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  شكــر وتقديــر

  
الحمد هللا رب العالمين ، والصالة والسالم على سيد المرسلين ،سـيدنا محمـد وعلـى آلـه                                               

  ن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد ،وصحبه وسلم ، وم
ال يشكر اهللا من ال     : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال        

  .صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) يشكر الناس 
عـزو  / في البداية ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمـشرفي األسـتاذ الـدكتور                 

ماعيل عفانة  المشرف على هذه الدراسة ، والذي أعطاني من وقته وجهده وفكره الكثير من                إس
أجل إخراج هذا البحث في صورته النهائية ، كما وأتقدم بجزيـل الـشكر والتقـدير ألسـاتذتي                  
األفاضل في كلية التربية كل بلقبه واسمه ، كما أتقدم بجزيل الشكر للدكتور هشام مهـدي مـن                  

  .يات قسم الرياض
لما بـذلوا مـن     ) ج(كما وأتقدم بجزيل الشكر للهيئة التدريسية في مدرسة ذكور رفح اإلعدادية            

جهد وسهلوا لي األمور أثناء دراستي ، وأخص بالذكر األستاذ عالءالدين عيسى أبـو جربـوع                
كر واألستاذ سامي الزطمة  لما قدما لي من وقتهم وجهدهم ، كما ال يفوتني أن أتقدم بجزيل الش                 

  . والعرفان إلى صديقي ورفيق دربي األستاذ عمر أبو مسامح ،الذي كان دوماً عوناً لي
وأتقدم بالشكر الجزيل إلى األساتذة الذين تولوا مراجعة االختبار وقاموا بتحكيمه ولـم يبخلـوا               

  .علي بنصائحهم وتوجيهاتهم 
والتعليم وإلدارتها وعلـى رأسـها   أتقدم بالشكر والعرفان لرئاسة الجامعة اإلسالمية منارة العلم        

  .كمالين شعت  ،  وأسأل اهللا أن يحفظ الجامعة اإلسالمية  من كل سوء / الدكتور 
  .داعياً اهللا العلي القدير أن يجزيهم خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناتهم 

 البحـث   وأخيراً أرجو اهللا العلي القدير أن أكون قد وفقت في تحقيق الهدف المنشود مـن هـذا                
  .خدمةً للعلم وأهله 
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  ملخص الدراسة

العمليات الرياضية الفاعلة في جانبي الدماغ عند طلبـة الـصف التاسـع              " عنوان الدراسة 
  " األساسي بغزة 

هدفت الدراسة إلى التعرف على العمليات الرياضية الفاعلة في جانبي الدماغ عند طلبة الـصف               
التاسع األساسي بغزة ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، ولتحقيـق أهـداف البحـث           
صمم الباحث أداة الدراسة المتعلقة بالعمليات الرياضية في جانبي الدماغ وهي اختبـار يحتـوي               

العمليات الرياضية في الجانب األيسر من الـدماغ      "  فقرة موزعة على ثالثة مجاالت       (40)على  
، وقد  "مليات الرياضية في الجانب األيمن من الدماغ ، العمليات الرياضية في الجانبين معاً              ، الع 

تم عرض االختبار على مجموعة من المتخصصين في المناهج وعلم النفس والبيولوجي لتحكيمه            
 (50)، وبعد تحكيم االختبار وإدخال التعديالت عليه تم تطبيقه على عينـة اسـتطالعية بلغـت           

 وطالبة لحساب صدقه وثباته ، تم تقدير ثبات االختبار على أفراد العينة االستطالعية وذلك               طالباً
  . ريتشاردسون-باستخدام طريقة التجزئة النصفية ومعادلة  كودر

  التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية       -:  وتم استخدام األساليب اإلحصائية التالية      
   ) . T- test(، اختبار 

 تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف التاسع األساسي في المدارس اإلعدادية التابعـة لوكالـة                                
، وبلغت عينة الدراسة   طالباً وطالبة(3398)الغوث الدولية في محافظة رفح ، حيث بلغ عددهم 

ينة بطريقة عـشوائية ،  طالبة، تم اختيار الع) (168 طالباً ، (178) طالباً وطالبة ، منهم  (346)
.   م 2007/2006وقد تم تطبيق االختبار على عينة الدراسة في الفصل الثـاني للعـام الدراسـي     

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
وجود عمليات رياضية فاعلة في الجانب األيسر من الدماغ لدى كٍل من الذكور واإلناث وهذه               *

  ) . تحويل العبارة اللفظية إلى معادلة – الطرح – الضرب –القسمة : ( العمليات هي 
وجود عمليات رياضية فاعلة في الجانب األيمن من الدماغ لدى كٍل من الذكور واإلناث وهـذه     *

 إيجاد المتشابهات والنـسبة ، العالقـات        – المقارنة   – التقاطع   – االتحاد   -الجمع( العمليات هي   
  ) .التي تربط بين األشكال 

ات رياضية في جانبي الدماغ معاً ولكنها ال تصل إلى درجة الفاعلة ، أمـا العمليـة    توجد عملي *
 )القسمة والضرب معاً: (التي اقتربت من الفاعلة في جانبي الدماغ فكانت عند الذكور وهي

 و



في العمليات الرياضية الفاعلـة   ) α≥ 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى *
 .ن من الدماغ تعزى لمتغير الجنس في الجانب األيم

في العمليات الرياضـية الفاعلـة    ) α≥ 0.05 (توجد فروق ذات داللة  إحصائية عند مستوى *
 .في الجانب األيسر من الدماغ لصالح الذكور 

في العمليات الرياضية في جانبي  ) α≥ 0.05 (توجد فروق ذات داللة  إحصائية عند مستوى *
  .لذكور الدماغ معاً لصالح ا

  -: كان من أهمها ما يلي التوصياتوقد عرضت الدراسة مجموعة من 
تضمين المناهج الدراسية في مختلف المراحل والمستويات التعليمية من المنـاهج الدراسـية             -1

واألنشطة التربوية المصاحبة لها ما يساعد على تنشيط كالً من النصفين الكرويين للدماغ ، دون               
  . لى حساب اآلخر االهتمام بأحدهما ع

  .االهتمام بالتفكير الكلي للدماغ للحصول على الوظيفة التكاملية للدماغ -2
البد من االعتماد على مواطن القوة في الجانب األيمن للدماغ عند الطلبـة عنـد التخطـيط                 -3

  .للمناهج واختيار األنشطة والبرامج التعليمية المناسبة 
  رياضيات لتشمل جميع أنواع التفكير المتعلق بِـتنوع صياغة األسئلة في مناهج ال-4
للدماغ ، مع التركيز على العمليات الرياضية       ) الجانب األيمن ، الجانب األيسر ، الجانبين معاً         ( 

  . غير الفاعلة ، وتعزيز العمليات الرياضية الفاعلة 
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Abstract                                                          

 
Title of the study " The effectiveness of the mathematical processes on  
the two sides of the brains for the ninth grade students in Gaza"                 
    This study aimed to know the effectiveness of the mathematical 
processes on the two sides of the brains for the ninth grade students in 
Gaza. The researcher has used the descriptive analytical method, and to 
achieve the goals of the research, the researcher has designed the study 
tools which are connected to the mathematical processes into the two sided 
of the brain in a test which includes forty paragraphs and it was distributed 
into three ways, “the mathematical processes into the left side of the brain, 
the mathematical processes into the right side of the brain and the 
mathematical process into both sides of the brain”. The test has been shown 
to a group of specialists in the curricula, psychology and biology for 
arbitration. After the arbitration of the test and making the necessary 
modifications, the test was implemented on a pilot study of fifty students 
‘male & female’ to calculate the reliability and validity of the test then to 
evaluate the reliability of the persons of the sample by using the method to 
dividing and Kodar - Richardson equation.  
                                           
It has used the following statistical methods : frequencies, Arithmetic 
averages, percentages and T-Test.                                                             

The society sample consists of the grade students class at the preparatory 
UNRWA schools in Rafah governorate, Which includeds (3398) students 
and the study sample includes ( 346 ) students, having (178) male students 
and 168 female students. The sample was appointed by random sample 
method and the test was implemented at the study sample in the second 
semester of 2006/2007. Therefore the study has achieved the following 
results :                                                                                     

• The existence and effectiveness of the mathematical processes into 
the left side of the brain to both male and female and the math 
processes include: Dividing, Multiply, substract, and converting the 
verbal sentence to equation.  

• The existence and effectiveness of the mathematical processes into 
the right side of the brain to both male and female and the math 
process includes : collection, union, intersection, comparison, Find 

 ح



similars existed throughout and descent and relations which 
connected between forms.  

• There are a mathematical process into the both sides of the brain but 
it doesn’t reach to degree of the effectiveness. But the process which 
reached to the degree of the around effectiveness was in the male 
group into both sides of the brain in: Dividing and multiplying only.  

• There were no statistical significant differences at the level (0.05≥ α) 
in the effectiveness mathematical processes into the right side of the 
brain related to gender.  

• There are statistical significant differences at the level (0.05≥ α)in 
the effectiveness mathematical processes into the left side of the 
brain related to male.  

•     There are statistical significant differences at the level (0.05≥ α)in the 
effectiveness mathematical process into both sides of the brain 
related to male.  

The Recommendations:- 

1- Included in the curriculum at different stages and levels of educational 
curricula and accompanying educational activities, which would help to 
activate both cover the soccer brain. Without paying attention to the disease 
at the expense of the other.                                                            

 2-Taking care of the brain total thinking to achiese the total function of the 
brain.                                                                                                 

3- We must rely on the strengths of the right side of the brain when 
students in the planning of curricula and activities and the selection of 
appropriate educational programs.                                                             

4- The diversity of the wording of questions in mathematics curricula to 
include all types of thinking: (right side, left side, both sides of the brain), 
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with a focus on the operations which is not effective, and strengthening    
the mathematical operations effective.                                                          
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  الفصل األول
  اإلطار العام للدراسة

  :المقدمة
توسعت أبحاث الدماغ في نهاية القرن العشرين وذلك بسبب ظهور التقنيات الحديثة التـي                    "

أتاحت للعلماء فرص سبر مناطق في الدماغ طالما ترك شأنها للتخرصات والتخمين ولم يـتمكن               
أي بحث من استثارة االهتمام أكثر مما فعله البحث في نصفي الدماغ ، ألن الكشف عن أن كـل                  
نصف منها يعمل بطريقة تختلف عن النصف اآلخر ، يوحي بتوسيع مفهومنـا عـن عمليـات                 

 إلى العمليات اللفظية التحليلية ، ونحن نملك الدليل اآلن على أن هذا التركيـز               ميلتالتفكير التي   
  يؤدي إلى تجاهل نصف قدرات العقل ، فماذا عن النصف اآلخر ؟

إن نتائج األبحاث الحديثة المتعلقة بنصفي الدماغ وبعلم األعصاب قد جعلتنا نعي أننا نمتلـك            
) خطوة إثـر خطـوة      ( عالجة المعلومات ، أحدهما خطي      أسلوبين مختلفين ولكن متكاملين في م     

يحلل األجزاء التي تتشكل منها األنماط ويتم ذلك في النصف األيسر من الـدماغ ، واألسـلوب                 
اآلخر مكاني وعالئقي يبحث ويبني األنماط وهذا يتم في النصف األيمن من الدماغ ، وقد حـرك        

ن المربين وولد لديهم رغبة في استكشاف التطبيقات        هذا االكتشاف قدراً ال بأس به من اإلثارة بي        
  ) . 1987: 14 وليامز، ( "الصفية لألبحاث المتعلقة بنصفي الدماغ

لقد سمع بعض علماء النفس المهتمين بما يتردد في دوائر علم األعصاب ، وأن العلم الـذي               "    
ثناء قيـام الفـرد بالرؤيـة     داخل الدماغ وهو يؤدي وظائفه صار ممكناً أ بحثراود العلماء في ال   

 تؤدىوالسمع والشم والذوق واللمس والقراءة وحل المسألة ، هذا يعني أن العملية المعرفية التي               
في الدماغ يمكن مشاهدة اآلثار الدالة عليها إن كان على شكل ألوان أو أضواء أو تـدفق سـيال                   

مما شجع بعـض علمـاء      " ي  العصبي المعرف " الدم ، وبدأت ثنائية جديدة بالظهور تحت مسمى         
النفس التربويين من أمثال كين وكين ، وجنسن، وسيلوستر، وسوسا، وولف على االستفادة مـن               

  .) 8-9 : 2004،السلطي (" هذه المعلومات المذهلة عن الدماغ في تجويد عمليتي التعليم والتعلم
يحـاول  : " ريس ويقول  بأن البحث في علم األعصاب يجب أن يقود عملية التد    "سوسا"ينادي      

المعلمون تغيير الدماغ كل يوم ، فكلما عرفوا أكثر عن كيف يتعلم الدماغ كلما كانوا أكثر نجاحاً                 
   .) 11 : 2004السلطي،( " في مهمتهم التعليمية التعلمية

ومن خالل استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي لوحظ أن هناك اختالفاً واضحاً فـي أداء                  "
بين من الدماغ بين الذكور واإلناث ، حيث ينشط الجانب األيسر من الدماغ عند الذكور عند                انجال

قراءة موضوعات ليس لها معنى أو ال تدل على معنى ، بينما ينشط الجانبين األيمن واأليسر معاً                 

٢ 



عندما تقرأ اإلناث لنفس الموضوعات ، وهذا يشير إلى أن الجنس له أثر في عمليـات التفكيـر                  
   ) .121:2003عبيد و عفانة ،  (  "ليات عمل جانبي الدماغوآ

: ( ولقد ركزت الدراسات التي بحثت في الفروق بين أدمغة الذكور واإلناث على كـٍل مـن                  
   ) 2004 :51السلطي ،

حيث أظهرت معظم الدراسات وجود فروق في حجم الـدماغ مـا بـين              / حجم الدماغ الكلي    *
من دماغ األنثى عند الوالدة     %) 20-12(دة فدماغ الذكر أكبر بحوالي      الذكور واإلناث عند الوال   

من اإلناث ، ولكن عندما يقـارن حجـم الـدماغ           % 2، ومحيط رأس الذكر أكبر أيضاً بحوالي        
بوزنه عند الميالد فلن يكون هناك في الغالب أي فروق ما بين الـذكور واإلنـاث وبهـذا فـإن             

الدة الذين لهم نفس الوزن سيكون لهم أدمغة متـشابهة أيـضاً    األطفال الذكور واإلناث حديثي الو    
  .في الحجم 

من النساء ولكن على الرغم من      % 2وكذلك هو الحال مع الكبار ، فرؤوس الرجال أكبر بحوالي           
  .هذه الفروق فهذا ال يؤثر على الذكاء 

  ٠ يزن دماغ الذكر البالغ أكثر من دماغ األنثى البالغة * 
لكروي األيسر أبكر من النصف األيمن لدى اإلناث ، في حـين أن النـصف   يتطور النصف ا *

األيمن لدى الذكور يتطور قبل األيسر وهـذه الفـروق تلعـب دوراً فـي االنـضباط الـصفي                   
  ٠ والتفضيالت الرياضية 

مما هو لـدى الـذكر ،   % ) 10-3( تمتلك األنثى جسماً جاسئاً أكبر بزيادة في األلياف بنسبة         * 
   .لدى األنثى أكثر تطوراً مما هو لدى الذكركما أنه 

علماء النفس أن   أثبت فريق من    ،  اإلناث   و هناك فروق بنائية في الهيبوثالموس ما بين الذكور       *
الذي يؤثر مباشـرة علـى وصـل     لهرمون االستروجين سبب تكلم المرأة أكثر من الرجل عائد

ــدماغ ــي لل ــن ال  جزئ ــد م ــى مزي ــصبية إل ــا الع ــع الخالي ــل ودف ــة والتواص  .حرك

تتكلم وتسمع بآن واحد بـسبب   في بحث علمي جديد إلى أن المرأة باستطاعتها أن وأشار األطباء
  . العـصبية المخصـصة للكـالم فقـط     من االتصاالت% 30القدرة العصبية لديها حيث تمتلك 

 من %70المرأة، حيث  في حالة راحة أكثر من تثبت الصورة الصوتية أن دماغ الرجل في حين
بينما في دماغ المرأة تتابع هذه الحركة نفسها مشوارها  الحركة الكهربائية عنده تكف عن العمل،

 .إليـه  دماغ المرأة اليكف عـن تحليـل وتنـسيق كـل المعلومـات الـواردة       أي% 90بنسبة 

التراكيـب   علمية نشرت حديثا حول تشريح ودراسة وظـائف  آخر، أكدت دراسة وعلى صعيد
  .الرياضـيات والحـساب وقيـادة الـسيارات     النساء في مـواد  لرجال أفضل منالدماغية، أن ا

٣ 



الـدماغ الـذي يعـالج     العلماء في معهد جونز هوبكنز الطبي األميركي، أن جـزء  فقد اكتشف
 .اءـالرجال عنه في النس حجماً في المعلومات الصادرة عن الحواس مثل البصر واللمس، أكثر

جـانبي  ( ة أجراها إلى أن كل من نصفي الكـرة الدماغيـة  ولقد توصل مكارثي من خالل دراس
 MAT)  أسماها  متخصص بأنواع معينة من المهام ، ولقد وضع قائمة) الدماغ األيسر واأليمن 

 System )  واأليمن األيسر( توضح صفات أساليب تعلم الطلبة ووظيفة جانبي الدماغ. ( 

ى المصداقية والدعم المادي ولفـت االنتبـاه     حصلت بحوث الدماغ في السنوات األخيرة عل           "
إليها ، حيث ظهر ذلك من خالل تصدر مواضيعه العديد من المجالت والجرائد وأصبحت محور               
نقاشات العديد من المؤتمرات والندوات وتناقلت وسائل اإلعالم المختلفة أهم مـا يتوصـل إليـه            

تمين بدراسـة بحـوث الـدماغ ومحاولـة     كما ازداد عدد التربويين المه.العلماء في هذا المجال    
    . ):55 2004السلطي،  ( "تطبيقها في الميدان التربوي

إن التعلم المستند إلى الدماغ يأخذ بنتائج علماء األعصاب وبالتالي يطور استراتيجيات تستند                 "
 قـادر   وكذلك تنشئة جيل ،إليها وتساهم بشكل فعال في تكوين بيئة صفية غير محدودة اإلمكانات    

  ٠على حل المشكالت المستقبلية
   -:ذكر منها أنها أإن نظرية التعلم المستند إلى الدماغ تمتلك عدداً من الخصائص 

  . طريقة في التفكير بشأن التعلم والعمل  -1
  .وال تعاليم مقدمة ، نظام في حد ذاتها وليس تصميماً معداً مسبقاً  -2
    . )107:2004السلطي،( يم القدرة على التعلم والتعليمقة طبيعية وداعمة وايجابية لتعظيطر -3

 ولقد نبع الشعور بمشكلة الدراسة الحالية من خالل األخطاء الفادحة التي يقع فيها التالميـذ                    
 حيث نتج عنـه تـدني نـسب النجـاح فـي      ،أثناء حل المسائل التي تتعلق بالعمليات الرياضية   

 وربما يعود ذلك إلى عـدم درايـة الطلبـة            ، ع األساسي  وخاصة في الصف التاس     ، الرياضيات
 وعدم تدريب الطلبة على العمليات الرياضية المتعلقة بجانبي الدماغ           ،  الجانبين يبنظرية العقل ذ  
  .األيمن واأليسر 

وبعدما أصبحت المناهج الحديثة تقرر مادة الرياضيات على الـصفوف الثانويـة بفرعيهـا                  
  .ت الحاجة الملحة إلى إجراء مثل هذا البحث األدبي والعلمي ازداد

ومن خالل عملي كمدرس للصف التاسع األساسي في مدرستين متجاورتين للذكور واإلناث  فقد              
الحظت أن هناك أنواعاً من األسئلة يتميز فيها الذكور على اإلناث ، وفي المقابل هناك أنواعـاً                  

ابة عليها ومع تكرار هذا األمر الذي استثارني بشدة         أخرى من األسئلة تتميز فيها اإلناث في اإلج       

٤ ٤ ٤ 



ودفعني إلى البحث في هذا الموضوع لمعرفة العمليات الرياضية الفاعلة في جانبي الدماغ عنـد               
  .الطلبة 

قد نشأت عند الباحث فكرة البحث الحالي الذي يقوم على أساس تحديد العمليات  الرياضـية               لو   
 طلبة الصف التاسع ، فجانبي الدماغ األيمن واأليسر لكـل منهمـا             الفاعلة في جانبي الدماغ لدى    

  .وظائفه وأساليبه 
وذلك من خالل معرفـة العمليـات الرياضـية         ،  جد أن لهذا البحث أهمية كبرى       أومن هنا       
 وتوظيف هذه العمليات الرياضية      ،  من الذكور واإلناث   في جانبي الدماغ التي يمتلكها كل     ة  اعلالف

ن خطط معدة لذلك في العملية التعليمية التعلمية ، هذا باإلضافة إلـى األخـذ بعـين                 الفعالة ضم 
  . الجانبين وتوظيفه في التربية ياالعتبار عند وضع المناهج المدرسية للتعلم القائم على الدماغ ذ

  
  
  

  مشكلة الدراسة
   : الرئيس التاليتساؤلتتحدد مشكلة الدراسة في ال

 طلبة الصف التاسع األساسي عنداعلة في جانبي الدماغ       ما العمليات الرياضية الف   
  بغزة ؟

   
  : الرئيس األسئلة الفرعية التالية تساؤلويتفرع من ال

  اسي ؟ـاسع األسـما العمليات الرياضية الفاعلة في جانبي الدماغ  لدى طالب الصف الت ) ١
 اسي ؟ـاسع األسـلصف التما العمليات الرياضية الفاعلة في جانبي الدماغ  لدى طالبات ا ) ٢

 ما العمليات الرياضية الفاعلة في الجانب األيمن للدماغ  لدى طلبة الصف التاسع األساسي ؟  ) ٣

   لدى طلبة الصف التاسع األساسي ؟الفاعلة في الجانب األيسر للدماغما العمليات الرياضية  ) ٤
في العمليـات الرياضـية    )  α ≥ 0.05 (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        ) ٥

  طبقاً لمتغير الجنس ؟
  
  
  
  

٥ ٥ ٥ ٥ ٥ 



  :أهمية الدراسة 
  :تكمن أهمية الدراسة الحالية فيما يلي 

تفيد المربين في التعرف إلى القدرات النمائية لألفراد والمعلومات العـصبية البيولوجيـة     -1
  .التي يتعلمونها عن الدماغ 

 يتم مراعاة المساقات الدراسية على أساس التعلم القائم         تفيد في بناء وتطوير التعليم بحيث      -2
على الدماغ ، وذلك حتى يكون هناك معلم ناضج وعلى مستوى ثقافي وعلمـي ورياضـي                

  .مقبول 
تزود المربين بنموذج عقلي مركب يطورون من خالله أساليب وطرق تدريسهم وخاصة             -3

 على استخدام جـانبي الـدماغ فـي         في مجال تعليم وتعلم الرياضيات بحيث يشجعوا طلبتهم       
 .التفكير 

 
 :أهداف الدراسة

  :تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية 
التعرف إلى العمليات الرياضية الفاعلة التي يمتلكها كل من الذكور واإلنـاث والمتعلقـة           -1

  .بالجانب األيمن من الدماغ 
تي يمتلكها كل من الذكور واإلنـاث والمتعلقـة     التعرف إلى العمليات الرياضية الفاعلة ال      -2

  .بالجانب األيسر من الدماغ 
التعرف إلى العمليات الرياضية الفاعلة التي يمتلكها كل من الذكور واإلنـاث والمتعلقـة           -3

 .بجانبي الدماغ 

  
  :مصطلحات الدراسة

   )2004 :110-111عفانة والخزندار ، (  ) Brain(  الدماغ -1
ركز العقل الذي يميز اإلنسان عن بـاقي المخلوقـات الحيـة وبـصورة خاصـة                الدماغ هو م  "

من وزن جـسم اإلنـسان       % 2الحيوانات وهو أهم أجزاء الجهاز العصبي ، ويبلغ وزن الدماغ           
   . "البالغ

   )47:1998عدس وتوق ، (: الدماغ 
كثر بدائية ، كما    هو العضو المسؤول عن تنظيم وظائف الجسد ، وهو الذي يتحكم في سلوكنا األ             "

   ."أنه مصدر ابداعاتنا الحضارية المتميزة بما في ذلك الموسيقى والفن واألدب والعلوم واللغة

٦  



وهو ذلك الجزء الذي يسيطر على الجزء األيسر مـن الجـسم             :  الجانب األيمن من الدماغ    -2
   .وهو مرتبط بالتفكير البصري وغير اللفظي والمكاني والمتشعب والتفكير الحدسي

وهو ذلك الجانب الذي يتحكم في الجزء األيمن من الجسم وهو            :  الجانب األيسر من الدماغ    -3
" مسؤول عن التفكير المتقارب والموجه بالتفاصيل وكذلك التفكير التصنيفي والمنطقي واللفظـي             

   ) 17 2003 :رونالد و ريتشارد ، (
من اإلجراءات التطبيقية التي يقوم بها      هي مجموعة   "التعريف اإلجرائي    :  العملية الرياضية  -4

   ."المتعلمون إلنجاز مهمة رياضية معينة
هي العملية الرياضية التي يتقنها المتعلمـون      "التعريف اإلجرائي    :  العملية الرياضية الفاعلة   -5

  ."% 60عند إجرائها بنسبة ال تقل عن 
  

  :حدود الدراسة 
   :الحد المكاني -1

لحالية على عينة من طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة رفح وتم             إقتصر تطبيق الدراسة ا   
اختيار عينة ممثلة لمجتمع الدراسة والذي يشتمل على جميع مـدارس وكالـة الغـوث الدوليـة               

  .بمحافظة رفح 
  م  2007 / 2006تم تطبيق الدراسة في بداية الفصل الثاني  للعام الدراسي  : الحد الزماني -2
والمـستوى  اقتصرت الدراسة الحالية على متغير الجنس والمرحلة النمائية          : يالحد النوع  -3

    .التحصيلي في الرياضيات
  : الدراسة خطوات

طالباً وطالبة من طلبة الصف التاسـع األساسـي فـي           ) 346(طبقت هذه الدراسة على      -1
دد طلبـة   والتي بلغ ع  ،   حيث شملت جميع المدارس اإلعدادية في المحافظة          ، محافظة رفح 

  .  موزعين على مدارس البنين ومدارس البنات ،طالباً وطالبةً) 3398 (الصف التاسع فيها
  .كانت متغيرات الجنس والمرحلة النمائية والمستوى التحصيلي في الرياضيات

اختبار لقياس العمليات الرياضـية الفاعلـة فـي          استخدمت هذه الدراسة أداة واحدة هي        -2
العمليـات الرياضـية فـي    " شتمل هذا االختبار على ثالثة محاور هـي    جانبي الدماغ وقد ا   

الجانب األيمن للدماغ ، العمليات الرياضية في الجانب األيسر للدماغ ، العمليات الرياضـية              
  . "في الجانبين معاً 

٧  



 لقد تم تطبيق االختبار على طلبة الصف التاسع األساسي في مـدارس محافظـة رفـح                 -3
 في الفـصل الدراسـي الثـاني للعـام الدراسـي             ،   ة لوكالة الغوث الدولية   اإلعدادية التابع 
   .م2007/2006

   .طالبةً) 168( طالباً و (178)  على عينة شملت  تطبيق االختبار تم  -4
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨  



  
  

  الفصل الثاني
  اإلطار النظري للدراسة

  
  

  مقدمة* 
  نبذة تاريخية قصيرة عن الدماغ* 
   الجهاز العصبيمكونات* 
  وظائف الجهاز العصبي* 
  مكونات الدماغ* 
  التعلم بكلية الدماغ* 
  خصائص جانبي الدماغ األيمن واأليسر* 
  نظرية جاردنر للذكاء المتعدد* 
  خصائص التعلم القائم على الدماغ ذي الجانبين* 
  المناخ الصفي المالئم للتعلم بنصفي الدماغ* 
  اثة بنمو الكرتين من الدماغعالقة بعض الهرمونات والور* 
  النصفين الكرويين بالنسبة لنوع الجنس* 
  النصفين الكرويين ومجاالت التخصص* 
  العالقة بين نظريات التعلم ونظرية المخ الكلي* 
      البشريالدماغالتعلم ونوع * 
  تعقيب عام على اإلطار النظري* 
  
  
  

٩  



  الفصل الثاني
  اإلطار النظري للدراسة

  :مقدمة
يذهب االتجاه السائد في بحوث التعلم إلى أن الفرد عندما يعالج المعلومات المقدمـة لـه                "       

إنما يستخدم طريقة معينة في معالجتها ، كما أنه يميل إلى استخدام أسلوب معـين فـي طريقـة             
 أو) األيمـن أو األيـسر      ( ، وقد أثبتت الدراسات أنها مرتبطة بأحد جانبي الدماغ        التعلم والتفكير   
  . ( Van Cleaf & Schkade , 1989: 39 ) "النصفين معاً 

وقد بينت بعض الدراسات اعتماد بعض األفراد على استخدام الدماغ بطريقـة كليـة فـي                "     
 & Springer )" التفكير والتعلم أكثر من اعتمادهم على نـصف بعينـة بـصورة واضـحة     

Deutsch, 1998 , 47 )   
ة في التعامل مع العمليات الرياضية التي تتطلب أداء ثنائياً في ذات            فهل يجد هؤالء األفراد سهول    

  الوقت ؟
تتفق الدراسات النفسية والفسيولوجية والطبية على أن النصف األيـسر مـن الـدماغ يتـضمن             "

 عمليات التفكير غير    النصف األيمن من الدماغ   يتضمن  عمليات التحليل المنطقي واللغوي ، بينما       
    . )75:1985حمدان ، " ( العمليات ذات العالقة بالفراغ والذاكرة المكانيةاللفظي كمعالجة 

وقد دلت بعض الدراسات على أن الذكور أفضل من اإلناث في أداء الرياضـيات ، فهـل           "      
هذا يعني أن الذكور أفضل من اإلناث في استخدام النصف األيمن من الدماغ في عملية التفكير ؟              

 غير واضحة خاصة وأن نتائج الدراسات المتعلقة بـالفرق بـين الـذكور              إن الصورة قد تكون   
" واإلناث في استخدام جانبي الدماغ في عملية التفكير والتعلم غير ثابتة وليس على منوال واحـد   

(Singh,1990:19-23 ) .  
ومن المؤكد في هذا المجال أن الدماغ البشري مكون من شقين أو فصين ، أيمـن وأيـسر               

قد دلت الدراسات والبحوث الميدانية في مجال تعلم المهارات العمليـة علـى أن لكـل شـق                   و
   )2002 : 60عفانة ، : ( مخصصات إدراكية كما يلي 

  -: يدرك الشق األيمن من الدماغ البشري المعلومات الرياضية التالية –أ 
  .قاطع الفراغية ، األشكال الهندسية ، العالقات ، الم: اللغة الرياضية * 
   .الرموز التصويرية ، اإليماءات* 
   .الدوري ، الفصول: الزمن * 
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  -: يدرك الشق األيسر من الدماغ البشري المعلومات الرياضية التالية –ب 
   .)جمع ، طرح ، ضرب ، قسمة (األعداد ، العمليات الرياضية ، الحساب * 
   .يات الرياضيةالمنطق الرياضي ، التعريفات الرياضية ، منطوق النظر* 
   .الثوان ، الدقائق ،الساعات ، األيام ، األسابيع ، السنوات: الزمن الخطي * 

حول النصفين األيمن و األيسر للدماغ أن كـالً         " أورنشتاين  " لقد كشف بحث البروفيسور     "      
نهمـا  وأن القدرات الكامنة فـي كـٍل م     ) خيالي  ( ، كما لديه دماغ     ) رياضي  ( منهما لديه دماغ    

متساوية وأية إعاقة تنجم لدينا يعود سببها إلى إهمالنا لهذا الجانب عن غير قصد ، ال إلى عجـز             
   .( Internet 1) "فطري في عمل الدماغ

فمادة الرياضيات مثالً من المواد العلمية التي يتم فيها استخدام جانبي الدماغ حيث أنه يوجد                    
ياضية والتي ترجع إلى االختالف في التنظـيم الـدماغي ،        اختالف بين الجنسين في القدرات الر     

نظراً الستخدامنا أساليب تعلم الجانـب      والذي يبدو أن النصف الدماغي األيسر فعال بشكل كبير          
  .األيسر من الدماغ  بشكل أكبر من استخدامنا ألساليب تعلم الجانب األيمن من الدماغ  
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   )51:1999المجلة العربية للعلوم ،  (ن الدماغنبذة تاريخية قصيرة ع
 سنة قبل الميالد يعلن أن الروح       300 منذ أرسطو   اإلغريقيوف   كان الفيلس  في الوقت الذي   "    

 يتبنى فكـرة وجودهـا فـي تجـاويف          اإلسكندرية كان هناك هيروفيلوس في       ، تسكن في القلب  
  . عشر الميالدي وهي نظرية عاشت حتى القرن السابع ، وفراغات الدماغ 

 وتتحدث عن    ، أما الكنيسة فقد كانت في نهايات القرن الرابع الميالدي تستلهم من كتابات القدماء            
وهـي التخيـل أو القـدرة المبدعـة ،     ،  حيث تتمركز الحواس الخمسة     ،  ثالث تجاويف مختلفة    

  .الحكمة والذاكرة 
 وبدأت تتضح مالمح علم التـشريح   ،مع بداية القرن السادس عشر تعددت عمليات التشريح           

 في القرن السابع عشر تنظيماً مختلفاً يشكل جذري للدماغ          "ويليس" ثم اقترح االنكليزي      ، الدماغي
   . داخل لب الدماغ وليس ضمن التجاويفالحس ، الحكمة ، الذاكرة : على أساس ثالث وظائف 

ة دقيقـة ولكـن غريبـة للـدماغ      غال خارط"فرانز"في القرن الثامن عشر رسم النمساوي          
العطف ، الحذر واالنتباه ، الضمير والـوعي   الرفق و ( بتحديده لكافة الملكات العقلية واألخالقية      

(  التي قادت لمحاوالت أخـرى فيمـا بعـد سـميت فراسـة الـدماغ                  وهذه الخطوة   ، .....)،  
phrenology. (   

 فحصه لدماغ جثة أحد المرضى منطقة        خالل "بول بروكا " م اكتشف الجراح     1851في عام        
 وهو كان أول شخص يحدد بطرقة ال تقبل الجدل           ، تتعلق باللغة تقع في القسم األيسر من الدماغ       

  .وظيفة عقلية لتالفيف القشرة الدماغية 
مثـل  ( م حدث تطور نوعي هائل في التكنولوجيا الطبية بدخول الماسـحات            1975في عام        

التي تسمح لنا عبر الجمجمة برؤية وفحص الـدماغ لألشـخاص             ، )يسي  جهاز الرنين المغناط  
  .األحياء 

وهي التـصوير الطبقـي      ، م كان هناك تقنية أخرى دخلت إلى حيز التطبيق          1985في عام        
 وهذا ما يساعد مـن  ،الذي يسمح بتصوير مناطق فعالة من الدماغ البشري ،   بالبث البوزتيروني   

   ." بناء خارطة للدماغ البشرياآلن فصاعداً في عملية
   )  2004 : 109عفانة والخزندار، : ( مكونات الجهاز العصبي* 

 من أكثر أجهزة الجسم تميـزاً وأهميـة ألنـه     Nervous systemيعتبر الجهاز العصبي      
الجهاز القائد ، فهو يقوم بالتعاون مع الغدد الصماء بوظائف التوجيه والـسيطرة علـى جميـع                 

  .الجسم أعضاء 
  -:ويقسم الجهاز العصبي من حيث التراكيب إلى جزئين رئيسيين هما      
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  .الدماغ والنخاع الشوكي :  ويتكون من الجهاز العصبي المركزي-1
 ويتكون من شبكة من األعصاب التي تمتد بـين الجهـاز العـصبي              الجهاز العصبي الطرفي  -2

تنقل المعلومات باتجـاه الجهـاز العـصبي      فاألعصاب التي   . المركزي ومختلف أعضاء الجسم     
المركزي تدعى باألعصاب الواردة ، أما تلك التي تنقل المعلومات من الجهاز العصبي المركزي              

 .إلىأعضاء الجسم فتدعى باألعصاب الصادرة 

   )52:1997-53الشاعر وآخرون ، : ( ويقسم الجهاز العصبي وظيفياً إلى جزئين رئيسيين هما 
وهذا الجزء ينظم أعمال األعضاء التي تخضع لـالرادة ويقـوم            / لعصبي الجسمي الجهاز ا ) أ  

  .بنقل المعلومات الحسية 
وهذا الجزء من الجهاز ينظم أعمال األعضاء التـي ال   / الجهاز العصبي الذاتي أو األعاشي   ) ب

  .تخضع لالرادة 
  

   ) 110:2004عفانة والخزندار ،  : ( وظائف الجهاز العصبي* 
  .قبال المعلومات من جميع األجهزة الحسية وتوصيلها بأجزاء الجسم المختلفة است-1
تنظيم عملية إنتاج الطاقة الالزمة للنبضات العصبية الحركية التـي تـستخدم فـي النـشاط                 -2

  .الحركي أو لعمل الغدد المتنوعة بالجسم 
  .بط واالتزاني إلى التكامل والترا التنسيق بين نشاطات الجسم المختلفة بشكل يؤد-3
  .صدار األوامر لالستجابة بسلوك معين لمقابلة متطلبات المواقف المختلفة إ اتخاذ القرارات و-4
 المحافظة على استمرار العمليات الحيوية بالجسم بشكل تلقائي للمحافظة على حيـاة الكـائن               -5

  .الحي 
   : مكونات الدماغ* 

نسان عن باقي المخلوقـات الحيـة وبـصورة         هو مركز العقل الذي يميز اال      ) Brian ( الدماغ
  .وهو أهم أجزاء الجهاز العصبي ، خاصة الحيوانات 

كتلة رخوة رمادية اللون مـن الخـارج ،         "الدماغ االنساني بأنه     ) 7 : 1986 ،حمدان  (ويعرف  
 بيضاء من الداخل محمية داخل الجمجمة بعدة طبقات متتالية عظمية صلبة ، ليفية ثم لينة هالمية               

أو الخليـة    ) Neuron( ، يتكون من نوع خاص من الخاليا تسمى الواحدة منهـا نيورونـات              
  فـي ، تخطط وتوجه وتتحكم خلية عصبية بليون1000 - 100العصبية ويتراوح مجموعها بين 
  ."الحياة اإلنسانية بخيرها وشرها
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   )1( رقم الشكل 
  رسم توضيحي للدماغ الداخلي

  
من وزن جسم االنسان البالغ حيث يبلغ وزنه الوسـطي حـوالي             % 2يبلغ وزن الدماغ حوالي     

  . غرام عند المرأة 1100 غرام عند الرجل و 1200
  )-116  111:2004عفانة والخزندار ،  (  أقسام رئيسية هيالدماغ من ثالثةيتكون 
    Fore brain:الدماغ األمامي  -١
  : Mid brainالدماغ المتوسط  -٢

   Hind – brain: الدماغ الخلفي أو جذع الدماغ  -٣
 

  ويتكون من : الدماغ األمامي / أوالً 
   )Cerebrum( المخ أو الدماغ الكبير ) أ 
   ) Diencephalon( الدماغ البيني ) ب
   )Lymbic system(  اللمبي أو الحافي الجهاز) ج
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    )Cerebrum ( المخ أو الدماغ الكبير) أ 
وهو أكبر أجزاء الدماغ في االنسان ويتكون من كتلتين كبيرتين تدعيان نصفا كـرة المـخ                     

، ففـي  ) الثفني ( تتصالن مع بعضهما البعض بجسر من األلياف العصبية يدعى الجسم الجاسئ            
  . الممر فإنه يتولى توصيل المعلومات بين نصفي المخ حالة سالمة هذا

ويهتم النصف األيسر للمخ دائماً بتحليل األفكار وبخاصة ذات العالقة باللغة والمنطـق عـن             
طريق استعراض تلك األفكار والتعامل معها بشكل تدريجي متسلسل وهـو مـا يتناسـب مـع                 

 رئيس بوضع الجسم وأحاسيسه وبالقدرات الفنية       متطلبات المنطق ، أما الجزء األيمن فيهتم بشكل       
  .ه والموسيقية االبداعية والتعرف على الوجو

  cortex    Cerebrumويتكون الجزء الخارجي من نصفي المخ من قشرة المخ  
والتي تكون كثيرة التالفيف ولونها رمادي بسبب احتوائها على أجسام الخاليا العصبية واألليـاف        

  .ها حمرة الدماغ الحي القصيرة وتظهر في
    -:وظائف قشرة المخ  •
    .تنظيم الحركات االرادية وتبدأ فيها -
   .توجد فيها مراكز االحساسات -

 .والذهنية   النفسيةاتتوجد فيها مراكز الذاكرة واالنفعاالت والسلوك -

 .توجد فيها مراكز النطق والبصر والسمع والذوق والشم  -

يكون بعضها عميقاً ليقسم المخ إلـى        ) Sulcus( أخاديد  وتخترق المخ منخفضات عديدة تسمى      
كما أن هناك طيات مرتفعة بين األخاديد تـسمى نتـوءات   ،  )  Lobes(عدة قطاعات أو فصوم 

   -:وتسمى األخاديد حسب مواقعها أو أشكالها وأحياناً من تجاورها من النتوءات ومنها 
امة وتوجد على هذا األخدود منطقـة الـسمع   ويفصل بين فلقتي الصدع واله  : األخدود الجانبي -

  .والكالم 
ويبدأ من منتصف السطح األعلى للمخ وينحدر نحـو األخـدود الجـانبي              : األخدود المركزي -

  .وتوجد فيه منطقة الحركة واالحساس 
وتوجد القطاعات أو الفصوم في كٍل من نصفي الدماغ وتسمى بحـسب موقعهـا مـن عظـام                  

   -:الجمجمة وهي 
  ويمثالن ثلث سطح المخ فـي االنـسان   Frontal Lobesصمان الجبهيان األيمن واأليسر الف*

  .وفيهما مراكز الحركة ومراكز األفكار والعواطف 
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 ويوجد فيهما مراكز السمع والـشم  Temporal  Lobesاأليمن واأليسر يان غالفصمان الصد*
  .والنطق 

 ويقعان في وسط الجمجمة عند السقف Parietal  Lobesالفصمان الجداريان األيمن واأليسر *
وتوجد فيهما مراكز الذاكرة والحس العام والضغط واللمس وتكثـر فيهمـا منـاطق المـشاركة                
المتصلة ببقية الفصوم ، فتصوغ الرموز ، أساس الفهم والتفسير للمدركات ويبدو أنهمـا يلعبـان           

  .دوراً في القدرات المكانية 
 يقعان في مؤخرة الجمجمة  Occipital  Lobesاأليمن واأليسر ) نالقفويا(الفصمان القذاليان *

  .على خيمة المخ وتوجد فيهما مراكز البصر 

  
   ) 2(  الشكل رقم 

  يشكل توضيحي يبين تركيب الدماغ األمام
  

   ) Dien-cephalon( الدماغ البيني ) ب
  ، بين الدماغ المتوسط ونصف كرة المخ     ) المهيد أو الوطاء    (يحتوي على المهاد وما تحت المهاد       

لـى  إظيفتها إيصال الرسائل العصبية التي لها عالقة بالحس واالنفعال وويتكون المهاد من نويات  
ل نووية توصل السياالت الواردة مـن المخـيخ إلـى           قشرة الدماغ ، كما يحتوي المهاد على كت       

مـا  (نصف كرة المخ ، ويوجد في المهاد مركز حسي للشعور باأللم ، وتنتهي جميع األحاسيس                
  .عن استمرار حاالت الوعي واليقظة في المهاد وهو المسؤول ) عدا الشم 
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   )Lymbic system( الجهاز اللمبي أو الحافي ) ج
 وتحـيط   ،في نسبة لوقوعه على حواف نصفي الكرتين المخيتين الكبيرتين      سمي بالجهاز الحا      

  .تراكيبه أو مكوناته بالدماغ الخلفي كما السوار يحيط بالمعصم 
ويقوم الجهاز اللمبي بوظائف سيكوفيسيولوجية حيوية في مختلف العمليات المعرفية والـسلوكية            

  . واالنفعالية لإلنسان
  Mid brain  الدماغ المتوسط-ثانياً

  :ويتكون من جزئين مهمين هما 
  وهي خيوط من األلياف العصبية تربط الدماغ األمامي بالدماغ الخلفي  : السويقتان المخيتان) أ 

وهي أربعة بروزات تحتوي على مراكز االحساسات الـسمعية  : عية األجسام التوأمية الربا ) ب  
  .والبصرية 

ويتكـون   وار متعددة منها توصيل المعلومات إلى المخ      يشير إليه البعض بجذع الدماغ ويقوم بأد      
  .والنخاع المستطيل ) الجسر ( لقنطرة من المخيخ وا

  ) Cerebellum ( المخيخ *
 ويـسمى أيـضاً      ،  وهو جسم صغير يقع أسفل نصفي كرة المخ وخلف النخاع المـستطيل               

ـ  ، وله دور هام في تنظيم الحركات االرادية       ، بالدماغ الصغير  افظ علـى تـوازن الجـسم    ويح
نعكسات الخاصة بتوازن الجسم عـن       ويسيطر على توتر العضالت واإل      ، بالتعاون مع العضالت  

  .طريق األلياف التي تصل المخيخ بالنوى الدهليزية في األذن وكذلك نوى التكوين الشبكي 
   )Pons( القنطرة *

ي الجسر الـذي ينقـل الـسياالت     وتقع فوق النخاع المستطيل على الوجه السفلي للدماغ وه      
  .، وتحتوي على أصول األعصاب الدماغية العصبية من قشرة المخ إلى كرة المخيخ 

   )Medulla  Oblongata( النخاع المستطيل *
وتتقـاطع أغلـب    ، قع أسفل المخ والمخيخ حيث يصل النخاع الشوكي بـأجزاء الـدماغ             تو    

تكون ما يشبه األهرامات وتوجد داخله أنوية أصول        األعصاب المحركة داخل النخاع المستطيل ل     
مة منها نقل المعلومـات     كثير من األعصاب الدماغية ، ويقوم النخاع المستطيل بعده وظائف مه          

النخاع الشوكي إلى الدماغ وينقل السياالت العصبية الحركية من الدماغ إلى النخـاع             الحسية من   
  .الشوكي 
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  (3)الشكل رقم 

  يوضح نصفي الكرة المخيشكل 

  

  

  

  

١٨  
 

١٨  
 

١٨  
 

١٨  
 



   )14-18 : 1987 ،ويليامز  : ( التعلم بكلية الدماغ

لحديثـة  األخيرة  وذلك بسبب ظهور التقنيـات        توسعت أبحاث الدماغ خالل العشرين سنة ا      "    
  . طالما ترك شأنها للتخرصات و التخمينغر مناطق في الدمابالتي أتاحت للعلماء س

 أكثر مما فعله البحث في نصفي الدماغ ، ألن الكـشف            مولم يتمكن أي بحث من استثارة االهتما      
عن أن كل نصف منهما يعمل بطريقة تختلف عن النصف اآلخر ، يوحي بتوسيع مفهومنا عـن                 

ر ،كان تعريفنا الحالي للتفكير يميل إلى التركيز على العمليات اللفظيـة التحليليـة              عمليات التفكي 
ونحن نملك الدليل اآلن على أن هذا التركيز يؤدي إلى تجاهل نصف قدرات العقل،فمـاذا عـن                 

لتـدريس  النصف اآلخر؟ وما آفاق اإلمكانات الجديدة التي قد تنفتح لنا إذا ما وسـعنا طرائـق ا                
  "؟ دماغ كليهمالتستثمر نصفي

لإلجابة عن هذه األسئلة ينبغي أن نفهم أنواع المعالجة العقلية التي يقوم بهـا نـصف هـذه                   
يوصف النصف األيسر للكرة الدماغية عادة بأنه تحليلي لتخصصه في تعريـف            . الكرة الدماغية 

تـصفها علـى   األجزاء المكونة للكل حيث يتم تجزيء عمليات النصف األيسر للكرة الدماغية و            
لك أي أنـه  صف األيسر خطي أيضاً و تسلسلي كذ   هيئة وظائف يؤديها هذا النصف ، إن عمل الن        

ينتقل  من نقطة إلى النقطة التي تليها خطوة خطوة وهذا أكثر كفاية فـي معالجـة المعلومـات                   
طـاء  وفك تلك الرموز مثال ذلك ، لو تم إع        } أي تحويله إلى رموز   { اللفظية بهدف ترميز الكالم     

عبارة لفظية في الرياضيات لطالب الصف التاسع و الطلب منهم إلـى تحويلهـا إلـى عبـارة                  
  .رياضية

  .ثالثة أمثال عدد مضافاً إليه ضعفي عدد آخر 
  ص٢+س٣كالتالي } ريبمقدار ج{يمكن تحويل العبارة اللفظية السابقة إلى عبارة رياضية 

المعادالت وذلك من خالل التطبيقـات العمليـة        ويستفاد من الجانب األيسر للدماغ أيضاً في حل         
  .على حل المعادالت الخطية في متغيرين 

 ٧ فإذا كان ثالثة أمثال العدد األكبر يزيد عن ضعفي العدد األصـغربمقدار ٢عددان الفرق بينهما   
  فما هما العددان؟

يل المسألة تحلـيالً  نالحظ من األمثلة السابقة كيفية عمل الجانب األيسر للدماغ حيث أنه يقوم بتحل    
  .دقيقاً و يحول هذه المسألة إلى رموز يسهل من خاللها التعامل مع المسالة وحلها

في الوقت الذي يكون فيه النصف األيسر للدماغ منهمكاً في فصل األجزاء المكونة للكـل ،                    "
همك فـي   يتخصص النصف األيمن في إعادة تركيب تلك األجزاء لتكوين كل متكامل ، أي أنه ين              

  .عملية التركيب 
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فهو يسعى وراء األنماط و األشكال و يبنيها، ويتعرف العالقات بين األجزاء المنفصلة ، وهو ال                
  . } PARALLEL{ينتقل بصورة خطية ، بل يعمل بشكل متزامن ومتواٍز 

يمتلك اإلنسان دماغاً واحداً، إال أن هذا الدماغ يتكون من نـصفي كـرة يعالجـان المعلومـات                  
  .طريقتين مختلفتين تماماًب

   )16: 1987وليامز ، : (انظر إلى الشكل اآلتي
        و      ج      ز      ح      ط      ي      كـهأ       ب      ج       د      

0       *      0       *       0      *      0     *      0     *        0*         
 وجـد    ، المعلومات التسلسلية والكلية المتزامنة، انظر إلى المجموعتين      لتخبر الفرق بين معالجة     

العنصر الذي ال ينتمي إلى المجموعة، هل فعلت ذلك بنقل عينك من اليمين إلى اليسار متفحـصاً        
كل عنصر بالترتيب إلى أن وجدت العنصر غير المنسجم ؟ إذن تكون قد اسـتخدمت المعالجـة                 

  . التسلسلية 
  . الذي خرج عن النمطعلى العنصرالخط كامالً وجعلت عينك تركز إلى أنك نظرت 

  . تلك هي المعالجة الكلية المتزامنة التي تجري في الوقت نفسه
 أشد فاعليته في عمليـات المعالجـة البـصرية والمكانيـة            ةيبدي النصف األيمن للكرة الدماغي    

 في عملـه دور بـسيط أو غيـر    الصورية وتعد قدرته في مجال اللغة محدودة للغاية ، فللكلمات    
  .موجود 

إن المناقشة السابقة تشكل مثالً صالحاً لما يمكن  تسميته ، بشكل غير دقيـق ، اسـلوب تفكيـر                    
  .نصف الدماغ األيسر 

ويمكننا عرض المعلومات نفسها باستخدام أسلوب تفكير النصف األيمن للدماغ عن طريق إيجاد              
  .تشبيه أو استعارة لنصفي الدماغ

إن مناقشتنا حول الفرق بين نصفي الكرة الدماغية ال ينبغي لها أن تعمينا عن حقيقة التكامـل              
  نفكر  بنـصف واحـد دون اآلخـر ،          بين وظائفهما مما يمنح العقل قدرته و مرونته  ،  إننا ال            

   . فكالهما يشترك في العمليات العقلية العليا
 نصفي الكرة الدماغية األيمـن واأليـسر كمـا    الفرق بين أسلوب معالجة المعلومات لكل من      

  .}األيسر{واألسلوب اللفظي  } األيمن{ يمثالن األسلوب البصري  
 وبـين اللفظـي    ،نه ومن خالل صورة واحدة يمثل لنا الفرق بين الجـزء والكـل   أ الحظ كيف   

  . وبين الخطي والنمطي ،والبصري
  .رة أوضح مما تستطيع أي منهما منفردةفالكلمات والصور معاً يمكنهما نقل المعلومات بصو
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يمكن بيانها بصورة واضحة مـن خـالل        } Two_Sided_Mind{إن قدرة العقل ذي الجانبين      
  . تعليل االكتشافات اإلبداعية

س به من التفكير األولي المنطقي الخطي       أفأي اكتشاف إبداعي خارق البد مسبوق عادة بقدر ال ب         
  .ده وإعادة تحديده للمشكلة التي يواجه الذي يستخدمه المبدع أثناء تحدي

ثم تأتي لحظة التبصر عندما يتقدم الحل نفسه للعقل ، فيعالج العقل مهمة تقويم التبصر الـصعبة                 
  .ةووضع هذا التبصر بشكل قابل للتطبيق والتوظيف في حل المشكل

  
  الجدول التالي يوضح أهم خصائص جانبي الدماغ 

   )1(جدول رقم 
   األيمن واأليسرالدماغ وجانباه

  
   إبداعي-الجانب األيمن           منطقي-الجانب األيسر        

  اإلبداع*   الخطابة/ الكالم * 
  فني*   الحسابات*
  قدرة موسيقية*   التحليل الذهني* 
  عواطف وانفعاالت*   القراءة* 
  استيعاب*   الكتابة*
  إدراك األنماط المجردة*   التسميات* 
  )تصورية واسعة (رات فضائية قد*   الترتيب* 
  صور وخياالت وألوان*   التسلسل* 
  حدس*  التسلسالت الحركية المعقدة* 
    التقويم* 
    المنطق* 
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   )36 :1987ويليامز ، (  أهم وظائف نصفي الدماغالجدول التالي يحدد 
    )2(  جدول رقم 

  الوظائف األساسية لنصفي الدماغ
  المعالجة في النصف األيمن  سرالمعالجة في النصف األي

 يهتم بـاألجزاء المكونـة ، يكـشف عـن           -
  .المظاهر

،     ) الجشتالتية  ( يهتم بالكل واألشكال الكلية     -
  .يدمج بين األجزاء وينظمها في كل 

  .عالئقية ، بنائية ، وباحثة عن األنماط  -  . تحليلية -
  .ية ، معالجة متوازية  معالجة آن-  .معالجة متتالية ، معالجة تسلسلية  -
  . مكانية -  .زمنية  -
 لفظيــة ، ترميــز وفــك رمــوز الكــالم -

  .والرياضيات واللحن والموسيقى 
  . مكانية ، وموسيقية – بصرية -

  
ويسود االعتقاد أن أصحاب الفص المخي  األيسر النشط  يكونوا متفوقين فـي  اللغـة وحـل                   "

 أشار إلـي أن  Julian Keenan (2001) "  كينان جوليان " المشكالت والمنطق ،  ولكن بحث
 المخي األيمن النشط يكونوا أكثر استعدادا للتعلم الذاتي مـن أصـحاب النـصف        الفص أصحاب

   )2Internet;(" األيسر النشط
ن مع وجود تفاعـل بينهمـا أن         أن هناك وظائف مختلفة لكال الفصي       " :ويقول ناجي ديسقورس  

النصف األيسر يختص  بوظائف الكلمات و األعداد ، التسلسل ، التحليل ، المنطق بينما النصف                
مجلـة تربويـات    " ( ن ، الفراغ ، التخيل ، االحـالم       األيمن يختص بوظائف الموسيقي ، واأللوا     

   . )1-12 : 2000الرياضيات ، 
  

   )2Internet;( -:خصائص جانبي الدماغ األيمن واأليسر

 ,Herrmann (1989), Grinder (1989), Housten (1982)وخصائص المخ أيـضا وصـفها    
Margulies (1992), McCarthy (1983), Ornstein (1984), Steinbach (1993), 

Williams (1983) and    Wonder & Donovan (1984).       

  حيث بحثوا خصائص النصفين الكرويين
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  نمط التفكير اليساري 

يتسم نمط التفكير اليساري بالتتابع ، واللفظـي    
، والتحليل والتأمل والتفكير المنطقي  ، ورغم        
أن التــدريس اللفظــي الــذي فيــه يتحــدث 

  المدرسون وينصت الطالب 

   
      

 

 

  نينمط التفكير اليمي

 و إيجاد و ابتكـار      synthesisويتسم بالبنائية   
العالقات المكانية باستخدام الـصور وإدراك      
الكل واستكشاف أبعاد مختلفة من االسـتدالل       

  .غير اللفظي 
  

 
أن الحـسابات  " وأخـرون  Dehaen نقالً عن تقرير لكل من )Phillips  " ( فيليب"ويذكر

 تنشط أثناء المهام اللفظية وهـذا يعنـي أن الحـسابات            تتم في الفص األيسر ، وأن تلك المنطقة       
ترتبط باللغة ، وال ترتبط بالتقريب ، والمنطقة التي ينشط من خاللها التقريب تكون نشطة أيـضاً          
أثناء التوجيهات البصرية ، كما أن منطقة تقريب الحسابات تجاور منطقة األصابع  ، وهذا يثيـر          

بات باستخدام األصابع في تعلم العد ، وقـد أشـارت نتيجـة    مدي مساهمة العد باألصابع والحسا  
 أن القدرة الرياضية تتضمن علي األقل ثالث من الذكاءات المتعددة  Deheane, Spelkeتجربة 

ــا  ــي ذكره ــار"الت ــم Gardner’s "نردج ــي :  ، وه ــصري ، \المنطق ــي ، والب  الرياض
   .(Internet; 3)"واللغوي

  -: المتعدد نظرية جاردنر للذكاء
ـ باستخدام تكنولوجيا تصوير الدماغ من تحديد أنواع متعددة من الذكاء تقع            " جاردنر"تمكن  " ي ف

أجزاء مختلفة من الدماغ ، حيث بدأ بتحديد سبعة أنواع مبتدئة من الذكاء ، وأضاف إليها مؤخراً                 
ءات الثمانية  ،    نوعاً ثامناً ، وفي طريقة لتحديد التاسع ، ويعتقد أن كل دماغ بشري لديه كل الذكا               

 2004الـسلطي ، " ( ولكن العديد منها ليس متطوراً أو أنه تحت التطور وذلك بسبب قلة الخبرات 
:170 . (   
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إلى أن هناك في صميم كل ذكاء نظاماً فريداً لمعالجة المعلومات ،            " جاردنر"     وتشير نظرية   
  ) 95-96 : 2005قطامي ،  ( -: التالية أنواع الذكاءوقد اقترح 

 إذ يسيطر الجزء األيمن من الدماغ على عمليـات المـتعلم إذ    (Musical)الذكاء الموسيقي-1
يلعب دوراً مهماً في وجود الحس الموسيقي عند الفرد ليكون قادراً على تذوقها والتمييـز بـين                 

ل أنواعها ومستوياتها ، وقد توافرت أدلة بحثية تدلل على أن إصابة أحد أجزاء الدماغ بتلف تجع               
  .المتعلم يفقد هذه المهارة 

هو القدرة على حل المـسألة عـن طريـق      (Logical Mathematical)الذكاء الرياضي -2
تحليلها إلى أجزاء ، وقد افترض وجود مناطق معينة في الدماغ متخصصة في أجزاء العمليـات               

  .الرقمية والحسابية 
 تقـوم  (Broca)غ تسمى بمنطقـة   وتتخصص منطقة في الدما (Linguistic)الذكاء اللغوي -3

  .ببناء الجمل وإنشائها بصورة سليمة 
 وتتخصص المنطقة اليمنى من الدماغ بهذه القدرة وهي  (Spatial)الذكاء الزماني والمكاني -4

أكثر فاعلية في التعرف إلى األبعاد والمسافات وتقدير الزمن ، وأن أي خلل بها يفقـد اإلنـسان                  
  .الدقيقة للخصائص موضوع المالحظة  في مكان ما أو المالحظة هيققدرته في التعرف إلى طر

    (Bodily – Kinesthetic)الذكاء الجسمي-5
    (Intra - personal)الذكاء البينشخصي -6
  ) (Interpersonalالذكاء المتعلق باآلخرين -7
 (Naturalistic Intelligence)الذكاء الطبيعي -8

  
  )122  : 2003 ،عبيد و عفانة.(ماغ ذي الجانبينخصائص التعلم القائم على الد

يتصف التعلم القائم على الدماغ ذي الجانبين بالعديد من المواصفات والخصائص الهامة ويمكـن              
  :تلخيصها فيما يأتي

يتأثر الدماغ ذو الجانبين بالخبرات البيئية والتجارية العملية مما يزيد من قدرات المتعلم علـى    -١
ياء بصورة أفضل، حيث تتجدد الخاليا الدماغية والعصبية مـن حـين آلخـر ،            التعامل مع األش  

وذلك طبقاً لعمليات التعلم المكتسبة ، فال تبقى الخاليا الدماغية والعصبية ثابتة كمـا هـي مـن                  
الميالد إلى الممات كما كان علماء الوراثة يعتقدون ، بل إن الخاليا الدماغية والعـصبية تتجـدد                

   .نسان ويكتسب أنماطاً تفكيرية جديدة كلما يفكر اإل
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يؤكد التعلم القائم على الدماغ ذي الجانبين أن الذكاء ديناميكي غير ثابت ، حيث أنـه يتـأثر                  -٢
بالعوامل البيئية وينمو بنمو الفرد ويأخذ سمات وخصائص متعددة ، ولهذا فإن التعلم القائم علـى                

نظرية جاردنر للذكاء المتعدد ، حيـث أن خاليـا       الدماغ ذي الجانبين يتفق في هذه الخاصية مع         
الدماغ تتأثر بالبيئة المحيطة بالفرد وتنمو تلك الخاليا من حين إلى آخر طبقاً للمعلومـات اآلتيـة      

 .من الحواس 

يتأثر التعلم القائم على الدماغ ذي الجانبين بمراحل نمو الفرد ، حيث تنمو وتتطور القـدرات                -٣
لة والمراهقة واللتين تعدان مهمتين في بناء وصقل قـدرات الفـرد ،             بسرعة في مرحلتي الطفو   

وخاصة في تعلم اللغة وتقليد األصوات ، ونطق الكلمات ، وتعلم المصطلحات والرموز ، وكيفية               
التفكير بصرياً في األشكال والرسومات ، واكتساب المهارات الحركية ، ونمو الجوانب الوجدانية             

  .يطة وغيرها ية المح، وفهم المتغيرات البيئ
  

   )121،  2004 عفانة والخزندار، :( ي المالئم للتعلم بنصفي الدماغالمناخ الصف* 
لتنمية قدرات المتعلم في استخدام دماغه بصورة فعالة وسليمة ينبغي على المعلـم أن يكـون        

  :مدركاً للمتغيرات الصفية التالية 
 كلما تعرض المتعلم إلى مواقف وخبـرات تعليميـة           يتحسن الدماغ بجانبيه األيمن واأليسر     – 1

مرتبطة بالبيئة الصفية أو المحيطة بالمتعلم ، إذ أن دماغ اإلنسان تتغير خالياه من حين إلى آخر                 
  .في ضوء ما يتعرض له من ظروف وخبرات 

 يفقد دماغ المتعلم المعنى المطلوب إذا كانت الخبرات التي يتعرض لها من خالل المواقـف                – 2
   .أعلى من مستواه أو أقل من مستواه الصفية 

 يتصف دماغ المتعلم بخصائص تتفق مع طبيعته حيث أن دماغ المتعلم ال يستطيع أن يجـد                 – 3
عالقات أو روابط معينة بين الخبرات السابقة والخبرات الالحقة إذ لم يكـن للخبـرات الـسابقة                 

 في هذه الحالة أن يستخدم دماغه للبحث عـن          وبالتالي ال يمكن للمتعلم    .أسس في بنيته المعرفية     
المعنى المقصود بصورة سليمة ، وذلك ألن الدماغ ذاته هو الذي يقوم بإيجاد عالقات معينة بـين   
  الخبرات أو المضامين تتفق مع طبيعة المتعلم وخصائصه عن طريق ميكانزم ينظم تلك الخبرات 

عل والتعاون مع اآلخرين ، فالطفل فـي بدايـة    ويتطور من خالل التفا    الدماغ في ذاته ينمو      – 4
حياته تنمو قدراته التفكيرية عندما يتفاعل مع البيئة الخارجية بصورة كبيرة ، ولذا فـإن المعلـم                 
يستطيع أن يهيئ المتعلم ليتفاعل مع أقرانه في البيئة الصفية ويكتـسب مـنهم أنماطـاً ذكائيـة                  

  .وتطوره وعالقات اجتماعية تسمح بتوسيع سعة الدماغ 
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 ينمو الدماغ عند المتعلم كلما انتقل أو تدرج من صف إلى آخر ، وهـذا يعلـل أن الـسعة                     – 5
  . نضجاً تتحسن كلما كان المتعلم أكثر الدماغية تتأثر بمرور الوقت بل أنها

  . يتأثر نمو الدماغ بالمواقف المحرجة أو التي تهدد كيان المتعلم – 6
تصف بالحركة والنشاط على الرغم من أنـه معقـد فـي تكوينـه               النظام الدماغي للمتعلم ي    – 7

  .ومهماته 
 يستطيع الدماغ أن ينمذج الخبرات أو يعطيها اسماً معيناً أو مفتاحاً خاصاً ، وذلك من أجـل                  – 8

  .سهولة الفهم وإدراك المعنى 
 كل متعلم له صفات دماغية خاصة تختلف من فرد إلى آخر ، وذلك مثـل بـصم أصـبع                    – 9
  .بهام اإل
يتعامل مع مهـام     يقوم كل جانب من جانبي الدماغ بمهام خاصة به ، بمعنى أن كل جانب                – 10

     .جزئية أو مواقف تعليمية خاصة 
أن النـصفين   : "   )207: 1996 ،الـديب   ( ولقد أوضحت دراسات علم الـنفس الفـسيولوجي         

 متصالن ببعضهما عن طريق     الكرويين يمثالن الجزء األكبر من الجهاز العصبي في المخ وهما         
ومع ذلك فلكل منها وظائف مـستقلة عـن         مجموعة من وصالت عصبية تسمى الجسم الجاسئ        

اآلخر ، وقد أثبتت جراحات المخ أن النصف الكروي األيمن يتحكم في حركات الجانب األيـسر                
  .لجسم من جسم االنسان ، بينما يتحكم النصف الكروي األيسر في حركات الجانب األيمن من ا

وأن النصف األيسر هو مركز اللغة والتفكير المنطقي والتحليل ، ونحـن نحـاول تنميتـه فـي                  
   .المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة 

   وتهمل النصف اآلخرالدماغ أن المدارس تعلم نصف  1979 (Hart)ويرى هارت 
يطر على التفكيـر  أن النصف األيمن يس  ) Torrance  & Regnolds 1987,( ويرى البعض 

  .االبتكاري 
 أن كالً من النصفين الكـرويين يـشتركان فـي الـسلوك              )1989  (وقد أثبت تورنس و مراد    

االبتكاري ، فاالبتكار يستلزم االستبصار وهو من وظائف النـصف األيمـن ويـستلزم النـشاط       
علقة بتقبـل   المنطقي وهو من وظائف النصف األيسر ، والنصف األيسر يتفوق في األنشطة المت            

  .السلطة والتوافق 
هو اتجاه الفـرد نحـو      ) سواء أكان األيسر أم األيمن       (  الدماغ والمقصود بالنصف المسيطر من   

من اآلخر وفي هذه الحالة فإن الفرد يستعمل كالً من النصفين بنفس الدرجـة              أحد النصفين أكثر    
  ." في التعامل مع المعلومات أو حل المشكالت 
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 : 1994 ،ة إبـراهيم    ممعـصو  ( هرمونات والوراثة بنمو الكرتين من الدماغ     عالقة بعض ال  *
162-161(   

لقد ثبت علمياً أن للهرمونات تأثير في نمو الدماغ فقد ثبت أن هرمون التستستيرون يؤدي إلـى                 "
 فبينما ينمو   اً ،  مزدوج اً ويظهر بأن له تأثير    للجنين  نمو الجزء األيمن من الدماغ بصورة متزايدة        

تتحكم الهرمونات في طريقة تخطيط الشبكات العصبية لدماغ الجنـين ،    ، في الرحم ماغ الجنين د
ثم تعود لتؤثر مـرة أخـرى فـي       ،  بمعنى أنها تعمل على إيجاد هيكلية معينة للشبكات العصبية          

  .مرحلة الحقة من النمو لتجعله أكثر نضجاً وجاهزاً للعمل 
ة المتخصصة أن الدماغ االنساني يتطور مبدئياً لـدى         ولقد أوضحت بعض الدراسات الفسيولوجي    

 ثم تكتمل مناطقة االدراكية العامة خالل الـسبع         ،  األخيرة من الحمل   الشهور الثالثة   الفرد خالل   
 سـنة  18 ويكتمل بنائه واتصاالته الخلوية في عمر الشباب أي عمر     ، سنوات األولى من طفولته   

  .تقريباً 
ف في سلوك الناس نابع من طريقة التفاعل بين األسس الدماغيـة            ومن هنا يكون مصدر االختال    

 وأن معظم األدلة تشير إلى آثار الهرمونات الجنسية في التنظيم الـدماغي تحـدث    ، والهرمونات
 واالختالفات تظهر في     ،  فيظهر االختالف في الدماغ بين الجنسين       ، في مرحلة مبكرة من الحياة    

شغوفات بصورة أكبـر مـن الـذكور    ناث   فقد تبين أن المواليد اإل     الساعات األولى من الوالدة ،    
  ادة عند رؤية أجسام تتدلى أمامهم في حين أن الذكور يبدون نفس السع ،بالوجوه وبالناس عموماً

 وأنهـا   ،أن للهرمونات الجنسية تأثير علـى القـدرات  )  Kimura ( 1987  "كيمورا"وقد بينت 
 وقد الحظت أثنـاء تجربتهـا        ، عقلية على غيرها من القدرات    تساهم في إبراز بعض القدرات ال     

تحسن في األداء لدى المفحوصين عند سرعة تدفق هرمون االستروجين والبروجـسترون عنـد           
  ."األنثى 

   :نوع الجنسوالنصفين الكرويين *
م إن االختالف الدماغي بين الجنسين يبدو واضحاً من ناحية الشكل والوظيفة ففي أواخر عا                  

أن الدراسات التـصويرية قـد تكـون    " (Geschwind,1968:187)" جيشوند "  م تخيل    1968
   ."مهمة لمزيد من البحوث المستقبلية فيما يتعلق بتركيب الدماغ ووظيفته

  " وارد الكوش هورفات ، وود" لقد بنى كٍل من     
(Lacoate , M Horvath , D. & Wood Ward,1991:840 ) األيمن عند  أن نصف الدماغ

 Sandra)" سـاندرا وتلـسون   "فـي حـين وجـدت      .الـذكور أكبـر مـن عنـد اإلنـاث      

Witelson,1992:710)  أنه يوجد تشابه حجمي في منطقة "التصوير المتتالي  بواسطة استخدام
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  ، كما ذكرت أن تقنيات التشريح الجديـدة والتـصور   Parietotemporal  regionالباراتمبرل 
 مفيدة في تسهيل وتطوير الحلول لبعض األمور التي بقيت معلقة لفترة طويلة             الفعال سوف تكون  

   ."فيما يتعلق بالعالقة بين البنية واألداء في دماغ االنسان
دمغة بين الجنسين ولكنهم اتفقوا من ناحيـة        ن في تحديد مدى اختالف األ     وولقد اختلف الباحث      

  .االختالف في وظيفة الدماغ بين الجنسين 
د إجراء االختبارات لقياس القدرات كان الفرق بين الجنسين في معدل هذه االختبارات يـصل               عن

ظهر كمعدل للظروف في القيام بالوظائف واألنـشطة التـي يتفـوق بهـا         % 5وأن  % 25إلى  
التفـاوت فـي   ( الرجال والنساء والفوارق عادةً تظهر في النماذج المختلفة للمهـارات الفكريـة    

  ) .ية القدرات الذهن
أن الفرق يبدو واضحاً من خالل قدرة الذكور على القيـام           " تلسون  وساندرا  " كما أوضحت       

فين في نفس الوقت بسهولة أكثر من اإلناث ، وقد فسر ذلك بأن األنشطة التي يقوم                لبنشاطين مخت 
لـك   وعلى العكس من ذ     ، في الدماغ ) مناطق متخصصة   ( بها الذكور تتحكم فيه جوانب مختلفة       

 ممـا  ،أن اإلناث فإن األنشطة التي يقمن بها تتحكم بها مناطق موجودة في كال جـانبي الـدماغ              
فلن يستطعن مثالً القراءة والحـديث فـي        ،يعطي فرصة كبيرة لتداخل هذه النشاطات مع أخرى         

 ال يتشتت انتبـاههم بـسهوله تـدفق         هحيث أن   ،  ولكن الذكور بامكانهم القيام بذلك      ، نفس الوقت 
  .علومات االضافية مثلما يحدث مع اإلناث  الم

 عند استخدام مقيـاس   (Roubinek & Cats,1987,120 )" روبنك ، بل وكاتس " ح ضو    
 بينيه على األطفال الموهوبين من الذكور واإلناث أنه لم توجد عالقة ملحوظـة فـي    –ستانفورد  

دة ومساوية تقريباً في االختبار على      النصف األمامي لدى هؤالء األطفال ألنهم قد حققوا نتائج جي         
حد السواء ويبدوا أن االختالف كان ملحوظاً في درجة التحصيل في المـدارس االبتدائيـة ذات                

(  تطـوراً معرفيـاً     يملكـن   حيث بين أن اإلناث   ، المستوى االقتصادي واالجتماعي المنخفض   
وإلـى الغـدد الـصماء      )  الوراثيـة    (والسبب يرجع إلى العوامل البيولوجية      ،  مبكراً  ) ادراكياً  

   .)الهرمونية(
أن ذكاء اإلناث يتعلـق بمهـاراتهن   "   (Uner tan,1990,121-133) " أونرتان " لقد بنى     

 كما وأشار إلى أن كال النصفين الكرويين من الدماغ يؤثران في القـدرة              ،اليدوية بصورة ايجابية  
تحقيق التوازن العقلي ،وأن هذا التوازن يتطلب مهارة         وبالتالي على قدرتهن على      ،المكانية لديهن 

الرؤية في الظـالم ،     والتي تبدو لديهن عالية من حيث قدرتهن على         ،  عالية في القدرة البصرية     
  .كما أن ذاكرتهن البصرية تعتبر أفضل من الذكور في تمييز درجات ألوان الطيف 
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ك أيضاً حيـث وضـح مـدى أهميـة      دعمت ذل"  (Sinha,1986,45-52) "سنها " دراسة    
النصفين الكرويين عند معالجة المعلومات ووضح بأنهما يعمالن باستقاللية ومدى إهتمام الجانب            

  ."األيسر من الدماغ بالسلوك اللفظي والتعلمي 
عدم تـشابه  "   (Harshman & Hampson,1987,62)  " هارشمان و هامبسون "كما بينا    

  ٍم من الذكور و اإلناث وذلك بسبب االختالف في تنظيم دماغهما البشري القدرات المعرفية لدى ك
قد تكون ) التطورية( العوامل النشوئية " إقترح أن  (Kimura,1987,133-147 )" ورا يمك"    

هي التي أدت إلى تكوين نشاط دماغي جيد لدى اإلناث وعلى مهاراتهم اليدوية واللغوية ، فتبـدأ                 
صغر لدى اإلناث بقدراتهن على الثرثرة الزائدة التي تتحول فيمـا بعـد إلـى       هذه القدرات منذ ال   

  .براعة لفظية عند الكبر 
فاإلناث أفضل من الذكور في الطالقة اللفظية ومنها القدرة على تذكر حرف معين وفـي تـذكر                 

  ."المعالم الموجودة في الطريق كما أنهن أسرع في أداء بعض المهام اليدوية الدقيقة 
أن األطفال مـن  " التي وجد من خالل دراساته  (Mayers,1983,65-80) " ميرز " دراسة    

 سنوات ال تظهر أية فروق بينهما في مجال القدرة المكانية أما في سن              3-8كال الجنسين من سن     
 سنة تظهر الفروق واضحة لصالح الذكور على اإلناث وتبدو هذه الفروق أكثر وضـوحاً               12-9

  .نة والتي تظهر أو تبين مدى تفوق الذكور على اإلناث في ذلك  س13-20من سن 
فمثل هذه الدراسات أكدت على أن قد يكون هناك نوع من التفوق الدماغي ، إال أنه ال يؤثر على                   
درجة أو نتيجة األداء الفعلي وهذا ما يؤكد تفوق الذكور أو تميزهم عـن اإلنـاث فـي القـدرة                   

   ."المكانية
أن " (Ann Moir& David  Jessel,1985,76)   " وديفيـد جيـسيل    مويرآن"فقد دعمت     

دماغ الذكور ونصفه األيمن مصاغ ومكرس بصورة دقيقة للعمليات المكانية بشكل كامـل ، إذن               
الجانب األيمن من الدماغ يتحكم لديه في القدرات البصرية ، فالذكور عادةً يميلون إلى اسـتخدام                

عندما يتعاملون مع مسألة تجريدية في حين يـستخدم اإلنـاث كـال             الجانب األيمن من دماغهم     
   ."األيسر من الدماغ فإن القدرة اللغوية متمركزة فيهالجانبين من الدماغ ، أما عن الجانب 

على "   (Lewis, R. & Christiaien,1989,238-243)  "وكريستيان لويس" ففي دراسة     
سرى من الدماغ والتي وضـحت القـدرة اللغويـة قـد       عدد من المرضى مستخدمي األجزاء الي     

توزعت بشكٍل أكبر في الدماغ األيسر لدى الذكور أكثر من اإلناث وعليه فإن اإلنـاث اللـواتي                 
كان لديهن تضرر في منطقة معينة من الدماغ األيسر عانين من مـشاكل أو صـعوبات لغويـة               

  . "بسبب تمركز القدرة اللغوية في هذا الجانب من الدماغ 
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هناك اختالفات عديدة بـين الجنـسين       " بأن   ) 68-69 : 1998 ،عدس و توق      ( وقد أشار     
في مرحلة الرشد وأكثر هذه الفروق وضوحاً في حالة األعضاء المسئولة عن التكاثر ، وحجـم                 

فالذكور يكونون في العادة في مستوى أعلـى مـن النـشاط            . الجسم ووزنه ، وحجم العضالت    
رنة باإلناث وبخاصة في مراحل العمر األولى ، وأكثر كفاءةً منهن من حيث القـدرة            الفيزيقي مقا 

  .على التحكم العضلي والقدرات المكانية 
إن االختالفات السلوكية بين الجنسين لها تعبير فسيولوجي في الدماغ ، فالذكور تنمو عنـدهم         

ة ، أما اإلناث فهـن بوجـه عـام    نصف الكرة اليمنى بشكل أفضل من اإلناث في األعمار الباكر 
أفضل من الذكور في األعمال التي تتطلب استخدام النصف األيسر للكرة الدماغية ، وتظهر هذه               

  . األفضلية على مدار سنوات الدراسة 
لة الذكور هي أكثر تخصصاً مما هما عليه فـي حالـة اإلنـاث ،               ونصفي الكرة الدماغية في حا    

تتابعي موجودة بشكل أوضح في نصف الكرة األيسر عنـد الـذكور            فقدرات التفكير التحليلي وال   
مقارنة بما هي عليه عند اإلناث ، كما أن األذى الذي قد يلحق بنصف الكرة األيسر يؤثر علـى                   

  ."القدرات اللغوية في حالة الذكور أكثر مما هو في حالة اإلناث 
  
   - :لتخصصا ومجاالتالنصفين الكرويين *

 حول أسلوب  (Raina & Vats,1983,85-89)"فاتس رينا و " م بها كٍل من في دراسٍة قا     
  .التعليم والتفكير ومدى عالقته بنوع الجنس 

فقد حققوا الطـالب    ) العلمي واألدبي   ( فالعينة من طلبة المستوى الجامعي من كال التخصصين         
يسر من الدماغ من    الذكور ذوي التخصصات العلمية درجات شبه عالية في استخدامهم للجزء األ          

حيث أسلوب التفكير في حين أن الطالبات اإلناث من ذوي التخصصات األدبية حققـوا درجـات       
  .شبه عالية في استخدامهن للجزء األيمن من الدماغ 

 التي اهتمت بدراسة مدى االخـتالف بـين    (Benbow,1988,172) " بنبو " وفي دراسة     
 لدخول الجامعة في هذه القدرات ، فتبين لها تفـوق الـذكور             الجنسين المراهقين الذين يستعدون   

المـسائل  ( على اإلناث في القدرة الرياضية فالذكور يقبلون على حـل المـشكالت الرياضـية               
بينما اإلناث فضلن دراسة الجبر على الرياضيات لقد تبين هذا من خالل مالحظتهـا              ) الرياضية  

مقررات الرياضية في الجامعة ومن نتيجة اختبار تحديد        ناث المسجلين في ال   إللعدد من الذكور وا   
قباالً من اإلناث على ذلك فالطلبة الـذكور اهتمامـاتهم          إالتخصص العلمي فلقد كان الذكور أكثر       

كانت من الجانب األيسر من الدماغ وهو الجانب المتخصص للترتيب المناسب مـن المعلومـات          

٣٠  
 



سـلوب تفكيـرهن يتنـاول      أما بالنسبة لإلناث فقد كان      أ.المنطقية والتعامل مع الرموز والتحليل      
الحدس والتصور واالدراك والتخيل واالهتمام بالموسيقى وهذا ما يهتم به الجانب األيمـن مـن               

وابتداء من سن المدرسة والحقاً تتضح هذه األمور بينهم فيتفوق الذكور على اإلناث في               .الدماغ  
مـدى وضـوح العالقـات      ( يكون هذا بسبب الوراثـة      مجال الرياضيات مثالً بشكل عام ، فقد        

تشجيع األهل لهم واتجاهاتهم المبدئية التي تكونت نحو        ( أو بسبب البيئة    ) المكانية لدى الشخص    
   ) .مادة الرياضيات في السنوات الدراسية األولى

نه يوجد  إ حيث    فمادة الرياضيات مثالً من المواد العلمية التي يتم فيها استخدام جانبي الدماغ               
، اختالف بين الجنسين في القدرات الرياضية والتي ترجع إلى االختالف في التنظـيم الـدماغي             

  .والذي يبدو أن النصف الدماغي األيسر فعال بشكل كبير 
حول النصفين األيمن و األيسر للـدماغ أن كـالً          " أورنشتاين  " لقد كشف بحث البروفيسور         

وأن القدرات الكامنة فـي كـٍل منهمـا       ) خيالي  ( ، كما لديه دماغ     ) ي  رياض( منهما لديه دماغ    
متساوية وأية إعاقة تنجم لدينا يعود سببها إلى إهمالنا لهذا الجانب عن غير قصد ، ال إلى عجـز             

  .فطري في عمل الدماغ 
اتـه ،  يقوم دماغ اإلنسان بسلسلة مذهلة من العمليات الحسابية والرياضية في كل ثانية من حي       

حيث تحسب عينه ماليين الوحدات الصغيرة من المعلومات ، يجمعها الدماغ ويطرحها ويضربها             
  .للنوايا والحوافز وحالة اإلدراك باستمرار تبعاً 

كذلك فإن جزء الدماغ الذي يتعامل مع السمع هو جزء رياضي يميز ماليين األصـوات ويقـوم               
فة األمواج الصوتية ليعطيك فكرة عن االرتفـاع ،  بمعادالت معقدة من الجمع والطرح وقياس كثا     

في أثناء هذه العمليات يعمل دماغك على ضمان توازن ردود الفعل الكهروكيمياويـة فـي كـل                 
لحظة ، كما يقوم بحساب عدد ضربات القلب والنبض في الدقيقة وإن كان هـذا العـدد مطابقـاً            

  .لحاجات الجسم من الطاقة والحرارة 
  وضـحت    (1982)" أنور الشرقاوي " ودراسة   (1972) "أحمد صالح   " جراها  أوفي دراسة       

العلميـة و   ( التي يتميز بها األفراد والميول المهنية       ) االدراكية  ( العالقة بين األساليب المعرفية     
المرتبطة بها فقد توصلوا إلى أن الذكور فضلوا الميول العلمية الميكانيكيـة والحـسابية          ) األدبية  
  . نسانية إل اإلناث ، وتفوقت اإلناث في مجال الخدمة االجتماعية والعالقات اأكثر من

الذي بين طبيعة الذكور واهتمامـاتهم بـالخبرات        " آن موير و ديفيد جيسيل      " وهذا يطابق رأي    
 بالخبرات التـي تعـزز      ناث يهتمون إلالتي ترفع من كفاءة مهاراتهم في القدرات المكانية بينما ا         

  .تهن في االتصال مع اآلخرين وتقوي مهارا
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فهن يستطعن فهم وتنبؤ     ،   واإلناث أكثر قدرة على الذكاء االجتماعي بحكم طبيعتها الفسيولوجية          
  ، فينجذبن عادةً نحو العمل الذي يفي باألبعاد الشخصية واالجتماعيـة      ،السلوك أحسن من الذكور   

  .ولديهن القابلية في تكوين عالقات وروابط شخصية طيبة 
  
 Whole Brain : (Internet; 4)العالقة بين نظريات التعلم ونظرية المخ الكلي 

أكدت النظرية السلوكية علي التعزيز و التكرار وفسرت أثر التعزيـز بـأن مركـز                : السلوكية
السعادة واأللم ينشئ موجة تصاحب موجة التعلم وهذه الموجة قد تكون موجبة فتكبر من الموجة               

سالبة فتصغر من موجة التعلم ، وهي تتشابه مع نتائج أبحاث المـخ البـشري        المعرفية أو تكون    
  .التي ركزت علي الجانب الوجداني و تنوع تكرار العرض 

ن ينشئ المتعلم معرفته الذاتيـة ،  أ يهيئ المتعلم المواد المساعدة التي يمكن من خاللها   :البنائية
  .ية وهذا هو طبيعة التعلم باالكتشاف وبالتالي البحث عن المعرفة وتكوين نماذج تعليم

بحاث المخ البشري بأهمية التعلم من خـالل الـتعلم التعـاوني            أتقر   : نظرية التعلم االجتماعي  
  .واألنشطة الجماعية والفردية 

الفروق الفردية بين الطـالب فـبعض الطـالب يحتـاج           وتظهر أبحاث المخ البشري أهمية          
ة سمعية ، وبعضهم يحتاج للحركة والنشاط الحركي وتظهـر          للعرض البصري وبعضهم له ذاكر    

حاجة الطالب للتفاعل مع بعضهم البعض ومع المعلم وحاجاتهم لخبرات تـرتبط بحيـاتهم ومـا          
 عند التعلم وتهيئة البيئة لتحفز التعلم       spatialيمارسونه وضرورة االستفادة من الذاكرة الصورية       

بحاث بياجيه من   ألطالب للتعلم  وهي تشترك في ذلك مع         وتخفض التوتر ، ومراعاة استعدادات ا     
 مـن خـالل     – ترتكز علي أفكار بياجيه      – ، ومع البنائية     conservationحيث مبدأ المحافظة    

التعلم بالعمل والنشاط ، وهذه الجوانب ربما تفسر النجاحات التي حققتها تلك النظريات ونـواحي               
أن أبحـاث   " إلي القـول       (Sylwester,1998) "لوسترس"النقد التي واجهتها ولعل ذلك ما دعي        

المخ أو نظرية المخ الكلي سوف تقود إلي ظهور ديوي جديد و بياجيـه جديـد وسـكنر جديـد           
وخاصة الذين حاولوا ترجمة البيولوجيا إلي نظرية تربوية ، فنظرية المخ الكلي من وجه نظـره                

سلوكي واالجتماعي للعلـوم البيولوجيـة      سوف تغير تلك األفكار وأن هناك  تحول من التوجه ال          
   "التي بدأت تجيب علي األسئلة ، والتركيز علي فهم التطور قبل البحث التطبيقات التربوية
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   :التعلم ونوع المخ البشري

نعرف أن العمليات الحسابية تتم في المخ ، وعادة يستخدم األفراد الفص األيسر مـن المـخ         
ح ، ولكن عمليات الحساب العقلي تستلزم عمليات الفـص األيمـن            إلنجاز عمليتي الجمع والطر   

  ىوالفص األيسر من المخ ، فبعض العمليات تتم في الفص األيسر من المخ ، والعمليات األخـر                
تتم في الفص األيمن من المخ مثل الحمل واالستالف ، فاستخدام كال الفصين يكون أسـرع فـي     

 فص واحد فقط ، والكلمة المفتاحية لتطوير اسـتخدام كـال          نجاز العمليات الحسابية من استخدام    إ
   abacus.(Internet; 4)الفصين للجمع والطرح هو استخدام المعداد  

لـة الدقـة ، وعـدم االحتـراس ،     كثير من المدرسين ينظرون لخصائص المخ اليمنـي بق    "
االبتكـار واألصـالة    منطقية ، وقلة التركيز ، ومن ثم فالكثير من األطفال فائقي الموهبـة و             الال

  ( Internet; 5) "والمهارة يميزون علي أنهم كسالء ومحدودين وبالكاد متوسطين
ويقدر البعض عدد األفراد ذوي المخ اليساري   حوالي الثلثين ، وهم يتميـزون بالتحليـل                 "

 يمكنهم مالحظـة  ) يستخدمون عادة اليد اليسري   (والتدقيق في التفاصيل ، أما ذوي المخ اليميني         
  ( Internet; 6)" .الحجم والشكل وتكوين األشياء والنظرة الشمولية لألشياء والمفاهيم

أن تعلم ألشياء الجديدة يتعلق بالخبرات العقليـة والعاطفيـة           ") Lawson ( ويقول الوسون       
 والفيزيائية يبقي بالذاكرة ، والتعلم غير المرتبط بتلك الخبرات من المحتمل أن ال يـتم تـذكره ،                 
وعندما يواجه العقل تحدي ، مثل موقف ابتكاري يتضمن الشعور الوجداني ، والطاقة الفيزيائيـة            
،فإن ذلك يحفز عمل كال النصفين الكرويين ، ويضيف أن األبحاث الني ارتكـزت علـي المـخ       
البشري أشارت إلي أن التعلم شخصي يرتبط بالفرد ، وهذا يعني ان المواد واألشياء والتـدريب                

يقدم بصفة عامة لجميع األفراد يقلل من التعلم ، وأن التعلم يحدث عنـدما نقـدم نطاقـات                  الذي  
متعددة من التعلم في نفس الوقت ، فمثالً المهارات المعرفية  نحتاج إليها عند االختبار ، والـتعلم        
ا بغرض اكتساب المهارات المعرفية بدون البعد الوجداني يكون كاف ولكنه يكون غير فعال ، كم              

  ( Internet; 7) ".  بالمتعلم relevantأن التعلم الجديد يجب أن يكون مرتبطاً 
ال شك أن العمليات الحسابية المركبة، خاصة، بحاجة إلى عمليات تخطيط، تنظيم، إصغاء 
متواصل، تذكر فعال ومراقبة التقدم في عمليات الحل واالستنتاج، هذه األمور التي ذكرت تعرف 

تنفيذنا " إدارة " نها تقوم على إمعرفي وبعلوم اإلدراك بالوظائف اإلدارية، حيث بعلم النفس ال
" الحل " التفكيري ومراقبة السلوك الفعلي واألدائي لدينا وتنظيم التنفيذ للوصول إلى الهدف أو 

ليس فقط مسألة حسابيه بل كل إشكال يحتاج إلى حل ( المراد بحسب المسألة التي تعرض علينا 
   ).تنفيذي
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، يوثقان العالقة ما بين الوظائف (Ardila & Rosselli, 2002)ارديال و روسيلي      
 بواسطة عرض اإلشكاالت الحسابية التي يعاني منها  ،اإلدارية والحل الحسابي الصحيح

 أن الجزء األمامي ، فمن المعروف علمياً  أصحاب اإلصابات الدماغية في المناطق األمامية
(Frontal)لتحديد الجزء ما قبل األمامي  وبا(Pre-Frontal)المسئول بشكل خاص عن هو 

الوظائف اإلدارية، فالباحثان أعاله يؤكدان أن أصحاب العطب في هذا الجزء من الدماغ 
 وصعوبات في االنتقال من  ،يواجهون صعوبات في حل مسائل حسابية مركبة من عدة مراحل

  .تهم في عمليات التخطيط والمتابعة في الحلوذلك نتيجة لصعوبا، مرحلة إلى مرحلة 
 في البحث الخاص بهما (Mclean & Hitch, 1999)   ماكلين وهيتش     لقد أكد الباحثان

بدوا صعوبات واضحة في عمليات الحل أ، أن األطفال الذين  جري على مجموعة أطفالأوالذي 
ء مهمات تفحص الوظائف  صعوبات واضحة في تنفيذ فعاليات وأداالحسابي أظهروا أيضاً

اإلدارية بشكل مباشر، مما يؤكد على العالقة اإليجابية القائمة في تطور هذه الوظائف وما بين 
  . عمليات االكتساب الحسابي السليم

ن اكتساب المهارات الحسابية منوط بتطور مهارات إدراكية ولغوية مختلفة تنص على      إ
إن المسائل الكالمية تعتبر من األكثر . القراءة بشكل سليمتطور سليم لفهم اللغة وتطور مهارة 

صعوبة في عمليات الحل الحسابي ألنها تربط ما بين مهارات الفهم اللغوي السليم وترجمة الكالم 
  .لى عمليات حسابية مبنية على تذكر حقائق قوانين ومعرفة تنفيذ الخطوات إالحسابي 

 إلتقان مهارة القراءة، ولكن القراءة السليمة ال تكفي إذا لم في المسائل الكالمية هنالك حاجه أوليه
يكن هنالك فهم لالصطالحات الكالمية الحسابية وترجمتها إلى المعنى الحسابي العملي الخاص 

تتضمن المسائل الكالمية، بطبيعة الحال، عددا كبيرا من المعطيات والتي، بدورها، تتطلب . بها
                  .  (Working Memory), (Swanson & Sachse-Lee, 2001)     " فعاالً متواصالًتذكراً

، مع من أجل الحفاظ على تسلسل المعطيات واكتشاف العملية الحسابية الدقيقة للحل، طبعاً"
لذلك نرى بأنه من أجل الوصول إلى . اإللمام بالقوانين وتنفيذ الخطوات الخاصة في عملية الحل

 لحل المسألة الحسابية هنالك حاجه لتوفر ذاكرة فعالة كالمية سليمة، فهم دقيق المعادلة النهائية
لالصطالحات الكالمية الحسابية وترجمتها إلى عمليات حسابية مالئمة، معرفة الحقائق الحسابية 

  .المتعلقة بفحوى الحل وتذكرها، القدرة على التخطيط والمراقبة أو ما يعرف بالوظائف اإلدارية
 ال يستطيعون  ،ن هنا نرى أن كثيراً من الطالب الذين يقومون بقراءة مسائل كالميةم     

 نتيجة لصعوباتهم في ربط المفهوم الكالمي بالمعنى الحسابي  ،الوصول إلى الحل الصحيح
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الخاص، ولصعوباتهم في عملية تذكر المعطيات الحسابية في المسألة، وكذلك لصعوباتهم في 
  .والتخطيط السليم لمراحل تنفيذ الحلمراقبة عملية الحل 

  كما ذكرنا أعاله، تشير أبحاث كثيرة إلى أن األشخاص الذين يعانون من عسر القراءة
Dyslexia-  ، يضا من صعوبات في عمليات الحل الحسابي المبنية على فهم معطيات أيعانون

  .  " (Geary & Hoard, 2001; Seron, 2001)كالمية وترجمتها إلى عمليات حسابية خاصة

على كميـة المـادة    خر فقد قال باحثون أمريكيون أن الذكاء البشري يعتمدآهذا ومن جانب     "
وقال الباحثون في جامعة كاليفورنيا أن معظـم     .الرمادية الموجودة في مناطق معينة من الدماغ

ـ الهادفة إلى قياس مستوى الذكاء التي تشمل مسحاً الدراسات الحالية  للـدماغ، أظهـرت   اً بنيوي
 من وجود مركز ذكاء واحـد مثـل   المرتبطة بالذكاء في كافة أنحاء الدماغ بدالً انتشار المناطق

  .الجبهي الفص

أن البـاحثين دهـشوا    وعلى الرغم من أهمية كمية المادة الرمادية بالنـسبة إلـى الـذكاء، إال   
  .مرتبطة بمستوى الذكاء تبدوفقط من المادة الرمادية في الدماغ % 6 لمالحظتهم أن حوالي 

، في حـين أن   اللفظ وقالوا أن هذا األمر يفسر تميز شخص في الرياضيات وعدم تميزه في    
  . شخصا غيره وبالمستوى ذاته من الذكاء قد يمتلك معكوس هذه القدرات

دة  إن مـا سـابقاً   حيث قال باحثون في بريطانيـا  ،ولم تكن هذه الدراسة هي األولى من نوعها
  .الرياضيات رمادية في الدماغ هي التي تتحكم في قدرة الطفل على التعامل مع

 "سـتريت  جريت أورمند"وأوضح الباحثون، وهم من معهد أبحاث صحة الطفل في مستشفى     
المحدودة علـى القيـام     في المادة الرمادية بأدمغة األطفال ذوي القدرةبلندن، أنهم الحظوا نقصاً

ويطلق اسم المادة الرمادية على مناطق في الـدماغ تتكـون أساسـا مـن      .  حسابيةبالعمليات ال
 وبنى الباحثون دراستهم على ثمانين من األطفال الخُـدج، أي الـذين   . الخاليا العصبية رؤوس

أجل دراسة   من ،وقد قام العلماء بالتقاط صور ألدمغة هؤالء األطفال. ولدوا قبل الموعد المعتاد
وكشفت تلك الفحوصات عن الفوارق  . الخلقية في الجزء اليساري من جدران أدمغتهمالتشوهات 

الجيدين في العمليات الحسابية ونظرائهم الذين هم خـالف   في كمية المادة الرمادية بين األطفال
البحث ال يعني أن   التي قادت فريق الباحثين، إلى أن"إليزابيث آيزاكس"ونبهت الدكتورة     .ذلك
 " التشوهات في جدار الدماغ فال الذين يعانون من مشاكل في القيام بعمليات حسابية لهم نفساألط

( Internet ; 8 )                                                                                               
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  تعقيب عام على االطار النظري
بي ، وهو يتكون من نصفين كرويين هما النصف األيمـن        الدماغ هو أهم أجزاء الجهاز العص     -1

للدماغ والنصف األيسر للدماغ ، ولكٍل منهما وظائفه الخاصة به ، ويفصل بينهما الجسم الجاسئ               
  .الذي يقوم بنقل المعلومات بينهما عبر مجموعة كبيرة من الخاليا العصبية 

الحديثة في المجال الطبـي ، اسـتطاع        من خالل التقدم العلمي والتكنولوجي ودخول التقنيات        -2
العلماء التعرف على بعض أسرار الدماغ ، حيث وجدوا أن كل منطقة في الدماغ لهـا وظيفتهـا       
الخاصة بها ، وأي خلل يحدث في أي منطقة يؤدي بدوره إلى خلل في وظيفة هذه المنطقة فـي                   

  .معالجة المعلومات 
للدماغ ، وهذا ما يمنح العقل قدرته ومرونتـه ،          هناك تكامل بين وظائف النصفيين الكرويين       -3

العمليات العقلية العليا في التفكيـر ،       فإننا ال نفكر بنصف واحد دون اآلخر ، فكالهما يشترك في            
  .ولكن كل نصف من نصفي الدماغ يقوم بمعالجة المعلومات بشكل يختلف عن النصف اآلخر 

هو الذي يؤثر في الوظائف التي يقوم بهـا ،   االختالف في أسلوب المعالجة في نصفي الدماغ        -4
لذلك يجب عدم اعتبار اللغة موجودة في النصف األيسر ، وإنما أسلوب المعالجة الذي يقوم بـه                 
. النصف األيسر هو األكثر فاعليةً لالستخدام في التعامل مع وظيفة منظمة زمنيـاً مثـل اللغـة           

داً معه داخل النصف األيمن ، وإنما يتخصص        المكاني ليس موجو  / وبالمثل فإن التفكير البصري     
هذا النصف من الدماغ في كيفية المعالجة التي تدرك األنماط وتبينها ، لهذا فهو أكثر فاعلية فـي       

  .المهمات المكانية البصرية 
هناك فروق بين النصفين الكرويين للدماغ من الناحية التشريحية أو من الناحيـة الوظيفيـة ،             -5

  . والوراثة ، الجنس  الفروق إلى الهرموناتوترجع بعض هذه
كشفت الدراسات حول النصفين الكرويين للدماغ أن كالً منهما لديه دمـاغ رياضـي ، يقـوم     -6

بمعالجة المعلومات الرياضية ، وأن الدماغ بجانباه األيمن واأليـسر يقـوم بـإجراء العمليـات                
ى طريقة عرضـها ، فـإن كـان العـرض     الرياضية ، ولكنه يقوم بإجراء هذه العمليات بناء عل  

بطريقة لفظية أو تسلسلية فإن النصف األيسر من الدماغ يقوم بمعالجتها ، وإن عرضت بطريقـة         
  .بصرية مكانية أو متوازية فإن النصف األيمن من الدماغ يقوم بمعالجتها 

يعـة  نشأ لدى الباحث فكرة التعامل مع كل نصف من النصفين الكرويين للـدماغ حـسب طب               -7
معالجة المعلومات في كٍل منهما ، فقام الباحث بتصميم اختبار لمعرفة العمليات الرياضية الفاعلة              

لتناسب طبيعة معالجة المعلومات في كل نصف        االختبار   أسئلةفي جانبي الدماغ ، وقد تم وضع        
      . من النصفين الكرويين للدماغ 
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  راسات سابقة د
  

  :الدراسات العربية : أوالً 
   : )2005 (  ، إيماندراسة الغزو -1

فاعلية استخدام اليدويات في رفع تحصيل تالميذ الـصف الخـامس مـن النـاحيتين               " بعنوان  
  " رائية والمفاهيمية في موضوع الكسور بمادة الرياضيات اإلج

حيث هدفت الدراسة إلى فحص أثر استخدام اليدويات في تحصيل تالميذ الصف الخـامس فـي                
علـى  ) القـسمة   _ الضرب  _ الطرح  _ الجمع  (  بما فيها العمليات الرياضية      ،موضوع الكسور 

  .الكسور بمادة الرياضيات 
 في مدرستين من مـدارس مدينـة العـين فـي            تلميذاً وتلميذةً  ) 98 ( تكونت عينة الدراسة من   
 اً ذكـور  24(  حيث تم توزيع التالميذ إلى مجموعتين أحدهما تجريبية          ،اإلمارات العربية المتحدة  

   ) .اً إناث24 و اً ذكور25( واألخرى ضابطة  ) اً إناث25و 
ا لقياس المعرفة اإلجرائية والمعرفـة      انات من خالل اختبار قبلي واختبار بعدي صمم       يتم جمع الب  

 حيث تلقى تالميذ المجموعة الضابطة تدريـساً تقليـدياً   ،المفاهيمية لمجموعتين ضابطة وتجريبية   
 بينما تم تـدريس المجموعـة التجريبيـة باسـتخدام       ،لموضوع العمليات الرياضية على الكسور    

علـى  ) قـسمة  _ ضرب _ طرح _ جمع ( يدويات مختلفة مالئمة لموضوع العمليات الرياضية  
  .الكسور 

أظهرت نتائج الدراسة تفوق تالميذ المجموعة التجريبية على زمالئهم في المجموعة الـضابطة             
  .في كٍل من المعرفة اإلجرائية والمعرفة المفاهيمية 

  
   (2004)دراسة نوفل ، محمد بكر  -2

 الجاد في تنمية الدافعية العقليـة   تعلمي مستند إلى نظرية اإلبداع     –أثر برنامج تعليمي    "بعنوان  
   "لدى طلبة الجامعة من ذوي السيطرة الدماغية اليسرى

( تطالعية على عينة عشوائية من طلبة كلية العلـوم التربويـة الجامعيـة        سقام الباحث بدراسة ا   
ـ .  طالباً وطالبة ، بهدف التأكد من نوع السيطرة الدماغية لديهم         (110)بلغت  ) األونروا ق ولتحقي

وقد . هذا الغرض طبق عليهم اختبار سيطرة النصفين الكرويين للدماغ ، بعد إيجاد صدقه وثباته               
  -:تبين من نتائج التحليل اإلحصائي النتائج اآلتية 
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% 68.18نب األيمن من الدماغ ، فـي حـين أن   من هؤالء الطلبة يستخدمون الجا    %18.18أن  
 الطلبة الذين يستخدمون كال الجانبين بلغت نـسبتهم         يستخدمون الجانب األيسر من الدماغ ، بينما      

 -: تم بعد ذلك تشكيل المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على النحو التـالي    . 13.63%
 طالباً وطالبةً ممن انطبقت عليهم شروط سيطرة النـصف   (30)المجموعة التجريبية تكونت من 

المجموعـة الـضابطة     عشوائي ألفراد المجموعة ،   الكروي األيسر للدماغ ، من خالل التعيين ال       
 طالباً وطالبةً ممن انطبقت عليهم شروط سيطرة النـصف الكـروي األيـسر     (30)تكونت من 

وقد قام الباحث بتطبيق  برنامج تعليمي       . للدماغ ، من خالل التعيين العشوائي ألفراد المجموعة         
تجريبية ، وقد دلت نتائج الدراسة إلى وجود         تعلمي مستند إلى نظرية اإلبداع على المجموعة ال        –

فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الـضابطة لـصالح المجموعـة            
  .التجريبية 

  

    (2001)مديحة  ، محمد دراسة -3

برنامج مقترح في الرياضيات لتنمية التفكير البصري لدي التلميذ األصم في المرحلـة             "بعنوان  
  "ئيةاالبتدا

اقتراح برنامج في الرياضيات لتنمية التفكير البصري لدي الطالب األصم فـي المرحلـة              بقامت  
، واستخدمت طريقة التواصل الكلي التي تجمع        تلميذ   12 وطبق البحث علي عينة من       ،االبتدائية

 وقدمت أنشطة بـصرية متنوعـة        ،  مثل لغة اإلشارة وقراءة الشفاه     ،بين أكثر من طريقة اتصال    
طي الورق ، وأنشطة المكعب ، وأنشطة قطع دينز ، وأنشطة أعواد الثقـاب ، وأنـشطة                 : ثل  م

  :  وأظهرت النتائج ما يلي رسوم بيانية ، وأنشطة تتعلق باستخدام الكمبيوتر ، وأنشطة فنية  
  . فعالية البرنامج المقترح في تنمية التفكير البصري لدي عينة البحث -1
  .لة إحصائية بين البنين و البنات في التفكير البصري بعد التجريب ال توجد فروق ذات دال-2
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب الصم تماماً ومتوسط درجـات               -3

الطالب الذين لديهم بقايا سمع في اختبار التفكير البصري لصالح الطالب الذين لديهم بقايا سـمع             
  :التجريب ما يلي ثناء أ في والحظت الباحثة.
  .  طلب الطالب الدائم لممارسة العديد من األنشطة - أ
   سرور الطالب لحضور الباحثة ممارستهم للبرنامج -ب
  

٣٩  
 



   : )2000 (  ، السيددراسة  أبو شعيشع -4
  "دراسة الفروق الوظيفية بين نصفي المخ في معالجة المعلومات المعروضة بصرياً " بعنوان 

ة إلى دراسة الفروق الوظيفية بين نصفي الدماغ فـي معالجـة المعلومـات               حيث هدفت الدراس  
 دونه يتولى نصف الدماغ األيمن       ، حيث تفترض الدراسة وجود زمن عتبي     ،  المعروضة بصرياً   

إذ تكـون   ‘ معالجة المعلومات البصرية المعروضة عرضاً خاطفـاً بـصورة قبـل تـصنيفية              
  .المعلومات في الذاكرة الحسية البصرية 

  ، وكان نـصفهم مـن األيـامن    ،طالباً من طالب علم النفس ) 54( وتكونت عينة الدراسة من     
ونصفهم اآلخر من األشاول ، استخدمت طرقة العرض التاكستوسكوني التبادلي العـشوائي بـين    

ت عبارة عن خمسة أرقام مختلفة دائماً مطبوعة رأسـياً          ا وكانت المثير   ، نصفي المجال البصري  
بطاقات مناسبة لجهاز العرض ، نصف البطاقات تقع مثيراتهـا علـى يمـين نقطـة         على عشر   

  . والنصف اآلخر منها توجد األرقام على يسار نقطة التركيز  ،التركيز
  60بعد تجربة استطالعية تبين أن الزمن العتبي المناسب لعرض هذا النوع من المثيرات هـو  

  . ميللي ثانية لكل بطاقة 
 إذ تميز عندهم االسترجاع من      – الدراسة خصوصاً نتائج عينة األيامن       ضق فر تؤيد النتائج صد  

بصورة دالة إحصائياً على االسـترجاع      ) نصف الدماغ األيمن    ( نصف المجال البصري األيسر     
 تميز أيضاً االسـترجاع مـن        ، من نصف المجال البصري األيمن ، وفيما يتعلق بعينة األشاول         

 وهو ما يتفق والمعلومـات       ،  ولكن الفرق لم يكن داالً إحصائياً       ، نصف المجال البصري األيسر   
وعمومـاً فقـد كـان متوسـط البنـود       ، السابقة التي تشير إلى نقص عدم التماثل في األشاول        

ـ             نتـائج الدراسـات     عالمسترجعة لدى العينتين من نصف المجال البصري األيسر متفقاً تماماً م
  . السابقة 

  
   : )1998 ( حمد ، م دراسة  الشيخ-5

العالقة بين أسلوب التعلم والتفكير المعتمد على أفضلية استخدام نصفي الدماغ والتآزر            "بعنوان  
  " البصري المنفرد والثنائي –الحركي 

 والتي كانت تهدف إلى معرفة العالقة بين أسلوب التعلم والتفكير المعتمد على أفضلية اسـتخدام               
  .ي لدى عينة من أطفال الصف السادسالبصري المنفرد والثنائ –نصفي الدماغ والتآزر الحركي 

تلميذة من الصف الـسادس االبتـدائي مـن     ) 103( تلميذاً و  ) (102وتكونت عينة البحث من     
 وجميعهم ممن يفـضل     ، وقد تم اختيارها بالطريقة العشوائية      ، مدارس االمارات العربية المتحدة   
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واختبـار  ،  البـصري   –استخدام اختبار التآزر الحركي     تم  وقد    ، استخدام اليد اليمنى في الكتابة    
  .نصفي الدماغ كأدوات للدراسة 

وقد بينت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دال بين استخدام النصف األيمن أو النصف األيـسر أو                 
اد فرداً من أفر   ) 89( كما بينت الدراسة أن     . وذلك لصالح استخدام النصفين معاً      ،  النصفين معاً   
تلميذ وتلميذة يميلون بوضوح إلى استخدام نصف معين من الـدماغ عـن    ) 205( العينة البالغة  

  .النصف اآلخر 
وقد أشارت نتائج الدراسة أيضاً إلى تفوق الذكور على اإلناث في استخدام النصف األيمـن مـن       

 معاً في مرحلـة     وتشابه الذكور واإلناث في استخدام النصف األيسر واستعمال النصفين          ، الدماغ
  .ما قبل المراهقة 

  
   )  Al Biali , 1996 (البيلي  دراسة-6

، قدم البيلي دراسة على طلبة جامعة االمارات        " العالقة بين نصفي المخ وحل المشكالت     "بعنوان  
 18-29ممن تراوحت أعمـارهم بـين       )  طالبة   46 طالباً ،    32(فرداً   ) 78( ، بلغ قوام عينتها     

  . سنة 22.6 عمر عاماً ، بمتوسط
وطبق الباحث اختبار تورانس ألنماط التعلم والتفكير والنسخة الكمبيوتريـة مـن اختبـار بـرج      

 لحل المشكالت ، وقسم الباحث عينة الدراسـة إلـى ثـالث     Tower of Hanoi Taskهانوي 
امل نمط متك _ نمط أيسر   _ نمط أيمن   ( مجموعات حسب النمط المخي السائد في التفكير والتعلم         

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة بين مجموعات الدراسة في حل المشكالت فـي         ) . 
اتجاه أصحاب النمط األيسر عند مقارنتهم بالمجموعتين األخريين ، وفي اتجاه أصـحاب الـنمط            

  .المتكامل عند مقارنتهم بأصحاب النمط األيمن 
علي مهـدي و  يضاً ولكن على بيئة مختلفة قدم   وفي نفس السياق ولنفس الهدف وبنفس األداة أ       * 

 دراسة على طلبة كلية التربية بجامعة قاريونس ، وقد تكونـت الدراسـة           )1999( عامر حسن   
طالباً وطالبة تخصص علمي ، وقد استخدمت        ) 56(طالباً وطالبة تخصص أدبي ، و        ) 75(من  

نتائج سيطرة دالة النمط األيسر علـى       الدراسة مقياس تورانس ألنماط التعلم والتفكير وأظهرت ال       
كٍل من النمطين األيمن والمتكامل ، ولم توجد أي فروق دالة حسب متغيرات الجنس والتخصص               

  .والسنة الدراسية 
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     )1994(  معصومة ،  إبراهيم دراسة-7
اسة إلى   هدفت الدر  "التكامل الوظيفي بين النصفين الكرويين للدماغ وعالقته بالثقافة         " بعنوان   

 والعالقـة بـين    ،معرفة العالقة بين أداء الفرد العقلي والنصف الكروي الدماغي الـسائد لديـه     
استخدام اليد والنمط الثقافي المعين الذي يميزه من الجانبين النظري والميداني ، وكانـت عينـة                

  ، مجتمعين ال ينار شريحة محدودة من هذ    يالدراسة من المجتمعين الكويتي واألمريكي وذلك باخت      
مـن الطلبـة     ) 95(  حيث تم اختيار عشوائي لعـدد         ، وهي عينة من طالب المستوى الجامعي     

من الطلبة الكويتيين ، واستخدم الباحث اختبار التفضيل العقلي مـن            ) 173( األمريكيين يقابلهم   
تطبيق سؤال وقد تم     ) 35( والذي يتكون من    ) جاكلين وندر وبر سيكيالدنوفان     ( عداد كل من    إ

 ، وقد تم الحصول على ثبات األداة المستخدمة في البحث           93/94االختبار خالل السنة الدراسية     
   0,70باسلوب التجزئة النصفية واستخدام المعادلة التعويضية وكانت درجة الثبات 

 بـين درجـات     0.01 ذات داللة احصائية عند مستوى       اًوقد توصلت الباحثة إلى أنه يوجد فروق      
لكويتيين والطلبة األمريكيين في التفضيل العقلي لصالح األمريكيين وهـذا يرجـع إلـى              الطلبة ا 

اختالف الظروف الثقافية بين المجتمعين ، كما بينت الدراسة إلى أنه توجد فـروق ذات داللـة                 
 بين الجنسين في التفضيل العقلي لصالح اإلناث ، أيضاً توجد فروق            0.05إحصائية عند مستوى    

  في التفضيل العقلـي لـدى مـستخدمي اليـد اليـسرى      0.01حصائية عند مستوى ذات داللة ا 
  .اليد اليسرى مستخدمي ومستخدمي اليد اليمنى لصالح 

 بالنسبة للتفـضيل    0.05وقد بينت الدراسة إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى             
المتماثـل  ( للنمطـين اآلخـرين      والتفضيل العقلـي      ، لصالح الكويتيين ) النمط األيسر   ( العقلي  
  فقد كانت لصالح األمريكيين ) من واألي

    )1993 (  ، عليدراسة  الديب  -8
تهدف الدراسـة    "أداء الذين يستخدمون اليد اليسرى في الكتابة ألنماط التعلم والتفكير           "بعنوان  

  ،  اط التعلم والتفكيـر   إلى التعرف على أداء األفراد الذين يستخدمون اليد اليسرى في الكتابة ألنم           
 واستغالل األنماط الثالثة     ، ومدى اختالف هذا األداء عن الذين يستخدمون اليد اليمنى في الكتابة          

طالباً من طلبة    ) 85( ، حيث تكونت عينة الدراسة من       )  المتكامل   – األيمن   –األيسر  ( للتفكير  
طالباً يستخدمون   ) 52( ى في الكتابة ،     طالباً يستخدمون اليد اليسر    ) 33(  منهم    ، كلية المعلمين 

اليد اليمنى في الكتابة ، وقد تم اختيار أفراد مجموعة اليد اليسرى ممن يستخدمون اليد اليـسرى                 
  .في الكتابة وتناول الطعام 

  .وقد تم استخدام مقياس تورانس ألنماط التعلم والتفكير كأداة 
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ة دالة موجبة بين كٍل من أنماط التعلم والتفكير ،          وقد توصل الباحث إلى أنه يوجد عالقة ارتباطي       
سـيطرة  ( النمط األيمن والنمط المتكامل وذلك عند الذين يستخدمون اليد اليسرى فـي الكتابـة               

سـيطرة النـصف   ( والذين يستخدمون اليد اليمنى في الكتابـة        ) النصف الكروي األيمن للدماغ     
ح دور الجسم الجاسئ فـي ربـط العالقـة بـين      وهذه العالقة توض   ،   )  للدماغ   سرالكروي األي 

  .حيث أنه الموصل بين نصفي الدماغ األيمن واأليسر ، األنماط الثالثة 
 دالة بين الذين يستخدمون اليد اليسرى في الكتابـة وبـين            اًكما بينت الدراسة إلى أن هناك فروق      

لح الذين يـستخدمون اليـد       وذلك في النمط األيسر لصا      ، الذين يستخدمون اليد اليمنى في الكتابة     
  . اليمنى في الكتابة 

ولم يتضح وجود فروق دالة إحصائياً بين الذين يستخدمون اليد اليمنى واليد اليسرى في الكتابـة                
  .وذلك في النمط األيمن والنمط المتكامل 

  
 والتي هدفت إلى بحث العالقة بين النصف المستخدم  )Al Biali , 1993(  دراسة البيلي -9 
من طلبـة   ) 190(ي التفكير والتعلم بين كٍل من الجنس والتخصص األكاديمي ، وضمت العينة       ف

 عاماً بمتوسط قـدره     19-24تتراوح أعمارهم بين    )  طالبة   104 طالباً ،    86( جامعة اإلمارات   
 طالباً ) 88( وتوزعت العينة على كلية العلوم بأقسام البيولوجي والفيزياء والكيمياء          .  سنة   21,4

  ، طالبـاً وطالبـة   ) 102( نسانية بأقـسام التـاريخ واالجتمـاع      وعلى كلية العلوم اإل   ،  وطالبة  
 وأشارت النتائج إلى حصول كـٍل مـن    ،واستخدم الباحث مقياس تورانس ألنماط التعلم والتفكير     

  ودرجات أقل على  النمط األيمن ،        ،   الذكور واإلناث على درجات مرتفعة على النمط المتكامل       
بينما حصلت اإلناث على درجات مرتفعة على النمط المتكامل مقارنة بالذكور الـذين حـصلوا               

  .على درجات مرتفعة على النمط األيسر 
كذلك حصل طلبة الكليات العملية والنظرية على درجات مرتفعة على النمط المتكامـل مقارنـة               

فعة على النمط المتكامل والنمط     بالنمط األيمن كما حصل طلبة الكليات النظرية على درجات مرت         
  .األيسر مقارنة بطلبة الكليات العملية 

ولم توجد أي فروق دالة بين الجنسين على النمط األيسر ، بينما كانت هناك فـروق دالـة بـين               
وفي اتجاه اإلناث علـى     ،  الجنسين في النمطين المتكامل واأليمن في اتجاه الذكور للنمط األيمن           

  .النمط المتكامل 
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    )1990 (  دراسة  القيسي -10
عالقة أساليب التعلم والتفكير المرتبطة بنصفي الـدماغ األيمـن          "أجرت القيسي دراسة بعنوان     

    "واأليسر باالبداع والجنس لدى طلبة الصف العاشر بمدينة عمان
ر المختلفـة   وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة التي تربط بين استخدام أساليب التعلم والتفكي    

  .بداع والجنس باإل) األيمن واأليسر ( والمرتبطة بجانبي الدماغ 
 ، وقد توصلت الباحثة في مشروع دراستها إلى دالئل حول التخصص الوظيفي لنصفي الـدماغ              

وأهم هذه الدالئل أن النصف األيسر يعالج المعلومات بطريقة منطقية تحليلية ، تسلسلية ، وخطية               
 اللفظية والرقمية ، أما النصف الكروي األيمن فيعنى بمعالجة المعلومات بطريقة            ، ويعالج المواد  

أي أنه يتناول عدداً من التغيرات أنواعاً أخرى من المعلومات في آن             ،   ) متوازية  ( غير خطية   
واحد والتعامل مع المجاز والصور التمثيلية والتشبيهات والمواد الفنية كالموسيقى والفن ويفـضل         

  .مات التركيبي المه
  

  ( 1989 )دراسة سليمان -11
  "اختالفات التفكير بسبب الجنس لدى طلبة الكليات الكويتية" بعنوان 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الفروق بين الجنسين في أنماط التعلم والتفكيـر ، وقـد أجـرى                   
لكويـت ، مـنهم    طالباً وطالبةً من طلبة جامعـة ا  (400)سليمان دراسته على عينة مكونة من 

، وضمت العينة طلبة من كليات علمية ونظريـة ، وتـم تطبيـق               طالبةً   (200) و طالباً   (200)
  .مقياس تورانس ألنماط التعلم والتفكير 

أشارت نتائج الدراسة إلى سيطرة النمط األيسر والنمط المتكامل لدى كٍل من الطالب والطالبـات       
أي أن  ( مطين األيمن واأليسر فـي اتجـاه الـذكور          ، ووجود فروق دالة بين الجنسين على الن       

الذكور أفضل من اإلناث في استخدام الجانب األيمن من الدماغ وكذلك فـي اسـتخدام الجانـب                 
أي اسـتخدام  ( ، كما أشارت الدراسة إلى تفوق اإلناث في النمط المتكامـل         ) األيسر من الدماغ    

   .)الجانبين معاً 
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   ) 1986 (  دراسة حنورة وهاشم-12
السلوك اإلبداعي ونشاط نصفي المخ لدى مجموعة من طلبـة وطالبـات المـدارس               " بعنوان

  "الثانوية بالكويت دراسة عاملية  
  ،  تهدف هذه الدراسة إلى قياس السلوك االبداعي ونشاط نصفي الدماغ من زاوية التحليل العاملي             

 طالباً وطالبة من كال التخصصين      96نت من   والتي تكو ) عينة الدراسة   ( ألداء المجموعة الكلية    
 حيث تـم اختيارهـا مـن         ،   الدراسيين في المدارس الثانوية ، تخصص أدبي وتخصص علمي        

 وقد تم أخذ     ،   م1986/1985الدارسين بمدارس الكويت الثانوية بالسنة الثالثة الثانوي خالل عام          
لعلمي بنات ومثلهمـا مـن القـسم      وفصل واحد من القسم ا      ،   فصل واحد من القسم العلمي بنين     
( طالباً بأعمار تتـراوح حـول    ) 22(  وكان حجم كل فصل  ، األدبي ، فصل بنين وفصل بنات     

  .سنة لجميع المفحوصين  ) 17
ومقـاييس األداء   ،  وقد تم استخدام مقياس التفضيالت السلوكية المنوطة بكـال جـانبي الـدماغ              

رك لإلبانة عن الجانب المسيطر مـن الـدماغ عنـد         ومقياس تو   ،   االبداعي لجيلفورد وتورانس  
 وهو مـا أدى إلـى        ،  وكذلك القابلية لاليحاء ، وقد تم استخدام اسلوب التحليل العاملي          ،االنسان

تشبعت عليـه   ( إفراز خمسة عوامل إتضح أن أهمها عامالن ، عامل عام لإلبداع وعامل شكلي              
  ،  هو العامل الثاني وهو نفـسه العامـل الثالـث          وهذا العامل     ، )مقاييس تورانس الستة لإلبداع     

 ومنه يتضح أن السلوك االبـداعي هـو    ،وعموماً فيمكن القول أن العامل األول هو أهم العوامل   
وهو ما يتفـق مـع مـا    ،  نتيجة إفراز نشاط جانبي الدماغ في منطقة التكامل بين نشاط الجانبين   

  .انتهى إليه رأي صفوة الباحثين في الميدان 
  

   )1983(  دراسة  عكاشة -13
 "وظائف النصفين الكرويين وعالقتها باالداء على بعض اختبـارات الـذكاء والتفكيـر            "بعنوان  

 المرتبطة بوظائف كل نصف     ،والتي تهدف إلى التعرف على القدرات العقلية وأبعاد التفكير الناقد         
اط التعلم والتفكير ، وأجريـت  كما يحددها تورانس في مقياس أنم، من النصفين الكرويين للدماغ     

هذه الدراسة على مجموعة من طالب كلية التربية بجامعـة االسـكندرية بـدمنهور ، وطبقـت              
  ، طالبـاً ) 40 – 30(االختبارات المستخدمة في الدراسة على مجموعات يتراوح عدد كٍل منهـا    

 72(  منهم    ، الرابعةطالباً من طالب السنة      ) 187( وإجمالي عدد من طبقت عليهم االختبارات       
من شـعبة    ) 56( طالباً من طالب شعبة اللغة العربية ،         ) 59( طالباً من شعبة الرياضيات ،      ) 

  .التاريخ 
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أجري تحليل التباين األحادي لدرجات طالب الشعب الثالث في اختبار أنماط التعلم والتفكيـر ،                
القسم العلمي والقسم األدبي فـي  وقد توصل الباحث في دراسته إلى عدم وجود فروق بين طالب  

 يـستخدمون الـنمط    مـن القدرة اللفظية مقيسة باختبار معاني الكلمات ، كما ال توجد فروق بين          
  . األيمن والنمط األيسر أو النمط المتكامل في أدائهم على ذلك االختبار 

ي األداء علـى   بين طالب القسم العلمي والقسم األدبي ف0.05بينما توجد فروق دالة عند مستوى  
  ) .النمط األيمن والنمط المتكامل ( اختبار العالقات المكانية لصالح القسم العلمي 

أما بالنسبة للقدرة العددية فال يوجد فروق بين أداء الطالب على اختبار القـدرة العدديـة سـواء      
ق دالـة عنـد   ألنماط المختلفة للتعلم والتفكير ، في حين توجد فرو      لبالنسبة للتخصص أو بالنسبة     

  . في التفاعل بين كٍل من التخصص واألنماط الثالثة 0.05مستوى 
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  :الدراسات األجنبية : ثانياً 
  
   : )Sabbatini , 2005( دراسة  -1

 هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الفروق بين الذكور واإلناث في تقدير الوقت ،الحكم على األشياء               
ة بسرعة ، تحديد الفراغ ومشاهدة األشياء من خالل األبعاد الثالثة وكيفيـة             ، حل مسائل رياضي   

  . باإلضافة إلى دراسة حجم مخ كٍل من الذكر واألنثى  ، تنسيق اللغة 
  :لتاليةرجل ، حيث أظهرت الدراسة النتائج ا )  23( إمرأة  و  ) 17( تكونت عينة الدراسة من 

  % ) 10( نسبة  دماغ الرجل أكبر من دماغ المرأة ب-
 أظهرت الدراسة تفوق اإلناث  في العواطف واالنفعاالت والقدرة اللفظيـة وفـي المهـارات                -

  .االجتماعية وفي البحث عن األمان 
 أظهرت الدراسة أن الذكور يتفوقون على اإلناث من الناحيـة الرياضـية وقيـادة الطـائرات        -

  .وتصليح المحركات وفي سباق السيارات
اسة أن الجزء األيسر من مخ الذكر أكبر من الجزء األيمن من نفس مخ الـذكر ،     أظهرت الدر  -

  .ويظهر العكس في اإلناث 
 
  :  )A.P.A. , 2005( دراسة  -2

جزئي الدماغ األيسر واأليمن يعمالن معاً بشكل أفضل عنـد          "  دراسة بعنوان     )(.A.P.Aأجرى  
  ."اضيات الطالب الموهوبين في المرحلة المتوسطة في مادة الري

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كان العقل يعمل بشكل أفضل لدى الطلبة الموهـوبين فـي                  
 ) 18: ( طالباً   ) 60( الرياضيات من الطلبة ذوي القدرات العادية ، وتكونت عينة الدراسة من            

 قدرات عاديـة  طالباً ذوي ) 18( عاماً و  ) 14( طالباً موهوباً في الرياضيات يبلغون من العمر    
طالباً من طلبة الكلية يبلغـون       ) 24( و  . عاماً   ) 13( في الرياضيات يبلغون من العمر حوالي       

  :عاماً أظهرت الدراسة النتائج التالية  ) 20 ( 
  . موهبة الرياضيات عند الذكور أعلى منها عند اإلناث -
ات العادية ، فقد حصلوا فـي        أظهرت نتائج الدراسة تفوق الطالب الموهوبين على ذوي القدر         -

بينما حصل الطلبة ذوي القدرات العادية       ) 800( من مجموع الدرجات     ) 620( االمتحان على   
  .فقط  ) 500( على 

أظهر الموهوبين إدراكهم للحـرف بغـض   ،  من خالل مشاهدة األحرف على شاشة الحاسوب  -
  .العاديين للحرف النظر عن وجوده في يمين أو يسار الشاشة أسرع من إدراك 
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   )2005أبو لوم ، (   دراسة باميال -3
هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في حل المسائل الرياضـية              

 (77)، وتكونت عينة الدراسة من      ) الجمع والطرح   (المتعلقة بنوع من العمليات الرياضية وهي       
 طالباً في المجموعة الضابطة ، عملـت        (25)موعة التجريبية و     طالباً في المج   (52)طالباً منهم   

 )لـدماغ ل األيمـن  نصفالعمل التعاوني يوظف ال (المجموعة التجريبية ضمن مجموعات تعاونية    
 مسائل رياضية يحلها كـل  (6)تحت إشراف ومالحظة المعلم ، عرضت على كل مجموعة منها          

لزمالئه في مجموعته ، أما المجموعة الضابطة فقـد         طالب في البداية بمفرده ، ثم يقوم بتعليمها         
حلت المسائل الرياضية الستة بشكل فردي ، واشتملت المادة الدراسية على مسائل رياضـية تـم           

 توزعت علـى  )يعالج في النصف األيمن للدماغ األسلوب القصصي  ( صياغتها على شكل قصة  
  ) .المال ، الوقت ، الوزن ، المسافة ( مواضيع 

الجمع ( وهي اختيار خاطئ للعملية الحسابية      ،  النتائج على وقوع الطلبة في بعض األخطاء        دلت  
ولمعالجة هذه  )  طرح الكبير من الصغير     ( وكذلك في ميكانيكية الحساب     ) بدل الطرح والعكس    

األخطاء اقترحت الباحثة استعمال استراتيجية بديلة ومساعدة مثل استعمال أصابع اليد عند الجمع             
 ، وتشجيع الطلبـة علـى المناقـشة         )المعالجة اليدوية تتم في النصف األيمن للدماغ         ( الطرحو

  .وتقدير الحل للمسألة ، وكذلك استخدام استراتيجيات مختلفة لحلها 
وأظهرت نتائج الدراسة أيضاً وجود فروقاً في مقدره الطلبة على حل المسألة الرياضـية والتـي            

ولصالح مجموعة العمل التعاونية ، ودلت علـى  ) الجمع والطرح ( ة  تشمل على العمليات الحسابي   
أن العمل ضمن المجموعات التعاونية يسهل اكتساب الطلبة للمفاهيم الالزمة في حـل المـسائل               

وهذه الدراسة تؤكد أنه باستخدام استراتيجيات مختلفة يمكن تفعيل النصف األيمن من            .  الرياضية
   .الدماغ 

  
 (Pinkerton , 2002)ون دراسة  بنكرت -4

دارس العليا  مهدفت هذه الدراسة إلى اختبار فاعلية استراتيجيات التعلم المعتمد على الدماغ في ال            
  :لمدة طويلة ، حيث أظهرت النتائج التالية ) الكيمياء والفيزياء ( في تعلم العلوم 

اصة ونشاطات وأدمجت    التعلم المعتمد على الدماغ يكون أكثر فاعلية إذا خططت له برامج خ            -
  .جميعها في عملية التعليم والتعلم 

 أظهرت المتوسطات الحسابية فاعلية استخدام استراتيجيات التعلم المعتمد على الدماغ مقارنـة             -
  .بالطريقة التقليدية 
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 استراتيجيات التعلم المعتمد على الدماغ ساعدت الطلبة في طريقة تفكيرهم ، وهـذا بالمقابـل                -
  .ى تفضيل الطلبة لهذه االستراتيجيات بشكل ايجابي انعكس عل

  
    : ) Barbara , 2002" ( باربارا" دراسة  -5

 قامت بالمقارنة ما بين مجموعة تعلمت مادة العلوم باستخدام استراتيجية المجموعات التعاونيـة             
لطريقـة  الصغيرة المستندة إلى نظرية التعلم الدماغي وما بين مجموعة تعلمت نفـس المـادة با              

 حيـث تبـين أن       ، التقليدية في مدرسة ماكينز ، واستمرت هذه الدراسة المقارنة سنتين ونصف          
حرية اختيار أي جزء من المادة تريد تعلمـه وبالترتيـب           : المجموعة األولى قد أتيح لها فرص       

 ما بين مهمات فيهـا تحـد  : الذي ترغب فيه ، وإتاحة الفرصة لها لتطوير طرائق تقويم متنوعة         
الرسـومات ، األبحـاث ،   :  واختيار طرائق التعبير عما تعرفه من مثـل     ، وأخرى هي تفضلها  

لدى أفراد المجموعـة    % ) 10( بينت نتائج الدراسة ارتفاعاً في نسبة التفوق مقداره         . والكتابات  
  .التي تعلمت بهذه الطريقة مقارنة بالمجموعات التي تعلمت بالطريقة التقليدية 

  
   )2001عفانة ،  ( نبيرجر سودراسة -6

هدفت الدراسة إلى تقصي االفتراض القائل بأن الذكور أفضل من اإلنـاث فـي حـل المـسائل                 
الرياضية الرمزية والفراغية ، وهل تؤثر القدرات البصرية على حل المسائل الرياضـية أم ال ،                

طالب خمـسة   وللتحقق من ذلك اختار الباحث عينة من طلبة الصف السابع حيث طبق على كل               
اختبارات بصرية تتعلق بحل المسائل الرياضية ، وكانت االختبـارات البـصرية عبـارة عـن                
بطاقات ، مكعبات ، وأشكال مختلفة ذات بعدين وثالثة أبعاد ، كما أنه تم رصد مستوى الـذكاء                  

احث تحليل التغاير إلثبـات تكـافؤ       لرياضيات لكل طالب ، ثم استخدم الب      والمستوى الصفي في ا   
 للتعرف على االختالفات في األداء بـين  ( T- Test )مجموعات التجربة ، ثم استخدم اختبارات 

الذكور واإلناث في حل المسائل الرياضية ، وبعد إجراء التجربة الحظ الباحث أن هناك عالقـة                
قوية بين حل المسائل البصرية ورسم األشكال الهندسية ، وكذلك وجدت عالقة قوية بين المسائل               
الرياضية الرمزية وحل المسائل البصرية ، وهذا يشير إلى أن المتعلم الذي يـستطيع أن يحـل                 

  .المسائل البصرية يستطيع أن يوظف ما فهمه من تلك المسائل في حل المسائل الرمزية 
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   )135 : 2004السلطي ، . (   ) Avery ,1995(دراسة أفيري  -7
تـذكر  و  ة استراتيجيات تعليمية مختلفة في تحسين استدعاء        حيث قام بتطوير برنامج لتقييم فعالي     

المفردات واالستيعاب والتذكر بعيد المدى لدى طلبة الصف الثالث في مدرسة خاصـة جنـوب               
استخدم في هذا البرنامج المفردات في السياق ، واالعتماد على النـصف            ، شرقي والية فلوريدا    

 المعلومات السابقة بالمعلومات الالحقة للبناء عليهـا ،      األيمن من الدماغ في عملية التعلم ، وربط       
في امتحان المفردات  % ) 75( طالباً ممن حصلوا على عالمة أقل من  )  20(وقد تمت متابعة 

أسبوعاً ، وتم قياس مستويات النجاح من خالل اختبارات أسـبوعية أعـدت    )  12(القبلي ولمدة 
 كل أربعة أسابيع واختبار نهائي قدم للطلبة فـي نهايـة            لهذا الغرض واختبار تراكمي تم تطبيقه     

مما يدعم أهميـة   %  3ئج زيادة في معدالت الطلبة بنسبة، وقد أظهرت النتاثاني عشراألسبوع ال
  .استخدام أكثر من طريقة لتعليم المفردات اللغوية 

  
  (Simon T. Y. & Sussman H. M. 1988) دراسة سيمون و سوزمان -8

أو سيطرة العمل اليدوي ، وأجريـت  ) الكالم (  سوزمان بدراسة عن سيطرة اللغة     وقام سيمون   
( ستخدمون لغـة واحـدة   ي فرداً من الذكور واإلناث ممن  (260)الدراسة على عينة مكونة من 

 ( 18.4 – 19.2)، وقد تم تقسيمهم إلى ثماني مجموعات ، متوسط أعمارهم بـين  ) أحادي اللغة 
 على أساس الجنس ، وطريقة استخدام األيدي والذين يستخدمون اليد اليسرى            عام ، وكان التقسيم   

نتيجة الوراثة ، وقد أعطوا مهمة محددة إحدى شقيها العمل اليدوي من نصف الدماغ األيمـن ،                 
والعمل اآلخر عمل يتصل بالكالم واللغة المنطلقة من نصف الدماغ األيسر ، بغض النظر عـن                

  ) . اليمنى – اليسرى (طريقة استخدام األيدي 
وقد أشارت نتائج الدراسة أن هناك عالقة متبادلة في العمل المزدوج بين سيطرة الكالم وسيطرة               

وعلى سيطرة نـصف الـدماغ      " اللغوي" كإشارات لتعرض نصف الدماغ األيسر      العمل اليدوي   
  .األيسر على اليد اليمنى 

  
   ( Ballwe & Cuninham , 1982 )دراسة بالوي وكينجهام  -9

 (217)هدفت إلى تصنيف القدرات الالزمة لحل المسألة الرياضية ، تكونت عينة الدراسة مـن                
 اختبارات األول يقـيس القـدرة علـى إجـراء           (3)طالباً من طلبة الصف السادس ، تم تطبيق         

علـى  العمليات الحسابية والثاني يقيس القدرة على قراءة المسألة الرياضية والثالث يقيس القـدرة    
 من الطلبة يواجهون صـعوبة فـي حـل          (26%)تفسير المسألة ، وقد توصلت الدراسة إلى أن         

٥٠  
 



 من الطلبة يواجهون صعوبة في      (29%)المسألة الرياضية نتيجة ضعف في قدراتهم الحسابية و         
 يواجهـون صـعوبة فـي حـل     (19%)حل المسألة الرياضية نتيجة ضعفهم في فهم المسألة و         

 يواجهون صعوبة في    (26%)تيجة ضعف في قدراتهم على تفسير المسألة و         المسألة الرياضية ن  
  . حل المسألة نتيجة ضعف في قدرتهم على حل المسألة بشكل عام 
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  على الدراسات السابقةعام  قيبتع
  

من خالل عرضنا للدراسات السابقة يمكننا أن نصل إلى مجموعة من االستخالصـات نوجزهـا              
  :فيما يلي

إن معظم الدراسات العربية أجريت بهدف التعرف على أنماط التعلم والتفكير والفروق بـين               -1
علـى المهـدي    (الجنسين  في هذا المجال، مع الوضع في االعتبار طبيعة التخصص األكاديمي             

 وعلى الرغم من أن أنماط .Al-(Biali, 1993; Soliman, 1989))، 1999وعامر حسن، 
، إال أنها ال تعني بالـضرورة وجـود هـذه           الدماغد تعكس طبيعة النصف المسيطر في       التعلم ق 

العمليات الرياضية علـى االطـالق أو حتـى         العالقة، كما أن الباحثين لم يضعوا في اعتبارهم         
   .محاولة التطرق إلى العمليات الحسابية األساسية

ت في اختبـار تـورانس ألنمـاط        استخدمت معظم الدراسات السابق ذكرها أداة واحدة تمثل        -2
   .التعلم، وهي أداة تتفق وطبيعة فروض هذه الدراسات

تشابهت الدراسات العربية في أهدافها وفروضها، وكانت إلى حد كبيـر تكـراراً لبعـضها                -3
، البعض، ولم توجد دراسة عربية واحدة تناولت العمليات الرياضية الفاعلة في جـانبي الـدماغ              

حيـث   ات السابقة تتعلق بوظائف النصفين الكرويين للدماغ من جوانب متعددة         إنما كانت الدراس  
 ربطت بين أنماط التعلم وحل المشكالت، بينمـا حاولـت   (Al-Biali, 1993)أن دراسة البيلي 

توضيح العالقة بين تفضيل استخدام نصفي المخ  والتآزر البصري          ) 1999(دراسة محمد الشيخ    
  الحركي
والتي هدفت إلى التعرف على القدرات العقلية وأبعاد التفكير الناقـد            ) 1983عكاشة ،   ( دراسة  

حنـورة وهاشـم ،     ( بينما دراسة    ،   المرتبطة بوظائف كل نصف من النصفين الكرويين للدماغ       
   .هدفت إلى قياس السلوك االبداعي ونشاط نصفي الدماغ من زاوية التحليل العاملي ) 1986

ع الدراسات التي رأت أن الجزء األيمن من الدماغ لـدى اإلنـاث             توافقت دراسة سبلتيني م    -4
  .حساس بين أجزاء الجسم دراك المشاعر والقدرة على اإلإمرتبط بالذاكرة ومرتبط بعملية 

ظهرت الدراسات أن عملية تنسيق اللغة تتم عند اإلناث في جزئي الدماغ ولكن عند الذكور                أ -5
  .ط سر فقفي الجانب األي

 في أن الذكور أفضل من اإلنـاث  (.A.P.A )مع دراسة " Schonberger " دراسة  توافقت-6
في حل المسائل الرياضية الرمزية والفراغية ، وبأن موهبة الرياضيات عند الذكور أعلى منهـا               

التي أظهرت أن الذكور يتفوقون على اإلنـاث  " Sabbatini " عند اإلناث ، ودعمت ذلك دراسة 
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إلى تفوق الذكور علـى اإلنـاث فـي         ) محمد الشيخ ( كما أشارت دراسة      .من الناحية الرياضية  
استخدام النصف األيمن من الدماغ، وتشابه الذكور واإلنـاث فـي اسـتخدام النـصف األيـسر         

  .واستعمال النصفين في مرحلة ما قبل المراهقة 
لكسور ، نجـد    دراسة إيمان الغزو والتي تناولت فيها فاعلية استخدام اليدويات في موضوع ا           -7

أن المعالجة اليدوية للمواد ترتبط بالنصف األيمن من الدماغ ، وهذا يدل على أنه يمكـن تفعيـل           
الجانب األيمن من الدماغ باستخدام طرقاً مختلفة لمعالجة المعلومات في النـصف األيمـن مـن               

من من الـدماغ    إضافة إلى ذلك أن المنطقة التي ينشط فيها التقريب هي في الجانب األي            الدماغ ،   
حيـث تـم اسـتخدام    " باميال"وهذا ما أكدته دراسة   .وهي تكون نشطة أثناء التوجيهات البصرية       

لحل المـسائل الرياضـية   التعلم التعاوني ، وأيضاً األسلوب القصصي ، واستخدام العد باألصابع      
   .ن للدماغ المتعلقة بعمليتي الجمع والطرح ، وجميع هذه االستراتيجيات تستخدم النصف األيم

 من خالل الدراسات التي أجريت على التالميذ الصم تبين أنه يمكن تنمية التفكير البـصري                 -8
عندهم من خالل أنشطة بصرية متنوعة ، وبذلك تعليمهم إجراء العمليـات الرياضـية  بطـرق                 
 تعتمد على التفكير البصري ، وهذا يدلل أن الجانب األيمن من الـدماغ أيـضاً يقـوم بـإجراء                  

  .العمليات الرياضية التي تعتمد على التفكير البصري 
 من خالل الدراسات السابقة يتبين لنا أن جانبي الدماغ األيمن واأليسر يـتم فيهمـا إجـراء                  -9

العمليات الرياضية ولكن بنسب متفاوتة ، وقد قمت بإجراء هذه الدراسة التي لم يتطرق لها أحـد                
  :نها إ هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات حيث  وهذا ما يميز ،من الباحثين من قبل

 التـي تتحـدث فـي هـذا          حسب علم الباحـث      الدراسة األولى على مستوى الوطن العربي     * 
  قـام الباحـث   من خالل اختبـار   ، العمليات الرياضية الفاعلة في جانبي الدماغ   وهو الموضوع  

   .إعداده بناء على صفات وخصائص كل جانب من جانبي الدماغب
تم من خالل هذه الدراسة تحديد العمليات الرياضية الفاعلة في الجانب األيمن عنـد الـذكور                * 

  .واإلناث 
تم من خاللها تحديد العمليات الرياضية الفاعلة في الجانب األيسر من الـدماغ عنـد الـذكور        * 

  .واإلناث 
   .تم من خاللها تحديد العمليات الرياضية الفاعلة في الجانبين معاً* 
  
  
  

٥٣  
 



  
  
  
  
  

  الرابعالفصل 
  الطريقة واإلجراءات

  
  
  

  منهج الدراسة* 
  .مجتمع الدراسة* 
  .عينة الدراسة* 
  أداة الدراسة* 
  .المعالجات اإلحصائية* 
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  الطريقة واإلجراءات 
  الصف عند طلبة  ياضية الفاعلة في جانبي الدماغ    رهدفت هذه الدراسة إلى تحديد العمليات ال           

ي ، وأجريت الدراسة على طلبة الصف التاسع التابعة لوكالة الغوث الدوليـة فـي               التاسع األساس 
   .محافظة رفح

 مفصالً لإلجراءات التي اتبعها الباحث في تنفيذ الدراسة، ومن          تناول هذا الفصل وصفاً   وسي      
، وتحديد عينـة الدراسـة، وإعـداد أداة          ، ووصف مجتمع الدراسة    ذلك تعريف منهج الدراسة   

، وبيان إجراءات الدراسة، واألسـاليب اإلحـصائية    ، والتأكد من صدقه وثباته   )االختبار(راسةالد
   .الجوانبالتي استخدمت في معالجة النتائج، وفيما يلي وصف هذه 

  
  :منهج الدراسة

 مـن خاللـه وصـف       الباحث استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي الذي يحاول            
البيانات  والمـنهج الوصـفي   حلل ي و ، حتى يستطيع أن يفسر ويقارن  الظاهرة موضوع الدراسة  

هو الذي يدرس ظاهرة أو حدثاً أو قضية موجودة حالياً يمكن الحصول منها علـى معلومـات                 "
  .  )1999 : 83األغا ، واألستاذ ، " ( تجيب عن أسئلة البحث دون تدخل الباحث فيها 

  

  :تمع الدراسةمج
مـدارس وكالـة الغـوث الدوليـة        بطلبة الصف التاسع األساسي     تكون مجتمع الدراسة من         

  . طالباً وطالبة(3398)م والبالغ عددهم  2007-2006رفح للعام الدراسي بمحافظة 
  

  : الدراسةةعين
  -:عينة استطالعية ) أ 

بطريقة عشوائية من مدرستين     طالباً وطالبةً ، تم اختيارها       (50)بلغ قوام هذه العينة     
 ى أفراد العينة   طالبةً ، حيث تم تطبيق االختبار عل       (25)طالباً و    ) 25( متجاورتين  

    .وذلك لحساب صدق وثبات االختبار
  -:عينة حقيقية ) ب 
 من طلبة الصف التاسع األساسـي بمحافظـة    وطالبةًاًطالب)346(اشتملت عينة الدراسة على      

  -:وقد تم اختيار عدد أفراد العينة بناء على القانون التالي . 2007-2006اسي رفح للعام الدر
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                                       no                  

n =                         
               1 +  ( no -  1) 

                       N 
   384= العينة القيمة المبدئية لحجم  = (no)   حيث 

 )n(  =حجم العينة النهائي  
(N) = حجم مجتمع الدراسة  

التابعة لوكالـة الغـوث الدوليـة       مدارس محافظة رفح اإلعدادية     وقد تم اختيار العينة من جميع       
من عدد طلبة الصف التاسع من كل مدرسة ، وقد لوحظ أن جميع             تقريباً  % 10حيث تم اختيار    ،

النهائية فـي الـصف     بناء على درجاتهم    للطلبة في الفصول    المدارس قد قامت بتوزيع متجانس      
، حيث كانت جميع الفصول تقريباً متجانسة ، وقد تم اختيـار صـف بطريقـة                الثامن األساسي   

، ثم اختيار العدد المطلوب من هذا الصف وذلك باختيـار الطلبـة            عشوائية بسيطة من المدرسة     
     -: والجدول اآلتي يوضح ذلك ما فوق ف% 50الحاصلين في مادة الرياضيات على معدل 

  )3(  رقم جدول
  عينة الدراسة

  عدد عينة الدراسة  عدد الطلبة  عدد الشعب            المدرسة
  35  346  8  )أ (  ذكور رفح اإلعدادية -1
  13  134 3  )ب( ذكور رفح اإلعدادية -2
  55  561 13  )ج( ذكور رفح اإلعدادية -3
  35  347  8  )د (  ذكور رفح اإلعدادية -4
  40  386  9   ذكور العمرية اإلعدادية -5
  34  326  7  )أ (  بنات رفح اإلعدادية -6
  20  200  5  )ب ( بنات رفح اإلعدادية -7
  25  248  6  )ج (  بنات رفح اإلعدادية -8
  30  293  7  )د ( بنات رفح اإلعدادية -9

  34  320  7  )هـ (  بنات رفح اإلعدادية -10
  13  124  3  لطان اإلعدادية المشتركة بنات تل الس-11
  12  113  3   بنات الشوكة اإلعدادية المشتركة -12

  346  3398  79  المجموع
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   )4( جدول 
  الجنسيوضح أفراد عينة الدراسة حسب 

 النسبة المئوية العدد الجنس
 51.4 178 ذكر

 48.6 168 أنثى

 100.0 346 المجموع

  
  
  : الدراسة ةأدا

 على الدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة واسـتطالع رأي عينـة مـن              بعد االطالع     
عن طريـق المقـابالت الشخـصية ذات        علم النفس    المتخصصين في مجال المناهج و     ساتذة  األ

  : وفق الخطوات اآلتيةاالختبارالطابع غير الرسمي قام الباحث ببناء 

  االختبارتحديد األبعاد الرئيسية التي شملها * 
 في صورته األولية ، ثـم عـرض         راختب وإعداد اال  مجالياغة الفقرات التي تقع تحت كل       ص* 
 من المحكمين التربويين بعضهم أعضاء هيئة تدريس فـي      عددعلى  في صورته األولية     ختباراال

    )1أنظر ملحق رقم  ( .الفلسطينية اتالجامع
ياغة بعض الفقرات وقـد بلـغ       بعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون تم تعديل وص         * 

، حيث أعطـى    مجاالت ثالثةفقرة موزعة على    ) 40( بعد صياغته النهائية     ختبارعدد فقرات اال  
وبذلك تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة مـا        ) أ ، ب ، ج ، د ، هـ          ( خمسة بدائل   لكل فقرة   

    )2أنظر ملحق رقم  (  .درجة) 40،  0(بين
  

  :ختبارصدق اال

  :المحكمينصدق : أوالً

 في صورته األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين من المتخصـصين            ختبارتم عرض اال  
 ممن يعملون في الجامعات الفلسطينية فـي محافظـات           ، التربية وعلم النفس والبيولوجي   في  
 وقـد تـم   ،وأيضاً موجهين يعملون في دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية           ،   غزة
 حيث قاموا بإبـداء آرائهـم       ء مع بعض المحكمين أكثر من مرة وعلى فترات مختلفة ،            اللقا

   :ومالحظاتهم حول
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  . الصياغة اللغوية لفقرات االختبار   - أ

 . مجاالت االختبار الثالثة  -  ب

  .لالختبار ةثالث الالمجاالت من مجال مدى انتماء الفقرات إلى كل  -  ت

 .دراسة مالئمة فقرات االختبار لمشكلة وفرضيات ال -  ث

 . تعليمات االختبار وبياناته  - ج

 .مالئمة بدائل فقرات االختبار  - ح

 .مدى سهولة أو صعوبة فقرات االختبار  - خ

 وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد فقـرات               
  )5(فقرة موزعة كما في الجدول ) 40 (االختبار

  (5)جدول رقم 

  مجاالته من مجال حسب كل تباراالخيبين عدد فقرات 

  

  دد الفقراتع  المجال                             

 16   الجانب األيسر من الدماغالعمليات الرياضية في: أوال

 18  الجانب األيمن من الدماغفي   العمليات الرياضية:ثانياً

 6  .جانبي الدماغ العمليات الرياضية في : ثالثا

 40  الدرجة الكلية

  

  :صدق االتساق الداخلي: انياًث

 على عينـة اسـتطالعية      ختبار بتطبيق اال  ختبارجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لال      
) ج(ذكـور رفـح اإلعداديـة       ( طالباً وطالبةً من مدرستين متجاورتين هما       ) 50(مكونة من   

 مـن   مجال وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل          ،) ) د(بنات رفح اإلعدادية    ،
 وكذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كـل          ،ختبار والدرجة الكلية لال   ختبار اال مجاالت
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 وذلك باسـتخدام البرنـامج    ،فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه  
  :وضح ذلكي ل التاليووالجد) SPSS(اإلحصائي 

    )6( جدول رقم 

الجانب األيسر من الدماغ و الجانب ( ال العمليات الرياضية في صدق االتساق الداخلي لمج
  )األيمن من الدماغ والجانبين معاً 

ــل   الفقرة  المجال معام
  االرتباط 

معامـــل   الفقرة  المجال  مستوى الداللة
  االرتباط 

  مستوى الداللة

 0,01دالة عند  0.456 1 0,01لة عند دا  0.636 1
 0,01دالة عند  0.436 2 0,05دالة عند   0.340 2
 0,01دالة عند  0.464 3 0,01دالة عند   0.406 3
 0,01دالة عند  0.438 4 0,01دالة عند   0.629 4
 0,01دالة عند  0.494 5 0,01دالة عند    0.505 5
 0,01دالة عند  0.362 6 0,01دالة عند    0.519 6
 0,01دالة عند  0.339 7 0,01دالة عند   0.518  7
 0,01دالة عند  0.357 8 0,01دالة عند   0.434 8
 0,05دالة عند  0.276 9 0,05دالة عند   0.515 9

 0,01دالة عند  0.374 10 0,05دالة عند   0.311 10
 0,05دالة عند  0.295 11 0,05دالة عند   0.379 11
 0,01دالة عند  0.431 12 0,01دالة عند   0.458 12
 0,01دالة عند  0.479 13 0,01دالة عند   0.592 13
 0,01دالة عند  0.559 14 0,05دالة عند   0.277 14
 0,01دالة عند  0.529 15 0,01دالة عند    0.443 15
 0,05دالة عند  0.277 16 0,05دالة عند   0.444 16

 0,05دالة عند  0.280 17
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 0,01دالة عند  0.589 18

       الداللة      معامل االرتباط       الفقرة                         المجال
 0,01دالة عند  0.496 1
 0,01دالة عند  0.433  2
 0,01دالة عند  0.585  3
 0,01دالة عند  0.703  4
لث 0,01دالة عند  0.615  5
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 0,01دالة عند  0.409  6  )
 0.354) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 48(ر الجدولية عند درجة حرية 

 0.273) = 0.05( داللة وعند مستوى) 48(ر الجدولية عند درجة حرية 
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) 0.01 ،   0.05(ول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى داللة           يتضح من الجد  
 وللتحقق من الصدق البنائي      ، تمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي     يوهذا يؤكد أن االختبار     

جاالت االختبـار  قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال من م    ،  للمجاالت  
  .يوضح ذلك)  6 ( وكذلك كل مجال بالدرجة الكلية لالختبار والجدول  ،والمجاالت األخرى

  )  7(الجدول 

  العمليات الرياضية مع بعضها البعض في الجوانب المختلفةمعامالت ارتباط 

 معاالجانبين  الجانب األيمن الجانب األيسر الدرجة الكلية  المجاالت

    1 الدرجة الكلية

   1 0.879 الجانب األيسر

  1 0.596 0.866 الجانب األيمن

 1 0.305 0.353 0.561 معاالجانبين 

يتضح من الجدول السابق أن جميع المجاالت ترتبط ببعضها البعض وبالدرجة الكلية لالختبار             
 بدرجـة  تمتعي وهذا يؤكد أن االختبار  ،)0,01(ارتباطاً ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة     

   . واالتساق الداخليالصدقعالية من 

  :  االختبارثبات

وذلك باستخدام طريقة التجزئة النصفية     أفراد العينة االستطالعية     على   االختبارتم تقدير ثبات    
   . ريتشاردسون-ومعادلة  كودر

  :طريقة التجزئة النصفية -1
بطريقة التجزئة النصفية حيـث    تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االختبار         

احتسبت درجة النصف األول لكل مجال من مجاالت االختبار وكذلك درجة النـصف الثـاني    
 معامـل الثبـات  من الدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جـرى تعـديل       

  -:وهي على الصورة التالية) . 283 : 2000ملحم ،  ( باستخدام معادلة سبيرمان براون

  =   ر ث ث  

  معامل الثبات التقديري أو معامل ثبات الفحص ككل= ر ث ث      :حيث إن 

  عدد المرات التي يجب أن يزداد بها طول الفحص =                ن

                    معامل الثبات النصفي للفحص= ر                

 ن ر

  ر  ) 1 -ن  + ( 1
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    )8 (  رقمجدول

   مجال من مجاالت االختباريوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل

  وكذلك االختبار ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

 عدد الفقرات المجال                     
االرتباط قبل 

 التعديل

معامل 
الثبات بعد 
 التعديل

  المجال المتعلق بالجانب األيسر من الدماغ: أوال
16 0.577 0.732 

  لجانب األيمن من الدماغالمجال المتعلق با: ثانياً
18 0.544 0.704 

  .المجال المتعلق بجانبي الدماغ : ثالثا
6 0.720 0.837 

  مجموع فقرات االختبار ككل
40 0.599 0.749 

  

 أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية بعد التعـديل جميعهـا   السابقيتضح من الجدول   
تمتـع بدرجـة   يوهذا يدل على أن االختبار ) 0.749(وأن معامل الثبات الكلي ) 0.704(فوق  

  . من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقه على عينة الدراسةعالية جداً

أبـو لبـدة ،   (:) Kuder – Richardson 21 ) ( 21 ريتـشاردسون - معادلة  كودر-2
1982 : 270(   

ختبـار،  استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات، وذلك إليجاد معامل ثبـات اال    
،  لكل مجال من مجاالت االختبار وكذلك لالختبار ككل          الثباتحيث حصلت على قيمة معامل      
  -:أبسط صورة لهذه المعادلة هي 

 ) م–ن ( م -  ٢ن ع
 = ث ثر 

٢ع) ١–ن  ) 
  معامل الثبات التقديري  =  ث ثر 

  الوسط الحسابي= حيث م 

  عدد أسئلة االختبار=      ن 

   االنحراف المعياري لالختبار  أو التباين مربع  = ٢     ع
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    )9( الجدول 

   لكل مجال من مجاالت االختبار وكذلك لالختبار ككلالثبات التقديرييوضح معامالت 

   

 العمليات الرياضية
ــدد  عـ
 الفقرات

كودر معامل 
 ريتشاردسون

 0.914 16  في الجانب األيسر من الدماغ

 0.957 18  في الجانب األيمن من الدماغ

 0.836 6  .           في جانبي الدماغ 

 0.965 40  مجموع فقرات االختبار ككل

 وأن  )0.836 (جميعهـا فـوق      ريتشاردسون   -كودر أن معامالت     السابق يتضح من الجدول  
عاليـة مـن الثبـات       تمتع بدرجة يوهذا يدل على أن االختبار      ) 0.965(معامل الثبات الكلي    

  .لى عينة الدراسةتطمئن الباحث إلى تطبيقه ع

  : اإلحصائية المستخدمة في الدراسةالمعالجات

  :تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية

  التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية  -1

   ) 193: 2000ملحم ،  / (  لعينتين مستقلتين وغير متساويتين ) T- test( اختبار -2    

فيما إذا كان هناك فرق جوهري بين متوسـطين أم ال وفـق داللـة    يستخدم هذا االختبار ليحدد   "
 على أساس مقارنة الفروق بـين المتوسـطات الحقيقيـة مـع     ( T-test )معينة ، ويقوم اختبار 

  ".الفروق المتوقعة عن طريق الصدفة ، وهذا االختبار يمثل النسبة بين هذين الفرقين 
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  الفصل الخامس
   وتفسيرهانتائج الدراسة
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  نتائج الدراسة وتفسيرها
سيتناول هذا الفصل نتائج الدراسة وتفسيرها وذلك بعرض تساؤالت الدراسة وفرضياتها ،                  

 ثم الخروج بتوصـيات بنـاء       تساؤلحيث سيتم عرض نتائج كل تساؤل والتحقق من صحة كل           
  .على نتائج الدراسة ثم المقترحات 

العمليات الرياضية الفاعلة في جانبي الدماغ عند طلبـة الـصف           ما   : اسةالسؤال الرئيس للدر  
  ؟التاسع 

 خمسة أسئلة فرعية يجيب عنها الباحث في هـذا الفـصل مـن              ولقد تفرع عن هذا السؤال         
  .فصول الدراسة 

  : ألولا السؤال اإلجابة عن:أوالً 
ليات الرياضية الفاعلة في جـانبي      العمما  ":  ما يلي     من أسئلة الدراسة على    األولينص السؤال   

  "؟الدماغ عند طالب الصف التاسع 
 هذا السؤال  قام الباحث باستخدام التكـرارات والمتوسـطات والنـسب المئويـة،               عنولإلجابة  

  :وضح ذلكتوالجداول التالية 
  :الجانب األيسرالعمليات الرياضية الفاعلة في  -أ

  )  10(الجدول 
الجانب للعمليات الرياضية في نحرافات المعيارية والوزن النسبي التكرارات والمتوسطات واال

  )178 =ن (وكذلك ترتيبها  األيسر من الدماغ

 العمليات الرياضية مسلسل
إجابة 
 خاطئة

إجابة 
 صحيحة

 المتوسط
االنحراف 
  المعياري

الوزن 
 النسبي

الترتيب 
الترتيب 

في 
 االختبار

/  التسلسل والترتيب    1
 1 1 88.76 0.317 0.888 158 20  عملية  القسمة

/   التسلسل والترتيـب   2
 2 2 87.64 0.330 0.876 156 22  عملية الطرح

 التسلسل والترتيـب     3
 14 6 53.37 0.500 0.534 95 83  الطرح والجمع

 التسلسل والترتيـب     4
 13 5 56.74 0.497 0.567 101 77  عملية الجمع

 التسلسل والترتيـب     5
 20 10 45.51 0.499 0.455 81 97  الضرب ثم الجمع

عمليـة  /  الحسابات   6
 3 3 82.02 0.385 0.820 146 32  الضرب



 العمليات الرياضية مسلسل
إجابة 
 خاطئة

إجابة 
 صحيحة

 المتوسط
االنحراف 
  المعياري

الوزن 
 النسبي

الترتيب 
الترتيب 

في 
 االختبار

 21 11 42.13 0.495 0.421 75 103  المقارنة/  الحسابات  7

/  الحـــــسابات  8
 34 14 27.53 0.448 0.275 49 129  التحويالت

النــسبة  /  اللغــة  9
 39 16 24.16 0.429 0.242 43 135  والتناسب

10 
تحويــل /  اللغــة 

العبارة اللفظية إلـى    
 7 4 66.85 0.472 0.669 119 59  معادلة

إيجــاد /  الحــسابات  11
 37 15 25.28 0.436 0.253 45 133  قيمة الجذور

جمــع /  الحــسابات  12
 33 13 27.53 0.448 0.275 49 129  الجذور

قـسمة  /  الحـسابات   13
 15 7 50.56 0.501 0.506 90 88  الجذور

ــاربي   14 ــر تق /  تفكي
 31 12 28.65 0.453 0.287 51 127  عملية القسمة

ــاربي   15 ــر تق /  تفكي
 18 9 47.75 0.501 0.478 85 93  تحويالت األشكال

ــاربي   16 ــر تق /  تفكي
 16 8 49.44 0.501 0.494 88 90  تحويالت األشكال

  
لة في الجانب األيـسر عنـد   من خالل الجدول السابق المتعلق بالعمليات الرياضية الفاع             

والتـي  ) 1(الذكور يتضح لنا أن هناك أربع عمليات فاعلة في هذا الجانب والتي تشمل الفقرة               
والتـي  ) 2(، والفقـرة    % 88.76ة  بنـسب ) عملية القـسمة    / التسلسل والترتيب   ( تتضمن  
 تتضمن  والتي)  6(، والفقرة   % 87.64بنسبة   ) عملية الطرح / التسلسل والترتيب   (تتضمن  

تحويل / اللغة  (والتي تتضمن   ) 10(، والفقرة   % 82.02بنسبة   ) عملية الضرب / الحسابات(
، أما باقي العمليات فهي موجـودة فـي هـذا           % 66.85بنسبة  )  العبارة اللفظية إلى معادلة   

الجانب لكنها ليست فاعلة ، ومن خالل النتائج تبين أن أقل العمليات الرياضـية فاعليـةً فـي      
والتـي شـملت العمليـات    ) 14 ، 12  ،  11 ،8،  9 (ب األيسر للذكور هي الفقـرات  الجان

 .إيجاد قيمة الجـذور ، جمـع الجـذور     النسبة والتناسب ، التحويالت ،      : ( الرياضية التالية   
ويمكن تفسير هذه النتائج بشكل عام في ضوء طبيعة مادة الرياضيات التي يدرسها الطـالب               
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سي على وظائف النصف األيـسر مـن الـدماغ وطريقـة معالجـة              ،والتي تركز بشكل أسا   
المعلومات فيه ومنها التسلسل والترتيب ، وأيضاً تعتمد على العمليات الرياضية األساسية التي             

 وقد أكد سيمون وسوزمان     .  يستخدمها الطالب باستمرار على مدار سنوات دراسية متعددة         
  .األيسر من الدماغ على الجانب تكون  أن سيطرة اللغة (1988)

يعالج المعلومات بطريقة  أن النصف األيسر من الدماغ   (1990) كما أكدت دراسة القيسي 
 في دراسته  تفوق النصف  (Marnat,2000)، كما أكد مارنيت منطقية ، تسلسلية ، تحليلية 

  ) .لى معادلة تحويل العبارة اللفظية إ(  القدرة على تحويل أنماط التفكيراأليسر من الدماغ في

 التي أوضحت اهتمام الذكور بالجانب األيسر من الدماغ وهو ( Benbow,1988)دراسة بنبو
  .الجانب المتخصص للترتيب المناسب للمعلومات المنطقية والتعامل مع الرموز والتحليل 
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  :الجانب األيمنالعمليات الرياضية الفاعلة في   -ب
  ) 11(الجدول 

الجانب  للعمليات الرياضية فيرات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي التكرا
  )178=ن (وكذلك ترتيبها  األيمن من الدماغ

  

 العمليات الرياضية  مسلسل
إجابة 
 خاطئة

إجابة 
 صحيحة

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب 
الترتيب 

في 
 االختبار

17 
اد جمع األعد / بصري  
  النسبية

60 118 0.663 0.474 66.29 5 9 

18 
العالقات التي  / بصري  

  تربط بين األشكال
51 127 0.713 0.453 71.35 1 4 

19 
التقاطع على  / بصري  

  المجموعات
59 119 0.669 0.472 66.85 4 8 

20 
متممــة / بــصري 
  المجموعة

150 28 0.157 0.365 15.73 18 40 

21 
ــاد / بـــصري  اتحـ
  المجموعات

65 113 0.635 0.483 63.48 6 10 
  المقارنة/ بصري  22

130 48 0.270 0.445 26.97 15 35 

23 
ــاد / بـــصري  ايجـ

  المتشابهات والنسبة
56 122 0.685 0.466 68.54 3 6 

  التكافؤ/ بصري  24
90 88 0.494 0.501 49.44 8 17 

  المقارنة/ بصري  25
52 126 0.708 0.456 70.79 2 5 

26 
ــصري  ــويالت ت/ ب ح
  )الدوران(هندسية 

132 46 0.258 0.439 25.84 16 36 

27 

  /تفكير تباعدي 

   ايجاد قيمة حد جبري

74 104 0.584 0.494 58.43 7 

 
 
 
 

12 



 العمليات الرياضية  مسلسل
إجابة 
 خاطئة

إجابة 
 صحيحة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

الترتيب 
 في البعد

الترتيب 
في 

 االختبار

28 
اتحــاد / التركيــب 

  الفترات
104 74 0.416 0.494 41.57 9 22 

29 
جمع األعداد  / بصري  
  الصحيحة

122 56 0.315 0.466 31.46 13 28 

30 
الربط / تفكير ارتباطي   

  بين معادلتين
107 71 0.399 0.491 39.89 10 23 

31 
ــدي   ــاج تباعـ انتـ

  لمنظومات الرموز
116 62 0.348 0.478 34.83 12 27 

32 
ــدي  ا ــاج تباعـ نتـ

  لتضمينات الرموز
128 50 0.281 0.451 28.09 14 32 

33 
ايجاد العالقة  / المجاز  

  بين األشياء
135 43 0.242 0.429 24.16 17 38 

34 
ايجاد العالقة  / المجاز  

  بين األشياء
109 69 0.388 0.489 38.76 11 24 

  
 الفاعلة في الجانب األيمـن للـدماغ        من خالل الجدول السابق المتعلق بالعمليات الرياضية            

 فاعلة في هذا الجانب والتـي تـشمل الفقـرة     رياضية عمليات 6عند الذكور يتضح لنا أن هناك       
، والفقـرة   % 71.35ة  بنـسب ) العالقات التي تربط بين األشكال      / بصري  (والتي تتضمن   ) 18(
والتـي تتـضمن   )  23(، والفقـرة  % 70.79بنسبة ) المقارنـة / بصري (والتي تتضمن  ) 25(
/ بصري  (والتي تتضمن   ) 19(، والفقرة   % 68.54بنسبة  ) ايجاد المتشابهات والنسبة  / بصري  (

جمـع  / بـصري   (والتي تتـضمن    ) 17(، والفقرة   % 66.85بنسبة  ) التقاطع على المجموعات    
  )اتحاد المجموعـات / بصري (والتي تتضمن  ) 21(، والفقرة   % 66.29بنسبة  ) األعداد النسبية 

، أما باقي العمليات فهي موجودة في هذا الجانب لكنها ليـست فاعلـة ، ومـن          % 63.84بنسبة  
 20 (خالل النتائج تبين أن أقل العمليات الرياضية فاعليةً في الجانب األيمن للذكور هي الفقرات 

متممـة  : ( والتي شملت العمليـات الرياضـية التاليـة     ) 31 ، 29 ، 32 ، 22  ،  26 ،33، 
جموعة ، إيجاد العالقة بين األشياء ، التحويالت الهندسية ،المقارنة ، الرموز ،جمع األعـداد               الم
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ومن خالل الجدول يتضح لنا أن عملية جمع األعداد النسبية           ،  ) الصحيحة مستعينأ بخط األعداد     
ثـل   بينما جمع األعداد الصحيحة غير فاعلة ، ويعزى هذا السبب إلى سهولة الشكل المم              ،فاعلة  

لعملية جمع األعداد النسبية ، هذا باإلضافة إلى تعود التالميذ على مثل هذا النوع من األسـئلة ،                  
بينما الشكل الممثل لعملية جمع األعداد الصحيحة فإن الطالب لم يتعود على مثل هذه األسئلة مما                

ليـة جمـع   أدى إلى إعطاء نتيجة عكسية، وذلك ألن عملية جمع األعداد الصحيحة أسهل من عم    
   .النسبيةاألعداد 

 بأن المنطقة التي ينشط فيهـا التقريـب هـي فـي       (2005)      فقد أكدت دراسة إيمان الغزو      
  .الجانب األيمن من الدماغ ، وهي تكون نشطة أثناء التوجيهات البصرية 

 أن المعلومات المعروضة بصرياً تعالج في الجانـب    (2000)      كما أكدت دراسة أبو شعيشع      
  .األيمن من الدماغ 

أن دمـاغ   "(Ann Moir& David  Jessel,1985:76)   " آن موير وديفيد جيسيل"فقد دعمت 
الذكور ونصفه األيمن مصاغ ومكرس بصورة دقيقة للعمليات المكانية بشكل كامل ، إذن الجانب              

ستخدام الجانـب   األيمن من الدماغ يتحكم لديه في القدرات البصرية ، فالذكور عادةً يميلون إلى ا             
  .األيمن من دماغهم عندما يتعاملون مع مسألة تجريدية 

 ( Moyar and Jones : 2004)ولكي نقوم بتفعيل العمليات الرياضية الغير فاعلة فقد أكـد      
 للتالميذ تمكنهم من فهم لألفكار الرياضـية ، وأيـضاً    ) مثل العد باألصابع     ( أن توفير اليدويات  
تباع طرق خاصة بهم لحل المسائل  ، إن معاناة التالميذ في فهم بعض األفكار             تمنحهم الفرصة إل  

 )المعالجة في النصف األيمن للـدماغ        ( والعمليات الرياضية يمكن أن يخفف باستخدام تمثيليات      
، مما يزود التالميذ بأساس مفاهيمي صلب يمكـن أن   بديلة قبل استخدام الرموز المجردة لوحدها       

فإذا استخدم التلميذ أصابع اليد في إجـراء عمليـة          . فكيراً رياضياً ذا مستوى أعلى      يبنوا عليه ت  
جمع األعداد الصحيحة على خط األعداد لكان هناك تغيراً كبيراً في نسبة اإلجابة على هذه الفقرة                 
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  :جانبي الدماغالعمليات الرياضية الفاعلة في  -ج
  )  12(الجدول 

جانبي  للعمليات الرياضية فينحرافات المعيارية والوزن النسبي التكرارات والمتوسطات واال
  )178=ن (وكذلك ترتيبها  الدماغ

 العمليات الرياضية  مسلسل
إجابة 
 خاطئة

إجابة 
 صحيحة

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب 
الترتيب 

في 
 االختبار

35 
النسبة /  تحليل وتركيب   

 19 2 47.19 0.501 0.472 84 94  والتناسب

36 
الجمع /  تحليل وتركيب   

 29 5 30.34 0.461 0.303 54 124  والطرح

37 
الضرب / تحليل وتركيب   

 11 1 59.55 0.492 0.596 106 72  والقسمة

38 
الضرب /تحليل وتركيب   

 26 4 37.08 0.484 0.371 66 112  والجمع

39 
الضرب /تحليل وتركيب   

 25 3 37.64 0.486 0.376 67 111  والجمع

40 
الضرب /تحليل وتركيب   

 30 6 29.21 0.456 0.292 52 126  والجمع
  

يتضح من الجدول السابق أن العمليات الرياضية موجودة في جانبي الدماغ ولكنها ال تصل                    
إلى درجة الفعالية ، ويتبين من الجدول أن أكثر العمليات الرياضية نسبةً في هذا الجانـب هـي                  

إي أنها قريبـة    % 59.6بنسبة   ) الضرب والقسمة / تحليل وتركيب   (تي تضمنت   وال) 37(الفقرة  
 وتأتي هذه النتيجة مخالفـة لدراسـة        % .60جداً من النسبة التي وضعت لمستوى الفعالية وهي         

 والتي أشارت إلى وجود فروق دالة بين مجموعات الدراسة في حل المـشكالت              (1996)البيلي  
 .عند مقارنتهم بأصحاب النمط األيمـن       ) جانبي الدماغ معاً    ( امل  في اتجاه أصحاب النمط المتك    

 إلـى   ةباإلضـاف ويعزو الباحث نتيجة هذا السؤال إلى مدى صعوبة أسئلة هذا الجانـب ، هـذا                
  . استخدام أكثر من مهارة لحل هذه األسئلة 

لـدماغ   أن األطفال في سن الثانية عشرة يستخدمون كال نصفي ا       (1998)أكدت دراسة الشيخ    
وتختلف نتيجة هذه الدراسة مـع      . في التفكير والتعلم أكثر من استخدامهم لنصف معين بذاته          
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دراسة الشيخ من حيث الفئة العمرية التي أجريت عليها هذه الدراسة وهي فتـرة المراهقـة ،          
  .حيث في هذه المرحلة يختلف نمط تفكير الطالب ، ويكون الطالب أكثر نضجاً 

  

ج قام الباحث بحساب التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية والترتيب لكـل           جمال النتائ إلو
  : يوضح ذلك ) 17( االختبار والجدول مجاالت من مجال 

  )  13(الجدول 
   المجاالت من مجالالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل 

  ) 178=ن (
  

عدد  المجاالت
 الفقرات

مجموع 
باتاالستجا  

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 1 50.25 2.821 8.039 1431 16  الجانب األيسر
 2 45.69 3.104 8.225 1464 18  الجانب األيمن
 3 40.17 1.631 2.410 429 6 الجانبين معاً
  46.69 6.280 18.674 3324 40 الدرجة الكلية

  
قـد  "  يـسر للـدماغ  الجانب األ" والمتعلق ب ) األول(مجال ال أن يتضح من الجدول السابق        

 وهذا جاء موافقاً لجميـع الدراسـات التـي          ،%)50.25(احتل المرتبة األولى بوزن نسبي قدره     
تحدثت عن أن جانب الدماغ األيسر أكثر استخداماً من الجانب األيمن لدى الذكور ومنها دراسـة         

م الذكور بالجانب األيسر من الدماغ وهو الجانب هتماا وضحت والتي أ( Benbow,1988)بنبو 
 تلـى ذلـك     المتخصص للترتيب المناسب للمعلومات المنطقية والتعامل مع الرموز والتحليـل ،          

وقد احتل المرتبة الثانية بـوزن نـسبي        " الجانب األيمن من الدماغ   "  والمتعلق بـ    ثانيالمجال ال 
بالمرتبة الثالثة بوزن نـسبي     " الجانبين معا " بـ  وجاء المجال الثالث والمتعلق     %) 45.69(قدره  
 (Raina & Vats , 1983)وهذه النتيجة جاءت موافقة لما أكده رينا و فاتس .%)40.17( قدره 

من أن الذكور حققوا درجات شبه عالية في استخدامهم للجزء األيسر من الـدماغ مـن حيـث                  
ن الجزء األيسر من دماغ الذكر أكبر        أ (Sabbatini,2005)أظهرت دراسة   كما  .أسلوب التفكير   

 إلـى سـيطرة الـنمط    (1989)وأشارت دراسة سليمان .من الجزء األيمن من نفس دماغ الذكر     
   .األيسر لدى الذكور 
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   :نياإلجابة عن السؤال الثا : نياًثا
العمليات الرياضية الفاعلة فـي جـانبي   ما  ": ما يلي من أسئلة الدراسة علىنيالثاينص السؤال  

  "؟الدماغ عند طالبات الصف التاسع 
ولإلجابة على هذا السؤال  قام الباحث باستخدام التكـرارات والمتوسـطات والنـسب المئويـة،        

  :والجداول التالية يوضح ذلك
  :الجانب األيسرالعمليات الرياضية الفاعلة في  -أ

  )  14(الجدول 
الجانب  للعمليات الرياضية فيسبي التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن الن

  )168=ن (وكذلك ترتيبها  األيسر من الدماغ

 العمليات الرياضية مسلسل
إجابة 
 خاطئة

إجابة 
 صحيحة

 المتوسط
االنحراف 
  المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب 
الترتيب 

في 
 االختبار

ــب   1 ــسل والترتي /  التسل
 8 4 64.29 0.481 0.643 108 60  عملية  القسمة

ــب  2 ــسل والترتي /   التسل
 1 1 84.52 0.363 0.845 142 26  عملية الطرح

 التسلـــسل والترتيـــب   3
 13 6 50.00 0.501 0.500 84 84  الطرح والجمع

 التسلسل والترتيب  عملية     4
 9 5 62.50 0.486 0.625 105 63  الجمع

 التسلـــسل والترتيـــب   5
 26 11 33.33 0.473 0.333 56 112  الضرب ثم الجمع

عمليـــة /  الحــسابات   6
 4 3 73.21 0.444 0.732 123 45  الضرب

 24 10 34.52 0.477 0.345 58 110  المقارنة/  الحسابات  7
 35 13 23.21 0.423 0.232 39 129  التحويالت/  الحسابات  8
 38 15 18.45 0.389 0.185 31 137  النسبة والتناسب/  اللغة  9

تحويـل العبـارة    /  اللغة   10
 3 2 77.38 0.420 0.774 130 38  لفظية إلى معادلةال

إيجاد قيمـة   /  الحسابات   11
 36 14 22.62 0.420 0.226 38 130  الجذور

 17 8 47.62 0.501 0.476 80 88  جمع الجذور/  الحسابات  12
 14 7 50.00 0.501 0.500 84 84  قسمة الجذور/  الحسابات  13

عمليـة  /  تفكير تقـاربي     14
 40 16 16.07 0.368 0.161 27 141  القسمة

تحويالت /  تفكير تقاربي    15
 22 9 39.29 0.490 0.393 66 102  األشكال

 30 12 30.36 0.461 0.304 51 117  تحويالت /  تفكير تقاربي  16
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من خالل الجدول السابق المتعلق بالعمليات الرياضية الفاعلة في الجانب األيسر عند اإلناث                  
والتي تتـضمن  ) 2(والتي تشمل الفقرة ، لنا أن هناك خمس عمليات فاعلة في هذا الجانب    يتضح  

/ اللغـة   (والتي تتضمن   ) 10(، والفقرة   % 84.52ة  بنسب) عملية الطرح   / التسلسل والترتيب   ( 
/ الحـسابات (والتي تتضمن   )  6(، والفقرة   % 77.38بنسبة  ) تحويل العبارة اللفظية إلى معادلة    

عمليـة  / التسلسل والترتيـب    (والتي تتضمن   ) 1(، والفقرة   % 73.21بنسبة   ) ضربعملية ال 
أمـا  ) التسلسل والترتيب  عملية الجمـع     (والتي تتضمن   ) 4(،والفقرة  % 64.29بنسبة  ) القسمة

باقي العمليات فهي موجودة في هذا الجانب لكنها ليست فاعلة ، ومن خالل النتائج تبين أن أقـل                  
 5، 12 ،8  ،  11 ،9،  14 (ة فاعليةً في الجانب األيسر لإلناث هي الفقـرات  العمليات الرياضي

عملية القسمة ، النسبة والتناسب ، إيجـاد        (  : والتي شملت العمليات الرياضية التالية       ) 10،  
  ةـقيمة الجذور ، جمع الجذور ،التسلسل والترتيب  الضرب ثم الجمع ،  تحويل العبارة اللفظي

  .  )إلى معادلة
  . أن سيطرة اللغة تكون على الجانب األيسر من الدماغ (1988) أكد سيمون وسوزمان 

  أن النصف األيسر من الدماغ  يعالج المعلومـات بطريقـة             (1990) كما أكدت دراسة القيسي     
 في دراسته  تفـوق النـصف    (Marnat,2000)منطقية ، تسلسلية ، تحليلية ، كما أكد مارنيت 

  ) .تحويل العبارة اللفظية إلى معادلة ( غ في القدرة على تحويل أنماط التفكير األيسر من الدما
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  :الجانب األيمنالعمليات الرياضية الفاعلة في  -ب
  )  15(الجدول 

الجانب  للعمليات الرياضية فيالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي 
  )168=ن ( ترتيبها وكذلك األيمن من الدماغ

 العمليات الرياضية  مسلسل
إجابة 
 خاطئة

جابة إ
 صحيحة

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب 
الترتيب 

في 
 االختبار

  جمع األعداد النسبية/ بصري  17
91 77 0.458 0.500 45.83 9 18 

18 
العالقات التي تربط بين    / بصري  
  األشكال

38 130 0.774 0.420 77.38 1 2 

  تقاطع المجموعات/ بصري  19
50 118 0.702 0.459 70.24 4 7 

  متممة المجموعة/ بصري  20
125 43 0.256 0.438 25.60 16 33 

  اتحاد المجموعات/ بصري  21
68 100 0.595 0.492 59.52 5 10 

  المقارنة/ بصري  22
139 29 0.173 0.379 17.26 18 39 

23 
ــصري  ــشابها/ ب ــاد المت ت ايج
  والنسبة

48 120 0.714 0.453 71.43 3 6 

  التكافؤ/ بصري  24
85 83 0.494 0.501 49.40 8 15 

  المقارنة/ بصري  25
47 121 0.720 0.450 72.02 2 5 

26 
ــصري  ــية / ب ــويالت هندس تح

  )الدوران(
114 54 0.321 0.468 32.14 14 28 

27 
ايجاد قيمة حـد    / تفكير تباعدي   

  جبري
77 91 0.542 0.500 54.17 6 11 

  اتحاد الفترات/ التركيب  28
98 70 0.417 0.494 41.67 12 21 

  جمع األعداد الصحيحة/ بصري  29
131 37 0.220 0.416 22.02 17 37 

30 
الـربط بـين    / تفكير ارتبـاطي    

  معادلتين
82 86 0.512 0.501 51.19 7 12 

  انتاج تباعدي لمنظومات الرموز 31
97 71 0.423 0.495 42.26 11 20 

  انتاج تباعدي لتضمينات الرموز 32
95 73 0.435 0.497 43.45 10 19 

  العالقة بين األشياء/ المجاز  33
113 55 0.327 0.471 32.74 13 27 

  العالقة بين األشياء/ المجاز  34
114 54 0.321 0.468 32.14 15 29 



الفاعلة في الجانب األيمـن للـدماغ       من خالل الجدول السابق المتعلق بالعمليات الرياضية              
) 18(عند اإلناث يتضح لنا أن هناك أربع عمليات فاعلة في هذا الجانب والتـي تـشمل الفقـرة              

) 25(، والفقـرة    % 77.38ة  بنـسب ) العالقات التي تربط بين األشكال      / بصري  (والتي تتضمن   
/ بـصري   (التي تتضمن   و)  23(، والفقرة   % 72.02بنسبة  ) المقارنة/ بصري  (والتي تتضمن   

التقـاطع  / بصري  (والتي تتضمن   ) 19(، والفقرة   % 71.43بنسبة  ) ايجاد المتشابهات والنسبة  
،  أما باقي العمليات فهي موجودة في هذا الجانـب لكنهـا             % 70.24بنسبة  ) على المجموعات   

انـب األيمـن    ليست فاعلة ، ومن خالل النتائج تبين أن أقل العمليات الرياضية فاعليةً فـي الج              
ات الرياضـية  ـوالتي شملت العملي  ) 33 ، 26 ، 34  ،  20 ،29،  22 (لإلناث هي الفقرات 

المقارنة ، جمع األعداد الصحيحة مستعينأ بخط األعـداد ، متممـة المجموعـة ،         : ( ة  ــالتالي
  إيجاد العالقة بين

 التي  (2000)راسة أبو شعيشع وتأتي هذه النتيجة موافقة لد) . األشياء ، والتحويالت الهندسية 
أكدت أن المعلومات المعروضة بصرياً تعالج في الجانب األيمن من الدماغ ، كما أكدت إيمـان                

 في دراستها أن المنطقة التي ينشط فيها التقريب هي في النـصف األيمـن مـن      (2005)الغزو  
  . الدماغ وهي تكون نشطة أيضاً أثناء التوجيهات البصرية 

 أن ذكاء اإلناث يتعلق بمهـاراتهن   (Uner tan,1990,121-133) " أونرتان  " ضحأولقد     
  .مهارة عالية في القدرة البصرية وأن لديهن اليدوية بصورة ايجابية، 
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  :جانبي الدماغالعمليات الرياضية الفاعلة في  -ج
  )  16(الجدول 

 للعمليات الرياضية في جانبي النسبي التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن
  )168=ن (وكذلك ترتيبها  الدماغ

  

 العمليات الرياضية  مسلسل
إجابة 
 خاطئة

إجابة 
 صحيحة

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب 
الترتيب 

في 
 االختبار

الن    سبة /  تحلی    ل وتركی    ب  35
 25 3 33.93 0.475 0.339 57 111  والتناسب

الجم    ع / ی    ل وتركی    ب   تحل 36
 32 4 27.38 0.447 0.274 46 122  والطرح

ال    ضرب / تحلی    ل وتركی    ب  37
 16 1 48.21 0.501 0.482 81 87  والقسمة

ال    ضرب  /تحلی    ل وتركی    ب   38
 31 5 29.17 0.456 0.292 49 119  والجمع

ال    ضرب  /تحلی    ل وتركی    ب   39
 23 2 35.71 0.481 0.357 60 108  والجمع

ال    ضرب  /تحلی    ل وتركی    ب   40
 34 6 25.00 0.434 0.250 42 126  والجمع

 
يتضح من الجدول السابق أن العمليات الرياضية موجودة في جانبي الدماغ  عنـد اإلنـاث                     

ولكنها ال تصل إلى درجة الفعالية ، ويتبين من الجدول أن أكثر العمليات الرياضية نسبةً في هذا                 
، % 48.21بنسبة   ) الضرب والقسمة / ليل وتركيب   تح(والتي تضمنت   ) 37(الجانب هي الفقرة    

  .لكنها ال تصل إلى درجة الفعالية 

الـنمط  (  على اعتماد  اإلناث على جانبي الـدماغ فـي التفكيـر     (1993)أكدت دراسة البيلي 
  . إلى تفوق اإلناث في النمط المتكامل (1989) دراسة سليمان توأيضاً أشار، ) المتكامل

اسات اعتماد بعض األفراد على استخدام الدماغ بطريقة كلية فـي التفكيـر             وقد بينت بعض الدر   
 ,Springer & Deutsch )" والتعلم أكثر من اعتمادهم على نصف بعينة بـصورة واضـحة   

1998 , 47 )   
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جمال النتائج قام الباحث بحساب التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية والترتيب لكـل            وإل 
  : يوضح ذلك ) 21( االختبار والجدول مجاالت من مجال 

  )  17(الجدول 
   المجاالت من مجالالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل 

  )168=ن (

عدد  المجاالت
 الفقرات

مجموع 
 االستجابات

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 2 45.46 3.099 7.274 1222 16  الجانب األيسر
 1 46.69 3.121 8.405 1412 18  الجانب األيمن
 3 33.23 1.530 1.994 335 6 الجانبين معا
  44.18 6.162 17.673 2969 40 الدرجة الكلية

  
قـد  "  الجانب األيمن للـدماغ    " ـوالمتعلق ب ) الثاني(يتضح من الجدول السابق أن المجال            

" أونرتـان " وهـذا يـأتي موافقـاً لدراسـة       ،%) 46.69(ه  احتل المرتبة األولى بوزن نسبي قدر     
(Unertan,1990)   أوضحت بأن الذاكرة البصرية لإلناث تعتبر أفضل من الذكور، وأيـضاً  التي

 والتي أوضحت بأن الطالبـات حققـن   (Raina & Vats , 1983 )دعمت دراسة رينا و فاتس 
 يلي ذلك المجـال األول والمتعلـق    .درجات شبه عالية في استخدامهن للجزء األيمن من الدماغ   

وجـاء  %) 45.46(وقد احتل المرتبة الثانية بوزن نسبي قـدره         " الجانب األيسر من الدماغ   " بـ  
  .%)33.23( بالمرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره " الجانبين معا" المجال الثالث والمتعلق بـ 

سـة مـدى االخـتالف بـين      التي اهتمت بدرا (Benbow,1988,172) " بنبو " وفي دراسة 
  اإلنـاث  الجنسين المراهقين الذين يستعدون لدخول الجامعة في القدرات ، فقد كان أسلوب تفكير            

يتناول الحدس والتصور واالدراك والتخيل واالهتمام بالموسيقى وهذا ما يهتم به الجانب األيمـن              
  .من الدماغ 
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ث بحساب التكرارات والمتوسـطات والنـسب        قام الباح   السؤال األول والثاني   جمال نتائج وإل

  : يوضح ذلك ) 18( االختبار والجدول مجاالت من مجال المئوية والترتيب لكل 

  ) 18(الجدول 
للعمليات الرياضية الفاعلة في التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي 

  )346=ن (الجوانب المختلفة

عدد  المجاالت
 الفقرات

ع مجمو
 االستجابات

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 1 47.923 2.980 7.668 2653 16  الجانب األيسر
 2 46.179 3.109 8.312 2876 18  الجانب األيمن
 3 36.802 1.594 2.208 764 6 الجانبين معا
  45.470 6.234 18.188 6293 40 الدرجة الكلية

قـد  "   للـدماغ  سرالجانب األي  " ـوالمتعلق ب ) ولاأل(سابق أن المجال    يتضح من الجدول ال        
نوفـل  بكر  محمد  وهذا يأتي موافقاً لدراسة  ،)47.923%(احتل المرتبة األولى بوزن نسبي قدره       

من الطلبة يستخدمون الجانب األيسر من الـدماغ ، وأن           % 68.18 والتي أظهرت أن     (2002)
، كما  يستخدمون الجانبين معاً     % 13.63 بينما    من الدماغ  نيستخدمون الجانب األيم   % 18.18

 سيطرة دالة النمط األيسر علـى كـٍل مـن           (1999) علي مهدي وعامر حسن       دراسة أوضحت
النـصف األيـسر     إلى تفوق(1998) كما أكدت دراسة محمد الشيخ  .النمطين األيمن والمتكامل    

 إلى وجود   (1996)كما أشارت دراسة البيلي     ،  من الدماغ على النصف األيمن لدى أفراد العينة         
فروق ذات داللة احصائية بين مجموعات الدراسة في اتجاه أصحاب النمط األيـسر ، أظهـرت                

األيمن (  التفضيل العقلي للنمط األيسر على النمطين اآلخرين         (1994)دراسة معصومة إبراهيم    
وقـد احتـل    "  من الـدماغ   منجانب األي ال"  والمتعلق بـ    الثاني تلى ذلك المجال     ) . والمتكامل  

الجـانبين  "  وجاء المجال الثالث والمتعلق بــ         ، %)46.179(المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره      
  .%)36.802(بالمرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره " معاً

هذه النتيجة جاءت موافقة لدراسات عديدة حول استخدام جانبي الـدماغ ،                 ويرى الباحث أن         
 هذه الدراسات استخدام الجانب األيسر من الدماغ أكثر من اسـتخدام الجانـب           معظمكدت  حيث أ 

األيمن ، ويرجع ذلك إلى تركيز المناهج الدراسية وأيضاً أسلوب تدريس المعلمين على الجانـب               
األيسر أكثر من اهتمامهم بالجانب األيمن ، هذا باإلضافة إلى استخدم الجزء األيمن من الجـسم                

   .أداء المهمات  استخدام الجزء األيسر من الجسم في أكثر من
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   :لثاإلجابة عن السؤال الثا : لثاًثا
الجانـب  العمليات الرياضية الفاعلة في     ما   ": ما يلي   من أسئلة الدراسة على    لثالثاينص السؤال   

  "؟ الصف التاسع لبةلدماغ عند طاأليمن ل
لتكـرارات والمتوسـطات والنـسب المئويـة،         هذا السؤال  قام الباحث باستخدام ا       عنولإلجابة  

  :وضح ذلكتوالجداول التالية 
  :منالجانب األيالعمليات الرياضية الفاعلة في   - أ

  )  19(الجدول 
الجانب  للعمليات الرياضية فيالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي 

   )346= ن  ( وكذلك ترتيبها األيمن من الدماغ

 
  مسلسل

 العمليات الرياضية
إجابة 
 خاطئة

إجابة 
 صحيحة

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

الترتيب 
 في البعد

الترتيب 
في 

 االختبار

17 
جمـع األعـداد   / بصري  
  النسبية

151 195 0.564 0.497 56.358 7 12 

18 
العالقات التـي   / بصري  

  تربط بين األشكال
89 257 0.743 0.438 74.277 1 4 

19 
التقاطع علـى   / بصري  

  المجموعات
109 237 0.685 0.465 68.497 4 8 

20 
ــصري  ــة / بـ متممـ
  المجموعة

275 71 0.205 0.404 20.520 18 40 

21 
اتحـــاد / بـــصري 
  المجموعات

133 213 0.616 0.487 61.561 5 9 
  المقارنة/ بصري  22

269 77 0.223 0.417 22.254 17 38 

23 
ايجـــاد / بـــصري 
   والنسبةالمتشابهات

104 242 0.699 0.459 69.942 3 7 
  التكافؤ/ بصري  24

175 171 0.494 0.501 49.422 8 16 

  المقارنة/ بصري  25
99 247 0.714 0.453 71.387 2 6 

26 
تحــويالت / بــصري 

  )الدوران(هندسية 
246 100 0.289 0.454 28.902 14 30 

27 
ايجـاد  / تفكير تباعـدي    
  قيمة حد جبري

151 195 0.564 0.497 56.358 6 11 



  اتحاد الفترات/ التركيب  28
202 144 0.416 0.494 41.618 10 19 

29 
جمـع األعـداد   / بصري  

  الصحيحة
253 93 0.269 0.444 26.879 16 34 

30 
الـربط  / تفكير ارتباطي   

  بين معادلتين
189 157 0.454 0.499 45.376 9 17 

31 
انتاج تباعدي لمنظومات   

  الرموز
213 133 0.384 0.487 38.439 11 24 

32 
انتاج تباعدي لتضمينات   

  الرموز
223 123 0.355 0.479 35.549 12 27 

33 
ايجاد العالقـة   / المجاز  

  بين األشياء
248 98 0.283 0.451 28.324 15 32 

34 
ايجاد العالقـة   / المجاز  

  بين األشياء
223 123 0.355 0.479 35.549 13 28 

  
دول السابق يتضح أن أكثر العمليات الرياضية الفاعلة في الجانب األيمن مـن         من خالل الج       

 "العالقات التي تربط بين األشـكال   / التفكير البصري   " والتي تضمنت    (18)الدماغ كانت الفقرة    
بنـسبة   " المقارنـة / التفكير البصري   "والتي تضمنت      ) (25، ثم تالها الفقرة     % 74.3بنسبة  
ايجاد المتشابهات والنـسبة  / التفكير البصري " والتي تضمنت  (23)ا الفقرة ، ثم تاله  % 71.4

التقـاطع  / التفكير البـصري     " والتي تضمنت    (19)، ثم تالها بعد ذلك الفقرة        %69.9بنسبة  " 
التفكيـر  "  والتي تـضمنت     (21)تقريباً ، ثم جاءت بعد ذلك       % 68.5بنسبة  " على المجموعات   

أما باقي الفقرات فكانت أقل فعالية من الفقرات        % . 61.6بنسبة   " عاتاتحاد المجمو / البصري  
 20(السابقة و بنسب متفاوتـة  ، أمـا أقـل العمليـات الرياضـية فعاليـةً فكانـت الفقـرات                

وهذا ناجم من أن الطالب لم يستطيع بناء مفهـوم المتممـة فـي          ).22،29،33،26،34،32،31،
، ونجـد   ) 22(  مقارنة بشكل هندسي آخر في الفقـرة   ، وتقدير نسبة شكل هندسي    (20)الفقرة  

%) 26.9(وحصلت على نسبة     ،   عملية جمع األعداد الصحيحة على خط األعداد غير فاعلة         أن
 بدراسة لتفعيل الجانب األيمن من الدماغ       (2005)ولعالج مثل هذه األخطاء قامت إيمان العزو      . 

الرياضية ، وقد أكدت الدراسـة تفـوق تالميـذ     وذلك باستخدام يدويات مختلفة مالئمة للعمليات       
  . المجموعة التجريبية التي استخدمت اليدويات على المجموعة التي تلقت تدريساً تقليدياً 

 أنه يمكن تفعيل الجانب األيمـن مـن الـدماغ مـن خـالل        (1999)أظهرت دراسة باميال     كما
  ) .  العد باألصابع – المعالجة اليدوية –التعلم التعاوني (استراتيجيات مختلفة 
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   :رابعاإلجابة عن السؤال ال : ابعاًر
الجانـب  العمليات الرياضية الفاعلة في     ما   ": ما يلي   من أسئلة الدراسة على    رابعالينص السؤال   

  "؟ الصف التاسع لبةلدماغ عند طاأليسر ل
لمئويـة،  ولإلجابة على هذا السؤال  قام الباحث باستخدام التكـرارات والمتوسـطات والنـسب ا      

  :وضح ذلكتوالجداول التالية 
  :سرالجانب األيالعمليات الرياضية الفاعلة في * 

  )  20(الجدول 
الجانب  للعمليات الرياضية فيالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي 

  )346=ن (وكذلك ترتيبها  األيسر من الدماغ
  

 العمليات الرياضية مسلسل
إجابة 
 خاطئة

جابة إ
 صحيحة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
الترتيب 

في 
 االختبار

عملية  /  التسلسل والترتيب    1
 3 3 76.879 0.422 0.769 266 80  القسمة

عملية /  التسلسل والترتيب    2
 1 1 86.127 0.346 0.861 298 48  الطرح

الطرح /  التسلسل والترتيب    3
 14 6 51.734 0.500 0.517 179 167  والجمع

 10 5 59.538 0.492 0.595 206 140  الجمع/  التسلسل والترتيب  4

/  التسلـــسل والترتيـــب  5
 22 10 39.595 0.490 0.396 137 209  الضرب ثم الجمع

 2 2 77.746 0.417 0.777 269 77  عملية الضرب/  الحسابات  6
 23 11 38.439 0.487 0.384 133 213  المقارنة/  الحسابات  7
 35 13 25.434 0.436 0.254 88 258  التحويالت/  الحسابات  8
 39 16 21.387 0.411 0.214 74 272  النسبة والتناسب/  اللغة  9

ــارة /  اللغــة  10 تحويــل العب
 5 4 71.965 0.450 0.720 249 97  اللفظية إلى معادلة

إيجـاد قيمـة    /  الحسابات   11
 36 14 23.988 0.428 0.240 83 263  الجذور

 25 12 37.283 0.484 0.373 129 217  جمع الجذور/  الحسابات  12
 15 7 50.289 0.501 0.503 174 172  قسمة الجذور/  الحسابات  13

عمليــة /  تفكيــر تقــاربي  14
 37 15 22.543 0.418 0.225 78 268  القسمة

تحـويالت  /  تفكير تقاربي    15
 18 8 43.642 0.497 0.436 151 195  األشكال

تحـويالت  /  تفكير تقاربي    16
 21 9 40.173 0.491 0.402 139 207  األشكال



من خالل الجدول السابق يتضح أن أكثر العمليات الرياضية الفاعلة في الجانب األيسر مـن                    
 "التسلسل والترتيب  عملية الطـرح بـدون اسـتالف     "الدماغ كانت الفقرة الثانية والتي تضمنت       

بنـسبة  " الحسابات عمليـة الـضرب    "، ثم تالها الفقرة السادسة والتي تضمنت          % 86.1ة  بنسب
/ التسلسل والترتيـب   " ، ثم تالها بنسبة قريبة منها وهي الفقرة األولى والتي تضمنت              % 77.7

تحويـل  / اللغـة   " ، ثم تالها بعد ذلك الفقرة العاشرة والتي تـضمنت            %76.9بنسبة  " القسمة  
تقريباً ، ثم جاءت بعد ذلك الفقرة الرابعة والتي تضمنت          % 72بنسبة  " فظية إلى معادلة  العبارة الل 

أما باقي الفقرات فكانت أقل فعاليـة مـن         % . 59.5بنسبة  " عملية الجمع   / التسلسل والترتيب   " 
 -14 – 9(الفقرات السابقة و بنسب متفاوتة  ، أما أقل العمليات الرياضية فعاليةً فكانت الفقرات               

وهذا ناجم من أن الطالب عنده ضعف في اللغة حيث أنه يواجه صعوبة              ).5 -7 -12 -8 -11
 النتيجـة جـاءت متفقـة مـع      هوهذ .في قراءة المسائل اللفظية مما يؤثر ذلك سلباً على اإلجابة    

 مـن  (26%) أن ثبتـت أالتـي   ( Ballwe & Cuninham , 1982 )دراسة بالوي وكينجهام 
 (29%)وبة في حل المسألة الرياضية نتيجة ضعف في قدراتهم الحسابية و            الطلبة يواجهون صع  

 (19%)من الطلبة يواجهون صعوبة في حل المسألة الرياضية نتيجة ضعفهم في فهم المـسألة و   
  . يواجهون صعوبة في حل المسألة الرياضية نتيجة ضعف في قدراتهم على تفسير المسألة 
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  :خامس لإلجابة عن السؤال ال: خامساً 
 فـي   ) α  ≥ 0.05( عند مـستوى  ةإحصائيذات داللة  توجد فروق  هل" على السؤالنص ي

  " ؟اً لمتغير الجنسطبق  العمليات الرياضية
    لعينتين مستقلتين" T – test "اختبار  قام الباحث باستخدام لإلجابة عن هذا السؤال

  ) 21(جدول 
  )إناث،ذكور( الجنسر  لمتغيب األيسرللدماغ طبقاًداللة الفروق في العمليات الرياضية في الجان

  

 المتوسط العدد الجنس العمليات الرياضية
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
مستوى 
 الداللة

عملية / التسلسل والترتيب  0.317 0.888 178 ذكر
 0.481 0.643 168 أنثى القسمة

5.624 
 

دالة عند 
0.01  

عملية / التسلسل والترتيب  0.330 0.876 178 ذكر
 0.363 0.845 168 أنثى حالطر

0.837 
غير دالة 
 إحصائيا

عمليتي / التسلسل والترتيب  0.500 0.534 178 ذكر
 0.501 0.500 168 أنثى الطرح والجمع

0.626 
غير دالة 
 إحصائيا

عملية / التسلسل والترتيب  0.497 0.567 178 ذكر
 0.486 0.625 168 أنثى الجمع

1.089 
 

غير دالة 
 إحصائيا

عملية / التسلسل والترتيب  0.499 0.455 178 ذكر
 0.473 0.333 168 أنثى الضرب ثم الجمع

دالة عند  2.325
0.05 

 الضرب/ الحسابات  0.385 0.820 178 ذكر
 0.444 0.732 168 أنثى

دالة عند  1.974
0.05 

 المقارنة/ الحسابات  0.495 0.421 178 ذكر
 0.477 0.345 168 أنثى

غير دالة  1.455
 إحصائيا

 التحويالت/ الحسابات 0.448 0.275 178 ذكر
 0.423 0.232 168 أنثى

غير دالة  0.919
 إحصائيا

 النسبة والتناسب/ اللغة  0.429 0.242 178 ذكر
 0.389 0.185 168 أنثى

غير دالة  1.293
 إحصائيا

ة تحويل العبارة اللفظي/ اللغة  0.472 0.669 178 ذكر
 0.420 0.774 168 أنثى إلى معادلة

2.188 
 

دالة عند 
0.05 

 ايجاد قيمة الجذور/ الحسابات  0.436 0.253 178 ذكر
 0.420 0.226 168 أنثى

0.578 
 

غير دالة 
 إحصائيا



 المتوسط العدد الجنس العمليات الرياضية
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
مستوى 
 الداللة

جمع الجذور / الحسابات  0.448 0.275 178 ذكر
 0.501 0.476 168 ثىأن المتشابهة

3.937 
 

دالة عند 
0.01 

 قسمة الجذور/ الحسابات  0.501 0.506 178 ذكر
 0.501 0.500 168 أنثى

0.104 
 

غير دالة 
 إحصائيا

 القسمة/ تفكير تقاربي  0.453 0.287 178 ذكر
 0.368 0.161 168 أنثى

2.823 
 

دالة عند 
0.01 

 تحويالت األشكال/تفكير تقاربي 0.501 0.478 178 ذكر
 0.490 0.393 168 أنثى

1.588 
 

غير دالة 
 إحصائيا

تحويالت / تفكير تقاربي 0.501 0.494 178 ذكر
 0.461 0.304 168 أنثى األشكال

3.678 
 

دالة عند 
0.01 

 الجانب األيسر من الدماغ 2.821 8.039 178  ذكر
 2.405 3.099 7.274 168  أنثى

دالة عند 
0.05 

  1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 344(درجة حرية الجدولية عند " ت"قيمة 
  2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 344(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  
( الجدولية في الفقرات    " ت"المحسوبة أقل من قيمة     " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة             

حصائية فيهـا   إفروق ذات داللة    وهذا يدل على عدم وجود       )15 ، 13 ، 11 ، 9 ، 8 ، 7 ، 4 ، 3 ، 2
   .تعزى لمتغير الجنس

 11 ، 10 ، 6 ، 5 ، 1( الجدولية فـي الفقـرات      " ت"حسوبة أكبر من قيمة     مال" ت"وأن قيمة قيمة    
والدرجة الكلية للجانب األيسر من الدماغ وهذا يدل على وجـود فـروق ذات داللـة     )16 ، 14،

وق لصالح الذكور في جميـع تلـك الفقـرات    فيها تعزى لمتغير الجنس ولقد كانت الفر     إحصائية  
  . فلقد كانت لصالح اإلناث ) 12(والدرجة الكلية للجانب األيسر من الدماغ عدا الفقرة 

 إلى تفوق الطالب عن الطالبات في معظم العمليـات الرياضـية            سؤالشير معظم نتائج هذا ال    ت  
القـسمة ،   : ( ياضـية التاليـة     والتي شملت مهارة التسلسل والترتيب والمتضمنة للعمليـات الر        

، وأيضاً مهارة الحسابات والتي تضمنت عملية الـضرب ، وأيـضاً مهـارة          ) الضرب ، الجمع    
، )القسمة ، تحويل األشـكال      : ( التفكير التقاربي والذي اشتملت على العمليات الرياضية التالية         

  .اغومن ثم جاء تفوق الذكور عن اإلناث في مهارات النصف األيسر للدم
 التي دلت على أن الذكور أفـضل  ( Singh,1990)وجاءت نتائج هذه الدراسة موافقة لدراسة  

    . أداء الرياضياتفيمن اإلناث 
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 مـن أن  الطريقـة   (Kinsburne, 1982) مع ما أشار إليه كينسبورن نتائج هذه الدراسةتفق تو
مر بها وعاشها على مـدى سـنوات        التي يتعلم بها الفرد ويتعود عليها في خبراته الحياتية التي           

 Kolb)  أوضحت دراسـة   . مهارات نصف الدماغ المسؤول عن هذه األساليبيمكن أن تنمي 

& Whishaw, 1990, 371)  اإلناث تفوقن على الذكور في اللغة و هذه النتيجة تأتي متفقة أن 
، كمـا أشـارت     تماماً مع ما هو معروف من ميل اإلناث لالعتماد على وظائف النصف األيسر            

 ، فاإلناث يتفوقن في القدرة اللفظيـة  (Coran, 1993) ودراسة كوران (Annett, 1985)آنيت 
وتـأتي نتيجـة هـذه      .عن الذكور، وخاصة اللغة االستقبالية أو التعبيرية، وكذلك الطالقة اللفظية         

سـتخدام   من تشابه الذكور واإلنـاث فـي ا  (1998)الدراسة مخالفة لما توصل إليه محمد الشيخ   
النصف األيسر من الدماغ في مرحلة ما قبل المراهقة ، ويعزي الباحث هـذا االخـتالف إلـى                  
المرحلة العمرية التي تم تطبيق الدراسة عليها وهي مرحلة المراهقة ، حيـث يحـدث تغيـرات                 

  . فسيولوجية للفرد في هذه المرحلة ، تؤدي بالضرورة إلى اختالف نمط التفكير 
علـى    " (Lewis, R. & Christiaien,1989,238-243) " يس وكريـستيان لو" دراسة      

عدد من المرضى مستخدمي األجزاء اليسرى من الدماغ والتي وضـحت القـدرة اللغويـة قـد            
توزعت بشكٍل أكبر في الدماغ األيسر لدى الذكور أكثر من اإلناث وعليه فإن اإلنـاث اللـواتي                 

لدماغ األيسر عانين من مـشاكل أو صـعوبات لغويـة        كان لديهن تضرر في منطقة معينة من ا       
  ". بسبب تمركز القدرة اللغوية في هذا الجانب من الدماغ 
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  ) 22(جدول 
  

  )إناث،ذكور( الجنسر  لمتغيداللة الفروق في العمليات الرياضية في الجانب األيمن للدماغ طبقاً
  

 المتوسط العدد الجنس العمليات الرياضية
اف االنحر

"ت"قيمة  المعياري  مستوى الداللة 
جمع األعداد / بصري  0.474 0.663 178 ذكر

 0.500 0.458 168 أنثى النسبية
3.908 

 

دالة عند 
0.01 
 

العالقات التي / بصري  0.453 0.713 178 ذكر
 0.420 0.774 168 أنثى تربط بين األشكال

1.282 
 

غير دالة 
 إحصائيا

 التقاطع بين/بصري  0.472 0.669 178 ذكر
 0.459 0.702 168 أنثى المجموعات

0.676 
غير دالة 
 إحصائيا

 0.438 0.256 168 أنثى المتممة/بصري  0.365 0.157 178 ذكر
2.281 

 
دالة عند 
٠,٠٥ 

 0.492 0.595 168 أنثى االتحاد/بصري  0.483 0.635 178 ذكر
0.755 

 
غير دالة 
 إحصائيا

 0.379 0.173 168 أنثى رنةالمقا/بصري  0.445 0.270 178 ذكر
2.178 

 
دالة عند 
٠,٠٥ 

ايجاد المتشابهات /بصري  0.466 0.685 178 ذكر
 0.453 0.714 168 أنثى والنسبة

0.584 
غير دالة 
 إحصائيا

 0.501 0.494 178 ذكر
 التكافؤ/ بصري

 0.501 0.494 168 أنثى

0.006 
 

غير دالة 
 إحصائيا

 المقارنة/صري ب 0.456 0.708 178 ذكر
 0.450 0.720 168 أنثى

0.254 
 

غير دالة 
 إحصائيا

تحويالت / بصري  0.439 0.258 178 ذكر
 0.468 0.321 168 أنثى هندسية الدوران

1.291 
غير دالة 
 إحصائيا

ايجاد / تفكير تباعدي  0.494 0.584 178 ذكر
 0.500 0.542  168 أنثى قيمة حد جبري

0.797 
 

غير دالة 
 ائياإحص

 اتحاد الفترات/ التركيب  0.494 0.416 178 ذكر
 0.494 0.417  168 أنثى

0.018 
 

غير دالة 
 إحصائيا

جمع األعداد / بصري  0.466 0.315 178 ذكر
 0.416 0.220  168 أنثى الصحيحة

1.984 
 

دالة عند 
٠,٠٥ 



 الجنس العمليات الرياضية
 المتوسط العدد

االنحراف 
"ت"قيمة  المعياري  مستوى الداللة 

الربط / تفكير ارتباطي  0.491 0.399 178 ذكر
 0.501 0.512 168 أنثى بين معادلتين

2.118 
 

دالة عند 
٠,٠٥ 

انتاج تباعدي لمنظومات  0.478 0.348 178 ذكر
 0.495 0.423 168 أنثى الرموز

1.420 
غير دالة 
 إحصائيا

لتضمينات انتاج تباعدي  0.451 0.281 178 ذكر
 0.497 0.435 168 أنثى الرموز

3.014 
دالة عند 
٠,٠١ 

ايجاد العالقة بين / المجاز 0.429 0.242 178 ذكر
 0.471 0.327 168 أنثى األشياء

غير دالة  1.773
 إحصائيا

ايجاد العالقة بين / المجاز 0.489 0.388 178 ذكر
 0.468 0.321 168 أنثى األشياء

1.285 
غير دالة 

 صائياإح

 الجانب األيمن من الدماغ 3.104 8.225 178 ذكر
 3.121 8.405 168 أنثى

0.538 
غير دالة 
 إحصائيا

  1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 344(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.58= ) 0.01(وعند مستوى داللة ) 344(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  
الجدولية فـي الفقـرات   " ت"المحسوبة أقل من قيمة  " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة            

والدرجة الكلية للجانـب األيمـن       ) 34 ، 33 ، 31 ، 28 ، 27 ، 26 ، 25 ، 24 ، 23 ، 19،21 ، 18(
  .من الدماغ وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس 

 30 ،29 ،22 ،20 ،17( الجدوليـة فـي الفقـرات    " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"وأن قيمة   
يها تعزى لمتغير الجـنس ولقـد كانـت       فوهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية         ) 32،

 فلقد كانـت   )29 ، 22 ،17( ، أما الفقرات  )32 ،30 ، 20 ( الفروق لصالح اإلناث في الفقرات    
  .لصالح الذكور 

متممـة  ( الجدول السابق أن اإلناث تفوقن على الذكور في العمليات الرياضية التالية            يتضح من   
 ، بينما تفوق الذكور علـى        )انتاج تباعدي لتضمينات الرموز   المجموعة ، الربط بين معادلتين ،       

جمع األعـداد النـسبية ، المقارنـة ، جمـع األعـداد             : (اإلناث في العمليات الرياضية التالية      
، والنتيجة هذه تدلل على أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية فـي العمليـات                  ) الصحيحة

" أونرتـان   " وقـد أوضـح      .الرياضية في الجانب األيمن من الدماغ تعزى لمتغيـر الجـنس            
(Unertan,1990)"         بينمـا أوضـحت      " أن الذاكرة البصرية لإلناث أفضل منها لدى الـذكور  ،

وقـد جـاءت    " أن القدرة المكانية عند الذكور تفوق اإلناث         " (Mayers,1983)" ميرز"دراسة  
  .نتائج الدراسة الحالية لتجمع بين نتائج الدراستين 
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  ) 23(دول ج
  )إناث،ذكور( الجنسر  لمتغي طبقاً معاًلدماغي اداللة الفروق في العمليات الرياضية في جانب

  
  

 الجنس العمليات الرياضية
 المتوسط العدد

االنحراف 
عياريالم "ت"قيمة    

مستوى 
 الداللة

/ تحليل وتركيب  0.501 0.472 178 ذكر
 0.475 0.339 168 أنثى  النسبة والتناسب

دالة عند  2.525
0.05 

/ تحليل وتركيب  0.461 0.303 178 ذكر
 0.447 0.274 168 أنثى  الجمع والطرح

0.605 
غير دالة 
 إحصائيا

/ تحليل وتركيب  0.492 0.596 178 ذكر
 0.501 0.482 168 أنثى  الضرب والقسمة

دالة عند  2.122
0.05 

تحليل وتركيب  0.484 0.371 178 ذكر
 0.456 0.292 168 أنثى الضرب والجمع/

1.562 
غير دالة 
 إحصائيا

تحليل وتركيب  0.486 0.376 178 ذكر
  الضرب والجمع/

 
 أنثى

168 0.357 0.481 

غير دالة  0.371
 إحصائيا

تحليل وتركيب  0.456 0.292 178 ذكر
 0.434 0.250 168 أنثى الضرب والجمع/

0.879 
غير دالة 
 إحصائيا

 الجانبين معاً 1.631 2.410 178 ذكر
 1.530 1.994 168 أنثى

دالة عند  2.443
0.05 

  
  

العمليات  في   الجدولية ، " ت"المحسوبة أقل من قيمة     " ت"قيمة  يتضح من الجدول السابق أن           
وهذا يدل على عدم وجـود فـروق        ،  ) الجمع والطرح ، الضرب والجمع       ( -:الرياضية التالية 

المحسوبة أكبر من قيمـة     " ت"ذات داللة إحصائية في هذا البعد تعزى لمتغير الجنس، وأن قيمة            
عـد   األبعاد ، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في هـذا الب    باقيالجدولية في   " ت"

وهذه النتيجة جـاءت موافقـة لدراسـة        . الذكور   تعزى لمتغير الجنس ولقد كانت الفروق لصالح      
تفوق الطالب عن الطالبات في معظـم الوظـائف          إلى حيث أشارت    (2002)سامي عبد القوي    
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، واالنتباه والذاكرة الرقميـة الفوريـة       )اختبار بنتون (المعرفية كالذاكرة البصرية قصيرة المدى      
، ووظائف التنظيم البصري والقدرة على التخطيط وتقـدير العواقـب، وسـرعة             )األرقامإعادة  (

، )ترتيب الصور (تشغيل المعلومات، وفهم المواقف غير اللفظية، ومفهوم الوقت والتتابع الزمني           
وبالنظر إلى  ). توصيل الحلقات (الحركية، والتنظيم البصري المكاني     -وسرعة الوظائف البصرية  

ظر المخي لهذه الوظائف يتبين لنا أن الطالب كان أداؤهم أفضل مـن اإلنـاث فـي                 طبيعة التنا 
إذ أن بعض هذه الوظائف يتمركـز فـي النـصف           ،  ) جانبي الدماغ معاً    (استخدام نصفي المخ    

، والـبعض اآلخـر يتمركـز فـي     )التنظيم البصري الحركي، والذاكرة البصرية (للدماغ  األيمن  
  ). رة اللفظية، والقدرة على التخطيط وتقدير العواقبالذاك ( للدماغالنصف األيسر

 إلـى تفـوق   (1993) ، مصطفى كامـل  (Soliman, 1989)وقد أشارت أيضاً دراسة سليمان 
  ) . استخدام جانبي الدماغ معاً( الذكور على اإلناث في مهارات النصفين معاً 
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فروق بين الذكور واإلناث في كل جانب من وإلجمالي النتائج قام الباحث بحساب ال
 ( T- test "والدرجة الكلية باستخدام أسلوب ) الجانبين معاً ، األيمن ، األيسر ( الجوانب 

  )  24(جدول 
 وفقاً لمتغير  ر لالختبا" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  )إناث،ذكور(الجنس
  

 المتوسط العدد الجنس الفقرات
 االنحراف
 المعياري

 "ت"قيمة 
مستوى 
 الداللة

 الجانب األيسر من الدماغ 2.821 8.039 178 ذكر
 3.099 7.274 168 أنثى

دالة عند  2.405
0.05 

 الجانب األيمن من الدماغ 3.104 8.225 178 ذكر
 3.121 8.405 168 أنثى

0.538 
غير دالة 
 إحصائيا

 الجانبين معا 1.631 2.410 178 ذكر
 1.530 1.994 168 أنثى

دالة عند  2.443
0.05 

 الدرجة الكلية 6.280 18.674 178 ذكر
 6.162 17.673 168 أنثى

1.496 
غير دالة 
 إحصائيا

  1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 344(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.58= ) 0.01(وعند مستوى داللة ) 344(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  
الجانـب  الجدولية فـي    " ت"المحسوبة أقل من قيمة     " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة            

، وهذا يدل على عدم وجـود فـروق ذات داللـة     وفي الدرجة الكلية للمقياس  األيمن من الدماغ    
  .تعزى لمتغير الجنسها إحصائية في
وفـي الجـانبين     الجانب األيسر للدماغ  الجدولية في   " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"وأن قيمة   

وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس ولقد كانـت الفـروق       ،  معاً
  .الذكورلصالح 
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  التوصيات
قام الباحث في ضوء نتائج الدراسة باستخالص بعض التوصيات التي قد تفيـد المعلمـين فـي                 

  -:طينية ومنها المدارس وأيضاً واضعي المناهج الفلس
البد للمعلمين من االهتمام بالعمليات الرياضية الموجودة في جانبي الدماغ ، والعمـل علـى               -1

  .استخدام جانبي الدماغ األيمن واأليسر في حل المسائل الرياضية 
ي تنمي الجانب األيمن من الدماغ وذلك من خـالل إيجـاد أنـشطة              تعزيز أساليب التفكير الت   -2

جانب ، نظرأ ألن المناهج الدراسية تركز على أساليب تفكير الجانب األيـسر مـن               لتفعيل هذا ال  
   .الدماغ 

تضمين المناهج الدراسية في مختلف المراحل والمستويات التعليمية من المنـاهج الدراسـية             -3
واألنشطة التربوية المصاحبة لها ما يساعد على تنشيط كالً من النصفين الكرويين للدماغ ، دون               

، وذلك ألن نظام التعليم عادةً ما يركز على الجانب األيـسر        هتمام بأحدهما على حساب اآلخر    اال
 ،وأن هنـاك طلبـة   ( Hart , 1983)" هارت " من الدماغ دون الجانب األيمن منه كما وضح 

يسيطر عليهم الجانب األيمن من الدماغ غالباً ما يتأثروا بالمنـاهج الدراسـية واالسـتراتيجيات               
مية التي تعتمد على جانب واحد من الدماغ والتي تنعكس بالتالي على قدراتهم واستعداداتهم              التعلي

 علـى   التربوية قد ركزت المناهج كانتولذلك فإن .العقلية مما يؤدي إلى ضعف ثقتهم بقدراتهم     
  لعرضها ثم اتاحة الفرصة أمـام من الدماغ فإنها سوف تجمع ما بين التحليل والتركيب     الجانبين  

  .الطلبة للتعبير عن أنفسهم واستغالل قدراتهم واستعداداتهم بصورة جيدة خالل عملية التعلم 
  
" هاتـشر "لقـد ذكـر     .االهتمام بالتفكير الكلي للدماغ للحصول على الوظيفة التكاملية للدماغ          -4

(Hatcher , 1983) هـو   أن الجزء األيمن من الدماغ معروف أنه ال يستطيع التعبير لفظياً عما
موجود من معلومات ، في حين أن الجزء األيسر من الدماغ ال يـستطيع أن يبتـدع أو يحـدث       
معنى معين ، أو يتيح أفكار جديدة ، فهذا التباين بين الجانبين الكرويين مـن الـدماغ يوضـح                   

  .  أيضاً ( Sinha , 1986)" سنها"وهذا ما اهتم به . الحاجة إلى التوحيد بينهما 
تماد على مواطن القوة في الجانب األيمن للدماغ عند الطلبـة عنـد التخطـيط               البد من االع  -5

  .للمناهج واختيار األنشطة والبرامج التعليمية المناسبة 
الجانـب  ( تنوع صياغة األسئلة في مناهج الرياضيات لتشمل جميع أنواع التفكير المتعلق بِـ    -6

، مع التركيز على العمليـات الرياضـية غيـر    للدماغ ) األيمن ، الجانب األيسر ، الجانبين معاً  
  .الفاعلة ، وتعزيز العمليات الرياضية الفاعلة 
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  مقترحات الدراسة
  

الحظ الباحث من خالل الدراسة الحالية ندرة البحوث والدراسات العربية فـي مجـال جـانبي                
تنمية جـانبي   الدماغ ، وخصوصاً العمليات الرياضية في جانبي الدماغ ، وأيضاً ندرة االهتمام ب            

الدماغ ، وقدرات الذكاء المنطقي الرياضي ، لذلك يأمل الباحث في أن تكون هذه الدراسة مقدمة                
  . لدراسات أخرى في هذا المجال 

  -:لذا يقترح الباحث استكماالً للدراسة الحالية مجموعة من الدراسات المستقبلية كما يأتي 
  لرياضية في جانبي الدماغ وتشمل على ما يأتيإجراء المزيد من الدراسات حول العمليات ا -1

  .تدريس الرياضيات في المراحل المختلفة وعالقته بنمو جانبي الدماغ  •
 . تنمية مهارات الجانب األيمن من الدماغ  •

 .تنمية قدرات الذكاء المنطقي الرياضي  •

ية فـي جـانبي     فعالية استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة على تنمية العمليات الرياض         -2
  .الدماغ 

  . دراسة أثر استخدام استراتيجيات مختلفة على تنمية العمليات الرياضية في جانبي الدماغ -3
على تنمية العمليات الرياضية فـي جـانبي          دراسة استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة        -4

  .الدماغ 
  . برنامج مقترح لتنمية العمليات الرياضية في جانبي الدماغ -5
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   )1( ملحق رقم 
  )قبل التحكيم ( االختبار في صورته األولية 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  حفظه اهللا/ .................................................                       الدكتور  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  تحكيم اختبار/ الموضوع 

  
ت الرياضية الفاعلة  يشرفني دعوة سيادتكم للمشاركة في تحكيم اختبار العمليا-:تحية طيبة وبعد 

في جانبي الدماغ وذلك من أجل تطبيقه على  طلبة الصف التاسع األساسي للحصول على درجة 
  .سالميةإلالماجستير من الجامعة ا

  :الرجاء قراءة االختبار وتحكيمه من حيث 
   
ة على  مراعاة فقرات االختبار للعمليات الرياضية المرتبطة بأنماط التعلم والتفكير المسيطر– ١

  الجانب األيمن للدماغ 
 مراعاة فقرات االختبار للعمليات الرياضية المرتبطة بأنماط التعلم والتفكير المسيطرة على – ٢

  الجانب األيسر للدماغ 
 مراعاة فقرات االختبار للعمليات الرياضية المرتبطة بأنماط التعلم والتفكير المسيطرة على – ٣

  .الجانبين معاً 
  .رات االختبار  صياغة فق– ٤
  . مراعاة األسئلة للفروق الفردية بين التالميذ – ٥
  

  ولكم منا جزيل الشكر
  
  

  عاطف عبد العزيز الغوطي/                                                           الباحث 
  زةغ/ سالمية إل                                                          الجامعة ا

  الدراسات العليا /                                                      كلية 
  ات الرياضي/قسم المناهج وطرق التدريس                                                      

١٠٣  
 



  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

                        أنثىذكر:            الجنس/ ........................  أخي الطالب 
  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  جابة على فقرات االختبارالرجاء قراءة التعليمات التالية قبل اإل

  .   صمم هذا االختبار لمعرفة العمليات الرياضية الفاعلة في جانبي الدماغ -١
  ب ، ج ، د ، هـ،رات هي أ يتكون هذا االختبار من أربعين سؤاالً يلي كل منها خمسة اختيا-٢
  بعد قراءة السؤال عليك أن تختار اإلجابة المطلوبة من االختيارات الخمسة ، ثم تضع رمز                 -٣

 .هذه اإلجابة في المربع الذي يوجد على يسار رقم  السؤال في ورقة اإلجابة 

 .  ال تكتب أي شيء وال تضع أي عالمة في كراسة األسئلة -٤

 ال تضيع وقتاً طويالً في التفكير فيه ، ولكـن ضـع              ، جابة على سؤال ما     إذا لم تستطع اإل     -٥
 .  اإلجابة التي تعتقد أنها قد تكون صحيحة بحيث ال تترك سؤاالً بدون إجابة 

 زمن تطبيق االختبار ساعة ونصف ؛ لذلك ابذل أقصى ما في وسعك فـي اإلجابـة خـالل             -٦
  الزمن المحدد

  أمثلة للتدريب -٧
 

  : بالنسبة لِـ         مثل             بالنسبة لِـ :              األول المثال 
  
  )          هـ     )           د)                   ج)             ب)                 أ

أمام عبارة ) هـ ( إذن ضع . ما هي اإلجابة الصحيحة إنها المثلث الصغير ورمزه هـ 
  .ي ورقة اإلجابة المثال األول ف
   ما العددان المفقودان ؟ ١٩، . ……، .. … ، ١٠ ، ٧ ، ٤ ، ١: المثال الثاني 

   ١٧ ، ١٢)    هـ ١٧ ، ١٥)  د   ١٦ ، ١٢)  ج     ١٦ ، ١٣)         ب ١٤ ، ١١) أ
أمام عبارة ) ب ( إذن ضع ) . ب ( ورمزها  )  ١٦، ١٣(ما هي اإلجابة الصحيحة إنها 

  .في ورقة اإلجابة المثال الثاني 
  ال تبدأ قبل أن يؤذن لك

  عاطف عبد العزيز الغوطي:    الباحث                                                    
  

١٠٤  
 



ما العددان اللذان يوضعان فـي      ........ ،  ........  ،   ٣٢ ،   ٦٤ ،   ١٢٨ ،   ٢٥٦ ،   ٥١٢) ١
  المكانين الخاليين ؟ 

   ١٦ ، ٢٤)      هـ ٣٤ ، ٣٣)      د٨ ، ١٦)       ج٣٠ ، ٣١)          ب٤ ، ٨)    أ
   
    ما العددان اللذان يوضعان في المكانين الخاليين ؟ ٤٣، .... ، ....  ، ٧٦ ، ٨٧ ، ٩٨) ٢
   ٥٠ ، ٦٠)    هـ ٤٥ ، ٥٠)       د٥٣ ، ٦٥)         ج٥٤ ، ٦٥)       ب٤٤ ، ٦٦) أ
  
ما العددان اللذان يوضـعان     ........ ،  ..... . ،   ٧ ،   ٦ ،   ٥ ،   ٨ ،   ٧ ،   ٦ ،   ٩ ،   ٨ ،   ٧) ٣

  في المكانين الخاليين ؟ 
   ٣ ، ٢)           هـ ٥ ، ٦)          د٤ ، ٣)        ج٥، ٤)        ب ٩ ، ٨) أ
  
ما العددان اللـذان يوضـعان فـي    ....... ، ......  ،  ١٤ ،   ١١ ،   ٩ ،   ٨ ،   ٥ ،   ٣ ،   ٢) ٤

  المكانين الخاليين ؟ 
  ١٨ ، ١٧)   هـ ١٩ ، ١٦)       د١٦ ، ١٥)       ج ١٨ ، ١٦)   ب   ١٧ ، ١٥) أ 
  
ما العددان اللـذان يوضـعان فـي    ....... ، ....... ، ٥٢ ، ٢٦ ، ٢٤ ،  ١٢ ،   ١٠ ،   ٥) ٥

  المكانين الخاليين ؟  
  ١٠٨ ، ٥٤)      هـ١٠٦ ، ١٠٤)    د٥٥ ، ٥٣)    ج٥٦ ، ٥٤)       ب١٠٤ ، ٥٤) أ
  
   ؟ ٣ × ٣ي ثلث ما العدد الذي يساو) ٦
   ٣)            هـ ٦)               د٩)           ج ١٢)               ب٢٧) أ
  
  فأي مما يلي هو العدد األكبر ؟ . إذا كان ن عدداً صحيحاً سالباً ) ٧
  الشيء مما ذكر) ن    هـ  ÷ ٣)  ـ ن      د٣) ن        ج × ٣) ن        ب  + ٣) أ
  
   جنيهات ؟٢٠٤ كم جراماً يمكن شراؤها بمبلغ ٠ قرشاً ٦٠م الفضة إذا كان ثمن جرا) ٨
  ١٢٨)           هـ٣٤٠٠)          د٣٤٠)              ج١٢٨٤)            ب٣٤) أ
   

١٠٥  
 



  .قال نابليون إن الجندي الفرنسي يساوي ثالثة جنود من النمسا أو خمسة من روسيا ) ٩
  الجنود الروسيين ؟ كم تساوي دستة الجنود النمساويين من    

   ٣٦)                 هـ٦٠)               د١٥)                ج٢٠)            ب٦) أ
    
 يعبر عـن ذلـك   ٢١ثالثة أمثال عدد مضافاً إليه خمسة أمثال عدد آخر كان الناتج مساوياً      ) ١٠

  :بالمعادلة التالية
         ٢١=  ص ٥+  س ٣)        ج٢١=  ص ٥ – س ٣)        ب٢١=  ص ٤+  س ٣) أ
   ٢١=  ص ٥÷  س ٣)          هـ٢١=  ص ٣×  س ٥) د
     هو٠ , ٠٩)     ١١

  ال شيء مما ذكر)        هـ٩)                د٣)               ج٠٣,٠)           ب٣,٠) أ
  

      يساوي٥    +    ٥    ٢   +  ٥    ٣)   ١٢
  ال شيء مما ذكر)        هـ١٥    ٦)        د١٥     ٥)     ج ٥    ٦)       ب٥    ٥)  أ
  

              يساوي ١٦ × ٩)           ١٣
              ٤٩ × ٢٥  

  ١٢)             هـ٩)                د٤)             ج٣)             ب١٦ × ٩)   أ
    ٣٥                ٤٩                 ٧                 ٥               ٤٩ × ٢٥   

         
 فكم مرة يقطع لوح الخشب لكي يقسمه إلى ثالثة          ٠ قدماً   ١٢لدى نجار لوح  خشبي طوله       )  ١٤

  أجزاء متساوية ؟
  ٥)                     هـ٤)                 د٣)                   ج٢)              ب١)  أ
  

 سم صـهرت    ٥ سم ،    ١٠ سم ،    ٢٠ شكل متوازي مستطيالت أبعاده      قطعة من الحديد على   ) ١٥
  وحولت إلى مكعب فما طول حرف المكعب الناتج ؟

   سم٢٠)   سم       هـ١٥)   سم           د١٠)   سم            ج٨)    سم        ب٥)  أ
  

١٠٦  
 



ة كل منها    لتراً من الزيت يراد تفريغها في زجاجات صغيرة سع٢٠صحيفة من الزيت بها ) ١٦
        لتر،  كم زجاجة يلزم لذلك ؟                                                                               ١
٤   
  ١٨)                 هـ١٦)                 د١٥)                ج١٤)            ب١٢)  أ
  

            ___=  +   صحيح فإن ١ =  إذا علمت أن ) ١٧
  
  ٧)            هـ١ )              د١)          ج      ١ )              ب١)  أ

                        ٨                ٣                  ٢                  ٤   
  
                بالنسبة لِـبالنسبة لِـ                     مثل            )                    ١٨
  
  
  )                هـ)               د)                   ج)                          ب)     أ

  
  الجزء المظلل في الشكل األتي يمثل            س                 ص          ) ١٩

                                                                                                   
  ص)  س      هـ)   ص       د_  س )   ص       ج∩س )   ص        بUس )  أ

   الجزء المظلل في الشكل اآلتي يمثل           ك٢٠
  

                    ص                                                         س                  
  

  
  ص)  س          هـ)   ص       د_  س )    ص     ج∩س)    ص      بUس )  أ
  
  

١ ١ ١ 

١ 

١٠٧  
 



  
   ص   تساوي       كUمستعيناً بالشكل المجاور  س ) ٢١

                                                                                              
                           ٧      ٤            ١      ٦  

                 ص                                                                                               ٥             ٢                     س              
  

   }٧ ، ٦{ ) هـ }  ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١{ ) د }  ٥ ، ٤{ )  ج }   ٢ ، ١{ )  ب }  ٣{ )  أ
  
  تمثل    صحيح   فإن    ١= إذا كان                       ) ٢٢ 

     
  ١)              هـ١)                د١)                ج١)               ب١)   أ

    ١٢                 ٨                   ٦                   ٢                   ٤     
  

  بالنسبة لـ                    مثل                        بالنسبة لـ)                  ٢٣
  

                                                                           
  )   هـ)                      د    )  ج)                     ب)                  أ

  
  ما هو الشكل المختلف عن بقية األشكال ؟) ٢٤

  ) هـ)                           د)        ج)                    ب)                أ
   
  
  
  
  
  
  
  

٤ ٣ ٢ ١ 
٥ 

٧ ٦ 

١٠٨  
 



  .يمثل الشكل اآلتي توزيع المحاصيل في إحدى الدول ) ٢٥
  

     قمح                            
   ذرة                      

   شعير      محاصيل أخرى                        
   طبقاً للمعلومات الواردة في الشكل أي العبارات اآلتية  صحيحة ؟

  .محصول الشعير أكثر من محصول القمح   )  أ
 . محصول الذرة أكثر من نصف المحاصيل في الدولة  )  ب

  .المحاصيل في الدولة محصول الشعير أكثر من ثلث )      ج
  .مجموع محصول الشعير ومحصول القمح أكبر من محصول الذرة )      د

  .محصول القمح أكثر من محصول الذرة في الدولة )    هـ
  
  ما هو الشكل الذي يكمل التسلسل المبين أدناه ؟) ٢٦

  
                        ؟

  
  )هـ)                  د)               ج)                      ب)            أ
  

   س  ؟ ٣ـ  فما قيمة ٣ـ= إذا كانت س ) ٢٧
   ٩)              هـ ١)                 د٦ـ)              ج١ـ)               ب ٩ـ)   أ
  
  ص  تساوي   ∪فإن   س  [   ١ ، ٤-=  ] ،  ص  ]  ٣ ، ١-=  [ إذا كانت  س )  ٢٨

   [١ ، ١-) [ هـ ]   ١ ، ١-)  [ د [    ١ ، ١-)  ] ج [    ٣ ، ٤-)  ] ب ]    ٣ ، ٤-) ]أ
  :العملية الحسابية الممثلة على خط األعداد اآلتي هي  ) ٢٩
  
  

                      ٤-   ٣-   ٢-   ١-    .   ١    ٢    ٣    ٤    ٥    ٦  
  ٤ = ٦ + ٢-)   هـ٤ = ٧ + ٣-)  د٤- = ٦- + ٢)  ج٤  =٥ + ١-)   ب٢ = ٤ + ٢-)أ

١٠٩  
 



   
  :د   فأي المعادالت التالية صحيحة + أ = د   ،  هـ  =  ج –إذا كان  ب ) ٣٠

 ب    –ج = د )  أ    د     -هــ   =  ج   –ب  )  أ    ج     -هــ   =  ج   –ب  ) أ      ب      + هـ  = د  )  أ
  د+ ب = ج ) هـ
  ______ ب  هي ٥ - أ  ٤   فإن قيمة ٢-=    ، ب ٣= إذا كانت أ ) ٣١

   ٢٣-)                   هـ٢٣)                 د٢٢)               ج٢٠)           ب٢)  أ
  

    فأي المعادالت التالية صحيحة ؟ ٥=  ص ٢  -  ،  س ١٥=  ص ٢+  س ٣إذا كانت  ) ٣٢
                        ٧= ص   –س  )                      ج                     ١٠= ص  + س  )                 ب                ٥= ص  + س  ) أ
  ص= س )              هـ١٠=  ص –س ) د
  

    ما العدد الذي ال ينتمي إليها ؟١٣ ، ١١ ، ٧ ، ٣ ، ١في هذه السلسلة  ) ٣٣
   ١١)                هـ٧)                د١٣)                  ج١)                 ب٣)  أ
  

    ما العدد الذي ال ينتمي إليها ؟٢١ ، ٢٨ ، ٣٥ ، ٣٨ ، ٤٢في هذه السلسلة  )  ٣٤
   ٣٥)                هـ٣٨)                  د٢١)                 ج٢٨)            ب٤٢) أ
  

فـإن عـدد     %  ٩٠ طالباً  نجح منهم في آخـر العـام             ٢٠٠عدد طالب الصف األول       ) ٣٥
  الراسبين يساوي

  ٣٠)                 هـ١٠)              د١٩٠)        ج       ٢٠)              ب١٨٠) أ
  

فكم .  متراً   ٤٥,٤ متراً  وطول الثانية      ٧٥,٣اشترت سيدة قطعتين من القماش طول األولى        ) ٣٦
   متراً ؟ ١٢يتبقى من ثوب القماش إذا كان طول الثوب 

   مترا٢٥,٨ً)  راً      هـ  مت٢,٨)    متراً      د٨,٢)   متراً     ج٨,٤)   متراً    ب٨,٣)  أ
  

     تقريباً ؟ ١٠٠     إلـ  ١ يكون الناتج   ٣ما العدد الذي إذا ضرب في ) ٣٧
                                             ٣       

   ١١)              هـ ٥)           د٧)                    ج ٩)                 ب٣) أ

١١٠  
 



   
    ؟٣٢     إلـ  ١ أمثال   ٥ ينتج ١٨إذا أضيف سدسه إلى ما العدد الذي ) ٣٨

                                                            ٨   
   ٤)                 هـ٨)               د١٦٠)                ج١٢)             ب٣) أ
  

     ؟٤٥    إلـ     ١ أمثال      ٤ ينتج ١٥    عدد إذا أضيف إلى ١)    ٣٩
        ٩                                              ٥  

  ٢٥)             هـ١٨٠)            د١٦٥)                 ج٩)             ب٤٥) أ
    ؟١٦    إلـ ١ مرة من          ١  ينتج   ٣ضيف الناتج إلى أ ثم ٣ما العدد الذي إذا ضرب في ) ٤٠

                                                                      ٢                   ٢     
   ١٢)              هـ٩)                د ٦)                 ج٢)                ب٣) أ
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

١ 

١١١  
 



رقم 
  الفقرة

                  العملية لرياضية  جانب الدماغ
  منتمية

 غير 
  منتمية

      القسمة/التسلسل والترتيب   األيسر  ١
      الطرح/التسلسل والترتيب  األيسر  ٢
      الطرح واالضافة/ التسلسل والترتيب  األيسر  ٣
      االضافة/التسلسل والترتيب  األيسر  ٤
      الضرب ثم االضافة/ التسلسل والترتيب   األيسر  ٥
      الضرب/ الحسابات  األيسر  ٦
      المقارنة / الحسابات  األيسر  ٧
      التحويالت/ الحسابات  األيسر  ٨
      النسبة والتناسب/ اللغة   األيسر  ٩
      تحويل العبارة اللفظية إلى معادلة/ اللغة   األيسر  ١٠
      ايجاد قيمة الجذر/ الحسابات   األيسر  ١١
      جمع الجذور/ الحسابات   األيسر  ١٢
      قسمة الجذور/ الحسابات   األيسر  ١٣
      القسمة/ تفكير تقاربي   سراألي  ١٤
      تحويالت األشكال/ تفكير تقاربي   األيسر  ١٥
      تحويالت األشكال / تفكير تقاربي   األيسر  ١٦
      جمع األعداد النسبية/ بصري   األيمن  ١٧
      العالقات التي تربط بين األشكال/ بصري   األيمن  ١٨
      التقاطع بين المجموعات/ بصري   األيمن  ١٩
      المتممة/ بصري   يمناأل  ٢٠
      االتحاد/ بصري   األيمن  ٢١
      المقارنة/ بصري   األيمن  ٢٢
      ايجاد المتشابهات والنسبة/ بصري   األيمن  ٢٣
      التكافؤ/ بصري   األيمن  ٢٤
      المقارنة/ بصري   األيمن  ٢٥
      "الدوران"تحويالت هندسية /  بصري   األيمن  ٢٦



رقم 
  الفقرة

            العملية لرياضية        جانب الدماغ
  منتمية

غير  
  منتمية

      ايجاد قيمة حد جبري/ تفكير تباعدي   األيمن  ٢٧
      اتحاد الفترات/ التركيب   األيمن  ٢٨
      جمع األعداد الصحيحة / بصري   األيمن  ٢٩
      الربط بين معادلتين/ تفكير ارتباطي  األيمن  ٣٠
      انتاج تباعدي لمنظومات الرموز  األيمن  ٣١
      انتاج تباعدي لتضمينات الرموز   األيمن  ٣٢
      ايجاد العالقة بين األشياء/ المجاز   األيمن  ٣٣
      ايجاد العالقة بين األشياء / المجاز   األيمن  ٣٤
      النسبة والتناسب/ تحليل وتركيب   الجانبين معاً  ٣٥
      جمع وطرح الكسور العشرية/تحليل وتركيب   الجانبين معاً  ٣٦
      الضرب والقسمة/ تحليل وتركيب   الجانبين معاً  ٣٧
      الضرب والجمع/ تحليل وتركيب   الجانبين معاً  ٣٨
      الضرب والجمع / تحليل وتركيب   الجانبين معاً  ٣٩
      الضرب والجمع / تحليل وتركيب   الجانبين معاً  ٤٠
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  مالحظات
  العبارات التي ترغب في حذفها/ أوالً 
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 مالحظات أخرى
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   )2( ملحق رقم 
   )بعد التحكيم ( نهائيةاالختبار في صورته ال

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  ذكر                      أنثى:            الجنس/ ........................  أخي الطالب 

  
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  جابة على فقرات االختبار قبل اإلالرجاء قراءة التعليمات التالية
  .   صمم هذا االختبار لمعرفة العمليات الرياضية الفاعلة في جانبي الدماغ -١
  ب ، ج ، د ، هـ، يتكون هذا االختبار من أربعين سؤاالً يلي كل منها خمسة اختيارات هي أ-٢
الخمسة ، ثم تضع رمز       بعد قراءة السؤال عليك أن تختار اإلجابة المطلوبة من االختيارات             -٣

 .هذه اإلجابة في المربع الذي يوجد على يسار رقم  السؤال في ورقة اإلجابة 

 .  ال تكتب أي شيء وال تضع أي عالمة في كراسة األسئلة -٤

 ال تضيع وقتاً طويالً في التفكير فيه ، ولكـن ضـع              ،   إذا لم تستطع اإلجابة على سؤال ما        -٥
 .  د تكون صحيحة بحيث ال تترك سؤاالً بدون إجابة اإلجابة التي تعتقد أنها ق

 زمن تطبيق االختبار ساعة ونصف ؛ لذلك ابذل أقصى ما في وسعك فـي اإلجابـة خـالل             -٦
  الزمن المحدد

  أمثلة للتدريب -٧
 

  : بالنسبة لِـ         مثل             بالنسبة لِـ :              المثال األول 
  
  )          هـ     )           د)                   ج)                    ب)          أ

أمام عبارة ) هـ ( إذن ضع . ما هي اإلجابة الصحيحة إنها المثلث الصغير ورمزه هـ 
  .المثال األول في ورقة اإلجابة 

   ما العددان المفقودان ؟ ١٩، . ……، .. … ، ١٠ ، ٧ ، ٤ ، ١: المثال الثاني 
   ١٧ ، ١٢)    هـ ١٧ ، ١٥)  د   ١٦ ، ١٢)  ج     ١٦ ، ١٣)         ب ١٤ ، ١١) أ

أمام عبارة ) ب ( إذن ضع ) . ب ( ورمزها  )  ١٦، ١٣(ما هي اإلجابة الصحيحة إنها 
  .المثال الثاني في ورقة اإلجابة 

  ال تبدأ قبل أن يؤذن لك
  عاطف عبد العزيز الغوطي:    الباحث                                                    

١١٥  
 



   ؟ما العددان المفقودان........ ، ........  ، ٣٢ ، ٦٤ ، ١٢٨ ، ٢٥٦ ، ٥١٢) ١
   ١٦ ، ٢٤)      هـ ٣٤ ، ٣٣)      د٨ ، ١٦)       ج٣٠ ، ٣١)          ب٤ ، ٨)    أ
   
  ؟   ما العددان المفقودان ٤٣، .... ، ....  ، ٧٦ ، ٨٧ ، ٩٨) ٢
   ٥٠ ، ٦٠)    هـ ٤٥ ، ٥٠)       د٥٣ ، ٦٥)         ج٥٤ ، ٦٥)       ب٤٤ ، ٦٦) أ
  
  ما العددان المفقودان ؟........ ، ......  ، ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٩ ، ٨ ، ٧) ٣
   ٣ ، ٢)           هـ ٥ ، ٦)          د٤ ، ٣)        ج٥، ٤)        ب ٩ ، ٨) أ
  
   ما العددان المفقودان ؟....... ، ......  ، ١٤ ، ١١ ، ٩ ، ٨ ، ٥ ، ٣ ، ٢) ٤
    ١٨ ، ١٧)   هـ ١٩ ، ١٦)       د١٦ ، ١٥)       ج ١٨ ، ١٦)     ب ١٧ ، ١٥)  أ 
  
  ما العددان المفقودان ؟....... ، ....... ، ٥٢ ، ٢٦ ، ٢٤ ، ١٢ ، ١٠ ، ٥) ٥
  ١٠٨ ، ٥٤)     هـ١٠٦ ، ١٠٤)    د٥٥ ، ٥٣)    ج٥٦ ، ٥٤)       ب١٠٤ ، ٥٤)  أ
  
   ؟ ٣ × ٣ما العدد الذي يساوي ثلث ) ٦
   ٣)               هـ ٦)                 د٩)            ج ١٢)                  ب٢٧) أ
  
  فأي مما يلي هو العدد األكبر ؟ . إذا كان ن عدداً صحيحاً سالباً ) ٧
   ن-١) ن         هـ  ÷ ٣)  د ـ ن       ٣) ن         ج × ٣) ن        ب  + ٣) أ
  
   جنيهات ؟٢٠٤ كم جراماً يمكن شراؤها بمبلغ ٠ قرشاً ٦٠إذا كان ثمن جرام الفضة ) ٨
  ٣٤٠٠)           هـ١٢٨٤)            د٣٤٠)              ج١٢٨)            ب٣٤) أ
   
  .ن روسيا قال نابليون إن الجندي الفرنسي يساوي ثالثة جنود من النمسا أو خمسة م) ٩

       كم تساوي دستة الجنود النمساويين من الجنود الروسيين ؟
   ٣٦) هـ                 ٢٠)               د١٨)                ج١٥)            ب٦) أ

    

١١٦  
 



 يعبر عن ذلـك  ٢١ثالثة أمثال عدد مضافاً إليه خمسة أمثال عدد آخر كان الناتج مساوياً  ) ١٠
  :ةبالمعادلة التالي

         ٢١=  ص ٥+  س ٣)        ج٢١=  ص ٥ – س ٣)        ب٢١=  ص ٤+  س ٣) أ
   ٢١=  ص ٥÷  س ٣)          هـ٢١=  ص ٣×  س ٥) د
     هو٠ , ٠٩)     ١١

  ٨١)    هـ           ٩)    د               ٣)    ج            ٠٣,٠)  ب           ٣,٠) أ
  

      يساوي٥ +      ٥    ٢   +  ٥    ٣)   ١٢
  ١٠    ٦)  هـ  ١٥    ٦ )  د      ١٥     ٥)   ج        ٥    ٥ )ب        ٥    ٦)  أ
  

              يساوي ١٦ × ٩)           ١٣
              ٤٩ × ٢٥  

  ١٢)             هـ٩)                د٤)             ج٣)             ب١٦ × ٩)   أ
    ٣٥                ٤٩                 ٧                 ٥               ٤٩ × ٢٥        
 لوح الخشب لكي يقـسمه إلـى   ينشر فكم مرة   ٠ قدماً   ١٢لدى نجار لوح  خشبي طوله       )  ١٤

  ثالثة أجزاء متساوية ؟
  ٥)                  هـ   ٤)                 د٣)                   ج٢)              ب١)  أ
  

 سـم  ٥ سـم ،  ١٠ سـم ،  ٢٠ على شكل متوازي مستطيالت أبعاده      الرصاصقطعة من   ) ١٥
  صهرت وحولت إلى مكعب فما طول حرف المكعب الناتج ؟

   سم٢٠)   سم       هـ١٥)   سم           د١٠)   سم            ج٨)    سم        ب٥)  أ
  

لتراً من الزيت يراد تفريغها في زجاجات صغيرة سعة كل  ٢٠صحيفة من الزيت بها ) ١٦
          لتر،  كم زجاجة يلزم لذلك ؟ ١منها   
       ٤                                                                                  

  ١٨)        هـ         ١٦)                 د١٥)                ج١٤)            ب١٢)  أ
  

١ 

١١٧  
 



  ___= +فإن   صحيح ١   =  لمت أن إذا ع) ١٧
  
   ١)   هـ            ١)                 د١    )          ج١)              ب  ٧)  أ

    ٢                   ٣                 ٤                   ٨                  
  
   بالنسبة لِـ                بالنسبة لِـ                     مثل         )                  ١٨
  
  
  )                هـ)               د)                   ج)                   ب)                أ

  
                 س                 ص       الجزء المظلل في الشكل األتي يمثل) ١٩

                                                                                                   
  ص)  س      هـ)   ص       د_  س )   ص       ج∩س )   ص        بUس )  أ

             ك الجزء المظلل في الشكل اآلتي يمثل) ٢٠
  

                                                  ص                                                س   
  

  
  ص)  هـس         )   ص       د_  س )    ص     ج∩ س)    ص      بUس )  أ

     ك  تساوي   ص Uمستعيناً بالشكل المجاور  س ) ٢١
                                                                                              

                           ٧      ٤            ١      ٦  
                 ص                                                                               ٥             ٢  س                                  

  
   }٧ ، ٦{ ) هـ }  ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١{ ) د }  ٥ ، ٤{ )  ج }   ٢ ، ١{ )  ب }  ٣{ )  أ
  

٤ ٣ ٢ ١ 
٥ 

٧ ٦ 

١ ١ ١ 

١١٨  
 



  
  تمثل    صحيح   فإن    ١= إذا كان                       ) ٢٢ 

     
  ١)              هـ١)                د١)                ج١  )           ب ١)   أ
    ٢                   ٣                  ٤                   ٨                ١٢     
  

    بالنسبة لِـ       مثل                                 بالنسبة لِـ)                  ٢٣
  

                                                                           
  )هـ)                       د)                            ج)   ب)                  أ

  
  ما هو الشكل المختلف عن بقية األشكال ؟) ٢٤

  ) هـ)                           د)        ج)                    ب)                أ
   
  
  

  . إحدى الدول يمثل الشكل اآلتي توزيع المحاصيل في) ٢٥
  

   قمح                              
   ذرة                      

                           شعير      محاصيل أخرى
   طبقاً للمعلومات الواردة في الشكل أي العبارات اآلتية  صحيحة ؟

  .محصول الشعير أكثر من محصول القمح  )  ت
 .اصيل في الدولة  محصول الذرة أكثر من نصف المح )  ث

  .محصول الشعير أكثر من ثلث المحاصيل في الدولة )      ج
  . من محصول الذرة  أكثرمجموع محصول الشعير ومحصول القمح)      د

  .محصول القمح أكثر من محصول الذرة في الدولة )    هـ
  

١١٩  
 



  ما هو الشكل الذي يكمل التسلسل المبين أدناه ؟) ٢٦
  

                ؟        
  

  )هـ)                  د)               ج)                  ب)                أ
  

   س  ؟ ٣ـ  فما قيمة ٣ـ= إذا كانت س ) ٢٧
   ٩)              هـ ١)                 د٦ـ)              ج١ـ)               ب ٩ـ)   أ

  
   ص  تساوي Uفإن   س  [   ١ ، ٤-=  ] ،  ص  ]  ٣ ، ١- =  [ إذا كانت  س)  ٢٨

   [١ ، ١-) [ هـ ]   ١ ، ١-)  [ د [    ١ ، ١-)  ] ج [    ٣ ، ٤-)  ] ب ]    ٣ ، ٤-) ]أ
  :العملية الحسابية الممثلة على خط األعداد اآلتي هي  ) ٢٩
  
  

                      ٤-   ٣-   ٢-   ١-.       ١    ٢    ٣    ٤    ٥    ٦  
  ٤ = ٦ + ٢-)   هـ٤ = ٧ + ٣-)  د٤- = ٦- + ٢)  ج٤ = ٥ + ١-)   ب٢ = ٤ + ٢-)أ
   

  :د   فأي المعادالت التالية صحيحة + أ = د   ،  هـ  =  ج –إذا كان  ب ) ٣٠
 ب    –ج = د )  أ    د     -هــ   =  ج   –ب  )  أ    ج     -هــ   =  ج   –ب  ) أ      ب      + هـ  = د  )  أ

  د + ب= ج ) هـ
  ______ ب  هي ٥ - أ  ٤   فإن قيمة ٢-=    ، ب ٣= إذا كانت أ ) ٣١

   ٢٣-)                   هـ٢٣)                 د٢٢)               ج٢٠)           ب٢)  أ
  

ــت  ) ٣٢ ــة  ٥ = ص ٢  -  ،  س ١٥=  ص ٢+  س ٣إذا كان ــادالت التالي ــأي المع   ف
  صحيحة؟

                        ٧=  ص   –س  )                      ج                     ١٠= ص  + س  )     ب                ٥= ص  + س  ) أ
  ص= س )              هـ١٠=  ص –س ) د
  

١٢٠  
 



    ما العدد الذي ال ينتمي إليها ؟١٣ ، ١١ ، ٧ ، ٣ ، ١في هذه السلسلة  ) ٣٣
   ١٣)         هـ       ١١)                د٧)                  ج٣)                 ب١)  أ
  

    ما العدد الذي ال ينتمي إليها ؟٢١ ، ٢٨ ، ٣٥ ، ٣٨ ، ٤٢في هذه السلسلة  )  ٣٤
   ٤٢)                هـ٣٨)                  د٣٥)                 ج٢٨)            ب٢١) أ
  

فـإن عـدد     %  ٩٠ طالباً  نجح منهم في آخـر العـام             ٢٠٠عدد طالب الصف األول       ) ٣٥
  لراسبين يساويا
  ١٨٠)   ـ   ه             ٣٠)  د             ٢٠)              ج١٥)              ب١٠) أ
  

.  متـراً    ٤٥,٤ متراً  وطول الثانية      ٧٥,٣اشترت سيدة قطعتين من القماش طول األولى        ) ٣٦
   متراً ؟ ١٢فكم يتبقى من ثوب القماش إذا كان طول الثوب 

   مترا٢٥,٨ً)    متراً      هـ٢,٨)    متراً      د٨,٤)   متراً     ج٨,٣ )  متراً    ب٨,٢)  أ
  

    ؟ ٩٩     إلـ  ١ يكون الناتج      ٣ما العدد الذي إذا ضرب في ) ٣٧
                                                  ٣       

   ١١)              هـ ٩) د              ٧)       ج            ٥)                 ب٣) أ
   

    ؟٣٢     إلـ  ١ أمثال   ٥ ينتج ١٨ما العدد الذي إذا أضيف سدسه إلى ) ٣٨
                                                            ٨   

   ١٦٠)                 هـ١٢)               د٨)                ج٤)             ب٣) أ
  

     ؟٤٥      إلـ   ١ أمثال      ٤ ينتج ١٥    عدد إذا أضيف إلى ١)    ٣٩
        ٩                                             ٥  

  ٢٥)             هـ١٨٠)            د١٦٥)                 ج٩)             ب٤٥) أ
    ؟١٦    إلـ ١ مرة من          ١تج     ين٣ضيف الناتج إلى أ ثم ٣ما العدد الذي إذا ضرب في ) ٤٠

                                                                      ٢                   ٢     
  ١٢)   هـ           ٩)                د ٦)                 ج٣)                ب٢) أ
  

١ 

١٢١  
 



  جابة الصحيحةرمز اإل  رقم السؤال
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