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 مركز املتفوقني ببنغازيأمناط السيطرة الدماغية لدى طالب الصف الثالث للمرحلتني اإلعدادية والثانوية يف 
 : امللخص

الدماغية السائد)أمين، أيسر، متكامل( لدى طلبة وطالبات املرحلة اإلعدادية  استهدفت الدراسة التعرف على منط السيطرة
فروق يف أمناط السيطرة الدماغية تعزى ملتغريي .كما استهدفت الدراسة الكشف عن اوالثانوية مبركز املتفوقني يف مدينة بنغازي

املتفوقني مبدينة بنغازي، حيث تكونت عينة الدراسة من  الثانوية( يف مركز –إانث(، و املرحلة الدراسية )اإلعدادية  -النوع)ذكور
والثانوي يف مركز املتفوقني ببنغازي ،واتضح من نتائج الدراسة أّن النمط املتكامل  وطالبة ابلصف الثالث اإلعدادي ا( طالب125)

ثانوي بنسبة مئوية الصف الثالث اإلعدادي وطلبة الصف الثالث ال ةماغّية كان األكثر شيوعا لدى طلبللسيطرة الد
الصف الثالث  ةذات داللة إحصائية بني طلب%(، كما اتضح من خالل نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق  65)     قدرها

إانث(، و املرحلة الدراسية  -اإلعدادي وطلبة الصف الثالث الثانوي يف أمناط السيطرة الدماغية تُعزى ملتغريي النوع)ذكور
 ة( يف مركز املتفوقني مبدينة بنغازي.الثانوي –)اإلعدادية 

 السيطرة الدماغية، الطلبة املتفوقني.: الكلمات املفتاحية

Abstract 

The study aimed to identify the prevailing pattern of cerebral dominance (right, left, 

integrated) among middle and high school students in the Center for Excellence in Benghazi, 

The study also aimed to uncover differences in cerebral dominance patterns attributed to the 

two variables of gender (male - female), and the stage (preparatory - secondary) in the Center 

for Outstanding Students in Benghazi, The sample of the study consisted of (125) male and 

female students in the third year of middle and high in the Center for Excellence in Benghazi 

And it became clear from the results of the study that the integrated pattern of cerebral 

dominance was the most common among students of the third year of middle school and the 

students of the third year of secondary school, with a percentage of (65%). The third 

secondary in the patterns of brain control attributed to the two variables of gender (male - 

female), and the stage (preparatory - secondary) in the Center for Excellence in Benghazi. 

  

  

  

  



 

 
 

 : املقدمة

يعد الدماغ اإلنساين أحد األعضاء املعقدة واملهمة اليت ترتبط بكل جزء من أجزاء اجلسم، فهو مبثابة احملرك األساسي جلسم     
النفعالية والسلوكية وغريها من األنشطة احلياتية املعقدة اليت يقوم هبا الفرد ملواجهة عمليات املعرفية والاإلنسان كونه املسؤول عن ا

 [25املواقف احلياتية املختلفة ، حيث تتعدد األنشطة والسلوكيات بتعدد املواقف واملثريات)

الدراسات   ئفه، وهذا ما جعلويعد السلوك اإلنساين على درجة كبرية من التعقيد ،وقد يرجع هذا التعقيد إىل تركيب املخ ووظا
حيث حاولت التعرف   واألحباث تتواىل على دراساته يف خمتلف التخصصات من العلوم الطبية العصبية والنفسية املعرفية والرتبوية

صلت على النواحي التشرحيية للمخ وحقيقة نشاطه وأهم وظائفه املعرفية اليت تؤديها كل منطقة من املناطق املكونة له ، وقد تو 
 Left)والنصف األيسر(Right Hemisphere) أغلبها إىل أن الدماغ البشري ينقسم إىل نصفني: النصف األمين

Hemisphere)  ن هذين النصفني يتصالن معًا مبجموعة من األعصاب املسماة ابجلسم اجلاسئأ،و (Corpus 
Callous)  ،إلحداث عمليات التبادل النيورلوجي املشرتك بني ووظيفة هذا اجلسم مترير اإلشارات العصبية بني نصفي الدماغ

 [33] الوظائف الدماغية .

جانيب الدماغ أكثر من اآلخر أثناء معاجلة املعلومات  حدأألفراد مييلون إىل االعتماد على أن ا نيمن الباحث حيث أوضح عدد    
جانيب الدماغ  حدأاغية واليت مفادها أن سيطرة الدموقد أطلق على اجلانب املسيطر)السائد( وترتب على ظهور مفهوم السيطرة 

 [24على شكل أسلوب معني يتبناه يف عملييت التعلم والتفكري.] لدى األفراد ميكن أن يعرب عنها الفرد

حيث أشار إىل أن نصفي  (John Jackson,1886)ويرجع مفهوم السيطرة الدماغية إىل عامل األعصاب جون جاكسون    
، وهذا النصف هو  أحد نصفي الدماغ حيث إن املعلومات احلسية تدخلهني لبعضهما البعض ،بييكوان شن أن الدماغ ال ميك

 [5]. الذي يتعامل معها ويعاجلها ويقوم بتشغيلها

أن العالقة بني نصفي الدماغ األيسر واألمين عالقة تبادلية متكاملة، أي أن إىل  [38[،]25أشار عدد من الدراسات]وقد    
غ األمين يسيطر على وظائف النصف األيسر من اجلسم، والنصف األيسر يسيطر على وظائف النصف األمين من نصف الدما 

اجلسم، فالنصف األيسر يتخصص يف تشغيل املعلومات اللفظية والتحليل والرتتيب والتجريد، كما أنه النصف املسئوول عن اختاذ 
نصف األعمال اللفظية واحلسابية املعقدة ، وميلكون القدرة على التعبري عن القرارات املعتمدة على املنطق، ويفضل أصحاب هذا ال

أنفسهم بطريقة جيدة، ويقوم هذا النصف عادة بتحليل املعلومات بطريقة خطية حيث يبدأ ابلتعامل مع األجزاء، وجيمعها بطريقة 
فيميل إىل  ةعلومات بطريقة تدرجيية أو تتابعيل املمنطقية، ويعيد ترتيبها حىت يصل إىل اخلالصة أو النتيجة، أي أنه يقوم بتشغي

ويستمر يف أداء مهامه الفرعية حىت ينتهي من املهمة الرئيسة، لذلك يسمى ابلنصف اللفظي  عمل اخلطط واجلدول اليومية،
 التحليلي املنطقي والواقعي.



 

 
 

أما النصف األمين فيسيطر على الوظائف غري اللفظية ، وينفرد ابلوظائف املرتبطة ابحلدس واالنفعال واإلبداع واخليال، وله        
ثالثية األبعاد وخاصة من خالل اإلدراك اللمسي، أو ما يسمى ابلقدرات املكانية البصرية الاألشكال  دور أكرب يف حتليل وحتديد

يقوم بتشغيل املعلومات واملواد املصورة واملوسيقية ، ابإلضافة إىل االستجابة للمثريات الوجدانية ، لذلك يطلق  للعامل احمليط، كما
، ويفضلون ةويفضل أصحاب هذا النصف املهمات البصرية واملكانية واإلبداعي عليه النصف غري اللفظي، احلدسي، واالنفعايل،

سيطرة الدماغ األمين منط التفكري التحليلي والرتكييب  وإىل التعلم الكلي ،كما يستخدم ذو األشياء العشوائية والتلقائية، ابإلضافة 
 واحلدسي .

من األفراد يعد النصف الدماغي األيسر هو السائد  (%90-85)إىل أن ما نسبته (Schold,1998) يشري شولدكما      
إىل أن الكثري من  [5] سربجنر،ودتش ، بينما توصلاألمين لدى اآلخرين للنصف (%10-15 لديهم ، يف حني تكون السيطرة

 األفراد يستخدمون جانيب الدماغ بطريقة كلية يف التفكري والتعلم أكثر من اعتمادهم على نصف معني بصورة واضحة.

 (2017؛ بلكرد،2016؛ هارون،وشلول،2015؛ محوده،2006العتوم، ويف نفس السياق فقد أوضحت دراسة كل من )     
؛ أبو  2007املرحلة الثانوية يستخدمون النمط األمين من الدماغ، بينما أظهرت نتائج دراسة كل من)نوفل، أن طالب

( إىل 2017؛ العودة،2017احملمدي، ؛2015،والعجيلي، ؛ عبد احلق Kim&Choi،2013 ؛ كيم ،وشوي2011العال،
؛ القرعان 2012؛ السيلماين ،2009من )أندجياين، سيطرة النمط األيسر من الدماغ لدى أفراد العينة ،كما توصلت دراسة كل

( إىل أن النمط املتكامل )األمين واأليسر( هو النمط السائد لدى 2017؛ احملمدي،2015؛ جاد هللا، الرقاد،2013،واحلموري،
 أفراد العينة .

ة ، تدخلت الدراسات العصبية والنفسية عملية الرتبوية والتعليميالومن زاوية أخرى تضاعفت اجلهود الرامية لتحسني وتطوير        
والفسيولوجية ألقصى استفادة ممكنة من طاقات الدماغ البشري ،حيث أشار تورانس 

السيطرة الدماغية كأسلوب مييل إليه الفرد يف التعلم والتفكري ويف كل  أن مفهومإىل  (Torrance&sato,1979) وساتو
ت نظرايت علم النفس العالقة بني الدماغ ومتثيله للمعلومات اهتمامًا كبرياً من خالل تعامالته مع معطيات بيئته احمليطة، فقد أول

دراسة أجزاء الدماغ والنظم أو الشبكات اليت تتوسط عملية متثيل املعلومات إىل استجابة ملموسة لدى الفرد، وذلك يف حماولة 
لية من فرد إىل آخر، وسبب االختالف بني األشخاص يف للتعرف على آلية التمثيل العصيب للمعلومات، ومدى اختالف هذه اآل

االستجابة لنفس املعلومات أو املعطيات، لذلك شهد مفهوم السيطرة الدماغية دراسات 
الدماغ الذي يعد املخ أكرب  لفهم مدى اختالف آلية متثيل املعلومات بني نصفي (Kihlstrom,2012) مكثفة،كيلسرتوم

العقلية العليا، إذ يتكون من نصفني متماثلني من الناحية الشكلية وخمتلفني يف بعض النواحي الوظيفية، ه ومركز العمليات ئأجزا
حبيث يتحكم النصف األمين ابجلانب األيسر من اجلسم بينما يتحكم النصف األيسر ابجلانب األمين من اجلسم، وميتاز النصف 

النصف األمين من الدماغ اجلانب الوجداين واخليال واالبتكار، وقد يستخدم األيسر ابملنطق والتحليل والتجريد، بينما يغلب على 
 [7مها على اآلخر. نقال عن]حدأبشكل متوازن ومتكامل دون سيطرة  الفرد نصفي الدماغ



 

 
 

على أن أمهية السيطرة الدماغية تظهر (Frohlich,2009)فرولتش (Mcathy,1996)وقد أكدت على ذلك مكاثي    
ن إملهن والتخصصات األكادميية، حيث ارتباطها بنمط التفكري لدى األفراد واملناهج الدراسية، ابإلضافة إىل اختيار امن خالل 

أمناط  األفراد خيتارون املهن والفروع األكادميية )علمي، أديب، زراعي، صناعي وغريها من التخصصات(بناء على التوافق بني
دماغ لديهم، وأن املواضيع األكادميية مثل الفنون، والعلوم االجتماعية حتتاج إىل منط نصفي ال حدأتعليمهم وتفكريهم وسيطرة 

حني مواضيع العلوم واهلندسة واللغة والرايضيات  التفكري الشمويل ، مما جيعلها أكثر مالئمة ألصحاب السيطرة الدماغية اليمىن، يف
 [33رة الدماغية اليسرى.]تعتمد على التسلسل املنطقي ومن مث فهي تناسب أصحاب السيط

ويعترب املوهوبني واملتفوقني مصدر إبداع ال ينضب ، وهم كنوز مثينة تعقد عليهم اآلمال يف حل املشكالت ويف تطوير سبل      
احلياة بشىت جماالهتا ، ويعد وجودهم يف أي جمتمع نعمة كبرية ورعايتهم نقطة االنطالق يف إنتاج جيل مبدع يسري مبجتمعه حنو 

 [26التقدم واالرتقاء.]

املوهوبني واملتفوقني ابعتبارهم الثروة البشرية اليت جيب اكتشافها وإطالق   لذلك اهتمت معظم الدول يف العامل ابستثمار      
طاقاهتا واستثمارها لصاحل التقدم يف العامل ، لذلك تزايدات الدعوات يف اآلونة األخرية إىل ضرورة التعرف على خصائصهم ،و 
أمناط تفكريهم وحاجاهتم ومشكالهتم ، فتوجه املهتمون والعاملون يف جمال الدراسات الرتبوية والبحوث النفسية إىل ضرورة 
االهتمام ابلطلبة املتفوقني واستثمار إمكاانهتم وقدراهتم ،واحلرص عليهم ومساعدهتم أبقصى قدر ممكن ،وتوفري املناخ املناسب 

 دف الزايدة والتميزإلطالق قدراهتم اإلبداعية هب

صبية لعا  لياتلعمافي ديني لعان اعين خيتلفون بوهولمين المتعلمأن اعلى دل لة تك أدهنان أيف دراسته  [4رو]نوموأوضح         
ما م هرعماوبني تراوحت أهولمعينة من اعلى أجريت لتي ت الدماغ اجاومط نشات سارت دراشا، حيث أ م تعلمهمعدلتي تا

طاً، يف حني املوهوبني الذين نشار كثديهم ألص اجلبهي لفعامًا يكون ا(15) رفي عموبني هولمأن الى مًا إعا (18-15) بني
يسر عن طريق ألمين واألوية بني جانيب الدماغ القا  تصاالتاجلداري أكثر نشاطاً، كما أن اال عامًا يكون الفص (18) عمرهم

أن كما ءة، كفااملعلومات بني جانيب الدماغ بكل   الدبقية تساعد يف تنسيق ودمجاجلسم اجلاسئ وزايدة املادة الرمادية واخلالاي 
  .  دى العادينيلوى مما يوجد قاملوهوبني أ ىرتابطات بني اخلالاي العصبية لدال

 وبني ميتلكون دماغًا أكثر تكاماًل وتعاواًن ، حيث إن نصفي الدماغهولمراد األفأن ا [3روسكي]مبرزيك ودماويضيف     
ل الدماغ لدى املوهوبني واملتفوقني مع قدرهتم على عمرد تفل من الكفاءة، ويرتبط عاوى بمستت ويعاجلاهنا ماولمعلن االيتباد

 املثابرة يف املهام وتعزيز قدراهتم على حنو جيد يتجاوز ما يقوم به اآلخرون.

ك اختالفات هنارت أن هغ اإلنسان أظماد علىحباث والدراسات التشرحيية اليت أجريت ألأن نتائج ا [29] كما يؤكد     
 ديني .لعاوقني و المتفوبني واهولمراد األفغ امابيولوجية بني د



 

 
 

متلك هذه الفئة تأن قَّع ونتذي جيعلنا لر األمافائقة غية ماوقني ميتلكون قدرات دلمتفوبني واهولمسبق جند أن اما ل خالومن     
وقني لمتفوبني واهولمدى الت واألحباث السابقة حول النمط الدماغي املسيطر منط سيطرة دماغية متكامال، لكن نتائج الدراسا

َّ دلمنها ما مين، وألسيطرة النمط الدماغي اَّ على دلمنها ما يسر، وألابينة ، فمنها ما استنتج سيطرة النمط الدماغي امتنت كا
أهنا مل تتوصل إىل  ول السيطرة الدماغية خاصةث حسيطرة النمط املتكامل للدماغ فالتناقضات يف نتائج الدراسات واألحباعلى 

نتائج حامسة ، يشري إىل أن هذا موضوع حيتاج إىل املزيد من الدراسة والبحث املستفيض، ونظرًا ألمهية املوضوع حتاول الباحثتان 
ني اإلعدادية والثانوية رحلتملالتعرف على منط السيطرة الدماغية السائد)أمين،أيسر،متكامل( لدى طلبة وطالبات الصف الثالث اب

 يف مركز املتفوقني مبدينة بنغازي.

 مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة احلالية يف الكشف عن أمناط السيطرة الدماغية لدى طالب الصف الثالث ابملرحلتني اإلعدادية والثانوية    
 :يف مركز املتفوقني مبدينة بنغازي، و حتديداً حتاول الدراسة اإلجابة عن

  متكامل( لدى طالب الصف الثالث ابملرحلتني اإلعدادية والثانوية يف  -أيسر  -ما منط السيطرة الدماغية السائد)أمين
 مركز املتفوقني مبدينة بنغازي؟

  هل توجد فروق يف أمناط السيطرة الدماغية لدى طالب الصف الثالث ابملرحلتني اإلعدادية والثانوية يف مركز املتفوقني
 إانث(؟ -بنغازي تعزى للنوع)ذكورمبدينة 

  هل توجد فروق يف أمناط السيطرة الدماغية لدى طالب الصف الثالث ابملرحلتني اإلعدادية والثانوية يف مركز املتفوقني
 اثنوية(؟ -مبدينة بنغازي تعزى للمرحلة الدراسية )إعدادية 

 :أهداف الدراسة

متكامل( لدى طالب الصف الثالث ابملرحلتني اإلعدادية  -أيسر-التعرف على منط السيطرة الدماغية السائدة )أمين .1
 والثانوية يف مركز املتفوقني مبدينة بنغازي.

الصف الثالث ابملرحلتني اإلعدادية والثانوية يف مركز  الكشف عن الفروق يف أمناط السيطرة الدماغية بني طالب .2
 إانث( . -املتفوقني مبدينة بنغازي تعزى للنوع)ذكور

عن الفروق يف أمناط السيطرة الدماغية بني طالب الصف الثالث ابملرحلتني اإلعدادية والثانوية يف مركز  الكشف .3
 الثانوية( . –)اإلعدادية  املتفوقني مبدينة بنغازي تعزى ملتغري املرحلة الدراسية

 تقدمي بعض املقرتحات والتوصيات يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من النتائج. .4

 



 

 
 

 الدراسة:أمهية 

  أتيت أمهية الدراسة احلالية من أمهية املتغريات اليت تناولتها ، فمفهوم السيطرة الدماغية أصبحت من املواضيع النفسية
والرتبوية املعرفية ذات األمهية البالغة، والذي حظي ابهتمام الباحثني ألثرها البالغ يف تفسري الفروق الفردية بني 

اك، وعملية معاجلة املعلومات، وأمناط التعلم ، مما يساهم يف فهم سلوك الطالب وحتصيلهم املتعلمني،وفهم عملية اإلدر 
وهم فئة املتفوقني عقلياً، الذين   يف اجملتمع الدراسي وحتديد مسارهم األكادميي، ابإلضافة إىل أهنا ستطبق على فئة هامة

ابإلضافة إىل أهنا ستطبق على فئة هامة يف ،   جملتمعميثلون قطاعًا مهمًا من القوى واإلمكاانت البشرية املهمة يف ا
 وهم فئة املتفوقني عقلياً، الذين ميثلون قطاعاً مهماً من القوى واإلمكاانت البشرية املهمة يف اجملتمع.  اجملتمع

  أخرى.تساهم يف توفري قاعدة معرفية ميكن االنطالق منها للبحث يف جمال السيادة الدماغية وارتباطها مبتغريات 

  تساعد املختصني الرتبوييني والنفسانيني )القائمني ابلتوجية واالرشاد( يف التعرف على أمناط السيطرة الدماغية)أمين
الرعاية هلم  ،أيسر ،تكاملي( لدى الطلبة املتفوقني عقليًا وتزويدهم بتغذية راجعة عن النمط السائد لديهم ألجل تقدمي

 واالرتقاء بقدراهتم.

  اء ومصممي املناهج والربامج الدراسية يف إعادة بناء وتطوير املناهج واختيار احملتوى مبا يتناسب مع أمناط تساعد اخلرب
 السيادة الدماغية للطالب املتفوقني.

 ا والتدرب على استخدامها وفقاً ألمناط السيطرة الدماغية لدى الطالب املتفوقني يف تطويره تساهم معرفة املعلم
 التدريس املناسبة لذلك. سرتاتيجيات وطرقإل

  تفيد النتائج اليت ستتوصل إليها الدراسة املختصني الرتبويني يف جمال التقييم والتنبؤ بقدرات الطالب املتفوقني وإمكاانهتم
 خصوصاً املخفية أو املكبوتة منها.

 : حدود الدراسة

 نوية.: طالب وطالبات الصف الثالث ابملرحلتني اإلعدادية والثااحلدود البشرية

 مركز املتفوقني مبدينة بنغازي. احلدود املكانية:

 .2021-2020 احلدود الزمنية:

 مصطلحات الدارسة:

 أمناط السيطرة الدماغية: .1

م أحد النصفني الكرويني للدماغ )األمين استخدالسيطرة الدماغية مبيل الفرد إىل ( اTorrance (1982تورانس، عرف  
كليهما معا )املتكامل( يف العمليات العقلية والسلوك، مما يعكس األسلوب املعريف للفرد   ،األيسر( بقدر أكرب من اآلخر أو
 [33نقال عن] واجتاهاته يف التعلم وحل املشكالت.



 

 
 

السيطرة الدماغية بتويل أحد النصفني يف الدماغ التحكم يف سلوك وتصرفات األفراد ، أي ميل  [5كما يعرف سربجنرودتش]    
اد على أحد نصفي الدماغ أكثر من النصف اآلخر يف معاجلته للمعلومات ، فالنصف األيسر ميتاز ابملنطق و الفرد إىل االعتم

التحليل والتجريد ،بينما يغلب على أصحاب السيطرة الدماغية اليمىن اجلانب الوجداين واخليال واالبتكار ، وقد يستخدم الفرد 
 اآلخر. نصفى الدماغ بشكل متوازن دون سيطرة أحدمها على

 أبنه الدرجة اليت حيصل عليها الطالب على مقياس أمناط السيطرة الدماغية املستخدم يف الدراسة احلالية. وحيدد إجرائياً:      

أن التحصيل اجليد لى املرتفع ، ويشري إسي درلمجناز اإلوالعالي التحصيل ا وهم الطلبة ذو  ن حتصيلياً:و ملتفوقا .1
 على الذكاء، وميزوا بني نوعني من التفوق التحصيلي : ار شؤميعد 

 ت أكادميية.مجاالدة في عم: عا -أ

 [30] دة دراسية معينة.ماأو   ل معنيفي مجاص: خا -ب

ستيعاب واحلقظ وسرعة التعلم ويتمتعون بذكاء لذين يتميزون بقدرة عالية على االالطلبة ا : هم ن حتصيليًا إجرائياً و ف املتفوقعرّ ويُ 
ق املتوسط ولديهم دافعية عالية لإلجناز ويظهرون اهتماما واضحًا إبحدى املواد األكادميية أو أكثر ،وفق جمموعة من املعايري فو 

 والشروط احملددة مبركز املتفوقني يف مدينة بنغازي.

 اخللفية النظرية للدراسة

 أواًل: أمناط السيطرة الدماغية

و أساس السلوك اإلنساين، حيث يؤثر ويتأثر ابملعرفة اإلنسانية ابعتباره أساس النشاط يعد الدماغ قاعدة العقل وحموره، فه   
ن متماثالن متاماً، إال شرة املخية، ومع أن النصفني كروايالعقلي املعريف، وهو منقسم إىل نصفني كرويني األيسر واألمين تغطيهما الق

يسر ببعض أنواع النشاط، كما خيتص النصف األمين أبنواع أخرى أن األداء الوظيفي لكل منهما خمتلف، حيث خيتص النصف األ
بني وظائفهما وأنشطتهما املختلفة  اوتناغم وتواصال من النشاط ، وابلرغم من تعدد وانقسام مناطق الدماغ إال أن هناك تداخال

[.3] 

جانبي كيفية عمله، وتقصي تناسق وتكامل   عنبحث الدراسة و لهتمام ابلالالباحثني فع ن التميز الفريد للدماغ البشري دأكما     
ر عند القيام آلخاعلى الدماغ معًا فهما غري منفصلني، وإمنا يكمل أحدمها اآلخر، لكن قد حيدث أن يسيطر أحد اجلانبني 

    [3ابلوظائف العقلية، وهذا اجلانب هو الذي يقود سلوك الفرد ويوجهه، فيما يعرف ابلسيطرة الدماغية.]

خر أثناء معاجلة املعلومات الدماغ أكثر من اجلانب األ  د جانيبحأعلى االعتماد لى راد مييلون إألفأن الى باحثون إر الشاوأ    
حد وم السيطرة الدماغية افرتاض يفيد أبن سيطرة أمفههذا اجلانب ابجلانب املسيطر أو السائد ،وترتب على ظهور  ىويسم



 

 
 

وب معني يتبناه الفرد يف عملية التعلم والتفكري وهذا ما دفع سلن نفسه على شكل أن أن يعرب عكلدى األفراد مي  الدماغ  جانيب
 [1التعلم والتفكري.]  وم السيطرة الدماغية وعالقتها ابلعديد من املتغريات أمهها أساليببمفههتمام الالى الرتبويني إ

صاحب فكرة اجلانب القائد   John Jackson  ونجاكسون جب ألعصام الى عالوم السيطرة الدماغية إمفهويعود اتريخ     
ميكن أن يكوان   ال  الدماغ  نصفيأن له: واقب ومن أألعصامن الدماغ وتوصل إىل ذلك من خالل تطور أحباث الدماغ وعلم ا

الدماغ يفقد الفرد القدرة على الكالم اليت تعترب الوظيفة األوىل لدى   جمرد تكرار لبعضهما البعض، حيث أن تلف أحد نصفي
هذه الوظائف، وهبذا يكون هو النصف السائد أو قى اإلنسان، فالبد أن يكون أحد نصفي الدماغ هو الذي يتوىل أر

 [5املسيطر.]

ويقصد ابلسيطرة الدماغية أبن "املراكز العصبية املوجودة يف احد النصفني أكثر نشاطا وأتثريا يف سلوك الفرد يف املراكز 
ر، وغالبا ما يكون النصف األيسر هو املسيطر على نشاط اإلفراد، ويتضح ذلك يف استخدام العصبية املوجودة يف النصف اآلخ

بعض ممن جييدون استخدام  دأغلبية األفراد ألجزاء اجلسم اليمىن يف الكتابة واألكل وغريها، يف حني سيسيطر النصف األمين عن
مشرتكة أحياان بني النصفني وهذا يشري إىل وجود النمط  األجزاء اليسرى من اجلسم أفضل من اليمىن، كما جند السيطرة تكون

 [33.(املتكامل

االعتماد بشكل متسق لى إ  [حيث عرفها أبهنا "ميل الفرد16وتعرف السيطرة الدماغية بعدة تعريفات ، ومنها تعريف]
األخرى أثناء قيام الفرد ( لنصفي الدماغ ،إذ يكون هذا النمط سائدًا على األمناط A,B,C,Dاألمناط األربعة ) على أحد

 مبعاجلة املعلومات وحل املشكالت".

  [21] أحد نصفي املخ أكثر من غريه يف معاجلة املعلومات"،كما عرفهاعلى االعتماد لى أبهنا "نزعة الفرد إ [23] وعرفها     
 لية والسلوك(،العمليات العقفي استخدام أحد النصفني الكرويني األمين أو األيسر أو كليهما معاً  أبهنا

هنا: اعتماد الفرد على أحد جانيب الدماغ األمين أو بأتعريف السيطرة الدماغية على أمجع الباحثون   ر سابقاً كذما ل خالومن     
 والقيام ابلوظائف العقلية والسلوكية. األيسر أو اجلانبني معاً أثناء معاجلة املعلومات

؛ 7، 1999؛ كاظم و ايسر ،16، 1994)السليماين ،  الدراسات السابقة كدراسةتوصلت  أمناط السيطرة الدماغية:   
 44، 2017؛ العودة،29، 2015؛ الرابغي،48 ،2015هيالت،ل؛ اJensen,2014 :43 ؛ جنسن11، 2007نوفل،

 إىل وجود ثالثة أمناط رئيسية للسيطرة املخية مرتبطة بوظائف نصفي املخ األمين واأليسر وهي:(

 وظائف اجلانب األيسر من الدماغ أثناء معاجلةعلى االعتماد لى رد إلفهو ميل ا منط السيطرة الدماغية األيسر: : ًالأو   
السيطرة الدماغية اليسرى بعدد من اخلصائص منها: يفضلون التعامل مع األشياء ابلتتابع،  واملعلومات، ويتميز املتعلمون ذو 



 

 
 

يتعلمون جيدا بدءا ابجلزئيات مث الكليات،مييلون إىل مجع معلومات واقعية، يفضلون التعليمات التفصيلية املرتبة، لديهم تركيز 
 داخلي كبري.

لون الشرح اللغوي ،ويعاجلون املعلومات ابلتتايل و ينتجون األفكار ب النمط األيسر يفضصحاأن ألى إ [12ويضيف]    
 عمال املنتظمة واملرتبة.ابملنطق، ويركزون على عمل واحد فقط، ويفضلون األ

ة وظائف اجلانب األمين من الدماغ أثناء معاجلعلى االعتماد لى رد إلفهو ميل ا منط السيطرة الدماغية األمين : : اثنياً    
ن األشخاص ذوي السيطرة اليسرى ، مر كثداع أإلباعلى م تهدربقالسيطرة الدماغية اليمىن  وت، ويتميز األشخاص ذو املعلوما
البصري ، ويستخدمون الصور العقلية ، ويعاجلون املعلومات بطريقة كلية وينتجون ئي رلمالعملي رح الشم يفضلون انهأكما 

 ، ويواجهون املشكالت بطريقة غري جدية.عامة لاألفكار ابحلدس والعواطف ، ويفضلون األفكار ا

أصحاب النمط األمين مييلون إىل قراءة األفكار الرئيسية وتذكر الوجوه، وجيدون يف تفسري لغة اإلشارة،   أن [34ويضيف]     
الفكاهة واملرح، في وجيدون   مييلون إىل ابتكار األفكار واألساليب اجلديدة، ويعربون عن مشاعرهم وانفعاالهتم بصراحة ،

 ويفضلون التعلم من خالل العرض البصري واحلركي.

األمين و األيسر أثناء معاجلة   وظائف جانيب الدماغعلى االعتماد لى رد إلفهو ميل ا:منط السيطرة الدماغية املتكامل : اثلثاً    
ا بقدراهتم على استخدام جانيب الدماغ معًا يف املعلومات، وميتلك أصحاب هذا النمط تكاماًل كبريًا بني نصفي الدماغ ، وميتازو 

س الكفاءة، بنفت وقولس افي نفواألمساء ه وجولالتعلم والتفكري، ويتميز أصحاب النمط املتكامل خبصائص عده منها: تذكر ا
لفظي عبري التدة مشكالت يف آن واحد، تتساوى قدرهتم يف العيتعاملون مع املشكالت بدقة سواء كانت مشكلة واحدة أو 

تفضيلهم للتفكري احلسي واجملرد، يفضلون   التعبري بلغة اإلشارة، تتساوي تفضيالهتم للمثريات احلركية والبصرية والسمعية، يتساوى
 التعامل مع املعلومات البسيطة والواضحة والغامضة.

ب أن نسري أنشطة الوقت، وجيأننا نستخدم جانيب الدماغ معظم عامة أن أحباث الدماغ املعاصرة ختربان   [8ويوضح جنسن]
أبن الدماغ السليم يعمل بصورة متكاملة، فالنصفان الكرواين  [20] قدرات النصفني، كما توصلت دراسة مظالتعليم اليت تن

 احلدسية. للدماغ يتواصالن بواسطة اجلسم اجلاسئ، حبيث تتكامل القدرات التحليلية

 :النظرايت والنماذج اليت فسرت السيطرة الدماغية

 اليت حاولت تفسري مفهوم السيطرة الدماغية، ومنها: بعض النظرايت  2015ودةحم؛ 2015د احلسني،عبيذكر    



 

 
 

هناك نزعة انتباهية لكال النصفني الكرويني، حنو اجلانب   النظرية على افرتاض أنه ذهوم تق نظرية النزعة االنتباهية : .1
اجلانب األيسر يف التعامل مع املواد اللفظية، وأسبقية للجانب األمين العكسي من اجملال البصري، تتسبب يف أسبقية 

 للتعامل مع املواد غري اللفظية.

نشاط النصفني الكرويني جيب أن ينظر إليهما يف في روق لفالنظرية أن اه ذهرض : تفتمراحل جتهيز املكوانت  نظرية .2
مة، مبعىن أن التغريات البسيطة يف بنية املهمة أو إسرتاتيجية داء املهألإطار عدم التماثل املتضمن يف املكوانت املختلفة 

 داء، جيب أن تتغري من األمهية النسبية ملراحل جتهيز املكوانت.ألا

أن لى وتشري النظرية إ  الدماغنصفي ول حSperry سبرييسة دارعلى النظرية ه ذه: تعتمد نظرية الرتميز الثنائي .3
وي للغالنظام اما ومات والوقائع العيانية واملتخيلة اليت تكون على هيئة صورة، أنظام الصور العقلية يتعامل مع املعل

ميكن أن يستغين عن النظام اخلاص الوي للغم ااظلنن افإن انحية أخرى موالبياانت اجملردة، و  دانجوبالفيتعلق 
 ابلصور، والعكس ابلعكس .

ن موظيفي بني النصفني الكرويني للمخ ميكن حتديده يفرتض هذا النموذج أن عدم التماثل الوب التجهيز:سلنظرية أ .4
صف ميكن جتهيزها ابألسلوب املتتابع)النللغة التجهيز املميز لكل نصف، إذ أن هناك مهام مثل ا وبسلل أخال

 بشكل أفضل ابلتجهيز املتوازي)النصف األمين(. ىاأليسر( يف حني توجد مهام تؤد

خاصة  - يز املعلوماتدم متكن النصف األمين من جتهنه في حالة عأ  : يفرتض هذا النموذج دال اجلاسئإلبوذج انم .5
اجملال البصري األمين لكي تتبدل عرب اجلسم اجلاسئ إىل النصف الكروي األيسر قبل لَى هنا تقذف أو ترد إإف –اللفظية 

 أن يتم جتهيزها.

يف التعامل مع املعلومات غري املتوافقة عندما ينشغل النصف الكروي غري املتخصص نه يفرتض أ منوذج التعرف املباشر: .6
 ك يقلل من قدرته على املشاركة يف جتهيز املعلومات املتوافقة، ويظهر كفاءة أقل.لذ أساساً معه، فإن

رى أن فهي تحاولت تفسري أمناط معاجلة املعلومات، لتي ر النظرايت اشهن أمتعد هذه النظرية  النظرية البنائية: .7
للجهاز العصيب، وتركز هذه النظرية  بسبب طبيعة البناء اخلاص  الدماغ؛نصفي د حألى ف املختلفة يتم تصنيفها إائوظلا

ئها دابأف السيكولوجية ميكن أن خيتص ائوظلأن ا كماعلى الفروق التشرحيية املوجودة بني نصفي الدماغ منذ الوالدة، 
الدماغ، فيختص النصف األمين ويعمل بطريقة مشولية معتمد على احلدس واخليال والصور احلسية، يف حني نصفي د حأ

 خيتص النصف األيسر ويعمل بطريقة منطقية استداللية تتابعيه.

هناك طبيعة تكاملية بني نصفي الدماغ، وال يعمل كل  النظرية أنه ذهتفرتض  النظرية التكاملية لنصفي الدماغ: .8
 نصف مبعزل عن اآلخر.

 طرق حتديد أمناط السيطرة الدماغية:   

 2017؛العودة، 2013بو جادو،ونوفل،أ ،؛2007)عبد الواحد، الدراسات واألحباث العلمية والنفسية والرتبوية تلقد أوضح 
 التعرف على منط السيطرة الدماغية لدى الفرد أمهها:العديد من الطرق والوسائل اليت تساعد يف 



 

 
 

االستماع الثنائي حيث يتم تقدمي منها دة طرق عل خالوتتم من  راد العاديني:ألفاعلى التجارب السلوكية  .1
األرقام والكلمات، على وق األذن اليمىن يف التعرف تفالطريقة ه ذهت كشفاألذنني و مثريات مسعية لكلتا

 املوسيقى.مع ل لتعامافي اليسرى  األذن  وقتتفحني في

ت املرتبطة ماولمعلل تصميم مقاييس لفظية تقيس أمناط معاجلة اخالن مك لوذ األساليب السيكومرتية: .2
،واختبار (Herrman)نما(؛ ومقياس هريTorrance) سنوارتمقياس ها رشهبوظائف نصفي الدماغ، أ

 .(McCarthy)مكارثي

قياس نشاط الدماغ للقيام ابملهمات خاللها ن مويتم  (FMRI)اطيسيمثل التصوير ابلرنني املغن األشعة: .3
 املختلفة.

 وقلتفاحملور الثاين : ا  

ولذا فإن اجملتمعات تعىن ابستثمار العقول حبثًا عن القدرات  ن أغلى ما ميتلكه اجملتمع من ثروات،و ن واملتفوقو يعترب املوهوب      
ها واالرتقاء هبا إىل أقصى ما تستطيع الوصول إليه، فقوة وعظمة أي جمتمع أصبحت اإلبداعية بغية اكتشافها ورعايتها وتنميت

 تسيطر على حركة احلياة يف اجملتمع. تقاس مبا لديه من عقول موهوبة ومبدعة تكتشف املعرفة وتنميتها وحتويلها إىل أساليب تقنية

، لعامة ا يةلعقلدرة القافي هم على التفوق ضحيث يركز بعًا جملاالت التفوق، وفق  ختلفاإىل أن تعريف التفوق  [14وأشار]   
،  ت الشخصيةلسمائص والخصاض ابعداع أو إلبأو التحصيل األكادميي أو الخاصة درات القاعلى بينما يركز البعض اآلخر 

 همها:ك كثري من التعريفات للتفوق ذكرهتا نورد أهناو

الناحية اللغوية تتفق املعاجم العربية واإلجنليزية على أن كلمة من  (1985)مفهوم التفوق يف املعجم الوسيط   
اليت تعين قدرة استثنائية أو استعدادًا فطراًي غري  (Giftedness)ما كمرادفة يف املعىن لكلمة املوهبةإترد  (Talent)التفوق

 .بدنيةعادي لدى الفرد، أو مبعىن قدرة موروثة أو مكتسبة سواء أكانت قدرة عقلية أم قدرة 

جنازات الضخمة اليت أقيمت حول مفهوم املوهبة أنه ابلرغم من اإل [9فيؤكد فتحي] أما من الناحية الرتبوية واالصطالحية   
 نكتشف بوضوح عدم وجود تعريف عام والتفوق من الناحية الرتبوية واالصطالحية إال أنه عند مراجعة ما كتب حول املوضوع

رسني، أضف إىل ذلك حالة اخلطأ وعدم الوضوح يف استخدام ألفاظ خمتلفة للداللة على القدرة أو متفق عليه من الباحثني واملد
وق، ومبدع ومتميز وممتاز موهوب ،متف األداء غري العادي يف جمال من اجملاالت فقد جرت العادة على استخدام ألفاظ مثل

 . خل مبعىن واحد أو مبعان غري واضحة وغري حمددةإ وذكي...



 

 
 

ال أحد مناحي احلياة ، في ر لعمبنفس ا هأقرانعلى يتفوق بشكل ملحوظ حبها صال لتي تجعدرة القفيعرفه أبنه ا [14] اأم   
أو األمور األكادميية، واملتفوق هو من ميتلك تلك القدرات ويوظفها  الرايضة أوها كالرتبية الفنية أو املوسيقى سيما العملية من

 كبرية.جة درسنه ببشكل مالئم، حبيث يتميز على رفاق 

دة حمكات يعتمد عليها تعريف التفوق، ع؛ ( 2009؛سعيد،2011؛الشريف، 2013ك فقد أوضح )شعيب،لذعلى وبناًء     
 أمهها:

كما  :135مقياس بينيهجة على دركائه ذنسبة وق الذي يتجاوز لمتفكاء: وهو االذ   كعلى محء بناوق لتفا -1
 مستوايت: ةثلى ثالب املتفوقني إنالصنف دا

 درجة. (135 - 120) ب ذكائهمنسن ترتاوح مم هاملمتازون : و -

 جة.در (170 – 135) م مابنيكائهب ذنسم الذين ترتاوح هاملتفوقون : و -

 جة.در 170 نعم كائهب ذسنن تزيد مم هالعباقرة : و -

ن التحصيل الدراسي موى أفضل لى مستول إصولذي يستطيع الص الشخء على حمك التحصيل : وهو ابناالتفوق  -2
 أي جمال من اجملاالت مقارنة جبماعته من نفس العمر.في 

ت لمجاالا لك ض أولعالي في بعا داءباألذي ميتاز لص الشخابأنه تعدد القدرات : ويعرف على وق بناء لتفا -3
القيام على درة لقالتحصيل الدراسي، ا  منتفع رموى مست،  ةعالي ةدرة ابتكاريقء، كاذلن امعالية ة جدر  تية:اآل

 ت شخصية مميزة ،كالدافعية ،واملثابرة ، والتفكري االبتكاري.سمامبهارات مميزة، امتالك 

هنا ذات عالقة إتتضح أمهية التعرف عليها من حيث عليها، و  هي األشكال أو الفئات العامة اليت ال خالف أشكال التفوق:   
فوق جمال القيادة بربانمج التأهيل من حيث طبيعته وشكله وحمتواه، فتطوير التفوق األكادميي حيتاج إىل برانمج أتهيلي لتطوير الت

اخلاصة، والذين يظهرون اهتمامات ومسات ن ليسوا املتميزين يف الذكاء العام فقط، بل ويف أكثر جماالت املواهب و وهكذا فاملتفوق
شخصية غري عادية مبا يف ذلك اإلبداعية وهذا ما يقود إىل احلديث عن جماالت وأشكال التفوق،حيث قدم فرينون وأدامسون 

عشر شكال من أشكال التفوق يف اجملاالت التالية:)الذكاء العام ،  أحد(Vernon,Adamson,&Vernon) وفرينون
 [6] علوم، اهلندسة، الفنون البصرية ،املوسيقى، اللغة العربية، الدراما، الرايضة ، القيادة ، اإلبداع(. نقال عنالرايضيات، ال

فقد استخدم تصنيفا سداسيا ألشكال التفوق قد يكون أكثر فائدة ألغراض تطور  (USOE) أما املكتب األمريكي    
قه، وهذه الفئات هي ويشمل على مجيع الفئات اليت وردت لدى فرينون ورفا لية إلعداد معلمي الطلبة املتفوقني،يالربامج التأه



 

 
 

من القدرة العقلية العامة، االستعدادات األكادميية اخلاصة ،التفكري اإلبداعي أو املنتج، القيادة، الفنون البصرية  التفوق يف كل
فسحركي( من جماالت التفوق، وأبقى على الفئات اخلمس ستبعاد اجملال السادس )النامت  هالتشكيلية والقدرات النفسحركية،إال أن

نب العقلي واجلسدي يف األوىل، نظرا لصعوبة حتديد املتفوقني يف هذا اجملال والتعرف عليهم لعدم القدرة على الفصل بني اجلا
برانمج أتهيلي مناسب وجيد  ن هذا األمر ابلذات حيدد شكل الربانمج التأهيلي وطبيعته إىل حد كبري ،إذ ال ميكن وضعإ  املهارة،

 [34] لشكل من أشكال التفوق ال تعرف مضامينه وخصائصه معرفة جيدة.

 السيطرة الدماغية لدى املوهوبني واملتفوقني: -

ركيب املميز لتالى ص الفريدة لفئة املوهوبني واملتفوقني إلخصائ[إىل إمكانية إرجاع ا3] روسكيمبرزيك ودماتشري دراسة     
ود نسبة جغ إنشتاين عن وماول دحغري العادي والفريد للدماغ ،حيث كشفت الدراسات ترتبط املوهبة ابلنمو  حيثتهم، دمغأل
رة املخية اليمىن، وزايدة لقشافي اخلالاي العصبية كثافة زايدة لى إضافة ، إ  طق حمددة من الدماغفي منامن اخلالاي الدبقة على أ

اً  ذا ماغذي يشكل دلإىل زايدة تنظيم خالاي الدماغ اضافة الدماغ األمين واأليسر، إ يصل بني جانيب  ذيلالجاسئ م الجسم احج
 فائقة .درات ق

 املوهوب دماغياً له خصائص متميزة منها: ىأن لدلى إ [6] س ودنكانهاكما توصلت العديد من الدراسات تيرتايت و    

 تصال بني مناطق الدماغ.الالزايدة يف نشاط ا -

 بكفاءة عالية .يعمل ماغه د -

 مناطق الدماغ .في دية مارلزايدة حجم املادة ا -

اختاذ القرارات على نشاط القشرة الدماغية ونشاط الفص اجلبهي الذي يتم فيه اختاذ القرارات املعقدة، وهذا يساعد املوهوب   -
 السريعة.

  دمة عنولمعلتكرار الى إحاجته دم عوب، وهولماذا يفسر سرعة تعلم هغ ، وِّمادلت بني أجزاء اماولمعلل انقجتهيز وعة رس -
 ابملتعلمني العاديني.نة رمقارة من مر كثم اجلديدة ألمهاتعلم ا

 ك اللمس والتذوق والبصر والشم والسمع.لذفي زايدة احلساسية جلميع املدخالت احلسية، مبا   -

تدعم لتي خيتلفون عن العاديني يف العمليات العصبية ا نيأن املتعلمني املوهوبعلى دل لة تك أدهنان بأ [4] رونومويذكر        
-15) بنيما عينة من املوهوبني تراوحت أعمارهم على أجريت لتي ت الدماغ اجاومت نشاط سارت دراشاتعلمهم، حيث أ

( 18عمرهم ) نن الذيو يهم أكثر نشاطاً، يف حني املوهوبعاماً يكون الفص اجلبهي لد(15) رفي عمأن املوهوبني لى عاماً إ (18
أن االتصاالت القوية بني جانيب الدماغ األمين واأليسر عن طريق اجلسم اجلاسئ كما عامًا يكون الفص اجلداري أكثر نشاطاً، 

أن الرتابطات بني كما ءة، كفااملعلومات بني جانيب الدماغ بكل مج تنسيق ودفي واخلالاي الدبقية تساعد   دة الرماديةلماوزايدة ا
 دى العاديني .لوى مما يوجد قدى املوهوبني أللعصبية اخلالاي ا



 

 
 

النصف في ت لتطور متزايد عالماأن األطفال املوهوبني يظهرون لى إ [7دراكي فيشو]إلم األعصاب اعلوتشري حبوث       
دماغ، وحسب ت بني اجلانبني األمين واأليسر من الماولمخ للمعلانصفي بني  امكثف األمين من الدماغ، ويظهرون أيضا تبادال

حدة من ، وتعترب سيطرة النصف األمين من الدماغ والعالين أمناط الربط املعززة بني نصفي الدماغ ترتبط ابلذكاء افإحثني لباهؤالء ا
النصف األمين عند التعرف في الرايضيات زايدة نشاط الدماغ في ن و وبهولمالبة طلن ، حيث أظهر ايبوهولمت الطلبة اسمارز بأ

 .هوجولاعلى 

ن الغ يتبادِّمادلانصفي وبني ميتلكون دماغاً أكثر تكامالً وتعاوانً، حيث إن هولمراد األف[أبن ا3روسكي]مبرزيك ودماويضيف     
في   املثابرةعلى م تهدرقوبني واملتفوقني مع هولمدى الرد عمل الدماغ تفءة، يرتبط لكفال من اعات ويعاجلاهنا مبستوى ماولمعلا

 .  رونآلخابه يقوم ما و جيد يتجاوز على نحم زيز قدراهتتعاملهام و

رت أن هناك اختالفات هغ اإلنسان أظمادعلى أن نتائج األحباث والدراسات التشرحيية اليت أجريت  [29] وتؤكد دراسة     
 راد املتفوقني وبني العاديني: حيث يتميز دماغ املتفوقني مبا يلي:ألفغ امابيولوجية بني د

 رد .لفدى الدة لمعقط التفكري انماأعلى ك إجيابيا لاحليوية وينعكس ذ -الكيميائية ة طألنشازايدة تركيز وفاعلية  .1

 م.عدلذاء وابالغتساند اخلالاي العصبية لتي روية( الغ)اخلالاي ا دةلمساناي الخالدد اعزايدة  .2

 العصبية. .واالتصال بني اخلالاي  ن الربطميزيد مما دد التشعبات والتشابكات العصبية، عزايدة حجم و .3

 دد نقاط التشابك واالتصال.عزايدة  .4

التخطيط والتفكري على درة لقزايدة الى غ، مما يؤدي إمادللاملنطقة األمامية في زايدة أنشطة القشرة العصبية  .5
 االستبصاري واخلربات احلدسية .

رى واحلفظ خألى إة حالن ماالنتقال عة رلى سإه دوربذي يؤدي لرد املتفوق الفدى الفا لت أجاومزايدة نشاط  .6
 التعلم.في 

 م العميق .لفهدة الرتكيز واالنتباه وامزايدة لى ذا يؤدي إهزايدة ترابط وتكامل وانسجام الدماغ ، و- .7

ر الذي جيعلنا نقوم ابلبحث ألممع العاديني ا ةومتباينفائقة كون قدرات دماغية سبق جند أن املتفوقني ميتلما ل خالن مو        
، لكن نتائج الدراسات واألحباث حول النمط الدماغي املسيطر ةه الفئة منط سيطرة دماغية متكاملمتلك هذتأن  قَّعونتوالدراسة 

سيطرة النمط على دل منها ما ، فمنها ما استنتج سيطرة النمط الدماغي األيسر، وتة ومتفاوبني واملتفوقني كانت هولمدى ال
نتائج الدراسات في االختالفات ه ذهسبب جع رناملتكامل للدماغ ، وميكن أن  سيطرة النمطعلى دل ما الدماغي األمين ، ومنها 

رية إىل ألست وأساليب التنشئة الثقافااختالف البيئات واختالف الى حول أمناط السيطرة الدماغية لدى املوهوبني واملتفوقني إ
 دريس املتبعة.لتليب وطرق اسااختالف البيئة التعليمية من مناهج دراسية وأ

 لدراسات السابقة :ا



 

 
 

( إىل التعرف على أمناط السيطرة املخية لدى طلبة كلية الرتبية واآلداب والعلوم يف 1999هدفت دراسة )كاظم، وايسر، -     
علمي ،  طالبًا وطالبة ختصص (56)وطالبة ختصص أديب، و اطالب (75) جامعة قاريونس ابملرج، وتكونت عينة الدراسة من

سيطرة دالة للنمط األيسر على كل من النمطني األمين واملتكامل، وإىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف منط وبينت النتائج 
–أديب( أو السنة الدراسية )اثنية  -إانث( أو التخصص)علمي–السيطرة املخية السائدة لدى الطلبة تعزى ملتغري اجلنس )ذكور 

 رابعة(.

استقصاء العالقة بني نوع السيطرة الدماغية من جهة، وختصص الطالب األكادميي ( وهدفت إىل 2006دراسة )العتوم، -   
طالب وطالبة جبامعة العلوم  (301) والوضع االقتصادي ألسرته ومكان سكنه من جهة أخرى، وتكونت عينة الدراسة من
وع السيطرة الدماغية اليمىن لدى عينة والتكنولوجيا األردنية الذين يدرسون مادة مبادئ علم االجتماع، وأظهرت نتائجها إىل شي

، ابإلضافة إىل (%10.3) مث السيطرة الدماغية املتوازية (%41.55)تلتها السيطرة الدماغية اليسرى (%48.2) الدراسة الكلية
 وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغري التخصص لصاحل طلبة التمريض من أصل ست كليات.

 الكشف عن العالقة بني نوع السيطرة الدماغية واختيار الطالب لفرع ختصصه ( وهدفت إىل2007دراسة)نوفل، -  
من طلبة املدارس األساسية والثانوية وطلبة الكليات)العلوم الرتبوية، اهلندسة ، التمريض( وقد (453) األكادميي، وتكونت العينة

مث تلتها السيطرة الدماغية اليمىن مث السيطرة الدماغية  عينة الدراسة الكلية، أظهرت النتائج شيوع السيطرة الدماغية اليسرى لدى
املتوازية يف املرتبة الثالثة ، وبينت وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغري التخصص األكادميي، ووجود فروق لصاحل طلبة املدارس 

 ة ونوع التخصص األكادميي.ذات داللة إحصائية بني منط السيطرة الدماغي ةوالثانوية، ووجود عالقة ارتباطي األساسية

رق بني املوهوبني والعاديني يف استخدام أجزاء املخ وحل املشكالت لفاعلى رف لتعالى ( إ 2009 )أندجياين،سة ت درافدهو -
،و موهواب اطالب (146والتوافق الدراسي لدى عينة من طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية مبكة املكرمة، وتكونت العينة من)

يسر من ألب الجانل من اكدام ستخافي ديني لعاوبني واهولمبني الة روق دافود جإىل: و  ت النتائجصلوتعادايً، و اطالب (199)
زء لجدام استخافي روق فد جوال توبني ، وهولمالصالح زء التكاملي لجوا ةروق ذات داللفد جوكما تديني، لعاالمخ لصالح ا

 .  ور املقياسمحامجيع في ت التوافق الدراسي جادرفي ديني لعاوبني واهوملبني ا ةداللروق ذات فد جوكما تاألمين ، 

إىل التعرف على الفروق الوظيفية بني النصفني الكرويني للمخ يف تفضيل أساليب  2011)كما هدفت دراسة )أبو العال ،  -
من سلطنة  (210)من مصر و(240) (طالبًا منهم450) التفكري لدى طالب املرحلة الثانوية يف )مصر،عمان( ،وبلغت العينة

 عمان، وتوصلت إىل أن النمط السائد لدى عينة الدراسة )العمانية واملصرية( هو النمط األيسر.

(وهدفت إىل التعرف على أمناط معاجلة املعلومات للنصفني الكرويني وأساليب التعلم السائدة 2012السليماين،(دراسة -
الثالث الثانوي مبكة املكرمة، وتوصلت الدراسة إىل أن أكثر أمناط معاجلة املعلومات من طالبات الصف  كعينة(249) لدى

أديب(،  -لميد وجود فروق دالة إحصائيًا يف أمناط معاجلة املعلومات تعزى للتخصص )عناستخدامًا هو النمط املتكامل، وع



 

 
 

م اجملردة ، ووجود عالقة سالبة بني النمط األمين واملفاهيم موجبة ودالة إحصائيًا بني النمط األيسر واملفاهي ةووجود عالقة ارتباطي
 اجملردة.

إىل التعرف على أمناط السيطرة الدماغية السائدة لدى الطلبة املتفوقني  2013)وهدفت دراسة )القرعان،واحلموري، -  
،  القصيملسنة التحضريية يف جامعة من طلبة ا (199) ، وتكونت العينةالقصيميف السنة التحضريية يف جامعة حتصيليا والعاديني 

وتوصلت إىل أن النمط املتكامل هو النمط السائد لدى أفراد العينة ، ابإلضافة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استخدام 
لة إحصائية يف ذات دال  فروق اجلانب األيسر من الدماغ بني الطلبة املتفوقني حتصيليًا والعاديني لصاحل الطلبة املتفوقني، ووجود

األمين من الدماغ بني الطلبة املتفوقني حتصيلياَ والعاديني لصاحل العاديني ، ابإلضافة إىل وجود فروق ذات داللة   اجلانب  استخدام
 إحصائياً يف استخدام النمط املتكامل بني الطلبة املتفوقني والعاديني لصاحل الطلبة املتفوقني.

دى لالشخصية  ط في نماالختالفات على  التعرف ( إىل(Kim & Choi,2013وي ،شكيم وسة)دفت دارهكما   -
طالباً موهوابً  (679) السيطرة الدماغية لديهم، وتكونت عينة الدراسةعلى دا، اعتماداً لنوفي هب املرحلة االبتدائية املوهوبني الط

وبني، ووجود ارتباط هولمدى الة والسيطرة الدماغية ود عالقة ارتباطيه موجبة بني أمناط الشخصيج،وتوصلت إىل النتائج التالية: و
بني النمط عالقة ب األيسر، مع عدم وجود لجانئيا بني النمط الفين واإلبداعي واجلانب األمين من الدماغ، أكثر من احصادال إ

 .بني النمط االجتماعي واجلانب األمين من الدماغ. عالقة ود جدم وعن الدماغ ، ومب األيسر لجانالفين وا

وية لثاناحلة رلمالبة د لدى طلجاداع اإلبدة دماغيا والسائط التعلم انمان أعالكشف لى إ (2014)وهدفت دراسة)النعيمي، -
ن البة موط اطالب (176) قعواب  وطالبة اطالب (352) ت عينة الدراسة مننوتكداد، وفي بغديني لعااملتميزين وا

لة روق دافود جدى أفراد العينة، وولسيادة النمط األمين لى: إلنتائج ديني وتوصلت العاا نالبة موط اطالب (176)املتميزين
ط التعلم في نمئيا حصاإلة روق دافود جدم وعاملتميزين، ولصالح ديني لعااملتميزين والبة طلم األمين بني التعلط افي نمئيا حصاإ
في ائيا حصإلة روق دافود جدم وعلدى أفراد العينة، ابإلضافة إىل  داع اجلادض مستوى اإلبنخفاس، والجنزى ملتغري اتعد لسائا
 ط التعلم السائد دماغياً تبعاً ملتغري اجلنس ونوع الدراسة.نماق أفد ولجاداع اإلبا

رف على املنظم ذاتيا والتع  وهدفت إىل الكشف عن العالقة بني السيطرة الدماغية والتعلم 2015)دراسة )جاد هللا،والرقاد، -
وطالبة من  اطالب(280) الفروق بني طلبة الصف الثامن يف مديرية عمان يف كل من اجلنس ونوع التعلم، وتكونت العينة من

اخلاص، وأشارت النتائج إىل أن منط السيطرة الدماغية السائد لدى أفراد العينة هو النمط  من التعليم (260)التعليم احلكومي و
سالبة بني السيطرة الدماغية والتعلم املنظم ذاتيا، ابإلضافة إىل وجود فروق  ةطييضا وجود عالقة ارتبا، وبينت أ(%82) املتكامل

  التعليم لصاحل التعليم اخلاص، وبني الذكور واإلانث لصاحل اإلانث. دالة إحصائية بني الطلبة يف منط السيطرة الدماغية يف نوع

أمناط السيطرة الدماغية السائدة لدى طلبة جامعة األزهر ومستوى التفكري وهدفت إىل التعرف على 2015) دراسة)محودة، -
جامعة األزهر النمط السائد لدى طلبة  ية، وأنكعينة من طلبة وطالبات الكليات العلمية واألدب (549) ماوراء املعريف ،وتكونت



 

 
 

لدى الطلبة تعزى ملتغري اجلنس أو التخصص،   ئدهو النمط األمين ، ابإلضافة إىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً يف النمط السا
 وكذلك وجود عالقة دالة إحصائية بني أمناط السيطرة الدماغية ومستوى التفكري ماوراء املعريف.

وهدفت إىل التعرف على أمناط السيطرة الدماغية وعالقتها ابلتفكري اإلبداعي لدى 2015 )دراسة )عبد احلق، العجيلي، -
األردن يف ضوء متغريات جنس الطلبة والتخصص األكادميي واملستوى اجلامعي، وتكونت العينة  طلبة اجلامعات يف

ممن يدرسون يف اجلامعات األردنية، وتوصلت إىل سيطرة النصف األيسر من الدماغ لدى طلبة   طالب وطالبة (303)من
تعزى ملتغري   وق دالة إحصائيا يف أمناط السيطرة الدماغيةاجلامعات مث النمط املتكامل وأخرياً النمط األمين، ابإلضافة إىل وجود فر 

تعزى ملتغري جنس  التخصص األكادميي لصاحل التخصصات اإلنسانية مقارنة ابلتخصصات الطبية واهلندسية، وعدم وجود فروق
ن أفي الدماغ ، و لك ابلتكامل بني نصالطلبة،كما توصلت إىل أن التفكري اإلبداعي يرتبط ابلنصف األمين من الدماغ ،وكذ

درجات ذوي النمط التكاملي أعلى بداللة   متوسط درجات الطلبة ذوي السيطرة الدماغية اليسرى واملتكاملة، وأن متوسط
 إحصائية من ذوي السيطرة الدماغية اليسرى يف كل من الطالقة واملرونة واألصالة والدرجة الكلية للتفكري اإلبداعي.

(وهدفت إىل الكشف عن أثر أمناط السيطرة الدماغية يف التخيل العقلي لدى طلبة جامعة 2016دراسة )هارون، وشلول، -
منطقة ربع اليمني  (D)طالب وطالبة ابلكليات العلمية واإلنسانية، وتوصلت إىل النمط (500) الريموك، وتكونت العينة من

ى يف املرتبة األخرية،كما بينت وجود فروق ذات داللة منطقة ربع اليمني األعل (A)، بينما جاء النمطاألعلى يف املرتبة األوىل
إحصائية يف التخيل العقلي تعزى لنمط السيطرة الدماغية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري اجلنس لصاحل اإلانث، 

ومنطقة ربع  (A) نمطنيووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للتفاعل بني منط السيطرة الدماغية واجلنس لصاحل الذكور يف ال
منطقة ربع  (C)منطقة ربع اليمني األعلى و (D) منطقة ربع اليسار السفلي ولصاحل اإلانث يف املنطقتني (B)اليسار األعلى و
 اليمني السفلي.

 وهدفت إىل حتديد منط التفكري السائد حسب نظرية السيطرة الدماغية هلريمان لدى تالميذ السنة2017)، دراسة )بلكرد -
األوىل اثنوي بوالية مستغامن ، والكشف عن الفروق يف الدرجة لكل منط من أمناط التفكري حسب متغري النوع وشعبة الدراسة ، 

أن سيطرة منط   وتلميذة السنة أوىل اثنوي بوالية مستغامن ، وتوصلت النتائج إىل اتلميذ(417) وتكونت العينة من
،وتوجد فروق دالة إحصائية بني الذكور واإلانث يف منط (A) ويليه النمطلدى أفراد عينة الدراسة ،  (B) التفكري
والتكنولوجيا وتالميذ شعبة األدب  لصاحل اإلانث ، كما يوجد فروق دالة إحصائيا بني تالميذ شعبة العلوم (D)و (C) التفكري

 لصاحل تالميذ شعبة األديب. (C) لصاحل شعبة العلمي ، ومنط (A) يف منط التفكري

إىل معرفة العالقة بني السيطرة الدماغية وأساليب التعلم واختيار التخصص واملستوى 2017)وهدفت دراسة )احملمدي، -
وجود فروق ذات  ة امللك سعود، وأظهرت النتائجطالبة من جامع(397)من راسي لدى طالبات اجلامعة، حيث تكونت العينةدال

ذوي سيطرة الدماغ األيسر وعدم   فردي( ابختالف منط السيطرة الدماغية لصاحليف أساليب التعلم )األدائي وال  داللة إحصائية



 

 
 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني عينة الدراسة يف منط سيطرهتم الدماغية ابختالف ختصصاهتم، وعدم وجود فروق ذات داللة 
 ابختالف املستوى الدراسي.  إحصائية يف منط السيطرة الدماغية

وهدفت إىل التعرف على العالقة بني أمناط السيطرة الدماغية ومهارات التفكري فوق املعريف لدى 2017)،دراسة )العودة -
من مدارس قطار   طالبة متفوقة (250) الطالبات املتفوقات حتصيليًا يف املرحلة املتوسطة مبنطقة الباحة ، وتكونت العينة من

هو النمط   لدى الطالبات املتفوقات ابملرحلة املتوسطة  الدماغية السائد منط السيطرةأن   مبنطقة الباحة، وتوصلت إىلالوسط 
،وعدم وجود فروق دالة إحصائيا يف أمناط  (%8.4) يليه النمط األمين (%19.2)مث النمط املتكامل (%72.4) األيسر

زى ملتغري الصف )األول، الثاين، الثالث( مبنطقة الباحة تع  السيطرة الدماغية لدى الطالبات املتفوقات حتصيليًا ابملرحلة املتوسطة
 املتوسط.

 التعقيب على الدراسات السابقة

 أن:من خالل العرض السابق يتضح 

لدى الطالب   تباينت يف الدراسات السابقة من حيث املتغريات اليت تناولتها الدراسة مع أمناط السيطرة الدماغية األهداف   
لكشف عن أمناط السيطرة الدماغية السائدة عند أفراد العينة كدراسة والطالبات ،ومعظم الدراسات تناولت ا

؛ 2015؛ محودة،2011؛ أبو العال،2007؛ نوفل،2006؛ العتوم،1999)كاظم،وايسر،
،والبعض اآلخر عالقتها مبتغريات أخرى كالتفكري اإلبداعي والتعلم املنظم ذاتيا والتخيل العقلي  (2017؛العودة،2017بلكرد،

لتعلم واختيار التخصص والتفكري ما وراء املعريف ومهارات التفكري فوق املعريف والوضع االقتصادي لألسرة ومكان وأساليب ا
، واتفقت (2017؛ احملمدي،2016؛ هارون، شلول،2015؛ عبد احلق، والعجيلي،2015السكن كدراسة)جاد هللا،والرقاد،

؛ جاد  2015؛ محودة،2015احلق ،والعجيلي، ؛عبد1999الدراسة احلالية مع دراسة كل من )كاظم وايسر،
( يف الكشف عن الفروق يف أمناط السيطرة الدماغية وفق ملتغري اجلنس 2017؛ بلكرد،2016؛ هارون،وشلول،2015هللا،الرقاد،

 ( وفق ملتغري املرحلة الدراسية .2017؛ احملمدي،2015؛ عبد احلق، و العجيلي،1999كاظم،وايسر، ، ودراسة )نوفل،

مع الدراسة  (2017؛ بلكراد،2015؛ جاد هللا،الرقاد،2012؛ السليماين،2006اتفقت دراسة كل من )نوفل، ة:العين   
؛ القرعان، 2009طالب املرحلة اإلعدادية والثانوية، بينما اتفقت دراسة)أندجياين، عينة الدراسة وهىاختيار نوع  يف احلالية

يف اختيار الطالب املوهوبني  (2017؛ العودة،2014عيمي،(النKim,Choi،2013؛كيم، وشوي)2013واحلموري،
 واملتفوقني حتصيليا.

الوصفي هو املستخدم يف مجيع الدراسات السابقة ورمبا يكون السبب طبيعة عينة البحث وتقارب األهداف اليت  املنهج وكان   
 يسعى إىل حتقيقها.



 

 
 

منها ما توصل إىل أن النمط السائد لدى أفراد العينة هو النمط يف السيادة الدماغية ف نتائج الدراسات السابقة تفاوتت   
،بينما توصلت دراسة كالمن  (2017؛ بلكرد،2016؛ هارون،وشلول،2015 ؛ محودة،2006األمين كدراسة)العتوم،

 إىل سيطرة النمط األيسر (2017؛ العودة،2017؛ احملمدي،2015؛ عبد احلق،والعجيلي،2011؛ أبو العال ،2007)نوفل،
؛ 2015؛ جاد هللا ،والرقاد ،2013؛ القرعان ،واحلموري،2012الدماغي لدى أفراد العينة ، ولكن بينت دراسة )السيلماين،

 الدماغي املتكامل.  إىل أن أفراد عينة دراستهم يستخدمون النمط (2017احملمدي،

دماغي السائد ،حيث أوضحت دراسة)كاظم حول الفروق بني الذكور واإلانث يف النمط ال الدراسات السابقة كما تفاوتت    
عدم وجود فروق تعزى للنوع يف النمط الدماغي السائد، (2015؛ محودة،2015؛عبد احلق ،والعجيلي،1999وايسر،

 إىل وجود فروق تعزى للنوع. (2017؛ بلكرد،2016؛ هارون،وشلول،2015أشارت دراسة )جاد هللا،الرقاد، بينما

يف املستوي األكادميي، بينما بينت  فروق بني أمناط السيطرة الدماغية ىل وجودإ(2007وتوصلت دراسة)نوفل،   
 عدم وجود فروق تعزى للمستوى األكادميي. إىل (2017؛ احملمدي،2015؛ عبد احلق، العجيلي،1999دراسة)كاظم،وايسر،

 : إجراءات الدراسة  

جمتمع الدراسة وهم طالب وطالبات الصف الثالث اإلعدادي جمتمع الدراسة :مت التطبيق ومجع البياانت من مجيع أفراد     
وطالبة ، واجلدول  ا( طالب125م، والبالغ عددهم )2021\2020 والثانوي يف مركز املتفوقني مبدينة بنغازي للعام الدراسي

 يوضح توزيع أفراد الدراسة تبًعا ملتغريات الدراسة ) النوع / واملرحلة الدراسية(. (1) رقم

 توزيع أفراد الدراسة تبًعا ملتغريات الدراسة (1جدول )

 املرحلة الدراسية
 النوع

 النسبة املئوية اجملموع
 إانث ذكور

 % 41.6 52 21 31 الثالث اإلعدادي

 % 58.4 73 37 36 الثالث الثانوي

 125 58 67 اجملموع

 :اعتمدت الدراسة احلالية على املنهج الوصفي املقارن.منهج الدراسة   

للكشف عن منط السيطرة الدماغية السائد لدى عينة الدراسة احلالية فقد مت االطالع على الدراسات السابقة  أداة الدراسة:   
 طالع على مقاييس السيطرة الدماغية مثل:لسيطرة الدّ ماغيَّة، حيث مت االالعربيَّة واألجنبيَّة املتعلقة اب



 

 
 

 2013عبيدات وأبو السميد،  ؛ 2004 ؛ نوفل،Hermann,1996؛ ومقياس هريمانTorrance 1988,تورانس )
 .2017؛ العوده، 2005؛بركات، 

مة للدراسة احلالية ءألنه يعترب من أكثر املقاييس مال يف الدراسة احلالية ، وذلك (2017هذا وقد استخدم مقياس )العوده،   
(يعد أحدث  2017إليها سابقا،كما أن مقياس )العوده، لعدة أسباب منها: أن املقياس معد وفقا للمقاييس العاملية املشار

   تطبيقه يف البيئة العربية وعلى املتفوقني يف نفس املرحلة العمرية.  أنه مت  مت االطالع عليها، ابإلضافة إىلاملقاييس اليت

دّ ماغيَّة األمين، وميثل اخليار )ب( فقرة تتألف كل فقرة من ثالثة خيارات: ميثل اخليار )أ( منط السيطرة ال (18)ويتألف املقياس من
 منط السيطرة الدّ ماغيَّة األيسر، بينما ميثل اخليار )ج( النمط املتكامل.

 طريقة تصحيح املقياس

خيارات )أ( و)ب( و)ج(، حبيث يشري اخليار )أ( إىل منط السيطرة  ةفقرة، حتتوي كل فقرة على ثالث ( 18 ) من يتكوَّن املقياس
، واخليار )ج( نيلدّ ماغيَّة األيسر و يعَطى درجتدرجات ، أما اخليار )ب( يشري إىل منط السيطرة ا (3) ألمين و يعَطىالدّ ماغيَّة ا

 املتكامل و أُعط ي درجة واحدة فقط مث جتمع الدرجة الكلية للمقياس، وحتدد النتائج كما يلي: يشري إىل منط السيطرة الدّ ماغيَّة

 النمط السائد هو النمط الدّ ماغي املتكامل. 30 – 18 جمموع الدرجات من

 النمط السائد هو النمط الدّ ماغي األيسر. 42- 30 جمموع الدرجات أعلى من

  النمط السائد هو النمط الدّ ماغي األمين . 54– 42 جمموع الدرجات أعلى من

 صدق مقياس السيطرة الدماغية وثباته:

طالبًا وطالبة من نطاق العينة الرئيسة ومن  ( 40 ) تطبيق املقياس على عينة بلغتمت التحقق من الصدق البنائي من خالل    
داخل جمتمع الدراسة، ومت حساب معامل ارتباط بريسون بني كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس، وتراوحت معامالت االرتباط 

مقياس السيطرة الدماغية فقد استخدمت وهي معامالت ارتباط مقبولة ، ولغرض التحقق من ثبات ( 0.48) ( 0.37 ) بني
طالبًا وطالبة، وبلغ معامل ثبات  ( 40) معادلة الفا كرومباخ حلساب ثبات املقياس من خالل العينة االستطالعية املؤلفة من

 ( ( 0.79 مقياس السيطرة الدماغية

(، ومن spssحصائية للعلوم االجتماعية )ُعوجلت البياانت ابستخدام برانمج احلزمة اإل األساليب اإلحصائية املستخدمة:   
املعاجلات اإلحصائية املستخدمة: معامل ارتباط بريسون، معادلة الفا كرومباخ ، و التكرارات والنسبة املئوية، واملتوسطات 

 واالحنرافات املعيارية ، ، واختبار "ت" لعينتني مستقلتني.



 

 
 

  عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

  الصف الثالث اإلعدادي وطلبة ةلسيطرة الدماغّية السائد لدى طلبما منط ا  :قة ابلتساؤل األولأوال النتائج املتعل

 الصف الثالث الثانوي يف مركز املتفوقني مبدينة بنغازي؟

لإلجابة على هذا السؤال مّت استخراج التكرارات والنسب املئوية ألمناط السيطرة الدماغّية لدى أفراد العينة، كما يف    
 .(2)جلدولا

 (: التكرارات والنسب املئوية لنمط السيطرة الدماغّية السائد لدى أفراد عينة الدراسة.2جدول )

 النسبة املئوية التكرار منط السيطرة

 % 8 10 األيسر

 % 40 50 األمين

 % 52 65 املتكامل

الصف الثالث اإلعدادي وطلبة  ةشيوعا لدى طلبماغّية كان األكثر أّن النمط املتكامل للسيطرة الد (2) يوضح اجلدول    
من إمجايل أفراد عينة  (% 65) طالبا وطالبة وبنسبة مئوية قدرها (65) أفراد هذه الفئة الصف الثالث الثانوي، إذ بلغ عدد

 40) مئوية قدرها ( طالبا وطالبة وبنسبة50بينما بلغ عدد أفراد عينة الدراسة، ممن لديهم سيطرة دماغّية ميىن ) ،الدراسة
 .(% 8)وبنسبة مئوية قدرها طالب (10) وجاء عدد أفراد العينة ممن لديهم سيطرة دماغّية يسرى ،(%

؛ 2015؛ جاد هللا ،والرقاد ،2013؛ القرعان ،واحلموري،2012من )السيلماين، هذه النتائج مع نتائج دراسات كل قوتتف   
من  تكامل، وختتلف مع نتائج دراسة كلأن أفراد عينة دراستهم مييلون إىل استخدام النمط الدماغي امل يف( 2017احملمدي،
أن السيادة الدماغية لدى أفراد  ، اليت أشارت إىل 2017)؛ بلكرد،2016؛ هارون، وشلول،2015 ؛ محودة،2006)العتوم،

؛ 2015؛ عبد احلق،والعجيلي،2011؛ أبو العال ،2007من )نوفل، نمط األمين بينما توصلت دراسة كلالعينة تعود لل
 ( إىل سيطرة النمط األيسر الدماغي لدى أفراد العينة .2017؛ العودة،2017احملمدي،

أبن الدماغ السليم يعمل بصورة متكاملة، فالنصفان 2006)أشار إليه )صاحل، ما كما تتفق نتيجة الدراسة احلالية مع          
صالن بواسطة اجلسم اجلاسئ، حبيث تتكامل القدرات التحليلية واحلدسية ، ويعود سبب شيوع النمط الكرواين للدماغ يتوا

سرتاتيجيات التدريس املتبعة يف عملية التعلم اليت تعمل على إة إىل ختطيط املناهج الدراسية، و املتكامل لدى أفراد عينة الدراس
 سيادة دماغية متوازية لدى الطلبة

يف السيطرة   (a ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) املتعلقة ابلتساؤل الثاين:اثنيا النتائج    
 املتفوقني وفق متغري النوع )ذكور/إانث(؟ الصف الثالث اإلعدادي وطلبة الصف الثالث الثانوي يف مركز ةالدماغية لدى طلب



 

 
 

( مل تصل إىل مستوى الداللة فإنه tجملموعتني مستقلتني، ومبا أن قيمة )  ( ت)ولإلجابة على هذا التساؤل مت استخدام اختبار    
( 3)  جدول رقم ونتائج ، مقياس أمناط السيطرة الدماغّية بني درجات الذكور واإلانث على  ميكن القول أبنه ال توجد فروق

 تبني ذلك.

درجات الذكور واإلانث على مقياس أمناط  الدماغّية بني(نتائج االختبار التائي لداللة الفروق يف أمناط السيطرة 3جدول )
 السيطرة الدماغية

 النوع أمناط السيطرة
املتوسط 
 احلسايب

 T درجة احلرية االحنراف املعياري
مستوى 
 الداللة

 الداللة

 األمين
 1.316 5.06 ذكور

 غري دال 255. -1.143- 119.890
 1.252 5.32 إانث

 األيسر

 1.420 4.55 ذكور

110.818 

.05 

.055 

 غري دال 956.
 1.606 4.54 إانث

 املتكامل
 1.998 9.67 ذكور

 غري دال 601. -524.- 116.512
 2.049 9.86 إانث

الصف الثالث  ةفروق ذات داللة إحصائية بني طلب تشري نتائج الدراسة وفق متغري النوع )ذكر/ أنثى( إىل أنه ال توجد   
من)كاظم  ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كلاإلعدادي وطلبة الصف الثالث الثانوي يف أمناط السيطرة الدماغية تُعزى ملتغري النوع

فروق تعزى للنوع يف النمط الدماغي  عدم وجودإىل اليت أشارت (2015؛ محودة،2015؛عبد احلق ،والعجيلي،1999وايسر،
إىل وجود  (2017؛ بلكرد،2016؛ هارون،وشلول،2015النتيجة مع ما أشارت دراسة )جاد هللا،الرقاد، السائد، بينما اختلفت

 فروق تعزى للنوع)ذكر/ أنثى( .

معظم الباحثني ال  وهو أن (Springer & Deutsch, 2003)وميكن تفسري هذه النتيجة وفق ما يراه سربجنر ودوتش   
العلمية ملسألة الفروق اجلنسية يف تنظيم وظائف املخ، فبالرغم من أّن عدم التماثل بني نصفي الدماغ يف   يتفقون متاما على األمهية

ربع احنراف  وظيفة اللغة عند اإلانث أقل منه عند الذكور، إال أّن الفروق بني اجلنسني يف الوظائف العقلية العليا هي يف العادة
معياري واحد، مما يعين التداخل الكبري بني الذكور واإلانث يف توزيع القدرات العقلية على جانيب الدماغ، وابلتايل فإّن الفرق بينهم 

 [28وغري دال .]  يف أمناط السيطرة الدماغّية سيكون حمدودا

أساليب  تعلمون بنفس املكان وحتت نفس الظروف من حيثإن مجيع أفراد عينة الدراسة الذكور واإلانث يفومن انحية أخري     
 التدريس، واملناهج، واألنشطة وابلتايل مل يكن بينهم اختالف.



 

 
 

يف السيطرة   (a ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) اثنيا النتائج املتعلقة ابلتساؤل الثالث:   
 دادي وطلبة الصف الثالث الثانوي يف مركز املتفوقني وفق متغري املرحلة الدراسية؟الصف الثالث اإلع ةالدماغية لدى طلب

( مل تصل إىل مستوى الداللة tجملموعتني مستقلتني، ومبا أن قيمة )  ولإلجابة على هذا التساؤل مت استخدام اختبار ) ت(     
الثالث الثانوي على مقياس أمناط السيطرة  ة الصففإنه ميكن القول أبنه ال توجد فروق بني الصف الثالث اإلعدادي وطلب

 ( تبني ذلك.4الدماغّية، ونتائج جدول رقم )

الصف الثالث اإلعدادي وطلبة  ةطلب درجات سيطرة الدماغّية بني(نتائج االختبار التائي لداللة الفروق يف أمناط ال4جدول )
 على مقياس أمناط السيطرة الدماغية الصف الثالث الثانوي

 املرحلة الدراسية أمناط السيطرة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الداللة مستوى الداللة T درجة احلرية

 األمين
 1.281 5.25 اإلعدادي

 غري دال 590. 541. 111.005
 1.301 5.12 الثانوي

 األيسر
 1.521 4.63 اإلعدادي

 غري دال 572. 567. 108.667
 1.492 4.48 الثانوي

 املتكامل
 2.237 9.88 اإلعدادي

 غري دال 537. 620. 96.553
 1.850 9.66 الثانوي

   

الصف الثالث  ةفروق ذات داللة إحصائية بني طلب تشري نتائج الدراسة وفق متغري املرحلة الدراسية إىل أنه ال توجود       
 اإلعدادي وطلبة الصف الثالث الثانوي يف أمناط السيطرة الدماغية تُعزى ملتغري املرحلة الدراسية ، وتتفق هذه النتيجة

اليت بينت عدم وجود 2017)؛ احملمدي،2015؛ عبد احلق، العجيلي،1999من )كاظم،وايسر، مع ما توصلت إليه دراسة كل
(اليت أشارت نتائجها إىل وجود فروق 2007فروق تعزى للمستوى األكادميي ،وختتلف النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة )نوفل،

بني أمناط السيطرة الدماغية يف املستوي األكادميي، وميكن تفسري هذه النتيجة حسب ما جاء يف األدب النظري، إىل أن املوهوب 
 سرع يف منوه العقلي من العاديني، ويتجاوز عمره العقلي عمره الزمين، أي أن الطالب لديهم قدرات عقليَّة متقاربة.واملتفوق أ

 

 



 

 
 

 التوصيات

 بناًء على نتائج الدراسة احلاليَّة توصي الباحثتان مبا يلي:

قني لتحقيق التكامل بني يف البيئة التعليميَّة للطلبة املوهوبني واملتفو IEM) توظيف النموذج الرتبوي املتكامل) .1
وظائف الدّ ماغ؛ األمر الذي يضمن توظيف النمط املتكامل للسيطرة الدّ ماغيَّة لدى الطلبة املوهوبني 

 واملتفوقني.

يف  استثمارها وكيفيَّة الدّ ماغيَّة، ابلسيطرة توعويّة للقائمني ابلتدريس للتعريف ورش إقامة .2
 .والالمنهجيَّة املنهجيَّة ألنشطةا

 .اء دراسات عن أمناط السيطرة الدماغية تشمل عينات أخرى غري املتفوقنيإجر  .3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  



 

 
 

 قائمة املصادر

 املصادر العربية

وزيع، لتر واللنشية والتطبيق، دار املسرية َّظرلن(. تعليم التفكري : ا2013د.)محمل، فون،وصالح دو، جاو بأ .1
 .4ط  نعما

(." دراسة الفروق الوظيفية بني النصفني الكرويني للمخ يف تفضيل أساليب 2011.)أبو العال، مسعد ربيع  .2
التفكري لدى طالب املرحلة الثانوية يف كل من مصر وسلطنة عمان "،جملة الدراسات الرتبوية االجتماعية 

 .78-11(،ص4،)17املصرية ،م

ال الرايضي ،القاهرة" دار الفكر (." تطبيقات علم النفس العصيب يف اجمل2012بدر الدين ، طارق حممد. ) .3
 العريب.

(." أمناط التفكري السائدة حسب نظرية السيطرة الدماغية هلريمان لدى تالميذ 2017بلكرد، حممد .) .4
 .29 -10،ص 5(،م2الثانوية بوالية مستغامن"، جملة العلوم النفسية والرتبوية ،ع)

املتفوقني   ساليب تفكري طلبة املرحلة الثانوية(." أ2012البيايت ، حممد سليمان ، ويس ،صاحب اسعد .) .5
 .463-423،ص6،العدد19واملتأخرين دراسياً واجتاهاهتم حنو املستقبل"، جملة جامعة تكريت،اجمللد

(." واقع جودة عملية تقومي تالميذ السنة الثالثة اثنوي املتفوقني يف الرايضيات"،كلية 2015تومي،سامية. ) .6
 ة،اجلزائر.نتلة ماجستري غري منشورة، جامعة اباعية،رساالعلوم اإلنسانية واالجتم

جادهللا، وداد، والرقاد ،  .7
األرد /عمان يف الثامن الصف طلبة لدى ذاتيا املنظم ابلتعلم وعالقته الدماغية السيطرة (."منط2015هناء،)

 .1699،ص9،ع29 اجمللد نسانيةاإل العلوم) لألحباث النجاح جامعة ،جملة 2015ن،

م هشا، : سالمة  جمةرتدريس(" للتديد لجوذج النمغ :)اِّمادلالى داً إستنام التعل(." ا2014،ايزيك.)ن جنس .8
 بي .رلعر الفكرة : دار القاهدي ، احمزيز ، لعد اعبو

 ( .املوهبة والتفوق واإلبداع،العني: دار الكتاب اجلامعي.1998جروان،فتحي.) .9

لبة جامعة دى طفي لرلمعوراء اما ابلتفكري عالقتها ة وغيِّمادلط السيطرة انماأ  (."2015محودة،اآلء. ) .11
 جستري غري منشورة،كلية الرتبية ،جامعة األزهر،غزة.سالة مااألزهر"، ر

للنشر لمناهج : دار ا  نعمام كيف تفكر انفعاليا" تعلء االنفعايل : كاذل(." ا2016ف،إميان عباس.)لخفاا .11
 1والتوزيع.

 ز ديبونو لتعليم .كرمن :التفكري عمات العقل ودافعية اإلجناز "، ( ."عادا2015.الرابغي، خالد حممد.) .12

عقليا يف ضوء  ( ."أساليب التفكري السائدة لدى الطلبة املتفوقني2013زحلوق،مها، وبدور،لينا صاحل.) .13
 .35(،اجمللد 2واجلنس"،جملة جامعة تشرين،ع ) ةمعدالهتم التحصيلي



 

 
 

حلة رلمدى تالميذ وتلميذات القتها ابلتفوق الدراسي عالوعية الجتما(." املهارات ا2009ل.)جالوب سعيد، .14
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