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 المستخلص:

السذبدد  لذدا البا ذ  فذ  الكشذ  نذأ اسذبلال الذ وال فال  كا  الدراسذ  للذ هدفت هذه  

  البا ذذ  الموهذذوداأ فالوذذب  اأ فذذ؛ فمو فذذ  ال ذذ فن دذذاأ الم حاذذ  اتد داداذذ  دمماكذذ  ال  ذذ  أ

ي لم واذذ ج العذذوا ات  مذذبن  فال ذذ  الدراسذذ    ان مذذده هذذه  اسذذبلال الذذ وال فال  كاذذ  ل وذذب

طبلذل  1431فقد داغ ند  افذ ا  الواعذ   ،الوص   المس   الدراس  ف  ل مامهب نا  المعهج

ي فطبل   موهوداأ، داعمب داغ ند  البا   الوب  اأ    505فطبل   دواقع  طبلذل  فداذغ  926طبل ب

طبل ذ   فداذغ ل مذبل  البا ذ  فذ  ال ذ   923طبلل داعمذب داذغ نذد  اث ذب   508ند  الهكور 

( طبلل فطبل ذ   اههذ ه الع ذبدج 483، 482، 506ال ادع فالخبمس فالسب س نا  ال وال  )

ان ل لال اسبلال ال وال فال  كا  لدا اف ا  الواع  ه  األ سذ  مذل األ مذأ مذل الم كبمذت، ف   ذاأ 

مأ الع بدج ان ل لال العسل م شبده لابا   الموهذوداأ فالوذب  اأ حاذا كب ذت كذبأل ، اسذاو  

فكذبن  دذاأ الذهكور فاث ذب لال العسذل م شذبده ال وال األ س  مل األ مأ مل الم كبمت، فكهلك ل 

كبأل ، اساو  ال وال األ س  مل األ مأ مل الم كبمت  فاهه ه الع بدج ف و  ف فن فذ  لوي ذع 

ادوذذب  اسذذبلال الذذ وال ناذذ  افذذ ا  ناعذذ  الدراسذذ  حسذذل ال ذذ و، الدراسذذا  )ال ادذذع، الخذذبمس، 

 السب س( 

 لبا   الموهوداأ، البا   الوب  اأ، الم حا  اتد دادا : اسبلال ال وال فال  كا ، االكلمات الدالة

Abstract 

The purpose of this study is to explore the prevailing learning 

and thinking styles of primary students in the Kingdom of Bahrain; 

and the differences between gifted and regular students in the methods 

of learning and thinking according to the variables of gender and 
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class. This study was based on the descriptive survey method. The 

sample consisted of 1431 students, 505 gifted students, 926 ordinary 

students; 508 males and 923 females. The total number of  fourth, fifth 

and sixth grad students was respectively (506, 482 and 483) students. 

The results showed that the order of learning and thinking styles 

among the sample was left, right and then integrated.  The results 

showed that the order of proportions was similar for the gifted and 

ordinary students; they were, the left brain learning style, then the 

right and then the integrated. The order of proportions was similar 

between males and females  as follows, left then right then integrated. 

The results showed that there are differences in the distribution of the 

dimensions of learning methods among the study sample individuals 

according to the (fourth, fifth, and sixth) grades. 

Keywords: Learning and Thinking Styles, Gifted Students, Ordinary 

Students, Primary Stage. 

 المقدمة

  كز ال واال ال د ا نا  لا ا  اح اب به الم واماأ المخ ا   فال ذ  لخ اذ  دذبح  ، 

ال  به فالخ بدص ال   لمازهل، فاكت م وال اساو  اف  هج اف هاكت خبص ده،   ضذ  مذأ 

 المو ف   الم وال فاهب خ ل الق اء  افالك بد  فال  كا  فال  اات لاب  ق  ال     ضت ان   اكل 

اق  ن م با  اساو  ال وال دوال الع س المو ف ، ف شذا  للذ  الب  قذ  اف الذعهج اف األسذاو  

الهج   ك  فاه الم وال ف سذ باع موبلةذ المواومبه مذأ خذ ل ات راال فاتح  ذبه دبلمواومذبه 

م وامذاأ  ف مكذأ فلذهك هب فذ  المدرسذ ، فل مأذت اهما ذه فذ  موبلة ذه  لا ذ فن ال    ذ  دذاأ ال

فال ذ  لشذكت اخ  فذبه الخبص دهل ل د د األا  ال    و مد فاهب الم واماأ  مط ال وال فال  كا  

داعهل ف  ط  ق  اس ق بل المواومبه مل القابم د عظامهب فل لا هب ففق  سق موذاأ مذل ل راال لاذك 

هب دب  قذ  فذ ها  اف المواومبه ن   ل و  هب ف مةهب مل لخز عهب فاتح  به دهذب للذ  اسذ   بن

 ( Kahan & Singh, 2016ك بدا  اف فكاا  اف رمز   )

لذذ ل ط  اسذذبلال الذذ وال فال  كاذذ  دوذذد  م ذذد اه فسذذاولو ا  فداناذذ ، فلو مذذد العذذواح  

ال ساولو ا  دبرل بط اسبلال ال وال دوهذبد  م ذد   فذ  الوقذت ال شذ ج، امذب الم ذد اه ال اناذ  

ل فاهب الببلل الموذبر، فذ  دانذ  الذ وال مذأ حاذا اث ذبء  ف   كز نا  الب  ق  ال    س ون

 ف ر   ال  ار  فال هو   فط  ق  الةاوس 

فنزيه الع بدج الواما  الم واق  د  كال الدمبغ فنماذه خذ ل الأ مذاأ سذع  األخاذ   

به المب    ال ذ  لسذبند ن ظ  به فاس  الاةابه ال وال القبدل نا  اد ب  الدمبغ ف   وا ل ال ا

  ال وال مأ حاا  اوس الببلل ف ر به ال  ار  المعبس   فمس وا اث بء  لل  ل ذمال نا
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مدارس لةوت الببلل اكأ  ذكبء، دبث بف  للذ  اته مذبم دبلةوا ذل ات  وبلاذ  الم مأاذ  دو قذ  

ات  وذذبته دبلذذهاك  ، فاهماذذ  ال  كذذ  فال وبلاذذبه المعشذذب  فال  داذذ  ال د اذذ  فذذ  لقو ذذ  الذذ وال 

أ الهاك     كمب لعبفلت لاك اثد ب  الةوا ل المو فا  الم واقذ  دبرل ذبط اسذبلال الذ وال فل سا

دعمط الساب   ألج  ب ل مأ الدمبغ ف  ال وال سواء األ مأ اف األ س  اف لكبمت  ب    الذدمبغ 

 ( 2005) اعسأ، 

ومااذذ  لقذذد الذذبل  ال بذذور ال كعولذذو   فالأذذور  المواومبلاذذ  ال ادوذذ  المةذذبل ل بذذو   ال

ال وااما  فال  دو   ف  المدارس دمب   عبسل مذع اسذ ودا اه فماذول فقذدراه البذ    فههذ  

م هوم ال مب ز ف  ال واال الهج  وزي مو ف  ال  فن ال      داأ البا   ف  كت المةبته ل قذد ل 

لواذذل م وافذذق مذذع خا اذذ هل ففخ ذذا هل فط  قذذ  لوامهذذل فل كاذذ هل فلةذذبردهل فالب  قذذ  ال ذذ  

ضاو هب ف  ال وال  فمأ الممكأ ان لسبند مو ف  ا مبط ال وال فال  كا  لذدا البا ذ  فذ  رفذع   

مسذذ وا ال   ذذات الدراسذذ  لابا ذذ  دبث ذذبف  للذذ  ي ذذب   مقذذ هل دم  سذذهل فرفذذع م هذذوم الذذهاه 

 لد هل  

ف   لذذل ناذذ  مو فذذ  اسذذبلال الذذ وال فال  كاذذ  لذذدا البا ذذ  ان   كذذز المواذذل ناذذ  ال خبذذاط 

فالم مب ز دمذب   عبسذل مذع ال ذ فن ال    ذ  دبث ذبف  للذ  لعو ذع األهذدا، فاألسذبلال  الم عوا

ال  دو ذذ  المسذذ خدم  فطذذ ن ال قاذذال، فذلذذك ل  قاذذق مز ذذد مذذأ ال  ذذب ل المو فذذ  فالوامذذ  دذذاأ 

 البا   

لذذمل  هذذه  الدراسذذ  لا وذذ ، للذذ  ا مذذبط اسذذبلال الذذ وال فال  كاذذ  لذذدا طا ذذ  الم حاذذ  اتد داداذذ  

  ال    أ فط او  ال  فن ف  اسبلال ال وال فال  كاذ  حسذل  وناذ  البا ذ  )موهودذون، دمماك

نذذذب  ون(، فالعذذذوا ات  مذذذبن  )ذكذذذور، ل ذذذب (، فال ذذذ و، الدراسذذذا  )ال ادذذذع، الخذذذبمس، 

 السب س( 

 مشكلة الدراسة

ل  ي اهما   ا مبط ال وال فال  كا   ف  نمااذ  الذ وال فال واذال لاببلذل مذأ  هذ  حاذا 

ط دب  ق  لواامه فل كا   فموبلة ه لامواومبه فحاه لامشذك ه ال ذ  لوا هذ  فذ  حابلذه، ل ل 

فلاموال مأ  ه  آخذ ا  ف ذ ل ط دبلومااذ  ال وااماذ  مذأ حاذا اسذ  الاةابه الذ وال المسذ خدم  

فمدا لوافقهب مع ا مبط لوال الببلل فدبل ان  ال وااما   الم دم  لومااذ  لواذل الببلذل  فل باذل 

  ا مبط ال وال فال  كا  لدا الببلل لب اق اسبلال ال واال الم مب ز القبدل نا  ال مذب ز فذ  مو ف

الم  ذذوا فاتسذذ  الاةابه فالعذذبلج فال انذذ  فذلذذك لضذذمبن ل قاذذق ال هذذل فا  قذذبل الذذ وال د اذذا 

 كون الببلذل قذب ر ناذ  اسذ خدام المهذبراه فالموذبر، د  اااهذب فل كا هذب فلقاامهذب )السذاال، 

(  لعبفلت مةمون  مأ الدراسذبه الو داذ  اسذبلال ال واذال فال  كاذ  مذأ حاذا ال وذ ، 2012

ناذذ  ا ذذوا الذذ وال فال  كاذذ  السذذبدد  فردبهذذب دمةمونذذ  مذذأ الم واذذ اه،  كب ذذت ناعذذ  ا اذذل  

؛ الخبفذذبل  2013؛ الق نذذبن فال مذذورج، 2009الدراسذذبه مذذأ طا ذذ  الةبموذذبه )الشذذه ج، 

؛ 2015؛ ن ذذذد ال ذذذق فالوةاااذذذ ، 2015؛ حمذذذو  ، 2014؛ ن ذذذد الوهذذذب ، 2014فخاذذذ ، 
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(، امذذب فذذ  ال واذذال ق ذذت 2018؛ ناسذذ ، 2017؛ المبذذوا، 2017؛ الم مذذدج، 2017فذذاول، 

(، فالم حاذذ  اثندا  ذذ  2010الةذبمو  فكب ذذت الواعذذبه مذأ طا ذذ   الم حاذذ  الأب و ذ  ) مذذ ، 

(، 2018؛  ف ج، 2015(، فالم حاذ  اتد داداذ  )لوةذبل، 2017؛ الوذو  ، 2007)الووط ، 

 فقد اكده  ماع الدراسبه اخ  ، البا   ف  اسبلال لوامهل فل كا هل 

لكمأ مشكا  الدراس  ال بلا   ف  اس ق ذبء اكأذ  اسذبلال الذ وال فال  كاذ  المع شذ   لذدا طا ذ  

الم حا  اتد دادا  ف  مماك  ال    أ فال  قق مأ مدا ف و  ف فن ف  ا  شذبرهب لوذو  لعذوا 

 وهوداأ، نب  اأ( فالعوا ات  مبن  فال  و، الدراسا  البا   )م

 ل مأت مشكا  الدراس  ف  اث بد  نا  األسنا  ال بلا :

   مب اسبلال ال وال فال  كا  السبدد لدا البا   ف  الم حا  اتد دادا  دمماك  ال    أ؟1س

ف  اسبلال ال وال فال  كا  داأ البا   الموهوداأ فالوب  اأ دبلم حا   مبال  فن  2س

 اتد دادا ؟

   مب ال  فن ف  اسبلال ال وال فال  كا  داأ الهكور فاث ب  دبلم حا  اتد دادا  ؟3س

 مب ال  فن ف  اسبلال ال وال فال  كا  لابا   دبلم حا  اتد دادا  حسل ال  و، 4س

 الدراسا ؟

 راسةأهداف الد

 لهد، الدراس  لل :

السذذبدد لذذدا البا ذذ  فذذ  الم حاذذ  اتد داداذذ  دمماكذذ  الكشذذ  نذذأ اسذذاو  الذذ وال فال  كا   1

 ال    أ 

البا   الموهوداأ فالوب  اأ الكش  نأ ال  فن ف  اسبلال ال وال فال  كا  داأ   2

 دبلم حا  اتد دادا  دمماك  ال    أ  

الهكور فاث ب  ف  الم حا  الكش  نأ ال  فن ف  اسبلال ال وال فال  كا  داأ   3

 اتد دادا  دمماك  ال    أ  

اسبلال ال وال فال  كا  لابا   دبلم حا  اتد دادا  دمماك  الكش  نأ ال  فن ف    4

 ال    أ حسل ال  و، الدراسا  

 أهمية الدراسة

 نما ، ف   الةب ل العظ ج:ل  د  اهما  الدراس  ف   ب  اأ،  ظ ج ف

ال مكاد نا  اهما  ال واال الم مب ز القبدل نا  مو ف  اسبلال ال وال فال  كا  مأ خ ل   1

 المزاف   داأ اساو  ال وال فال  كا  فاس  الاةابه ال در س 

اته مبم  د ن  الموهوداأ فالوب داأ فمو ف  اتخ  ، داأ م با بلهل ف  نماا  ال وال   2

 فال واال 

 امب ف  الةب ل الوما :

مو ف  فل د د ا مبط ال وال فال  كا  الم ضا  لدا البا    سهت نا  الموال فهل الببلل   1

 فمو ف  اسبلال ال وال الم وافق  موه فل د د اتس  الاةابه المعبس   ل وامه 
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م انب  ال  فن داأ الهكور فاث ب  فال  فن داأ البا   ف  ال  و، الدراسا  المخ ا     2

 ف  نماا  ال واال فال وال فم با بلهب 

 محددات الدراسة

  2014/2015ال  ت الدراس  الأب   مأ الوبم الدراس  الحدودالزمانية: 

البا   فالببل به الوب  اأ فالموهوداأ دبلمدارس اتد دادا  ال كوما  دمماك  الحدود البشرية: 

 ال    أ 

ال كوما  ال بدو  لويار  ال  دا  فال واال ف   مدارس الم حا  اتد دادا الحدود المكانية: 

 مماك  ال    أ 

: لق    الدراس  نا  ط او  األ فاه المس خدم  فالم مأا  ف  مقابس الحدود الموضوعية

 اسبلال ال وال فال  كا  ل ورا س 

 مصطلحات الدراسة

 أنماط التعلم والتفكير

مذذذذدا اسذذذذ خدام لحذذذذدا الع ذذذذ اأ الكذذذذ ف اأ لاذذذذدمبغ سذذذذواء األ مذذذذأ اف األ سذذذذ  اف 

 ( Torrance, 1988)اس خدامهمب دشكت م كبمت ف  الموبلةبه الوقاا  فالمو فا  

ف   د  ال و    اث  اد  أل مبط ال وال فال  كا  ف  الدر   ال      ت نااهذب الببلذل ناذ  

  س لام حا  اتد دادا  المس خدم ف   الدراس  مقابس اسبلال ال وال فال  كا  ل ورا

 الطلبة الموهوبين

لُو ، فيار  ال  دا  فال واال ف  مماك  ال    أ البا   الموهوداأ دم هل مأ  

رفاو  المس وا لوكس ال  بنت داأ م    فاد  اسبسا  مأ   ظه فن ساوكابه اف ا اءاه

السمبه اث سب ا ، فه : قدر  نقاا  نبم  فون الم وسط )لُقبس دوسبط  اخ  بر اتس دتل 

(؛ فمس و به نااب مأ اتل زام فالمأبد   )لقبس دوسبط  اخ  براه SAGES2الوقا  

قبس دوسبط  اخ  بر ف ا ك فلابمز: ال   ات المدرسا (؛ فمس و به نااب مأ اثدداا )لُ 

ال ور  الشكاا  ا،  ؛ فقبدم  الخ بدص الساوكا  لابا   الموهوداأ دُودْج الدافوا  فالقاب   

 ( 2012)فيار  ال  دا  فال واال، 

ي ف  الدراس  ال بلا  دم هل البا      ، البا   الموهودون فالم  وقون ل  اداب ف ُو َّ

أ ف  المدارس ال كوما  دمماك  ال    أ، اله أ لل ف يهل مأ الما  قون د  امج الموهودا

ق ت اخ  بصا  ال  ون فالموه   دبلمدارس فط قت نااهل اخ  براه الكش  فه  )اخ  بر 

فاخ  بر ف ا ك فلابمز: ال ور  الشكاا  ا،  ؛ فقبدم   SAGES2اتس دتل الوقا  

 فالقاب  (  الخ بدص الساوكا  لابا   الموهوداأ دُودْج الدافوا 

 الطلبةالعاديين

هل  ماع البا   اله أ لذل  ذ ل اخ اذبرهل  ذمأ مةمونذ  البا ذ  الموهذوداأ دبسذ خدام 

 اتخ  براه فالمقب اس المس خدم  لاكش  نأ الموهوداأ 
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 ذ امج ف  ل لو    البا   الوب  اأ ل  اداذب فذ  الدراسذ  دذم هل البا ذ  الذه أ لذل  ذ ل اخ اذبرهل ل

 دارس ال كوما  دمماك  ال    أ الموهوداأ ف  الم

 اإلطار النظري

لعبفلت لو   به اسبلال الذ وال نذد  يفا ذب فمعذبح ، فذ ل موبلة هذب مذأ ق ذت ا  وسذات 

Entwisle 1980  : مذذأ حاذذا مسذذ و به ال هذذل، فذذ ل ل ذذعا هب للذذ  م مذذ  مسذذ و به، فهذذ

الةد ذد  دذبلخ  اه المس وا الوماق حاا  م بي اص ب  هها العوا دقدرلهل نا  ردط األفكذبر 

السذذبدق ، فناذذ  اسذذ خدام األ لذذ  فال ذذ اهاأ فذذ  ال ومذذق امعذذبء ال  كاذذ ، ف م ذذبي اصذذ ب  العذذوا 

الأذذب   فهذذو األسذذاو  السذذب   دقذذدرلهل ناذذ  ال  ذذا نذذأ ال قذذبدق الم ل بذذ  دبألسذذنا  فذذ  

المو ذذونبه، ف مااذذون للذذ  ال وذذ ، ناذذ  ال قذذبدق فالمواومذذبه الم  ذذا  دبلمو ذذوا، امذذب 

الأبلا فهو األسذاو  اتسذ  الاة  فاماذت اصذ بده للذ  ف ذع هذد، اسذ  الاة    مأذت  العوا

دبلعةذذذبل كمسذذذبس لذذذ وامهل، لذذذها هذذذل د ب ذذذ   ادمذذذب لامسذذذبند  مذذذأ اأخذذذ  أ فخبصذذذ  المواذذذل 

(Entwisle, 1991   ) 

، الذذهج ردذذط فذذ  Kolb 1984فمذذأ العمذذبذم المشذذهور  فالم دافلذذ   مذذوذم كولذذل 

 موذ ه داأ م حا اأ مأ الم احت األردو  الم مأا  فذ  الخ ذ اه ال سذا  فالم حظذ  ال ممااذ  

فالم ذذبهال المةذذ    فال ة  ذذل ال وذذبل، فدعذذبء نااهذذب لذذل ل د ذذد اردوذذ   مذذبذم لاذذ وال  فاخذذ ص 

د  فهذل اص ب  األساو  ال قبرد  نعد ال  ذا نذأ حذت المشذك ه ناذ  اتك  ذبء دو بدذ  فاحذ

نب   ذفج له مبه  اق   ف مااون لدراس  الواوم الب اوا  فالهعدسذا ، امذب اصذ ب  األسذاو  

ال  بندج فامااذون تسذ خدام ال ة دذ  ال سذا  فالم حظذ  ال ممااذ ، ف عظذ فن ل ذت المشذك ه 

مذذأ يفا ذذب م وذذد   فمخ ا ذذ  فهذذل نذذب    مااذذون لدراسذذ   الواذذوم اث سذذب ا  فال عذذون، ف  ماذذز 

  األساو  اتس اوبد  د كو أ م بهال مة    فم حظ  لممااذ  فال وذد نذأ ال وبمذت مذع اص ب

األمور الومااذ  ف مااذون لا خ ذص فذ  الواذوم فال  ب ذابه، امذب اصذ ب  األسذاو  ال كا ذ  

فامااذذون تسذذ خدام الخ ذذ اه ال سذذا  فال ة  ذذل ف  وامذذون نذذأ ط  ذذق الم بفلذذ   فالخبذذم 

 ,In: Özdemir, Kesten & Işkınه ال عاذ  فالومااذ  )ف  ضذاون الدراسذ  فذ  المةذبت

2017   ) 

لذذذمما  الةوا ذذذل ال اناذذذ  فات  وبلاذذذ  فات  مبناذذذ   Dunn 1987 رس  مذذذوذم  ن 

ي ل اك المأا اه، فقد اهه  ال  اات ال وذدج لادراسذبه  فالةسما  فالع سا  ف  اساو  ال وال ل وب

 & Dunn, Beaudry وذ  مذأ ال ذدن )المعشور  حول العمذوذم لم ذع العمذوذم ددر ذ  م ل

Klavas, 2002   ) 

( فذ  لو   ذذه Renzulli, Rizza & Smith, 2002فركذز ر زفلذ  فآخذ فن )

حاذا ألسبلال الذ وال ناذ  اسذ  الاةابه الذ وال ال ذ     ذل الببلذل فذ  ل ضذااهب ل هذل المذب   

ممب اذ  اسذبلال لبا ذ  قسمهب لل  لسو  اسبلال، معهب س و  اسبلال لبا ذ  الم حاذ  اثد داداذ ، ف

ال واال الم بف ، ال وال ن   ال كعولو اب، ال قااذد فالم بكذب ، الدراسذ  الم حا  اثندا   ، فه : 
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المسذذ قا ، الذذ وال ن ذذ  المشذذبر ع، الذذ وال مذذع األقذذ ان، ال    ذذد فال كذذ ار،  المعبقشذذ  فاأللوذذب  

 ال وااما   

ل فهذذبد  الةهذذبي الو ذذ   فمذذأ العمذذبذم ال ذذ  لعبفلذذت  راسذذ  ا مذذبط الذذ وال حسذذ

فالسذذاب   الدمب اذذ   مذذوذم لذذورا س ألسذذبلال الذذ وال فال  كاذذ  ف مذذوذم ها مذذبن لا  كاذذ   فقسذذل 

ال  كا  لل  اردو  اقسبم حسل الوهبد  الم واق  د  ذ  الذدمبغ األ مذأ  Herrmannها مبن 

المو ذون   فاأل س  فالةب ل الواوج فالس ا ، فاخ ص الةب ل األ س  الواوج دعمط ال  كاذ 

القبدل نا  حت المشك ه دب  ق  معبقاذ ، امذب الةب ذل األ سذ  السذ ا  فاخذ ص دذعمط ال  كاذ  

ال ع اذذهج الذذهج  ماذذت للذذ  حذذت المشذذك ه دب  قذذ  لقااد ذذ  فلو مذذد ناذذ  ف ذذو  حقذذبدق م ل ذذ  

فمعظمذذ   ف خذذ ص الةب ذذل األ مذذأ الواذذوج دذذعمط ال  كاذذ  اثدذذدان  القذذبدل ناذذ  العظذذ   الكااذذ  

از مأ  و مدفن نااه دم هل  مةد فن ف وماون نا  ال واا ، داعمذب الةب ذل األ مذأ السذ ا  ف  م

 خذذ ص دذذعمط ال  كاذذ  المشذذبن ج فالقذذبدل ناذذ  ال وذذبطا  مذذع اأخذذ  أ فموبلةذذ  المشذذك ه 

  فقذد اكذده (In; Bawaneh, Abdullah, Saleh & Khoo, 2011)دب  قذ  نبط اذ  

 مذذوذم ها مذذبن ان ال خاذذت الوقاذذ   ذذ ل ط مذذع  مذذط  ( ال ذذ  اسذذ خدمت2017 راسذذ  )فذذاول، 

 األفخبص الم دنااأ مأ طا   الةبمو  

فل لذذل ناذذ  ذلذذك ان مةمونذذ  مذذأ الدراسذذبه فال  ذذو  ال ذذ  اسذذ خدمت م ذذبا   

 ;Torrance, 1988اسذذبلال اف ا مذذبط الذذ وال فال  كاذذ  الذذهج اسذذ خدمه لذذورا س فيمذذ    )

Dunn, Beaudry & Klavas, 2002; Vengopal & K, 2007; Turki, 2012;  )

(، فال ذ  2017؛ المبذوا، 2015؛ م اسذأ، 2015؛ لوةذبل، 2009مأت  راس  )الشه ج، 

اس خدمت م با   مط الساب   الدمب ا  ألج مأ   ذ   الذدمبغ األ مذأ فاأل سذ   )حمذو  ، 

؛ 2010؛ حمذذذ ، 2017؛ الوذذذو  ، 2017؛ فذذذاول، 2015؛ ن ذذذد ال ذذذق فالوةااذذذ ، 2015

 ( 2018؛  ف ج، 2014؛ الخبقب   فهبف ، 2013ال مورج، الق نبن ف

ر   ذذه فذذ  ا مذذبط الذذ وال فال  كاذذ  ناذذ  فهذذبد  الع ذذ اأ  Torranceدعذذ  لذذورا س 

الكذ ف اأ لاذذدمبغ حاذذا  خذذ ص كذذت  ب ذذل دمةمونذذ  مذذأ الوهذذبد  الوقااذذ   فاخذذ ص الةب ذذل 

  ذذا نذذأ المواومذذبه األ سذذ  مذذأ الذذدمبغ دذذبل  كا  المعبقذذ  فاته مذذبم دقذذ اء  ال  بصذذات فال

المؤكد ، دبث بف  لل  القدر  نا  لس   با اتسمبء فالكامذبه فاثسذ ع بم دب  قذ  اسذ دتلا  

فلهك  ال قبدق الم واق  دمو ذوا مذب، فالقذدر  ناذ  لةماذع األفذابء فلعظامهذب، فالك بدذ   اذ  

 ذ  دذه نذأ الخابلا ، فالمات للذ  الهذدفء ففذ ل المشذبن ، فهذو   مذط ل اااذ  ف ذ وال مذأ   

ط  ق الوص  الا ظذ   امذب الةب ذل األ مذأ مذأ الذدمبغ فاخذ ص دذبل  كا  ال دسذ  فاته مذبم 

دق اء  األفكبر ال داس  فال  ا نأ المواومبه  ا  المؤكد ، دبث بف  لل  القدر  نا  لعظذال 

األفابء فلو ا  الو قبه داعهب فال وبمت مع ند  افابء ف  فقت فاحد، كمب  مات مذأ    ذ  

ده لل  لدداا األفابء فاألسبلال فل ور األفكذبر دشذكت خاذبل ، فهذل ذفف  مذط لدذدان  ف ذ وال 

 (   Torrance, 1982نأ ط  ق الو ض األ اد  )
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ف   لل نا  هها ال قسال ان المواومبه ال سا  المس ام    ل ال وبمت موهذب اف موبلة هذب حسذل 

الذذهج  ماذذت للاذذه ال ذذ   اف    عذذب  فذذ  سذذاب   اج مذذأ   ذذ   الذذدمبغ اف لكذذون حسذذل األسذذاو  

(  فل وذب لهذه  الموبلةذ  قسذل لذورا س ا مذبط الذ وال Torrance, 1988نماا  لوامه فل كاذ   )

فال  كا  لل  م م  ا مبط،  مط ال  كاذ  األ سذ  فاأل مذأ فالم كبمذت   قذوم اصذ ب   مذط الذ وال 

مذب ل  ذد  األهذدا، د ذور  الهج  سذاب  نااذه الةب ذل األ سذ  د هذل المو ذوا المبذ فل حاع

فا ذذ   ناذذ  السذذ ور ، ف  ضذذاون الذذ وال نذذأ ط  ذذق الشذذ ل فلذذدف أ المواومذذبه دوذذد فهمهذذب 

دب  ق  ماخ ذ  فم سذب ،    ذهفن الشذ ل الم ساسذت فت   ضذاون الم داذبه ف ذدمةون دذاأ 

 المواومبه القد م  فالةد د ، ف  ضاون الهذدفء امعذبء الومذت فالومذت دم ذ  ههل   امذب اصذ ب  

 مط ال وال الهج  ساب  نااه الةب ل األ مأ فو هل  د همذون الذدرس دذبلم فر دشذكت نذبم ناذ  

األهدا،، ف  ضاون اس خدام ال سوم ال و ا ا  فالم دابه فف ل الم بهال دب  قذ  م سذب ، 

اأراء، ف  ضذاون ال وبمذت مذع المواومذبه مذأ كمب    هفن ال وال نأ ط  ق المعبقشذ  فلدذداء 

به فالم دابه فالو فض األ ادا  فالمش فنبه الوماا   امب اصذ ب  األسذاو  خ ل ال سوم

الم كبمت فاس خدمون العمباأ األ مأ فاأل س  دبل سبفج دموعذ  ا هذل  م اكذون قذدر  نبلاذ  فذ  

الوماابه المخ    دبل  كا  المو مد نا  الاو  ال مز   فكهلك لذد هل قذدر  ناذ  ل راال فلذهك  

 (   Torrance & Rockenstein, 1988ةوا ل ال      فالمكب ا  )الو قبه الخبص  دبل

فل ل ط فك   اسبلال ال وال فال  كا  ف  اسبسابلهب دبلود د مأ الم وا اه الم ل ب  دهذب، لذها لذل 

 راس هب مأ ند   وا ل، فمأ اهذل الةوا ذل ال ذ  لذل  راسذ هب الو قذ  دذبل  كا  اثدذدان  مذأ 

دذذب  ان اثدذذداا فال  كاذذ  ال  بنذذدج م ل بذذبن حسذذل ال  ذذعا  دذذبلعمط األ مذذأ مذذأ ال  كاذذ   

( نا  ف و  ن قذ  دذاأ سذاب   الع ذ  األ مذأ 2015ه  راس  )ن د ال ق فالوةاا ، فاكد

مأ الدمبغ مع ال  كا  اثددان  دبث بف  لل  األساو  ال كبما  لبا   الةبموذ   داعمذب اخ ا ذت 

ي ف  الم حا  اتد دادا  فذ  2018  بدج  راس  ) ف ج،  ( المب ق  نا  البا   الم  وقاأ  راساب

ن قذ  لاسذاب   اف السذاب   الدمب اذ  مذع ال  كاذ  اثدذدان   ففذ  هذها ال ذد ، قذدم ندم ف و  

( ر  ذ  حذول م ذ   كذون Torrance & Rockenstein, 1988لذورا س فرفسكاعسذ اأ )

ال    م دنب دبخ  ،  مط ال وال فال  كا  السبدد، فبص ب   مط ال  كا  األ مذأ  كذون لدذدانهل 

فذف ل كاذ  مع ذ   داعمذب لكذون لك شذبفبه فلدذدانبه األفذ ا  مخ ا  نأ اأخ  أ ف ا   مب  

ذفج لعمط األ سذ  مذأ خذ ل المهمذبه المعظمذ  ال ذ  لكشذ  دشذكت معهةذ ، لذها فذون اثدذداا 

   ل ط دبل وها  الم كبمت لادمبغ   

 الدراسات السابقة

سذذا ل ال بذذ ن لمةمونذذ  مذذأ الدراسذذبه ال ذذ  لعبفلذذت اسذذبلال الذذ وال فال  كاذذ ، فكمذذب 

وهعذذب فذذ  السذذبدق ان دوذذا الدراسذذبه اسذذ خدمت اسذذبلال اف ا مذذبط الذذ وال فال  كاذذ  فدوضذذهب  

ا مبط ساب   الدمبغ  فمأ الدراسبه ال   لعبفلت ساب   ا مذبط الذدمبغ فالومااذبه ال  ب ذا  

( لا وذ ، ناذ  الومااذبه ال  ب ذا  الم ل بذ  دم مذبط  ذب    2007ال بنا   راسذ  الوذوط  )

طبلذذل فطبل ذذ  مذذأ ال ذذ  ال بسذذع دوذذز  لذذل اخ اذذبرهل  3398عذذ  الدراسذذ  الذذدمبغ، فداوذذت نا
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دشكت نشذواد ، فاههذ ه الع ذبدج ف ذو  ن قذ  فبناذ  دذاأ الةب ذل األ سذ  لاذدمبغ فنمااذبه 

البذذ ل فالضذذ   فالقسذذم  فل و ذذت الو ذذبراه الا ظاذذ  للذذ  موذذب ته، دبث ذذبف  للذذ  ف ذذو  

فال قذبطع فالعسذل، فل ةذب  ال شذبد  فذ  الو قذبه نماابه فبنا  داأ الةمع فاتل ب  فالمقبر   

ف  الةب ل األ مذأ مذأ الذدمبغ  فدبلعسذ   ل ذبما  الةذعس، اههذ ه الع ذبدج ان الومااذبه ال بناذ  

لدا الهكور كب ت القسم  فالضذ   لكذأ لذل لو ذد فذ فن ذاه  تلذ  اح ذبدا  ناذ  الومااذبه 

 لاةعس ال  ب ا  الم واق  دبلةب ل األ مأ مأ الدمبغ فلوزا 

مأ الدراسبه ال   ركزه نا  مو ف  مدا فاوا اج  مط مأ ا مبط ال وال فال  كاذ  

( Vengopal & k, 2007اف مو ف  ا مبط الساب   الدمب ا  الأ  ،  راس  فاعةودبل فال )

طبلل فطبل   ف  ال   الأبمأ دبلهعد   اههذ ه الع ذبدج ان  250ال   طاقت نا  ناع  داوت 

دارس الم وسذذب  لموبلةذذ  المواومذذبه لماذذت للذذ  الذذعمط األ مذذأ مذذل الذذعمط ل ضذذا ه طا ذذ  المذذ

األ س  مل الم كبمت  كمب اه مت الدراس   دبل  فن داأ اث ب  فالهكور  ف  مدا فذاوا ا مذبط 

الذذذ وال فال  كاذذذ ، حاذذذا ل ذذذاأ ان طا ذذذ  الم حاذذذ  الم وسذذذب  الذذذهكور   ضذذذاون نعذذذد موبلةذذذ  

 اعمب كب ت األ ب  اكأ  اس خدامب لاع   األ س  المواومبه اس خدام الع   األ مأ د

( نا  ا مبط ال وال فال  كا  ال ذ    ضذاهب البا ذ  فالببل ذبه  2009فلو فت  راس  الشه ج )

فذذ  كااذذبه الواذذوم فال  داذذ  فالذذدنو  دةبموذذ  طا ذذه، فاسذذ خدمت الدراسذذ  المذذعهج الوصذذ   

الكااذذبه الذذأ  ، فلوصذذات  طبلذذل فطبل ذذ  فذذ  1291المسذذ   حاذذا داذذغ نذذد  افذذ ا  الواعذذ  

الع ذذبدج للذذ  ف ذذو  فذذ فن ذاه  تلذذ  اح ذذبدا  دذذاأ البا ذذ  فالببل ذذبه فذذ  م وسذذط  ر ذذبه 

الع   األ سذ  المسذاب  ل ذبل  الذهكور، كمذب ف ذده فذ فن دذاأ الكااذبه الذأ   فذ  الذعمط 

 األ س  المساب  ل بل  اف ا  ناع  كاا  ال  دا  

نا  الو ق  داأ ا مذبط ال  كاذ  ال  ب ذ  ( لل  ال و ، 2010هدفت  راس  حم  )

)اتس دتل ، ال   ج، اثددان ، العبقد(  فا مبط الساب   الدمب ا  لدا طا   ال    السذبدع 

طبلل فطبل ذ ، فلوصذات  134حاا لل اخ ابر ناع  دبلب  ق  الوشوادا  الوعقو    حاا داوت 

اذ  ال  ب ذ  )اتسذ دتل ، ال  ذ ج، الدراس  لل  ندم ف و  ن ق  ارل بطا  داأ ا مذبط ال  ك

اثددان ، العبقد( فساب   الةب ل األ مأ اف األ سذ  لذدا طا ذ  الم حاذ  اثندا  ذ ، دبث ذبف  

 لل  ف و  ل بنت داأ م وا  الةعس فالةب ل المساب  نا  ا مبط   ال  كا  ال  ب   

  السذذبدد لذذدا ( دمو فذذ   مذذط السذذاب   الدمب اذذ2013اه مذذت  راسذذ  الق نذذبن فال مذذورج )

ي فالوب  اأ ف   بمو  الق ذال حاذا لكو ذت ناعذ  الدراسذ  مذأ   199البا   الم  وقاأ ل  اااب

طبلل ف  السع  ال  ضا   ، فاف  ت الع بدج ان العمط الم كبمت هو السذبدد لذدا طا ذ  السذع  

ي   ال  ضذذذا   ، فان الةذذذب  ال ذذذ فن فذذذ  ا مذذذبط السذذذاب   الدمب اذذذ  لابا ذذذ  الم  ذذذوقاأ ل  ذذذاااب

فالوذذب  اأ حاذذا كب ذذت ال ذذ فن فذذ  اسذذ خدام الةب ذذل األ سذذ  فالذذعمط الم كبمذذت ل ذذبل  البا ذذ  

 الم  وقاأ ل  اااب، داعمب كب ت ال  فن ف  اس خدام العمط األ مأ ل بل  البا   الوب  اأ  
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للذذ  المقبر ذذ  دذذاأ البا ذذ  الموهذذوداأ ف اذذ   (Mustafa, 2013)فهذذدفت  راسذذ  م ذذب  

 30ط ال وال فاس خدمت  مط ال وال ت  وسذات حاذا داذغ نذد  افذ ا  الواعذ  )الموهوداأ ف  ا مب

طبلل  ا  موهذو ( فاههذ ه   ذبدج الدراسذ  ف ذو  فذ فن دذاأ فذ   250طبلل موهو ، ف

 ا مبط لوال البا   الموهوداأ ف ا  الموهوداأ دبلم حا  اتد دادا  

لموهذوداأ ف اذ  ( فذ  اسذبلال لواذل البا ذ  اTurki, 2014فد أذت  راسذ  ل كذ  )

طبلذذل  90الموهذذوداأ فن ق هذذب دذذبلةعس فال ذذ  الدراسذذ ، فقذذد داذذغ حةذذل ناعذذ  الدراسذذ  

فطبل ذذ    افذذبره الع ذذبدج للذذ  ف ذذو  فذذ فن دذذاأ الموهذذوداأ ف اذذ  الموهذذوداأ فذذ  الم حاذذ  

اثندا    ف   ماع األ مبط ل بل  البا   الموهوداأ، كمب ف ده ف فن ف  ا مبط ال وال لوو  

 لاةعس 

(  مذذط الذذ وال فال  كاذذ  لذذدا البا ذذ  فذذ  المعذذبطق Anjum, 2014ف رسذذت  راسذذ  ا ةذذال )

طبلذل فطبل ذ   اسذ  ه الع ذبدج نذأ ان  200ال ض    فال   ا ، فلكو ت ناعذ  الدراسذ  مذأ 

العمط السبدد لدا طا   ال   الوبف  هذو الذعمط األ مذأ  ااذه الذعمط األ سذ  مذل الم كبمذت، كمذب 

مذذط ال  كاذذ  األ مذذأ فالم كبمذذت فذذ  المعذذبطق ال ضذذ    فال   اذذ ، كمذذب ف ذذده اخ  فذذبه فذذ   

 اخ ا  الهكور نأ اث ب  ف  ا مبط ال وال فال  كا االأ م  

( الو قذذذذذ  دذذذذذاأ  مذذذذذط ال  كاذذذذذ  السذذذذذبدد 2014لعبفلذذذذذت  راسذذذذذ  ن ذذذذذد الوهذذذذذب  )

ل ذ  طبلذل فطب 1887فاأل شب ال  ف  ا  لبا    بمو  اتسكعدر   حاا داوت ناع  الدراسذ  

مأ كاابه مخ ا  ، فداعت   بدج الدراسذ  ان ل لاذل األ مذبط السذبدد  كذبن لاذعمط األ سذ  دعسذ   

%، كمذذذب 15.56% مذذل الذذذعمط الم كبمذذذت دعسذذذ   25.23% مذذل الذذذعمط األ مذذذأ دعسذذذ   58.17

لوصات الدراس  لل  ف و  ن ق  داأ األ شب  ال  ف  ا  فالةعس فال خ ص ف مط ال  كاذ  

 السبدد 

( لل  ا مبط الساب   الدمب اذ  فن ق هذب 2015اس  ن د ال ق فالوةاا  )لب قت  ر

دبل  كا  اثددان  دبخ  ، م وا اه الةعس فال خ ص األكب  م  فالمس وا الةبمو ، فداغ 

طبلذذل  فافذذبره الع ذذبدج للذذ  ان الذذعمط   303حةذذل الواعذذ  ال ذذ  لذذل اخ ابرهذذب دب  قذذ  نعقو  ذذ  

% ف ااذه 38.9كوما  فالخبص  هو العمط األ س  فداوت  س  ه السبدد لدا طا   الةبموبه ال 

%، كمذب لوصذات الدراسذ  للذ  نذدم 23.8العمط الم كبمت مل العمط األ مذأ الذهج داوذت  سذ  ه 

ف و  ف فن  ال  لوو  لل   عس البا    كمب اهه ه الع ذبدج للذ  ان ال  كاذ  اثدذدان   ذ ل ط 

  كبمت داأ      الدمبغ دبلع   األ مأ مأ الدمب  بث بف  لل  ال

(  ا مبط ال وال فال  كا  فن ق هب ددافوا  ات ةذبي فاتلةذب    ذو 2015لعبفلت  راس  لوةبل )

ال  ب ذذابه لذذدا البا ذذ  الم  ذذوقاأ  راسذذاب فذفج صذذوودبه الذذ وال فذذ  ال  ب ذذابه دبلم حاذذ  

داد   فاههذ ه طبل ذ  فذ  ال ذ  الخذبمس اتد ذ 40اتد دادا ، فقد لكو ت ناع  الدراسذ  مذأ 

الع بدج ف و  ف فن داأ م وسببه ا مبط ال وال فال  كا  لذدا ناعذ  الدرا ذ  فذ  الذعمط األ مذأ 

ل ذذبل  ناعذذ  صذذوودبه لواذذل ال  ب ذذابه فالذذعمط الم كبمذذت ل ذذبل  البا ذذ الم  وقاأ ر ب ذذاب، 

 فندم ف و  ف فن  ال  اح بداب ف  العمط األ س  لدا ال ن اأ   
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(  ن قذ   اسذبلال Kardjaz & Ghonsooly, 2015ف و سذول  ) لعبفلت  راس  كبر  بي

ال وال فال  كا  دب او  اتخ  براه الا ظا  لدا مةمون  مأ البا   حاذا لذل اخ اذبر ناعذ  مذأ 

طبلذذل مذذأ م وامذذ  الاوذذ  اث  ا اذذ ، فالضذذ   ف ذذو  ن قذذ  ارل بطاذذ  دذذاأ اسذذاو  الذذ وال  53

رلذ ط الةب ذل األ سذ  مذع الم  ا فذبه فالم ضذب اه فال  كا  األ مأ مع ل د د ال ذور  داعمذب ا

 م ود   اتخ ابر فال   مبه لاكامبه 

( لل  ال و ، نا  ا مبط ال وال فال  كا  السذبدد  مذع 2015فهدفت  راس الم اسأ )

طبلذل فطبل ذه فذ  ال ذ  الأذبمأ فال بسذع،  354الهكبءاه الم ود  ، لل لب اذق الدراسذ  ناذ  

% مذل 32.2% مذل الم كبمذت دعسذ   44.6ط السبدد هو األ س  دعسذ   فلوصات الع بدج لل  العم

%، امب  الهكبء السبدد لدا ذفج الع   األ مأ فكبن الذهكبء الشخ ذ  مذل 23.2األ مأ دعس   

المكب   مل الاوذوج، فالذهكبء السذبدد لذدا ذفج الع ذ  األ سذ  هذو  الشخ ذ  مذل المعبقذ  مذل 

 الموساق  

ف  الو ق  داأ ا مذبط السذاب   الدمب اذ  فمهذبراه (  2015فد أت  راس  حمو   )

طبلذل فطبل ذ  مذأ  549مب فراء المو ف  لدا طا    بمو األيه   لكو ت ناع  الدراسذ  مذأ 

الكاابه الواما  فاأل دا   فاسذ  ه الع ذبدج نذأ ف ذو  ن قذ  ذاه  تلذ  اح ذبدا   دذاأ ا مذبط 

فلعظذذذال فموبلةذذذ  المواومذذذبه(،  السذذذاب   الدمب اذذذ  فمهذذذبراه مذذذب فراء المو فذذذ  )مو فذذذ 

فبرل بت  مو ف  فلعظذال المو فذ  دبلةب ذل األ سذ  داعمذب ارل بذت موبلةذ  المو فذ   دبلةب ذل 

األ مذذأ لذذذدا طا ذذذ  الةبموذذ ، فلذذذل  لو ذذذد ن قذذ   الذذذه اح ذذذبداب لوذذو  لاةذذذعس افال خ ذذذص 

 الدراس    

  الذ وال ( الو ق  دذاأ اسذاوKhan & Singh, 2016لعبفلت  راس  خبن فساعةب )

طبلذل  200فال  كا  فاأل اء األكب  م  لابا    اخ ا ه ناع  الدراس  دشكت نشذواد  فداوذت 

فطبل   ف  الم حا  الأب و   دبلهعد   افذبره الع ذبدج للذ  نذدم ف ذو  اج  ذوا مذأ الو قذ  دذاأ 

 ا مبط ال وال فال  كا  لدا طا   الم حا  الأب و   فا اءهل اتكب  م  

( لل  الو ق  داأ ا مبط الساب   الدمب ا  فمهذبراه 2017الوو   )فلب قت  راس  

ال  كاذذ  مذذب فراء المو فذذ  )ال خبذذاط، الم اق ذذ ، ال قاذذال( لاببل ذذبه الم  وقذذبه ل  ذذاااب فذذ  

طبل   م  وق ، فداعذت   ذبدج الدراسذ  ف ذو  ن قذ   250الم حا  الم وسب  حاا داغ ند هأ 

مب اذذ  فمهذذبراه ال  كاذذ  مذذب فراءالمو فذذ  لاببل ذذبه  الذذ  نكسذذا  دذذاأ ا مذذبط السذذاب   الد

الم  وقبه ل  اااب دبلم حا  الم وسب ، فاذدا الببل ذبه ذفه الذعمط الم كبمذت  كب ذت الو قذ  

 اكأ  قو  مع مهبراه ال  كا  مب فراء المو ف   ااهب العمط األ س  مل العمط األ مأ  

ل  كاذ  السذبدد  لذدا طا ذ  كااذ  ال  داذ  ( نا  ا مبط الذ وال فا2017فلو فت  راس  المبوا )

طبلذذل فطبل ذذ  لذذل اخ اذذبرهل دب  قذذ   375دةبموذذ  فذذق اء، حاذذا لكو ذذت ناعذذ  الدراسذذ  مذذأ 

نشوادا  دسذاب   فلوصذات الع ذبدج للذ  ان ل لاذل ا مذبط الذ وال فال  كاذ  كب ذت  سذاب   الذعمط 
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فذ فن  الذ  اح ذبداب دذاأ  الم كبمت مل األ س  مل األ مأ لذدا طا ذ  كااذ  ال  داذ ، فنذدم ف ذو 

 الب   فالببل به ف  كاا  ال  دا  ف  األ مبط الأ م  

( الو ق  داأ الساب   الدمب اذ  2017فف   راس  اق   ه نا  الببل به، لعبفل الم مدج )

فاسذذبلال الذذذ وال )األ ادذذذ  فال ذذذ  ج( ف ذذذوا ال خ ذذذص فالمسذذذ وا الدراسذذذ   فداعذذذت   ذذذبدج 

بلال الذ وال األ ادذ  فال ذ  ج لاببل ذبه دذبخ  ،  ذوا السذاب   الدراس   ف و  فذ فن فذ  اسذ

 الدمب ا  ل بل  ذفاه ساب   الدمبغ األ س  

ال  قذق مذأ  امذ  اسذاو  الذ وال  (Gupta&Suman, 2017)هدفت  راس   ود ذب فسذب مأ   

فال  كاذذ  ناذذ  ال   ذذات الدراسذذ  لبا ذذ  الم حاذذ  الأب و ذذ  مذذأ معذذبطق حضذذ    فر  اذذ ، لذذل 

طبلذذل فطبل ذذ  دب  قذذ  نشذذوادا  م وذذد   الم احذذت  اههذذ ه    500ناعذذ  ل كذذون مذذأ   اخ اذذبر

 الع بدج ف و  لمما  ألساو  ال وال فال  كا  فالمكبن فالةعس نا  ال   ات األكب  م  لابا   

 التعقيب على الدراسات السابقة

المذ  كش ت الدراسبه السبدق  ان مو وا اسبلال الذ وال فال  كاذ  اف ا مذبط سذاب   

مذذذأ المو ذذذونبه ال ذذذ  لذذذل  راسذذذبلهب مذذذع الود ذذذد مذذذأ الم واذذذ اه لا وذذذ ، ناذذذ  الو قذذذبه 

؛ 2007اترل بطا  دهب،  ف ل  راسذ هب مذع الومااذبه ال  ب ذا  فال  كاذ  ال  ب ذ  )الوذوط ، 

(، ال  كاذ  اثدذدان  )ن ذد ال ذق 2014(، األ شب   ال  ف  اذ  )ن ذد الوهذب ، 2010حم ، 

(، الذهكبءاه الم وذد   Kardjaz & Ghonsooly, 2015)راه الا ظاذ  فالوةااذ (، اتخ  ذب

(، األ اء األكذب  م  2017؛ الوذو  ، 2015(، مذب فراء المو فذ  )حمذو  ، 2015)الم اسأ، 

(Khan & Singh, 2016  دبث ذذبف  للذذ  ن قبلهمذذب ،)اسذذبلال  الذذ وال )األ ادذذ  فال ذذ  ج

 عس فال خ ص دمةمون  مأ الم وا اه الد مو افا  مأت  الة

قبمت ا ال الدراسبه المو ف   دمس  مدا فاوا اسبلال ال وال فال  كا  لدا البا   ف  

الم احت ال وااما  المخ ا    فبلدراسبه ال   لو فت نا  اسبلال ال وال فال  كا  ال     ضاهب 

؛ ن د الوهب ، 2013؛ الق نبن فال مورج، 2009طا   الم حا  الةبموا  )الشه ج، 

(، فالم حا  الأب و   2017؛ ن د ال ق فالوةاا ؛ المبوا، 2015؛ حمو  ، 2014

(Anjum, 2014; Kardjaz & Ghonsooly, 2015; Gupta & Suman, 2017) ،

؛ 2017؛ الوو  ، 2015؛ الم اسأ، 2010؛ حم ، 2007فالم حا  اثندا    )الووط ، 

Vengopal & k, 2007; Turki, 2014; Anjum, 2014 ،( الم حا  اتد دادا  )لوةبل

؛ 2017(، كمب اق   ه  راس اأ نا  اث ب  فقط )الوو  ، Mustafa, 2013؛ 2015

 ( 2017الم مدج، 

؛ الوو  ، 2015فلعبفلت دوا الدراسبه البا   الموهوداأ فالموهوداأ اكب  ماب )لوةبل، 

 ( Mustafa, 2013؛ 2017

مقابس اسبلال ال وال فال  كا  ل ورا س مبندا  راس   )مقابس اس خدمت  ماع الدراسبه 

(   فقد ل بفلت   بدج الدراسبه ف  ساب   Mustafa, 2013)اسبلال ال وال فال  كا  ل ورا س

  مط مأ ا مبط ال وال فال  كا  نا  اأخ  



 2020  أكتوبر(    18العدد )   -اجمللد الرابع  العربية للعلوم الرتبوية والنفسيةاجمللة 

 

 

543 

وال فل  ق الدراس  ال بلا  مع الدراسبه السبدق   ف  ال و ، نا  مدا فاوا اسبلال ال 

ف  الواع  مأ حاا اق  برهب نا  طا   الم حا   راس اأ فال  كا   لدا البا  ،  فل  ق مع 

(، فقابسهب ألساو  ال وال لدا الموهوداأ مع Mustafa, 2013؛ 2015)لوةبل، اتد دادا   

 ( Mustafa, 2013؛ 2017؛ الوو  ، 2015 راسبه )لوةبل، 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

ان مذذده هذذه  الدراسذذ  فذذ  ل ذذمامهب ناذذ  المذذعهج الوصذذ   المسذذ  ، فهذذو مذذعهج 

  عذذبفل الظذذواه  كمذذب هذذ  فذذ  الواقذذع، ف هذذ ل دةمذذع المواومذذبه فال اب ذذبه المباودذذ مأ خذذ ل 

 فص  اسبلال ال وال فال  كا  لدا البا   ف  الم حا  اتد دادا  

 مجتمع الدراسة وعينتها

طبلذذل  68985داذذ  المسذذةااأ فذذ  الم حاذذ  اتد داداذذ  داذذغ نذذد  طا ذذ  الم حاذذ  اتد دا

ل ذذب (  فلذذل اخ اذذبر الواعذذ  دب  قذذ  نشذذوادا  مذذأ صذذ و،  34963ذكذذور،  34022فطبل ذذ  )

لوي ذع  1ف و   الةدفل ال اق  الأب ا  دبل واال اتد داد  مأ  ماع م بفظبه مماك  ال    أ  

 ه   البا   حسل ال   الدراس  فحسل العوا ات  مبن  فالمو

 1جدول 

 توزيع العينة حسب الصفوف والنوع االجتماعي والموهبة

 ال  و،

 المةموا السب س الخبمس ال ادع

 موهودون
 ا  

 موهودون
 موهودون المةموا

 ا  

 موهودون
 موهودون المةموا

 ا  

 موهودون
 موهودون المةموا

 ا  

 موهودون
 المةموا

 508 360 148 150 110 40 176 124 52 182 126 56 الهكور

 923 566 357 293 185 108 306 176 130 324 29 119 اث ب 

 1431 926 505 443 295 148 482 300 182 506 331 175 المةموا

طبلذل فطبل ذ ، حاذا كذبن نذد   1431ان نذد  افذ ا  ناعذ  الدراسذ  داذغ  1  ض  مأ  ذدفل 

طبلذل  فداذغ نذد   926طبلل فطبل   داعمذب داذغ نذد  البا ذ  الوذب  اأ  505البا   الموهوداأ 

 طبل     923طبلل داعمب داغ ند  اث ب   508الهكور  

 أدوات الدراسة

س خدام مقابس اسبلال ال وال فال  كا  دعبء نا  اهدا، الدراس  فف ف هب لل ا

ف هد، المقابس لل    Styles of Learning and Thinkingل ورا س لام حا  اتد دادا 

قابس اسبلال ال وال فال  كا  دبس خدام ف   الدمبغ األ مأ اف األ س  اف كااهمب    كون 

مب اساو  الببلل ف  فق  ، ل  وج نا  ن برلاأ )خابر أ(، لمأت ك  معه 25اتخ  بر مأ 

ال وال فال  كا  د اا لقاس فاحد  اس خدام الع   األ مأ ف  الدمبغ فاألخ ا اس خدام 

ي   الع   األ س  اف الع  اأ موب

  ل ال   ا  د اا    ت المس ةال نا  م    ر به لكت يفم مأ الو براه، 

لكت  مط مأ األ مبط ت   ر    مط ال وال األ مأ اف األ س  اف الم كبمت د اا لكون الدر  

 ،  ر   25ل ةبفي 
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دبس خدام صدن ال كو أ ال     حاا لل قابس لل ال  قق مأ صدن المقابس األصا  

اترل بطبه داأ  ر   المقابس مع ند  اخ  براه  لإلدداا مأت مقابس الشخ ا  الم دن  

مو    ف ال  لح بداب ف افوا  اثدداا فمقابس س ب  ور  داعاه لاهكبء حاا كب ت اترل بطبه 

فامب داعهب  فل افحت موبم ه الأ به داأ المق ول فالةاد حاا لل اس خدام اتخ  بر دبثنب   

لام كبمت( دبث بف  لل  الأ به  67لأل س ،   0.61لأل مأ،  0.71فداوت موبم ه الأ به )

 ( Torrance, 1988لأل س ( ) 0.73لأل مأ،  0.77دب  ق   ك ف  بخ ال ب فداغ )

( د قعاأ المقابس نا  طا   الم حا  الأب و   فالةبموا   ددفل  اثمبراه 1994فقبم م ا  )

الو دا  الم  د   فقد داغ موبمت الأ به دب  ق  ك ف  بخ ال ب ألساو  ال وال فال  كا  األ س  

 ( 0.87-0.75( فلام كبمت )0.68-0.65( فلأل مأ )0.66-0.63مب داأ )

فلل ف  الدراس  ال بلا  اس خدام ال دن الظبه ج دو ض المقابس نا  مةمون  مأ 

الم خ  اأ ف  المةبل لا بكد مأ مدا قابس ال ق اه لمب انده لقابسه مأ حاا لمأات كت 

فق   لامهم  المعبط  لوهبد  الدمبغ األ مأ فاأل س  دبث بف  لمعبس   ال ق   لا ن  الوم    

حسب  موبمت الأ به  ك ف  بخ ال ب د ب اق األ ا  نا  ناع  اس ب نا  المس هدف   كمب لل 

، فه  قام  مق ول  اح بداب ممب  دل نا  0.795طبلل، فقد داغ موبمت الأ به  44داوت 

 م به األ ا  

 فروض الدراسة

 ل  ب أ م وسببه اسبلال ال وال السبدد  لدا البا   دبلم حا  اتد دادا  دمماك  ال    أ   1

ي داأ م وسببه اسبلال ال وال السبدد  لدا البا   الموهوداأ لو   2 د ف فن  ال  لح بداب

 فالوب  اأ دبلم حا  اتد دادا  دمماك  ال    أ 

ي داأ م وسببه اسبلال ال وال السبدد  لدا طا   الم حا    3 لو د ف فن  ال  لح بداب

 اتد دادا  دمماك  ال    أ حسل العوا ات  مبن  ف وا البا   

ي داأ م وسببه اسبلال ال وال السبدد  لدا طا   دام حا    4 لو د ف فن  ال  لح بداب

 اتد دادا  دمماك  ال    أ حسل ال  و، الدراسا  

 تتائج الدراسة

 الع بدج الم واق  دبل   ا  األفل : 

ل  ب أ م وسببه اسبلال ال وال السبدد  لدا البا    : عص ال  ض األفل نا  مب  آل 

 دبلم حا  اتد دادا  دمماك  ال    أ 

الود  لكت اساو  مأ اسبلال ال وال الأ م  فالعس   لا  قق مأ ص   ال  ض لل حسب  

مأ  تل  ال  فن ف   لا بكد Chi-Square، كمب لل اس خدام  اخ  بر كبج سكو   المنو  

 و   لوي ع ناع  الدراس  حسل ادوب  اسبلال ال وال ف س هل المنو    2الود ، فالةدفل 

 اخ  بر كبج سكو     ف  بدج
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 2جدول 

 توزيع العينة ونسبهم المئوية حسب  أبعاد أساليب التعلم

 X2 العس   المنو   الود  األساو  

 %30 429 األ مأ

140.09** 
 %47.4 679 األ س 

 %22.6 323 الم كبمت

 %100 1431 المةموا

 (0.01**  ال  نعد مس وا )             

ف و  ف فن ف  لوي ع ادوب  اسبلال ال وال نا  ناع  الدراس   2   اأ مأ  دفل 

%، فلااه   س   مس خدم  األساو  47.4حاا داوت  س   مس خدم  األساو  األ س   

%، فلا بكد مأ 22.6% مل مس خدم  األساو  الم كبمت فداوت العس   30األ مأ فداوت  

فه   ال  اح بداب   14.09سكو   فقد داوت القام    تل  ال  فن لل اس خدام اخ  بر كبج

  ض  مأ الع بدج ف و  ف فن  ال  اح بداب داأ اسبلال ال وال الأ م  ل بل  األساو  ف

 األ س  

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: 

ي داأ اسبلال ال وال السبدد  لدا  : عص ال  ض الأب   نا  لو د ف فن  ال  لح بداب

 موهوداأ فالوب  اأ دبلم حا  اتد دادا  دمماك  ال    أ البا   ال

الود  لكت اساو  مأ اسبلال ال وال الأ م  فالعس   لا  قق مأ ص   ال  ض لل حسب  

 Chi-Square، كمب لل اس خدام  اخ  بر كبج سكو   المنو   لابا   الموهوداأ فالوب  اأ

أ لكت اساو  مأ اسبلال ال وال الأ م ، لا بكد مأ  تل  ال  فن داأ الموهوداأ فالوب  ا

 و   لوي ع البا   الموهوداأ فالوب  اأ حسل ادوب  اسبلال ال وال ف س هل  3فالةدفل 

 اخ  بر كبج سكو     المنو   ف  بدج

 3جدول 

 نتائج اختبار كاي سكوير لتوزيع الموهوبين والعاديين على أساليب التعلم

 الكاا X2 X2 الوب  اأ الموهودون األساو 

 األ مأ

171 258 

17.67** 

15.58** 

33.9% 27.9% 

11.9% 18.1% 

 األ س 

204 475 

108.16** 40.4% 51.3% 

14.2% 33.2% 

 **12.29 193 130 الم كبمت
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25.7%% 20.8% 

9.1% 13.5% 

ف و  ف فن ف  لوي ع ادوب  اسبلال ال وال نا  اف ا  ناع   3  ض  مأ  دفل 

الدراس  سواء الموهوداأ اف الوب  اأ ف اوت  سل لوي ع اسبلال ال وال لابا   الموهوداأ 

%، فلااهب مس خدم  األساو  14.2كبأل : مس خدم  األساو  األ س  فداوت العس   

%  امب 9.1ب داوت  س    مس خدم  األساو  الم كبمت %، داعم11.9األ مأ فداوت العس   

 سل لوي ع اسبلال ال وال لابا   الوب  اأ فكب ت  كبأل : مس خدم  األساو  األ س فداوت 

% مل مس خدم  18.1%، فلااهب  س   مس خم  األساو  األ مأ فداوت  33.2العس  

لعسل ا هب م شبده  لابا   %، ف   اأ مأ ل لال ا13.5األساو  الم كبمت فداوت العس   

الموهوداأ فالوب  اأ فكب ت كبأل ، اساو  ال وال األ س  مل األ مأ مل الم كبمت  فلا بكد مأ 

  ض  مأ الع بدج ف و  ف فن  ال  اح بداب ف  تل  ال  فن لل اس خدام اخ  بر كبج سكو   

 داأ اسبلال ال وال الأ م  ل بل  األساو  األ س  

 الفرض الثالث

ي داأ م وسببه اسبلال ال وال السبدد  لدا البا   دبلم حا   لو د ف فن  ال  لح بداب

 اتد دادا  دمماك  ال    أ حسل العوا ات  مبن  

الود  لكت اساو  مأ اسبلال ال وال الأ م  لا  قق مأ ص   ال  ض لل حسب  

 Chi-Squareكبج سكو   ، كمب لل اس خدام  اخ  بر فالعس   المنو   لابا   الهكور فاث ب 

لا بكد مأ  تل  ال  فن داأ الموهوداأ فالوب  اأ لكت اساو  مأ اسبلال ال وال الأ م ، 

فالةدفل   و   لوي ع البا   الهكور فاث ب  حسل ادوب  اسبلال ال وال ف س هل المنو   

 اخ  بر كبج سكو     ف  بدج

 4جدول 

 لتوزيع الذكور واإلناث على أساليب التعلم نتائج اختبار كاي سكوير

 الكاا X2 X2 اث ب  الهكور األساو 

 األ مأ

147 282 

42.48** 

31.34** 

28.9% 30.6% 

10.3% 19.7% 

 األ س 

284 395 

181.15** 55.9% 42.8% 

19.8% 27.6% 

 الم كبمت

77 246 

88.42** 15.2% 26.6% 

5.4% 17.2% 
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ف و  ف فن ف  لوي ع ادوب  اسبلال ال وال نا  اف ا  ناع   4   اأ مأ  دفل 

الدراس  مأ الهكور فاث ب   ف اوت  سل لوي ع اسبلال ال وال لاهكور كبأل : مس خدم  

%، فلااهب مس خدم  األساو  األ مأ فداوت العس   19.8األساو  األ س  فداوت العس   

%  امب   سل لوي ع 5.4 خدم  األساو  الم كبمت   %، داعمب داوت العس   لمس10.3

%، 27.6اسبلال ال وال لإل ب   فكب ت كبأل : مس خدم  األساو  األ س  فداوت العس   

% مل مس خدم  األساو  الم كبمت 19.7فلااهب مس خدم  األساو  األ مأ فداوت العس   

فكب ت  داأ الهكور فاث ب  %، ف   اأ مأ ل لال العسل ا هب م شبده 17.2فداوت العس   

كبأل ، اساو  ال وال األ س  مل األ مأ مل الم كبمت  فلا بكد مأ  تل  ال  فن لل اس خدام 

  ض  مأ الع بدج ف و  ف فن  ال  اح بداب داأ اسبلال ال وال الأ م  ف اخ  بر كبج سكو   

 ل بل  األساو  األ س  

 الفرض الرابع

ي  داأ م وسببه اسبلال ال وال السبدد  لدا البا   دبلم حا  لو د ف فن  ال  لح بداب

 اتد دادا  دمماك  ال    أ حسل ال  و، الدراسا  

الود  لكت اساو  مأ اسبلال ال وال الأ م  فالعس   لا  قق مأ ص   ال  ض لل حسب  

، كمب لل اس خدام  المنو   لابا   حسل لوي وهل ف  ال  و، )ال ادع، الخبمس السب س(

لا بكد مأ  تل  ال  فن داأ البا   ف  ال   ال ادع فالخبمس فالسب س  اخ  بر كبج سكو  

 و   لوي ع البا   الموهوداأ فالوب  اأ  5لكت اساو  مأ اسبلال ال وال الأ م ، فالةدفل 

 اخ  بر كبج سكو     حسل ادوب  اسبلال ال وال ف س هل المنو   ف  بدج

 5جدول 

 سكوير الطلبة في الصفوف على أساليب التعلمنتائج اختبار كاي 

 الكاا X2 X2 السب س الخبمس ال ادع األساو 

 األ مأ

119 136 174 

11.09** 

37.51** 

23.5% 28.2% 39.3% 

8.3% 9.5% 12.2% 

 األ س 

280 234 165 

29.61** 55.4% 48.6% 37.2% 

19.6% 16.3% 11.5% 

 الم كبمت

107 112 104 

0.31** 21.1% 23.2% 23.5% 

7.5% 7.8% 7.3% 
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ف و  ف فن ف  لوي ع ادوب  اسبلال ال وال نا  اف ا  ناع  الدراس   5  ض  مأ  دفل 

حسل ال  و، الدراسا  )ال ادع، الخبمس، السب س(  داوت  سل لوي ع اسبلال ال وال لبا   

%، فلااهب مس خدم  19.6ال   ال ادع كبأل : مس خدم  األساو  األ س  فداوت العس   

%، داعمب داوت العس   لمس خدم  األساو  الم كبمت  8.3العس    األساو  األ مأ فداوت

%  امب   سل لوي ع اسبلال ال وال لبا   ال   الخبمس كبأل : مس خدم  األساو  7.5

% مل 9.5%، فلااهب  س   مس خدم  األساو  األ مأ فداوت 16.4األ س  فداوت العس   

امب   سل لوي ع اسبلال ال وال لبا   %، 7.8مس خدم  األساو  الم كبمت فداوت العس   

%، فلااهب 12.2ال   السب س فكب ت كبأل : مس خدم  األساو  األ مأ فداوت العس   

% مل مس خدم  األساو  الم كبمت فداوت 11.5 س   مس خدم  األساو  األ س  فداوت 

فالخبمس، %، ف   اأ مأ ل لال العسل ا هب م شبده   لابا   ف  ص و، ال ادع 7.3العس   

فكب ت كبأل ، اساو  ال وال األ س  مل األ مأ مل الم كبمت داعمب ف  ال    السب س فبكبن 

كد مأ  تل  ال  فن لل مل لال األسبلال: اساو  ال وال األ مأ، األ س ، الم كبمت  فلا 

داأ اسبلال    ض  مأ الع بدج ف و  ف فن  ال  اح بدابف اس خدام اخ  بر كبج سكو    

 ال وال الأ م  ل بل  األساو  األ س  

 مناقشة النتائج

  مأت الهد، ال داس ف  هه  الدراس  مو ف  اساو  ال وال المهامأ لدا طا    

ال اق  الأب ا  دبلم حا  اتد دادا ، فاف  ت الع بدج هامع  اساو  ال وال األ س  مل األ مأ 

 ف   وا العمط المهامأ لدا البا   لا و ، نا  اساو  ف   ع اته مبم دموف ااه الم كبمت  

ال وال المعبسل فاس خدامه ف  الوماا  ال وااما   فمص ب  ال وال اث مأ اله أ داوت   س  هل 

%،   ضاون ال وبمت مع األفابء دشكت م لل فم ساست، ف مااون لل  47.4ف  هه  الدراس  

ألمور دشكت  زد  ددل الكاابه  امب اص ب  اس خدام الكامبه  فن ال موي فال وبمت مع ا

%، فامااون لل  الموبر، ال   ل  وج 30األساو  األ مأ اله أ داوت   س  هل ف  الدراس  

نا  ال ور الم دا  فموبلة  ال اب به دشكت كا ، ف ع ةون األفكبر دشكت حدس ، ف ه مون 

% ف  22.6 س  هل  دبلمهبراه ال       امب اص ب  األساو  الم كبمت اله أ داوت

الدراس ، فامااون لل  اس خدام الةوا ل الا ظا  فالشكاا  دع س الك بء ، فال ممت مع المأا اه 

الا ظا  فال  كا  دع س القدر، فاس خدام ال  كا  ال دس  فالمة   فال وبمت مع المواومبه 

س  الاةابه لوااما  ال ساب  فالموقد   فف و  لعوا ف  اسبلال ال وال فال  كا  ل بال لقد ل ا

ل   دب  ق  لوال الم واماأ فلسهل ف  ي ب   ال  اا  المو فا  لهل، فل قق اس م بنهل دوماا  

 لوامهل دمب  ا   اسبلا هل ال وااما  

فقد  كون لمو وا اسبلال ال وال فال  كا   ب  اأ، الةب ل الم واق دبتس  ب   مأ 

اساو  ال وال ف  اس  الاةابه ال وال الم  و ،  فالةب ل اأخ ، هو ان اساو  ال وال 

المس خدم ف  المدرس   قد  ةوت دوا المواماأ  و ب فن  نااه، فهها مب   د  نب   ف  

عهبم ال واام    كز نا  لقد ل مةمون  مأ األسبلال ال   ل كز نا  األ ظم  ال وااما   فبلم
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المب   الا ظا  فالمق فء   فن الشكا ، فنا  ساب   العمط ال  ااا   فن اثددان ، فبل  كاز 

نا  ساب   اساو  ال وال األ مأ الهج  و مد نا  الةوا ل ال  اااا   فن اساو  ال وال األ س  

اثددانا   فساب   اساو  الم وال القبدل نا  الةب ل األ س  لكون  الهج   كز نا  الةوا ل

ف  هه  ال بل  معبقا  ل مما  ط  ق  ال واال ف  اسبلال لوال دوا الم واماأ  فافبره  راس  

( ان ال  دو اأ  مااون لل  الممبرسبه المعبقا  ددل ال دسا  ف وزيف هب ف  2007الشه ج )

( ساب   األساو  األ س  لدا البا   دبه مبم المدرس  2015لواامهل ف  س  الم اسأ )

د عشاط نماابه الةب ل األ س  مأ خ ل األ شب  فال در  به ال   لوزي هها الةب ل فال   

 & .Gupta, Mلو مد نا  اتس دتل فالمعبق فاأل بدبه الم د    فلؤكد  راس  )

Suman, 2017هل  كون ل  ااهل انا  دقاات ( ان البا   اله أ   وامون ففق اساو  لوام

 مأ اله أ   وامون دب  ق  موب    ألساو  لوامهل 

ل  ق هه  الع اة  مع مةمون  مأ الدراسبه ال   افبره لل  ساب   اساو  ال وال 

؛  و  ، 2014؛ ن د الوهب ، 2009األ س  مل األ مأ مل الم كبمت ف  ناعهب )الشه ج، 

، فل  ق مع فالدراسبه ال   افبره لل  ساب   (Anjum, 2014؛ 2018؛ ال  بل ، 2015

األساو  األ س  ف  ال دا   فلخ ا  ف  ل لال اأٍلساوداأ ال بقااأ مأ حاا ال  لال الم كبمت 

فلخ ا  مع (  2017؛ الوو  ، 2015؛ الم اسأ، 2015مل األ مأ )ن د ال ق فالةاا ، 

مأ مل األ س  مل الم كبمت )حمو  ،   بدج الدراسبه ال   افبره لل  ساب   اساو  ال وال األ 

، فالدراسبه ال   افبره ( Vengopal & K, 2007; Kordjazi & Z., 2015؛2015

 ( 2017لل  ساب   األساو  الم كبمت مل األ س  مل األ مأ )المبوا، 

فدخ وص لوي ع اسبلال ال وال فال  كا  نا  البا   الموهوداأ فالوب  اأ،   ض  

فكبن ل لال األسبلال األ س  مل األ مأ مل الم كبمت  فقد  وو  ال شبده ف   ان ال  لال  م شبده

ال  لال ان اخ ابر البا   الموهوداأ ف  المدارس ال كوما  دبل    أ  و مد دبلدر   األفل  

نا  مس وا ال   ات الدراس  فا ل اخ ابر الببل   ال بصااأ نا   ر به ل  ااا  فون 

با   الم  وقاأ  راساب دقدر  نبلا  نا  ال  اات فل لال  ر  ، فنب    م بي ال 90

المواومبه فلعظامهب دشكت م ساست، كمب ان العظبم ال واام  كمب اف  عب   ان  البا   ذفج 

 اساو  ال وال األ س  

 م( ال   لوزي ندKahan & Singh, 2016فل  ق هه  الع اة  مع   اة   راس  )

فالموهوداأ ف  اساو  لوامهل  فل عبقا مع    بدج ف و  ف فن داأ البا   الوب  اأ 

؛ 2013الدراسبه ال   اكده ف و  ف فن ف  اسبلال ال وال فال  كا  )الق نبن فال مورج، 

 ,Thornton, Haskell & Libby, 2007;Mustafa, 2013; Turki؛ 2017الوو  ، 

ال   داعت   بدةهب ان الموهوداأ اكأ   Cody 1983(  كمب لخ ا  مع  راس  كو ج 2014

ي الموهوداأ اله أ  ل ضا  لوماابه اسبلال ال وال المو مد  نا  الةب ل األ مأ فالم كبمت خ فب

 ( 1994  ضاون الةب ل األ س  )فر  ف : م ا ، 
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  ض  مأ   بدج ال  ض الأبلا ان ل لال اسبلال ال وال فال  كا  لدا الهكور فاث ب  

ده  حاا كبن ل لا هب األ س  مل األ مأ مل الم كبمت  فهه  الع اة  ل  ق مع   بدج  راس  م شب

( ال   اكده ندم ف و  ف فن داأ طا   الةبمو  ف  األسبلال الأ م   لكعهب 2017المبوا )

( ال   اكده نا  Vengopal & K, 2007؛ 2009لخ ا  مع   بدج  راسبه )الشه ج، 

هكور فاث ب  ف  اسبلال ال وال فال  كا ، فبلهكور اكأ  ما  ألساو  ف و  اخ  فبه داأ ال

ال وال فال  كا  األ مأ حاا  مااون لألفكبر الم  ب ع  فالخابل فاثدداا داعمب اث ب    ضاأ 

 اسبف  ال وال األ س  القبدل نا  ال وبمت مع المشك ه الا ظا  فلعظامهب فل لا هب  

ادع ان ل لال  سل اسبلال ال وال فال  كا  م شبده لابا   ف     اأ مأ   بدج ال  ض ال 

ص و، ال ادع فالخبمس، فكب ت كبأل ، اساو  ال وال األ س  مل األ مأ مل الم كبمت داعمب ف  

ال    السب س كبن ل لال األسبلال: اساو  ال وال األ مأ، األ س ، الم كبمت  فل شبده هه  

( لودم ف و  ف فن ف   اسبلال ال وال 2017س  الوو   )لع اة  لل  حد مب مع   اة   را

ي لوزا لا  و، )األفل، الأب  ، الأبلا( م وسط،  فال  كا  لدا الببل به الم  وقبه ل  اااب

( ندم ف و  ف فن ف  اسبلال ال وال فال  كا  لدا طا   2017ف  بدج  راس  الم مدج )

 الةبمو  دبخ  ، المس وا الدراس  

 التوصيات

و ، نا  اسبلال ال وال فال  كا  لدا البا   معه ددا   الوبم الدراس ، ل قد ل ال   1

 اس  الاةبه لدر سا  معبس   لب  ق  لوال البا   

 اتس  ب   مأ اسبلال ال وال فال  كا  ف  القابم دومت ال مب ز ف  المعهبم   2

 خ  فبه ف  لوال لونا  المواماأ دمسبلال ال وال فال  كا  لدا البا   لز ب   ل همهل ل  3

 البا   

ال  كاز نا  لنببء ا شب  فلدر  به له ل  دبس خدام األساو  الم كبمت ف  ال وال   4

 فال  كا  
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 قائمة المراجع

بعض أنماط التفكير الرياضي وعالقتها بجانبي الدماغ لدى (  2010حم ،  س  أ م مد  )

)رسبل  مب س ا   ا  معشور (  الةبمو   طلبة الصف التاسع األساسي بغزة

 اثس ما  دوز ، فاسباأ 

أنماط السيطرة الدماغية وعالقتها بالتفكير ما وراء المعرفي (  2015حمو  ، آتء ي ب   )

 ز ،  -)رسبل  مب س ا   ا  معشور (   بمو  األيه   لدى طلبة جامعة األزهر

 فاسباأ 

لبما  المعهج الم  ع ففق الساب   الدمبقا  ف  لوال  ( 2014الخبقب  ، دابن فخا ، هبف   )

 – مجلة كلية التربية األساسيةمهبراه الهةوم ال ساط لدا الببل به دبلم بري   

  334-319، 17 بمو  دبدت، 

أثر السيطرة الدماغية على التفكير اإلبداعي وقلق االمتحان لدى (  2018 ف ج، ل مبن  )

)رسبل  مب س ا   ا  معشور (   ئي )المتفوقين دراسياً(تالميذ السنة الخامسة ابتدا

  بمو  الشهاد حم  لخض ، الةزاد  

(  مووقبه اس خدام اس  الاةا  ال واال الم مب ز ف  لدر س مق راه 2012الساال،  بلا   )

الواوم الش نا  ف  الم حا  اتد دادا  مأ ف ه   ظ  الموامبه ف  مد ع  ال  بض، 

  379-419( 151) 3مجلة التربية، 

(  ام   مط الساب   الدمب ا  ف  ال خات الوقا  لدا طا   2017فاول، ل  ، هبرفن  )

مجلة جامعة القدس المفتوحة لالبحاث والدراسات التربوية  بمو  الا موال  

   66-47(، 18) 5والنفسية،

 بمو  طا    (  ا مبط ال وال فال  كا  لدا ط   فطبل به 2009الشه ج، حبسأ دأ رافع  )

  400-353( 2) 1، جامعة ام القرى للعلوم التربوية والنفسيةمةا  

(  الساب   الدمب ا  فن ق هب دبل  كا  اثددان  2015ن د ال ق، يه    فالةاا ، ص بل  )

المجلة لدا طا   الةبموبه ف  األر ن ف   وء دوا الم وا اه الد مو افا   

  254-239(، 2) 11، األردنية في العلوم التربوية

دراسة أنماط السيطرة الدماغية كمؤشر إلختيار (  2014ن د الوهب ، ل مبن ن د الوز ز  )

)اط فح   ك ورا   ا  معشور (  األنشطة الترويحية لطالب جامعة االسكندرية

  بمو  األسكعدر  ،  مهور   م   الو دا  

عالقتها بمهارات التفكير فوق أنماط السيطرة الدماغية و(  2017الوو  ، نواط  احمد  )

ً بالمرحلة المتوسطة بمنطقة الباحة  المعرفي لدى الطالبات المتفوقات تحصيليا
 )رسبل  مب س ا   ا  معشور (   بمو  ال بح ، المماك  الو دا  السوو    
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)رسبل  مب س ا   ا  معشور (  الةبمو  اثس ما  دوز ، بغزة الصف التاسع 

 فاسباأ 

(  ا مبط الساب   الدمب ا  الشبدو  2013الق نبن،  هب  ساامبن فال مورج، خبلد ن د هللا  )

لدا البا   الم  وقاأ ل  اااب فالوب  اأ ف  السع  ال  ضا    ف   بمو  الق ال  

 -11(، 2) 28 ،مؤتة للبحوث والدراسات

الفروق في أنماط التعلم والتفكير وعالقتها بكل من االتجاه نحو (  2015لوةبل، سواد   )

)رسبل   مادة الرياضيات ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدائي

 مب س ا   ا  معشور (   بمو  ال بم لخض دبلع ، الةزاد  

ن ق هب دمسبلال ال وال فاخ ابر (  الساب   الدمب ا  ف2017الم مدج، ن ب، سبلل  )

المجلة الدولية للبحوث ال خ ص فالمس وا الدراس  لدا طبل به الةبمو   

  162-132( 1) 41 بمو  اثمبراه،  – التربوية

ا مبط ال وال فال  كا المو مدنا       الدمبغ فن ق هب (  2015الم اسأ، نون نوض  )

  598-559( 114) 29 بمو  الكو ت، – المجلة التربويةدبلهكبءاه الم ود    

 – مجلة كلية التربية(  لقعاأ مقابس ا مبط ال وال فال  كا   1994م ا ، ص ل احمد  )

  466-414( 2) 25 بمو  المع ور   

ا مبط ال وال فال  كا  السبدد  لدا طا   كاا  ال  دا  (  2017المبوا،  ب   ن د الوز ز  )
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