير.

 Sternberg & Wagner (1001:)اجنر أساليب التفكير لستيرنبرج وو قائمة-*

( مفردة بمعدل خمس 62وتقيس ثالثة عشر أسلوباً من أساليب التفكير ، وتتكون القائمة من )

من نوع التقرير الذاتي يسأل األفراد عن طرق تفكيرهم  يمفردات لكل أسلوب من أساليب التفكير ، وه

جامعة أو المنزل أو العمل في ضوء مقياس سباعي التي يستخدمونها في أداء األشياء داخل المدرسة أو ال

االستجابة ) ال تنطبق إطالقاً ، ال تنطبق بدرجة كبيرة ، ال تنطبق بدرجة صغيرة ، ال أعرف ، تنطبق 

( 4،  6 ،2،  7،  3،  4، 1جات ) بدرجة صغيرة ، تنطبق بدرجة كبيرة ، تنطبق تماماً ( ، وتعطى الدر

نما يتم التعامل مع درجة كل مقياس فرعى )كل أسلوب تفكير ( على حدة، وليست للقائمة درجة كلية ، إ

 حيث تتوزع العبارات على أساليب التفكير كالتالي:

 23،  71،  44،  17، 1وب التشريعي: لاألس. 

 27،  71،  42،  12،  4: التنفيديوب لاألس. 

 22،  74،  40،  16،  3 :الحكمي وبلاألس. 

 26،  73،  31 ، 14، 7: العالميوب لاألس. 

 24،  77،  31،  12،  2: المحلى وبلاألس . 

 22،  72،  34،  10،  6 :المتحرر وبلاألس . 

 20،  76،  33،  41،  4: المحافظ وبلاألس . 

 61،  74،  37،  41،  2: الهرمي وبلاألس . 

 61،  72،  32،  44،  0 :الملكي وبلاألس  . 

 64،  70،  36،  43،  11 :األقلي وبلاألس  . 

 63،  21،  34،  47،  11: الفوضوي وبلاألس . 
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 67،  21،  32،  42،  14: الداخلي وبلاألس. 

 62،  24،  30،  46،  13 :الخارجي وبلاألس. 

 خالصة:

 العلماء نظر وجهات تباينت التفكير موضوعأن نستخلص من خالل ما عرض في هذا الفصل 

كما اختلفت آراءهم في تحديد أساليبه وأنماطه، وعليه تعددت  وتصنيفاته، تعريفاته حول والمختصين

عضها عن بعض ختلف بي التيالتصورات النظرية النماذج المفسرة لعملية التفكير بناء على التباين في 

نماذج ، ومن هذه المن حيث عدد وطبيعة األساليب أو الطرق التي يفضلها ويتبعها األفراد في تفكيرهم

لنموذج التي أتى به نيد هيرمان المعبر عنه بنظرية الدماغ الكلي باعتباره من أحدث ركز الباحث على ا

النماذج التي حاولت تصنيف أنماط التفكير. كما حاول الباحث في هذا الفصل عرض أهم المقاييس 

المصممة لقياس أنماط التفكير في ضوء نظرية السيطرة الدماغية ألخذ تصور واضح حول شكل 

المقاييس؛ يساعده في عملية بناء أداة القياس وإعداد تعليماته وفقراته في الجانب التطبيقي ومضمون هذه 

 من هذه الدراسة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :الرابعالفصل 

 السيطرة الدماغية

 تمهيد

 :الجهاز العصبي -أوال 

I-0  مفهوم الجهاز العصبي 

I-6   تقسيم الجهاز العصبي 

I-3   الجهاز العصبي المركزي 

 

 :،بنيته و وظيفته  المخ -ثانيا

II-0 النصفان الكرويان  

II-6  الفصوص الدماغية  

II-3  القشرة المخية  

 

 : الدماغيةالسيطرة  -ثالثا 

III-0 تعريف السيطرة الدماغية 

III-6 االختالف الوظيفي لنصفي الدماغ 

III-3 االختالف التشريحي لنصفي الدماغ 

III-4 معالجة المعلومات أنماط بتفسير الخاصة النظريات 

III-5  النماذج المفسرة للسيطرة الدماغية 

III- 2  نموذج هيرمان السيطرة الدماغية وفق 

III-2 قراءة و تفسير نموذج هيرمان 

III-1 أنماط التعلم في ضوء نظريات السيطرة الدماغية 

 خالصة



 الفصل الرابع: السيطرة الدماغية

62 

 تمهيد :

طور الثالثة بفضل الت وبداية األلفيةشهد مجال علم األعصاب تطورا كبيرا في نهاية القرن العشرين 

ن جسم اإلنسا والمختصين دراسةالطبية المعقدة التي أتاحت للعلماء  واختراع األجهزةالتكنولوجي 

زايد تالنفس الفيزيولوجي وفي تنامي الدراسات في علم  وساهم ذلك، وأدق تفصيلبصورة أكثر عمق 

 االهتمام بدراسة العالقة بين السلوك اإلنساني و الجهاز العصبي و بالخصوص الدماغ و مكوناته.

الظاهر يقوم أساسا نتيجة جملة من النشاطات تحدث على مستوى مجموعة من  إن السلوك اإلنساني

األعضاء داخل جسم اإلنسان، و تعد الحواس وسيطا بين العالم الخارجي و هذه األعضاء الداخلية، أهمها 

الجهاز العصبي ، "فعلم النفس الفيزيولوجي عبارة عن منهج لفهم السلوك ، كما أنه يتضمن مجموعة 

بادئ التي تربط بين وظائف و تنظيمات الجهاز العصبي من ناحية ، و بين السلوك من ناحية من الم

(. فاألكيد أن المعرفة بالوظائف الفيزيولوجية تساعـــد في فهــم 43: 1002أخرى" )العيسوي، 

من  يالظاهـــرة السلوكية و توضيح معنى السلوك اإلنساني المتسم بالتعقيد ، و لفهم السلوك اإلنسان

الناحية الفيزيولوجية أي من ناحية وظائف األعضاء، ال بد من دراسة الجهاز العصبي الذي يشرف على 

جميع الوظائف العضوية في جسم اإلنســـان و معرفــة مكـوناته بصفــة عامة، و الدمــاغ بصفـة خاصة 

 باعتــباره العضو السامي و المسؤول عن نشاط الجسم سلوكا و معرفة.

خالل الجزء األول من هذا الفصـــل سيتــم التطـــرق إلى الجهاز العصبي و التعرف على من  

مكـــوناتــه و وظائفه ، و في الجزء الثاني يتم التركيز على المخ و بنيته، و في الجزء الثالث التطرق 

 لمفهوم السيطرة الدماغية بشيء من التفصيل.
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 الجهاز العصبي : -أوال 

I-0  : مفهوم الجهاز العصبي 

يعتبر  ألنَّه وتعقيدا وأهميةً  تميزاً  الجسم أجهزة أكثر من (Nervous system)العصبي  الجهاز إن

الجسم التي تتصل جميعها بعضها ببعض بواسطته،  أعضاء جميع على ،الموجه و المسيطر القائد الجهاز

 التطرق التفاعل مع العالم الخارجي. وقبل و هو األساس لقدرتنا على االستقبال،االستعاب، التكيف و

 الخلية وهي العضوي الجهاز لهذا األساسية البنية معرفة يجب ووظائفه العصبي الجهاز مكونات إلى

العصبية، تعتبر هذه األخيرة " بمثابة وحدة بناء الجهاز العصبي ، وتختلف الخاليا العصبية في الشكل 

 (.16: 4114)عبد الواحد،  و الحجم حسب الوظائف التي تؤديها "

"أن الجهاز العصبي يتكون من وحدات أولية بسيطة هي النيرون ، ويقصد ( 47: 1002يشير )العيسوي، 

 غيرها بخالفو"  بالنيرون الخلية العصبية التي تتكون بدورها من المحور و الشجيرات و الفروع" ، 

 تعيش فهي ، نُموها إكتمال بعد تتكاثر وال عصبيةال الخلية تنقسم ال الجسم في األخرى الحية الخاليا من

 (. 13: 1026" )حمدان، حياته آخر حتى اإلنسان مع

 رتبطتللخلية العصبية جسم رئيسي و عدد كبير من الفروع توصلها بالخاليا العصبية األخرى حيث " 

 فيه تحدث وإنَّما نسيجي إمتداد له ليس صالات مكان وهي العصبية بالوصلة بينها فيما العصبية الخاليا

" األخرى العصبية  الخاليا من مجموعة أو خلية من المعلومات نقل عن مسؤولة خاصة كيميائية تفاعالت

 (. 73: 1007)محمد كامل، 

المختلفة بتوصيل  "تقوم النيرونات( 47: 1002أما عن آلية عمل الجهاز العصبي ، يقول )العيسوي، 

المؤثرات التي تسقط عليها من العالم الخارجي إلى الجهاز العصبي المركزي، و يطلق على هذه 

النيرونات إسم األعصاب الموردة، أما تلك النيرونات التي تنقل اإلشارات من الجهاز العصبي المركزي 

ل عندما تصاألعصاب المصدرة. وأخرى فتسمى ب إلى أعضاء الجسم أو إلى  الغدد أو إلى خاليا عصبية

 لقد تبين أن هذها ، أي يعرف معناها و مدلولها. وهذه المؤثرات إلى المخ أو النخاع الشوكي فإنه يترجمه

 اإلشارات التي تنتقل من األعصاب إلى المخ و العكس ذات طبيعة كهربية ".
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 الخلية العصبية:  10شكل رقم 

 

I-6  تقسيم الجهاز العصبي : 

إما على ‘ "أن الجهاز العصبي في جسم اإلنسان يمكن أن يقسم إلى أجزاء ( 40: 1002يذكر)العيسوي، 

أساس التكوين العضوي أو البناء أو الناحية التشريحية، كما ينقسم إلى أجزاء أيضا تبعا ألساس آخر غير 

  .األساس العضوي أو التكويني و هو األساس الوظيفي ، أي على أساس الوظائف التي يقوم بها" 

التشريحية شبكة من االتصاالت التي تربط كل أعضاء  الناحية من اإلنسان لدى العصبي جهازيعتبر ال

 :هما رئيسيين قسمين إلى الجسم الداخلية و الخارجية بالدماغ بواسطة األعصاب، و هو ينقسم

 : و يتكون من الدماغ و النخاع الشوكيالمركزي العصبي الجهاز 1-

و يتكون من شبكة من األعصاب التي تمتد بين الجهاز ": المحيطيالطرفي أو  العصبي الجهاز 2-

العصبي المركزي و مختلف أعضاء الجسم، فاألعصاب التي تنقل المعلومات باتجاه الجهاز العصبي 

المركزي تدعى باألعصاب الواردة، أما تلك التي تنقل المعلومات من الجهاز العصبي المركزي إلى 

 (.110: 4117" )عفانة و الخزندار، اب الصادرةأعضاء الجسم فتدعى باألعص
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، ويمكن توضيح أجزاء الجهاز العصبي في المتميزة وأقسامه الخاصة، وظيفته الجهازين هذين من ولكل

 المخطط التالي:

 مكونات الجهاز العصبي : 16شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 : الجهاز العصبي عند اإلنسان13شكل رقم
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I-3   المركزي :الجهاز العصبي 

يوجد الجهاز العصبي المركزي بين عظام واقية تشمل عظام الجمجمة التي تحيط بالمخ و ينقسم إلى 

جزئين رئيسيين هما الدماغ و النخاع الشوكي ، يستقبل كل منهما المعلومات الحسية التي ترسلها الحواس 

عضالت و الغدد في الجهاز المتصلة بالجهاز العصبي المحيطي ، كما يمكن إرسال اإلشارات إلى ال

 (.66: 4116" )أرنوف و تيج، العصبي الطرفي

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :الجهاز العصبي المركزي عند اإلنسان 14كل رقم ش

 
 
 



 الفصل الرابع: السيطرة الدماغية

41 

 

I-3-0 النخاع الشوكي: 

 أسطوانية" بنية وهو ذو المركزي، العصبي الجهاز من الثاني الرئيسي الجزء الشوكي الحبل "يعتبر

قاعدة الجمجمة إلى أسفل الظهر تقريبا و ذلك عبر القناة الفقرية أو  من يمتد ،( 123: 1002، )الواقفي

 أو ساق شكل في يظهر األغشية، أو بالسحايا الشوكية الموجودة في فقرات العمود الفقري و هو مغلف

 سم 01 و المرأة عند سم 42 و الرجل عند سم طوال 45 حجمه متوسط يبل  بيضاء، أسطوانية قصبة

 :والثاني علوي، أو دماغي :األول : انتفاخين أو نتوءين بل يحوي كلية؛ أسطوانيا ليس وهو عرضا،

 (Delmas ،1979 :520)سفلي أو قطني

زوجا من األعصاب الشوكية إلى أجزاء الجسم و يعمل هذا الجزء كحلقة  31تخرج من النخاع الشوكي 

االحساسات و ترسل اإلشارات الحركية للعضالت و بين وصل بين األعصاب الطرفية التي تستقبل 

المراكز المخية العليا، كما يلعب النخاع الشوكي دورا أساسيا في المنعكسات ، و يمكن تلخيص الوظائف 

 التي يقوم بها في وظيفتين رئيسيتين هما :

ل فينق نقل األحاسيس عبر مساراته العصبية من و إلى الجهاز العصبي المركزي )الدماغ( ، .1

 .االحساسات مما يساهم في النشاط الحركي اإلرادي

، لدماغاز مستقل للقيام ببعض المهام السريعة و التي يتم إنجازها دون الرجوع إلى ــيعمل كمرك .4

 و تعمل هذه اآللية على حماية الجسم من األضرار .

 أي أفعال ردود و كمنعكساتالجسم  في الالإرادية الحركية باالستجابات موكل الشوكي فالحبل وعليه

 بالتحرك العضالت إلى األمر يقوم بإصدار فإنَّه ساخن جسم إنسان لمس الحركي. فإذا المنعكس بالفعل

 المخ إلى تصل أن قبل

 

 

 

 

 

 :النخاع الشوكي 15شكل رقم 
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I-3-6 :الدماغ 

الداخل محفوظة داخل عظام الجمجمة ، "يمثل  أكبر  من بيضاء الخارج من اللَّون رمادية رخوة كتلة هو

)الواقفي، من خاليا الجهاز العصبي"  % 01أجزاء الجملة العصبية المركزية حجما ، حيث يشغل حوالي 

 ،  ينقسم عموما إلى المخ ، المخيخ و النخاع المستطيل. ( 143: 1002

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النخاع المستطيلأجزاء الدماغ: المخ ، المخيخ و  12شكل رقم 

 :المستطيل النخاع -أ

 القنطرة، من السفلي والجانب الهرمي التشابك بين يقع يسمى في بعض المراجع بالبصلة السيسائية ،

سم ، يشرف على 3 حوالي طوله الشوكي ،" يبل  النخاع الدماغ نحو ويشكل عنصر وصل )ناقل( من

بعض العمليات الجسمية و الحيوية كتنظيم إيقاع التنفس و ضربات القلب و عمليات البلع و إرساله للعاب 

 عن مسؤولة أخرى انعكاسية مراكز ، " وفيه أيضا( 136: 4112)القريطي، و الهضم و التذوق" 

خاع المستطيل هو مركز تآزر . و هكذا فإن "الن( 121: 1002)الواقفي، والتقيؤ  "  السعال والعطاس

حركات اللسان و نشاطه البلعمي و الكالمي حيث يتم تآزر عضالت الحنجرة أثناء الكالم إضافة إلى 

 .  (21: 4114)قاسم عبد هللا، مراقبة حركات التنفس و إفرازات الهضم" 
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   :المخيخ -ب

 ممتد الفصين المخيين، وهو أسفل المستطيل النخاع خلف للجمجمة، السفلية الطبقة في المخيخ "يقع

 وهو العليا، الداخلية الجهة من سم6 سم و2وارتفاعه ما بين سم، 10 حوالي عرضه يقدر إذ عرضيا؛

"و هو جسم بصلي الشكل يتكون من نصفين (، Delmas ،1979 :274) أسفل" إلى أعلى من مسطح

كرويين و يمكن تقسيمه إلى ثالثة أجزاء ذات وظائف مختلفة و هي: المخيخ البدائي يساعد في المحافظة 

على التوازن و المخيـخ القديـم و هو يتلقى معلومـــات عن اإلحســاس بالضغط و اللمـــس من العضالت 

 (،14: 1001)كريستين، لحركات اإلرادية الدقيقة و تسهيل أدائها" و المخيخ المستحدث و يقوم بتنسيق ا

 بصورة تحركاتها أعضائه وتنسيق توازن وحفظ الجسم، حركات بتنظيم أساسا يقوم " فالمخيخ هذا وعلى

 واِلتقاط كالكتابة تعلمها سبق التي المعقدة فيه األفعال تخّزن إذ المعقدة والعمليات األنشطة وحتى آلية،

  (.121: 1002)الواقفي، تفكير "  دون للعمل آليا ُوتستدعى وفيه تبرمج والكالم، والمشي األشياء

  المخ -جـ

 للخاليا احتوا ء وأكثرها المركزي، العصبي الجهاز أهم أجزاء و الدماغ، في األكبر الجزء المخ يعتبر

 .وانفعاالتنا سلوكياتنا في والتحكم السيطرة مركز يمثل العصبية  حيث

 إصابة أي حدوث وعند معينة، وظائف ذات مراكز من الجمجمي ويتكون التجويف معظم يشمل المخ  

اإلصابة ، و حتى ال يصاب بمجرد حركة الرأس  ومكان نوع على تتوقف هذه اإلصابة آثار فإن مخية

 العادية أو عند التعثر و السقوط فإنه محمي من خالل :

 عظم الجمجمة. 

 ثالثة أغشية غطائية : األم الجافية، األم العنكبوتية، األم الحنون. 

 السائل المخي الشوكي فهو يمتص الذبذبات التي قد تؤثر في المخ و أيضا ذبذبات الحركة اليومية. 

  ( 40: 1004)كامل، 

 يسمى ما أو الطبقة الخارجية في متمركزة العصبونات أجسام تكون المخ ففي التشريحية الناحية ومن

 موجودة فهي العصبونات محاور أما.الرمادية المادة تسمى ولذا رماديا لونها ويكون الدماغية، القشرة

 الرمادية فالمادة الشوكي الحبل في والعكس .المادة البيضاء تسمى لهذا أبيضا لونها ويكون الداخل في

 .في الخارج البيضاء والمادة الداخل في

 العمليات وإصدار معالجة مركز ذلك أنه من واألهم والحركي، الحسي الجسم نشاط في المخ مهام تتلخص

 ...التذكر التفكير، تجهيز المعلومات، التعلم، كاإلدراك، :العليا العقلية
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 من بشيء له التطرق سيتم لما كتمهيد باختصار تناولناه الدراسة في( المخ) العنصر هذا ألهمية نظرا

 .سيأتي كما مستقل كعنصر التفصيل

 ،بنيته و وظيفته :  المخ -ثانيا

المخ ليس مجرد عضو واحد يشتمل عليه الجسم بل هو في الحقيقة مجموعة من األعضاء يوجد بعضها 

 المحرك في جميع الكائنات الحية الدنيا منها و الراقية و بعضها ال يوجد إال في اإلنسان ،  فالمخ  يعتبر

 والوجدانية واإلنفعالية الفكرية و الحركية األنشطة عن مسؤول أنه ذلك ، لجسم اإلنسان األساسي

 السلوكيات تتعدد والمثيرات المواقف وبتعدد معين، موقف في اإلنسان بها يقوم التي والسلوكية

 تركيب تعقد إلى ذلك يعود وقد التعقيد، من كبيرة درجة على اإلنساني يعتبر السلوك لذلك واألنشطة،

 . ووظائفه المخ

 من المخيخ ويغطي للجمجمة، والوسطى العلوية الطبقات على السفلي الجزء بواسطة المخ يتموضع"

 إلى األمام من قطره متوسط يُقدَّر بيضوي شكل في الكرويين( النصفين المخ) الخلفية، ويظهر الجهة

 عند وزنه سم، ويبل  متوسط12 ب العمودي قطره سم،و  14 العرضي وقطره سم، 16ب  الخلف

  (Delmas ،1979 :242-240) "المرأة عند1000غ ، و 1100 الرجل

 غير المخية، الكرة هما نصفا مورفولوجيا متماثلين نصفين إلى طوليا يقسمه شق المخ بواسطة ينقسم

 شق المخ بواسطة ينقسم كما دائم، على اتصال إلبقائهما العصبية األلياف من رباط بينهما يجمع أنه

 تسمى الكرويين؛ النصفين كال في المخ سطح عبر موزعة أقسام أربعة إلى جانبي وآخر مركزي

 المخية. القشرة هي الخاليا أجسام من سميكة طبقة رمادية هذه الفصوص ويغلف الدماغية، بالفصوص

 :هي رئيسية، ثالثة أجزاء بين المخ في يُميَّز وعموما،

 .ناالكروي ناالنصف 1-

 .الدماغية الفصوص 2-

 .المخية القشرة 3-

II-0 النصفان الكرويان : 

إذا نظرنا إلى المخ من أعلى نرى ف" قسمين، إلى مقّسم هو وإنما مجمله، في واحدة قطعة المخ يشكلال

شرخا عميقا يقسم المخ إلى نصفين متماثلين تقريبا يسميان النصفان الكرويان ، و لكل نصف وظيفة 

النصف األيسر من الجسم. أما النصف األيسر فيتولى مستقلة. فالنصف األيمن يتولى إدارة و تحريك 

 ( 146: 4113، عبد الستار و رضوي)" إدارة النصف األيمن من الجسم

يشغل النصفان الكرويان الجزء العلوي من فراغ العلبة المخية ، و هما جسم كروي كبير يظهر بسطحه "

، حيث يرتبط هذان النصفان ( 34: 4111، راوية)" جزء عميق يقسمه إلى نصفي كرة انقساما غير تام 
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 الصلب بالجسم تعرف ليفية حزمة مكونة تتجمع البيضاء، األلياف من رباط بواسطة وثيقا ارتباطا معا

 المخ.  نصفي بين توصيل المعلومات يتولى فإنه  الممر هذا سالمة حالة ئ ، ففيالجاس الجسم أو

العصبي من المادة الرمادية و المادة البيضاء ، و تحتوي يتكون نصفا كرة المخ كسائر أجزاء الجهاز "

عزى ية ما يسمى لحاء أو قشرة المخ ، والمادة الرمادية الخاليا العصبية و تكون قريبة من السطح مكون

 "إلى نموها العظيم في اإلنسان تميزه عن غيره من الكائنات في الذكاء و القدرات و الملكات العقلية 

 (  .71: 4112)عكاشة، 

 :النصفان الكرويان للمخ من األعلى 12شكل رقم  

 

 .سفلي وثالث داخلي، ووجه خارجي، وجه :أوجه ثالثة يشكل كروي نصف كل

 األسفل ومن الكروي للنصف العلوية الحافة أو الطرف األعلى من ، يحفهمحدب فهو الخارجيه الوج - 

 في يتطابق الوجه وهذا الخلفية، أرباعها ثالثة مع األمامي بربعها لالتصال جدا مقعرة بحافة محدود

 .الجمجمة قوقعة مع اِمتداده كامل

 للنصف العلوية الحافة من يتجه حر ، األول :قسمين ويتضمن وعمودي مسطح فهو ليالداخ هالوج -

 ما شق بواسطة المقابل الكروي بالنصف المتصل الوجه عن مفصول وهو ئالجاس الجسم إلى الكروي

الجسم   :األعضاء من كل من يتكون الكروي؛ النصف عتبة وهو تابع، الثاني، و  الكرويين النصفين بين

 .الكرويين النصفين بين وتصل تربط ،والتي  الهرم المتوسط، غالدما  الشفاف، الحجاب ،ئالجاس
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 األمامية بالنهايات :الداخل ومن الخارجي، للوجه السفلية بالحافة :الخارج من محدود فهو يالوجه السفل -

 مقّسم الجزء وهذا الشق، هذا جزأي بين الواقعة المساحة وفي الكرويين، النصفين بين للشق والخلفية

 صدغي أو خلفي :والثاني محجري، أو أمامي :األول :قسمين إلى سيلفيوس شق هو عميق شق اسطةوب

  . (Delmas ،1979 :221) األمامي من اِتساعا أكثر وهو قفوي

II-6  الفصوص الدماغية: 

 تسمى كروي نصف كل عبر مقاطع موزعة أو أجزاء إلى تتخلله التي الشقوق خالل من المخ ينقسم

 أربعة: وهي بالفصوص الدماغية ،

الفص الجبهي، و الجداري، و الصدغــي، و الخلفي أو القـفــوي، و هذه الفصوص ليست وحدات متمايزة 

: 4114كل منها بوظائف محددة متفاعلة و متكاملة " )عبد الواحد، و لكنها مناطق تشريحية يختص 

14.) 

 
 الفصوص المخية األربعة :11شكل رقم 
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 : Lobe frontalالفص الجبهي

 محدود حجما ، وهو الفصوص أكبر ويعتبر للوجه المواجهة األمامية المنطقة في الجبهي الفص يقع

: Sous frontale (Delmas ،1979 تحت الجبهي والشق روالندو، شق سيلفيوس، شق :شقوق بثالثة

221-224.) 

ريات ، طط و تجهيز الذكخ"يلعب الفص الجبهي أهمية خاصة في األنشطة العقلية العليا مثل استنباط ال

 (. 14: 4114باإلضافة إلى إدراك بعض األحاسيس و كذلك العواطف" )عبد الواحد، 

 : نجد الجبهي الفص في الموجودة المراكز من

 الجبهي الترابط منطقة وتسمى األمامية الجهة المنطقة .  

 الكالم عن المسؤولة المنطقة وهي بروكا منطقة.  

 بالكتابة التعبير عن المسؤولة المنطقة وهي إكزنر منطقة . 

 االنفعالي بالسلوك عالقة وله الجبهي للفص الداخلي السطح .  

 مقلوبة بطريقة فيها جسملل تمثيال ويتم الحرمة منطقة.  
 ( أن تلف مناطق من الفص الجبهي و خاصة في النصف الكروي12: 4114يشير )عبد الواحد، 

 األيسر يكون مصحوبا بخلل في عمليات التذكر و الكالم و العمليات المعرفية .

 

 : Lobe pariétalالفص الجداري

 األخدود على الخلف ويحتوي من مباشرة، الجبهي الفص تحت المركزي، الشق خلف الجداري الفص يقع

 الداخلي الجداري  باألخدود منفصلة الفليقات ، هذه  والسفلية العلوية الجدارية والفليقات الخلفي المركزي

(W.Kahle & H. Leonhardt  ،1027 :102) ، روالندو، بشق األمام من :محدود الفص وهذا 

الجداري  تحت باألخدود الداخل ومن القفوي، الجداري بالشق الخلف ومن سيلفيوس، بشق األسفل ومن

(Delmas ،1979 :227-222.)  

 : نجد الجداري الفص في الموجودة المراكز من

 منطقة اإلحساس األساسية 

 الترابط الحسي منطقة.  

 فيرنيك منطقة . 

 

 



 الفصل الرابع: السيطرة الدماغية

44 

 

 :على وتشمل المخية نجد  األحاسيس وظائفه ومن أهم

 .مثير لموضع اللمسي التحديد-

 .لمسيتين نقطتين موضع تمييز-

 .الثالثية باألشكال اإلحساس-

 .الخارجي العالم إدراك على يساعدنا مما تفسيرها ثم الحسية المثيرات استقبال -

 .الفراغ في الجسم وضع إدراك -

أن الفص الجداري يختص بتجهيز و معالجة المعلومات الواردة عن ( 12: 4114)عبد الواحد،  يذكر

كالجلد و العضالت ، و أن التلف في هذا الفص يؤدي إلى ضعف القدرة على طريق الحواس الجسدية 

 التعرف على األشياء عن طريق اللمس.
 : Lobe temporalيالفص الصدغ

في أسفل الشق الجانبي سلفيوس و يقسم السطح الجانبي إلى ثالث تالفيف و هي  الصدغي الفص يقع

 إال القفوي الفص عن الصدغي الفص ينفصل ب ، و الالتالفيف العلوية و الوسطى و السفلية بالترتي

 (.Delmas ،1979:224الخارجي ) العمودي رسوم الشق أو خطوط بواسطة

 و من المراكز الموجودة في الفص الصدغي نجد :

 .المنطقة الحسية السمعية 

 .المنطقة التفسيرية العامة 

 .السطح الداخلي للفص الصدغي 

 :وظائفه أهم ومن

 .البصرية السمعية اإلدراكات و السمعية، اإلحساسات -

 .الحسية للمدخالت المدى طويل التخزين  -

 .والبصرية السمعية اإلحساسات بين المزاوجة -

 .والذاكرة الحسية للمدخالت االنفعالي البعد -

 نحتاجها المعقدة التي السمعية التحليالت من أنماط يؤدي ( أن هذا الفص76: 4110تذكر )بن فليس ، 

 بعضب  أنه يختص كما أو السمفونية، الموسيقية المقطوعات بعض سماع أو اآلخرين، حديث لفهم

لألصوات  حساسية األكثر اآلخر البعض و الذبذبات، أو التردد عالية حساسية لألصوات األكثر األجزاء

 الذبذبات. أو التردد منخفضة
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 :   Lobe occipitalالفص القفوي 

الدماغ و يشكل القطب الخلفي من  من القصوى الخلفية الجهة في ويقع الخلفي، بالفص أيضا ويدعى

 القشرة الدماغية ، و من المراكز الموجودة في الفص القفوي نجد :

 .المنطقة االحساس البصري 

 .المنطقة الترابط البصري 

)عبد الواحد، وإدراكها حيث يذكر  البصرية السياالت العصبية استقبال هي القفوي للفص وظيفة وأهم

( أن هذا الفص هو مركز حاسة البصر حيث يستقبل الصور التي تلتقطها العين و تقوم 12: 4114

بإدراكها و تقديرها و تقويمها ، و بما أن هذه النقطة مسؤولة عن تحليل األبصار، فإنها غالبا ما تدعى 

ية للفص الخلفي أو القفوي هي ( إلى أن الوظيفة األساس42: 4111بالقشرة البصرية . ويشير )عكاشة، 

 تحليل المثيرات البصرية لتترجم الرؤية و إصابة تلك المناطق قد يؤثر على طبيعة العمليات العقلية العليا.

 

II-3  القشرة المخية  Cortex cérébrale: 

 معظم في اللحاء هذا ويتحكم الكرويين، النصفين تغطي والتي الرمادية، المادة عن عبارة المخية القشرة

 نوع على باإلشراف منها واحدة كل تختص مناطق إلى تنقسم التالفيف من طبقة وهو اإلنسان، وظائف

 .النشاط من محدد

بسطها  بعد مم، مساحتها 3 إلى2 من سمكها يتراوح العصبي النسيج من طبقة عن عبارة وهي

 ومليون خلية بليون 10تقارب العصبية الخاليا من ماليين على وتحتوي ، 2سم  2000إلى 1400تقدرب

   (Ch.Deveaux & N.Rabineau  ،1001 :12عصبية ) وصلة بليون

  :باِختصار نذكرها طبقات  ( 06 )ِست من مكونة الدماغية فالقشرة

 الداخلية )الجزيئية( الطبقة 1-

 الحبيبية الخارجية الطبقة 2-

 الهرمية الخاليا طبقة 3-

 الحبيبية الداخلية الطبقة 4-

 العقدية الطبقة 5-

   (W.Kahle & H. Leonhardt  ،1027 :446األشكال ) متعددة الطبقة 6-
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 اِلتفت رخوة؛ مادة هيئة تبدو على التي الثنايا من الكثير بها إنّ  بل السطح، مستوية ليست المخية والقشرة

 بالتالفيف الثنايا تعرف وهذه الجمجمة، عظام ضغط تحت قليال سطحها واستوى ببعض بعضها

Convolution، ُوتسمى الظاهرة، مساحتها أمثال ثالثة المخية القشرة سطح مساحة تجعل وهي 

 والتي Sillons األخاديد تسمى عمقا الشقوق هذه وأكثر Fissures بالشقوق بين التالفيف التي الخطوط

 األمام. وـنح متقوسا ويمر تقريبا؛ المنتصف وحول القمة من المخ نصفي تقسم

 الخارجي القسم ويغطي تقريبا المخ وسط ويقع :المركزي الشق أو روالندو أخدود :األخاديد هذه أهم ومن

 الشق تحت ويقع :سيلفيوس أخدود فهو الثاني أما متناظرين، نصفين إلى ويقسمها المخية القشرة من

 إلى المخ لتقسيم كمعلم بهذين األخدودين ويؤخذ األربعة، الفصوص بين يفصل وهو المركزي،

   ( 34-31الدماغية )مجدي:  الفصوص
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  السيطرة الدماغية: -ثالثا 
 

ة ــلعقليشطة اـد االهتمام باألنـترة الممتدة من الستينات من القرن الماضي و حتى اآلن تزايــدت الفــ'' شه

( 40: 4114ائف النفسية التي يقوم بها النصفان الكرويان و الفروق في أدائهما '' )عبد الواحد، ــو الوظ

 وظيفيا المتخصصة المراكز أهم يخص فيما الكرويين، النصفين بوظائف ، و كان التركيز على االهتمام

 .رههم السلوك و تفسيالعقلية و االستفادة من ذلك في محاولة ف الوظائف طبيعة إدراك بهدف منهما، كل في

و رغم أن نصفي المخ متشابهان إلى حد كبير من الناحية الشكلية، و لكنهما يختلفان بشكل جوهري في ''

، معلى حركة النصف األيسر من الجس تركيبهما و من ثم في وظائفهما ، فالنصف األيمن من المخ يسيطر

  .( 171: 4111)عبد القوي، ''ن الجسم و النصف األيسر من المخ يسيطر على حركة النصف األيمن م

'' العديد من الدراسات التي قامت على كل من  أن (27: 1002، محمد أمين)و في هذا السياق يذكر 

األفراد العاديين و غير العاديين أظهرت عدم التماثل بين نصفي المخ في الوظائف العقلية ''، و يذكر 

'' لكل من النصفين الكرويين للمخ طريقته في توظيف القدرات  أن (444: 4113، أنور عبد الغفار)

'' إذا  فيقول: (704: 1026، محمود عكاشة)العقلية و تفاعلها مع نمطه المفضل للتعلم و التفكير ''، أما 

كان النصفان الكرويان يقومان بوظائف مختلفة ، فليس من اإلنصاف أن نقول أنها وظائف مطلقة لكل 

ائف يقوم  بها  أحد النصفين بصورة أفضل من النصف اآلخر'' . وهذا ما يعبر عنه  منها، فهناك وظ

أن ''مفهوم السيطرة يستخدم للتعبير عن  (10: 4114)عبد الواحد، بمفهوم السيطرة الدماغية حيث يؤكد 

 تقسيم العمل بين النصفين الكرويين للمخ ''.

صاب جون جاكسون بفكرته عن الجانب القائد من يرجع مفهوم سيطرة أحد نصفي الدماغ إلى عالم األع

الدماغ و يعتبر هذا المفهوم األصل الذي اشتق منه مفهوم السيطرة الدماغية، إذ يعبر جاكسون عن ذلك 

بقوله : '' إن نصفي الدماغ ال يمكن أن يكونا مجرد تكرار لبعضهما البعض''، حيث بين أن التلف الذي 

لفرد القدرة على الكالم، و هي الوظيفة األرقى في اإلنسان، فال بد إذن يحدث ألحد نصفي الدماغ يفقد ا

أن يكون أحد نصفي الدماغ هو الذي يتولى أرقى هذه الوظائف، و بالتالي يكون هذا النصف هو القائد  

إلى تميز أحد النصفين  ر، ومن هنا ظهر مفهوم السيطرة الدماغية الذي أصبح يشي(16: 4114، نوفل)

للدماغ بالتحكم في تصرفات الفرد ، أو ميل الفرد إلى االعتماد على أحد نصفي الدماغ أكثر  الكرويين

 .(Springer& Deutsch ،4113)من النصف اآلخر 
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III-0 تعريف السيطرة الدماغية 

 النصفين الكرويين للمخ ، وعليه كلها حول تدور تعددت التعاريف لمفهوم السيطرة الدماغية ، حيث

 :يأتي كما المصطلح لهذا تحديدها في التعاريف هذه تقاربت

 أحد على يعتمد ألن الفرد ميل هي النصفية السيادة أنّ Torance 1982) تورانس ) تعريف في جاء

 والتفكير. التعلم بأنماط عنه يعبر ما وهو والتفكير، التعلم في اآلخر من أكثر النصفين

 إلى يؤدي مما الوظائف؛ جميع أداء في السيطرة إلى الكرويين النصفين أحد ميل هي الدماغية السيطرة

: 1001) جابر و كفافي، الجانبية  الهيمنة أو بالسيطرة أيضا ُوتدعى الجسم، جانبي أحد استخدام تفضيل

1040) . 

 النصفين الكرويين أحد ''استخدام :بأنها الدماغية (  السيطرة114:  1024،  وآخرون )صالح وحدد

 بتحليل يهتم للمخ األيسر أو السلوك''، فالنصف العقلية العمليات في معا كليهما أو األيمن أو األيسر

 فيرتبط بالموسيقى، األيمن أما ، والرياضيات ، ،المنطق الكالم باللغة ، العالقة ذات خصوصا األفكار

:  1002،  ر)عبد الفتاحـــ، الخيال والصور، وفي هذا السياق يذك ،الحدس االنفعالية الفن، االستجابات

( أن ''النصف األيسر يعرف بأنه لفظي تحليلي يهتم بالتفكير المنطقي و الرياضي و السببي، أما 71

ستخدام اة بالحدس و االنفعال و اإلبداع والنصف الكروي األيمن فهو مركز الوظائف العقلية العليا الخاص

 الخيال و المواد غير اللفظية المصورة و المركبة.''

 

III-6 :االختالف الوظيفي لنصفي الدماغ 

قد وضع قائمة بوظائف النصفين   Torrance 1981) ( أن تورانس )41-10: 4114يذكر )عبد الواحد، 

 الكرويين بناء على نتائج الدراسات السابقة في هذا المجال كالتالي:

 األيسر للمخوظائف النصف الكروي  الرقم وظائف النصف الكروي األيمن للمخ الرقم
 القراءة للتفاصيل 1 القراءة لألفكار الرئيسية 1
 البحث عما هو مؤكد أو حقيقة 2 البحث عن االختصاصات غير المؤكدة 2
 استرجاع األسماء و الكلمات 3 تذكر الصور و الخياالت 3
 التفكير المنطقي 4 التفكير الحدسي 4
 بطريقة منظمةالتوصل لتنبؤات  5 التنبؤ عن طريق الحدس 5
 التعامل مع شيء واحد في وقت واحد 6 التعامل مع عدة أشياء في وقت واحد 6
 االستنتاج بطريقة استداللية 7 االستبصار الفجائي 7
 الضبط و النظام في التجريب 8 عدم الثبات في التجريب 8
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 الكتابة غير الخيالية 9 الكتابة الخيالية 9
 حضور الذهن دائما 11 شرود الذهن أحيانا 11
 سماع الشرح اللفظي وتنظيمه في خطوات 11 مشاهدة الشيء ثم محاولة القيام به 11
 تذكر الحقائق المتعلمة فقط 12 تذكر الحقائق المتعلمة مما يدور حوله 12
 تجميع األشياء 13 اإلبداع و تحسين الهوايات 13
 الرهان على ما هو أكيد 14 حب التخمين 14
تنظيم األشياء في تسلسل زمني أو حجمي أو  15 األشياء لتوضيح العالقة بينها تنظيم 15

 حسب األهمية
شرح المشاعر عن طريق الشعر أو  16

 الموسيقى.
 شرح المشاعر بلغة مباشرة و واضحة.  16

 تذكر المعلومات اللفظية 17 تذكر األصوات و النغمات 17
 األشياء و األساليبتحسين  18 ابتكار األشياء و األساليب 18
 النسخ و إكمال التفاصيل 19 وضع الخياالت و األفكار 19
 حب الهدوء أثناء القراءة 41 االستماع للموسيقى أثناء القراءة 21

 التعلم عن طريق الوصف اللفظي 21 التعلم عن طريق العرض األدائي 21
 االستدالل المنطقيالتعلم عن طريق  22 التعلم التجريبي عن طريق األداء 22
 التخطيط الواقعي 23 الخيال في التخطيط 23
 معرفة ما يجب عليه عمله 24 حب التعليمات غير المحددة 24
 تحليل األفكار 25 تركيب األفكار 25
 التحقق 26 وضع االقتراحات 26
 االستجابة اإليجابية لما هو منطقي 27 االستجابة الموجبة لما هو وجداني 27
 تعلم الجبر 28 تعلم الهندسة 28
 استخدام اللغة المباشرة 29 استخدام الترادف و االستعارة 29
 التعلم عن طريق الفحص و التجريب 31 التعلم عن طرق البحث و االكتشاف 31
 تنظيم األشياء المتعلمة 31 تلخيص المعلومات المتعلمة 31
 تذكر األسماء 32 تذكر الوجوه 32
 الوصف اللفظي لألشياء 33 بناء النماذج االستنتاج و 33
 االعتماد على ما يقوله اآلخرون 34 تفسير لغة األجسام 34
 الدقة في القياس 35 التقريب و التقدير 35
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 التفكير أثناء الجلوس 36 التفكير أثناء االستلقاء 36
 استخدام الشيء المناسب الصحيح 37 االستنباط السريع 37
 عمل األشياء المنطقية قوال و فعال 38 األشياء المرحةقول و فعل  38

 Torrance 1981) وظائف النصفين الكرووين لتورانس ) (10جدول رقم : )

 
أما من حيث االختالف في أنماط معالجة المعلومات، فقد أدى التطور الكبير الذي شهده علم النفس 

يجة العليا بالقشرة المخية، و التي خلصت إلى نت الفيزيولوجي إلى تحديد األماكن الخاصة بمراكز التحكم

مفادها أن كال من النصفين الكرويين للمخ األيمن و األيسر له نمط خاص في معالجة المعلومات يتميز 

( هذه األنماط إلى نمط أيمن يختص بمعالجة و 04: 4117به عن اآلخر، ويقسم )فاروق عبد الفتاح، 

درات ــالقور البصري المكاني و اإلدراك وــمد على التصــة التي تعتات غير اللفظيــــتجهيز المعلوم

ر يختص بمعالجة و تجهيز المعلومات اللفظية و ــورة و نمط أيســات و الصــالموسيقية و الرسوم

( أن مكارثي 41: 4114القدرات التحليلية و التعبيرية و المنطقية و الجدلية ، بينما  يشير )عبد الواحد، 

قاما بوضع قائمة خاصة بوظائف النصفين الكرويين لدى  Mc.Carthy & Morris,1994س  و موري

 :(14رقم )المتعلمين موزعة على خمس مجموعات رئيسية كما في الجدول 

 
 نمط معالجة المعلومات األيسر  بالمخ الرقم نمط معالجة المعلومات األيمن بالمخ الرقم

                Sequential تتابعي Holistic                1          كلي 1

    Cognitive/ Reasoning   معرفي Affective/Emotional    4 عاطفي 4

                Analytical تحليلي Creative                3 إبداعي 3

                Verbal لفظي Visual                7 بصري 7

                Logicalمنطقي  Artistic                2 فني 2

 Mc Carthy & Morris,1994) ) ( : وظائف النصفين الكرووين لمكارثي و موريس16جدول رقم  )
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III-3 :االختالف التشريحي لنصفي الدماغ 

عرف بالالتماثل أو ما ي وظيفيا فقط بل هو تشريحي أيضا ،إن االختالف بين النصفين الكرويين للمخ ليس 

 بين تشريحية اختالفات عدة األعصاب أطباء بين نصفي الدماغ من حيث البنية الفيسيولوجية حيث وجد

 :  (47 - 41: 4111، حجاج)مثلما ورد في  من بينها نذكر الدماغيين الكرويين النصفين

 .األيسر النصف من بسيطة بدرجة وأثقل أكبر األيمن النصف 1-

 .األيمن النصف من أكثر األيسر النصف في الرمادية المادة كثافة 2-

 األيمن النصف في منه األيسر النصف في أرق سيلفيان شق 3-

 .األيسر النصف في أكبر بروكا منطقة 4-

 (Neurotransmetteurs) العصبية  النواقل توزيع في تناظر ال هناك 5- 

 .األيمن النصف في أكبر تكون والجداري الصدغي الفص في تكون والتي سيلفيان شق- 6

 األيمن. من أكثر خلفيا يمتد األيسر حين في األيسر، النصف من أكثر أماميا يمتد األيمن النصف -4

 .األيسر في منه األيمن النصف في أكبر تكون (Heschel) هشل تلفيف 8-

 .األيسر في منه األيمن النصف في أكثر األولية الجبهية– الصدغية التوصيالت 9-

 فروق هناك" ( أن17: 4112أما عن الفروق التشريحية للدماغ بين الذكور و اإلناث، يذكر )الشقيرات، 

 مقارنة اإلناث عند أقل الدماغ وزن أن إلى الدراسات تشير أن حيث الدماغ في الجنسين بين تشريحية

 الالتماثل أن إلى تشير كذالك و الجاسئ الجسم تراكيب بعضحجم  في اختالفات هناك وأن الذكور مع

 اإلناث". عند منه الذكور عند يكون أكبر الدماغ نصفي بين

 

III-4 معالجة المعلومات أنماط بتفسير الخاصة النظريات:  

المعلومات،  معالجة أنماط إن النظريات المنبثقة عن األبحاث المرتبطة بالنصفين الكرويين للمخ في إطار

أن هناك تخصصا تاما ألحد  ترى نظريات عدة عليها، فهناك بنيت التي لم تتفق كلها حول االفتراضات

تفترض التخصص الجزئي ، بينما هناك اتجاه ثالث يرى أن  أخرى و نصفي الدماغ على حساب اآلخر،

بينهما، وهو ما يعرف بالنمط  فيما التكاملية الطبيعة على ويؤكد الكرويين النصفين بين هناك اشتراكا

بد ، و في هذا السياق يعرض )عمعا في معالجة و تجهيز المعلوماتالمتكامل الذي يتم استخدام النصفين 

 ( أهم النظريات التي تناولت ذلك:46 - 47: 4114الواحد، 
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III-4 -0 البنائية النظرية: 

 في متمثلة المخية السيطرة أو المعلومات معالجة أنماط تفسير حاولت التي النظريات أشهر من لعل

 تجنيبها يتم المختلفة الوظائف أن ترى هي و البنائية النظرية هي المخ لنصفي الوظيفي التخصص

lateralized النظرية هذه تركز و العصبي، بالجهاز الخاص البناء طبيعة بسبب المخ نصفي إلى أحد 

الوظائف،  في بينهما فروق لوجود كأساس الميالد منذ الموجودة المخ نصفي بين التشريحية الفروق على

 يتم ثم المخ نصفي داخل   localized تتوضع ربما السيكولوجية الوظائف فإن النظرية هذه فحسب

 يعمل و األيمن المخ نصف فيتخصص المخ، نصفي من واحد بآدائها يختص أي  ateralizedتجنيبها

 رـاأليس المخ نصف يتخصص حين على الحسية، الصور و الخيال و الحدس على معتمدا شمولية بطريقة

 .تتابعية استداللية منطقية بطريقة يعمل و

 
III-4 -6 اإلنتباهية النزعة نظرية: 

 العكسي الجانب نحو الكرويين النصفين لكال نزعة انتباهية هناك أن افتراض على النظرية هذه تتركز

 الجانب أسبقية و المعلومات اللفظية، معالجة في األيسر الجانب أسبقية في تتسبب البصري المجال من

 .اللفظية غير المعلومات معالجة في األيمن

 عندما  (Baribeau et al ,1997آخرون )  و باريبو دراسة في -جزئيا– النظرية هذه يؤيد ما وجد ولقد

 مهام المفحوصين على يعرض عندما  تتالشى األيسر أو األيمن البصري المجال سيطرة أن وجد

 محمال يكون المعلومات ذهـه بمعالجة المعني رويـالك فـالنص أن إلى ذلك زىـــيع ربما و متزامنة،

 الوظيفي التخصص في االنتباهية العوامل تأثير كيفية توضح لم النظرية هذه فإن عموما و د،ـزائ بعبء

 زائدا عبئا تصبح و النشاط في المتزامنة المهمة تؤثر حد أي عند توضح لم كما للمخ، الكرويين للنصفين

 .للمخ الكروي النصف على

 
III-4 -3 بالمخ الكرويين للنصفين التكاملية النظرية: 

 عن بمعزل يعمالن ال أنهما و للمخ، الكرويين للنصفين تكاملية طبيعة هناك أن النظرية هذه تفترض

 منهما أي يتوافق المعلومات من مختلفين نمطين تقديم عند التكامل فائقة كمنظومة يعمالن بل بعضهما،

 هذا أن يبدو و بينهما فيما المعالجة و التجهيز لعبء توزيع يحدث عندها محدد، كروي نصف على

 واقعا يكون ربما للمخ نـالكرويي للنصفين الوظيفي لـالتكام إن بل الواقعية، إلى أقرب التكاملي االتجاه

 يمكن بل بالمخ، واحدا كروي نصف نتاج بسيطا كان مهما آداء يوجد ال أنه القول يمكن لذا و محالة، ال

 .للمخ األيسر و األيمن الكرويين النصفين توظيف عامة بصفة عليه يغلب الفرد أداء أن القول
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III-5  النماذج المفسرة للسيطرة الدماغية:  
من القرن العشرين عندما نجح هانز بيرجر  في ( أنه '' منذ بداية العقد الثالث 17يذكر )محمد كامل،

يولوجيا الفسورة مذهلة علوم المخ و األعصاب وتسجيل النشاط الكهربي للمخ اإلنساني، فقد تطورت بص

م ــس يطالبون بمراجعة المفاهيـة التي جعلت علماء النفــوم االتصال إلى الدرجـــو الحاسبات اآللية و عل

لك االمتزاج تلبية لذتلك الثورة العلمية الفائقة ، و التنظير السيكولوجي بما يواكبو النظريات و أدوات 

م على الشخصية يقوالعلماء نماذجا لتفسير السلوك و بين فروع المعرفة العلمية فقد قدم البعض من

 تصورهم لوظائف المخ '' ، أشهر النماذج التي تناولت تقسيمات المخ وفقا لوظائفه نذكر: 

III-5 -0 نموذج ماكلين : 

 Triune الثالثية الدماغ به؛ نظرية التعلّم حدوث التفكير و وتفسير بالدماغ اهتمت التي النظريات من

Brain لماكلين McClean حيث وضع هذا العالم نموذجا ثالثيا يمثل ثالث أدمغة تشكل  1952عام ،

 فيما بينها دماغ اإلنسان هي: 

 والسالمة األمن ،والشراب الطعام ،البيولوجية بِالحاجات يختص و :الزواحف دماغ .  

 اإلنفعال الذوق، الشم، ،اللطيفة المهارات بالشعور، يختص و :الثدييات دماغ .  

 التعلُّم التصور، بالتفكير، ويختص :العاقل اإلنساني الدماغ . 

العقالني  الدماغ فهناك معينة، بطريقة التعلّم جزء يتم كل وفي متداخلة، أدمغة ثالثة النظرية هذه وتفترض

 (364: 4111)رواشدة و آخرون،  الفطري. والدماغ والدماغ المتوسط،  )التبريري( ،وهناك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 للدماغ : نموذج ماكلين19شكل رقم 
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III-5 -6 نموذج سبيري: 

من خالل نظرية النصفين الكرويين للدماغ  1061( سنة Speryكي روجر سببيري )يأثبت العالم األمر

(Two Hemispheres Brain Theory)  أن كل نصببف من الدماغ متخصببص في أعمال و وظائف

الدراسبببات الفسبببيولوجية و النفسبببية المتعلقة بالمخ و أنماط  على معينة و قد نال بذلك جائزة نوبل ،فبناء

 األيسببر، النمط و األيمن النمط هما شببائعان نمطان لدينا وجدي معالجة المعلومات وفقا لنموذج سبببيري 

 .النمط المتكامل من أنه يقال الفرد لدى الكرويين من النصفين أي سيطرة عدم حالة وفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبيري للدماغ: نموذج 01شكل رقم 
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 :حسب نموذج سبيري للمخ النصفية السيادة أنماط أهم

هم األفراد الذين يسيطر عليهم النصف األيمن من الدماغ حيث يعتمدون على الجزء  :األيمن النمط -أ

يتميز األفراد المنتمون للنمط األيمن بالخيال الواسع ، الشمولية و القدرة على  .األيسر من أجسامهم 

 ،اإلبداع واالبتكار، مع االعتماد على الحدس و األحاسيس في معالجة المواضيع، حيث يذكر  )زياد

 الكلية التغيرات وادراك المرئي، الشرح تفضيله النمط هذا من الفرد على ( " أنه يغلب16: 4112

 عدة تناول على وقدرته ومتتالية، متوازية معلومات معالجة تتطلب التي والمجردات والعمليات

 ويميز والتخيالت، والتصورات الشعرية، والصور األنماط واحد، ويدرك آن في موضوعات

 ويفضل جادة، غير بطريقة المشكالت ويوجه العواطف واالنفعاالت، وتحركه المعقدة، األشكال

 التي األعمال ويفضل حدسية بطريقة وينتج األفكار الموضوعات، عن عامة فكرة على الحصول

 ويفضل الوقت، نفس في عمل وموضوع  من أكثر مع العمل ويستطيع مجردا، تفكيرا تتطلب

 .والتركيب" التأليف تتطلب التي النشاطات

هم األفراد الذين يسيطر عليهم النصف األيسر من الدماغ حيث يعتمدون على الجزء  :األيسر النمط  -ب

لعقالني  ار بالتحليل المنطقي و الموضوعي ويتميز األفراد المنتمون للنمط األيس. األيمن من أجسامهم 

: 4112واستخدام اللغة الرقمية، حيث يذكر  )زياد،  من خالل االعتماد على الدقة و االهتمام بالتفاصيل

 تسلسلية ومعالجات الحسي، والتحليل للتذكر، اللغة استخدام النمط هذا من الفرد على ( " أنه يغلب16

 منطقية أكثر وهو والتفصيل، األجزاء على ويركز المألوفة، االشياء على والتعرف خطية تتابعية،

 مواجهة على وقادر بالزمان، المرتبطة والمعالجات والرقمية، اللفظية معالجة المواد في وفعالية

 والتنقيب البحث تتطلب التي النشاطات ويفضل دائًما، واحد على عمل ويركز ، الجدية المشاكل

 .والمرتبة" المنظمة واألعمال

األيسر منه  هم األفراد الذين يستخدمون كل من النصف األيمن من الدماغ و النصف :المتكامل النمط  -ت

 النصفين لكال المميزة والتعلم التفكير أساليب استخدام النمط هذا أصحاب على بشكل متساو إذ يغلب

( 66: 4111يقصد بالنمط المتكامل أو التكاملي مثلما أشير إليه في )حمدي، معا بنفس الدرجة.

فكير من لديهم أساليب ت "االعتماد على النصفين الكرويين األيسر و األيمن معا، فهناك من األشخاص

و طرق عمل تشكل مزيجا من سمات و وظائف كال من نصفي الدماغ و ال يالحظ لديهم نزوع نحو 

نمط واحد من نمطي الهيمنة المخية إذ يتمتع هؤالء بقدرة على التعامل مع المواقف بمرونة شديدة ، 

ها معالجة اعة التي تتم بـفس االستطـفيعالجون المواقف التي تتطلب تدخل الجانب األيمن من الدماغ بن

ل الجانب األيسر ، و لعل هذه النتيجة لتعودهم منذ البداية على تنشيط كال النصفين ، ــما يتطلب تدخ

ما ينفي مبدأ الغلبة ألي منهما، لذا فأفراد هذا النمط لديهم ميوال و توجهات متعددة كونهم يستغلون 

 كامل إمكانيات الدماغ البشري".
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III-5 -3 :نموذج هيرمان 

 الدماغ نظرية ماكلين و سبيري نظريتي إلى جانب الدماغية السيطرة بمفهوم اهتمت التي النظريات من

على وظائف  1046لهيرمان، و هو عالم أمريكي اشتغل منذ سنة  (Whole Brain Theory) الكلي 

( 364: 4111واشدة و آخرون، الدماغ معتمدا على كل من نظريتي ماكلين و سبيري، حيث يذكر ")ر

 الدماغ النظرية هذه ، فجزأت الكلي الدماغ نظرية في سبيري ونظرية نظرية ماكلين أن هيرمان "دمج

 وأيسر". أيمن وسفلي؛ وأيسر، أيمن إلى علوي؛ التعلّم خصائص حسب

 
 
 
 
 

 -أ–هيرمان للدماغ : نموذج 00شكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -ب–هيرمان للدماغ : نموذج 06شكل رقم 
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III- 2 نموذج هيرمان السيطرة الدماغية وفق: 

 لفهم آخر قدمت  مفهوما ( أن نظرية الدماغ الكلي لهيرمان 177: 4114يشير )نوفل و أبو عواد ، 

 وتفضيالت ألنماط التفكير، مجازياً  تفسيراً  يعتبر الرباعي للدماغ الذي النموذج خالل من الدماغ وظائف

 للتفكير هي: أنماط أو أساليب أربعة للدماغ النموذج الكلي ويعرض اإلنسان، لدى المعرفة ألنماط

 الدماغ و يرمز له بالنمط  من العلوي األيسر نمط التفكير المرتبط بالجزءA  

 الدماغ و يرمز له بالنمط  من السفلي األيسر نمط التفكير المرتبط بالجزءB    

 الدماغ و يرمز له بالنمط  من السفلي األيمن نمط التفكير المرتبط بالجزءC   

 الدماغ و يرمز له بالنمط  من العلوي األيمن نمط التفكير المرتبط بالجزءD   

وفل ) نعرف هيرمان الخصائص و الصفات التي تميز كل قسم من أقسام الدماغ األربعة مثلما ورد في 

على   ( ،4111)رواشدة، نوافلة و العمري، (، 17:   4112(، ) نوافلة ، 177:   4114أبو عواد ، و

 النحو التالي: 

 :   Aالنمط 

أو التحليلي أو العقالني أو النظري  Fact–Based يصطلح عليه هيرمان بالنمط المعتمد على الحقائق

  :أنه خصائصه ، وأهم أو الخارجي

 .سابقة وبيانات من معلومات االستنتاجي االستدالل على (:  قادرLogicalمنطقي )  •

 .العاطفة أساس على العقل وليس أساس على الخيارات (:  يحدد   Rationalتبريري ) –عقالني  •

 .مدروسة بدقة وطرق معها ويتعامل الحقائق، مع العمل (: يحبFactualحقائقي ) •

 وتقييمها وفحصها النظريات ببناء (:  يهتمTheoristicنظري ) •

 .المستقبل في تحدث التي قد األمور يهمه وال الواقعية باألمور (:  يهتمRealisticواقعي ) •

 .بينها فيما المالئمة مدى واختبار األفكار تجزئة على (: قادرAnalyticalتحليلي ) •

 .الدقيقة القياسات إلى معرفة ويميل العددية العالقات نحو (:  يتوجهQuantitativeكمي ) •

 .على معالجتها وقادر ويفهمها قاماألر (:  يدركMathematicalرياضي ) •

 .ما فكرة معقولية على بعناية، كالحكم وتقييماً  أحكاماً  يضمن أو ( : يمارسCriticalنقدي ) •

 والهندسية العلمية المعرفة ويطبق (: يفهمTechnicalتقني ) •

  .واالستثمارات والميزانيات ترتبط بالتكلفات كمية قضايا توجيه في ( : كفءFinancialمالي )• 

 العلوي األيسر المرتبطة بالجانب التفكير طريقة يفضل الذي الشخص فإن هذه الخصائص وبناء على

في  العاطفة تظهر ولن الدقة، إلى تستند منطقية بطريقة المشكالت ومعالجتها حل إلى يميل سوف للدماغ

  .بالنسبة إليه مهمة الحقائق تقييم عملية فإن وبالتالي المشكالت؛ معالجة
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 :   Bالنمط 

أو المّخطط والمنظّم أو التسلسلي أو  Controlledويصطلح عليه هيرمان بالنمط المحكوم والموّجه 

 :خصائصه ، وأهماإلجرائي 

 .بالترتيب أو تلو األخرى واحدة واألفكار األشياء مع (:  يتعاملSequentialتسلسلي ) •

 .منطقياً  مترابطة في عالقات والعناصر واألشياء المفاهيم ( : يرتبOrganizeمنظّم ) •

 .أو المشروع الفكرة أجزاء أو بمفردات (: يهتمDetailedتفصيلي ) •

 .التنفيذ في البدء قبل مرغوبة نهاية لتحقق المعاني أو األساليب (:  يشكلPlannerمخطّط ) •

 .األشياء عمل في محددة ومعايير إجراءات (:  يتبعProceduralإجرائي ) •

 .نحو اآلخرين مشاعره في ويتحكم (: مقيدControlledموجه ) و  محكوم •

 .والتقليدية المثبتة واألوضاع األفكار في االستمرارية إلى (: يميلConservativeمحافظ ) •

 .جيد بشكل والمبني المحدد بالمحتوى (: يهتمStructuredالبنية ) محدد •

 .اآلمنة البيئة في العمل ويفضل المخاطرة يتجنب( : Risk-Avoidingمخاطر) غير •

 المحدد بالوقت المهمات (: ينجزTimelyزمني ) •

 إلى التنظيم يميل سوف للدماغ السفلي األيسر للجزء سيطرة لديه الشخص الذي فإن عليه و بناء

 بالنسبة أولوية ولديه ،و يعتمد على التخطيط قبل تنفيذ أي عمل األساسية، للمعلومات بمتابعته واالحتفاظ

   .لألمن

 :   Cالنمط 

أو العاطفي أو االجتماعي أو البين شخصي أو   Feelingويصطلح عليه هيرمان بالنمط المشاعري

 :أنه خصائصه وأهم ،التفاعلي 

 الناس، مختلف مع معنى ذات طيبة عالقات تطوير بسهولة (: يستطيعInterpersonalشخصي ) بين •

 .معهم والتعاون اآلخرين بمشاركة أفضل بشكل ويتعلّم

 .لديه وظهورها إثارتها السهولة من مشاعر (:  يمتلكEmotionalعاطفي ) •

 والنظر والتذوق والشم والسمع باللمس حواسه باستخدام (: يتعلّمKinestheticحركي ) حسي •

 .والحركة

 .وفهمها كارلألف كممثلة واإلشارات والعالقات األشياء (: يستخدمSymbolicرمزي ) •

 تنسيق على وقادر والنحت، والموسيقى والرسم التلوين في ماهــر أنه أو (: يستمتعArtisticفني ) •

 .سارة آثار إلحداث والبنية والتصميم اللون

 .المادية األشياء عن أو الجسد عن بانفصال الروح مع (: يتعاملSpiritualروحي ) •
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 .وأفكاره وآرائه ومشاعره نفسه عن (: يعبـرExpressiveتعبيري ) •

 .ويحترمها وآرائهم اآلخرين مشاعر ويعرف مشاعره عن (: يعبرFeelingشعوري) •

 .تعلّمه ما ويعلّمه سلوكه في القوة بنقاط معه المشارك الفرد (: يبلّ Supportiveداعم ) •

 .بالمفردات وفعالية وضوح جيده؛ تحدث مهارات (: لديهVerbalلفظي ) •

 .بالقراءة ويستمتع الغالب على ( يقرأReaderقاريء ) •

 .بها ويستمتع المكتوبة الكلمات مع بوضوح (: يتواصلWriterكاتب ) •

 من الدماغ السفلي األيمن بالجزء المرتبط التفكير نمط تفضيل إلى الذي يميل الشخص فإنّ  عليه وبناءً 

 المجتمع مع بالتفاعل واالستمتاع الجسد قراءة لغة على القدرة ويمتلك واألحداث، الناس مع تعاطف لديه

  .فيه يحيا الذي

 :   Dالنمط 

أو االبتكاري والتكاملي أو التحليلي أو  Open-Mindedويصطلح عليه هيرمان بالنمط المتفتح الدماغ 

 :خصائصه وأهم  ،التخيلي أو الداخلي

 .العملية والعروض والمخططات والرسومات الصور بمشاهدة (: يتعلّمVisualبصري ) •

 للفكرة، الجزئية العناصر إلى الرجوع دون الكلية الصورة ويفهم (: يدركHolisticكلي ) - شمولي •  

 .السياق أو المفاهيم أو

 جديدة وأدوات وطرقاً  أفكاراً  (: يبتكرInnovatingابتكاري ) •

 كلية تدرك لن نهاأ أو الفور، على غيرمحسوسة ألشياء عقلية صوراً  (:  يكونImaginativeتخيلي ) •

 .جديدة بطرق معها والتعامل المشكالت مواجهة على وقادر الواقع، في

 .موحد كل إلى واألوضاع األفكار وعناصر وأجزاء قطع ( : يرّكبIntegrativeتكاملي ) •

 .محددة أمثلة من مجردة أفكار لتوليد وآراء أفكاراً  (: يتخيلConceptualمفاهيمي ) •

 .جديد شيء في المنفصلة والمفاهيم والعناصر، األفكار، ( : يوحدSynthesizerتركيبي ) •

 .عقلي مدخل من أكثر الوقت نفس في (: يعالجSimultaneousتزامني ) •

 إلى الحاجة دون ثابتا فهماً  ويمتلك معلن، بشكل به التفكير دون ما شيئاً  (: يعرفIntuitiveحدسي ) •

 .وبراهين حقائق

 .بنفسه المعلومات (: يستكشفSelf - discovery) ذاتي مستكشف •

 .نفسه تلقاء من األشياء عمل في (: مبادرInitiativeومبادر ) مبادئ •

 بعضها مع األشياء تجميع على وقادر وابتداعية، اعتيادية غير أفكاراً  (: يمتلكCreativeإبداعي ) •

 .وتخيلية جديدة بطرق
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 .المخاطر على تحتوي التي العمل بيئة (: يفضلRisk- Takingمخاطر ) •

 كلية األشياء بطريقة رؤية إلى يميل سوف الدماغ من العلوي األيمن تفضيل للجزء لديه الذي والفرد

 في المنطق على وليس والعاطفة اإلحساس ويعتمد على بالقوانين، االلتزام إلى يميل وال جزئية، وليس

  .المشكالت مواجهة

III-2 هيرمان قراءة و تفسير نموذج: 

عبارة عن دائرة مقسمة إلى أربعة أقسام  عبر هيرمان عن نموذجه من خالل بوصلة التفكير ، وهي

متساوية و بألوان مختلفة ) أزرق، أخضر، أحمر، أصفر ( حيث يمثل كل قسم )ربع دماغي( نمط من 

لما بمحيط الدائرة، حيث كاألنماط األربعة. األلوان بكل قسم متدرجة من الفاتح بمركز الدائرة إلى الداكن 

 اتجهنا من الفاتح إلى الداكن دل ذلك على الزيادة في التفضيل.

تحدد على محاور البوصلة نقاطا تمثل الدرجات الخاصة بكل نمط  المحصل عليها من خالل مقياس 

(HBDIو يصل بين النق  )حادا  ييا و كلما كان رأس أحد زوايا الشكل الرباعـال رباعـــاط بما يمثل شكـ

و يقترب من محيط الدائرة فإنه يحدد أي قسم من األقسام األربعة يسيطر على تفكيره بشكل أكبر من بقية 

 األقسام .

( يعبر عنه  PROFILE CODEأضاف هيرمان لبوصلة التفكير  جدوال رقميا يسمى برمز اللقطة ) 

 ( حيث:3( و )1بأربعة أرقام تتراوح ما بين )

 ( في رمز 1الدرجة  ) اللقطة تعبر عن الدرجة األساسية التي تمثل أعلى عالمات اللقطة )عند

في المقياس (، و تدل على تفضيل أساسي لهذا النمط  ، ويكون  64الحصول على درجة تفوق 

 .هذا النمط مسيطرا  إذا كانت العالمة أعلى بكثير من العالمات في أرباع الدوائر األخرى

 ( في رمز اللقطة تعب4الدرجة )37د الحصول على درجة ما بين )عن ر عن الدرجة الثانوية 

 في المقياس (، تدل هذه العالمة على استخدام "متوسط" لهذا النمط.   66و

 (في رمز اللقطة تعبر عن الدرجة الثالثة3الدرجة )  في  37)عند الحصول على درجة تقل عن

 المقياس (، و تمثل درجة "التجنب" في استخدام هذا النمط . 

 

  



 الفصل الرابع: السيطرة الدماغية

07 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(: مثال 03) شكل 

التفكير  عن بوصلة 

 لهيرمان

 

 
 
 
 

رقم  شكل 

 (: مثال عن مخطط اللقطة04)

 

لنفس الشخص و نقرأ هذه رمز اللقطة  ( إلى بوصلة التفكير و17( و الشكل رقم )13يشير الشكل رقم )

 النتائج كاآلتي :

  :1441اللقطة الخاصة بهذا الفرد هي. 

 درجة في النمط (112العالمة ) حصل على هذا الفرد  A له تفضيل أساسي في هذا  ، إذن

 . 64من  ألن عالمته أعلى النمط

 ( درجة في النمط 21هذا الفرد حصل على العالمة ) B ،  إذن له تفضيل ثانوي في هذا النمط

 .64و  37هي ما بين ألن عالمته 

 ( درجة في النمط 74هذا الفرد حصل على العالمة ) C ،  له تفضيل ثانوي في هذا النمط إذن

 .64و  37هي ما بين ألن عالمته 
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 درجة في النمط (02العالمة ) حصل على هذا الفرد  D له تفضيل أساسي في هذا النمط ، إذن 

 .64من  ألن عالمته أعلى

  النمطهذا الفرد له سيادة دماغية ثنائية لكل من  A النمطو  D. 

 بينما يستخدم الجزء األيمن من  ℅23الدماغ بنسبة  هذا الفرد يستخدم  الجزء األيسر من

 . ℅74 الدماغ بنسبة 

  بينما يستخدم الجزء السفلي من  ℅60هذا الفرد يستخدم  الجزء العلوي من الدماغ بنسبة

 . ℅31 الدماغ بنسبة 

 

III-1 :توزيع األفراد حسب نموذج هيرمان 

شخص  211,111الذي أجراه هيرمان على  أن االستبيان( Denise & Margot,1991 :61) أوضح

خلص إلى نتيجة مفادها أن لكل إنسان تفضيال أساسيا واحدا على األقل، أي يهيمن على تفكيره أحد 

 :كالتالي . وجاءت النتيجة أو أكثرمن نمط،   D أو C أو B أو A األربعة  األنماط

 14℅ يفكرون من خالل قسم واحد. 

 61 ℅ فقطيفكرون من خالل قسمين. 

 31 ℅يفكرون من خالل ثالثة أقسام. 

 13℅ من الناس يفكرون باألربعة أقسام السابقة. 

 الدماغية لهيرمان السيطرة( : توزيع األفراد حسب نموذج 05شكل رقم )
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III-9 :أنماط التعلم في ضوء نظريات السيطرة الدماغية 

دة التعلم إلى الحد من االختالفات الحاتسببببعى النظريات الحديثة التي تناولت موضببببوع أنماط التفكير و 

بين المتعلمين نتيجبة محتوى المنباهج و البرامج في أغلبب األنظمبة التربويبة و الدراسببببببية و كذا طرق 

التدريس التي تعمل على اسبببتثارة و تنشبببيط النصبببف األيسبببر من الدماغ ، دون وعي من القائمين على 

ل الوظـائف الخاصة بكـل من النصفين الكرويين للمخ و وضع المناهـج و تطبيقها، و هذا من خالل تفعي

التكـببببببببامل بينهما ، و التنويع في تصبببميم و تنفيذ البرامج التعليمية بما يضبببمن تنشبببيط و تفعيل وظائف 

النصببببف األيمن و األيسببببر من الدماغ ، وهذا للوصببببول إلى أقصببببى صببببورة لالسببببتفادة من إمكانيات 

 المتعلمين.

III-9 -0 :أنماط التعلم في ضوء نظرية النصفين الكرويين للدماغ لسبيري 

ن المدارس تعلم نصببببف العقل فقط، أ "(  1042( عن )سببببامبلز 14: 4113)مزيان و الزقاي، يشببببير 

تهمل النصف اآلخر، ذلك ألن التدريس التقليدي يركز على األساليب اللفظية، و التفكير المنطقي، أي: و

( أن تشببجيع  1026، كما يرى )عكاشببة،   "تسببتلزم عمل النصببف الكروي األيسببرعلى األنشببطة التي 

المعلمين للتالميذ على اتباع األسبببباليب الذي تنمي و ظائف النصببببف األيسببببر، يسببببهم بدرجة كبيرة في 

سببيطرة عمليات هذا النصببف، إذ أن إجراءات التركيز على العمليات اللفظية، والحسببابية، والمنطقية و 

ي إلى تنميببة وظبائف النصببببببف األيسببببببر على حسبببببباب األيمن، و في نفس السببببببيباق يرى الحفظ  تؤد

(4113Springer. & Deutsch,أنه بعد أن أصببببح مفهوم السبببيطرة الدماغية شبببائعا )،  سبببرعان ما

وقد أكدت هذه النتيجة من خالل دراسبببات عالم   ظهر أن  النصبببف األيمن للدماغ هو النصبببف المهمل،

حيببث الحظ أن االتجبباه الحببالي في التعليم يركز على وظببائف الجببانببب  ،"جوزيف بوغن"األعصبببببباب 

و بخصببببوص هذا الخلل في  .األيسببببر للدماغ، وهذا يؤدي إلى إماتة نمو وظائف الجانب األيمن للدماغ 

( على أهمية معرفة وظائف جانبي الدماغ من قبل Sousa, 2001يؤكد )  اسبتخدام كل وظائف الدماغ،

علمين غبالببا مبا يعلمون طلبتهم ببالطريقبة التي تعلموا بهبا، وبالتالي هم بحاجة لمعرفة المعلمين، ألن الم

 الكثير عن أنماط تعلم طلبتهم، حتى يتمكنوا من تحقيق نتاجات تعلمية ذات مستوى راق لدى طلبتهم.

ألساليب  المتعلم استخدام في إيجابية أثار له الصحية التعليمية والبيئة المريح المدرسي إن توفير الجو

 الدماغ لدى المتعلم عمل على تؤثر في القسم لها المصاحبة ، واألفعال التعليمية تعلمه، ألن المواقف

، و تحقيقيا لهذه  وغيرها والنفسية العلمية حاجاته تلبية في يستخدمها التي التعلم أنماط وبالتالي على

م، حيث تدخلت الدراسات العصبية ية التعلتسعى الجهود اآلن إلى العمل على تحسين عمل" الغاية 

الفيزيولوجية لتقديم العون واضعة ضمن أولوياتها محاولة التوصل إلى أقصى استفادة ممكنة من طاقات و
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: 4113الزقاي، )مزيان و " المخ البشري، ما دام أنه يمثل موضع القدرات العقلية : ومنها التعلم و التفكير

11 ). 

 في عنها تختلف من الدماغ المسبببيطر األيمن الجانب في األنماط التعلم، و في معين نمط له متعلم كل

 الجانب معرفة خالل من المتعلمين عند التعلم معرفة أنماط و يمكن ، منه المسببببيطر األيسببببر الجانب

 أنماط بين ( بمقارنة123-121: 4112، و في هذا السببياق قام )عفانة و الجيش،  الدماغ من المسببيطر

  :ذلك ( : يوضح13رقم  ) والجدول المتعلمين ، عند الدماغ جانبي على المسيطرة التعلم

 على الجانب األيمن المسيطرة التعلم أنماط األيسر على الجانب المسيطرة التعلم أنماط الرقم

1 
 االمتحانات أيام حتى مجموعات في ويقرأ يعمل منفردا (  لوحده ) ويقرأ يعمل

 . الجماعية القراءة يفضل

 يتوصل إليه ما آخر مع العلمية المادة يدمج 4

 . معين دراسته لموضوع خالل العلمي البحث

البحث  إليه توصل ما مع العلمية المادة يدمج

لها  التي المشاريع لبعض تصورات من العلمي

 . بالموضوع عالقة

 أو أي ضجة بدون الدرس أثناء بالهدوء يلتزم 3

 . لهو

 ، ويثير ضجة صفية نشاطات في للمشاركة يسعى

 . حين آلخر من الصف في ويتحرك إيجابية

 الدروس باستخدام فهم في صعوبة يواجه 7

 أو العاكسة أو الشرائح الفيديو مثل المرئيات

 . اإللقاء

طريق  عن الدرس فهم في صعوبة يواجه

والشرائح  المرئيات مع وينسجم المحاضرة

 الدرس. لتوضيح المعلم بها يستعين التي العاكسة

 ولكنه ينتقل كاملة بصورة وواجباته أعماله ينجز .الكمال لدرجة أعماله وينجز دقيق 2

 . آخر إلى موضوع من عمله خالل

 المعلم عندما يضع أفضل بصورة الدرس يفهم 6

 . السبورة على أهدافه

تمرير  خالل من أفضل بصورة الدرس يفهم

 وليسالمتعلمين  على الدرس أهداف على األوراق

 . السبورة على كتابتها

 في الشرح ويكتبها طريق عن المعلومات يتقبل 4

 الدرس أثناء الدفتر

 الرسومات والمرئيات خالل من المعلومات يتقبل

 . أثناء الشرح البيضاء السبورة باستخدام

 المفاهيم المتسعة شرح على المعلم يحث 2

 . وتبسيطها تلخيصها ويحاول

 ، ويحاول البسيطة المفاهيم شرح على المعلم يحث

 . العلمية بالمادة األمر تبسيط

 إلى وال يميل البيتية الواجبات حل في ينفرد 0

 اآلخرين مشاركة

والقيام  الواجبات حل في اآلخرين يشارك

 في مجموعات التعاون خالل من الصفية باألنشطة

. 

هادئا  يكون الفصل عندما الدرس موضوع يفهم 11

 عملية أثناء جانبي أي نقاش فيه وليس ومنظما

 . التعليم

 بين المعلم المناقشات سماع خالل من الدرس يعي

 حول وإبداء الرأي اآلخرين ومشاركة والتالميذ

 . الدرس موضوع

 المتعلمين عند الدماغ جانبي على المسيطرة التعلم أنماط بين مقارنة( : 13جدول رقم  )
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III-9 -6 :أنماط التعلم في ضوء نظرية الدماغ الكلي لهيرمان 

 Systemicالمسببببببمباة نظريبة الدماغ الكلي أكثر نظامية  أن نظريتبه (Herrmann, 1989) يعتبر   

من نماذج التعلم األخرى، وتهتم بالتطور والنمو للمتعلّمين أو المتدربين وخاصة   Inclusiveوشبمولية

ماط التعلّم ليسبببت سبببمات شبببخصبببية ثابتة لكنها إلى حد ما أنماط سبببلوكية في مجال اإلبداع، وترى أن أن

 قابلة للتعلّم.

و أشبببارت دراسبببات هيرمان إلى أن الطلبة الذين يتعلمون من خالل طرائق تتوافق مع نمط السبببيطرة  

علمون يالتعليم، بعكس هؤالء الطلبة الذين -الدماغية السبببائد لديهم يحققون نتائج مرتفعة في عملية التعلم

بطرق غير متسبقة مع نمط السبيطرة الدماغية السبائدة لديهم. وبفهم النمط التفكيري المفضل لدى الطلبة 

يمكن للمعلم أن يفهم أكثر كيف يتعلّم طلبته، وكيف يتخذون القرارات، وكيف يحلّون المشكالت، وكيف 

 .يتواصلون، ولماذا يعملون بعض األشياء وكيف يعملونها

أنماط التعلم يقودنا إلى الحديث عن أنماط التدريس المختلفة، و يمتد الحديث أيضا إلى إن الحديث عن 

طبيعة العالقة التي ينبغي أن تكون بين األستاذ و التلميذ. فاألستاذ في عالقته العلمية و البيداغوجية مجبر 

ف ي استخدام مختلو بالتال ،على معرفة االختالفات بين التالميذ من حيث أنماط تفكيرهم و تعلمهم

األساليب و الطرق و الوسائل واإلجراءات التدريسية. و قد صنف هيرمان هذه األساليب في أربع 

مجموعات حيث افترض أن الواحدة من هذه المجموعات األربع لطرق التدريس وإجراءاته تتقابل مع 

 : (42-47:   4112،  ) نوافلةأحد أنماط التعلّم األربعة، وفيما يلي إيجاز لها مثلما ورد في 

وهي طريقة التدريس والمفترض أن يفّضلها الطلبة  الخارجي: Aطريقة المحاضرة المقابلة لنمط التعلّم 

الذي يحدث بالجزء األيسر العلوي من الدماغ.  ويكون للمعلم في هذه  الخارجيA ذوو نمط التعلّم 

بغرفة صفية تقليدية تعتمد المحاضرة  الطريقة الدور األساسي، والطالب يكون مستمعاً ويعمل جيداً 

 والكتاب المدرسي، والمعلم يزّود طلبته بالمعرفة واإلجابة عن األسئلة،

وهي طريقة التدريس المفترض أن يفّضلها  اإلجرائي: Bطريقة العمل اليدوي المقابلة لنمط التعلّم 

 اإلجرائي الذي يحدث بالجزء األيسر السفلي من الدماغ. وتتضمن هذه الطريقة Bالطلبة ذوو نمط التعلّم 

إتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بالعمل اليدوي بخطوات وإجراءات محددة، وتجزئة المهارات إلى خطوات 

 متسلسلة، واختبار الفرضيات، وكتابة التقارير للتجارب التي يجرونها.

وهي طريقة التدريس المفترض أن يفّضلها التفاعلي:  Cطريقة التعلم التعاوني المقابلة لنمط التعلّم 

 التفاعلي الذي يحدث بالجزء األيمن السفلي من الدماغ. Cالطلبة ذوو نمط التعلّم 
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ها وهي طريقة التدريس المفترض أن يفّضلالداخلي:  Dطريقة العرض العملي المقابلة لنمط التعلّم 

الداخلي الذي يحدث بالجزء األيمن العلوي من الدماغ. وتبدأ هذه الطريقة بأسئلة  Dالطلبة ذوو نمط التعلّم 

لتجعل الطلبة يفكرون، ثم بعروض مرئية، وبعد المشاهدة يقوم المعلم بتقديم التفسيرات وتكليف الطلبة 

  ة.بحل بعض المسائل تتعلق بالعرض التجريبي وإنهائه بأسئلة ومناقش

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أنماط التعلم حسب نموذج هيرمان( : 02رقم  ) شكل

 

 :الخالصة
من خالل ما تم عرضه في هذا الفصل حول مكونات الدماغ ووظائفه، وكذا النظريات التي تناولت 

السيطرة الدماغية وبالخصوص نظرية الدماغ الكلي لهيرمان، تتضح أهمية دراسة أنماط التفكير وفق 

، الذي يمدنا بتصنيفات أكثر تمييزا وتفصيال لألفراد حسب نمط التفكير السائد هيرمانالرباعي لنموذج ال

لديهم، وكذا ارتباط كل نمط تفكير بنمط تعلم خاص به ، مما يدفع القائمين على العملية التربوية إلى 

فكيرهم الف أنماط تضرورة التنويع في طرق و أساليب التدريس حتى يتسنى لجميع المتعلمين باخت

   التفاعل أكثر في حصص الدروس التي يقدمها المعلمون و األساتذة.    
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 تمهيد :

هذه الدراسة حيث تطرق للمنهج  الفصل الخطوات اإلجرائية التي اعتمدها الباحث في هذا يتناول

المستعمل ، ثم قدم وصفا كليا لمجتمع الدراسة وعينة البناء مع توضيح طريقة اختيارها و تحديد حجمها، 

واستخراج الصورة األولية له ثم  هو تعليمات هإعداد فقراتثم المراحل التي مر بها المقياس بدءا من 

خص ، و فيما ياج صورة جاهزة لتقنينه على عينة البحثالتعديالت التي طرأت عليه إلى غاية استخر

في الكشف عن البنية  اتبعت التي الخطواتعرض الباحث  إجراءات اإلجابة عن تساؤالت الدراسة،

و في  وثباتها الدراسة أداة صدق من للتأكد العاملية لكل نمط من أنماط التفكير و كذا الخطوات المتبعة 

 .أجريت التي اإلحصائية لجاتلمعاا األخير تم عرض مختلف

 :منهج الدراسة .0

 واسع شكلب المستخدمة البحث أساليبباعتباره أحد  الوصفي المنهج الدراسة على هذه في الباحث اعتمد

المنهج الوصفي كما اتفق  ألنالدراسة الحالية  ألهداف مالئمة كما يعد أكثر التربوية،و ةالنفسي العلوم في

عليه الكثير من الباحثين يعتمد على دراســة الظاهـرة كما توجــد في الواقع، و يهتم بوصفها وصفا دقيـقا 

و يعبر عنها كيفيا بوصفها و توضيح خصائصها، و كميا بإعطائها وصفا رقميا من خالل أرقام و جداول 

: 4113ها مع الظواهر األخرى. وقد وصف )خضر،توضح مقدار الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباط

( المنهج الوصفي باألسلوب األكثـر استخــداما واألكثــر مالءمــة في دراســـة الظـواهـر اإلنسانية 102

واالجتماعية حيث يصعب إخضاع بعض الظواهر للتجريب في المختبر فتبقى الدراسات الوصفية هي 

 .األسلوب الوحيد لدراسة ظواهر عديدة

 

 مجتمع الدراسة: .6

( تلميذ 0172يذ السنة أولى ثانـــوي بوالية مستغانم و البال  عددهم )ـتالم من الدراســـة معــمجت تكـــون

إلى مديرية التربية لوالية مستغانم  الرجوع خالل من ، وذلك  4112-4117و تلميذة من السنة الدراسية 

ميذ المسجلين في السنة أولى ثانوي و توزيعهم عبر للحصول على اإلحصائيات المتعلقة بأعداد التال

 بلديات الوالية وفق متغيري الجنس و شعبة الدراسة . 

 تبين توزيع أفراد المجتمع حسب متغيرات الجنس، شعبة الدراسة (16(، )12(، )17)الجداول رقم 

 و التجمع السكاني لموقع الثانوية: 
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 النسبة المئوية عدد األفراد المتغيرات

 الجنس
 %23.64 7226 ذكور

 %76.33 7104 إناث

 %111 0172 المجموع

 الجنس لمتغير تبعا المجتمع أفراد توزيع:  (17)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع أفراد المجتمع حسب متغير الجنس:  (14) شكل رقم

 

 النسبة المئوية عدد األفراد المتغيرات

 شعبة الدراسة
 %20.14 2372 و تكنولوجيا جذع مشترك علوم

 %71.03 3413 جذع مشترك آداب 

 %111 0172 المجموع

 .شعبة الدراسة  لمتغير تبعا المجتمع أفراد توزيع( : 50جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع أفراد المجتمع حسب متغير شعبة الدراسة:  (12)شكل رقم 

 

;  4192; االناث
46.33%

;  4856; الذكور
53.67%

جذع مشترك علوم 
;  و تكنولوجيا

5345 ;59.07%

;  جذع مشترك آداب
3703 ;40.93%
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 النسبة المئوية عدد األفراد المتغيرات

التجمع 

 السكاني

 %42.46 4224 واليةمركز 

 %71.21 3662 مركز دائرة

 %31.43 4246 مركز بلدية

 %111 0172 المجموع

 .لمتغير نمط التجمع السكاني تبعا المجتمع أفراد توزيع(: 50جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع أفراد المجتمع حسب متغير نمط التجمع السكاني( : 09شكل رقم )

 التعليق:

أن تعداد مجتمع  (10(، )12(، )14) ( واألشكال رقم16(، )12(، )17)رقم يتضح من خالل الجداول 

، %76.33أنثى بنسبة  7104و %23.64ذكرا بنسبة  7226تلميذا موزعين على  0172الدراسة بل  

رائهم في ظأما بالنسبة لمتغير شعبة الدراسة فإن عدد التالميذ في شعبة العلوم والتكنولوجيا أكبر من ن

لدى العلميين، في حين بل  عدد األدبيين  %20.14تلميذا بنسبة  2372شعبة اآلداب حيث بل  عددهم 

. كما اختلفت أيضا نسبة توزيع عدد التالميذ حسب متغير نمط التجمع السكاني %71.03بنسبة  3413

مثل مركز جودة بالبلدية التي تالذي توجد به ثانوية الدراسة، حيث بل  عدد المتمدرسين في الثانويات المو

، أما التالميذ المتمدرسون بالثانويات المتواجدة %42.46تلميذا بنسبة  4224الوالية )بلدية مستغانم( 

وهي أعلى  %71.21بنسبة  3662بالبلديات التي تمثل مركز دائرة )عددها تسع بلديات( فقد بل  عددهم 

تلميذا بنسبة  4246يات المتواجدة بالبلديات األخرى نسبة، في حين بل  عدد المتمدرسين في الثانو

31.43%. 

 

;  ثانويات مركز الوالية
2557 ;28.26%

;  ثانويات مركزالدائرة
3665 ;40.51%

;  ثانويات مركز البلدية
2826 ;31.23%
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 : البناء(عينة الدراسة )عينة  .3

( ''أن حجم العينة المختارة يتأثر بعوامل عدة أهمها مقدار الوقت المتوفر لدى 171: 1000يذكر )عامر،

لوب المجتمع األصلي المطالباحث، و إمكاناته العلمية و المادية، ومدى التجانس أو التباين في خصائص 

 التعرف عليها، و درجة الدقة المطلوبة في البحث و مستواه و الغاية المعمول من أجلها ''

( 114-116:  4114)القصاص : لتحديد حجم العينة المناسبب اعتمد الباحث على المعادلة التي ذكرها 

أننا نعرف عدد األفراد الذين حيث أكد أنه عند حسببباب حجم العينة من مجتمع إحصبببائي معلوم، بمعنى 

 يتكون منهم ذلك المجتمع ، فإننا نتبع الخطوات التالية :

نحسببببببب حجم اللينة عل  أسبببببباج أع حجم المجتمر اعحوببببببائا عير مللوم وذلك باللملية  -أ

 اآلتية:الحسابية 

 

 حيث:

Z القيمتينإحدى في جميع أحوال األبحاث تأخذ  ي: القيمة المعيارية عند مستوى ثقة معين وه: 

Z  =1.06  02أو مستوى ثقة  1.12عند مستوى داللة%. 

Z  =4.22  00أو مستوى ثقة  1.11عند مستوى داللة%. 

 :إحدى القيمتينالخطأ المعياري المسموح به وهو أيضاً في جميع أحوال األبحاث يأخذ  :مخ 

 .%02عند مستوى ثقة  1.12=  مخ 

 .%00عند مستوى ثقة  1.11=  مخ 

رجة االختالف بين مفردات المجتمع اإلحصائي وقد اصطلح العلماء على وضعها بقيمة ثابتة هي د ف:

 دائما. 1.2ف =  أن قيمأي 

 بعد ذلك بتصحيح حجم العينة ، وذلك باستخدام معادلة تصحيح العينة كاألتي : نقوم -ب 

  العينة:معادلة تصحيح حجم  

 

 

 حيث:

 : حجم العينة من مجتمع غير معلوم . 1ن

 ن : حجم المجتمع اإلحصائي .
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، نحصل على %02مفردة و مستوى ثقة  0172بتطبيق هذه المعادلة، ومن أجل مجتمع إحصائي بحجم 

 500مفردة ، وعليه اختار الباحث عينة البناء بحجم  360حجم عينة كافي للدراسة األساسية مقداره 

س، التخصص رات الجنــطريقة عشوائية باستخدام أسلوب العينة الطبقية وفقا لمتغيمفردة يتم اختيارها ب

 و نوع التجمع السكاني الذي تقع به الثانوية.

 ( الخطوات التالية الختيار مفردات العينة الطبقية: 176: 4111وضع )عليان وغنيم، 

 خلة.تقسيم مجتمع الدراسة األصلي إلى طبقات أو مجتمعات صغيرة غير متدا 

 .تحديد نسبة أفراد العينة من كل طبقة و بما يتناسب مع عددها الكلي 

 . اختيار عشوائي ألفراد العينة من كل طبقة 

 
 :طبقات ثالث إلى الوالية تقسيم بعد الطبقية العشوائية العينة بطريقة الدراسة عينة اختيار تم

 بقة.ثانوية بن جياللي الغالي عن هذه الط الطبقة التي تمثل مركز والية وهي بلدية مستغانم، مع اختيار 

 ( بلديات، مع اختيار ثانوية فلوح الجياللي من بلدية ماسرة 10الطبقة التي تمثل مركز دائرة وتشمل )

 عن هذه الطبقة.

 ( بلدية، مع اختيار ثانوية لطروش الجياللي من بلدية 44الطبقة التي تمثل مركز بلدية وتشمل )

 مزغران عن هذه الطبقة.

 الدراسة، ثم اختيار أفراد العينة بطريقة عشوائية وفق متغير الجنس شعبةمتغير  وفقتقسيم كل طبقة  ثم

 مع الحفاظ على نفس النسب المئوية لتوزيع األفراد في المجتمع األصلي بالنسبة لكل متغير. 

نسخة من  211وزع الباحث  وتلميذة،تلميذ  360 أكثر منالمقدرة بـ البناء عينة تحديد تم أن بعد

استمارة أخرى ليستقر الحجم  40استمارة فيما تم استبعاد  776واسترجع  العينة،االستمارات على أفراد 

 .  714النهائي ألفراد عينة البناء عند العدد 

 اإلجابة: مكتملة غير اإلجابات أوراق استبعاد توزيع أفراد عينة البناء بعد ( يمثل14الجدول رقم )

 رقمال
نوع التجمع 

 السكاني

 جذع مشترك آداب جذع مشترك علوم و تكنولوجيا
 المجموع

 إناث ذكور إناث ذكور

 135 33 30 36 39 مركز والية 1

 157 30 31 32 50 مركز دائرة 2

 125 31 31 30 34 مركز بلدية 3

 417 94 99 100 124 المجموع

 الجنس، شعبة الدراسة و النمط الحضري لمتغيرات تبعا العينة أفراد توزيع( : 50جدول رقم)
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 الدراسة والنمط الحضري.الجنس، شعبة  لمتغيرات تبعا العينة أفراد توزيع(: 05شكل رقم)

 التعليق:

( يتضح أن الباحث اختار عينة الدراسة مع محاولة الحفاظ 41) ( والشكل رقم14)رقم من خالل الجدول 

على نفس نسب توزيع العينة والمجتمع تبعا لمتغيرات الجنس، شعبة الدراسة والنمط الحضري، حيث 

أما بالنسبة لمتغير شعبة  أنثى، 107ذكرا و 443تلميذا موزعين على    714تكونت عينة الدراسة من 

الدراسة فإن عدد التالميذ من شعبة العلوم والتكنولوجيا أكبر من نظرائهم من شعبة اآلداب حيث بل  

. كما %76.42بنسبة  107لدى العلميين، في حين بل  عدد األدبيين  %23.44تلميذا بنسبة  447عددهم 

الميذ حسب متغير نمط التجمع السكاني الذي توجد به ثانوية الدراسة، اختلفت أيضا نسبة توزيع عدد الت

فردا بنسبة  132حيث بل  عدد أفراد العينة من الثانويات الموجودة بالبلدية التي تمثل مركز الوالية 

، أما عدد أفراد العينة من المتمدرسين بالثانويات المتواجدة بالبلديات التي تمثل مركز دائرة 34.34%

وهي أعلى نسبة، في حين بل  عدد أفراد العينة من المتمدرسين  %34.62فردا بنسبة  124بل  عددهم  فقد

. وتعتبر هذه النسب متقاربة مع %40.02تلميذا بنسبة  142في الثانويات المتواجدة بالبلديات األخرى 

 دراسة.ينة لمجتمع النسب توزيع مجتمع الدراسة وفقا لهذه المتغيرات الثالث، مما يعبر عن تمثيل الع

تالميذ السنة 

 أولى ثانوي

 402العدد: 

   %011النسبة: 

 مركز والية
 035العدد: 

 %36.32النسبة: 

 مركز دائرة

 052العدد: 

 %32.25النسبة:  

 مركز بلدية
 065العدد: 

 %69.91النسبة:  

 جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

 20العدد: 

 %02.13النسبة: 

 جذع مشترك آداب

 24العدد: 

 %05.34النسبة: 

 جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

 11العدد: 

 %60.01النسبة: 

 جذع مشترك آداب

 29العدد: 

 %02.55النسبة: 

 جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

 25العدد: 

 %05.59النسبة: 

 جذع مشترك آداب

 21العدد: 

 %04.39النسبة: 

  %9.35النسبة:      39العدد: ذكور 

  %2.22النسبة:       36العدد: إناث  

   %2.43النسبة:       30العدد: ذكور 

  %2.90النسبة:       33العدد: إناث  

  %06.63النسبة:      50العدد: ذكور 

   %1.12النسبة:      32العدد: إناث  

   %9.00النسبة:       31العدد: ذكور 

  %2.43النسبة:       30العدد: إناث  

   %1.05النسبة:       34العدد: ذكور 

  %2.43النسبة:       30العدد: إناث  

   %2.09النسبة:       31العدد: ذكور 

  %2.09النسبة:       31العدد: إناث  
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 أداه الدراسة: .4

تمثلت أداة الدراسة في مقياس الهيمنة الدماغية الذي أعده الباحث، بهدف قياس درجة كل نمط من أنماط 

( فقرة في 16( فقرة بواقع )67نظرية هيرمان، و تكون في صورته النهائية من ) األربعة حسبالتفكير 

 كل نمط .

ماط التفكير حسب نظرية هيرمان في الجانب النظري من الدراسة ، وبعد بعد التطرق لإلطار النظري ألن

المقياس  تحديد فكرة المقياس ومبررات تصميمه و أهدافه ، يعرض الباحث الخطوات المتبعة في بناء

 لدى عينة من  تالميذ السنة أولى ثانوي بوالية مستغانم ، والتي لخصها فيما يلي:  

 للخاصية المقاسة:تحديد األبعاد الفرعية 

اعتمد الباحث في إعداد المقياس على نظرية الهيمنة الدماغية من خالل الخصائص و الصفات التي تميز 

كل قسم من أقسام الدماغ األربعة التي وضعها هيرمان و ربطها بأنماط التفكير ، حيث يمثل كل نمط 

 ا على النحو التالي: بعدا فرعيا في المقياس له صفاته و خصائصه التي تعرفه ، و هذ

يتميز الشخص صاحب هذا النمط بكونه يحب العمل مع الحقائق، يفضل لغة األرقام، يهتم   :  Aالنمط 

باألمور التقنية، يستند إلى الدقة،  يعالج القضايا بالتحليل و التعليل، عقالني في قراراته، يعتمد على 

 المنطق في حل مشكالته بعيدا عن الحدس و العاطفة.

ترتيب ر، يهتم بــكيــيدية في التفـرق التقلـيفضل الط ونهــيتميز الشخص صاحب هذا النمط بك :  Bالنمط 

 و تنظيم أغراضه، يفضل العمل في بيئة مستقرة وآمنة، ينجز مهامه بعد تخطيط مسبق، و يقدر الوقت.

على أحاسيسه ومشاعره يتميز الشخص صاحب هذا النمط بكونه متعاطف مع الناس و يعتمد  :  Cالنمط 

في حل مشاكله بدال من المنطق، يستعمل اللغة الرمزية في تواصله، له مهارات اتصال عن طريق 

 الجسد.

يتميز الشخص صاحب هذا النمط بكونه متجدد و يحب التغيير ، يتحمس لألفكار والتجارب  :  Dالنمط 

امرة ـــدة أشياء في وقت واحد، يحب المغــل بعــق في التفاصيل، ينشغــرة كلية و ال يدقـالجديدة، لديه نظ

 و التحدي، وال يميل الحترام القوانين.

 تحديد الشكل األمثل للمقياس وطرق التطبيق:

على غرار النسخة األصلية لمقياس  الشكل األمثل الذي وضعه الباحث للمقياس شكل  الورقة والقلم 

يمكن تطبيقه بصورة فردية أو جماعية. و قد عرف ، إذ هيرمان و كذا النسخ األخرى المقتبسة منه

( اختبارات الورقة و القلم على أنها " االختبارات التي ال يستدعي تنفيذها القيام بعمل 161: 1002)سعد،

يدوى، لكنها تحتاج لتسجيل االستجابات في صحيفة االستجابة أو االختبار باستخدام القلم بمعنى اإلشارة 

 صحيحة  ".أو كتابة اإلجابة ال
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 حصر المقاييس المتاحة التي تستهدف قياس الخاصية نفسها:

من أجل الوقوف على األشكال التي أخذتها مقاييس السيطرة الدماغية المصممة سابقا، قام الباحث 

باالطالع على مجموعة من المقاييس للتعرف على أسلوب صياغة البنود، طريقة التطبيق و أساليب 

 لي:التقدير، و هي كالتا

  مقياس تورنسTorrence  الدماغية. السيطرة لقياس 

 للدماغ ) الكرويين النصفين سيطرة اختبارHemispheres Dominance Inventory 

Test.) 

 عفانة ور عـزوــتــم من طرف األستاذ الدكــــالمترج للدماغ الكرويين نـــالنصفي سيطرة مقياس 

 و الدكتور يوسف الجيش.

 4112التفكير الذي أعد ه األستاذ الدليمي في  أنماط اختبار. 

 الدماغية  للسيطرة هيرمان مقياسHerrmann Brain Dominance Instrument 

(HBDI) .المترجم إلى اللغة العربية 

 4113شي )  مقياس من المعدلة  4112التي أعدها سنة  نوافلة استبانة (She أصال والمطورة 

 البيئة في الطلبة لدى التعلّم المفضلة أنماط لقياس (HBDI) ةالدماغي للسيادة هيرمان أداة من

  األردنية .

  االختبار الذي استعمله األستاذ الدكتور عدنان قطب لقياس الهيمنة الدماغية حسب نظرية

 هيرمان.

  االختبار الذي استعمله األستاذ المدرب صالح صالح معمار لقياس الهيمنة الدماغية حسب نظرية

 هيرمان. 

  المقياس الذي تم بنائه بمخبر تحليل المعطيات الكمية و الكيفية للسلوكات النفسية و االجتماعية

 بجامعة مستغانم، لقياس الهيمنة الدماغية لدى الطلبة الجامعيين حسب نظرية هيرمان .

  اختبار مكارثيMcCarthy الدماغية. السيطرة لقياس 

 هاريسون مقياس برامسون و بارليت و ( وHarrison   Parlette & Bramson &    ) 

 التفكير. ألنماط
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 الصياغة الفعلية للفقرات:

تتألف االختبارات و المقاييس النفسية عادة من وحدات تسمى بالعبارات أو الفقرات أو من مجموعة من 

لنفسية، االمثيرات أعدت لتقيس بطريقة كمية أو نوعية بعض المهارات العقلية أو السمات أو الخصائص 

 (207:   1040)السيد،     .وتعتمد دقة االختبار على دقة مفرداته

فقرة  و النسخة المترجمة للغة العربية  141بعد اطالع الباحث على النسخة األصلية لهيرمان المكونة من 

رف الدكتور محمد التكريتــي تحت رعاية مؤسـسـة ألفـــا البريطانية للتدريـب ــ( من ط7.3)الطبعة رقم 

و االستشارات ، وكذا االختبار الذي استخدمه األستاذ الدكتور عدنان قطب لقياس الهيمنة الدماغية حسب 

يات، طفقرة ، و بعد االطالع أيضا على النسخة المعدة بمخبر تحليل المع 46نظرية هيرمان و المكون من 

حافظ الباحث على بعض الفقرات كما هي في المقاييس السالفة الذكر وهذا لمالئمتها لمجتمع الدراسة 

( أنه "يمكن للباحث أن يرجع 434:  4113)خضر، المتمثل في تالميذ السنة أولى ثــانوي حيث يشير 

تت صدقية ت التي أثبإلى األدبيات التي كتبت في نفس موضوع الدراسة و االستعانة ببعض االستبانا

ام ، في حين قوثبات الموضوع من خالل دراسات أخرى بدال من البدء من الصفر في بناء االستمارة " 

الباحث بصياغة فقــرات أخرى بما يخـــدم الدراسة و يتناسب مع مستوى المفحوصين، إذ بل  عددها 

نمط، حيث تختص كل فقرة بصفة  (  فقرة لكل17( فقرة صيغت بصورة إيجابية بواقع سبع عشرة )68)

 من الصفات التي تعرف نمط التفكير و تميزه عن األنماط األخرى ، وهي كالتالي:  

 :   Aالنمط 

 منطقي : لدي القدرة على التفسير المنطقي لألحداث

 أحدد خياراتي بطريقة عقالنية بعيدا عن العاطفة.عقالني: 

 األشياء الغير مؤكدةحقائقي: أفضل التعامل مع الحقائق بدال من 

 واقعي: أركز على اللحظة التي أعيشها بعيدا عن الخيال

 تحليلي: عندما تواجهني مشكلة أقوم بتحليلها و تحديد سببها ألجد الحل المناسب.   

 متأني: إذا أردت أن أتخذ قرار مصيريا أفكر في األمر مليا و أدقق في المشكلة و أحللها

 بسط األموردقيق: أميل إلى الدقة في أ

 ناقد : ال أجد حرجا في انتقاد األفكار الغير عقالنية

 تقني: أجد سهولة في استخدام األجهزة التقنية و لو كانت معقدة

 مالي: ال أنفق شيئا من مالي إال على الضروريات فقط

 رياضي: أجد متعة في دراسة مادة الرياضيات

 تبريري: أسعى لتفسير كل ظاهرة و معرفة أسبابها

 ارم: أرى أن القوانين واجبة الطاعة و ينبغي معاقبة كل مخالف لهاص



 الخامس: منهجية وإجراءات الدراسةالفصل 

110 

 

 نظري: أستعين بالجانب النظري من الدروس لفهمها بشكل جيد

 محدود العاطفة: أعتقد أن الدراسة أهم بكثير من المشاعر و العواطف

 مركز : أحافظ على تركيزي طويال أثناء مراجعة دروسي

 و بناء عالقات عددية رقمي: أحب التعامل مع األرقام

 :   Bالنمط 

 تسلسلي: ال أنتقل من مرحلة إلى أخرى إال بعد إتمام المرحلة السابقة.

 منظم: أحافظ على أغراضي و أدواتي بصفة منظمة.

 مرتب: أستمتع بترتيب األشياء.

 تفصيلي: ال أكتفي بالفكرة العامة لموضوع ما، بل أهتم بكل التفاصيل

 إنجاز أي عمل أو نشاط إال بعد تخطيط مسبق و دقيقمخطط: ال أشرع في 

 إجرائي: أحرص على االلتزام باإلجراءات و اتباع الخطوات الخاصة بإنجاز المهام

 مسيطر على نفسه: أستطيع التحكم والسيطرة على مشاعري تجاه اآلخرين.

 . ةمحافظ:  أفضل حل المشكالت بطرق معروفة بدل البحث عن طرق جديد

 للقوانين: أحترم القانون الداخلي الخاص بالثانويةمحترم 

 محدد البنية: أفضل المواضيع التي تحدد فيها التعليمات بوضوح بدال من االجتهاد الشخصي

 غير مخاطر: أفكر في العواقب قبل القيام بأي عمل.

 وقتي: ألتزم بالمواعيد وأحرص على القيام بواجباتي في وقتها.

 تي المدرسية على أكمل وجهتنفيذي: أنجز كل واجبا

 منضبط: يصفني زمالئي بأني منضبط داخل القسم وخارجه

 يعتمد عليهم: يعتمد علي األساتذة و يثقون في إنجازي لواجباتي

 حازم: ال أغيب عن الدراسة إال لسبب قاهــر

 موجه: عند شراء جهاز جديد أقرأ كتيب التشغيل و أتبع التعليمات

 :   Cالنمط 

 ب العمل مع اآلخرين والتعاون معهم من أجل هدف مشترك.متعاون: أح

 عاطفي: ال يمكنني إخفاء مشاعري أمام اآلخرين.

 له عالقات كثيرة : أبني عالقات صداقة بسرعة و أحافظ عليها

 مجازي: أستعمل التعبير المجازي في التعبير عن أفكاري

 و الموسيقىفني: أرغب لو إدارة الثانوية تدرج و تضاعف من حصص الرسم 
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 روحي: أهتم بالقيم و الجوانب الروحية أكثر من األشياء المادية

 تعبيري: أحب التعبير عن أفكاري و مشاعري لآلخرين

 شعوري: أصغي لوجهات نظر اآلخرين وأتفهم مشاعرهم وأحترمها.

 يهتم بالناس: أحب مساعدة زمالئي و إعطائهم من وقتي و جهدي

 أجيد الحديث و كلماتي واضحة ومؤثرةلفظي: يصفني زمالئي بأني 

 قارئ: أستمتع بالقراءة و المطالعة

 كاتب: أعبر عن أفكاري و مشاعري كتابيا مثل: كتابة شعر، خواطر، مذكرات،.......

 عمل جماعي: أفضل العمل الجماعي على العمل الفردي

 اجتماعي: أرغب البقاء أطول وقت ممكن مع زمالئي بدال من البقاء منفردا

 حساس: أتضايق كثيرا حين أغضب أحد أصدقائي

 حسي حركي: أفضل استعمال الحركة و الحواس في التعلم

 رمزي: استخدم اللغة الرمزية مثل اإلشارة باليد أو تلميحات الوجه

 :   Dالنمط 

 بصري: تساعدني الصور و الرسومات في فهم الدروس

 بالجزئيات شمولي: أبحث عن الفهم الكلي للمواضيع دون االهتمام

 ابتكاري: أستطيع إيجاد أفكار وطرق جديدة ومبتكرة.

 تخيلي: أعتمد على مخيلتي و أحالم اليقظة في حل مشاكلي

 تكاملي: أستطيع تجميع األفكار الجزئية المختلفة في فكرة موحدة

 مفاهيمي تصوري: أستطيع توليد أفكار جديدة انطالقا من موضوعات معاشة

 أفكار ومفاهيم منفصلة للحصول على شيء جديد. تركيبي: يمكنني تركيب

 تزامني: أقوم بإنجاز أكثر من شيء في وقت واحد.

 حدسي بديهي: أحكم على األشياء بناء على الحدس و البديهة بدال من التحليل المنطقي

 مستكشف ذاتي: أسعى الكتشاف معلومات جديدة بمفردي.

 انتظار تعليمات اآلخرين. مبادر: أبادر في إنجاز أعمالي و واجباتي دون

 إبداعي: أمتلك أفكار غير اعتيادية وأستطيع تجميع األشياء في شكل غير مألوف.

 مغامر: تستهويني المغامرة واإلقدام على المخاطرة.

 مرح مداعب: أتمتع بروح الدعابة التي قد توقعني في مشاكل

 متجدد: الروتين يشعرني بالملل و أحب التغيير دائما
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 مقيد: ال أحب القوانين و األنظمة و أشعر بأنها تقيدني.غير 

 متسرع :اتخذ قراراتي بسرعة دون التفكير في العواقب

 توزيع الفقرات على األنماط األربع التي يقيسها المقياس( يوضح 12الجدول رقم )

 الفقرات النمط 

A 1-2 - 0-13-14-41-42-40-33-34-71-72-70-23-24-61-62 

B 4-6-11-17-12-44-46-31-37-32-74-76-21-27-22-64-66 

C 3-4-11-12-10-43-44-31-32-30-73-74-21-22-20-63-64 

D 7-2-14-16-41-47-42-34-36-71-77-72-24-26-61-67-62 

 فقرات المقياس قبل التحكيم أرقام توزيع( : 50جدول رقم)

 تحديد شكل االستجابة: 

حاول الباحث االبتعاد عن التحديد المتصلب لالستجابة المتمثل في الفقرات ذات اإلجابة " نعم / ال " 

حتى تكون مساحة واسعة وتدرج في انطباق الصفة على المبحوث مما يتيح له اختيار الدرجة المناسبة 

حتوي كرت الخماسي الذي يالتي تتدرج من عدم االنطباق إلى االنطباق تماما، وعليه اختار الباحث سلم لي

 التالية ) أبدا، نادرا، أحيانا ، غالبا ، دائما(  التدرجاتعلى 

فقرة مقسمة على األنماط األربعة حيث يحتوي كل نمط  62يحتوي المقياس في صورته األولية على 

 فقرة لقياس الصفات التي تميز كل نمط عن اآلخر بناءا على أدبيات الموضوع. 14على 

 لتصحيح، و باعتبار أن كل الفقرات ذات اتجاه موجب :بالنسبة ل

 بالنسبة للخانة " دائما" 7تعطى الدرجة  -

 بالنسبة للخانة " غالبا " 3تعطى الدرجة  -

 بالنسبة للخانة " أحيانا " 4تعطى الدرجة  -

 بالنسبة للخانة " نادرا " 1تعطى الدرجة  -

 بالنسبة للخانة " أبدا " 1تعطى الدرجة  -

 :غة تعليمات المقياسصيا

 حاول الباحث في هذه الخطوة احترام المواصفات التالية:

 .أن تكون التعليمات مختصرة 

 .أن تصاغ بعبارات رقيقة تنم عن تقدير و احترام للمبحوث 

 .إبراز أهمية البحث و أهدافه 

 .إبراز أهمية مشاركة الباحث و دوره في تحقيق أهداف البحث 

 . توضيح طريقة اإلجابة 
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بناء على ما ذكر، أعد الباحث تعليمات المقياس الذي يشمل البيانات األولية للمفحوص و المتمثلة في 

الجنس و التخصص، طريقة اإلجابة عن الفقرات بإعطاء مثال توضيحي، وفقرة خاصة بوضوح 

واضحة.  غير التعليمات يجيب عليها التلميذ باختيار إجابة واحدة من اإلجابات الثالث: واضحة، نوعا ما ،

و تعليمة أخرى في آخر المقياس تتيح للمفحوص كتابة أرقام الفقرات التي لم تكن واضحة أو مبهمة 

 بالنسبة له.

كما أكد الباحث في التعليمة على ضرورة قراءة الفقرات بكل عناية و اختيار اإلجابة التي تعبر بكل 

أو يأمله  مع اإلشارة أنه ال توجد إجابات  صدق و أمان على ما ينطبق على المفحوص و ليس ما يتمناه

 صحيحة و أخرى خاطئة.

 :التدقيق اللغوي للبنود والتعليمات

: الصورة األولى( على مجموعة من أساتذة 14قام الباحث بعرض الصورة األولية للمقياس ) ملحق رقم 

 ن الجانب اللغوي و التدقيقاللغة العربية و األدب العربي ألجل إبداء رأيهم و مالحظاتهم حول المقياس م

في التعليمات و العبارات لتفادي األخطاء اللغوية و النحوية من جهة و تفادي الفهم الخاطئ لمفهوم 

العبارات من قبل التالميذ حتى ال تفقد الفقرة الهدف الذي أعدت ألجله ، و من أجل الوقوف على مدى 

 مناسبة اللغة المستعملة للعمر الزمني للمبحوثين.

تمت المناقشة بصفة انفرادية، و على إثرها صححت بعض العبارات الحتوائها على بعض األخطاء   

اإلمالئية و عدلت أخرى لتناسب مستوى مجتمع الدراسة، و كان التعديل على النحو المبين في الجدول 

 (:10رقم )

 بعد التعديل قبل التعديل العبارة

تعليمات 

 المقياس

تفترض بالضرورة وجود جميع األسئلة ال 

 إجابات صحيحة وأخرى خاطئة

جميع العبارات ال تفترض بالضرورة وجود 

 اختيارات صحيحة وأخرى خاطئة

غير الال أجد حرجا في انتقاد األفكار  34الفقرة 

 عقالنية
 ال أجد حرجا في انتقاد األفكار غير العقالنية

 إلى التدقيق في أبسط األمورأميل  أميل إلى الدقة في أبسط األمور 71الفقرة 

أفضل التعامل مع الحقائق بدال من األشياء  23الفقرة 

 الغير مؤكدة

أفضل التعامل مع الحقائق بدال من األشياء غير 

 المؤكدة

 ( : تعديل عبارات المقياس بعد عرضها على مجموعة أساتذة في اللغة العربية19الجدول رقم )



 الخامس: منهجية وإجراءات الدراسةالفصل 

113 

 

 :المجالعرض المقياس على المتخصصين في 

بعد أن قام الباحث بإعداد العبارات وصياغتها وتحديد شكل االستجابة ووضع التعليمات، أصبحت 

( فقرة، وللتحقق من وضوح التعليمات والفقرات و مالئمتها لمستوى 62الصورة األولية للمقياس تضم )

مستشارين تربويين  13 أساتذة للتعليم الثانوي و 17تالميذ السنة أولى ثانوي عرضت هذه الصورة على 

و نوقشت عباراتها ومدى مراعاتها لمستوى التالميذ في هذه المرحلة، وفي ضوء هذه المناقشات تم 

 (:11تعديل بعض الكلمات و العبارات كما هو مبين في الجدول رقم )

 بعد التعديل قبل التعديل العبارة

أفضل استعمال الحركة و الحواس في  3الفقرة 

 التعلم

التعلم باستخدام كل الحواس كتحريك أفضل 

 األشياء و اللمس و السمع و البصر

ال أنفق شيئا من مالي إال على الضروريات  40الفقرة 

 فقط

ال أنفق شيئا من مصروفي إال على الضروريات 

 فقط

ال أجد حرجا في انتقاد األفكار غير   34الفقرة 

 العقالنية
 ال أجد حرجا في انتقاد اآلخرين

استعمل التعبير المجازي في التعبير عن  21الفقرة 

 أفكاري

استعمل التعبير المجازي في التعبير عن أفكاري 

 مثل التشبيه و االستعارة

 ( : تعديل عبارات المقياس بعد عرضها على مجموعة من الطاقم التربوي01الجدول رقم )

 

 و بذلك أصبحت الصورة األولى المعدلة  للمقياس جاهزة للتجربة االستطالعية 

 

 التجربة االستطالعية:

بعد أن عدلت الفقرات، قام الباحث بطبع نسخ من المقياس لغرض تطبيقه استطالعيا للتأكد من مدى 

الترتيب  ستقرار علىوضوح التعليمات و الفقرات و تقدير الوقت الكافي لإلجابة على المقياس و كذا اال

( أنه يجب  " إجراء اختبار تجريبي على المقياس 23: 4111األمثل للفقرات حيث يشير ) عليان و غنيم، 

عن طريق عرضه على عدد محدد من أفراد مجتمع الدراسة قبل اعتماده بشكله النهائي، والطلب منهم 

 التعليق عليه و بيان األسئلة الغامضة أو غير المفهومة  ".

يها، إجراء التجربة عل يجب( أن الخبراء يختلفون في تحديد حجم العينة التي 12: 4111يذكر )السبيعي، 

من حجم العينة األصلي، وآخرون يقولون أنه يجب  % 11إلى  % 2فبعضهم يقترح أن تكون نسبته من 

أن نبقى نجرب االستبيان حتى تخلو التجربة من أي خلل أو إشكال من جهة المجيب أو الباحث، وبشكل 

مجيب مستهدف يعتبر كافيا إلعطاء مؤشرات إجمالية عن  41 – 11عام فإن إجراء التجربة على 

ن مع مراعاة التنوع في الفئة المستهدفة و محاولة تنويع العينة ى االستبيالالتغيرات التي يجب إجرائها ع

 التي يجري عليها االختبار.
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و في هذا الصدد  طبق الباحث المقياس على عينة صغيرة من تالميذ السنة األولى ثانوي بل  عددها   

ية مزغران في لدتلميذا و تلميذة ومن التخصصين العلمي و األدبي، من ثانويتين ببلدية مستغانم و ب 47

تحديدا،  4112فيفري  10إلى  13و في الفترة الممتدة من  4117/4112الفصل الثاني من العام الدراسي 

و تم اختيار التالميذ بصفة عشوائية، حيث وزع الباحث شخصيا أوراق المقياس عليهم في القسم ، وقرأ 

لمات و العبارات الغامضة أو غـير المفهومة تعليماته  طالبا منهم اإلجابة بكل جدية مع االستفسار عن الك

و اإلشارة إليها عن طريق كتابة رقمها من خالل الفقرة المخصصة لذلك في آخر المقياس، و في األخير 

دقيقة بعد أن ترك الباحث  34و  43جمعت األوراق بعد انتهاء الجميع ، إذ تراوحت مدة اإلجابة ما بين 

 يد الوقت.  المجال مفتوحا لإلجابة دون تحد

 بعد هذا التطبيق تحصل الباحث على النتائج التالية:

ة في الصورة األولية للمقياس والخاص "هل فهمت المطلوب منك؟ "بالنسبة للفقرة التي وضعها الباحث 

 (:11بوضوح التعليمات كانت االستجابة عنها بالشكل المبين في الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 ( : توزيع األفراد في التطبيق األول للمقياس بالنسبة لفقرة وضوح التعليمات00الجدول رقم )

 

كانت تعليمات المقياس واضحة لديهم ،  من المبحوثين ℅01.27( يتبين أن 11من خالل الجدول رقم )

، بينما الذين أجابوا بعدم وضوح  ℅6.46في حين بلغت نسبة الذين أجابوا أن التعليمات نوعا ما واضحة 

. وهذا يدل أن التعليمات كانت واضحة و مفهومة لدى غالبية التالميذ،  ℅4.41التعليمات فقدروا بنسبة 

 ة تعليمات المقياس دون تعديل.وعليه يمكن للباحث الحفاظ على صيغ

أكتب أرقام الفقرات التي ترى أنها مبهمة أو غير  "أما بالنسبة للفقرة الخاصة بكتابة رقم الفقرة الغامضة  

من  ℅2( يوضح العبارات التي بدت غامضة أو غير مفهومة لدى أكثر من 14، فالجدول رقم )"واضحة

ات فأكثر من خالل اإلشارة إليها و كتابة رقمها في الفقرة األفراد ، أي العبارات التي تكررت ثالث مر

 األخيرة :

 

 

 

 المجموع ال نوعا ما نعم نوع اإلجابة

 47 4 2 64 عدد اإلجابة

 ℅111 ℅ 14.41 ℅16.46 ℅01.27 نسبة اإلجابة
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 التكرار العبارة رقم الفقرة

41 
أمتلك أفكار غير اعتيادية وأستطيع تجميع األشياء في شكل غير 

 مألوف

2 

 7 أسعى لتفسير كل ظاهرة و معرفة أسبابها 41

 4 بدال من التحليل المنطقيأحكم على األشياء بناء على الحدس و البديهة  34

 2 يمكنني تركيب أفكار ومفاهيم منفصلة للحصول على شيء جديد. 71

 11 أهتم بالقيم و الجوانب الروحية أكثر من األشياء المادية 73

 4 أستطيع توليد أفكار جديدة انطالقا من موضوعات معاشة 77

 ( : تكرار الفقرات الغامضة في التجربة االستطالعية 06الجدول رقم )

و تبين من هذا التطبيق أن أغلب الفقرات كانت مفهومة لدى التالميذ عدا بعض الكلمات و العبارات، قام 

الباحث باستبدالها بأخرى مرادفة لها دون اإلخالل بالمعنى العام للفقرة و الهدف الذي تقيسه، و الجدول 

 ( يبين ذلك:13رقم )

 بعد التعديل قبل التعديل العبارة

أمتلك أفكار غير اعتيادية وأستطيع تجميع  41

 األشياء في شكل غير مألوف

في المواقف المختلفة توجد لدي أفكار جديدة وغير 

 مألوفة

 أعرف أني على صواب و أملك مبررات مقنعة أسعى لتفسير كل ظاهرة و معرفة أسبابها 41

أحكم على األشياء بناء على الحدس و البديهة  34

 بدال من التحليل المنطقي

 أعتمد على الحدس و اإللهام أكثر من المنطق

يمكنني تركيب أفكار ومفاهيم منفصلة للحصول  71

 على شيء جديد.

أستطيع إعادة ترتيب األفكار و المعلومات من 

 أجل الحصول على أفكار جديدة

وانب الروحية أكثر من األشياء أهتم بالقيم و الج 73

 المادية

ال أركز على الجانب المادي لألشياء بل أهتم 

 بجانبها الروحي و المعنوي

أستطيع توليد أفكار جديدة انطالقا من  77

 موضوعات معاشة

 أتوصل إلى أفكار جديدة من المقارنات بين األشياء

 ( : تعديل عبارات المقياس بعد التجربة االستطالعية 03الجدول رقم )
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وبعد إجراء التعديالت أصبح المقياس جاهزا لعرضه على السادة األساتـــذة والمختصين              

 للوقوف على مستوى صدق المحكمين ثم تطبيق المقياس للتحليل اإلحصائي.

 :اإلحصائي التحليل لتجربة المقياس تطبيق

العينة المقدرة بـ  أفراد على المقياس بتوزيع استمارات الباحث قام األساسية البناء عينة تحديد تم أن بعد

 على العينة الباحث وحث 4112ماي  41و  4112أفريل 42تلميذ و تلميذة  في الفترة ما بين  500

اإلجابة.  و في األخير تم استرجاع االستمارات بعد اإلجابة عنها حيث بل  عددها  في بالتعليمات االلتزام

 . %20.41استمارة بواقع نسبة استجابة  446

 : اإلجابات تصحيح

 (40رفض ) تم وقد ،التفكير لمقياس استمارة (776عددها ) البال  االستمارات بتصحيح الباحث قام

 فإن عدد وبهذا ،الواحدة الفقرة على إجابة من أكثر تحمل ألنها أو فيها اإلجابة اكتمال لعدم استمارة

 باستخراج الباحث قام بعد ذلك استمارة،   714 للتحليل هو إخضاعها يمكن والتي المتبقية االستمارات

 أوزان الفقرات. جمع خالل من العينة أفراد من فرد ولكل لكل نمط من األنماط األربعة الكلية الدرجة

 السيكومترية و اشتقاق المستويات المعيارية:الخصائص  .5

 إجراء لغرض البحث لمجتمع ممثلة عينة على المقياس تطبيق الخطوة إلى هذه في الباحث يهدف

 وثباته، ثم استخراج حدود مستويات التفضيل. صدقه لمعرفة المقياس على اإلحصائية العمليات

أنماط هي )األيسر العلوي، األيسر السفلي، األيمن تجدر اإلشارة أن المقياس الحالي يتعامل مع أربعة 

السفلي و األيمن العلوي( لذا فقد توجب حساب معامالت الصدق و الثبات لكل نمط على حدة باعتبار أن 

 (10:   4112) نوافلة ، كل نمط يعد مقياسا فرعيا و له درجة مستقلة عن األنماط األخرى ،حيث يشير

هيرمان فإنه يحصل على عالمة لكل ربع، وال تتأثر عالمة الربع الواحد بما ''بتقويم الشخص بأداة  أنه 

يحصل عليه الشخص من األرباع األخرى منفردة أو مجتمعة، وهذا يعني أن الشخص يظهر قدرات 

 مستقلة لكل ربع أو لمجموعة من األرباع أو لربع واحد، أو أنه ال يظهر قدرات ألي ربع'' .

 : الصدق 5-0

 :الباحث الطرق التالية للوقوف عل  درجة ودق المقياجاستخدم 
 صدق المحكمين:5-0-0

قبل توزيع االستمارات على عينة البناء ، استخدم الباحث طريقة استطالع آراء المحكمين للكشف عن 

( أن '' هذه الطريقة تعتمد 126:  1002الصدق الظاهري و صدق المحتوى للمقياس ، حيث يشير )سعد، 

المتخصص على فكرة الصدق الظاهري و صدق المحتوى معا، بمعنى أنه من المطلوب أن يقدر الحكم 
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مدى عالقة كل بند من بنود االختبار أو المقياس بالسمة أو القدرة المطلوب قياسها، و ذلك بعد توضيح 

رض المقياس على ــع ( أن ''4114معــنى هذه السمـة أو القــدرة بصــورة إجرائية'' ، و يذكر )لطفي، 

من أهمها مدى مناسبة البنود المتخصصين والخبراء في المجال خطوة هامة تحقق عديد من الفوائد 

وقدرتها على قياس الخاصية أو السمة طبقا للتعريف اإلجرائي والهدف من المقياس واإلطار النظري 

ذه ''، أما بالنسبة للمحكمين الذين تولى لهم هالخاص بالسمة أو الخاصية موضوع القياس والفئة المستهدفة

يكون المحكمون من فئتين : الفئــة األولى المحكمـــون  ( أنه "غالبا ما433:  4113المهمة يعتبر)خضر، 

المتمرسون في مناهج البحث و إعداد االستبانات، و الفئة الثانية المحكمون المتخصصون في موضوع 

 البحث الذي تعد فيه االستبانة ". 

فقرات هذه ال في هذا السياق وبعد إعداد الفقرات في صيغتها األولية و تعليمات اإلجابة عليها، عرضت 

من األساتذة المختصين  (12) مع المفاهيم األساسية و الصفات التي تقيسها كل فقرة و تعبر عنها، على 

( مستشارين تربويين من ذوي تخصص تحليل المعطيات 12و )في القياس النفسي و علم النفس التربوي، 

 الكمية و النوعية في علم النفس.

دى ، مــتحديد مدى قياس كل فقرة للهدف الذي أعدت لقياسهالتحكيم  طلب من المحكمين من خالل أداة 

ت دقة الصياغــة اللغوية و سالمتها، و اقتراح أي تعديال انتماء الفقرة للبعــــد، مدى مناسبتها للمبحــوثين،

اتــــذة سأو حذف أو إضافة فقرات جديدة. و بعــدها استرجع الباحــث استمـــارات التحكيم من الســـادة األ

 استمارة موزعة.  41استمارة من مجموع  14و المختصين و كان عددها 

 : 1023)بلوم  وآخرون ،  إذ يشير( من آراء السادة الخبراء %75على نسبة اتفاق ) اعتمد الباحث

( في مثل هذا النوع من %75نه يمكن االعتماد على موافقة آراء المحكمين بنسبة )أ إلى" (146
 حيث تم حساب نسبة االتفاق لكل فقرة من خالل العالقة:، الصدق"

 .011عدد المحكميع( *  ÷نسبة االتفاق = ) عدد مرات االتفاق 

 أهم المالحظات التي أدلى بها السادة المحكمون تلخصت حول:
 .ضرورة إعادة ترتيب الفقرات 
 .تعديل الفقرات التي يجتمع فيها أسلوبا النفي و االستثناء معا 
 ع بين الفقرات ذات االتجاه الموجب و االتجاه السالب.التنوي 

 
 ( يبين نسب اتفاق المحكمين لكل فقرة من فقرات المقياس:14رقم ) الجدول
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عدد مرات  رقم الفقرة

 االتفاق

رقم  نسبة االتفاق

 الفقرة

عدد مرات 

 االتفاق

 نسبة االتفاق

1 11 23.33% 32 11 23.33% 

4 4 22.33% 36 11 01.64% 

3 11 01.64% 34 11 01.64% 

7 11 01.64% 32 11 23.33% 

2 14 111.11% 30 14 111.11% 

6 11 23.33% 71 14 111.11% 

4 11 01.64% 71 0 42.11% 

2 11 01.64% 74 0 42.11% 

0 14 111.11% 73 14 111.11% 

11 14 111.11% 77 11 23.33% 

11 11 23.33% 72 0 42.11% 

14 2 66.64% 76 4 22.33% 

13 0 42.11% 74 11 01.64% 

17 11 01.64% 72 11 23.33% 

12 14 111.11% 70 14 111.11% 

16 14 111.11% 21 14 111.11% 

14 14 111.11% 21 11 01.64% 

12 11 23.33% 24 11 23.33% 

10 11 01.64% 23 2 66.64% 

41 14 111.11% 27 4 22.33% 

41 11 23.33% 22 11 23.33% 

44 11 23.33% 26 11 01.64% 

43 11 23.33% 24 14 111.11% 

47 14 111.11% 22 11 01.64% 

42 11 01.64% 20 0 42.11% 

46 11 01.64% 61 11 23.33% 

44 11 01.64% 61 11 01.64% 

42 0 42.11% 64 2 66.64% 

40 11 23.33% 63 11 01.64% 

31 14 111.11% 67 2 66.64% 

31 14 111.11% 62 11 23.33% 

34 14 111.11% 66 11 01.64% 

33 11 01.64% 64 14 111.11% 

37 11 23.33% 62 11 23.33% 

 ( : نسب اتفاق المحكمين لكل فقرة من فقرات المقياس04الجدول رقم )
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اللغوية  الصياغة تعديلو مالحظتهم تم  آراء السادة الخبراءعلى  بناء بموجب هذا اإلجراء اإلحصائي و

-14-12-14-4( وهي الفقرات ذات األرقام )%42( فقرة لحصولها على نسبة اتفاق أقل من )17)لـ 

 رة من االستمارة،ـ( في أصل المقياس، في حين لم تل  أي فق40-34-73-76-21-23-27-20-64-67

أما (، ثانيةالو بعد إعادة ترتيب فقرات المقياس أصبح جاهزا لتوزيعه على عينة البناء )ملحق الصورة 

 ( من قبل السادة الخبراء.%111بخصوص صالحية البدائل للعبارات فكانت نسبة االتفاق عليها )

 :المحكمون عليها أجمع التي المالحظاتحسب ( يبين التعديالت التي طرأت على المقياس 12الجدول رقم )

 
 بعد التعديل قبل التعديل العبارة

 أتأخر عن الدراسة ألتفه األسباب عن الدراسة إال لسبب قاهــر أتأخرال  14الفقرة 

أتمتع بروح الدعابة التي قد توقعني في  14الفقرة 

 مشاكل

 أشعر بالمتعة أثناء )قول/ فعل( األشياء الهزلية 

 الجماعيعلى العمل  الفرديأفضل العمل  أفضل العمل الجماعي على العمل الفردي 12الفقرة 

أحب التعامل مع األرقام و بناء عالقات  14الفقرة 

 عددية

 أبتعد عن التعامل باألرقام و الحسابات

ال أنفق شيئا من مصروفي إال على  40الفقرة 

 الضروريات فقط

 أنفق مصروفي بعناية ، واألولوية للضروريات

 جأنتقد األشياء التي ال أتفق معها دون حر ال أجد حرجا في انتقاد اآلخرين 34الفقرة 

ال أركز على الجانب المادي لألشياء بل  73الفقرة 

 أهتم بجانبها الروحي و المعنوي

أهتم بجانبها  و الأركز على الجانب المادي لألشياء 

 الروحي و المعنوي

ال أشرع في إنجاز أي عمل أو نشاط إال بعد  76الفقرة 

 تخطيط مسبق و دقيق

 هب أقوم بالتخطيط المسبق ألي عمل أو نشاط أقوم

ال أكتفي بالفكرة العامة لموضوع ما، بل  21الفقرة 

 أهتم بكل التفاصيل
 يلللمواضيع، و ال أهتم بالتفاصأكتفي بالفكرة العامة 

أفضل التعامل مع الحقائق بدال من األشياء  23الفقرة 

 غير المؤكدة

 أفضل االعتماد على الحقائق عند تقييم األفكار

 أستطيع مراجعة دروسي وسط الفوضى وتنظيم األشياء.أستمتع بترتيب  27الفقرة 

 يمكنني إخفاء مشاعري أمام اآلخرين. ال يمكنني إخفاء مشاعري أمام اآلخرين. 20الفقرة 

ال أنتقل من مرحلة إلى أخرى إال بعد إتمام  64الفقرة 

 المرحلة السابقة
 أفضل الدراسة بطريقة متسلسلة خطوة بخطوة

الصور و الرسومات في فهم تساعدني  67الفقرة 

 الدروس

تساعدني الصور و الرسومات و مقاطع الفيديو في 

 فهم الدروس

 ( : تعديل عبارات المقياس بعد عرضها على المحكمين05الجدول رقم )
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 إعادة ترتيب الفقرات واتجاهها:( يوضح 16الجدول رقم )

 ذات االتجاه السالب الفقرات ذات االتجاه الموجب الفقرات النمط 

A 1-4-2-17-10-47-42-31-37-30-72-72-

24-20-62-62 

16 

B 0-14-12-41-44-31-34-34-32-77-76-22-

61-64 

2-21-23 

C 4-3-11-41-46-40-33-36-71-70-21-27-

61-66 

14-74-24 

D 7-6-11-13-12-43-44-42-32-71-73-74-

22-26-64-63-67 

 

 ترتيب فقرات المقياس بعد عرضها على المحكمين( : إعادة 02الجدول رقم )

بالنسبة للتصحيح، تحافظ الفقرات ذات االتجاه الموجب على نفس األوزان ، أما الفقرات ذات االتجاه 

 السالب: 

 بالنسبة للخانة " دائما" 1تعطى الدرجة  -

 بالنسبة للخانة " غالبا " 1تعطى الدرجة  -

 " أحيانا "بالنسبة للخانة  4تعطى الدرجة  -

 بالنسبة للخانة " نادرا " 3تعطى الدرجة  -

 بالنسبة للخانة " أبدا " 7تعطى الدرجة  -

 الصدق العاملي: 5-0-6

تتوفر  يجب أن بحث ألن ''أي أداةاالستكشافي استخدم الباحث للتأكد من صدق المقياس الصدق العاملي 

. ومن أنواع الصدق صدق المفهوم. ومن إجراءات قياس صدق على مستوى كاف من الثبات والصدق

عن البنية العاملية )عدد العوامل ونمط تشبعات الفقرات عليها(  للكشفالصدق العاملي استعمال  المفهوم 

، و قد تم استخدام التحليل العاملي االستكشافي عوضا عن ( 421: 4111)تيغزة، '' المستعمل للمقياس

لتوكيدي كون الباحث ليس لديه نموذج نظري إلثبات صحته و التأكد من صالحيته ، التحليل العاملي ا

فكل الدراسات و المراجع التي اطلع عليها أشارت إلى الصفات التي تميز كل نمط من أنماط التفكير 

لهذه يع عن أي توز -في حدود إمكاناته-والتي على أساسها تم بناء فقرات أداة القياس ، و لم يعثر الباحث 

الصفات عبر عوامل كامنة  في كل نمط يمكن اختبار نموذجها النظري باستخدام التحليل العاملي 

التوكيدي، و عليه لجأ الباحث إلى التحليل العاملي االستكشافي الستخراج العوامل الكامنة للمتغيرات 

(  أن '' 72-74سابق،المقاسة في كل نمط من أنماط التفكير بطريقة استكشافية حيث يشير )المرجع ال

التحليل العاملي يستخدم الختبار النموذج النظري على أساس توكيدي للتثبت من صحة النموذج 
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وصالحيته ، في حين إن التحليل العاملي االستكشافي فيستعمل الستخراج العوامل الكامنة للمتغيرات 

   .  '' متغيرات المقاسة بعد التحليلالمقاسة بطريقة استكشافية، أي يتم التعرف على العوامل الكامنة لل

فقرة في كل نمط على عينة البناء   14فقرة بواقع  62تم توزيع المقياس المكون من  لهذا الغرض،

مكونات كل نمط  األولى لتحديد الدرجة من االستكشافي تم تطبيق التحليل العاملي SPSS 20وباستعمال 

 .التفكير من أنماط 

باطات( تم التأكد من قابلية البيانات )مصفوفة االرت االستكشافي التحليل العاملي قبل الشروع في إجراءات

 و التي لخصها الباحث في ما يلي:( 403المرجع السابق، ) ت فيللتحليل العاملي وفقا للمحكات التي ذكر

  ل و دالة و إن كانت الداللة اإلحصائية ال يعو 1.31أغلب معامالت االرتباطات ينبغي أن تتعدى

 عيها كثيرا.

 ( 1.11111يجب أن تكون القيمة المطلقة لمحدد مصفوفة االرتباطات أكبر من. ) 

  ( ينبغي أن يكون اختبار برتليتBartlett's test of sphericity  ( داال إحصائيا ) ألفا أصغر من

فر و( بمعنى أن مصفوفة االرتباطات ليست مصفوفة الوحدة )خالية من العالقات( و إنما تت1.12

 على الحد األدنى من العالقات.

 يجب أن يكون اختبارKaiser-Mayer-Olkin (KMO) ( 1.21لى من )ـــوفة أعــلكافة المصف

و فقا لمحكات كيزر . و هو مقياس عام لكفاءة التعيين، و يدل أيضا بأن االرتباطات عموما في 

 المستوى.

 يجب أن يكون اختبار Measures of Sampling Adequacy (MSA)  لكل متغير أو فقرة

( مما يدل على أن مستوى االرتباط بين كل متغير بالمتغيرات األخرى في مصفوفة 0.5أعلى من )

 االرتباطات كاف إلجراء التحليل العاملي.

 لكل نمط اعتمد الباحث على : االستكشافي أما عن خطوات إجراء التحليل العاملي

 الرئيسية  األساسية أو استخدام طريقة المكوناتPrincipal Components Analysis( PCA)  

، و التي تستعمل التباين الكلي بما في ذلك التباين الخاص و تباين كطريقة الستخراج العوامل

الخطأ، بهدف ''اختزال عدد المتغيرات المقاسة إلى عدد محدود من المكونات الكامنة التي ستحل 

 ( .314)المرجع السابق،والتحليالت الالحقة '' محل المتغيرات المقاسة في االستعماالت 

  ،استخدام محك كايزر )الجذر الكامن أكبر من الواحد( كمحك لتحديد عدد العوامل المستخــرجة

 بالمائة من التباين اإلجمالي. 21وكذا نسبة التباين التراكمي المفسر الذي ينبغي أن تتعدى نسبة 
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  طريقة العوامل باستخدام التدوير المتعامد الذي يحتفظ على استقاللية(Varimax) ن''، أل 

 يتسنى تىح العامل نفس على الضعيفة والتشبعات رتفعةمال التشبعات إبراز لىإ يؤدي كسيماالفار

 عامل على مرتفعا تشبعا تتشبع التي المتغيرات عدد من التقليللى إ يؤدي هألن العامل تأويل سهولة

 العوامل على فسرمال التباين لنسب المتكافئ التوزيع من نوعتحقيق   لىإ أيضا ومؤديا معين،

 (  316)المرجع السابق،'' .ستخرجةمال

  تحديد درجة القطع التي تفصل بين التشبعات المعتمدة و التشبعات غير المعتمدة في تفسير العوامل

(    أنه '' تحذف من المصفوفة كل التشبعات التي تقل 347: المرجع السابق)يشير( حيث 1.71بـ)

عن هذه القيمة، و ذلك تيسيرا لعملية تأويل العوامل )تسميتها(، و إلضفاء وضوح على تصميم 

 مصفوفة العوامل أو التشبعات ليسهل قراءتها''.

 (173- 131)نتائج التحليل العاملي، أنظر ص: 

  صدق االتساق الداخلي: 5-0-3

 
المقياس بعد تعديله بناء على نتائج التحليل  بتطبيق لالختبار الداخلي االتساق صدق من التحقق جرى

 بين بيرسون ارتباط معامل حساب وتم ( تلميذ و تلميذة ،714المكونة من ) البناء عينة على العاملي

البرنامج  باستخدام وذلك إليه تنتمي الذي للنمط الكلية والدرجة المقياس فقرات من فقرة درجات كل

 (.177)أنظر ص: . (SPSS)اإلحصائي

 

 التمييزي: الصدق 5-0-4

( أنه ''من مواصفات المقياس الجيد إجراء عملية التحليل اإلحصائي لفقراته 477: 4116يذكر)رضوان، 

لقدرة المعرفة قدرة االختبار المقترح على التفريق بين األفراد الذين يتمتعون بدرجة مرتفعة من السمة أو 

من ناحية، وبين األفراد الذين يتمتعون بدرجة منخفضة من نفس السمة أو القدرة من ناحية أخرى" ، 

( 714ددها )ــال  عــاء والبــراد عينة البنــرة على أفـ( فق67حيث تم توزيع فقرات المقياس البال  عددها )

ل لتي حصل عليها أفراد عينة البناء في كو تلميذة، وبعدها تم جمع االستمارات وترتيب الدرجات ا اتلميذ

 نمط ترتيباً تنازلياً.

 مقارنة علىالطرفية حيث تعتمد هذه الطريقة '' المقارنة بأسلوب التمييزي قام الباحث بحساب الصدق

 الداللة حساب طريق عن المقارنة هذه وتتم االختبار في األدنى الثلث بدرجات األعلى الثلث درجات

 الثلث متوسط بين للفرق واضحة إحصائية داللة هناك كانت فإذا  المتوسطين بين للفرق اإلحصائية

 .(101:  1002)سعد، '' صادق االختبار بأن القول يمكن األدنى الثلث ومتوسط األعلى
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( فرد في كل مجموعة من المجموعتين العليا 130تم اختيار المجموعتين الطرفيتين والبال  عددهما ) 

، وتم بعد ذلك  القيم الدنيا ( من%33.33ونسبة ) العليا  القيم ( من %33.33والدنيا باعتماد نسبة )

ا والدنيا موعتين العلياستخراج قيمة )ت( المحسوبة الختبار داللة الفروق بين متوسطات استجابات المج

 لكل فقرة من فقرات المقياس حسب النمط الذي تنتمي إليه من جهة، ثم لكل نمط من األنماط األربعة.  

للعينتين المستقلتين، تأكد الباحث من شروط تطبيق هذا االختبار من  ) ت(اختبار قبل الشروع في تطبيق

 .عشوائية و استقاللية العينة و حجمها المناسب و كذا اعتدالية التوزيع 

يقصد بشرط االعتدالية أن تكون عينة الدراسة مسحوبة من مجتمع تتبع بياناته التوزيع الطبيعي ، حيث 

مجموعة في كل نمط  من خالل حساب معامل االلتواء للمجموعات تمت دراسة التوزيع االعتدالي لكل 

 الطرفية ) المجموعة ذات القيم الدنيا و المجموعة ذات القيم العليا( في كل نمط من األنماط األربعة ،

 (172)أنظر ص: االلتواء من الصفر دل ذلك أن منحنى التوزيع اعتدالي. معامل كلما اقتربف

 

 بمحك:الصدق المرتبط  5-0-5

 ،المحك عليه يطلق آخر مقياس وبين المقياس محل البناء بين االرتباط معامل بحساب الطريقة هذه تتم

( عل  أنها '' طريقة تقوم عل  فكرة ارتباط االختبار بمحك خارجا 120:  1002)سعد، حيث يعرفها 

ثبت ودقه أو تأكدنا منه نتيجة كثرة البحوث أو االستخدام أو عير ذلك مع الملايير التا تساعد الباحث 

 االرتباط معامل كان وكلماعل  تحديد المحك المناسب لقياج ودق االختبار الذي يقوم بإعداده''  

 مرتفعا. الصدق معامل كان مرتفعا

 مدى اعتمد الباحث في حساب الصدق بداللة المحك على طريقة الصدق التطابقي عن طريق ''حساب

 سبق آخر اختبار على ودرجاتهم ( صدقه حساب المراد ) االختبار الجديد على األفراد درجات اتساق

(، 43: 4116)أبو هاشم، الجديد''  االختبار يقيسها التي السلوك نفس جوانب ويقيس وثباته صدقه حساب

أنماط التفكير حسب نظرية الهيمنة  لقياس الكمية باألدوات الصلة ذات األدبيات بمراجعة حيث قام

،  الستخدامها  كمحك و التأكد من الصدق التطابقي المالئمة األداة اختيار أجل من الدماغية لهيرمان

ووقع االختيار على  االختبار الذي وضعه المدرب صالح صالح معمار لقياس الهيمنة الدماغية حسب 

 عبارة شكل على منها فقرة لكل نمط، كل 17فقرة بواقع  26نظرية هيرمان حيث يتكون االختبار من 

 تتم اإلجابة عنها بنعم أو ال.

 نعم" بالنسبة للخانة " 1تعطى الدرجة  -بالنسبة للتصحيح:

 بالنسبة للخانة " ال" 1تعطى الدرجة  -                      



 الخامس: منهجية وإجراءات الدراسةالفصل 

147 

 

و في األخير يتم جمع النقاط الخاصة بكل حرف حيث كل حرف يعبر عن نمط من أنماط التفكير األربعة، 

 ثم وضعها في جدول و تمثيلها في مخطط اللقطة.

 يحتوي المقياس على األبعاد التالية :

.56.51.50.46.38.37.29.26.22.17.13.9.3.1 :(A) البعد األول -  

.53.47.44.42.39.35.34.27.23.20.18.15.10.6 :(B) البعد الثاني -  

.55.52.49.43.32.30.28.24.21.19.11.7.4.2 :(C) البعد الثالث -  

.54.48.45.41.40.36.33.31.25.16.14.12.8.5 :(D) البعد الرابع -  

السيكومترية لهذا المقياس في البيئة الجزائرية من طرف األستاذ قشوش خالد تم التأكد من الخصائص 

لة في جامعة المسي –كلية اآلداب العلوم االجتماعية  –من قسم علم النفس و علوم التربية و األرطونوفيا 

بين و:  العالقة بين أنماط التفكير )األنظمة التمثيلية : السمعي، البصري، الحسي(  دراسته الموسومة

، حيث تأكد من صدق المقياس باستخدام طريقة  (  لدى الجانحينA-B-C-Dأنماط الهيمنة الدماغية )

( و هي كلها دالة عند 1.02و  1.01االتساق الداخلي و تحصل على معامالت صدق تتراوح ما بين )

ة، طريقة يــجزئة النصفل من طريقة التــد تم استخدام كـبات فقــا بالنسبة للثــ( ، أم1.11مستوى داللة )

( 1.20و  1.24باخ حيث تراوحت قيم معامالت الثبات ما بين )نادة التطبيق و معامل الثبات ألفا لكروـإع

 (.1.11و هي دالة عند مستوى داللة )

من المقياس محل  و وزع عليهم كال عشوائية،من أفراد عينة البناء بطريقة  افرد 06قام الباحث باختيار 

ب معامل تم حسا البيانات،و بعد جمع االستمارات و تفري   كمحك،البناء و المقياس الذي اختاره الباحث 

االرتباط بيرسون بين نتائج المقياس الذي أعده الباحث و المقياس الذي وضعه المدرب صالح صالح 

  (112)أنظر ص: هيرمان.معمار لقياس الهيمنة الدماغية حسب نظرية 
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 الثبات: 5-6

 باخ :نطريقة ألفا كرو 5-6-0

   ( α)الالتيني بالحرف عادة إليه يرمز الذي لكرونباخ ألفا معامل أن ''( 27:  4114)معمرية، يعتبر

 فازدياد . بنوده بثبات االختبار ثبات ألفا معامل ويربط .لالختبارات  الداخلي مقاييس االتساق أهم من

 تجانسها( ) وانخفاضهاالثبات.  معامل انخفاض إلى يؤدي الكلي التباين إلى بالنسبة البنود تباينات قيمة

الثبات'' ، و عليه قام الباحث بحساب معامل ألفا لكرونباخ لكل نمط من األنماط  معامل ارتفاع إلى يؤدي

 ( 124)أنظر ص:  .( SPSSاالجتماعية )  للعلوم اإلحصائية األربعة باستخدام الحزمة

 طريقة التجزئة النصفية : 5-6-6

 من اتمام متكافئين نصفين إلى العينة درجات تقسم ثم فقط واحدة مرة االختبار يطبق الطريقة هذه في

 يحتوى بحيث االختبار يقسم أن ينبغي فإنه ذلك يتحقق ولكي . والصعوبة السهولة مستوى ، العدد حيث

 الزوجي، بعد الترتيب ذات الفقرات الثاني والقسم ، الفردي الترتيب ذات الفقرات على األول نصفه

 من واألخرى ، الفردية األرقام ذات الفقرات تصحيح من واحدة ، منفصلتان درجتان تشتق التطبيق

 يقيسها التي للدقة مقياساً  يعطينا الدرجتين بين االرتباط ومعامل الزوجية األرقام ذات الفقرات تصحيح

 تنطبق ال القيمة وهذه االختبار، نصفى بين هو المحسوب االرتباط أن مالحظة علينا ويجب . االختبار

 أو الناتج المعامل هذا تعديل علينا يتعين وعليه . الفعلية القياس أداة وهو ، بكاملة االختبار على مباشرة

 .(14:  4116)أبو هاشم،  .ككل االختبار ثبات معامل على نحصل حتى تصحيحه

من هذا المنطلق قام الباحث باسبببببتخراج ثبات المقياس عن طريق اسبببببتخدام طريقة التجزئة النصبببببفية 

لدرجات المقياس بأسبلوب الفقرات )الفردية والزوجية(، إذ تم تفري  اسببتمارات عينة البناء البال  عددها 

إلى ( SPSS 20من قبل الباحث في برنامج )  ثم قسببببببمت الدرجات في كل نمط اسببببببتمبارة،( 714)

نصببفين، النصببف األول يمثل الفقرات ذات األرقام الفردية، والنصببف الثاني يمثل الفقرات ذات األرقام 

وتم بعد ذلك اسببتخراج معامالت االرتباط البسبببيط )بيرسببون( بين درجات النصبببفين في كل   الزوجية،

 ( 123)أنظر ص:  براون( . –نمط ، تم تصحيحها باستخدام معادلة )سبيرمان 

 :التطبيق إعادة طريقة 5-6-3

( تلميذ و تلميذة بعد ثالثة 20قام الباحث بإعادة تطبيق المقياس على مجموعة من عينة البناء بتعداد )

يق األول ط في التطبــل نمــاط بين الدرجة الكلية لكــامل االرتبــأسابيع من التطبيق األول ، ثم حساب مع

 تقوم الطريقة أن'' هذه (17:  4116)أبو هاشم، لثاني حيث يشير و الدرجة الكلية للنمط في التطبيق ا

 األفراد نفس على التطبيق إعادة ( ثم31عن ) تقل ال  األفراد من مجموعة على االختبار تطبيق على

 ، أسابيع ستة إلى أسبوعين من حدود في التطبيقين بين الزمني الفاصل ويكون الظروف، نفس وتحت
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 هو الثبات معامل ويكون ، للدرجات المطلوب التفسير نوع وفق التطبيقين بين الزمني الفاصل ويتحدد

 ( 127)أنظر ص: .  والثاني'' األول التطبيقين في االختبار درجات بين البسيط االرتباط معامل

 

 :  اشتقاق المستويات المعيارية  5-3

 الذي للمجتمع ممثلة عينات على تطبيقه خالل من المقياس بها  يمر خطوة آخر المعايير اشتقاق عملية تعد

 لفهم إليها نرجع القياس من محددة مستويات المعايير ،ألن ''  (311:  1021)أحمد، المقياس له يعد

(، 346:  1020)عوض،  النفسي'' المقياس أو االختبار في عليها المجيب يحصل الخام التي الدرجات

اعد عينة البحث حسب تفضيلهم ألنماط التفكير، إذ تس تستخدم المستويات المعيارية لغرض تصنيفحيث 

هذه المستويات في تفسير الدرجات الخام وإعطائها معنى له داللة مما يجعلها أكثر موضوعية أثناء 

 استخدامها في عملية القياس و التقييم.

 يصنف مقياس السيطرة الدماغية األصلي الذي صممه هيرمان كمقياس محكي المرجع، حيث يعرف

 بالنسبة الفرد أداء لتقدير يستخدم الذي االختبار ذلك بأنه"( االختبار محكي المرجع 433: 1002)جابر،

 مقياس في اعتمد وقد ." اآلخرين بأداء أدائه موازنة إلى الحاجة دون مطلق أداء أو مستوى محك إلى

 :األربعة الدماغ أقسام أحد الستخدام الفرد ميل لتعكس درجة التالية المحكات هيرمان األصلي على ''

 يدل هذا (  فإن33-1المدى ) ضمن تقع األربعة الدماغ أجزاء بأحد ترتبط درجة على حصل الفرد إذا

 الجزء، بذلك المرتبطة بالطريقة التفكير تجنب إلى يميل أن الفرد أي الجزء، لذلك ضعيفة سيطرة على

 إذا أما الجزء، لذلك متوسطة يدل على سيطرة هذا ( فإن66-37بين ) ما تتراوح درجة على وإذا حصل

يعني  هذا فإن 66 من أكبر األجزاء بأحد الخاصة الفقرات على عليها الفرد حصل التي الدرجة كانت

 (.121:  4114)نوفل و أبو عواد، الجزء''  لذلك قوية سيطرة

درجات صنف بها هيرمان القام الباحث بإيجاد المستويات المعيارية للمقياس محل البناء بالطريقة التي 

الخام في بوصلة التفكير التي وضعها ، حيث تنتمي كل درجة خام في كل نمط إلى إحدى المستويات 

الثالثة من التفضيل ) تفضيل أساسي، تفضيل ثانوي، عدم تفضيل( من خالل تقسيم مدى االستجابات إلى 

 :ثالثة فئات متساوية ، كل فئة تمثل مستوى من التفضيل

  يدل ذلك على عدم التفضيل لهذا النمط من التفكير :41إلى  1من 

  يدل ذلك على التفضيل الثانوي لهذا النمط من التفكير 74إلى  44من : 

  يدل ذلك على التفضيل األساسي لهذا النمط من التفكير )سيطرة قوية لهذا  67إلى  73من :

 .النمط(
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 :  إخراج المقياس بصورته النهائية -2

بعد االلتزام بالخطوات السابقة في بناء المقياس و إجراء التعديالت عليه في التجربة االستطالعية من 

خالل استفسارات التالميذ حول بعض البنود، وبعد تطبيق المقياس على عينة البناء و الوقوف على 

ورة راج الصخصائصه السيكومترية و حذف الفقرات التي أخلت بخاصيتي الصدق و الثبات ، تم إخ

 (   .النهائية للمقياسفقرة في كل نمط ) ملحق الصورة  16فقرة بواقع  67النهائية للمقياس بعدد 

 

 :الصعوبات التي واجهت مصمم المقياس -2

 عند قيام الباحث بتصميم هذا المقياس واجه الباحث الصعوبات التالية:

  انتهاء الفصل و قرب االختبارات حيث عدم التعاون الكافي من بعض أفراد عينة البحث بسبب

 رفضوا تماما تلقي استمارات المقياس.

  من االستمارات الموزعة على التالميذ في مرحلة البناء. % 11.2استرجاع عدم 

  بعض أفراد العينة لم يكملوا اإلجابة على كل فقرات المقياس مما استدعى استبعادها و هذا بدوره

 العينة.أدى إلى نقص عدد أفراد 

   .وضوح عامل التخمين في بعض االستجابات بدليل اختيار التلميذ لبديل واحد في معظم الفقرات 

 ( 41من  2عدم استرجاع عدد من استمارات التحكيم الموزعة على المحكمين.) 

 .قلة عدد المحكمين المختصين في القياس النفسي 

 

 :األساليب اإلحصائية المستعملة -1 

أفراد عينة البناء قام الباحث بتفري  البيانات المتحصل عليها باستخدام كل من  على المقياس بعد تطبيق

 ، أين تم ترميز41 النسخة spss االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزمة و برنامج  Excelبرنامج 

للبيانات  اإلحصائي المقياس، و من أجل التحليل في المطروحة األداء استجابات األفراد حسب مستويات

 : التالية األساليب اإلحصائية استعمال تم 

  والنسب المئوية.التكرارات 

 الوسيط، المنوال من أجل وصف العينة حسب متغيرات الدراسة الحسابي، المتوسط. 

 التباين المعياري، االنحراف.  

 درجات األفراد توزيع اعتدالية عن للكشف والتفلطح اإللتواء معاملي. 

 بيرسون'' االرتباط معامل ''. 

 الثباتلكرونباخ لحساب معامل  ألفا االتساق الداخلي معامل. 
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 النصفية التجزئة طريق الثبات عن معادلة سبيرمان براون لتصحيح قيمة معامل. 

 للمقياس العاملي الصدق من للتأكد االستكشافي العاملي التحليل. 

 التباين تجانس من للتأكد ''ليفن'' اختبار. 

 المتوسطات بين الفروق لداللة ''ت '' اختبار. 

 

 الخالصة:

قام الباحث في هذا الفصل بعرض كافة اإلجراءات المنهجية إلنجاز هذه الدراسة من خالل التطرق 

للمنهج المستخدم، مجتمع الدراسة وخصائصه، عينة الدراسة وطريقة حساب حجمها، تم التركيز على 

لى غاية إأداة الدراسة التي تم بناؤها حيث عرضت جميع الخطوات العملية المتبعة بشيء من التفصيل 

إخراج الصورة النهائية لمقياس السيطرة الدماغية المصمم في ضوء نظرية الدماغ الكلي لهيرمان، تم 

التطرق لخطوات استقصاء الخصائص السيكومترية لألداة باستعمال عدة طرق في حساب الصدق 

 والثبات ، و في األخير عرض الباحث مختلف األساليب اإلحصائية المستعملة.

 



 

  

 

 

 الفصل السادس:

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة

 وصف عينة الدراسة:  -أوال

 عرض نتائج الدراسة: -ثانيا 

II-0 عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل األول 

II-6  الثانيعرض النتائج المتعلقة بالتساؤل 

II-3  الثالثعرض النتائج المتعلقة بالتساؤل 

II-4  الرابععرض النتائج المتعلقة بالتساؤل 

II-5  الخامسعرض النتائج المتعلقة بالتساؤل 

II-2  السادسعرض النتائج المتعلقة بالتساؤل 

II-2  السابععرض النتائج المتعلقة بالتساؤل 

II-1  الثامنعرض النتائج المتعلقة بالتساؤل 

II-9  التاسععرض النتائج المتعلقة بالتساؤل 

II-01  العاشرعرض النتائج المتعلقة بالتساؤل 

 مناقشة نتائج الدراسة: -ثالثا 

III-0 النتائج المتعلقة بالتساؤل األول مناقشة 

III-6  الثانيالنتائج المتعلقة بالتساؤل  مناقشة 

III-3  الثالثالنتائج المتعلقة بالتساؤل  مناقشة 

III-4  الرابعالنتائج المتعلقة بالتساؤل  مناقشة 

III-5  الخامسالنتائج المتعلقة بالتساؤل  مناقشة 

III-2  السادسالنتائج المتعلقة بالتساؤل  مناقشة 

III-2  السابعالنتائج المتعلقة بالتساؤل  مناقشة 

III-1  الثامنالنتائج المتعلقة بالتساؤل  مناقشة 

III-9  التاسعالنتائج المتعلقة بالتساؤل  مناقشة 

III-01  العاشرالنتائج المتعلقة بالتساؤل  مناقشة 
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 تمهيد :

 والتي الدراسة واختبار فرضياتها، تساؤالت عن باإلجابة المتعلقة النتائج الفصل هذا في يعرض

 خصائصه وتقويم للكشف عن أنماط التفكير حسب نظرية الهيمنة الدماغية لهيرمان مقياس بناء إلى هدفت

. ثم مناقشة (SPSS)اإلحصائي  البرنامج باستخـدام تحليل البيــانات، أساليب السيكومترية، حيث طبقت

 هذه النتائج، وفي األخير تقديم بعض االقتراحات والتوصيات.وتفسيـــر 

 وصف عينة الدراسة:  -أوال
 خصائص جباستخراقبل الشروع في عرض النتائج المتعلقة بتساؤالت و فرضيات الدراسة، قام الباحث 

 في تفيد والتي المركزية النزعة عرض كل من مقاييس خالل عينة البناء من أفراد درجات توزيع

 انتشار مدى تدلنا على والتي التشتت مقاييس و ،تماثلها ومدى عينات الدراسة خصائص على التعرف

 الجداول و األشكال التالية :  في نلخصها والتي المركز حول الدرجات

مقاييس النزعة 

 المركزية

 والتشتت

 القيمة

النمط 

A 

النمط 

B 

النمط 

C 

النمط 

D 

 714 714 714 714 عينة البناءعدد أفراد 

 30.47 71.12 77.11 74.63 الحسابي المتوسط

 71 71 72 73 الوسيط

 74 74 77 73 المنوال

 4.011 2.440 2.462 2.110 المعياري االنحراف

 64.717 62.271 46.241 67.176 التباين

 1.412 1.111 1.604-  1.343- االلتواء

 0.098 -0.170 0.863 -0.197 التفلطح

 عينة البناء أفراد لدرجات التشتت و المركزية النزعة مقاييس قيم: (02) رقم جدول
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 في األنماط األربعة عينة البناء فرادأل التوزيع االعتدالي (:60) رقم شكل 

 ثم ومن عينة البناء أفراد درجات توزيع خصائص على التعرف إلى الخطوة هذهمن يهدف الباحث 

 أن: يظهر ( ،41)  رقم ( والشكل14) رقم الجدول و بدراسة ، وصفها

 ( في النمطA )بلغت والتي الوسيط من بقليل أقل قيمة وهي (74.63) الحسابي المتوسط قيمة بلغت 

 توزيع لها األفراد درجات فإن ، و بالنسبة العتدالية التوزيع  ( 73) بل  الذي المنوال ( و73) قيمته

تؤكد   مقبولة قيم وهي(  1.104-( و بمعامل تفلطح بقيمة )1.343-بمعامل التواء بقيمة ) معتدل

  ( .Aاعتدالية التوزيع في النمط )
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 ( في النمطB )بلغت والتي الوسيط من بقليل أقل قيمة وهي (77.11) الحسابي المتوسط قيمة بلغت 

 درجات فإن ، و بالنسبة العتدالية التوزيع  ( 77) بل  الذي المنوال ( و تساوي تقريبا72) قيمته

 (1.263( و بمعامـــل تفلطح بقيمة )1. 604-بمعامـل التــواء بقيمة ) معتدل عــــتوزي لها األفراد

 ( .Bتؤكد اعتدالية التوزيع في النمط )  مقبولة قيم وهي

 ( في النمطC )بلغت والتي الوسيط من بقليل أقل قيمة وهي (71.12) الحسابي المتوسط قيمة بلغت 

 توزيع لها األفراد درجات فإن ، و بالنسبة العتدالية التوزيع  ( 74) بل  الذي المنوال( و 71) قيمته

تؤكد   مقبولة قيم وهي(   1.141-( و بمعامل تفلطح بقيمة )1.111بمعامل التواء بقيمة ) معتدل

 ( .Cاعتدالية التوزيع في النمط )

 ( في النمطD )بلغت والتي الوسيط من بقليل أقل قيمة وهي (30.47) الحسابي المتوسط قيمة بلغت 

 لها األفراد درجات فإن ، و بالنسبة العتدالية التوزيع  ( 74) بل  الذي المنوال من ( و71) قيمته

تؤكد   مقبولة قيم وهي(  1.102( و بمعامل تفلطح بقيمة )1.412بمعامل التواء بقيمة ) معتدل توزيع

 ( .Dالتوزيع في النمط )اعتدالية 

 عرض نتائج الدراسة: -ثانيا 

II-0 :عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل األول 

( حسب نظرية السيطرة  Aما مكونات نمط التفكير ) "لإلجابة عن التساؤل األول الذي نصه : 

ت قام الباحث بإجراءا  "الدماغية لهيرمان لدى تالميذ السنة أولى ثانوي بثانويات والية مستغانم؟

(الستخراج البنية العاملية الخاصة بهذا النمط من خالل Aالتحليل العاملي االستكشافي للنمط )

 مصفوفة االرتباطات بين الفقرات المنتمية إليه .

 (:Aنستعرض فيما يلي نتائج فحص مصفوفة االرتباطات الخاصة بالفقرات التابعة للنمط )

 ( التي كانت جميع 11( ما عدا الفقرة رقم )1.31جد معامالت ارتباط تفوق )بالنسبة لكل الفقرات تو

( ، و عليه تحذف هذه الفقرة 1.176معامالت ارتباطها مع الفقرات األخرى ضعيفــة و أقل من )

( أنه  144:  4112( فقرة ، حيث يذكر )أسامة،16ويعاد التحليل العاملي للفقرات األخرى و عددها )

متغير في مصفوفة االرتباط له معامل ارتباط مع كل أو معظم المتغيرات أقل من في حالة وجود 

 ( يتم حذفه قبل إجراء التحليل.1.42)

 ( و إعادة التحليل تم فحص مصفوفة االرتباط حيث سجل الباحث:11بعد حذف الفقرة رقم )

 ( و جلها دالة إحصائيا عند 1.31في كل الفقرات توجد معامالت ارتباط تفوق )( 1.12مستوى داللة ،)

 ( .1.21كما أن المصفوفة تخلو من معامالت االرتباط المرتفعة التي تفوق )
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 ( ولذلك 1.11111( و هي أكبر من )1.140القيمة المطلقة لمحدد مصفوفة االرتباطات تساوي'' ، )

د التي تنطوي على اعتما (singular matrix)ال يبدو أن مصفوفة االرتباطات مصفوفة منفردة 

( بين المتغيرات. أي أن المصفوفة ال تنطوي   Multicollinearity خطي تام ) وجود ارتباط قوي

 (313: 4111)تيغزة،على مشكلة ارتفاع االرتباط المبال  فيه بين المتغيرات '' 

  قيمة اختبار(KMO)  حيث ''يتطلب أن يكون اختبار  1.217تساوي ،Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO)  وفقا لمحكات كيزر )كايزر يعتبر أن قيم هذا المؤشر التي  1,21لكافة المصفوفة أعلى من

جيدة جدا، القيم  1,01إلى  1,41ال بأس بها، والقيم التي تتراوح من  1,41إلى  1,21تتراوح من 

دا جيدة ج (KMO)( الختبار 1.217، لذا قيمة )(317)المرجع السابق:  ''.(ممتازة 1,01التي تتعدى 

 و تدل على كفاية حجم العينة إلجراء التحليل العاملي.

  1,11وهو دال عند مستوى  1777.242قيمة اختبار برتليت تساوي. 

 قيم اختبار (MSA) ( مما يدل على 0.5( وهي أعلى من )1.220و  1.441للفقرات تتراوح ما بين )

تحليل االرتباطات كاف إلجراء الأن مستوى االرتباط بين كل متغير بالمتغيرات األخرى في مصفوفة 

 العاملي.

 العوامل(12بالنسبة لنتائج التحليل العاملي باستعمال طريقة المكونات األساسية، يبين الجدول رقم )

 :المفسر التباين ونسب الكامنة وجذورها المستخرجة

النسبة التراكمية للتباين  نسبة التباين المفسر الجذر الكامن رقم العامل

 المفسر

0 4,139 25,870 25,870 

6 1,743 10,894 36,764 

3 1,453 9,082 45,847 

4 1,152 7,199 53,046 

2 1,926 5,790 58,836 

6 1,894 5,587 64,423 

4 1,761 4,758 69,181 

2 1,714 4,464 73,645 

0 1,656 4,099 77,744 

11 1,587 3,671 81,414 

11 1,573 3,583 84,998 

14 1,547 3,418 88,415 

13 1,531 3,322 91,737 

17 1,493 3,079 94,816 

12 1,442 2,764 97,580 

16 1,387 2,420 100,000 

 (A)للنمط   المفسر التباين ونسب الكامنة وجذورها المستخرجة العوامل (01) رقم جدول
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 التعليق:

( أن عدد العوامل التي يمكن استخراجها باستعمال محك كايزر القائم  12 يظهر من الجدول رقم )

على الجذر الكامن الذي يجب أن يتعدى الواحد الصحيح أربعة عوامل ، وهذا ما تؤكده نسبة التباين 

( من التباين اإلجمالي وهي تتعدى 23.176%التراكمي المفسر المقابلة للعامل الرابع و المقدرة ب ) 

(21%.) 

( من التباين الكلي وهي  %42.241( يفسر ما نسبته ) 7.130الجذر الكامن للعامل األول بقيمة )إن 

( من التباين  %11.207( يفسر نسبة ) 1.473أكبر نسبة،أما الجذر الكامن للعامل الثاني بقيمة )

( %0.124) ( فهو يفسر نسبة1.723الكلي، و بالنسبة للجذر الكامن للعامل الثالث الذي بلغت قيمته )

(  %4.100( يفسر نسبة ) 1.124من التبـــاين الكــلي ، بينما الجــذر الكــامن للعامل الرابع بقيمة )

 من التباين الكلي.

(، من أجل توزيع نسب varimax)فاريماكس   بعد عملية التدوير باستعمال طريقة التدوير المتعامد

ين غزة أنه : ''يالحظ أن التدوير يعيد توزيع التباالتباين بشكل متوازن بين العوامل حيث يشير  تي

 الذي يفسره كل عامل '' وال يجعله يتمركز في العاملين األولين.

 ( يوضح مصفوفة المكونات )العوامل( قبل التدوير:10الجدول رقم )

 رقم الفقرة
 العوامل

0 6 3 4 

2 1,589   -1,406 

21 1,585    

30 1,564 1,478   

56 1,560    

09 1,545  -1,472  

45 1,541    

39 1,534    

25 1,512  -1,479  

59 1,494    

65 1,480    

1 1,466 1,431   

04 1,461  1,444  

02 1,434 1,647   

64  1,623   

34 1,426  1,458  

41 1,503   -1,504 

 ( قبل التدويرA)مصفوفة المكونات للنمط   (09) رقم جدول
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 التعليق:

( ، نالحظ أن أغلبية الفقرات 1.71( و بعد عرض التشبعات التي تتعدى )10من خالل الجدول رقم )

فقرة(، ولم يتشبع  16فقرة من  14في مصفوفة المكونات قبل التدوير تشبعت على العامل األول ) 

ة لكل دعلى العامل الثاني إال فقرتان فقط، في حين تشبعت على العامل الثالث و الرابع فقرة واح

منهما، مع وجود تشبعات على أكثر من عامل لدى تسعة فقرات ،  كما نالحظ غياب التوازن في 

 توزع التشبعات على العوامل المستخرجة . 

 ( يوضح مصفوفة المكونات )العوامل( بعد التدوير:41الجدول رقم )

 الفقرة
 العوامل

0 6 3 4 

09 1,728    

25 1,695    

56 1,665    

45 1,622    

21 1,614    

02  1,780   

64  1,727   

30  1,699   

1  1,599 1,404  

39  1,466   

65   1,696  

04   1,655  

34   1,602  

59    1,715 

41    1,710 

2    1,686 

 ( بعد التدويرA)مصفوفة المكونات للنمط   (:61) رقم جدول

 : التعليق

( نالحظ أن  التشبعات توزعت بشكل متوازن على العوامل األربعة 41)من خالل الجدول رقم 

( على العامل األول ، و خمسة فقرات  62-62-24-72-10المستخرجة، حيث تشبعت خمسة فقرات )

( على العامل الثالث ، بينما 37-42-17( على العامل الثاني، وثالثة فقرات ) 2-16-47-31-30) 

( على العامل الرابع، و قد احتفظ الباحث بالعوامل األربعة  حيث  20-72-4تشبعت ثالثة فقرات )

''يجب أن يحتوي كل عامل على تشبعين مرتفعين على األقل )وتحددها بعض المراجع بثالثة 

 (.312)المرجع السابق: تشبعات(''



 الفصل السادس: عرض ومناقشة نتائج الدراسة

132 

 

II-6 :عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني 

( حسب نظرية السيطرة الدماغية  Bما مكونات نمط التفكير )  "لإلجابة عن التساؤل الثاني الذي نصه : 

املي قام الباحث بإجراءات التحليل الع  "لهيرمان لدى تالميذ السنة أولى ثانوي بثانويات والية مستغانم؟

(الستخراج البنية العاملية الخاصة بهذا النمط من خالل مصفوفة االرتباطات بين Bاالستكشافي للنمط )

 لمنتمية إليه .الفقرات ا

 (:Bنستعرض فيما يلي نتائج فحص مصفوفة االرتباطات الخاصة بالفقرات التابعة للنمط )

 ( التي كانت جميع 32( ما عدا الفقرة رقم )1.31بالنسبة لكل الفقرات توجد معامالت ارتباط تفوق )

هذه الفقرة ويعاد ( و عليه تحذف 1.44معامالت ارتباطها مع الفقرات األخرى ضعيفــة و أقل من )

 ( فقرة .16التحليل العاملي للفقرات األخرى و عددها )

 ( و إعادة التحليل تم فحص مصفوفة االرتباط حيث سجل الباحث:32بعد حذف الفقرة رقم )

 ( و أغلبها دالة إحصائيا عند مستوى داللة 1.31في كل الفقرات توجد معامالت ارتباط تفوق )

 ( .1.21خلو من معامالت االرتباط المرتفعة التي تفوق )(، كما أن المصفوفة ت1.12)

 ( 1.11111( و هي أكبر من )1.143القيمة المطلقة لمحدد مصفوفة االرتباطات تساوي. ) 

  قيمة اختبار(KMO) ( وهي أعلى من 1.234تساوي ، )و تعتبر جيدة جدا. 1,21 

 1,11( وهي دالة عند مستوى 1230.412تساوي ) قيمة اختبار برتليت. 

 قيم اختبار (MSA) ( و تعتبر جيدة 0.5( وهي أعلى من )1.011و  1.422للفقرات تتراوح ما بين )

 إلجراء التحليل العاملي.

 العوامل(41بالنسبة لنتائج التحليل العاملي باستعمال طريقة المكونات األساسية، يبين الجدول رقم )

 :المفسر التباين ونسب الكامنة وجذورها المستخرجة

النسبة التراكمية للتباين  نسبة التباين المفسر الجذر الكامن رقم العامل

 المفسر

0 4,356 27,224 27,224 

6 1,668 10,424 37,647 

3 1,495 9,342 46,990 

4 1,081 6,758 53,748 

2 1,952 5,948 59,696 

6 1,851 5,317 65,013 

4 1,762 4,762 69,775 

2 1,678 4,238 74,013 

0 1,677 4,232 78,245 

11 1,598 3,737 81,981 

11 1,556 3,475 85,456 
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14 1,535 3,342 88,798 

13 1,506 3,160 91,958 

17 1,467 2,919 94,877 

12 1,435 2,717 97,594 

16 1,385 2,406 100,000 

 (B)للنمط   المفسر التباين ونسب الكامنة وجذورها المستخرجة العوامل (:60) رقم جدول

 التعليق:

( أن عدد العوامل التي يمكن استخراجها باستعمال محك كايزر القائم 41يظهر من الجدول رقم )

على الجذر الكامن الذي يجب أن يتعدى الواحد الصحيح أربعة عوامل ، وهذا ما تؤكده نسبة التباين 

( من التباين اإلجمالي وهي تتعدى 23.472%للعامل الرابع و المقدرة ب ) التراكمي المفسر المقابلة 

(21%.) 

( من التباين الكلي وهي  %44.447( يفسر ما نسبته ) 7.326إن الجذر الكامن للعامل األول بقيمة )

( من التباين  %11.747( يفسر نسبة ) 1.662أكبر نسبة،أما الجذر الكامن للعامل الثاني بقيمة )

( %0.374( فهو يفسر نسبة )1.702الكلي، و بالنسبة للجذر الكامن للعامل الثالث الذي بلغت قيمته )

(  %6.422( يفسر نسبة ) 1.121من التبايـــن الكــلي ، بينما الجــذر الكـامن للعامل الرابع بقيمة )

 من التباين الكلي. 

 )العوامل( قبل التدوير:( مصفوفة المكونات 66يبين الجدول رقم )

 رقم الفقرة
 العوامل

0 6 3 4 

36 1,662    

60 1,644    

06 1,635    

21 1,602    

66 1,573 -1,491   

01 1,569    

5 1,551    

44 1,529 1,409   

22 1,419    

32  1,509   

31  1,448   

51 1,502  1,588  

53   1,586  

50 1,464  1,514  

9 1,501   -1,509 

42 1,410   -1,481 

 ( قبل التدويرB)مصفوفة المكونات للنمط   (:66) رقم جدول



 الفصل السادس: عرض ومناقشة نتائج الدراسة

134 

 

 التعليق:

( ، نالحظ أن أغلبية الفقرات 1.71( و بعد عرض التشبعات التي تتعدى )44من خالل الجدول رقم )

فقرة(، و  16فقرات من  10في مصفوفة المكونات قبل التدويــر تشبعت على العامــل األول ) 

قرتين فتشبعت على العامل الثالث ثالثة فقرات،  في حين لم تتشبع على العامل الثاني و الرابع إال 

لكل عامل ، مع وجود تشبعات على أكثر من عامل لدى ستة الفقرات،  كما نالحظ غياب التوازن 

 في توزع التشبعات على العوامل المستخرجة . 

(، الجدول رقم varimax)فاريماكس   بعد عملية التدوير باستعمال طريقة التدوير المتعامد

 لتدوير:( يوضح مصفوفة المكونات )العوامل( بعد ا43)

 الفقرة
 العوامل

0 6 3 4 

66 1,763    

06 1,739    

36 1,735    

60 1,681    

5 1,678    

32  1,725   

44  1,724   

31  1,657   

22  1,526   

53   1,764  

51   1,749  

50   1,638  

21   1,439  

9    1,752 

42    1,655 

01    1,623 

 ( بعد التدويرB)مصفوفة المكونات للنمط   (63) رقم جدول

 التعليق:

( نالحظ أن  التشبعات توزعت بشكل متوازن على العوامل األربعة 43من خالل الجدول رقم )

( على العامل األول ، و أربعة فقرات  34-44-41-14-2المستخرجة، حيث تشبعت خمسة فقرات )

( على العامل الثالث ، بينما 61-22-23-21) ( على العامل الثاني، أربعة فقرات 31-34-77-64)

( على العامل الرابع، و قد احتفظ الباحث بالعوامل األربعة  لتشبعها 76-12-0تشبعت ثالثة فقرات )

 بعدد مقبول من الفقرات.
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II-3 :عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث 

( حسب نظرية السيطرة الدماغية Cما مكونات نمط التفكير ) "لإلجابة عن التساؤل الثالث الذي نصه : 

املي قام الباحث بإجراءات التحليل الع  "لهيرمان لدى تالميذ السنة أولى ثانوي بثانويات والية مستغانم؟

(الستخراج البنية العاملية الخاصة بهذا النمط من خالل مصفوفة االرتباطات بين Cاالستكشافي للنمط )

 نتمية إليه .الفقرات الم

 (:Cنستعرض فيما يلي نتائج فحص مصفوفة االرتباطات الخاصة بالفقرات التابعة للنمط )

 ( التي كانت جميع 40( ما عدا الفقرة رقم )1.31بالنسبة لكل الفقرات توجد معامالت ارتباط تفوق )

الفقرة ويعاد  ( و عليه تحذف هذه1.46معامالت ارتباطها مع الفقرات األخرى ضعيفــة و أقل من )

 ( فقرة .16التحليل العاملي للفقرات األخرى و عددها )

 ( و إعادة التحليل تم فحص مصفوفة االرتباط حيث سجل الباحث:40بعد حذف الفقرة رقم )

 ( و أغلبها دالة إحصائيا عند مستوى داللة 1.31في كل الفقرات توجد معامالت ارتباط تفوق )

 ( .1.21من معامالت االرتباط المرتفعة التي تفوق ) (، كما أن المصفوفة تخلو1.12)

 ( 1.11111( و هي أكبر من )1.112القيمة المطلقة لمحدد مصفوفة االرتباطات تساوي. ) 

  قيمة اختبار(KMO) ( وهي أعلى من 1.460تساوي ، )و تعتبر جيدة جدا. 1,21 

 ( وهي دالة عند مستوى 1434.721قيمة اختبار برتليت تساوي )1,11. 

 قيم اختبار (MSA) ( وتعتبر جيدة 0.5( وهي أعلى من )1.243و  1.632للفقرات تتراوح ما بين )

 إلجراء التحليل العاملي.

 العوامل(47بالنسبة لنتائج التحليل العاملي باستعمال طريقة المكونات األساسية، يبين الجدول رقم )

 المفسر التباين ونسب الكامنة وجذورها المستخرجة

النسبة التراكمية للتباين  نسبة التباين المفسر الجذر الكامن املرقم الع

 المفسر

0 3,853 24,084 24,084 

6 2,070 12,941 37,024 

3 1,743 10,895 47,919 

4 1,447 9,046 56,965 

2 1,954 5,963 62,928 

6 1,794 4,961 67,889 

4 1,748 4,673 72,562 

2 1,627 3,918 76,480 

0 1,606 3,787 80,267 

11 1,543 3,392 83,659 

11 1,538 3,363 87,022 
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14 1,494 3,090 90,112 

13 1,473 2,959 93,071 

17 1,434 2,711 95,781 

12 1,352 2,198 97,979 

16 1,323 2,021 100,000 

 (C)للنمط   المفسر التباين ونسب الكامنة وجذورها المستخرجة العوامل (64) رقم جدول

 التعليق:

( أن عدد العوامل التي يمكن استخراجها باستعمال محك كايزر القائم 47يظهر من الجدول رقم )

على الجذر الكامن الذي يجب أن يتعدى الواحد الصحيح أربعة عوامل ، وهذا ما تؤكده نسبة التباين 

اإلجمالي وهي تتعدى  ( من التباين26.062%التراكمي المفسر المقابلة للعامل الرابع و المقدرة ب ) 

(21%.) 

( من التباين الكلي وهي  %47.127( يفسر ما نسبته ) 3.223إن الجذر الكامن للعامل األول بقيمة )

( من التباين  %14.071( يفسر نسبة ) 4.141أكبر نسبة،أما الجذر الكامن للعامل الثاني بقيمة )

( فهو يفسر نسبة 1.473غت قيمته )الكلي، و بالنسبة للجذر الكامن للعامل الثالث الذي بل

( يفسر نسبة 1.774( من التبايــن الكـــلي ، بينما الجــذر الكامن للعامل الرابع بقيمة )11.202%)

 ( من التباين الكلي. 0.176%) 

 ( مصفوفة المكونات )العوامل( قبل التدوير:65يبين الجدول رقم )

 رقم الفقرة
 العوامل

0 6 3 4 

46 1,660    

40 1,644    

32 1,611  -1,428  

33 1,595 -1,452   

02 1,588    

20 1,552 -1,417   

54 1,520    

3 1,513  -1,466  

61  1,517   

51  1,507  1,465 

00 1,488 -1,500   

52   -1,522  

22  1,466  1,578 

62   1,405 -1,511 

6    1,457 

49     

 ( قبل التدويرC)مصفوفة المكونات للنمط   (65) رقم جدول
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 التعليق:

( ، نالحظ أن نصف الفقرات 1.71( و بعد عرض التشبعات التي تتعدى )42من خالل الجدول رقم )

فقرة(، و  16فقرات من  2في مصفوفة المكونات قبــل التدويــر تشبعت على العامــل األول ) 

ث إال لتشبعت على العامل الثاني و الرابع ثالثة فقرات لكل منهما، في حين لم تتشبع على العامل الثا

(. كما نالحظ وجود 1.71(  لم تتشبع على أي عامل بقيمة تفوق )70فقرة واحدة فقط ،بينما الفقرة )

تشبعات على أكثر من عامل لدى ثمانية الفقرات،  مع غياب التوازن في توزع التشبعات على 

 العوامل المستخرجة . 

( 46(، الجدول رقم )varimaxماكس )فاري  بعد عملية التدوير باستعمال طريقة التدوير المتعامد

 يوضح مصفوفة المكونات )العوامل( بعد التدوير:

 الفقرة
 العوامل

0 6 3 4 

33 1,780    

20 1,757    

00 1,696    

54 1,694    

02 1,676    

46  1,735   

32  1,730   

3  1,690   

40  1,690   

52  1,669   

22   1,816  

51   1,791  

6   1,704  

62    1,829 

61    1,800 

49    1,636 

 ( بعد التدويرC)مصفوفة المكونات للنمط   (62) رقم جدول

 التعليق:

( نالحظ أن  التشبعات توزعت بشكل متوازن على العوامل األربعة 46من خالل الجدول رقم )

األول ، و خمسة فقرات  ( على العامل 61-27-33-14-11المستخرجة، حيث تشبعت خمسة فقرات )

( على العامل الثالث ، بينما 66-21-4( على العامل الثاني، ثالثة فقرات ) 3-36-71-74-24)

( على العامل الرابع، و قد احتفظ الباحث بالعوامل األربعة  لتشبعها 70-46-41تشبعت ثالثة فقرات )

 بعدد مقبول من الفقرات.
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II-4  الرابع:عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل 

( حسب نظرية السيطرة الدماغية Dما مكونات نمط التفكير ) "لإلجابة عن التساؤل الرابع الذي نصه : 

املي قام الباحث بإجراءات التحليل الع  "لهيرمان لدى تالميذ السنة أولى ثانوي بثانويات والية مستغانم؟

الخاصة بهذا النمط من خالل مصفوفة االرتباطات بين  (الستخراج البنية العامليةDاالستكشافي للنمط )

 الفقرات المنتمية إليه .

 (:Dنستعرض فيما يلي نتائج فحص مصفوفة االرتباطات الخاصة بالفقرات التابعة للنمط )

 ( التي كانت جميع 11( ما عدا الفقرة رقم )1.31بالنسبة لكل الفقرات توجد معامالت ارتباط تفوق )

( و عليه تحذف هذه الفقرة ويعاد 1.14ها مع الفقرات األخرى ضعيفــة و أقل من )معامالت ارتباط

 ( فقرة .16التحليل العاملي للفقرات األخرى و عددها )

 ( و إعادة التحليل تم فحص مصفوفة االرتباط حيث سجل الباحث:11بعد حذف الفقرة رقم )

 ( و أغلب1.31في كل الفقرات توجد معامالت ارتباط تفوق ) ها دالة إحصائيا عند مستوى داللة

 ( .1.21(، كما أن المصفوفة تخلو من معامالت االرتباط المرتفعة التي تفوق )1.12)

 ( 1.11111( و هي أكبر من )1.112القيمة المطلقة لمحدد مصفوفة االرتباطات تساوي. ) 

  قيمة اختبار(KMO) ( وهي أعلى من 1.460تساوي ، )و تعتبر جيدة جدا. 1,21 

 ( وهي دالة عند مستوى 1627.141قيمة اختبار برتليت تساوي )1,11. 

 قيم اختبار (MSA) ( وتعتبر مقبولة 0.5( وهي أعلى من )1.227و  1.643للفقرات تتراوح ما بين )

 إلجراء التحليل العاملي.

 العوامل(44بالنسبة لنتائج التحليل العاملي باستعمال طريقة المكونات األساسية، يبين الجدول رقم )

 المفسر التباين ونسب الكامنة وجذورها المستخرجة

النسبة التراكمية للتباين  نسبة التباين المفسر الجذر الكامن رقم العامل

 المفسر

0 3,862 24,137 24,137 

6 2,050 12,811 36,949 

3 1,482 9,261 46,210 

4 1,348 8,424 54,634 

5 1,181 7,383 62,017 

6 1,902 5,635 67,652 

4 1,702 4,385 72,037 

2 1,674 4,213 76,250 

0 1,630 3,936 80,186 

11 1,548 3,423 83,609 

11 1,536 3,353 86,962 
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14 1,474 2,965 89,927 

13 1,457 2,859 92,786 

17 1,437 2,728 95,515 

12 1,406 2,536 98,051 

16 1,312 1,949 100,000 

 (D)للنمط   المفسر التباين ونسب الكامنة وجذورها المستخرجة العوامل (62) رقم جدول

 التعليق:

( أن عدد العوامل التي يمكن استخراجها باستعمال محك كايزر القائم 44يظهر من الجدول رقم )

على الجذر الكامن الذي يجب أن يتعدى الواحد الصحيح خمسة عوامل ، وهذا ما تؤكده نسبة التباين 

( من التباين اإلجمالي و هي 64.114%المفسر المقابلة للعامل الخامس و المقدرة ب )  التراكمي

 (.%21تتعدى )

( من التباين الكلي وهي %47.134( يفسر ما نسبته )3.264إن الجذر الكامن للعامل األول بقيمة )

( من التباين  %14.211( يفسر نسبة) 4.121أكبر نسبة، أما الجذر الكامن للعامل الثاني بقيمة )

( و هي 1.121و  1.724الكلي، و بقية العوامل المستخرجة تراوحت قيم جذورها الكامنة ما بين )

مــن التــبايـــن الكلي بالنسبة للعـــامل الثالث والرابـع  %4.323 -%2.747 - %0.461تفسر نسبة 

 و الخامس على التوالي.

 امل( قبل التدوير:( مصفوفة المكونات )العو42يبين الجدول رقم )

 الفقرة
 العوامل

0 6 3 4 5 

63 1,624     

4 1,591  1,477   

42 1,583     

35 1,574     

52 1,547    -1,466 

41 1,522    -1,447 

05 1,516    -1,450 

43 1,486     

55 1,412 1,733    

23  1,615    

61 1,482 1,512  1,434  

24  1,431    

2 1,468  1,567   

03 1,523  1,541   

62    1,488  

26 1,402  -1,414 -1,442  

 ( قبل التدويرD)مصفوفة المكونات للنمط   (61) رقم جدول
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 التعليق:

( ، نالحظ أن ثمانية فقرات 1.71( و بعد عرض التشبعات التي تتعدى )42من خالل الجدول رقم )

في مصفوفة المكونات قبل التدوير تشبعت على العامل األول ،بينما تشبعت أربعة فقرات على العامل 

تسعة فقرات لالثاني ولم يتشبع على العامل الثالث و الرابع إال فقرتين لكل عامل ، مع وجود تشبعات 

 على أكثر من عامل،  كما نالحظ غياب التوازن في توزع التشبعات على العوامل المستخرجة . 

 ( يوضح مصفوفة المكونات )العوامل( بعد التدوير:40الجدول رقم )

 الفقرة
 العوامل

0 6 3 4 5 

55 1,838     

23 1,830     

61 1,773     

03  1,768    

4  1,756    

2  1,655    

24  1,510    

41   1,784   

52   1,767   

05   1,716   

62    1,789  

43    1,737  

63    1,611  

26     1,785 

42     1,777 

35     1,611 

 ( بعد التدويرD)مصفوفة المكونات للنمط   (69) رقم جدول

 التعليق:

توزعت بشكل متوازن على العوامل الخمسة، ( نالحظ أن  التشبعات 40من خالل الجدول رقم )

( على 63-22-42( على العامل الثاني ، ثالثة فقرات  ) 67-13-6-7حيث تشبعت أربعة فقرات )

( على 73-44-43( على العامل الثالث ، ثالثة فقرات )26-71-12العامل األول، ثالثة فقرات ) 

( ، و قد احتفظ الباحث 64-74-32رات أيضا )العامل الرابع، و العامل الخامس تشبعت عليه ثالثة فق

 بالعوامل الخمسة  لتشبعها بعدد مقبول من الفقرات.

( حيث بقي في المقياس 32-40-11-1من خالل الدراسة العاملية لكل نمط ، تم حذف أربعة فقرات )

 فقرة في كل نمط ، ليصبح جاهزا الستخراج باقي أنواع الصدق . 16( فقرة بواقع 67)
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II-5  الخامسعرض النتائج المتعلقة بالتساؤل: 

ما دالالت الصدق لمقياس السيطرة الدماغية المصمم لدى تالميذ السنة ''  الخامسلإلجابة عن التساؤل 

 البناء باستخدام عينة في من دالالت الصدق بالتحقق قام الباحث ،؟''أولى ثانوي بثانويات والية مستغانم

 صدق المحكمين،والمقاييس معتمدا على صدق االختبارات  من لتأكدا في الشائعة من الطرق العديد

والمقارنة الطرفية، ثم االتساق الداخلي  باستخدام طريقة المفهوم صدق أو الفرضي التكوين صدق

 :يلي كما الصدق دراسة نتائج الباحث ويعرض  . بمحك من خالل الصدق الترابطي المرتبط الصدق

II-5 -0  المحكمين:صدق عرض نتائج 

بعد حساب نسبة اتفاق المحكمين لكل فقرة من فقرات المقياس، بل  عدد الفقرات التي كانت نسبة االتفاق 

( و %22.33( فقرة حيث تراوحت نسبة االتفاق فيها ما بين )17أربع عشرة ) (%42)فيها أقل من 

( فقرة 27( و قد تم تعديلها حسب تعليمات السادة المحكمين، أما أغلبية الفقرات وعددها )66.64%)

  (.%111( و )%42تراوحت فيها نسبة االتفاق ما بين )

 

II-5 -6 صدق االتساق الداخلي: عرض نتائج 

 درجات بين بيرسون رتباطاال تمعامالفي إطار إجراءات التأكد من االتساق الداخلي للمقياس تم حساب 

  ذلك: وضحي (31رقم ) الجدول، إليه  تنتمي الذي للنمط الكلية والدرجة المقياس فقرات من فقرة كل

  Dالنمط   Cالنمط   Bالنمط   Aالنمط 

 معامل رقم الفقرة

 االرتباط

 معامل رقم الفقرة

 االرتباط

 معامل رقم الفقرة

 االرتباط

 معامل رقم الفقرة

 االرتباط

2 1,575** 5 1,524** 6 1,438** 4 1,501** 

1 1,491** 9 1,497** 3 1,478** 2 1,477** 

04 1,470** 06 1,601** 00 1,442** 03 1,533** 

02 1,481** 01 1,555** 02 1,543** 05 1,424** 

09 1,517** 60 1,605** 61 1,438** 63 1,587** 

64 1,456** 66 1,540** 62 1,421** 62 1,336** 

65 1,480** 31 1,404** 33 1,530** 61 1,213** 

30 1,575** 36 1,618** 32 1,550** 35 1,274** 

34 1,442** 32 1,421** 40 1,606** 41 1,424** 

39 1,540** 44 1,534** 46 1,610** 43 1,426** 

45 1,511** 42 1,437** 49 1,416** 42 1,272** 

41 1,488** 50 1,498** 51 1,456** 55 1,443** 
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56 1,531** 53 1,416** 54 1,486** 52 1,241** 

59 1,484** 51 1,532** 52 1,382** 26 1,736** 

25 1,491** 21 1,607** 20 1,505** 23 1,410** 

21 1,560** 22 1,451** 22 1,392** 24 1,373** 

 ( : معامالت االرتباط بين كل فقرة و النمط المنتمية إليه31الجدول رقم )

 
 1.12)*( معامل االرتباط )ر( دال إحصائيا عند مستوى داللة 

 1.11)**( معامل االرتباط )ر( دال إحصائيا عند مستوى داللة 

 

 ( أن :31) رقم جدولال خالل  من يتضح

 ( في النمطA تراوحت ) قيم معامالت االرتباط بيرسون بين الفقرة و الدرجة الكلية لهذا النمط

( 31( بالنسبة للفقرة رقم )1.242( و القيمة )37( بالنسبة للفقرة رقم )1.774ما بين القيمة )

 (.1.11( ، و هي كلها دالة عند مستوى داللة )4والفقرة رقم )

 ( في النمطBتراوحت قيم معامالت االرتباط بيرسو ) ن بين الفقرة و الدرجة الكلية لهذا النمط ما

( ، و 34( بالنسبة للفقرة رقم )1.612( و القيمة )31( بالنسبة للفقرة رقم )1.717بين القيمة )

 (.1.11هي كلها دالة عند مستوى داللة )

 ( في النمطCتراوحت قيم معامالت االرتباط بيرسون بين الفقرة و الدرجة الكلية لهذا النمط ما ) 

( ، و 74( بالنسبة للفقرة رقم )1.611( و القيمة )24( بالنسبة للفقرة رقم )1.324بين القيمة )

 (.1.11هي كلها دالة عند مستوى داللة )

 ( في النمطD تراوحت قيم معامالت االرتباط بيرسون بين الفقرة و الدرجة الكلية لهذا النمط )

( ، 17( بالنسبة للفقرة رقم )1.201( و القيمة )44)( بالنسبة للفقرة رقم 1.336ما بين القيمة )

 (.1.11و هي كلها دالة عند مستوى داللة )

 

II-5 -3 التمييزي: الصدق عرض نتائج 

تم حساب الودق التمييــزي للمقياج مع خـــالل المقـــارنة الطرفية بيع المجـــموعة ذات القيـــم اللليا 

و المتساويتيع، بلد أع قام  لللينتيع المستقلتيع ) ت(اختبارو المجموعة ذات القيم الدنيا باستخدام  

الية اللينة و حجمها المناسب و كذا اعتدعشوائية و استقاللية الباحث بالتأكد مع شروط تطبيقه مع حيث 

 .التوزير

بالنسبة لتجانس التباين للمجموعات الطرفية في كل نمط يمكن المرور إلجراء اختبار )ت( من دون 

كل من )عودة و عالم( أن " افتراض تجانس  حيث يرىالتحقق من شرط تجانس التباين في هذه الحالة 
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( أن 114- 111: 4114حجم العينتين" ، في حين يرى )أسامة ، التباين تقل أهميته عنه حين يتساوى

شرط التجانس يلزم توافره في االختبار البارامتري تحليل التباين في اتجاه واحد فقط و يمكن تجاوزه في 

 اختبار )ت( للعينتين المستقلتين.

 :( 31ينه الجدول رقم )أما بالنسبة العتدالية التوزيع فقد تم حساب معامالت االلتواء لكل نمط كما يب

 النمط
المجموعة 

 الطرفية
 الوسيط المتوسط العينة

 االنحراف

 المعياري
 االلتواء

 

 النمط

A 

المجموعة ذات 

 القيم الدنيا
130 

 

33.610 32 7.231 1.222- 

المجموعة ذات 

 1.124 3.346 21 21.411 القيم العليا

 النمط

B 

المجموعة ذات 

 القيم الدنيا

130 

37.711 34 6.674 1.141- 

المجموعة ذات 

 1.610 3.211 24 24.427 القيم العليا

 النمط

C 

المجموعة ذات 

 القيم الدنيا

130 

31.067 31 7.111 1.144- 

المجموعة ذات 

 1.443 7.766 72 70.121 القيم العليا

 النمط

D 

المجموعة ذات 

 القيم الدنيا

130 

31.441 34 3.242 1.024- 

 المجموعة ذات

 1.076 2.134 76 74.610 القيم العليا

 : نتائج معامل االلتواء للمجموعات الطرفية لكل نمط (31)رقم   جدول

 التعليق :

 ( و بالنسبة لمعامالت االلتواء:31من خالل الجدول رقم )

و هو   ( Aبالنسبة للمجموعة الطرفية ذات القيم الدنيا للنمط )(  -1.222معامل التواء بقيمة )تم تسجيل  -

ل تسجي( و عليه يتحقق شرط التوزيع االعتدالي في المجموعة األولى ، و1( ويقترب من )-1أكبر من )

(    و هو أصغر من 1.124بقيمة ) ( Aبالنسبة للمجموعة الطرفية ذات القيم العليا للنمط )معامل التواء 

 جموعة الثانية.( و عليه يتحقق شرط التوزيع االعتدالي في الم1( ويـــقتـرب من )1)
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و هو   ( Bبالنسبة للمجموعة الطرفية ذات القيم الدنيا للنمط )(  -1.141معامل التواء بقيمة )تم تسجيل  -

ء معامل التواتسجيل  ( و عليه يتحقق شرط التوزيع االعتدالي في المجموعة األولى،  و1يقترب من )

( ويـــقتـرب 1(    و هو أصغر من )1.610قيمة )ب ( Bبالنسبة للمجموعة الطرفية ذات القيم العليا للنمط )

 ( و عليه يتحقق شرط التوزيع االعتدالي في المجموعة الثانية.1من )

و هو   ( Cبالنسبة للمجموعة الطرفية ذات القيم الدنيا للنمط )(  -1.144معامل التواء بقيمة )تم تسجيل  -

ء معامل التواتسجيل  ( و عليه يتحقق شرط التوزيع االعتدالي في المجموعة األولى ، و1يقترب من )

( ويقترب 1(    و هو أصغر من )1.443بقيمة ) ( Cبالنسبة للمجموعة الطرفية ذات القيم العليا للنمط )

 ( و عليه يتحقق شرط التوزيع االعتدالي في المجموعة الثانية.1من )

و هو   ( Dبالنسبة للمجموعة الطرفية ذات القيم الدنيا للنمط )(  -1.024معامل التواء بقيمة )تسجيل  تم -

ل تسجي( و عليه يتحقق شرط التوزيع االعتدالي في المجموعة األولى ، و1( ويقترب من )-1أكبر من )

(    و هو أصغر من 1.076بقيمة ) ( Dبالنسبة للمجموعة الطرفية ذات القيم العليا للنمط )معامل التواء 

 ( و عليه يتحقق شرط التوزيع االعتدالي في المجموعة الثانية.1( ويـــقتـرب من )1)

 

بعد التأكد من شروط تطبيق االختبار البارامتري )ت( للعينتين المستقلتين و المتساويتين لكل نمط ،  

  : لتمييز لكل فقرة من فقرات المقياسمعامالت اأسفر االختبار على النتائج التالية بالنسبة ل

 

  Dالنمط   Cالنمط   Bالنمط   Aالنمط 

رقم 

 الفقرة

معامل 

 التمييز

قيمة 

 )ت(

الداللة 

 اإلحصائية

P 

value 

(sig) 

رقم 

 الفقرة

معامل 

 التمييز

قيمة 

 )ت(

الداللة 

 اإلحصائية

P 

value 

(sig) 

رقم 

 الفقرة

معامل 

 التمييز

قيمة 

 )ت(

الداللة 

 اإلحصائية

P 

value 

(sig) 

رقم 

 الفقرة

معامل 

 التمييز

قيمة 

 )ت(

الداللة 

 اإلحصائية

P 

value 

(sig) 

2 -11,84 1.11 5 -10,012 1.11 6 -9,246 1.11 4 -13,852 1.11 

1 -10,029 1.11 9 -10,134 1.11 3 -8,702 1.11 2 -10,416 1.11 

04 -9,716 1.11 06 -10,801 1.11 00 -9,918 1.11 03 -11,657 1.11 

02 -8,456 1.11 01 -11,357 1.11 02 -13,018 1.11 05 -8,884 1.11 

09 -10,886 1.11 60 -12,227 1.11 61 -8,867 1.11 63 -12,934 1.11 

64 -8,222 1.11 66 -10,221 1.11 62 -7,051 1.11 62 -5,565 1.11 

65 -10,234 1.11 31 -5,772 1.11 33 -10,896 1.11 61 -10,101 1.11 

30 -12,266 1.11 36 -13,977 1.11 32 -10,75 1.11 35 -10,831 1.11 

34 -8,797 1.11 32 -8,65 1.11 40 -11,965 1.11 41 -10,044 1.11 

39 -11,418 1.11 44 -10,269 1.11 46 -12,826 1.11 43 -8,1 1.11 

45 -10,901 1.11 42 -8,677 1.11 49 -8,272 1.11 42 -11,273 1.11 
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41 -9,907 1.11 50 -9,641 1.11 51 -9,839 1.11 55 -9,278 1.11 

56 -11,114 1.11 53 -7,022 1.11 54 -9,813 1.11 52 -9,439 1.11 

59 -9,205 1.11 51 -9,766 1.11 52 -7,46 1.11 26 -7,692 1.11 

25 -10,959 1.11 21 -11,422 1.11 20 -10,889 1.11 23 -8,247 1.11 

21 -13,312 1.11 22 -8,981 1.11 22 -8,057 1.11 24 -6,255 1.11 

 اختبار ت الخاصة بالصدق التمييزي لكل الفقرات: نتائج  (32)رقم   جدول

 التلليق:

ن المستقلتين تتراوح ما بين ـبببببـببببببـببببببار )ت( للعينتيـبببببـبببببباختب( يتضح أن قيم 34من خالل الجدول رقم )

( 1.111(،  أما قيم الداللة اإلحصببائية فهي تسبباوي )446درجة حرية )( عند -2.262( و )-13.044)

(، و عليه يوجد فروق دالة إحصائيا بين 1.12في كل فقرات المقياس و هي أصغر من مستوى الداللة )

 درجات المجموعتين الطرفيتين في كل فقرة مما يدل على القوة التمييزية لكل فقرات المقياس.

 ( فهي تبين معامالت التمييز لكل نمط .36، 32 ،37، 33أما الجداول )

 : Aالنمط 

 العينة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 T.testنتائج اختبار )ت( 

 قيمة )ت(
درجة 

 الحرية

 الداللة اإلحصائية

P value (sig) 

المجموعة ذات القيم 

 الدنيا
130 33,62 4,831 

-35,344 446 1.111 
 المجموعة ذات القيم

 3,326 51,20 130 العليا

 P value < 0.05 17,583- الفرق في المتوسط

 A: نتائج اختبار )ت( للعينتين المستقلتين الخاصة بالمقارنة الطرفية للنمط  (33)رقم   جدول

 التعليق :

(  مع انحراف معياري 33,62يتضبببح أن هناك  متوسبببط حسبببابي قدره  ) (33رقم )من خالل الجدول 

ات لمجموعة الطرفية  ذل( بالنسبببة لقيم المجموعة الطرفية  ذات القيم الدنيا ، أما بالنسبببة 4,831بقيمة )

(   ، بينما 3,326(  مع انحراف معياري بقيمة )51,20القيم العليبا فهنباك متوسببببببط حسببببببابي قدره   )

اللة إحصائية (  و د446(عند درجة حرية )35,344-مة )ـببببـبببباختبار )ت( للعينتين المستقلتين فهناك قي

(، و عليه يوجد فروق دالة إحصائيا بين 1.12( و هي أصبغر من مستوى الداللة )1.111مة )ـببببببـبببببببقي

 (.Aدرجات المجموعتين الطرفيتين في نمط التفكير )
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 : Bالنمط 

 العينة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 T.testنتائج اختبار )ت( 

 قيمة )ت(
درجة 

 الحرية

 اإلحصائيةالداللة 

P value (sig) 

المجموعة ذات القيم 

 الدنيا
130 34,41 6,642 

-28,308 446 1.111 
المجموعة ذات القيم 

 3,801 52,78 130 العليا

 P value < 0.05 18,374- الفرق في المتوسط

 B: نتائج اختبار )ت( للعينتين المستقلتين الخاصة بالمقارنة الطرفية للنمط  (34)رقم   جدول

 التعليق :

(  مع انحراف معياري بقيمة 34,41من خالل الجدول السبابق يتضبح أن هناك  متوسط حسابي قدره  )

ات القيم ذ لمجموعة الطرفية ل( بالنسببببة لقيم المجموعة الطرفية  ذات القيم الدنيا ، أما بالنسببببة 6,642)

اختبار (   ، بينما 3,801(  مع انحراف معياري بقيمة )52,78العليا فهناك متوسبببببط حسبببببابي قدره   )

ة بقيمة ـببـببـبب(  و داللة إحصائي446(عند درجة حرية )28,308-مة )ـببـبب)ت( للعينتين المستقلتين فهناك قي

إحصببببائيا بين درجات  (، و عليه يوجد فروق دالة1.12( و هي أصببببغر من مسببببتوى الداللة )1.111)

 (.Bالمجموعتين الطرفيتين في نمط التفكير )

 : Cالنمط 

 العينة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 T.testنتائج اختبار )ت( 

 قيمة )ت(
درجة 

 الحرية

 الداللة اإلحصائية

P value (sig) 

المجموعة ذات القيم 

 الدنيا
130 30,96 4,001 

-35,764 446 1.111 
المجموعة ذات القيم 

 4,466 49,15 130 العليا

 P value < 0.05 18,187- الفرق في المتوسط

 C: نتائج اختبار )ت( للعينتين المستقلتين الخاصة بالمقارنة الطرفية للنمط  (35)رقم   جدول
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 التعليق :

انحراف معياري (  مع 30,96( يتضبببح أن هناك  متوسبببط حسبببابي قدره  )32من خالل الجدول رقم )

( بالنسبببة لقيم المجموعة الطرفية  ذات القيم الدنيا ، أما بالنسبببة للمجموعة الطرفية  ذات 4,001بقيمة )

(   ، بينما 4,466(  مع انحراف معياري بقيمة )49,15القيم العليبا فهنباك متوسببببببط حسببببببابي قدره   )

(  و داللة إحصائية 446ند درجة حرية )(ع35,764-مة )ـبـاك قيـبـباختبار )ت( للعينتين المستقلتين فهن

(، و عليه يوجد فروق دالة إحصببببببائيا بين 1.12( و هي أصببببببغر من مسببببببتوى الداللة )1.111بقيمة )

 (.Cدرجات المجموعتين الطرفيتين في نمط التفكير )

 

 

 : Dالنمط 

 العينة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 T.testنتائج اختبار )ت( 

 قيمة )ت(
درجة 

 الحرية

 الداللة اإلحصائية

P value (sig) 

المجموعة ذات القيم 

 الدنيا
130 30,77 3,875 

-30,889 446 1.111 
المجموعة ذات القيم 

 5,132 47,62 130 العليا

 P value < 0.05 30,889- الفرق في المتوسط

 D: نتائج اختبار )ت( للعينتين المستقلتين الخاصة بالمقارنة الطرفية للنمط  (32)رقم   جدول

 التعليق :

(  مع انحراف معياري 30,77يتضبببح أن هناك  متوسبببط حسبببابي قدره  ) (36رقم )من خالل الجدول 

ة  ذات الطرفي( بالنسبببة لقيم المجموعة الطرفية  ذات القيم الدنيا ، أما بالنسبببة المجموعة 3,875بقيمة )

(   ، بينما 5,132(  مع انحراف معياري بقيمة )47,62القيم العليبا فهنباك متوسببببببط حسببببببابي قدره   )

(  و داللة إحصائية 446(عند درجة حرية )30,889-يمة )ــاك قـبـبـاختبار )ت( للعينتين المستقلتين فهن

روق دالة إحصببببببائيا بين (، و عليه يوجد ف1.12( و هي أصببببببغر من مسببببببتوى الداللة )1.111بقيمة )

 (.Dفي نمط التفكير ) درجات المجموعتين الطرفيتين
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 II-5-4 الصدق المرتبط بمحك: عرض نتائج 

تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين نتائج المقياس الذي أعده الباحث و المقياس الذي وضعه المدرب 

هيرمان، و قد تم تلخيص النتائج في الجدول صالح صالح معمار لقياس الهيمنة الدماغية حسب نظرية 

 (: 34رقم )

: نتائج معامل االرتباط بيرسون بين نتائج المقياس الذي أعده الباحث و المقياس الذي أعده صالح  (32رقم )  جدول

 صالح معمار

 التلليق:

 ( بالنسبة للنمطA قيمة )( و هو مــرتــفـــع و دال 1.441معامل االرتباط بيرسون ، تقدر بـ )

(، ومنه توجد عالقة ارتباطية طردية قوية بين عبارات النمط 1.11إحصائيا عند مستوى داللة )

(A( الخاصة بالمقياس الذي أعده الباحث و عبارات النمط )A الخاصة بالمقياس ).المحك 

 ( بالنسبة للنمطB قيمة )( و هو مــرتــفـــع و دال 1.474معامل االرتباط بيرسون ، تقدر بـ )

(، ومنه توجد عالقة ارتباطية طردية قوية بين عبارات النمط 1.11إحصائيا عند مستوى داللة )

(B( الخاصة بالمقياس الذي أعده الباحث و عبارات النمط )B الخاصة بالمقياس ).المحك 

 ( بالنسبة للنمطC قيمة )( و هو مــرتــفـــع و دال 1.414االرتباط بيرسون ، تقدر بـ ) معامل

(، ومنه توجد عالقة ارتباطية طردية قوية بين عبارات النمط 1.11إحصائيا عند مستوى داللة )

(C( الخاصة بالمقياس الذي أعده الباحث و عبارات النمط )Cالخاصة بالمقياس ) الذي  المحك

 . وضعه المدرب صالح صالح معمار

 األداة النمط
عدد أفراد 

 العينة

عدد 

 الفقرات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

معامل االرتباط 

 بيرسون

 

A  
 

 المقياس الذي أعده الباحث

06 

16 42,48 7,914 
1,721** 

 2,294 6,82 17 المقياس الذي أعده  صالح معمار

B  

 

 المقياس الذي أعده الباحث

06 

16 43,56 10,056 
1,742** 

 2,286 6,84 17 المقياس الذي أعده  صالح معمار

C 

 

 المقياس الذي أعده الباحث

06 

16 40,84 8,462 
1,707** 

 2,170 5,86 17 المقياس الذي أعده  صالح معمار

D  

 

 المقياس الذي أعده الباحث

06 

16 38,48 5,771 
1,699** 

 1,558 5,26 17 المقياس الذي أعده  صالح معمار
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 ( بالنسبة للنمطD قيمة )( و هو مــرتــفـــع و دال 1.600معامل االرتباط بيرسون ، تقدر بـ )

(، ومنه توجد عالقة ارتباطية طردية قوية بين عبارات النمط 1.11إحصائيا عند مستوى داللة )

(D( الخاصة بالمقياس الذي أعده الباحث و عبارات النمط )Dالخاصة بالمقياس ) الذي  المحك

 . وضعه المدرب صالح صالح معمار

II-2 :عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل السادس 

قام  هل يتمتع مقياس السيطرة الدماغية المصمم بخاصية الثبات؟'' لإلجابة عن التساؤل السادس ''

الباحث بحساب معامل الثبات بطريقة ألفا لكرومباخ ، طريقة التجزئة النصفية و طريقة إعادة 

 التطبيق.

II-2 -0 ألفا لكرومباخ عرض نتائج الثبات بطريقة : 

واالختبارات  المقاييس في الثبات بكثرة درجة لحساب لكرونباخ ( α)الداخلي االتساق يستعمل معامل

ثالثية التدرج فما فوق، و بما أن المقياس المصمم به خمسة تدريجات، قام الباحث بحساب المعامل 

(α لكل نمط من األنماط )( يبين ذلك:32األربعة التي يقيسها المقياس و الجدول رقم ) 

 

 النمط  
 عدد الفقرات

 معامل الثبات ألفا لكرومباخ

A 16 0.803 

B 16 0.814 

C 16 1.443 

D 16 0.780 

 : نتائج معامل الثبات ألفا لكرونباخ  (31رقم )  جدول

 : التعليق

 ألفا طريقة باستخدام الثبات معامل أن قيم نالحظ( 32) رقم الجدول في المعروضة القيم خالل من

( B(، حيث سجلت أكبر قيمة لدى النمط )1.217( و القيمة )1.443تراوحت ما بين القيمة ) لكرونباخ

( بـ C( و في األخير النمط  )1.421( بـ )D(،ثم النمط )1.213( بـ)A( ثم يليها النمط )1.217بـ)

(1.443.) 
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II-2 -6  الثبات بطريقة التجزئة النصفية :عرض نتائج 

قام الباحث بتقسيم الدرجات في كل نمط إلى نصفين، النصف األول يمثل الفقرات ذات األرقام الفردية، 

والنصببف الثاني يمثل الفقرات ذات األرقام الزوجية، وتم بعد ذلك اسببتخراج معامالت االرتباط البسببيط 

اون( مثلما بر -ثم تصحيحها باستخدام معادلة )سبيرمان )بيرسون( بين درجات النصفين في كل نمط ، 

 ( : 30هو موضح في الجدول رقم )

 النمط
معامل الثبات باستخدام  عدد الفقرات

 التجزئة النصفية

معامل الثبات بعد التصحيح باستخدام 

 براون( -معادلة )سبيرمان 

A 16 0.697 0.822 

B 16 0.743 0.853 

C 16 0.544 0.705 

D 16 0.627 0.771 

 : نتائج معامل الثبات باستخدام التجزئة النصفية  (39)رقم   جدول

 التعليق:

 ( بالنسبة للنمطA تم تسجيل  معامل ارتباط بين نصفي المقياس الفرعي الخاص بهذا النمط )

 (.1.244( و بعد تصحيحه بمعادلة سبيرمان براون ارتفع إلى )1.604بقيمة )

 ( بالنسبة للنمطB تم ) تسجيل  معامل ارتباط بين نصفي المقياس الفرعي الخاص بهذا النمط

 (.1.223( و بعد تصحيحه بمعادلة سبيرمان براون ارتفع إلى )1.473بقيمة )

 ( بالنسبة للنمطC تم تسجيل  معامل ارتباط بين نصفي المقياس الفرعي الخاص بهذا النمط )

 (.1.412اون ارتفع إلى )( و بعد تصحيحه بمعادلة سبيرمان بر1.277بقيمة )

 ( بالنسبة للنمطD تم تسجيل  معامل ارتباط بين نصفي المقياس الفرعي الخاص بهذا النمط )

 (.1.441( و بعد تصحيحه بمعادلة سبيرمان براون ارتفع إلى )1.644بقيمة )
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II-2 -3  التطبيق إعادةعرض نتائج الثبات بطريقة: 

تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين نتائج المقياس في التطبيق األول ونتائج المقياس في التطبيق 

 (: 71الثاني، و قد تم تلخيص النتائج في الجدول رقم )

 

 : نتائج معامالت الثبات بطريقة إعادة التطبيق  (41)رقم   جدول

 التعليق:

 ( بالنسبة للنمطA تم )وهو ( 1.260بقيمة ) والتطبيق الثانيارتباط بين التطبيق األول  تسجيل معامل

(، ومنه توجد عالقة ارتباطية طردية قوية بين 1.11عند مستوى داللة ) ودال إحصائيامــرتــفـــع 

 ( في التطبيق الثاني.A) النمطوعبارات ( في التطبيق األول A)عبارات النمط 

 ( بالنسبة للنمطB تم )وهو ( 1.274بقيمة ) والتطبيق الثانيارتباط بين التطبيق األول  تسجيل معامل

(، ومنه توجد عالقة ارتباطية طردية قوية بين 1.11د مستوى داللة )عن ودال إحصائيا مــرتــفـــع

 ( في التطبيق الثاني.B) النمطوعبارات ( في التطبيق األول B)عبارات النمط 

 ( بالنسبة للنمطC تم )وهو ( 1.230بقيمة ) والتطبيق الثانيارتباط بين التطبيق األول  تسجيل معامل

(، ومنه توجد عالقة ارتباطية طردية قوية بين 1.11عند مستوى داللة ) ودال إحصائيا مــرتــفـــع

 ( في التطبيق الثاني.C) النمطوعبارات ( في التطبيق األول C)عبارات النمط 

 ( بالنسبة للنمطD تم )وهو ( 1.217بقيمة ) والتطبيق الثانيارتباط بين التطبيق األول  تسجيل معامل

(، ومنه توجد عالقة ارتباطية طردية قوية بين 1.11عند مستوى داللة ) ودال إحصائيا مــرتــفـــع

 ( في التطبيق الثاني.D) النمطوعبارات ( في التطبيق األول D)عبارات النمط 

 

 التطبيق النمط

عدد أفراد 

 العينة
عدد 

 الفقرات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

معامل االرتباط 

 بيرسون

A 

 التطبيق األول
20 

16 
40,57 8,652 ,869**1 

 7,404 39,87 التطبيق الثاني

B 
 20 التطبيق األول

16 
42,64 7,131 ,847**1 

 6,122 42,72 التطبيق الثاني

C 
 20 التطبيق األول

16 
38,19 8,162 

1,839** 
 7,154 37,93 التطبيق الثاني

D 
 20 التطبيق األول

16 
36,51 7,746 

1,804** 
 7,146 36,12 انيالثالتطبيق 
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II-2  السايععرض النتائج المتعلقة بالتساؤل: 

للمقياس المصمم في ضوء نظرية هيرمان ،  هل تحقق البنية العاملية''  السابعلإلجابة عن التساؤل 

بإجراء التحليل العاملي االستكشافي على المقياس  قام الباحث ،''نموذج سبيري أم نموذج ماكلين؟

 (.71ككل من خالل مصفوفة االرتباط بين درجات األنماط األربعة التي يعرضها الجدول رقم )

 Dالنمط  Cالنمط  B النمط  Aالنمط  األنماط

    A 1,000النمط 

   B  **,4441 1,000 النمط 

  C ,1351 **,2221 1,000النمط 

 D **,2321 ,0971 **,4301 1,000النمط 
 األربعة  األنماط درجات : نتائج مصفوفة معامالت االرتباط بين (40رقم )  جدول

 التعليق :

( 1,777( بمعامل ارتباط قدره )B( و النمط )Aأعلى قيم االرتباطات بين األنماط سجلت بين النمط )

( بمعامل D( والنمط )C( ، و  بين النمط )1.11و هو معامل ارتباط موجب ودال عند مستوى داللة )

 (.1.11( و هو دال عند مستوى داللة )1,731ارتباط  موجب قدره )

موجب قدره  ( بمعامل ارتباطD( و النمط )Aكما سجلنا عالقة ارتباطية متوسطة القوة  بين النمط ) 

( بمعامل ارتباط B( و النمط )C( ، و  بين النمط )1.11( و هو دال عند مستوى داللة )1,434)

 (.1.11( و هو دال عند مستوى داللة )1,444موجب قدره )

(، و معامل ارتباط 1,132( قدره )C( و النمط )Aبينما سجلنا معامل ارتباط ضعيف بين النمط )

 (.  1,104( قدره )Dالنمط ) ( وBضعيف جدا بين النمط )

 باألنماط األربعة :نستعرض فيما يلي نتائج فحص مصفوفة االرتباطات الخاصة 

 ( توجد معامالت ارتباط تفوق )( و أغلبها دالة إحصائيا عند مستوى 1.31في كل المتغيرات )األنماط

 (.1.21تفوق )(، كما أن المصفوفة تخلو من معامالت االرتباط المرتفعة التي 1.12داللة )

 ( 1.11111( و هي أكبر من )1.204القيمة المطلقة لمحدد مصفوفة االرتباطات تساوي. ) 

  قيمة اختبار(KMO) ( وهي أعلى من 1.243تساوي ، )و تعتبر ال بأس بها. 1,21 

 ( وهي دالة عند مستوى 416.647قيمة اختبار برتليت تساوي )1,11. 

 قيم اختبار (MSA) ( وتعتبر مقبولة 0.5( وهي أعلى من )1.234و  1.212لألنماط تتراوح ما بين )

 إلجراء التحليل العاملي.
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 العوامل(74بالنسبة لنتائج التحليل العاملي باستعمال طريقة المكونات األساسية، يبين الجدول رقم )

 المفسر التباين ونسب الكامنة وجذورها المستخرجة

النسبة التراكمية للتباين  نسبة التباين المفسر الكامنالجذر  رقم العامل

 المفسر

0 1,780 44,511 44,511 

6 1,095 27,373 71,885 

3 1,673 16,832 88,717 

7 1,451 11,283 100,000 

 للمقياس ككل المفسر التباين ونسب الكامنة وجذورها المستخرجة العوامل (46) رقم جدول

 التعليق:

( أنه  باستعمال محك كايزر نستخرج عاملين لهما جذر كامن يتعدى 74يظهر من الجدول رقم )

الواحد الصحيح ، وهذا ما تؤكده نسبة التباين التراكمي المفسر المقابلة للعامل الثاني و المقدرة بـ               

 (.%21( من التباين اإلجمالي و هي تتعدى )%41.222) 

( من التباين الكلي وهي %77.211( يفسر ما نسبته )1.421للعامل األول بقيمة )إن الجذر الكامن 

( من التباين  %44.343( يفسر نسبة) 1.102أكبر نسبة، أما الجذر الكامن للعامل الثاني بقيمة )

 الكلي.

 ( مصفوفة المكونات )العوامل( قبل التدوير:43يبين الجدول رقم )

 العوامل النمط

0 6 

  A 1,686النمط 

 C 1,668 1,507النمط 

 B  1,661 -1,546 النمط 

 D 1,654 1,547النمط 

 قبل التدوير مصفوفة مكونات المقياس (43) رقم جدول

 التعليق:

( ، نالحظ أن كل األنماط 1.71( و بعض عرض التشبعات التي تتعدى )73من خالل الجدول رقم )

ل العامل األول ،بينما تشبعت ثالثة أنماط بدرجة أقفي مصفوفة المكونات قبل التدوير تشبعت على 

 على العامل الثاني بوجود تشبعات على أكثر من عامل.
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 ( يوضح مصفوفة المكونات )العوامل( بعد التدوير:77الجدول رقم )

 النمط
 العوامل

0 6 

  B 1,854 النمط 

  A 1,833النمط 

 D  1,849النمط 

 C  1,830النمط 

 بعد التدوير مصفوفة مكونات المقياس (:44) رقم جدول

 التعليق:

( نالحظ أن  التشبعات توزعت بشكل متوازن على العاملين المستخرجين، 77من خالل الجدول رقم )

( على C( والنمط )D( على العامل األول ، بينما تشبع النمط )A( و النمط )Bحيث تشبع النمط )

 العامل الثاني.

 بالنسبة للعوامل المستخرجة انتشار أنماط المقياسمخطط  (66) رقم شكل
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II-1 :عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل الثامن 

ما هو نمط التفكير السائد حسب نظرية السيطرة الدماغية لهيرمان لدى   "التساؤل الثامن  عن لإلجابة

 نمط السيطرة حسب األفراد بتصنيف ،قام الباحث  "تالميذ السنة أولى ثانوي بثانويات والية مستغانم ؟

 تبعا المختلفة األنماط على الدرجات بين للفرد العليا المتحققة الدرجة على اعتماداً  منهم كل لدى الدماغية

 الربعين كال الدرجتين على بجمع للدماغ األيسر للنصف الكلية الدرجة السائد، كما تم استخراج للنمط

A  وBالربعين كال الدرجتين على بجمع للدماغ أليمنا للنصف الكلية الدرجة ، و استخراج C  وD   ، 

( و 72األنماط السائدة . الجدوالن ) من نمط لكل للتكرارات المئوية والنسب ثم استخراج التكرارات

 (  يبينان هذه النتائج:76)

  النمط السائد

 )الدرجة العليا المتحققة(

 المئوية النسبة التكرار

 للتكرار

A 93 22,3 

B 165 39,6 

C 62 14,9 

D 53 12,7 

AB 13 3,1 

AC 3 ,71 

AD 2 ,51 

BC 9 2,2 

BD 7 1,7 

CD 4 1,0 

ABC 3 ,71 

BCD 2 ,51 

ABCD 1 ,21 

 011 402 المجموع

الدماغية  السيطرة أنماط من نمط كل ضمن الدراسة عينة أفراد إجابات لتكرارات المئوية ( :النسب45جدول رقم )

 هيرمانحسب نموذج 
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 الدماغية حسب نموذج هيرمان السيطرة أنماط من نمط كل على الدراسة عينة أفراد مخطط توزيع (63) رقم شكل

 

 التعليق:

( نالحظ أن عدد األفراد الذين حصلوا على أعلى درجة 43( و الشكل رقم )72من خالل الجدول رقم )

 44.3فــردا من مجموع عينة الدراسة بنسبة  03( بل  Aمن بين درجــات األنماط األربعة في النمـــط )

و هي تمثل أعلى  ℅ 30.6فردا بنسبة  162( بل  B، أما الذين حصلوا على أعلى درجة في النمط )℅

 17.0فردا بنسبة  64( بل  Cنسبة ، في حين عدد األفراد اللذين حصلوا على أعلى درجة في النمط )

 .℅ 14.4فردا بنسبة  23( بل  Dوا على أعلى درجة في النمط )، بينما عدد األفراد اللذين حصل℅

فردا  13فردا منهم  32أما األفراد الذين حصلوا على أعلى درجة في نمطين مختلفين فقد بل  عددهم 

أفراد حققوا الدرجة األعلى  0، و ℅ 3.1( بنسبة B( و )Aحققوا الدرجة األعلى نفسها في النمطين )

 . ℅ 4.4( بنسبة Cو ) (Bنفسها في النمطين )

أفراد  منهم  16أما بالنسبة لألفراد الذين حصلوا على أعلى درجة في ثالثة أنماط مختلفة فقد بل  عددهم 

، بينما سجل فرد ℅ 1.4(  بنسبة C( و )B( و )Aأفراد حققوا الدرجة األعلى نفسها في األنماط ) 3

 معا.واحد فقط الدرجة األعلى نفسها في األنماط األربعة 
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  النمط السائد

 الدرجة العليا المتحققة

 للتكرار المئوية النسبة التكرار

 67,6 282 النصف األيسر

 28,3 118 النصف األيمن

 4,1 17 المتكامل

 011 402 المجموع

الدماغية  السيطرة أنماط من نمط كل ضمن الدراسة عينة أفراد إجابات لتكرارات المئوية (النسب42جدول رقم )

 حسب نموذج سبيري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رقم شكل

مخطط  (64)

 أفراد توزيع

 عينة

 الدراسة

 كل على

 من نمط

 الدماغية حسب نموذج سبيري السيطرة أنماط

 التعليق:

( نالحظ أن عدد األفراد الذين حصلوا على أعلى درجة 47( و الشكل رقم )76من خالل الجدول رقم )

و هي أعلى نسبة ، يليهم  ℅ 64,6فردا بنسبة  424في الجزء المرتبط بالنصف األيسر من الدماغ بل  

فردا  112األفراد الذين حصلوا على الدرجة العليا في الجزء المرتبط بالنصف األيمن من الدماغ بتعداد 

 14، و في األخير األفراد الذين تساوت درجاتهم في كال النصفين حيث بل  عددهم   ℅ 42,3بنسبة 

 .℅ 7,1فردا بنسبة 
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 عينة ألفراد للدرجات المتحققة المعيارية واالنحرافات الحسابية اتالمتوسط كما قام الباحث باستخراج

و كذا درجة كل من النصف األيسر والنصف األيمن  الدماغيةالسيطرة  أنماط من نمط كل على الدراسة

 (: 74) في الدماغ مثلما يظهر في الجدول رقم 
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط الدماغية السيطرة نمط

 A 42,63 8,009النمط 

 B 44,01 8,765 النمط 

 C 40,18 8,279النمط 

 D 39,24 7,900النمط 

 14,257 86,65 النصف األيسر

 13,684 79,42 النصف األيمن

 
 كل ضمن الدراسة عينة ألفراد المتحققة المعيارية للدرجات واالنحرافات الحسابية المتوسطات (: 42جدول رقم )

 الدماغية السيطرةأنماط  من نمط

 

 

 التعليق:

( أن أفراد عينة الدراسة تحصلوا على أعلى متوسط حسابي 74تظهر النتائج الذي يعرضها الجدول رقم )

( A(  ، يليه المتوسط الحسابي للنمط )8,765( مع انحراف معياري قدره )44,01( بقيمة )Bفي النمط )

( بقيمة Cثم يليه المتوسط الحسابي للنمط ) (  ،8,009( مع انحراف معياري قدره )42,63بقيمة )

( بقيمة D( ، وفي األخير المتوسط الحسابي للنمط )8,279( مع انحراف معياري قدره )40,18)

 (.  7,900( مع انحراف معياري قدره )39,24)

الدرجات   ( أعلى من متوسط86,65األيسر) النصف على المتحققة الدرجات  متوسط أن يتبين كما

 (.79,42األيمن ) النصف على المتحققة
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قام الباحث أيضا بتصنيف أفراد العينة حسب عدد األنماط السائدة لديهم و هي األنماط التي سجل بها 

 (:72درجات تعبر عن التفضيل األساسي، مثلما يبينه الجدول رقم )

 

 عدد األنماط السائدة

 
 النسبة المئوية للتكرار التكرار

 10,3 43 بدون سيادة

 21,3 89 نمط  واحد سائد

 40,3 168 نمطين سائدين

 23,5 98 ثالثة أنماط سائدة

 4,6 19 أربعة أنماط سائدة

 011 402 المجموع

 ( :تصنيف أفراد العينة حسب عدد األنماط السائدة لديهم41جدول رقم )

 

 السائدة لديهم(: تصنيف أفراد العينة حسب عدد األنماط 65رقم ) شكل

 التعليق:

لم يحققوا درجات تعبر عن  ( نالحظ أن عدد األفراد الذين42( و الشكل رقم )72من خالل الجدول رقم )

) األفراد الذين لديهم  ℅11,31فردا بنسبة  73التفضيل األساسي في أي نمط من األنماط األربعة بل  

لديهم تفضيل أساسي واحد فقط في أحد األنماط فقد  ( ، أما األفراد الذين كان 1بروفايل يخلو من الرقم 

مرة واحدة فقط(،  1)األفراد الذين لديهم بروفايل تكرر فيه الرقم  ℅41,37فردا بنسبة  20بل  عددهم 
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 ℅71,40فردا بنسبة  162بينما األفراد الذين كان لديهم تفضيل أساسي في نمطين مختلفين فقد بل  عددهم 

مرتين(، و بالنسبة لألفراد الذين كان لديهم تفضيل أساسي  1بروفايل تكرر فيه الرقم )األفراد الذين لديهم 

)األفراد الذين لديهم بروفايل تكرر فيه  ℅43,21فردا بنسبة  02في ثالثة أنماط مختلفة فقد بل  عددهم 

 10عة األرب ثالثة مرات(، في حين بل  عدد األفراد الذين كان لديهم تفضيل أساسي في األنماط 1الرقم 

 (.1111)األفراد الذين لديهم بروفايل من الشكل  ℅7,26فردا بنسبة 

 

قام الباحث أيضا باستخراج كل البروفايالت التي أفرزتها نتائج تطبيق األداة على عينة الدراسة لمعرفة  

 ( يبين ذلك:70البروفيالت األكثر تكرارا ، والجدول رقم )

 للتكرار المئوية النسبة التكرار البروفايل الرقم

1 1111 19 4,6 

4 1112 38 9,1 

3 1121 26 6,2 

7 1122 92 22,1 

2 1132 1 ,21 

6 1211 12 2,9 

4 1212 8 1,9 

2 1221 8 1,9 

0 1222 22 5,3 

11 1312 1 ,21 

11 1322 2 ,51 

14 2111 22 5,3 

13 2112 36 8,6 

17 2121 6 1,4 

12 2122 34 8,2 

16 2123 2 ,51 

14 2211 16 3,8 

12 2212 9 2,2 

10 2221 16 3,8 

41 2222 39 9,4 

41 2232 2 ,51 

44 2312 2 ,51 

43 2322 1 ,21 

47 3122 1 ,21 

42 3222 1 ,21 

46 3321 1 ,21 

 111 714 المجموع

 (: تصنيف أفراد العينة حسب البروفايالت التي وضعها هيرمان49جدول رقم )
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 (: تصنيف أفراد العينة حسب البروفايالت التي وضعها هيرمان62شكل رقم )

 

 التعليق:

بروفايل مختلف  46( نالحظ أن أفراد العينة توزعوا على 46( و الشكل رقم )70من خالل الجدول رقم )

( هو األكثر تكرارا مقارنة بباقي 1144بتكرارات و نسب متفاوتة ، كما نالحظ أن  البروفايل )

، في حين تكررت  ℅ 44,1فردا بنسبة  04بروفايالت حيث بل  عدد األفراد الذين حصلوا عليه ال

. وبدرجة ℅2,4و   ℅0,7( بنسب ترواحت ما بين 4144(، )4114(، )1114( ، )4444البروفايالت )

(  4441(، )4414(، )4411( ، )4111(، )1444(، )1141( ، )1111أقل تكررت البروفايالت )

.  بينما البروفايالت األخرى المتبقية سجلت تكرارات ضعيفة ℅3,2و   ℅2,3حت ما بين بنسب تروا

 لكل بروفايل.   ℅3لم تتعد نسبة 
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II-9 :عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل التاسع 

التساؤل التاسع "  هل تختلف درجات أنماط التفكير حسب نظرية السيطرة الدماغية لهيرمان  عن لإلجابة

تالميذ السنة أولى ثانوي بثانويات والية مستغانم باختالف الجنس؟ " قام الباحث باستخراج لدى 

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية للدرجات التي تحصل عليها التالميذ في كل نمط من 

 األنماط األربعة وفقا لمتغير الجنس .

اس تين لكل نمط من األنماط األربعة المكونة للمقيثم جرى استخراج نتائج اختبار )ت( للعينتين المستقل

 ، من حيث:  بعد التأكد من شروط تطبيقه

، منه وعدم التحقق الشرط هذا تجاوز الممكن من فإنه 31 من أكبر العينتين حجم أن وبما االعتدالية، -

 (. 122:  4110مثلما ورد في )زمزمي،

 :يوضح النتائج (21رقم )  والجدول Levene ليفين  اختبار باستخدام منه التحقق وتم التباين، تجانس -

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجنس نتائج اختبار ليفن ألنماط التفكير حسب متغير (51رقم ) جدول

 

 التعليق :

 الداللة قيم مستويات امتدت حيث ، األنماط جميع في التباين تجانس تحقق (21رقم ) جدول  من يتضح

 التجانس.مما يحقق شرط ( 1.12أكبر من )  وجميعها (.0,732( و )0,075مابين ) ليفين الختبار

 

 

 

 

 مستوى الداللة درجة الحرية اختبار ليفن النمط

 A 0,118 712 0,732النمط 

 B 2,143 712 0,144 النمط 

 C 3,191 712 0,075النمط 

 D 0,181 712 0,671النمط 

 0,204 712 1,618 النصف األيسر

 0,47 712 0,523 النصف األيمن
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)ت( للعينتين المستقلتين بالنسبة لكل نمط مثلما تظهره  استخدام اختبار تم السابقة الشروط من التحقق بعد

 (: 21النتائج في الجدول رقم )

أنماط السيطرة 

 الدماغية

متغير 

 الجنس

االنحراف  المتوسطات العدد

 المعياري

درجة 

 الحرية

مستوى  قيمة )ت(

 الداللة

 Aالنمط 
 7,796 43,27 443 ذكور

712 
1,743 

 

1,082 

 8,207 41,90 107 إناث 

 B النمط 
 8,085 44,75 443 ذكور

712 
1,846 

 

1,066 

 9,437 43,16 107 إناث 

 Cالنمط 
 8,470 38,53 443 ذكور

712 
-4,444 

 

1,000 

 7,648 42,07 107 إناث 

 7,644 38,09 443 ذكور Dالنمط 
712 

-3,236 

 

1,001 

 7,999 40,57 107 إناث 

 النصف األيسر
 13,324 88,02 443 ذكور

712 
2,117 

 

1,035 

 15,141 85,07 107 إناث 

 النصف األيمن
 13,538 76,62 443 ذكور

712 -4,584 1,000 
 13,166 82,63 107 إناث

 
 : نتائج اختبار )ت( للعينتين المستقلتين وفق متغير الجنس  (50رقم )  جدول

 التلليق :

(  مع انحراف معياري بقيمة 43,27(  يتضببببح أن هناك  متوسببببط حسببببابي قدره  )Aبالنسبببببة للنمط )

(  مع انحراف 41,90( بالنسببببة للذكور ، أما بالنسببببة لإلناث فهناك متوسبببط حسبببابي قدره   )7,796)

(عند درجة حرية 1,743اختبار )ت( للعينتين المستقلتين فهناك قيمة )(   ، بينما 8,207معياري بقيمة )

(، و عليه ال توجد 1.12( و هي أكبر من مسببببببتوى الداللة )1.124(  و داللة إحصببببببائية بقيمة )712)

 (.1.12( عند مستوى داللة )Aفروق دالة إحصائيا بين درجات الذكور و اإلناث في نمط التفكير )

(  مع انحراف معياري بقيمة 44,75(  يتضببببح أن هناك  متوسببببط حسببببابي قدره  )Bلنسبببببة للنمط )با

(  مع انحراف 43,16( بالنسببببة للذكور ، أما بالنسببببة لإلناث فهناك متوسبببط حسبببابي قدره   )8,085)

ة حرية (عند درج1,846اختبار )ت( للعينتين المستقلتين فهناك قيمة )(   ، بينما 9,437معياري بقيمة )

(، و عليه ال توجد 1.12( و هي أكبر من مسببببببتوى الداللة )1.166(  و داللة إحصببببببائية بقيمة )712)

 (.1.12( عند مستوى داللة )Bفروق دالة إحصائيا بين درجات الذكور و اإلناث في نمط التفكير )
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( 8,470)(  مع انحراف معياري بقيمة 38,53(  هناك  متوسببببببط حسببببببابي قدره  )Cبالنسبببببببة للنمط )

(  مع انحراف معياري بقيمة 42,07بالنسببة للذكور ، أما بالنسبة لإلناث فهناك متوسط حسابي قدره   )

(  وداللة 712(عند درجة حرية )4,444-اختبار )ت( للعينتين المستقلتين فهناك قيمة )(، بينما 7,648)

ه توجد فروق دالة إحصائيا (، و علي1.12( و هي أصبغر من مسبتوى الداللة )1.111إحصبائية بقيمة )

 ( لصالح اإلناث.1.12( عند مستوى داللة )Cبين درجات الذكور و اإلناث في نمط التفكير )

 

( 7,644(  مع انحراف معياري بقيمة )38,09(  هناك  متوسبببببط حسبببببابي قدره  )Dبالنسببببببة للنمط )

(  مع انحراف معياري بقيمة 40,57بالنسببة للذكور ، أما بالنسبة لإلناث فهناك متوسط حسابي قدره   )

(  وداللة 712(عند درجة حرية )3,236-اختبار )ت( للعينتين المستقلتين فهناك قيمة )(، بينما 7,999)

(، و عليه توجد فروق دالة إحصائيا 1.12( و هي أصبغر من مسبتوى الداللة )1.111إحصبائية بقيمة )

 ( لصالح اإلناث.1.12عند مستوى داللة )( Dبين درجات الذكور و اإلناث في نمط التفكير )

(  مع انحراف معياري بقيمة 88,02بالنسببة للنصبف األيسبر من الدماغ  هناك  متوسط حسابي قدره  )

(  مع انحراف 85,07( بالنسبببة للذكور ، أما بالنسبببة لإلناث فهناك متوسببط حسببابي قدره   )13,324)

(عند درجة 2,117للعينتين المسببببببتقلتين فهناك قيمة ) اختببار )ت((   ، بينمبا 15,141معيباري بقيمبة )

(، و عليه 1.12( و هي أصببببغر من مسببببتوى الداللة )0,035(  و داللة إحصببببائية بقيمة )712حرية )

توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور و اإلناث في درجات النصف األيسرمن الدماغ عند مستوى داللة 

 ( لصالح الذكور.1.12)

(  مع انحراف معياري بقيمة 76,62األيمن من الدماغ  هناك  متوسببط حسببابي قدره  ) بالنسبببة للنصببف

(  مع انحراف 82,63( بالنسبببة للذكور ، أما بالنسبببة لإلناث فهناك متوسببط حسببابي قدره   )13,538)

(عند درجة 4,584-اختبار )ت( للعينتين المسببببببتقلتين فهناك قيمة )(   ، بينما 13,166معيباري بقيمة )

(، و عليه 1.12( و هي أصببببغر من مسببببتوى الداللة )1.111(  و داللة إحصببببائية بقيمة )712رية )ح

توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور و اإلناث في درجات النصف األيمن من الدماغ عند مستوى داللة 

 ( لصالح اإلناث.1.12)
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II-01 :عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل  العاشر 

"  هل تختلف درجات أنماط التفكير حسب نظرية السيطرة الدماغية لهيرمان  العاشرالتساؤل  عن لإلجابة

لدى تالميذ السنة أولى ثانوي بثانويات والية مستغانم باختالف شعبة الدراسة ؟ " قام الباحث باستخراج 

من  كل نمطالمتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية للدرجات التي تحصل عليها التالميذ في 

 األنماط األربعة وفقا لمتغير شعبة الدراسة . 

ثم جرى استخراج نتائج اختبار )ت( للعينتين المستقلتين لكل نمط من األنماط األربعة المكونة للمقياس 

 ، من حيث:  بعد التأكد من شروط تطبيقه

 .منه وعدم التحقق الشرط هذا تجاوز الممكن من فإنه 31 من أكبر العينتين حجم أن وبما االعتدالية، -

 :يوضح النتائج (24رقم )  جدولالو Levene ليفين  اختبار باستخدام منه التحقق وتم التباين، تجانس-

 

 مستوى الداللة درجة الحرية اختبار ليفن النمط

 A 1,017 712 0,314النمط 

 B 3,042 712 0,082 النمط 

 C 0,641 712 0,424النمط 

 D 2,222 712 0,137النمط 

 0,564 712 0,333 النصف األيسر

 0,055 712 3,69 النصف األيمن

 نتائج اختبار ليفن ألنماط التفكير حسب متغير التخصص الدراسي (:56جدول رقم )

 

 التعليق:

 الداللة قيم مستويات حيث ، األنماط جميع في التباين تجانس تحقق   (24رقم ) الجدول  من خالل يتضح

 ( .1.12أكبر من )  وجميعها (. 0,564( و ) 0,055مابين ) امتدت ليفين الختبار
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)ت( للعينتين المستقلتين بالنسبة لكل نمط مثلما  استخدام اختبار تم السابقة الشروط من التحقق بعد

 (:23تظهره النتائج في الجدول رقم )

أنماط السيطرة 

 الدماغية

متغير التخصص 

 الدراسي

االنحراف  المتوسطات العدد

 المعياري

درجة 

 الحرية

مستوى  قيمة )ت(

 الداللة

 Aالنمط 

جذع مشترك 

 وتكنولوجيا علوم

447 
43,45 8,307 

712 
2,257 

 

1,025 

جذع مشترك  

 آداب

103 
41,68 7,559 

 B النمط 

جذع مشترك 

 وتكنولوجيا علوم

447 
44,59 8,405 

712 
1,462 

 

1,144 

جذع مشترك  

 آداب

103 
43,34 9,140 

 Cالنمط 

جذع مشترك 

 وتكنولوجيا علوم

447 
37,82 7,588 

712 
-6,584 

 

1,000 

جذع مشترك  

 آداب

103 
42,92 8,221 

 Dالنمط 

جذع مشترك 

 وتكنولوجيا علوم

447 
38,92 7,751 

712 
-1,879 

 

1,380 

جذع مشترك  

 آداب

103 
39,61 8,073 

 النصف األيسر

جذع مشترك 

 وتكنولوجيا علوم

447 
88,04 14,338 

712 
2,169 

 

1,031 

جذع مشترك  

 آداب

103 
85,02 14,025 

 النصف األيمن

جذع مشترك 

 وتكنولوجيا علوم

447 
76,74 12,674 

712 -4,396 1,000 
جذع مشترك 

 آداب

103 
82,52 14,180 

 
 : نتائج اختبار )ت( للعينتين المستقلتين وفق متغير التخصص الدراسي  (53رقم )  جدول

 التعليق :

(  مع انحراف معياري بقيمة 43,45(  يتضببببح أن هناك  متوسببببط حسببببابي قدره  )Aبالنسبببببة للنمط )

عبة جذع ، أما بالنسبة للتالميذ في ش وتكنولوجيا ( بالنسبة للتالميذ في شعبة جذع مشترك علوم8,307)

(   ، بينما 7,559(  مع انحراف معياري بقيمة )41,68رك آداب فهناك متوسبببط حسبببابي قدره   )مشبببت

(  و داللة إحصببائية بقيمة 712(عند درجة حرية )2,257اختبار )ت( للعينتين المسببتقلتين فهناك قيمة )

(، و عليه توجد فروق دالة إحصببببائيا بين درجات 1.12( و هي أصببببغر من مسببببتوى الداللة )0,025)
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مط في نالتالميذ في شببببعبة جذع مشببببترك آداب و  وتكنولوجيا التالميذ في شببببعبة جذع مشببببترك علوم

 . العلميين( لصالح التالميذ 1.12( عند مستوى الداللة )Aالتفكير )

(  مع انحراف معياري بقيمة 44,59متوسببببط حسببببابي قدره  ) (  يتضببببح أن هناك Bبالنسبببببة للنمط )

( بالنسبببة للتالميذ في شببعبة جذع مشببترك علوم ، أما بالنسبببة للتالميذ في شببعبة جذع مشببترك 8,405)

اختبار (   ، بينما 9,140(  مع انحراف معياري بقيمة )43,34آداب فهناك متوسبببببط حسبببببابي قدره   )

(  و داللبة إحصببببببائيبة بقيمببة 712(عنبد درجببة حريبة )1,462قيمببة ) )ت( للعينتين المسببببببتقلتين فهنباك

(، و عليه ال توجد فروق دالة إحصبببببائيا بين درجات 1.12( و هي أكبر من مسبببببتوى الداللة )0,144)

( عند Bفي نمط التفكير )التالميذ في شبعبة جذع مشترك آداب و التالميذ في شبعبة جذع مشبترك علوم 

 (.1.12مستوى الداللة )

(  مع انحراف معياري بقيمة 37,82(  يتضببببح أن هناك  متوسببببط حسببببابي قدره  )Cنسبببببة للنمط )بال

( بالنسبببة للتالميذ في شببعبة جذع مشببترك علوم ، أما بالنسبببة للتالميذ في شببعبة جذع مشببترك 7,588)

اختبار (   ، بينما 8,221(  مع انحراف معياري بقيمة )42,92آداب فهناك متوسبببببط حسبببببابي قدره   )

(  و داللة إحصببببببائية بقيمة 712(عنبد درجبة حريبة )6,584-)ت( للعينتين المسببببببتقلتين فهنباك قيمبة )

(، و عليه توجد فروق دالة إحصببببائيا بين درجات 1.12( و هي أصببببغر من مسببببتوى الداللة )1.111)

د ( عنCفي نمط التفكير )التالميذ في شبعبة جذع مشترك آداب و التالميذ في شبعبة جذع مشبترك علوم 

 .شعبة جذع مشترك آداب( لصالح التالميذ المنتمين ل1.12مستوى الداللة )

(  مع انحراف معياري بقيمة 38,92(  يتضببببح أن هناك  متوسببببط حسببببابي قدره  )Dبالنسبببببة للنمط )

( بالنسبببة للتالميذ في شببعبة جذع مشببترك علوم ، أما بالنسبببة للتالميذ في شببعبة جذع مشببترك 7,751)

اختبار (   ، بينما 8,073(  مع انحراف معياري بقيمة )39,61متوسبببببط حسبببببابي قدره   )آداب فهناك 

(  و داللة إحصائية بقيمة 712(عند درجة حرية )0,879-اك قيمة )ـببـببـببن فهنـببـببتيـبب)ت( للعينتين المستقل

(، و عليه ال توجد فروق دالة إحصبببببائيا بين درجات 1.12( و هي أكبر من مسبببببتوى الداللة )0,380)

( عند Dفي نمط التفكير )التالميذ في شبعبة جذع مشترك آداب و تالميذ في شبعبة جذع مشبترك علوم ال

 (.1.12مستوى الداللة )

(  مع انحراف 88,04بالنسببببة للنصبببف األيسبببر من الدماغ  يتضبببح أن هناك  متوسبببط حسبببابي قدره  )

عبة أما بالنسبة للتالميذ في ش( بالنسببة للتالميذ في شبعبة جذع مشبترك علوم ، 14,338معياري بقيمة )

(   ، 14,025(  مع انحراف معياري بقيمة )85,02جذع مشبترك آداب فهناك متوسبط حسابي قدره   )

(  و داللة إحصبببائية 712(عند درجة حرية )2,169اختبار )ت( للعينتين المسبببتقلتين فهناك قيمة )بينما 

عليه توجد فروق دالة إحصببببببائيا بين  (، و1.12( و هي أصببببببغر من مسببببببتوى الداللة )0,031بقيمة )
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سر في درجات النصف األيالتالميذ في شعبة جذع مشترك آداب و التالميذ في شعبة جذع مشترك علوم 

 . شعبة جذع مشترك علوم( لصالح التالميذ المنتمين ل1.12من الدماغ عند مستوى الداللة )

(  مع انحراف 76,74حسبببابي قدره  )بالنسببببة للنصبببف األيمن من الدماغ  يتضبببح أن هناك  متوسبببط  

( بالنسببة للتالميذ في شبعبة جذع مشبترك علوم ، أما بالنسبة للتالميذ في شعبة 12,674معياري بقيمة )

(   ، 14,180(  مع انحراف معياري بقيمة )82,52جذع مشبترك آداب فهناك متوسبط حسابي قدره   )

(  و داللة 712(عند درجة حرية )4,396-ك قيمة )اـبببـبببن فهنـبببـبببيـبببـببباختبار )ت( للعينتين المستقلتبينما 

(، و عليه توجد فروق دالة إحصائيا 1.12( و هي أصبغر من مسبتوى الداللة )1.111إحصبائية بقيمة )

ف في درجات النصببالتالميذ في شببعبة جذع مشببترك آداب و التالميذ في شببعبة جذع مشببترك علوم بين 

 . شعبة جذع مشترك آداب( لصالح التالميذ المنتمين ل1.12)األيمن من الدماغ عند مستوى الداللة 
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 مناقشة نتائج الدراسة: -ثالثا
III -0 :مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل األول 

( ، و بعد عرض نتائج التحليل العاملي االستكشافي في هذا النمط تم Aبالنسبة للبنية العاملية للنمط )

فقرة واحدة منه  لعدم توافر شروط إجراء التحليل العاملي بوجودها في مصفـوفات االرتباطات ، حذف 

 و يتعلق ذلك بـ:

 ( وهي  : ''أحافظ على تركيزي طويال أثناء مراجعة دروسي''.A( التابعة للنمط )11الفقرة رقم )

تعامد عليها بعد التدوير المبعد إعادة التحليل، و بالرجوع إلى مصفوفات التشبعات التي تم الحصول 

والتي تشبعت عليها  (Aللنمط )بطريقة الفاريماكس، استخرج الباحث العوامل ) األبعاد الفرعية( المكونة 

 من أربعة أبعاد فرعية. (Aالنمط )ثالثة فقرات فأكثر، حيث تكون 

بعا مرتفعا على بع تشبالنسبة لتسمية العوامل بناء على المغزى المشترك بين محتوى الفقرات التي تتش

العامل ، و بعد االطالع على الفقرات المتشبعة على كل عامل )بعد( ، اقترح الباحث التسميات التالية 

 (:Aالنمط )للعوامل المستخرجة  في 

 العامل األول تشبع بخمسة الفقرات وهي : -

 (: أعرف أني على صواب و أملك مبررات مقنعة.10الفقرة رقم )

 (: عندما تواجهني مشكلة أقوم بتحليلها و تحديد سببها ألجد الحل المناسب.72الفقرة رقم )

 (: لدي القدرة على التفسير المنطقي لألحداث.62الفقرة رقم )

 (: أفضل االعتماد على الحقائق عند تقييم األفكار.24الفقرة رقم )

 األمر مليا و أدقق في المشكلة و أحللها. (: إذا أردت أن أتخذ قرار مصيريا أفكر في62الفقرة رقم )

يستدل على العامل األول من خالل محتوى هذه الفقرات حيث يشير إلى التحليل المنطقي و التفكير الملي  

و الموضوعية في حل المشاكل باالعتماد على الحقائق، و عليه يمكن أن يسمى العامل األول من النمط 

(Aبعامل التحليل المنطقي و ال ).موضوعي 

 العامل الثاني تشبع بخمسة الفقرات وهي : -

 (: أستعين بالجانب النظري من الدروس لفهمها بشكل جيد.12الفقرة رقم )

   (: أبتعد عن التعامل باألرقام و الحسابات )ذات اتجاه سالب(16الفقرة رقم )

 (: أجد متعة في دراسة مادة الرياضيات.47الفقرة رقم )

 د سهولة في استخدام األجهزة التقنية و لو كانت معقدة.(: أج31الفقرة رقم )

 (: أميل إلى التدقيق في أبسط األمور.30الفقرة رقم )
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يستدل على العامل الثاني من خالل محتوى هذه الفقرات حيث يشير إلى التعامل باألرقام و الحسابات  

( Aن يسمى العامل الثاني من النمط )الدقيقة و التركيز على الجوانب النظرية و التقنية، و عليه يمكن أ

 بعامل الدقة العددية و التقنية.

 العامل الثالث تشبع بثالثة الفقرات وهي: -

 (: أرى أن القوانين واجبة الطاعة و ينبغي معاقبة كل مخالف لها17الفقرة رقم )

 (: أنفق مصروفي بعناية ، واألولوية للضروريات 42الفقرة رقم ) 

 نتقد األشياء التي ال أتفق معها دون حرج(: أ37الفقرة رقم )

القوانين  يقـر و تطبــيشير العامل الثالث من خالل محتوى هذه الفقرات إلى الصرامة في التعامل مع الغي

 ( بعامل الصرامة.Aو الصرامة و الحرص المالي، و عليه يمكن أن يسمى العامل الثالث من النمط )

 ت وهي :العامل الرابع تشبع بثالثة الفقرا -

 (: أعتقد أن الدراسة أهم بكثير من المشاعر و العواطف14الفقرة رقم )

 (: أركز على اللحظة التي أعيشها بعيدا عن الخيال72الفقرة رقم )

 (: أحدد خياراتي  بطريقة عقالنية بعيدا عن العاطفة.20الفقرة رقم )

إلى االبتعاد عن الخيال و العاطفة  يستدل على العامل الرابع من خالل محتوى هذه الفقرات حيث يشير

( Aفي معالجة المشاكل و التصرف بعقالنية و واقعية، و عليه يمكن أن يسمى العامل الرابع من النمط )

 بعامل الواقعية و محدودية المشاعر.

تتحقق  ( ، 11( و بعد حذف الفقرة رقم )Aنتائج التحليل العاملي االستكشافي لفقرات النمط ) من خالل 

( حسب نظرية السيطرة الدماغية لهيرمان يتشبع على  Aنمط التفكير )الفرضية األولى التي تنص أن 

 عدد من العوامل لدى تالميذ السنة أولى ثانوي بثانويات والية مستغانم ، حيث بل  عددها أربعة عوامل.
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III -6 :مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني 

( ، و بعد عرض نتائج التحليل العاملي االستكشافي في هذا النمط تم حذف Bبالنسبة للبنية العاملية للنمط )

فقرة واحدة منه  لعدم توافر شروط إجراء التحليل العاملي بوجودها في مصفوفات االرتبـاطات ، و يتعلق 

 ذلك بـ:

 والسيطرة على مشاعري تجاه اآلخرين''. ( وهي: ''أستطيع التحكمB( التابعة للنمط )32الفقرة رقم )

بعد إعادة التحليل، و بالرجوع إلى مصفوفات التشبعات التي تم الحصول عليها بعد التدوير المتعامد 

والتي تشبعت عليها  (Bللنمط )بطريقة الفاريماكس، استخرج الباحث العوامل ) األبعاد الفرعية( المكونة 

 من أربعة أبعاد فرعية . (Bمط )النثالثة فقرات فأكثر، حيث تكون 

بالنسبة لتسمية العوامل بناء على المغزى المشترك بين محتوى الفقرات التي تتشبع تشبعا مرتفعا على 

العامل ، و بعد االطالع على الفقرات المتشبعة على كل عامل )بعد( ، اقترح الباحث التسميات التالية 

 (:Bالنمط )للعوامل المستخرجة  في 

 األول تشبع بخمسة الفقرات وهي : العامل -

 (: أتأخر عن الدراسة ألتفه األسباب )ذات اتجاه سالب(.05الفقرة رقم )

 (: يصفني اآلخرون بأني منضبط داخل القسم وخارجه.12الفقرة رقم )

 (: ألتزم بالمواعيد وأحرص على القيام بواجباتي في وقتها.21الفقرة رقم )

 العواقب قبل القيام بأي عمل.(: أفكر في 22الفقرة رقم )

 (: أحترم القانون الداخلي الخاص بالثانوية.32الفقرة رقم )

 

يستدل على العامل األول من خالل محتوى هذه الفقرات حيث يشير إلى احترام القوانين ، االنضباط،  

( بعامل Bط )ل األول من النمـــن أن يسمى العامـعدم المخاطرة و االلتزام بالمواعيد ، و عليه يمك

 باط و احترام القوانين.ـاالنض

 العامل الثاني تشبع بأربعة الفقرات وهي: -

 .(: أفضل المواضيع التي تحدد فيها التعليمات بوضوح بدال من االجتهاد الشخصي31الفقرة رقم )

 (: أفضل حل المشكالت بطرق معروفة بدل البحث عن طرق جديدة.34الفقرة رقم )

 .رص على االلتزام باإلجراءات و اتباع الخطوات الخاصة بإنجاز المهام(: أح77الفقرة رقم )

  .(: عند شراء جهاز جديد أقرأ كتيب التشغيل و أتبع التعليمات64الفقرة رقم )
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يشير العامل الثاني من خالل محتوى هذه الفقرات إلى تفضيل العمل بالطرق المعروفة و اتباع التعليمات 

( بعامل Bث عن طرق جديدة، و عليه يمكن أن يسمى العامل الثاني من النمط )بدال من االجتهاد و البح

 عدم التجديد و اتباع التعليمات.

 العامل الثالث تشبع بأربعة الفقرات وهي : -

 .(: أكتفي بالفكرة العامة للمواضيع، و ال أهتم بالتفاصيل )ذات اتجاه سالب(21الفقرة رقم )

 .  دروسي وسط الفوضى )ذات اتجاه سالب( (: أستطيع مراجعة23الفقرة رقم )

 (: أحافظ على أغراضي و أدواتي بصفة منظمة.22الفقرة رقم )

 (: أفضل الدراسة بطريقة متسلسلة خطوة بخطوة.61الفقرة رقم )

يستدل على العامل الثالث من خالل محتوى هذه الفقرات حيث يشير إلى االهتمام بتنظيم و ترتيب األشياء، 

( بعامل Bالتفاصيل و التسلسل في العمل و عليه يمكن أن يسمى العامل الثالث من النمط ) التدقيق في

 التنظيم و المنهجية في األداء.

 

 العامل الرابع تشبع بثالثة الفقرات وهي : -

 (: يعتمد علي األساتذة و يثقون في إنجازي لواجباتي .10الفقرة رقم )

 المدرسية على أكمل وجه.(: أنجز كل واجباتي 12الفقرة رقم )

 (: أقوم بالتخطيط المسبق ألي عمل أو نشاط أقوم به .76الفقرة رقم )

وى هذه الفقرات حيث يشير إلى التفــاني في انجــــاز األعمال ــيستدل على العامل الرابـــع من خالل محت

العامل الرابع من النمط و التخطيط لها مسبقا لتقديم أحسن ما يمكن من أداء ، و عليه يمكن أن يسمى 

(B.بعامل التخطيط و حسن التنفيذ ) 

تتحقق  ( ، 32( و بعد حذف الفقرة رقم )Bنتائج التحليل العاملي االستكشافي لفقرات النمط ) من خالل 

( حسب نظرية السيطرة الدماغية لهيرمان يتشبع على  Bنمط التفكير )الفرضية األولى التي تنص أن 

 ى تالميذ السنة أولى ثانوي بثانويات والية مستغانم ، حيث بل  عددها أربعة عوامل.عدد من العوامل لد
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III -3 :مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث 

( ، و بعد عرض نتائج التحليل العاملي االستكشافي في هذا النمط تم حذف Cبالنسبة للبنية العاملية للنمط )

شروط إجراء التحليل العاملي بوجودها في مصفوفات االرتبـاطات ، و يتعلق  فقرة واحدة منه  لعدم توافر

 ذلك بـ:

( وهي  : ''يصفني زمالئي بأني أجيد الحديث و كلماتي واضحة C( التابعة للنمط )40الفقرة رقم )

 ومؤثرة''.

 التي تم الحصول عليها بعد التدوير المتعامد بعد إعادة التحليل، و بالرجوع إلى مصفوفات التشبعات

والتي تشبعت عليها  (Cللنمط )بطريقة الفاريماكس، استخرج الباحث العوامل ) األبعاد الفرعية( المكونة 

 من أربعة أبعاد فرعية . (Cالنمط )ثالثة فقرات فأكثر، حيث تكون 

تفعا على الفقرات التي تتشبع تشبعا مر بالنسبة لتسمية العوامل بناء على المغزى المشترك بين محتوى

العامل ، و بعد االطالع على الفقرات المتشبعة على كل عامل )بعد( ، اقترح الباحث التسميات التالية 

 (:Cالنمط )للعوامل المستخرجة  في 

 العامل األول تشبع بخمسة الفقرات وهي : -

 دال من البقاء منفردا.(: أرغب البقاء أطول وقت ممكن مع زمالئي ب11الفقرة رقم )

 (: أفضل العمل الفردي على العمل الجماعي)ذات اتجاه سالب(.17الفقرة رقم )

 (: أحب مساعدة زمالئي و إعطائهم من وقتي و جهدي.33الفقرة رقم )

 (: أبني عالقات صداقة بسرعة و أحافظ عليها.54الفقرة رقم )

 معهم من أجل هدف مشترك.(: أحب العمل مع اآلخرين والتعاون 61الفقرة رقم )

قرات حيث يشير إلى تفضيل االنتماء إلى جماعة ـذه الفــوى هـــالل محتـيستدل على العامل األول من خ 

و العمل لتحقيق أهداف مشتركة  و مساعدة اآلخرين، و عليه يمكن أن يسمى العامل األول من النمط 

(C.بعامل العالقات االجتماعية و مساعدة الغير ) 

 الفقرات وهي : بخمسةالعامل الثاني تشبع  -

 (: أتضايق كثيرا حين أغضب أحد أصدقائي.13الفقرة رقم )

 (: أصغي لوجهات نظر اآلخرين وأتفهم مشاعرهم وأحترمها.36الفقرة رقم )

 (: أحب التعبير عن أفكاري و مشاعري لآلخرين.71الفقرة رقم ) 

ألشياء و ال أهتم بجانبها الروحي و المعنوي )ذات اتجاه (: أركز على الجانب المادي ل74الفقرة رقم )

 سالب(.
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 .(: يمكنني إخفاء مشاعري أمام اآلخرين )ذات اتجاه سالب(24الفقرة رقم )

 

يستدل على العامل الثاني من خالل محتوى هذه الفقرات حيث يشير إلى االهتمام باألمور الروحية، 

الغير و تفهمها، و عليه يمكن أن يسمى العامل الثاني من التعبير عن المشاعر و الحفاظ على مشاعر 

 ( بعامل رقة المشاعر و اإلحساس المرهف.Cالنمط )

 العامل الثالث تشبع بثالثة الفقرات وهي: -

 .(: أفضل التعلم باستخدام كل الحواس كتحريك األشياء و اللمس و السمع و البصر 14الفقرة رقم )

 .ير المجازي في التعبير عن أفكاري مثل التشبيه و االستعارة(: استعمل التعب21الفقرة رقم )

 .(: استخدم اللغة الرمزية مثل اإلشارة باليد أو تلميحات الوجه66الفقرة رقم )

يشير العامل الثالث من خالل محتوى هذه الفقرات إلى استخدام الرمزية و التعبير المجازي و التعلم 

( بعامل الرمزية و استخدام Cن يسمى العامل الثالث من النمط )باستخدام كل الحواس، و عليه يمكن أ

 كل الحواس.

 العامل الرابع تشبع بثالثة الفقرات وهي : -

 (: أعبر عن أفكاري و مشاعري كتابيا مثل: كتابة شعر، خواطر، مذكرات،.......41الفقرة رقم )

 (: أستمتع بالقراءة و المطالعة.46الفقرة رقم )

 .أرغب لو إدارة الثانوية تضاعف من حصص الرسم و الموسيقى (:70الفقرة رقم )

الكتــابة راءة وــيستدل على العامل الرابـــع من خالل محتوى هذه الفقرات حيث يشير إلى االستمتاع بالق

 ( بعامل اآلداب و الفنون.Cو تذوق الفن ، و عليه يمكن أن يسمى العامل الرابع من النمط )

تتحقق  ( ، 40( و بعد حذف الفقرة رقم )Cالتحليل العاملي االستكشافي لفقرات النمط )نتائج  من خالل 

( حسب نظرية السيطرة الدماغية لهيرمان يتشبع على  Cنمط التفكير )الفرضية األولى التي تنص أن 

 وامل.ععدد من العوامل لدى تالميذ السنة أولى ثانوي بثانويات والية مستغانم ، حيث بل  عددها أربعة 
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III -4 :مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الرايع 

( ، و بعد عرض نتائج التحليل العاملي االستكشافي في هذا النمط تم Dبالنسبة للبنية العاملية للنمط )

حذف فقرة واحدة منه  لعدم توافر شروط إجراء التحليل العاملي بوجودها في مصفوفات االرتباطـات ، 

 ذلك بـ:و يتعلق 

 ( وهي  : ''أشعر بالمتعة أثناء )قول/ فعل( األشياء الهزلية''.D( التابعة للنمط )11الفقرة رقم )

بعد إعادة التحليل، و بالرجوع إلى مصفوفات التشبعات التي تم الحصول عليها بعد التدوير المتعامد 

والتي تشبعت عليها  (Dللنمط )ونة بطريقة الفاريماكس، استخرج الباحث العوامل ) األبعاد الفرعية( المك

 من خمسة أبعاد فرعية . (Dالنمط )ثالثة فقرات فأكثر، حيث تكون 

بالنسبة لتسمية العوامل بناء على المغزى المشترك بين محتوى الفقرات التي تتشبع تشبعا مرتفعا على 

العامل ، و بعد االطالع على الفقرات المتشبعة على كل عامل )بعد( ، اقترح الباحث التسميات التالية 

 (:Dالنمط )للعوامل المستخرجة  في 

 : العامل األول تشبع بثالثة الفقرات وهي -

 (: أعتمد على الحدس و اإللهام أكثر من المنطق.42الفقرة رقم )

 (: أعتمد على مخيلتي و أحالم اليقظة في حل مشاكلي.22الفقرة رقم )

 (: تساعدني الصور و الرسومات و مقاطع الفيديو في فهم الدروس.63الفقرة رقم )

ر إلى االعتماد على الحدس والبديهة وى هذه الفقرات حيث يشيـالل محتـيستدل على العامل األول من خ

و الخيال في معالجة األمور و االستفادة من التقنيات السمعية و البصرية و عليه يمكن أن يسمى العامل 

 ( بعامل البديهة و الخيال الواسع.Dاألول من النمط )

 العامل الثاني تشبع بأربعة الفقرات وهي : -

 نظمة و أشعر بأنها تقيدني.(: ال أحب القوانين و األ17الفقرة رقم )

 (: الروتين يشعرني بالملل و أحب التغيير دائما.16الفقرة رقم )

 (: تستهويني المغامرة واإلقدام على المخاطرة.13الفقرة رقم )

 (: اتخذ قراراتي بسرعة دون التفكير في العواقب.67الفقرة رقم )

يستدل على العامل الثاني من خالل محتوى هذه الفقرات حيث يشير إلى حب المغامرة و المخاطرة ،  

( بعامل Dاتخاذ قرارات سريعة ، التحرر و التجدد، و عليه يمكن أن يسمى العامل الثاني من النمط )

 حب التجديد و المغامرة.
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 العامل الثالث تشبع بثالثة الفقرات وهي: -

 (: في المواقف المختلفة توجد لدي أفكار جديدة و غير مألوفة.12الفقرة رقم )

 (: أستطيع إعادة ترتيب األفكار و المعلومات من أجل الحصول على أفكار جديدة.71الفقرة رقم )

 (: أستطيع إيجاد أفكار وطرق جديدة ومبتكرة.26الفقرة رقم )

على اإلبداع من خالل حل المشاكل بطرق  يشير العامل الثالث من خالل محتوى هذه الفقرات إلى القدرة

جديدة و مبتكرة و  التنوع في ذلك باختالف المواقف  ، و عليه يمكن أن يسمى العامل الثالث من النمط 

(D.بعامل اإلبداع و االبتكار ) 

 تشبع بثالثة الفقرات وهي : الرابعالعامل  -

 انتظار تعليمات اآلخرين.(: أبادر في إنجاز أعمالي و واجباتي دون 43الفقرة رقم )

 (: أسعى الكتشاف معلومات جديدة بمفردي.44الفقرة رقم )

 (: أتوصل إلى أفكار جديدة من المقارنات بين األشياء .73الفقرة رقم )

من خالل محتوى هذه الفقرات حيث يشير إلى المبادرة في التعلم و إنجاز  الرابعيستدل على العامل 

( بعامل Dيمات من اآلخرين ، و عليه يمكن أن يسمى العامل الرابع من النمط )األعمال دون انتظار التعل

 المبادرة.

 العامل الخامس تشبع بثالثة الفقرات وهي : -

 (: أقوم بإنجاز أكثر من شيء في وقت واحد.32الفقرة رقم )

 (: أستطيع تجميع األفكار الجزئية المختلفة في فكرة موحدة.74الفقرة رقم )

 أبحث عن الفهم الكلي للمواضيع دون االهتمام بالجزئيات.(: 64)الفقرة رقم 

ل الخامس من خالل محتوى هذه الفقرات حيث يشير إلى القـــدرة في تجميع األفكـــار ــيستدل على العام

و االكتفاء بالنظرة العامة و الشاملة للمواضيع دون الغوص في التفاصيل و القيام بأكثر من شيء في 

 ( بعامل الشمولية والنظرة العامة.D، و عليه يمكن أن يسمى العامل الخامس من النمط ) نفس الوقت 

تتحقق  ( ، 11( و بعد حذف الفقرة رقم )Dنتائج التحليل العاملي االستكشافي لفقرات النمط ) من خالل 

يتشبع على ( حسب نظرية السيطرة الدماغية لهيرمان  Dنمط التفكير ) الفرضية الرابعة التي تنص أن 

 عدد من العوامل لدى تالميذ السنة أولى ثانوي بثانويات والية مستغانم ، حيث بل  عددها خمسة عوامل.
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III -5 :مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الخامس 

داللة  ذا للنمط المنتمية إليه ارتباطا الكلية الدرجة مع ترتبط الفقرات الداخلي جميعبالنسبة لالتساق 

على تمثيل  وقدرتها يؤكد تماسك فقرات المقياس في كل نمط  ، مما(1.11) داللة مستوى عند إحصائية

داخليا دون الحاجة إلى حذف أي فقرة في  متسق المقياس أن على يدل وهذا إليه،نمط التفكير المنتمية 

 للمقياس. التكوين الفرضي صدق على االستدالل في به يعتد مؤشرا يعتبر ذلك هذه الخطوة، و

بالنسبة للصدق التمييزي و من خالل نتائج المقارنة الطرفية بين الدرجات العليا و الدرجات الدنيا لكل 

بين المجموعتين   ( 1.11عند مستوى داللة )نمط فإن كل الفقرات كان مميزة بسبب معنوية الفروق 

ذف نماط األربعة دون الحاجة إلى حالطرفيتين في كل فقرة من فقرات المقياس، وبالنسبة لكل نمط من األ

 بحيث مقبول تمييزي بصدق يتمتع المقياس نعتبر أن يمكن األساس هذا و على .أي فقرة في هذه الخطوة

التالميذ الذين يفضلون نمط تفكير معين و التالميذ الذين ال يفضلون  بين التمييز في عليه االعتماد يمكن

 هذا النمط.

حك ومن خالل نتائج معامالت االرتباط بين عبارات المقياس الذي أعده بالنسبة للصدق المرتبط بم

الباحث و العبارات الخاصة بالمقياس الذي وضعه المدرب صالح صالح معمار والذي اختاره الباحث 

( 1.600كمحك، يتحقق الصدق المرتبط بالمحك بحكم قيم معامالت االرتباط المرتفعة التي تراوحت بين )

( في كل 1.11( وهي دالة إحصائيا عند مستوى داللة )B( بالنسبة للنمط )1.474( و )D) بالنسبة للنمط

 نمط من األنماط األربعة  ، وعليه يتحقق الصدق الترابطي لألنماط األربعة .

 بدرجات صدق يتمتع أن المقياس نستنتج أن يمكن النتائج المتعلقة بدراسة صدق المقياس ،  من خالل 

ده ، وعليه تتحقق الفرضية الخامسة التي تنص أن مقياس السيطرة الدماغية المصمم لدى باعتما لنا تسمح

 بدرجة مقبولة من الصدق.يتمتع تالميذ السنة أولى ثانوي بثانويات والية مستغانم 
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III -2  النتائج المتعلقة بالتساؤل السادس:مناقشة 

 من تختلف حيث ، ذلك حول القياس في المختصين بين اختالف هناك المقبولة الثبات لمعامالت بالنسبة

 نجد ولذلك عليه المترتب القرار ودقة االختبار أجله من أعد الذي الغرض حسب وذلك آلخر، اختبار

 :  أن

 على مستوى القرارات تكون عندما وذلك (0.85) عن تقل ال ثبات معامالت تتطلب المقننة االختبارات  •

  (.     1.62ثبات ) معامل فيقبل ، الجماعات مستوى على أما األفراد

 على تقل أن يمكن بينما (0.85) عن تقل ال أن يجب المقننة التحصيلية االختبارات ثبات معامالت  •

 ( 1002)عودة،  .الشخصية اختبارات في ذلك

 الثبات معامل ويعد ( فأكثـر،1.41هو) المناسب الثبات أن معامل (11:  4116)أبو هاشم، كما يشير 

 من أقل كان إذا ومنخفضا  ( ، 1.41و  1.61( فأكثر ، و متوسطا إذا تراوح بين )1.21بل  ) إذا مرتفعا

 . ذلك

 جميع في للثبات قيمة كأقل   (1.41) الثبات معامل على الباحث اعتمد المعطيات،  هذه إلى وبالنظر

 . لتحديده اعتمدها التي الطرق

الثبات، تحصل الباحث على المعامالت:  درجة لحساب لكرونباخ ألفا الداخلي  االتساق معاملباستخدام 

( على التوالي B( ، )A( ،)D( ، )C( بالنسبة لألنماط )1.443( و )1.421(، )1.213(، )1.217)

 ( التي حددها الباحث كأقل قيمة مقبولة للثبات . و تعتبر هذه القيم  دليل1.41وهي كلها أكبر من القيمة )

  المقياس. ثبات على نمط من األنماط األربعة مما يدل كل بنود بين الجيد و الترابط االتساق على

(، 1.223الثبات، تحصل الباحث على المعامالت : ) درجة لحساب طريقة التجزئة النصفيةباستخدام 

لها أكبر ( على التوالي و هي كB( ، )A( ،)D( ، )C( بالنسبة لألنماط )1.412( و )1.441(، )1.244)

 ( التي حددها الباحث كأقل قيمة مقبولة للثبات .1.41من القيمة )

(، 1.260الثبات، تحصل الباحث على المعامالت : ) درجة لحساب طريقة إعادة التطبيق باستخدام 

( على التوالي و هي كلها أكبر A( ، )B( ،)C( ،)D( بالنسبة لألنماط )1.217( و )1.230(، )1.274)

 ( التي حددها الباحث كأقل قيمة مقبولة للثبات .1.41)من القيمة 

أن  نستنتج أن يمكن مختلفة،  طرق النتائج المتعلقة بحساب معامالت الثبات باستخدام ثالثة عرض بعد

باعتماده ، وعليه تتحقق  لنا تسمح بمؤشرات ثبات يتمتع المقياس أن و ، المعامالت تعد مقبولة  هذه

مقياس السيطرة الدماغية المصمم لدى تالميذ السنة أولى ثانوي بثانويات الفرضية السادسة التي تنص أن 

 بدرجة مقبولة من الثبات.يتمتع والية مستغانم 
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III -2 :مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل السابع 

( والنمط Aعالقة ارتباطية طردية قوية بين النمط )األربعة عن  األنماط بين االرتباط أسفرت مصفوفة

(B( بمعامل ارتباط قدره )( ، و عالقة ارتباطية طردية قوية بين النمط )1.777C( و النمط )D بمعامل )

( في B( و )A(، و هي أعلى االرتباطات المسجلة ،و هذا  يفسر اشتراك النمطين )1.731ارتباط قدره )

( في تكوين النصف األيمن من الدماغ D( و )Cدماغ، و اشتراك النمطين )تكوين النصف األيسر من ال

. 

( و النمط Aاألربعة عن عالقة ارتباطية طردية بين النمط ) األنماط بين االرتباط كما أسفرت مصفوفة

(D( و عالقة ارتباطية طردية بين النمط )C( و النمط )B( و هذا  يفسر اشتراك النمطين، )A(و )D )

( في تكوين النصف السفلي من B( و )Cن النصف العلوي من الدماغ، و اشتراك النمطين )في تكوي

 الدماغ .

( Aاألربعة عن  ضعف العالقة االرتباطية بين النمطين ) األنماط بين االرتباط في حين أسفرت مصفوفة

 ( من جهة أخرى.D( و )B(  من جهة و بين النمطين )Cو )

( Aالدماغ ) ربعي ( التي خلصت إلى أن4114تتــفـق هذه النتــائج مع نتائــج دراسة نوفل و أبي عواد ) 

 النصف االرتباط مع معامالت تراوحت إذ  للدماغ، األيسر النصف مع قوية (  يرتبطان بعالقةBو )

 قوية تبطان بعالقة( يرD( و )Cالدماغ ) ربعي أن يالحظ كما ، 0.80 و 0.65 بين ما للدماغ األيسر

  (.1.62) و  (1.24)  بين ما األيمن بالنصف معامالت ارتباطهما تراوحت إذ للدماغ، األيمن النصف مع

إن هذه النتائج تؤكد أصل نظرية هيرمان التي صمم في ضوءها هذا المقياس، و هي التي اعتمدت على 

( أن  نيد هيرمان استند في 4113حيث يشير )فاهم و حيدر، كل من نموذج سبيري و نموذج ماكلين

(،  Paul Maclean( ، وبول ماكلين )Roger Sperryنظريته على اكتشافي العالمين روجر سبري )

إذ اكتشف سبيري بأن كال نصفي الدماغ )األيسر واأليمن ( لهما خصوصيتهما ومهامهما الخاصة التي 

صفي الدماغ من ناحية الوظائف النفسية والتفكير مختلفان عن بعضهما يقومان بها ، وأثبت بالبحث أن ن

وقد أوضح العالم بول ماكلين في نظريته الثالثية للدماغ أن دماغ اإلنسان يتكون من ثالثة أدمغة بعضها 

فوق بعض هي ) دماغ الزواحف ويقع في أعلى النخاع الشوكي وتحت المخيخ وهو المسؤول عن 

ة رـــيات ويقع في مؤخــة كالطعام ، والشراب ، واألمن ، والجنس( ، )ودماغ الثديالحاجات البيولوجي

ؤول عن الشعور واالنفعاالت والشم والذوق( ، ) والدماغ اإلنساني العاقل ويقع في ــالرأس وهو المس

 الجزء العلوي من الرأس وهو المسؤول عن التفكير والتصور والتعلم(.

ته على دمج اكتشافي سبيري وماكلين ، بعد أن استبعد القسم األول من واعتمد نيد هيرمان في نظري

األدمغة الثالث لنموذج ماكلين وهو دماغ الزواحف ، ألن المهام التي يقوم بها هذا الدماغ ال يمكن التعامل 
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ى قمعها وال تطويرها وال التأثير عليها وهي الحاجات البيولوجية األساسية لصيرورة الحياة ، وبذلك أب

نيد هيرمان على قسمين فقط من نموذج ماكلين هما دماغ الثدييات أو ما يعرف بالجهاز الحافي أو جهاز 

( ، والدماغ العقلي اإلنساني وهو ما يعرف بالقشرة أو لحاء الدماغ ، وقام Limbic systemاإلرب )

ي نموذج لنظرية سبيري ف نيد هيرمان بدمج هذين القسمين من نظرية ماكلين مع النصفين األيسر واأليمن

رباعي دائري رمزي يمثل الدماغ فأصبح لديه بعد عملية دمج النظريتين أربع مناطق للدماغ البشري 

 ( في الجانب األيمن من الدماغ.C,D( في الجانب األيسر و )A,Bهي )

لتي أسفرت عن ا و قد اتفقت أيضا نتائج التحليل العاملي االستكشافي للمقياس ككل مع النتائج السابقة، و

 عاملين اثنين هما: 

( وهما يمثالن نمط التفكير المرتبط بالجزء B( و النمط )Aالعامل األول تشبع بنمطين و هما النمط ) -

األيسر من الدماغ. هذا ما يؤكده هيرمان الذي أسس نظريته بناء على تقسيم الجزء األيسر إلى جزء 

 ( .Bو هو النمط ) ( و جزء سفلي أيسرAعلوي أيسر و هو النمط )

( وهما يمثالن نمط التفكير المرتبط بالجزء D( و النمط )Cالعامل الثاني تشبع بنمطين و هما النمط ) -

ما يؤكده هيرمان الذي أسس نظريته بناء على تقسيم الجزء األيمن إلى جزء  هذااأليمن من الدماغ. 

 . (C( و جزء سفلي أيمن و هو النمط )Dعلوي أيمن و هو النمط )

ثلما أسفرت م و بهذه النتائج تتحقق البنية العاملية للمقياس وفق نموذج سبيري أكثر من نموذج ماكلين

 وعليه يتم قبول الفرضية السابعة.  عليه نتائج التحليل العاملي االستكشافي،
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III -1 :مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الثامن 

 إلى األكبر من تنازليا مرتبة العينة ألفراد الدرجات المتحققة متوسطات أن (74)  رقم الجدول من يتبين

، و في األخير النمط  ثالثا (C، النمط ) ثانيا( Aثم النمط ) ، أوال (Bالنمط )وردت كالتالي:  األصغر

(D)المئوية للتكرارات والنسب بالتكرارات المتعلق  (72)  رقم جدول مع نتائج ، و هذا الترتيب يتفق 

( C، يليه النمط )℅( 44،3( بنسبة )Aثم النمط ) ،℅(30,6( بنسبة )Bالنمط ) :الترتيب على وهي

   .℅(14،4( بنسبة )D، و في األخير النمط )℅( 17،0بنسبة )

 بالجزء يرتبط الذي النمط ذلك هو الدراسة عينة أفراد لدى شيوعا األكثر نمط التفكير أن سبق مما نستنتج

 يمثالن وهذان ، (A) الدماغ منبالجزء األيسر العلوي  المرتبط النمط ويليه ، (B)األيسر السفلي 

 من أكثر الدماغ من األيسر النصف يستخدمون الدراسة عينة أفراد نأ أي الدماغ، من األيسر النصف

 المعلمون يستخدمها التي التدريس استراتيجيات إلى (A)و (B)ن نمطيال شيوع يعود و ،األيمن النصف

 . الدماغ من األيسر الجزء بها يختص التي العقلية العمليات على تركز والتي تدريسهم في

 وأن بينها، فيما بشكل متساو تتوزع ال التفكير أنماط نسب أن في أخرى دراسات مع النتيجة هذه تتفق

 1000سنة  (De Boer & Steyn) دراسةوهذا ما تؤكده نتائج ،  غيره من شيوعا أكثر نمطا هناك

دراسة هدفت إلى تحديد توزيع أنماط التعلم المفضلة للطلبة في جامعة بريتوريا ، وقيست  اللذين أجريا

أنماط التفكير المفضلة لهم باستخدام أداة هيرمان للسيادة الدماغية، وكان توزيعهم على أنماط التفكير 

(  %14.0بنسبة ) (C)( و النمط %72.7بنسبة ) (B)( و النمــط %34.4بنـسبة ) (A)النمط  : اليــكالت

بكلية العلوم    (4112)دراسة محمد نوفل و فريال أبو عواد و كذا ،  (%6.2بنسبة ) (D)و النمط 

 بالجزء الدماغية المرتبط السيطرة نمط شيوعالتي أسفرت عن  األردن -التربوية الجامعية ـ األونروا

 . (Aالدماغ ) من العلوي األيسر بالجزء المرتبط الدماغية السيطرة نمط يليه (، B)  السفلي األيسر

( هو النمط B)لكن اختلفت نتيجة الدراسبة عن دراسات أخرى في إجابة هذا السؤال من حيث أن النمط 

 & , Zainal, Shuibو زينال و شببببويب و عثمان ) (Shelnuttt, 1996)، ففي دراسببببتي  السببببائد

Othman, 2004  النمط ( كان(A)  ( كان نمط التفكير 4112بة ، وفي دراسببة نوافلة )هو األعلى نسبب

(C)  هو األعلى نسبة ثم النمط(D)يليهما النمط ،  (B)  و في األخير النمط (A)  . 

وقد يفسببببر االختالف بين الدراسببببات من حيث نمط التفكير األكثر شببببيوعا ؛ إلى اختالف بيئات التعلم، 

الدراسبببي  واختالف المجتمعات عن بعضبببها في واختالف العمر والمسبببتوى التحصبببيلي و التخصبببص 

   .  خصائصها الديموغرافية وثقافاتها واختالف مناهجها
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( 26.62األيسر) النصف على المتحققة الدرجات  متوسط ( أن74من خالل الجدول رقم )  يتبين كذلك

لجدول رقم ما يتفق ما نتئج ا وهذا (40.74األيمن ) النصف على المتحققة متوسط الدرجات من أكبر

من التكرارات ، يليه النمط األيمن بنسبة ℅( 64.6( الذي أفرز سيطرة النمط األيسر بنسبة )76)

 من التكرارات. ℅( 7.1من التكرارات و في األخير النمط المتكامل بنسبة )℅( 42.3)

أليسر لدى ( التي أسفرت على سيادة النمط ا4113تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة الزقاي و مزيان، )

عينة من الطلبة بجامعات الجزائر ، يليه النمط األيمن و بنسبة أقل النمط المتكامل، و هذه النتيجة هي 

نفسها في كثير من الدراسات التي أجريت على عينات من الطلبة الجامعيين أو تالميذ الثانويات على 

 (  . 4112 و الزغول )(  ، دراسة طالفحه 4117( ، دراسة نوفل )1022غرار دراسة محمد )

( بجامعة القدس المفتوحة، فلسطين التي  4112في حين اختلفت هذه الدراسة مع نتائج دراسة بركات )

األيمن، و هذا  النمط هو بالدراسة المستهدفين الطلبة لدى السائد والتعلم التفكير خلصت إلى أن  نمط

، وهذا يتفق الكتابة اليسرى في اليد يستخدمون الذين بسبب خصوصية عينة الدراسة المتمثلة في الطلبة

مع األدب النظري الذي يشير سيطرة الجزء األيمن من الدماغ على حركات الجزء األيسر من جسم 

 اإلنسان وسيطرة الجزء األيسر من الدماغ على حركات الجزء األيمن من جسم اإلنسان. 

 األيسر النصف أن إذ ،أفراد عينة الدراسة ظممع لدى األيسر الكروي النصف سيطرة تؤكد هذه النتائج 

 وإجراء التسلسل، التنظيم، الترتيب المسؤول عن عمليات التحليل ، التفكير المنطقي، هو للدماغ

 والتعلم التعليم ، حيث تعتبر هذه الوظائف األساس الذي يبني عليه الكثير من األساتذة أساليبالحسابات

التي يعتمدون عليها غالبا في عملية التدريس و كذا التركيز على أسلوب التلقين و التأكيد على المنطق ، 

في حين يتم إهمال جوانب المبادرة و المرونة و االنفعال و توظيف استراتيجيات اإلبداع أثناء العملية 

لى أليسر من الدماغ لدى التالميذ عالتعلمية  ، مما ساهم بشكل مباشر في تعزيز نشاط الجزء ا-التعليمية

( ''أن معظم مدارسنا تعلم نصفا 34: 4114حساب الجزء األيمن. وفي هذا السياق يؤكد )عبد الواحد، 

واحدا فقط من المخ و تهمل النصف اآلخر، حيث أن استراتيجيات التدريس بالمدارس الحالية تعمل على 

قي ل تركيز األنشطة التعليمية على اللغة و التفكير المنطتنمية النصف الكروي األيسر فقط و ذلك من خال

 و الرياضي و السببي''.

يمكن للباحث أن يعزو هذه النتائج إلى افتقار األساتذة بالثانويات للتنويع في أنماط التدريس و إغفالهم عن 

جعل م، مما يطرق و استراتيجيات التعلم التي تنسجم مع نمط السيطرة الدماغية السائدة لدى تالميذه

عملية التعلم الكلي للدماغ شبه غائبة مما يعتبر هدرا لطاقات الدماغ ، حيث يتم االعتماد على نصف واحد 

 من الدماغ فقط.  
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من  ℅(01تبين أنه حوالي ) (72في الجدول رقم ) من خالل عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل الثامن 

ة عل  األقل، حيث كانت األعلبية لذوي السيطرة الثنائية واحد أفراد العينة كانت لديهم سيادة دماغية

(، يليهم األفراد ذوي السيطرة ℅43.21)بنسبة (، ثم األفراد ذوي السيطرة الثالثية ℅71.40)بنسبة 

(، هذه النتائج ℅7.26)بنسبة (، وفي  األخير األفراد ذوي السيطرة الرباعية ℅41.37)بنسبة األحادية 

تالميذ السنة أولى ثانوي يستخدمون أكثر من نمط تفكير خالل تعامالتهم اليومية تشير أن أكثر من نصف 

 و أثناء تعلمهم.

تتفق هذه النتائج إلى حد كبير مع النتائج التي خلص إليها هيرمان من خالل االستبيان الذي أجراه على  

لكل إنسان ( حيث توصل إلى أن Denise & Margot,1991 :61) شخص مثلما أشارإليه 211,111

( من األفراد يفكرون من خالل قسم %14تفضيال أساسيا واحدا على األقل، و هم يتوزعون كاآلتي: )

من  (%13( يفكرون من خالل ثالثة أقسام و )%31)فقط، ( يفكرون من خالل قسمين %61واحد، )

 .األفراد يفكرون باألقسام األربعة

أشارت  ( التي4111)  العمريو نوافلة راسة رواشدة،د هذه النتائج مع ما توصلت إليه في حين تختلف

 بنمطين منهم (%12) كان بينما سائد، منفرد تعلم نمط من ذوي العينة أفراد من (%24) أن إلى نتائجها

 .ثالثة أنماط أو

إلى بروز ستة و عشرين   (،70مثلما ورد في الجدول رقم ) تشير أيضا النتائج المتعلقة بالتساؤل الثامن

( الذي يمثل 1144بروفايال مختلفا لدى أفراد عينة الدراسة بنسب مختلفة ، أعالها البروفايل )( 46)

( و بالتالي سيطرة النصف األيسر من الدماغ حيث يعـبــر هذا B( و )A)سيطرة ثنائية للنمطين 

قالنية في العدون على المنطق و التحليل والتسلسل و التنظيم و ــالبروفايــل عن التالميذ الذين يعتم

معالجة القضايا و هي السمات التي تغلب على عدد كبير من التالميذ في المرحلة الثانوية بسبب طرق 

التدريس المعتمدة على تعزيز هذه الوظائف لديهم . إن هذه النتيجة تؤكد النتائج السابقة التي أشارت إلى 

 ارنة مع النمط األيمن و النمط المتكامل.سيطرة الجزء األيسر من الدماغ لدى أفراد عينة الدراسة مق

 & Denise) هذه النتائج المتعلقة بنسب توزيع البروفايالت تتفق بشكل كبير مع ما أشار إليه 

Margot,1991 :61-63)  حين أوضح أن مقيــاس السيطرة الدماغية الذي أعده هيرمان يمكنه أن يحدد

زعهم نظريا عند األفراد و لكن بنسب متفاوتة، حيث ( بروفايال مختلفا يحتمل تو21واحد و ثمانين )

( بروفايال أكثر انتشارا ، و هي 14( بنسب متوسطة بينما يوجد اثنا عشر )40ينتشر تسعة وعشرون )

 – 1114 – 1114 – 1441 – 4311 – 4411 – 4441 – 1134 – 1144 – 1444البروفايالت: 

( بروفايال لدى أفراد 11فايالت تكرر أحد عشر ). من بين هذه البرو 4114 – 4111 – 1414 – 4141

( ،إذ تقترب هذه النتيجة مع نتيجة % 44.1( بنسبة  )1144عينة هذه الدراسة، أكثرها تكرارا البروفايل )
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( يعد من أكثر البروفايالت تكرارا 1144توزيع البروفايالت مثلما أشار إليها هيرمان بأن البروفايل )

 (.% 41( في حين تبل  نسبته عند الذكور )% 12فراد )حيث تبل   نسبته عند األ

اللذين أجريا   (CHEDRU, MEHAUTE,2009كما تتفق هذه النتيجة مع جزء من نتائج دراسة )

دراسة باستخدام مقياس هيرمان على عينة من طلبة مدرسة المهندسين بفرنسا ،حيث أسفرت عن سيطرة 

( الذي 1141(، في حين اختلفت معها في نسبة توزيع البروفايل )% 41.6( بنسبة  )1144البروفايل )

( % 17.4( بقيمة  )1441( في هذه الدراسة ، و كذا نسبة البروفايل )%6.4( بينما بل  )% 16.2بل   )

(  ، وقد يرجع هذا االختالف إلى تباين %1.0بينما وردت ضعيفة لدى أفراد هذه الدراسة حيث بلغت )

 حيث البيئة ، السن و المستوى التعليمي و التخصص األكاديمي. عينات الدراسة من
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III -9  النتائج المتعلقة بالتساؤل التاسع:مناقشة 

 1.12( إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة 21بينت النتائج الموضحة في الجدول رقم )

لصالح اإلناث، في حين ال توجد فروق دالة إحصائيا ( D( و )Cبين الذكور واإلناث في نمط التفكير )

( تعزى لمتغير الجنس. كما يشير الجدول ذاته إلى B( و )Aفي نمط التفكير ) 1.12عند مستوى داللة 

داللة الفروق بين الجنسين في درجة النصف األيمن لصالح اإلناث و درجة النصف األيسر لصالح 

 الذكور.

( التي أفضت إلى داللة الفروق بين الجنسين 4114دراسة نوفل و أبي عواد )تتفق هذه النتائج مع نتائج 

( و النصف األيمن لصالح اإلناث والنصف األيسر لصالح الذكور، كما تتفق بقدر Cفي نمط التفكير )

( التي أكدت وجود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين 4111كبير مع دراسة نوافلة، رواشدة و العمري )

 ( لصالح اإلناث.D( و )Cالنمطين ) الذكور، و( لصالح A)في النمط 

 فروق وجود عدم حيث ( من4114نوفل و أبي عواد ) دراسة مع السؤال هذا عن اإلجابة نتيجة واختلفت

 1994 ) السليماني ةـــدراس ( ، 1022ومع دراسة محمد )( ، Dر )ــفي نمط التفكي اثـواإلن الذكور بين

 فروق وجود عدم هذه الدراسات إلى  أشارت ( حيث 4112 طالفحه و الزغول )( ، 4112، بركات ) (

 الدراسة هذه نتائج اختالف يعزى وقد واإلناث. الذكور والتفكير بين التعلم أنماط في إحصائية داللة ذات

الفئة العمرية ، التعليمية البيئة ،االجتماعية اختالف البيئة إلى السابقة الدراسات عن السؤال بهذا يتعلق فيما

 .للعينات التعليمي والمستوى

 إلى اإلناثلصالح  والجزء األيمن( D( و )Cالنمطين )يفسر الباحث االختالف بين الجنسين في درجات 

الوجـــدانية مثل المشاعر  التفكيــر بمالمح وأكثر ارتــباطاأن اإلناث أكثر عاطفية من الذكور، 

الجسد واستعمال كل الحواس  والمطالعة وفهم لغةبالفنون  اهتماماواألحاسيس والتخيل والحدس وأكثر 

الدماغ. بينما يرجع االختالف  من بالجانب األيمن ترتبط هذه الوظائف واللغوي ومثلواإلدراك المكاني 

التحليل  إلى أن الذكور يميلون إلى الذكورالجزء األيسر من الدماغ لصالح بين الجنسين في درجات 

والموضوعية والدقة المختلفة،  القضايا مع التعامل في ، والعقالنيةوحــل المشاكــلعالجة المنطقي في م

 الدماغ. من بالجانب األيسر هذه الوظائف حيث ترتبط العددية
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 III -01 :مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل العاشر 

 1.12إحصائيا عند مستوى داللة ( إلى وجود فروق دالة 23بينت النتائج الموضحة في الجدول رقم )

بين التالميذ الذين يدرسون في شعبة العلوم و التكنولوجيا و التالميذ الذين يدرسون في شعبة اآلداب في 

( لصالح األدبيين، في حين ال توجد فروق دالة Cو نمط التفكير ) لصالح العلميين  (Aنمط التفكير )

( تعزى لمتغير تخصص الدراسة . كما D( و )Bفكير )في نمط الت 1.12إحصائيا عند مستوى داللة 

يشير الجدول ذاته إلى داللة الفروق بين التخصصين في درجة النصف األيمن لصالح األدبيين و درجة 

 النصف األيسر لصالح العلميين.

حيث تأكيد داللة  ( من4114نوفل و أبي عواد ) دراسة مع نتائج السؤال هذا عن اإلجابة نتيجة تتفق

كما تتفق هذه النتائج أيضا مع نتائج دراسة الباحث (، Cفي نمط التفكير )لفروق بين العلميين و األدبيين ا

( الذي قام باستقصاء السيطرة الدماغية لدى عينة من الطلبة في فروع مختلفة Lavach, 1997الفاش )

، و توصل إلى أن طلبة العلوم اإلنسانية يميلون إلى سيطرة النصف الكروي من التخصصات األكادمية

األيمن للدماغ، أما طالب العلوم الطبيعية فيميلون إلى سيادة النصف الكروي األيسر للدماغ. و النتائج 

 ب( في البيئة الجزائرية التي توصلت إلى سيادة الجان1000نفسها أسفرت عنها دراسة الزقاي و مزيان  )

 األيسر لدى طلبة العلوم الدقيقة ، فيما سيطر الجانب األيمن لدى طلبة العلوم اإلنسانية 

 توصال إلى ( حيث 4112 طالفحه و الزغول ) مع دراسة السؤال هذا عن اإلجابة نتيجة اختلفتبينما 

 نسانيةاإل التخصصات طلبة لدى التفكير أنماط في استخدام إحصائيا دالة فروق نتائج مفادها وجود

كل من النمط األيمن  سيادة على النتائج دلت فقد األدبية، التخصصات ولصالح طلبة العلمية والتخصصات

كما اختلفت  .العلمية التخصصات طلبة لدى منها أكثر األدبية طلبة التخصصات لدى و األيسر و المتكامل

( التي أسفرت عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير التخصص 1022مع دراسة محمد )

 الدراسي.

( 16:  4116( مثلما أشار إليه )نوفل، 4114إن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أكدها )هيرمان،

ير ة و فن العمارة تحتاج إلى نمط التفكحين اعتبر أن المواضيع األكادمية مثل الفنون و العلوم اإلنساني

الشمولي ، مما يجعلها أكثر مالئـــمة للطــلبة ذوي السيطــرة الدماغــية اليمنى، بينما المواضيع األكاديمية 

دسة و الرياضيات تؤكد على المنطق و التسلسل المنطقي مما يجعلها تناسب الطلبة ـمثــل العلــوم و الهن

 ة اليسرى.ذوي السيطرة الدماغي

 

 الشامل للتعامل الكلي أكبر فرصا تتيح األدبية التخصصات طبيعة أن هو ذلك في السبب وقد يكون

والتعبير إبداء اآلراء  في العلمية التخصصات من أكبر المواد التي تدرس بها، وتسمح بشكل مع والمرن
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 نشاطات تطوير يساعد في قد الذي األمر و الخيال اإلبداعي؛ والحواس  الحدس واستخدام األفكار عن

 العلمية والتكنولوجية التخصصات طبيعة أن نجد المقابل وفي .التالميذ لدى الدماغ من األيمن النصف

 التعامل وعلى و الدقة الرياضية والعددية، والتفسيرات المنطقية، التفصيلية الحقائق على أكبر بشكل تؤكد

 األيسر من النصف نشاط تطوير في يساعد الذي األمر خطوة؛ -الخطوة منطق على القائم المتسلسل

 .األيمن النصف من الدماغ  أكثر
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 الخاتمة:

التفكير عملية عقلية تحدث على مستوى دماغ اإلنسان يقوم بها الفرد عن وعي وإدراك وتتأثر بالبيئة 

المحيطة، وقد حاولت العديد من النظريات تصنيف أنماط التفكير حسب البنية التشريحية للدماغ ووظائفه، 

غ الثدييات و دماغ اإلنسان أهمها نظرية ماكلين التي قسمت الدماغ إلى ثالث أدمغة )دماغ الزواحف، دما

العاقل( ، ثم نظرية سبيري التي قسمت الدماغ إلى نصفين أيمن وأيسر، حيث يتولى كل نصف مجموعة 

الدماغ رمزيا إلى أربعة أقسام   -المسماة نظرية الدماغ الكلي -من المهام، بينما صنفت نظرية هيرمان 

(D-C-B-A . ) 

فراد بصفة عامة ولدى التالميذ خصوصا، لها أهمية بالغة في العملية إن معرفة نمط التفكير السائد لدى األ

التعليمية والتعلمية، سواء في التوجيه المدرسي أو في اختيار أساليب التدريس المناسبة لكل نمط من 

أنماط التفكير، مما يساهم في نجاح المهمة التربوية لدى جميع التالميذ باختالف أنماط تفكيرهم. لكن يبقى 

استعمال أداة القياس المناسبة للكشف عن أنماط التفكير السائدة أكبر عقبة تصادف األساتذة والمهتمين 

بعملية القياس خصوصا في ظل تواجد أدوات قياس مصممة في بيئات غير جزائرية، أو موجهة 

 لمجتمعات تختلف عن المجتمع المستهدف بالدراسة.   

ياس جديدة اعتمادا على نظرية السيطرة الدماغية لهيرمان، بالرجوع لقد حاولت هذه الدراسة بناء أداة ق

إلى األدب النظري للموضوع واالطالع على مختلف المقاييس المصممة في ضوء هذه النظرية، حيث 

 خصصت لفئة التالميذ المتمدرسين في السنة أولى ثانوي للكشف عن أنماط التفكير السائدة لديهم.  

لخطوات العلمية المتعارف عليها في بناء االختبارات والمقاييس، معتمدا على عينة قام الباحث باتباع ا

اختيرت بطريقة  4117/4112تلميذا وتلميذة من ثانويات والية مستغانم للموسم الدراسي  714قوامها 

يقة رعشوائية، أين تم استخراج البنية العاملية لكل نمط في المقياس، وكذا التأكد من صدقه باستعمال ط

صدق المحكمين، االتساق الداخلي، الصدق التمييزي والصدق المرتبط بمحك. كما تم التأكد من ثبات 

 المقياس باستخدام طريقة ألفا لكرونباخ، التجزئة النصفية وطريقة إعادة التطبيق. 

من فقرة في كل نمط حيث يتشبع كل نمط  16فقرة بواقع  67إلى بناء مقايس مكون من خلصت الدراسة 

األنماط األربعة على عدد من العوامل تم استخراجها وتسميتها بناء على نتائج التحليل العاملي 

االستكشافي الذي طبق على األداة. كما بينت النتائج أن المقياس محل البناء على قدر مقبول من الصدق 

 والثبات.
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 يمثالن وهذان ،(A) النمط ويليه الدراسة، عينة أفراد لدى (Bنمط التفكير) سيطرةأكدت الدراسة أيضا 

 األيسر النصف، حيث تتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات السابقة باعتبارالدماغ من األيسر الجانب

،الدقة والحسابات، إذ  التنظيمو الترتيب المسؤول عن عمليات التحليل و التفكير المنطقي، هو للدماغ

الوظائف في عملية التدريس من خالل أسلوب التلقين، بينما يتم إهمال يركز غالبية األساتذة  على هذه 

ل مباشر التعلمية  ، مما ساهم بشك-جوانب المبادرة و توظيف استراتيجيات اإلبداع أثناء العملية التعليمية

 في سيادة الجزء األيسر من الدماغ لدى التالميذ على حساب الجزء األيمن.

لفروق في متوسط درجات كل نمط حسب متغير الجنس والتخصص، توصلت بالنسبة لنتائج اختبارات ا

( لصالح D( و)Cنمط التفكير ) قيم فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في الدراسة إلى وجود

 ( تعزى لمتغير الجنس.B( و )Aنمط التفكير ) قيم اإلناث، في حين ال توجد فروق دالة إحصائيا في

والمطالعة ون بالفن وأكثر اهتماماالعاطفي والوجداني  لتفكيــربا ارتــباطاأكثر اإلناث ومرد ذلك كون 

الدماغ. بينما يرجع  من بالجانب األيمن هذه الوظائف ترتبط ، إذالحواساستعمال الجسد و وفهم لغة

 إلى أن الذكور يميلون إلى الذكورالجزء األيسر من الدماغ لصالح االختالف بين الجنسين في درجات 

هذه  حيث ترتبط الموضوعية والدقة العددية، وحــل المشاكــلمعالجة  فيوالعقالني  التحليل المنطقي

 الدماغ. من بالجانب األيسر الوظائف

لصالح  (Aر )نمط التفكي قيم في األدبيينوالتالميذ  العلميينتوجد فروق دالة إحصائيا بين التالميذ كما 

فكير نمط الت قيم األدبيين، في حين ال توجد فروق دالة إحصائيا في( لصالح Cالعلميين ونمط التفكير )

(B(و )D.تعزى لمتغير تخصص الدراسة )  طرق التدريس في أن هو ذلك في السبب يرجعوقد 

 المواد التي تدرس بها، وتسمح بشكل مع والمرن الشامل لتعامل الكليا تعتمد على األدبية التخصصات

 يساعد في ما ،األفكار والحواس والخيال والتعبير عن الحدس ستخدامبا العلمية التخصصات من أكبر

 التكنولوجيةالعلمية و التخصصات طبيعة أن نجد المقابل وفي .الدماغ من األيمن الجزء نشاطات تطوير

 ؛الرؤية التفصيلية وعلى العددية،و والدقة الرياضية والتفسير المنطقي، الحقائق على أكبر بشكل تعتمد

 .األيمن النصف من الدماغ أكثر األيسر من النصف نشاط تطوير في يساعد الذي األمر
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 :التوصيات-أ
 لدى تالميذ المرحلة الثانوية. والتعرف عليهاتوجيه األساتذة لالهتمام بأنماط التفكير  -

 .معا الدماغ نصفي إلثارة التعليمية األساليبخالل التنويع في  من التفكير أنماط تنمية -

 األنشطة توظيف خالل من الدماغ، من األيمن الجانب توظيف على المدارس في التالميذ تدريب -

 .لذلك المناسبة

استخدام نتائج المقياس كمؤشر آخر زيادة عن التحصيل الدراسي والرغبة، في عملية توجيه  -

 تالميذ السنة أولى ثانوي، بناء على بروفايل كل تلميذ.  

 إقامة دورات تكوينية لفائدة األساتذة بهدف تدريبهم على تعليم التالميذ بطريقة الدماغ الكلي. -

وث البح وكذا نتائجعلى ضوء نظريات السيطرة الدماغية العمل على بناء أدوات قياس جديدة  -

 توخيا للدقة العلمية. والدماغ،الحديثة في علوم األعصاب 

 فسيولوجية محكات الدماغية باستخدام السيطرة لمقياس التالزمي الصدق التأكد من خاصية -

 .المتطورة الدماغ تخطيط أجهزة مثل وطبية؛

 

 المقترحات:-ب

باستعمال نفس المقياس على عينة مماثلة أكبر حجما لمعرفة مدى مطابقة  إجراء دراسة مماثلة -

 نتائجها مع نتائج الدراسة الحالية.

البيئة  مقنن علىإجراء دراسة مماثلة على عينات من مختلف واليات الوطن لبناء مقياس  -

 الجزائرية.

 االبتدائية، ،المتوسطة ،الجامعية كالمرحلة أخرى دراسية مراحل في مماثلة دراسات إجراء -

  .الحالي البحث نتائج مع نتائجها ومقارنة

باستخدام التحليل العاملي التوكيدي الختبار البنية العاملية المتوصل إليها  مماثلة دراسات إجراء -

 في هذه الدراسة والتي اعتمدت على التحليل العاملي االستكشافي.

 الحديثة في القياس )نظرية االستجابة للفقرة(.باستخدام النظرية  مماثلة دراسات إجراء -

 في األفراد التنبؤ بسلوكات على مقياس السيطرة الدماغية قدرة من للتحقق دراسات إجراء -

 .المختلفة العملية المواقف
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 : المراجع

   العربية: باللغة المراجع

إربد  في الصف التاسع طلبة لدى التعلم أنماط: (4111العمري ) علي نوافلة و وليد رواشدة، ابراهيم .1

 .(17العدد ) 6، المجلة األردنية في العلوم التربوية، المجلد  الكيمياء في تحصيلهم في وأثرها

ة لبناء مقياس متعدد المستــويات للتفكير بأسلــوب حل المشك:  (4111خليل ) إبراهيم حجر ،آمنة أبو .4

رسالة  ، وتقويم خصائصه السيكومترية وفق نظرية االستجابة للفقرة لدى طلبة المرحلة األساسية

 دكتوراه، كلية الدراسات التربوية و النفسية، جامعة عمان العربية.

 ، دار القلم، الكويت.علم النفس التربوي( : 1042أبو عالم، رجاء محمود ) .3

، القاهرة،دار النشر 7، طمناهج البحث في العلوم النفسية و التربوية( : 4117أبو عالم، رجاء محمود ) .7

 للجامعات.

ية سالخصائص السيكــومترية ألدوات القيـــاس في البحـــوث النف( : 4116أبو هاشم، محمد حسن ) .2

 ، كلية التربية  ،جامعة الملك سعود.SPSSوالتربوية باستخدام 

 ، كلية التربيةإعداد البحوث و الرسائل العلمية من الفكرة حتى الخاتمة(: 4113أحمد إبراهيم خضر ) .6

 جامعة األزهر، القاهرة.

 قاهرة.، ال ةمكتبة األنجلومصري ،الطبعة العاشرة،علم النفس الفسيولوجي : (4112أحمد فهمي عكاشة ) .4

 النهضة. ،مكتبة ،القاهرةوالتربوي النفسي القياس(: 1021السالم ) محمد عبد أحمد، .2

،الجزء األول، الطبعة الثانية، SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام برنامج (: 4114أسامة ، ربيع أمين) .0

 كلية التجارة، جامعة المنوفية.

، كلية التجارة،  SPSSالتحليل اإلحصائي للمتغيرات المتعددة باستخدام ( : 4112أسامة، ربيع أمين ) .11

 جامعة المنوفية، القاهرة.

 ،القاهرة. دار الفكر العربي ،الطبعة األولى، الصحة العقلية: (1002أمين القريطي عبد المطلب ) .11

العزيز  د الفتاح عبدأنوف و تيج، ترجمة عادل عز الدين األشلول، محمد عبد القادر عبد الغفار، نبيل عب .14

 ،الطبعة األولى، دار الفكر العربي ، بيروت. حقول علم النفس الفسيولوجي(: 4116السيد )

، مجلة كلية التربية النصفان الكرويان و رضا معلمات المستقبل: ( 4113أنور فتحي عبد الغفار) .13

 ، الجزء الثاني. 24بالمنصورة ، جامعة المنصورة العدد 

 المرحلة طلبة األيسر لدى األيمن، الدماغ بنصفي التفكير المرتبطة أنماط: ( 4111) أزهار يحيى قاسم .17

 .(17العدد ) 11، مجلة أبحاث كلية التربية األساسية، المجلد  التباعدي بالتفكير وعالقتها اإلعدادية
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 االقتصادي وبالوضع األكاديمي بالمستوى الدماغية السيطرة عالقة( : 4116باسم عيسى العتوم ) .12

، مجلة العلوم  األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة طلبة لدى السكن وبالتخصص وبمكان لألسرة

 .)ملحق( 33اإلنسانية و االجتماعية ، المجلد 

، أطروحة  أنماط السيادة النصفية للمخ و اإلدراك و الذاكرة البصريين( :  4110بن فليس، خديجة ) .16

دكتوراه، كلية العلوم االجتماعية و االنسانية ، قسم علم النفس و علوم التربية، جامعة اإلخوة منتوري، 

 قسنطينة.

ي ، ترجمة: محمد أمين المفتتقييم تعليم الطالب التجميعي والتكويني(: 1023بلوم ، بنيامين وآخرون ) .14

 وآخرون، دار ماكروهيل، القاهرة، مصر.

ليل منحى التح :اختبار صحة البنية العاملية للمتغيرات الكامنة في البحــوث(: 4111امحمد )تيغزة ،  .12

 والتحقق ، مركز بحوث كلية التربية، جامعة الملك سعود.

، دار النهضة يمعجم علم النفس و الطب النفس(: 1001ي )جابر عبد الحميد جابر، عالء الدين كفاف .10

 .17العربية، القاهرة،ج 

 ، االستراتيجيات والفاعلية – النظرية األسس – والتعلم التدريس :( 1002الحميد جابر) عبد ، جابر .41

 الفكر، مصر. دار

 ، دار الكتاب الجامعي، العين. تعليم التفكير : مفاهيم وتطبيقات( : 1000جروان، فتحي ) .41

 عالء مؤسسة ،ويةالترب و النفسية والمقاييس االختبارات بناء أساسيات( :4111شاكر ) سوسن الجلبي .44

 سوريا. ، األولى الطبعة التوزيع، و الدين للطباعة

 ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.دراسات في أساليب التفكير(: 1002حبيب مجدي عبد الكريم ) .43

، مكتبة النهضة 1، طالتفكير: األسس النظرية و االستراتيجيات( : 1006حبيب مجدي عبد الكريم ) .47

 المصرية، القاهرة.

 ، مطبعة لجان البيان العربي ، القاهرة.أصول البحث االجتماعي(: 1063حسن عبد الباسط محمد ) .42

دراسة الهيمنة المخية لدى التلميذ المصاب بعسر القراءة )الدسلكسيا( :   (4111حمدي، أم الخير) .46

لعلوم ا قسم علم النفس و علوم التربية و األرطونوفيا ، كلية، أطروحة ماجستير، بمنطقة تنمراست

 .اإلنسانية و االجتماعية ، جامعة بوزريعة،الجزائر

البنية العاملية لصورة عربية من استبيان "بايفيو" للفروق الفردية في طرق ( : 1006خزام ، نجيب ) .44

 127-113( ، ص ص 17( ، العدد)6، المجلة المصرية للدراسات النفسية ، المجلد )التفكير 

، ديوان المطبوعات التصميم التعليمي: خطة لتطوير الوحدة الدراسية (: 1022الخوالدة، محمد ) .42

 الجامعية، الجزائر.
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 المرتبطة أنماط التفكير تنمية في المتعددة المواهب برنامج أثر:  (4112الدليمي ،ياسر محفوظ حامد ) .40

التربية، جامعة  ، رسالة دكتوراه، كليةاإلعدادية  المرحلة طلبة لدى  )األيسر ، األيمن (الدماغ بنصفي

 .الموصل

 ،عمان. والتوزيع للنشر الشروق دار ،الطبعة الثالثة، النفس علم في مقدمة: (1002الواقفي ) راضي .31

 ،إسالم للطباعة و الكمبيوتر ،القاهرة. علم النفس الفسيولوجي: ( 4111راوية محمود دسوقي ) .31

النظرية –البحث العلمي  مناهج و أساليب( : 4111ربحي مصطفى عليان، عثمان محمد غنيم ) .34

 ، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان. -والتطبيق

، مركز 1، طالمدخل إلى القياس في التربية البدنية والرياضة(: 4116رضوان ، محمد نصر الدين ) .33

 الكتاب للنشر، القاهرة، مصر.

للتفكير االبتكاري  تقنين اختبار تورنس(: 4110زمزمي، عبد الرحمن بن معتوق بن عبد الرحمن ) .37

ة ، أطروحالشكل )ب( على الطالب الصم و ضعاف السمع في المرحلة المتوسطة بمنطقة مكة المكرمة 

 دكتوراه، كلية التربية ، قسم علم النفس، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة، السعودية.

 الكتابة اليسرى في اليد يستخدمون الذين الطلبة لدى والتعلم التفكير أنماط(: 4112زياد بركات) .32

 .جامعة القدس المفتوحة، طولكرم ، فلسطين، والشخصية النفسية سمات ببعض ذلك وعالقة

، الطبعة األولى ، جامعة  علم النفس العصبي : األسس و طرق التقييم: ( 4111سامي عبد القوي ) .36

 ، مطبوعات جامعة اإلمارات ، القاهرة.64اإلمارات رقم 

 والتوزيع،عمان، األردن. للنشر الشروق دار،التفكير مهارات ريستد(: 4113سعادة، جودت ) .34

لثة، الطبعة الثا (: القياس النفسي )النظرية و التطبيق(، دار الفكر العربي،1002سعد عبد الرحمن ) .32

 القاهرة.

 مكتبة األنجلومصرية ، القاهرة. المخ و صعوبات التعلم،(: 4114سليمان عبد الواحد ) .30

 من عينة قياسية لدى نفسية دراسة :والتفكير التعلم أنماط:   ( 1994 )محمد حمزة محمد السليماني، .71

 العدد التربوية، البحوث مركز مجلة ،وجده المكرمة مكة مدينتي في الثانوية المرحلة وطالبات طالب

 .الدوحة قطر، جامعة السادس،

 ، دار الفكر العربي، القاهرة.البشريعلم النفس اإلحصائي و قياس العقل ( : 1040السيد، فؤاد البهي ) .71

 دار المعرفة ، اإلسكندرية ،المعرفي النفس علم في دراسات الناقد، التفكير(: 1002عزيزة ) السيد، .74

  .الجامعية

 . الرياضيات وتعلمها في منهاج التفكير مهارات تعليم(: 4111سهيل رزق دياب ) .73

، بترا طرائق البحث في العلوم االجتماعية: (4117)ترجمة ليلى الطويل  –شافا فرانكفورت ناشمياز  .77

 للنشر و التوزيع ،الطبعة األولى، دمشق.
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بة ، مكت دليل إعداد وتصميم االختبارات والمقاييس النفسية: (4112)سمير سامية  -صديق محمد أحمد .72

 جامعة المنيا.

 بالتخصص وعالقتها الجامعة لطالب والتفكير التعلم أنماط: (1024صالح أحمد مراد و آخرون ) .76

 .(12، مجلة كلية التربية،المنصورة  العدد )الدراسي

 ، دار اليازوري العلمية،البحث العلمي و استخدام مصادر المعلومات( : 1000عامر ابراهيم قنديلجي ) .74

 الطبعة األولى، عمان.

، دار الشروق أساليب البحث العلمي و التحليل اإلحصائي: (4114)عبد الحميد عبد المجيد البلداوي  .72

 للنشر و التوزيع،الطبعة األولى، عمان.

 ، دار الراتب الجامعية ، بيروت.أصول البحث السيكولوجي: (1002)عبد الرحمن العيسوي  .70

 .االسكندرية الجامعية، المعرفة، دار اإلحصاء السيكولوجي التطبيقي: (4111)عبد الرحمن العيسوي  .21

 دار ،الطبعة الثالثة، علم النفس أسسه و معالم دراسته: ( 4113عبد الستار ابراهيم و رضوي ابراهيم ) .21

 ،الرياض. العلوم للطباعة و النشر

 ،عمان. دار الفكر ،الطبعة الثالثة، مدخل إلى الصحة النفسية: (4114عبد هللا محمد قاسم ) .24

 ،الطبعة الثانية، جامعة طنطا. لوجيعلم النفس الفيزيو: (1007)عبد الوهاب محمد كامل  .23

، دار المسيــرة للنشــر 1،طعلم النفس المعرفي: النظرية والتطبيق:  (4117)العتوم، عدنان يوسف  .27

 والتوزيع، عمان.

 ، االنجلو مصرية، القاهرة.4، طالتفكير، دراسات نفسيةعثمان، سيد و أبو حطب فؤاد :  .22

،الطبعة األولى، آفاق للنشر  تدريس الصفي بالذكاوات المتعددةال: (4117)عفانة عزو و الخزندار نائلة  .26

 و التوزيع،غزة.

، 1، دار الفكر العربي، طالتربوي و النفسي التقويم و القياس( : 4111عالم، صالح الدين محمود ) .24

 القاهرة.

الالبارامترية األساليب اإلحصـــائية االستداللية البارامترية و (: 4111عالم، صالح الدين محمود ) .22

 . دار الفكر العربي، القاهرة.في تحليل بيانات البحوث النفسية و التربوية

ة، ، دار المسيرالقياس و التقويم التربوي في العملية التدريسية: (4111)عالم، صالح الدين محمود  .20

 الطبعة الرابعة، عمان.

 العلمية للرسائل البيانات تحليل في اإلحصاء استخدام مشكالت :عودة المجيد عبد عوده،أحمد .61

 . واألطروحات

 ، دار األمل، األردن. التدريسية العملية في التقويم و القياس(: 1002عودة ) المجيد عبد أحمد عوده، .61
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 الجامعية، اإلسكندرية. المعرفة دار ،العام النفس علم(: 1020محمود ) عباس عوض، .64

 الجامعية، المعرفة دار ،النظرية والتطبيقالقياس النفسي بين (: 1002محمود ) عباس عوض، .63

 اإلسكندرية.

 آفاق الجانبين، بالدماغ ذي والتعلم التدريس : (4112)الجيش  و يوسف ابراهيم عفانة عزو اسماعيل .67

  .فلسطين  – غزة ، والتوزيع للنشر

ل ، دار وائأساليب البحث العلمي في العلوم االجتماعية و اإلنسانية:  (4112)غرايبة فوزي و آخرون  .62

 الطبعة الرابعة، عمان. للنشر و التوزيع،

 مؤتة جامعة طلبة لدى المفضلة التعلم أنماط(: 4110الزغول ) الرحيم عبد طالفحه و عماد طه فؤاد .66

 .(14+11العدد ) 42، مجلة جامعة دمشق، المجلد  والتخصص بالجنس وعالقتها

،مكتبة النهضة  اإلنساني: مدخل إلى علم النفس العامأسس السلوك : ( 4117فاروق عبد الفتاح موسى ) .64

 المصرية.

 .جريرمكتبة الطبعة الثالثة،  ، اختبارات القياس النفسي :( 3411) فيليب، كارتر و كين، راسل .62

ر العربي، الفكمكتبة الطبعة األولى،  ، ختبارات النفسية تقنياتها: وإجراءاتهااال: ( 1006) فيصل، عباس .60

 .بيروت

العالقة بين أنماط التفكير )األنظمة التمثيلية : السمعي، البصري، الحسي(   (:4114) خالدقشوش،  .41

قسم علــم النفس ، أطروحــة ماجستير،  (  لدى الجــانحيـــنD-C-B-Aوبين أنماط الهيمنة الدماغية )

 .و علوم التربية و األرطونوفيا ، كلية اآلداب العلوم االجتماعية ، جامعة المسيلة

 ، جامعة المنصورة.  اإلحصاء و القياس االجتماعي( : 4114مهدي محمد ) القصاص، .41

، دار الشروق للنشر و التوزيع، سيكولوجيا التعليم الصفي: (4111)قطامي، يوسف وقطامي ،نايفة  .44

 عمان.

 ، دار الفكر للطباعة و النشر، عمان،. تعليم التفكير للمرحلة األساسية:  (4111)قطامي، نايفة  .43

 ،مكتبة النهضة المصرية ،الطبعة الثالثة، علم النفس الفسيولوجي: (1004كامل عبد الوهاب محمد ) .47

 القاهرة.

،عالم المعرفة، سلسلة ثقافية شهرية عن  المخ البشري: (1001)كرستين تمبل، ترجمة عاطف أحمد  .42

 المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب ،الكويت.

 التعلم في التقويم و القياس: (4113أحمد ) ، التقي و الرحمن ،عبد عدس و زيد هللا عبد ، الكيالني .46

 . 4، جامعة القدس المفتوحة ، ط  والتعليم
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http://www.social-، ورقة بحثية، موقع كيفية تصميم المقاييس(: 4114لطفي، محسن ) .44

team.com. 

اضطراب اإلدراك البصري لدى تالميذ العالقة بين السيطرة الدماغية و : (4111)محمد األمين،حجاج  .42

 .4، رسالة ماجستير،جامعة الجزائرمن ذوي صعوبات تعلم الرياضيات

 ،دار الشروق.1،طمقدمة في علم النفس العصبي: (4112)محمد عبد الرحمن الشقيرات  .40

 العقلية مقاييس القدرات بعض على باألداء الكرويين النصفين عالقة:  ( 1985 )على هاشم محمد، .21

 .مصر جامعة المنوفية، .منشورة غير ماجستير رسالة .الثانوية المرحلة طالب لدى

،جامعة طنطا ،المكتبة كلية التربية  ،النموذج الكلي لوظائف المخ : محمد كامل عبد الوهاب  .21

 www.gulfkids.comاإللكترونية، 

 لنيد الدماغية السيطرة لمقياس السيكومترية الخصائص(: 4114و فريال أبو عواد ) محمد نوفل .24

 الجامعات طلبة من عينة لدى الدماغية السيطرة نمط عن الكشف في وفاعليته  (HBDI)هيرمان

 .(14العدد ) 3، مجلة األردنية في العلوم التربوية، المجلد األردنية 

 الجامعات طلبة المدارس و لدىعالقة السيطرة الدماغية بالتخصص األكاديمي (: 4114محمد نوفل ) .23

 .(11العدد ) 41، مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(، المجلد  األردنية

أثر استخدام االستقصاء في تدريس مادة األحياء على تنمية أنماط : ( 1002محمد أمين عبد الرحمن ) .27

 الزقازيق.، رسالة غير منشورة ، كلية التربية التعلم و التفكير لطالب الصف األول الثانوي

 ، دار التربية الحديثة ، عمان. الدماغ و اإلدراك و الذكاء و التعلم: (1026)حمد زياد حمدان م .22

القياس :  (4111)محمود أحمد عمر،حصة عبد الرحمن فخرو،تركي السبيعي،آمنة عبد هللا تركي  .26

 ، دار المسيرة ،الطبعة األولى، عمان.  النفسي و التربوي

مقارنة ألنماط التعلم و التفكير لدى طالب كلية التربية في  دراسة: ( 1026محمود فتحي عكاشة ) .24

 ، مكتبة االنجلومصرية، القاهرة.  2، الكتاب السنوي في علم النفس ، المجلد مصر و اليمن

 ،دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية علم النفس الفسيولوجي :مجدي أحمد عبد هللا  .22

 ، اإلصدار الثاني، الرياض.ياناتدليل تصميم االستب(: 4111المهند السبيعي ) .20

 ، دار الخلدونية، الجزائر.  أدواته تصميم و النفسي القياس أساسيات  :( 4114معمرية، بشير ) .01

 . بيروت ، العربية النهضة دار ،  8ط ،المعاصر النفس علم(: 4111المليجي، حلمي ) .01

في تعزيز السيادة المخية: دراسة مساهمة البيئة التعليمية ( : 4113مزيان، محمد و الزقاي ، نادية ) .04

( ،كلية 7( ، العدد)7، المجلة العلوم التربوية النفسية ، المجلد )ميدانية ببعض الجامعات الجزائرية

 74-11التربية،جامعة البحرين، ص ص 

 ، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع.أساسيات القياس في العلوم السلوكية:  (4117)النبهان، موسى  .03
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 ، عمان، دار صفاء للنشر و التوزيع.1، ط الذكاء المتعدد:  (4111)فيق محمد إبراهيم نبيل، ر .07

 ، دار الحامد ، عمان.منظور تطبيقي –أساليب البحث العلمي : (4112)النجار فايز جمعة صالح  .02

أنماط التعلم و مناحي التدريس المقابلة لها على مستوى  أثر:  (2411) وليد حسين أحمد، نوافلة .06

معة ، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جا التحصيل اآلني و المؤجل في الكيمياء على طلبة الصف التاسع

 .اليرموك، إربد

 

 لدى والتشاؤم التفاؤل بسيكولوجية وعالقتها السائدة التفكير أنماط (:4112)نوال خالد حسن نصر هللا  .04

ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح ، رسالة جنين محافظة في العامة الثانوية مرحلة طلبة

 الوطنية نابلس، فلسطين.

األبعاد األساسية للشخصية و أنماط التعلم و التفكير لدى عينة من : (1002)يوسف عبد الفتاح محمد  .02

 ، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 32، العدد 0، مجلة علم النفس، السنة الجنسين بدولة اإلمارات

 .  23-42ص ص : 
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مراسلة مديرية التربية لوالية مستغانم إلى مدراء الثانويات لتسهيل مهمة إجراء (: 11الملحق رقم )

 الميدانيةالدراسة 
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 فقرة ) قبل الدراسة االستطالعية( 62(: الصورة األولى للمقياس بـ14الملحق رقم )
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 فقرة  ) الذي تم توزيعه في الدراسة األساسية بعد التعديالت( 62الصورة الثانية للمقياس  بـ(: 13الملحق رقم )
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 فقرة ) بعد حذف الفقرات التي استبعدت في التحليل العاملي( 67للمقياس بـ الصورة النهائية (: 17الملحق رقم )
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 المقياس الذي أعده  صالح صالح معمار الذي استعمل كمحك(: 12الملحق رقم )
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 SPSS  مخرجات برنامج(:06الملحق رقم )
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 االتساق الداخلي
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 ( :Aالصدق التمييزي للفقرات بالنمط )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( :Bالصدق التمييزي للفقرات بالنمط )
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 ( :C) الصدق التمييزي للفقرات بالنمط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( :Dالصدق التمييزي للفقرات بالنمط )
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 : للمقياس من خالل درجات األنماط األربعةالصدق التمييزي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المراجع

441 

 

 : المرتبط بمحكالصدق 
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 الثبات بطريقة إعادة االختبار:
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  :ألفا لكرومباخالثبات بطريقة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التجزئة النصفيةالثبات بطريقة 
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  :التحليل العاملي للمقياس ككل )التساؤل السابع(
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  :متغير الجنس )التساؤل التاسع(نتائج اختبار )ت( حسب 
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  :نتائج اختبار )ت( حسب متغير التخصص الدراسي )التساؤل العاشر(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


