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 باللغة العربية امللخص

، الههيزة أىهاط هعالجة وتجٍيز الهعموهاتٌدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى 
اج ل . بىشاط ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر واألداء األكاديهىعالقتٍا و طالب كمية التربية بسٌو

اج لمعاـ الجاهعي  394تكوىت عيىة الدراسة هف  طالب وطالبة هف طالب كمية التربية بسٌو
 E-Prime أىهاط هعالجة الهعموهات بإستخداـ برىاهجقياس هطبؽ عميٍـ  3122-3123

Professional 2.0.  وبرىاهج Brain 1.4.8  لقياس ىشاط الىصفيف الكروييف لكؿ طالب
 ولقد أسفرت الىتائج عمى: عمى حدي

توجد عالقات هتبايىة الىوع والداللة بيف كؿ هف ىهطى هعالجة الهعموهات  -2
 البصرى( وىشاط ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر. -)السهعى

عف ىشاط ىصفى الدهاغ بصري(  -ال تتهايز اىهاط هعالجة الهعموهات ) سهعي -3
اج.  األيهف واأليسر لدى طالب كمية التربية بسٌو

ىهط الهعالجة البصرى ٌو الههيز لمطالب الذيف يتسهوف بالسيطرة الهتكاهمة أو  -4
سيطرةالىصؼ الكروى األيسر، بيىها الىهط السهعى لهعالجة الهعموهات ٌو الههيز 

 لمطالب ذوي سيطرة الىصؼ الكروى األيهف.

 بصرى ٌو الههيز لمطالب الحاصميف عمى تقديرات جيد، جيدجدًا، ههتاز.الىهط ال -5

ال يهكف التىبؤ باألداء األكاديهى لمطالب هف خالؿ أىهاط هعالجة الهعموهات أو  -6
 ىشاط ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر الههيز لٍـ.

يهكف التىبؤ بىشاط ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر هف خالؿ أىهاط هعالجة  -7
 ت الههيزة لمطالب. الهعموها

 الثاهيالوجلة التربوية ـ العدد 

 م1024 أكتوبرـ   والثالثوى
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Information processing types, hemispheric differences and their relation 

with academic performance for sohag faculty of education students 
Abstract 

We examined information processing types and its relationship with 

hemispheric differences, and student achievements. The sample consists of 

283 participants from Sohag faculty of education. We used Brain program 

to measure the hemispheric activity difference sand establish a test to 

measure the information processing types using E-Prime Professional 2.0 

Software. For the achievements we calculated the average of the students’ 

grade for the past three years. Results showed that:     

1- There is a varied significance and relationship between 

information processing types and hemispheric activity. 

2- There is no specialty between information processing types and 

Hemispheric differences. 

3- Visual information processing was the dominant for the students 

using left hemisphere, or using both hemisphere equally. While 

auditory information processing was dominant for the students, 

using right hemisphere. 

4-   Visual information processing was dominant for the student's 

achievements more than 70%. 

5- Achievements could not be predicted by preferred information 

processing types or by hemispheric activation. 

6- Hemispheric activity could be predicted from information 

processing types. 
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 كمةة امل

بً اهلل تعالى لإلىساف. حيث  يعتبر الهخ البشرى ٌو العضو األكثر تعقيدًا الذى ٌو
يقـو بهجهوعة هف الوظائؼ العقمية الهتبايىة التى تتسـ بالتعقيد والغهوض.  وتشير الدراسات 

أو ها يطمؽ عميً عمـ ىفس الدهاغ إلى أف الهخ البشرى يتكوف هف فى عمـ الىفس العصبى 
هجهوعة هف الهىاطؽ الهتكاهمة أو ها يطمؽ عميٍا الهىاطؽ الهخية.  والتى يقسهٍا وجود 

 ,Farah)شؽ طولى يقسـ تمؾ الهىاطؽ الهخية إلى جزئيف والذى يعرؼ بالىصفيف الكروييف 

1997). 
: ىصؼ أف الىصفيف الكروييف والمذاف يعرفاف بػالدراسات التشريحية إلى وتشير  

  Left Hemisphereاغ األيسروىصؼ الده  Right Hemisphereالدهاغ األيهف،
(Cahill, 2007)، التى تعرؼ بػػػالجسـ ،ببعضٍها عف طريؽ هجهوعة هف األعصاب يتصال

الدهاغ  ىىقؿ اإلشارات العصبيػػػػػػة هف أحد قسهبوالذى يقـو  Corpus Callousالجاسئ 
وبالرغـ هف التىاظر والتشابً  .(Deglin & Kinsbourne, 1996)إلى القسـ اآلخر 

هف واأليسر، إال أف كؿ هىٍها يختمؼ فى التخصص بيف كؿ هف ىصفى الدهاغ األي ىالبيولػػػػػوج
حيث أىً عمى سبيؿ الهثاؿ ىصؼ الدهاغ األيهف يتهتع بالقدرة عمى التصػػػػػػور  ىالوظيفػػػػ

فى حيف أف ىصؼ الدهاغ األيسر يتهتع  (Bogousslavsky, 2005)البصرى الهكاىي 
 & ,Alho & Vorobyev, 2007; Barber, Otten, Kousta)ػدرة المغوية قبال

Vigliocco, 2013) . 
لقد أشارات العديد هف الدراسات الىيورولوجية أف الهخ البشرى يقوـ بهجهوعة هف 

 Delgin)التفكير ،(Alho et al., 2007)الهرتبطة بالمغة العقمية العميا الهحددة  الوظائؼ

&Kinsbourne, 1969)،دراؾ اإل(Roederer, 1979) التذكر ،(Starr et al., 1991) 
باإلضافة إلى وجود ىوع هف  الهخ البشرى.بركز فى هىاطؽ هعيىة دوف سواٌا هوالتى تت

التخصص الوظيفى لمخاليا العصبية التى تقع بىصفى الدهاغ األيهف واأليسر عىد إستقباؿ 
ايىة. فهثاًل عىد إستقباؿ الهعموهات البصرية فإف اإلثارة الىاتجة بالهخ البشرى الهعموهات الهتب

 ,Cioni, Brizzolara, Ferretti)تتركز فى كؿ هف الفص الخمفى والفص الصدغى 

Bertuccelli, & Fazzi, 1998) ها إلى جزئيف جزء يقع بىصؼ ، والذى يىقسها بدوٌر
هات السهعية الدهاغ األيهف وىصؼ الدهاغ األيسر، فى حيف أىً عىد إستقباؿ الهعمو 



 م4102أكتوبر( 38) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد

 

 

- 5 - 

(Alexandrov, Klucharev, & Sams, 2007; Du & Jansen, 2011)  فإف اإلثارة
تحدث بالفص الجدارى وأجزاء هف الفص األهاهى والذى يرتبط كؿ هىٍها بىصفى الدهاغ 
ذا يدؿ عمى التهايز فى هعالجة كؿ هف الهعموهات السهعية والبصرية لدى  األيهف واأليسر. ٌو

 الهتعمهيف.
ىهط ويختمؼ الطالب الهتعمهيف فى األىهاط الهختمفة لهعالجة الهعموهات.  فٍىاؾ ال

البصرى حيث يفضؿ أصحاب ٌذا الىهط إستخداـ الهعالجة البصرية فى إكتساب الهعموهات 
تأثير هدى إرتباط هعالجة  (Arnett & Di, V, 1979)الهختمفة. كها بيىت دراسة 

الهعموهات بإستخداـ الىهط البصرى بالعهر والقدرة عمى القراءة.  والتى بيىت أف الذيف 
البصرى قد إرتبطوا بصعوبات بالقراة أو ها يطمؽ عميً ديسمكسيا يواجٍوف هشكالت بالىهط 

Dyslexia باإلضافة إلى اإلعتقاد بوجود خمؿ فى الهىاطؽ البصرية الهسئولة عف إكتساب .
و ها أكدتً الدراسات الحقا )أىظر، طارؽ  الهعموهات البصرية بالىصؼ الكروى األيسر، ٌو

ىً توجد عالقة بيف ىهط هعالجة الهعموهات هحهد، إسراء شهس "أرسمت لمىشر"(. كها أ
 ,Goldstand, Koslowe)البصرية واألداء األكاديهى لمهتعمهيف كها بيىتً دراسة كؿ هف 

& Parush, 2005)  التى تىاولت العالقة بيف الىهط البصرى إلكتساب الهعموهات وتأثيري
طالب وطالبة  وغير  57عمى التحصيؿ األكاديهى لهجهوعتيف هف الهتقىيف لمقراءة وبمغت 

طالب وطالبة، وتـ إستخداـ إختبار اإلدراؾ البصرى ودرجات  36الهتقىيف والتى بمغت 
ئج وجود داللة إلى تحصيؿ دراسى هىخفض ههف لـ التحصيؿ األكاديهى لمطالب. وبيىت الىتا

 تتوافر لديٍـ القدرة عمى الهعالجة البصرية السميهة لمهعموهات. 
كها أف ٌىاؾ  بعض الهتعمهيف ههف يفضموف هعالجة الهعموهات بالىهط السهعى. 

 ,Pollack)وفيً ُيفضؿ إستخداـ أسموب الحفظ بصوت هرتفع والتكرار فى إكتساب الهعموهات 

. حيث يفضموا إستقباؿ الهعموهات عف طريؽ الجٍاز السهعى (1969 ;1970 ;1971
أف آي تاثير  (Pichora-Fuller,2003)إلكتساب الهعموهات الهختمفة. كها بيىت دراسة 

تىاقصى يحدث بهعالجة الهعموهات السهعية يؤدي إلى تىاقص تدريجى بالقدرات الهعرفية لدى 
األفراد. وعمى األخص ههف يواجٍوف هشكالت بالسهع هثؿ اآلفراد الهتقدهيف فى العهر هها 
يؤثر عمى إستيعابٍـ فى هعالجة الهعموهات التى يستقبموىٍا عف طريؽ الجٍاز السهعى. 

بيف اإلىتباي  التى تىأولت العالقة ها (Kanai, Ikeda, & Tayama, 2007)ودراسة 
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حت الىتائج وجود تاثير لعهميات اإلىتباي فى إستقباؿ وهعالجة الىهط ضوالىهط السهعى. وأو 
 السهعى لدى الراشديف. 

كها أوضحت بعض الدراسات أف ٌىالؾ بعض الهتعمهيف ههف  يفضموا الىهط 
سبة ؿ الهتعمـ الهزج بيف كؿ هف الىهطيف السابقيف لتحقيؽ أكبر ىضالهتوازف، حيث يف

إستيعاب لمهادة الهتعمهة والتى تعتهد عمى طبيعة الهادة الهتعمهة وىسبة تركيز الهتعمـ. حيث 
التى تىاولت دراسة الفروؽ بيف كؿ هف  (Carterette & Jones, 1967)بيىت دراسة  

الىهط البصرى و الىهط السهعى لهجهوعة هف الكمهات الالتيىية لدى عيىتيف هف األطفاؿ 
التى بيىت وجود فروؽ فى أىهاط هعالجة الكمهات لدى االطفاؿ  لصالح الىهط والراشديف. و 

البصرى فى حيف أف ٌذي الفروؽ غير دالة بالىسبة لمبالغيف. وتعتبر الدراسات التى جهعت ها 
بيف كؿ هف الىهطيف السابقيف هف الدراسات القميمة والتى قد تكوف ىادرة فى كؿ هف البيئة 

ذي تعد اإلشكالية األولي التى سيتىاولٍا الباحثاف العربية واألجىبية عم ى حد سواء.  ٌو
 بالدراسة.

اإلشكالية الثاىية تهثمت فى العالقة ها بيف كؿ هف أىهاط هعالجة الهعموهات، ىشاط 
الىصفيف الكروييف وعالقتٍها باألداء األكاديهى لمهتعمهيف. حيث بيىت دراسة )طارؽ هحهد، 

يهكف التىبؤ بالتحصيؿ الدراسى لمطالب هف خالؿ أىهاط هعالجة أرسمت لمىشر( عمى أىً ال 
هتكاهؿ(. عمهًا بأىً ال توجد دراسة فى كؿ هف البيئة العربية  -بصرى -الهعموهات )سهعى

واألجىبية توضح تمؾ العالقات عمى حد عمـ الباحثيف. لذا ستتىاوؿ الدراسة الحالية العالقة 
وعالقتٍا بىشاط الىصفيف الكروييف لمهخ البشرى واألداء بيف كؿ هف أىهاط هعالجة الهعموهات 

  .األكاديهى لمهتعمهيف
 مشكلة الدراسة

يتضح هها سبؽ أف هشكمة الدراسة تتحدد فى دراسة العالقة ها بيف أىهاط هعالجة 
الهعموهات  فى عالقتٍا بكؿ هف ىشاط ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر واألداء األكاديهى لدى 

اجطالب كمية ال  لذا تحددت هشكمة الدراسة فى اإلجابة عمى التساؤالت التالية: ،تربية بسٌو
وىشاط ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر  ،بيف أىهاط هعالجة الهعموهاتٌؿ توجد عالقة  .2

 لدى الطالب؟
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ٌؿ تتهايز أىهاط هعالجة الهعموهات عف ىشاط الىصفيف الكروييف لمهخ البشرى لدى  .3
 الطالب؟

بيف أىهاط هعالجة الهعموهات بإختالؼ السيطرة الهخية لدى ٌؿ يوجد إختالؼ  .4
 الطالب ؟ 

اج بإختالؼ آدائٍـ  .5 ٌؿ تختمؼ أىهاط الهعالجة الههيزة لطالب كمية التربية بسٌو
 ؟األكاديهى

ٌؿ يهكف التىبؤ باألداء األكاديهى لمطالب هف أىهاط هعالجة الهعموهات أو ىشاط  .6
 ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر ؟

كف التىبؤ بىشاط ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر هف خالؿ أىهاط هعالجة ٌؿ يه .7
 الهعموهات الههيزة لمطالب ؟

 أهمية المراسة

 : ٌهية الدراسة الحالية فى كؿ هف الىقاط التاليةأتتحدد 
الكشؼ عف العالقة بيف كؿ هف أىهاط هعالجة الهعموهات وىشاط ىصفى الدهاغ  .2

 .األيهف واأليسر لمهخ البشرى

وضيح التهايز بيف كؿ هف أىهاط هعالجة الهعموهات وىشاط ىصفى الدهاغ األيهف ت .3
 واأليسر.

الكشؼ عف العالقة بيف أىهاط الهعالجة الههيزة عمى حسب السيطرة الهخية  .4
 لمهتعمهيف.

 توضيح العالقة ها بيف األداء األكاديهى لمطالب وأىهاط هعالجة الهعموهات. .5

الب عف طريؽ أىهاط هعالجة الهعموهات أو ىشاط ىصفى التىبؤ باألداء األكاديهى لمط .6
 الدهاغ األيهف واأليسر الههيزة لٍـ.

التىبؤ بىشاط ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر الههيز لمطالب هف خالؿ أىهاط هعالجة  .7
 الهعموهات الههيزة لمطالب.
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 أهماف المراسة

 :ىلإتٍدؼ الدراسة الحالية 
هاط هعالجة الهعموهات وىشاط ىصفى الدهاغ العالقة بيف كؿ هف أىالتعرؼ عمى  .2

 األيهف واأليسر.

التعرؼ عمى إذا ها كاف يوجد تهايزًا بيف ىشاط ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر وأىهاط  .3
 هعالجة الهعموهات.

التعرؼ عمى العالقة بيف أىهاط الهعالجة الههيزة عمى حسب السيطرة الهخية  .4
 لمهتعمهيف.

 األداء األكاديهى لمطالب وأىهاط هعالجة الهعموهات. التعرؼ عمى العالقة ها بيف .5

هعرفة اذا ها كاف يهكف التىبؤ باألداء األكاديهى لمطالب عف طريؽ أىهاط هعالجة  .6
 الهعموهات أو ىشاط ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر الههيزة لٍـ.

 هعرفة إذا ها كاف التىبؤ بىشاط ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر الههيز لمطالب هف .7
 خالؿ أىهاط هعالجة الهعموهات الههيزة لمطالب.

 فروض المراسة

غير دالة ( بيف –سالبة( والداللة ) دالة  –ال توجد عالقات هتبايىة الىوع )هوجبة  -0
اج وىشاط ىصفى الدهاغ األيهف  أىهاط هعالجة الهعموهات لدى طالب كمية التربية بسٌو

 واأليسر.
اج عف ىشاط ىصفى ال تتهايز أىهاط هعالجة الهعموهات لد -4 ى طالب كمية التربية بسٌو

 الدهاغ األيهف واأليسر.
بإختالؼ السيطرة الهخية لدى طالب كمية التربية  ال تختمؼ أىهاط هعالجة الهعموهات -3

اج.  بسٌو
ال تختمؼ أىهاط هعالجة الهعموهات بإختالؼ األداء األكاديهى لطالب كمية التربية  -2

اج.  بسٌو
كاديهى لمطالب هف خالؿ أىهاط هعالجة الهعموهات أو ىشاط بؤ باألداء األ ىاليهكف الت -5

 .الههيزي لٍـ األيهف واأليسرىصفى الدهاغ 
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بىشاط ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر هف خالؿ أىهاط هعالجة الهعموهات يهكف الىتبؤ ال -6
 الههيز لمطالب.

 ةصطلحات المراسة 

هً أو اإلستراتيجية التي يركز : ويقصد بً الىهط الهفضؿ إستخداأىهاط هعالجة الهعموهات
ا  عميٍا الهتعمـ عىد تىاوؿ وهعالجة الهعموهات الهتبايىة والتى يرغب الهتعمـ بإستذكاٌر

بأىٍا ٌي الطريقة  (Arnett &Di, V,1979)ويعرفٍا  واإلحتفاظ بٍا داخؿ أىظهة الذاكرة. 
اكرة الهختمفة لحيف الهفضمة لدى الفرد إلكتساب الهعموهات واإلحتفاظ بٍا داخؿ أىظهة الذ

 . والتى تتضهف ثالثة أىهاط هتبايىة:الحاجة إليٍا
ستيعابٍا هقارىة الىهط البصرى -0 : ويقصد بً تفضيؿ إستخداـ الهعموهات البصرية وا 

بالهعموهات السهعية. ويتهيز أصحاب ٌذا الىهط بتفضيمٍـ إستخداـ الورقة والقمـ عىد 
ـ.  إستذكاٌر

ستخداـ الحفظ والتكرار بصوت : ويقصد بً تفضي التهط السهعى -4 ؿ الىهط السهعى وا 
ستيعابٍا.  هرتفع عىد اإلستذكار لتتـ عهمية هعالجة الهعموهات وا 

لكؿ هف : ويعرؼ بىهط الهعالجة الهركب ويقصد بً هدى إستخداـ الفرد الىهط الهتكاهؿ -3
 الىهطيف السابقيف بصورة هتوازية وال يسيطر إحداٌها عمى اآلخر.

 E-Primeبالدرجات التى يحصؿ عميٍا الطالب عمى برىاهج ويعرؼ إجرائيًا 
Professional 2.0  وتحديد األىهاط الهختمفة تبعا لمدرجات الهعطاة لكؿ طالب عمى حدي

% والىهط السهعى 71 ≤عمهًا بأف الىهط البصرى عىدها يكوف هعالجة الهعموهات البصرية 
ط الهتكاهؿ عىدها يكوف الىهط % والىه71 ≤عىدها يكوف هعالجة الهعموهات السهعية 

 %.61البصرى = الىهط السهعى=
ىشاط ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر: ويقصد بً هدى إستخداـ ىصؼ دهاغي هعيف عىد 

 Cahill, 2007; Deglin)أداء هجهوعة هف العهميات العقمية الهتعمقة بهعالجة الهعموهات 
& Kinsbourne, 1996) :ويشتهؿ عمى ثالثة أىهاط هتبايىة 
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: ويعرؼ أيضا بىهط الهعالجة الهتزاهىة ويقصد بً هدى إستخداـ الفرد الىهط األيهف -0
 Fujii, 2009; Han et) لوظائؼ ىصؼ الدهاغ األيهف فى الهعالجة الكمية لمهعموهات

al., 2013). 
بىهط الهعالجة الهتتابعة ويقصد بً هدى إستخداـ الفرد لوظائؼ  : يعرؼالتهط األيسر -4

 ;Roederer, 1979) ىصؼ الدهاغ األيسر فى الهعالجة التحميمية لمهعموهات
Waldvogel, Curtis, Baer, Rees, & Faull, 2006). 

ويعرؼ بىهط الهعالجة الهركب ويقصد بً هدى إستخداـ الفرد لوظائؼ : الىهط الهتوازف -3
 .(Fujii, 2009) الىصفيف الكروييف بصورة هتوازىة

وتحديد  Brain1.4.8ويعرؼ إجرائيًا بالدرجات التى يحصؿ عميٍا الطالب عمى برىاهج 
يهف عىدها األىهاط الهختمفة تبعا لمدرجات الهعطاة لكؿ طالب عمى حدي عمها بأف الىهط األ

% والىهط األيسر عىدها يكوف ىشاط ىصؼ الدهاغ 71 ≤يكوف ىشاط ىصؼ الدهاغ األيهف 
% والىهط الهتوازف عىدها يكوف ىشاط الدهاغ األيهف = ىشاط الدهاغ 71 ≤األيسر 
 %.61األيسر=

 

األداء األكاديهى : ٌي الهعدالت الوصفيً لمدرجات التى يحصؿ عميٍا الطالب خالؿ العاـ 
اسى السابؽ لعاـ التطبيؽ، والهحددة وفقًا لالئحة الدراسات واإلختبارات لمهرحمة الجاهعية الدر 

اج وتشهؿ تقدير ههتاز،  جيد جدًا، جيد و هقبوؿ.  بكمية التربية بسٌو
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 للمراسة ىاإلطار النظر

 أواًل  أمناط ةعاجلة املعلوةات 

عىد إكتساب الهعموهات الهختمفة، والتى ويقصد بٍا هجهوعة اآلليات التى يفضمٍا الهتعمـ    
بأىٍا ٌي الطريقة  (Arnett &Di, V,1979)تهكىً هف إستيعاب الهادة الهتعمهة. ويعرفٍا 

الهفضمة لدى الفرد إلكتساب الهعموهات واإلحتفاظ بٍا داخؿ أىظهة الذاكرة الهختمفة لحيف 
فٍىاؾ عمى سبيؿ الهثاؿ هف  الحاجة إليٍا. وتختمؼ أىهاط هعالجة الهعموهات هف فرد آلخر.

يفضؿ الهعالجة البصرية لمهعموهات ولديً الهمكة عمى إكتساب تمؾ الهعموهات بسٍولة ويسر 
(Blake, 1974) فى حيف أف البعض اآلخر ال توجد لديً تمؾ الهمكة والتى تعتهد عمى ،

 Anourova et)الهعالجة البصرية لمهعموهات، وهف ثـ فإىً يٍتـ بالهعموهات السهعية 
al.,2001)  هات بسٍولة داخؿ أىظهة الذاكرة. ولكف بعض والتى تسٍـ فى إدخاؿ الهعمو

وذلؾ  (Carterette & Jones, 1967)األفراد يفضموا الجهع بيف الىهطيف السابقيف 
يعتهد بصورة عمى الهادة الهتعمهة وطبيعتٍا. فهثاًل هادة الرياضيات هف الهواد الطبيعية 

ا تفضؿ الىهط البصرى، فى حيف هادة هثؿ األد ا والتى عىد إستذكاٌر ب يفضؿ عىد إستذكاٌر
إستخدـ الىهط السهعى، فى حيف أف هادة الجغرافيا تشتهؿ عمى الىهطيف تبعًا لىوعية 

 الهعموهات التى يراد إستقبالٍا وهعالجتٍا.
 ,Arnett & Di, V, 1979; Asarnow & Sherman)ووضح العديد هف الباحثيف 

1984; Bosco, 1972; Campbell & Mewhort, 1980; Di, V & Dixon, 
1988; Di, V, Hanson, & McIntyre, 1983)  إلى وجود ثالثة أىهاط هتبايىة

 لهعالجة الهعموهات لدى الهتعمهيف، والتى تشتهؿ عمى كؿ هف:
: ويرتبط ٌذا الىهط بهىاطؽ Visual information Processingالىهط البصرى  -2

اإلثارة داخؿ الهخ البشرى. حيثي أثبتت العديد هف الدراسات الىيورلوجية والتشريحية إلى أف 
البصرية تتركز فى  الفص الخمفى والفصييف الصدغييف األيهف واأليسر هىاطؽ اإلثارة 

(Hellige, 1996) حيث يحدث تدفؽ عصبى  هوجب التزايد لمخاليا الهوجودة بتمؾ .
الهىاطؽ لتحدث إثارة كبيرة لمهعموهات البصرية والتى تساعد فى عهمية إكتسابٍا 

(Klymenko & Coggins, 1990) ويتهيز آصحاب ٌذا الىهط  بالقدرة الٍائمة عمى .
إستقباؿ الهعموهات وهعالجتٍا بالىهط البصرى واإلحتفاظ بٍا بأىظهة الذاكرة الهختمفة فى 
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 ,Sterritt, Camp)وقت آقؿ بكثير هف الهعموهات التى يستمـز أف تعالج بالىهط السهعى  
& Lipman, 1966) ويقصد بالىهط البصرى ٌو تفضيؿ الهتعمـ إستخداـ الورقة والقمـ .

دة فى إكتساب الهعموهات وىقمٍا هف الذاكرة الحسية إلى الذاكرة طويمة الهدى هرورًا لمهساع
بالذاكرة البصرية. ولقد بيىت العديد هف الدراسات إلى أف ىهط الهعالجة البصرى لمهعموهات 

، ولكف الهتهيزوف (Hakoda, 1980)يىاسب طبيعة الهواد العمهية هثؿ الرياضيات والعمـو 
فى ٌذا الىهط يستخدهوا ٌذا الىهط ايضًا إلكتساب الهعموهات الهتعمقة بالهواد اآلخري هثؿ 

 التاريخ.
:  ويرتبط ٌذا الىهط Auditory Information processingالىهط السهعى  -3

الجدارى وأجزاء هف الفص  بهىاطؽ اإلستثارة داخؿ الهخ البشرى  والتى تتركز فى الفص
 ,Atienza, Cantero, & Escera, 2001; Giard, Perrin, & Pernier)األهاهى 

1991; McCrimmon, Deary, & Frier, 1997) . حيث يحدث تدفؽ عصبى  لمخاليا
الهخية التى تقع بالهىاطؽ الهشار إليٍا سابقأ لتحدث ىوع هف أىواع اإلثارة التى تسٍـ فى 

كتسابٍا بيف أىظهة الذاكرة الهختمفة. ويقصد بالىهط السهعى  ٌو تفضيؿ إىتقاؿ الهعموهات وا 
كتسابٍا وهف ثـ ىقمٍا هف  الهتعمـ إستخداـ الحفظ والتكرار لمهساعدة فى فٍـ الهعموهات وا 

 ,.Anourova et al)الذاكرة الحسية إلى الذاكرة طويمة الهدى هرورًا بالذاكرة قصيرة الهدى 
2001; Pichora-Fuller, 2003) ولقد بيىت بعض الدراسات أف ٌذا الىهط ٌو .

 ,.Anourova et al)الهفضؿ لمهعموهات التى تتعمؽ ببعض الهواد هثؿ األدب والشعر 
، ولكف ٌىاؾ العديد هف يفضؿ إستخداـ ٌذا الىهط لهعالجة بعض األساسيات فى (2001

 الهواد الطبيعية هثؿ القواىيف بالفيزياء.
 Integration between visual and auditoryالىهط الهتكاهؿ  -4

information وفيً تكوف اإلثارة داخؿ الهىاطؽ البصرية والسهعية بصورة هتوازية :
 ;Carterette & Jones, 1967; Davis & Wada, 1977)وهتوازىة 

Diamond, DeLuca, Kim, & Kelley, 1997; Olson, Gatenby, & 
Gore, 2002; Surakka, Tenhunen-Eskelinen, Hietanen, & Sams, 

. وفيً يفضؿ الهتعمهوف الهزج بيف اإلستراتيجيات الهختمفة والتى تتوافؽ هع (1998
ستخداـ الىهط الذى يالئـ كؿ هىٍها هع الهزج بيف عهميات إكتساب  الىهطيف السابقيف وا 
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الهعموهات بيف كؿ هف الىهط البصرى والسهعى. ويعتبر ٌذا الىهط هف األىهاط الهالئهة 
شتهالٍا عمى كؿ هف الهعموهات األساسية والخرائط والتى كؿ لهادة هثؿ الجغرافيا وذلؾ إل

 هىٍها يستمـز ىوع هف أىواع الهعالجة الهتكاهمة بيف كؿ هف الىهط البصرى والسهعى.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

: الهخ البشرى ٌو الهحرؾ األساسي لجسـ اإلىساف ثاىيًا: ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر
 الهتىوعة والهتبايىة يقـو بٍا اإلىساف فى الهواقؼ كها أىً هسؤوؿ عف كؿ األىشطة التى
(Eagleton & Muller, 2011). وتشهؿ الجزء  :ويىقسـ الهخ لثالثة هىاطؽ رئيسية

ويتكوف الهخ البشرى هف هجهوعة هف الخاليا العصبية والتى . األهاهي واألوسط والخمفى
عرؼ باألىسجة الضاهة تتفرع هىٍا هجهوعة األلياؼ التى ترتبط بعضٍا البعض والتى ت

(Roederer, 1979)  وعىد الىظر األفقي ألعمى الهخ يالحظ وجود شقيف هتهاثميف
 بىصفى الدهاغ األيهف واأليسريقعاف فى الجاىب األيهف واأليسر هف الجسـ ويعرفاف 

(Eagleton & Muller, 2011) .ًوالذى يتهايز كؿ هىٍها فى وظيفتً وخصائص ، 
توظيؼ القدرات العقمية  عمىً القدرة ديويتهيز الىصفيف الكروييف بأف كؿ هىٍها ل

. ويرتبط كؿ هف ىصفى الدهاغ (Fujii, 2009) وتفاعمٍا هع أىهاط التفكير الههيزة لمفرد
 Corpusالجاسئ   األيهف واأليسر بحزهة هف األعصاب األولية والتى تعرؼ بالجسـ

Callous   ًوالتى تساعد عمى تآلؼ فعالية الجاىبيف الدهاغييف. وبالرغـ هف ذلؾ فإى
يوجد العديد هف الوظائؼ الهعرفية والعقمية والتى تهّيز كؿ هف ىصفى الدهاغ األيهف 

، والتى Apraxiaواأليسر. وأكد عمى ذلؾ كؿ هف الدراسات التى تىاولت هرضي األبراكسيا 

 

 ( ٍوضح التركَب التشرٍحٌ للوخ البشر0ًشكل رقن )
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. فعمى سبيؿ Hemisphere Dominanceىصفي الهخ عو اآلخر سيطرة أحد توضح 
الهثاؿ األفراد الذيف يستخدهوف اليد اليهىي يكوف ىصؼ الدهاغ األيسر ٌو األكثر سيطرة 

تىوع هجهوعة الخصائص الوظيفية لكؿ هف ىصؼ الدهاغ األيهف توالعكس صحيح. و 
 :ىواأليسر عمى الىحو التال

 تحميمي : يعرف بأىً لفظي Left Hemisphereسرالىصؼ الكروى األي -2
(Churchill, 2008)  يٍتن بالتفكير الهىطقي َ الرياضي(Cahill, 2007)   ٌَ َ

 ,Vlachos) بصورة تحميمية هتعاقبة الهعمَهات  إلى هعالجة َ تجٍيزؿ يهي
Andreou, & Delliou, 2013) . كها أىً يعرؼ بىصؼ الكرة الهٍيهف لدى األفراد

كها أىً يٍتـ بعهميات اإلدراؾ الهتتالية  (Yeap, 1989) الذيف يستخدهوف اليد اليهىي 
فى   Broca Area. كها أف هىطقة بروكا(Schurz et al., 2013)كالكتابة والمغة 

 & ,Estevez, Lindgren) الىصؼ األيسر لمهخ هسئولة عف الحديث 
Bergethon, 2010).  كها أف ىصؼ الدهاغ األيسر يٍتـ بكؿ الهعموهات البصرية 
(Alho et al., 2007). 

 

يً عاهؿ يغمب عم: يعرؼ بأىً Right Hemisphereالىصؼ الكروى األيهف  -3
 Non-Verbal باآلداء غير المفظي كها يرتبط  (Churchill, 2008)التخميق

. ويطمؽ Visuo-Spatial   (Starr et al., 1991) َالهعمَهات البصرية الهكاىية
، ويعتبر ٌذا الجاىب هسئوؿ عف اإلىفعاؿ Indominantعميً الجاىب غير الهٍيهف 

ستخداـواإلبداع  والحدس و  الخياؿ. وعميً فإف ىهط التفكير الههيز لألفراد الذيف  ا 
كها أىً هسئوؿ عف هٍاـ التفكير  Intuitiveيستخدهوف ٌذا الجاىب بأىٍـ حدسيوف 

 ذى يبدأ بالكؿ ويىتٍي بالجزء.عددة والتذات اإلتجاٌات اله
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وىتيجة لمتبايف الوظيفى بيف كؿ هف ىصؼ الدهاغ األيهف واأليسر ىشأ هفٍـو جديد 
و ها يعرؼ بالسيطرة الهخية ويقصد بٍا   حد الىصفيو الكرَييو الهخييو إلى ههارسةؿ أهيٌو

إلى يؤدى  اء جهيع الَظائف ههادأ عمىالسيطرة فى تأثير أكبر هو تأثير الىصف اآلخر 
ويشتهؿ الجاىبية.  َ تدعى أيضا بالسيطرة أَ الٍيهىة، الجسن ىأحد جاىبؿ إستخداـ تفضي

 عمى ثالثة أىهاط هتبايىة :
: ويعرؼ أيضا بىهط الهعالجة الهتزاهىة ويقصد بً هدى إستخداـ الفرد الىهط األيهف  -0

 (Han et al., 2013) لمهعموهاتلوظائؼ ىصؼ الدهاغ األيهف فى الهعالجة الكمية 
بىهط الهعالجة الهتتابعة ويقصد بً هدى إستخداـ الفرد لوظائؼ  : يعرؼالتهط األيسر  -4

 ;Roederer, 1979) ىصؼ الدهاغ األيسر فى الهعالجة التحميمية لمهعموهات 
Waldvogel et al., 2006). 

: ويعرؼ بىهط الهعالجة الهركب ويقصد بً هدى إستخداـ الفرد لوظائؼ زفالىهط الهتوا -3
 .(Fujii, 2009)الىصفيف الكروييف بصورة هتوازىة 

 

 .الدهاغ نصفيهع توضَج  البشرىللوخ عصبي  (. ٍبَن التركَب ال4شكل رقن )
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يتضح هها سبؽ أف العالقة ها بيف أىهاط هعالجة الهعموهات والىشاط العصبى  لمهخ البشرى 
بية لـ تتىاوؿ غير واضحة؛ حيث أف هعظـ الدراسات سواء فى البيئة العربية أو األجى

الهتغيرات السابقة بالدراسة والتحميؿ. لذا فإف الدراسة الحالية تمقي الضوء عمى تمؾ العالقات 
 الهتداخمة بيف الهتغيرات الهشار إليٍا فى البيئة العربية.

 

 ةنهج المراسة وإجراءاتها

 أواًل   ةنهج المراسة  

وتفسير العالقات الهتبايىة بيف  التحميمى التفسيرى إلدراؾتـ إستخداـ الهىٍج الوصفى 
 ويعتبر ٌذا األسموب ٌو الهىٍج األىسب لمدراسة الحالية.  .الهتغيرات الهختمفة

 ثانيًا  عينة المراسة   

اج( طالب وطالبة بكمية التربية بجاهعة 5:العيىة االستطالعية : وتكوىت هف ) - ، سٌو
ـ ) ستخدهت درجات ٌذي العيىة فى ا  و (، 0.59ىحراؼ هعياري )إ( سىة ، وب20هتوسط أعهاٌر

  .التحقؽ هف صدؽ وثبات أدوات الدراسة الحالية
اج ( طالبًا وطالبة بجاهعة394العيىة الىٍائية : وتكوىت هف ) - ـ  سٌو هتوسط أعهاٌر
تخصصات المغة طالب الفرقة الرابعة لػ ( هوزعيف عمى0.58( سىة باىحراؼ هعياري )20.6)

   .3123-3122الطفولة لمعاـ الدراسى ،عمـ الىفس ،المغة العربية اإلىجميزية ،
 ثالجًا   أدوات المراسة  

 :Brain1.4.8برناهج -0

يتكوف ٌذا البرىاهج هف هجهوعة هف األسئمة التى تبمغ عشريف سؤاًل، جهيعٍا             
تدرس هجهوعة هف العالقات بيف االشكاؿ، والىهاذج الرياضية، أو الرسوـ البياىية، أو 

قات بيف األحرؼ الالتيىية، أو االلواف الهختمفة، وال توجد إجابة صحيحية أو إجابة عال
خاطئة، ولكف ترتبط بىشاط الخاليا العصبية الهختمفة فى كؿ هف الىصؼ الكروى األيهف، 
واأليسر. لقد تـ التأكد هف صدؽ ٌذا البرىاهج بهعاييرتً بالىهاذج الىيورولوجية الهفسرة 

ويعتبر ٌذا البرىاهج ٌو أحدث  غ األيهف واأليسر وهدى إرتباطٍا باألسئمة.لىشاط ىصفى الدها
 .Synergistic Learning Incorporated(  Brain Worksإصدارات  )
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 :E-Prime-Professional 2.0برنامج -2

يتكوف ٌذا البرىاهج هف هجهوعة هف الىوافذ الهختمفة والتى تـ فيٍا عرض             
عموهات البصرية أو السهعية والتى إرتبطت بهجهوعة هف الهوضوعات هجهوعة هف اله

الثقافية والتى بمغت ىبذة هختصرة عف كؿ هوضوع عمى حدة تالٌا هجهوعة هف االسئمة تبمغ 
 6هوضوعات هىٍا  21أسئمة عمى حدة لكؿ هوضوع. وعدد الهوضوعات الكمى  6

ٌذا البرىاهج ٌو إحدى (. 4هوضوعات بصرية )أىظر شكؿ رقـ  6هوضوعات سهعية، 
 (.Psychology Software Tools إصدارات  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 E-Prime Professional 2.0التسلسل الزهني لوراحل عرض الوعلوهات السوعَة والبصرٍة علي ( 3شكل رقن )
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 رابعًا   إجراءات المراسة  

 تـ إعداد أدوات البحث  وتهثمت فى :  -2      
 .(Psychology software toolsإعداد )    E-Prime Professionalبرىاهج  -أ 
 (  Synergistic Learning Incorporatedإعداد )         Brain1.4.8برىاهج  -ب
 إعداد )الباحثاف(            الهادة العمهية ألىهاط تجٍيز الهعموهات     -ج

اج.5:إختيار العيىة االستطالعية وتكوىت هف ) -3      ( طالبًا وطالبة بكمية التربية بسٌو
اج. ( 395إختيار العيىة الىٍائية وتكوىت هف ) -4      طالبًا وطالبة بكمية التربية بسٌو
 تطبيؽ أدوات الدراسة ورصد الدرجات لهعالجتٍا إحصائيًا.  -5    

 .SPSSإستخدـ الباحثاف األساليب اإلحصائية الهالئهة لمفروض بإستخداـ برىاهج     5-
ا     6-  صياغة الىتائج وتفسيٌر

 نتائج المراسة وتفسريها  

غير دالة ( –سالبة( والداللة ) دالة  –قات هتبايىة الىوع)هوجبة : ال توجد عالالفرض األوؿ
بيف أىهاط هعالجة الهعموهات وىشاط ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر لدى  طالب الفرقة الرابعة 
اج ، وإلختبار صحة ٌذا الفرض تـ إستخداـ هعاهؿ اإلرتباط ، وجاءت  بكمية التربية بسٌو

  الىتائج عمى الىحو التالى :
 ( يبيف العالقة بيف أىهاط هعالجة الهعموهات وىشاط ىصفى الدهاغ 2وؿ رقـ )جد

 ىصؼ الدهاغ األيسر ىصؼ الدهاغ األيهف األىهاط
 **0.168+ -**0.168 الىهط البصرى
 -**0.169 **0.169+ الىهط السهعى

 0.01داؿ عىد هستوي  ٭٭                                  0.05داؿ عىد هستوي ٭ 
 -توجد عالقة إرتباطية هتبايىة الىوع بيف كؿ هف ىهطى هعالجة الهعموهات ) بصري  

سهعي( هع ىشاط ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر. وبالرغـ هف وجود تمؾ العالقة إال أف 
 ( هىخفضة بالرغـ هف داللتٍا اإلحصائية. 2هعاهالت اإلرتباط الهوضحة بالجدوؿ رقـ )
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عف ىشاط ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر.  ىهاط هعالجة الهعموهاتتتهايز أ: ال  الفرض الثاىي
 Exploratoryوإلختبار صحة ٌذا الفرض تـ إستخداـ التحميؿ العاهمى اإلستكشافى 

Factor Analysis   بطريقة الهكوىات األساسيةPrincipal Component  والتدوير
 Kaiser هحؾ كايزرهع  Direct Obliminالهائؿ لمهحاور بطريقة أقؿ هيؿ هباشر 

Normalizationاألٍونالدهاغ  نصفيهعالجة الوعلوهات ونشاط  ، وأسفر ذلؾ عف تشبع أىهاط 

%( هف التبايف الكمي، وجاءت الىتائج عمى 100فسرت هجتهعة هعًا ) واأليسر عمى عاهميف
 الىحو التالى 

 ىشاط ىصفى الدهاغ( التحميؿ العاهمي اإلستكشافى ألىهاط هعالجة الهعموهات و 3جدوؿ رقـ )

 
 العواهؿ 

 الحؿ العاهمي قبؿ التدوير التدوير  بعدالحؿ العاهمي 
2 1 2 1 

 0.764+ 0.645+ 0.764+ 0.645+ الىهط البصرى
 -0.764 -0.645 -0.764 -0.645 الىهط السهعى

 -0.764 0.645+ -0.764 0.645+ ىصؼ الدهاغ األيهف
 0.764+ -450.6 0.764+ -0.645 ىصؼ الدهاغ األيسر

 2.34 1.66   الجذر الكاهف
 58.42 41.58   التبايف

 

 يتضح هف الجدوؿ ها يمي : 
بصػػري( وىشػػاط ىصػػفى الػػدهاغ األيهػػف  -تشػػبع كػػؿ هػػف أىهػػاط هعالجػػة الهعموهػػات ) سػػهعي

هػػف التبػػايف الكمػػى.  % 58.42ويفسػػر  2.34واأليسػػر عمػػى العاهػػؿ األوؿ بجػػذر كػػاهف وقػػدري 
ػذا يوضػح عػدـ تهػايز ىشػاط ىصػفى الػدهاغ األيهػف واأليسػر عػف أىهػاط هعالجػة الهعموهػػات،  ٌو

اج.  لدى طالب كمية التربية بسٌو
اج بػإختالؼ  لدى طالب أىهاط هعالجة الهعموهاتتختمؼ : ال الفرض الثالث  كمية التربيػة بسػٌو

ىشاط ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر، وإلختبار صحة ٌذا الفرض تـ تقسػيـ عيىػة الدراسػة عمػى 
إلػى ثػالث هجهوعػات عمػى حسػب السػيطرة   Brain1.4.8حسب ىتػائج الطػالب عمػى برىػاهج 
( ويسػػػودٌا سػػػيطرة ىصػػػؼ الػػػدهاغ األيسػػػر والهجهوعػػػة 257الهخيػػػة الهجهوعػػػة االولػػػي )ف= 
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( 1:( والسػػيطرة لىصػػؼ الػػدهاغ األيهػػف فػػى حػػيف أف الهجهوعػػة الثالثػػة )ف=57الثاىيػػة )ف=
تخداـ الهتوسػطات الحسػابية، جػاءت الىتػائج عمػى الىحػو السيطرة هتكاهمػة بػيف الىصػفيف وبإسػ

 التالى :
 ( يبيف الهتوسطات الحسابية ألىهاط هعالجة الهعموهات4جدوؿ رقـ )

 
 

 األىهاط

 الهتوسطات الحسابية
السيطرة لىصؼ 
 الدهاغ األيهف

السيطرة الهتكاهمة بيف 
 الىصفيف األيهف واأليسر

السيطرة لىصؼ الدهاغ 
 األيسر

N=46 N= 90 N= 146 
 61.558 67.667 43.271 البصرى
 38.441 32.365 56.728 السهعى

 

 يتضح هف الجدوؿ السابؽ أف:
اج الذى يستخدهوف أ ف ىهط الهعالجة البصرى ٌو الههيز لطالب كمية التربية بسٌو

  األيسر الىصؼىصفى الدهاغ األيهف واأليسر بصورة هتوازىة. يميً لمطالب ذوي سيطرة 
  الهعالجة السهعى ٌو الههيز لمطالب ذوي السيطرة الهخية لىصؼ الدهاغ األيهف. ف ىهطأ

ولدراسة الفروؽ بيف الهتوسطات  تـ إستخداـ أسموب تحميؿ التبايف األحادى لكؿ هف 
 الىهط البصرى والىهط السهعى عمى حدة.  وبيىت الىتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 

 لتبايف األحادى لمىهط البصرى( ىتائج تحميؿ ا5جدوؿ رقـ )

هجهوع  الىهط البصرى
 الهربعات

درجات 
 الحرية

 الداللة قيهة ؼ الهتوسطات

  9220.32 2 18440.65 بيف الهجهوعات
34.51 

 
 267.22 279 74554.17 داخؿ الهجهوعات 0.001

  281 92994.81 الهجهوع
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حادى لمىهط البصرى إلى وجود فروؽ ذات هف الجدوؿ السابؽ لىتائج تحميؿ التبايف األ ٍتضح
داللة إحصائية بيف الطالب الذيف يستخدهوف الىهط البصرى هٍها كاف أسموب السيطرة 

( يتضح أف الطالب ذوى 4الهخية . وبالرجوع إلى الهتوسطات الحسابية بالجدوؿ رقـ )
ب ذوى سيطرة ىصؼ السيطرة الهخية الهتكاهمة ٌـ  الذيف يتهيزوا بالىهط البصرى يميً الطال

الدهاغ األيسر. عمهًا بأف الفروؽ بيف ىهط السيطرة الهخية الهتكاهمة وسيطرة ىصؼ الدهاغ 
    t(235)= -0.639, p=0.524األيسر غير دالة إحصائيًا 

 ( ىتائج تحميؿ التبايف األحادى لمىهط السهعى6جدوؿ رقـ )
هجهوع  الىهط السهعى

 الهربعات
درجات 
 الحرية

 الداللة قيهة ؼ الهتوسطات

  9198.93 2 18397.86 بيف الهجهوعات
34.43 

 
 267.20 279 74557.57 داخؿ الهجهوعات 0.001

  281 92945.43 الهجهوع
      

إلى وجود فروؽ ذات  سهعىيتضح هف الجدوؿ السابؽ لىتائج تحميؿ التبايف األحادى لمىهط ال 
ىهط السهعى هٍها كاف أسموب السيطرة داللة إحصائية بيف الطالب الذيف يستخدهوف ال

( يتضح أف الطالب ذوى سيطرة 4الهخية . وبالرجوع إلى الهتوسطات الحسابية بالجدوؿ رقـ )
ىصؼ الدهاغ األيهف ٌـ الذيف يستخدهوف الىهط السهعى أكثر هف ىهطى السيطرة الهخية 

 اآلخريف.
األداء األكاديهى لطالب كمية ختالؼ إال تختمؼ أىهاط هعالجة الهعموهات ب: الفرض الرابع

اج.  والختبار صحة ٌذا الفرض تـ تقسيـ عيىة الدراسة عمى حسب ىتائج الطالب التربية بسٌو
عمى اإلختبارات األكاديهىة  وقسهوا الي ثالثة هجهوعات،الطالب الحاصميف عمى تقدير عاـ 

ب الحاصميف عمى ( والطال321( والطالب الحاصميف عمى تقدير جيدجدًا )ف= 26ههتاز )ف= 
(، وجاءت 7( وتـ إستبعاد الطالب الحاصميف عمى تقدير هقبوؿ )ف=62تقدير جيد )ف= 

 الىتائج عمى الىحو التالى :
 



 م4102أكتوبر( 38) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد

 

 

- 12 - 

 ( يبيف سيطرة ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر الههيزة لمطالب 7جدوؿ رقـ )

 
 األساليب

 الهتوسطات الحسابية
 جيػػػػػػد
 62ف=

 جيد جػػداً 
 321ف=

 ههتاز
 26=ف

 62.220 57.892 61.169 الىهط البصرى
 37.793 42.111 38.842 الىهط السهعى

 يتضح هف الجدوؿ السابؽ أف:
 .أف الىهط البصرى ٌو الههيز لمطالب الحاصميف عمى تقديرات: جيد، جيدجدَا، ههتاز 

ولبياف الفروؽ فى الهتوسطات بيف الىهط البصرى لمطالب ذوى هستويات التقدير لألداء 
ألكاديهى الهتبايىة، فقد تـ إستخداـ  تحميؿ التبايف األحادى لمىهط البصرى. وأسفرت الىتائج  ا

( إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الطالب الحاصميف 8الهوضحة بالجدوؿ رقـ )
 ههتاز( عمى الىهط البصرى.  -جيدجداً  -عمى تقديرات ) جيد
 ألحادى لمىهط البصرى لذوى التقديرات الدراسية الهتبايىة( ىتائج تحميؿ التبايف ا8جدوؿ رقـ )

هجهوع  الىهط البصرى
 الهربعات

درجات 
 الحرية

 الداللة قيهة ؼ الهتوسطات

  240.60 2 481.20 بيف الهجهوعات
0.73 

 
 329.41 273 89929.71 داخؿ الهجهوعات 0.48

  275 90410.91 الهجهوع
      

سطات فى ىهط الهعالجة السهعى بإستخداـ تحميؿ التبايف وتـ حساب الفروؽ بيف الهتو 
األحادى و أسفرت الىتائج أيضا أف الطالب ذوى التقديرات الدراسية الهختمفة ال يختمفوف 

 (.9بإختالؼ التقدير فى ىهط الهعالجة السهعى، كها بيىتً الىتائج الهدرجة بالجدوؿ رقـ )
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 ى لمىهط السهعى لذوى التقديرات الدراسية الهتبايىة( ىتائج تحميؿ التبايف األحاد9جدوؿ رقـ )

هجهوع  الىهط السهعى
 الهربعات

درجات 
 الحرية

 الداللة قيهة ؼ الهتوسطات

  239.46 2 478.92 بيف الهجهوعات
0.73 

 
 329.25 273 89884.82 داخؿ الهجهوعات 0.48

  275 90363.73 الهجهوع

األكاديهى لمطالب هف خالؿ أىهاط هعالجة  يهكف الىتبؤ باألداءال : الفرض الخاهس
الهعموهات أو ىشاط ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر الههيزي لٍـ. والختبار صحة ٌذا الفرض تـ 

وأسفرت الىتائج عمى ها ٌو  Multiple Regressionإستخداـ تحميؿ االىحدار الهتعدد 
 ( .:هوضح بالجدوؿ رقـ )

 أىهاط هعالجة الهعموهات عمى األداء األكاديهى ( تحميؿ التبايف الىحدار:جدوؿ رقـ )

 ؼ وداللتٍا  هتوسط الهربعات درجات الحرية هجهوع الهربعات هصدر التبايف
  15.199 2 30.398 االىحدار 

 33.919 279 9463.302 البواقي  0.448
  281 9493.700 الكمي 

 

جة الهعموهات أو ىشاط وجود تأثير داؿ إحصائيًا ألىهاط هعالعدـ يتضح هها سبؽ  
وبالتالي ال يهكف التىبؤ باألداء . ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر عمى األداء األكاديهى لمطالب

اج هف خالؿ كؿ هف أىهاط هعالجة الهعموهات وىشاط  األكاديهى لطالب كمية التربية بسٌو
 الىصفيف الكروييف لمهخ البشرى.

لدهاغ األيسر واأليهف هف خالؿ أىهاط هعالجة يهكف التىبؤ بىشاط ىصؼ ا : الفرض السادس
اج . والختبار صحة ٌذا الفرض تـ إستخداـ  الهعموهات الههيزي لطالب كمية التربية بسٌو

بطريقة التحميؿ الهتتابع أو الهتدرج  Multiple Regressionتحميؿ االىحدار الهتعدد 
Stepwise . 
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 الجة الهعموهات عمى ىشاط ىصفى الدهاغ.( تحميؿ التبايف الىحدار أىهاط هع21جدوؿ رقـ )

 ؼ وداللتٍا هتوسط الهربعات درجات الحرية هجهوع الهربعات هصدر التبايف

  704.446 1 704.446 االىحدار
 86.018 280 24085.078 البواقي  ٭8.190

  281 24789.524 الكمي 
 ( ألىه51.1يتضح هها سبؽ وجود تأثير داؿ إحصائيًا عىد هستوي  ) اط هعالجة

الهعموهات عمى ىشاط ىصؼ الدهاغ األيسر واأليهف  ولهعرفة أٌـ األساليب التى لٍا 
 تأثير وهىٍا يهكف التىبؤ بىشاط ىصؼ الدهاغ األيسر، وجاءت الىتائج كها يمي :

 .عمى ىشاط ىصفى الدهاغ أىهاط هعالجة الهعموهات( تحميؿ التبايف الىحدار 22جدوؿ رقـ )

هصدر 
 االىحدار

 ت وداللتٍا هعاهؿ بيتا  الخطا الهعياري  اهؿ االىحدار هع

 **44.66  1.322 59.053 الثابت
 **2.86- 0.169- 0.030 0.087- الىهط السهعى

 عمى ىشاط ىصفى الدهاغ األيهف.أىهاط هعالجة الهعموهات ( تحميؿ التبايف الىحدار 23جدوؿ رقـ )

هصدر 
 االىحدار

 ت وداللتٍا هعاهؿ بيتا  ري الخطا الهعيا هعاهؿ االىحدار 

 **30.97  1.322 40.947 الثابت
 **2.86+ 0.169+ 0.030 0.087+ الىهط السهعى

  وىهط الهعالجة  يتضح هها سبؽ وجود داللة إحصائية لكؿ هف ثابت االىحدار
فى حيف أف ىهط الهعالجة البصرى غير داؿ إحصائيًا وتكوف هعادلة االىحدار  السهعى

 تالى :عمى الىحو ال
 = الىهط السهعى×  0.087 -  59.053ىشاط ىصؼ الدهاغ األيسر 
 الىهط السهعى× .0870+ 40.947=  ىشاط ىصؼ الدهاغ األيهف 
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 ةناقشة وتفسري النتائج

لقد تىاولت الدراسة الحالية دراسة العالقة بيف أىهاط هعالجة الهعموهات الهفضمً لدى 
غ األيهف واأليسر واألداء األكاديهى الههيز لٍـ. الطالب وعالقتٍا بكؿ هف ىشاط ىصفى الدها

وأوضحت الىتائج إلي وجود عالقات هتبايىة الىوع والداللة بيف كؿ هف ىهطى هعالجة 
بصرى( وىشاط ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر. وتتفؽ تمؾ الىتيجة هع  -الهعموهات )سهعى

روييف بهعالجة الهعموهات التى الدراسات الىيورلوجية التى وضحت إرتباط كؿ هف الىصفيف الك
ُتستقبؿ داخؿ أىظهة الذاكرة الهختمفة. حيث بيىت العديد هف الدراسات عمى أىً عىد إستقباؿ 
الهعموهات البصرية فإف بعض الهىاطؽ الهخية وبخاصة التى توجد بكؿ هف الفص الصدغى 

بٍا إثارة ُتحدث تدفقا تحدث  [3أىظر شكؿ رقـ ]األيهف واأليسر والفص الخمفى األيهف واأليسر 
 & Diaz)عصبيًا هتزايدًا إلستقباؿ الهعموهات البصرية والتى تختمؼ عمى حسب  ىوعيتٍا 

McCarthy, 2007; Dionne, Meehan, Legon, & Staines, 2010; 
Downing, Jiang, Shuman, & Kanwisher, 2001; Gilbert & 

Humphreys, 2008) فهثاًل عىد إستقباؿ الكمهات فإف اإلثارة والتدفؽ العصبى  لمخاليا .
 ,Aine & Harter)العصبية بالهخ البشرى تكوف أكثر  فى ىصؼ الدهاغ األيسر عف األيهف 

1984a; Aine & Harter, 1984b) فى حيف أف عرض الصور الشخصية لألفراد ،
 Adolphs et)تحدث إثارة وتدفؽ عصبى  لمخاليا بىصؼ الدهاغ األيهف أكثر هف األيسر 

al., 1999; Allison, McCarthy, Nobre, Puce, & Belger, 1994; Aviezer 
et al., 2009; Baudouin & Humphreys, 2006) وبالهثؿ فإف هعالجة .

الهعموهات بالىهط السهعى تؤدى إلي إثارة الخاليا العصبية بكؿ هف الفص الجدارى واألهاهى 
(Aine et al., 2010; Alexandrov et al., 2007; Altmann, Doehrmann, 

& Kaiser, 2007; Belin, Fecteau, & Bedard, 2004) ذا ها يؤكد العالقة . ٌو
بصرى( وىشاط ىصفى الدهاغ األيهف  -طية ها بيف أىهاط هعالجة الهعموهات ) سهعىاإلرتبا

واأليسر لوجود اإلرتباط الىيورلوجى بيف الخاليا العصبية وأىهاط هعالجة الهعموهات الهستقبمة 
والتى يفضؿ الهتعمـ إستخداهٍا. باإلضافة الي أف تمؾ الىتائج والدراسات توضح عدـ التهايز 

أىهاط هعالجة الهعموهات و ىشاط ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر كها أوضحتً  الواضح بيف
ىتائج التحميؿ العاهمى اإلستكشافى لمفرض الثاىي. كها تؤكد تمؾ الدراسة قدرة أىهاط هعالجة 
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الهعموهات وبخاصة الىهط السهعى بالتىبؤ بىشاط ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر لدى طالب 
اج ك  ها أوضحتً ىتائج الفرض السادس.كمية التربية بسٌو

كها بيىت الىتائج أف ىهط الهعالجة البصرى ٌو الههيز لمطالب الذيف يتسهوف 
بالسيطرة الهتكاهمة أو سيطرة ىصؼ الدهاغ األيسر، بيىها الىهط السهعى لهعالجة الهعموهات 

ؿ هعظـ ٌو الههيز لمطالب ذوي سيطرة ىصؼ الدهاغ األيهف. وتشير تمؾ الىتيجة إلي تفضي
طالب عيىة الدراسة لهعالجة الهعموهات بصريًا، بيىها األقمية فضموا هعالجة الهعموهات 
سهعيًا.  ولعؿ ذلؾ يرجع إلي سببيف، األوؿ يرجع إلي عيىة الدراسة حيث إشتهمت عمى طالب 
ذوى تخصصات أدبية أو يغمب عمى هقرارتٍـ الطابع الىظرى هثؿ طالبات الفرقة الرابعة طفولة 

لتى تستمـز ىوع هف أىواع الهعالجة البصريً بالىسبة لألغمبية إلكتساب الهعموهات الهختمفة وا
و الىهط الهفضؿ لدى غالبيتٍـ لهعالجة الهقرارات الدراسية الهختمفة وبخاصة الهقرارات  ٌو
التربوية. الثاىي يعود إلي طبيعة الهقرارات بالتخصصات الهختمفة والتى تستثير ىصؼ الدهاغ 

يسر حيث إشتهالٍا عمى هفاٌيـ وحقائؽ وقمة الصور والىهاذج التى تشتهؿ عميٍا هها األ
 ,Bruyer & Ducarme)تؤدي لإلستثارة الخاليا العصبية إها بىصؼ الدهاغ األيسر 

هها يحدث ىوع هف (Burton, Noll, & Small, 2001)او بالفص الصدغى  (1990
أىواع السيطرة لىهط الهعالجة البصرى، فى حيف أف الطالب ذوي سيطرة الىصؼ الكروى 

يفضموف الىهط السهعى لحدوث اإلثارة فقط بالفص الجدارى أو االهاهى األيهف ال يزالوف 
(Ojima, Matsuba-Kurita, Nakamura, & Hagiwara, 2011) كها بيىت .

ههتاز( يفضموا ىهط  -جيدجيداً -الىتائج أف جهيع الطالب ذوي التقديرات الهختمفة ) جيد
ذا يبيف أف الهعالجة البصرية  الهعالجة البصرى عىد إستقباؿ الهعموهات الهختمفة. ٌو
لمهعموهات ٌي األسٍؿ واألفضؿ لمطالب بهختمؼ التخصصات . ولكف لوحظ أف الطالب 

قدير جيد جدًا يفضموا هعالجة الهعموهات بالىهط البصرى، يميً هعالجة الحاصميف عمى ت
ذا يوضح الهزج الواضح بيف أىهاط هعالجة الهعموهات الهتىوعة  الهعموهات بالىهط السهعى. ٌو
لدى الطالب. فى حيف أف الفروؽ بيف الىهط لبصري والسهعى لهعالجة الهعموهات كبير جدًا 

جيد وتقدير ههتاز. وتعتبر ٌذي الىتيجة هف الىتائج التى لـ ُيشر لمطالب الحاصميف عمى تقدير 
 إليٍا سابقًا فى كؿ هف البيئة العربية واألجىبية عمى حد عمـ الباحثيف.

كها بيىت الىتائج إلي أىً ال يهكف التىبؤ باألداء األكاديهى لمطالب هف خالؿ أىهاط 
يسر الههيز لٍـ. وتتفؽ تمؾ الىتيجة هع هعالجة الهعموهات أو ىشاط ىصفى الدهاغ األيهف واأل
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( والتى إٌتهت بدراسة 3125الىتيجة التى توصمت إليٍا دراسة )طارؽ هحهد، إسراء شهس، 
أساليب التفكير وعالقتٍا بىشاط ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر والتحصيؿ الدراسى ، والتى 

لكروييف، حيث أف التحصيؿ بيىت أىً ال يهكف التىبؤ بالتحصيؿ الدراسى هف ىشاط الىصفيف ا
يعتهد عمى كـ الهعموهات التى يكتسبٍا الهتعمـ، فى حيف أف ىشاط الىصفيف الكروييف لمهخ 
البشرى يعتهد عمى تدفؽ الخاليا العصبية، عمى حسب كهية الهعموهات الهستقبمة. كها تتفؽ 

ت أىً ال ( والتى بيى3تمؾ الىتيجة هع دراسة ) طارؽ هحهد، إسراء شهس، أرسمت لمىشر
يهكف التىبؤ بالتحصيؿ الدراسى هف خالؿ تفاعؿ أساليب التعمـ وأىهاط هعالجة الهعموهات. 
حيث أف األداء األكاديهى لمطالب يعتهد عمى كهية الهعارؼ والهعموهات الهكتسبة والتى يتـ 
تخزيىٍا بالذاكرة فى حيف أىهاط هعالجة الهعموهات ٌي وسيمة هف وسائؿ إدخاؿ الهعموهات 
التى يرغب الطالب بإدخالٍا دوف التدخؿ بالكـ أو الهحتوي، وعمى حسب الكـ يتـ التأثير عمى 

 الخاليا العصبية بالهخ البشرى.

 اخلامتة والمراسات املستكبلية.

لقد بيىت الدراسة الحالية إرتباط أىهاط هعالجة الهعموهات وىشاط ىصفى الدهاغ 
اج حيث تشبع كؿ هىٍها عمى عاهؿ واحد. كها بيىت  األيهف واأليسر لطالب كمية التربية بسٌو

الىتائج عمى أىً يهكف التىبؤ بىشاط ىصفى الدهاغ األيهف واأليسر هف خالؿ أىهاط هعالجة 
الهعموهات الهفضؿ لٍـ. ولكف ال يهكف التىبؤ باألداء األكاديهى لمطالب. وبالرغـ هف أف تمؾ 

بيئة العربية إال أىً ال يزاؿ ٌىاؾ العديد هف الىتائج تعد إضافة ألدبيات البحث وبخاصة بال
 الىقاط البحثية والتى ال زالت هحط تساؤؿ هف قبؿ العديد هف الباحثيف والتى تتىاوؿ هايمي:

أساليب التعمـ الههيزة لمطالب الهتعمهيف وعالقتٍا بىشاط ىصفى الدهاغ األيهف  .2
 (.واأليسر واألداء األكاديهى )تحت اإلعداد هف قبؿ الباحثيف

أساليب التعمـ الههيزة لمطالب فى كؿ هف البيئة الهصرية، السعودية، األلهاىية.  .3
 دراسة عبر ثقافية.

أساليب التعمـ والتفكير الههيزة لمطالب وعالقتٍها بأىهاط هعالجة الهعموهات الهفضمة  .4
 لديٍـ.

 

 املراجع

 أواًل املراجع باللغة العربية
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(. أىهاط التحهيؿ اإلدراكي وعالقتٍا بىشاط الخاليا هحهد، طارؽ؛ شهس، إسراء )أرسمت لمىشر
الهجمة التربوية، كمية العصبية الهخية وهعالجة الكمهات الهقرؤة لدى عيىة هف العرب الراشديف ، 

 ، جاهعة اإلسكىدرية.التربية
هحهد، طارؽ )أرسمت لمىشر(. أساليب التعمـ وعالقتٍا بأىهاط هعالجة الهعموهات والتحصيؿ 

 اإلهارات.الهجمةالدولية لالبحاث  التربوية، ى، األكاديه
(. أساليب التفكير وعالقتٍا بىشاط الىصفيف الكروييف لمهخ 3125هحهد، طارؽ؛ شهس، إسراء )

اج،  الهجمة التربوية، كمية التربية، البشرى والهستويات التحصيمية لدى طالب كمية التربية بسٌو
اج، العدد   .355-325، 46جاهعة سٌو
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