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ملخص: 
ال�سيطرة  اأمناط  اأثر  عن  الك�سف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
تكونت  الريموك.  جامعة  طلبة  لدى  العقلي  التخيل  يف  الدماغية 
اختيارهم بالطريقة  )500( طالٍب وطالبٍة، مت  الدرا�سة من  عينة 
الع�سوائية املي�رصة من طلبة الكليات العلمية والإن�سانية. ولتحقيق 
اأهداف الدرا�سة مت ا�ستخدام اأداتني، وهما: مقيا�س التخيل العقلي، 
 )D( مقيا�س ال�سيطرة الدماغية. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن النمط
جاء  بينما  الأوىل،  املرتبة  يف  جاء  الأعلى(  اليمني  ربع  )منطقة 
النمط )A( )منطقة ربع الي�سار الأعلى( يف املرتبة الأخرية، وبينت 
النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف التخيل العقلي تعزى 
باإ�ستثناء  الفرعية،  املهارات  جميع  يف  الدماغية  ال�سيطرة  لنمط 
اإح�سائية تعزى ملتغري  مهارة املرونة، ووجود فروق ذات دللة 
اجلن�س، ل�سالح الإناث، ووجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى 
الذكور  ل�سالح  واجلن�س،  الدماغية  ال�سيطرة  منط  بني  للتفاعل 
الي�سار الأعلى( و )B( )منطقة ربع  يف النمطني )A( )منطقة ربع 
ربع  )منطقة   )D( النمطني  يف  الإناث  )ول�سالح  ال�سفلي(  الي�سار 

اليمني الأعلى(، و )C( )منطقة ربع اليمني ال�سفلي(. 
التخيل  الدماغية،  ال�سيطرة  اأمناط  املفتاحية:  الكلمات 

العقلي. 

The Effect of Types of Brain Dominance on Mental 
Imagery among Yarmouk University Students

Abstract: 

This study aimed to reveal the effect of types 
of Brain dominance on mental imagery among 
Yarmouk University students. The sample of the 
study consisted of (500) male and female students 
from scientific and humanitarian faculties students 
from Yarmouk University. To achieve the objectives 
of the study the researcher used two instruments: 
mental imagery scale, and Herman instrument to 
brain dominance. The results of the study showed 
that the (D) (the region of higher right quarter) 
type was in first rank, while the (A) (the region of 
higher left quarter) type was in last rank, and the 
results of the study indicated there were statistically 
significant differences in mental imagery, attributed 
to type of brain dominance in all the sub skills, 
except of flexibility skill, and there were statistically 
significant differences attributed to the gender, in 
favor of the females, and there were statistically 
significant differences attributed to the reaction 
between type of brain dominance and the gender, in 
favor of the males in (A) (the region of higher left 
quarter) , and (B) (the region of lower left quarter) , 
and favor of the females in (D) (the region of higher 
right quarter) , and (C) (the region of lower right 
quarter). 

Keywords: Types of Brain dominance, mental 
imagery. 
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مقدمة: 
ال�سنوات  �سهدت  والتكنولوجي،  املعريف  للتقدم  نتيجًة 
ما  كل  درا�سة  يف  وا�سحًا  تقدمًا  الع�رصين  القرن  من  املا�سية 
يتعلق بالفرد و�سخ�سيته و�سماته، وخا�سًة ما يتعلق باأ�سلوبه يف 
التعامل مع كافة املواقف واملهام، وذلك ملا يتاز به الفرد من 
خ�سائ�س ذهنية وج�سمية وفكرية متيزه عن غريه من الكائنات 
اإذ اأن جناحه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنوع املعلومات التي  احلية، 
تتعلق  والتي  املواقف،  خمتلف  يف  وي�ستخدمها  الفرد  يتلكها 
مدى  اإىل  بالإ�سافة  يتكلها،  التي  والتعلم  التفكري  باأ�ساليب 
ما  على  تعتمد  والتي  تواجهه،  التي  للمواقف  وتخيله  اإدراكه 
اأثناء معاجلة املعلومات،  اأفكار ومعلومات  يدور يف دماغه من 

واملهارات املعرفية، كالتخيل العقلي. 
ولقد بداأ علماء الأع�ساب، وعلماء النف�س بالبحث �سويًا عن 
خ�سائ�س ومميزات الدماغ الب�رصي منذ منت�سف القرن الع�رصين، 
الدماغ،  بحوث  ميدان  يف  املعلومات  ت�سارع  اإىل  ا�ستناداً  وذلك 
فقد ظهر نظام تربوي جديد مع نهاية الألفية الثانية اأُطلق عليه 
ويتوقع   ،)Brain- Based learning( الدماغ  اإىل  امل�ستند  التعلم 
لهذا النمط من التعلم اأن يحدث تغريات يف ا�سرتاتيجيات التعلم، 
والبيئات التعليمية، واأمناط التفكري، واملعتقدات وغريها، اأماًل يف 

 .)Frank, 2001( اإعداد املتعلم ملواجهة حتديات الع�رص
الإن�سان،  لدى  والعواطف  التفكري  مركز  الدماغ  وُيعد 
الإن�سان  ي�ستخدمه  الذي  وال�سيطرة  القيادة  مركز  يّثل  حيث 
فاإن  وبالتايل  التخطيط،  بعمليات  والقيام  م�سكالته،  حل  يف 
نحو  الطريق  مبثابة  ُيعد  الإن�ساين  الدماغ  درا�سة  على  العمل 
الب�رصية،  القدرات  ب�ساأن  املتنوعة  واملعلومات  املعارف 
 Perez( والتطور يف خمتلف املجالت  التقدم  ل�ستخدامها يف 

 .)& Guzman, 2013

ويعمل الدماغ بالتعاون مع عدد كبري من اخلاليا الع�سبية 
املرتبطة معًا، والتي متثل ال�سبكات الع�سبية، كما يرتبط مبختلف 
البيئة  مع  التفاعل  من  الإن�سان  متّكن  التي  الذهنية،  العمليات 
املحيطة به، والتعلم من تلك التفاعالت، وعلى الرغم من اأن اأجزاء 
متخ�س�س،  وظيفي  نظام  يثل  اأنه  اإل  خمتلفة  الع�سبي  اجلهاز 
اجلهاز  يف  الرئي�س  الع�سو  الدماغ  وُيعد  واحدة،  كوحدة  ويعمل 
الع�سبي، وامل�سوؤول عن اأهم الوظائف احليوية واملعرفية، واإدارة 

 )Nowinski, 2011( معظم اأع�ساء اجل�سم
وهي  رئي�صة،  وظيفية  مكونات  ثلثة  من  الدماغ  ويتكون 

 :)Restak, 2003( على النحو الآتي
الدماغ اخللفي: يتكون من النخاع امل�ستطيل، واملخيخ.  -
امل�سوؤولة  - التن�سيط  مراكز  يتكون من  املتو�سط:  الدماغ 

يلعب  اأنه  كما  الأمامي،  والدماغ  اخللفي،  الدماغ  الربط بني  عن 
دوراً يف عملية حتفيز املثريات ال�سمعية والب�رصية وامل�سوؤولة عن 

حركة العينني، ووظائفهما والتوازن. 

الدماغية،  - الق�رصة  من  يتكون  الأمامي:  الدماغ 
والن�سفني الكرويني، والغدة النخامية، وتنق�سم الق�رصة الدماغية 
اإىل اأربعة ف�سو�س: اثنان يف الن�سف الأين، واثنان يف الن�سف 
الأي�رص من الدماغ، وكاًل منهما م�سوؤول عن اجلانب املعاك�س له 

من اجل�سم. 
لوظائف  النماذج  من  جمموعة   )1993( كامل  حدد  كما 

الدماغ من اأهمها ما ياأتي: 
Ú  :الدماغ لن�سفي  الوظيفي  التخ�س�س  منوذج  اأوًل: 

بتطويره  قام  وقد  املن�سق،  الدماغ  بنموذج  النموذج  هذا  ُيعرف 
النموذج  هذا  وُيعّد   )Sperry( و�سبريي.   ،)Ornstien( اورن�ستاين 
وتوؤكد  والرتبويني،  ال�سيكولوجيني  بني  وا�ستخدامًا  �سهرًة  الأكرث 
نتائج معظم الدرا�سات التي ا�ستخدمت هذا النموذج اأن ال�سيطرة 
الدماغية اجلانبية تو�سح اختالف وظائف ن�سف الدماغ الأين، 
والذي يقوم بالوظائف غري اللفظية، بينما يقوم الن�سف الدماغي 

الأي�رص بالوظائف اللفظية والتحليلية. 
Ú  على ويقوم  الدماغ،  لوظائف  الكلي  النموذج  ثانيًا: 

والُبعد  الراأ�سي،  والُبعد  العام،  الُبعد املحيطي  اأبعاد، وهي:  اأربعة 
الأمامي – اخللفي، و الُبعد الأفقي. 

واأكد جازجن )Gazzanige, 2002( باأن الدماغ يتكون من 
اأي�رص واأين، فالن�سف الأي�رص من الدماغ يقوم  ن�سفني كرويني، 
بتحويل املعلومات التي تدخل اإىل الدماغ اإىل رموز، بينما يقوم 
وبذلك  احلاجة،  وقت  املعلومات  ا�سرتجاع  على  الأين  الن�سف 
وظيفيًا،  م�ستقلني  ق�سمني  اإىل  مق�سم  الدماغ  باأن  القول  يكن 

لكنهما متحدان يف الرتكيب، ومرتابطان يف البنية. 
اإن�سان ن�سف واحد من الدماغ يف كثري من  وي�ستخدم كل 
الن�سف  وهذا  نادراً،  الآخر  الن�سف  ي�ستخدم  حني  يف  الأحيان، 
امل�ستخدم كثرياً هو ما يعطيه �سفة ال�سيطرة، وي�سارك الن�سفني 
الإدراكية، ويتخ�س�س كل ن�سف بالقيام بوظائف  الوظائف  يف 
التفكري وهناك  اأمناط خمتلفة من  معقدة للغاية، والذي يت�سمن 
عن  امل�سوؤول  هو  الأي�رص  والن�سف  التفكري،  اأمناط  من  منطان 
الوظائف اللفظية، اأما الن�سف الأين فهو امل�سوؤول عن الوظائف 

 .)Ganesh, Maharishi & Jaya, 2014( غري اللفظية
الن�سف  وهما:  ن�سفني؛  اإىل  الب�رصي  الدماغ  تق�سيم  ومت 
تف�سري وظائف كل ن�سف  الأي�رص، وذلك بهدف  والن�سف  الأين، 
على  يعمل  للدماغ  الأي�رص  الن�سف  اأن  كما  الدماغ،  ن�سفي  من 
اإدارة جمموعة من الوظائف، اأهمها: اللغة واملنطق، بينما يعمل 
ن�سف الدماغ الأين على اإدارة وظائف اأخرى، اأهمها اأداء املهام 
املرتبطة بالقدرات املكانية، والقدرات الب�رصية، ومهام الذاكرة، 
على  الأي�رص  الدماغ  ن�سف  �سيطرة  اأن  اإىل  الإ�سارة  يكن  ول 
و�سيطرة  اأع�رصاً،  جتعله  لالإن�سان  واحلركية  املعرفية  الن�ساطات 
واجل�سمية  املعرفية  الن�ساطات  على  الدماغ  من  الأين  الن�سف 
من  ن�سف  كل  فاإن  الأين  الدماغ  لنظرية  ووفقًا  اأينًا  جتعله 
الدماغ يتحكم وي�سيطر باأنواع خمتلفة من الوظائف )بن فلي�س، 

 .)2010
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جون  هو  الدماغية  ال�سيطرة  مفهوم  اكت�سف  من  واأول 
جاك�سون )John Jackson( والذي اأ�سار اإىل اأن ن�سفي الدماغ غري 
متماثلني، ويثل اأحدهما الن�سف امل�سيطر امل�سوؤول عن وظائف 
ال�سيطرة  فمفهوم  الآخر،  الن�سف  وظائف  من  اأكرث  اأهمية  ذات 
ت�رصفات  يف  بالتحكم  الن�سفني  اأحد  متيز  اإىل  ي�سري  الدماغية 
الفرد، اأو ميل الفرد اإىل الإعتماد على اأحد الن�سفني اأكرث من الآخر، 
عن  امل�سوؤول  هو  الأي�رص  الن�سف  اأن  اإىل  الدرا�سات  اأ�سارت  ولقد 
اأهم ما يعتمد  الوظائف من  الإرادية واللغة، وُتعد هذه  احلركات 
عليه الفرد، اأما الن�سف الأين فيعد الن�سف املهمل لدى الباحثني 

 .)Herrmann, 2002( والدار�سني
اأن  حيث  الدماغ،  ن�سفي  بني  حمددة  فروق  وهناك 
والت�ساميم،  الأ�سكال  متييز  يف  امل�سيطر  هو  الأين  الن�سف 
وفهم  واملو�سيقا،  الوجوه،  وقراءة  الهند�سية،  اخل�سائ�س  وفهم 
امل�ساعر والعواطف، والقراءة، اأما الن�سف الأي�رص فهو امل�سيطر يف 
املهارات اللفظية واملعاجلة التحليلية والت�سل�سل الزماين، لذا جاء 
لقيا�س  مقيا�س  وتطوير  الدماغية  ال�سيطرة  ليدر�س  هريمان  نيد 
اأمناط  �سمن  اأنظمة  اأربعة  اإىل  الدماغ  وق�سم  الدماغية  ال�سيطرة 
ن�سفي  فكرة  اأن جمرد وجود  كما   ،D و   ،A، B، C خمتلفة وهي: 
الفكر واأ�ساليب  اأمناط خمتلفة من  الدماغ الأمني والأي�رص، تظهر 
النظريات  البحث عن  الباحثني يف  اهتمام  األهم  التعلم، وهذا ما 
الن�سفني  تطوير  وحماولة  امل�سيطر  الن�سف  ملعرفة  الرتبوية 
الت�رصيحية  الختالفات  من  الرغم  وعلى  املجالت،  خمتلف  يف 
اختالف  من  الرغم  وعلى  والأي�رص،  الأين  الدماغ  ن�سفي  بني 
الوظائف املتعلقة بكل ن�سف، اإل اأن ال�سيطرة على وظائف اجل�سم 
والإح�سا�س تت�ساوى بني ن�سفي الدماغ، وي�سيطر الن�سف الأي�رص 

 .)Kok, 2014( على اجلزء الأين من اجل�سم والعك�س �سحيح
 Ganesh, Maharishi( ويعرف جاني�س وماهري�سي وجايا
نف�سية  "ظاهرة  باأنها:  الدماغية  ال�سيطرة   )& Jaya, 2014: 22

يف  الدماغ  ن�سفي  من  ن�سف  كل  ي�ساهم  كيف  تف�رص  اأن  يكن 
التفكري وحتديد اأمناط التعلم لدى الأفراد". يف حني يرى ب�ساره 
اإىل  الفرد  ميل  هي  الدماغية  ال�سيطرة  اأن   )2010( والعلوان 
العتماد على وظائف اأحد جوانب الدماغ الثالثة، وهي: اجلانب 
الأي�رص للدماغ، اجلانب الأين للدماغ، اجلانب املتوازي للدماغ 

عند معاجلة املعلومات، اأو اخلربات املعرفية املتنوعة. 
واأ�صارت هيليجي )Hellige, 2001(، وديوت�س و�صربينجري 
)Deutsh & Springer, 2003( اإىل اإمكانية حتديد منط ال�صيطرة 

الدماغية لدى الأفراد من خلل منهجني علميني، وهما: 
Ú  تورن�س كاختبار  �سيكولوجية؛  اختبارات  تطبيق 

Mc-( مكارثي  واختبار  الدماغية،  ال�سيطرة  لقيا�س   )Torance(
لقيا�س  هريمان  ومقيا�س  الدماغية،  ال�سيطرة  لقيا�س   )Carthy

ال�سيطرة الدماغية. 
Ú Positron Emis- كجهاز  بالأ�سعة؛  الت�سوير  )ققنيات 

بالرنني  للت�سوير  الوظيفي  واجلهاز   ،)sion Tomography

واختبار  املغناطي�سي،  بالرنني  الت�سوير  وجهاز  املغناطي�سي، 
 .)Soduim Amytal( ال�سوديوم اميتال

اأدوات  من  الدماغية  لل�سيطرة  )هريمان(  مقيا�س  وُيعّد 
الفرد  اأ�سلوب  على  التعرف  خاللها  من  يكن  التي  الت�سخي�س 
الدماغية  ال�سيطرة  مقايي�س  بدرا�سة  الهتمام  وبداأ  وتفكريه، 
الدماغ  ق�سم  والذي  �سبريي  روجر  العامل  يد  على  فعليه  ب�سورة 
اإىل ن�سفني، وبني اأن لكل من ن�سفي الدماغ الأين والأي�رص عمالأً 
فيها  الدماغ  ق�سم  والذي  بنظريته  مالكني  جاء  ثم  ومن  خا�سًا، 
اإىل ثالثة اأق�سام، وهي: دماغ الزواحف، ودماغ الثدييات، ودماغ 
�سبريي  منوذج  بدمج  هريمان  قام  ثم  ومن  العاقل،  الإن�سان 
ومنوذج مالكني يف منوذج واحد، وهو منوذج هريمان الرباعي، 
اأق�سام، وكل ق�سم  اأربعة  حيث قام من خالله بتق�سيم الدماغ اإىل 
الي�سار الأعلى  يخت�س بوظائف عقلية معينة، وهي: منطقة ربع 
)A(، ومنطقة ربع الي�سار ال�سفلى )B(، ومنطقة ربع اليمني ال�سفلى 

 .)D( )Barclay, 2006( ومنطقة ربع اليمني الأعلى ،)C(
يقوم  الذي  الوظيفي  النمط  بتو�سيح  )هريمان(  قام  كما 
به كل جزء من الدماغ، وكل منطقة تخت�س بطريقة معينة لعمل 
الكلي، ومنطقة واحدة،  الدماغ  الدماغ، وهي تعمل �سويًا لت�سكل 
تف�سياًل  اإن�سان  لكل  اإّن  وغالبًا  اأو مهيمنة،  غالبة،  تكون  اأكرث  اأو 

اأ�سا�سيًا واحداً، وهذه الأرباع هي كما ياأتي: 
Ú  بالتفكري الدماغ  الربع من  يقوم هذا   :"A" الدائرة  ربع 

ويهتم  منظمة،  بطريقة  امل�سكالت  بحل  يهتم  كما  العقالين، 
باحلقائق والأرقام والإح�سائيات واملعطيات امللمو�سة، كما اأن 
والذي  العقالين،  التحليلي  املنطقي  النمط  م�سوؤول عن  الربع  هذا 

يتناول امل�سائل احل�سابية واملالية، وتقييمالأفكار. 
Ú  اأو العملي،  باجلزء  الربع  هذا  يقوم   :"B" الدائرة  ربع 

والنظام  والفاعلية  والعتمادية،  التنظيم  نحو  وييل  الإجرائي، 
بكفاءة  التفا�سيل  واإدراك  بكفاءة،  الوقت  واإدارة  والن�سباط، 
خ�سائ�سه:  ومن  خمتلفة،  مواقف  يف  النظام  وفر�س  عالية، 

احلر�س، والتحفظ، وال�سيطرة. 
Ú  املرتبطة بالأمور  الربع  هذا  يهتم   :"C" الدائرة  ربع 

اجليدة،  ال�سخ�سية  الت�سال  ومهارات  الآخرين،  مع  بالتوا�سل 
والقيادة،  والتدريب،  التعلم،  ومهارات  م�ساعرالآخرين،  واإدراك 

بالإ�سافة اإىل الإدراك الروحاين، والهتمامات، واملو�سيقا. 
Ú  ح�سب الدماغ  من  الربع  هذا  ي�سري   :"D" الدائرة  ربع 

عقلية  مدخالت  عدة  يتناول  منط  تف�سيل  اإىل  هريمان  نظرية 
اأو البديهي  يف الوقت نف�سه، ويكن ت�سمية هذا النمط باحلد�سي، 
ويلهم  الربع،  هذا  يف  الإبداعي  التفكري  ويحدث  العقلي،  مبعناه 

بالأفكار التخيلية والإبتكارية، فهو املحفز لعملية الإبداع. 
مكمالن  اأنهما  رغم  الدماغ،  ن�سفي  وظائف  وتختلف 
الناجتة  العقلية  القدرات  اإحدى  العقلي  التخيل  وُيعد  لبع�سهما، 
عن عمليات التفكري يف الن�سف الأين للدماغ، كما يزود التخيل 
الن�سفني،  املعلومات يف كال  من  مهمة  الدماغ مب�سادر  العقلي 
فاإذا ما مت الطلب من جمموعة من املتعلمني التفكري با�سم معني، 
فاإنهم ي�ستخدمون الن�سف الأي�رص من الدماغ، بينما اإذا مت الطلب 
�سوف  �سعورهم،  حول  الآخرين  واإخبار  حمدد،  اإ�سم  تقدمي  منهم 
ي�ستخدمون الن�سف الأين من الدماغ، وب�سكل عام يكن القول 
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اإّن التخيل العقلي هو اأحد الوظائف التي يقوم بها الن�سف الأين 
من الدماغ، وبهذا ُيعّد عملية دماغية خمتلفة عن العمليات التي 

يقوم بها الن�سف الأي�رص )عفانة وحب�س، 2008(. 
يف  الع�سبية  الآليات  من  العديد  ي�ستخدم  الإن�سان  واإّن 
اأن  اإىل  الدرا�سات  بع�س  نتائج  وت�سري  العقلي،  التخيل  عملية 
ت�سكيل ال�سور العقلية يعمل على تن�سيط الدماغ يف بع�س املناطق 

 .)Slotnic, Thompson & Kosslyn, 2011( الدماغية
العليا،  العقلية  العمليات  اأحد  العقلي  التخيل  وُيعد 
والن�ساطات الفكرية التي جذبت اهتمام العديد من علماء النف�س 
املعريف، حيث اأجرى العلماء العديد من الدرا�سات بهدف الك�سف 
تنميته،  وو�سائل  عمله،  واآليات  العقلي،  التخيل  مكونات  عن 
العقلية  الوظائف  من  بالعديد  يرتبط  لكونه  قيا�سه،  وكيفية 
وتكوين  اللغة،  وفهم  والتذكر،  والنتباه،  كالإدراك،  الأخرى؛ 
املفاهيم، لذا ُيعّد اأحد و�سائل التكيف والإبداع، واملحرك الأ�سا�سي 
اأو  ل�سيء  خيال  اأو  �سورة  العقلي  فالتخيل  الإبداعية،  للعمليات 
�سابقة  خلربة  عقلية  �سورة  تخيل  خالل  من  بناوؤها  يتم  حدث 

)الكناين وديوان، 2012(. 
التي  الذهنية  العمليات  اأهم  من  التخيل  عملية  ُتعد  كما 
الأفكار واملعلومات  الإن�سان من خاللها احل�سول على  ي�ستطيع 
املبتكرة اجلديدة، وهذه العملية موجودة لدى كافة الأفراد، ولكن 
تختلف من فرد اإىل اآخر، اإذ يقوم الفرد من خالل التخيل العقلي 

باإنتاج وابتكار �سور واأفكار جديدة )اأحمد ومن�سور، 2010(. 
اأو  اأ�سكال  اإيجاد  اأنه  على  العقلي  التخيل  و�سف  ويكن 
ت�سورات جديدة ملكونات وم�سامني قدية يحتفظ بها الفرد يف 
ذاكرته نتيجة ملروره بخربات تعليمية قدية موجودة، وابتكار 
اأ�سياء غري ماألوفة يف الواقع، كما اأنه عملية ذهنية عليا ون�ساط 
العالقة  ذات  الذهنية  العمليات  من  نوعًا  ُيعّد  كونه  مهم،  فكري 
كما  والتخيل،  كالإدراك  الأخرى،  الذهنية  واملهارات  بالأن�سطة 
ُيعّد املحرك الأ�سا�سي للعمليات الإبداعية والبتكارية والأن�سطة 

الذهنية املختلفة )الكناين وديوان، 2012(. 
التعريفات  من  بالعديد  العقلي  التخيل  مفهوم  حظي  وقد 
 :2010( ومن�سور  اأحمد  عّرفه  حيث  الباحثون،  تناولها  التي 
"ن�ساط نف�سي حتدث خالله عمليات تركيب، ودمج  باأنه:   )604
بني مكونات الذاكرة، والإدراك، وبني ال�سور العقلية التي �سّكلها 
عقلية  اأ�سكال  تكوين  اأجل  من  ال�سابقة  خرباته  خالل  من  الفرد 

جديدة". 
 Thompsson, Hsiao( وكو�سلن  وه�سياو  توم�سون  ويرى 
Kosslyn, 2011: 259 &( اأن التخيل العقلي هو: "عملية تت�سمن 

تكوين التمثيالت الب�رصية الداخلية وتف�سريها وحتويلها، كما اأن 
التمثيالت  عن  منف�سلة  خ�سائ�س  يعك�س  ل  العقلي  التخيل  اأثر 
ال�سورية الداخلية، وينتج التخيل العقلي عن توزيع النتباه يف 
مناطق حمددة من الدماغ من اأجل خلق �سور غري حقيقية داخل 

الدماغ". 
العقلي  التخيل   )280  :2012( وديوان  الكناين  وعّرف 

اأو املوا�سيع التي  "�سورة انعكا�سية يتم ت�سكيلها لالأ�سياء  باأنه: 
ت�سكل اخلربات املكت�سبة بعد اإدراكها ح�سيًا من قبل الفرد. وعّرفه 
 Bridge, Harrold,( وكينارد  و�ستوكيز  وهاملز  وهارولد  بريدج 
Holmes، Stokes & Kannard, 2012: 1064( باأنه: "قدرة الفرد 

املدخالت  عن  م�ستقل  ب�سكل  العقلية  ال�سور  وتوليد  اإنتاج  على 
اإىل ما مت ذكره  العني". وا�ستناداً  الب�رصية املخزنة على �سبكية 
من تعريفات، يكن تعريف التخيل باأنه: اإحدى العمليات العقلية 
واإنتاج �سور حتل حمل  ما،  بناء �سورة ملوقف  اإىل  توؤدي  التي 
كما  املوقف،  هذا  اأو�ساف  توافق  �سور  وتكوين  املوقف،  هذه 
ي�ساعد الفرد يف ت�سكل خيال لأ�سياء ل يكن اإدراكها بالب�رص اأو 

ال�سمع، والتي تت�سمن معرفة ما حوله. 
وللتخيل العقلي اأنواع عديدة، من اأهمها: التخيل الب�رصي 
واملدركات  واملواقف  والأ�سكال  بال�سور،  يرتبط  ما  وهو 
ال�سمعي، وهو ما يرتبط بالأ�سوات املختلفة  ال�سورية، والتخيل 
كاأ�سوات احليوانات وغريها من الأ�سوات، والتخيل ال�سّمي وهو 
يرتبط  ما  الذوقي وهو  والتخيل  الروائح،  اأنواع  بكافة  يرتبط  ما 
بالتذوق والطعن لكافة الأطعمة اإن كانت ماحلة اأو حلوة اأو مرة اأو 
حام�سة، والتخيل اللم�سي وهو ما يرتبط مبلم�س ال�سيء من حيث 

النعومة اأو اخل�سونة )ناجي، 2013(. 
عمليات  اأ�سا�س  ُيعّد  باأنه  العقلي  التخيل  اأهمية  وتتمثل 
تعليمية  بيئة  وتوفري  والإبداع،  والبتكار  والإدراك  التفكري 
الإبداع  نحو  للفرد  الفر�س  واإتاحة  بالتخيالت،  ومليئة  م�سجعة 
ت�سور  خالل  من  وذلك  وفهمها  املفاهيم  واإدراك  والبتكار، 
املفهوم وتخيله وبناء �سورة لهذا املفهوم، كما اأنه يثل الطريقة 
املعلومات  وربط  املختلفة،  امل�سكالت  وحل  التفكري  يف  العلمية 
يف  املتوقعة  النتائج  واإدراك  جديدة،  معرفة  واإنتاج  واملعرفة، 
واملكتوبة،  ال�سفوية  الت�سال  مهارات  وتنمية  املواقف،  خمتلف 
وغريها،  الق�س�س  وكتابة  والر�سم،  الكتابية،  واملهارات 
بالإ�سافة اإىل حت�سني امل�ستوى التح�سيلي للفرد، بالإ�سافة اإىل 
والدافعية  الذات  مفهوم  كتح�سني  النفعالية  املهارات  حت�سني 
والتعليم،  التعلم  نحو  اإيجابية  اأكرث  توجه  وخلق  الذات،  و�سبط 
وتنمية قدرة التذكر والقدرة التخيلية يف ذلك، وتطوير ال�سلوكات 
Febello & Cam- الأفراد  لدى  والفعالة  الإيجابية  )للجتماعية 

 .)pos, 2007

ويتمثل دور التخيل العقلي يف حتليل املكونات والعنا�رص 
التي يقدمها العقل واحلوا�س، كما يقوم باإعادة ت�سكيلها بعيداً عن 
املدركات املح�سو�سة بعد جتريدها من ماديتها، وبناء العالقات 
التخيل  ي�ساعد  كما  املكونات،  تركيب  اإعادة  خالل  من  اجلديدة 
التذكر والإدراك،  اأهمها  الذهنية ومن  الأن�سطة  العقلي يف تفعيل 
وما يرتبط بالأن�سطة الإبداعية والدافعية وحت�سني اخلربة )الكناين 

وديوان، 2012(. 
كما ي�ساعد التخيل العقلي يف تنظيم ال�ست�سارات العقلية، 
ي�ستطيع  ل  والتي  الفرد  يار�سها  التي  ال�سلوكات  من  واحلد 
ال�سلبية، وزيادة  الأفكار  التاأقلم معها ب�سكل كامل، واإعادة بناء 
الرتكيز، وزيادة القدرة على ال�سيطرة وال�سرتخاء، مما يوؤدي اإىل 
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كما  الذهنية،  واملهارات  الأن�سطة  معظم  يف  الفرد  اأداء  حت�سني 
ت�ساعد مهارات التخيل العقلي يف زيادة الوعي الذاتي، وت�سهيل 
اكت�ساب املهارات املتعددة، وزيادة الثقة بالنف�س، وال�سيطرة على 
وذلك من خالل  الفرد،  لدى  ال�سلبية  امل�ساعر  وتخفيف  امل�ساعر، 
يقوم  التي  املهارات  فاعلية  لتح�سني  واإعدادها  ال�سور  ا�ستخدام 

 .)Mousavi & Meshkini, 2011( بها
التي  النظريات  من  العديد  اإىل   )2013( ناجي  اأ�صار  كما 

تناولت التخيل العقلي، وهي: 
Ú  اأوًل: نظرية التحليل النف�سي: ت�سري هذه النظرية اإىل اأن

عملية التخيل العقلي تتمثل بال�سلوك اخليايل امل�ستخدم من الفرد، 
والذي يلعب دوراً كبرياً يف التقليل من م�ستوى التوتر والقلق لدى 
الفرد، كما يقوم التخيل العقلي مب�ساعدة الفرد بال�سعور بالإ�سباع 

والو�سول اإىل ما يرغب. 
Ú  اإىل النظرية  هذه  ت�سري  ال�سلوكية:  النظرية  ثانيًا: 

هما  واإمنا  ال�سلوك،  يف�رصان  ل  تخيل  من  يتبعه  وما  الإدراك  اأن 
الفرد  �سلوكان يجب تف�سريهما، وذلك من خالل الرجوع لتاريخ 
�سماع  اأو  لروؤية  قد ييل  فالفرد  الأحداث،  تعامله مع  يف كيفية 
مثريات كانت معززة عندما راآها اأو �سمعها من قبل، ولكنها غري 

موجودة يف الوقت احلايل. 
Ú  اأن اإىل  النظرية  هذه  ت�سري  املعرفية:  النظرية  ثالثًا: 

ال�سابقة وخرباته  الفرد  تربط بني خربات  التي  القوة  التخيل هو 
مع  متطابقة  غري  جديدة  خربات  اإنتاج  بهدف  وذلك  احلديثة 
اأهم النظريات  اأو اخلربات احلديثة، ومن  اخلربات ال�سابقة للفرد، 
املعرفية التي ف�رصت التخيل هي: نظرية الرتميز املزدوج، وهي ما 
اأ�سارت اإىل وجود نظامني خمتلفني للتخيل ومعاجلة املعلومات 
املعلومات  يعالج  الذي  اللفظي  النظام  وهما:  بهما،  املتعلقة 
اللفظية املكانية، والنظام غري اللفظي الذي يعالج املعلومات غري 
بالرموز  ال�سور  دمج  ويتم  والرموز،  بال�سور  واملتمثلة  اللفظية 
تذكرها  ي�سهل  مرتابطة  بطريقة  بالذاكرة  املعلومات  لتمثيل 
وفهمها، اأما نظرية ال�سورة فجاءت بعد نظرية الرتميز املزدوج 
باأن  النظرية  هذه  وتفرت�س  لها،  املوجهة  النتقادات  من  لتحد 
اخليال نظام منف�سل وهو يقوم على مبداأ ف�سل ال�سور، واإعادة 
جتميعها من الذاكرة، علمًا باأن ال�سور تتكون من بقايا انطباعات 
اهتمت هذه  لذا  ل�سور معينة،  �سبيهه  ال�سابق  وم�ساعر كانت يف 
والتي  املكانية،  اخل�سائ�س  خالل  من  العقلي  بالتخيل  النظرية 
تنتج  التي  والعمليات  اخليال  عن  معلومات  اكت�ساف  يف  ت�سعى 

ال�سور الذهنية. 
Ú  رابعًا: النظرية التن�سيطية: تعتمد هذه النظرية على مبداأ

يعتمد  ولكنه  داخلية  يقوم على متثيالت  الب�رصي ل  الإدراك  اأن 
على اخلربات الب�رصية التي يحاول الفرد من خاللها ا�ستك�ساف 
بحث  عمليات  يتلك  الفرد  اأن  تفرت�س  كما  به،  املحيط  العامل 
ت�ساهم يف م�ساهدة وتخيل املفاهيم املتنوعة يف عامله وحميطه. 
ويت�سح مما �سبق عر�سه من اأدبيات تتعلق باأمنلط ال�سيطرة 
الدماغية  ال�سيطرة  لأمناط  اأثر  وجود  العقلي،  والتخيل  الدماغية 
اجلامعات  وطلبة  عام،  ب�سكل  الطلبة  لدى  العقلي  التخيل  على 

ال�سيطرة  باأمناط  العقلي  التخيل  يرتبط  حيث  خا�س،  ب�سكل 
الدماغية، وبناًء على ذلك اقت�ست احلاجة اإىل اإجراء هذه الدرا�سة 

للك�سف عن اأثر اأمناط ال�سيطرة الدماغية يف التخيل العقلي. 

مشكلة الدراسة
التي  العوامل  من  العديد  بوجود  الدرا�سة  م�سكلة  تّكمن 
ال�سمات  على  اأثارها  وترتك  للطلبة،  العقلي  التخيل  يف  توؤثر  قد 
اأمناط  اأهمها  ومن  للطالب،  واملعرفية  الذهنية  واخل�سائ�س 
ال�سيطرة الدماغية، وباعتبار التخيل العقلي ن�ساط اإن�ساين ذهني 
يرتبط بالعديد من اجلوانب املعرفية، والجتماعية، والإدراكية، 
وال�سلوكية لدى الطالب، بالإ�سافة اإىل ارتباطه بالبيئة التعليمية 
ال�سيطرة  منط  على  توؤثر  اأن  �ساأنها  من  التي  فيها،  يعي�س  التي 
وبالتايل  �سلبي،  ب�سكل  اأو  اإيجابي،  ب�سكل  الطلبة  لدى  الدماغية 
حتفيز  اإىل  توؤدي  قد  املالئمة،  الدماغية  ال�سيطرة  اأمناط  فاإن 
اأمناط  توؤدي  قد  حني  يف  لديهم،  العقلي  التخيل  وزيادة  الطلبة، 
يف  �سلبي  ب�سكل  التاأثري  اإىل  املنا�سبة  غري  الدماغية  ال�سيطرة 
خمتلفة  جوانب  من  بها  يرتبط  وما  الطلبة،  لدى  العقلي  التخيل 
الباحثة  لحظته  ما  اإىل  وا�ستناداً  عام،  ب�سكل  التعليمية  للعملية 
لدى  الدماغية  ال�سيطرة  لأمناط  واإدراك  وفهم  و�سوح،  عدم  من 
الإح�سا�س  العقلي جاء  التخيل  واأثرها يف  الريموك  طلبة جامعة 

مب�سكلة الدرا�سة. 

أهداف الدراسة
�صعت هذه الدرا�صة اإىل حتقيق الأهداف الآتية: 

التعرف على مفهوم اأمناط ال�سيطرة الدماغية، ومفهوم  -
التخيل العقلي. 

التعرف على اأكرث اأمناط ال�سيطرة الدماغية �سيوعًا لدى  -
طلبة جامعة الريموك. 

العقلي  - التخيل  م�ستوى  يف  فروق  وجود  عن  الك�سف 
والتفاعل  واجلن�س  الدماغية  ال�سيطرة  اأمناط  اختالف  اإىل  تعزى 

بينهما. 

أسئلة الدراسة
جاءت الدرا�سة احلالية بهدف الك�سف عن اأثر اأمناط ال�سيطرة 
الدماغية يف التخيل العقلي. وبالتحديد فاإن م�سكلة الدرا�سة تّكمن 

يف الإجابة على الت�ساوؤلت الآتية: 
ما اأكرث اأمناط ال�سيطرة الدماغية )قيد الدرا�سة( �سيوعًا  ●

لدى اأفراد العينة؟ 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة  ●

اإىل  تعزى  العقلي  التخيل  م�ستوى  يف   )α =  0.05( الإح�سائية 
اختالف اأمناط ال�سيطرة الدماغية واجلن�س والتفاعل بينهما؟ 

أهمية الدراسة
مو�سوعها  اأهمية  من  اأهميتها  احلالية  الدرا�سة  ت�ستمد 
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التخيل  يف  الدماغية  ال�سيطرة  اأمناط  اأثر  عن  بالك�سف  املتمثل 
العقلي، وتربز هذه الأهمية من خلل جانبني، وهما: 

الأهمية النظرية: يتوقع اأن ت�سهم هذه الدرا�سة يف توفري  ●
اإطار نظري حول اأمناط ال�سيطرة الدماغية، والتخيل العقلي، الذي 
على  والقائمني  املجال،  هذا  �سمن  الباحثني  منه  ي�ستفيد  قد 
العملية التعليمية الرتبوية، بالإ�سافة اإىل ما �ستوفره الدرا�سة من 

بيانات ومعلومات حول هذا اجلانب. 
الأهمية العملية: يكن لنتائج هذه الدرا�سة اأن ت�ساعد  ●

امل�سوؤولني الرتبويني، واملر�سدين يف التعرف على اأمناط ال�سيطرة 
يف  ي�سهم  مما  الطلبة،  لدى  العقلي  التخيل  يف  واأثرها  الدماغية 
بناًء  الطلبة  لدى  العقلي  التخيل  ت�ساعد يف حت�سني  برامج  و�سع 
الدرا�سية،  املناهج  واإعداد  وبناء  الدماغية،  ال�سيطرة  اأمناط  على 
وا�ستخدام طرق واأ�ساليب تدري�س تراعي اأمناط ال�سيطرة الدماغية 
الدرا�سة ثالث  هذه  تقدم  كما  التعليمية،  العملية  املختلفة خالل 
اأدوات يتوفر فيها دللت مقبولة من ال�سدق والثبات قد ي�ستفيد 
الدرا�سة  مبو�سوع  ال�سلة  ذات  الدرا�سات  يف  الباحثون  منهم 

احلالية. 

التعريفات االصطالحية اإلجرائية
ا�صتملت الدرا�صة على املفاهيم الآتية: 

Ú  ال�سيطرة الدماغية: هي ميل الفرد اإىل العتماد على اأحد
وتذكرها،  وا�سرتجاعها  املعلومات  معاجلة  يف  الدماغ  جوانب 
وتنمية اخلربات واملعارف املتنوعة )احلزيي، 2012(. وتقا�س 
من  ربع  كل  يف  يحققها  التي  الدرجات  بعدد  الدرا�سة  هذه  يف 
اأرباع الدماغ على مقيا�س ال�سيطرة الدماغية، ويتم احل�سول على 

اأربع درجات نتيجة تطبيق مقيا�س ال�سيطرة الدماغية. 
Ú  وتف�سري تكوين  تت�سمن  عقلية  عملية  العقلي:  التخيل 

مناطق  يف  النتباه  توزيع  اإىل  يوؤدي  مما  الب�رصية،  التمثيالت 
داخل  حقيقية  غري  �سور  خلق  بهدف  وذلك  الدماغ،  من  معينة 
خالل  من  الدرا�سة  هذه  يف  ويقا�س   .)2003 )حنورة،  الدماغ 
درجة الطالب التي يح�سل عليها نتيجة اأدائه على اختبار التخيل 

العقلي. 

حدود الدراسة
اقت�رشت نتائج الدرا�صة على احلدود الآتية: 

Ú  احلدود املكانية: اقت�رص تطبيق هذه الدرا�سة يف جامعة
الريموك. 

Ú  طلبة على  الدرا�سة  هذه  اقت�رصت  الب�رصية:  احلدود 
البكالوريو�س يف جامعة الريموك. 

Ú  العام يف  الدرا�سة  هذه  تطبيق  مت  الزمنية:  احلدود 
الدرا�سي 2014/ 2015. 

Ú  ال�سيكومرتية باخل�سائ�س  الدرا�سة  نتائج  تتحدد  كما 
الدماغية،  ال�سيطرة  مبقيا�س  واملتمثلة  امل�ستخدمة،  لالأدوات 

واختبار التخيل العقلي. 

الدراسات السابقة
الك�سف  اإىل  هدفت  درا�سة   )1989( والها�صم  حنورة  اأجرى 
عن الفروق يف بع�س اخل�سائ�س العقلية والوجدانية، وعالقتها 
الدرا�سة  عينة  تكونت  الدماغ.  ن�سفي  لأحد  اجلانبية  بال�سيطرة 
مدار�س  يف  العامة  الثانوية  طلبة  من  وطالبًة  طالبًا   )88( من 
مقيا�س  ا�ستخدام  مت  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق  الثانوية.  الكويت 
تورك لل�سيطرة الدماغية. اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن منط ال�سيطرة 
دالة  فروق  وجود  النتائج  بينت  املتوازي،  هو  ال�سائد  الدماغية 
تعزى ملتغري  اليمنى،  ال�سيطرة  مقيا�س  الأداء على  اإح�سائيًا يف 
اإىل  النتائج  واأ�سارت  العلمي،  الفرع  طلبة  ل�سالح  التخ�س�س، 
عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف الأداء على مقيا�س ال�سيطرة 

الدماغية الكلي تعزى ملتغري اجلن�س. 
 O'Carven & Kansisher,( وكامني�رش  كرافن  اأجرى  كما 
2000( درا�سة يف الوليات املتحدة الأمريكية هدفت اإىل الك�سف 
والتن�سيط  والوجوه،  لالأ�سياء  العقلي  التخيل  بني  العالقة  عن 
تكونت  الدماغ.  املناطق يف  لبع�س  الدماغية  لل�سيطرة  الدماغي 
البكالوريو�س،  مرحلة  طلبة  من  طلبة   )8( من  الدرا�سة  عينة 
والذين ُطلب منهم تخيل جمموعة من الأماكن، والوجوه املقدمة 
الطبقي  الت�سوير  ا�ستخدام  مت  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق  لهم. 
نتائج  اأظهرت  العقلي.  التخيل  للدماغ خالل عملية  املغناطي�سي 
على  القدرة  بني  اإح�سائيًا  دالة  ارتباطية  عالقة  وجود  الدرا�سة 
اأداء مهمة التخيل العقلي وتن�سيط اجلزء الأين من الدماغ. كما 
اجلزء  كانت  الأمامية  الدماغية  الق�رصة  اأن  اإىل  النتائج  اأ�سارت 

الدماغي امل�سوؤول عن التخيل الب�رصي يف الدماغ. 
 Marotta, Mckeff &( وبيهمان  وماكيف  ماروتا  واأجرى 
اإىل  هدفت  املتحدة  الوليات  يف  درا�سة   )Behrmann, 2003
وم�سك  الب�رصي،  التخيل  على  الدماغية  ال�سيطرة  اأثر  عن  الك�سف 
الأ�سياء املوجهه ذاتيًا لدى عينة من الأفراد. تكونت عينة الدرا�سة 
الدماغية  ال�سيطرة  ال�سعف يف  يعانون من بع�س  اأفراد   )6( من 
منهم  اأفراد،   )6( من  مكونة  عينة  اإىل  اإ�سافًة  الأي�رص،  باجلانب 
اأهداف  ولتحقيق  العاديني.  الأفراد  من  اإناث   )3( و  ذكور،   )3(
الدرا�سة مت عقد )96( جل�سة خمربية تقوم على اأ�سا�س اإجراء مهام 
مت  كما  متعددة.  اأ�سكال  با�ستخدام  خمتلفة  ب�رصية  اأ�سياء  متييز 
اإجراء م�سح دماغي لالأفراد خالل امل�ساركة يف املهمة. واأظهرت 
متييز  على  قدرة  اأكرث  كانوا  العاديني  الأفراد  اأن  الدرا�سة  نتائج 
بخلل  امل�سابون  الأفراد  مع  مقارنًة  املقدمة  والأ�سكال  الأ�سياء 
ال�سيطرة  مر�سى  واأن  الأي�رص،  باجلانب  الدماغية  ال�سيطرة  يف 
القدرة على  اأكرب يف  تباينًا  اأظهروا  الأي�رص  اجلانب  الدماغية يف 
حتديد الأ�سياء امل�ستهدفة يف مهمة م�سك الأ�سياء املوجهة مقارنة 

مع الأفراد العاديني. 
وقام نوفل )2004( بدرا�سة هدفت الك�سف عن نوع ال�سيطرة 
)الأونروا(.  اجلامعية  الرتبوية  العلوم  كلية  طلبة  لدى  الدماغية 
الن�سفني  �سيطرة  اختبار  ا�ستخدام  مت  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق 
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نظرية  اإىل  م�ستند  تعلمي  تعليمي  وبرنامج  للدماغ،  الكرويني 
الإبداع. تكونت عينة الدرا�سة من )110( طالبًا وطالبًة من طلبة 
جمموعتني:  اإىل  توزيعهم  مت  اجلامعية.  الرتبوية  العلوم  كلية 
من  كبرية  ن�سبة  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  و�سابطة.  جتريبية 
الدماغ،  من  الأي�رص  اجلانب  ي�ستخدمون  الدرا�سة  عينة  اأفراد 
بعك�س اجلانب الأين، كما بينت النتائج وجود فروق ذات دللة 

اإح�سائية بني املجموعتني، ل�سالح املجموعة التجريبية. 

وكو�صي  و�صرتيك  وهينجيلري  وكونيج  ليهمان  واأجرى 
 Lehmann, Konig, Henggeler,( مارقوي  وبا�صكول-  وكوكو 
Strik, Kochi, Koukkou & Pascual- Marqui, 2004( درا�سة 
مناطق  عن  الك�سف  اإىل  هدفت  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 
الدماغ التي يتم تن�سيطها من خالل التخيل العقلي وذلك مقارنًة 
ا�ستخدام  مت  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق  املجرد.  التفكري  بعملية 
ا�سرتاتيجية التخيل العقلي وذلك من خالل القيام باأن�سطة عقلية 
ما  ومراقبة  التجريبية،  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ملجموعة  عفوية 
خالل  للدماغ  تخطيط  اإجراء  خالل  من  وذلك  الدماغ  يف  يحدث 
الأن�سطة العقلية والتي ت�سمنت تكرار مو�سوعات وجمل م�سرتكة 
بالكلمة الأخرية. تكونت عينة الدرا�سة من )63( طالبًا وطالبًة، مت 
توزيعهم اإىل جمموعتني، جتريبية مت تدري�سها وفقًا ل�سرتاتيجية 
العتيادية.  بالطريقة  تدري�سها  مت  و�سابطة  العقلي،  التخيل 
يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 
ل�سالح  العقلي،  التخيل  ل�ستخدام  تعزى  الدماغ  مناطق  تن�سيط 
ارتباطية  عالقة  وجود  النتائج  بينت  كما  التجريبية،  املجموعة 
اجلزء  وتن�سيط  العقلي  التخيل  على  القدرة  بني  اإح�سائيًا  دالة 

الأين من الدماغ. 
واأجرى الناجي والعاين )2007( درا�سة هدفت اإىل الك�سف 
عن اأثر التدري�س با�ستخدام ا�سرتاتيجية التخيل يف حت�سيل طلبة 
وفق  الكيمياء  نحو  الجتاهات  ويف  العليا  الأ�سا�سية  املرحلة 
ا�ستخدام  مت  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق  الدماغية.  الكرة  ن�سفي 
من  الختيار  نوع  من  فقرة   )27( من  مكون  حت�سيلي  اختبار 
 )30( من  املكون  الكيمياء  نحو  الجتاهات  ومقيا�س  املتعدد، 
ن�سفي  وفق  الطالبات  تفكري  اأ�سلوب  لت�سنيف  ومقيا�س  فقرة، 
الكرة الدماغية املكون من )44( فقرة، بالإ�سافة اإىل اإعداد املادة 
من  الدرا�سة  عينة  تكونت  التخيل.  ا�سرتاتيجية  وفق  التعليمية 
توزيعهن  مت  الأ�سا�سي،  العا�رص  ال�سف  طالبات  من  طالبًة   )74(
اإىل جمموعتني، �سابطة مكونة من )38( طالبًة، وجتريبية مكونة 
التخيل.  ا�سرتاتيجية  با�ستخدام  تدري�سهم  مت  طالبًة   )36( من 
يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 
املجموعة  ل�سالح  التح�سيلي،  الختبار  على  الطالبات  عالمات 
الطالبات  اإح�سائيًا يف حت�سيل  اأثر دال  التجريبية، وعدم وجود 
وفق  التفكري  واأ�ساليب  التدري�س  ا�سرتاتيجية  بني  للتفاعل  يعزى 
ن�سفي الكرة الدماغية، كما بينت النتائج وجود فروق ذات دللة 
نحو  الجتاهات  مقيا�س  على  الطالبات  عالمات  يف  اإح�سائية 

الكيمياء، ل�سالح املجموعة التجريبية. 

طلفحة والزغول )2009( بدرا�سة هدفت اإىل الك�سف  وقام 
عن اأمناط التعلم ال�سائدة لدى طلبة جامعة موؤته، ومدى اختالف 
الأكاديي.  التخ�س�س  اجلن�س،  متغريات:  �سوء  يف  الأمناط  هذه 
تكونت عينة الدرا�سة من )490( طالبًا وطالبة )220 من الذكور، 
اإىل  الأكاديية  تخ�س�ساتهم  ح�سب  موزعني  الإناث(  من   270
طلبة  من   )185( و  الأدبية،  التخ�س�سات  طلبة  من   )305(
وزمالئه  توران�س  مقيا�س  الباحثان  طبق  العلمية.  التخ�س�سات 
اأظهرت  اأ".  منوذج  وتفكريك-  تعلمك  "اأ�سلوب  با�سم  املعروف 
النتائج �سيطرة النمط الأي�رص من التعلم لدى اأفراد عينة الدرا�سة، 
يليه النمط الأين، فاملتكامل، كما اأ�سارت النتائج اإىل عدم وجود 
الثالثة  الأمناط  انت�سار  ن�سب  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
دللة  ذات  فروق  ووجود  اجلن�س،  ملتغري  تبعًا  العينة  اأفراد  لدى 
اإح�سائية يف ن�سب انت�سار الأمناط الثالثة لدى اأفراد العينة تبعًا 
التخ�س�سات  طلبة  ل�سالح  الفروق  وجاءت  التخ�س�س،  ملتغري 

الأدبية. 
التعرف  اإىل   )2010( حم�س  اأجرتها  التي  الدرا�سة  وهدفت 
اإىل بع�س اأمناط التفكري الريا�سي وعالقتها بال�سيطرة الدماغية 
الدرا�سة  عينة  تكونت  غزة.  مدينة  يف  التا�سع  ال�سف  طلبة  لدى 
اختيارهم  مت  62اإناث(  )72ذكور،  وطالبة  طالبا   )134( من 
اأهداف  ولتحقيق  العنقودية.  الع�سوائية  املعاينة  با�ستخدام 
واختبار  الدماغية،  ال�سيطرة  اختبار  الباحثة  ا�ستخدمت  الدرا�سة 
عالقة  وجود  عدم  اإىل  النتائج  اأ�سارت  الريا�سي.  التفكري  اأمناط 
)الأين،  الدماغية  ال�سيطرة  اأمناط  بني  اإح�سائيًا  دالة  ارتباطيه 
والأي�رص( وبني اأمناط التفكري الريا�سي، كما اأ�سارت النتائج اإىل 
وجود تفاعل دال اإح�سائيًا يف اأمناط التفكري الريا�سي تعزى اإىل 

متغريات اجلن�س ون�سفي الدماغ. 
Saf-( صافالتري وجلودز وفوكمان�  أأما الدرا�سة التي اأجراها
hater, Glodez & Vukman, 2013( فقد هدفت اإىل الك�سف عن 
العالقة بني القدرة املكانية، والنمذجة ثالثية الأبعاد، واأ�ساليب 
 )62( من  الدرا�سة  عينة  تكونت  الدماغية.  وال�سيطرة  التفكري 
طالبًا و )28( طالبًة من طلبة ال�سفوف )ال�ساد�س- التا�سع(، مت 
يف  املناطق  خمتلف  يف  املدار�س  طلبة  من  ع�سوائيًا  اختيارهم 
الرنني  ا�ستخدام ت�سوير  الدرا�سة، مت  اأهداف  ولتحقيق  �سلوفينيا. 
املغناطي�سي، ومقيا�س ال�سيطرة الدماغية، وال�ستبانة يف عملية 
جمع البيانات. اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة ارتباطية دالة 
واأن  للطلبة،  املكانية  والقدرة  الدماغية  ال�سيطرة  بني  اإح�سائيًا 
الذكور،  لدى  امل�سيطر  النمط  الدماغ كان هو  الأين من  الن�سف 

بينما كان الن�سف الأي�رص للدماغ هو امل�سيطر لدى الإناث. 
و�صاك  وماثيك  و�صيكو  وكيليمنز  زفيجن�صتيف  واأجرى 
 Zvyagintsev, Celemens, Chechko, Mathiak,( وماثاك 
العالقة  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  فقد   )Sack & Mathak, 2013
بني التخيل العقلي وبني معاجلة املعلومات ال�سمعية والب�رصية 
طلبة  من  عدد  من  الدرا�سة  عينة  تكونت  اجلامعة.  طلبة  لدى 
مرحلة البكالوريو�س مت اختيارهم ع�سوائيًا من اإحدى اجلامعات 
الرنني  ت�سوير  ا�ستخدام  مت  الدرا�سة،  اأهداف  ولتحقيق  الت�سيكية. 
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الن�ساط  معرفة  اأجل  من  التخيل  عمليات  خالل  املغناطي�سي 
عالقة  وجود  اإىل  النتائج  اأ�سارت  العملية.  هذه  خالل  الدماغي 
الفرد،  لدى  املعلومات  ومعاجلة  العقلي،  التخيل  بني  ارتباطيه 
حيث اأ�سارت نتائج ت�سوير الرنني املغناطي�سي اإىل اأن الفرد يقوم 
خالل  لديه  املخزنة  وال�سمعية  الب�رصية  املعلومات  با�ستخدام 

عملية التخيل العقلي. 

التعقيب على الدراسات السابقة

مبطالعة الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت متغريات الدرا�سة، 
العقلي،  التخيل  بني  العالقة  تناولت  درا�سات  هناك  اأن  يالحظ 
والتن�سيط الدماغي لل�سيطرة الدماغية، كدرا�سة كرافن وكامني�رص 
درا�سات  تناولت  حني  يف   ،)O'Carven & Kansisher, 2000(
اأُخرى الفروق يف بع�س اخل�سائ�س العقلية، وعالقتها بال�سيطرة 
اجلانبية لأحد ن�سفي الدماغ، كدرا�سة املحبوب حنورة والها�سم 
اأثر  عن  الك�سف  حاولت  التي  الدرا�سات  بع�س  وهناك   .)1989(
التدري�س با�ستخدام ا�سرتاتيجية التخيل يف حت�سيل الطلبة وفق 
ن�سفي الكرة الدماغية، كدرا�سة الناجي والعاين )2007(، حيث 
حت�سيل  يف  اإح�سائيًا  دال  اأثر  وجود  عدم  اإىل  نتائجها  اأ�سارت 
واأ�ساليب  التدري�س،  ا�سرتاتيجية  بني  للتفاعل  يعزى  الطالبات 

التفكري وفق ن�سفي الكرة الدماغية. 
الب�رصية  الذاكرة  العالقة بني  اأُخرى  كما تناولت درا�سات 
والتخيل العقلي وال�سيطرة الدماغية، كدرا�سة �سلونثك وتوم�سون 
وكو�سالي )Slotinic, Thompson & Kossly, 2011(، حيث اأ�سارت 
الدماغ  من  الأين  اجلزء  تن�سيط  بني  ارتباطية  عالق  وجود  اإىل 

والقدرة على اأداء مهمة التخيل العقلي. 

الطـريقة واإلجـراءات

منهجية الدراسة

الو�سفي  املنهج  ا�ستخدام  مت  الدرا�سة  اأهداف  لتحقيق 
الرتباطي، والذي ي�ستخدم للك�سف عن عالقة ما بني متغريين اأو 
اأكرث، ومعرفة درجة تلك العالقة )الب�رص، 2012(، لذلك ا�ستخدمت 
يف  الدماغية  ال�سيطرة  اأمناط  عن  للك�سف  املنهج  هذا  الباحثة 
ا�ستخدام مقيا�سني،  الدرا�سة مت  اأهداف  العقلي، ولتحقيق  التخيل 
من  البيانات  جلمع  العقلي،  والتخيل  الدماغية،  ال�سيطرة  وهي: 

اأفراد عينة الدرا�سة. 

جمتمع الدراسة

الريموك  جامعة  طلبة  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكّون 
امل�سجلني للف�سل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي 2014/ 2015، 
والبالغ عددهم )31037( طالبًا وطالبًة، منهم )13328( طالبًا، 

و )17709( طالبًة، موزعني على )15( كلية علمية واإن�سانية. 

عينة الدراسة 

منهم  وطالبٍة،  طالٍب   )500( من  الدرا�سة  عينة  تكونت 
)227( طالبًا، و )273( طالبًة، مت اختيارهم بالطريقة املتي�رصة 

العلمية  الكليات  ح�سب  الطلبة  اختيار  ومت  الدرا�سة،  جمتمع  من 
والإن�سانية، واختيار ال�سعب الدرا�سية التي �سيتم تطبيق املقايي�س 
على الطلبة وفقًا للتخ�س�سات العلمية والإن�سانية، حيث ت�سمنت 
والتخ�س�سات  العلوم(،  الهند�سة،  )الطب،  العلمية  التخ�س�سات 

الإن�سانية )الآداب، ال�سحافة، القت�ساد، ال�رصيعة، الرتبية(. 

أداتي الدراسة 

الرتبوي  الأدب  على  الإطالع  مت  الدرا�سة  اأهداف  لتحقيق 
مت  كما  الدرا�سة،  مبو�سوع  العالقة  ذات  ال�سابقة  والدرا�سات 
اأداتيت  الإ�صتفادة منها لتطوير  التي مت  الإطلع على املقايي�س 

الدرا�صة، وهي كما ياأتي: 
اأولً: مقيا�س ال�صيطرة الدماغية ♦

مت ا�ستخدام مقيا�س ال�سيطرة الدماغية ب�سورته املخت�رصة، 
اأمناط  عن  للك�سف  ا�ستخدم  وقد   ،)2012( احلزيي  من  واملعد 
اإىل  بالإ�سافة  الريموك،  جامعة  طلبة  لدى  الدماغية  ال�سيطرة 
اليومية  حياته  يف  الفرد  ي�ستخدمها  التي  الدماغية  التف�سيالت 
واأمناط التفكري لديه. وتكون مقيا�س ال�صيطرة الدماغية من )56( 

فقرة موزعة على اأربعة اأمناط، وهي: 
التحليل،  ● مهارات  اإىل  النمط  هذا  وي�سري   :)A( النمط 

ودرا�سات  املالية  والدرا�سات  والتقنيات،  واحل�سابات،  والتقييم، 
باأنه  النمط  هذا  �ساحب  ويتميز  احلرجة،  والتقديرات  اجلدوى، 
عقالين، ومتعمق، ودقيق منطقي، وجازم، وغري مندفع، وك�سول 
ودقيق يف احل�سابات، وحمدود باحلاجة لالإثبات اأو ال�رصح. ولقد 

اأعطي هذا النمط )14( فقرة. 
التنظيم،  ● مهارات  اإىل  النمط  هذا  وي�سري   :)B( النمط 

والتنفيذ، والدقة، والإدارة، والتخطيط العملياتي، واملهام العملية، 
ومنهجي،  دقيق،  باأنه  النمط  هذا  �ساحب  ويتميز  والإكمال، 
التفا�سيل،  ويراعي  للتنبوؤ، ومنظم،  وقابل  واعتمادي،  واإجرائي، 
اأخطاء،  �سياد  بانه  النمظ  هذا  �ساحب  يظهر  اأن  ويكن  ومنفذ، 
وييل للرئا�سة، ومالزم للعمل، ولقد اأعطي هذا النمط )14( فقرة. 

النمط )C(: وي�سري هذا النمط اإىل املهارات ذات العالقة  ●
ببناء عالقات مع العمالء، والتعليم، والت�سال، وتوقع احلاجات، 
النمط  الفريق، واملبادئ الأخالقية، ويتميز �ساحب هذا  وتوعية 
ومتميز  وعاطفي،  واجتماعي،  وودود،  بالآخرين،  مهتم  باأنه 
وغري  احل�سا�سية،  �سديد  يظهر  اأن  ويكن  الإن�سانّية.  بال�سفات 
هذا  اأعطي  وقد  وانفعايل،  وعاطفي،  التجارية،  لالأعمال  منا�سب 

النمط )14( فقرة. 
التجديد،  ● مهارات  اإىل  النمط  هذا  وي�سري   :)D( النمط 

ونقي�سه،  ال�سيء  بني  واجلمع  العر�سي،  والتفكري  والروؤية، 
وال�سمولية، والتخطيط ال�سرتاتيجي للتغيري، ويتميز �ساحب هذا 
النمط باأنه ا�ستك�سايف، وتخيلي، ومغامر، وجتريبي، وفني، ويكن 
اأن يظهر باأنه غري مركز، ومندفع، وعاجل، وغافل عن التوقيتات 
النهائية، وغام�س، وييل للخروج عن املو�سوع وال�ستنتاج غري 

املرتابط، والتخمني، وقد اأّعطي هذا النمط )14( فقرة. 
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د. إيالف هارون رشيد شلولأثر أمناط السيطرة الدماغية في التخيل العقلي لدى طلبة جامعة اليرموك

الصدق وثبات مقياس السيطرة الدماغية بصورته األصلية 

اأجريت عدة درا�سات على مقيا�س هريمان الأ�سلي للتحقق 
اأنها  وجد  حيث  وثباتها،  للمقيا�س  الأ�سلية  ال�سورة  �سدق  من 
تتمتع بدللت �صدق وثبات متنوعة ميكن اإجمالها على النحو 

الآتي: 
Ú  مقيا�س ال�سيطرة الدماغية لي�س اختبارا، ولكنه م�سمم

لقيا�س التف�سيالت العقلية، وقد مت التحقق من ال�سدق الظاهري 
له بعر�سه على عدد من املحكمني من ذوي اخلربة والخت�سا�س 

يف جمال اأبحاث الدماغ.
Ú  مقايي�س مبحك  املرتبط  ال�سدق  موؤ�رصات  تتطلب 

اإ�سافية يتم ا�ستخدامها بالإ�سافة اإىل مقيا�س ال�سيطرة الدماغية 
على  للحكم  كمحك  تعمل  الإ�سافية  املقايي�س  وهذه  لهريمان، 
كما  الفرد،  لدى  العقلية  والتف�سيالت  الدماغية  ال�سيطرة  منط 
تعمل كمحك لختيار  مقيا�س هريمان  نف�سها على  الدرجات  اأن 
وال�سيطرة  التفكري  اأمناط  يف  تختلف  الأفراد  من  جمموعات 
واأدائهم  ب�سلوكهم  اخلا�سة  ال�ستنتاجات  من  والتحقق  الدماغية 
ا�ستخدم يف مقيا�س هريمان  وقد  م�سابهة،  اأخرى  على مقايي�س 
معامل  فح�س  مت  حيث  بريجز،  ملايرز  ال�سخ�سية  منط  موؤ�رص 
النطوائية/  بعد  مقيا�س  وعلى  عليه  الدرجات  بني  الرتباط 
النب�ساطية يف مقيا�س هريمان يف درا�سة كيفن )Kevin( امل�سار 

اإليها يف )Bunderson, 2005( وكان مرتفعًا ن�سبيًا.
Ú  تعد اأدلة �سدق البناء هي الأكرث �سلة وعالقة مبقيا�س

�سدق  من  بكل  هريمان  ملقيا�س  البناء  �سدق  ويتعلق  هريمان، 
بال�سدق  يتعلق  ففيما  اخلارجي،  البناء  و�سدق  الداخلي  البناء 
البنى  ال�سدق مبقارنة  للمقيا�س فهو ي�ساعد يف تقييم  اخلارجي 
الداخلية فيه بالبنى اخلارجة عنه، اأما �سدق البناء الداخلي فهو 
يرتبط بعدد البنى اأو الأبعاد الأ�سا�سية اأو العوامل املقا�سة بالأداة، 
وهي هنا اأمناط ال�سيطرة الدماغية املرتبطة بكل ربع من اأرباع 
الدماغ: اجلزء الأي�رص العلوي A، واجلزء الأي�رص ال�سفلي B واجلزء 
الن�سف  اإىل  اإ�سافة   ،D العلوي  الأين  واجلزء   C ال�سفلي  الأين 
ي�سم  الذي  الأين  والن�سف   ،B و   A اجلزاأين  ي�سم  الذي  الأي�رص 
 ،Dو A وكذلك الن�سف العلوي الذي ي�سم اجلزاأين ،D و C اجلزاأين

.B, C والن�سف ال�سفلي الذي ي�سم اجلزاأين
على  بتطبيقه  هريمان  قام  املقيا�س  �سدق  من  وللتحقق 
معامالت  م�سفوفة  اإيجاد  مت  مفحو�سًا   )6989( قوامها  عينة 
ارتباط الدرجات فيها على الأجزاء املختلفة للدماغ، وقد اأ�سارت 
 -  0.86( بني  ما  تراوحت  الرتباط  معامالت  قيم  اأن  النتائج 
0.98(، وهذه القيم مقبولة لغايات البحث العلمي وتعك�س �سدق 
املقيا�س لقيا�س اأ�ساليب التعلم والتفكري ومنط ال�سيطرة الدماغية 

)الطريحي وكاظم، 2013(.
كما مت التاأكد من ثبات املقيا�س، وذلك من خالل ح�ساب 
تراوحت  حيث  األفا(،  )كرونباخ  الداخلي  الت�ساق  معامالت  قيم 
معامالت  قيم  ح�ساب  مت  كما   ،)0.88  -  0.77( بني  ما  القيم 
القيم ما بني )0.86 -  بري�سون )ثبات الإعادة(، حيث تراوحت 

0.96(، مما جعل هذه القيم منا�سبة ل�ستخدام املقيا�س لأغرا�س 
حتقيق اأهداف الدرا�سة )الطريحي وكاظم، 2013(.

احلزيي  عّربه  الذي  هريمان  مقيا�س  �سدق  من  وللتحقق 
)2012(، وقام باإجراء التعديالت على مقيا�س هريمان الأ�سلي، 
عينة  على  وتطبيقه  ال�سعودية،  البيئة  على  وتقنينه  وتعريبه، 
اأفراد، كما قام بتطبيق مقيا�س هريمان الأ�سلي  مكونة من )9( 
على جمموعة اأخرى مكونة من )9( اأفراد، ومتت مقارنة النتائج، 
الرتباط،  معامالت  قيم  ح�ساب  مت  كما  جداً،  متقاربة  وكانت 

وجاءت منا�سبة ل�ستخدام املقيا�س لأغرا�س البحث العلمي.
كما قام الطريحي وكاظم )2013( من التحقق من �سدق 
على  بعر�سه  املخت�رصة(  )ال�سورة  وثباته  هريمان  مقيا�س 
جمموعة من اخلرباء املتخ�س�سني يف العلوم الرتبوية والنف�سية 
اإىل املجال، ومت قبول جميع  لبيان �سالحية الفقرات وانتمائها 
فقرات املقيا�س مع اإجراء بع�س التعديال املنا�سبة لعدد قليل جداً 
من الفقرات، كما مت تطبيق املقيا�س على عينة بلغت )60( طالبًا 
 )30( وبواقع  والثانوية،  الإعدادية  املدار�س  طلبة  من  وطالبًة 
الإناث،  مدار�س  من  طالبًة   )30( و  الذكور،  مدار�س  ومن  طالبًا 
وقد تبني اأن تعليمات املقيا�س وفقراته كانت وا�سحة با�ستثناء 
الوقت  متو�سط  وبلغ  تعديلها،  مت  التي  القليلة  التعديالت  بع�س 

امل�ستغرق لالإجابة على فقرات املقيا�س )30( دقيقة.
املقايي�س  من  مقيا�س  لكل  الفقرات  �سدق  ح�ساب  مت  كما 
با�ستعمال  وذلك  حدة،  على  الدماغية  لل�سيطرة  الأربع  الفرعية 
طريقة الت�ساق الداخلي للفقرات، كما مت ح�ساب معامل الرتباط 
ال�سيطرة  اأمناط  من  منط  لكل  الكلية  والدرجة  فقرة  كل  بني 
الدماغية، وات�سح اأن جميع فقرات املقيا�س تتميز مبعامل ارتباط 
معتدل وفق معيار اأيبل، والذي حدد )0.19( فاأكرث كمعيار ل�سدق 
ارتباط بوينت باي �سرييل ما  الفقرة، وتراوحت درجات معامل 

بني )0.33 - 0.69(.

صدق مقياس السيطرة الدماغية يف الدراسة احلالية

عر�سه  مت  الدماغية  ال�سيطرة  مقيا�س  �سدق  من  للتحقق 
يف  املتخ�س�سني  املحكمني  من  جمموعة  على  الأولية  ب�سورته 
جمال الر�ساد، وعلم النف�س الرتبوي، ومناهج التدري�س والقيا�س 
والتقومي واللغة العربية يف جامعة حائل، وُطلب اإليهم اإبداء الراأي 
ال�سياغة  للمقيا�س و�سالمة  العلمي  واملالحظات حول املحتوى 
اأدرجت  التي  باملجالت  الفقرات  انتماء  للفقرات، ومدى  اللغوية 
فيها، وو�سوحها من حيث املعنى، و�سهولة الفهم، واأية مالحظات 
وتعديالت يرونها منا�سبة، حيث مت اعتماد ما ن�سبته )%80( من 
اإجماع املحّكمني، وقد اقت�رصت مالحظات املحّكمني على اإجراء 
من  الدماغية  ال�سيطرة  مقيا�س  اأن  باعتبار  اللغوية  التعديالت 
املقايي�س العاملية، وبناًء على اقرتاحات املحكمني ومالحظاتهم 

مت تعديل املقيا�س واإخراجه ب�سكله النهائي.

ثبات مقياس السيطرة الدماغية 

تطبيقه  مت  الدماغية،  ال�سيطرة  مقيا�س  ثبات  من  للتحقق 
على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة مكونة من )50( 
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بطريقة  نف�سها  العينة  على  التطبيق  اإعادة  طالبًا وطالبًة، ومتت 
زمني  فا�سل  بعد   ،)Test –Retest( الختبار  واإعادة  الختبار 
معامالت  قيم  ح�ساب  ومت  الأول،  التطبيق  من  اأ�سبوعني  مدته 
يف  تقديراتهم  بني  ال�ستقرار(  ثبات  )معامل  بري�سون  ارتباط 
املرتني على املقيا�س ككل، واملجالت منفرد، حيث تراوحت ما 

بني )0.76 - 0.83(.
الت�ساق  بطريقة  الثبات  قيم معامل  اأي�سًا ح�ساب  كما مت 
اإذ   ،)KR- 20(  20 ريت�سارد�سون-  كودر  ملعادلة  وفقًا  الداخلي 
قيم  تراوحت  كما   ،)0.79  -  0.71( بني  الثبات  معامل  تراوح 
 )A( النمط  جاء  حيث   ،)0.83  -  0.76( بني  ما  الإعادة  ثبات 
باأعلى قيمة )0.83(، بينما جاء النمط )D( يف املرتبة الأخرية، 
الت�ساق  قيم  تراوحت  بينما   ،)0.76( الإعادة  ثبات  بلغ  حيث 
 )B( حيث جاء النمط ،)الداخلي لالأمناط ما بني )0.71 - 0.79
املرتبة  يف   )A( النمط  وجاء   ،)0.79( بقيمة  الأوىل  املرتبة  يف 
الأخرية بقيمة )0.71(.وُعّدت هذه القيم منا�سبة لتحقيق اأهداف 

الدرا�سة.

تصحيح مقياس السيطرة الدماغية 

مت ت�صحيح مقيا�س ال�صيطرة الدماغية وفق التي: 
عالمة . 1 )نعم(  الإجابة  ُتعطى  الإيجابية،  للفقرات  بالن�سبة 

�سفر.اأما  العالمة  )ل(  الإجابة  ُتعطى  حني  يف  واحدة، 
العالمة  )نعم(  الإجابة  ُتعطى  ال�سلبية،  للفقرات  بالن�سبة 
�سفر، يف حني ُتعطى الإجابة )ل( عالمة واحدة، وقد بلغ 
عدد الفقرات ال�سلبية فقرتني، وهما الفقرة )12( من النمط 

."D" الول"A"، والفقرة )13( من النمط 
الدماغ . 2 الن�سف الأي�رص من  الفرد على  ا�ستخراج درجة  يتم 

اإىل  املنتمية  الفقرات  على  له  املتحققة  الدرجات  بجمع 
وكذلك   ،)B ال�سفلي  والأي�رص   ،A العلوي  )الأي�رص  اجلزاأين 
درجة الفرد على الن�سف الأين من الدماغ بجمع الدرجات 
)الأين  اجلزاأين  اإىل  املنتمية  الفقرات  على  له  املتحققة 
الفرد  درجة  اإيجاد  D(، ويكن  العلوي  والأين   ،C ال�سفلي 
على الن�سف العلوي من الدماغ بجمع الدرجات املتحققة 
على  الدرجات  جمع  وكذلك   ،)D( و   ،)A( الربعني  على  له 
على  الفرد  درجة  لإيجاد   ،)C( و   ،)B( ال�سفليني  الربعني 

الن�سف ال�سفلي من الدماغ.
3 . ،)14  -  0( بني  ما  منط  كل  على  الطالب  درجة  تراوحت 

يح�سل  قد  التي  العليا  الدرجة   )14( الدرجة  متثل  حيث 
من  مكون  منط  كل  لأن  وذلك  منط،  كل  يف  الطالب  عليها 

)14( فقرة، وعند الت�سحيح تعطى كل فقرة درجة واحدة.

ثانياً: مقياس التخيل العقلي 

اإعداد حنورة  ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة اختبار التخيل من 
وفقًا  ا�ستنباطي  فح�س  على  معظمه  يف  ويعتمد   ،  )2003(
�سورة،   )12( على  العتماد  وكان  اخليايل،  التفكري  ل�ستثارة 
املقيا�س  فاأ�سبح  حاليًا  اأما  املحّكمني،  من  عليها  املوافقة  ومت 

وكل  للمفحو�س،  �سفحتني  تقدمي  يت�سمن  النهائية  ب�سورته 
الهوية،  اأو  املعامل،  حمددة  غري  واحدة  �سورة  تت�سمن  �سفحة 
وُيطلب من املفحو�س خالل )5( دقائق ذكر اأكرب عدد ممكن من 
الأفكار  كانت  وكلما  املعنية،  ال�سورة  اإليها  ت�سري  التي  الأفكار 
نادرة وجيدة كان ذلك اأف�سل، من حيث احل�سول على اأعلى درجة، 
وقد ك�سف املقيا�س قدرته على ت�سخي�س خ�سوبة اخليال كمتغري 

له ا�ستقاللية عن كل من البداع والذكاء )حنورة، 2003(.
ال�صدق وثبات مقيا�س التخيل العقلي ب�صورته الأ�صلية ●

من  املقيا�س  �سدق  موؤ�رصات   ،)2003( حنورة  اأوجد 
النف�س يف  الأخ�سائيني يف علم  خالل عر�سه على جمموعة من 
املقيا�س  واإخراج  مبالحظاتهم،  الأخذ  ومت  امل�رصية،  اجلامعات 
املحتوى  �سدق  على  موؤ�رصاً  ذلك  واعترب  النهائية،  ب�سورته 
 )12( من  النهائية  ب�سورته  املقيا�س  تكون  بحيث  للمقيا�س، 

�سورة.
الداخلي  الباحثون من موؤ�رصات ثبات الت�ساق  كما حتقق 
للمقيا�س با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا من خالل تطبيقه على 
عينة من طلبة اجلامعة قوامها )203( طالبًا وطالبًة، حيث كانت 
جميع معامالت الرتباط دالة، ومنا�سبة لإجراءات البحث العلمي.

�صدق مقيا�س التخيل العقلي يف الدرا�صة احلالية ●
عر�سه  مت  العقلي،  التخيل  مقيا�س  �سدق  من  للتحقق 
يف  املخت�سني  املحّكمني  من  جمموعة  على  الأولية  ب�سورته 
جمال الإر�ساد وعلم النف�س الرتبوي، ومناهج التدري�س والقيا�س 
وذلك  حمّكمني،   )7( عددهم  والبالغ  العربية،  واللغة  والتقومي 
اأو  واإ�سافة  العلمي،  املحتوى  حول  واملالحظات  الآراء  لإبداء 
اتفاق  هو  ال�سكلني  اإبقاء  حمك  وكان  منا�سبًا،  يرونه  ما  حذف 
لذلك بقي املقيا�س كما هو، ومت  )6( حمكمني على �سالحيتها، 

اعتمادها لتحقيق اأهداف الدرا�سة.
ثبات مقيا�س التخيل العقلي ●

مت ح�ساب معامل الثبات لختبار التخيل العقلي با�ستخدام 
عينة  على   )Test- Retset( الختبار  واإعادة  الختبار  طريقة 
ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة قوامها )50( طالبًا وطالبًة، 
الثبات  معامالت  كانت  حيث  الثبات،  معامالت  ح�ساب  ومت 
على   )0.78(  ،)0.74(  ،)0.63( واملرونة  والطالقة  لالأ�سالة 

التوايل.
ت�صحيح مقيا�س التخيل العقلي  ●

الذي  املنطق  وفق  العقلي  التخيل  مقيا�س  ت�سحيح  مت 
و�سعه جليفورد )Gillford( يف تقدير درجات الأ�سالة واملرونة 

والطالقة، وذلك وفقًا للخطوات التية: 
يح�سل الطالب املفحو�س على العالمة الكلية لالختبار  -

الثالث  للمهارات  الكلية  العالمات  جمع  خالل  من  البداعي 
)الطالقة – املرونة- الأ�سالة(.

-  + للمرونة  الكلية  العالمة   + للطالقة  الكلية  العالمة 
العالمة الكلية لالأ�سالة = العالمة الكلية لالختبار البداعي.
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العالمة الكلية للطالقة، وحت�سب من جمموع الدرجات  -
جمموع  من  للطالقة  الفرعية  العالمة  وحت�سب  للطالقة،  الفرعية 
الن�ساط  على  املفحو�س  الطالب  لها  ا�ستجاب  التي  ال�ستجابات 
على  املفحو�س  الطالب  ا�ستجابات  جمموع  ذلك:  يعني  الواحد، 
على  املفحو�س  الطالب  ا�ستجابات  جمموع   + الأول  الن�ساط 
الن�ساط الثاين = العالمة الفرعية للطالقة، حيث مت اإعطاء عالمة 

واحدة لكل ا�ستجابة يقدمها الطالب.
العالمة الكلية للمرونة: وحت�سب من جمموع الدرجات  -

للمرونة من جمموع  الفرعية  العالمة  للمرونة، وحت�سب  الفرعية 
الن�ساط  على  املفحو�س  الطالب  لها  ا�ستجاب  التي  ال�ستجابات 
يتم  اأي  لال�ستجابات؛  فئة  لكل  واحدة  درجة  ُيعطى  اأذ  الواحد، 
التي تتوزع  الفئات  للمرونة بعدد  الفرعية  املرونة  حتديد درجة 

عليها ا�ستجابات الطلبة املفحو�سني.
العالمة الكلية لالأ�سالة: وحت�سب من عدد ال�ستجابات  -

النادرة وغري ال�سائعة بني ا�ستجابات الطلبة املفحو�سني، ويعرب 
عنه بالن�سبة املئوية لتكرار ال�ستجابة.

إجراءات الدراسة
وفق  الإجراءات  متت  الدرا�صة  اأهداف  حتقيق  لأغرا�س 

اخلطوات الآتية: 
التحقق  - بعد  النهائية  ب�سورتها  الدرا�سة  اأداتي  اإعداد 

وثباتها من خالل عر�سها على جمموعة  موؤ�رصات �سدقها،  من 
ا�ستطالعية من خارج عينة  من املحّكمني، وتطبيقها على عينة 

الدرا�سة.
الريموك  - جامعة  طلبة  من  الدرا�سة  عينة  اأفراد  اختيار 

ملجتمع  الدرا�سة  عينة  متثيل  مراعاة  مع  الع�سوائية،  بالطريقة 
الدرا�سة الكلي.

جميع  - وبيان  العينة،  اأفراد  على  الدرا�سة  اأداتي  توزيع 
املعلومات املتعلقة بالإجابة على فقرات اأدوات الدرا�سة، حيث مت 
توزيع )550( ا�ستبانة على الطلبة، ومت ا�سرتداد )523( ا�ستبانة، 
لعدم  ا�ستبانة   )23( ا�ستبعاد  ال�ستبانات، مت  ومبراجعة وتدقيق 
و�سع اجلن�س، اأو ترك بع�س الفقرات دون اإجابة، وبالتايل تكونت 
عينة الدرا�سة ب�سورتها النهائية من )500( طالٍب وطالبٍة، منهم 

)227( طالبًا، و )273( طالبًة.
وا�ستخدام  - احلا�سوب،  ذاكرة  يف  البيانات  اإدخال 

ل�ستخال�س  الدرا�سة،  لأ�سئلة  وفقًا  الإح�سائية،  املعاجلات 
النتائج، وتقدمي التو�سيات املنا�سبة يف �سوء ما مت التو�سل اإليه 

من نتائج.

متغريات الدراسة 
Ú  :اأولً: املتغريات امل�صتقلة
-  Q- A,( :ال�سيطرة الدماغية: ولها اأربعة م�ستويات، وهي

.)Q- QB, Q- C, Q- D

اجلن�س، وله فئتان: )ذكر، اأنثى(. -
Ú ثانياً: املتغريات التابعة
التخيل العقلي. -

املعاجلات اإلحصائية 
Ú  التكرارات ا�ستخدام  مت  الأول  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 

والن�سب املئوية لأمناط ال�سيطرة الدماغية.
Ú  املتو�سطات ح�ساب  مت  الثاين  ال�سوؤالني  عن  لالإجابة 

احل�سابية والنحرافات املعيارية، كما مت ا�ستخدام حتليل التباين 
تبعًا  الفردية  الفروقات  عن  للك�سف  �سيفيه  واختبار  الثنائي 

ملتغريي الدرا�سة.

نتائج الدراسة
اأمناط  ◄ اأكرث  "ما  الول:  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  اأوًل: 

ال�صيطرة الدماغية )قيد الدرا�صة( �صيوعاً لدى اأفراد العينة؟ ".
احل�سابية  املتو�سطات  ال�سوؤال مت ح�ساب  هذا  لالإجابة عن 
ملتغري  تبعًا  الدماغية  ال�سيطرة  لأمناط  املعيارية  والنحرافات 

اجلن�س، واجلدول )1( يبني ذلك.
جدول )1(: 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنماط السيطرة الدماغية

اأمناط 
ال�صيطرة 
الدماغية

املتو�صطات 
احل�صابية

النحرافات 
املعيارية

A0.1880.98

B0.2200.62

C0.2660.78

D0.3260.67

يبني اجلدول )1( اأن النمط )D( ح�سل على متو�سط ح�سابي 
بلغ )0.326(، تاله النمط )C( متو�سط ح�سابي بلغ )0.266(، ثم 
النمط )B( متو�سط ح�سابي بلغ )0.220(، بينما جاء )A( مبتو�سط 
ال�سيطرة  اأمناط  اأكرث  اأن  ي�سري  وهذا   ،)0.188( بلغ  ح�سابي 

.)D( الدماغية �سيوعًا لدى اأفراد العينة منط
توجد  ◄ "هل  الثاين:  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  ثانيًا: 

فروق ذات دللة اح�صائية عند م�صتوى الدللة )α = 0.05( يف 
الدماغية  ال�صيطرة  اختلف  اإىل  تعزى  العقلي  التخيل  م�صتوى 

واجلن�س والتفاعل بينهما؟ "
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية 
والنحرافات املعيارية لأداء الطلبة على مقيا�س التخيل العقلي 
يف  مبني  هو  كما  واجلن�س،  الدماغية  ال�سيطرة  ملتغريي  تبعًا 

اجلدول )2(.
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جدول )2(: 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء الطلبة على مقياس التخيل العقلي تبعًا لمتغير السيطرة الدماغية والجنس

املجموعاأنثىذكر

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املتو�صط العدداملعياري

احل�صابي
النحراف 
املتو�صط العدداملعياري

احل�صابي
النحراف 
العدداملعياري

الطالقة

A8.911.457478.111.632478.511.59194

B8.380.904537.601.193577.971.129110

C6.351.334548.841.159797.831.734133

D8.751.299739.310.882909.061.120163

8.131.6122278.611.3492738.391.492500املجموع

املرونة

A7.300.805476.681.253476.991.09294

B7.661.593537.121.390577.381.508110

C6.720.763548.100.590797.540.950133

D8.271.250738.490.753908.391.009163

7.561.3032277.781.2022737.681.252500املجموع

الأ�سالة

A6.400.948475.981.132476.191.06094

B6.740.684536.210.840576.460.809110

C5.370.784546.710.894796.171.074133

D5.731.182737.030.977906.451.253163

6.021.0772276.591.0332736.331.089500املجموع

الدرجة الكلية

A22.623.0764720.773.8744721.693.60194

B22.772.9855320.933.2235721.823.232110

C18.442.7725423.652.3157921.533.581133

D22.752.4607324.832.1489023.902.510163

21.703.32322722.973.27427322.403.353500املجموع

يت�سح من البيانات الواردة يف اجلدول )2( وجود تباين ظاهرّي يف املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لأداء الطلبة 
على مقيا�س التخيل العقلي ب�سبب اختالف فئات متغريي ال�سيطرة الدماغية واجلن�س، ولبيان دللة الفروق الإح�سائية بني املتو�سطات 

احل�سابية مت ا�ستخدام حتليل التباين الثنائي املتعدد على املهارات الفرعية، كما هو مبني يف اجلدول )3(.
جدول )3(: 

تحليل التباين الثنائي المتعدد ألثر السيطرة الدماغية والجنس والتفاعل بينهما على المهارات الفرعية لمقياس التخيل العقلي

درجات جمموع املربعاتاملجالتم�صدر التباين
احلرية

متو�صط 
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�صائية

0.001*15.621115.62110.494الطالقةمنط ال�سيطرة

1.43011.4301.2500.264املرونةويلك�س=.052

0.000*21.288121.28823.569الأ�سالةح=.000

0.000*165.070355.02336.966الطالقةاجلن�س
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يت�سح من البيانات الواردة يف اجلدول )3( ما ياأتي: 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات اأداء الطلبة على مقيا�س التخيل العقلي عند م�ستوى الدللة )α = 0.05( تعزى  -

لنمط ال�سيطرة الدماغية يف جميع املهارات الفرعية، با�ستثناء مهارة املرونة.
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات اأداء الطلبة على مقيا�س التخيل العقلي عند م�ستوى الدللة )α = 0.05( تعزى  -

للجن�س يف جميع املهارات الفرعية، وجاءت الفروق ل�سالح الإناث.
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات اأداء الطلبة على مقيا�س التخيل العقلي عند م�ستوى الدللة )α = 0.05( تعزى  -

للتفاعل بني منط ال�سيطرة الدماغية واجلن�س يف جميع املهارات الفرعية، ولبيان الفروق بني املتو�سطات احل�سابية مت متثيلها بيانيا 
كما يف الأ�سكال )1 - 3(.

4

5

6

7

8

9

10

A B C D

ذكر
انثى

الشكل )1(: 
التفاعل بين نمط السيطرة والجنس في الطاقة

درجات جمموع املربعاتاملجالتم�صدر التباين
احلرية

متو�صط 
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�صائية

0.000*141.879347.29341.321املرونةهوتلنج=.577

0.002*13.84534.6155.109الأ�سالةح=.000

0.000*211.632370.54447.394الطالقةمنط ال�سيطرة × اجلن�س

0.000*75.217325.07221.906املرونةويلك�س=.693

0.000*97.087332.36235.830الأ�سالةح=.000

اخلطاأ

732.3264921.488الطالقة

563.1024921.145املرونة

444.3904920.903الأ�سالة

الكلي

1110.950499الطالقة

782.800499املرونة

592.208499الأ�سالة

.)α≤0.05( دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة*
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 ،)B( و )A( التفاعل بني متغريي ال�سيطرة واجلن�س يف الطالقة، وكانت الفروق ل�سالح الذكور يف النمطني )يت�سح من ال�سكل )1
.)D( و )C( ول�سالح الإناث يف النمطني

4

5

6

7

8

9

A B C D

ذكر
انثى

الشكل )2(: 
التفاعل بين نمط السيطرة والجنس في المرونة

 ،)B( و )A( التفاعل بني متغريي ال�سيطرة واجلن�س يف املرونة، وكانت الفروق ل�سالح الذكور يف النمطني )يتبني من ال�سكل )2
.)D( و )C( ول�سالح الإناث يف النمطني

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

A B C D

ذكر
انثى

الشكل )3(: 
التفاعل بين نمط السيطرة والجنس في االصالة

 ،)B( و )A( التفاعل بني متغريي ال�سيطرة واجلن�س يف الأ�سالة، وكانت الفروق ل�سالح الذكور يف النمطني )يتبني من ال�سكل )3
.)D( و )C( ول�سالح الإناث يف النمطني

كما مت ح�ساب حتليل التباين الثنائي لأثر ال�سيطرة الدماغية واجلن�س والتفاعل بينهما على الدرجة الكلية ملقيا�س التخيل العقلي، 
كما هو مبني يف اجلدول )4(.

جدول )4(: 
تحليل التباين الثنائي ألثر السيطرة الدماغية والجنس والتفاعل بينهما على الدرجة الكلية لمقياس التخيل العقلي

الدللة الإح�صائيةقيمة فمتو�صط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباين

0.001*95.300195.30012.204اجلن�س 



62

د. إيالف هارون رشيد شلولأثر أمناط السيطرة الدماغية في التخيل العقلي لدى طلبة جامعة اليرموك

وبدللة   26.341 ف  قيمة  بلغت  حيث  للجن�س،  تعزى   )0.05
اإح�سائية بلغت 0.000، وجاءت الفروق ل�سالح الإناث.

متو�سطات  - بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود 
الدللة  م�ستوى  عند  العقلي  التخيل  مقيا�س  على  الطلبة  اأداء 
الدماغية  ال�سيطرة  منط  بني  للتفاعل  تعزى   )α = 0.05(
اإح�سائية  وبدللة   ،)43.425( ف  قيمة  بلغت  حيث  واجلن�س، 
مت  احل�سابية  املتو�سطات  بني  الفروق  ولبيان   ،)0.000( بلغت 

متثيلها بيانيا كما يف ال�سكل )4(.

10

12

14

16

18

20

22

24

26

A B C D

ذكر
انثى

الشكل )4(: 
التفاعل بين نمط السيطرة والجنس في الدرجة الكلية للتخيل العقلي

يتبني من ال�سكل )4( التفاعل بني متغريي ال�سيطرة واجلن�س يف الدرجة الكلية للتخيل العقلي، وكانت الفروق ل�سالح الذكور يف 
.)D( و )C( ول�سالح الناث يف النمطني ،)B( و )A( النمطني

وللك�سف عن الفروق الزوجية الدالة اإح�سائيًا بني املتو�سطات احل�سابية، مت ا�ستخدام املقارنات البعدية بطريقة �سفيه، كما هو 
مبني يف اجلدول )5(.

جدول )5( 
المقارنات البعدية بطريقة شفيه ألثر انماط السيطرة الدماغية على التخيل العقلي

ABCDاملتو�صط احل�صابي

الطالقة

A8.51

B7.970.54

C7.83*0.680.15

D9.06*0.55*1.09*1.23

الدللة الإح�صائيةقيمة فمتو�صط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباين

0.000*617.0803205.69326.341منط ال�سيطرة

0.000*1017.3093339.10343.425منط ال�سيطرة × اجلن�س

3842.0054927.809اخلطاأ

5609.798499الكلي

.)α≤0.05( دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة*

يت�سح من البيانات الواردة يف اجلدول )4( ما ياأتي: 
متو�سطات  - بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود 

الدللة  م�ستوى  عند  العقلي  التخيل  مقيا�س  على  الطلبة  اأداء 
)α = 0.05( تعزى لنمط ال�سيطرة الدماغية، حيث بلغت قيمة ف 

)12.204(، وبدللة اإح�سائية بلغت )0.001(.
اأداء  - اإح�سائية بني متو�سطات  وجود فروق ذات دللة 

 α =( الدللة  م�ستوى  عند  العقلي  التخيل  مقيا�س  على  الطلبة 
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ABCDاملتو�صط احل�صابي

الأ�سالة

A6.99

B7.380.39

C7.54*0.550.16

D8.39*1.40*1.01*0.85

الدرجة الكلية

A21.69

B21.820.13

C21.530.160.28

D23.90*2.21*2.08*2.37

.)α≤0.05( دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة*

يت�سح من البيانات الواردة يف اجلدول )5( ما ياأتي: 
اأداء  - اإح�سائية بني متو�سطات  وجود فروق ذات دللة 

 α =( الدللة  م�ستوى  عند  العقلي  التخيل  مقيا�س  على  الطلبة 
0.05( بني النمط )D( من جهة، وكل من الأمناط )A وB وC( من 
)D(، كما تبني وجود  النمط  الفروق ل�سالح  اأخرى، وكانت  جهة 
 ،)C( و )A( النمط اإح�سائية )α = 0.05( بني  فروق ذات دللة 

وكانت الفروق ل�سالح كل من النمط )A( يف الطالقة.
اأداء  - اإح�سائية بني متو�سطات  وجود فروق ذات دللة 

 α =( الدللة  م�ستوى  عند  العقلي  التخيل  مقيا�س  على  الطلبة 
0.05( بني النمط )D( من جهة، وكل من المناط )A وB وC( من 
جهة اأخرى، وكانت الفروق ل�سالح النمط )D(، يف الأ�سالة، ويف 

الدرجة الكلية.

مناقشة النتائج
"ما  ◄ الأول:  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  مناق�سة  اأوًل: 

اأفراد  اأكرث اأمناط ال�صيطرة الدماغية )قيد الدرا�صة( �صيوعاً لدى 
العينة؟ "

تكرار  اأعلى  على  ح�سل   )D( النمط  اأن  النتائج  اأظهرت 
النمط  بينما جاء   ،)B( النمط  ثم   ،)C( النمط  تاله  مئوية،  ون�سبة 
املهمة  نوع  اإىل  ذلك  عزو  مئوية.يكن  ون�سبة  تكرار  باأدنى   )A(
الدماغية  ال�سيطرة  اختبار  لأن  الفرد؛  لدى  واملف�سلة  املطلوبة 
ُيظهر ما  اأو منخف�سة، بل  اأو متو�سطة،  ُيظهر جوانب مرتفعة،  ل 

يف�سله الفرد.
الطلبة  لدى  الدماغية  ال�سيطرة  اأمناط  �سيوع  اأن  كما 
كما  فالدماغ  لديهم،  ال�سائد  النمط  اأو  يف�سلونه،  ما  على  يعتمد 
عرفناه ُيق�سم وفق نظرية هريمان اإىل اأربعة اأرباع، وكل ربع له 
التف�سيالت  ح�سب  الآخر  عن  تختلف  التي  ووظائفه  خ�سائ�سه 
هما:  ق�سمني؛  اإىل  ينق�سم  فالدماغ  التفكري،  اأ�سلوب  اأو  املعرفية 
الن�سف الأين، والن�سف الأي�رص، وكالهما له خ�سائ�س واأمناط 
اأنهما  كما  الفرد،  لدى  معًا  يعمالن  ولكنهما  الآخر،  عن  تختلف 

النمط  لديهم  الذين  فالطلبة  وعليه  البع�س،  لبع�سهما  مكمالن 
عن  امل�سوؤولة  الأرباع  تكون  للدماغ،  الأي�رص  الن�سف  يف  ال�سائد 
هذه تف�سيالت هي )(، فيتميز هوؤلء الطلبة بالدقة والقدرة على 
التعامل مع امل�سكالت مبنطقية اأكرث، كما يفكرون بعقالنية اأكرث، 
امل�سكالت  معاجلة  يف  تظهر  اأو  تفكريهم،  يف  العاطفة  توؤثر  ول 
طرق  واتباع  والرتتيب،  النمطية،  اإىل  وييلون  تواجههم،  التي 
كما  الأخرى،  تلو  خطوة  باحلل  والنتقال  التفكري،  يف  تقليدية 
اأنهم ينجزون اأعمالهم يف الوقت املحدد، والزمن املنا�سب، وبيئة 
العمل املنا�سبة لذلك، بالإ�سافة اإىل ذلك يف�سلون البيئة امل�ستقرة 
الآمنة والثابتة، لذلك جند �سيوع منط الن�سف الأي�رص للدماغ لدى 

طلبة الكليات العلمية.
ويعزو ح�سول ربعي الدماغ )C,D( على املرتبتني الأوىل 
الأين  الن�سف  ب�سيطرة  يتميزون  الذين  الطلبة  اأن  اإىل  والثانية 
على  والقدرة  والرموز،  اللغة  ا�ستخدام  مهارات  يتلكون  للدماغ 
ويراعون  عاطفيون،  اأنهم  كما  الآخرين،  مع  اجل�سدي  التوا�سل 
الذي  التفاعل مع املجتمع  القدرة على  الآخرين، ولديهم  م�ساعر 
)ج�سطلت(،  ككل  الأمور  يف  النظر  اإىل  وييلون  فيه،  يعي�سون 
بالإ�سافة اإىل اأنهم يف�سلون التغيري والتجريد، والأ�سياء اجلديدة، 
والتحديات،  باملخاطرة  ي�ستمتعون  لذلك  خيالية،  قدرة  ولديهم 
ولديهم القدرة على اإعادة ترتيب الأفكار، وت�سنيفها، ويعتمدون 

على الإح�سا�س والعاطفة يف التفكري، ولي�س على املنطق.
واختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية مع درا�سة نوفل )2004(، 
الدرا�سة  عينة  اأفراد  من  كبرية  ن�سبة  اأن  نتائجها  اأظهرت  التي 

ي�ستخدمون اجلانب الأي�رص من الدماغ، بعك�س اجلانب الأين.
"هل  ◄ الثاين:  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  مناق�سة  ثانيًا: 

توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى )α = 0.05( يف 
الدماغية  ال�صيطرة  اختلف  اىل  تعزى  العقلي  التخيل  م�صتوى 

واجلن�س والتفاعل بينها؟ " 
تعزى  اح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت 
العقلي،  التخيل  مهارات  جميع  على  الدماغية  ال�سيطرة  لنمط 
تعزى ملتغري  اح�سائية  دللة  ذات  فروق  اإىل وجود  اأ�سارت  كما 
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النتائج  اأظهرت  الإناث.كما  ل�سالح  املهارات،  جميع  يف  اجلن�س 
اأمناط  بني  للتفاعل  تعزى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود 
ذات  فروق  وجود  اإىل  بالإ�سافة  واجلن�س،  الدماغية  ال�سيطرة 
دللة اإح�سائية تعزى اإىل اأمناط ال�سيطرة نف�سها، ويعود ذلك اإىل 
الطالقة.كما  للدماغ، وخا�سًة يف مهارة  الأين  الن�سف  �سيطرة 
اأ�سارت النتائج اإىل وجود تفاعل بني متغريي ال�سيطرة الدماغية 
ول�سالح   ،)B,A( النمطني  يف  الذكور  ل�سالح  والطالقة،  واجلن�س 
املرونة.واأظهرت  مهارة  يف  وذلك   ،)D,C( النمطني  يف  الإناث 
النتائج اأن التفاعل ككل بني اأمناط ال�سيطرة والتخيل العقلي جاء 
ل�سالح الإناث يف النمطني )D,C(، ول�سالح الذكور يف النمطني 
)B,A(.وتعزى هذه النتيجة اإىل م�سوؤولية اجلهاز الع�سبي لالإن�سان 
وتكييف،  �سبط،  من  اجل�سم  بها  يقوم  التي  العمليات  جميع  عن 
وتنظيم العمليات احليوية، ويتكون اجلهاز الع�سبي املركزي من 
الدماغ والنخاع ال�سوكي، ويتحكم هذا اجلهاز يف معظم العمليات 

املعرفية: كالتذكر، والتفكري، والأعمال الإدارية.
الإناث  تفوق  اإىل  احلالية  النتيجة  تف�رص  اأن  يكن  كما 
اإىل  ذلك  ويعزى  العقلي،  والتخيل  الدماغية،  ال�سيطرة  اأمناط  يف 
باملهام  والهتمام  البداعي،  التفكري  على  القدرة  امتالكهم 
العملية، وحب ال�ستطالع والتخطيط، والتخيل والإدراك، وامتالك 
واحل�سا�سية  الإن�سانية  بال�سفات  والتميز  الت�سال،  مهارات 
والتخمني،  وال�ستنتاج،  املغامرة،  وحب  والنفعالية،  ال�سديدة، 
الإناث  اأن  كما  وال�رصح،  والتقييم  التحليل،  مهارات  وا�ستخدام 
اأكرث اهتمامًا باجلانب املرتبط بالأحا�سي�س والهتمام باملجتمع 
اكت�ساب املهارات  اأكرث قدرة على  اأي�سًا  الآخرين، وهن  وم�ساعر 
البداعية الفنية التخيلية من الذكور الذين يهتمون باملنطق وحل 
امل�سكالت بعقالنية اأكرث من الإناث، وتاأثر ذلك بالأدوار املنوطة 

بكل من الإناث اأو الذكور يف املجتمع الذي يعي�سون فيه.
يزود  العقلي  التخيل  اأن  اإىل  احلالية  النتيجة  تعزى  كما 
الن�سفني، ويكن  املعلومات يف كال  من  الدماغ مب�سادر مهمة 
القول ب�سكل عام اإّن التخيل العقلي هو اإحدى الوظائف التي يقوم 
الأع�ساب  ا�ستثارة  على  يعمل  لأنه  للدماغ؛  الأين  الن�سف  بها 

الب�رصية داخل الق�رصة الدماغية.
وتعزى هذه النتيجة اأي�سًا اإىل اأن التخيل العقلي هو قدرة 
معرفية راقية، فالفرد ي�سنع كل اإجنازاته بنف�سه، فهنالك قلة من 
الأفراد من ي�ستخدمه بطريقة �سحيحة وفّعالة يف حياته العملية، 
ببناء  يقوم  فالفرد  قدرة معرفية عقلية،  العقلي  التخيل  اأن  ومبا 
�سواء  لديه،  املف�سل  ال�سيطرة  منط  على  بناًء  اجلديدة  الت�سورات 
كان يف الن�سف الأين الذي يتمتع اأ�سحابه بالقدرات التخيلية، 
والتخيل هو جزء من البداع، ولكن لكل فرد طريقته اخلا�سة يف 
الواقع  حماكاة  عدم  ذلك  و�رصيطة  التخيلية،  القدرة  هذه  اإظهار 

الأ�سلي له.
الدماغية  ال�سيطرة  بني  ما  التفاعل  نتيجة  تف�سري  ويكن 
وقدرة التخيل العقلي، ا�ستناداً اإىل العالقة التي تربط بني ال�سيطرة 
الدماغية للن�سف الأي�رص للذكور )A, B(، والتخيل، حيث اأن قدرة 
الذكور يف التخيل تتميز بالقدرة على التنظيم وبناء �سور خيالية 

واإيجاد  املعلومات،  وتنظيم  تف�سري  اإىل  ذلك  ت�ستند يف  ابتكارية 
بالإ�سافة  املثريات،  اأو  املتغريات  بني  ما  املنطقية  العالقات 
باجلدة  متتاز  التي  املاألوفة  غري  البتكارية  احللول  اإيجاد  اإىل 

والأ�سالة.
الإناث  تفوق  اإىل  اأ�سارت  التي  بالعالقة  يتعلق  وفيما 
لتميزهن  وذلك  للدماغ،  الأين  الن�سف  من   )C.D( النمطني  يف 
والبحث عن  ال�ستطالع والكت�ساف، و�سعورهم بامل�سكلة،  بحب 
بالقدرات  متيزهن  اإىل  بالإ�سافة  ابداعية،  بطريقة  املعلومات 

البداعية اجلمالية الفنون من تنظيم وترتيب بطريقة جذابة.
واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع درا�سة كرافن وكامن�سري 
)O'Carven & Kansisher, 2000(، والتي اأ�سارت اإىل وجود عالقة 
وتن�سيط  العقلي،  التخيل  مهام  اأداء  على  القدرة  بني  ارتباطية 
اجلزء الأين من الدماغ، كما اتفقت مع درا�سة ليهمان واآخرون 
)Lehmann, et al, 2004(، التي اأ�سارت نتائجها اإىل وجود عالقة 
ارتباطية دالة اإح�سائيًا بني القدرة على التخيل العقلي وتن�سيط 

اجلزء الأين من الدماغ.
درا�سة  نتيجة  مع  احلالية  الدرا�سة  نتيجة  واختلفت 
 Safhater, Glodez & Vukman,( وفوكمان  وجلودز  �سافالتري 
2013(، التي اأ�سارت نتائجها اأن الن�سف الأين من الدماغ كان 

هو النمط امل�سيطر لدى الذكور، بينما كان الن�سف الأي�رص للدماغ 
هو امل�سيطر لدى الإناث.

التوصيات
يف �صوء ما مت التو�صل اإليه من نتائج، ميكن للباحثة اأن 

تو�صي مبا ياأتي: 
حول . 1 للمعلمني  التدريبية  والور�س  الدورات  توفري 

لتطوير  العقلي  والتخيل  الدماغية  ال�سيطرة  ا�ستخدامات 
العملية التعليمية.

الن�سف . 2 توظيف  على  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  العمل 
الأي�رص من الدماغ يف خمتلف الأن�سطة التعليمية والدرا�سية، 

والأن�سطة املنهجية والالمنهجية.
املنهجية . 3 التعليمية  والأن�سطة  الربامج  توفري  على  العمل 

والالمنهجية التي ت�سهم يف تنمية وتطوير البداع والتخيل 
العقلي.

قبل . 4 ما  التعليمية  املراحل  على  القائمني  اهتمام  زيادة 
بهدف  الأ�سا�سية،  املرحلة  وخا�سًة  اجلامعية،  املرحلة 

تطوير املهارات املرتبطة بالتخيل العقلي.
ت�سمني املناهج الرتبوية اأن�سطة ومهارات وتدريبات تعمل . 5

على حتفيز وتوظيف ن�سفي الدماغ الأين والأي�رص.
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