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College of Education- King Saudi University-KSA 

 

      Abstract:  
The study aimed to explore the correlation between brain dominance 

and learning styles when choosing specialization and academic level of 

university students. the study sample consisted of (397) female students from 

King Saud University, (204) students from humanity colleges, while (193) 

represent the scientific colleges The results found that there were statistically 

significant differences in learning styles (tactile and individual) for left 

hemisphere, there were no differences in the type of the brain dominance 

attributed to the academic specialization variant. There were statistically 

significant differences in learning style (tactile style) for Humanity Colleges. 

There were no statistically significant differences in the type of the brain 

dominance attributed to the university year level, and there were statistically 

significant differences in auditory learning styles differences attributed to the 

university year level. 

 

 

Key words: Brain Dominance- learning styles, Academic Specialization, 

Academic level. 
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 السيطرة الدماغية وعالقتها بأساليب التعلم واختيار التخصص

 والمستوى الدراسي لدى طالبات الجامعة
 

 عفاف سالم المحمدي
 العربية السعودية المملكة-الملك سعود  جامعة-كلية التربية 

  
 : ملخص

ال راستتتع فةر ع الة بع  ال الستتتادرا ال فأساع ب ستتتألاو الفةر  باخفاأر الفخ تت   استتتفت   
( دأل ع فل دأل أ  397بالفستتتتفبد ال راستتتتل ل د دأل أ  اليأفةعو تاع فةبا  رااع ال راستتتتع فل  

( افثرل الةراأ  الةرفاعو 193( دأل ع فل الةراأ  اإلاستتتتتتتأااع) ب  204يأفةع الفرك ستتتتتتتةب ) فاتل  
فل افأئج ال راستتتع بيب   ربا  ا    لع ات تتتأئاع  ل  ستتتألاو الفةر   اف ائل بال ر  ( بب  افضتتت  

استتتتتر) بر   بيب   ربا  ا    لع فأساع ل تتتتتأل   ب  ستتتتتادرا ال فأ  اف أخف ف افد الستتتتتادرا ال 
بيب   ربا  ا  ات تتتتأئاع  ال رااع ال راستتتتع  ل افد ستتتتادرفت  ال فأساع  أخف ف فخ تتتت تتتتأفت و ب 

ستتتتربو الفةر   اف ائل(  أخف ف ففاار الفخ تتتت  ل تتتتأل  الةراأ  اإلاستتتتأااعو  أئاع  ل   لع ات تتتت
ةفأ افضتتتتتتت  فل الافأئج ر   بيب   ربا  ا    لع ات تتتتتتتأئاع  ل افد الستتتتتتتادرا ال فأساع  أخف ف 
الفستتتتتفبد ال راستتتتتل) ببيب   ربا  ا    لع ات تتتتتأئاع  ل  ستتتتتألاو الفةر  الستتتتتفةل  أخف ف ففاار 

 راسلوالفسفبد ال 
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 مقدمة
ل  اة  اهففأ  الةفراع الفةرافاع فقف تتر ررإ اةستتأو الدر ع لرفةأرف بالتقأئا  د فة د  لك 

ا هففأ   ل اآلباع افخارا   راسع و تاع زا  الفةر الإ ا هففأ   ألدرا بافسألاو الفل فسأر  ررإ 
 ال فأ  برفراأ  الف ةار ب سألاو الفةر و

بب   بضت  افأئج  راسأ  رر  الفشرا   ل ال فأ  ال شر  ااقس  الإ ا  ال: الا ف افافل 
 Right Hemisphere  بالا تتتف افاستتتر )Left Hemisphere ب ل ه ال الا تتت ال اف تتت ل ()

( ببظا ع ه ا اليس  ففرار Corpus Callous تزفع فل افر أو الفسفأا  أليس  اليأسئ   فةأ  
 (وAnderson, 1990اإلشأرا  الة  اع فل ا ف فخر فل ا  ل ال فأ   

( Brainبب   شتتتتتتتتتتتتتتتأر ال أتثبل الإ  ل اف را  افاربل الإ ا رففأ  ررإ ات د يأا ل ال فأ   
رراه اليأاو الفستتتتتتتتتتتادر  الستتتتتتتتتتتأئ () بفرفو  ُ درالفةربفأ ) بب   ةثر فل افخر  ل  ثاأء فةأليع ا

ررإ ظتبر ف تب  الستتتتادرا ال فأساع بالفل ف أ هأ  ل ستتتتادرا ات د يأا ل ال فأ  ل د اف را  افةل 
 (و2006 ل اة ر راتأ ال ر  ررإ شةد  سربو فةال اف اأه  ل رفرافل الفةر  بالف ةار  الةفب )

( رأ  John Jacksonساع الإ رأل  افر تتتتتتأو يبل يأةستتتتتتبل  باريع ف تب  الستتتتتتادرا ال فأ
تاع  شتتتتأر الإ  ل ا تتتت ل ال فأ    افةل  ل اةباأ ففشتتتتأ تال ل ةضتتتتتفأ ال ة ) تاع ال  1886

الفةربفأ  التستتتتتتتتاع ف خد الإ  ت  ا تتتتتتتت ل ال فأ ) به ا الا تتتتتتتتف هب ال   افةأفد فةتأ باةأليتأ 
 (وSpringer & Deutsch, 2003د  سأسل  باقب   فشاارتأ بابايه السربك  ل ضبئتأ  شة

بب   بضتتتتت  ر   فل ال راستتتتأ   ل الة بع  ال ا تتتت ل ال فأ  افاستتتتر بافافل ر بع ف أ لاع 
    ل ا تتتتف ال فأ  افافل استتتتادر ررإ بظأئف الا تتتتف افاستتتتر فل اليستتتت )  ل تال  ففةأفرع)

 ;Costas,1996   استتتتتادر الا تتتتتف افاستتتتتر فل ال فأ  ررإ بظأئف الا تتتتتف افافل فل اليستتتتت

Peet , 1994; Materna,2007 و  ألا تتتتتتف افاستتتتتتر افخ تتتتتت   ل فشتتتتتتااد الفةربفأ  الر ظاع)
 الفادا)بالفتراد بالفرفاو بالفيرا ) ةفأ  اه الا تتتتتتتتتتتف الفستتتتتتتتتتتابد رل افخأ  القرارا  الفةفف ا ررإ 

أ ع بالة  )  تب  أإلضتتأ ع الإ ةباه الا تتف الستتأئ  بالفستتادر ررإ الةفراأ  التستتأ اع بالقراءا بالةف
بالفتأرا  الربفاع)  الفةق ا)افاد الإ الفةأفد فع الرفبز بالةرفأ  بالتربف بالةفراأ  التستتتتتتتتتتتتتتأ اع 

 أإلضتتتأ ع الإ فةراف افلبال باف با ) بالفتأرا  الةرفاع) بفةراف يأا ل اليستتت و با ضتتتد   تتتتأو 
فة ار رل  ا ست   دراقع يا او باقب  ه ا الا ف افرفأد الر ظاع بالتسأ اع) بافرةبل الق را ررإ ال

تاتتع ا تت    تتألفةتتأفتتد فع افيزاء)  Linearهتت ا الا تتتتتتتتتتتتتتف رتتأ ا  فتراتتد الفةربفتتأ   دراقتتع خداتتع 
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بايفةتأ  دراقع فادقاع) باةا  فرفا تأ تفإ ا تتتتد الإ الخ  تتتتع  ب الافايعو ةفأ  اه اقب   فشتتتتااد 
د الإ رفتتد الخدد باليتت ابد الابفاتتع)  افاتت Sequentialالفةربفتتأ   دراقتتع فتت راياتتع  ب ففتتأ ةاتتع 

باستتتتتتتتتففر  ل   اء فتأفه ال رراع تفإ اافتل فل الفتفع الرئاستتتتتتتتتعو ل لك استتتتتتتتتفإ  ألا تتتتتتتتتف الر ظل 
 ;Spinelli & Mecacci, 1990; Rodriguez et al.,1994الفتتترتاترتل الفتاتدتقتل بالبابةتل  

Anderson,1995; Aaron, 1996; Kathleen & Eliassen, 1998و) 
ف افافل  استتتتتتتتادر ررإ البظأئف سار الر ظاع) باا ر   ألبظأئف الفرف دع  ألت    فأ الا تتتتتتتت

با ا ةأد باإل  اع بالخاأد) بله  بر  ة ر  ل فتراد بفت ا  افشتتتتتتتتتتتتةأد ث ثاع اف ةأ  بخأ تتتتتتتتتتتتع فل 
 الفتاد)( لرةأل  Visuospatialخ د اإل راك الرفستتتتتتل)  ب فأ استتتتتتفإ  ألق را  الفةأااع ال  تتتتتتراع  

ةفأ اقب   فشتتتتتتتتتااد الفةربفأ  بالفبا  الف تتتتتتتتتبرا بالفبستتتتتتتتتاقاع)  أإلضتتتتتتتتتأ ع الإ ا ستتتتتتتتتفيأ ع لرفثارا  
 Rodriguez etالبي اااع) بل لك ادرا رراه الا ف سار الر ظل) التسل) الت سل) با ا ةألل  

al., 1994; Materna,2007 و با ضتتتتتتتتتد   تتتتتتتتتتأو ه ا الا تتتتتتتتتف الفتفأ  ال  تتتتتتتتتراع بالفةأااع)
 با ضربل افشاأء الةشبائاع بالفرقأئاع)  باإل  ارل)
 أإلضتتتتتتتتأ ع الإ الفةر  الةرل) ةفأ استتتتتتتتفخ    ب  ستتتتتتتتادرا ال فأ  افافل افد الف ةار الفترارل        

بالفرةا ل بالت ستتتتتتتتتتتتل) بارةزبل ررإ الخ را  الخأرياع  ل اإل راك بررإ يفع الفةربفأ  الففرا دع 
 (و2009 افسأ) فةبال ظأهرا ةراع الفل فسأر  ررإ 

%( فل اف را  اة  الا تتتتتتتتتف 90-85( الإ  ل فأ استتتتتتتتت فه  Schold, 1998باشتتتتتتتتتار شتتتتتتتتتبل   
( لرا تتف افافل ل د %15-10ال فأسل افاستتر هب الستتأئ  ل ات )  ل تال فةبل الستتادرا  استت ع  

( اةفق ال  ل الةثار فل اف را  Springer & Deutsch, 2003اآلخرالو  فأ ستتتتتتتت رااير ب باف   
ستتتتتتتتتتتتتتفخ فبل يأا ل ال فأ   دراقع ةراع  ل الف ةار بالفةر   ةثر فل ارففأ ه  ررإ ا تتتتتتتتتتتتتتف فةال ا

   برا باضتعو
(  ل  هفاع الستتتتتتتتتتتتتتادرا ال فأساع فظتر فل خ د ارف أدتأ McCarthy, 1996بفةفق  فةأثل  

ةأ افاع)  افد الف ةار ل د اف را  بالفاأهج ال راستتتاع)  أإلضتتتأ ع الإ اخفاأر الفتل بالفخ تتت تتتأ  اف
تاتتتع ال اف را  اخفتتتأربل الفتل بال ربع افةتتتأ افاتتتع  ررفل)    ل) زرارل)  تتتتتتتتتتتتتتاتتتأرل) فيتتتأر ) 
ففراضتتتتل(  اأء ررإ الفبا ا  ال  افأد فةرافت  بف ةاره ) بستتتتادرا ات د ا تتتت ل ال فأ  ل ات ) ب ل 

الف ةار الشتتتتفبلل  يففأراع) ب ل الةفأرا فتفأج الإ افدةأ افاع فثد ال ابل) بالةرب  اإلالفباضتتتتاع اف
ففأ ايةرتأ  ةثر ف ئفع ف تتتتتتتتأو الستتتتتتتادرا ال فأساع الافاإ)  ل تال فباضتتتتتتتاع الةرب  بالتا ستتتتتتتع 
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بالراع بالراأضتتتتاأ  فةفف  ررإ الفستتتترستتتتد الفادقل بفل ث   تل فاأستتتتو   تتتتتأو الستتتتادرا ال فأساع 
 الاسردو

 Katieann and( بةأفال بفأاةد  2002بفل يتع  خرد اةفق  ال تتتتتتتتتتتتتت أدل برفضتتتتتتتتتتتتتتتأل  

Michael, 2003  بسأراسل )Sarasin, 1999 الإ  ل  سألاو فةر  الدر ع ا ا   ل ارشأ ه  الإ )
الفخ تتت  افةأ افل بالفتال الف ئ  فستتتألاو فةرفت و ب  ظتر  ر   فل ال راستتتأ  فيثار  ستتتألاو 

 فت اد الفةر   ل فخريأ  الفةرا  رأفع بررإ الفت اد ال راسل    ع خأ ع) تاع افةل الفا ا 
-Enchos et al.,1986) ;Davidson,1992; Abdelالدتتتتتتألتتتتتتو فل خ د  ستتتتتتتتتتتتتتربو فةرفتتتتتته 

Ghani,1996 Smith & Tsang,1998;  و ب ستتتتتتتتتتربو الفةر  ات   الدراقع الفل ا ضتتتتتتتتتتد الففةر)
قأد الفا تأ  لرف أرد الفةر  ررإ ب قتأ بافثد دراقع ففثاد ال فأ  لرخ را الفل ُابايتتأ) ب ستتتتتتتتألاو الف

 (و2000سفاةأ تأ تاع اخفرف اف را  ازاء  لك  بدأفل بآخربل) افةتأ  ت ف 
اه:" الدراقع الفل استتتتتتتتتتتتفخ فتأ ال ر   ل فاظا  الفةربفأ  بفةأليفتأ) يبُاةرف  ستتتتتتتتتتتتربو الفةر   

رأ ا  اأئتأ لف تتتتتتتت   خ را   ر اع ف بفه   بدأفل) باشتتتتتتتتفد  لك) ا راك الفةر ع بفتبارتأ باو فأيتأ باو
(و ةفأ اشتتتتتتتتتتتتار  ستتتتتتتتتتتتربو الفةر  الإ دراقع  خبد الفةربفأ  الإ الةقد 341)  و 2000ببدأفل) 

ر ا تاع ُفةرف فل خ د الف ضتتتتتتتتتا   الفةر اع  ستتتتتتتتتدتلارفاا() بالف ضتتتتتتتتتا   اإل راةاع    تتتتتتتتت
(و باةفق  الاراا ع Lemire, 1996يففأراع  ال ر  ا اليفةل(  ستتتتتتتتتفةلا   ائل() بالف ضتتتتتتتتتا   اإل

لرةا اع الفل ا رك  تأ ها ء الففةرفبل  ائفت   (  ل  سألاو الفةر  فةفد ةفاشرا  ثأ فع اس اأ  2014 
 ظتر  ر ا  سألاو لرفةر  فاتأ: تاع الفةرافاع) بافةأفربل فةتأ) باسفيا بل لتأو

(: بافةبل فل  ر ةع  افأد فةرافاع ف ضتتتتتتتتتترع Fleming's VARK modelافب ج  رافاج   -
افثد ةرفع  A( بف د ررإ الافد ال  تتتتتتتتتتر ) بترف visualةرفع   vل د الدر ع) تاع افثد ترف 

 Aural ( بفتت د ررإ الافد الستتتتتتتتتتتتتتفةل) بترفR   افثتتد ةرفتتعRead/Write بفتت د ررإ الافد )
افد الةفرلا الترةل) بارةز ( با د ررإ الKinestheticةرفع   Kالقرائلا الةفأ ل) بافثد ترف 

ه ا الافب ج ررإ البسأئد التساع اإل راةاع الفل افاد الففةر  لرفةر  بْ قتأ) بالفرةاز ررإ ةا اع ففثد 
 (وFleming & Bowell, 2002ال فأ  لرخ را بفاظا  بفةأليع الفةربفأ  بالخ را   

تاع ا تتتتتتتتتاف ه ا  (:Kolb's Learning style Modelافب ج ةبلو فستتتتتتتتتألاو الفةر    -
الافب ج الدر تتتتع الإ: الفقتتتتأر اال  ب  التستتتتتتتتتتتتتتلا الفتتتتيفرل() بالف تتتتأرتتتت اال  ب  الفيراتتتت  ا الفتتتتيفرل() 

 (و2005با سفاةأ اال  ب  الفيرا  ا ال ةأد() بالففةا ال  ب  التسلا الاشد(و  الةاأال) بالةا ر ) 
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الستتتتتتربةاأ   ( با تتتتتتف ه ا الافب جHoney & Mumford, 2000افب ج هال بفف بر    -
با فيأهأ  الفل فت   دراقع الفةر  الف ضتتتتتتتتتتتتتترع ل د الدر ع) بففةبل القأئفع فل  ر ةال  قرا فبزرع 

  ألفسأب  ررإ  ر ةع  افأد فةرافاع هل: الاشد) بالففيفد) بالاظر ) بالا ةلو

( تاع اقب  ه ا Mayers-Brigges: Type Indictorافب ج فاشتتر الافد لفأازر  ريز   -
( بهل  ل الستتتتتتربك   اريع الإ Jungررإ اظراع افافأد الا ستتتتتتاع الاأ ةع فل   ةأر اباج   الافب ج

ال تتتتتتتتتتتتتتت  ع بلةل اافج رل  ربا بأ رع لرقاأ   ل البظأئف الةقراع) تاع اقستتتتتتتتتتتتتت  الدر ع الإ  افد 
  ب ل) بافد الف ةرال) بافد التةافالالفا ستتتتتتتتتتتتتتدال  ب الفففرةزال ختتأرج التت ا ) بالافد التستتتتتتتتتتتتتت

 (و2005القضأئاال(  الةاأال بالةا ر ) 
تاع ا تتتتاف ه ا الافب ج  (Oxford & Anderson,1995)افب ج  بةستتتت بر  ب ا رستتتتبل  -

) با ا ةألاعاالبي اااع (Cognitive) ستتتتتتتتتتتألاو الفةر  الإ ستتتتتتتتتتت  فيفبرأ  رئاستتتتتتتتتتتاع هل: الفةر اع 
 (Affective باإليرائاع (Executive)يففأراع () باإلSocial) سابلبياع () بال(Physiology) (

 اأسأ  بب ) بففضفل ةد فيفبرع ر ا  سألاو  رراعو بفة ا  ةثَرهأ اسفخ افأ  Behavioral)بالسربةاع  
 ستتتتتتتألاُو الفيأد الفةر ل) بافضتتتتتتتفل: الفةر  الستتتتتتتدتل بالةفااأ بالفيأد ال ستتتتتتتابلبيل  ب اإل راةل 

فيأد ا يففأرل) بافضتتتتفل:  ستتتتربو بافضتتتتفل: الفةر  الستتتتفةل) بال  تتتتر ) باف ائل  ب الةفرلأ بال
 (و2007الفةر  ال ر   باليفأرل  ا راها  بر   الفدرو)

 
 الدراسات السابقة

 ف  فقسا  ال راسأ  السأ ا تسو ففاارا  ال راسع افسأساع الإ:
  راسأ  فاأبل  ر بع السادرا ال فأساع  أخفاأر الفخ  : -1

فةراف الستتتادرا ال فأساع ل د رااع فل الدر ع ( الإ Lavach,1997 ق  ه     راستتتع   أ   
 ل  ربع فخفر ع فل الفخ  أ  افةأ افاع) بفب ر   راسفه الإ  ل در ع الةرب  اإلاسأااع افاربل 
الإ سادرا الا ف افافل فل ال فأ )  فأ د و الةرب  الد اةاع  افاربل الإ ساأ ا الا ف افاسر 

يففأراع افاربل الإ سادرا ال فأ   راسأ  اإلالإ  ل در ع ال ضأ  لر فأ ) ةفأ  شأر  افأئج ال راسع  ا
 افاسرو

( الإ فةراف ر بع الستتادرا ال فأساع  أخفاأر الفخ تت  Saleh, 2001به     راستتع  تتأل   
( فل د و اليأفةع 429لدر ع اليأفةعو تاع د ق  ال أتثع   اا ال راستتتتتتتتتتع ررإ رااع فةبا  فل  

 ا   لع  ل يابو الب اأ  الففت ا اففراةاعو تاع  ظتر  الافأئج فيثارا  بد و ال راستتتتتتتتتتتتتأ  الةراأ  
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ات أئاع  ال السادرا ال فأساع باخفاأر الفخ  ) ب ل د و الفخ  أ  ال ااعا اف  اع ا ضربل 
استتتتفخ ا  اليتع الافاإ فل ال فأ )  ل تال استتتتفخ   د و فخ تتتت  ا ارا افرفأدا الفيأرا اليتع 

 و ةفأ  ظتر  الافأئج  ل الد و  ل فخ  أ  الفر اع) بالففرا ) با ف أ   الاسرد فل ال فأ
بالقأابل ةأابا فل  ب  اليأاو افافل) بد و فخ تتت تتتأ  ا ارا افرفأد بالفيأرا بالتا ستتتع بالةرب  

 ةأابا فل  ب  اليأاو افاسر فل ال فأ و
الستتتتادرا ال فأساع فل يتع) ( الإ استتتتفق تتتتأء الة بع  ال ابع 2006ةفأ ه     راستتتتع الةفب   

بفخ تت  الدألو افةأ افل بالبضتتع ا بف تتأ   فستترفه بفةأل ستتةاه فل يتع  خرد) بب  فةبا  
( فل در ع يأفةع الةرب  بالفةابلبياأ افر ااع ال ال ا رستتبل فأ ا ف أ ف  ل 301رااع ال راستتع فل  

 و استتتُفخ    ل ه ه ال راستتتع  ) فبزرال ررإ ستتت  ةراأ2005-2004رر  ا يففأع) لرةأ  ال راستتتل 
اخف أر ستتتتتادرا الا تتتتت ال الةرباال لر فأ  لقاأ  الستتتتتادرا ال فأساع ل د رااع ال راستتتتتعو بب   ظتر  

( فرفتأ  ل الفرف ع %48.2افأئج ال راستتتتع شتتتتابع الستتتتادرا ال فأساع الافاإ ل د رااع ال راستتتتع الةراع  
ا ال فأساع الففبازاع  ل الفرف ع الثألثع %() ث  الستتتتتتتتتتتتتادر 41.5الثأااع الستتتتتتتتتتتتتادرا ال فأساع الاستتتتتتتتتتتتترد  

%(و ةفأ  ظتر  الافأئج بيب   ربا  ا    لع ات تتتتتتأئاع لففاار الفخ تتتتتت  ل تتتتتتأل  در ع 10,3 
 الففرا و

( الإ  تع الة بع ا رف أداع  ال ابع الستتتتتتتادرا ال فأساع باخفاأر 2007به     راستتتتتتتع اب د  
( فل در ع الف ار  453ال راستتتتتتتتتتتتتع فل   الدألو ل رع فخ تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتته افةأ افل) تاع فةبا  رااع

افستتتتتتتتأستتتتتتتتاع بالثأاباع) بدر ع ةراع الةرب  الفر باع) بدر ع ةراع التا ستتتتتتتتع) بدر ع ةراع الففرا  لرةأ  
 ) باستتتتتتتتُفخ   اخف أر ستتتتتتتتادرا الا تتتتتتتت ال الةرباال لر فأ ) لقاأ  الستتتتتتتتادرا 2004-2003ال راستتتتتتتتل 

ع الستتتادرا ال فأساع الاستتترد ل د رااع ال راستتتع ال فأساع ل د رااع ال راستتتعو بب   ظتر  الافأئج شتتتاب 
الةراع) فراتأ  ل الفرف ع الثأااع الستتتتتتتادرا ال فأساع الافاإ) ث  الستتتتتتتادرا ال فأساع الففبازاع  ل الفرف ع 
الثتتألثتتعو ةفتتأ  ظتر  افتتأئج فتراتتد الف تتأال بيب   ربا  ا    لتع ات تتتتتتتتتتتتتتتأئاتتع لففاار الفخ تتتتتتتتتتتتتت  

فقأراأ  ال ة اع ةأا  ال ربا ل تتتتأل  در ع الف ار  افستتتتأستتتتاع افةأ افل برا  استتتتفخ ا   شتتتتا اه( لر
رل بيب  ر بع ارف أداع  ا    لع ات تتتتتتتتتتتأئاع  ال  (²بالثأاباع) ةفأ ةشتتتتتتتتتتتف اخف أر فر ع ةأ   ةأ

 افد السادرا ال فأساع بابع الفخ   افةأ افلو
افل) بافاسر) (  ق  ه    الإ الةشف رل  افأد الفةر   اف2009 فأ  راسع د  تع بالزسبد  

بالفةأفرل( السأئ ا ل د در ع يأفةع فافع بف د ف أال فثد ه ه افافأد  أخف ف اليا  بالفخ   
( دأل أ بدأل ع فل در ع يأفةع فافع خ د ال  د ال راسل 490افةأ افلو باشففر  ال راسع ررإ  
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 تتتتتتتتتأ  اف  اع ( فل در ع الفخ تتتتتتتتت305() فل  اات   2005ا2004ال تتتتتتتتتا ل فل الةأ  ال راستتتتتتتتتل  
( فل اإلاأعو ُد ا ررإ   را  270( فل ال ةبر ب 220( فل الفخ تتت تتتأ  الةرفاع) ب بابع  185ب 

ال راستتتتتتتتتع فقاأ  فبرا  بزف ئه  ة  الفية  فل       تتتتتتتتت به بف ءففه فسرا  ال راستتتتتتتتتعو تاع 
الافد افافل   ظتر  افأئج ال راستتتتتتتع ستتتتتتتاأ ا الافد افاستتتتتتتر فل الفةر  ل د   را  رااع ال راستتتتتتتع) اراه

 ألففةأفد) ةفأ  اا  ال راستتع ر   بيب   ربا  ا    لع ات تتأئاع  ل استتو اافشتتأر افافأد الث ثع 
ل د   را  الةااع ف ةأ لففاار اليا )  ل تال ظتر  فثد ه ه ال ربا ررإ فستتتتتتتتتتتتتفبد الفخ تتتتتتتتتتتتت  

 بل أل  در ع الفخ  أ  اف  اعو
فةراف  افأد الستتتتتتتتتادرا ال فأساع الستتتتتتتتتأئ ا ل د ( الإ 2013به     راستتتتتتتتتع القررأل بالتفبر   

الدر ع الفف ببال فت تتتتتتتتاراأ بالةأ اال  ل الستتتتتتتتاع الفتضتتتتتتتتاراع  ل يأفةع الق تتتتتتتتا ) بب  فةبا  رااع 
( دأل أ فل در ع الستتاع الفتضتتاراع  ل يأفةع الق تتا  لر  تتد ال راستتل الثأال فل 199ال راستتع فل  
ال راستتتتع الإ  ل الافد الففةأفد هب الافد الستتتتأئ  ) تاع  شتتتتأر  افأئج 1431ا1430الةأ  اليأفةل 

ل د در ع الستتتتاع الفتضتتتتاراع) ب ظتر  الافأئج  اضتتتتأ بيب   ربا  ا    لع ات تتتتأئاع  ل استتتتفخ ا  
اليأاو افاستتتتتتتتتتتتتر فل ال فأ   ال الدر ع الفف ببال فت تتتتتتتتتتتتتاراأ بالةأ اال ل تتتتتتتتتتتتتأل  الدر ع الفف ببال) 

اع  ل استتتتتفخ ا  اليأاو افافل فل ال فأ   ال الدر ع  أإلضتتتتتأ ع الإ بيب   ربا  ا    لع ات تتتتتأئ
 ل هاأك  رببأ  ا   الفف ببال فت تتتتتتتاراأ بالةأ اال ل تتتتتتتأل  الدر ع الةأ اال) ب ظتر  الافأئج  اضتتتتتتتأ  

   لع ات أئاع  ل اسفخ ا  الافد الففةأفد  ال الدر ع الفف ببال بالةأ اال ل أل  الدر ع الفف ببالو
  سألاو الفةر   أخفاأر الفخ  :  راسأ  فاأبل  ر بع -2

( الإ  تع ال ربا  ال الد و Emanuel & Potter, 1992ه     راستتتتتتع اافأاباد ب بفر  
 ب  الفستتتفباأ  ال راستتتاع الفخفر ع) بالفخ تتت تتتأ  الفخفر ع  ل  ستتتألا ت  الف ضتتترع  ل الفةر ) ب لك 

( فل د و 235اباتتع) ب ( فل د و الفتت ار  الثتتأ327لتت د رااتتع فةباتتع فل فيفبرفال ببافتتتأ  
( Grasha-Riechmann,1974راشتتتفأل  -اليأفةعو بب  د ا ال أتثأل ررإ الةااع استتتف أاع يراشتتتأ

فستتتتتألاو الفةر  ال   اقا  ستتتتتفع  ستتتتتألاو فخفر ع) ب فتراد ال اأاأ   شتتتتتأر  الافأئج الإ بيب   ربا 
لاو الفةر  الف ضتتتتترع) ةفأ  ا    لع ات تتتتتأئاع  ال د و الفرترع الثأاباع بد و اليأفةع  ل  ستتتتتأ

 ظتر  الافأئج بيب   ربا  ا    لع ات تتتتتتتأئاع  ال د و الفخ تتتتتتت تتتتتتتأ  ال راستتتتتتتاع الفخفر ع  ل 
  سألاو الفةر  الف ضرعو

( الإ فةراف ال ربا  ل  ستتتتألاو الفةر  ل د د و 2002به     راستتتتع ال تتتت أدل برفضتتتتأل  
 أتثأل اسف أاع  سألاو الفةر   افبسفد اليأفةع  ل ضبء الفخ   بالفت اد ال راسلو بب  د ا ال
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( فل د و بدأل أ  119(  ة  فريففتأ ررإ رااع ببافتأ  Enttwistle &Tait, 1994بفأا   
الفستتتتتتفبد الثأال  ةراع الفر اع  ل يأفةع الفرك  ا تتتتتتد  أفتستتتتتتأءو بب   بضتتتتتتت  افأئج ال راستتتتتتع  ل 

يثر ل ريع  الع لةد فل الفخ تتتتتت  ال راستتتتتتل  ستتتتتتألاو الفةر  الفل اف اأهأ د و الفرترع اليأفةاع فف
لردألو بفسفبد فت ره ال راسل) تاع ال د و الفخ  أ  الةرفاع  ةثر ف ااأ لألسربو الةفاا) 
 ل تال ةأل الد و الفخ  أ  اف  اع  ةثر فا  لف ال افسربو السدتلو ب ل الد و فرف ةل 

 ل  بافستتربو اإلستتفرافايل  ل الفةر ولةفاا اتب ف ال ةد فل افستتربو ا الفت تتاد ةأابا  ةثر فا   
اخف ف  ستتتتتتألاو الفةر   ( الإ فةراف ف دJones et al., 2003تال ه     راستتتتتتع يباز بآخرال  

 خف ف الفخ تتت  ال باا الفت   لردر ع) بفةر ع فأ ا ا ةأل اف اء افةأ افل ارةو  برا  إالف ضتتترع  
ر ال أتثبل لت ا الار  رااع فل در ع ةراع الفيففع  ل فت ا   ستتتتتتتتتألاو الفةر  الف ضتتتتتتتتترعو بب  اخفأ

( فل الد و بالدأل أ ) فستتتتتيرال  ل  ر ع شتتتتتةو خ د 105لربستتتتتد الار ل اففراةل فةباع فل  
  ا رستتتتتتبل فخ تتتتتت تتتتتتأ  اإلايراز ) بالراأضتتتتتتاأ ) بالةرب ) بال راستتتتتتأ  2000ال  تتتتتتد الثأال لرةأ  

( فستتتتتتتألاو الفةر و ب اا  افأئج ال راستتتتتتتع  ل kolbا يففأراعو بب  استتتتتتتفخ   ال أتع فقاأ  ةبلو  
%) 59الاس ع الةراأ لردر ع ةأا  فسربو الفةر  الفشة ل ففل ا رسبل فخ   الراأضاأ  ب را  

%  ضتتربا  ستترب ال 45% فل الدر ع  ضتتربا  ستترب أ بات   ألفةر ) ب19ب شتتأر  الافأئج  اضتتأ الإ  ل 
% فل   را  83ا افستتتتألاو افر ةع لرفةر ) ب ل %  ضتتتترب 75%  ضتتتتربا ث ثع  ستتتتألاو) ب29لرفةر ) ب

به     راستتتع ا راها   الةااع    با ف ضتتتا   فخفر ع فستتتربو الفةر  ف ةأ لفيأد فخ تتت  ةد فات و
( الإ  راسع  سألاو الفةر  ب سربو الف ةار ا خف أر   ل ضبء ةد فل اليا  2007بر   الفدرو  

( دأل أ بدأل ع  أفبستتتتتأ  732ا  ال راستتتتتع ررإ  بالفخ تتتتت  بالفت تتتتتاد ال راستتتتتلو تاع د ق    ب 
الةرفاع باف  اع  يأفةع الزبأزااو بافضتتتتتتتتتتتتتت  فل افأئج ال راستتتتتتتتتتتتتتع بيب   ربا  الع ات تتتتتتتتتتتتتتأئاأ  ال 
الفخ تتتت تتتتأ  الةرفاع باف  اع  ل  ستتتتربو الفةر  الستتتتدتل بال ر   ل تتتتأل  الفخ تتتت تتتتأ  اف  اع) 

 ربا  الع   تتتت تتتتأ  الةرفاع) بر   بيب ب ربا  ل  ستتتتربو الفةر  الستتتتفةل باليفأرل ل تتتتأل  الفخ
ةفأ ه      ال فرف ةل الفت تتتاد ال راستتتل بفاخ ضتتتاه  ل ةد  ستتتربو فل  ستتتألاو الفةر و ات تتتأئاأ  

( الإ فةر ع فأ ا ا ةأل هاأك ارف أد  ال Hargrove et al., 2008 راستتتتتتتتتتتتتتع هأريرب ار بآخرال  
ق  فقاأ  ةبلو فستتتألاو الفةر   ستتتألاو الفةر  الف ضتتترع بالفت تتتاد ال راستتتل بالفخ تتت و تاع د 

( دأل  أ بدأل ع فل د و يأفةع فبربألو بب   شتتتتتتتتتتأر  افأئج ال راستتتتتتتتتتع الإ بيب  ر بع 232ررإ  
خف ف إراستتتتل) ب ل  ستتتتألاو الفةر  فخفرف  ارف أداع  الع  ال  ستتتتربو الفةر  الف ضتتتتد بالفت تتتتاد ال 

( لفةر ع  ستتتتألاو الفةر  الف ضتتتترع ل د دأل أ  2014به     راستتتتع الاأف     الفخ تتتت  ال راستتتتلو
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يأفةع الفرك ر   الةزاز بر بفتأ  ألفخ تتتت  افةأ افل بالفستتتتفبد ال راستتتتل بالفت تتتتاد ال راستتتتلو 
دتتأل تتع فل دتتأل تتأ  يتتأفةتتع الفرتتك ر تت  الةزاز  ل  618تاتتع ُد قتت  التت راستتتتتتتتتتتتتتتع ررإ رااتتع ببافتتتأ 

ع لرستتاع افبلإ بالثأااعو بب  فب تتر  افأئج ال راستتع الإ اخف ف  ستتألاو الفخ تت تتأ  الةرفاع باف  ا
الفةر  الف ضتتترع ل د دأل أ  يأفةع الفرك ر   الةزاز ف ةأ لرفخ تتت  افةأ افل بالفستتتفبد ال راستتتل 
بالفت تتتتتتتتتاد ال راستتتتتتتتتلو ب اه فبي  ر بع ارف أداع  الع ات تتتتتتتتتأئاأ  ال  ستتتتتتتتتألاو الفةر  بالفخ تتتتتتتتت  

 ل  سألاو الفةر  ل د الدأل أ  ف ةأ    الافأئج ر   بيب   ربا  الع ات أئاأ  افةأ افلو ةفأ  بضت
 لففاارا  الفخ   افةأ افل بالفسفبد ال راسل بالفت اد ال راسلو

  راسأ   تث  الة بع  ال السادرا ال فأساع ب  سألاو الفةر : -3
لاو الفةر   ل ( الإ  تع الة بع  ال  ستتتتتتتتأSeng & Yeo,2000ه     راستتتتتتتتع ستتتتتتتتاا  باب  

الق را الفةأااع بالا تتت ال الةرباال لر فأ  ل د فاخ ضتتتل الفت تتتاد ال راستتتل) تاع استتتفخ   ال أتع 
ث ثع فقأاا ) هل فقاأ  ةبلو فستتألاو الفةر ) بفقاأ  فةأرثل لرستتادرا ال فأساع) بفقاأ " بارز" 

اأ برا) ب ستتتتت ر  افأئج ( دأل أ  ل فرةز لرف راو ستتتتتا192لرف تتتتتبر الفةأالو بُد ق  ال راستتتتتع ررإ  
ستتتتتتادرا الا تتتتتت ال  ال راستتتتتتع رل ةبل الدر ع   اخفر بل  ل ف ضتتتتتتا   افستتتتتتربو الفةرافل  أخف ف

( الإ فةراف  افأد فةأليع الفةربفأ  لرا تتتتتتتتتتتتتت ال 2012ةفأ ه    الستتتتتتتتتتتتتترافأال   الةرباال لر فأ و
الفةرفع ف ةأ لرفخ تتتتت  الستتتتتأئ  ل د دأل أ  ال تتتتتف الثألع الثأاب   فةع  ب ستتتتتألاو الفةر الةرباال 

ب  ستتتتتتتتتتتتتتألاو الفةر  بافافل بالففةأفد(      ال  افأد فةأليع الفةربفأ   افاستتتتتتتتتتتتتتر  بفةر ع الة بع
 الخ را الفتستتتتتتتتتتتتتتبستتتتتتتتتتتتتتع) ب الف تظع الفيفراع ب الف أها  الفير ا ب الفيراو ال ةأد(و تاع د ق  

بافض  الفةرفعو  اف  ل  فةعب ( دأل ع فل دأل أ  ال ف الثألع الثأاب  الةرفل 249ال راسع ررإ  
 افأد فةأليع الفةربفأ  استتتتتتتتتفخ افأ هب الافد الففةأفدو ةفأ  بضتتتتتتتتتت  الافأئج   ةثرالافأئج  ل  فل

 افتتأد فةتتأليتتع الفةربفتتأ  افافل  باف  ل  لرتت   بيب   ربا  ال دتتأل تتأ  الفخ تتتتتتتتتتتتتت  الةرفل 
 ستتتتتتتتتتتتألاو الفةر  الفستتتتتتتتتتتتفخ فع ل د الدأل أ  هل الفيراو ال ةأد ث   ب ل  ةثرو بافاستتتتتتتتتتتتر بالففةأفد
الفتستتتتبستتتتعو ةفأ  بضتتتتت  الافأئج  اه   فبي   ب خارا  الخ راث  الف أها  الفير ا  الف تظع الفيفراع 

  سألاو الفةر و باف  ل  ل ربا  ال الفخ   الةرفل 
ا تأأ تاع ال  ةضتتتتتأ رةز بفل خ د الةر  الستتتتأ ا لر راستتتتأ  الستتتتأ قع افضتتتت  اخف ف  ه 

() Lavach,1997ررإ  راستتتتتتتع ر بع الستتتتتتتادرا ال فأساع  أخفاأر الفخ تتتتتتت  فثد  راستتتتتتتع   أ   
() ب د  تع ب 2007ب  راستع اب د    () 2006الةفب    () ب راستعSaleh, 2001 تأل    ب راستع
لاو الفةر  (و ب راستتتتتتتتتتأ  ه    ل راستتتتتتتتتتع ر بع  ستتتتتتتتتتأ2013() بالقررأل ب التفبر   2009الزسبد  
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 ب راسع ال  أدل() Emanuel & Potter, 1992 أخفاأر الفخ   فثد  راسع اافأاباد ب بفر  
 بر   الفدرو)  راستتتتتتتع ا راها  Jones et al., 2003بآخرال   ب راستتتتتتتع يباز() 2002برفضتتتتتتتأل  

(و 2014  ب راستتتتتتتتع الاأف  () Hargrove et al., 2008بآخرال   ب راستتتتتتتتع هأريرب ار() 2007 
() 1998فثد  راستتع فتف    ب ستتألاو الفةر  تث  الة بع  ال الستتادرا ال فأساع اد فل ال راستتأ  ببر

 (و2012بالسرافأال  () Seng & Yeo,2000باب   ب راسع ساا 
 أخفاأر باخفر   ال راستتتتتتتتتأ  الستتتتتتتتتأ قع فل تاع افأئيتأ  فاتأ فأ  ة  ر بع الستتتتتتتتتادرا ال فأساع 

فسألاو الفةر  فيثار  ل اخفاأر الفخ  ) بفاتأ فأ بض  اخف ف ل الفخ  و بفاتأ فأ اةفق   
الستتتتتتتادرا  ففاارال: ال ستتتتتتتألاو الفةر   أخف ف الفستتتتتتتفبد ال راستتتتتتتلو بفيفل ال راستتتتتتتع التألل لفيفع  

بفتأبلع فةر ع ال ربا  ل ه ه الففاارا   أخف ف الفخ تتتتتت  بالفستتتتتتفبد  ب ستتتتتتألاو الفةر ال فأساع 
 ال راسلو

 مشكلة الدراسة
 ل افأئج ال راستتتتتتتتتتأ  فل تاع  د ع ررإ  راستتتتتتتتتتأ  ستتتتتتتتتتأ قع ف ال  ل هاأك ف أااأ  ل خ د اإلف

الستادرا ال فأساع ب ستألاو الفةر  بف د فيثارهأ  ل الفخ ت  ال راستلو   ل البب  ال    شتأر   اه 
 ة  ال راسأ  الإ ساأ ا السادرا فل اليأاو افاسر  ل ال فأ  ررإ الفتة   ل الفت اد ال راسل 

اخفاأر الفخ ت ) هاأك  راستأ   خرد فشتار الإ ستاأ ا اليأاو افافل  ل  لكو بظتر   راستأ  ب 
 ل اخفاتتأر الفخ تتتتتتتتتتتتتت   بفل ث فاةتت  فةتتأفتتد اليتتأا ال بفتتيثارهفتتأ  ل  ستتتتتتتتتتتتتتتألاتتو الفةر  لتت د اف را  

 بالفت اد ال راسلو بفل هاأ اا ثق  فشةرع ال راسع التألاع الفل فففتبر ررإ افسئرع الفألاع:
 فبي   ربا  ل  سألاو الفةر  فةزد  خف ف افد السادرا ال فأساع؟هد 

هد فبي   ربا  ل الفخ تتتتتتتتتتتتت   ةراأ  ررفاع بةراأ  ااستتتتتتتتتتتتتأااع( فةزد  خف ف الستتتتتتتتتتتتتادرا 
 ال فأساع؟

 (؟بةراأ  ااسأااعهد فبي   ربا  ل  سألاو الفةر  فةزد  خف ف الفخ    ةراأ  ررفاع 

 ع فةزد  خف ف الفسفبد ال راسل؟هد فبي   ربا  ل السادرا ال فأسا

 هد فبي   ربا  ل  سألاو الفةر  فةزد  خف ف الفسفبد ال راسل؟
 أهداف الدراسة

فت ف ال راستتتتتتتتع التألاع الإ الةشتتتتتتتتف رل الستتتتتتتتادرا ال فأساع بر بفتأ  يستتتتتتتتألاو الفةر  باخفاأر 
 ع با اسأااعوالفخ   بالفسفبد ال راسل ل د دأل أ  اليأفةع  ل ة  فل الةراأ  الةرفا
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 أهمية الدراسة
 رس  فل فة   ال راستتتتتتتتتتتتتأ  الفل  تث   ل رفد ال فأ  ال شتتتتتتتتتتتتتر )  ثفع الةثار فاتأ ف أاا   ل 
افأئيتأ تبد فةر ع الة بع  ال الستتتادرا ال فأساع باخفاأر الفخ تتت و  فةر ع الستتتادرا ال فأساع ب  

لإ  ستتتتتتتتتألاو الفةر  الفل فقب  الإ فبياه الدأل أ   خفاأر الفخ تتتتتتتتت  الفاأستتتتتتتتتو لدراقع ف  ةارهل باو
فستأر  ررإ ر ع فستفبد الفت تاد ال راستل لتلو ب  لك افةاتل ا ستف أ ا فل الفبا  الفةرافاع بزاأ ا 
فل ب رفتل ا ستتفاةأ اعو  ستتافأ ال ر   فل ال راستتأ  ةشتت   ال الاظ  الفةرافاع  ل ةثار فل ال بد 

 خرد اخف ف  ستتتتتتألاو الفةر   أخف ف  استتتتتتأ ب اا   ر (و 2012  فةر  ا  ا تتتتتتف ال فأ   ةأفد) 
ةفأ  ل فةر ع السادرا ال فأساع لردر ع ب سألاو فةرفت  (و 1998) بةأظ الفخ   ال راسل  اأسر 

ب  اسأر  الفةرفال بالفةرفأ  ررإ فةر ع درا الف را  الفف قع فع ه ه افسألاو بفع درا الف ةار 
 أ  را  ها ء الدر عواففثد لرق را  التأئرع لر ف ع فل الدر ع) ب ألفألل ا سفثفأرالفف ة

 مصطلحات الدراسة
(  فاد ال ر  Torrance, 1982(: اةر تأ فبرا   Brain Dominanceلستتتتتتتتتادرا ال فأساع  ا

الإ  ل اسفخ    ت  الا  ال الةرباال لر فأ   افافل بافاسر(  ق ر  ة ر فل اآلخر  ب ةراتفأ فةأ 
الةقراع بالستتتتتتتتتربكأ ففأ اةة  افستتتتتتتتتربو الفةر ل لر ر  بافيأهأفه  ل الفةر   الففةأفد(  ل الةفراأ  

 بتد الفشة  و
(: هب ال ر  فةبل ل اه الستتتتتتادرا لرا تتتتتتف ا استتتتتتر فل ال فأ  Left styleال ر   ب الافد افاستتتتتتر  

() با ضتتتتتتتتتتتتتتتتد افرفتتتأد الفاظفتتتع الفخددتتتع الفل افةل  اتتتتأ  فاةتتت ا    ل اةبل فتتتت  ا   بالتتت   افاتتتد
أف الفاظ  الففتت رج رل دراا فتت ةر الفةربفتتأ   دراقتتع ل ظاتتعأ ةل ايتت  التقتتأئا الفةااتتع ا ةفشتتتتتتتتتتتتتتت

بارفو اف ةأر  ل  تتتبرا خدع ففةاه فل الفب تتتد الإ استتتفافأيأ  لتد الفشتتتة    دراقع فادقاعأ 
 (و1982بفل ث  اسفداع فتسال شلء  اتأ  فرا  بآخربل) 

  ال   فةبل ل اه الستتتتتتتتتتتتادرا لرا تتتتتتتتتتتتف افافل فل (: هب ال ر (Right Styleال ر   ب الافد افافل 
ال فأ  ب ا ضتتتتتتتتتد الشتتتتتتتتترا الفرئل) باو راك الفاارا  الةراع بالفير ا  بالةفراأ  الفل ففدرو فةأليع 

 ل آل بات ) با رك افافأد بال تبرفةربفأ  ففبازاع بفففألاع) بب رفه ررإ فاأبد ر ا فبضتبرأ   
فشتتتتتتتتتةأد الفةق ا بفترةه الةبادف با ا ةأ  ) باتد الشتتتتتتتتتةراع) بالف تتتتتتتتتبرا  بالفخا  ) ب افاز ا

الفشتتتة    دراقع سار يأ ا) با ضتتتد الت تتتبد ررإ  ةرا رأفع رل الفبضتتتبرأ ) ب اافج اف ةأر 
) باستتتتتتتتتتفداع الةفد  ل  ةثر فل رفد فير ا    دراقع ت ستتتتتتتتتتاع با ضتتتتتتتتتتد افرفأد الفل ففدرو ف ةارا  
 (و2005درو الفيلاف بالفرةاو   رةأ ) بفبضبع  ل ا   البب ) با ضد الاشأدأ  الفل فف
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 (: الفسأب   ل اسفخ ا  بظأئف الا  ال الةرباال افاسر بافافلوIntegratedالافد الففةأفد  

 
الفةراف اإليرائل لرستتتتتتتتادرا ال فأساع: هل ال ريع الفل فت تتتتتتتتد رراتأ الدأل ع  ل فقاأ  الستتتتتتتتادرا 

 ال فأساع الفسفخ    ل ه ه ال راسعو
 

 (:Learning Stylesالفةر    سألاو 
(  ستتتتتتألاو الفةر   ياتأ الدراقع  اإل راةاع) الفةر اع) ا يففأراع( 2007اةرف ا راها  بر   الفدرو  

ريه) بففازه رل ساره فل الفل استتتتتتتتتتتفخ فتأ الدألو  ل الفةأفد فع الفةربفأ   اخد ال  تتتتتتتتتتتد  ب خأ
 تاع ف اف  سألاو الفةر  الإ: اف را و

فل  يتتد الفقبا  بالفرةاز ررإ  بفتت ةر الفةربفتتعبهب دراقتتع الففةر  لت ظ  افستتتتتتتتتتتتتتربو الستتتتتتتتتتتتتتدتل:
 الةاأ ر الفا  رع   بل الاظرا الةراع لرفبضبعو

افستتتتتتتتتتتتتتربو الةفاا: هب دراقتتتع الففةر  لر تتتتع رل  ت  الفتفبد بالفةاإ بر د اف ةتتتأر اليتتت اتتت ا 
  ألفةأرف بالخ را السأ قع باسفخ ا  اف لع بال راهال  ل  لكو

ستتتتتتتتتتربو ال  تتتتتتتتتتر : هب دراقع الففةر   ستتتتتتتتتتفق أد بفةأليع الفةربفأ   شتتتتتتتتتتةد   تتتتتتتتتتر ) ةألقراءا اف
 بالفشأه ا) برا  اسفةفأد تأسع ال  ر اةبل   ضد لرففةر  ال  ر و

افستتربو الستتفةل: هب دراقع الففةر   ستتفق أد بفةأليع الفةربفأ   شتتةد ستتفةل) باستتفةفد الففةر  
 و(Sarasin, 1999)السفةل تأسع السفع  ةثر فل سارهأ فل التبا  لةفراع الفةر  

افستتتتتربو اف ائل: هب دراقع الففةر  لرفةر   باستتتتتدع الةفد) تاع اتفأج الففةر   ل افأر  ا باأ فأ 
 (و2012لاسفداع  ل ا ت  با رك فأ افةرفه  شةد ةأفد  التر ل)  افةر 

افستربو ال ر  : هب دراقع الففةر  الةفد  ف ر ه بف ةاره بف ةره لفأ افةرفه  شتةد   ضتد باتف   ر اه 
  ةا ا رل آراء ب  ةأر اآلخرالو

أرستتتتع فيفبرأ  افستتتتربو اليفأرل: هب الدراقع الفل ات تتتتد فل خ لتأ الف أرد الفف أ د  ثاأء فف
 (و2011 اارا فل الففةرفال ل ة  افاشدع  الشراف) 
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جراءاته منهج الدراسة  وا 
فف ع ال راستتتتتتع التألاع الفاتج الب تتتتتت ل) تاع افضتتتتتت  فل خ د رر  ال أتثع لرفيففع الفستتتتتتفت ف 

ارل  بالةااع بلأل با  الفل اسفخ ففتأ باإليراءا  بفأ ففضفل فل ففاارا  ب سألاو ات أئاع) ب افأ
 رر  لتأ:

 والعينةمجتمع الدراسة  :أولا 
افةبل فيففع ال تع فل يفاع دأل أ  يأفةع الفرك سةب و بب  ف  فد اا   با  ال راسع ررإ رااع 

دأل ع فل دأل أ  يأفةع الفرك ستتةب  فل الةراأ  اإلاستتأااع  الفر اع باآل او(  417 بلاع فةباع فل 
( دأل ع لة   استتتتتفا أئتأ ال اأاأ  20  استتتتتفُ ة    براا رشتتتتترال  بالةراأ  الةرفاع  الةرب  بالدو() بب

( دأل ع  ل فخ تتتتتت تتتتتتأ  فخفر ع ا رستتتتتتل  ل  ر ع 397افبلاع)  ي تتتتتت ت  الةااع الاتأئاع لر راستتتتتتع  
 سابا   الساع افبلإ) الثأااع) بالثألثع) بالرا ةع(و باظتر  ل الي بد الفألل فبزاع الةااع:

 ال راسع ب ا ففاار الفخ   رااعفبزاع  :  (1جدول رقم )
 النسبة المجموع التخصص

 %51.4 204 كليات إنسانية

 %48.6 193 كليات علمية

 %100 397 المجموع

 رااع% فل ايفألل 51.4افثرل فأ اس فه ال راسع  رااع( فل 204(  ل  1لي بد رب   افض  فل ا
 الةراأ  الةرفاع فل% فاتل 48.6افثرل فأ اس فه  (193ال راسع فخ  تل ةراأ  ااسأااع) ب 

 

 :ال راسع ب ا ففاار الفسفبد رااعفبزاع  : (2جدول رقم )
 النسبة التكرار المستوى

1 89 22.4 

2 121 30.5 

3 118 29.7 

4 69 17.4 

 %100 397 المجموع

ا رسل  ل الساع % 22.4ال راسع افثرل فأ اس فه رااع ( فل 89(  ل  2ب   الي بد ر افض  فل 
ا رسل  الةااع% فل ايفألل 30.5ه ال راسع افثرل فأ اس ف رااع( فل 121بلإ فل اليأفةع) ب اف

ال راسع ا رسل  ألساع الثألثع)  رااع% فل ايفألل 29.7فأ اس فه  ( فاتل افثرل118 ألساع الثأااع) ب 
 ا رسل  ألساع الرا ةعو الةااع% فل ايفألل 17,4فأ اس فه  ( فاتل افثرل69فقأ د  
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 أدوات الدراسةثانياا: 
 اسُفخ   فقاأسأل  ل ال راسع التألاع) بهفأ:

( به ا الفقاأ  2010( فريفع الق بفل  Connell,2005الستتتتتتتتتتتتتتادرا ال فأساع لةبااد   فقاأ  - 
( Queens Community Collegeةفف  لقاأ  الستتتادرا ال فأساع ليفاع الدر ع  ل ةراع ةبال  فُ 

ر أرا) لةد  21 فراةأ) بهب ال   اقا  اليأاو الفستتتتتتتتادر فل ال فأ  تاع اتفب  الفقاأ  ررإ ل 
 ايأ ع  ريعو بف اف ررإ الاتب الفألل:

-14-13-9-8-7-4-3-2-1ررإ افستتتتتتتتتئرع   (    ا ا ةأا  ايأ ع الف تب   أخفاأر ال  اد  -
  ات د ررإ   رو (و ( ات د ررإ  ريعو  فأ ا ا اخفأر 15-19-20-21
( 18-17-16-12-11-10-6-5ررإ افسئرع   (و ا ا ةأا  ايأ ع الف تب   أخفاأر ال  اد  -

  ات د ررإ   رو(      ال  اد  ات د ررإ  ريع)  فأ ا ا اخفأر
 ا اف الف تب بل ف ةأ لر ريع الةراع لرفقاأ :

 (  ريأ : سادرا الا ف افاسر0-8  -
 د الفةأفرلو(  ريع: سادرا الاف9-13  -
 (  ريع: سادرا الا ف افافلو14-21  -
ر أرا)  56(:تاع افةبل الفقاأ  فل 2007فقاأ   ستألاو الفةر  ار ا  ا راها  بر   الفدرو   -و

 & Oxfordفشتتتتتتتففد ررإ ستتتتتتت ةع  ستتتتتتتألاو لرفةر  فشتتتتتتتفقع فل افب ج  ةستتتتتتت بر  ب ا رستتتتتتتبل  

Anderson, 1995:بفتفب  ررإ () 
 و(50-43-36-29-22-15-8-1الة أرا    افسربو السدتل: ففثره

 (و51-44-37-30-23-16-9-2افسربو الةفاا: ففثره الة أرا   

 و(52-45-38-31-24-17-10-3افسربو ال  ر  ففثره الة أرا   
 و(53-46-39-32-25-18-11-4افسربو السفةل ففثره الة أرا   
 و(54-47-40-33-26-19-12-5افسربو اف ائل ففثره الة أرا   
 و(55-48-41-34-27-20-13-6افسربو ال ر   ففثره الة أرا   

 (و56-49-42-35-28-21-14-7افسربو اليفأرل: ففثره الة أرا   
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 :ثبات مقياسي الدراسة
( Cronbach's Alpha (α)لقاأ  ف د ث أ  فقاأسل ال راسع اسُفخ    فةأ لع  ل أ ةربا أخ(  

 ( ابض  فةأف   ث أ  فقاأسل ال راسعو3بالي بد رب   لرفية  فل ث أ  فقاأسل ال راسع) 
 فةأفد  ل أ ةربا أخ لقاأ  ث أ  فقاأسل ال راسع :  (3جدول رقم )

 ثبات المحور عدد العبارات محاور المقياس المقياس    

 0.80 21 الثبات العام السيطرة الدماغية

 0.53 8 المحور األول أساليب التعلم

 0.58 8 المحور الثاني

 0.64 8 المحور الثالث

 0.50 8 المحور الرابع

 0.61 8 المحور الخامس

 0.61 8 المحور السادس

 0.87 8 المحور السابع

 0.84 56 الثبات العام

(  ل فةأفد الث أ  الةأ  لفقاأ  الستتتتتتتادرا ال فأساع رأد) تاع  ر  3افضتتتتتتت  فل الي بد رب   
(أ به ا ا د ررإ  ل الفقاأستتتتتتتال افففةأل   ريع 0.84 ستتتتتتتألاو الفةر   (  ل تال  ر  لفقاأ  0.80 

 فأ  ل الفد اا الفا اال لر راسعورألاع فل الث أ  افةل ا رففأ  ررات

   ا ا فسأا ال اخرل لرفقاأسال: – :صدق مقياسي الدراسة
 فل ب لكف  تستتتتتتتأو فةأف   ا فستتتتتتتأا ال اخرل  الفقاأ )لرفية  فل  تتتتتتت ا   الفقاأ  افبد:

ا رف أد  بُتستتتتتتتتتتتتتتو فةأفددأل ع  53ُد ا فا اااًّأ ررإخ د ارف أد ال قرا  فع ال ريع الةراعو تاع 
فةأفد ا رف أد  ال  ريع ةد ر أرا فل ر أرا  الفقاأ   أل ريع الةراع  ةفأ ف  تستتتتتتتتتأوب   ارستتتتتتتتتبل)

 لرفقاأ  ةفأ ابض   لك الي بد الفألل:
  أرا  فقاأ  السادرا ال فأساع  أل ريع الةراع لرفقاأ فةأف   ارف أد  ارسبل لة:  (4جدول رقم )

معامل االرتباط  رقم العبارة

 بالمقياس

معامل االرتباط  رقم العبارة

 بالمقياس

1 0.54** 12 0.57** 

2 0.52** 13 0.47** 

3 0.62** 14 0.64** 

4 0.74** 15 0.74** 

5 0.69** 16 0.57** 

6 0.54** 17 0.51** 

7 0.55** 18 0.75** 

8 0.60** 19 0.67** 

9 0.69** 20 0.74** 

10 0.75** 21 0.50** 

11 0.75** - - 

  يبد 0.01ا تظ **  اد را  فسفبد ال  لع 
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ع لرفقاأ  فبي ع (  ل با  فةأفد ارف أد ةد ر أرا فل الة أرا  فع ال ريع الةرا4افض  فل ي بد  
 و يبد ففأ ا د ررإ افسأا الفقاأ ( 0.01را  فسفب  ال  لع  أ   ب الع ات أئا  

خ د  ب لك فلف  تسأو فةأف   ا فسأا ال اخرل  الفقاأ )لرفية  فل   ا    الفقاأ  الثأال:
ا رف أد  بُتسو فةأفددأل ع  53ارف أد ال قرا  فع ال ريع الةراعو تاع د ا فا اااًّأ ررإ 

لفقاأ   أل ريع الةراع لرفتبر ال   بفةأفد ا رف أد  ال  ريع ةد ر أرا فل ر أرا  ا  ارسبل)
 ا ةفأ فبض   لك الي ابد الفألاع:فاففل الاه الة أر 

 فةأف   ارف أد  ارسبل لة أرا  فتأبر فقاأ   سألاو الفةر   أل ريع الةراع لرفتبر ; (5جدول رقم )
معامل االرتباط  رقم العبارة المحور

 بالمحور

معامل  عبارةلرقم ا

االرتباط 

 بالمحور

 **0.61 29 **0.31 1 األول

8 0.36** 36 0.60** 

15 0.38** 43 0.64** 

22 0.60** 50 0.66** 

 **0.44 30 **0.51 2 الثاني

9 0.60** 37 0.34** 

16 0.57** 44 0.54** 

23 0.54** 51 0.61** 

 **0.57 31 **0.42 3 الثالث

10 0.62** 38 0.45** 

17 0.62** 45 0.54** 

24 0.60** 52 0.50** 

 **0.50 32 **0.43 4 الرابع

11 0.49** 39 0.34** 

18 0.49** 46 0.51** 

25 0.60** 53 0.50** 

 **0.65 33 **0.52 5 الخامس

12 0.48** 40 0.62** 

19 0.53** 47 0.45** 

26 0.47** 54 0.42** 

 **0.70 34 **0.52 6 السادس

13 0.58** 41 0.74** 

20 0.74** 48 0.72** 

27 0.67** 55 0.75** 

 **0.79 35 ***0.64 7 السابع

14 0.70** 42 0.78** 

21 0.68*** 49 0.79** 

28 0.69** 56 0.82** 
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فع فتبرهأ فبي ع ب الع  (  ل با  فةأفد ارف أد ةد ر أرا فل الة أرا 5افض  فل ي بد  
  يبد ففأ ا د ررإ افسأا الفقاأ و( 01و0را  فسفب  ال  لع   ات أئاأ  

 : أساليب المعالجة اإلحصائية
لفتقاا  ه اف ال راستتتتتع بفتراد ال اأاأ  الفل ف  فيفاةتأ)  ق  استتتتتُفخ ف  الة ا  فل افستتتتتألاو 

 Statistical Packageالتز  اإلت تأئاع لرةرب  ا يففأراع  راأفج اإلت تأئاع الفاأست ع  أستفخ ا  

for Social Sciences (SPSS) :ةألفألل 
لفبضتتتتتتتا  فأ ا ا ةأل هاأك  ربا  ل  بدفتأ  ( لإليأ ع رل الستتتتتتتااد افاستتتتتتتفخ ا   فتراد الف أال ا

لفبضا  فأ ا ا ةأل هاأك  خأف ادرا ال فأساع) ب ل السااد الةزد  خف ف افد الس سألاو الفةر  فُ 
  ربا  ل  سألاو الفةر  فةزد  خف ف الفسفبد ال راسلو

 اخف أر شا اه لرفتقا فل  أل  ال ربا الفل  ااتأ اخف أر فتراد الف أال افتأ  واسفخ ا  

لفبضتتتتتا  فأ ا ا ةأل هاأك  ربا  ل الستتتتتادرا  ال( لإليأ ع رل الستتتتتااد الثأ²   ةأاستتتتتفخ ا  فر ع ةي
لفبضا  فأ ا ا ةأل هاأك  ربا  ل السادرا  را عخف ف الفخ  ) ب ل السااد الال فأساع فةزد  

-Independent Sample Tاستتتتتتُفخ   اخف أر " "   اع فةزد  خف ف الفستتتتتتفبد ال راستتتتتتلوال فأس

testلفبضتتتا  فأ ا ا ةأل هاأك  ربا  ا    لع ات تتتأئاع  ل  ستتتألاو  ثألع( لإليأ ع رل الستتتااد ال
 الفةر  فةزد  خف ف الفخ  و

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 نصه:النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي  -أولا 
 هد هاأك  ربا  ا    لع ات أئاع  ل  سألاو الفةر  فةزد  خف ف افد السادرا ال فأساع؟ 

لفةر ع فأ ا ا ةأا  هاأك  ربا  ا    لع ات أئاع  ل  سألاو الفةر  فةزد  خف ف افد السادرا ال فأساع 
 أ ابضتتأ الي بد الفألل:( بيأء  الافأئج ةفOne Way ANOVAاسُفخ   اخف أر فتراد الف أال افتأ    

( لر ربا  ل  سألاو الفةر  One Way ANOVAافأئج اخف أر فتراد الف أال افتأ     :  (6جدول رقم )
 فةزد  خف ف افد السادرا ال فأساع

درجات  مصدر التباين أساليب التعلم

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 ف

الداللة 

 اإلحصائية

األسلوب 

 السطحي

 0.81 0.22 0.04 2 المجموعاتبين 

 0.20 366 داخل المجموعات

األسلوب 

 العميق

 0.13 2.08 0.53 2 بين المجموعات

 0.25 363 داخل المجموعات

األسلوب 

 البصري

 0.43 0.84 0.20 2 بين المجموعات

 0.24 368 داخل المجموعات

األسلوب 

 السمعي

 0.55 0.58 0.15 2 بين المجموعات

 0.26 365 داخل المجموعات
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األسلوب 

 األدائي

 0.04 3.30 0.85 2 بين المجموعات

 0.26 367 داخل المجموعات

األسلوب 

 الفردي

 0.01 4.48 2.47 2 بين المجموعات

 0.55 367 داخل المجموعات

األسلوب 

 الجماعي

 0.18 1.73 1.23 2 بين المجموعات

 0.71 367 داخل المجموعات

  أبد 0.05  لع ات أئاع را  فسفبد * 

 0.05( ر   بيب   ربا  ا    لع ات أئاع را  فسفبد 6تاع افض  فل خ د ي بد  
 يبد  ل  سألاو الفةر   السدتل) الةفاا) ال  ر ) السفةل) اليفأرل(  أخف ف افد السادرا 

 يبد  0.05ات أئاع را  فسفبد ال فأساع ل د رااع ال راسعو  ل تال افض  بيب   ربا  ا    لع 
 ل  سألاو الفةر   اف ائل بال ر  (  أخف ف افد السادرا ال فأساع ل د رااع ال راسع بلفت ا   أل  

 ال ربا اسُفخ   اخف أر شا اه بيأء  الافأئج ةألفألل:

 ال فأساعافأئج اخف أر شا اه لر ربا  ل  سألاو الفةر  فةزد  خف ف افد السادرا  : (7جدول رقم )
 الداللة متوسط أسلوب التعلم نمط السيطرة الدماغية أسلوب التعلم

 0.94 0.17 التكاملي األيسر األدائي

 0.047 *2,12 األيمن

 0.94 0,17- األيسر التكاملي

 0.053 1,94 األيمن

 0.47 *2.12- األيسر األيمن

 0.53 1.94- التكاملي

 0.045 *1.75 التكاملي األيسر الفردي

 0.046 *3.11 األيمن

 0.045 *1.75- األيسر التكاملي

 0.0512 1.35 األيمن

 0.046 *3.11- األيسر األيمن

 0.512 1.35- التكاملي

  أبد 0.05*   لع ات أئاع را  فسفبد 

 0.05افض  فل خ د الافأئج الفبضتع  ر ه بيب   ربا  ا    لع ات أئاع را  فسفبد 
 يبد  ال رااع ال راسع ال ال افد سادرفت  ال فأساع   اسر( برااع ال راسع ال ال افد سادرفت  

    )ال فأساع   افل(  ل  سألاو الفةر   اف ائل( ل أل  رااع ال راسع ال ال افد سادرفت    اسر(
 ل الد و  ب  سادرا ال فأ  افاسر  ةثر  أرراع  ل  سربو الفةر  اف ائلو ةفأ افض  بيب   ربا 

 يبد  ال ال ال افد سادرفت  ال فأساع   اسر( برااع ال راسع  0.05 ا    لع ات أئاع را  فسفبد 
  ( ل أل  رااع ال ال افد سادرفت  ال فأساع ةد فل  فةأفرل( ب  افل(  ل  سألاو الفةر   ال ر 
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 أرراع  ال راسع ال ال افد سادرفت  ال فأساع   اسر(     ل الد و  ب  سادرا ال فأساع افاسر  ةثر
( Seng & Yeo, 2000بفخفرف افأئج ال راسع فع افأئج  راسع ساا  باب     ل  سربو الفةر  ال ر  و

سادرا الا  ال  الفةرافل  أخف فالفل  بضت  افأئيتأ  اه   فبي  اخف  أ   ل ف ضا   افسربو 
ب  ُاةزد س و سادرا  سربو الفةر  اف ائل الإ الفبيه ال   فف ةه يأفةع الفرك  الةرباال لر فأ و
ب لك  فد اا الخ را الفا اااع الف ةرا بالفتأ  اف ائاع   اا اليب ا  ل الفةر   ل اليأفةعسةب  فاخرا لفد

دأل ع لفد اا  ة  الفتأ  بافاشدع بالف راو  ل الفاسسأ   ل  ة  الفبا  لةد فسأر تاع فبيه ال
الفةرافاع با يففأراع بالفراةز الف را اع بالفتااع خ د الفسفباأ  الفخفر ع ل راسفتأ اليأفةاع) تاع 

ةفأ ب  ُاةزد س و  أ  ل الفد اا ال ةرل  ة  الفخرجوال  لك اةسو الدأل ع خ را   ائاع ف ةرا فسأر ه
    اشيع ررإ   اء الفتأ الفةر  ال ر   ررإ رااع ال راسع الإ د اةع الفةر  اليأفةل السادرا  سربو 

 اليأفةاع ررإ ا ستأ  ل ةثار فل الفتأ  بافاشدع ا ف    أخفاأر الفخ   بارففأ  الدأل ع ل ر اعا
بالففدر أ  لةد ةر  لرفتأ  الترا بافاشدع ال   اع بدراقع ال  أفرفأد  بفسياد الفبا ) بفربرا  

 فأ او

  :المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه النتائج-ثانياا 
 ال فأساع؟هد فبي   ربا  ل الفخ    ةراأ  ررفاع بةراأ  ااسأااع( فةزد  خف ف السادرا 

 اسُفخ   الفخ   ل السادرا ال فأساع فةزد  خف لفةر ع فأ ا ا ةأا  هاألك  ربا  ا    لع ات أئاع   
 تتأ الي بد الفألل:  لع ال ربا  ل ايأ أ  ف ر ا  ال راسع) بيأء  الافأئج ةفأ ابض فر ع ةي  لفبضا  

 
  ل ايأ أ  ف ر ا  ال راسع د ق أ  خف ف الفخ   ةي  لر رباافأئج فر ع  : (8جدول رقم )

 افد السادرا الة  ا الاس ع الفخ  
 افافلافاسر        فةأفرل           

 الفيفبع

 174 16 102 52 الة   ةراأ  ررفاع
 %46.3 %4.3 %28.2 %13.8 الاس ع

 202 13 137 52 الة   ةراأ  ااسأااع
 %53.7 %3.5 %36.4 %13.8 الاس ع

 376 29 243 104 الة   الفيفبع
 %100 %7.7 %64.6 %27.7 الاس ع

 2.19 ²بافع ةأ
 0.33 ال  لع اإلت أئاع                                                                                                   
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( بةتتأاتت    لفتتتأ 2.19(  راتت   ²(  ل بافتتع فر ع ةتتي   ةتتأ8افضتتتتتتتتتتتتتت  فل خ د يتت بد رب   
 يبد  0.05ات تتتتتأئاع را  فستتتتتفبد () ففأ ا د ررإ ر   بيب   ربا  ا    لع 0.33اإلت تتتتتأئاع  

 رفت  ال فأساع  أخف ف فخ  أفت و ال رااع ال راسع  ل افد ساد
( الفل  بضتتت  افأئيتأ ر   بيب   ربا 2012بفف ا ه ه الافايع فع افأئج  راستتع الستترافأال  

 ال دأل أ  الفخ تتتتتتتتتتت  الةرفل باف  ل  ل  افأد فةأليع الفةربفأ  افافل بافاستتتتتتتتتتتر بالففةأفدو 
الفل فب تتتتتتتتتتر  الإ  ل در ع الةرب  اإلاستتتتتتتتتتأااع  Lavach,1997فخفرف فع افأئج  راستتتتتتتتتتع   أ   ب 

افاربل الإ سادرا الا ف افافل فل ال فأ )  فأ د و الةرب  الد اةاع  افاربل الإ ساأ ا الا ف 
افأئج افاسر لر فأ ) بدر ع ال راسأ  ا يففأراع افاربل الإ سادرا ال فأ  افاسرو ةفأ فخفرف فع 

 ا   لع ات تأئاع  ال الستادرا ال فأساع  ( تاع  ظتر  افأئيتأ فيثارا  Saleh, 2001 راستع  تأل   
( الفل  ظتر  افأئيتأ بيب   ربا  ا  2006باخفاأر الفخ ت و بفخفرف فع افأئج  راستع الةفب   

تاع ( 2007  لع ات تتتتتأئاع لففاار الفخ تتتتت  ل تتتتتأل  در ع الففرا و بفع افأئج  راستتتتتع اب د  
افضتتتتتتتتت  بيب  ر بع ارف أداع  ا    لع ات تتتتتتتتتأئاع  ال افد الستتتتتتتتتادرا ال فأساع بابع الفخ تتتتتتتتت  

( تال ظتر   ربا ررإ فستتتتتفبد 2009افةأ افلو ةفأ فخفرف فع افأئج  راستتتتتع د  تع بالزسبد  
 الفخ   ل أل  در ع الفخ  أ  اف  اعو

ل اليأفةع  ل ةد فل الةراأ  ةزد ه ه الافايع لدرا الف را  الت اثع الفستتتتتتتتتتتتتتفخ فع  بب  فُ 
الةرفاع باإلاستتتتتتتتتتتأااع الفل بظ   الفةابلبياأ  ل رفراع الف را  باستتتتتتتتتتتفخ ا  البستتتتتتتتتتتأئد الفةرافاع الفل 
ستتأر   ررإ فخأد ع ةد فل يأا ل ال فأ ) بستتتر  رفراأ  الفةر  باستتفاةأو الفباضتتاع الفخفر عو 

فأ ُررفبا فل  ا افتأرا  ي ا ا  تاع  رها  ر   فل ال راستتتتتتتتتتتتتتتأ   يل الدر ع بأ ربل ررإ افف ك
 Dunn)ففبازاع فةفد ررإ ستتتتتتتاأ ا  فأساع ففبازاع ل د الدر ع  فةرفاع-فةرافاعخ د استتتتتتتفرافاياأ  

& Bruno,1990; Boyle & Dunn,1998) ُةزد ه ه الافايع الإ الفبا ا  ال اخفاأر و ةفأ ب  ف
ال  (McCarthy,1996)أثل الستتتتتتتأئ ا ل اهو تاع فرد فة بالستتتتتتتادرا ال فأساعالدألو لرفخ تتتتتتت  

ا تت ال ال بستتاأ ا ات داخفاأر ا  را  لر ربع ا ةأ افاع بأئ  ررإ الفةأفد فأ  ال فقأاا  ه ه ال ربع 
 الةرباال لر فأ و

 المتعلقة بالسؤال الثالث الذي نصه: النتائج-ثالثاا 
لفةر ع فأ ا ا  هد فبي   ربا  ا    لع ات تتتتتتأئاع  ل  ستتتتتتألاو الفةر  فةزد  خف ف الفخ تتتتتت ؟

 خف ف ففاار الفخ   أ   ل ايأ أ  ف ر ا  ال راسع د ق ةأا  هاألك  ربا  ا    لع ات أئاع
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") بيأء  الافأئج ةفأ ابضتتتتتتتتتتتتتأ الي بد Independent Sample T-testاستتتتتتتتتتتُفخ   اخف أر " " 
 الفألل:

ال ربا  ل ففبسدأ  ايأ أ  ف ر ا  ال راسع د ق أ  خف ف ففاار الفخ    : (9جدول رقم )
 ااسأااع( ةراأ -ررفاع ةراأ  

أساليب 

 التعلم

االنحراف  المتوسط العدد التخصص

 لمعياري 

 الداللة قيمة ت

األسلوب 

 السطحي

 0.96 0.05 3.09 22.79 183 كليات علمية

 3.93 22.81 204 كليات إنسانية

األسلوب 

 العميق

 0.80 0.26 4.02 28.54 186 كليات علمية

 4.17 28.43 200 كليات إنسانية

األسلوب 

 البصري

 0.27 01.09 4.04 25.80 187 كليات علمية

 3.96 26.25 203 كليات إنسانية

األسلوب 

 السمعي

 0.09 1.65- 4.02 28.49 185 كليات علمية

 4.03 29.17 203 كليات إنسانية

األسلوب 

 األدائي

 0.01 2.61- 4.21 30.40 187 كليات علمية

 4.08 31.50 203 كليات إنسانية

األسلوب 

 الفردي

 0.24 1.18- 5.61 29.36 187 كليات علمية

 6.26 30.07 204 كليات إنسانية

األسلوب 

 الجماعي

 0.44 0.78- 5.98 26.18 187 كليات علمية

 7.36 26.70 204 كليات إنسانية

 
 0,01افضتتتت  فل خ د الافأئج الفبضتتتتتع  ر ه بيب   ربا  ا    لع ات تتتتأئاع را  فستتتتفبد

  يبد  ل  سربو الفةر  اف ائل ل أل  الةراأ  اإلاسأااعو
تاع  Emanuel & Potter, 1992)بفف ا ه ه الافأئج فع افأئج  راستتتتتتتتتتتتتتع اافأاباد ب بفر  

 ظتر  الافأئج بيب   ربا  ا    لع ات تتتتتتتأئاع  ال د و الفخ تتتتتتت تتتتتتتأ  ال راستتتتتتتاع الفخفر ع  ل 
( الفل  بضتتتت  افأئيتأ بيب  ر بع 2014 ستتتألاو الفةر  الف ضتتترعو ةفأ فف ا فع  راستتتع الاأف    

ضتتأل  ال  ستتألاو الفةر  بالفخ تت  افةأ افلو بافأئج  راستتع ال تت أدل برف ارف أداع  الع ات تتأئاأ  
( الفل  بضتتتت  افأئيتأ  ل  ستتتألاو الفةر  الفل اف اأهأ د و الفرترع اليأفةاع ففيثر   ريع 2002 

الفل  بضت   Jones et al., 2003) الع فع الفخ   ال راسلو بفع افأئج  راسع يباز بآخرال  
فخ تتتتت  ةد لفيأد  % فل   را  الةااع    با ف ضتتتتتا   فخفر ع فستتتتتربو الفةر  ف ةأ  83افأئيتأ  ل 

( الفل  ظتر  افأئيتأ بيب   ربا 2007فات و ةفأ فف ا فع افأئج  راستتتتتتتتتتتتتتع ا راها  بر   الفدرو  
 ال الفخ تتتتتتتت تتتتتتتتأ  الةرفاع باف  اع  ل  ستتتتتتتتربو الفةر  الستتتتتتتتدتل بال ر   ل تتتتتتتتأل    الع ات تتتتتتتتأئاأ  
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 تاع  شتتأر  افأئج (Hargrove et al., 2008)الفخ تت تتأ  اف  اعو ب راستتع هأريرب ار بآخرال 
 خف ف الفخ   ال راسلوإسع الإ  ل  سألاو الفةر  فخفرف  ال را

بب  اريع ستتت و بيب   ربا  ل  ستتتربو الفةر   اف ائل( ل تتتأل  دأل أ  الةراأ  اإلاستتتأااع الإ 
ف با الةراأ  اإلاسأااع  ل يأفةع الفرك سةب  ررإ الةراأ  الةرفاع  ل فد اا الخ را الف ةرا بالفتأ  

ف  فةرفه ررإ  ر  البابع فل   ااع الفستتتتتتفباأ   بفد اا فأرو الازبد الإ الفا ال اف ائاع الفل ففد
افبلإ  ل اليأفةع) ففأ فا  دأل أ  الةراأ  اإلاستتتتتتتتتتتأااع خ را   ائاع ف ةراو تاع  بضتتتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتتفك 

Scheck(1983)  ل الفببف الفةرافل  ب فيثار ررإ  ستتتتتتتتتتتتتتتألاو الفةر  الفل اف اأهأ الدألو) تاع 
با خف أرا   ل الف را )  ب سربو الفةر ببف فل خ أئ  الفاتج ال راسل بفتفباه) افةبل ه ا الف
)  ألدألو افاد الإ ف ال  ستتتتتتتربو الفةر  ب با ةهالفةر   باافه  لالدألو  بة لك ب تتتتتتت ) الفت تتتتتتتاراع

 افةثر ف ئفع لففدر أ  الفببف الفةرافلو 
بب  اريع ر   بيب   ربا  ل  ستتتتألاو الفةر  افخرد  افستتتتربو الستتتتدتل) افستتتتربو الةفاا) 
افستتتتتتربو ال  تتتتتتر ) افستتتتتتربو الستتتتتتفةل) افستتتتتتربو ال ر  ) افستتتتتتربو اليفأرل(  أخف ف ففاار 
الفخ تتتتتت  الإ  ل ة  الفخ تتتتتت تتتتتتال الةرفل باإلاستتتتتتأال اخضتتتتتتةأل الإ اظأ  فةرافل بات  بدرا 

ا)  أإلضتتتتتتتتتتتأ ع الإ  ة  الفبا  الةأفع الفشتتتتتتتتتتتفرةع ةففدر أ  اليأفةع ةألراع ف را  فةأ  فةبل بات 
الةر اع بالثقأ ع اإلستتتتتتتتتت فاع الرفأل فشتتتتتتتتتتفرك  اتفأ الةراأ  الةرفاع باإلاستتتتتتتتتتأااعو بفل ث  ب  فةبل ه ه 
الةبافد  ثر   ل اةستتتأو الدأل أ   ستتتألاو فةر  فشتتتفرةعو به ا فأ فب تتتد الاه  بةستتت بر  ب ا رستتتبل 

(Oxford & Anderson,1995)   افاربل الإ افف ك افد فشتتتتتتتتتفرك  أف الإ  ل اف را   اخد ثقأ ع
  راك فبازاع  يرضأء ثقأ ع  خردولرفةر  باإل

    متعلقة بالسؤال الرابع الذي نصه:ال النتائج-رابعاا 

 هد فبي   ربا  ا    لع ات أئاع  ل السادرا ال فأساع فةزد  خف ف الفسفبد ال راسل؟
فأ ا ا ةأا  هاألك  ربا  ا    لع ات تأئاع  ل الستادرا ال فأساع فةزد  خف ف الفستفبد لفةر ع 

ال راستتتتل استتتتُفخ   فر ع ةي  لفبضتتتتا    لع ال ربا  ل ايأ أ  ف ر ا  ال راستتتتع بيأء  الافأئج ةفأ 
 ابضتتأ الي بد الفألل:
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 ب قأ  خف ف الفسفبد ال راسلافأئج فر ع ةي  لر ربا  ل السادرا ال فأساع  : (10جدول رقم )

المستوى 

 الدراسي

 نمط السيطرة الدماغية العدد/ النسبة

 األيمن    األيسر              تكاملي                    

 المجموع

 81 6 54 21 العدد 1

 %21.5 %1.6 %14.4 %5.6 النسبة

 115 10 74 31 العدد 2

 %30.6 %2.7 %19.7 %8.2 النسبة

 112 9 72 31 العدد 3

 %29.8 %2.4 %19.1 %8.2 النسبة

 68 4 43 21 العدد 4

 %18.1 %1.1 %11.4 %5.6 النسبة

 376 29 243 104 العدد المجموع

 %100 %7.7 %64.6 %27.7 النسبة

 904 2قيمة كا

 0.99 الداللة اإلحصائية

بةأا    لفتأ اإلت تتتتتتتتتتتتتتأئاع ( 904(  را   ²(  ل بافع  ةأ10افضتتتتتتتتتتتتتت  فل خ د ي بد رب   
 يبد  ال رااع  0.05() ففأ ا د ررإ ر   بيب   ربا  ا    لع ات تتتتتتتتتتتأئاع را  فستتتتتتتتتتتفبد 0.99 

 ال راسع  ل افد سادرفت  ال فأساع  أخف ف الفسفبد ال راسلو
( الفل  بضتتتتتتت  افأئيتأ بيب   ربا  ا    لع 2007بفخفرف ه ه الافايع فع افأئج  راستتتتتتع اب د  

ل الستتتتادرا ال فأساع  ال در ع الف ار  افستتتتأستتتتاع بالثأاباع بدر ع الةراأ  ل تتتتأل  در ع ات تتتتأئاع  
 الف ار  افسأساع بالثأاباعو

بب  اريع  لك الإ الفاأهج ال راساع الفل ففةرفتأ الدأل ع اليأفةاع  ل الفسفباأ  الفخفر ع الفل 
راتتع با ستتتتتتتتتتتتتتفافتتأياتتع)  ر  اظتر  ربا  ل ففابع  اتتتأ الفةربفتتأ  بالفتتتأرا  الر ظاتتع بالفتراراتتع بالفة ا

الفل  ب ستتتألاو الف را بستتتأئد  الستتتادرا ال فأساع  أخف ف الفستتتفبد ال راستتتلو ةفأ ب  اريع  لك الإ
ررإ استتتتتتتتتتتتتفخ ا  يأا ل ال فأ   ل الةفراع  بالفل فشتتتتتتتتتتتتتيعاف ةتأ الفةرفبل  ل فخفرف الفستتتتتتتتتتتتتفباأ  
( الإ فستتتتتتتتتتأهفع ال ائع الفةرافاع  ل فةزاز 2003 بالزبأ الفةرافاعو تاع  ة   افأئج  راستتتتتتتتتتع فزاأل 

 أساع  ل  ة  اليأفةأ  اليزائراعوالسادرا ال ف
هد فبي   ربا  ا    لع ات تتتتتتتأئاع  ل   ففةرقع  ألستتتتتتتااد الخأف  ال   ا تتتتتتته:ال الافأئج-خأفستتتتتتتأ  

  سألاو الفةر  فةزد  خف ف الفسفبد ال راسل؟
 أ  ع  ل ايأ أ  ف ر ا  ال راستتتتتتتتتتتتتتتع د قات تتتتتتتتتتتتتتتأئالفةر ع فأ ا ا ةأا  هاألك  ربا  ا    لع 

( One Way ANOVA خف ف ففاار الفستتتتتتتتتفبد ال راستتتتتتتتتل استتتتتتتتتُفخ   "فتراد الف أال افتأ  "  
 بيأء  الافأئج ةفأ ابضتتأ الي بد الفألل:
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    د قأ   ربا  ل ايأ أ  ف ر ا  ال راسعافأئج "فتراد الف أال افتأ  " إلايأ  ال  : (11جدول رقم )

  خف ف الفسفبد ال راسل
درجات  مصدر التباين المحاور

 الحرية

متوسط 

 المربعات

الداللة  قيمة ف

 اإلحصائية

 1.08 13.66 3 بين المجموعات األسلوب السطحي

 

0.38 

 
 12.63 383 داخل المجموعات

 0.46 7.66 3 بين المجموعات األسلوب العميق

 

0.71 

 
 16.83 382 داخل المجموعات

 1.62 25.85 3 بين المجموعات األسلوب البصري

 

0.18 

 
 15.93 386 داخل المجموعات

 2.73 43.78 3 بين المجموعات األسلوب السمعي

 

0.04 

 
 16.05 384 داخل المجموعات

 0.59 10.24 3 بين المجموعات األسلوب األدائي

 

0.62 

 
 17.47 386 داخل المجموعات

 1.14 40.55 3 المجموعات بين األسلوب الفردي

 

0.33 

 
 35.50 387 داخل المجموعات

 0.16 1.73 77.80 3 بين المجموعات األسلوب الجماعي

 45.05 387 داخل المجموعات

افضتتتتت  فل خ د الافأئج الفبضتتتتتتع  ر ه ر   بيب   ربا  ا    لع ات تتتتتأئاع را  فستتتتتفبد 
 افستتتتتربو الستتتتتدتل) افستتتتتربو الةفاا) افستتتتتربو  يبد  ل افيأهأ  ف ر ا  ال راستتتتتع تبد  0.05

ال  تتتتتتتتر ) افستتتتتتتتربو اف ائل) افستتتتتتتتربو ال ر  ) افستتتتتتتتربو اليفأرل(  أخف ف ففاار الفستتتتتتتتفبد 
 يبد  ل  سألاو الفةر   0.05ال راسلو  ل تال افض  بيب   ربا  ا    لع ات أئاع را  فسفبد 

راستتع بلفت ا   تتأل  ال ربا استتُفخ   اخف أر الستتفةل  أخف ف ففاار الفستتفبد ال راستتل ل د رااع ال 
 شا اه بيأء  الافأئج ةألفألل:

 افأئج اخف أر شا اه لر ربا  ل  سألاو الفةر  فةزد  خف ف الفسفبد ال راسل : (12  جدول رقم
أسلوب 

 التعلم

 الداللة متوسط أساليب التعلم المستوى الدراسي

 0.99 0.21- الثاني األول السمعي

 0.093 1.45- الثالث

 0.82  0.62- الرابع

 0.99 0.21 األول الثاني

 0.14 1.24- الثالث
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 0.93 0.41 الرابع

 0.09 1.45 األول الثالث

 0.17 1.24 الثاني

 0.61 0.83 الرابع

 0.82 0.62 األول الرابع

 0.93 0.41 الثاني

 0.61 0.83- الثالث

 اه ابي    لع رأفع  ل  سربو الفةر  السفةل) بلةل اخف أر شا اه ( افض  12فل ي بد رب   
 لرفقأراأ  ال ة اع ل  ابض  بيب   ربا  ال الفيفبرأ و

فف ا ه ه الافايع  ل ر   بيب   ربا  ل  ستتتتألاو الفةر   أخف ف الفستتتتفبد ال راستتتتل فع افأئج 
 ل  ستتتتتتتألاو الفةر  ل د  اأ  ( الفل  بضتتتتتتتت   اه   فبي   ربا  الع ات تتتتتتتأئ2014 راستتتتتتتع الاأف    

دأل أ  يأفةع الفرك ر   الةزاز ف ةأ لرفستتتتتتفبد ال راستتتتتتلو بفخفرف فع افأئج  راستتتتتتع اافأاباد ب بفر 
 Emanuel & Potter, 1992 الفل افض   اتأ بيب   ربا  ا    لع ات أئاع تسو الفسفبد )

 ر  الف ضرعوال راسل  ال د و الفرترع الثأاباع بد و اليأفةع  ل  سألاو الفة
بب  ُفةزد ه ه الافأئج الإ ف ال الدأل أ   ستتتتتتتتألاو فةر  فةااع) با ستتتتتتتتففرار رراتأ دباد فةرفت  
 ل الفرترع اليأفةاع) تاع فسف ةو الا   ال شراع رأفد الفاارو  ب ب  اريع الس و الإ اسفخ ا  

 ل ف ضتتتتتاد الدأل أ   بستتتتتأئد فقااع ففة  ا بت اثع  ل الف را   اخد فةظ  بأرأ  اليأفةع ففأ  ثر
 فسألاو فةااع  ل الفةر و 

 

 
 التوصيات
 

 اردأء فتأ  لردأل أ  فشيةتل ررإ اسفخ ا  ة  يأا ل ال فأ   شةد  ة رو و1
 فةراف الدأل أ   فتأ  ففابرع فسأر  ررإ اسفخ ا   ة ر ر   فل  سألاو الفةر و و2
ال فأ  بفابع فل  ستتتتتتتتتألاو فزبا  الفاأهج ال راستتتتتتتتتاع  ياشتتتتتتتتتدع بففأرال فخأدو ة  يأا ل  و3

 الفةر و
 القاأ    راسأ  با اع رل السادرا ال فأساع ب سألاو الفةر  ررإ فراتد  راساع فخفر عو و4
  راسع الفبضبع التألل ررإ رااأ  فخفر ع فل ة  الياسالو ارأ ا-5 و5
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 عــــــــــــالمراج

ا خف أر   باسربو الف ةار(و  سألاو الفةر  2007) السا  ال ضألل  بر   الفدروالرتفل   تف  ر  ا راها ) 
فيرع ةراع  )ل د د و ةراع الفر اع بالفخ تتتتتتتت  بالفت تتتتتتتتاد ال راستتتتتتتتلفل اليا   ةد ضتتتتتتتتبء  ل

 و209-168() 70 ع  )17الفر اع) يأفةع  اتأو  
  فتأرا  الف ةار (و  ثر استتتتتتتتتتفخ ا  استتتتتتتتتتفرافاياع الة تتتتتتتتتتف ال هال  ل فافاع  ة2009افسأ) فرا  هأربل  

بس  الفاأهج  )د و ال ف التأ   رشرو رسألع فأيسفار فاشبرا ال فأ  ل د الراأضل  ل يأا ل
   و اليأفةع ا س فاع  ازا ) ةراع الفر اع)بدرا الف را 

  لكبر بع الدر ع ال ال اسفخ فبل الا  الاسرد  ل الةفأ ع  بالفةر  ل د(و  افأد الف ةار 2005 رةأ ) زاأ   
 و138-109() 2  7فيرع يأفةع الزربأء افهراع)   بالشخ اع)الا ساع    ة  سفأ 

(و  اأء   اا لقاأ   ستتتتتتتتتتتتتتألاو الفةر  را  در ع اليأفةع  أستتتتتتتتتتتتتفخ ا  الفتراد الةأفرل 2012التر ل) خراد  
 312-259() 2  4و   بالا ساعفيرع يأفةع    القرد لرةرب  الفر باع  )ا سفةشأ ل

ل د رااع  ب سألاو الفةر (و  افأد فةأليع الفةربفأ  لرا  ال الةرباال لرفخ 2012فر   فتف   السرافأال) 
ثأاب   ف ااع فةع الفةرفعو رسألع فأيسفار فاشبرا) ةراع الفر اع) يأفةع  ال ف  الثألع فل دأل أ 

    القرد  فةع الفةرفعو
الف ضرع  ألفت اد ال راسل ل د  ب   ةب أ  (و ر بع  سألاو الفةر  2011الشراف)  ا ر  ل ر   اهلل 

 و194-167() 3  5   برر  الا  ) راسأ  رر اع  ل الفر اع  الفةر    راسع فا ااه(و
(و ال ربا  ل  سألاو الفةر  ل د د و اليأفةع 2002) فتف  رفضأل  برفضألال  أدل) ا راها   ل سأل ) 

 يأفةع الفرك  ا دو ةراع الفر اع) بالفت اد ال راسل)الفخ    ضبء  ل
بر بفتأ (و  افأد الفةر  الف ضرع ل د در ع يأفةع فافع 2009) رفأ  ر   الرتا  بالزسبدد  تع)  اا  دع) 
 و297-269() 2+1  25  )و فيرع يأفةع  فشابالفخ    أليا 

ب فةأل لألسرا  ب ألبضع ا بف أ  (و ر بع السادرا ال فأساع  ألفسفبد افةأ افل 2006الةفب )  أس  راسإ 
و  راسأ ) الةرب  ا اسأااع بالفةابلبياأ افر ااعدر ع يأفةع الةرب   ب ألفخ   ل د السةل

     و731-718  فرتا() 33  با يففأراع)
بر بفتأ (و  سألاو الفةر  الف ضرع ل د دأل أ  يأفةع الفرك ر   الةزاز  ي ا 2014الاأف  ) سفاتع  تف   

 فأيسفار سار فاشبرا) ةراع الفر اع  يأفةع    القردو رسألع) الففاارا   ة  
الق بفل) ر   الاأ ر  و الراأ :  ار الزهراءوب سألاو الفةر (و فتأرا  الف ةار 2014الاراا ع) سأل  ررل  
الفر باع (و السادرا ال فأساع ل د  ر ل ةرا الق    ل  رسدالو فيرع الةرب  2010ر   الرتا   

 و276-257() 4 11 الا ساع) ب 
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 (و  افأد السادرا ال فأساع الشأئةع ل د الدر ع الفف ببال2013) خأل  ر   اهلل بالتفبر القررأل) يتأ  سرافأل) 
) سرسرع الةرب  بال راسأ الساع الفتضاراع  ل يأفةع الق ا و فافع لر تبع   ل بالةأ االفت اراأ 
 و32-11( 2  28با يففأراع)  ا اسأااع 
(و ساةبلبياع الفةر  ال  لو ا ر ل) رفأل:  ار الشربا لراشر 2000) اأا ع  دأفلبببدأفل) ابسف 
 وبالفبزاع
رفأل:  ار ال ةر لرد أرع  )(و ف فا  الف را 2000) اأا ع  ببدأفل) فأي أ ب  ب يأ ربدأفل) ابسفأ 
 وبالفبزاع بالاشر
 بر بفتأاليأفةع  بالف ةار لد و  (و  افأد الفةر1982) ا اه  باسفأراد) فتف  بر   الا أرفرا )   ا 

 و141-112) 1ج  ()5ع   )فيرع ةراع الفر اع  ألفا براو يأفةع الفا برا  ألفخ   ال راسلو
(و فسأهفع ال ائع الفةرافاع  ل فةزاز الساأ ا الفخاع:  راسع فا اااع  ل 2003فزاأل) فتف  بالزبأ ) اأ اع  

-7() 4 4 اليزائراعو فيرع الةرب  الفر باع بالا ساع) ةراع الفر اع) يأفةع ال ترال)   ة  اليأفةأ 
 و42

 بال فةر اع ل د (و  افأد الساأ ا الا  اع بر بفتأ   ة  افسألاو الفةر اع2012ةأفد)  فافع ف د إ 
الفا برا)  فةعيأ- فيرع ةراع الفر اع) الةأفع:  راسع فقأراع  ال الياسال د و الفرترع الثأاباع

 و164-102() 1 ج 78الة   
و الةبا : فةف ع ب افأد الفةر (و ساةبلبياع الفةر  2005)  تف  ف أرك  بالةا ر )  ر   الفاةالةاأال) فف با 
 ال  او
و باليأفةأ  افر ااع(و ر بع السادرا ال فأساع  ألفخ   افةأ افل ل د در ع الف ار  2007اب د) فتف  
 و26-1() 1 21 الةرب  اإلاسأااع()  لأل تأع لايأا يأفةع ا فيرع

(و  سألاو الفةر  ل د در ع يأفةع بأرااأ ) فيرع افتأ  1998اأسر) رأفر تسل بةأظ ) ررإ فت   
 رسألع فأيسفار سار فاشبرا) ةراع الفر اع  يأفةع    القردو() 33ع  اليأفةأ  الةر اع)
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