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 المستخلص

 تتطمب المزيد مف الدراسة والبحث وبخاصة لدى المتعمميف , عمميةظاىرة اصبحت دراسة المخ وتفضيالتو 
إذا اردنا   -بمعنى –مخ ذلؾ المتعمـ يتطمب فيـ ما يجري داخؿ  المتعمـفيـ معالجة المعمومات عند  كوف
  المتعمـ ة التغيرات التي تطرأ عمى مخفالبد مف دراس موقفًا مشكال ً  التي سوؼ يواجو بيا متعمـ ماة كيفيالفيـ 

لة عف توجيو و المنطقة المسؤ ب االىتماـُيعد و  . (00-24: 4002لمشكمة) العتوـ ,لتمؾ ا معالجتوخالؿ 
تفضيالت النواة األساسية التي بني عمييا مفيوـ  Jactson(1886)جاكسوف  جاء بوالذي  في المخ السموؾ

بينت صدؽ ىذا المفيـو  في ىذا المجاؿالدراسات الوظيفية والتشريحية التي أجريت  فا السيطرة المخية  , و
أو ىذه الوظيفة  في مثؿسيطرة أكثر المخ  أجزاءي أ, األمر الذي كشؼ المزيد عف وظائؼ المغة , ومعرفة 

ة تفضيالت السيطر  عمىتعرؼ ال الى افالباحث ىوفي ضوء ما تقدـ سع (.3: 4002)عبد القوي , تمؾ 
 المخية لدى طمبة الجامعة عف طريؽ مجموعة مف االىداؼ تمثمت بتعرؼ : 

 تفضيالت السيطرة المخية لدى طمبة جامعة القادسية .  .2

داللة الفروؽ اإلحصائية في تفضيالت السيطرة المخية لدى طمبة الجامعة عمى وفؽ متغيري الجنس  .4
 والتخصص الدراسي . 

(  لمسيطرة المخية عمى وفؽ نموذج 4022تبني مقياس )كاظـ ب افالباحثاىداؼ البحث قاـ تحقيؽ  مف أجؿ  
( فقرة بعد التحقؽ مف صدقو وثباتو وتحميؿ فقراتو إحصائيًا عمى 05) ىيرماف( تألؼ بصورتو النيائية مف )

( طالب وطالبة تـ إختيارىـ بالطريقة العشوائية المتعددة المراحؿ , ومف ثـ  200عينة البحث البالغة )
( لمعالجة البيانات إحصائيًا Spssا عف طريؽ  الحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية )مستخراج نتائج بحثيإ

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



عف طريؽ الحاسبة اإللكترونية وباستعماؿ مجموعة مف الوسائؿ اإلحصائية منيا )اإلختبار التائي لعينتيف 
, توصؿ البحث لجممة مف النتائج ,  مستقمتيف ومعامؿ إرتباط بيرسوف , ومعادلة تحميؿ اإلنحدار البسيط (

 أىميا : 
لدى طمبة الجامعة يمثؿ أعمى تفضيؿ لمسيطرة المخية و جاء تفضيمي C) )اف التفضيؿ المخي  -2

بالمرتبتيف الثانية والثالثة عمى التوالي بينما وجد انو ليس ىناؾ داللة  (D,A)السيطرة المخية 
 .  (B)إحصائية عمى اف طمبة الجامعة لدييـ تفضيؿ 

 يوجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف الذكور واالناث لجميع انماط السيطرة المخية االربعة  ال  -4

 (A,B,C,D ) (    عممي , انساني يوجد فروؽ ذات داللة احصائية حسب التخصص )  كذلؾ ال 
ولصالح  حصائيةلى مستوى الداللة اإلإيرقى (  Aماعدا النمط )  (B,C,D)السيطرة المخية  طالنما

 التخصص العممي . 
 مجموعة مف التوصيات والمقترحات. افوبناًء عمى النتائج التي خرج بيا البحث وضع الباحث       

 ، الطالب الجامعي تفضيالت السيطرة المخية الكلمات المفتاحية :              

  : مشكمة البحث 
 يـاثناء استخداماألفراد التي تواجو   الصعوباتمف  الكثيرىناؾ اف Herrmann (2001) أكد ىيرماف  

قدرات بؿ عف معرفة ودراية غير سميمة بيذه القدرات وكيفية في تمؾ النقص  ترجع إلىالعقمية ال  يـلقدرات
 وباتعمى مواجية ىذه الصع ىـيساعدسوؼ لبنية المخ وطريقة عممو  السميـفيـ الستعماليا وبالتالي فأف إ

 بفاعمية العممية التعميمية والتربوية السيطرة المخية تفضيالت  ففي مجاؿ التعمـ تؤثر ,( 24: 4004,)بوزاف 
غير ,  المختمفة لدى الطمبةؤثر عمى أساليب التعميـ والتعمـ قد صممت لت التعمـ, خاصة إذا عممنا أف بيئة 

أكدت عمى أف  األخرىوالمراحؿ التعميمية التعمـ بالجامعات مف الدراسات التي تناولت نظـ  اف الكثير
وىذا بالضرورة ما  يكوف أكثر مف النصؼ  األيمف االىتماـ بنصؼ المخ األيسر بيذه المراحؿ التعميمية 

 . (Herrmann, 2001: 67)إىماؿ جمي  في العممية التعميمية لتنمية وظيفة  الجانب األيمف لممخ  يعني

لجانب األيمف التعميمية لتفضيالت ا اتالمؤسس إىماؿ إلى اف  Hooper (1992)في ىذا الصدد أشار      
ويسبب في التعميـ سوؼ ينعكس سمبًا عمى ميوؿ الطمبة واتجاىاتيـ  ىذه التفضيالت ةمراعامف المخ  , وعدـ 

عف  ةلو مسؤ األيمف مف المخ  تفضيالت الجزءالكثير مف القصور في نتائج العممية التعميمية , خاصة واف 
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 Hooper ,1992)والرؤية المستقبمية التي تتجمى في عمميػة التصور المستقبمػي  عممية التفكير اإلبداعي

الف التركيز عمى طريقة  , مما يعني ضرورة مراعاة تفضيالت السيطرة المخية في عممية تعمـ الطمبة  (239:
المادة التعميمية بما  ستيعابإ لمواىب المتعمـ في فيـ و تتضمف إىدارواحدة  تعد غير فاعمة  كما انيا  تعمـ 

  . السيطرة المخية لديو تفضيؿيتفؽ مع 

تفضيالت السيطرة وىو التعرؼ عمى  محاولة عممية لإلجابة عف التساؤؿ اآلتي:ك البحث الذا جاء ىذ   
ومعرفة الفروؽ بيف الذكور واالناث واصحاب التخصص العممي واالنساني بيف المخية لدى طمبة الجامعة 

 ؟  ىذه االنماط 

 : أهمية البحث 

 تتطمب المزيد مف الدراسة والبحث وبخاصة لدى المتعمميف , عمميةظاىرة أصبحت دراسة المخ وتفضيالتو   
إذا اردنا   -بمعنى –مخ ذلؾ المتعمـ يتطمب فيـ ما يجري داخؿ  المتعمـفيـ معالجة المعمومات عند  كوف
  المتعمـ فالبد مف دراسة التغيرات التي تطرأ عمى مخ موقفًا مشكال ً  التي سوؼ يواجو بيا متعمـ ماة كيفيالفيـ 

لة عف توجيو و المنطقة المسؤ األىتماـ بُيعد    . (00-24: 4002لمشكمة) العتوـ ,لتؾ ا معالجتوخالؿ 
تفضيالت النواة األساسية التي بني عمييا مفيوـ  Jactson(1886)جاكسوف  جاء بوالذي  في المخ السموؾ

بينت صدؽ ىذا المفيـو  في ىذا المجاؿالدراسات الوظيفية والتشريحية التي أجريت  فا السيطرة المخية  , و
أو ىذه الوظيفة  في مثؿسيطرة أكثر المخ  أجزاءي أ, األمر الذي كشؼ المزيد عف وظائؼ المغة , ومعرفة 

 (.3: 4002)عبد القوي , تمؾ 

ينتبو بيا األفراد لممثيرات وطريقة إدراكيا معرفة الكيفية التي أىتماميـ بفيما أخذ يركز كثير مف الباحثيف      
الكيفية التي  عمىلى حد كبير إيعتمد ىذه لألحداث والموضوعات  اإلنتباهعممية  , والف ستجابة لياومف ثـ اإل

اخؿ مع ما تثيره مف بالتد)إدراكيا( بيا الحواس المثيرات والطريقة التي يفسر بيا المخ  تمؾ المثيرات  تستقبؿ
قدرة المخ عمى تحويؿ المثيرات  بمعنىنفعاالت وجدانية و ما تستدعيو مف ذكريات وخبرات ا  قترانات ذىنية و إ
 .  ( 30: 4002لى معمومات قابمة لمفيـ ) النعمة ,إ
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( مف المخعف نشاط أعمى عضو عند األنساف ) رأف قشرة المخ تعبإلى  (Pavlov)بافموؼ  توصؿاذ     
قمة التطور الذي  تعدقشرة المخ  كما افنسجاـ مع البيئة , حيث تأثير ىذا النشاط في حدوث التوافؽ واإل

ضطراب في السموؾ إوصؿ إليو المخ , ولذلؾ فإّف أي خمؿ يحدث  لقشرة المخ عند اإلنساف يؤدّي ِإلى 
فقد عني بمفيـو  (Torrance)ا تورانس أم (25: 2491تناسب شدتو مع درجة ذلؾ الخمؿ )جعفر , 

يناؾ ف,  عمى وفؽ الجزء المسيطر مف المخىناؾ أنماطًا مختمفة لمتفكير  أف , وأشار إلى السيطرة المخية 
نمط يعتمد عمى النصؼ األيمف وآخر يعتمد عمى النصؼ األيسر وثالث يستخدـ النصفيف معًا )سايموستر 

يزيد مف نتباه أسموب مف خاللو نمط التفكير واإل أف (Skinner)سكنر  في حيف رأى , ( 09: 2449,
أف سكنر يؤكد أف كّؿ  ومف الجدير بالذكر ىنا ؛ بما التحكـ في البيئة والعناصر المحيطة بو ,بالفرد سيطرة 

 ( .334: 4000)قطامي وقطامي ,أيضًا بذلؾ يكوف أسموب التفكير متعممًا لديو فشيء يمكف تعممو 

بأف دراسات كافية خيرة اصبحوا عمى دراية التعميـ في السنوات األعممية ئميف عمى عمى ذلؾ فأف القا بناءً  
عف الطريقة التي يعمؿ بيا المخ  واف ىذه االستكشافات التي وصمت الييا البحوث  الكثيرالمخ باتت تكشؼ 

 السيطرة المخيةتفضيالت الدراسية ومف بينيا مفيوـ  الصفوؼليا عالقة بما يحدث داخؿ 
(Schunk,2000:106-107)  , ًالتي اليمكف لو قدر غير محدود مف القدرات   معقداً  الف المخ البشري كيانا

تفضيمو المخي  متعمـاذ اف لكؿ  المتعمميف بيفالسيطرة المخية  الى تميز  ومنيا تفضيالت ,  اإلستغناء عنيا
تنويع طريقة التدريس وتنظيـ  التعميميةالقائميف عمى العممية يتطمب مف كمو وىذا والتعمـ في التفكير  الخاص

 .  (James,2005:217) الدراسي بما يتالئـ وتفضيالت المتعمميف بيئة الصؼ

) مف حيث تفضيالت ربع فئات مف الطمبة أدرؾ وجود اف يُ بيذا عمى كؿ فرد قائـ بعممية التعميـ      
  مف ىذه التفضيالت األربعةالدراسية وكؿ فئة تمثؿ نمط خاص  الصفوؼداخؿ السيطرة المخية( 

(A,B,C,D)  التفضيؿفطريقة تعمـ الطمبة ذوي (A) الحقائؽ لى التعمـ مف خالؿ تحميؿ البيانات و إ وفيميم
 (C) التفضيؿبطريقة منظمة ودقيقة , والطمبة ذو  (B)يتعمـ الطمبة مف أصحاب التفضيؿ العممية , بينما 

فيتعمموف مف خالؿ التخيؿ  (D) لتفضيؿمكونيا , بينما الطمبة ذو ايتعمموا مف خالؿ البدييية الحسية التي يمت
 . ( (Louise,2008:19-20ستكشاؼ االبداعيوالتفكير واإل
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البحوث التي اىتمت   بدراستو بدليؿ  مفيوـ تفضيالت السيطرة المخيةأىمية مف جانب آخر تتضح      
( والتي 4022توصمت نتائج دراسة كاظـ)حيث مف المتغيرات األخرى ,  بالكثيررتباطو إ, فضاًل عف  وقياسو

أستيدفت تعرؼ عالقة عادات العقؿ بتفضيالت السيطرة المخية لدى الطمبة إلى اف ىناؾ فروؽ دالة 
إحصائيًا في عادات العقؿ عند الطمبة عمى وفؽ تفضيالت السيطرة المخية ولصالح الطمبة مف ذو 

, واف الطمبة يميموف عمومًا إلى أستعماؿ  (C,D)حساب الطمبة ذو التفضيالتعمى A,B) )التفضيالت 
 (.241-240:4022عمى التوالي)كاظـ , D,C,A,B))التفضيالت المخية

( تعرؼ عالقة أسموب حؿ المشكالت بتفضيالت السيطرة 4022في حيف أستيدفت دراسة البياتي)     
ى اف الطمبة يميموف عمومًا إلى أستعماؿ التفضيالت المخية لدى الطمبة , والتي توصمت نتائجيا إل

عمى التوالي , إضافة إلى أنو ليس ىناؾ فروؽ بيف الطمبة في أسموب حؿ المشكالت  D,C,B,A))المخية
 (.232-241:4022عمى وفؽ تفضيالت السيطرة المخية)البياتي ,

 يستيدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى :  :هداف البحث أ 

 المخية لدى طمبة جامعة القادسية . تفضيالت السيطرة .2
حصائية في تفضيالت السيطرة المخية لدى طمبة جامعة القادسية عمى وفؽ متغيري داللة الفروؽ اإل .4

 التخصص الدراسي .  الجنس و
  : الصباحية / لمعاـ الدراسي  –ولية يتحدد البحث بطمبة جامعة القادسية / الدراسات األحدود البحث

 ناث . مف الذكور واإل نساني (, واإل كال التخصصيف ) العممي ول,  4044/ 4042

 تحديد المصطمحات :  

   تفضيالت السيطرة المخيةThe Cerebal Control  :  : عرفيا كؿ مف 

  Herman(1996) :  " خرى عتماده عمى األرباع األإعتماد عمى أحد أرباع المخ أكثر مف إللميؿ الفرد
 " السيطرة المخيةتفضيالت ( مف المخ عمى مقياس تفضيؿكؿ ربع ) ايحققي مقاسة بعدد الدرجات التي

(Hermann,1996:32) . 
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 (A , B ,C , D)ميؿ الفرد إلى االعتماد بشكؿ متسؽ عمى احد األنماط األربعة "    :( 4022كاظـ )   
الفرد بمعالجة  لنصفي المخ , بحيث يكوف ىذا النمط سائدًا عمى بقية األنماط األخرى في أثناء قياـ

 (.20:4022)كاظـ ,  " المعمومات وحؿ المشكالت

  بداية القرف التاسع عشر مف خالؿ عمـ  معاالىتماـ بتحديد الوظائؼ المخية  أبد    : ةنظريخمفية
الجذور التاريخية الستخداـ مفيوـ السيطرة المخية  غير اف الباحثيف في ىذا المجاؿ يروف اف الفراسة 

فكرتو عف الجانب القائد في المخ  ( عندما طرح جوف جاكسوف)لى عالـ االعصاب إتعود ألوؿ مرة 
اف نصفي المخ ال يمكف اف يكونا مكرراف لبعضيما البعض حيث بيف اف التمؼ  " عف ذلؾ قائالً  وعبر

البد اف  , وعميو نساف رقى في اإلالذي يحدث الحد نصفي المخ يفقد القدرة عمى الكالـ وىي الوظيفة األ
رقى ىذه الوظائؼ وبالتالي يكوف ىذا النصؼ ىو النصؼ أيكوف احد نصفي المخ ىو الذي يتولى 

إلى أف الطمبة  (1999)  ييرمافلوتشير دراسة  ( .04: 4009نوفؿ , و) ابو جادو  "و القائدأالمسيطر 
السائدة لدييـ يحققوا  المخيةالذيف يتعمموف مف خالؿ مجموعة مف االساليب التي تتوافؽ مع السيطرة 

نتائج مرتفعة في عممية السيطرة المخية السائدة ومف ثـ تزداد مستوياتيـ التعميمية                                   
 (343:,1999 Herrmann). 

  نظرية نيد هيرمان : 

بوصمة التفكير وكممة بوصمة استعارىا نيد ىيرماف مف  أكثرىا شيوعاً تسميات كثيرة بىذه النظرية  سميت      
ي االنماط أل الفردتجاه نمط تفكير إلى إوتشير بوصمة التفكير , في االصؿ   عمـ الفيزياء كونو عالما فيزيائياً 

تجاه البوصمة )كاظـ إالمفحوص ومالحظة  بالفرداالربعة يكوف اكثر قوة مف خالؿ رسـ المقطة الخاصة 
. استند نيد ىيرماف في نظريتو عمى اكتشافي العالميف روجر سيبري وبوؿ ما كميف اذ اكتشؼ (04:  4022,

باف كال نصفي المخ االيمف وااليسر ليما خصوصيتيما ومياميما الخاصة التي يقوماف  2450سيبري عاـ 
الحقيقة الخاصة بالشكؿ وبالوظائؼ  اف نصفي المخ متماثالف تقريباً  وقد قاـ باإلثبات عف طريؽ البحث بيا

وفي النظرية الثالثية لممخ  , (35-44: 2443ىيرماف ,ما مف خالؿ وظائفو النفسية فيما يختمفاف )إبالحواس 
أوضح اف مخ  اإلنساف يتكوف مف ثالثة أدمغة بعضيا فوؽ  (Paule MacLean)لمعالـ بوؿ ما كميف 

يخ وىو المسؤوؿ عف الحاجات بعض ىي: دماغ الزواحؼ ويقع في أعمى النخاع الشوكي وتحت المخ
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البيولوجية )كالطعاـ , والشراب , واألمف , والجنس(, ودماغ الثدييات ويقع في مؤخرة الرأس وىو المسؤوؿ 
عف )الشعور واالنفعاالت والشـ والذوؽ( , والدماغ اإلنساني العاقؿ ويقع في الجزء العموي مف الرأس وىو 

 ( Greenfield ,2009:143)المسؤوؿ عف التفكير والتصور والتعمـ 

وبعد اف  استبعد القسـ األوؿ مف األدمغة الثالث لنموذج ما كميف وىو دماغ الزواحؼ , ألف المياـ التي    
يقوـ بيا ىذا الدماغ ال يمكف التعامؿ معيا وال تطويرىا وال التأثير عمييا وىي الحاجات البيولوجية األساسية 

أبقى ىيرماف عمى قسميف فقط مف أنموذج ما كميف ىما :  كما,  (Curtis,1991:69-71)لصيرورة الحياة 
دماغ الثدييات أو ما يعرؼ بالجياز الحافي والدماغ العقمي اإلنساني وىو ما يعرؼ بالقشرة أو لحاء الدماغ 

(Cerebral cortex)  وقاـ ىيرماف بدمج ىذيف القسميف مف نظرية ما كميف مع النصفيف األيسر واأليمف ,
ية سبري في نموذج رباعي دائري رمزي يمثؿ الدماغ فأصبح  لديو بعد عممية دمج النظريتيف أربع لنظر 

في الجانب األيمف مف الدماغ   ( C,D)في الجانب األيسر و  (A,B)مناطؽ لمدماغ البشري ىي 
(Herrmann ,1993,p 13-17. ) 

كذلؾ استخدـ االلواف في نظريتو حيث اعطى كؿ لوف داللة خاصة فالموف االزرؽ يدؿ عمى الحكمة      
ليدؿ عمى العقمية التحميمية المنطقية ويمثؿ الموف  ( A) والعمـ وىذا ىو السبب في اختياره لو ربع الدائرة 

السائد عمى اليابسة لذلؾ اطمؽ  ويدؿ عمى القيادة واالدارة لألوضاع فيو الموف   ( B)االخضر ربع الدائرة 
ويرتبط ىذا الموف بالنار والحرارة   (C) عمييا العقمية التنفيذية التنظيمية اما الموف االحمر فيمثؿ ربع الدائرة 

والدؼء وىو لذلؾ يثير المشاعر واالحاسيس والتعاطؼ والتواصؿ . لذلؾ فانو يدؿ عمى العقمية االنسانية 
الصفر مف االلواف الدافئة ويرتبط بالشمس وكونو مرتبطا بالشمس وانتشار اشعتيا العاطفية , ويعد الموف ا

) ة االبداعية ويمثؿ ربع الدائرة فيو يتفؽ مع الرؤية الواسعة لمتفكير واالبداع وبذلؾ يدؿ ىذا الموف عمى العقمي

D) )  , 250 : 4020ىيرماف ). 

مف الدماغ )بالتحميؿ , والحقائؽ , والبيانات , واألرقاـ , والتركيز ,  (A)ويختص النمط العموي األيسر 
فيختص )بالتخطيط , والتنفيذ  واإلجراءات ,  (B)والجدوى , والتقييـ , والنتائج(, أما النمط السفمي األيسر 

دارة الوقت , واالنضباط  واألمف والسالمة( , فيما  والتفاصيؿ , والصيانة , والترتيب , واألساليب , والنظاـ, وا 
( ) بالعالقات مع اآلخريف , والمشاعر  والعواطؼ , والتعامؿ مع اآلخريف , Cيختص النمط السفمي األيمف )

( Dوالمعاني اإلنسانية , والرعاية , واالىتماـ باإلنساف , والبدييية الحسية ( , أما النمط العموي األيمف )
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اإلبداعي  والنظرة الشاممة , والتصورات , واالستكشاؼ ,  فيختص ) بالتفكير االستراتيجي , والتفكير
لمتعددة , والتجارب , واإلبداع , والبدييية (                                                                       ا والخيارات

(Herrmann 2010:55-56.) 
السابقة فبعضيـ تجده يميؿ اكثر الى التحميؿ التفكير بأحد االقساـ االربعة  فردحيث يطغى عمى كؿ      

واالرقاـ والماؿ وبعضيـ الى االبداع والتركيب واالستراتيجيات , وبعضيـ الى االنضباط والتنفيذ والدقة 
واحتراـ الوقت , والبعض االخر الى المعاني االنسانية , والعالقات والمشاعر واوضحت دراسات ىيرماف اف 

  سيًا واحدًا عمى االقؿ اي يييمف عمى تفكيره احد االرباع االربعة السابقةلكؿ انساف تفضياًل اسا
A)وأ B  وأ C وأ D ) وىذا ال يعني اف الشخص ال يستخدـ بقية االنماط بؿ عمى العكس فيو يستخدـ ,

جميع االنماط بنسب معينة وحتى لو غمب عمى احد االشخاص انو منطقي تحميمي فميس بالضرورة اف تكوف 
 ( .244:  4023وكاظـ ,   فات ذلؾ النمط فيو فقد يوجد احدىا وينعدـ االخر )الطريحيكؿ ص
 ممحـ عد تحديد مجتمع البحث إطارًا مرجعيًا إلختيار عينة ممثمة لو يُ  :وعينته  البحث مجتمع(

جامعة في الصباحية /  / وليةطمبة الدراسات األبمجتمع البحث  يتحدد , بيذا( 429: 4004,
نساني كال التخصصيف العممي واإلفي ناث و مف الذكور واإل 4044 – 4042لمعاـ الدراسي القادسية 

تـ  ناث( مف اإل22221( مف الذكور و )1941, وبواقع ) ( طالب وطالبة 24425البالغ عددىـ )
( كميات بواقع 5عينة مف ) إختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية المتعددة المراحؿ  وذلؾ بإختيار

( 200ختير منيا)أُ ( كمية في جامعة القادسية  21إنسانية مف اصؿ )كميات ( 3عممية و)كميات  (3)
( 93:2412وُيعد ىذا الحجـ مناسبًا في بناء المقاييس النفسية ) الزوبعي وآخروف ,؛ طالب وطالبة  

 ( مف اإلناث , وقد442( مف الذكور و)295%( مف مجتمع البحث , موزعيف بواقع )4وبنسبة )
( مف التخصص 204) منيـ%( , 05%( , فيما بمغت نسبة اإلناث )22بمغت نسبة الذكور )

%( فيما بمغت 31نساني , وقد بمغت نسبة التخصص العممي )( مف التخصص اإل421العممي و)
  ( ُيبيف ذلؾ.2%( مف عينة البحث , وجدوؿ )54نسبة التخصص االنساني )

 (1جدول)                                               
 والتخصص)عممي , إنساني( عينة البحث موزعة عمى وفق متغيري الجنس )الذكور, واإلناث(  

 المجموع الجنس الكمية التخصص
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 المجموع إناث المجموع ذكور
 

 عممي
  25 اليندسة

54 
29  

13 
 
 40 22 العمـو 204

 22 24 واالقتصاددارة اإل
 

 إنساني
  21 القانوف

209 
20  

222 
 
 205 94 التربية 421

 40 29 اآلداب
 200 442 295 المجموع الكمي

  اداة البحث : 
( 4022مقياس محمي لػ )كاظـ,تـ الحصوؿ عمى اف لتحقيؽ أىداؼ البحث ومف خالؿ سعي الباحث     

ىيرماف , وفيما يأتي وصؼ          , وىو مقياس يتسؽ مع نظرية لقياس تفضيالت السيطرة المخية
 لممقياس :

 :وصف المقياس 
( فقرة لقياس كؿ تفضيؿ مف تفضيالت 22( فقرة وبواقع )05مف )( 4022مقياس )كاظـ , يتألؼ     

تتـ اإلجابة  يةلى نظرية ىيرماف لمسيطرة المخالسيطرة المخية األربعة لدى طمبة المرحمة اإلعدادية استنادًا إ
فقرات عكسية  وليس ىناؾ, صفر( عمى التوالي ,  2عف فقرات وفؽ بديميف )نعـ , ال( وتمنح األوزاف )

 . ضمف أي تفضيؿ مف التفضيالت 
ءه في ضوء النظرية والتعريؼ النظري الُمتبنياف في ىذا بنال الباحثاف تبني ىذا المقياس وذلؾ أرتأىعميو     

ميؿ الفرد الى االعتماد بشكؿ متسؽ عمى "أنيا : عمى السيطرة المخية   ىيرماف تفضيالتوقد عرؼ  البحث 
لنصفي المخ . بحيث يكوف ىذا النمط سائدا عمى بقية االنماط االخرى  ( A,B,C,D)ربعة حد االنماط األأ

ذلؾ قاـ , إضافة إلى  (20: 4022) كاظـ , "في اثناء قياـ الفرد بمعالجة المعمومات وحؿ المشكالت
 الباحثاف ببعض اإلجراءات الميمة لمتأكد مف صالحية المقياس لمغرض الذي وضع مف أجمو , وىي:

 السيطرة المخية : تفضيالت عداد تعميمات مقياس إ .1
تُبيف عميمات لممقياس عداد تإمف أجؿ ضماف إجابة الطمبة عمى جميع فقرات المقياس بموضوعية , تـ      
عدادىا اف تكوف بمغة بسيطة ومفيومة وواضحة وانو التوجد إجابة صحيحة إفي  روعي  جابة عميو اإل كيفية
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 افاليطمع عمييا احد سوى الباحث اإلجابةوال داعي لذكر األسـ واف  وأخرى خاطئة بقدر ماتعبر عف رأييـ 
 , مع تقديـ مثاؿ يوضح كيفية اإلجابة جابتو إوذلؾ ليطمئف الطالب عمى سرية 

 صالحية فقرات المقياس :  .2
, ( مف المحكميف المختصيف في مجاؿ عمـ النفس20عمى ) ( فقرة 05المكوف مف )عرض المقياس     

 تبنى إلبداء أرائيـ فيما يخص :متضمنًا اليدؼ مف البحث والتعريؼ النظري المُ 
 صالحية الفقرات لقياس ما وضعت ألجمو . -
 مالئمة بدائؿ اإلجابة . -
اعتمادًا عمى أراء ومالحظات و نو مناسبًا مف )إعادة صياغة أو حذؼ أو إضافة ( اجراء مايرو   -

%( فأكثر لغرض قبوؿ الفقرة أو رفضيا تـ االبقاء عمى جميع الفقرات 10المحكميف وبأعتماد نسبة )
( بداًل 2,4لتكوف )بدائؿ اإلجابة مع تعديؿ أوزاف ( كما حصمت موافقتيـ عمى تعميمات المقياس 05)

, صفر( كوف المتغير المقاس تفضيالت لفصوص المخ وبالتالي اليوجد ىناؾ درجة )صفر( 2مف )
 بيف ذلؾ . ( يُ 4وجدوؿ ), 

  (2جدول)
  تفضيالت السيطرة المخيةآراء المحكمين في صالحية فقرات مقياس 

 المعارضون الموافقون العدد أرقام الفقرات
 النسبة التكرار النسبة التكرار

2-4-3-5-9-1-4-22-24-23-
22-25-29-21-24-40-43-42-
40-45-49-41-44-30-32-34-
33-32-30-35-39-31-34-20-
22-24-23-22-20-25-29-21-
24-00-02-04-03-02-00-05 

 

 %صفر صفر % 200% 

2-0-20-20-44 0 23 15.555% 23.333% 4% 

 ( فقرة 05مكونًا مف )الُمعد لمتحميؿ اإلحصائي  المخية تفضيالت السيطرةبيذا اإلجراء بقَي مقياس  
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 وضوح التعميمات والفقرات : .3
( 30) تستطالعية بمغإضماف وضوح تعميمات المقياس وفيـ فقراتِو ُطّبؽ المقياس عمى عينة مف أجؿ       

مػنيـ إبػػداء  اطمبػبعػد اف  افوتمػت اإلجابػة بحضػور الباحثػ الجػنس متغيػري وفػؽ عمػى مػوزعيف  طالػب وطالبػة
وفيمػا إذا كانػت ىنػاؾ فقػرات غيػر مفيومػة   عنيػامالحظاتيـ حوؿ وضوح الفقرات وصياغتيا وطريقة اإلجابة 

, وتبػػيف مػػف ىػػذا التطبيػػؽ أف تعميمػػات المقيػػاس وفقراتػػو كانػػت واضػػحة ولػػيس ىنػػاؾ حاجػػة لتعػػديميا , وكػػاف 
 . دقيقة(  40-43الوقت المستغرؽ لإلجابة يتراوح بيف )

 : تفضيالت السيطرة المخيةالتحميل اإلحصائي لمقياس .4
لمجاليا )اإلتساؽ الخارجي( وأسموب إرتباط الفقرة بالدرجة الكمية  الطرفيتيفالمجموعتيف يعد أسموبا      

 .في عممية التحميؿ اإلحصائي أسموبيف شائعيف )اإلتساؽ الداخمي(
 تساق الخارجي ( :)اإل  الطرفيتانالمجموعتان  . أ
البحث السيطرة المخية عمى عينة تفضيالت مقياس تـ تطبيؽ مفقرات للغرض حساب القوة التمييزية      

ستخراج الدرجة إ الطمبة وجابات إ, وبعد تصحيح  ( طالب وطالبة مف طمبة جامعة القادسية200البالغة)
مف  (%49)نسبة  دنى درجة , ثـ اختيرتألى إعمى درجة أمف  تـ ترتيبيا تنازلياً  إستمارةالكمية لكؿ 

والتي تراوحت ( استمارة لتمثؿ المجموعة العميا 201عمى الدرجات وكانت )أاالستمارات الحاصمة عمى 
ختيار )( 45 -220)درجاتيا بيف ( 201وكانت )%( مف االستمارات الحاصمة عمى أدنى الدرجات 49, وا 
وذلؾ بيدؼ تحديد مجموعتيف تتصفاف  (00-19)وتراوحت درجاتيا بيفلتمثؿ المجموعة الدنيا  استمارة ايضاً 
ختبار التائي إليجاد القوة التمييزية لكؿ فقرة مف الفقرات تـ استعماؿ اإلو  .ممكنيف قصى تبايفأبأكبر حجـ و 

(t-test )المحسوبة لجميع الفقرات مميزة عند مقارنتيا بالقيمة  لعينتيف مستقمتيف وظير اف القيمة التائية
, كما يعد ايجاد بيف ذلؾ ( يُ 3( وجدوؿ )422( ودرجة حرية )0.00( عند مستوى داللة )2.45الجدولية )

مف خالؿ إرتباطيا بدرجة عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية  لمجاليا محكاً لقياس تفضيالت السيطرة المخية 
قرات المقياس , ومعامؿ االرتباط ىنا يشير الى مستوى قياس الفقرة لممفيوـ الذي تقيسو الدرجة األفراد عمى ف

باستعماؿ معامؿ  درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية لمجاليا يجاد معامالت االرتباط بيفإبعميو قاـ الباحثاف  الكمية
, وبيذا  استمارة  (200)ا األسموب االستمارات الخاضعة لمتحميؿ بيذ أف عمماً  )بوينت بايسيلاير(رتباط إ

( 341( وبدرجة حرية )0.00حصائيًا عند مستوى )إرتباط كانت دالة أف جميع معامالت اإلتبيف  اإلجراء
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درجة رتباط بيف معامالت اإل ُيبيف( 3جدوؿ ) و ( ,0.041رتباط )لمعامؿ اإل الحرجةالقيمة ب عند مقايستيا
                   (3جدوؿ )                                 .لمجاليا الدرجة الكمية  كؿ فقرة و

   تفضيالت السيطرة المخيةلفقرات مقياس والعالقة االرتباطية القوة التمييزية 

القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العميا ت
التائية 
 المحسوبة

 معامل االرتباط 
 

 مستوى الداللة
 الوسط (0.05)

 الحسابي
 نحرافاإل 

 المعياري
 الوسط

 الحسابي
 نحرافاإل 

 المعياري
 دالة 0.322 2.434 0.392 2.133 0.045 2.440 1
 دالة 0.354 3.924 0.002 2.049 0.229 2.999 2
 دالة 0.390 2.490 0.293 2.555 0.303 2.141 3
 دالة 0.354 0.552 0.241 2.230 0.222 2.919 4
 دالة 0.231 0.110 0.214 2.522 0.453 2.440 5
 دالة 0.241 5.022 0.002 2.212 0.350 2.124 6
 دالة 0.203 2.052 0.024 2.049 0.222 2.919 7
 دالة 0.223 2.001 0.000 2.039 0.222 2.919 8
 دالة 0.324 3.249 0.024 2.039 0.244 2.904 9
 دالة 0.243 2.923 0.004 2.240 0.222 2.919 10
 دالة 0.202 0.093 0.002 2.049 0.392 2.133 11
 دالة 0.292 0.442 0.244 2.000 0.329 2.152 12
 دالة 0.245 2.291 0.241 2.052 0.392 2.133 13
 دالة 0.220 2.443 0.000 2.039 0.392 2.133 14
 دالة 0.024 9.405 0.004 2.004 0.429 2.430 15
 دالة 0.002 1.232 0.002 2.049 0.422 2.403 16
 دالة 0.005 9.495 0.004 2.240 0.453 2.440 17
 دالة 0.294 5.405 0.245 2.092 0.499 2.425 18
 دالة 0.254 5.922 0.004 2.240 0.345 2.194 19
 دالة 0.034 9.444 0.004 2.000 0.442 2.409 20
 دالة 0.534 1.912 0.000 2.253 0.429 2.430 21
 دالة 0.223 0.002 0.041 2.502 0.303 2.141 22
 دالة 0.004 9.394 0.002 2.212 0.303 2.141 23
 دالة 0.201 3.423 0.243 2.044 0.249 2.945 24
 دالة 0.220 2.390 0.240 2.013 0.350 2.124 40
 دالة 0.240 5.314 0.029 2.000 0.499 2.425 45
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 دالة 0.012 1.343 0.040 2.000 0.422 2.403 49
 دالة 0.000 0.913 0.245 2.092 0.303 2.141 41
 دالة 0.219  5.500 0.240 2.013 0.429 2.430 44
 دالة 0.042 9.022 0.004 2.000 0.499 2.425 30
 دالة 0.034 9.290 0.002 2.021 0.453 2.440 32
 دالة 0.245 5.922 0.004 2.240 0.344 2.194 34
 دالة 0.340 0.502 0.021 2.025 0.345 2.194 33
 دالة 0.214 0.944 0.004 2.000 0.350 2.124 32
 دالة 0.344 3.004 0.219 2.540 0.349 2.100 30
 دالة 0,222 0.404 0.002 2.212 0.349 2.100 35
 دالة 0.210 2.243 0.243 2.044 0.305 2.102 39
 دالة 0.293 0.222 0.020 2.092 0.320 2.111 31
 دالة 0.324 4.940 0.001 2.522 0.222 2.919 34
 دالة 0.210 0.419 0.004 2.004 0.329 2.152 20
 دالة 0.319 3.953 0.024 2.044 0.314 2.142 22
 دالة 0.249 5.020 0.002 2.021 0.339 2.190 24
 دالة 0.340 2.923 0.004 2.240 0.222 2.919 23
 دالة 0.345 0.951 0.039 2.212 0.350 2.124 22
 دالة 0.290 3.925 0.214 2.522 0.392 2.133 20
 دالة 0.344 0.324 0.000 2.039 0.305 2.102 25
 دالة 0.220 4.402 0.024 2.039 0.220 2.932 29
 دالة 0.254 2.501 0.002 2.021 0.349 2.100 21
 دالة 0.224 0.332 0.004 2.000 0.314 2.142 24
 دالة 0.233 5.200 0.040 2.240 0.329 2.152 00
 دالة 0.214 0.003 0.040 2.240 0.392 2.133 02
 دالة 0.445 4.212 0.030 2.222 0.005 2.540 04
 دالة 0.220 3.090 0.241 2.052 0.222 2.919 03
 دالة 0.002 2.451 0.244 2.222 0.244 2.504 02
 دالة 0.001 0.420 0.000 2.203 0.340 2.122 00
 دالة 0.224 0.590 0.002 2.259 0.340 2.122 05

 ( 56من خالل اجراء اسموبي التحميل االحصائي المذكورين انفًا بقي مقياس السيطرة المخية مكون من )          
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 ثباته: . مؤشرات صدق المقياس و1
   :Validityالصدق  . أ

 اآلتية: عف طريؽ المؤشرات تفضيالت السيطرة المخيةمقياس صدؽ  الباحثاف مف تحقؽ
      : Face Validityالصدق الظاهري  -

 والمحكمػيف عرضػو عمػى  تفضيالت السيطرة المخية عػف طريػؽتحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ لمقياس      
 . تعميماتو  رائيـ حوؿ صالحية فقرات المقياس وآاألخذ ب

       Construct Validity :صدق البناء  -
           ساليب تحميؿ الفقرات المتمثمة بأالمؤشرات عف طريؽ في المقياس الحالي البناء تحقؽ صدؽ     

المقياس الذي تنتخب فقراتو في ضوء ىذيف إذ أف مؤشرات عمى ىذا النوع مف الصدؽ  (3)جدوؿ 
 .  المؤشريف يمتمؾ صدقًا بنائياً 

 : Relibilityالثبات  . ب
 تـ التحقؽ مف ثبات المقياس الحالي بالطرائؽ اآلتية :     

 :Test-Retestعادة االختبار إ -االختبار -
( 20بمغػت ) مػف طمبػة جامعػة القادسػيةلحساب معامؿ الثبات بيذه الطريقة تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة 

باسػػتعماؿ  , و أنفسػػيـ  الطمبػػةبعػػد التطبيػػؽ األوؿ بأسػػبوعيف تػػـ إعػػادة تطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى  طالبػػًا وطالبػػة و
كػػػؿ نمػػػط مػػػف تفضػػػيالت ثبػػػات  تمعػػػامال تفػػػي التطبيقػػػيف ظيػػػر  الطمبػػػةبيرسػػػوف بػػػيف درجػػػات  رتبػػػاطإمعامػػػؿ 

سػػػتقرار إعمػػى  ةجيػػد اتعػػدت ىػػذه القػػيـ مؤشػػر ( , و 2الطريقػػة كمػػا ُمبػػيف فػػي جػػػدوؿ )بيػػذه السػػيطرة المخيػػة 
 . عمى المقياس عبر الزمف الطمبةإجابات 

 :  Kuder –Richardson No (20) كيودر _ ريتشاردسون  معادلة -

, اذ تعػػد ىػػذه الطريقػػة مػػف افضػػؿ  قػػدراتال مقػػاييسيجػػاد معامػػؿ ثبػػات إتسػػتخدـ ىػػذه المعادلػػة فػػي حالػػة       
جابػة مػف يجػاد معامػؿ االتسػاؽ الػداخمي لممقيػاس ويشػترط عنػد تطبيػؽ المعادلػة اف تكػوف طبيعػة اإلالطرائؽ في ُ 

( 200) عينػة البحػث المكونػة مػفاظير تحميػؿ بيانػات وقد  ( ,251:2441)عبد الرحمف ,نوع االجابة الثنائية 
 ( ُيبيف ذلؾ .2لتفضيالت السيطرة المخية جيدة , وجدوؿ )الثبات  تف معامالأطالب وطالبة 
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 (4جدول )
 كيودر _ ريتشاردسون   بطريقتي إعادة اإلختبار و تفضيالت السيطرة المخيةمعامالت ثبات مقياس  

 الطريقة النمط
 كيودر _ ريتشاردسون   ختبارعادة اإلإ

A 0.71 0.77 
B 0.75 0.71 
C 0.81 0.83 
D 0.73 0.78 

 . المقياس بصورته النهائية :9
كوف مف بعد إستخراج خصائص القياس النفسي لو مبصورتو النيائية تفضيالت السيطرة المخية مقياس      

, و  ـأدنى درجة لي و لمطمبةأعمى درجة محتممة  ( يوضح0و جدوؿ ) موزعة عمى مجاالت( فقرة 05)
 . لكؿ نمطفرضي الوسط ال

 ( 5جدول )
 تفضيالت السيطرة المخيةمقياس  حساب الدرجة الكمية لمجاالت

 أدنى درجة الوسط الفرضي عمى درجةأ عدد الفقرات النمط
A 22 41 42 22 
B 22 41 42 22 
C 22 41 42 22 
D 22 41 42 22 

 

 
 : تفضيالت السيطرة المخية. المؤشرات اإلحصائية لمقياس 10
  ذلػػؾ ُيبػػيف( 5جػػدوؿ) و لمقيػػاس تفضػػيالت السػػيطرة المخيػػة , بحسػػاب المؤشػػرات اإلحصػػائية  افقػػاـ الباحثػػ   

عتدالي ممػا يسػمح بتعمػيـ نتػائج تطبيػؽ ىػذا تكراراتيا تقترب مف التوزيع اإل و طمبة الجامعة  ووجد اف درجات
 وضح ذلؾ.ت( 2,4,3,2ؿ )اشكاال المقياس و

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 
 ( 6جدول )

 لمقياس تفضيالت السيطرة المخيةالمؤشرات اإلحصائية 

 النمطا   ت
 المؤشر

A B C D 

 42.00 42.00 42.00 42.00 الوسط الفرضي 2

 43.00 40.00 29.00 43.00 الوسيط 4

 41.00 30.00 40.00 41.00 أعمى درجة 3

 20.00 25.00 20.00 20.00 أدنى درجة 2

 23.00 22.00 20.00 23.00 المدى 0

 0.220 0.221 0.020 0.400 التفرطح 5

 -0.210 0.402 0.024 -0.032 االلتواء 9

 43.330 40.204 29.050 43.540 الوسط الحسابي 1

 4.350 4.209 4.092 4.423 نحراؼ المعيارياإل 4

 0.054 5.035 2.414 2.149 التبايف 20

     المنواؿ 22
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 Aالنمط   مقياس(  توزيع درجات الطمبة عمى 1شكل )

 
 Bالنمط   مقياس(  توزيع درجات الطمبة عمى 2شكل )
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 Cالنمط   مقياس(  توزيع درجات الطمبة عمى 3شكل )

 
 

 
 Dالنمط   مقياس(  توزيع درجات الطمبة عمى 4شكل )
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 عرض النتائج و تفسيرها و مناقشتها : 
           .تفضيالت السيطرة المخية لدى طمبة الجامعة تعرف  الهدف االول:

ختبػػار التػػائي لعينػػة اإل افاسػػتعمؿ الباحثػػ  الجامعػػةطمبػػة لػػدى  تفضػػيالت السػػيطرة المخيػػة لمتعػػرؼ عمػػى     
 التائيػػػة المحسػػػوبة  ةالقيمػػػ و نحػػػراؼ المعيػػػاري اإل الوسػػػط الفرضػػػي و الوسػػػط الحسػػػابي وبعػػػد إسػػػتخراج واحػػػدة 

ختبارىا ,  ألربػعا السػيطرة المخيػة تفضػيالتمػف  نمط( لكؿ 344( وبدرجة حرية )0.00عند مستوى داللة ) وا 
 ( 7دول )ج                       ( ُيبيف ذلؾ .9و جدوؿ )

الوسط الفرضي                                      ختبار التائي لداللة الفرق بين الوسط الحسابي واإل
 تفضيالت السيطرة المخيةلدرجات عينة البحث عمى مقياس 

الوسط  النمط
 الحسابي

الوسط 
 الفرضي

اإلنحراف 
 المعياري

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

(0.05) 

الوزن 
 النسبي

A 23.620 42.00 2.213 23.616  
 

2.45 

 45.214 دالة

B 17.065 42.00 2.071 37.938- 24.231 دالة 

C 25.152 42.00 2.457 33.755 41.409 دالة 

D 23.330 42.00 2.360 19.670 45.252 دالة 

 ( أعاله النتائج اآلتية :9يتبيف مف جدوؿ )    
لدى طمبة الجامعة يمثؿ أعمى تفضيؿ لمسيطرة المخية , وتعد ىذه النتيجة C) )اف التفضيؿ المخي  -2

نتيجة منطقية عمى وفؽ المرحمة الدراسية التي ىـ فييا التي تطمب التركيز عمى ميارات اإلنتباه 
والقدرة عمى التفاعؿ االجتماعي وأقتراح األفكار الجديدة ومعالجة المعمومات المستندة إلى قوانيف 

ىذه ىي الخصائص الرئيسة لألفراد الذيف يتميزوف بيذا التفضيؿ المخي الذي أطمؽ عميو المنطؽ و 
( , فيما 4009ىيرماف )العقمية المشاعرية( , وتتفؽ ىذه النتيجة ونتائج دراسة نوفؿ وأبو عواد )

 (.4022( ونتائج دراسة البياتي)4022أختمفت ونتائج دراسة كاظـ)
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بالمرتبتيف الثانية والثالثة عمى التوالي وتعد ىذه النتيجة منطقية  (D,A)جاء تفضيمي السيطرة المخية  -4
 أيضًا كوف ىذيف التفضيميف يتميز األفراد فييما بحب العمؿ الجماعي والتفكير المنطقي .

 اف الطمبة التغمب -بمعنى – (B)ليس ىناؾ داللة إحصائية عمى اف طمبة الجامعة لدييـ تفضيؿ  -3
دارة الوقت  ويمكف تفسير ىذه النتيجة عمى وفؽ الطريقة التي يتـ بيا  عمييـ أساليب الترتيب وا 
أكتساب مثؿ ىذه الخصائص والمتمثمة بعممية التنشئة األسرية , والبد مف اإلشارة ىنا اف ما أظيرتو 

أنو اليستخدـ  ىذه النتيجة اليعني اف أي فرد عندما يكوف لديو تفضيؿ أعمى مف التفضيالت األخرى
 (.244:4023بقية التفضيالت بؿ ىو يستخدـ التفضيالت جميعيا بنسب متفاوتة)الطريحي وكاظـ ,

عمى وفق متغيري الجنس )ذكور, تفضيالت السيطرة المخية : داللة الفروق اإلحصائية في الثاني الهدف 
 .التخصص الدراسي )عممي,إنساني(إناث(  و 

( لدى 0.05عند مستوى داللة) اً دالة إحصائيفروق ار الفرضية الصفرية اآلتية: ليست هناك بتم اخت     
 .و التخصص الدراسي  الجنسوفق متغيري عمى  تفضيالت السيطرة المخيةفي  طمبة الجامعة

تفضيالت السيطرة عمى مقياس  الطمبةلغرض تعرؼ داللة الفروؽ اإلحصائية بيف متوسطات درجات     
تحميؿ التبايف الثنائي عند مستوى  افأستعمؿ الباحث التخصص الدراسيالجنس و  يوفؽ متغير  عمى المخية
 بيف ذلؾ.تُ ( 1,4,20,22وؿ )اجدالو , ( 0.05داللة )

  (8) جدول
 والتخصص الدراسيعمى وفق متغيري الجنس  ((Aالنمط داللة الفروق في 

 مصدر التباين
 

 مجموعة المربعات
S-S 

درجة 
 الحرية
D-F 

 متوسط المربعات
M-S 

القيمة 
 الفائية

F 

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة
S-g 

 0.040 0.192 1 0.192 الجنس
3.84 
 

0.05 
 

 7.844 37.951 1 37.951 التخصص
 xتفاعل )الجنس 

 (التخصص
1.304 1 1.304 0.270 
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 4.838 395 1906.199 الخطأ
 400 224003.000 الكمي

 ( ما يأتي:8جدول)بين النتائج في ت
 : )ذكور, إناث( الجنسوفق متغير عمى الفرق -أ

حصائية لى مستوى الداللة اإلإال يرقى  ((Aنمط الذكور واإلناث عمى مقياس  الطمبة أف الفرؽ بيف     
( عند مستوى داللة 3.84( بالقيمة الجدولية البالغة )0.040) عندما نقارف القيمة الفائية المحسوبة البالغة

( 23.649إذ بمغ الوسط الحسابي لمذكور)وبيذا تقبؿ الفرضية الصفرية وترفض الفرضية البديمة ( , 0.05)
( بانحراؼ 23.598عف الوسط الحسابي لإلناث البالغ ) ( الذي ال يختمؼ كثيراً 2.195نحراؼ معياري )إب

كؿ مف الذكور واإلناث التي في ضوء تشابو البيئة األكاديمية ل( ويمكف تفسير ىذه النتيجة 2.232معياري )
جعمت منيـ متقاربوف بالقدرات العقمية التحميمية المنطقية مف حيث تحميؿ الوقائع والحوادث والبحث عف 

 الغموض .
 التخصص الدراسي:وفق عمى الفرق -ب

لى مستوى إيرقى  (A)مقياس النمط عمى التخصصيف )العممي , اإلنساني(  في الطمبةأف الفرؽ بيف      
( 7.844عندما نقارف القيمة الفائية المحسوبة البالغة ), ولصالح التخصص العممي حصائية الداللة اإل

 وقبوؿ الفرضية الصفرية رفض, وىذا ُيشير إلى  (0.05( عند مستوى داللة )3.84القيمة الجدولية البالغة )ب
نحراؼ معياري إب (23.971)لمطمبة في التخصص العممي   إذ بمغ الوسط الحسابي الفرضية البديمة 

( 2.168نحراؼ معياري )إ( ب23.348) لمطمبة في التخصص اإلنسانيالوسط الحسابي  فيما بمغ( 2.228)
في ضوء طبيعة المواد الدراسية لطمبة التخصصات العممية التي تتطمب قدرات ويمكف تفسير ىذه النتيجة 

 ( .4022يجة و نتائج دراسة البياتي)عمى التحميؿ وحؿ المعادالت الرياضية , وتتفؽ ىذه النت
 :والتخصص الدراسي الجنستفاعل -ج

رقى إلى مستوى الداللة يال  التخصصيف العممي واإلنسانيفي كال الذكور واإلناث  الطمبةأف الفروؽ بيف      
( عند 3.84الجدولية البالغة )الفائية القيمة ب( 0.270حصائية عندما نقارف الفائية المحسوبة البالغة)اإل

 . ((Aبنمط في التأثير  والتخصص الدراسي لمجنس , وبذلؾ لـ يظير تفاعالً  (0.05مستوى داللة )
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  (9) جدول
 والتخصص الدراسيعمى وفق متغيري الجنس  ((Bالنمط داللة الفروق في 

 مصدر التباين
 

 مجموعة المربعات
S-S 

درجة 
 الحرية
D-F 

 متوسط المربعات
M-S 

القيمة 
 الفائية

F 

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة
S-g 

 12.066 الجنس
 

1 12.066 2.814 

3.84 
 

0.05 
 

 0.231 0.992 1 0.992 التخصص
 xتفاعل )الجنس 

 (التخصص
0.085 1 0.085 0.020 

 4.288 395 1693.740 الخطأ
 400 117905.000 الكمي

 ( ما يأتي:9بين النتائج في جدول)ت
 : )ذكور, إناث( الجنسوفق متغير عمى الفرق -أ

حصائية ال يرقى الى مستوى الداللة اإل( (Bالنمط الذكور واإلناث عمى مقياس  الطمبة أف الفرؽ بيف    
( عند مستوى داللة 3.84( بالقيمة الجدولية البالغة )2.814عندما نقارف القيمة الفائية المحسوبة البالغة)

( 16.857إذ بمغ الوسط الحسابي لمذكور)وبيذا تقبؿ الفرضية الصفرية وترفض الفرضية البديمة ( , 0.05)
( بانحراؼ 17.227عف الوسط الحسابي لإلناث البالغ ) ( الذي ال يختمؼ كثيراً 2.080نحراؼ معياري )إب

 عند الطمبة في مع اإلشارة إلى اف ىذا التفضيؿ لـ يكف داالً ( ويمكف تفسير ىذه النتيجة 2.054معياري )
 ضوء تشابو البيئة االجتماعية لكؿ مف الذكور واإلناث والمتمثمة بكثرة االعماؿ الروتنية والممؿ .

 التخصص الدراسي:وفق عمى الفرق -ب
لى مستوى إيرقى ال  (B)مقياس النمط عمى التخصصيف )العممي , اإلنساني(  في الطمبةأف الفرؽ بيف      

( 3.84القيمة الجدولية البالغة )ب( 0.231عندما نقارف القيمة الفائية المحسوبة البالغة )حصائية الداللة اإل
إذ بمغ الوسط الفرضية البديمة  ورفض الفرضية الصفرية قبوؿ, وىذا ُيشير إلى  (0.05عند مستوى داللة )
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الوسط الحسابي  فيما بمغ( 2.223نحراؼ معياري )إب (16.977)لمطمبة في التخصص العممي الحسابي 
في ضوء ( ويمكف تفسير ىذه النتيجة 1.947نحراؼ معياري )إ( ب17.133) لمطمبة في التخصص اإلنساني

 تشابو البيئة األكاديمية وطرائؽ التدريس واألنشطة التعميمية التي تفتقر إلى الكثير مف عوامؿ التشويؽ .
 :والتخصص الدراسي الجنستفاعل -ج

رقى إلى مستوى الداللة يال  التخصصيف العممي واإلنسانيفي كال الذكور واإلناث  الطمبةأف الفروؽ بيف      
( عند 3.84الجدولية البالغة )الفائية القيمة ب( 0.020حصائية عندما نقارف الفائية المحسوبة البالغة)اإل

 . ((Bبالنمط في التأثير  والتخصص الدراسي لمجنس , وبذلؾ لـ يظير تفاعالً  (0.05مستوى داللة )
  (10) جدول

 والتخصص الدراسيعمى وفق متغيري الجنس  ((Cالنمط داللة الفروق في 

 مصدر التباين
 

 مجموعة المربعات
S-S 

درجة 
 الحرية
D-F 

 متوسط المربعات
M-S 

القيمة 
 الفائية

F 

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة
S-g 

 2.216 13.355 1 13.355 الجنس

3.84 
 

0.05 
 

 2.250 13.556 1 13.556 التخصص
 xتفاعل )الجنس 

 (التخصص
0.315 1 0.315 0.052 

 6.026 395 2380.176 الخطأ
 400 254838.000 الكمي

 ( ما يأتي:10بين النتائج في جدول)ت
 : )ذكور, إناث( الجنسوفق متغير عمى الفرق -أ

حصائية ال يرقى الى مستوى الداللة اإل (C)النمط الذكور واإلناث عمى مقياس  الطمبة أف الفرؽ بيف     
( عند مستوى داللة 3.84( بالقيمة الجدولية البالغة )2.216عندما نقارف القيمة الفائية المحسوبة البالغة)

( 24.977إذ بمغ الوسط الحسابي لمذكور)وبيذا تقبؿ الفرضية الصفرية وترفض الفرضية البديمة ( , 0.05)
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( بانحراؼ 25.290عف الوسط الحسابي لإلناث البالغ ) الذي ال يختمؼ كثيراً ( 2.505نحراؼ معياري )إب
عمى وفؽ ماجاء بو ىيرماف في اف اإلنساف يولد ولديو حاجة ( ويمكف تفسير ىذه النتيجة 2.416معياري )

لمتكيؼ مع بيئتو االجتماعية وبيذا يكتسب الكثير مف السمات المعرفية والشخصية التي تمكنو مف ذلؾ , 
 ( .4022وتتفؽ ىذه النتيجة ونتائج دراسة البياتي)

 التخصص الدراسي:وفق عمى الفرق -ب
لى مستوى إيرقى ال  ((Cمقياس النمط عمى التخصصيف )العممي , اإلنساني(  في الطمبةأف الفرؽ بيف      

( 3.84الجدولية البالغة )القيمة ب( 2.250حصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسوبة البالغة )الداللة اإل
إذ بمغ الوسط الفرضية البديمة  ورفض الفرضية الصفرية قبوؿ, وىذا ُيشير إلى  (0.05عند مستوى داللة )

الوسط الحسابي  فيما بمغ( 2.431نحراؼ معياري )إب (25.329)لمطمبة في التخصص العممي الحسابي 
عمى وفؽ ( ويمكف تفسير ىذه النتيجة 2.474)نحراؼ معياري إ( ب25.013) لمطمبة في التخصص اإلنساني

النظرية الُمتبناة في اف الطمبة مف كال التخصصيف العممي واإلنساني يرتبطوف فيما بينيـ بعالقات اجتماعية 
 تسودىا العاطفة اإليجابية تجاه بعضيـ البعض.

 :والتخصص الدراسي الجنستفاعل -ج
رقى إلى مستوى الداللة يال  التخصصيف العممي واإلنسانيفي كال الذكور واإلناث  الطمبةأف الفروؽ بيف      
( عند 3.84الجدولية البالغة )الفائية القيمة ب( 0.052حصائية عندما نقارف الفائية المحسوبة البالغة)اإل

 . (C)بالنمط في التأثير  والتخصص الدراسي لمجنس , وبذلؾ لـ يظير تفاعالً  (0.05مستوى داللة )
  (11) جدول

 والتخصص الدراسيعمى وفق متغيري الجنس  ((Dالنمط داللة الفروق في 

 مصدر التباين
 

 مجموعة المربعات
S-S 

درجة 
 الحرية
D-F 

 متوسط المربعات
M-S 

القيمة 
 الفائية

F 

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة
S-g 

 3.84 2.731 15.151 1 15.151 الجنس
 

0.05 
 2.549 14.143 1 14.143 التخصص 
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 xتفاعل )الجنس 
 (التخصص

0.064 1 0.064 0.012 

 5.548 395 2180.351 الخطأ
 400 218288.000 الكمي

 
 ( ما يأتي:11بين النتائج في جدول)ت
 : )ذكور, إناث( الجنسوفق متغير عمى الفرق -أ

حصائية ال يرقى الى مستوى الداللة اإل (D)النمط الذكور واإلناث عمى مقياس  الطمبة أف الفرؽ بيف     
( عند مستوى داللة 3.84( بالقيمة الجدولية البالغة )2.731عندما نقارف القيمة الفائية المحسوبة البالغة)

( 23.138إذ بمغ الوسط الحسابي لمذكور)وبيذا تقبؿ الفرضية الصفرية وترفض الفرضية البديمة ( , 0.05)
( بانحراؼ 23.477عف الوسط الحسابي لإلناث البالغ ) ي ال يختمؼ كثيراً ( الذ2.316نحراؼ معياري )إب

في اف طمبة الجامعة في مرحمة مف الذكور واإلناث عمرية ( ويمكف تفسير ىذه النتيجة 2.388معياري )
تجعميـ عمى درجة مف الوعي بضرورة التركيز والتروي واستكشاؼ االحتماالت الممكنة اثناء التعامؿ مع 

 ف .االخري
 التخصص الدراسي:وفق عمى الفرق -ب

لى مستوى إيرقى ال  ((Dمقياس النمط عمى التخصصيف )العممي , اإلنساني(  في الطمبةأف الفرؽ بيف      
( 3.84القيمة الجدولية البالغة )ب( 2.549حصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسوبة البالغة )الداللة اإل

إذ بمغ الوسط الفرضية البديمة  ورفض الفرضية الصفرية قبوؿ, وىذا ُيشير إلى  (0.05عند مستوى داللة )
الوسط الحسابي  فيما بمغ( 2.287نحراؼ معياري )إب (23.511)لمطمبة في التخصص العممي الحسابي 

في ضوء ( ويمكف تفسير ىذه النتيجة 2.410نحراؼ معياري )إ( ب23.188) لمطمبة في التخصص اإلنساني
التعميـ الجامعي المتمثمة بعدـ التقيد في طرائؽ محددة في التعميـ وبالتالي ينعكس عمى تفضيؿ طمبة  متطمبات

الجامعة في كال التخصصيف العممي واإلنساني األنشطة التعميمية غير المقيدة والمتمثمة بالعصؼ الذىني 
 ودمج المفاىيـ والصور التوضيحية وغير ذلؾ .

 :الدراسيوالتخصص  الجنستفاعل -ج
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رقى إلى مستوى الداللة يال  التخصصيف العممي واإلنسانيفي كال الذكور واإلناث  الطمبةأف الفروؽ بيف      
( عند 3.84الجدولية البالغة )الفائية القيمة ب( 0.012حصائية عندما نقارف الفائية المحسوبة البالغة)اإل

 . (D)بالنمط في التأثير  والتخصص الدراسي لمجنس , وبذلؾ لـ يظير تفاعالً  (0.05مستوى داللة )
 :التوصيات 

 باآلتي : افالباحث يوصيائج تنما توصؿ اليو البحث مف في ضوء         
تضميف المقررات الدراسية عمى وفؽ تفضيالت السيطرة المخية بصورة عممية مف المختصيف في  .2

 ىذا المجاؿ دوف التركيز عمى تفضيؿ واحد .
عمى ما موجود في البيئات الطمبة طالع مف أجؿ زيادة إالسفرات العممية ب إيالء االىتماـ .4

 .عما الحظوه ومطالبة الطمبة بكتابة تقارير  وية واالجتماعيةاالفيزي
إعداد برامج  خاصة لمطمبة  الذيف يميموف أعتماد تفضيؿ معيف دوف التفضيالت األخرى ألىمية  .3

ة الطمبة بصورة عامة وحياتيـ األكاديمية كؿ تفضيؿ مف تفضيالت السيطرة الميمة في حيا
 بصورة خاصة . 

 :المقترحات 
 : إجراء البحوث التي أستقرؤىا خالؿ إنجاز بحثيما  افقترح الباحثي    

دراسة مقارنة في العجز المتعمـ عمى وفؽ تفضيالت السيطرة المخية لدى طمبة المدارس الثانوية  .2
  المسائية . 

 الحالي لدى أعضاء الييئات التدريسية في الجامعة .بحث مماثؿ لمبحث جراء إ .4
 المصادر:  

, ,  : تعميم التفكير النظرية والتطبيق(  4009أبو جادو , صالح محمد عمي . نوفؿ , محمد بكر )  -
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع .

ة (  :  اسموب حؿ المشكالت وفؽ نمط السيطرة الدماغي4022البياتي , صفاء رياض خورشيد ) -
رسالة ماجستير )غير  , ( عند طمبة المدارس الثانوية لممتميزيف واقرانيـ العادييف H.B.D.Iليرماف )
 .(, جامعة القادسية , كمية التربية , قسـ العمـو التربوية والنفسية منشورة
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, مطبعة التراث العربي  4, ط ؼطبيعة االنسان في ضوء فسمجه بافمو( : 2491جعفر , نوري )  -
 .                  .بيروت , نشر مكتبة التحرير , بغداد

, جامعة االختبارات والمقاييس النفسية ( : 2412الزوبعي , عبد الجميؿ و الكناني , ابراىيـ ) -
 .الموصؿ , العراؽ

( : كيؼ ينظـ المخ عبر ثالث تنظيمات ) اوجو( لمعالجة عمميات التعقد 2449, روبرت ) يموسترسا -
, تعريب عالء الديف كفافي , دار  مقالة ضمن كتاب منهاج مدرسي لمتفكيروالسياؽ واالستمرارية , 
 النيضة العربية , مصر.

المستندة الى نصفي  : السموكيات الذكية ( 4023الطريحي , فاىـ حسيف . كاظـ , حيدر طارؽ )  -
: عماف ,دار صفاء لمتوزيع والنشر , مؤسسة دار  2, طالدماغ عادات العقل والسيادة الدماغية 

 الصادؽ الثقافية .
, دار الفكر العربي , القاىرة  3النظرية والتطبيؽ , ط- القياس النفسي( : 2441عبد الرحمف , سعد ) -

 ,مصر.
, جامعة االمارات ,  النفس العصبي : االسس وطرق التقييمعمم ( : 4002عبد القوي , سامي )  -

 .مطبوعات جامعة االمارات
, عماف , دار  2,ط عمم النفس المعرفي , النظرية والتطبيق( :   4002العتوـ , عدناف يوسؼ ) -

 .المسيرة لمنشر والتوزيع
روؽ لمنشر والتوزيع , دار الش سيكولوجية التعمم الصفي( : 4000قطامي , يوسؼ وقطامي , نايفة )  -

 , عماف , االردف .
عادات العقؿ المستندة إلى نصفي الدماغ عمى وفؽ أداة ىيرماف (  : 4022كاظـ , حيدر طارؽ ) -

, رسالة ماجستير )غير منشورة( لدى الطمبة المتميزيف وأقرانيـ العادييف, HBDIلمسيادة الدماغية 
 .العراؽ , جامعة بابؿ

, منشورات المجمع العممي , دائرة  مدخل الى عمم النفس( : 4002النعمة , طو وصباح , العجيمي ) -
 العمـو االنسانية , سمسمة مدخؿ العمـو االنسانية , العراؽ . 
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	8. مؤشرات صدق المقياس و ثباته:
	لحساب معامل الثبات بهذه الطريقة تم تطبيق المقياس على عينة من طلبة جامعة القادسية بلغت (40) طالباً وطالبة و بعد التطبيق الأول بأسبوعين تم إعادة تطبيق المقياس على الطلبة أنفسهم  ، و باستعمال معامل إرتباط بيرسون بين درجات الطلبة في التطبيقين ظهرت معاملات...



