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لتحقيق النمط  الدماغالمرتبطة بنصفي  تنمية أنماط التفكيرلفاعلية برنامج تدريبي 
 لدى طالب كلية التربية المتكامل وأثره في الدافعية للتعلم

:ملخص البحث  

أثتت لث متت درلدتت  ئث للتت لملى تت لاحدداةتتيلاحددعتت   ل تت لدمدئتت لاحدعتت الى تت لاستتدف الاحث تتحلاح تت ح ل      
 تت لد قئتت لحتت طلاتتليلر ئتت لاحد ثئتت لدأثتت  ل(لاألئستت دل،لاألئدتت )احد دثاتت لثميتتي لاحتت د  لأمدتت الاحديرئتت ل

ا حيلدا حثت لدت لاتليلر ئت ل(ل041)لدشدللاحث حاحددر دللدأث لذحكل  لزئ   لاح ا عئ لح دع م،للاحمدا
دو ئثئتت لل53)ددردمتتالاحدوددىتت لاحدو ئثئتت لدتت ل:لاحد ثئتت لاحي لتت لاحث حثتت لىتت ملشتتعثد لاحيئزئتت  لدى تتملاحتتمي 

ل53ةتت ثا لمدتتالأئدتت ،لل53)،لددردمتتالاحدوددىتت لاحةتت ثا لدتت ل(دو ئثئتت لمدتتالأئستت ل53مدتتالأئدتت ،ل
لم،لداخدئتتت الىئمتت لاحث تتتحلثا ئقتت لىد ئتتت لليتتت ئ ،1102ل/1106 ،لح عتتت ملاح  استت(ةتت ثا لمدتتتالأئستت 

ئت  لدفت  االدل دالاحث  ث لثإى ا لث م درلد  ئث لل لملى  لث م درلاحدداةتيلاحددعت   ،لدرتذحكلاخدثت  لحق
،لداستتتتدخ دالدقئتتتت  لدتتتتد ام لألمدتتتت الدع حوتتتت ل(األئستتتت دلاألئدتتتت ،ل)احديرئتتتت لاحد دثاتتتت لثميتتتتي لاحتتتت د  ل

دود ل ت د لذاال لحت ل:لددديللاحث حلإح   لاحع ح ،لاحدع دد ا،لددقئ  لاح ا عئ لح دع م،لداخدث  لاحذر
دت لاحتت د  لداحميتالاألئستت لل ت لالخدثتت  لاحثعت هلحدفتت  االاحديرئت لاحد دثاتت لث حميتالاألئدتت إ يت لئ ل

ثئ لدددسال  و الاحدوددى لاحدو ئثئ لددددسال  و الاحدوددى لاحة ثا ل سيلمدتالاحديرئت لاحست ل ل
ئدوتت لاختتدلال تت لمدتتالاحديرئتت لاحدو ئثئتت ،لدأمتت لحيتت حالاحدوددىتت لدمدتتالاحديرئتت لاحستت ل لاألئستت لاألئدتت ل
احدوددىت لاحدو ئثئت لدمدتالاحديرئت لاحست ل لحت طلاتليلحت طلاتليل(لاحددر دتلدلاألئس ،لدلاألئد ،ل)احس ل ل

ث دوتتت  لاحتتتمداللدمدتتتالاحديرئتتت لاحستتت ل لاألئستتت لاحدوددىتتت لاحةتتت ثا ل ستتتيلمدتتتالاحديرئتتت لاحستتت ل لاألئدتتت 
،لدحتتملئتت ث لمدتتالاحديرئتت لاحستت ل لاألئستت حتتذدهلح ا عئتت لح تتدع ملالدأثتت لاحث متت درلثي ى ئتت ل تت لزئتت   ،لاحددر دتتل

ل.األئد مدالاحديرئ لاحس ل لحذدهلعئ لح دع ملح ا احث م درل  لدمدئ لا

 :مقدمة البحث
إ لدقتت ملاألدتتملدا دقتت  لاحشتتعديلئعددتت ل تت لاحدقتت ملاألدللى تت لالةددتت ملثدمدئتت لشخيتتئ الأثم لفتت ،ل
در مئتت دفملاحثشتت ئ ،لداتت  لديرئتت ةملدحعتتللاحدشتتر  لاح لئستت ل تت لاحتت دللاحم دئتت لحئستتال تت لمقتت لددا  ةتت ل دا 

احدخ تتال تت لاستتدثد  لديتت   ة لاحثشتت ئ ،لد دتت لدز ةتت لةتتذ لاحتت دلل تتللديتت لدتت لاحاثئعئتت ،لثقتت  لدتت لةتتدل
 .الةدد ملث ى ئ ل أسد حف لاحثش هلددمدئد 

حتتذالأيتتثالةمتت كلاةددتت ملددزائتت لثددوئتت لاحوفتتد لم تتدلداتتدئ لاحديرئتت لددمدئدتت لثديتتي لأ ا لأس ستتئ ل
ح دعت  الداح قت ل لاحدد ادحت ،لثتللح دع   ،لدحتملئعت لةت الاحعد ئت لاحد ثدئت لئقديت لى ت لإرست يلاحاتليل

ل(.002:ل1100أزة  لل سم،ل)دع اة لإح لدمدئ لل  ادفملى  لاحديرئ ل
،لدةتدلةتدلدمت الاحست دكلاامست م لدديت   ل لاحدت أل لأظف المد لرلاح  اس الاحع دئت لداحميستئ لدل

دئئ لدددتت ثل لأئستت لدأئدت لدهائفدت لاحقشت  لاحدخئتت ،لددتصلأ لاحميتيئ لاحرت ل:لدمقستملإحت لميتيئ لرت دئئ 
دد دتت  ،لإللأ لاأل ا لاحتتدظئي لحرتتللدمفدتت لدخد تتا،لدئديتتللميتتي لاحتت د  لثثعةتتفد لاحتتثع لدتت لاحتت اخلل

،ل65:ل0991 د تتت لاحزئتتت ا،ل(لثداستتتا ل زدتتت لرثئتتت  لدتتت لاألحئتتت الاحدسدع ةتتت لدستتتد لث حوستتتملاحو ستتت 
ل(.006
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  ل ئعت الث ألىست ،لدل لئسئا لاحميالاح د غ لاألئد لى  لدعظملاحعد ئ الداألمشا لح طلاحي
احت د غئئ ل ئعت الاحيت  للىدتللاحميتيئ لئدتزز ل ئ ت لدل لئ ت حلاحعرت ل ئيتثالاحيت  لأئدمت  ،لد ت ل ت لال

داحدتت لد عتتيل د ا لل(احدع ددتت اأمدتت الدع حوتت ل)رتتللذحتتكلئستتد لث حستتئ   لأدلاحو مثئتت لاح د غئتت لدللث ألةتثا،
ئ لاحميتيئ لاحت د غئئ لئت  هلإحت لظفتد ل لئس  ل  لىد ئ لاحدع م،ل أهلخ للأدلاةا ايل ت لدظت لالةتذ

ل(.ل2:ل1119خ ئو ل  ئ ،ل)يعدث ال  لاحدع ملدمعر لى  لأ ا لاحددع ملدس در ل
دلت لأشت  الدعظتملاح  است الاحدت لأو ئتالثفتت الد  ئت لمدتالاحتدع ملداحديرئت لاحست ل لحت طلاحاتتليل

ل:أ ا لاحاليلدثلإح لأ لاحمدالاألئس لةدلاحمدالاحدسئا لى  لأمد الاحدع ملداحديرئ ل  ل
ا حثتتت ،لداستتتدف  الد  ئتتت ل(ل36)ى تتت لىئمتتت للدادفتتت للداحدتتت لأو ئتتتا(ل1116)ةمتتت  لاح تتت زد لل  استتت للللل

د طل  ى ئ لاسدخ املث م درلدقد حل  لدمدئ لمدتالدع تملاحميتالاحرت دهلاألئدت لح ت د  لحا حثت الاحيتال
لت لأستي الاحمدت لرلىت لستئا  لاحتمدالدلاحث م لاحدددسالث حد ئم لاحدمد  لث ستدخ املد ت  لدت لدتمفرلاحع تدم،ل

األئس لد لأمد الاحدع ملداحديرئ لح طلا حث الاحد    لاحدددسا لثملاحمدالاحددر دللدأخئت ا لاحتمدالاألئدت ل
ل.

داحدتتت لأو ئتتتالى تتت لىئمتتت للدادفتتت ل(ل1119)لداح  استتت لاحدتتت للتتت ملثفتتت ل تتت ا لال  تتت لدىدتتت  لاحزغ تتتدلللللل
أمد الاحدع ملاحس ل  لح طلاتليلو دعت لد دت ،لدأظفت المدت لرلا حث  لدا حث ،لثف الاحرشالى ل(ل513)

 .س لئ ئ لاحمدالاألئد ل  حددر دلح دع ملح طلأ  ا لىئم لاح  الاح  اس لسئ   لاحمدالاألئس 
ا حثت  لل(126)داحد لةدالىئمت لدردمت لدت ل(ل1105)لىش لدد د لاحعثس امدي  لدأش  ال  اس لللللل

دت الاحتدع ملاحشت لع لحت طلا ثت لر ئت لاحع تدملاحد ثدئت لدار ايلدأث ةت ل ت لدا حث لداسدف  الاحدعت الى ت لأم
مدتتالاحتت د  لاألئستت ،ل:لاحديرئتت لاح ئ ةتت لحتت ئفم،لإحتت لأ لاحد دئتتيلاحدمتت زح لحشتتئد لأمدتت الاحتتدع ملردتت لئ تت 

مدتالاحت د  لدلمدتالاحت د  لاحر ت لاحديةتللح و متيلاألئست ،لدلمدتالاحت د  لاحر ت ،لدلمدالاحت د  لاألئدت ،لدل
 لاحديةتتللح و متتيلاألئدتت ،لدأظفتت الاحمدتت لرلدوتتد لىللتت لا دث ائتت لثتتئ لدستتددطلاحديرئتت لاح ئ ةتت لاحر تت

ل.ح طلاحا ث لدأمد الدع دفم
دد للمد لرلد كلاح  اس الى  لأ لمظتملاحدع تئملدفتدملثدمدئت لدظت لالاحميتالاألئست لى ت ل ست يل

ل.ئ  هلإح لسئا  لاحميالاألئس ل لدد لل؛احميالاألئد 
دلتتت لةتتت  الثعتتت لاح  استتت الدعتتت ئللاحتتتمدالاحدستتتئا لحتتت طلاحدلدئتتتذلث ستتتدخ املاألمشتتتا لااث الئتتت ل

أهلل؛داألستتت حئيلاح  ئثتتت ل تتت لاحدتتت  ئ لدتتتصلاحد رئتتتزلى تتت لأمشتتتا لاحميتتتالاحرتتت دهلغئتتت لاحديةتتتللحتتت ئفم
ل:لاحديرئ لث سدخ املاحد لررللداحديدللح مدالاحددر دل،لدد لةذ لاح  اس الد لئ  

ا حثتتت  لدا حثتتت لث حيتتتال(ل056)داحدتتت لأو ئتتتالى تتت لىئمتتت للدادفتتت لل،(1116)ل لاحموتتت  د دتتتل  استتت للللل
احث م لااى ا ه،لثف الاحدع الى  لمدتالاحستئا  لاحدخئت لاحدستئا لى ت لأ ا لاحدلدئتذ،لداحدعت الى ت ل

،لدأشتتت  الاحمدتتت لرلإحتتت لأ لاتتتليلستتتئا  لاحدخئتتت لم تتتدلاحتتتمدالاحددر دتتتل د لاحدتتت  ئيل تتت لدعتتت ئللمدتتتالاح
،لدأ لثيتتد  لأرثتت لدتت لاألئدتت لداحددر دتتلثتت م لااىتت ا هلئستتدخ دد لاحميتتالاحدختت لاألئستت لاحيتتالاح

إحتتت لدعتت ئللمدتتتالاحستتئا  لاحدخئتتت لم تتدلاحمداتتتئ لاألئدتت لداحددر دتتتلللأ طاحدتت  ئيلى تت لأمشتتتا لاحث متت درل
ل.أل  ا لاحدوددى لاحدو ئثئ 



3 
 

ا حثتتتت  ،ل(ل21)متتت للدادفتتتت لداحدتتت لأو ئتتتتالى تتتت لىئل،(1105)لةتتتتئ  لاحخئتتت الد ثئتتتتصلستتتت د  لد  استتت للللل
داسدف  الاحرشتالىت لأثت لاستدخ املمدتدذالدت  ازامدلألثعت  لاحتدع مل ت لدعت ئللأمدت الاحتدع ملداحديرئت لحت طل

  ىئتت لمدتتدذالدتت  ازامدل تت ل:لاح ا ستتئ لاحث حثتت ل تت لر ئتت لاحد ثئتت لاح ئ ةتتئ ،لداستتدمدرلاحث  ثتت  لاتتليلاحستتم 
ى ئتتت لاحدمفتتت الاحدع ئدتتت لداألمشتتتا لاحدع ئدئتتت لداحدستتتئ  لدعتتت ئللأمدتتت الاحتتتدع ملداحديرئتتت لحتتت طلاحاتتتلي،لد  

ل.احدع دئ ل  لدع ئللأمد الاحدع ملداحديرئ لث دو  لاحوز لاألئد لاحع دهلداحسي  لد لاح د  /لاحدع ئدئ ل
ا حثتتتت ،لداستتتتدف  ال(ل013)داحدتتتت لدةتتتتدمالىئمتتتت للدادفتتتت ل(ل1105)ددشتتتتئ ل  استتتت لأزةتتتت  لاحستتتتث يلللللل

ثا لثميي لاح د  لح طلا حث اللستملاحدت  ئ لاحد   ت لاألدحت ،لدأثت لث مت درلدشخئ لأمد الاحديرئ لاحد د
احقثعتتت الاحستتتال تتت لدمدئتتت لأمدتتت الاحديرئتتت لاحد دثاتتت لثميتتتي لاحتتت د  لحتتت طلا حثتتت اللستتتملاحدتتت  ئ لاحد   تتت ل
األدحتت ،لدأظفتت الاحمدتت لرلدوتتد ل تت د لذاال لحتت لإ يتت لئ لثتتئ لاحدودتتدىدئ لاحدو ئثئتت لداحةتت ثا لثتتئ ل

أ لحث مت درلى ت لاحقث  لداحثع هلد  للئملد ثتصلرت هلدحيت حالاحدوددىت لاحدو ئثئت ،لدةتذالئت لللالخدث  ئ 
ل.احقثع الاحسالأث ا ل  لدع ئللأمد الاحديرئ 

 :دثلال ع حئد لدرد لدم دحالثع لاح  اس الث م درلاحدداةيلاحددع   لحدمدئ لأمد الاحديرئ لدأثثللللل
ا حثت  ،لداستدف  الاحدعت الى ت ل(ل31)داحدت لأو ئتالى ت لىئمت للدادفت لل(1111)لدات ل م   اس ل

احث مت درلأظفت الدثعت لداثئت لاحق  االااث اىئ لدديفدملاحذاا،ل لث م درلاحدداةيلاحددع   ل  لدادئأث ل
ثتتت اى لدديفتتتدملااحمدتتت لرلديتتتد لاحدوددىتتت لاحدو ئثئتتت لى تتت لاحةتتت ثا لدثيتتت  ل اللا يتتت لئ  ل تتت لاحديرئتتت لا

ل.احذاا
ا حثتتت  لدا حثتتت ،لداستتتدف  ال(ل011)داحدتتت لةتتتدالىئمتتت للدادفتتت ل(ل1113) استتت لئ ستتت لاحتتت حئد لد 

(لاألئدت ،لداألئست )دع   لأث لث م درلاحدداةيلاحددع   ل  لدمدئ لأمد الاحديرئ لاحد دثا لثميي لاح د  ل
يتي لاحتت د  لاحد   تت لااى ا ئت ،لددع  تت لأثت لاحث متت درل ت لدمدئت لأمدتت الاحديرئت لاحد دثاتت لثملاتليحت طل

،لددع  ت لأثت ل(ذرتد ،لإمت ح)احيتالاح اثتصلااىت ا هلد ت لددهئت لاحوتم للاليح طل(لاألئد ،لداألئس )
احيتالاح اثتصلااىت ا ه،لدلت للاتليحت طل(لاألئدت ،لاألئست ،لاحددر دتل)احث م درل  لمدالاحديرئت لاحست ل ل

 الاحدو ئثئت لداحةت ثا ل ت لأظف الاحمدت لرلدوتد ل ت د ل احت لإ يت لئ  لثتئ لدددستا ال  وت الاحدوددىت
ثتتتتئ ل(لذرتتتتد ،لإمتتتت ح)الخدثتتتت  لاحثعتتتت ه،لدحتتتتملدظفتتتت لاحمدتتتت لرلأًئتتتت ل تتتت د ل احتتتت لإ يتتتت لئ  لحددهئتتتت لاحوتتتتم ل

لاتتتليدوتتتد لاختتتدلال تتت لمدتتتالاحديرئتتت لاحستتت ل لحتتت طللاحدودتتتدىدئ لاحدوتتت ئثئدئ ،لردتتت لأظفتتت الاحمدتتت لر
دىدئ لاحةت ثادئ لدحيت حالاحدودتدىدئ لاحدودلالياحدوددىدئ لاحدو ئثئدئ ،لدمدالاحديرئ لاحس ل لح طل

احدودتدىدئ لاحدوت ئثئدئ لم تدلمدتالاحديرئت لاحددر دتل،ل ت ل تئ ل ت  ظلاتليللالياحدو ئثئدئ لإذلادو ل
ل.احدوددىدئ لاحة ثادئ لى  لمدالاحديرئ لاحس ل لح ئفملد ق  لح د كلاحدعدد 

اةيلاحددع   ل  لدمدئ لاحرشالى لأث لث م درلاحددل(ل1116)رد لاسدف  ال  اس ل  دال دد  ل
احيد  ل)احديرئ لااث اى لح طلا حث الدع ة لإى ا لاحدع د ا،لداث لاخدث  لدد ام لح ديرئ لااث اى ل

لل،(اح يظئ  لش ئخد  لحر  دل لااث اى  لاحديرئ  لثدمدئ  لاحخ   لاحددع    لاحدداةي  Carolدث م در
Schlichterل،(احديرئ لاحدمدردلالدي ل،لدلاحدمث ،لدللادخ ذلاحق ا ،دلاحدخائا،ل)داحددةد لخد لدف  االل

دأظف الاحمد لرلث سدخ املالخدث  لاحد ل لردسئ  لإ ي لئ لديد لاحدوددى لاحدو ئثئ لى  لاحدوددى ل
ل.دد لئ للى  لأ لاحث م درلح لأث ل  لدمدئ لاحديرئ لااث اى ل،احة ثا ل  لالخدث  لاحثع ه
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لاحد لررلل لاسدخ ام لسث لئدةالأةدئ  لو مثدد  لاحد رئزلى  لأ   لدى م لاحدع م ل أثم  لىد ئ 
احد ل د لارخ ،ل ئحلئ ث لمدالاحسئ   لاحمييئ لح مييئ لاحر دئئ لح د لحئ ل قال  لشرللدأس ديل

،لدئشئ ل(1116،لىلممئ دئ ل)احعد ئ الاحعق ئ لداحدع  ئ لح ي  لثللئدد لإح لودئصلوداميلشخيئد ل
للس   Slavinل368 :1994)ل لأ ( ل  للإح  لد ث  لاحد  لاحعدادل لد  لح ددع م احخي ل لاحشخيئ 

ل.اح ا عئ لح دع م
ددعدث لاح ا عئ لد لاحش دالاألس سئ لداحدفد لاحدت لئددلتالى ئفت ل ت دحلىد ئت لاحتدع مل تللئدرت ل
أ لدرد لةم كلىد ئ لدع ملث د لدود ل ا صلئدو لدئ  صلاحد دئذلحد قئ لاحف ا،ل ئحلئدرت لديستئ لرثئت ل

ل(.010:ل0999ىزالىث لاح دئ ،ل)ل  لةد ل ا عئ لاحي  ل س دكلاامس مد لدظ ة لاح
ئمثهتت لدمدئدفتت لىمتت لاحاتتليلل   ح ا عئتت لذاالأةدئتت لرثئتت  ل تت لإثتت   لدئتتللاحيتت  لم تتدلاحتتدع م،لدث حدتت ح

 Belmontث ددمتالدسترم لاحدع دئ لاحتذئ لستدالئت ث د لثت د ةمل ت لالثفتم،ل قت لأشت  المدت لرل  است 
and skinner لاحستئ )إحت لأةدئت لاحعللت لثتئ لاحدع تملدالثت لح  تصلدستددطل ا عئتدفملح تدع مل(ل0995)ل

ل(.16:ل0992ىث لاحدوئ ،ل
داح ا عئت ل(لاألئدت ،لاألئست )دئ  دللاحث حلاح  ح لدمدئت لأمدت الاحديرئت لاحد دثات لثميتي لاحت د  ل

ل.ح دع ملح طلاحاليلث سدخ املث م درلاحدداةيلاحددع   

 :مشكلة البحث

دعظملاح  اس ال  لدو للدشخئ لاحسئ   لاح د غئ ،لدشئ لإح لأ لغ حثئ لاحاتليلدثدخد تاللإ 
ذاالاحاتت ثصلاألرتت  ئد لاحد  ئ تت ل)لاحد ا تتللاح  استتئ لئستتدخ دد لخيتت ل لاحميتتالاألئستت لدتت لاحتت د  

ل.(ح ذاالاحا ثصلاحدخئ  لاحد رئث لال دو )لأرث لد لخي ل لاحميالاألئد (لاحدماق 
غئتتت لأريتتت  لحتتتئ لثستتتثيلمقتتت ل تتت للاحاتتتلي مث الإحتتت لأ لاحظتتت لثتتتأ لثعتتت لستتتددئشتتتئ ل دثتتت ال

لتت  ادفملاحعق ئتت لدحرتت لثستتثيلأ لأمدتت الديرئتت ةملللدداتت ث لدتتصلأمدتت الديرئتت لدتت لئقددتتد لثعد ئتت لاحدقئتتئمل
داحدقدئملدثيد  لخ ي لث حد  ئ ،ل م  لث  و لإحت لأ لمأختذل ت لأذة ممت لأمدت الديرئت لاحاتليلإذالأ  مت ل

ل(.134:ل1114 مث ا،سد دث ال)حئفملدمددايللدعفملأ لميللإ
أ لاحاتليلذدهل ئتحلئت طل(لKitchens (6 :1991ل.et alلدةتذالدت لئدةت  لرئدشتمزلدنخت د 

احمدالاألئد لئداوفد ليعدث ال  لاحدع مل  لاحدت ا  لاحدت لد رتزلى ت لاحعد ئت الاح يظئت لداح هدئت لأل ل
دالخدثتتت  االل احددثتتتصلح و متتتيلاألئستتت لداحديرئتتت لاحدماقتتتأستتت حئيلديرئتتت ةملللددرئتتتالدتتتصلاحمظتتت ملاحمداتتت ل

احق لد لى  لاح يظلداحدذر ،لدلث لدت لدزدئت لاحثت ادرلاحدع ئدئت لاحدت لدقت ملح دتدع ملثدت لئستدالثدمدئت لاحتمدال
ل(.أمشا لددظ لالاحمييئ لاحر دئئ لح د لدع  ل)احددر دلل

  لدمفتدملثدت لستدالئت  صلدئا ت لدئقتدهلحذال ع ئم لأ لمفدملثدف  االاحديرئ لاحد دثا لثميي لاحت د
الستدع ا لح ديرئت لدئزئتت لدت لاح ا عئتت لح تدع م،ل يتت لظتللدالتتصلاح ت للح عد ئتت لاحد ثدئت لئدمتت د لإ ست  للتتدهل

ددف  ادت ل ت لاحدت ا  للح طلاحد ثئ لداحدفددئ لثقة ئ لاحدع ملداحدع ئملثة د  لدثم لدع ئملاحديرئت لدأمد ات 
ل.داحو دع ا
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إحتت لأ لمدتتدذالاحدداةتتيلاحددعتت   لمدتتدذال عتت لل(ل1986)Schlichter لد شتت ئخلددشتتئ ل  استت 
لNewmanللمئددتتت  لحدمدئتت لدفتتت  االاحديرئتت لااثتتت اى لداحمقتتت هلحتت طلاحاتتتلي،لدأدةتتت الأئةتت  ل  استتت 

أ لاحث متت درلئ ستت لدفتت  االاحديرئتت لااثتت اى لداحمقتت هل تت لستتئ  لاحييتتدللاح  استتئ لداحدمتت ةرلل(2005)
د تتت لميتتت لاحدلتتتالللئردستتتيل،لد ا لاحدع  ئتتت احث متتت درلئزئتتت للتتت  االاحا حتتتيلدتتت للةتتتذالردتتت لأ اح  استتتئ ،ل

ل.لاحاليلاحدف  االداحعد ئ الاحدعق  لح دداةيل  سيلدحرمفملأئة  لئسئا د لى  لاحد ددطلاحددر دل
ددتت لةمتت لئدةتتالدتت طلاح  وتت لإحتت لديعئتتللثتت ادرلحدمدئتت لأمدتت الاحديرئتت لاحد دثاتت لثميتتي لاحتت د  ،ل

ث متتت درلاحدداةتتتيلاحددعتتت   لدتتت لاحثتتت ادرلاحدتتت لأثثدتتتال ع حئدفتتت لاحع ئتتت لدتتت لاح  استتت الحفتتتذالد غتتتيلدثدتتت لأ ل
ل.احث  ث ل  لدو ئيلاسدخ املث م درلاحدداةيلاحددع   لى  لا ث لدا حث الاحو دع 

إحتتتت لأ لاحتتتتدع ملئرتتتتد لأرثتتتت ل  ى ئتتتت لإذالاشتتتتد كل(ل1994)لPinkertonلد تتتت لةتتتتذالاحيتتتت  لأشتتتت  
دمظتت ا لأل لر ئتت الاحد ثئتت لدعتت لاحاتتليلحدد  ستت لدفمتت لاحدع تتئملثعتت لىد ئتت لاحتتدع م،لاحميتتي  لاحر دئتت  ل تت ل

احدختتت الحتتتذحكل تتتإ لدمدئتتت لثعتتت لدفتتت  االاحديرئتتت لاحخ يتتت لثميتتتي لاحتتت د  لئيئتتت ةملرثئتتت ا لأثمتتت  ل  استتتدفمل
اح  حئتتت ،ل ةتتتل لىتتت لالستتتدي   لدتتت لدمدئتتت لةتتتذ لاحدفتتت  االأثمتتت  لاحدع دتتتللدتتتصلدلدئتتتذةملأثمتتت  لىد فتتتملثعتتت ل

ل.احدخ الدد لةم لدأد لأةدئ لاخدئ  لىئم لاحث حلد لاليلر ئ لاحد ثئ 
األئستتت لدتتت لاحتتت د  لحتتت طلدعظتتتملستتتئا  لاحتتتمدالدثتتتذحكلئدرتتت لد  ئتتت لدشتتتر  لاحث تتتحلاح تتت ح ل تتت ل

دمدئ لثع لأمد الاحديرئت لاحد دثات لثميتي لاحت د  لحد قئت لإح لاحث حلاح  ح ل،لدث حد ح لئسع لاحالي
اليلر ئ لاحد ثئ لدزئ   لاح ا عئت لح تدع ملحت ئفم،لث ستدخ املث مت درلدت  ئث للت لملى ت لاحمدالاحددر دللح طل

ل.مددذالاحدداةيلاحددع   

 :تساؤالت البحث
ل:ئدر لد  ئ لدشر  لاحث حلثشرللأرث لدييئل لد لخلللاحدس  لالاحد حئ ل

ر ئتت لاحد ثئتت لدتت لختتللللاتتليلحتت طةتتللئدرتت لدمدئتت لدفتت  االاحديرئتت لاحد دثاتت لثميتتي لاحتت د  ل .0
 ث م درلاحدداةيلاحددع   ؟ل

 ةللئدر لد قئ لاحمدالاحددر دللح طلاليلر ئ لاحد ثئ لد لخلللث م درلاحدداةيلاحددع   ؟ .1

 ةللحث م درلاحدداةيلاحددع   لأث ل  لدمدئ لاح ا عئ لح دع ملح طلاليلر ئ لاحد ثئ ؟ .5

 : البحث أهداف
ل:ى  ئف الاحث حلاح  ح لإح لاحدع ال

احد دثاتت لثميتتي للأثتت لث متت درلدتت  ئث للتت لملى تت لاحدداةتتيلاحددعتت   ل تت لدمدئتت لأمدتت الاحديرئتت  .0
 .ح طلاليلر ئ لاحد ثئ (لاألئد ،لاألئس )اح د  ل

أث لث م درلد  ئث لل لملى  لاحدداةيلاحددع   ل  لد قئت لاحتمدالاحددر دتللحت طلاتليلر ئت ل .1
 .احد ثئ 

احدداةتتيلاحددعتت   ل تت لزئتت   لاح ا عئتت لح تتدع ملحتت طلاتتليلر ئتت لأثتت لث متت درلدتت  ئث للتت لملى تت ل .5
 .احد ثئ 
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 :أهمية البحث

ل:أةدئد لد لى  لدود لدمف حلئردسيلاحث ل
ح ث حلأةدئ لد ثدئ لخ ي ل ئحلإم لث حلدو ئث ل  ئحلاحداثئ لئسفمل  لاحرشتالىت لدت طل .0

احست ل لح ت د  لحت طلاتليلر ئت ل ت لدمدئت لمدتالاحتدع ملل  ى ئ لاسدخ املث م درلاحدداةيلاحددع   
احد ثئتتت ،ل ئتتتحلإ لمظتتتملاحدع تتتئملاح  حئتتت لدمدتتتت لاحميتتتالاحرتتت دهلاألئستتت لح تتت د  لددفدتتتللدمدئتتتت ل

 .احميالاحر دهلاألئد لح  د  

ددوئ لمظت لاحد ثتدئئ لدداةتع لاحدمت ةرلإحت لأةدئت لدظت لالاحميتيئ لاحرت دئئ لح ت د  لدعت  ل ت ل .1
احدخاتتتئالح دمتتت ةرلدحامشتتتا لاحدع ئدئتتت لدح خثتتت االلاحعد ئتتت لاحدع ئدئتتت لثيتتتي لى دتتت ،لدذحتتتكلىمتتت 

دح ث ادر،لدأ لئ خذل  لالىدث  لدمشئالدظ لالاحمييئ لر دئئ لح  د  لدعت  لثت ل لدت لاستدخ امل
ل.األئد ا  لدق ئ ئ ل دئث لدمد لاحمدالاألئس لى  ل س يلاحمدال

احست ثق لاحدت لمتت  الددو ت لأةدئت لاحث تحلاح ت ح لدت لاحدديتئ الاحع ئتت  لدت لاح  است الداحث تدحل .5
ثإو ا لدزئ لد لاح  است ال تدللدمدئت لأمدت الاحديرئت لاحد دثات لثميتي لاحت د  لدحي ى ئت لث مت درل
احدداةتتيلاحددعتت   لاحتتذهلئعتت لدتت لاحثتت ادرلاح  ئثتت لمستتثئ  لدأ لمق تت لإحتت لو دعتت لستتدة الئدرتت لأ ل

 .ميي لاح د  ئ  حلدادئ ا ل  لث ادرلدع ئملاحديرئ لددمدئ لأمد الاحديرئ لاحد دثا لث

ددوئ لاةدد ملاحق لدئ لى  لث ادرلإى ا لاحدع مل  لاحد    لاحو دعئ لدخ ي لر ئ الاحد ثئت لإحت ل .4
(لاحتتمدالاحددر دتتل)لأةدئتت لدةتتدئ لثتت ادرلحدمدئتت لأمشتتا لددظتت لالاحميتتيئ لاحرتت دئئ لح دتت لدعتت  ل

ل.ثدم ةرلإى ا لاحدع م

 :فروض البحث
احديرئتت لاحد دثاتت لث حميتتالاألئدتت لدتت لاحتت د  لدفتت  اال تت للللددوتت ل تت د ل احتت لإ يتت لئ  ل .0

ثئ لدددسال  و الاحدوددى لاحدو ئثئ لددددسال  و الاحدوددى لاحة ثا ل ستيلمدتال
ل.دذحكلثع لداثئ لاحث م درلاحديرئ لاحس ل لاألئد 

للددوتت ل تت د ل احتت لإ يتت لئ  ل تت لدفتت  االاحديرئتت لاحد دثاتت لث حميتتالاألئستت لدتت لاحتت د  ل .1
حدوددى لاحدو ئثئ لددددسال  و الاحدوددى لاحة ثا ل ستيلمدتالثئ لدددسال  و الا
ل.دذحكلثع لداثئ لاحث م درلاحديرئ لاحس ل لاألئد 

دفتت  االاحديرئتت لاحد دثاتت لث حميتتالاألئدتت لدتت لاحتت د  ل تت لللددوتت ل تت د ل احتت لإ يتت لئ  ل .5
ثئ لدددسال  و الاحدوددى لاحدو ئثئ لددددسال  و الاحدوددى لاحة ثا ل ستيلمدتال

ل. لدذحكلثع لداثئ لاحث م درديرئ لاحس ل لاألئساح
للددوتت ل تت د ل احتت لإ يتت لئ  ل تت لدفتت  االاحديرئتت لاحد دثاتت لث حميتتالاألئستت لدتت لاحتت د  ل .4

ثئ لدددسال  و الاحدوددى لاحدو ئثئ لددددسال  و الاحدوددى لاحة ثا ل ستيلمدتال
 . لدذحكلثع لداثئ لاحث م دراحديرئ لاحس ل لاألئس

حتتتت طلاتتتتليلل(احددر دتتتتلاألئدتتتت ،لاألئستتتت ،ل)ال تتتت لمدتتتتالاحديرئتتتت لاحستتتت ل لللئدوتتتت لاختتتتدل .3
احدوددىتت لاحدو ئثئتت لدمدتتالاحديرئتت لاحستت ل لحتت طلاتتليلاحدوددىتت لاحةتت ثا ل ستتيلمدتتال

 .دذحكلثع لداثئ لاحث م درلاحديرئ لاحس ل لاألئد 
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حتتتت طلاتتتتليلل(احددر دتتتتلاألئدتتتت ،لاألئستتتت ،ل)للئدوتتتت لاختتتتدلال تتتت لمدتتتتالاحديرئتتتت لاحستتتت ل ل .6
وددىتت لاحدو ئثئتت لدمدتتالاحديرئتت لاحستت ل لحتت طلاتتليلاحدوددىتت لاحةتت ثا ل ستتيلمدتتالاحد

 .دذحكلثع لداثئ لاحث م درلاحديرئ لاحس ل لاألئس 

ح ا عئت لح تدع ملثتئ لدددستال  وت الاحدوددىت لاحدو ئثئت لاللددو ل ت د ل احت لإ يت لئ  ل ت ل .2
دذحتكلثعت لداثئت لل ددددسال  و الاحدوددى لاحة ثا ل ستيلمدتالاحديرئت لاحست ل لاألئدت

 .احث م در

ح ا عئت لح تدع ملثتئ لدددستال  وت الاحدوددىت لاحدو ئثئت لاللددو ل ت د ل احت لإ يت لئ  ل ت ل .1
 لدذحتكلثعت لداثئت لددددسال  و الاحدوددى لاحة ثا ل سيلمدالاحديرئت لاحست ل لاألئست

 .احث م در

 : مصطلحات البحث
 :برنامج المواهب المتعددة لكارول شليختر

 Unlimited Talents Program by Carrol Schlichter, 1971  

"للتاالر  "ل،لدئمستيلث ائت لإحت لحثت ادرلاحع حدئت لداستع لالمدشتت  ئعت لث مت درلاحدداةتيلاحددعت   لأ تت لا
،لدئدةد لد حدللاحدسد لأ لدع ئملدف  االاحديرئ لئسفملدست ةد ل  ى ت ل ت لد ثئت ل"لخت رش "لثملاد د ل

ق ئتت لدداتتدئ لدتتداةثفملى تت لاختتدلالأمداىفتت لددعتت  ة ،لدأ لرتتلل تت  لث  وتت لإحتت ل  وتت الاحددع دتتئ لاحع
دادئ لل  اد لددداةث لد لخلللاحدد  س لداحد  ئيلحدف  االاحديرئ ،لدخ يت لاحدفت  االاحخدت لاح لئست ل

ل(.ل65:ل1113اح حئد ،للئ س (ل)احدمدر،لالدي ل،لاحدمث ،لادخ ذلاحق ا ،لاحدخائاأدلاحديرئ لااث اى ل)

 :أنماط التفكير

لتت   لاحيتت  لى تت ل"لأ لأمدتت الاحديرئتت لةتت ل0921ل .Torrance & et alئتت طلدتتد ام لدنختت د 
،ليلحلدت ا لدنخت د "ل)اسدخ املأ  لميي لاحد لاألئد ،لاألئس ،لاحددر دلل  لاحعد ئ لاحعق ئ لاحدع  ئ 

ل.(15ل-11:ل0991؛لةم لاحقئس ،ل004:ل0911

 : لتعلمالدافعية ل

يت ا لاحدتدع ملى ت لدع  ت لدت لئوف ت ،ل دع الثأمفت لديفتدملددعت  لاألثعت  لئشتئ لإحت لدت طلدثت ث  لدا 
ىدتت  ل ستت ل)د غثدتت ل تت لدع  تت لرتتللو ئتت ،لدستتعئ لح تتللدشتترلد ،لدو دحتت لدف دتت لثدتت لئ قتت لإمو زةتت ل

ل(.1:ل1114ددياي لى  ،ل

 :األساليب اإلحصائية

ل.لحد  ئ لاا ي  االاحدييئ لاحدددسالاح س ث ،لالم  االاحدعئ  ه .0
 .حعئمدئ لدسدق دئ (لا)اخدث  ل .1

ل.د دثادئ حعئمدئ ل(لا)اخدث  ل .5
 (.1ɳ)،لد س يلد ثصلإئد ل(ES)  ل س يل وملاحدأثئ للCohenدعئ  لردةئ ل .4
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 .ح س يلمسث لاحرسيلاحدع ح لBlakeدع  ح لثلكل .3

 لOne – way ANOVAد  ئللاحدث ئ لاأل   هل .6

 :ل لد  ئ لاحمدالاحس ل لد لاحدع  ح  لTorranceد كلدد ام ل .2

ل.ام  االدعئ  هلدا  +لدددسال  و الأ  ا لاحعئم ل  لاحمدال=ل  و لسئ   لاحمدال

 :وإجراءاته البحث خطوات
 :إعداد اإلطار النظري للبحث ـولا أ

د لخلللى  لددهئ االاح  اس لثش  لد لاحدييئلللح ث حااا  لاحمظ هللاحوز دم دللةذالئللللل
،لدمدئ لددع ئملاحديرئ ،لميي لاح د  لاألئد لداألئس ،لأمد الاحديرئ ل:ة أ ثع لد  د للخللد ل

ل:،لدذحكلرد لئ  اح ا عئ لح دع م

 :أنماط التفكير: المحور األول -
إ ل فدم لألمد الاحديرئ لئس ى م لى  لدع   لحد ذالئموالثع لاأل ت ا ل ت لأمشتا لثئمدت لللئتموال

ذدلت  لىثئت االدستفئ  ل)إ لةتذالاحموت حلئعددت لى ت لأمدت افملللى ت للت  ادفملنخ د ل  لةذ لاألمشتا ،ل
ل(.141:ل1105أثدلاحسدئ ،ل

 :تعريف أنماط التفكير .1

احتمدالةتدلاحا ئقت لاحديةت  ل ت لاحديرئت ،ل فتدلحتئ للت   لثتللإمت لا ئقت لاستدخ املاحقت   ،لدم ت للل
الدستفئ  لأثتدلاحستدئ ،لذدلت  لىثئت ا)لProfile of stylesمد كلمدا  لدا  ا لثللمد كلىت  ا لدت لاألمدت ال

ل.(141:ل1105

 :أهمية أنماط التعلم المفضلة لدى الطالب .2

ثومسااو  دمثتتصلأةدئتت لاحدع  تت لث حدظتت لالاحعيتتثئ لح دتت لدثأمدتت الاحتتدع ملداحديرئتت لردتت لئدةتت ف ل
ل:(Thomson & Mascazine, 1997: 4-5)ل ئد لئ  لThomson & Mascazineوملسكلزرل  

 در م د لدد ث ل  و د ل  لاحدع ملددي لدص  . غث الاحي  لدا 

 د ًس لاردس يلاحدع   لح طلاحالي. 

 دوعللىد ئ لاحدع ملأرث ل  ى ئ لددشدئق  لح الي. 

 دثئ ل ا عئ لاحاليلح دع ملدد لئزئ لدق دفملدد يئ فم. 

 لاحدسدقثللدس ى ل  لاسدهلللل  االاحاليلداسدع ا ادفملدددوئفف لم د. 

 احاليلى  لد دللاحدزئ لد لاحدس دحئ لحظ دالاحدع ملاحخ ي لثفمدس ى ل. 

 س ى لاحدع دئ لى  لةثالالسد ادئوئ الاحدع ئدئ لحدعزئزلاحدع مل ئد لثئ لاحاليد. 
 

 :الوظائف المعرفية لنصفي الدماغ األيمن واأليسر: المحور الثاني -
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احرتت دئئ لاألئستت لأدلاألئدتت لأدلاستتدخ املأ تت لاحميتتيئ ل:لئقيتت لثدظتت لالاحميتتيئ لاحرتت دئئ لح دتت 
 ت لاحتدع ملداحديرئت لداحعد ئتت الاحعق ئت لددوفئتزلاحدع ددت ال ت لةئلت لأمدت الح تتدع مل"لاحددر دتلل"ر ئفدت لدعت  ل
ل(.12:ل0993 د هلش ر ،ل)داحديرئ ل

لدئفتتتتتتتتتتدملاحثتتتتتتتتتت  ثد ل تتتتتتتتتت لدوتتتتتتتتتت لالىتتتتتتتتتت  لدثخ يتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتت لدوتتتتتتتتتت للى تتتتتتتتتتملاح هتتتتتتتتتت لاحعيتتتتتتتتتتث 
(Neurolinguistics)ئدحدو ،لدى تتتملاحتتتتمي لاحيستتتت (Psychophysiologyل)ث حرشتتتالىدتتتت لإذالر متتتتال

ةمتت كلدظتت لالدعئمتت لر ح هتت لداحتتدع ملداحدتتذر لداحديرئتت لداا  اكلدغئ ةتت لددد رتتزل تت لدمتت ا لدعئمتت ل د ل
ل(.4:ل1113زئ  لث ر ا،ل)سداة ل  لاح د  ل

دحدمدئ لدظ لالاحمييئ لاحر دئئ لح  د  للث لد لد  دح لاحدعت الى ت لخيت ل لددظت لالرتلل
دمفد ،لداحد لديئ م ل  ل فملوتدة لاحعد ئت لاحدع ئدئت لدد  دحت لدةتصلاحثت ادرلداألمشتا لاحدت لدست ى لى ت ل

ل.دمدئ لاحمييئ لاحر دئئ لح طلاأل  ا 

ل:د ئد لئ  لى  لاحلدم ظ لاحدش ئ  ،لداحلدم ظ لاحدظئي لح د 

 :التشريحي للمخ الالتناظر. 1

ى تت لاحتت غملدتت لاحدشتت ث لاحظتت ة هلثتتئ لميتتي لاحدتت ،ل قتت لأدةتت الاح  استت الاحدشتت ئ ئ لداحخثتت اال
اار ئمئرئ لأ لةم كلاخدل  الدظئيئ لودة ئ لثئمفد لثت ح غملدت لأمفدت لئثت دا لىمت لاحمظت لح دة ت لاألدحت ل

داةتت  ل تت للدرأمفدتت لدددتت ث ئ لردتت لحتتدلرتت  لأ تت ةد ليتتد  لد ندئتت لح ميتتالارختت ؛لإللأ لةمتت كل  دلتت  ل
ل:،لدئدر لددةئ ف ل ئد لئ  د رئيلرللدمفد 
ىثت لاحقتده،للست د )الخدل ت الاحدشت ئ ئ لثتئ لميتي لاحدت ل ئدت لئ ت للس د لىث لاحقتدهدئ خ ل

ل(:045،ل041:ل1100
 Specificدأثقتلل ت لاحتدز لدت لاحميتالاألئست ،لحرت لاحرث  ت لاحمدىئت للاحميتالاألئدت لأرثت لل تئل ل -لأ

Gravityح ميالاألئست لدزئت لىت لاألئدت ،لدأ لةتذالاحيت  لئ وتصلإحت لدوتد لاحدت   لاح د  ئت لثشترللل
رد لأ لاحميالاألئد لئدد لحاد ملثشرللأرث لد لاحميتالاألئست لاحتذهلل،أرث ل  لاحميالاألئس 

ل.رد لدثئ لدود لاخدلال  ل وملاحدس  االاحف دئ ل،ئدد لح خ الأرث لد لاحميالاألئد 
احددوتد  ل ت للTemporal Planumداةال  لد رئيلاحييئ لاحي غئئ ،ل دماق لةم كللدم ظ ل -لي

احدماقتت لاحخ يئتت لدتت لاحيتت لاحيتت غ لأرثتت ل تت لاحميتتالاألئستت لىمفتت ل تت لاحميتتالاألئدتت ،لدةتت ل
احدماقتت لاحدستتلدح لىتت لاحع ئتت لدتت لدظتت لالاح هتت ،لثئمدتت لاحقشتت  لاحستتدعئ لاألس ستتئ لأرثتت ل تت لاحيتت ل

 .حي د لثئ لاحييئ ل ئد لئدع  لثدظ لالاح ه لداحدظ لالاحددسئقئ احي غ لاألئد ،لدةذالئدةالا

ل
ل
ل
ل
ل
ل

 :الالتناظر الوظيفي للمخ. 2
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للئقتتتالديفتتتدملاحدمتتت ظ لىمتتت لاحثعتتت لاحدشتتت ئ  ل قتتتالثتتتللدوتتت دز لح يتتت د لاحدظئيئتتت لثتتتئ لاحميتتتيئ ،ل
ل.ةذ لاحد ارزث ىدث  لأ لالخدلال  لاحد ارزلاحدخئ لئ دثالث حي د ل  لاحدظ لالاحد لدقدملثف ل

دئشتتتئ لاحلدد ثتتتللاحميتتتالرتتت دهلإحتتت لاح  وتتت لاحدتتت لئرتتتد لىمتتت ة لأ تتت لاحميتتتيئ لاحرتتت دئئ لةتتتدل
ل(155:ل1102مئللد  د ،ل)احدسئا لى  لدظئي لدعئم ل

دأدةتتتتتت الاح  استتتتتت الاحمئد دحدوئتتتتتت لداحدشتتتتتت ئ ئ لأ لميتتتتتتالاح دتتتتتتتتتتت  لاألئستتتتتت لئدددتتتتتتصلث حقتتتتتتتتتتتتت   ل
س ا لشد ،للا   )اح هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدئ ل ل(.013:ل1104ىث لاح  ئملدا 

دحتذالئستد ل ،لدماقئ لداح هدئ ل  لاحميالاألئستدثشرللى ملدد رزلاحدظ لالاحد  ئ ئ لداحعق ئ لداح
داحتتتدالع ،لدئقتتتدملةتتتذالاحميتتتاللLogicalاحدماقتتت للAnalyticalاحد  ئ تتت للVerbalث حميتتتالاح يظتتت ل

ألث حدع دتتللدتتصلاألوتتزا لدئودعفتت لثا ئقتت لدماقئتت ،ل ئتتحلئثتت لLinearثد  ئتتللاحدع ددتت الثا ئقتت لخائتت ل
ل(.045:ل1100س د لىث لاحقده،ل)لعئ لد دئثف ل د لئيللإح لاحمدئو دئ

أ لاحميتتالرتت دهلاألئدتت لئفتتدملثشتترللختت  لثتتإ  اكلددتتذر لالستتدو ث الاحدتت للمو جاال دئتتذر ل
دلت لدرتد لل،أدلستدعئ لردت ل ت ل  حت لإ  اكلددتذر لاحتمهمل،درد لثي ئ لرد ل  ل  ح لإ  اكلددذر لاحدود 

در مئت لردت ل ت ل  حت لإ  اكلددتذر لثعت لاألشتئ  ل تت لاحيت ا ل ت لىللدفت لثأشتئ  لأخت ط،لددت لئشتئ لإحتت ل
ديتتد لاحتتمدالئديتتد لاحتتمدالاألئدتت ل تت لاحقتت  االاحدر مئتت لداحستت ى لاا  ارئتت لداحدتتذر لغئتت لاح يظتت ،لثئمدتت ل

ل(.151:ل0995د دد لأثدلدس م،ل)ظئ لداحع  ئ لاألئس ل  لاحق  االاح ي

 : تصنيف أنماط التفكير

ل:(011:ل0919يلحلد ا ،ل)لدمقسملأمد الاحديرئ لإح 
 :النمط األيسر

ئقيتت لثتت لاستتدخ املدظتت لالاحميتتالاحرتت دهلاألئستت لدستتئا د لى تت لاحعد ئتت الاحعق ئتت لاحدتت لدشتتدلل
ل.احددا لاح يظئ لداحدماقئ لداحد  ئ ئ 

 :األيمنالنمط 

دئعمتتت لاستتتدخ املدظتتت لالاحميتتتالاحرتتت دهلاألئدتتت لاحدتتت لدشتتتدللاحدتتتدا لغئتتت لاح يظئتتت لداحديتتتتد  ل
ل(.داحد رث لداحدو امئ 
 :النمط المتكامل

ل.األئس لداألئد لةدلاحدس دهل  لاسدخ املدظ لالاحمييئ ل
 :أنماط السيطرة المخية

لد ل لدةد لداألئس ، لاألئد  لد لميالاح د   لرل لثئ  لاحدظئي  لح دث ئ  لمدئو  لاحديفدم لةذا مشأ
الث حع ئ لد لاحديا   الثأدلاحسئ   لاحدخئ لدئ دلCerebral Dominanceئع الث حسئا  لاحدخئ ل

لاحدو مي لديا ا لددمف  لاحدعم ، لمي  لإح  لحإلش    لى     لدسدخ م لاحد  دةدلل Lateralityاألخ ط
ددشئ لإح لاحاثئع لاحلدم ظ ئ لأدلغئ لاحددد ث  لل،أهلو ميلدا  لLateralالدشد لد لر د لديا 

Asymmetrical natureلو مث لاحد لى  لدظ لالثعئمف ،لل،ح د لاحثش هل لأ   لإح لسئا   دأئة  
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لثدددأ لاحدخئ  لاحسئ    لأد لاحسئا   لثمدىئ  لاأل  ا  لىم  لاحديرئ  لددف  اا لأس حئي ل)  لىث  احقده،لس د 
ل(.169،ل040:ل1100

دئقيت لث حستتئا  لأ لاحد ارتزلاحعيتتثئ لاحددوتد  ل تت لأ ت لاحميتتيئ لأرثت لمشتت ا  لددتأثئ ا ل تت لمشتت ال
احيتتت  لدستتت در لدتتت لاحد ارتتتزلاحعيتتتثئ لاحددوتتتد  ل تتت لاحميتتتالارختتت ،لدئستتتد لاحميتتتالاألدللث حميتتتال

رختتت ،لداحتتتذهلئدرتتت لدستتتدئد لاحدستتتئا لأدلاحستتت ل ،ل تتت لدق ثتتتللاحستتتئا  لأدلاحستتتئ   لاحد تتت د  لح ميتتتالا
ى تتت لأ ا لثعتتت لل– تت ل تتت د لدعئمتتت لل–ث حميتتالغئتتت لاحدستتتئا ،لثدعمتتت لأمتت لللئدد تتتكلثعتتت لاحدقتتت   ل

حخث ادتتت للأ تتت لاحميتتتيئ لاثقتتت  للاحدظتتت لالاحدتتت لئقتتتدملثفتتت لاحميتتتالاحدستتتئا ،لدئستتتئا لحتتت طلاامستتت  ل الدتتت  ل
ل(.461:ل0916د دد لىر ش ،ل)ددد  س د ل

 :يم التفكيرتنمية وتعل: المحور الثالث -

 :وافرها لتنمية الدماغ بشكل أفضلشروط يجب ت :أولا 

ئمدتتتدلاحتتت د  ل تتت لظتتت دالدشتتت دالدعئمتتت لئوتتتيلددا  ةتتت ل دتتت لئيتتتللإحتتت لأ ةتتتللمدتتتد،ل  ح ئتتت  ل
احد  سئ لاحد لددسملث حودد لدل  لاح  ر لدةعالاحدعائ الاح سئ لداحدقت  االاحث ثدت لداحفت د لداحو تد ل

احدع دتتتئ ،لددثتتتللظ د تتت  لدعئقتتت لحعدتتتللاحتتت د  ،لدددوتتت لىم يتتت لدشتتت دالستتت ى الادئ تتت لحلستتتدد  لإحتتت ل
ل:ة (ل11ل-04:ل1105)أس سئ لدئس لدمدئ لاح د  لرد ل   ة لذدل  لىثئ االدسفئ  لأثدلاحسدئ ل

 :البرئة الغنرة .1
ةتت لاحثئلتت لاحدتت لدتتد  لدلاحثئلتت لاحهمئتت لاحدتت لدتتزد لاحتت د  لثدعائتت ال ستتئ للدئتت لدددمدىتت لدشتت د  ،ل

احقت ا  ،لداح  رت ،لداحديرئت لد تللاحدشترلا،ل:لددث هلثئلت لاحت د  لدت لختللل،دسع لىش ل  س اسدخ امل
ثتتت ا لاحثئلتتت لاحو مثئتتت لثتتتأ لدرتتتد لغمئتتت لثديتتت   لددعتتت   لدأحتتتدا لد ستتتدملدأشتتتر ل،ل ودئتتتصلةتتتذ ل داحيمتتتد ،لدا 

ل.احدي   لد يزلاح د  ،لددمد لاح د  لاألئد لح طلاحالي
 :المحتوى ذو المعنى .2

ددطلاحد دثالث  وت الاحاتليلدخثت ادفملاحست ثق لاحدت لدستدم لإحت ل  است لديت ةئملدىللت الةدلاحد 
دحتتئ ل  استت ل قتت ل ،ل  ح قتت ل لو دتت  لث ثدتت لللدمدتت لاحتت د  ،لثئمدتت لدعدتتللاحديتت ةئملى تت لدمشتتئالاحتت د  ل

لد  لةذالاحيت  للثت لدت لوعتللاحا حتيل،دوع  لئث حلى ل داثالو ئ  لدىلل الو ئ  لثشرللدددايل
دأمتت لحتتئ لدوتت  لدشتت ة لل،وتتز ا لدتت لاحددلتتالاحدع ئدتت ،لدوع تت لئشتتع لثتتأ لاحددةتتد لذدليتت  لدث شتت  لثتت 

ل.لحا  احلأدلد اليلحف 
 :التعلو  .3

احدع ئملاحدع دم لدا ديلحدمدئ لاح د  ،ل  حاليلئدع دد لدت لختلللاديت حفملثت رخ ئ لدديت ى فمل
ئوعتتللرتتللدشتت  كل تت لدوددىتت لئتت  هلىدتتل لئختت ملاحدفدتت لدعفتتملددثتت  للاحخثتت االداأل رتت ملدار ا ،لردتت ل

ل.احد لدقدملثف لةذ لاحدوددى ،لدث ئحلللئسدائصلاحدش  كلأ لئقدملثرللاحعدللمئ ث لى لاحدوددى 
 :الح كة .4

دت   لدهذئت لح ت د  لدعتززللدع لد لاحعدادللاحدفد لحدمشئالاح د  ،لدئ طلاحع د  لأ لاح  ر لدا ت 
ل.احديرئ لددق للاحددد 

 

 :البدائل والخرل ات .5
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إ لرلل د  ل  ئ لد لمدى ،لح ل داثا لاحعيتثئ لدخلئت  لاحخ يت لداحدت لدشتر الىثت لدت لدت لثت ل
ل.د لخث اا،ل  ذحكلإ لدق ئملاحخئ  االح ا ث لئدح لدع د  لمشا  ،لدئوعللاحاليلأرث ل ا عئ لح دع م

 :الوقت .6
احدأدتتلل تت لدلدع حوتت لاحدع ددتت ا،ل:لح تتدع ملداحقئتت ملث حعد ئتت الاحد حئتت لئ دتت الاحتت د  لإحتت لدلتتالرتت ا ل

مقتتتللاحدع ددتتت الإحتتت لاحتتتذار  لثعئتتت  لدلا  تتت احلاحدهئئتتت االاحيئزئدحدوئتتت لاحلزدتتت ل تتت لاحتتت د  ،لدلاحدع ددتتت ا،ل
ل.احد ط

 :التغذرة ال اجعة الفو رة .7
مدئتت لاحتت د  ،لردتت لد تتحلةتت لدتت لئق دتت لاحدع تتملدع ئقتت  لى تت لستت دكللتت ملثتت لاحا حتتي،ل فتت لديئتت  لحددل

احتت د  لى تت لإاتتل لرئد دئتت الدوعتتللاحا حتتيلئشتتع لث ل دئتت حلى تت لدتت لد قتت  لدتت لدل ظتت الخ يتت لإذال
ل.ح ل د لإ  االأدلمق لأدلدي الددلي  ل لد يزل ئحلر مالإئو ثئ ل

 :اإلتقل  .8
احعت   لدعرتت لةتدلاحقت   لى ت لأ ا لست دكلدتت لأدلدفت   لدت ،لأدلىت   لىق ئت لئد  ستتف لاحت د  ،لدةتذ ل

ثقتت لث حتتذاا،لدللئعمتت لاادقتت  لاح يتتدللى تت ل  وتت لر د تت ،ل قتت لئ يتتللاحيتت  لى تت ل  وتت لر د تت ل د لأ ل
ئتتتدق لدفتتتت   لاأل ا ،لدئدرتتتت لح يتتت  لاح رتتتتملى تتتت لدتتت طلإدق متتتت لح ددةتتتتد لأدلاحدفتتت   لإذالرتتتت  لدع دتتتت لئدتتتت ل

ل:ثخاددئ لةد 
ل.دردئ لاحدعم لثد لمدع د ل-أ
 .دخزم ل  لاحذار  لاحثعئ  دردئ لث م درلىق  لل-ي

 :غرلب التهدرد .9
إ لاحت د  لاحخت لالللئتتدع ملدللئعدتللثريتت   لد تالاحدف ئت ،لألمتت لئيتعيلى تت لاحت د  لاحدفتت  لأ ل

ل.دي   لاحدف ئ لح دل ئ لدمف لدد  ئ د  لاحع دا لل، فدلدشهدللث حث حلى لاح د ئ ل؛ئمدث لدئير 
فت لإىت ا لث مت درلئفت الإحت لد قئت لاحتمدالاحددر دتل،لحتذحكل ستدالدمظ ا لأل لاح  است لاح  حئت لئتدمل ئللللل

دعدتتللاحث  ثتت لى تت لدفئلتت لاحظتت دالاحدم ستتث لأثمتت  لدتت  ئيلاحاتتليلختتلللاحو ستت الاحدتت لستتث لذر ةتت ،ل
ددتتتتد ئ لاحثئلتتتت لاحدتتتت لدتتتتزد لاحتتتت د  لث حدعائتتتت الاح ستتتتئ لاحددمدىتتتت ،لددتتتتد ئ لاحد دتتتتدطلاحدتتتت دثالث  وتتتت ال

متتتت  لاحدتتتت  ئيلح تتتتدع ملاحيتتتت  هلداحدعتتتت دم ،لددقتتتت ئملاحدهذئتتتت لاح اوعتتتت لاحيد ئتتتت لاحاتتتتلي،لددفئلتتتت لاحظتتتت دالأث
ىا لفملاحدلالاحر   لددد ئ لاحث الللداحخئ  االأد دفملحد قئ لأة االاح  اس  ل.ح الي،لدا 

 :أهم البرامج العالمية المستخدمة في تنمية وتعليم التفكير :ثانياا 
 :برنامج المواهب المتعددة لكارول شليختر

 Unlimited Talents Program by Carrol Schlichter, 1971  

 :نشأة برنامج المواهب المتعددة -

إذلثمتت لى تت لمظ ئتت ل"للMobile Alabama"و دعتت لألث دتت ل/لمشتتألاحث متت درل تت لد ئمتت لددث ئتتلل
،لداحدت لدما ت لدت ل"لUtah"لدت لو دعت لئددت ل"للCalvin Taylor"ل"لر حي لد ئ  ل"لاحدداةيلاحددع   لحتل

،لالديتتت ل،لاحدمثتتت ،لادختتت ذل(احدمتتدر) تتت لاحديرئتتت لااثتتت اى لل(دفتت  اا)دثتت ألأ لاحاتتتليلئدد رتتتد لدداةتتتيل
د  لوئ تلةتدلئستدم لإحت لمظ ئت ،لSchlichter, 1986: 19) ؛ل (Newman, 1991:12احدخاتئااحقت ا ،ل

Guilfordلاحذر  لثشأ لاثئع 0936ل(Newman, 2008: 35).ل
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دلت لأثثتال ع حئدتت لدت ا ا لددرتت ا ا للدتت لاحث تحلداحداتدئ ،لدمشتت ى دت  ل(ل53)ثتت لدت لاحمدتدذالأردحفتذال
 ,Chism & McLean, 1980; Newman)دداةتيلاحديرئت لاحددعت   لح اتليلل ت لد  ئت لددمدئت 

1991, 1995, 2004, 2005, 2006, 2008 ; Newman & Zupko, 2006; Schlichter, 
ل.(1986 ,1981
  دس  لد  ئثئت لدست ى لاحاتليلى ت لدمدئت لاحذهلأى د لاحث  ث للث م درلاحدداةيلاحددع   دئدةد ل

ديرئ ةملددوع فملئير د لثا ئق لإث اىئ لختلللإدقت مفملثعت لدفت  االاحديرئت لاحةت د ئ لاحدت لدست ى ةمل
 لى تت لدمظتتئملاحدع ددتت الد تتللاحدشتترلالدد تتثفملى تت لاتت حلالستتل  لددزئتت لدتت لثقتتدفملثأميستتفملدد ستت

ل.دف  االاحرد ث لح ئفم،ل ةل لى لد  ئيلاحاليلى  لادخ ذلاحق ا االثشرللس ئم

 .الدافعية للتعلم: المحور الرابع -
 :الدافعية للتعلمتعريف . 1

أمفتت لا لتت ل اخ ئتت لدتت  صلاحيتت  لدددوتت لإحتت لحقتت لدعتت  الدع ئيتت الاح ا عئتت لح تتدع م،لدأشتت  الدعظدفتت ل
اح  حتت لاحميستتئ لل:اح ا عئتت لح تتدع ملثأمفت ل(412:ل1111)للات د ئدستاللاتت د لدم  ئتت لست در ،ل  قتت لىتت ال

اح اخ ئتت لأدلاحخ  وئتتت لح دتتتدع م،لاحدتت لد تتت كلستتت در ،لدددوفتت لم تتتدلد قئتتت لغتت  لدعتتتئ ،لدد تتت  ظلى تتت ل
ل.اسدد ا ئد ل د لئد ق لاحف ا

اح ا عئتتتت لح تتتتدع ملثأمفتتتت لديفتتتتدملددعتتتت  لاألثعتتتت  لئشتتتتئ لإحتتتت لاستتتتددد  للGottfriedوددي ئتتتت لدئعتتت ال
موتت زلاحدفتت مل احاتتليلثتت حدع م،لدالةددتت ملثرتتللدتت لةتتدلو ئتت ،لد تتيلالستتدال ،لداحدثتت ث  ل تت لاحتتدع م،لدا 

ل(.ل04:ل1113ا عالأ د ،ل)دد لثف لاحيعث ،لدا   اكلاحري   ،لداحديد ل  لاألىد للاحد لئقدل

 :تصنيف الدافعية. 2

 تتت لاحتتتدع م،لدددتتت لأثتتت زدالذحتتتكل تتت لأدحتتت لد تتت دلال فتتتملةتتتذالل اةتتتدملاحدع  ئتتتد لث حو متتتيلاحتتت ا ع
،ل ئحلأظفت لمتدىئ لدت لاح ا عئت ل ت لاأل ا ،لددئتزلثتئ ل(Heider, 1958)احددهئ ل  لاحدع ملةدلةئ  ل

ل.(29:ل1115مثئللزائ ،ل)لددع ملد  د لذادئ  ،لدددع ملد  د لث دا صلخ  وئ ل:مدىئ لد لاحددع دئ 

 :الدافعية الداخلية - أ

ة لاحث حلى لمش الح ي ل  لاحد لئو ثف لةدل  ل  لذاد ،لأهلأمفت لذاالىللت ل:لاح ا عئ لاح اخ ئ 
ل(.011:ل1111حئ هلد  ثئ ل ئمدحئا،للإحئ )ث لةدد ملد يلالال ل

دئديتتالاحيتت  لاحدتت  د ل اخ ئتت  لثتتأ لديتت   لاحدعزئتتزلح ئتت ل اخ ئتت ،لدستتدقللىتت لاحثئلتت لدارختت ئ ،ل
ى تتت لاحتتتدع ملاحيتتت  هلداحتتتذاد ،لدديتتتد ل تتت لدلئشتتتثصل  و دتتت لاح اخ ئتتت لثميستتت ،لئ رتتتزلى تتت لاحتتتدع ملاحددعدتتت ،ل

ث ادوتتت لاحد يتتتئللدأرثتتت لاستتتدقلل ،لئخدثتتت لميستتت لثميستتت ،لئ التتتيلدستتتددطلدق دتتت لددع دتتت ،لئتتتمظملدداىئتتت ل
ل(.455:ل1111ئدساللا د لدم  ئ للا د ،ل)ددذار د ل

دئتتدملاحد يئتتزلاحتت اخ  لألستتث يل اخ ئتت لدثتتللاح ةتت لىتت لاحتتمي لدحتتئ لح ختتدالدتت لاحمدئوتت لددرتتد ل
 :Burton, 2012)لاحدر  أ ل اختللاحعدتللميست لدحتئ لث  وت لإحت لاحعدادتللاحخ  وئت ل ت لددوئت لاحست دك

ل.(12
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 :الدافعية الخارجية -ب

احداح ئ ،لاح يتدللى ت ل  وت ،ل:لل لئرد لاحي  لد ردد  لثدي   لخ  وئ ل  لثع لاأل ئ  لدثل
 فتتذالاحيتت  لدتت ثصل تت لمشتت ا لاحدع ئدتت ،لئمدظتت لاحدر  تتأ لدتت لارختت ئ ،لل، ةتت لاحدتت   لأدلاأل تت ا لارختت ئ 

 ئدت لئ ت حلئ رزلى  لاحدع ملاحسا  لاحد لالارم ،لئديالثت حودد ،لألتلللت   لى ت لاحتد رملداحستئا  ل
،ل ئتتتتحلئتتتت  هلاحيتتتت  لاحستتتت دكل(455:ل1111ئدستتتتاللاتتتت د لدم  ئتتتت للاتتتت د ،ل)حتتتت ،لددتتتت م لاحد يتتتتئلل

،ل أست حئيلالودفتت  ل ت لاحتتدع ملحئستالحفتت ل(Zimbardo, 1988: 195)ح  يتدللى ت لدر  تتأ لخ  وئت ل
ل(.Gottfried, 1994: 105)ىلل لثد ددطلاحد   لاحددع د ل

 إجراءات البحث: ثانياا 

 :البحثمنهج . 1

اىدد الاح  اس لاح  حئ لى ت لاحدتمفرلشتث لاحدو ئثت لاحقت لملى ت لاحقئت  لاحقث ت لداحثعت هلحددهئت اال
اح  استت ،لدذحتتكلح دعتت الى تت لأثتت لاحث متت درلاحدتت  ئث لاحقتت لملى تت لدمدئتت لأمدتت الاحديرئتت لاحد دثاتت لثميتتي ل

ل.اح ا عئ لح دع مل  درذحكلأث  ل(لاألئد ،لاألئس )اح د  ل
 :عينة البحث.2

لدا حثتتت لدتت لاتتتليلر ئتتت لاحد ثئتت لاحي لتتت لاحث حثتتت ل  لا حثتت(ل041)ىئمتتت لاح  استت لاحمف لئتتت لدتتت لدردمتتال
دو ئثئتت لل53دو ئثئتت لمدتتالأئدتت ،لل53)ددردمتتالاحدوددىتت لاحدو ئثئتت لدتت ل:لشتتعثد لاحيئزئتت  لدى تتملاحتتمي 

ح عت ملل،(أئست ةت ثا لمدتالل53ةت ثا لمدتالأئدت ،لل53)ددردمالاحدوددى لاحة ثا لد لل،(أئس مدال
لسم ل(2,11)لدددسالىد هدلداخدئ الىئم لاحث حلثا ئق لىد ئ للي ئ ،لل،مل1106/1102اح  اس ل

ل:الدراسة أدواتوصف  .3
ل:رد لئ  دق ملاحث  ث ل ئد لئ  لى ة  لحرللأ ا لد لأ داالاح  اس لاح  حئ لل

 :اختبل  مهل ات التفكر  .1
ل.احث  ث : إعداد

 :هدف االختبل 
ل(.األئد ،لاألئس )الخدث  لإح لاحدع الى  لدف  االاحديرئ لاحد دثا لثميي لاح د  لئف الللللل

ل

  :وصف االختبل 
ل:ث حخاداالاحد حئ حلخدث  لد لإى ا لاحيد  لاألدحئ لللللل
ل.اح  اس لثددةد الال لى  لاح  اس الاحس ثق لاحددع ق ل .0
ل(.األئد ،لاألئس )احد دثا لثميي لاح د  لاحق ا  لاحم ل  لحإلا  لاحمظ هلى لأمد الاحديرئ ل .1
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دتت لاخدثتتت  االأىتت الحقئتت  لأمدتتت الاحديرئتت لاحد دثاتت لثميتتتي للح ث  ثتت لالاتتل لى تت لدتت لأدتتتئا .5
 .،لدذحكلحلسدي   لدمف ل  ليئ غ لىث  االاحدقئ  (األئد ،لاألئس )اح د  ل

 .د  ئ لاألثع  لاح لئس لاحد لشد ف لالخدث   .4

ىتتت ا لالخدثتت  ل تتت ليتتد د لاألدحئتتت ،لثتتملىتتت  ليتتئ غ لاحيقتتت االاحدتت لدقتتتصل .3 د تتالرتتتللدوتت للدا 
وت ا لاحدعت ئلالاحدت لأديت ل،لدلالخدث  ل ت ليتد د لاألدحئت لى ت لىت  لدت لأست دذ لى تملاحتمي  ا 

ل.ثف لاحد ردد 

 :الصدق والثبلت
 :الصدقحسلب : أوالا 

 : صدق المحكمر  -أ
يل ئ لالخدث  لد ق اد ل  للدملى  لالخدث  لى  لدوددى لد لاحد ردئ لاث ا لاح أهل دل

لثميي لاح د  ل لاألئس )لئ  لدف  االاحديرئ لاحد دثا  ل(األئد ، لث غلى  ةم لدل  ل11)، لد ل( د رد  
أس دذ لدد  س لى ملاحمي لاحد ثدهلثر ئ لاحد ثئ لثرللد لاحزل زئ لدأسئدالدسدة الدلم ،لدثر ئ لار ايل

لودئع  لى  ليل ئ ل ،ل(أئد ،لأئس )احدقئ  لحديمئالأمد الاحديرئ لإح لثو دع لسدة ا،لدل لاديقدا
ل. لاحدع ئلالاحد لالد  ف لاحس   لاحد ردد ثدل لأو الاحث  
ل لدثذحك لالخدث   لدةد  لاحد ردئ  لى   لى ةا لاحد  لاألدحئ  ليد د  ل51)   لحقئ  ل(  ق  

اح د  لاألئس ،لل ق  لحقئ  لاحدف  االاحد دثا لثميا(ل51)احدف  االاحد دثا لثميالاح د  لاألئد ،ل
ل. ق  لدشد ر لدقئ لاحدف  اال  لميي لاح د  لدع  ل(ل04)
ل. ق  (ل61) ق االمدئو لاحد رئملأيثالى  ل ق االالخدث  ل(ل6)دثع لاسدثع  لل

 :صدق فق ات االختبل  -ب
لد ددطل لثي   لاحددي   لاحدي  اا لثئ م الد  ئل لأةم لأ  لإح  ل ايلدنخ د  لأثد ل  ا  ئشئ 

،لدل لدمل س يل(029:ل1111  ا لأثدل ايلدنخ د ،ل)د لئسد لثي  لاحدي  االاحدقئ  لررللةدل
ي  لاحدي  االح دقئ  لاح  ح لدذحكلث س يلدع دللال دث الثئ لاح  و لى  لاحدي   لداح  و لاحر ئ ل
ح مدالاحذهلدمدد لإحئ لاحدي   لدصل ذال  و لاحدي   لد لاح  و لاحر ئ لح مدال د لدرد ل  و لاحدي   ل

ل.سدق  لى ل  و لاحمدالاحخ  لثف د
ل
ل
 

 :يسرعبارات النمط األ  -أ

ا دث الىث  االاحمدالاألئس لث ح  و لاحر ئ لح مدالثع ل ذال  و لاحعث   لو  للأ احمد لرلأش  ال
لاحعث  االاحثلحل لى ا لد  ل02) ال  ل09، لاحعث  االاحثلحلل،(10، ديثالىث  االاحمدالدث ذالةذ 

ل.(12)د للىث   لث ل لل(14)الئس ل
ل
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 :األيمنعبارات النمط  -ب

ث ح  و لاحر ئ لح مدالثع ل ذال  و لاحعث   لو  للاألئد ا دث الىث  االاحمداللأ احمد لرلأش  ال
لىث   لث للد ل(13)ديثالىث  االاحمدالالئد لاحعث  دئ لدث ذالل،(41،ل41)لاحعث  دئ  ال لد لى ال

ل(.12)
ل
 :المتكاملعبارات النمط  -جـ 

ث ح  و لاحر ئ لح مدالثع ل ذال  و لاحعث   لو  ل ال للاحددر دلا دث الىث  االاحمداللأ احمد لرلأش  ال
ل ىث   لث ل لد ل(ل05)دى ئ لديثالىث  االاحمدالاحددر دللدث ذالاحعث   لل،(61)احعث   ل لملد لى ا

ل(.61)ىث   لث للد ل(ل61)،لدديثالىث  االاحدقئ  لررلل(04)

 :ثبات المقياس: ثانياا 
 :وكلنت النتلئج كمل ر ي( ألفل ك ونبلخ)تم حسلب الثبلت بط رقة 

د لح مدالالئل(أحي لر دمث خ)ثث الث غلدع دلل،لدل(915,1)ح مدالالئس ل(أحي لر دمث خ)ثث الث غلدع دلل
لدل(966,1) ل، لدع دل لث غ لر دمث خ)ثث ا لل(أحي  لدل، (265,1) احددر دلح مدا لدع دل لث غ أحي ل)ثث ا

ل.دةدلئشئ لإح لدسددطلثث الد ديصلو ا ل،ل(942,1)ح دقئ  لررلل(ر دمث خ

 (:جـ –الصورة )مقياس أنماط معالجة المعلومات  .1

لP. Torrance & others ل 1984دنخ د لبول تو انس/لإعداد 
ل(0911ة شملى  لد د ل:ل)تع رب 

  لئ  لاحسئ   لاحمييئ لح د  ئف الاحدقئ  لإح : هدف االختبل. 
  دوددى لد لاحعث  اا،لدرللدوددى لددرد لد ل(ل41)ئدرد لالخدث  لد ل: وصف االختبل

 .ثلحلىث  اا
 ئي الاحدقئ  لد  لديد حلاحدي ئالاحد   لث ،ل ئحلدشئ لإ  طل:لتصحرح المقرلس

 .احث الللإح لاحمدالاألئد ،لداألخ طلح مدالاألئس ،لداحث حث لح مدالاحددر دل
ل
ل
 

 :والثباتإجراءات الصدق 
 :الصدق -أ

 : صدق فق ات االختبل 
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 س يلا دث الىث  االاحدقئ  لث ح  و لاحر ئ لى  لاحدقئ  لثع ل ذال  و لاحعث   لدمل   
ل.د لرل اح لحودئصلىث  االاحدقئ   و  الاحم

ل:الثبات -ب
لر دمث خ)ثث الدمل س يلاحثث الثا ئق ل لر دمث خ)ثث الثث الث غلدع دللدلل،(أحي  لأحي  لح دقئ  لررل(

ل.دةدلئشئ لإح لدسددطلثث الد ديصلو ا ل،ل(916,1)

 :مقياس الدافعية للتعلم . 3

ل(.1114)لى   ل س ،لدديايلىد  ل/إعداد

 .لئ  لاح ا عئ لح دع م: الهدف م  المقرلس
 :وصف المقياس

دد   لل–أدا  لل–أدا  لثش  ل)ىث   لأد ملرللدمف لخد لاسدو ث الة ل(ل52)ئدرد لاحدقئ  لد لللللل
ل.،لئوئيلىمف لاحا حيلث خدئ  لالسدو ث لاحد لدم سث (أى   لثش  ل-أى   ل-

 :ثبات المقياس

،ل(,946)لح دقئ  لررل(لأحي لر دمث خ)ثث الث غلدع دللدلل،(أحي لر دمث خ)دمل س يلاحثث الثا ئق ل 
ل.دةدلئشئ لإح لدسددطلثث الد ديصلو ا ل

 :اختبار الذكاء العالي. 4

لم0919ل،د د احسئ ل/لإى ا ل
 :هدف الختبار

لاحددالاللللل لد  لأمدا  لثلث  لخلل لد  لاحذر   لالخدث   لئقئ لةذا لددالالى  ئ ،ل: ددالالحيظئ ،
ل.دددالالددم دللاألشر للداح سدد ا

 :وصف الختبار

ىئم الدخد ي لد لاحدظ لالس ال لدد  و  ل  لاحيعدث ،لدئدةد ل(ل41)ئدرد لةذالالخدث  لد لللللل
ل.احذةمئ 

 (:األيمن، األيسر)برنامج تنمية أنماط التفكير المرتبطة بنصفي الدماغ  . 5

ل.احث  ث ل/إى ا 

 :الهدف العام من البرنامج

ل  لاح د   لثميي  لاحد دثا  لاحديرئ  لأمد ا لحدمدئ  لث م در لاألئس )سع  لاألئد ، لد قئ ل( إح 
 :األة االاردئ 
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 (لاألئد ،لاألئس )احدع الى  لأث لاحث م درل  لدمدئ لأمد الاحديرئ لاحد دثا لثميي لاح د  ل
ل.ثر ئ لاحد ثئ لاحث حث حد قئ لاحمدالاحددر دللح طلاليلاحي ل ل

 ل.ثر ئ لاحد ثئ لاحث حث احدع الى  لأث لاحث م درل  لدمدئ لاح ا عئ لح دع ملح طلاليلاحي ل ل
 :خطوات تصميم البرنامج

 : ئد لئ  لاحخاداالاحد لادثعدف لاحث  ث ل  لديدئملاحث م درلدة 
 .احق ا  لاحم ل  لحإلا  لاحمظ هلداح  اس الاحس ثق لاحددع ق لثدمدئ لأمد الاحديرئ  .0
 .الال لى  لد لأدئالح ث  ث لد لث ادرلحدمدئ لأمد الاحديرئ لاحد دثا لثميي لاح د   .1
 .ح ث م دريئ غ لاألة االاحع د لداحي ىئ ل .5
احديرئتتت ل)ل:د  ئتتت لاحدداةتتتيلاحدخد يتتت لح ث متتت درلاحدتتت لستتتدالئتتتدملدتتت  ئيلأ تتت ا لاحعئمتتت لى ئفتتت لدةتتت  .4

ل(،لالدي ل،لاحدمث ،لادخ ذلاحق ا ،لاحدخائال-لاحدمدرل–ااث اى ل
ل.د  ئ لأة االرللو س لد لو س الاحث م درل .3
ل: حد ح د  ئ لخاداالد  ئيلأ  ا لاحعئم لحدمدئ لأمد الاحديرئ لح ئفملرل .6
  ل.دق ملاحث  ث لح و س لثيد  لددوز لدفئل لألذة  لاحاليلح  خدلل  لاحو س
 ل(.ث سدخ املاحردثئدد لدوف زلاحع  )ددم دللاحث  ث لىم ي لاحو س لث حش حلداحددةئال
  ل.دا يلاحث  ث لد لاحاليلاحقئ ملثدميئذلاحدف ملاحدا دث لدمفملث حو س لاحد  ئثئ
 ل.ثع لاحاليلحع ةف لددم لشدفمل ئف ل(دف م)ئدملاخدئ  لأىد لل
  ل.دقدئملاحاليل  لاحو س لاحد  ئثئ
  دق ئملاحدهذئ لاح اوع لاحدم سث. 
 .دقدئملاحث م درلثع ة لى  لدوددى لد لاحد ردئ  .2

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل
 (1)جدول 

 ج سلت الب نلمج التد ربي والخطة الزمنرة لتنفرذه 

 قم الجزء
موضوع 
الج سلت

 موضوعلت الج سلتمحتوى أ قلم الج سلت

زم  
الج سلت 
 بللدقلئق

 :الجزء األول
احددفئ ل

لاحداثئ لاحقث  
 ح ث م در

ل لئق ل91 داثئ لاحدق ئئ لاحقث ئ تتللراحددفئ لح ث م د اح ق  لاحددفئ هل
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ددع دد ال
ى لأمشا ل
ددظ لال
احمييئ ل
 احر دئئ 

دع دد الى ل
أمشا لددظ لال

احمييئ ل
 احر دئئ 

 األدح 

دع دد الى لد رئيلاحد لاحدقيد لثأمد الاحديرئ لتتل
لد يدي لدأمشا لددظ لالاحمييئ لاحر دئئ 

ل.تتلاحي د لاحدظئيئ لثئ لاحمييئ لاحر دئئ 
ل لئق ل91

 احث مئ 

 .ديفدملأمد الاحسئ   لاحمييئ  -

ل.احمظ  لاحدر د ئ لحمش الاحمييئ لاحر دئئ ل-ت
  لىد ئ لةدئ لاشد اكلاحمييئ لاحر دئئ لح د لأ -

 .احدع م

ل لئق ل91

الجزء 
ل:الثلني
د  ئيل

اليلر ئ ل
احد ثئ لى  ل
اسدخ امل
أمشا ل
ددظ لال
احمييئ ل
احر دئئ ل
ح د ل

ث سدخ امل
ث م درل
احدداةيل
 احددع   

ل لئق ل91 دمدئ لددةث لاحدخائا احث حث  ددةث لاحدخائا
ل لئق ل91 دمدئ لددةث لاحدخائا اح اثع  ددةث لاحدخائا

احديرئ للددةث 
 ااث اى 

ل لئق ل91 دمدئ لاحديرئ لااث اى  احخ دس 

ددةث لاحديرئ ل
 ااث اى 

ل لئق ل91 دمدئ لاحديرئ لااث اى  احس  س 

ددةث لاحديرئ ل
 ااث اى 

ل لئق ل91 دمدئ لاحديرئ لااث اى  احس ثع 

ددةث لادخ ذل
 احق ا 

ل لئق ل91 دمدئ لددةث لادخ ذلاحق ا  احث دم 

ددةث لادخ ذل
 احق ا 

ل لئق ل91 دمدئ لددةث لادخ ذلاحق ا  احد سع 

ل لئق ل91 دمدئ لددةث لاحدمث  احع ش   ددةث لاحدمث 
ل لئق ل91 دمدئ لددةث لاحدمث  اح   ئ لىش   ددةث لاحدمث 
ل لئق ل91 دمدئ لددةث لالدي ل احث مئ لىش   ددةث لالدي ل
ل لئق ل91 دمدئ لددةث لالدي ل احث حث لىش   ددةث لالدي ل

ل لئق 91 داثئ لاحدق ئئ لاحثع ئ  اللقاء الختامي احداثئ لاحثع هالجزء الثللث

 :التصميم التجريبيإجراءات : ثالثاا 

لى  لاحدمفرل لأل لاحث حلاح  ح لاىدد  لى  لاحقئ  لاحقث  لمظ ا  لاحدو ئث لاحق لم داحقئ  لشث 
دو ئثئ لمدالأئد ،لددو ئثئ ل)د ئ لددملاحدق  م لثئ لاحدوددىدئ لاحدو ئثئدئ لح ددهئ االاحد ثع لاحثع هل

  لاحي  لثئ لاحقئ  لل(ة ثا لمدالأئد ،لدة ثا لمدالأئس )داحدوددىدئ لاحة ثادئ ل،ل(مدالأئس 
ل.احثع هلداحقئ  لاحقث  لح ددهئ االاحد ثع لح ث ح
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ل:احد حئ لااو ا اا إم لحد قئ لذحكلددال

د  لةد لمد لرلاحداثئ لدملدقستئملاحاتليلإحت لل،ألمد الدع حو لاحدع دد ا(لدد ام )لقئ  داثئ لد.ل0
،لدذحتتكلثعتت لاستتدثع  لاحاتتليلاحتتذئ لحتتملئوئثتتدال(05:ل،لددر دتتل21:ل،لأئدتت 21:لأئستت )ثتتلحلدوددىتت ال

ل.ى  لودئصلأسل  لالخدث  

ئدتتت لداحتتتمدالاألئستتت لثا ئقتتت لدتتتملاستتتدثع  لاحاتتتليلذدهلاحتتتمدالاحددر دتتتل،لددقستتتئملرتتتللدتتت لاحتتتمدالاأل.ل1
ا حثتتتت  ل(ل041)ىشتتتدالئ لإحتتت لدودتتتدىدئ لإ تتت اةد لةتتت ثا لداألختتتت طلدو ئثئتتت ،لدث تتتغلىتتت  لأ تتت ا لاحعئمتتت ل

ل.احذهلئدةالددزئصلأ  ا لاحعئم (ل1)دا حث ،لرد ل  لو دلل
 (2)جدول 

 توزرع عرنة الد اسة األسلسرة


تج ربرة نمط 

أرم 

تج ربرة نمط 
أرس 

ضلبطة نمط 
أرم 

ضلبطة نمط 
 أرس 

 المجموع

ل11ل3 3 3 3ذكو 
ل011ل51 51 51 51إنلث

ل041ل53 53 53 53المجموع

أل دااللاحةتت ثادئ احدودتتدىدئ لى تت لاحدودتتدىدئ لاحدوتت ئثئدئ لدلل دتتالاحث  ثتت لثتتإو ا لداثئتت للث تت ل.ل5
ل:احث حلاحد حئ 
 .اخدث  لدف  االاحديرئ ألتتلل
ل.دقئ  لاح ا عئ لح دع ميلتتل
ل.اخدث  لاحذر  لاحع ح وتلتتل

ل:دملاحدأر لد لدر   لاحدوددى الاأل ثع لد ل ئحلاحعد لداحذر  لرد لئ  .ل4
لد  ئللاحدث ئ لاأل   هلللللل ،لOne – way ANOVAدمل س يلاحدر   لد ل ئحلاحعد لث سدخ ام

لئد  لدد ل،(1،13)اح لح لىم لدسددطللدة لغئ ل اح (ل80,1)دس دهلل"ا"أ للئد للدأش  الاحمد لر
،لدى  لذحكلاحس ثئ لدلدئذلدوددى الاحث حلاحدو ئثئ لداحة ثا ل  لل  لع ملدود ل  د ل اح لإ ي لئث

ل.،للثللدميئذلدو ث لاحث حاحس  إ لدوددى الاحث حلددر  ل ل  ل
،لدتملداثئت لاخدثت  لاحتذر  لد ل ئحلاحذر  لاحث حلاحدو ئثئ لداحة ثا لدوددى ادر   لدح دأر لد لللللل

حرتللدت لاحتمدال"لا"أ للئدت ل دأشت  الاحمدت لرلأئةت  لاحع ح لى  لدودتدىد لاحث تحلاحدو ئثئت لداحةت ثا ،ل
دستتتتددطلاح لحتتتت لىمتتتت لةتتتت لغئتتتت ل احتتتت لدل(ل,,0,ل-0,0,)ث هتتتتالى تتتت لاحد دئتتتتيلاألئستتتت لاألئدتتتت لداحتتتتمدال

احث تحلاحدو ئثئت لداحةت ثا للثتئ لدلدئتذلدوددىت ال  ل،لدئعم لةذالى ملدود ل  د ل احت لإ يت لئ(1،13)
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  لاخدث  لاحذر  لاحع ح ،لدى  لذحكل إ لدوددى الاحث حلددر  ل ل  لاخدث  لاحذر  لاحعت ح ،للثتللدميئتذل
 .دو ث لاحث ح

 ستت يلدتت لختتلللاحدأرت لدتت لدرتت   لاحدوددىتت الاأل ثعت ل تت لددهئتت االاح  استت للثتتللدقت ئملاحث متت در،ل.ل3
 ئثئتت لداحةتت ثا ل تت ل الاحدستتدق  لح دق  متت لثتتئ ل  وتت الاحداثئتت لاحقث تت لح دوددىتت الاحدوح عئمتت"لا"لئدتت ل

ل.أ داالاح  اس 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل(3)جدول 
وداللتهل اإلحصلئرة بر  متوسطلت د جلت مجموعلت البحث التج ربرة والضلبطة في " ت"قرمة 

 لمتغر ات الد اسةالتطبرق القب ي 

االنح اف  المتوسط العدد المجموعة المتغر ات
 المعرل ي

"ت"قيمة

 المحسوبة
درجة

الحرية

قيمة

االحتمال

p- 

مستوى

الداللة
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value

(2-

tail)

اختبل  
مهل ات 
التفكر  
 األرم 

لدو ئثئ 
لة ثا 

ل(مدالأئد )

53 

53 

ل04،00
ل04،34

ل1،61
غئ لل54,1 61ل96,1ل0،30

  ال
لدو ئثئ 
لة ثا 

ل(مدالأئس )

53 
53 

ل01،94
ل05،94

ل1،04
غئ لل19,1 61ل0،24ل1،64

  ال

اختبل  
مهل ات 
التفكر  
 األرس 

لدو ئثئ 
لة ثا 

ل(مدالأئد )

53 

53 

ل05،11
ل05،16

ل5،03
غئ لل95,1 61ل19,1ل1،04

  ال
لدو ئثئ 
لة ثا 

ل(مدالأئس )

53 
53 

ل04،04
ل03،11

ل1،39
غئ لل05,1 61ل0،31ل1،19

  ال

مقرلس 
الدافعرة 

 ل تع م

لدو ئثئ 
لة ثا 

ل(مدالأئد )

ل53
ل53

ل041،11
ل044،16

ل05،36
غئ لل49,1ل61ل69,1ل00،11

ل ال
لدو ئثئ 
لة ثا 

ل(مدالأئس )

53 
53 

ل041،11
ل041،46

ل01،16
غئ لل35,1 61ل65,1ل9،92

  ال

أرث لد لدسددطلاح لح لحودئصلالخدث  االلP-Valueأ للئد لال دد لل(ل5)ئدةالد لو دلل
ثئ لدلدئذلدوددى الاحث حلاحدو ئثئ لداحة ثا لل  ل،لدئعم لةذالى ملدود ل  د ل اح لإ ي لئ(1،13)

ل  لاخدث  ددهئ االاحث ح  ل لدى  لذحكل إ لدوددى الاحث حلددر  ل  دف  االاحديرئ لددقئ  لل،
ل.،للثللدميئذلدو ث لاحث حاح ا عئ لح دع م

ل.داثئ لث م درلاح  اس لى  لاليلاحدوددى لاحدو ئثئ .لل6

ح ع ملاح  اس ل ئسدث لشهر أكتوبر إلى نهاية شهر لاحزدمئ لد دملداثئ لاحث م درلخلللاحيد  ل
ل.ع للو سدئ لأسثدىئ  لحرللدوددى ثدحرللدوددى لدو ئثئ لى  ل   لدلم،ل1102/ل1106

ل:ى  لاحدوددىدئ لاحدو ئثئدئ لداحة ثادئ إو ا لاحداثئ لاحثع هلأل داالاحث حلاحد حئ ل.ل2

ل.لألتتلاخدث  لدف  االاحديرئ 
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لاح ا عئ لح دع ميلتتلدقئ  ل
ل.ألمد الدع حو لاحدع دد التو انسدقئ  للوتلتت

ل.إ ي لئ  لد  ئللاحمد لرل.ل1

 نتائج البحث: رابعاا 

 :نتائج الفرض األول ومناقشتها .1
لأم  لى   لئم لاحي  لاألدل ل" لإ ي لئ  ل: ل اح  ل  د  لددو  للل لاحد دثا ل   دف  االاحديرئ 

ل لدددسا لثئ  لاح د   لد  لاألئد  لاحدوددى لث حميا ل  و ا لددددسا لاحدو ئثئ  لاحدوددى    و ا
ل".دذحكلثع لداثئ لاحث م درلاحة ثا ل سيلمدالاحديرئ لاحس ل لاألئد 

ح يتت د لثتتئ ل"لا"دلخدثتت  ليتت  لةتتذالاحيتت  لدتتملدع حودتت لإ يتت لئ  لىتت لا ئتت لاستتدخ املاخدثتت  ل
ح عئمتت الاحدستتدق  ل"لا"د ستت يللئدتت للSPSSث متت درل ستتدخ املدذحتتكلث(لدو ئثئتت ،لدةتت ثا )دودتتدىدئ ل

(Independent Samples t- test) ح دق  مت لثتئ ل  وت الاحداثئت لاحثعت هلح دودتدىدئ لاحدو ئثئت ل
در متالاحمدت لرلردت لثوت دلل،لاخدث  لدف  االاحديرئ لاحد دثا لث حميالاألئدت لدت لاحت د  داحة ثا ل  ل

ل(.4)

 (4)جدول 
لمقرلس  المجموعة التج ربرة والمجموعة الضلبطةد جلت  بر  متوسطي ل ف ق" ت"نتلئج اختبل  

 مهل ات التفكر  الم تبطة بللنصف األرم  م  الدملغ حسب نمط التفكر  السلئد األرم 


نمطالتفكير

السائد

المجموعةالتجريبية

53=ن

المجموعةالضابطة

" ت"قيمة 53=ن

 المحسوبة

االحتمال 

 المناظر
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

 ,,,0, 80055 009, ,,800 0,0, ,200, األيمن

ل(1،111)،لدال ددتت للاحدمتت ظ لحفتت ل(04،33)ث هتتاللاحد ستتدث "لا"أ للئدتت للدشتتئ لاحمدتت لرلإحتت 
،لددتتت لئشتتتئ لثدوتتتد ل تتت د لذاال لحتتت لإ يتتت لئ لثتتتئ لدددستتتا ل  وتتت ال(1،10)دةتتتدلألتتتللدتتت لدستتتددطل
 داحدوددى لاحةت ثا ل ستيلمدتالاحديرئت لاحست ل لاألئدت ل ت لدقئت  لدفت  االاحديرئت احدوددى لاحدو ئثئ ل

احد دثاتت لث حميتتالاألئدتت ،لدةتتذالاحيتت  لحيتت حالاتتليلاحدوددىتت لاحدو ئثئتت لداحدتت لث تتغلدددستتال  و دفتت ل
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ى ت لل(04،11)دق  م لثدددسال  و الاتليلاحدوددىت لاحةت ثا لداحتذطلث تغلل(15،41)ى  لاحدقئ  ل
ل.احي  لاألدللد ل  د لاحث حلاح  ح حملئدمللثدلل،لدى  لةذالاألس  لمي لاحدقئ  

"لا"دعزئتتتزا لحدتتت لدتتتملاحدديتتتللإحئتتت لدتتت لمدتتت لرلددأرئتتت ا لألثتتت لاحث متتت درلل دتتتالاحث  ثتتت لث ستتتدخ املاخدثتتت  لدل
دذحتتكلح دق  متت لثتتئ ل  وتت الاحقئتت  لاحقث تت ل(ل(Paired Samples t- testح دوددىتت الاحد دثاتت ل

ىت لاحدو ئثئت لداحدوددىت لدفت  االاحديرئت لاحد دثات لث حميتالاألئدت لحرتللدت لاحدوددللداحقئ  لاحثع هل  
ث هتتتالثتتتئ لدددستتتا ل  وتتت الاحدودتتتدىدئ لاحدوتتت ئثئدئ ل"لا"دأشتتت  الاحمدتتت لرلإحتتت لأ للئدتتت لاحةتتت ثا ،ل

ددت لئتد  لثدوتد ل ت د لذاال لحت لإ يت لئ لثتئ لدددستا ل،ل(10,1)دسددطلل اح لىم لة دلل(81012)
ثتتتتئ لدددستتتتا ل  وتتتت الاحدودتتتتدىدئ لاحةتتتت ثادئ ل"لا"دث هتتتتاللئدتتتت لىدئ لاحدوتتتت ئثئدئ ،ل  وتتتت الاحدودتتتتدل

دستتتا ل  وتتت الدوتتتد ل تتت د لثتتتئ لددلددتتت لئتتتد  لثعتتت م(ل10,1)دستتتددطللغئتتت ل احتتت لىمتتت لةتتت دل(ل,,63)
ددتتت لئدةتتتال ع حئتتت لاحث متتت درل تتت لدمدئتتت لدفتتت  االاحديرئتتت لاحد دثاتتت لث حميتتتالاحدودتتتدىدئ لاحةتتت ثادئ ،ل

ل.احديرئ لاحس ل لاألئد لاألئد لحذدهلمدا

د ست يلاح لحت لاحعد ئت لح مدت لرلدت لختلللداثئت لدقئت  ل،لدل لل دالاحث  ثت لث ست يل وتملاألثت 
ثوت دلل،لدر متالاحمدت لرلردت ل Blake دل دتالأئةت  لث ست يلمستث لاحرستيلاحدع حت لحتت،ل(لη2)د ثتصلإئدت ل

ل:(3)

 (5)جدول 
 لذوي نمط التفكر  السلئد األرم ونسبة الكسب المعدلة حجم التأثر  وم بع إرتل  

قيمةتالمتغير
حجم
(ES)التأثير

η)مربعإيتا
2

)



نسبةالكسبالمعدلة
 Blakeلـ

مهاراتالتفكيرالمرتبطةبالنصف
 األيمنمنالدماغ

80055 2052 69,1 80,, 

 
ةتتخملردتت لاحدتت لدق ثتتلل وتتملدتتأثئ ل(ل0،3)دةتت لأى تت لدتت لاحقئدتت ل(ل5،35)لئدتت ل وتتملاحدتتأثئ لدستت دهل .0

ل(.114:ل1100ىزالىث لاح دئ ،ل)ث حو دللاحد وع ل
ل  لدمدئ لدف  االاحديرئ للدةذاللللل لدأثئ لةخم لئ للى  لأ لاحث م درلاحدقد حلح ل وم احد دثا لل

لث س يل لاحث  ث  لل دا لاحمدئو  لحد ك لدأرئ ا  لاألئد ، لاحس ل  لاحديرئ  لمدا لحذده لاألئد  ثميالاح د  
ل.اح لح لاحعد ئ لح مد لرلد لخللل س يللئد لد ثصلإئد 

احذهلئسدخ ملحد  ئ ل  و لأةدئت لاحمدئوت لاحدت لثثتالدود ةت لإ يت لئ  لث هتال(للη2)لئد لد ثصلإئد ل .1
م لأ لمسث لاحدث ئ لاحر  لحت  و الأ ت ا لاحعئمت لاحدت لد وتصلإحت لدتأثئ لاحث مت درلاحتذهلأ ىت ل،لدةذالئع(,26)
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دةت لردئت لل،(%26)حدمدئ لدف  االاحديرئ لاحد دثا لثميالاحت د  لاألئدت لحت طلاتليلاحث مت درلث هتال
مدئتت لدفتت  االدةتتذالئعمتت لأ لاحث متت درلاحتتذهلأىتت لحدل،رثئتت  لوتت ا لدتت لاحدثتت ئ لاحديستت لثداستتا لةتتذالاحث متت در

احديرئتت لاحد دثاتت لث حميتتالاألئدتت لدتت لاحتت د  ل ستتيلمدتتالاحديرئتت لاحستت ل لاألئدتت للتت لأ تت حلد ستتم  ل تت ل
دمدئ لدف  االاحديرئ لاحد دثا لث حميالاألئد لحذدهلمدتالاحديرئت لاحست ل لاألئدت ،لردت لئت للى ت لا ديت  ل

 .دسددطلاح لح لاحع دئ لحفذالاحث م در

احدت لالد  فت لثتلكلح  رتمل(ل0،1)دةت لأرثت لدت لاحقئدت ل(ل0،11)دس دهلللئد لمسث لاحرسيلاحدع ح  .5
،لدةتتذالئعمتت لأ لاحث متت درل عتت لل تت لدمدئتت ل(191:ل1100ىتتزالىثتت لاح دئتت ،ل)ى تت ل  ى ئتت لأهلث متت درل

ل.دف  االاحديرئ لاحد دثا لثميالاح د  لاألئد لحذدهلمدالاح د  لاحس ل لاألئد 
لاحمد لرل لد لخلللالخدل  اللدعا دةذ  لحث م درلاحدداةيلاحددع    لإح لأ لةم كلأث ا  د ش ا 

ل لاحدددسا الاح س ثئ  لداحدث ئم ال   لدف  االلح دوددى ااحداة   لاخدث   لى   لداحة ثا  احدو ئثئ 
احديرئ لاحد دثا لث حميالاألئد لد لاح د  ،لدد لئثثالأث لث م درلاحدداةيلاحددع   ل  لدمدئ لدف  اال

لاحس ل لاحد لاحديرئ  لد سيلمدا لاحدو ئثئ  لاحدوددى  لاح د  لأل  ا  لد  لث حميالاألئد  لاحد دثا  يرئ 
ل.دةذالئ للى  ل  ى ئ لاحث م درلاحد  ئث لاحدقد حاألئد ،ل

دو  الةذ لاحمدئو لدديق لدصلمد لرلاح  اس الاحس ثق لاحد لأظف المد لوف لأث ا لحث م درلاحدداةيل
أ لاحد لددي الإح ل أئة  ل (1986)لSchlichterلش ئخد لالاحديرئ لدثلل  اس  لدمدئ لأمد  لاحددع   

لح طلاحاليلددع ئمل لااث اى لداحمق ه لدف  االاحديرئ  لحدمدئ  ل ع ل لمددذا لاحدداةيلاحددع    مددذا
ل(.2005)ل Newmanمئدد  ل  اس ،لدل(0991)لاحددةدثئ ،لدأئة  لددي لدصل  اس لةم لاحقئس 

ثأ لاألمشا لاحخ ي لثدمدئ لأمد الاحديرئ لاحد دثا لثميالاح د  لاألئد للاحمد لردئدر لديسئ ل
ل لاحخد  لاحديرئ  لدف  اا لا ئ  لاحق ا )ى  لادخ ذ لالدي ل، لااث اى ، لاحديرئ  لاحدمث ، (لاحدخائا،

رئ لمدالاألئد ،لأ الإح لدمدئ لدف  االاحدياحاحددةدم ل  لاحث م درلداحد لد قدف لاحدوددى لاحدو ئثئ ل
احد دثا لثميالاح د  لاألئد لحد كلاحدوددى ،لى لا ئ لإث   لامدث  لاحاليلحد لح ئفملد لدف  اال
لئدئالحفملإظف  ل دل  االدخد ي ،لداحعدللى  لدمدئدف لددد ئ لودلغئ لدق ئ هلئس ى لى  لذحك،لدد 

د لحملدد  لأمشا لث م درلل  ادفملااث اىئ لددمدئ لدف  ادفملاحدخد ي ،لأد لاليلاحدوددى لاحة ثا لاح
ل.احدداةيلاحددع   لاحدخد ي لحملددالحفملاحي ي لحدمدئ لل  ادفملداحرشالىمف 

ل:ومناقشتها الثانينتائج الفرض  .2
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دف  االاحديرئ لاحد دثا لث حميال  للللددو ل  د ل اح لإ ي لئ  ل":لئم لاحي  لاحث م لى  لأم للللل
احدوددى لاحدو ئثئ لددددسال  و الاحدوددى لاحة ثا ل سيلاألئس لد لاح د  لثئ لدددسال  و ال

ل."دذحكلثع لداثئ لاحث م درلمدالاحديرئ لاحس ل لاألئد 

ح دق  مت لثتئ ل (Independent Samples t- test)ح عئمت الاحدستدق  ل"لا" ست يللئدت لدتملدل
احديرئت لاحد دثات لث حميتالاخدثت  لدفت  اال  و الاحداثئ لاحثع هلح دوددىدئ لاحدو ئثئ لداحةت ثا ل ت ل

ل(.2)در مالاحمد لرلرد لثو دلل،لاألئد لد لاح د  

 (7)جدول 
 المجموعة التج ربرة والمجموعة الضلبطةد جلت متوسطي ل ف ق بر  " ت"نتلئج اختبل  

رم األلمقرلس مهل ات التفكر  الم تبطة بللنصف األرس  حسب نمط التفكر  السلئد         

 

نمط

التفكير

السائد

المجموعةالضابطةالمجموعةالتجريبية
" ت"قيمة 

 المحسوبة

االحتمال 

 المتوسط المناظر
االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

 ,,,0, 8,026 2050 ,8009 050, 0088,يمناأل

ل

دةتدلل(1،111)،لدال ددت للاحدمت ظ لحفت ل(01،52)احد سدث لث هال"لا"مد لرلإح لأ للئد لاحدشئ لللللل
 لحتتتت لإ يتتتت لئ لثتتتتئ لدددستتتتا ل  وتتتت اللهدوتتتتد ل تتتت  لذلئشتتتتئ لإحتتتت ،لددتتتت ل(1،10)ألتتتتللدتتتت لدستتتتددطل

 ئد لى ت لدقئت  لدفت  االاحديرئت األاحدوددى لاحدو ئثئ لداحدوددى لاحة ثا ل سيلمدالاحديرئ لاحس ل ل
ىتت لاحدو ئثئتت لداحدتت لث تتغلدددستتال  و دفتت لاحد دثاتت لث حميتتالاألئستت لدةتتذالاحيتت  لحيتت حالاتتليلاحدوددل

ى ت لل(04،61)دق  م لثدددسال  و الاتليلاحدوددىت لاحةت ثا لداحتذطلث تغلل(14،00)ى  لاحدقئ  ل
ل.احي  لاحث م لد ل  د لاحث حلاح  ح حملئدمللثدللمي لاحدقئ  ،لدى  لةذالاألس  ل

لإحئ دل لاحدديل لدم لحد  لددعزئزا  لاحث م در ل  ى ئ  لد  لل،ح د ق  لاخدث   لث سدخ ام لاحث  ث  "لا"ل دا
ل لاحد دثا  ل(Paired Samples t- testح دوددى ا لاحقث  ل( لاحقئ   ل  و ا لثئ  لح دق  م  دذحك

دى لاحدو ئثئ لداحدوددى لداحقئ  لاحثع هل  لدف  االاحديرئ لاحد دثا لث حميالاألئس لحرللد لاحدود
ل لإح لاحة ثا ، لأ لدأش  الاحمد لر لا"لئد  ل82096)دس دهل" لدسددطل( لىم  دد لل(10,1)دة ل اح 

لثئ لدددسائد  لث لإ ي لئ  ل  د لذاال لح  لدود  دى ملدود ل ل  و الاحدوددىدئ لاحدو ئثئدئ ،
 اح لىم لغئ لدة لل(0011)ل"ا"لئد ل ئحلث هال  د لثئ لدددسا ل  و الاحدوددىدئ لاحة ثادئ ل

  لدمدئ لدف  االاحديرئ لاحد دثا لث حميالاألئس لحذدهللدد لئدةال ع حئ لاحث م در،ل(10,1)دسددطل
ل.لاحمدالاألئد 

ل:(1)ثو دلللدمسث لاحرسيلاحدع ح لرد  وملاحدأثئ لدد ثصلإئد لرد لل دالاحث  ث لث س يللئد ل
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 (8)جدول 
لمهل ات التفكر  الم تبطة بللنصف األرس  حسب نمط ونسبة الكسب المعدلة حجم التأثر  وم بع إرتل 

 رم األالتفكر  السلئد 

مربعإيتاحجمالتأثيرقيمةتالمتغير
نسبةالكسب
المعدلةلـ
Blake

بالنصفةمهاراتالتفكيرالمرتبط
 منالدماغاأليسر

8,026 20,, 90,1 8058 

ل
احدتت لدق ثتتلل وتتملدتتأثئ لةتتخمل(ل0،3)دةتت لأى تت لدتت لاحقئدتت ل(ل5،11)لئدتت ل وتتملاحدتتأثئ لدستت دهل .0

ل(.114:ل1100ىزالىث لاح دئ ،ل)رد لث حو دللاحد وع ل
 لئتتت للى تتت لأ لاحث متتت درلاحدقدتتت حلحتتت ل وتتتملدتتتأثئ لةتتتخمل تتت لدمدئتتت لدفتتت  االاحديرئتتت لاحد دثاتتت لددتتتللللل

ثميتتالاحتت د  لاألئستت لحتتذدهلمدتتالاحديرئتت لاحستت ل لاألئدتت ،لدأرئتت ا لحد تتكلاحمدئوتت لل دتتالاحث  ثتت لث ستت يل
ل.اح لح لاحعد ئ لح مد لرلد لخللل س يللئد لد ثصلإئد 

حد  ئتت ل  وتت لأةدئتت لاحمدئوتت لاحدتت لثثتتالدود ةتت لإ يتت لئ  للاحتتذهلئستتدخ م(للη2)لئدتت لد ثتتصلإئدتت ل .1
،لدةذالئعمت لأ لمستث لاحدثت ئ لاحر ت لحت  و الأ ت ا لاحعئمت لاحدت لد وتصلإحت لدتأثئ لاحث مت درل(69,1)ث هال

،ل(%69)احذهلأ ى لحدمدئ لدف  االاحديرئ لاحد دثا لثميالاح د  لاألئدت لحت طلاتليلاحث مت درلث هتال
د لاحدث ئ لاحديس لثداسا لةذالاحث م درلدةذالئعمت لأ لاحث مت درلاحتذهلأىت لحدمدئت لدة لردئ لرثئ  لو ا ل

دفتت  االاحديرئتت لاحد دثاتت لث حميتتالاألئدتت لدتت لاحتت د  ل ستتيلمدتتالاحديرئتت لاحستت ل لاألئدتت للتت لأ تت حل
د سم  ل  لدمدئ لدف  االاحديرئ لاحد دثا لث حميالاألئس لحذدهلمدتالاحديرئت لاحست ل لاألئدت ،لردت لئت لل

 .ى  لا دي  لدسددطلاح لح لاحع دئ لحفذالاحث م در
لثتتتلكاحدتتت لالد  فتتت ل(ل0،1)دةتتت لأرثتتت لدتتت لاحقئدتتت ل(ل0،30)لئدتتت لمستتتث لاحرستتتيلاحدع حتتت لدستتت دهل .5

،لدةتذالئعمت لأ لاحث مت درل عت لل ت ل(191:ل1100ىتزالىثت لاح دئت ،ل)ح  رملى ت ل  ى ئت لأهلث مت درل
ل.األئس لحذدهلمدالاح د  لاحس ل لاألئد دمدئ لدف  االاحديرئ لاحد دثا لثميالاح د  ل

أ اللث مت درلاحدداةتيلاحددعت   ثتأ لأمشتا ل(ل1113)ئ ست لاحت حئد لل  است لدتصلمدئوت احلدددي لةذ للللل
ثتتئ لدددستتا ل  وتت الاحدوددىتت لاحدو ئثئتت لداحدوددىتت لاحةتت ثا ل ستتيلمدتتالاحديرئتت لإحتت لدوتتد ل تت  ل

احد دثاتتت لث حميتتتالاألئستتت لدةتتتذالاحيتتت  لحيتتت حالاتتتليلاحستتت ل لاألئدتتت لى تتت لدقئتتت  لدفتتت  االاحديرئتتت ل
ل.احدوددى لاحدو ئثئ 
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احديرئتتتتت لااثتتتتت اى ،لدلاحدمثتتتتت ،لدلاحدخاتتتتتئا،ل)دئدرتتتتت لدع ئتتتتتللذحتتتتتكلثتتتتتأ لدداةتتتتتيلاحث متتتتت درلاحخدتتتتت لللللل
ددتت لددةتتدم لدتت لأمشتتا لخ يتت لثدمدئتت لدفتت  االاحديرئتت لاحد دثاتت لثميتتال(لادختت ذلاحقتت ا دلالديتت ل،لدل

احاتتليلى تت لاحدتتذر ،لداحدع دتتللدتتصلاحدثئتت االاح يظئتت ،لددتت  ئثفملى تت لاحديرئتت لاحتت د  لاألئستت لردتت  ئيل
احدماقتت ،لدالمدثتت  لح دي يتتئللاح لئقتت لدتت لختتلللىتت  لاح ستتدملداألشتتر للاحدخد يتت لدتت لختتلللوفتت زل

،لدثتتذحكلخ اثتالد تتكلاألمشتتا لدمدئت لدفتت  االاحديرئتت لاحد دثات لثميتتالاحتت د  لData showىت  ل
ل.ألئد لد لاح د  األئس لحذدهلاحمدالا

 :نتائج الفرض الثالث ومناقشتها. 3

لأم  لى   لئم لاحي  لاحث حح ل": لإ ي لئ   ل اح  ل  د  لددو  لل لاحد دثا ل   لاحديرئ  دف  اا
لاحدوددى ل ل  و ا لددددسا لاحدو ئثئ  لاحدوددى  ل  و ا لدددسا لثئ  لاح د   لد  لاألئد  ث حميا

ل".دذحكلثع لداثئ لاحث م درلاحة ثا ل سيلمدالاحديرئ لاحس ل لاألئس 

ح دق  مت لثتئ ل (Independent Samples t- test)ح عئمت الاحدستدق  ل"لا" ست يللئدت لدتملدل
اخدثت  لدفت  االاحديرئت لاحد دثات لث حميتال  و الاحداثئ لاحثع هلح دوددىدئ لاحدو ئثئ لداحةت ثا ل ت ل

ل(.9)در مالاحمد لرلرد لثو دلل،لاألئد لد لاح د  

ل(9)و دلل
لمقرلس  المجموعة التج ربرة والمجموعة الضلبطةد جلت متوسطي ل ف ق بر  " ت"نتلئج اختبل  

 رس األمهل ات التفكر  الم تبطة بللنصف األرم  حسب نمط التفكر  السلئد 

نمط

التفكير

السائد

المجموعةالتجريبية

53=ن

المجموعةالضابطة

"ت"قيمة53=ن

المحسوبة

االحتمال

المناظر
 المتوسط

االنحراف

المعياري
المتوسط

االنحراف

المعياري

 ,,,0, 820,5 009, ,,800 8000 00,2, يسراأل

ل

ل(1،111)،لدال ددت للاحدمت ظ لحفت ل(05،13)احد ستدث لث هتال"لا"إح لأ للئد لدأش  الاحمد لرل
 لحتت لإ يتت لئ لثتتئ لدددستتا ل  وتت اللهدوتتد ل تت  لذلئشتتئ لإحتت ،لددتت ل(1،10)دةتتدلألتتللدتت لدستتددطل

 ئس لى  لدقئ  لدفت  االاحديرئت األاحدوددى لاحدو ئثئ لداحدوددى لاحة ثا ل سيلمدالاحديرئ لاحس ل ل
احد دثاتت لث حميتتالاألئدتت ،لدةتتذالاحيتت  لحيتت حالاتتليلاحدوددىتت لاحدو ئثئتت لداحدتت لث تتغلدددستتال  و دفتت ل
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ى ت لل(04،11)يلاحدوددىت لاحةت ثا لداحتذطلث تغلدق  م لثدددسال  و الاتلل(14،15)ى  لاحدقئ  ل
ل.لاحي  لاحث حححملئدمللثدللمي لاحدقئ  ،لدثم  لى  لذحكل

ح د ق لد ل  ى ئ لاحث م درلددعزئزا لحد لدملاحدديللإحئ لدت لمدت لر،لل دتالاحث  ثت لث ستدخ املاخدثت  لدلللللل
ثتئ ل  وت الاحقئت  لاحقث ت لدذحتكلح دق  مت ل(ل(Paired Samples t- testح دوددىت الاحد دثات ل"لا"

دىت لاحدو ئثئت لداحدوددىت لداحقئ  لاحثع هل  لدفت  االاحديرئت لاحد دثات لث حميتالاألئدت لحرتللدت لاحدود
دوتتد ل تتت د لذاال لحتتت لإ يتتت لئ لثتتئ لدددستتتا ل  وتتت الاحدودتتتدىدئ للأشتتت  الاحمدتتت لرلإحتتت احةتت ثا ،لدل

،لدىتت ملدوتتد ل تت د لثتتئ ل(1،10)لدستتددهل احتت لىمتت دةتت ل(ل8,062)ل"ا"لئدتت لاحدوتت ئثئدئ ل ئتتحلث هتتال
دةتت لغئتت ل احتت لىمتت لدستتددهلل(,,56)ل"ا"لئدتت ل ئتتحلث هتتالدددستتا ل  وتت الاحدودتتدىدئ لاحةتت ثادئ ل

احد دثاتت لث حميتالاألئدت لحتذدهلاحتتمداللددت لئدةتال ع حئت لاحث مت درل تت لدمدئت لدفت  االاحديرئت ل،(1،10)
ل.لاألئس 

لل دالاحث  ث لث س يللئد ل لاحدأثئ لدد ثصلرد  دمسث لاحرسيلاحدع ح لدر مالمد لوف لإئد ل وم
ل:(01)ثو دللرد ل

 (11)جدول 
 حجم التأثر  وم بع إرتل لمهل ات التفكر  الم تبطة بللنصف األرم  حسب نمط التفكر  السلئد األرس 

مربعإيتاحجمالتأثيرقيمةتالمتغير

نسبةالكسب

المعدلةلـ

Blake 

األيمنمنمهاراتالتفكيرالمرتبطةبالنصف

 الدماغ
820,5 20,8 6,,, 8009 

ل:د لئ  (ل01)ئدةالد لو دللللللل

ىتزالىثت ل)رد لث حو دللاحد وع للةخمداحد لدق ثلل وملدأثئ ل(ل10,1)لئد ل وملاحدأثئ لدس دهل .0
ل(.114:ل1100اح دئ ،ل

 تتت لدمدئتتت لدفتتت  االاحديرئتتت لاحد دثاتتت للةتتتخمددتت لئتتت للى تتت لأ لاحث متتت درلاحدقدتتت حلحتتت ل وتتتملدتتتأثئ ل
ثميتتالاحتت د  لاألئدتت لحتتذدهلمدتتتالاحديرئتت لاحستت ل لاألئستت ،لدأرئتت ا لحد تتتكلاحمدئوتت لل دتتالاحث  ثتت لث ستتت يل

ل.اح لح لاحعد ئ لح مد لرلد لخللل س يللئد لد ثصلإئد 
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احديرئت لاحد دثات لل،لدةذالئعم لأ لاحث م درلاحذهلأى لحدمدئ لدف  اا(,,,6)ث هالل(لη2)لئد لد ثصلإئد ل
ث حميالاألئد لد لاح د  ل سيلمدالاحديرئ لاحس ل لاألئد لل لأ  حلد سم  ل  لدمدئت لدفت  االاحديرئت ل
احد دثا لث حميالاألئس لحذدهلمدالاحديرئ لاحس ل لاألئد ،لرد لئ للى  لا ديت  لدستددطلاح لحت لاحع دئت ل

 .حفذالاحث م در

ح  رتملى ت للثتلكاحدت لالد  فت ل(ل0،1)دةت لأرثت لدت لاحقئدت ل(ل0،46)مسث لاحرسيلاحدع ح لددس دهل.ل5
،لدةت لدعمت لأ لاحث مت درل عت لل ت لدمدئت لدفت  اال(191:ل1100ىزالىث لاح دئت ،ل)  ى ئ لأهلث م درل

ل.احديرئ لاحد دثا لث حميالاألئد لحذدهلمدالاحديرئ لاحس ل لاألئس 

ىتت للفتت مد لوي الأستتلداحدتت (ل1116)ل ةمتت  لاح تت زدلدوتت  الةتتذ لاحمدئوتت لدديقتت لدتتصلمدئوتت ل  استت 
 دتمفر دت  ئ   ت  ح ت د   األئدت  رت ده احميتا دع تم مدتا دمدئت   ت  احدقدت ح احث مت در استدخ ام   ى ئت 
ثت    احا حثت ا ىمت (األئست  احتمدا) احدستئا  داحديرئت  احتدع م مدتا دع ئل    س ى   ئح احع دم، ددمدئت ل دا 
احدت لل(1116)لد دت لاحموت  دددي لأئة  لدصل  است ل،لسث  دد  أ ةل ثيد   داحددر دل األئد  احمدائ 

إح لأ لاليلاحيتالاحثت م لااىت ا هلئستدخ دد لاحميتالاحدخت لاألئست لثيتد  لأرثت للف ش  المد لوأ
دتت لاألئدتت لداحددر دتتل،لدأ لاحدتت  ئيلى تت لأمشتتا لاحث متت درلئتت  هلإحتت لدعتت ئللمدتتالاحستتئا  لاحدخئتت لم تتدل

ل. لاحدوددى لاحدو ئثئ احمدائ لاألئد لداحددر دللأل  ا

ل  لدمدئ لدف  االاحديرئ لاحد دثا للدد طلاحث  ث لأ    ى ئ لاسدخ املث م درلاحدداةيلاحددع   
ث حميالاألئد لد لاح د  لحذدهلمدالاحديرئ لاحس ل لاألئس لد وصلإح لأ لاحث م درلئ ددهلى  لأمشا ل

ل لاحخد  لاحث م در لثدداةي لخ ي  ل)ددمدى  لدلاحدخائا، لدلاحدمث ، لااث اى ، لدلاحديرئ  ادخ ذلدلالدي ل،
 ئحلدملاسدخ املاحيد لداألشر للداحع ئ لد لاألمشا لاحد لدس ى ل  لدمدئ لاحديرئ لااث اى لل؛(احق ا 

احدي ىللاائو ث للح طلاحاليلددمدئ لر   لاألمد الاحد دثا لثميالاح د  لاألئد ،لدد لأد حلظفد 
ل.أثم  لاحو س 

ل
ل
ل

 :نتائج الفرض الرابع ومناقشتها .4
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لأم  لى   لإ ي لئ  ل"  :ئم لاحي  لاح اثص ل اح  ل  د  لددو  للل لاحد دثا ل   لاحديرئ  دف  اا
لاحدوددى ل ل  و ا لددددسا لاحدو ئثئ  لاحدوددى  ل  و ا لدددسا لثئ  لاح د   لد  لاألئس  ث حميا

ل".دذحكلثع لداثئ لاحث م درلاحة ثا ل سيلمدالاحديرئ لاحس ل لاألئس 
لدل لدم لا" س يللئد  ل" لثئ ل (Independent Samples t- test)ح عئم الاحدسدق   ح دق  م 

اخدث  لدف  االاحديرئ لاحد دثا لث حميال  و الاحداثئ لاحثع هلح دوددىدئ لاحدو ئثئ لداحة ثا ل  ل
ل(.00)در مالاحمد لرلرد لثو دلل،لاألئد لد لاح د  

ل(00)و دلل
المجموعة التج ربرة والمجموعة الضلبطة لمقرلس د جلت متوسطي ل ف ق بر  " ت"نتلئج اختبل  

رس األمهل ات التفكر  الم تبطة بللنصف األرس  حسب نمط التفكر  السلئد 

نمط

التفكير

السائد

المجموعةالتجريبية

53=ن

المجموعةالضابطة

" ت"قيمة 53=ن

 المحسوبة

االحتمال 

 المناظر
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

 ,,,0, 8,088 ,,20 800,0 2008 058,,األيسر

 

ل(1،111)،لدال دد للاحدم ظ لحف ل(01،00)احد سدث لث هال"لا"إح لأ للئد لدأش  الاحمد لرل
ل(1،10)دةدلألللد لدسددطل لدد  ل   لذلئشئ لإح ، لثئ لدددسا ل  و اللهدود  لإ ي لئ   لح 

 ئس لى  لدقئ  لدف  االاحديرئ األاحدوددى لاحدو ئثئ لداحدوددى لاحة ثا ل سيلمدالاحديرئ لاحس ل ل
داحد لث غلدددسال  و دف لل،دةذالاحي  لحي حالاليلاحدوددى لاحدو ئثئ ل،احد دثا لث حميالاألئس 

ى  لل(04،19)يلاحدوددى لاحة ثا لداحذطلث غلدق  م لثدددسال  و الالل(11،30)ى  لاحدقئ  ل
ل.احي  لاح اثصحملئدمللثدللمي لاحدقئ  ،لدى  لةذالاألس  ل

،لل دالاحث  ث ل(00)ح د ق لد ل  ى ئ لاحث م درلددعزئزا لحد لدملاحدديللإحئ لد لمد لرل  لو دللدلللللل
دود لدأش  الاحمد لرلإح ل(ل(Paired Samples t- testح دوددى الاحد دثا ل"لا"ث سدخ املاخدث  ل

ل للئد  لث ها ل ئح لاحدو ئثئدئ  لاحدوددىدئ  ل  و ا لدددسا  لثئ  لإ ي لئ  ل لح  لذاا ل"ا"  د 
لىم ل دةل(8,091) لل اح  لاحدوددىدئ ل(1،10)دسددط ل  و ا لدددسا  لثئ  ل  د  لدود  لدى م ،

لاحة ثادئ ل لل دة (0،41)ل"ا" ئحلث هاللئد  ل 0(1،10)دسددطلغئ ل اح لىم  ئدةال ع حئ لدد 
ل.لاحديرئ لاحد دثا لث حميالاألئس لحذدهلاحمدالاألئس لاحث م درل  لدمدئ لدف  اا

دمستتث لاحرستتيلاحدع حتت لدر متتالمد لوفتت ل وتتملاحدتتأثئ لدد ثتتصلإئدتت لردتت لل دتتالاحث  ثتت لث ستت يللئدتت ل
ل:(01)ثو دللرد ل

 (12)جدول 
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 األرس  حسب نمط التفكر  السلئد األرس لمهل ات التفكر  الم تبطة بللنصف  حجم التأثر  وم بع إرتل

قيمةتالمتغير
حجم

التأثير

مربع

إيتا

نسبةالكسبالمعدلة

 Blakeلـ

األيسرمهاراتالتفكيرالمرتبطةبالنصف

 منالدماغ
ل0،1 1،61 1،34 8,088

ل:د لئ  (ل01)ئدةالد لو دلل

ىتتزال)ردتت لث حوتت دللاحد وعتت للةتتخمداحدتت لدق ثتتلل وتتملدتتأثئ ل(ل1،34)لئدتت ل وتتملاحدتتأثئ لدستت دهللللللل
ل(.114:ل1100ىث لاح دئ ،ل

للللللل لدأثئ  ل وم لح  لاحدقد ح لاحث م در لأ  لى   لئ ل لاحد دثا للةخمدد  لاحديرئ  لدف  اا لدمدئ    
ل لاألئس ، لاحس ل  لث س يلدلثميالاح د  لاألئس لحذدهلمدالاحديرئ  لل دالاحث  ث  لحد كلاحمدئو  دأرئ ا 

ل.اح لح لاحعد ئ لح مد لرلد لخللل س يللئد لد ثصلإئد 

احتذهلئستتدخ ملحد  ئت ل  وت لأةدئت لاحمدئوت لاحدتت لثثتالدود ةت لإ يت لئ  لث هتتال(للη2)لئدت لد ثتصلإئدت ل.ل1
ث حميالاألئست لدت لاحت د  لدةذالئعم لأ لاحث م درلاحذهلأى لحدمدئ لدف  االاحديرئ لاحد دثا ل،ل(1،61)

 سيلمدالاحديرئ لاحس ل لاألئس لل لأ  حلد ستم  ل ت لدمدئت لدفت  االاحديرئت لاحد دثات لث حميتالاألئست ل
ل.حذدهلمدالاحديرئ لاحس ل لاألئد ،لرد لئ للى  لا دي  لدسددطلاح لح لاحع دئ لحفذالاحث م در

ح  رتملى ت ل  ى ئت للباك احد لالد  فت ل(ل0،1)دة لدس دهلاحقئد ل(ل0،1)مسث لاحرسيلاحدع ح لدس ده.ل5
،للأهلأ لاحث متتتت درل عتتتت لل تتتت لدمدئتتتت لدفتتتت  االاحديرئتتتت ل(191:ل1100ىتتتتزالىثتتتت لاح دئتتتت ،ل)أهلث متتتت درل

ل.احد دثا لثميالاح د  لاألئس لحذدهلمدالاحديرئ لاحس ل لاألئس 

 لأ لأمشا لأش  الإحلداحد (ل1113)لئ س لاح حئد دو  الةذ لاحمدئو لدديق لدصلمدئو ل  اس ل
لداحدوددى ل لاحدو ئثئ  ل   لثئ لدددسا ل  و الاحدوددى  لأ الإح لدود  ث م درلاحدداةيلاحددع   
احة ثا ل سيلمدالاحديرئ لاحس ل لاألئس لى  لدقئ  لدف  االاحديرئ لاحد دثا لث حميالاألئس لدةذال

ل.احي  لحي حالاليلاحدوددى لاحدو ئثئ 

ث مت درلاحدداةتيلاحددعت   ل ت لدمدئت لدفت  االاحديرئت لاحد دثات للددع للاحث  ث لذحكلثستثيلاستدخ ام
ث حميتتتالاألئستتت لدتتت لاحتتت د  لحتتتذدهلمدتتتالاحديرئتتت لاحستتت ل لاألئستتت ،ل ئتتتحلئ دتتتدهلاحث متتت درلى تتت لأمشتتتا ل

،ل(احدخاتئا،لاحدمثت ،لاحديرئت لااثت اى ،لالديت ل،لادخت ذلاحقت ا )ددمدى لخ ي لثدداةيلاحث م درلاحخدت ل
 لاحديرئت لاحدماقت ،لددمدئت لاحدخاتئالد تللاحدشترلالحت ئفملحت طلاحاتليلددمدئت لداحد لس ى ال  لدمدئت
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ر  تتت لاألمدتتت الاحد دثاتتت لثميتتتالاحتتت د  لاألئستتت لحاتتتليلاحدوددىتتت لاحدو ئثئتتت لثختتتلالاحةتتت ثا ،لددتتت ل
ل.امعر لإئو ثئ  لى  لأ ا لاحالي

 :نتائج الفرض الخامس ومناقشتها .5

ل:ل"ئم لاحي  لاحخ د لى  لأم  األئس ،لدلاألئد ،ل)للئدو لاخدلال  لمدالاحديرئ لاحس ل 
ح طلاليلاحدوددى لاحدو ئثئ لدمدالاحديرئ لاحس ل لح طلاليلاحدوددى لاحة ثا ل سيل(لاحددر دلدل

ل".دذحكلثع لداثئ لاحث م درلمدالاحديرئ لاحس ل لاألئد 

األئدتتت ،ل)حدقئتتت  لاحدشخئيتتت لألمدتتت الاحديرئتتت لاحثلثتتت لدتتتملداثئتتت لالخدثتتت  ليتتت  لةتتتذالاحيتتت  دل
ثع لالمدف  لدت لداثئت لث مت درلاحدداةتيلاحددعت   لى ت لرتللدت لاحدوددىت لاحةت ثا ل(لاألئس ،لاحددر دل

رئتتت لذاالمدتتتالاحديرئتتت لاألئدتتت لاحدتتت لحتتتملددعتتت  لح ث متتت در،لداتتتليلاحدوددىتتت لاحدو ئثئتتت لذاالمدتتتالاحدي
ل.األئد لاحد لدع ةالح ث م در

ى تتتتت للددتتتتتملد  ئتتتتتللاحثئ متتتتت الاحدتتتتت ل يتتتتت الى ئفتتتتت لاحث  ثتتتتت لدتتتتت لداثئتتتتت لاحدقئتتتتت  لاحدشخئيتتتتت 
ح ديتمئالدت لختللل(ل0922)لدتد ام احدوددىدئ ،لدد  ئ ل  و لسئ   لاحمدالد ق  لح د كلاحذهلاىدد  ل

ل(:43:ل0991)لةم لاحقئس ل،احدع  ح 

ل.ام  االدعئ  هلدا  +لدددسال  و الأ  ا لاحعئم ل  لاحمدال=ل  و لسئ   لاحمدال

ل(:05)ددملاح يدللى  لاحثئ م الرد ل  لو دلل

 (13) جدول
الضلبطة حسب نمط المجموعة لدى أف اد  المتوسط الحسلبي واالنح اف المعرل ي لتحدرد سرلدة النمط

 التفكر  السلئد األرم  

نمطالتفكير

السائد

المتوسط

الحسابي

(م)

االنحراف

المعياري

(ح)

السيادةدرجة

(ح+م)

درجةالقطع

لتحديدالسيادة

 80 8000 00, 86األيمن

 85 ,850 05, 8801األيسر

 80 ,800 200 8806المتكامل

ل
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لدل لث غ لاألئد  لاحمدا لى   لاحالي ل  و ا لدددسا لأ  لإح  لاحثئ م ا ل02)أش  ا دث م  اال(
ل لاألئس ل،(1،4)دعئ  ه لاحمدا ل  و ا لدددسا لل،(00،1)دث غ لدعئ  ه لث غلل،(1،3)دث م  اا رد 

ل لاحددر دل لاحمدا ل  و ا ل00،2)دددسا ل( لدعئ  ه ل5،4)دث م  اا ل( ل05)دو دل لد دئيل( ئدةا
ل.لاحدددسا الدم زحئ  ل

دةذ لاحمد لرلللدعا لد ش ا لى  لأ لةم كلدهئئ ا ل ت لاحدددستا الاح ست ثئ لح دوددىت لاحةت ثا ل
ث دو  لاحتمدالاحددر دتللاحتذهلئعددت لى ت ل(لاألئد ،لاألئس ،لاحددر دل)حرللمدالد لأمد الاحديرئ لاحثلث ل

 ل ت لاحتمدالدظ لالميي لاح د  لدع  ،لإذل يللاليلاحدوددى لاحة ثا لى  لأى ت لدددستال ست ث
األئدتت لثتتملئ ئتت لاحتتمدالاألئستت لثتتملاحددر دتتل،لدث لىددتت  لى تت لاحد تتكلاحدعددتت ل تت لد  ئتت لاحتتمدالاحستت ل ل

ئدثتتئ لأ لاتتليلاحدوددىتت لاحةتت ثا لحتتملئدهئتت لادوتت  لمدتتال(لام تت االدعئتت  هلدا تت +لدددستتال ستت ث ل)
اتتليل تت لمدتتالاحديرئتت ل يتتللاحل ئتتحاحديرئتت لاحستت ل لحتت ئفملإذل تت  دالةتتد لمدتتالاحديرئتت لاألئدتت ل قتتا،ل

ل.لاحددر دللى  لألللدددسال س ث 

ردتت لدتتملد  ئتتللاحثئ متت الاحدتت ل يتت الى ئفتت لاحث  ثتت لدتت لداثئتت لاحدقئتت  لاحدشخئيتت لى تت لأ تت ا ل
ل:(04)ثو دللاحدوددى لاحدو ئثئ لذاالمدالاحديرئ لاحس ل لأئد ،لدر مالاحمد لرلرد ل

 (14)جدول 
لدى أف اد المجموعة التج ربرة نمط  لتحدرد سرلدة النمطالمتوسط الحسلبي واالنح اف المعرل ي 

 بعد تطبرق الب نلمج رم األالتفكر  السلئد 
نمطالتفكير

السائد



المتوسط

الحسابي

(م)

االنحراف

المعياري

(ح)

درجةالسيادة

(ح+م)

درجةالقطع

لتحديدالسيادة

 81 8101 ,0, 8909المتكامل

 85 8505 ,0, 8202األيمن

 ,8 8,05 08, 8,00األيسر

ل
دث م  االدعئ  هلل   ل(ل06،6)إذلأش  الاحثئ م الإح لأ لدددسال  و الاحمدالاحددر دللث غل

رد لث غلدددسال  و ال(ل1،1)دث م  االدعئ  هل(ل05،5)دث غلدددسال  و الاحمدالاألئد ل(ل1،1)
ئدةالد دئيلاحدددسا ال(ل04)دو دلل(ل1،0)دث م  االدعئ  هل(ل01،4)احاليلى  لاحمدالاألئس ل

ل.دم زحئ  ل
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دةتتذ لاحمدتت لرلدعاتت لد شتت ا لى تت لأ لةمتت كلدهئتت ا ل تت لاحدددستتا الاح ستت ثئ لحتت طلأ تت ا لاحدوددىتت ل
ث دوت  لاحتمدال(لاألئدت ،لاألئست ،لاحددر دتل)احدو ئثئ لمدالديرئ لأئد لحرللمدالد لأمد الاحديرئ لاحثلثت ل

ميي لاح د  لدع  ،لإذل يللاليلاحدوددىت لاحدو ئثئت لى ت لأى ت لاحددر دللاحذهلئعدد لى  لدظ لال
ل.دددسال س ث ل  لاحمدالاحددر دللثملئ ئ لاحمدالاألئد لثملاألئس 

ل لاحس ل  لاحمدا لد  ئ  ل   لاحدعدد  لاحد ك لى   لدددسال س ث ل)دث لىدد   ام  االدعئ  هل+
لدا   لأئ( لس ل  لديرئ  لمدا لاحدو ئثئ  لأ لاليلاحدوددى  لمدالئدثئ  لم د لديرئ ةم ل   لادوفدا لل  د 

احديرئ لاحددر دل،لإذل يللاحاليلى  لأى  لدددسال س ث ل  لذحكلاحمدا،لدد لئثثالأث لث م درل
ل(.لاحددر دل)احدداةيلاحددع   ل  لدمدئ لأمد الاحديرئ لاحد دثا لثميي لاح د  لدع  ل

احدوددىت اللاتلياحست ل لثتئ للدحد لر مالةذ لاحمدئو لدشئ لإح لدود لاخدلال ت لمدتالاحديرئت 
ل.احي  لاحخ د لحملئدمللثدلاحدوددى الاحة ثا ،لى ئ للدالياحدو ئثئ ل

دت لأ لةمت كلدوت ل لحدعت ئللأمدت ال(ل11:ل1111)لد دد ل د شمد لرلدصلد لأش  لإحئ لاحداديقال
لدتتت لختتتللل لح تتت د  لد دمتتت لى حئتتت ،لدئتتتدملذحتتتكأاحديرئتتت لدةتتتذالئعددتتت لى تتت لاحدتتت خلالاح ستتتئ لح يتتت  لإذل

 تدلل(ل1110)لد دت لدةئتيلدمت طلزئت ا  مدت لرل  است لأئةت  لدتصداديقتال،لاسدخ املث ادرلد  ئثئ لح ديرئ 
 قتت لأظفتت الل،إدر مئتت لاستتدخ املثتت ادرلد  ئثئتت لح ديرئتت ل تت لدمدئتت لأمدتت الاحديرئتت لاحد دثاتت لثميتتي لاحتت د  

ى تت لاحتت غملدتت للاحاتتلياحمدتت لرلأ لاحث متت درلرتت  لم و تت  ل تت لإ تت احلزئتت   ل تت لاحقتت   لى تت لاحديرئتت لحتت طل
ل.اخدلالأمد الاحديرئ لاحس ل  لح ئفم

ذحكلإح لأ لام د الاحاليلذدهلمدالاحديرئ لاحس ل لاألئد ل  لاحث مت درلدأمشتاد للاحث  ث لدد  وص
أ طل(لاحدخاتتئا،لاحديرئتت لااثتت اى ،لاحدمثتت ،لالديتت ل،لادختت ذلاحقتت ا )خدتت لاحدخد يتت لاحخ يتت لث حدداةتتيلاح

ل.إح لدمدئ لدف  االاحديرئ لاحد دثا لثميي لاح د  لاألئد لداألئس لديدل لح مدالاحددر دل

 :نتائج الفرض السادس ومناقشتها .6

لاألئس ،دلاألئد ،ل)للئدو لاخدلال  لمدالاحديرئ لاحس ل ل:ل"ئم لاحي  لاحس   لى  لأم 
ح طلاليلاحدوددى لاحدو ئثئ لدمدالاحديرئ لاحس ل لح طلاليلاحدوددى لاحة ثا ل سيل(لاحددر دلدل

ل".دذحكلثع لداثئ لاحث م درلمدالاحديرئ لاحس ل لاألئس 

احث  ث لد لداثئ لاحدقئ  لاحدشخئيت لى ت لاحدودتدىدئ ،للاحثئ م الاحد ل ي الى ئف لد  ئلدمل
ل:رد لئ  ل،ح ديمئا(ل0922)لدد ام دد  ئ ل  و لسئ   لاحمدالد ق  لح د كلاحذهلاىدد  ل
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 (15)ل جدو
 المتوسط الحسلبي واالنح اف المعرل ي لتحدرد سرلدة النمط

 الضلبطة حسب نمط التفكر  السلئد األرس  المجموعة لدى أف اد 

التفكيرنمط

السائد

المتوسط

الحسابي

(م)

االنحراف

المعياري

(ح)

درجةالسيادة

(ح+م)

درجةالقطع

لتحديدالسيادة

 81 8100 , 8900األيسر

 82 8200 ,0, 8806المتكامل

 82 8205 09, 8,00األيمن

دثتت م  االل،(06،9)أ لدددستتال  وتت الاحاتتليلى تت لاحتتمدالاألئستت لث تتغللإحتت أشتت  الاحثئ متت الدلل
ث تغلدددستال،لردت ل(1،1)دثت م  االدعئت  هل(ل00،2)ث غلدددسال  و الاحمدالاحددر دللدل،ل(1)دعئ  هل

ئدةتتتتالد دئتتتتيلاحدددستتتتا ال(ل03)دوتتتت دلل(ل1،6)دثتتتت م  االدعئتتتت  هل(ل01،9)  وتتتت الاحتتتتمدالاألئدتتتت ل
ل.لدم زحئ  ل

ثتملئ ئت للألئست ا يللاليلاحدوددى لاحةت ثا لى ت لأى ت لدددستال ست ث ل ت لاحتمداللدثذحكل
+لدددستال ست ث ل)،لدث لىددت  لى ت لاحد تكلاحدعددت ل ت لد  ئت لاحتمدالاحست ل لاألئد ثمللاحددر دلاحمدال

ئدثئ لأ لاليلاحدوددى لاحة ثا لحتملئدهئت لادوت  لمدتالاحديرئت لاحست ل لحت ئفملإذل(لام  االدعئ  هلدا  
ل.   دالةد لمدالاحديرئ لاحس ل لاألئس ل قا

للدرذحك لد  ئل لأ  ا لدم لى   لاحدشخئي  لاحدقئ   لداثئ  لد  لاحث  ث  لى ئف  ل ي ا لاحد  احثئ م ا
 :كما يليئس ،لاألاحدوددى لاحدو ئثئ لذاالمدالاحديرئ لاحس ل ل

 (16)جدول 
لدى أف اد المجموعة التج ربرة نمط  المتوسط الحسلبي واالنح اف المعرل ي لتحدرد سرلدة النمط

 بعد تطبرق الب نلمج رس األالتفكر  السلئد 

نمطالتفكير

السائد



المتوسط

الحسابي

(م)

االنحراف

المعياري

(ح)

درجةالسيادة

(ح+م)

درجةالقطع

لتحديدالسيادة

 81 8109 008 8005متكامل

 89 8901 202 8202أيسر

 85 8505 00, 8208أيمن
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(ل4،0)دث م  االدعئ  هلل   لل،(04،3)ث غللإح لأ لدددسال  و الاحمدالاحددر دلوأشارت النتائج 
رد لث غلدددسال  و الاحاليلل،(5،5)دث م  االدعئ  هل(ل05،5)دث غلدددسال  و الاحمدالاألئس ل

 .ئدةالد دئيلاحدددسا الدم زحئ  ل(ل06)دو دلل(ل1،4)دث م  االدعئ  هل(ل05،0)ى  لاحمدالاألئد ل
دهئتتت ا ل تتت لاحدددستتتا الاح ستتت ثئ لحتتت طلأ تتت ا لاحدوددىتتت للدةتتتذ لاحمدتتت لرلدعاتتت لد شتتت ا لى تتت لأ لةمتتت كللللل

ث دوت  ل(لاألئدت ،لاألئست ،لاحددر دتل)احدو ئثئ لمدالديرئ لس ل لأئس لحرللمدتالدت لأمدت الاحديرئت لاحثلثت ل
احمدالاحددر دللاحذهلئعدد لى  لدظ لالميي لاح د  لدع  ،لإذل يللاليلاحدوددى لاحدو ئثئت لى ت ل

ل.حمدالاحددر دللثملئ ئ لاحمدالاألئس لثملاألئد أى  لدددسال س ث ل  لا

احدوددىتت اللاتتليدحدت لر متتالةتذ لاحمدئوتت لدشتتئ لإحت لدوتتد لاختدلال تت لمدتتالاحديرئت لاحستت ل لثتئ لللللل
ل.احي  لاحخ د حملئدمللثدللى ئ للاحة ثا ،احدوددى اللدالياحدو ئثئ ل

احددعتت   لأثتت ا ل تتت لدمدئتت لأمدتت الاحديرئتتت ل حتتالاحمدتت لرلاحدتت لدتتتملى ةتتف لى تت لأ لحث متتت درلاحدداةتتيللللللل
احد دثاتتت لثميتتتي لاحتتت د  لدتتت لختتتلللاحيتتت د لذاالاح لحتتت لاا يتتت لئ لحيتتت حالاحعئمتتت الاحدو ئثئتتت لاحدتتت ل

دلت لوت  الةتذ لاحمدئوت لدديقت لدتصلمدت لرلاح  است الاحست ثق لاحدت لأظفت المد لوفت لأثت ا لل،دع ةالح ث مت در
ل(.1111)ل م لدا   االاحديرئ لدثلل  اس لحث م درلاحدداةيلاحددع   ل  لدمدئ لدف

أستتتي الاحمدتتت لرلىتتت ل ع حئتتت لاحدتتت  ئيلاحقتتت لملى تتت لمدتتتدذال(ل1100)لستتت ئد  لإثتتت اةئمد تتت ل  استتت لللللللل
احدع حوتتتت لاحدع  ئتتتت لاحددد ثعتتتت لداحددزادمتتتت لحدر دتتتتللاحدع ددتتتت الثتتتت حد ل تتتت لدمدئتتتت لدظتتتت لالمدتتتتالدع حوتتتت ل

ثتت حد ،لردتت لأشتت  الاحمدتت لرلإحتت لأ لدمدئتت لدظتت لالمدتتالدع حوتت لاحدع ددتت الاحددر دتتللح ميتتيئ لاحرتت دئئ ل
ل.احدع دد الاحددر دللأ الإح لزئ   لدد سئ لدسددطلاحد يئللاح  اس 

داحدتتت لد يتتتزلدمدئتتت لل،دد  وتتتصلاحث  ثتتت لذحتتتكلإحتتت لدتتتأثئ لث متتت درلاحدداةتتتيلاحددعتتت   لثأمشتتتاد لاحدخد يتتت للللل
إذلا لدمدئتت لدفتت  االاألئستت لديتتدل لح تتمدالاحددر دتتل،لدفتت  االاحديرئتت لاحد دثاتت لثميتتي لاحتت د  لاألئدتت لدل

دزئت   لدستددئ الاحقت  االاحعق ئت لحت طلاحيت  لدثمت  لديرئت لست ئملدستده،لل،احديرئ لئعم ل  تصلدستددطلاحتذر  
ل.،لي حالحميس لددام دث حد ح لاحديدللإح لإمس  لدث  لئعد لاحرد 

 :نتائج الفرض السابع ومناقشتها .7

لئم لاحي  لاحس ثصلى  لأم  لإ ي لئ  ل": ل  د ل اح  لثئ لدددسال  لالللددو  لح دع م ح ا عئ 
لاألئد  لاحس ل  لاحديرئ  ل سيلمدا لاحة ثا  ل  و الاحدوددى  لددددسا لاحدو ئثئ  ل  و الاحدوددى 

ل".دذحكلثع لداثئ لاحث م در
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ح دق  متت لثتتئ ل (Independent Samples t- test)ح عئمتت الاحدستتدق  ل"لا" ستت يللئدتت لدتتملللللل
دقئت  لاح ا عئت لح تدع مل ستيلمدتالاحديرئت ل  و الاحداثئ لاحثع هلح دوددىدئ لاحدو ئثئت لداحةت ثا ل ت ل

 (:02)و دللدر مالاحمد لرلرد لةدلددةال  للاحس ل لاألئد ،

 (17)جدول 
المجموعة التج ربرة والمجموعة الضلبطة لمقرلس د جلت متوسطي ل ف ق بر  " ت"نتلئج اختبل  

 رم األالدافعرة ل تع م حسب نمط التفكر  السلئد 

المقياس

 المجموعةالتجريبية

53=ن

 المجموعةالضابطة

53=ن
قيمة

"ت"
االحتمالالمناظر

 ع م ع م

 068, 026, 880,8 8000,0 8,025 8050,2 الدافعيةللتعلم

ل(,,68)،لدال ددتت للاحدمتت ظ لحفتت ل(52,1)احد ستتدث لث هتتال"لا"إحتت لأ للئدتت ل(ل02)دشتتئ لمدتت لرلوتت دلل
ىتت ملدوتتد ل تت د لذاال لحتت لإ يتت لئ لثتتئ لدددستتا للئشتتئ لإحتت ،لددتت ل(1،13)ةتتدلأرثتت لدتت لدستتددطل

مدتتالاحديرئتت لاحستت ل لأئدتت لى تت لدقئتت  لاح ا عئتت لله  وتت الاحدوددىتت لاحدو ئثئتت لداحدوددىتت لاحةتت ثا لذدل
ل.لح دع م،لدثم  لى  لذحكلدمللثدللاحي  لاحس ثص

 ئتحلل؛دئدر لديسئ لد كلاحمدئو لثأ لذدهلاحمدالاألئدت لدت لاحت د  لدرتد لاح ا عئت لدمخيةت لحت ئفمللللل
ثشترللر دتللى ت لدمدئت لمفملئدسدد لثع ملاحو ئ ل  لالمدف  لد لأىد حفم،لد ئحلإ لاحث م درلحملئ رتزلإ

اح ا عئتت لحتت طلاحاتتليلدى ئتت لحتتملئ تت حلاحث متت درلد ستتم  لداةتت   لحتت طلاتتليلاحدوددىتت لاحدو ئثئتت لمدتتال
 ئتتتحل رتتتزلاحث متتت درلى تتت لدمدئتتت لأمدتتتت الاحديرئتتت لاحد دثاتتت لثميتتتي لاحتتت د  لدعتتت  ،لدد دتتت الد تتتتكلل؛أئدتتت 

ل.ا عئ دمقيفملاح لألمفمل؛احدوددى لإح لاحد رئزلى  لاح ا عئ لثشرللرثئ 

داحدتت لاثقتتالى تت لدع دتت لاحع تتدمللثتتلل(ل1116)لىتتلممئتت دئ لدوتت  الةتتذ لاحمدئوتت لدخ حيتت لح  استت لللللل
احخ د ،لداحد لأش  الإح لدود لىلل لا دث ائت ل احت لددوثت لثتئ ل  وت الاحتمدالاألئدت لد  وت ال ا عئت ل

ى تت لدمدئتت لاح ا عئتت للا لااموتت ز،لددع تتللاحث  ثتت لذحتتكلألستتث يللتت لد وتتصلحعتت ملد رئتتزلاحث متت درلثشتترللرتت 
ل.ح دع م

إحت لالختدلال ت لخيت ل لاحدي ديتئ لأدلالختدلال ت لىت  لأ ت ا لىئمت للاحدثت ئ دل لئ وصلةذالللللل
 استتت الأدلإحتتت لدستتتئ  لاحقئتتت  لاحدستتتدخ د ل اح  استتت ،لأدلإحتتت لاحظتتت دالاحدتتت لأو ئتتتال تتت لإا  ةتتت لةتتتذ لاح

ل.د لدف 
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أ لزئ   لاح ا صلإح ل ت لدعتئ لدت  هلإحت لإح ل(ل531:ل0914)ل  ا لأثدل ايلدند للي   ئشئ لدلللللل
لت لدت  هلإحت لدت ةد لددعائتلل ت لتتتلللد لأدلةتعاتتللدسفئللاأل ا ،لدحر لاح  و الاحددا   لد لاح ا عئ 

ل.لاأل ا 

 :نتائج الفرض الثامن مناقشتها . 8

لأم  لئم لاحي  لاحث د لى   ل ": لإ ي لئ   ل اح  ل  د  لثئ ال للددو  لح دع م دددساللح ا عئ 
لاألئس  لاحس ل  لاحديرئ  ل سيلمدا لاحة ثا  لددددسال  و الاحدوددى  لاحدو ئثئ  ل  و الاحدوددى 

ل."دذحكلثع لداثئ لاحث م در

ح دق  متت لثتتئ ل  وتت ال (Independent Samples t- test)ح عئمتت الاحدستتدق  ل"لا"د ستت يللئدتت ل
اح ا عئتت لح تتدع مل ستتيلمدتتالاحديرئتت لاحستت ل لدقئتت  لاحداثئتت لاحثعتت هلح دودتتدىدئ لاحدو ئثئتت لداحةتت ثا ل تت ل

 (:01)األئس ،لدر مالاحمد لرلرد لةدلددةال  لو دلل

 (18)جدول 
المجموعة التج ربرة والمجموعة الضلبطة لمقرلس د جلت متوسطي ل ف ق بر  " ت"نتلئج اختبل  

 رس األالدافعرة ل تع م حسب نمط التفكر  السلئد 

 المقرلس
المجموعة 
 التج ربرة

 = 35 
 المجموعة الضلبطة

 قرمة 35=  
 االحتملل المنلظ  "ت"

 ع م ع م
 0,,0, 20,8 8,0,1 821009 88000 8060,0 الدافعرة ل تع م

ل
لدأش  الاحمد لرلللللل للئد  لا"إح لأ  لث هال" ل(5،10)احد سدث  لحف  لدال دد للاحدم ظ  ل(1،114)،

دود ل  د لذاال لح لإ ي لئ لثئ لدددسا ل  و اللئشئ لإح ،لدد ل(1،10)دةدلألللد لدسددطل
لذدل لاحة ثا  لداحدوددى  لاحدو ئثئ  لح دع مللهاحدوددى  لأئس لى  لدقئ  لاح ا عئ  لاحس ل  مدالاحديرئ 

لاحدو ئثئ  لاحدوددى  لالي لل،حي حا لاحدقئ   لى   ل  و دف  لدددسا لث غ دق  م لل(042،19)داحد 
حملئدملى  لمي لاحدقئ  ،لدثذحكلل(051،46)ث غللاحذهدلثدددسال  و الاليلاحدوددى لاحة ثا ل

ل.احي  لاحث د لثدلل
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ل دالاحث  ث لث سدخ املاخدث  لزا لحد لدملاحدديللإحئ لد لمد لر،لح د ق لد ل  ى ئ لاحث م درلددعزئدلللللل
دذحكلح دق  م لثئ ل  و الاحقئ  لاحقث  ل(ل(Paired Samples t- testح دوددى الاحد دثا ل"لا"

دأش  الاحمد لرلدى لاحدو ئثئ لداحدوددى لاحة ثا ،لداحقئ  لاحثع هل  لاح ا عئ لح دع ملحرللد لاحدود
 ئحلث هاللئد للدود ل  د لذاال لح لإ ي لئ لثئ لدددسا ل  و الاحدوددىدئ لاحدو ئثئدئ إح ل

،لدى ملدود ل  د لثئ لدددسا ل  و الاحدوددىدئ ل(0,8,)دة ل اح لىم لدسددطلل(0,2,)ل"ا"
ئدةال ع حئ للدد ،ل(0,8,)دة لغئ ل اح لىم لدسددطل(ل0،11)ل"ا" ئحلث هاللئد لاحة ثادئ ل

ل.لاحث م درل  لدمدئ لاح ا عئ لح دع ملحذدهلمدالاحديرئ لاحس ل لاألئس 
احدع حتت ،لدر متتالاحمدتت لرلردتت لردتت لل دتتالاحث  ثتت لث ستت يل وتتملاحدتتأثئ لدد ثتتصلإئدتت لدمستتث لاحرستتيل

ل:ئ  

 (19)جدول 
 حجم التأثر  وم بع إرتل لمقرلس الدافعرة ل تع م حسب نمط التفكر  السلئد األرس 

مربعإيتاحجمالتأثيرقيمةتالمتغير

نسبةالكسب

المعدلةلـ

Blake 

مهاراتالتفكيرالمرتبطةبالنصفاأليمنمن

 الدماغ
20,8 62,, 8,,, 86,, 

 
ىتتزال)داحدتت لدق ثتتلل وتتملدتتأثئ لدددستتالردتت لث حوتت دللاحد وعتت ل(ل,,25)لئدتت ل وتتملاحدتتأثئ لدستت دهل .0

ل(.114:ل1100ىث لاح دئ ،ل
ددتت لئتت للى تت لأ لاحث متت درلاحدقدتت حلحتت ل وتتملدتتأثئ لدددستتال تت لدمدئتت لاح ا عئتت لح تتدع ملحتتذدهلمدتتاللللللل

 ستتت يلاح لحتتت لاحعد ئتتت لح مدتتت لرلدتتت لختتتلللاحديرئتتت لاحستتت ل لاألئستتت ،لدأرئتتت ا لحد تتتكلاحمدئوتتت لل دتتتالاحث  ثتتت لث
ل. س يللئد لد ثصلإئد 

احتذهلئستدخ ملحد  ئت ل  وت لأةدئت لاحمدئوت لاحدت لثثتالدود ةت لإ يت لئ  لث هتالل(η2)لئد لد ثصلإئدت ل .1
،لدةذالئعم لأ لمسث لاحدث ئ لاحر  لح  و الأ  ا لاحعئم لاحد لد وصلإح لدأثئ لاحث مت درلاحتذهلأ ىت ل(,,01)

دتت لاحدثتت ئ لاحديستت لثداستتا لةتتذالاحث متت درلدةتتذالئعمتت لأ لاحث متت درلاحتتذهلأىتت لل   عئتت لردئتت لرثئتتحدمدئتت لاح ا
حدمدئ لاح ا عئ لح دع مل سيلمدتالاحديرئت لاحست ل لاألئست للت لأ ت حلد ستم  ل ت لدمدئت لاح ا عئت لح تدع ملحتذدهل

 .لاحث م درمدالاحديرئ لاحس ل لاألئس ،لرد لئ للى  لا دي  لدسددطلاح لح لاحع دئ لحفذال
ح  رتتمللثتتلكاحدتت لالد  فتت ل(ل0)دةتت لألتتللدتت لاحقئدتت ل(ل,,02)لئدتت لمستتث لاحرستتيلاحدع حتت لددستت دهل .5

ل.ى  ل  ى ئ لأهلث م در،لأهلأ لدأثئ لاحث م درلثسئالئر  لللئذر ل  لاحدأثئ لى  لاح ا عئ لح دع م
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داحدتتت لاثقتتتالى تتت ل(ل1104)ل ئمتتت لخ حتتت دوتتت  الةتتتذ لاحمدتتت لرلدديقتتت لدتتتصلدتتت لدديتتت الإحئتتت ل  استتت للللللل
ا حثتت الر ئتت لاحد ثئتت لث حدد رتت لاحع ثئتت لاحستتعد ئ ،لداحدتت لدديتت الإحتت لدوتتد ل تت د لذاال لحتت لإ يتت لئ ل

ددوتت ل تت د لذاال لحتت لإ يتت لئ لثتتئ للد وتتصلحددهئتت لاحدي ىتتللثتتئ لاحث متت درلثتتئ لاحث متت درلداح ا عئتت ،لردتت 
ل.دى لاحة ثا لدحي حالاحدوددى لاحدو ئثئ دددسال  و الاحدوددى لاحدو ئثئ لددددسال  و الاحدود

ل  اس  لأئة   لاحمدئو  لةذ  للدد ئ  لAkyurek and Afacan (2013ل دأ  ر  أرئد ئك   ل(
  ى ئ لاحدع ملاحق لملى  لاح د  ل  لدمدئ ل ا عئ لاحالي،ل ئحلدو الأ لةم كل  دل  لرثئ  لذاال لح ل

ئ لددددسال  و الاليلاحدوددى لاحة ثا لإ ي لئ لثئ لدددسال  و الاليلاحدوددى لاحدو ئث
ل.دحي حالاليلاحدوددى لاحدو ئثئ 

ل ا ثتتت لى ئفتتتلاحدتتت أ لاحدوددىتتت لاحدو ئثئتتت ل(ل1991)لNewmanلمئددتتت  لأئةتتت  ل  استتت لدأدةتتت اللللل
ألللثرثئ ل ت لدعت للاحدست يلدق  مت لث حدوددىت لاحةت ثا ،لردت لأظفت اللث م درلاحدداةيلاحددع   لر ما

ل.احدث ئ ل  ل  لرثئ ا ل  لمدىئ لاحدخ و الاحدع ئدئ لح اليلحي حالاحدوددى لاحدو ئثئ مد لرلد  ئلل

إح لأ لاا شت  لث ستدخ املاحدداةتيلغئت لاحد ت د  لحت ل(ل2009)لOlenchakلدأئة  لددي ال  اس للللل
ل.يدأثئ لإئو ث ل  لددلالاحاليلدو  لاحد  س لدى  لديفدملاحذاالح ئفم،لدةذالئ يزل ا عئ لاحال

شتتعد لأ للديتتد لاحدوددىتت لاحدو ئثئتت لى تت لاحةتت ثا ل تت لدقئتت  لاح ا عئتت لح تتدع ملإحتت لإ وتت  دئدرتت لللللل
دخ تت لحتت ئفمل ا عتت  لم تتدلالستتدد ا ل تت لاحدتت  ئيلل،احددتت  ثئ لثيتت ى ئدفملأثمتت  لاحدتت  ئيلوع فتتملأرثتت لاةدد دتت  ل

ئتت د لأمفتت لدم ستتث لوع تتدفملأرثتت لادختت ذلاحقتت ا االاحدتت ل تت ل تت ئدفملأ ل د لد تتللأدلدعتتي،لث اةتت   لإحتت ل
ددل ظت لل،ددع دتللدتصلأشتر لل،أمشتا لغئت لدق ئ ئت ل ددمت دلل ستملدد دئتيدةتد لاحث حلأ للدث ث  ،لرد 

يتتد ،لدأثمتت  لاحداثئتت لل ظتتالاحث  ثتت لأ لاحاتتليلاستتدي  دالدتت لةتتذ لاألمشتتا لحدد  ستتدفملأمشتتا لغئتت ل
ل.فم،لدأ طلإح لد سئ لاح ا عئ لح دع ملح ئفمدق ئ ئ لددم سيلدصلدئدحفم،لدد لأرسثفملاحثق ل  لأميس

 :توصيات البحث
 :ئدي لاحث حلاح  ح لثد لئ  

 أ  ى ت  احف د لأثم  لىد ئ لاحدع ملاىددت   ا األة اا أ   احالي ح ط احديرئ  أمد ا دمدئ  ئرد  أ  -
 .اح د   ميي  دمشئا ى  احم در احدع م ةد احيع ل احدع م

دثشتترللختت  لث متت درلاحدداةتتيلاحددعتت   ل تت لاحدتت ا  لألمفتت لدعدتتللى تت لديعئتتللثتت ادرلدع تتئملاحديرئتت ل -
 .دمدئ لأمد الاحديرئ لاحد دثا لثميي لاح د  
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(لاألئدت ،لاألئست )د  ئيلاليلر ئ لاحد ثئ لى  لاسدخ املدف  االاحديرئ لاحد دثات لثميتي لاحت د  ل -
 .أثم  لدع دفم

دفتتتدملثدقتت ئملاألمشتتتا لاحدر د ئتتت لاحدتت لدفتتتدملثدئتتتدللالةددتت ملثدقتتت ئملاحخثتت االاحدع ئدئتتت لاحدددازمتتت لاحدتت ل -
 .احاليلداةدد د دفم

 ح ت د   احرت دئئ  احميتيئ  ثدظت لا ى دت  ثيتي  اح  استئ  احدمت ةر إىت ا  أثمت   احدستلدحد  أ لئفتدم -
 احرت ده احميتا  ست يلدظت لا ى ت  األئست  احرت ده احميتا دظت لا ى ت  احد رئتز دىت م دعت  ،
 .األئد 

حثتت ادرلاحدتت لدفتتدملثدمدئتت لأمدتت الاحديرئتت لاحد دثاتت لثميتتي لاحتت د  لحد قئتت لاحتتمدالاحددستتصل تت لإىتت ا لا -
 .احددر دللح طلاليلاحد ا للاحدع ئدئ لاحدخد ي لثيي لى د لداليلاحو دع لثيي لخ ي 

احددستتصل تت لإىتت ا لاحثتت ادرلاحدتت لدفتتدملثدمدئتت لاح ا عئتت لح تتدع ملحتت طلاتتليلاحد ا تتللاحدع ئدئتت لاحدخد يتت ل -
 .داليلاحو دع لثيي لخ ي ثيي لى د ل

 دتددر   دت  حفتذ لاألمدت ا د قت  ل دتدزئعفم ثتم د   ت  رتل  ت  حت طلاحددع دتئ  احست ل   األمدت ا دع  ت  -
داا  اك،لداستدخ املاألمشتا لاحدت لدم ستيلرتل لدتمفملددت لئست ى ل احيفتم ى ت  دست ى دفم دت  احدع دت 

ل.ى  ل  دحلدع ملأ ةل
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 مراجع البحث
 

لاحسث يل ل1105)أزة   ل(. لثميي للاسد ادئوئ أث  لاحد دثا  لاحديرئ  لأمد ا لدمدئ  لاحسال   احقثع ا
ل.43ل-ل0،ل(3)11،لدو  لو دع لدر ئالح ع دم.لاح د  

ل لل سم ل1100)أزة   لاحد    ل(. لا ث  لح ط لاألئس  لاألئد ، لاح د   لثميي  لاحد دثا  لاحديرئ  أمد ا
ل-0،ل(4)01،دو  لأث  حلر ئ لاحد ثئ لاألس سئ ل.احدث ى هااى ا ئ لدىللدف لث حديرئ ل

ل.51

خيتت ل لاحدع تتملاحمتت والدىللدفتت لث حتت ا صلحإلموتت زلحتت طلاتتليلاحد   تت ل.ل(0992)احستتئ لىثتت لاحدوئتت ل
ل.91ل–65،ل54و دع لاحدميد  ،لل.احد ثئ لدو  لر ئ .لاحث مدئ لثس ام لىد  

ل. ا لاحمفة لاحع ثئ :لاحق ة  .لدر اس لاحدع ئد ااخدث  لاحذر  لاحع ح ل(.ل0919)احسئ لد د ل

ل ل ئمدحئا ل  ثئ  لحئ ه، ل1111)إحئ  لاحد  س (. لداحمو ح لاح ا عئ  لد ود . لسع ام : لد د  :ل دش .
ل.احد رزلاحع ث لح دع ئيلداحد ود لداحدأحئالداحمش 

د ثدئ لدار ايلأمد الاحدع ملاحش لع لح طلا ث لر ئ لاحع دملاح(.ل1105)امدي  لىش ،لد د لاحعثس ل
لح ئفم لاح ئ ة  لاحديرئ  ل   لدأث ة  لاح دحئ  لاحهدح لدر ح  ل   لاحد ثدئ . لاحع دم ،لدو  

ل.03ل-ل0،ل(4)41

ل.ة شملى  لد د :لد ود .لاسديد  لألمد الدع حو لاحدع دد ا(.ل0914)ثدللدد ام لدنخ د ل
Available at: http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=24026. 

ل
ل لش ر  ل0993) د ه لح د (. لاحر دئئ  لحدظ لالاحمييئ  لإدث ئقئ  لاح د لل  اس  لد  لثرل دىللدف 

لاح  اس  لداحد يئل لاحشخيئ  لسد ا لدثع  لاحومس  لاحد ثئ . لر ئ  لدو   و دع ل.
ل.015ل-14،ل(00)0أسئدا،ل

http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=24026
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لاحثي ئئ .ل(1119)خ ئو ل  ئ ل لاحمييئ لح د لداا  اكلداحذار   لأمد الاحسئ      اس لدق  م لثئ ل:
،لر ئ لاحع دمل س ح ل ردد ا .لداحع  ئئ (لاحرد ث لداح ئ ةئ ا)احدلدئذلذدهليعدث الدع مل

ل.الودد ىئ لداامس مئ ،لو دع لدمدد ه

أث لث م درلل لملى  لاحدع ملاحدسدم لإح لاح د  لثدسددطل ا عئ لالدق  ل  لدمدئ ل(.ل1104) ئم لخ ح ل
ح طلا حث الر ئ لاحد ثئ لث حدد ر لاحع ثئ للداحد يئللاألر  ئد دف  االد لد ا لاحدع مل

ل.،لو دع لاحق ة  داحث دحلاحد ثدئ ،لدعف لاح  اس ال س ح ل ردد ا ل.احسعد ئ 

د رزل ئثدمدلحدع ئمل:ل،لىد  5ا.لاح د  لداحدع ملداحديرئ (.ل1105)أثدلاحسدئ للسفئ  ثئ اا،لذدل  لى
ل.احديرئ 

لاحدداةيلغئ لاحد  د لى  لدادئ لاحق  االااث اىئ لدديفدملثأ(.ل1111) م لدا ل  لث م درلدع ئم
لاألس س  لاحخ د  لاحيا لا ث  لح ط لاحذاا لد وسدئ . لو دع ل س ح  لاحد ثئ ، لر ئ  ،

ل.األ   

د د لأ د ل:لد اوع ل.ى  للسع لئدسالخة :لد ود .لأس حئيلاحديرئ (.ل1114) دث السدئ مث ال
ل.احمفة لاحدي ئ :لاحق ة  .ل سدل 

لث ر ال ل1113)زئ   لاحذئ (. لاحا ث  لح ط لداحدع م لاحديرئ  لاحرد ث للأمد ا لاحئس طل   لاحئ  ئسدخ دد 
،ل(1)2،ل  لو دع لاحز ل  لاألة ئ دو.لدىلل لذحكلثثع لاحسد الاحميسئ لداحشخيئ 

ل.019-051
دردث لاألمو دل:ل،لاحق ة  1ا.لى ملاحمي لاحعيث لاألس لدا  لاحدقئئم(.ل1100)س د لىث لاحقدهل

ل.احدي ئ 
أث لدمدئ لدظ لالاحمدالاحددر دللح مييئ لاحر دئئ لث حد لحذدهليعدث ال(.ل1100)س ئد  لإث اةئمل

ل لد    ل   لاحد يئل لى   لاحددد ثع لاحدع م لاحدع  ئ  لاحدع حو  لمددذا لإا   ل   احع دم
لااى ا ئ  لاحد     لحدلدئذ لث حد  لاحدع دد ا لحدر دل لداحددزادم  ل ردد ا . لر ئ ل س ح  ،

ل.احد ثئ ،لو دع للم  لاحسدئ 

.لي لاح  اس أمد الاحدع ملداحديرئ لحاليلاحو دع لدىللدف لث حدخ(.ل0911)يلحلد ا لدنخ د ل
ل.040ل-000،ل3و دع لاحدميد  ،ل.لاحد ثئ دو  لر ئ ل

ل لد ا  ل0919)يلح لاحع ثئ ل(. لدي  ل  لودفد ئ  لالثد الئ  لاحد     لحدع د  لداحديرئ  لاحدع م أمد ا
ل.012ل-90،ل01،لو دع لاحدميد  ،لدو  لر ئ لاحد ثئ .لد دح لااد  االاحع ثئ 

ألثع  لاحدع مل  لدع ئللأمد الاحدع مللأث لاسدخ املمددذالد  زامد(.ل1105)ةئ  لاحخئ ا،ل ثئصلس د  ل
لاح ئ ةئ  لاحد ثئ  لر ئ  ل   لاحث حث  لاح  اسئ  لح طلاليلاحسم  لداحديرئ  لاح ا  ئ ل. دو  

ل.51ل-ل0،ل(61)09،لح ع دملاح ئ ةئ 
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لإس ا لشد ل لاح  ئم، لثمش الاحمييئ لاحر دئئ لح د ل(.ل1104)ا   لىث  أس حئيلاحديرئ لدىللدف 
،لو دع لدو  لر ئ لاحد ثئ .لاحد يئ ئ لحاليلر ئ لاحد ثئ لثسدة الاحثش ه،لداحدسددئ ا

ل.ل101ل-011ل،53سدة ا،ل

اسد ادئوئ الاحدذر لداح ا عئ لح دع ملدديفدملاحذاالرددهئ االدمث ئ لح د يئلل(.ل1113)أ د لا عال
لاح ئ ةئ ا لثثم لسدئالشعث  لاحد ثئ  لاألر  ئد لح طلاليلر ئ  لاحد ثئ ل. لر ئ  دو  

ل.30ل-9(.ل5)19و دع لىئ لشد ،ل.لاحمي لدى م

ل   اس لثمئ لاح ا عئ لداسد ادئوئ الاحدع ملدأث ةد لى  لاحد يئللاح  اس(.ل0999)ىزالىث لاح دئ ل
لاحزل زئ  لو دع  لاحد ثئ  لح طلاليلر ئ  لاحد ثئ . لر ئ  لدو   لو دع  ل، ،ل55احزل زئ ،

ل.031ل-ل010

 ا ل:لاحق ة  .لSpss 18اا ي  لاحميس لداحد ثدهلداثئق الث سدخ امل(.ل1100)دئ لىزالىث لاح 
ل.احير لاحع ث 

د لد ا لاحدع   لداسد ادئوئ الاحدذر لداح ا عئ لح دع ملرددهئ اال(.ل1114)ى  للىد  ل س ،لدياي 
،لو دع لدو  لر ئ لاحد ثئ .لدمث ئ لح د يئللاألر  ئد لح طلاليلاحدع ئملاحث مدهلاحع م

ل.35ل-0،ل(1)ل11أسئدا،ل

أث لث م درلاحدداةيلاحددع   ل  لدمدئ لاحديرئ لااث اى لح طلا حث الدع ة ل(.ل1116)  دال دد  ل
ل.54ل–ل0،ل01،لو دع لاحدديل،لدو  لر ئ لاحد ثئ .لإى ا لاحدع د ا

ل لاحزئ ا ل0991) د   لاحدع   (. لاحعق   لح مش ا لداحميسئ  لاحثئدحدوئ  لداحذار  لل:األس  احدع   
ل. ا لاحمش لح و دع ا:لاحق ة  .لدالثدر  

ل.دردث لاألمو دلاحدي ئ :ل،لاحق ة  5ال.ى ملاحمي لاحد ثده(.ل0914)  ا لأثدل اي،لند للي   ل

ل لأثدل اي، ل  ا  لىثد  ، ل1111)ند للي   لسئ  لاحميس (. ل4ال.احدقدئم لاحق ة  ، لاألمو دل: دردث 
ل.احدي ئ 

أمد الاحدع ملاحدية  لح طلا ث لو دع لد د لدىللدف لث حوم ل(.ل1119)ىد  لاحزغ دللل  ا لال   ،
ل.19ل-0،ل(1)13،لدو  لو دع ل دش .لداحدخي 

 د لاحد  ئيل  لد قئ لاحدر دللثئ لميي لاحد لاحر دئئ لحعئم لد لاليل(.ل1116)لد د لاحمو  
ل.لاحد ثئ ،لو دع لاحق ة  ،لر ئ ل س ح ل ردد ا .لدا حث الاحيالاحث م لااى ا ه

ل لزئ ا  لم ه لدةئي، ل1110)د د  ل(. لاحديرئ  لدمدئ  لل-ث ادر لل-أمداىف  .لأس حئثف ل-اسد ادئوئ دف 
ل. ا لاحرديلح اث ى لداحمش :لاحع ا 
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ل لدس م لأثد لاحدر م لل.(0995)د دد  لاحثي ه لاحديد  لى   لث حق    لدىللدف  لداحديرئ  لاحدع م أمد ا
دو  ل.لدالسدقلللاا  ار لح طلاحي لقئ لداحع  ئئ لد لاليلاحد ل   لاحث مدئ لاحع د 

ل.120ل-155،ل10و دع لاحدميد  ،ل.لر ئ لاحد ثئ 

ل.ثئالاح رد :لثه ا .لاحعقللداح د  (.ل1111)د دد ل د شلل

لىر ش  ل0916)لد دد  ل  لدي ل(. لاحد ثئ  لح طلاليلر ئ  لداحديرئ  لاحدع م لألمد ا لدق  م    اس 
ل.دردث لاألمو دلاحدي ئ :لاحق ة  .لداحئد 

ل.احمفة لاحدي ئ دردث ل:لاحق ة  .لاح ا عئ لداحدع م(.ل1115)مثئللزائ ل

لمئ دئ ل ل(1116)ىلم لى  لأمد الاحدع ملث م درلدقد حلح د  ئيلى  لأمشا. لاحمدالاحددر دللدأث    
داحديرئ لداسدخ املأمشا لد كلاألمد ال  لاحد  ئ لد ا عئ لاامو زلحدع د لاحع دمللثلل

لاحعق ئ  لسع دفم لةد  ل   لاحخ د  لدمشد  . لغئ  ل ردد ا  لو دع ل س ح  لاحد ثئ ، لر ئ  ،
ل.احدمئ 

 ا لاحيرتتت لح مشتتت ل:لاأل   .لئيتتتللاحتتتز ا  :لد ودتتت .لى تتتملاحتتتمي لاحعيتتتث لاحثشتتت ه(.ل1102)مئتتتللدتتت  د ل
ل.داحددزئص

احد يئللاح  اس لدىللد لثأمد الدع حو لاحدع دد الح مييئ لاحر دئئ لح د ل(.ل0911)ة شملد د ل
لد لاليلاحيالاحث ححلاحث مدهلاحع م لدأس دثئ لدع  ئئ لد   ئ لح طلىئم   س ح ل.

ل.،لر ئ لاحد ثئ ،لو دع لاحدمئ  ردد ا 

لاح  زد ل ل1116)ةم   لاحميالر دهلاألئد ل(. لدع م لمدا لث م درلدقد حل  لدمدئ  لاسدخ ام   ى ئ 
لاحدمد   لث حد ئم  لاحدددسا  لث حد     لح  د  لح طلا حث الاحع دم لد وسدئ لغئ ل.  س ح 

ل.،لر ئ لاحد ثئ لداحع دملاامس مئ ،لو دع لائث دمشد  

ىلل لأس حئيلاحدع ملداحديرئ لاحد دثا لثميي لاح د  لاألئد لداألئس لث اث ا ل(.ل0991)ةم لاحقئس ل
ر ئ لاح  اس الاحع ئ ،لل، س ح لد وسدئ .لداحوم لح طلا ث لاحيالاحع ش لثد ئم لىد  

ل.لاحو دع لاأل  مئ 

ل لاح حئد  ل1113)ئ س  ل(. لاحد دثا  لاحديرئ  لأمد ا لدمدئ  ل   لاحددع    لاحدداةي لث م در ثميي لأث 
،لر ئ ل س ح ل ردد ا لغئ لدمشد  .لح طلا ث لاحد    لااى ا ئ (لاألئد ،لاألئس )اح د  ل

ل.احد ثئ ،لو دع لاحدديل

ل. ا لاحش د :لىد  .لسئردحدوئ لاحدع ملاحيي (.ل1111)ئدساللا د ،لم  ئ للا د ل
ل
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