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 المخية أنماط السيطرة دراسة حول الفروق يف: النصفين الكرويين للمخ

 بين الطالب الموهوبين وغير الموهوبين

 )2(بن سعود الرشيدالرمحن  وعبد، )1(فهد بن سليامن احلريب

 ، وجامعة امللك سعوداهليئة امللكية للجبيل وينبع

 )هـ11/02/1442 يف  وقبل للنرشهـ؛15/07/1441قدم للنرش يف (

تـشكلت عينـة الدراسـة . املخية بني الطالب املوهوبني وغري املوهـوبنيأنامط السيطرة تسعى الدراسة احلالية إىل حماولة الكشف عن الفروق يف : املستخلص

 سـنوات، 10 و9راوحت أعامرهم بـني  طالًبا، ت60وفق الطريقة العمدية من الطالب السعوديني املوهوبني يف املرحلة االبتدائية بمدينة الرياض والتي بلغ حجمها 

 فـأكثر يف 130 فأكثر يف اختبـار القـدرات العقليـة وكـذلك متوسـط قـدره 130 وهم ممن حصلوا عىل معامل ذكاء 0.51 وانحراف معياري 9.49بمتوسط حسايب 

ل العـام للتحـصيل خـالل العـامني املاضـيني للدراسـة، فأكثر من املعـد% 90، باإلضافة إىل حصوهلم عىل نسبة )ب(اختبار التفكري االبتكاري األشكال الصورة 

كـام تـم يف . وكذلك تم ترشيحهم من قبل معلميهم عىل أهنم طالب موهوبون وفقا ملا يتميزون به من سامت وخصائص تأرش عىل احتاملية وجـود موهبـة لـدهيم

عمر والصف الدرايس، وخمتلفتان من حيث انطباق كامل معايري املوهبـة علـيهم؛ حيـث املقابل اختيار عينة مناظرة هلا من غري املوهوبني، والعينتان متكافئتان يف ال

للكـشف عـن ) ت ( اختبـارطبق عىل العينتني مقياس تورانس ألنامط التعلم والتفكري لدى األطفال بعد مالءمته لعينة الدراسـة، وبـإجراء.  طالًبا68بلغ حجمها 

املوهـوبني، وغـري املوهـوبني يف الـنمط  بني متوسطي أداء االختبار، كشفت نتيجة الدراسة عن فروق دالة إحصائًياالفروق يف نتائج متوسطات أدائهم عىل نتيجة 

إال أن النتيجة املتعلقـة . يف حني مل تكشف نتائج الدراسة عن فروق دالة إحصائًيا بني العينتني فيام يتعلق بالنمط األيمن. ، وذلك لصالح عينة غري املوهوبنياأليسر

  .النمط املتكامل أبانت عن فروق دالة إحصائًيا بني العينتني لصالح عينة الطالب املوهوبنيب

 .، النمط املتكامل، الطالب املوهوبنياأليسر النصفان الكرويان للمخ، السيطرة املخية، النمط األيمني، النمط :الكلامت املفتاحية
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Abstract: The current study aimed to investigate the differences between gifted and non-gifted students in the pattern of the Brain 
Dominica. A hundred and twenty-eight students participated in this study, all were withdrawn from the population of the primary schools in 
Riyadh the Kingdom of Saudi Arabia. Their age ranged between 9 to 10 years old with an average age of 9.49 and a standard deviation of 
0.51. Sixty gifted student have achieved the criteria of the study: IQs 130 and above in the mental abilities test, as well as an average of 130 
and more in the creativity thinking test Figure B, In addition to receiving 90% or more of Grade Point Average during the last two years of 
their study. The participants have also been nominated by their teachers as gifted students according to their characteristics that indicate their 
potential for talent. In contrast, a corresponding sample of 68 non-gifted students were chosen to be equal in age and grade. Torrance's style 
of learning and thinking test has been applied to the two sample after it has been standardized on them. An independent sample t-test was 
then used to investigate the differences between the means of the result. The results of the study revealed significant differences between the 
average performance of gifted and non-gifted students in the left pattern, where the non-gifted sample had a higher use rate of the left 
hemisphere. While the results of the study did not reveal significant differences between the two samples in relation to the right pattern. 
However, the result of the integrated pattern revealed significant differences between the two samples in favor of the gifted student sample.  

Key words: Cerebral Hemispheric, Brain Dominance, Left Hemisphere Dominance, Right Hemisphere Dominance, Integrated 
Hemisphere Dominance, and Gifted Students. 
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 :املقدمة .1

يعد املخ أهم أجزاء اجلهاز العصبي املركـزي فهـو 

 مركـز القيـادة وهـو بمثابـةانفعاالتنـا  وأفكارنـا مصدر

إن  كالتنا،ألهـدافنا وحلـل مـشوالسيطرة الذي خيطـط 

 املخ والوظائف املشكلة له هي يف مزيًدا من املعرفة حول

سـعى البـاحثون  ، لـذا.ذواتنـامعرفة الكثري عـن الواقع 

ات من هـذا ي منذ الستينه بدراسة املخ ووظائفواملهتمون

،  أغـواره وكـشف آفاقـهلسرب القرن وحتى وقتنا الراهن

الدراسـات نتـائج  ظهر نتيجـة لـذلك العديـد مـن وقد

 التي قدمت للمعرفة اإلنـسانية والبحوث يف هذا املجال

 الكثــري مــن احلقــائق عــن إمكاناتنــا وقــدراتنا العقليــة،

 يف ويالحظ أن هذه البحوث والدراسات قد بدأت أوًال 

 & Kimura, 1967; Wada, Clarke) :يجـال الطبـامل

Hamm, 1975; Harrington, 1989; Bryden, 2012) 

ــم انتقلــت بعــد ذلــك إىل ــات ث ــة  جمــال الدراس املعرفي

 & Al-rasheed, Franklin, Drivonikou):العــصبية

Davies 2014; Margret & Lavanya 2017; Voss, 
Thomas, Cisneros-Franco, & Villers-Sidani, 

الـسيطرة  أنـامط ة دراسفيها االهتامم تناولحيث  (2017

 . ا الرتباطها بوظائف النصفني الكرويني للمخنظرً املخية 

 املجـالبعد ذلـك لتـشمل الدراسات والبحوث امتدت 

ــوي  ,Hailat, Hailat & Jawarner, 2016) الرتب

Merrouche, 2017; Wei & Sulaimani, 2018  Oflaz, 

وظـائف  الفهم حيال  منإىل مزيدومجيعها سعت  (2011

وارتبــاطهام بعمليــة الــتعلم  النــصفني الكــرويني للمــخ

تلـك توظيـف باحثني مـن والتعليم مما يمكن العلامء وال

 لتطوير العملية الرتبوية وتقديم اخلربات املناسـبة املعرفة

  .للتالميذ باملراحل التعليمية املختلفة

قرشة املخ تنقسم وتشري الدراسات العصبية إىل أن 

ــرويني ــصفني ك ــCerebral Hemispheres إىل ن  ام وأهن

متصالن بواسطة كتلة من األلياف متثل األخدود العميق 

ــا  الــذي يفــصل بــني نــصفي املــخ دون أن يكــون مانًع

ــايس  ــسم اجل ــسمى باجل ــنهام ي ــصال بي  Corpusلالت

Callosumـي، يتوىل كل نـصف الـسيطرة باجتـاه عكـس 

فالنصف األيمن من املخ يقوم بإدارة وحتريـك األجـزاء 

 فيتـوىل إدارة ـررى من اجلسم أمـا النـصف األيـسـاليس

ــسم ــن اجل ــى م ــزاء اليمن ــك األج  ,Woolsey) وحتري

Hanaway, & Gado, 2017; Orrison, Lewine, 

Sanders, & Hartshorne, 2017) .أن كـــال ومـــع 

النصفني الكرويني للمخ يتوىل إدارة األجزاء املقابلة هلـام 

 ,Gazzanige) ن العديـد مـن الدراسـاتفـإمن اجلسم 

2002; Ghacibeh & Heilman, 2013; Wang 

Buckner & Liu 2014) ام غـري متامثلـني مـن  أهنـأثبتت

 التي يقومان هبام، فقد كانت مـن بـدايات حيث الوظيفة

 اإلشارة لذلك مجلة البحوث واملالحظات التي قـام هبـا

حيـث أشـار  Aphasiaمرىض احلبسة عىل  Brocaبروكا 

النصف الفص األمامي من أن تلف منطقة صغرية يف إىل 

يف و. ماأليرس من املخ يؤدي إىل فقدان القدرة عىل الكـال

هذا السياق تضيف املراجعـة التـي قـام هبـا هرينـستون 
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 ,Hirnstein, Hugdahl, Hausmannوهقدهل وهوسمن 

العديد من الدراسات ب  أن احلقبة املاضية حظيت)2019(

ــي تركــز جمملهــا عــىل وظــائف النــصفني  العــصبية الت

 Roger الكرويني للمخ، والتي حـصل روجـر سـبريي

Sperry نتيجـة  1981عـام نوبـل ائزة من خالهلا عىل جـ

وذلـك عـن ) Split-Brain انقـسام املـخ(بحثه الشهري ل

 حيـث أجـرى عمليـات ، يف جراحة شـق املـخدراساته

 اجلسم اجلاسئ الذي ةجراحية ملرىض الرصع هبدف جتزئ

يربط بني نصفي املخ، وقد جاءت النتائج مثرية لالهـتامم 

يقتني حيث وجد أن نصفي املخ يعاجلان املعلومات بطـر

  .خمتلفتني

 نتائج العديد من الدراسات كشفتيف هذا الصدد 

 & Solso, 2004; Lindell 2006)العــصبيةاملعرفيـة 

2011; Castro, Sumich, Premkumar & Jones, 
2014; Aberg, Doell & Schwartz, 2016 & 2017; 

Lemee, Bernard, Minassian & Menei, 2018) عـن 

يف عـدد مـن للمـخ الكرويني وجود فروق بني النصفني 

 كـشفت نتائجهـا أن حيـث، واملعرفيةالوظائف العقلية 

 وحتلــييل غــوي يعــرف بأنــه لاأليــسرالنــصف الكــروي 

،  بالتفكري الـسببيهو مرتبط بوظائف ختتص و.ومنطقي

والتــصنيف عمليــات التجريــد والتحليــل وإجــراء 

وهـو  ،والعمليات احلسابية واملنطقية والتتابعية واللفظية

ــييل حلــل املــشكالت واالهــتامم ذلك كــ املــدخل التحل

ومجيـع هـذه الوظـائف تـؤرش إىل أن هـذا  .باملوضوعية

مرتبط باملهارات األساسية مثل القـراءة النصف من املخ 

يف حـني خيـتص النـصف . والكتابة والعمليات احلسابية

ــذكر  ــديس وإدراك وت ــالتفكري احل ــن ب ــروي األيم الك

 وأنامط التفكري التي تقود االستجابات احلسية واملصورة

إىل اإلبداع، حيت ترتكز فيه الوظائف املرتبطة باحلـدس 

ــال ــتخدام اخلي ــداع واس ص تكــام خيــ. واالنفعــال واإلب

النــصف الكــروي األيمــن بالوظــائف الفنيــة واملكانيــة 

املـدخل التكـاميل حلـل كـام أنـه  ،والتخيلية والوجدانية

 بـالفن مثـل املشكالت واالبتكـار، واملهـارات املرتبطـة

 بـشكل عـام يـرتبط ، وهـوالرسم والتمثيل واملوسـيقى

 املكانيــة، كــام أن معظــم البــرصية،بمعاجلــة املعلومــات 

التآزر البرصي احلركـي تتمركـز النشاطات التي تتطلب 

  .يف هذا النصف

ــارة إىل أن  ــدر اإلش ــروق الوجت ــني الف ــة ب وظيفي

مالن  أهنام يعتعني بالرضورةالنصفني الكرويني للمخ ال 

 Boles, 1996; Ries, Dronkkers) دائًام بشكل منفصل

& Knight, 2016; Cervantes, Jorge & Jose, 2017) 

 أن لكل من النصفني الكرويني للمخ نمًطـا متميـًزا فمع

ن الفرق بني النمطـني فإعن اآلخر يف معاجلة املعلومات 

ويف . حدسـية - هو فرق يف نوع العملية العقلية منطقيـة

غري لفظي، وهو ليس فرًقا مطلًقـا  - ملحتوى لفظينوع ا

 Corpusولكنــه نــسبي نظــًرا لوجــود اجلــسم اجلــايس 

Callosum ،الذي يربط بني النـصفني الكـرويني للمـخ 
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 اآلخـر،والذي يسمح بانتقال املعلومات من أحدمها إىل 

 Nebes  نيبـزأوضـحهمـا و ذلك قد سبقت اإلشارة إىلو

األيمن يمكـن أن يقـوم من أن النصف الكروي  (1974)

 يف التعبـري اللفظـي إذا األيـسربنشاط النصف الكـروي 

سمح له الوقت الكايف وكانت املعلومات بسيطة ومألوفة 

  .لديه

 هناك وظائف يقـوم هبـا إنوعىل هذا يمكن القول 

أحد النصفني بصورة أفضل من النصف اآلخـر، حيـث 

أكثـر تكون املراكز العصبية املوجـودة يف أحـد النـصفني 

 من املراكـز العـصبية ببعض األنشطة والوظائف ارتباًطا

بعـض األفـراد أن  لذا نجـد ،املوجودة يف النصف اآلخر

 ذوو الـنمط األفـراد( األيـسريسيطر عىل أدائهم النصف 

ــون ) األيــسر ــؤالء يمثل ــةوه  ;Zhang, 2011) الغالبي

Lentz, 2018)  ــسيطر عــىل أدائهــم ــبعض اآلخــر ي وال

 وأحياًنـا ،)فراد ذوو الـنمط األيمـناأل(النصف األيمن 

يتعادل النصفان يف سيطرهتام وهـم األفـراد ذوو الـنمط 

 .املتكامل

ــة  ــد بدراس ــتامم املتزاي ــارة إىل أن االه ــدر اإلش جت

وظائف النصفني الكـرويني أثـارت اهـتامم البـاحثني يف 

 حيـث اسـتخدمت املعلومـات الرتبويةجمال الدراسات 

يف التعرف عىل أنامط األفـراد املنبثقة من تلك الدراسات 

 من املصادر اهلامـة يف فهـم واعتربتهيف التعلم والتفكري، 

ومما يعزز ذلك ما أشـار إليـه . العملية التعليمية التعلمية

رئيس جامعة األبحاث الرتبويـة  )(Fariey, 1981فاري 

وظـائف األمريكية من أن األبحاث والدراسـات حـول 

ريات كثـرية يف يـ تغعىل عملت النصفني الكرويني للمخ

املجاالت ذات االرتباط املبارش تفكري الباحثني يف خمتلف 

ويعـد تـورانس مـن أبـرز البـاحثني الـذين اهتمـوا . به

بالتطبيقات اجلديدة لنتائج دراسـات وظـائف النـصفني 

، حيــث أشــار إىل  يف املجــال الرتبــويالكــرويني للمــخ

 : بأهنـا وعرفهاBrain Dominace السيطرة املخيةمفهوم 

ميل الفرد لالعتامد عىل أحد نصفي املخ أكثر من النصف 

 ولقيـاس درجـة امليـل أو .اآلخر يف معاجلـة املعلومـات

 )& Torranceمـراد االعتامديـة النـسبية قـام تـورانس و

Mourad, 1978)  ببناء مقيـاس أنـامط الـتعلم والتفكـري

style of learning and thinking  اعـتامًدا عـىل وذلـك

نتيجـة بحوثـه  ،ة بأنشطة النصفني الكـرويني للمـخقائم

ــة ــائف املتخصــصة للنــصفني الكــروينيالتحليلي   للوظ

 حيث قسام أنامط التعليم والتفكري إىل ثالثة أنـامط للمخ،

 :  هي،مرتبطة بنشاط النصفني الكرويني للمخ

ويــشتمل عــىل وظــائف النــصف : األيــسرالــنمط 

، ء وتـذكرها التعرف عـىل األسـام، وهيالكروي األيرس

 الثبات والنظام واجلدية يف ،االستجابة للتعليامت اللفظية

 ، كبت العواطف والـشعور،التجريب والتعلم والتفكري

 التفكـري املنطقـي ،االعتامد عـىل الكلـامت لفهـم املعـاين

 ،وإنتاج أفكـار منطقيـة التعامـل مـع املثـريات اللفظيـة
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واجلديـة  النظام ،التعامل مع املوضوعات بطريقة منطقية

 االستجابة للمثريات اللفظية ،والتخطيط حلل املشكالت

 ، التعامل مع مشكلة واحـدة يف وقـت واحـد،واملنطقية

 املنطقيــة يف حــل ،اســتخدام أقــل لالســتعارة والتــشبيه

 اسـتخدام ، إعطاء املعلومات بطريقة لفظيـة،املشكالت

 اسـتخدام النقـد والتحليـل يف القـراءة ،اللغة يف التـذكر

 اسـتقبال ، فهم احلقائق الواضـحة واملحـددة،تامعواالس

 الرتكيــز عــىل اخلطــة ،املعلومــات والتفكــري املحــسوس

 . املحددة

ويـشتمل عـىل وظـائف النـصف : النمط األيمـن

 ، التعرف عـىل الوجـوه وتـذكرها وهيالكروي األيمن

 عدم الثبات يف ،االستجابة للتعليامت املصورة واملتحركة

ــتعلم والتف ــب وال ــريالتجري ــة ،ك ــتجابة العاطفي  االس

 التفكـري ،والشعورية، تفسري لغة األجسام بسهولة ويرس

 التعامل مع املثريات املصورة ،املرح وإنتاج أفكار ساخرة

 حـل ، التعامل مع املعلومـات بطريقـة ذاتيـة،واملتحركة

 االســتجابة للمثــريات ،املــشكالت بطريقــة مرحــة

 ، واحـد التعامل مـع عـدة مـشاكل يف وقـت،الوجدانية

 االبتكـار ،استعامل االسـتعارة والتـشبيه بدرجـة كبـرية

 إعطاء معلومات كثرية عـن ،واإلبداع يف حل املشكالت

 فهم ، استخدام اخليال يف التذكر،طريق التمثيل واحلركة

،  املبادأة والتفكري املجرد ،احلقائق اجلديدة وغري املحددة

 .حب التحسن والتغيري

لتــساوي يف اســتخدام ويعنــي ا: الــنمط املتكامــل

 .وظائف النصفني الكرويني األيرس واأليمن مًعا

ويظهر أن أحـد نتـائج الفهـم املتعمـق للوظـائف 

املتخصــصة لنــصفي املــخ هــو االهــتامم بــأنامط الــتعلم 

ــدة كمــؤرش املرتبطــة هبــام والتفكــري ــدو مفي ، والتــي تب

ألســلوب الفــرد يف التعامــل مــع املعرفــة واملعلومــات، 

 واسـتخدامها يف حـل املـشكالت التـي وكيفية تعلمهـا

 & Kershner & Ledger, 1985; AL-sabaty)تواجهه 

Davis, 1989) .ــق ــذا املنطل ــن ه ــد م ــاامت  يف حثون الب

دراسة العاديني ليتناولوا  السيطرة املخيةنامط أل مدراساهت

ممن تربز لـدهيم بعـض املواهـب من املوهوبني وغريهم 

ــة ــدرات اخلاص  ;Kershner & ledger,1985 :والق

Fulbright, 1985; Okabayashi & Torrance, 1984; 
Cody, 1983; Shannon & Rice, 1983; Torrance, 
1982; Tan-Willman, 1981; Aliotti,1981; Katz, 
1986; Torrance & Mourad, 1979; Ghosh, 1979; 

نشري هنا بـيشء مـن اإليـضاح  ،هذه الدراساتمجلة من 

سـعت التي  Aliotti (1981) ا اليويتلدراسة التي قام هبل

 النـصفية الـسيطرةو العالقة بني الـذكاءطبيعة  معرفة إىل

 ، وقد اعتمد عىل الذكاء كمحك للموهبة،لدى املوهوبني

 37 ، ا طالًبــ23(طالًبــا وطالبـة  60وقـد شــملت العينـة 

) 130درجة ذكـاء أعـىل مـن (من املتفوقني عقلًيا ) طالبة

أنامط التعلم والتفكري الـصورة حيث طبق عليهم اختبار 

 وتم احلصول عىل نسب بينية للذكاء من الـسجالت ،ب

وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقـة . املدرسية
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يف دالة موجبة بني املوهوبني يف الـذكاء والـنمط األيمـن 

 األيـسر كانت العالقة سالبة وغري دالـة مـع الـنمط حني

 . واملتكامل

بدراسة العالقة  Torrance (1982)تورانس كام قام 

 واألداء االبتكاري وذلك عـىل عينـة السيطرة املخيةبني 

من طلبة الدراسات العليا بجامعة فريجينيا، وقد تكونت 

عينة الدراسة من سبعة صفوف تراوحت أعـداد الطلبـة 

 طالًبـا وطالبـة يف كـل صـف، طبـق 43إىل  22فيها مـن 

ت لقياس القدرات  اختباًرا منها أربعة اختبارا12عليهم 

االبتكاريــة وثامنيــة لقيــاس ســامت الشخــصية املبتكــرة 

والسلوك االبتكاري بصفة عامة، وقد اسـتخدم اختبـار 

أنامط الـتعلم والتفكـري لتقـسيم األفـراد إىل جمموعـات 

كشفت نتيجـة ). أيرس، أيمن، متكامل(السيادة النصفية 

الدراسة عن وجود عالقة دالـة موجبـة بـني األسـلوب 

بتكاري والنمط األيمن، يف حني كانت العالقة سالبة اال

ودالة مع النمط األيرس، وجاءت عالقة النمط املتكامـل 

كام كشفت النتيجة . باألسلوب االبتكاري غري متجانسة

 والقـدرات األيـسرعن وجود عالقة سالبة بـني الـنمط 

 كانت العالقة موجبـة بـني كـل مـن يف حنياالبتكارية، 

 .واملتكامل والقدرات االبتكاريةالنمطني األيمن 

ويالحظ أن االهتامم املتزايد بدراسة أنـامط الـتعلم 

 والسيام فيام يتعلق باملوهوبني كشف عن تباين ،والتفكري

يف النتائج التي توصلت إليها مما خلـق زيـادة يف اجلـدل 

ــسيطرة ــط ال ــول دور نم ــالف ح ــةواخل ــرتبط  املخي  امل

 الدراسـات إىل أن حيث تشري نتـائج بعـض. باملوهوبني

 وخاصة يف التفكري االبتكـاري يـسيطر لـدهيم نياملوهوب

 ,Mihov, Denzler & Forster املخيمن من ألالنصف ا

2010; Razumnikova & Volf, 2012 يف حني كـشفت 

نتائج دراسات أخرى إىل أن التكامل بـني النـصفني فـيام 

ئة  عىل هذه الفريعرف بالنمط املتكامل هو العامل املسيط

 ,Meneely & Portillo, 2005; Whitman من املوهوبني

Holcomb & Zanes, 2010; Lindell, 2011 هــذا و

التباين يف نتائج الدراسات السابقة يعـزز رضورة املزيـد 

من الدراسات والبحوث املتعمقة لفهم أدق عن وظائف 

النــصفني الكــرويني للمــخ، وخــصائص أنــامط الــتعلم 

من املجتمـع مؤثرة  خاصة لدى فئة والتفكري املرتبطة هبا

 مجيعها إىل فهم أعمـق حيـال ظـروف تسعى املجتمعات

نشأهتا وتطورها سعًيا لتهيئة الظـروف املناسـبة املرتبطـة 

بتنشئتها النفسية والرتبوية لتحقيق االسـتفادة القـصوى 

 . من إمكاناهتا وقدراهتا اخلالقة

 :هدف الدراسة. 2

مــن  Brain Dominance أنــامط الــسيطرة املخيــة

املفــاهيم التــي ال زال يعرتهيــا بعــض القــصور يف جمــال 

الدراسات املعرفية العصبية والرتبوية عىل الرغم مـن أن 

العديد من الدراسات يف هذا املجال قد قدمت مزيد من 

 ,Merrouche) حـول وظائفهـا وخصائـصها اإليـضاح
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، فعىل الرغم من اكتشاف العديد مـن الدراسـات (2017

ة النصف الكروي األيرس يف السلوك اإلنساين عن سيطر

وجـدا  )Sato & Torrance) 1979 فإن تورانس وسـاتو

 عـن اتباينًا يف دراسات الفروق بني الشعوب، فقد كـشف

متيز استخدام اليابانيني عىل األمريكيني يف وظـائف كـل 

، يف حــني متيــز األيـسرمـن النــصف الكـروي األيمــن و

الـنمط (ف النصفني مًعـا استخدام األمريكيون يف وظائ

وذلك يف بحثهام عىل عينة من طالب اجلامعـة ) املتكامل

 Tan-Willeman وملان - كام وجدت تان. يف كال البلدين

سيطرة وظائف النـصفني مًعـا لـدى عينـة مـن  1981)(

هذا  .طالب املرحلة الثانوية من املتفوقني أكاديمًيا بكندا

ة باملوهوبني ولعل هذا التباين امتد ليشمل النتائج املرتبط

ــد  ــاحثني يف حتدي ــني الب ــروق ب ــزى للف ــتالف يع االخ

 . املوهوبني

كام أننا وبالنظر إىل الدراسات التي أجريت يف جمال 

أنامط السيطرة املخية لـدى املوهـوبني، نجـد أهنـا قليلـة 

وحمدودة وقد تكـون نـادرة يف الدراسـات العربيـة، مـع 

العربيـة منهـا  (اإلشارة إىل أن أغلـب تلـك الدراسـات

قد اعتمدت يف الغالب عـىل حمـك واحـد يف ) واألجنبية

حتديــد مفهــوم املوهبــة والتفــوق، يــضاف إىل ذلــك أن 

النصيب األكرب من الدراسات السابقة أجري عىل طالب 

املرحلة الثانوية واجلامعية، ومل حتظ املرحلة االبتدائية إال 

 . بقليل من تلك الدراسات

الدراسة احلالية هـو ظهـور وما يعزز كذلك هدف 

ــشف يف  ــت تتك ــي بات ــاملوهوبني الت ــتامم ب ــوادر االه ب

املجتمعات اخلليجية، حيث يشري مكتب الرتبيـة العـريب 

لدول اخللـيج إىل أن فئـة املوهـوبني قـد أصـبحت حمـط 

اهــتامم مجيــع الــدول األعــضاء عــىل اخــتالف أنظمتهــا 

ذا، لـ. باعتبارها ثروة وطنية وعامًال من عوامل هنـضتها

اعتمد مكتب الرتبيـة العـريب لـدول اخللـيج يف خططـه 

احلالية العديد من النـشاطات والفعاليـات التـي تـدعو 

وتؤكــد رضورة االهــتامم بالطلبــة املوهــوبني يف خمتلــف 

وعىل نفـس الـسياق أصـدرت وزارة الرتبيـة . املجاالت

اإلطـار التنفيـذي لتجديـد  10/12/2018السعودية يف 

 يف اجلامعـات الـسعودية واملتـضمن برامج إعداد املعلم

ومـن هنـا جـاء هـدف . مساًرا خاًصا لتعليم املوهـوبني

الدراسة احلالية ليقدم مزيًدا مـن الفهـم حـول الـسيطرة 

املخية للموهوبني وغريهم من العـاديني، سـعًيا لإلفـادة 

واإلســهام يف إعــداد الــربامج الرتبويــة التــي تلبــي 

  .نمواحتياجاهتم وتسمح هلم بالتقدم وال

  : الدراسةأمهية. 3

لعل نتائج البحث احلايل تضيف مزيًدا من املعرفـة 

يف جمال دراسـات املوهـوبني وبخاصـة أنـامط الـسيطرة 

املخية التي يتميزون هبا، إذ إن الدراسـة احلاليـة تتنـاول 

بعض املتغريات التي قلام بحثت يف البيئة العربية كام أهنـا 

لتي حظيت هبذا الـنمط تناولت رشحية تعد من القالئل ا
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مــن الدراســات، باإلضــافة إىل أهنــا ستــسهم يف تقــديم 

معلومات جديدة قد تساعد العاملني يف املجال الرتبـوي 

من إعداد الربامج وحتديد طرق التدريس املناسـبة هلـذه 

الفئة من الطالب، وقد تكون هـذه الدراسـة جـزًءا مـن 

ني يف جهود يرجى بذهلا يف إعداد برامج خاصة للموهوب

 . املحيطني اخلليجي والعريب

  : الدراسةمصطلحات. 4

هم الذين لدهيم استعدادات أو قدرات : املوهوبون

غري عادية أو أداء متميز عن بقية أقراهنم يف جمال أو أكثـر 

من جماالت النشاط الذهني واإلبداعي، وخاصة يف جمال 

الــذكاء والتفكــري االبتكــاري واالســتعداد األكــاديمي 

ــاص ــة اخل ــدرات اخلاص ــارات والق ــارع، ( وامله آل ش

والتحديد اإلجرائي الذي يعتمده ). هـ1416، وآخرون 

الباحثان يف الدراسة احلالية يشري إىل أهنم الطالب الذين 

 عىل معامل ذكاء اأن حيصلو: تتوافر فيهم املحكات التالية

 فأكثر يف اختبـار القـدرات العقليـة، وكـذلك عـىل 130

فـأكثر يف الدرجـة الكليـة يف اختبـار  130متوسط قدره 

 الـشكيل الـصورة ب املقننـني عـىل - التفكري االبتكاري

كــذلك أن يــتم ترشــيحهم مــن قبــل . البيئــة الــسعودية

املدرسة عىل أهنم طالب متفوقون دراسًيا، وحصلوا عىل 

فأكثر من املعـدل العـام للتحـصيل الـدرايس % 90نسبة 

ىل أن يتم ترشـيحهم خالل العامني املاضيني، باإلضافة إ

من قبل معلميهم عىل أهنـم طـالب موهوبـون وفًقـا ملـا 

يتميزون به من سامت وخـصائص تـؤرش عـىل احتامليـة 

 . وجود موهبة لدهيم

هم الطالب الـذين حيـصلون عـىل : غري املوهوبني

 يف اختبـار القـدرات 114إىل  85معامل ذكاء يرتاوح بني 

ىل متوسـط العقليـة وأيـًضا هـم أنفـسهم احلاصـلون عـ

ــار 114 إىل 85يــرتاوح بــني  ــة يف اختب  يف الدرجــة الكلي

ــاري ــري االبتك ــصورة ب- التفك ــشكيل ال ــتم .  ال ومل ي

ترشيحهم من قبل املدرسة واملعلمني عـىل أهنـم طـالب 

 .موهوبون أو لدهيم ما يشري إىل احتاملية وجود موهبة

املقـصود بـأنامط الـسيطرة : أنامط السيطرة املخيـة

لدراسة احلالية هو اسـتخدام وظـائف نـصفي املخية يف ا

) املتكامل(أو كليهام مًعا ) األيرس أو األيمن(املخ أحدمها 

يف العمليات العقلية والسلوك، وحيدد إجرائًيا من خالل 

جمموع الدرجات التي حيصل عليها الطالب يف كل نمـط 

من األنامط الثالثة املشكلة ملقياس أنامط التعلم والتفكري، 

ــاح )1978(آخــرون دها تــورانس وكــام حــد ــا ملفت  وفًق

 .التصحيح اخلاص باملقياس املستخدم

  :املنهج وإجراءات. 5

  :عينة الدراسة 1.5

 طالًبا، تـم سـحبهم 146تكونت عينة الدراسة من 

من من جمتمع طالب املرحلة االبتدائية يف مدينة الرياض 

ة  املراكز التعليميعىل ني مدرسة حكومية وأهلية موزع36

بلغ عدد عينة الطالب املوهوبني . الستة يف مدينة الرياض
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ــا، و 60 ــوبني، 86طالًب ــري املوه ــالب غ ــن الط ــا م  طالًب

 سنوات، بمتوسط حـسايب 10-9تراوحت أعامرهم بني 

فيام يتعلق بعينة املوهوبني . 0.51 وانحراف معياري 9.49

فقد اعتمد الباحثان يف اختيارهم عىل الطريقـة العمديـة 

اختباري القدرات العقلية والتفكري ل اجتيازهم من خال

، وكــذلك اســتامرتا  الــشكيل الــصورة ب–االبتكــاري 

الرتشيح اخلاصة باملدرسة واملعلمـني لرتشـيح الطـالب 

املوهوبني وذلك وفق املعـايري التـي اعتمـدها الباحثـان 

ويف املقابـل ومـن خـالل . لتحديد الطـالب املوهـوبني

 عينة مماثلة من الطالب غري الطريقة العشوائية تم سحب

 الضوابط التي اعتمدها الباحثان ااملوهوبني ممن مل جيتازو

 .يف حتديد املوهبة

  :أدوات الدراسة 2.5

 مقيـــاس تـــورانس ألنـــامط الـــتعلم : أوالً 1.2.5

 .والتفكري لدى األطفال

 Kolesinski  ومكاريت وكولسنـسكيتورانسقام 

& Mccarty Torrance (1988)يــاس أنــامط  مق ببنــاء

ث وبحـال التعلم والتفكري للراشدين من خالل عدد من

ن ان الكرويـالنـصفالتي يقـوم هبـا ا للوظائف ةتحليليال

واملقيـاس يتكـون مـن عـدد مـن العبـارات يـتم . للمخ

اإلجابة عليها من خـالل التقـدير الـذايت للمفحوصـني 

وذلك عىل صورة اختيار من متعدد، تتنـوع فيـه البـدائل 

. وب النصفني الكرويني يف معاجلة املعلومـاتطبًقا ألسل

تطور هذا املقياس إىل عدد من الصور، ونظـًرا للحاجـة 

الشديدة إىل معرفة أنامط التعلم والتفكري لـدى األطفـال 

ــسونيس ــدز وكالت ــن رينول ــل م ــام ك ــورنس وفقــد ق  ت

Torrance & Kaltsounis Reynolds (1979) بتطـوير 

سـبة لالسـتخدام مـع صيغة جديدة من هذا املقياس منا

يتكون مقيـاس األطفـال مـن صـورتني أ وب . األطفال

وقد اقترصت إجراءات التقنني عىل الـصورة أ فقـط، يف 

حني استخدمت الـصورة ب كـصورة مكافئـة حلـساب 

 جمموعة من العبارات، 36الثبات، وتشمل الصورة أ عىل 

كل جمموعة حتتوي عىل ثالثة بدائل كـل بـديل خمـصص 

ولإلجابـة عـىل . ن أنـامط الـسيطرة الثالثـةلقياس أيٍّ م

املقياس يطلـب مـن املفحوصـني بعـد قـراءة العبـارات 

اختيار البديل الذي يرون أنه يصفهم بدرجـة أكـرب مـن 

غريه، وتعطى درجة للمفحوصني تبًعـا للعبـارات التـي 

اختاروها، بحيث حيصل كل مفحوص عىل ثالث حـزم 

لـسيطرة من الـدرجات، كـل حزمـة متثـل أحـد أنـامط ا

الثالثة يـتم احلـصول عليهـا مـن خـالل مجـع درجـات 

ويتم تـصنيف . املفحوص يف الفقرات اخلاصة بكل نمط

األفراد إىل جمموعات ذات نمط أيرس أو أيمن أو متكامل 

بناء عىل حصوهلم عىل درجة تـساوي أو تفـوق حاصـل 

 . مجع متوسط النمط وانحراف معياري واحد

للمقيــاس يف وتتــضح اخلــصائص الــسيكو مرتيــة 

صـورته األساسـية مـن خـالل مـا اسـتخدمه مـصممو 
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ب عـىل عينـات  واملقياس من تطبيق صـوريت املقيـاس أ

 يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة األطفــالعديــدة مــن 

وذلك حلـساب معمـل الثبـات حيـث كـشف تـورانس 

أن معامالت الثبات املستخرجة تعترب ) 1979(وآخرون 

رنــة املجموعــات يف معــامالت مرتفعــة وكافيــة ملقا

ــة ــة والتقويمي ــات التجريبي ــسليامين . الدراس ــشري ال وي

ــاس قــد ) 1994( إىل أن حــساب معــامالت ثبــات املقي

ــنمط 0.81 إىل 0.47كــشفت عــن قــيم تــرتاوح بــني   لل

ـــــسر ـــــن، و0.78 إىل 0.52، واألي  0.80 إىل 0.50 لأليم

. للمتكامل ومجيعها مؤرشات عالية عىل ثبـات املقيـاس

بصدق املقياس فقد أشار معـدو املقيـاس إىل وفيام يتعلق 

أن نتاج الدراسات يف جمال وظائف النـصفني الكـرويني 

ــاس  ــاء املقي ــرئيس لبن ــصدر ال ــي شــكلت امل للمــخ الت

(Gazzaniga, 1970 & 1975; Kinsbourne & smith, 
1974; Reynolds, Kaltsounis & Torrance, 1979; 

Bogen & Bogen, 1999)قيـاس يتمتـع  تؤرش إىل أن امل

وقد عزز معامل صدق املقياس ما قام به . بصدق منطقي

من خالل دراسة صدق املقيـاس ) 1986(رياض وعبادة 

تلميذ وتلميذة  200عىل البيئة املرصية عىل عينة اشتملت 

من الصف اخلامس وحتى التاسـع مـن خـالل حـساب 

عالقته بكل من سامت الشخصية املبتكرة والقـدرة عـىل 

بتكاري والذكاء، وكذلك بمقيـاس تـورانس التفكري اال

ألنــامط الــتعلم والتفكــري، وقــد كــشفت نتائجهــا عــن 

ويف هـذا . معامالت ارتباط دالـة تعـزز صـدق املقيـاس

من صدق املقياس من ) 1988(السياق فقد حتقق يوسف 

خالل دراسات احلالة حيث تناول دراسة حركـة العـني 

مـا سـبقها مـن اجلانبية وسيادة اليد وقد عززت نتائجها 

  .نتائجه

 : إجراءات مالءمة املقياس لعينة الدراسة

وللتحقق من مناسبة املقياس لعينـة الدراسـة فقـد 

اعتمد الباحثان عىل عدد من اإلجراءات، بدآها بالتحقق 

من مدى وضوح عبارات املقياس أنامط التعلم والتفكري 

لدى األطفال الصورة أ، فقد طبق الباحثـان املقيـاس يف 

رته األساســية عــىل تالميــذ أحــد فــصول الــصف صــو

اخلامس االبتدائي بإحدى مدارس مدينة الرياض هبدف 

الوقوف عـىل مـدى وضـوح عبـارات املقيـاس وقـدرة 

وبناء عىل هذا اإلجراء متـت إعـادة . التالميذ عىل فهمها

صياغة العبارات الغامـضة حتـى يـسهل عـىل التالميـذ 

ق املقياس عىل عينة فهمها دون تغيري معناها، ومن ثم طب

 طالًبا من مدرسة ابتدائيـة أخـرى بمدينـة 58مكونة من 

 27و طالًبا من الـصف اخلـامس االبتـدائي 31. الرياض

طالًبا من الصف السادس االبتدائي، حيـث طلـب مـن 

أفراد العينة اإلجابة عىل العبارات الواضحة يف املقيـاس، 

ة العبارات وبناء عىل نتيجة إجابات العينة تم إعادة صياغ

ويف . أو أكثر من أفـراد العينـة% 20غري الواضحة باتفاق 

 عبـارة انطبـق 11ضوء اإلجراء السابق تم إعادة صياغة 

 عبارات يتكـون منهـا 104عليها رشط التغيري من أصل 
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عقب هذا اإلجراء عـرض املقيـاس عـىل . املقياس احلايل

أحد فصول الـصف اخلـامس االبتـدائي ملعرفـة آرائهـم 

مـدى وضـوح عبـارات املقيـاس وإمكانيـة فهـم حول 

معناهــا، وبعــد التأكــد مــن وضــوح العبــارات جلميــع 

التالميــذ أمكــن تطبيــق املقيــاس عــىل تالميــذ املرحلــة 

 . االبتدائية الستخراج اخلصائص السيكو مرتية له

ولتحقـق مــن ثبــات املقيـاس وصــدقه، فقــد قــام 

 تلميًذا 127الباحثان بتطبيق املقياس عىل عينة مكونة من 

من الصفني اخلـامس والـسادس، وحـسبت معـامالت 

 ريتشاردسن لكل نمط من أنـامط - الثبات بطريقة كودر

التعلم والتفكري، حيث بلغت معامالت الثبـات للـنمط 

، وللـنمط املتكامـل 0.68، وللنمط األيمـن 0.60األيرس 

كام قام الباحثان بحساب معامالت ثبات املقياس . 0.78

ة املتكافئة للمقياس، الصورة ب والتي من خالل الصور

تم تعديل عباراهتا بنفس الطريقة التي اتبعـت يف تعـديل 

الصورة أ، وقد حصلت الصورة ب عىل درجة جيدة من 

:  ريتشاردسن عـىل النحـو التـايل- الثبات بطريقة كودر

وقــد طبقــت . 0.85، متكامــل 0.73، أيمــن 0.65أيــرس 

تعلم والتفكري لـدى الصورتان أ، ب من مقياس أنامط ال

 تلميًذا من الصف اخلامس 127األطفال عىل عينة بلغت 

والسادس االبتدائي، وقد بلغت معامالت الثبات للنمط 

، وللـنمط املتكامـل 0.71، وللنمط األيمـن 0.63 األيسر

ويتضح من النتـائج الـسابقة أن مجيـع معـامالت . 0.74

يمـن، األيـرس، األ(الثبات كانت جيدة لألنـامط الثالثـة 

، وهذا يدل عىل أن املقياس يتمتع بدرجة جيدة )املتكامل

وللتحقق من صدق املقيـاس قـام الباحثـان . من الثبات

 طالًبـا مـن الـصفني 146بتطبيقه عىل عينـة مكونـة مـن 

اخلامس والسادس االبتدائي، وحسبا صدق املقياس من 

خالل إجراء املقارنات بني الطالب الذين يتوافر لـدهيم 

) أيـرس، أيمـن، متكامـل (ث من األنامط الـثالكل نمط

وممن ال تتـوافر لـدهيم تلـك األنـامط وذلـك يف الـذكاء 

  .2 و1انظر اجلدول رقم . والتفكري االبتكاري

 

 لدهيم تلك األنامط وذلـك وممن ال تتوافر) األيرس، األيمن، املتكامل(ة ث يوضح الفروق بني الطالب الذين يتوافر لدهيم كل نمط من األنامط الثال:)1(جدول رقم 

 .)146= ن (يف الذكاء لدى عينة الدراسة 

 النمط األيرس

 مستويات الذكاء
 املجموعة

 95أقل من  95- 129  فأكثر130
 نسبة الصف جمموع الصف

 86.3 126 4 62 60 العدد

 3.2 49.2 47.6 نسبة الصف

 44.4 80.5 100 نسبة العمود

 

ال يتوافر لدهيم 

 النمط األيرس
 2.7 42.5 41 النسبة الكلية
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 .)1(جدول رقم / تابع

 النمط األيرس

 مستويات الذكاء
 املجموعة

 95أقل من  95- 129  فأكثر130
 نسبة الصف جمموع الصف

 13.7 20 5 15 - العدد

 25 75  نسبة الصف

 55.6 19.5  نسبة العمود

 

ذوي النمط 

 األيرس
 3.4  10.3  النسبة الكلية

 

 146 9 77 60 جمموع العمود

 

  100  6.2 52.7 41.1 نسبة العمود

 النمط األيمن

 مستويات الذكاء
 املجموعة

 95أقل من  95- 129  فأكثر130
 نسبة الصف جمموع الصف

 87 127 9 67 51 العدد

 7.1 52.8 40.2 نسبة الصف

 100 87 85 نسبة العمود

 

ال يتوافر لدهيم 

 النمط األيمن
 6.2 45.9 34.9 النسبة الكلية

  

 13 19 - 10 9 العدد

  52.6 47.4 نسبة الصف

  13 15 نسبة العمود

 

ذوو النمط 

 األيمن
  6.8 6.2 النسبة الكلية

 

 146 9 77 60 جمموع العمود

 

  100  6.2 52.7 41.1 نسبة العمود

 النمط املتكامل

  مستويات الذكاء

 95أقل من  95- 129  فأكثر 130 املجموعة
 نسبة الصف جمموع الصف

 88.4 129 9 77 43 العدد 

 7 59.7 33.3 نسبة الصف

 100 100 71.7 نسبة العمود

 

ال يتوافر لدهيم 

 النمط املتكامل
 6.2 52.7 29.5 النسبة الكلية 

  

 11.6 17 - - 17 العدد

   100 نسبة الصف 

   28.3 نسبة العمود

 

 النمط وذو

 املتكامل
   11.6 النسبة الكلية

 

 146 9 77 60 جمموع العمود

 

  100  6.2 52.7 41.1 نسبة العمود
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 أن عـدد طــالب ذوي الــنمط 1 اجلــدول رقــم يبـني

مـن إمجـايل % 13.7 طالبًا يشكلون ما نـسبته 20 بلغ األيـسر

 مجيـع ويالحـظ أن  طالًبـا،146عـددهم أفراد العينة البالغ 

 الـنمط، مرتفعي الذكاء ليـسوا ضـمن هـذا أفراد العينة من

هم بـني ئذكـانـسب رتاوح ت األيـسروأن غالبية ذوي النمط 

عدد طالب ذوي النمط وتبني النتيجة كذلك أن  .95- 129

من إمجايل أفـراد % 13 ما نسبته يمثلون طالبًا 19  بلغاأليمن

هـذه ن إمجايل م% 47.4 ما نسبته العينة ويمثل مرتفعو الذكاء

 أن نسبة الطالب املوهوبني ذوي النمط الفئة، وتبني النتيجة

مـع  تواجدهم يف األنـامط األخـرى، من نسبة عىلاأليمن أ

 أن مجيع الطلبة ذوي النمط األيمن كان ذكاؤهم اإلشارة إىل

 كـذلك أن عـدد طـالب ذوي اجلـدولكـشف ي .95فوق 

مـن % 11.6 بته مـا نـسيمثلون طالبًا 17النمط املتكامل بلغ 

 مـا يمثلـون مرتفعي الذكاء وأن الطالبإمجايل أفراد العينة 

مــن إمجــايل طــالب ذوي الــنمط املتكامــل، % 100نــسبته 

نـسبة الطـالب املوهـوبني وتكشف النتيجة اإلحصائية أن 

مـن  Z=4.73 ذوي النمط املتكامل أكـرب بداللـة إحـصائية

الــنمط نـسبة الطــالب املوهـوبني الــذين ال يتـوافر لــدهيم 

مـن ذوي أفـراد العينـة أن  تشري هـذه النتيجـة إىل .املتكامل

 أعمـدة مـستويات الـذكاء، متدرجون عىلاألنامط املختلفة 

 130 يف فئـة األيـسرففي حني مل يكن هناك من ذوي الـنمط 

 نجد أنه مل يكن هناك من ذوي النمط األيمن يف الفئة ،فأكثر

تكامــل يف  مل يكــن هنــاك مــن ذوي الــنمط املوكــذلك ،95

 هذا التدرج يعطي مؤًرشا عىل .فأكثر 130الفئات األقل من 

 وأن أقلهـا األيمـن، يليه باملوهبة،أن النمط املتكامل مقرتن 

   .اقرتاًنا باملوهبة هو النمط األيرس

وممن ال تتوافر لدهيم تلك األنامط وذلـك ) املتكاملاأليرس، األيمن، (ة ث يوضح الفروق بني الطالب الذين يتوافر لدهيم كل نمط من األنامط الثال:)2(جدول رقم 

 .)146= ن(يف التفكري االبتكاري لدى عينة الدراسة 

 النمط األيرس

 مستويات التفكري االبتكاري
 املجموعة

 95أقل من  95- 129  فأكثر 130
 نسبة الصف جمموع الصف

 86.3 126 19 47 60 العدد 

 15.1 37.3 47.6 نسبة الصف

 70.4 79.7 100 نسبة العمود

 

ال يتوافر لدهيم 

 النمط األيرس
 13 32.2 41.1 النسبة الكلية 

  

 13.7 20 8 12 - العدد

 40 60  نسبة الصف 

 29.6 20.3  نسبة العمود

 

 النمط وذو

 األيرس
 5.5 8.2  النسبة الكلية

 

 146 27 59 60 جمموع العمود

 

  100  18.5 40.4 41.1 نسبة العمود
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 .)2(جدول رقم / تابع

 النمط األيمن

  مستويات التفكري االبتكاري

 95أقل من  95- 129  فأكثر130 املجموعة
 نسبة الصف جمموع الصف

 87 127 23 53 51 العدد

 18.1 41.7 40.2 نسبة الصف

 85.2 89.8 85 نسبة العمود

 

ال يتوافر لدهيم 

 النمط األيمن
 15.8 36.3 34.9 كليةالنسبة ال

  

 13 19 4 6 9 العدد

 21.1 31.6 47.4 نسبة الصف

 14.8 10.2 15 نسبة العمود

 

 النمط وذو

 األيمن
 2.7 4.1 6.2 النسبة الكلية

 

 146 27 59 60 جمموع العمود

 

  100  18.5 40.4 41.1 نسبة العمود

 النمط املتكامل

  مستويات الذكاء

 95أقل من  95- 129  فأكثر130 املجموعة
 نسبة الصف  الصفجمموع

43 59 27 129 88.4  

33.3 45.7 20.9  

71.7 100 100  

 العدد

 نسبة الصف

 نسبة العمود

  18.5 40.4 29.5 النسبة الكلية

  

17 - - 17 11.6  

100    

28.3    

 العدد

 نسبة الصف

 نسبة العمود

    11.6 النسبة الكلية

 

 146 27 59 60 جمموع العمود

 

  100  18.5 40.4 41.1 نسبة العمود

 

 أن عدد طالب ذوي النمط 2يكشف اجلدول رقم 

من إمجايل % 13.7 طالًبا يشكلون ما نسبته 20 بلغ األيـسر

أفراد العينة ليس من ضمنهم طالب مرتفعـو االبتكـار، 

ال يستنتج من ذلك أن نسبة الطـالب املوهـوبني الـذين 

يتوافر لدهيم النمط األيرس أكرب بداللة إحصائية من نسبة 

 كــام Z=7.49  األيــسرالطــالب املوهــوبني ذوي الــنمط 

تكــشف نتيجــة املقيــاس أن عــدد طــالب ذوي الــنمط 

من إمجايل أفراد العينة، % 13طالًبا يمثلون  19األيمن بلغ 
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ويالحظ أن عدد الطالب ذوي النمط األيمن يزداد مـع 

توى التفكري االبتكـاري، وأن نـسبتهم تـزداد ارتفاع مس

اطراًدا بارتفاع مستوى التفكري االبتكاري، ويستنتج من 

ذلك أن نسبة الطـالب املوهـوبني ذوي الـنمط األيمـن 

أكرب بقليل من نسبة الطالب املوهوبني الـذين ال يتـوافر 

فيام يتعلق بـذوي الـنمط املتكامـل . لدهيم النمط األيمن

مـن % 11.6طالًبا يمثلون مـا نـسبته  17فقد بلغ عددهم 

إمجايل أفراد العينة، مـع املالحظـة أن مجيـع ذوي الـنمط 

يتضح من اجلدول . املتكامل من الطالب مرتفعو اإلبداع

السابق أن هناك تدرًجا يف عدد العينة مـن ذوي األنـامط 

املختلفة يف أعمدة مستويات التفكـري االبتكـاري، ففـي 

فحوصني من ذوي النمط األيرس حني مل يكن هناك من امل

 فــأكثر، نجــد كــذلك عــدم وجــود أيٍّ مــن 130يف فئــة 

املفحوصني من ذوي النمط املتكامـل يف الفئـات األقـل 

، كــام أن ذوي الــنمط األيمــن يــزداد ) فــأكثر130(مــن 

عددهم وترتفـع نـسبتهم مـع ارتفـاع مـستوى التفكـري 

  املخيـة عـىلالـسيطرةنتيجة مقيـاس أنـامط . االبتكاري

 2 و1كام هي موضحة يف اجلـدول رقـم العينة السعودية 

 عن قدرة متيزية عالية هلـذا املقيـاس يف الكـشف تكشف

 .  املخية لألطفالطرةعن أنامط السي

 -  اختبار تورانس للتفكري االبتكـاري:ثانًيا 2.2.5

 :»الصورة السعودية«) ب(الشكيل الصورة 

 نـشره يعد اختبار تورانس للتفكري االبتكاري منـذ

مـن أكثـر االختبـارات اسـتخداًما يف قيـاس  1966عام 

ــه إىل العديــد مــن اللغــات  االبتكــار، وقــد متــت ترمجت

تـم . وأجريت عليه الكثري من الدراسـات عـرب الثقافيـة

 الـشكيل - تقنني اختبـار تـورانس للتفكـري االبتكـاري

الــصورة ب عــىل املجتمــع الــسعودي ضــمن املــرشوع 

بني ورعـايتهم عـىل عينـة الوطني للكـشف عـن املوهـو

 طالًبـا وطالبـة تـرتاوح أعامرهـم بـني 1227مكونة مـن 

يتكون االختبار من ثالثـة . التاسعة حتى السادسة عرشة

) تكـوين الـصورة، تكملـة األشـكال، الـدوائر(أنشطة 

 دقـائق بحيـث يـستغرق عـشر تطبيق كل منهـا قيستغر

تزيـد إجراء االختبار كامًال مع قراءة التعليامت جلسة ال 

هتدف هذه األنشطة إىل استثارة القـدرات . دقيقة 45عن 

األربع املكونة للتفكري االبتكاري وهي األصالة واملرونة 

 . والطالقة ومعرفة التفاصيل

خيــتص اختبــارات تــورانس للتفكــري االبتكــاري  

األشكال بشكل عام بأنـه ال يوجـد ألنـشطتها إجابـات 

حمددة تصحح عىل أساسها استجابات املفحوصـني فـيام 

عــدا القواعــد العامــة ونــسب تكــرارات االســتجابات 

ولعلنـا هنـا نـورد إجـراءين بـارزين . وتصنيف الفئات

بتكـاري مهـا حلساب ثبات اختبار تـورانس للتفكـري اال

حساب الثبات من خالل التصحيح والثبات من خـالل 

ــار ــادة االختب ــي . إع ــدليل الفن ــورانس يف ال ــشري ت إذ ي

 إىل أن عمليـة ثبـات 1990لالختبار الـذي صـدر عـام 
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التصحيح عملية مستمرة، وأن العديـد مـن الدراسـات 

التي متت حتى اآلن أكدت أنـه مـن املمكـن االحتفـاظ 

 وقد أورد تـورانس ملخـًصا 0.90 بقيمة ثبات تزيد عىل

ملعامالت الثبات خلمـس دراسـات يف مراحـل دراسـية 

 1.00 و0.91خمتلفة، وقد تراوحت معامالت الثبات بني 

وقـد قـام آل شـارع . عىل طلبة من فئات عمريـة خمتلفـة

بدراسة لتقنني اختبار تورانس للتفكري ) 1416(وآخرون 

ئة السعودية، تم  الشكيل الصورة ب عىل البي-االبتكاري 

فيها استخراج ثبات االختبار من خـالل حـساب ثبـات 

التصحيح وذلك بإجياد معامل االرتباط بـني اثنـني مـن 

 0.95املصححني، وقد كانت قيم االرتباط تـرتاوح بـني 

وفيام يتعلق بحساب الثبـات مـن خـالل إعـادة . 0.98و

 ثبـات االختبـار كـام تاالختبار فقد تراوحـت معـامال

ما بني ) 1974(تورانس يف الدليل الفني للمعايري أوردها 

 وتعتمد هذه القيم عىل املدة الفاصلة بـني 0.93 إىل 0.35

التطبيـق األول والثـاين وحجــم العينـة والفئـة العمريــة 

يف دراسـة ) 1416(وقد قام آل شارع وآخـرون . وغريها

 الـشكيل - تقنني اختبـار تـورانس للتفكـري االبتكـاري

 معامالت الثبات بإعـادة االختبـار الصورة ب بحساب

 طالًبا وطالبة من الفئـة 114عىل عينة عشوائية مكونة من 

 سنة وبفاصل زمني قدره ثالثـة أسـابيع، 16-9العمرية 

 حيث كانت 0.73 و0.60وقد تراوحت قيم االرتباط بني 

، 0.60قيم الثبات لألصالة واملرونة والتفاصيل والطالقة 

 . لتوايل عىل ا0.73، 0.69، 0.67

ويف الدراســة احلاليــة قــام الباحثــان بحــساب 

 ثبات التصحيح من خالل إعادة تصحيح عدد تمعامال

 اســتامرات تــم ســحبها عــشوائًيا ضــمن اســتامرات 10

وقـد جـاءت معـامالت . اإلجابة التي سبق تـصحيحها

، 95األصـالة : الثبات بني التصحيحني عىل النحو التـايل

، ومجيع هذه القيم 89تفاصيل ، ال90، املرونة 93الطالقة 

  .تعزز الثبات العايل لالختبار

وفيام يتعلق بصدق االختبار يشري تورانس يف آخـر 

طبعة للدليل الفنـي الختبـار األشـكال ب إىل أنـه منـذ 

 أجريـت عليـه 1966النرش الرسمي لالختبارات يف عام 

العديد من الدراسات جتمع منها معلومات تؤكد صـدق 

يتفق مع ذلك ما قام به آل شارع وآخرون و. االختبارات

من حساب صدق اختبار األشكال الصورة ب ) 1416(

من خـالل حـساب معـامالت االرتبـاط بـني درجـات 

القدرات األربعة املكونة لالختبار والدرجة الكلية لعينة 

 مفحوًصــا، حيــث 365الــصدق والثبــات التــي بلغــت 

ــاط مــا بــني   0.82 إىل 0.45تراوحــت معــامالت االرتب

، لتؤكد اتساق القدرات 0.001ومجيعها دالة عند مستوى 

فيام بينها وارتباطها بالدرجة الكلية ارتباًطـا مرتفًعـا ممـا 

يدل عىل أن هذه القـدرات متثـل أبعـاًدا خمتلفـة للقـدرة 

باإلضـافة إىل الدراسـة العامليـة التـي . الكلية لالبتكـار

حت هتدف إىل التعرف عىل مكونات املقياس، وقد أوض
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النتائج أن مجيع قيم التشبعات لكل قدرة مـن القـدرات 

األربع املكونة لالختبار جاءت مرتفعة، وتم استخالص 

ــة للتفكــري  عامــل وحيــد مــن القــدرات األربــع املكون

االبتكاري عىل هذا االختبار، كام تـم اسـتخالص نـسبة 

 وهي نسبة تشري إىل قيمة مرتفعة 55.9تباين عالية قدرها 

ملتغريات املشرتكة يف قياس ما هيدف االختبـار يف إسهام ا

 . إىل قياسه

  : اختبار القدرات العقلية:ثالًثا 3.2.5

ــرون  ــارع وآخ ــام آل ش ــار ) 1416(ق ــاء اختب ببن

القدرات العقلية عىل املجتمع السعودي عىل عينة مكونة 

 الوطني للكشف عـن المـشروع وذلك ضمن 1227من 

ختبـار ليمثـل أحـد بنـي هـذا اال. املوهوبني ورعـايتهم

 9وسائل الكشف عن املوهوبني للمرحلـة العمريـة مـن 

يتــضمن مقيــاس القــدرات العقليــة أربــع .  ســنة16إىل 

القدرة اللغوية، وتركز عىل األداء العقيل الـذي : قدرات

يتميــز بمعرفــة معــاين األلفــاظ املختلفــة وفهــم املعــاين 

ــة،  ــات اللفظي ــشاف العالق ــي واكت واالســتدالل اللفظ

معاين : من هذه القدرة أربعة اختبارات فرعية، هيوتتض

الكلــامت، فهــم املعــاين، االســتدالل اللفظــي، العالقــة 

القدرة العدديـة، وتقـيس األداء العقـيل الـذي . اللفظية

يتميز بسهولة ورسعة ودقة إجراء العمليـات احلـسابية، 

ــىل  ــك األداء ع ــوي ذل ــاول اليــسروينط ــددي يف تن  الع

 العددية وسالسل األرقـام وحـل العالقات واملتعلقات

املتعلقـات : املسائل، وتتـضمن أربعـة اختبـارات، هـي

العددية، سالسل األعداد، العالقات واملتعلقـات، حـل 

القدرة املكانية، ويعمل هذا الكـشف عـن كـل . املسائل

 حلركـة األشـكال البـصرينشاط عقيل يتميـز بالتـصور 

ملختلف املسطحة واملجسمة وينطوي عىل معرفة الشكل ا

وعالقات األشكال واملواقع، وقد اشـتملت عـىل ثالثـة 

التعرف عىل األشـكال املختلفـة، :  فرعية، هيتاختبارا

القـدرة عـىل . عالقات األشـكال، األشـكال املتداخلـة

التفكري االستداليل، وتركز هذه القـدرة عـىل اسـتخدام 

العمليات العقلية املعتمدة عىل العالقات املنطقية كإدراك 

القات والربط بينها سواٌء كانت أشكاًال أم صـوًرا أم الع

 تحجوًمـا أم مـساحات، وتــشمل عـىل ثالثـة اختبــارا

القدرة عىل إكامل عالقات األشكال، االستدالل : فرعية

. عن طريق األشـكال، االسـتدالل عـن طريـق الـصور

ويتضمن كل اختبار فرعي من جمموعـة مـن العبـارات، 

ــ ــود املقي ــا بن ــشكل يف جمموعه ــع ت ــه األرب اس يف قدرات

  .بنًدا 81واختباراته الفرعية والتي بلغت 

ــار  ــدق اختب ــات وص ــدالالت ثب ــق ب ــيام يتعل وف

القدرات العقلية فقد قام معدو االختبار بحساب ثبـات 

 ذكـًرا 194 فرًدا مـنهم 368االختبار عىل عينة مكونة من 

 أنثى باستخدام طريقتني مها معامل ألفا كرونبـاخ 174و

وقد كانت معامالت ثبـات املقيـاس . ة النصفيةوالتجزئ

الكيل مرتفعة إذ بلغـت قيمتهـا باسـتخدام معامـل ألفـا 
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، أمـا بالنـسبة 0.88 وباستخدام التجزئـة النـصفية 0.94

الختباراتــه الفرعيــة فقــد تراوحــت معــامالت الثبــات 

 وباسـتخدام التجزئـة 0.88 و0.78باستخدام ألفـا بـني 

ام يتعلـق بـصدق االختبـار  في.0.79 و0.56النصفية بني 

فقد تم حسابه باستخدام الصدق املتعلق بمحك وصدق 

ففيام يتعلق بحساب الـصدق املـرتبط . التكوين الفريض

بمحك فقد تم حساب معامالت االرتباط بني درجـات 

املقياس والنسبة املئوية لدرجات التالميـذ يف التحـصيل 

س الكيل الدرايس للعام الدرايس ارتباط التحصيل باملقيا

 وتعترب هذه القيم دالة إحصائًيا عند مستوى داللـة 0.24

كام تم حساب معامالت االرتباط بني الـدرجات . 0.01

اخلام عىل مقياس القـدرات العقليـة والـدرجات اخلـام 

 135الختبار وكسلر لذكاء األطفال عىل عينة مكونة من 

 سنة، وقد بلغ 16-9تلميًذا وتلميذة من الفئات العمرية 

ارتباط اختبار القدرات العقلية الدرجة الكلية باالختبار 

 لالختبار العميل، وتعد هـذه القـيم 0.63 و0.75اللفظي 

فـيام . 0.001مرتفعة ودالة إحصائًيا عند مـستوى داللـة 

يتعلق بصدق التكوين الفريض فقد تم ذلك مـن خـالل 

ــاديني  ــة الع ــت مقارن ــا مت ــات، وفيه ــة املجموع مقارن

اسًيا واملتخلفني عقلًيـا، ووجـدت فـروق واملتأخرين در

كام تم إجراء التحليـل العـاميل بطـريقتني . دالة إحصائًيا

خمتلفتني مها صدق تكـوين القـدرات العقليـة وكـذلك 

االرتباطات بني مكونات القدرات العقلية وأبعاد اختبار 

وكسلر، وذلك باستخدام أسلوب املكونـات األساسـية 

ت لكل قدرة من القـدرات وقد جاءت مجيع قيم التشبعا

األربع املكونة لالختبار مرتفعة، إذ تراوحت معـامالت 

وتـم اسـتخالص عامـل  ، 0.84 إىل 0.74التشبع ما بني 

وحيد من القدرات الفرعية األربع املكونة لالختبار، كام 

وهـي  % 61.5تم استخالص نسبة تبـاين عاليـة قـدرها 

غريات املـشرتكة نسبة تشري إىل قيمة مرتفعة يف إسهام املت

 . يف قياس ما هيدف االختبار إىل قياسه

  : استامرات ترشيح التالميذ:رابًعا 4.2.5

وتتضمن نوعني من االسـتامرات أحـدمها خـاص 

ــاص  ــر خ ــًيا واآلخ ــوقني دراس ــذ املتف ــيح التالمي برتش

بتقديرات املدرسني ومها من إعداد مركـز الكـشف عـن 

امرة يطلب فيهـا يتضمن األول است. املوهوبني ورعايتهم

من املدرسني ترشيح التالميذ املتفوقني دراسًيا احلاصلني 

فأكثر يف التحصيل العام خـالل العـامني % 90عىل نسبة 

فــأكثر خــالل % 95الــسابقني، أو احلاصــلني عــىل نــسبة 

العلـوم، الرياضـيات، : العامني السابقني يف املواد التالية

عـىل أن يقـوم . يةالـشرعمواد اللغة العربية، مواد العلوم 

املدرسون بتعبئة االستامرة ورصد درجات الطالب مـن 

 األخـرى ةفـيام تتـضمن األدا. واقع سجالهتم الدراسية

استامرة يطلب فيها مـن املدرسـني باملـدارس االبتدائيـة 

ــون  ــم موهوب ــدون أهن ــذين يعتق ــذ ال ــيح التالمي ترش

مسرتشدون يف تقديرهم بقائمـة مرفقـة تتـضمن بعـض 
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لسامت األساسية للموهوبني يتم الرتشـيح اخلصائص وا

 .يف ضوئها

 :نتائج الدراسة. 6

 لنتـائج متوسـطات )(T-Test ت  اختبارتم إجراء

لعينات املستقلة وذلك ملعرفة الفروق بني متوسطي أداء ا

يف مقيــاس ) املوهــوبني، وغــري املوهــوبني(املجمــوعتني 

ية هبدف معرفة الداللة اإلحـصائنامط التعلم والتفكري، أ

) Field, Miles, & Field, 2012( أدائهـام للفـروق بـني

ــث  ــمَّ حي ــشف عــنت ــات املتوســطات، الك  واالنحراف

  املعتمد عىل اختباراإلحصائي ونتائج التحليل املعيارية،

املجمـوعتني، وجـاءت ت للمجموعات املستقلة لنتائج 

 : النتائج عىل النحو التايل

 

 
ــةكــشفت ــار نتيج ــني   اختب ــة الفــروق ب ت لدالل

املـــستقلتني املتوســـطات احلـــسابية للمجمـــوعتني 

فـيام يتعلـق بالبحـث عـن  )املوهوبني، وغري املوهوبني(

ــري  ــوبني وغ ــات املوه ــطات درج ــني متوس ــروق ب الف

املوهوبني من طالب املرحلة االبتدائية بمدينة الرياض يف 

بـني صائية وجود فروق ذات داللة إحالنمط األيرس عن 

، 11.43= املتوسط احلـسايب (جمموعة الطالب املوهوبني 

وجمموعــة الطـالب غــري ) 2.81= االنحـراف املعيـاري 

ــوبني  ــسايب (املوه ــط احل ــراف 17.63= املتوس ، االنح

، 12.10  =قيمــــة تحيــــث إن  ،)3.19= املعيــــاري 

 كـان ن املجمـوعتنيأمما يعنـي ، 0.001داللة  مستوىوب

عىل مقياس أنامط التعلم والتفكري، وهـذه أداؤمها متباينًا 

النتيجة تكشف عن أن متوسط درجات غـري املوهـوبني 

 األيـسرأعىل من متوسط درجـات املوهـوبني يف الـنمط 

وتعني هذه النتيجـة أن الطـالب غـري ، بداللة إحصائية 

املوهوبني يميلون إىل استخدام وظائف النصف الكروي 

قلية واملعرفية أكثـر مـن األيرس من املخ يف العمليات الع

  .نظرائهم املوهوبني
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فيام يتعلق بالبحث عـن الفـروق بـني متوسـطات 

درجات املوهوبني وغري املوهوبني مـن طـالب املرحلـة 

، فقـد تـم  يف الـنمط األيمـناالبتدائية بمدينة الريـاض

حـساب التحقق من صـحة هـذه الفرضـية مـن خـالل 

 ومتوسـطات درجــاتمتوسـطات درجـات املوهــوبني 

 وتـم إجيـاد هـذا الـنمط،الطالب غـري املوهـوبني عـىل 

داللـة الفـروق بـني ل  ت باستخدام اختبارهامالفروق بين

 وجود املتوسطات، وقد كشفت نتيجة االختبار عن عدم

ــصائية  ــة إح ــروق ذات دالل ــالب ف ــة الط ــني جمموع ب

، االنحراف املعياري 8.27= املتوسط احلسايب (املوهوبني 

املتوسـط (طـالب غـري املوهـوبني وجمموعة ال) 3.77= 

حيث أن  ،)3.38= ، االنحراف املعياري 8.74= احلسايب 

تكــشف . 0.11= داللــة المــستوى  و،0.80  =قيمــة ت

 وهي 0.80-قد بلغت ) ت( أن قيمة نتيجة هذا االختبار

غري دالة إحـصائًيا ممـا يعنـي عـدم وجـود فـروق دالـة 

 – املوهـوبني  املوهوبني وغري–إحصائًيا بني املجموعتني 

  .يف النمط األيمن

فروق ويف سبيل املعاجلة اإلحصائية للكشف عن ال

بني متوسطات درجات املوهوبني وغـري املوهـوبني مـن 

طــالب املرحلــة االبتدائيــة بمدينــة الريــاض يف الــنمط 

 بحــساب متوسـطات درجــات انقــام الباحثـ املتكامـل

كامـل عىل الـنمط املتوغري املوهوبني الطالب املوهوبني 

باسـتخدام أداء هاتني املجموعتني وتم إجياد الفروق بني 

كشفت نتيجة . ت لداللة الفروق بني املتوسطات اختبار

بــني وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية االختبــار إىل 

، 16.30= املتوسط احلسايب (جمموعة الطالب املوهوبني 

وجمموعــة الطـالب غــري ) 4.19= االنحـراف املعيـاري 

، االنحراف املعياري 9.63= املتوسط احلسايب (املوهوبني 

=  ، ومستوى داللة10.51  =قيمة تحيث إن  ،)3.46= 

أن قيمـة ت دالـة إحـصائًيا توضح هذه النتيجة . 0.001

 حيـث يالحـظ أن متوسـط 0.001عند مـستوى داللـة 

درجــات املوهــوبني أعــىل مــن متوســط درجــات غــري 

 شري إىل مما ي،صائيةاملوهوبني يف النمط املتكامل بداللة إح

وجود فروق ذات داللة إحصائية بـني املوهـوبني وغـري 

توضـح املوهوبني يف النمط املتكامل لصالح املوهوبني و

 أن الطــالب املوهــوبني يميلــون أكثــر إىل هــذه النتيجــة

استخدام وظائف النصفني الكـرويني األيـرس واأليمـن 

 .واملعرفيةمًعا يف العمليات العقلية 

  : النتائجمناقشة. 7

إىل حماولـة الكـشف عـن  الدراسـة احلاليـة سعت

املخية بني الطـالب املوهـوبني أنامط السيطرة الفروق يف 

ــي شــكلت  ــالعودة لألهــداف الت وغــري املوهــوبني، وب

ذات  ا يتضح بأن هناك فروقً الدراسة والنتائج املرتبطة هبا

يف أدائهـام  إحصائية بني املوهوبني وغري املوهـوبنيداللة 

هذه النتيجة تكـشف . ىل مقياس أنامط التعلم والتفكريع

أن الطالب غري املوهوبني يميلون إىل استخدام وظـائف 
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 من املـخ يف العمليـات العقليـة األيـسرالنصف الكروي 

فـالطالب غـري . واملعرفية أكثر مـن نظـرائهم املوهـوبني

ــع  ــل م ــي والتعام ــري املنطق ــضلون التفك ــوبني يف املوه

 موضـوعية ولـيس لـدهيم القـدرة املوضوعات بطريقـة

الكافية عىل التعامل مع عدة مشكالت يف وقت واحد أو 

استعامل االستعارة والتناظر بدرجـة كبـرية، ويفـضلون 

اسـتقبال املعلومــات والتفكـري املحــسوس عـىل املبــادأة 

والتفكري املجرد، ويفضلون التحديد والتخطيط أكثر من 

لدهيم القدرة عـىل تفضيلهم للتحسن والتغيري كام تتدنى 

 .االبتكار واإلبداع يف حل املشكالت

ــودي  ــة مــع دراســة ك  Codyوتتفــق هــذه النتيج

 التي أظهرت نتائجها أن غري املوهوبني يفضلون (1983)

النمط األيرس يف حني أظهـر املوهوبـون أن املوهبـة أقـل 

وتتـسق هـذه النتيجـة مـع مـا . األيسراستخداًما للنمط 

 من حيث إن املوهوبني يف Ghosh (1979)وجده جوش 

جمال املوسيقى والفنـون التـصويرية مل يظهـروا تفـضيًال 

 فـيام عـدا املوهـوبني يف الرياضـيات فقـد األيـسرللنمط 

كـذلك فقـد .  واملتكامـلاأليـسرأظهروا تفضيًال للنمط 

تطابقت النتيجة احلالية مع دراسة كل من شانون ورايس 

(Shannon & Rice, 1982)ـــنر ول ـــر ، وكريش يج

(kershner & ledger, 1985) ــائج ــث كــشفت نت  حي

الدراستني عن وجـود فـروق دالـة إحـصائًيا يف الـنمط 

 بــني املوهــوبني وغــري املوهــوبني لــصالح غــري األيــسر

  .املوهوبني

وفيام يتعلق بالنتيجـة التـي تـشري إىل عـدم وجـود 

املوهـوبني وغـري (فروق دالة إحصائًيا بني املجمـوعتني 

 النمط األيمن، فإن النتائج املرتبطة هبا مـن يف) املوهوبني

الدراسات السابقة غري متـسقة حيـث أظهـرت دراسـة 

وجود فـروق دالـة إحـصائًيا بـني Cody (1983)كودي 

املوهوبني بدرجة عالية واملوهـوبني وغـري املوهـوبني يف 

وتأيت . النمط األيمن لصالح املوهوبني ومرتفعي املوهبة

يف حميطنا العـريب معـززة ) 1987(نتيجة دراسة إسامعيل 

للنتيجة السابقة حيث كـشفت عـن وجـود فـروق دالـة 

إحصائًيا بني املتفوقني عقلًيا والعاديني يف النمط األيمـن 

 .لصالح املتفوقني

ــة شــانون ورايــس  ــائج دراس يف حــني جــاءت نت

(Shannon & Rice, 1982)االجتـاه املـضاد لنتـائج  يف 

حيث ) 1987(عيل وإسام، )(Cody, 1983دراسة كودي 

ــري  ــوبني وغ ــني املوه ــصائًيا ب ــة إح ــروق دال ــت الف كان

يف . املوهوبني يف النمط األيمـن لـصالح غـري املوهـوبني

 kershner)حني مل تكشف نتائج دراسة كريشنر وليدغر 

& ledger, 1985)وجــود فــروق دالــة يف الــنمط ن عــ 

األيمن بني املوهوبني وغري املوهوبني متفقًة يف ذلـك مـع 

 . تيجة الدراسة احلالية فيام يتعلق بالنمط األيمنن

وربام يعود التباين يف نتائج الدراسات السابقة فـيام 

يتعلق بالنمط األيمن إىل اختالف املحكـات املـستخدمة 
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يف حتديد مفهوم املوهبة، حيث أظهر املوهوبون يف جمـايل 

املوسيقى والفنـون التـصويرية تفـضيًال للـنمط األيمـن 

، يف حني أظهر املوهوبون يف الرياضيات عـدم واملتكامل

 األيـسرتفضيل للنمط األيمن، فهم أكثر تفضيًال للـنمط 

 وعينـة )Ghosh) 1979واملتكامل كام يف دراسـة جـوش 

الدراسة احلالية قد اشتملت عىل املوهـوبني بـشكل عـام 

دون الدخول يف تفاصيل املجاالت املتعددة لنبوغ املوهبة 

لذا، يتفق الباحثان مـع مـا أشـار . نيلدى هؤالء املوهوب

 من رضورة تقييم االختالفات يف )Katz) 1986إليه كاتز 

وظائف نصفي املخ من خالل املجاالت التي اتضح مـن 

 .خالهلا للمجتمع نبوغ املوهبة لدى هؤالء املوهوبني

فيام يتعلق بالنتيجة التي تشري إىل وجود فروق ذات 

وهوبني وغـري املوهـوبني داللة إحصائية بني جمموعتي امل

يف النمط املتكامل لصالح املوهوبني، فـإن هـذه النتيجـة 

تكشف أن الطالب املوهوبني يميلون أكثر إىل اسـتخدام 

ــا يف األيــسروظــائف النــصفني الكــرويني   واأليمــن مًع

العمليات العقلية واملعرفية؛ فالطالـب املوهـوب يمتـاز 

واملحــسوس بالقــدرة املزدوجــة عــىل التفكــري املنطقــي 

لذا فهو يستطيع إنتـاج األفكـار . والتفكري املرح واملجرد

إضافة إىل ذلـك جييـد . املنطقية والساخرة عىل حد سواء

التعامل مع املثريات اللفظية والوجدانية ويمتاز بالتحكم 

يف اســتجاباته العاطفيــة والــشعورية مــن حيــث كبتهــا 

 . والتعبري عنها

وهـوب يميـل إىل لذا، يمكن القول بأن الطالب امل

) الـنمط املتكامـل(استخدام كال النصفني الكرويني مًعا 

يف العمليات العقلية املعرفيـة، ولكـن ذلـك يـتم ضـمن 

عملية حتديد مضبوطة للمعلومات املتبادلة بينهام، بحيث 

يسهم كل نصف يف العملية العقلية املعرفية بـام يتناسـب 

ـــة  ـــصفني يف إعاق ـــد الن ـــسبب أح ـــا دون أن يت   معه

وتتفق النتيجة احلالية مع نتـائج عـدد مـن . تلك العملية

الدراسات الـسابقة كدراسـة كـل مـن شـانون ورايـس 

Shannon & Rice (1982) وكريشــــنر وليــــدغر ،

Kershner & Ledger 1985)( حيث كشفت نتائج كـال 

الدراستني عن وجود فروق دالة إحصائًيا بني املوهـوبني 

. مـل لـصالح املوهـوبنيوغري املوهوبني يف الـنمط املتكا

التـي ) 1987(كذلك، أشارت نتـائج دراسـة إسـامعيل 

أجراها هبدف املقارنة بني املتفوقني عقلًيـا والعـاديني إىل 

وجود فروق دالة إحـصائًيا يف الـنمط املتكامـل لـصالح 

كام تتفق النتيجة احلالية نسبًيا مع دراسة جوش . املتفوقني

Ghosh) 1979( أن املوهـوبني يف  التي أظهرت نتائجهـا

جمايل الرياضيات واملوسيقى يفضلون الـنمط املتكامـل؛ 

أما املوهوبون يف الفنون التصويرية فقد أظهروا تفـضيًال 

 . للنمط األيمن فقط

 Clarkكام تتفق النتيجة احلالية مع مفهـوم كـالرك 

 للموهبة حيـث تـرى أن املوهبـة هـي حـصيلة )1988(

د لوجهــة النظــر تكامــل وظــائف املــخ، ويف ذلــك تأييــ
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 )Wittrock) 1977التكاملية التـي أشـار إليهـا ويـرتوك 

حيث إن النـصفني الكـرويني يكمـل كـلٌّ مـنهام اآلخـر 

لذا، نجـد املوهـوب . باعتبارمها أساسني للتفكري الفعال

) املتكامـل(يميل إىل استخدام النـصفني الكـرويني مًعـا 

ليــتمكن مــن إظهــار مــا يتميــز بــه مــن قــدرات عقليــة 

وما سـبق مـن إشـارات ومـا توصـلت إليـه . تكاريةواب

الدراسة احلالية مـن نتـائج يتامشـى مـع طبيعـة ظـاهرة 

التفوق العقيل واملوهبة حيث إن النشاط العقـيل يـستلزم 

ــا، إذ تتطلــب القــدرات  عمــل النــصفني الكــرويني مًع

اللغوية والعددية واالستدالل اللفظي والعـددي نـشاط 

تتطلـب القـدرات املكانيـة النصف الكروي األيرس، كام 

واالستدالل املكاين نـشاط النـصف الكـروي األيمـن، 

كذلك النشاط االبتكاري يستلزم االستبصار الذي يعـد 

من وظائف النصف األيمن، كام يتطلب النشاط املنطقي 

 . الذي هو من وظائف النصف األيرس

* * * 
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