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 مستخلص الدراسة

جامعة  طالبلدى للسيادة الدماغية   Herrmannأنماط التفكير وفقا لنموذجمعرفة هدفت الدراسة إلى 
تطبيق مقياس  الدراسة تمولتحقيق أهداف النوع والتخصص الدراسى.متغيرى في ضوء  الوادى الجديد

من مكونة  ةعينعلى (3102فاهم حسن ، حيدر طارق  ) لHermannالسيادة الدماغية وفًقا لنموذج 
طب  -علوم-)تربية بعدة كليات بجامعة الوادي الجديدمن طالب الفرقة الثالثة ( طالب وطالبة 211)

طالب جامعة  أن منها النتائج توصلت  الدراسة إلى مجموعة من وقد  .آداب (-زراعة -بيطرى
، للسيادة الدماغيةHermannمن أنماط التفكير وفًقا لنموذج   اأربعة عشر نمطالوادي الجديد يتبنون 

( حيث Cهو النمط ) الجديد بالواديطالب الجامعة  لدىأكثر أنماط السيادة الدماغية شيوًعا وكانت 
( Bاحتل المرتبة الثانية النمط  )و ( %22.33النمط المرتبة األولى بنسبة مئوية قدرها )احتل هذا 

 ودوج .الجديد الواديجامعة  وطالبات طالب( من إجمالي عينة البحث من %20بنسبة مئوية قدرها )
لدى طالب  Hermannأنماط التفكيروفًقا لنموذج فى وفقا لمتغير النوع فروق ذات داللة احصائية 

 جاءت بينما ( ،A) الدماغية ا  لنمط السيادةالذكور أكثر استحدمً الطالب  جاءحيث  ، لجامعةا
عدم وجود فرق دال إحصائًيا بين و  ،( C) الدماغية الطالبات اإلناث أكثر استخداًما لنمط السيادة

متوسطي درجات ذوي التخصص العلمي وذوي التخصص األدبي من طالب وطالبات عينة البحث 
 (.A( ،)B( ،)C( ،)Dجامعة الوادي الجديد في درجة استخدام أنماط  التفكير األربعة )من 

طالب   -السيادة الدماغية  -( Herrmannنموذج ) –أنماط التفكير : لكلمات المفتاحيةا
 التخصص الدراسي  -النوع االجتماعي -جامعة الوادى الجديد

  مقدمة  

،  أسرار الدماغ البشريعن كشف بال األخيرة خالل السنوات ةالبحوث والدراسات العلمي اهتمت
 لمعرفة باستخدام تقنيات وتجهيزات خاصة كالتصوير االشعاعي أو الرنين المغناطيسي  وذلك 

أهم الوظائف المعرفية التي تؤديها كل منطقة من المناطق المكونة له معرفة النواحي التشريحية للمخ و 
وأسباب التعّلم التعليم و استخدامه في عملية و أثناء التفكير الدماغ  كيف يعمل ،مما يفيد فى  معرفة 

  بشكل فى العملية التعليمية والحياة عامةالسلوك والظواهر النفسية 

من ضمن هذه االكتشافات المذهلة ألبحاث الدماغ  ، فقد حظي  ةويعد مفهوم السيادة الدماغي 
مام في محاولة لفهم أسلوب تفكير اإلنسان الذى يستند عليه الفرد فى  معالجته بالبحث واالهت

 للمعلومات وحل المشكالت. 

الذي استند في نظريته على و السيادة الدماغية بدراسة ( Ned Hermann)العالم  ولقد اهتم 
أن كال  0631عام  Sperry( ،"إذ اكتشف (Sperry &MacLean اكتشافي عالمي األعصاب 



نصفى الدماغ )األيسر واأليمن (متماثالن  تقريبا بالشكل وفى الوظائف الحيوية أما من ناحية 
أن دماغ     MacLeanالوظائف النفسية والتفكير فهما مختلفان عن بعضهما . كما أوضح العالم  

دماغ الكلى على فى نظريته الHermannاإلنسان يتكون من ثالثة أدمغة بعضها فوق بعض اعتمد 
  ( مع استبعاد دماغ الزواحف  ،  وعمل أنموذج الدماغ(Sperry & MacLean دمج  اكتشافي

وفيه يحدد السيادة الدماغية أو نمط تفكير الفرد بأنه أكثر نمط  A,B,C,D)الكلى بتقسيماته األربعة)
ت." ) فاهم حسين ، حيدر سائد من األنماط األربعة عن بقية األنماط األخرى أثناء معالجة للمعلوما

وبهذا فإن نظرية هيرمان قدمت مفهوما جديد لفهم وظائف الدماغ،  ( .002-003، 3102طارق ،
 يوتعد أفضل النظريات وأكثرها مرونة، فهى توضح أن كل ربع من األرباع له صفاته المختلفة والت

العقلية التنفيذية التنظيمية،  B) (منطقةو هي العقلية التحليلية المنطقية،  A))فمنطقة تميزه عن اآلخر 
يمكن بهذا و هي العقلية اإلبداعية الحرة.  ) D ( منطقةو هي العقلية اإلنسانية العاطفية،  C) (ومنطقة
 Herrmann Brain Dominance لبروفيلوفًقا  كل فردالبروفيل الخاص بتحديد 

Instrument (HBDI)التفكير  كل فرد في لهفضياألسلوب الذي  ، وبالتالي يمكن التعرف على
كما تساعد على تفسير لماذا يسلك الشخص هذا السلوك، بل . والتعلم والتواصل واتخاذ القرارات

، يا وجاذبية بالنسبة لطالب الجامعتوضيح لماذا تكون بعض المواد الدراسية أو الهوايات أكثر تشويقً 
برى الشركات العالمية والجامعات ؛ ولهذا تستخدمه كولماذا هذه الوظائف مناسبة أكثر من غيرها

 المختلفة .

ومع تسارع خطى التطور التكنولوجي وتعقيدات الحياة أصبح على الجامعة إعداد مواطن 
محتوى العملية التربوية من خالل تقديم  رمتميز قادر على مواجهة هذه التحديدات ومواكبة هذا التطو 

سيادته الدماغية  فى اكتساب ومعالجة المعلومات وطريقة وفقا لنمط وأهدافها ووسائلها واستراتيجياتها 
 واالهتمام بالجانب العقلي و االنفعالي للطالب وفقا أيضا لنمط سيادته الدماغية   .التفكير

كما أن معرفة نمط تفكير الطالب يساعد على وضع مناهج مناسبة وطرق تدريس مناسبة 
ته فى الجامعة فهم أسباب تصرفه بشكل معين بما لطرق تفكيرهم، كما تساعد الطالب وذويه واساتذ

إثراء اإلنتاجية من خالل ،الفهم األعمق للذات ولآلخرين.إثراء التواصل فهم  يتناسب مع طريقة تفكيره.
  .العمل الجماعية

للسيادة الدماغية ،مما دفع Hermannونظرا لهذه األهمية لمعرفة أنماط التفكير وفقا لنموذج 
(للسيادة   Herrmannأنماط التفكير وفقا لنموذج هيرمان) عرفة مهذه الدراسة و الباحثة الجراء 

النوع هل تختلف أنماط السيادة الدماغية باختالف  طالب جامعة الوادى الجديد.لدى الدماغية 
هناك فروق بين الذكور واالناث فى التشريحية للمخ أن  دراساتوقد أشارات ال،؟والتخصص الدراسى

هناك  ،Sexual Dimorphisالفروق الدماغية بين الجنسين)الثنائية التركيبة الجنوسية(:ريح المخ تش



 )كدراسة   السيادة الدماغية  أنه هناك تباين بين الذكور واإلناث فى النمط السائد توصلت إلىدراسات 
 ؛3103،إيالف هارون ؛3102 ،إحسان خضير ؛3101،العمري  ليع و نوافله وليد رواشدة، ابراهيم

في ال يوجد فرق بين الذكور واإلناث أنه أن  توصلت إلىدراسات  كهنا . (3103مصطفى قسيم، 
 & Bawaneh, Abdullah, Saleh)كما في دراسة Hermannأنماط السيادة الدماغية وفًقا لنظرية 

Yin ,2011 كما  أن هناك .(3102، العجيلي الحق وصباح عبد زهرية؛  3102 ،آالء زياد ؛
 تختلف باختالف التخصص الدراسىالدماغية سيادة لل االتفكير وفقً نماط أإلى أن  توصلتدراسات 
توصلت إلى هناك دراسات ،كما أن  )3102 ،يحيي محمدمحمد عاشور و  ؛ le Roux,2011كدراسة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى السيادة الدماغية تعزي لمتغير التخصص كما في أنه 
 .(3102 ،يحيى محمد ؛3102،زهرية عبد الحق، صباح العجيلي  )دراسة

فيما  بين الدراسات تباينهذا النظرا ألهمية أساليب التفكير القائم على السيادة الدماغية ، و 
تساؤل رئيسى ماأنماط يخص النوع والتخصص الدراسى ،الجراء هذه الدراسة ومحاولة اإلجابة على 

في ضوء  طالب جامعة الوادى الجديدلدى للسيادة الدماغية   Herrmannالتفكير وفقا لنموذج 
 متغيرى النوع والتخصص الدراسى؟

 ويتفرع منه األسئلة التالية:
 بالواديطالب الجامعة باختالف النوع )ذكور و إناث( لدى لسيادة الدماغية هل تختلف أنماط ا -0

 ؟الجديد

طالب الجامعة باختالف التخصص )علمي، أدبي( لدى لسيادة الدماغية هل تختلف أنماط ا -3
 ؟الجديد بالوادي

 أهداف الدراسة
لسيادة الدماغية ذوى أنماط االجديد  بالوادييتبناها طالب الجامعة  التيالتفكير  أنماط معرفة .0

طالب الجامعة  لدىوأكثر هذه األنماط شيوًعا  للسيادة الدماغية،Hermannالمختلفة وفقا لنموذج 
 .الجديد بالوادي

 بالوادييتبناها طالب الجامعة  التيالتفكير  أنماط فى ناثاإلذكور و بين ال وجود فروقمعرفة  .3
 للسيادة الدماغية.Hermannوفقا لنموذج  الجديد

 التيالتفكير  أنماط بين ذوى التخصص الدراسى المختلف )علمى وأدبى ( فى معرفة وجود فروق .2
 للسيادة الدماغية.Hermannوفقا لنموذج  الجديد بالوادييتبناها طالب الجامعة 

 
 
 



 أهمية الدراسة
العالمية الحديثة التي تتنادى بضرورة أن يتم التعليم وفقا ألنماط  لألبحاث واالتجاهاتاستجابة  -0

 للسيادة الدماغية لكل طالب. المعلومات وفًقاالتفكير ومعالجة 

يؤدى إلى رفع Hermannربع من أرباع السيادة الدماغية ل فهم خصائص أنماط التفكير لكل -3
مستوى فاعلية التفاهم والتخاطب بشكل ايجابي بين الطالب وبعضهم وبين أعضاء هيئة التدريس عن 

 طريق فهم اآلخرين وطريقة تفكيرهم .

 .همن خالل معرفة نمط تفكير مساعدة الطالب على استخدام القدرات العقلية بأفضل ما يمكن   -2

 هممما يدعو Hermannتعريف أعضاء التدريس بأنماط التفكير وفقا لنموذج السيادة الدماغية ل -4
 تتناسب مع كل نمط. واختبارات لتصميم تقويمات 

لطالب جامعة الوادي الجديد يساعد  ةالدماغية  وفقا للسيادHermannدراسة ألنماط التفكير ل -2
الطالب الجدد ولجان االختبارات الشخصية في تحديد القسم في الكلية  الذي يتوافق مع نمط سيادته 

 الدماغية .

 : حدود الدراسة

للسيادة   Herrmannأنماط التفكير وفقا لنموذجلحدود الموضوعية :تقتصر الدراسة على دراسة ا
 متغيرى النوع والتخصص الدراسى.في ضوء  جامعة الوادى الجديدلدى طلبة الدماغية 

( طالب وطالبة من طالب الفرقة الثالثة من عدة 211تتكون عينة الدراسة من )الحدود البشرية : 
من  012العلوم(، منهم  -داب اآل -الزراعة  -تربية –)طب بيطري  هىكليات بجامعة الوادي الجديد 

 أدبي(.  080علمي،  006من عدة تخصصات علمية وأدبية ). من اإلناث 062، الذكور

بمدينة  آداب( -طب بيطرى-زراعة -علوم-الجديد كليات  )تربية الوادى جامعة الحدود المكانية :
 الخارجة.

 م،3131-3106 الدراسيلعام الفصل الدراسى الثانى ل:  الزمنيةالحدود 

 مصطلحات الدراسة 

طارق عرفها فاهم حسين وحيدر  :سيادة الدماغيةلل ((Hermannلنموذج  وفًقا  أنماط التفكير
( A ،B ،C ،Dأحد األنماط األربعة ) ى( بأنه ميل الفرد إلى االعتماد بشكل متسق عل022، 3102)



في أثناء قيام الفرد بمعالجة  ىبقية األنماط األخر  ىا عللنصفي الدماغ، بحيث يكون هذا النمط سائدً 
 ت. المعلومات وحل المشكال

مجموع يحصل عليه الطالب الجامعي في نمط مقارنة باألنماط  يقاس في البحث الحالي بأعلى
 . ىاألخر 

 .النوع: يقصد به الطالب الذكور والطالبات اإلناث

التخصص الدراسى :التخصص الجامعى يقصد بيه الكليات او األقسام العلمية و الكليات واألقسام 
 يلتحق بيها الطالب بعد المرحلة الثانوية .األدبية فى الجامعة التىي 

 اإلطار النظرى والدراسات السابقة 

الفكرية االستجابات يعتبر الدماغ من أهم األعضاء فى الجهاز العصبي ،فهو المسئول عن 
سلوك أو ال يحدث في موقف معين، اإلنسانواالنفعالية والوجدانية والسلوكية  والحركية التي يقوم بها 

ي الدماغ بأبحاث ودراسات كثيرة من طرف ظهو نتيجة لتشابكات بين خاليا المخ ،ولقد حرد فعل 
 .،وينقسم المخ إلى نصفى نصف أيمن ونصف أيسر علوم متعددة

 التطور التاريخي لمفهوم السيادة الدماغية: 

مفهوم السيادة  ( أن3102؛ فاهم حسين، حيدر طارق، 3102ذكر كل من )مصطفى قسيم ،
بفكرته عن الجانب القائد من  Jon Jackson( إلى عالم األعصاب Brain Dominance) الدماغية
في القشرة المخية  &Thurston  Foyle ( ، ودقق العالمانThe Leading Hemisphereالدماغ )

عمل الخاليا العصبية واستطاعا كشف النظام الذي تقوم عليه المراكز البصرية وخالياها وقدرتها و 
 Ned Hermann(Nedبدأ العالم الفيزيائي  0634ى التعبير عن المرئيات، وفي عام الخارقة عل

Hermann بدراسة لتطوير نظرية جديدة عن آلية التفكير في الدماغ أثناء عمله مديرا لقسم التطوير )
، وقام بوضع نظريته الجديدة وأطلق ًماً اع02بعد مرور  وواإلبداع في شركة جنرال إلكتريك األمريكية، 

 Hermann Theory Brain Dominanceللسيادة الدماغية ) Hermannعليها نظرية 

، بعد أن استبعد  sparry& MacLeanفي نظريته على دمج اكتشافي Hermannواعتمد  
قوم بها وهو دماغ الزواحف، ألن المهام التي ي MacLeanالقسم األول من األدمغة الثالث لنموذج 

هذا الدماغ ال يمكن التعامل معها وال تطويرها وال التأثير عليها وهي الحاجات البيولوجية األساسية 
هما: دماغ  MacLeanعلى قسمين فقط من نموذج Hermannلصيرورة الحياة، وبذلك أبقى 



ي اإلنساني (، والدماغ العقلLimbic systemالثدييات أو ما يعرف بالجهاز الحافي أو جهاز اإلرب )
 (.Cerebral cortexوهو ما يعرف بالقشرة أو لحاء الدماغ )

مع النصف األيسر واأليمن  MacLeanبدمج هذين القسمين من نظرية Hermann وقام 
في نموذج رباعي دائري رمزي يمثل الدماغ فأصبح لديه عملية دمج النظريتين أربع  sparryلنظرية 

 ( في الجانب األيمن من الدماغ.C, Dفي الجانب األيسر و)( A, Bمناطق للدماغ البشرية هي )

وأكد أن كل ربع من األنماط األربعة للدماغ يتميز بسمات وخصائص تميزه عن األنماط 
األخرى، وأن كل نمط يختص بطريقة معينة لعمل الدماغ، وهذه األنماط تعم لسويًا لتشكل الدماغ 

 Brainدة أو أكثر يكون فيها نمط السيادة الدماغية )(، وأن هناك منطقة واحWhole Brainالكلي )

Dominanceهو الغالب فيها ). 

 : Hermannأنماط التفكير عند 

ومن خالل السمات التي فصلها هرمان عن كل منطقة من مناطق الدماغ األربع يمكن أن نستنتج 
 محاور لتلك المناطق. 

 –حقائق وأرقام  –: تحليل )الدماغ من العلوي األيسرالجزء ( هي العقلية التحليلية المنطقية  A فمنطقة
 -رياضيات  –فاحص  –ممحص  –جدوى  –مرّكز  -ملموس مادي محسوسات  –معلومات 
 مالي. -تكنولوجي  –منطقي –عقالني

 –تخطيط  –جاهز للعمل  الدماغ(: من السفلي األيسر العقلية التنفيذية التنظيمية )الجزء B فمنطقة
إدارة  –روتيني  -تعاقبي  –منهجية  –ترتيب  –محافظة صيانة  -تفاصيل  –ات إجراء –تنفيذي 
 يوثق به  –فعال  -منظم للوقت ولغيره  –مرتب  –الوقت 

 –مهارات  –اجتماعي جدا  الدماغ: من السفلي األيمن الجزء هي العقلية اإلنسانية العاطفية C ومنطقة
يهتم  –عناية باآلخرين  –متعاطف  –آلخرين تواصلي مع ا –إنساني  –عاطفي  –حساس  -مشاعر

 غريزي. –بالناس )يعتمد على البديهة في اإلحساس وهي قوية عنده( 

تفكير  -تفكير استراتيجي  : الدماغ من العلوي وهي العقلية اإلبداعية الحرة. الجزء األيمن D منطقة
على الصور الذهنية في الهواء يحافظ  –تقريبي  –أفكار مجردة  –رؤية واسعة )سعة األفق(  –جانبي 

يعتمد على بديهة  -انحراف مفاجئ ) خارج الموضوع(  –مخترع  –مغامر  –يجرب  –اكتشاف  –
 أبو فلاير و نوفل ؛ محمد  234:  232 ،3101أخرون،رواشدة و  .  )إبراهيم  )مرح –فكرية. مبدع 

  )031، 3102؛ فاهم حسين ، 044:042، 3113عواد ،



إلى أنه بإمكان الطلبة أن يتعلموا بحسب نمط السيادة الدماغية Hermannوتشير نظرية 
 الغالب على كل واحد منهم، وتكون أنماط التعلم واستجابة الطلبة بحسب اتجاه التفكير لديهم.

وتختلف الصفات والخصائص الموجودة في كل نمط من أنماط السيادة الدماغية األربع من 
على أحد األشخاص أنه منطقي تحليلي فليس بالضرورة أن تكون شخص إلى آخر، فحتى لو غلب 

 كل صفات ذلك النمط فيه، فقد يوجد أحدها وينعدم اآلخر.

إلى أنه يمكن تغيير نمط السيادة الدماغية لكل شخص إذا كانت هناك Hermannوأشار "
التغير، أو حاجة ماسة إليه، لكن بشرط أن تتضمن العوامل المساهمة في التغير رغبة الشخص ب

حدوث تغير جوهري في ظروف الحياة، أو وجود وقائع عاطفية جوهرية، فإذا أراد الشخص التغير البد 
 .(383، 3114سعيد عبد الغني، ) له أن يقوم بممارسة األعمال اليومية الخاصة بكل نمط

 ما الذي تقيسه األداة وما الذي ال تقيسه؟

 يحظى كل األفراد بأربعة أنماط للتفكير 
  تشكل نتائج مسح أداةHBDI .مؤشرا على درجة تفضيالتك لكل من األرباع األربعة 
 .يوفر البروفيل "صورة" لتوزيع تفضيالتك الفكرية في هذه الفترة من حياتك 

  إن أداةHBDI  ليست اختبارا وال توجد بها إجابات خاطئة وأخرى صحيحة أو
وبناء  Competencyبروفيالت جيدة وأخرى سيئة فهي ال تقيس الذكاء، أو المهارة أو الكفاءة 

للسيادة الدماغية تعد من أفضل النظريات وأكثرها مرونة في Hermannعلى ذلك فإن نظرية 
 تفسير طريقة تفكير اإلنسان وسلوكه.

فة نمط السيادة الدماغية، وطريقة التفكير، وأنماط معالجة المعلومات، في حين أنه ال معر 
ببناء مقياسه على وفق مبدأ تنظيمي مستندًا Hermannيقيس الشخصية، والمزاج، والذكاء، وقام نيد 

ار بذلك على نتائج أبحاث الدماغ، ثم حول مقياسه إلى نموذج دائري رمزي مقسم إلى أربع أجزاء، وص
عمله هذا أساسًا للنموذج الذي يتم فيه تحديد شكل الصفات الغالبة للدماغ على أساسه. )فاهم حسن 

عبارة تقيس  031مقياسا مكونا من Hermannوقد أعد (042، 3102الطريخي، حيدر طارق، 
 السيادة الدماغية للفرد

 Hermannأهمية مقياس 

وليس اختبارًا إذ ال توجد إجابة صحيحة للسيادة الدماغية مقياسًا Hermannيعد مقياس 
وأخرى خاطئة، ويعنى إن لكل شخص نمطه السائد في التفكير، ويتم تحديد نمط السيادة الدماغية لدى 
الشخص المفحوص بعد إجابته على جميع فقرات المقياس وتوجد للمقياس عدة تطبيقات في )التعليم، 



تيجي، فهم الذات، التدريب، البيع والشراء، الشؤون اإلبداع، اإلشراف، التوظيف، التخطيط االسترا
 االجتماعية واألسرية، تطوير المؤسسات، عمل الفريق، إدارة التغيير(.

وظائف الدماغ ،وتعد أفضل النظريات  مقدمت مفهوما جديد لفهHermannوبهذا فان نظرية 
 .والجامعات المختلفة. تستعمله كبريات الشركات العالميةوأكثرها مرونة،

 أهمية معرفة أنماط التعلم والتفكير:

بد من التعرف على أنماط التعلم والتفكير واختالفاتها لدى المتعلمين، يعد على غاية من ال
األهمية لكل من مخططي المناهج والمعلمين والمتعلمين أنفسهم، غذ يسهم ذلك على إعادة بناء 

والخبرات وأساليب التدريس والوسائل والتنويع  وتصميم المناهج والمقررات الدراسية، واختيار المحتوى
فيها وذلك ألن المناهج والمقررات الدراسية الشائعة في المدارس الثانوية والجماعات، تركز على تنمية 
قدرات عقلية محددة تعود بالنفع على بعض المتعلمين في الوقت الذي يحرم فيه أفراد أخرون من هذه 

من المعلمين واألساتذة الجامعيين ال يدركون التباين في أنماط التعلم،  المنفعة، فضاًل عن أن العديد
الطلبة ما داموا يقعون في الفئة العمرية نفسها، فهم بالضرورة يمتلكون قدرات متماثلة تمكنهم من 
اكتساب المعلومات والمعارف التي تقدم لهم.لكن يجب معرفة نمط التعلم والتفكير لتقديم ما يناسبه 

لتفكير والتعلم يرجع إلى سيادة الدماغية أي نصف من نصفي الدماغ وأي جزء من النصفين ونمط ا
 (308، 3102الذي يعمل على المعالجة األولى للبيانات.)ضياء قاسم وربيع حازم ، 

حيدر  ،أنماط التعلم لدى الطلبة بحسب اتجاه نمط السيادة الدماغية ليهم كما اشار ) فاهم حسين
 (: 3108؛ )صالح صالح ، (033، 3102الطريحى ، 

 
 Sexual Dimorphismالفروق الدماغية بين الجنسين)الثنائية التركيبة الجنوسية(:



ذا كان معدل نضج المخ الذكوري أسرع (إلى أنه  3100عمرو شريف، نبيل كامل، أشار )   وا 
السن بمعدل أسرع من معدل نضج المخ األنثوي، فإن مخ الذكر األكبر جمًا يضمر مع التقدم في 

 ثالث مرات من مخ األنثى.

 الفروق الدماغية بين الجنسين:

 )ج( التمايز الجنوسي في تموضع الوظائف في القشرة المخية:

ثبت أن المراكز المسئولة عن الوظائف المختلفة في مخ الرجل تكون شديدة التموضع، أي أن 
ه، فمراكز التفكير المنطقي مثال ال يتم لكل وظيفة مخية مركزا محددا ال يتم التشويش على أدائ

 التشويش عليها من مراكز المخ االنفعالي بنفس القدر الذي يحدث في مخ المرأة.

كما يوجد في مخ المرأة اتصال أغزر مما عند الرجال بين نصفي المخ الكروين وذلك عن 
 طريق الجسم الجاسيء الذي يعمل بكفاءة أعلى في النساء.

اغية: عندما يقوم رجل بقراءة خريطة، مثاًل، يكون تدفق الدم أعزر )مما يعني القدرات الفر  -2
نشاطًا أكبر( في النصف األيمن من المخ، بينما يكون النشاط متوزعا بالتساوي بين النصفين في 

النساء.إن هذا التموضع المحدد للوظائف الفراغية في المنصة األيمن من المخ الذكوري جعله أكثر 
 العديد من المهارات مثل قراءة الخرائط وحفظ الطرق وكذلك أكثر مهارة في الهندسة الفراغية. كفاءة في

المشاعر واالنفعاالت: تتموضع مراكز الشعور في المخ الذكوري في النصف الكروي  -4
 األيمن، بينما تكون موزعة بين كال النصفين في اإلناث.

ا شعره بالكلمات إلى إدراكه لألمور الشعورية ويرجع قصور الرجل )النسبي( عن التعبير عن م
بنصف مخه األيمن في الوقت الذي تقع قدراته التعبيرية اللغوية في النصف األيسر. أما في النساء 

فإن المراكز الشعورية وكذلك مراكز القدرات اللغوية تكون موزعة في كال نصفي المخ، مما يفسر تميز 
 وي الفوري الجارف.النساء بالقدرة على التعبير اللغ

 )ه( التمايز الجنوسي في آلية التفكير:

تذكر أن القشرة المخية تتكون من الخاليا العصبية التي تشكل المادة الرمادية المحيطة 
يعمل العمليات  Axonبالنصفين الكروين، ويخرج من جسم كل خلية عصبية محور عصبي واحد 

)على هيئة إشارات كهربائية( من هذه الخلية إلى الخاليا األخرى، كما يخرج من جسم كل خلية 
، التي تستقبل اإلشارات الكهربائية )التعليمات( Denderitesعصبية العديد من المفردات الشجيرية 

 Information –مات من الخاليا المحيطة، والخاليا العصبية هي المسئولة عن )معالجة المعلو 



processing بينما تشكل المحاور العصبية الشبكات العصبية التي توصل بين الخاليا وتمثل ما ،)
يسمى بالمادة البيضاء.)أن حجم المادة الرمادية )الخاليا العصبية( المسئولة عن معالجة المعلومات 

ف ونصف الضعف!!، بينما تكون أثناء عملية التفكير تكون في الرجال أكثر من النساء بستة أضعا
المادة البيضاء )المحاور العصبية( المستخدمة في تبادل المعلومات أثناء التفكير أغزر بعشرة أضعاف 

عنها في الرجال.فسر الباحثون تفوق الرجال في المهام العقلية التي تتطلب معالجة موضعية 
م بالنشاطات العقلية التي تحتاج للتواصل بين للمعلومات )كالرياضيات(، مقارنة بكفاءة النساء في القيا

 مراكز مخية متعددة )كاللنة(.

 العالقة بين السيادة الدماغية والنوع
وضح من خالل شرح الفروق الدماغية بين الذكور واالناث )التمايز الجنوسى (الذى سبق 

المخ ولكن هل هذا اإلشارة اليه فى هذا الفصل وضح ان هناك فروق بين الذكور واالناث فى تشريح 
الدماغية .هناك دراسات أشارت أنه هناك تباين بين الذكور واإلناث  االختالف  له تاثير على السيادة

 فى النمط السائد 
 كما (:Aالنمط )أن أكثر األنماط المسيطرة لدى الذكورهو إلى دراسات أشارت  كهنا-

من أفراد العينة من  %83النتائج إلى أن . وقد أشارت (.3101) آخرون رواشده و دراسة ابراهيمفي 
ذوي نمط تعلم منفرد سائد،وقد تبين أن نسبة النمط التعلمي المنفرد تختلف باختالف النوع، حيث كانت 

  .Dو C ، بينما كانت النسبة األعلى للطالبات في نمطي التعلمA األعلى للطالب في نمط التعلم

كشفت نتائج الدراسة  (0432 ،المة عقيلس وأحمد محمد ؛3102،إحسان خضير )دراسة و 
أن أساليب التعلم والتفكير األكثر سيادة لدى أفراد عينة الدراسة هو أسلوب التعلم والتفكير األيسر 

( Q-B(، تاله أسلوب التعلم والتفكير األيسر السفلي )%26.1( بنسبة مئوية قدرها )Q-Aالعلوي )
 دااًل لصالح الذكور.  Q-Bو Q-Aن (، كما جاء كل م%23.3بنسبة مئوية قدرها )

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للتفاعل أظهرت النتائج (3103دراسة إيالف هارون )و 
لصالح اإلناث في و ( B) و( Aبين نمط السيطرة الدماغية والنوع، لصالح الذكور في النمطين )

 نمط في داللة ذات فروق وجود إلى أشارت (3103 )دراسة مصطفى قسيم  ،( C( و)Dالنمطين )

 ( داال لصالح الذكور Q-Bالذكور.النمط ) لصالح العلوي واأليسر لصالح اإلناث، السفلي األيمن التفكير
.النمط األيمن العلوي 3103( دراسة إيالف هارون رشيد، 0432سالمة عقيل ،  ودراسة احمد محمد  
(Q-D( كما في دراسة خالد سلمان السلوط )اإلناث 3103.)( والنمط السائد:النمطC (في دراسة )

( دراسة خالد سليمان السلوط 3103، دراسة )خالد سليمان السلوط، 3101رواشدة ،أخرون، (



(بعنوان أنماط التعليم المستندة إلى نظرية الدماغ الكلي ودافعية اإلنجاز وعالقتهما بالتفكير 3103)
ه، جامعة اليرموك هدفت هذه الدراسة إلى الكشف اإلبداعي لدى طلبة المدارس المهنية. أطروحة دكتورا

عن العالقة بين أنماط التعليم المستندة إلى نظرية الدماغ الكلي ودافعية اإلنجاز من جهة والتفكير 
اإلبداعي من جهة أخرى، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي صورة 

( طالبًا 383تعلم، واختبار دافعية اإلنجاز.تكونت عينة الدراسة من )األلفاظ )أ( واختبار أنماط ال
وطالبة من طلبة المدارس المهنية التابعة لمديرية التربية والتعليم في عجلون العام الدراسي 

تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة.كما أشارت النتائج إلى أن نمط النظم األكثر  3103/3102
( حيث كان هذا النمط هو األكثر Q-Dاد عينة الدراسة هو نمط التعلم األيمن العلوي )شيوعًا لدى أفر 

شيوعًا لدى الذكور، في حين أن نمط التعلم األكثر شيوعًا لدى اإلناث هو نمط التعلم األيمن السفلي 
(Q-Cكما أشارت النتائج أن نمط التعلم األكثر شيوعًا لدى طلبة الصف األول الثانوي من ن ،) مط

( في حين أن نمط التعلم األكثر شيوعًا لدى طلبة الصف الثاني الثانوي Q-Aالتعلم األيسر العلوي )
 (.Q-Dهو نمط التعلم األيمن العلوي )

 3103، دمصطفى قسيم محم؛3103إيالف هارون ،  ؛3102، كما في دراسة )إحسان خضير ، 
خرون، وآرواشدة )(  في دراسة D)النمط (،3102إحسان خضير ، )( كما في دراسة B(.النمط )
.ال يوجد فرق بين الذكور واإلناث في النمط: كما أشارت (3103، إيالف هارون  ؛3101
 Ali Khalid Ali Bawaneh , Abdul Ghani Kanesan Abdullah,  Salmizaدراسة)دراسة

Saleh, Khoo Yin Yin(2012)الحق وصباح عبد زهرية ؛ 3102،آالء زياد ؛ 

 (3102يحيى محمد ، ؛3102،العجيلي

 العالقة بين السيادة الدماغية والتخصص:

يتحكم في اختيار تخصص دراسي معين بالنسبة للفرد عامالن هما: أحدهما وجداني، في 
الميول واالتجاهات وثانيهما معرفي، ويتمثل في القدرات العقلية التي ينبغي توفرها لدى الفرد، حتى 

 يمكن له النجاح في التخصص 

". توافق نوع التخصص الدراسي الذي اختاره الفرد مع نصف المخ الذي يسيطر على نشاطه 
المعرفي أثناء تعلمه وتفكيره، أن يؤدي ذلك إلى االنسجام المعرفي لدى المتعلم بين نشاطه المعرفي 
ية والمعلومات التي يقدمها التخصص الدراسي الذي التحق به، كمدخل بيئي للمعلومات. )بشير معمر 

 (.342، 3116ب، 

 Ingrid leن السيادة تختلف باختالف التخصص  في دراسة أ إلى  شارتأهناك دراسات 

Roux (2011)  دارة االستثمار فضلوا )أشارت النتائج إلى أن -Q- A),( Qطالب قسم المحاسبة وا 



Bلنتائج أن أشارت ا (3102. في دراسة زهرية عبد الحق، صباح العجيلي ).( عند معالجة المعلومات
نه أ رتشااهناك دراسات كما أن (. و A, Dوطالب تخصصات العلمية أكثر استخداما لربعي الدماغ )

زهرية  ؛3102 ،يحيى محمد )اليوجد فروق فى انماط السيادة تعزى للتخصص فى الجامعةكما دراسة 
  (.3102،عبد الحق، صباح العجيلي 

بين الدراسات دعا الباحثة لدراسة التخصص )علمي ، أدبي ( لدى  طالب الجامعة  تباينوهذا ال
فمعرفة نمط السيادة الدماغية  يساعد الطالب .بالوادي الجديد ذوى أنماط السيادة الدماغية  المختلفة

عند اختيار التخصص بما يناسب ، ومساعدة الكليات عند توزيع الطالب على االقسام أن يضعوا فى 
 عتبار انماط التفكير وفقا للسيادة الدماغية  .اال

كانت نظرية التعلم القائم على المخ تفترض أن التالميذ ال يتعلمون بنفس الطريقة نظرا 
الختالف أدمغتهم، فال يجب تعليمهم بنفس األسلوب، وعليه يجب على المعلم معرفة "بروفيل" الذكاء 

على التعلم المالئم وفق ما تسمح به قدراته وخبراتهم ويصبح  لكل تلميذ، وبهذه المعرفة سيساعد تالميذه
 (.360، 3114ميسرا للتعلم وفق أنماط ذكاءاتهم وطبيعة أدمغتهم )عقولهم(. )سعيد عبد الغني ، 

 إجراءات الدراسة 
الذي ال يقف عند حدود وصف الظاهرة فقط،  السببى المقارنتستخدم الدراسة المنهج  منهج البحثأوالا 

نما يتعدى ذلك إلى تحليلها وتفسير ومقارنة النتائج بهدف الوصول إلى تقييمات ذات معنى بقصد  وا 
 . التبصر بتلك الظاهرة

 ثانياا:مجتمع الدراسة

بلغ   يتكون المجتمع األصلي للدراسة من طالب الفرقة الثالثة من طالب جامعة الوادي الجديد الذي 
العلوم(، بلغ عدد الذكور -اآلداب -الزراعة  -تربية –طالًبا وطالبة من كليات)طب بيطري 0102
 طالبة 381طالًبا، وعدد اإلناث  222

 ثالثا عينة الدراسة
طالب وطالبة من طالب الفرقة  031تكونت العينة اإلستطالعية من عينة الدراسة االستطالعية: (أ)

 العلوم(-اآلداب -الزراعة  -تربية –الثالثة بكليات )طب بيطري 

( طالب وطالبة من الفرقة الثالثة من عدة 211عينة  الدراسة تكونت مجموعة الدراسة من ) 
العلوم(، منهم -اآلداب -الزراعة  -تربية –كليات بجامعة الوادي الجديد من كليات )طب بيطري 

أدبي(. والسبب في  080ي، علم 006طالبة. من عدة تخصصات علمية وأدبية ) 062طالب،  012
اختيار طالب الفرقة الثالثة ألنها اقتربت من التخرج أخذت خبرات السنوات السابقة في الجامعة. 



وسبب اختيار عينة الدراسة من طالب الفرقة الثالثة من طالب جامعة الوادي الجديد نظًرا لتوسطها 
سابقين ، كما أن  بعض الكليات تعطى واكتساب طالبها خبرات من الحياة الجامعية في العامين ال

لطالب الفرقة الثالثة فرص التدريب للدخول في سوق العمل كطالب التربية العملية في كليات التربية، 
اختيار العينة بطريقة  (، وتم3131 - 3106العام الدراسى ) اقترابهم من التخرج في الجامعة. 

 (3وجدول ) (0)كما يتضح في جدول  عشوائية.

 لعلمى( توزيع عينة الذكور واإلناث على التخصص ا1جدول )

 ( توزيع عينة الذكور واإلناث على كليات التخصص األدبي2جدول )

 ذكور إناث الكلية التخصص
دبى

أ
 02 30 تربية علم نفس 

 3 4 تربية لغة عربية 

 4 2 تربية تاريخ عام

 2 2 تربية اساسى انجليزى

 02 36 تربية اساسى الغة عربية

 33 30 تربية اساسى دراسات

 1 03 طفولة 

 1 03 آداب إعالم

 1 0 آداب دراسات

 1 8 آداب علم نفس

 008 32 

 ذكور إناث الكلية  التخصص

مى
عل

 

 2 3 تربية فزياء
 2 4 تربية كيمياء 

 6 3 تربية رياضيات
 3 3 تربية بيولوجى
 8 26 أساسى علوم 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أدوات الدراسة رابعاا 

 ( 3102اعداد فاهم حيدر الطريحي و وحيدر طارق كاظم )الدماغية:  مقياس السيادة

 Hermann( المقياس على مقياس 3102اعتمد فاهم حيدر الطريحي و وحيدر طارق كاظم )

عبارة ،فقاما بتعربيه وانشاء صورة مختصره له  031من  والذى كان يتكون 0638الذى اعده عام 
عبارة ،يقيس هذا المقياس نمط السيادة الدماغية السائد لدى الفرد وفًقا لنموذج هيرمان  23تتكون من 

 للسيادة الدماغية 

عبارة،  031وسبب اختيار هذا المقياس أنه مختصر من الصورة األصلية التي بلغت 
ية، حيث تم تقنينه على البيئة العراقية ولكن لم  يتم تقنينه على البيئة المصرية ومناسبته للبيئة العرب

 قبل ذلك، ففي هذه الدراسة تم حساب الصدق والثبات له على البيئة المصرية.

( عبارة لكل نمط من أنماط التفكير، ويتم اإلجابة عنها من خالل 04عبارة بواقع ) 23ويتكون من 
(.   ويحسب النمط الخاص بالطالب بأعلى درجة يحصل 0( أو )نعم = 1تدريج ثنائي )ال = 

دقيقة( ، وقد قامت الباحثة بحساب الثبات  21عليها في كل نمط من األنماط األربعة.مدة تطبيقه )
اعداد )فاهم حيدر الطريحي و وحيدر طارق كاظم الدماغية:  مقياس السيادةوالصدق لمقياس 

،3102 ) 

طالًبا وطالبة(، وتم حساب ثباته  031وقد تم تطبيق المقياس على عينة الثبات والصدق )
 وصدقه كما يلي: 

 أوالا: ثبات مقياس السيادة الدماغية

 ة الدماغية بطريقتين هما:( تم حساب ثبات عبارات مقياس السياد0)

 3 2 اقتصاد-زراعة 
 0 3 ارشاد-زراعة
 0 1 بساتين-زراعة
 3 0 محاصيل-زراعة
 3 3 انتاج نباتى-زراعة

 0 2 علوم كيمياء
 1 2 علوم حيوان
 1 2 طب بيطرى 

 33 43 



( فقد تم حساب معامل 0( إلى )1)أ( نظًرا ألن الدرجات على مقياس السيادة الدماغية تمتد من )
لكل نمط )بعدد عبارات النمط(، وفي كل   Kuder-Richardson20 31ريتشارد سون -كودر

ريتشارد  -درمرة يتم حذف درجات إحدى العبارات من الدرجة الكلية للنمط، حيث معامل كو 
 حالة خاصة من معامل ألفا لـ كرونباخ.  31سون

 )ب( حساب معامالت االرتباط بين درجات العبارة والدرجات الكلية للنمط.

، 31ريتشارد سون -( تم حساب الثبات الكلي لنمط السيادة الدماغية بطريقتين هما: معامل كودر3)
 .Spearman-Brownبطريقة التجزئة النصفية لـ سبيرمان/براون 

 ثانياا: صدق مقياس السيادة الدماغية   

تم حساب صدق عبارات مقياس السيادة الدماغية عن طريق حساب معامل االرتباط بين درجة 
العبارة والدرجة الكلية للنمط في حالة حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية للنمط باعتبار أن بقية 

(، 8( ،جدول )3األربعة التالية جدول ) عبارات النمط محًكا للعبارة. والجداول
 (توضح معامالت ثبات وصدق عبارات مقياس السيادة الدماغية:01(،جدول)6جدول)

 (031( لمقياس السيادة الدماغية )ن = A( معامالت ثبات وصدق عبارات النمط )2جدول )

 العبارة
 -معامل كودر
 31ريتشارد سون

معامل ارتباط درجة العبارة 
 الكلية للنمط )ثبات(بالدرجة 

معامل ارتباط درجة العبارة بالدرجة الكلية 
 للنمط عند حذف درجة العبارة )صدق(

0 1.303 1.24** 1.42** 

3 1.306 1.20** 1.28** 

2 1.306 1.20** 1.43** 

4 1.333 1.43** 1.20** 

2 1.306 1.21** 1.28** 

3 1.306 1.20** 1.28** 

3 1.333 1.46** 1.23** 

8 1.330 1.21** 1.23** 



 العبارة
 -معامل كودر
 31ريتشارد سون

معامل ارتباط درجة العبارة 
 الكلية للنمط )ثبات(بالدرجة 

معامل ارتباط درجة العبارة بالدرجة الكلية 
 للنمط عند حذف درجة العبارة )صدق(

6 1.322 1.43** 1.33** 

01 1.303 1.24** 1.40** 

00 1.333 1.42** 1.23** 

03 1.330 1.46** 1.23** 

02 1.322 1.26** 1.34** 

04 1.333 1.44** 1.20** 

 1.323الكلي للنمط =  31ريتشارد سون -معامل كودر

 1.828سبيرمان/براون = معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لـ 

 (1.10** دال إحصائًيا عند مستوى )

( لمقياس السيادة Aللنمط ) 31ريتشارد سون -أن معامل معامل كودر( ما يلي:3يتضح من الجدول )
الدماغية عند حذف كل عبارة من عباراته أقل من أو يساوي معامل ألفا العام للنمط في حالة وجود 

غياب العبارة يؤدي إلى انخفاض معامل الثبات الكلي للنمط الذي تقيسه، جميع عبارات النمط، أي أن 
وأن وجودها يؤدي إلى ارتفاع هذا المعامل، وهذا يشير إلى أن جميع العبارات ثابتة، نظًرا ألن كل 

 (.208أ، 3103( )عزت حسن، Aعبارة من عباراته تسهم بدرجة معقولة في الثبات الكلي للنمط )

 االرتباط بين درجة كل عبارة من العبارات والدرجة الكلية للنمط )في حالة وجود  أن جميع معامالت
( مما يدل على االتساق 1.10درجة العبارة في الدرجة الكلية للنمط( دالة إحصائًيا عند مستوى )

 ( لمقياس السيادة الدماغية.Aالداخلي وثبات جميع عبارات النمط )

 ة كل عبارة والدرجة الكلية للنمط )في حالة حذف درجة العبارة أن جميع معامالت االرتباط بين درج
( مما يدل على صدق جميع عبارات 1.10من الدرجة الكلية للنمط( دالة إحصائًيا عند مستوى )

 ( لمقياس السيادة الدماغية.Aالنمط )

 براون ، والتجزئة النصفية لـ سبيرمان31ريتشارد سون -أن معامالت الثبات الكلي بطريقتي كودر/
 ( لمقياس السيادة الدماغية.Aمرتفعان مما يدل على الثبات الكلي للنمط )



 (121( لمقياس السيادة الدماغية )ن = B( معامالت ثبات وصدق عبارات النمط )4جدول )

 العبارة
 -معامل كودر
 31ريتشارد سون

معامل ارتباط درجة العبارة 
 بالدرجة الكلية للنمط )ثبات(

جة العبارة بالدرجة معامل ارتباط در 
الكلية للنمط عند حذف درجة العبارة 

 )صدق(

0 1.348 1.40** 1.36** 

3 1.322 1.22** 1.43** 

2 1.328 1.21** 1.26** 

4 1.343 1.21** 1.23** 

2 1.323 1.42** 1.33** 

3 1.323 1.23** 1.41** 

3 1.324 1.22** 1.42** 

8 1.348 1.40** 1.38** 

6 1.323 1.23** 1.40** 

01 1.333 1.23** 1.06* 

00 1.324 1.24** 1.42** 

03 1.322 1.22** 1.44** 

02 1.320 1.23** 1.43** 

04 1.320 1.23** 1.42** 

 1.324الكلي للنمط =  31ريتشارد سون -معامل كودر

 1.362معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لـ سبيرمان/براون = 

 (1.10(             ** دال إحصائًيا عند مستوى )1.12إحصائًيا عند مستوى )* دال 



 ( ما يلي:4يتضح من الجدول )

 31ريتشارد سون -أن معامل معامل كودر ( للنمطB لمقياس السيادة الدماغية عند حذف كل )
عبارات النمط، عبارة من عباراته أقل من أو يساوي معامل ألفا العام للنمط في حالة وجود جميع 

أي أن غياب العبارة يؤدي إلى انخفاض معامل الثبات الكلي للنمط الذي تقيسه، وأن وجودها يؤدي 
إلى ارتفاع هذا المعامل، وهذا يشير إلى أن جميع العبارات ثابتة، نظًرا ألن كل عبارة من عباراته 

 (.Bتسهم بدرجة معقولة في الثبات الكلي للنمط )

 الرتباط بين درجة كل عبارة من العبارات والدرجة الكلية للنمط )في حالة وجود أن جميع معامالت ا
( مما يدل على االتساق 1.10درجة العبارة في الدرجة الكلية للنمط( دالة إحصائًيا عند مستوى )

 ( لمقياس السيادة الدماغية.Bالداخلي وثبات جميع عبارات النمط )

  كل عبارة والدرجة الكلية للنمط )في حالة حذف درجة العبارة أن جميع معامالت االرتباط بين درجة
( مما يدل على صدق 1.12( أو )1.10من الدرجة الكلية للنمط( دالة إحصائًيا عند مستوى )

 ( لمقياس السيادة الدماغية.Bجميع عبارات النمط )

 سبيرمان/براون  ، والتجزئة النصفية لـ31ريتشارد سون -أن معامالت الثبات الكلي بطريقتي كودر
 ( لمقياس السيادة الدماغية.Bمرتفعان مما يدل على الثبات الكلي للنمط )

 (121( لمقياس السيادة الدماغية )ن = C( معامالت ثبات وصدق عبارات النمط )5جدول )

 العبارة
 -معامل كودر
 31ريتشارد سون

معامل ارتباط درجة العبارة 
 بالدرجة الكلية للنمط )ثبات(

رتباط درجة العبارة بالدرجة الكلية معامل ا
 للنمط عند حذف درجة العبارة )صدق(

0 1.302 1.22** 1.42** 

3 1.303 1.22** 1.43** 

2 1.303 1.28** 1.21** 

4 1.306 1.23** 1.41** 

2 1.308 1.23** 1.40** 

3 1.313 1.33** 1.23** 



 العبارة
 -معامل كودر
 31ريتشارد سون

معامل ارتباط درجة العبارة 
 بالدرجة الكلية للنمط )ثبات(

رتباط درجة العبارة بالدرجة الكلية معامل ا
 للنمط عند حذف درجة العبارة )صدق(

3 1.343 1.23** 1.31* 

8 1.323 1.42** 1.38** 

6 1.302 1.23** 1.43** 

01 1.326 1.23** 1.33* 

00 1.343 1.23** 1.08* 

03 1.332 1.46** 1.22** 

02 1.323 1.26** 1.34** 

04 1.302 1.23** 1.43** 

 1.326الكلي للنمط =  31ريتشارد سون -معامل كودر
 1.384معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لـ سبيرمان/براون = 

 (1.10(             ** دال إحصائًيا عند مستوى )1.12إحصائًيا عند مستوى )* دال 

 ( ما يلي:5يتضح من الجدول )

 31ريتشارد سون -أن معامل معامل كودر ( للنمطC لمقياس السيادة الدماغية عند حذف كل )
عبارات النمط، عبارة من عباراته أقل من أو يساوي معامل ألفا العام للنمط في حالة وجود جميع 

أي أن غياب العبارة يؤدي إلى انخفاض معامل الثبات الكلي للنمط الذي تقيسه، وأن وجودها يؤدي 
إلى ارتفاع هذا المعامل، وهذا يشير إلى أن جميع العبارات ثابتة، نظًرا ألن كل عبارة من عباراته 

 (.Cتسهم بدرجة معقولة في الثبات الكلي للنمط )

 الرتباط بين درجة كل عبارة من العبارات والدرجة الكلية للنمط )في حالة وجود أن جميع معامالت ا
( مما يدل على االتساق 1.10درجة العبارة في الدرجة الكلية للنمط( دالة إحصائًيا عند مستوى )

 ( لمقياس السيادة الدماغية.Cالداخلي وثبات جميع عبارات النمط )



  كل عبارة والدرجة الكلية للنمط )في حالة حذف درجة العبارة أن جميع معامالت االرتباط بين درجة
( مما يدل على صدق 1.12( أو )1.10من الدرجة الكلية للنمط( دالة إحصائًيا عند مستوى )

 ( لمقياس السيادة الدماغية.Cجميع عبارات النمط )

 سبيرمان/براون  ، والتجزئة النصفية لـ31ريتشارد سون -أن معامالت الثبات الكلي بطريقتي كودر
 ( لمقياس السيادة الدماغية.Cمرتفعان مما يدل على الثبات الكلي للنمط )

 (121( لمقياس السيادة الدماغية )ن = D(  معامالت ثبات وصدق عبارات النمط )6جدول )

 العبارة
 -معامل كودر
 31ريتشارد سون

معامل ارتباط درجة العبارة 
 بالدرجة الكلية للنمط )ثبات(

ارتباط درجة العبارة بالدرجة الكلية معامل 
 للنمط عند حذف درجة العبارة )صدق(

0 1.306 1.43** 1.36** 

3 1.313 1.23** 1.41** 

2 1.330 1.40** 1.33** 

4 1.304 1.42** 1.22** 

2 1.302 1.43** 1.23** 

3 1.302 1.43** 1.23** 

3 1.333 1.41** 1.33** 

8 1.312 1.22** 1.40** 

6 1.332 1.26** 1.34** 

01 1.312 1.22** 1.40** 

00 1.304 1.43** 1.22** 

03 1.363 1.31** 1.48** 

02 1.308 1.44** 1.21** 



 العبارة
 -معامل كودر
 31ريتشارد سون

معامل ارتباط درجة العبارة 
 بالدرجة الكلية للنمط )ثبات(

ارتباط درجة العبارة بالدرجة الكلية معامل 
 للنمط عند حذف درجة العبارة )صدق(

04 1.313 1.20** 1.41** 

 1.338الكلي للنمط =  31ريتشارد سون -معامل كودر

 1.333معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لـ سبيرمان/براون = 

 (1.10(             ** دال إحصائًيا عند مستوى )1.12إحصائًيا عند مستوى )* دال 

( لمقياس السيادة Dللنمط ) 31ريتشارد سون -أن معامل معامل كودر( ما يلي:6يتضح من الجدول )
الدماغية عند حذف كل عبارة من عباراته أقل من أو يساوي معامل ألفا العام للنمط في حالة وجود 

ت النمط، أي أن غياب العبارة يؤدي إلى انخفاض معامل الثبات الكلي للنمط الذي تقيسه، جميع عبارا
وأن وجودها يؤدي إلى ارتفاع هذا المعامل، وهذا يشير إلى أن جميع العبارات ثابتة، نظًرا ألن كل 

 (.Dعبارة من عباراته تسهم بدرجة معقولة في الثبات الكلي للنمط )

  االرتباط بين درجة كل عبارة من العبارات والدرجة الكلية للنمط )في حالة وجود أن جميع معامالت
( مما يدل على االتساق 1.10درجة العبارة في الدرجة الكلية للنمط( دالة إحصائًيا عند مستوى )

 ( لمقياس السيادة الدماغية.Dالداخلي وثبات جميع عبارات النمط )

 كل عبارة والدرجة الكلية للنمط )في حالة حذف درجة العبارة  أن جميع معامالت االرتباط بين درجة
( مما يدل على صدق 1.12( أو )1.10من الدرجة الكلية للنمط( دالة إحصائًيا عند مستوى )

 ( لمقياس السيادة الدماغية.Dجميع عبارات النمط )

 ـ سبيرمان/براون ، والتجزئة النصفية ل31ريتشارد سون -أن معامالت الثبات الكلي بطريقتي كودر
 ( لمقياس السيادة الدماغية.Dمرتفعان مما يدل على الثبات الكلي للنمط )

من اإلجراءات السابقة تم التأكد من ثبات وصدق مقياس السيادة الدماغية، وصالحيته لقياس 
السيادة الدماغية لدى طالب وطالبات الجامعة بالوادي الجديد. حيث تشير الدرجة العالية على أي 
نمط من أنماط المقياس إلى ارتفاع السيادة الدماغية لهذا النمط لدى المستجيب، أما الدرجة المنخفضة 
عليه فتشير إلى انخفاض سيادة هذا النمط لديه، وأقصي درجة يمكن أن يحصل عليها المستجيب على 

و أقل درجة ( فه1( درجة، أما )04جميع عبارات أي نمط من أنماط مقياس السيادة الدماغية هي )
 يمكن أن يحصل عليها. 

 خطة المعالجة اإلحصائية



 تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية لإلجابة عن أسئلة هذا البحث وهي:
  .التكرارات والنسب المئوية 

  )اختبار )تT-Test  .للعينتين المستقلتين 

 النتـائج
 السؤال األول:

يتبناها طالب الجامعة  التيالتفكير  أنماطما لإلجابة عن السؤال األول الذي ينص على أنه: 
للسيادة الدماغية؟ وما Hermannالمختلفة وفقا لنموذج لسيادة الدماغية ذوى أنماط االجديد  بالوادي

النسب المئوية، ؟ تم استخدام التكرارات و الجديد بالواديطالب الجامعة  لدىأكثر هذه األنماط شيوًعا 
وذلك بعد حساب مجموع درجات الطالب على كل نمط من أنماط التفكير، واعتبار النمط سائد إذا 
ذا تساوى مجموع درجات الطالب في نمطين أو أكثر فإن هذا  حصل على أعلى مجموع للدرجات، وا 

 التفصيل:الطالب يستخدم أكثر من نمط للتفكير، والجدول التالي يوضح نتائج هذا السؤال ب
ذوى الجديد  بالوادييتبناها طالب الجامعة  التيالتفكير  التكرارات والنسب المئوية ألنماط(3جدول )

 للسيادة الدماغيةHermannالمختلفة وفقا لنموذج لسيادة الدماغية أنماط ا
 النسبة المئوية التكرار الترتيب نمط التفكير
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 % 011 211 - المجموع



  يتضح من الجدول السابق ما يأتي:
  04متنوعـة، حيـث يتبنـون دماغيـة ة سـياديتبنـون أنمـاط الجديد  بالواديالجامعة أن طالب وطالبات 

نمًطا من أنماط السـيادة الدماغيـة. حيـث إن بعـض  الطـالب والطالبـات يقتصـر علـى اسـتخدام نمـط 
أو   Aللسـيادة الدماغيـة: سـواء )Hermannالمختلفة وفقا لنمـوذج لسيادة الدماغية واحد من أنماط ا

B  أوC  أوDلبية مـن العظمـى مـن الطـالب والطالبـات، فـي حـين يسـتخدم بعـض  ( وهذا يشكل الغا
 الطالب والطالبات مزيج من هذه األنماط األربعة.

من  % 20( والتي أشارت نتائجها إلى أن 0202وهذا يتفق مع دراسة ابراهيم رواشدة وأخرون )
ثالثة والنمط منهم بنمطين أو  % 02أفراد العينة من ذوي نمط تعلّم منفرد سائد، بينما كان 

من األفراد  ٪ 5والتي أشارت إلى أقل من  le Roux  (2011)،  وتختلف مع  نتائج دراسة(C)السائد

مهيمن عليهم ثالثة أرباع من  %55مهيمن عليهم ربعين من ارباع الدماغ  %82مهيمن ربع واحد. 
تعلّمية باالعتماد على . ويرجع ذلك إلى أنه يتم احتساب أعلى درجة لألرباع في أربعة أنماط الدماغ

الربع الذي يحصلون فيه على أعلى نسبة، وإذا تساوي ربعان بالنسبة المئوية يكون الطالب بنمطين، 
 وإذا تساوي ثالثة أرباع بالنسبة يكون الطالب ثالثي النمط 

( حيث Cهو النمط ) الجديد بالواديطالب الجامعة  لدىأن أكثر أنماط السيادة الدماغية شيوًعا  -
هذا  الجديد بالواديطالب الجامعة احتل هذا النمط المرتبة األولى حيث يتبني أعلى نسبة من 

الجامعة  وطالبات طالب( من إجمالي عينة البحث من %22.33النمط بنسبة مئوية قدرها )
أصحاب هذا النمط يهتمون ألن  ( أكثر شيوًعاCإن نمط السيطرة الدماغية ) .الجديد بالوادي

، واالهتمام بالتعاطف معهم، ورعايتهم، واالهتمام بهم خرينية مع اآلنسانركيز على العالقات اإلبالت
في مرحلة المراهقة، إذ يتصف  طالبوخدمتهم. وهي نتيجة منطقية؛ ذلك أن عينة الدراسة يمثلون 

د، واالهتمام المراهقون في هذه المرحلة بالرهافة وسيطرة العواطف والحدة االنفعالية والحساسية للنق
 .خرينباألصحاب وتكوين وجهة نظره عن نفسه من خالل وجهة نظر اآل

  بـالواديالجامعـة  وطالبـات طـالبأن النمط الذي احتـل المرتبـة الثانيـة مـن حيـث درجـة الشـيوع لـدى 
الجامعــة  وطالبــات طــالب( مــن إجمــالي عينــة البحــث مــن %20( بنســبة مئويــة قــدرها )Bالــنمط  )
( الــنمط الــذي يهــتم التخطــيط، والتنفيــذ، واالهتمــام بالتفاصــيل، والترتيــب، Bالــنمط ) .الجديــد بــالوادي

دارة الوقـــت، واالنضـــباط، واألمـــن والســـالمة وذلـــك يعـــود إلـــى طبيعـــة الحيـــاة  واألســـاليب، والنظـــام، وا 
 الجامعية التي تفرض على طالبها تنظيم الوقت والدقة واالنضباط وااللتزام بقوانين الجامعة ولتسهيل

 .ما يطلب منه من مهام إنجاز

 ( احتــل المرتبــة الثالثــة الــنمطBC مــن حيــث درجــة الشــيوع لــدى )بــالواديالجامعــة  وطالبــات طــالب 
الجامعـــة  وطالبـــات طـــالب( مـــن إجمـــالي عينـــة البحـــث مـــن %01.33الـــنمط بنســـبة مئويـــة قـــدرها )

 .الجديد بالوادي



 بالواديالجامعة  وطالبات طالب( من حيث درجة الشيوع لدى Aاحتل المرتبة الرابعة النمط ) -
 بالواديالجامعة  وطالبات طالب( من إجمالي عينة البحث من %3.22النمط بنسبة مئوية قدرها )

 (3102،احسان خضير؛ 2011le Roux,) دراسة نتائج مع جزئياالنتيجة  تختلف هذه ، الجديد
وتتفق جزئيا في أن النمط  (Q-A)النمط السائد هو  حيث توصلت النتائج في الدراستين إلى أن

 . ) B)-Qالسائد التالي في الترتيب هو النمط

 ( أمــا الــنمطD فقــد احتــل المرتبــة الخامســة مــن حيــث درجــة الشــيوع لــدى )الجامعــة  وطالبــات طــالب
الجامعـة  وطالبـات طـالب( من إجمالي عينة البحث من %2.33النمط بنسبة مئوية قدرها ) بالوادي
 .الجديد بالوادي

  أن بقية األنماط التي احتلت من المرتبة السادسة إلى المرتبة الرابعة عشر لم يتبناها سوى عدد قليل
المختلفــــــة وفقــــــا لنمــــــوذج لســــــيادة الدماغيــــــة مــــــن الطــــــالب، وهــــــي عبــــــارة عــــــن مــــــزيج مــــــن أنمــــــاط ا

Hermannوالطالبــات الــذين يتبنــون  للســيادة الدماغيــة ، حيــث امتــدت النســب المئويــة لعــدد الطــالب
الجامعـة  وطالبـات طـالب( من إجمالي عينة البحث مـن %3.22( إلى )%1.22هذه األنماط من )

أشار أنه يمكن لشخص أن يستخدم أكثر مـن Hermannوهذا التعدد يرجع إلى ان . الجديد بالوادي
 . اتربع فى نفس الوقت عند معالجة المعلوم

 السؤال الثاني:
 النوع باختالف الدماغية السيادة أنماط تختلف السؤال الثاني الذي ينص على أنه: هللإلجابة عن 

ناث ذكور) الجديد؟ تم استخدم: اختبار )ت( للعينتين المستقلتين،  بالوادي الجامعة طالب لدى( وا 
 فكانت النتائج كما بالجدول اآلتي:

 (8جدول )
ناث ذكور) النوع باختالف الدماغية ةالسياد نتائج اختبار )ت( عند دراسة اختالف أنماط   لدى( وا 

 الجديد بالوادي الجامعة طالب

 م

أنماط 
لسيادة ا

 الدماغية

 (062إناث )ن=  (012ذكور )ن= 

 مستوى الداللة قيمة )ت(
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

0 A 6.31 3.18 6.00 3.02 3.23 1.12 

3 B 01.34 3.04 01.68 0.64 0.43 1.03 غير دالة 

2 C 01.08 3.31 00.33 3.32 4.11 1.10 

4 D 6.01 3.33 8.33 3.22 0.22 1.08 غير دالة 

     



  يتضح من الجدول السابق ما يأتي:
  ( بـــين متوســـطي درجـــات الـــذكور واإلنـــاث فـــي درجـــة 1.12وجـــود فـــرق دال إحصـــائًيا )عنـــد مســـتوى

متوســـط درجـــات الـــذكور. أي أن الطـــالب الـــذكور مـــن جامعـــة  ( لصـــالحAاســـتخدام نمـــط التفكيـــر )
 ( بالمقارنـة باسـتخدام الطالبـات لهـذا الـنمط.A) الدماغيـة الوادي الجديد أكثر استخداًما لنمط السـيادة

.)أن حجـم المـادة الرماديـة )الخاليـا العصـبية( المسـئولة عـن معالجـة المعلومـات أثنـاء يرجع ذلك إلـى
الرجــال أكثــر مــن النســاء بســتة أضــعاف ونصــف الضــعف!!، بينمــا تكــون  عمليــة التفكيــر تكــون فــي

المـــادة البيضـــاء )المحـــاور العصـــبية( المســـتخدمة فـــي تبـــادل المعلومـــات أثنـــاء التفكيـــر أغـــزر بعشـــرة 
أضـــعاف عنهـــا فـــي الرجال.فســـر البـــاحثون تفـــوق الرجـــال فـــي المهـــام العقليـــة التـــي تتطلـــب معالجـــة 

(، مقارنة بكفاءة النساء فـي القيـام بالنشـاطات العقليـة التـي تحتـاج موضعية للمعلومات )كالرياضيات
دراســة وتتفــق هــذه (36، 3100عمــرو شــريف، نبيــل كامــل، )  للتواصــل بــين مراكــز مخيــة متعــددة.

؛ 0432، أحمــد محمــد وســالمة عقيــل، 3102إحســان خضــير، ؛ 3101)إبــراهيم رواشــدة وآخــرون ،
 . (3103؛ مصطفى قسيم، 3103إيالف هارون ،

( بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في درجة 1.10وجود فرق دال إحصائًيا )عند مستوى 
( لصالح متوسط درجات اإلناث. أي أن الطالبات اإلناث من جامعة الوادي Cاستخدام نمط التفكير )

  النمط.( بالمقارنة باستخدام الطالب الذكور لهذا C) الدماغية الجديد أكثر استخداًما لنمط السيادة

أن الرجل يستخدم أثناء التفكير النصف المخ األيسر وجزًءا من األيمن، بينما يعمل النصفان "
في تآزر واتصال مستمر في مخ المرأة، أي أن االتصال التشريحي لنسيج مخ بين النصف األيسر 

يجمع بين المسئول عن المنطق والنصف األيمن المسئول عن العاطقة( أي أن إدراك المرأة كلي أي 
دراسة )إبراهيم رواشدة، وتتفق هذه النتيجة مع (. 33، 3100المنطق والعاطفة " )عمرو شريف، نبيل، 

؛  مصطفى 3103؛ خالد سليمان،  3103، إيالف هارون،3102؛ إحسان خضير،3101ن، يوأخر 
قسيم  والنتائج السابقة تتفق مع رأى مصطفىوالنتيجتان السابقتان تتفقتان مع  (. 3103قسيم، 

يغلب على الرجال نمطي الموضوعية واإلبداع، اما النساء فيغلب عليهم نمطي " (38، 3102)
 "المشاعرية والتنفيذ.

عدم وجود فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في درجة استخدام نمطي التفكير 
(B( ،)D أي أنه يوجد تقارب بين متوسطات درجات استخدام طالب .) وطالبات عينة البحث من

دراسات  معوهذه النتيجة تتفق جزئًيا  (.B( ،)D) الدماغية جامعة الوادي الجديد لنمطي السيادة
توصلت إلى أن أنه ال يوجد فرق بين الذكور واإلناث في أنماط السيادة الدماغية وفًقا لنظرية 

Hermann، ؛ 3102كما في دراسة )آالء زيادleh & Yin Bawaneh, Abdullah, Sa

 .(3102العجيلي ، الحق وصباح عبد زهرية؛  2011,



 السؤال الثالث:
 باختالف الدماغية السيادة أنماط تختلف لإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينص على أنه: هل

الجديد؟ تم استخدم: اختبار )ت( للعينتين  بالوادي الجامعة طالب التخصص )علمي، أدبي( لدى
 النتائج كما بالجدول اآلتي:المستقلتين، فكانت 

 (6جدول )
التخصص )علمي، أدبي(  باختالف الدماغية السيادة نتائج اختبار )ت( عند دراسة اختالف أنماط 

 الجديد بالوادي الجامعة طالب لدى

 م

أنماط 
لسيادة ا

 الدماغية

 (080أدبي )ن=  (006علمي )ن= 

 مستوى الداللة قيمة )ت(
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

0 A 6.28 3.10 6.04 3.33 0.32 1.18 غير دالة 

3 B 01.36 3.08 01.68 0.61 0.33 1.32 غير دالة 

2 C 01.64 3.36 01.82 3.36 1.22 1.33 غير دالة 

4 D 8.82 3.24 8.83 3.36 1.12 1.68 غير دالة 

  يتضح من الجدول السابق ما يأتي:    
  عـــدم وجـــود فــــرق دال إحصـــائًيا بــــين متوســـطي درجـــات ذوي التخصــــص العلمـــي وذوي التخصــــص

األدبـــي مـــن طـــالب وطالبـــات عينـــة البحـــث مـــن جامعـــة الـــوادي الجديـــد فـــي درجـــة اســـتخدام أنمـــاط  
(. أي أنه يوجـد تقـارب بـين متوسـطات درجـات اسـتخدام ذوي A( ،)B( ،)C( ،)Dالتفكير األربعة )

التخصــص األدبــي مــن طــالب وطالبــات عينــة البحــث مــن جامعــة الــوادي التخصــص العلمــي وذوي 
 (.A( ،)B( ،)C( ،)Dالجديد في درجة استخدام أنماط  التفكير األربعة )

  (.3102،زهرية عبد الحق، صباح العجيلي  ؛3102 ،يحيى محمد )دراسة  وهذا يتفق مع  -
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 3. اليرموك جامعة .التربوية العلوم في األردنية المجلة .الكيمياء في تحصيلهم في وأثرها

(4)، 230 – 232 . 

 نظرية إلى المستند التعلم أساليب(. 0432) المحسن سالمة عقيل وسالمة الغرايبة عوض محمد أحمد
 اإلنسانية العلوم مجلة. والجنس العمر متغيري ضوء في Hermann الكلي الدماغ

 .036 – 0261(. 21. )اإلسالمية سعود بن محمد جامعة. واالجتماعية

. الجامعة طلبة لدى المتعددة بالذكاءات وعالقتها الدماغية السيطرة(. 3102) كاظم خضير إحسان
 . كربالء جامعة اإلنسانية، للعلوم التربية كلية ماجستير، رسالة

طلبة  دىل المعرفيالسيادة الدماغية وعالقتها بالتفكير ما وراء  أنماط (.3102زياد محمد ) آالء
  .غزة ،األزهر جامعةالتربية،  كلية ماجستير ، رسالة. جامعة األزهر

( أثر أنماط السيطرة الدماغية في التخيل الفعلي لدى طلبة جامعة اليرموك 3103هارون رشيد ) إيالف
 . 33– 43(. 08) 2. جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية مجلة

 نجازالتعلم المستندة إلى نظرية الدماغ الكلي ودافعية اإل  أنماط. (3103سليمان السلوط ) خالد
كلية  ،غير منشورة . رسالة ماجستيرردنيةوعالقتها بالتفكير اإلبداعي لدى طلبة المدارس األ 

 التربية، جامعة اليرموك. 

لدى طلبة  اإلبداعيوعالقته بالتفكير  يةغ(. السيطرة الدما3102) العجيليصباح  الحق،عبد  ةزهري
العلوم  في األردنية المجلة. الديموغرافيةضوء بعض المتغيرات  فياألردن  فيالجامعات 

 . 324- 326(.3)00.اليرموكجامعة  .التربوية

(. أثر استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في تعديل 0208اء قاسم الخياط وربيع حازم سلمان )يض
الرافدين  ةمجلأنماط التعلم والتفكير لدى طالب السنة الدراسية الثالثة في كلية التربية الرياضية. 

  .052 – 805(. 20) 01 للعلوم الرياضية )نصف سنوية(.

الذكية المستندة إلى نصفي الدماغ  السلوكيات(. 3102طارق كاظم ) حيدرو  يحىحسين الطر  فاهم
 : دار الصفاء للنشر والتوزيع. عمان(. 3)ط الدماغية والسيادة عادات العقل

 لنيد     الدماغية السيطرة لمقياس السيكومترية الخصائص . (0222)عواد فلاير أبو و نوفل محمد
 الجامعات طلبة من عينة لدى الدماغية السيطرة نمط الكشف عن في وفاعليته (HBDI) هيرمان

  . 025-028(.0) 8األردنية .المجلة األردنية فى العلوم التربوية 



 .عمان:مركزديبنولتعليم التفكير.ألنماط التفكيرHermannمقياس (.3102مصطفى قسيم الهيالت)

 الدماغية للسيطرة  وفقا التفكير بأنماط وعالقتها الذاتية ( . الفاعلية0202)الهيالت    قسيم مصطفى
مجلة العلوم التربوية للتميز .  الثاني هللا عبد الملك مدارس العاشر في الصف طلبة لدىHermannل

 .051-000(.0) 02جامعة البحرين .البحرين. والنفسية.

مجلة البحوث طلبة جامعة القدس المفتوحة.  الدماغية لدى(. السيادة 0208يحيى محمد ندى )
 .052 – 002(. 02فلسطين) والدراسات اإلنسانية الفلسطينية.
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