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  الممخص:

لدى  وعالقتها بادراؾ الخبرات الصادمةاستهدف البحث الحالي التّعرف عمى الهيمنة الدماغية 
عمى مقياس  تبنى الباحثانولتحقيق أهداف البحث  طمبة الجامعة المصابين بوباء كورونا.

 (52من ) يتكون المقياس الدماغية هيمنة( لم5002كونيل )الهيمنة الدماغية المعد من قبل 
يتكون المقياس وبمغ عدد  ادراك الخبرات الصادمة فضاًل عن بناء مقياس لمفهوم، فقرة، 

جامعة االنبار  طمبةطالب وطالبة من  (522) وبمغت عينة البحث( فقرة، 53)الفقرات 
. توصل البحث الى النتائج االتية: طالبة (502( طالبا و)520الى ) الجنس حسبموزعين ب

ثم  ،يميه النمط االيسر ،ان النمط المتكامل هو نمط الهيمنة الدماغية السائد لدى عينة البحث
. وجود فروق ذات داللة احصائية في توزع افراد العينة في انماط الهيمنة النمط االيمن

عينة البحث لديهم ادراك لمخبرات الصادمة. عدم وجود ان الدماغية تبعا لمتغير الجنس 
ان العالقة  فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واالناث في ادراك الخبرات الصادمة.

 .ارتباطية طرديةة و ادراك الخبرات الصادمة عالقة الهيمنة الدماغياالرتباطية بين 
  (.وباء كورونا  ،الصدمه النفسية   ،الهيمنه الدماغية)الكممات المفتاحية :  

Brain dominance and its relationship to the perception of traumatic 

experiences among university students infected with the Corona epidemic 

Yasmine Isnad Karim,    dr. Ammar Awad Farhan Al-Obaidi 

University of Anbar/College of Education for Human Sciences 

Abstract: 

The current research aimed to identify brain dominance and its relationship to 

the awareness of traumatic experiences among university students infected 

with the Corona epidemic. To achieve the objectives of the research، the 

researchers adopted the brain dominance scale prepared by Connell (2005) 

for brain dominance. Male and female students from the University of Anbar 

distributed by gender to (210) male students and (205) female students. The 

research reached the following results: The integrated pattern is the dominant 
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brain pattern of the research sample، followed by the left pattern، then the 

right pattern. There are statistically significant differences in the distribution 

of the sample members in the patterns of brain dominance according to the 

gender variable. The research sample has an awareness of traumatic 

experiences. There are no statistically significant differences between males 

and females in the perception of traumatic experiences. The correlation 

between brain dominance and the perception of traumatic experiences is a 

direct correlation                                                                                              . 

Keywords: )brain dominance، psychological trauma، corona 

epidemic(.                                                                                                
 الفصؿ االوؿ 

 (The problem of Research) :اواًل: مشكمة البحث

شهههههد عمههههم الههههنفس تطههههورات كبيههههرة وجذريههههة تعكههههس ر يههههة جديههههدة ومعاصههههرة لممفههههاهيم    
األساسههههية فههههي التنسههههيم النفسههههي مثههههل: الههههذكاء، الههههتعمم، والفههههروق الفرديههههة وأفههههرزت هههههذ  

والتهي تمثهل ر يهة جديهدة لمفهروق الفرديهة الهيمنهة الدماغيهة التطورات مفاهيم جديهدة مثهل: 
 الهيمنهة الدماغيهةلمفههوم  فهم جديدالتي تمثل  تفكير،في معالجة المعمومات، والتعمم، وال

بعيدًا عهن الر يهة التقميديهة لممفههوم، والحهدث األههم ههو مها كشهفت عنهه األبحهاث العمميهة 
خالل السنوات العشهرين الماضهية مهن أسهرار الهدماش البشهري والتهي أفهرزت أنمهاط جديههدة 

سههرعة  ، وانالدماغيهههة الهيمنههةههههوم إلههههى مفه تسههند والسههموك مهههن التفضههيالت فهههي التفكيهههر
فهههرل عمهههى الفهههرد ان يثبهههت جدارتهههه وسهههط ههههذ  ت خهههالل ههههذ  السهههنين القالئهههل التغيهههرات
المتغيههههرة وتضهههاعف المعرفههههة  التحهههديات االجتماعيههههة والصهههحية مههههن المتداخمهههة األمهههواج 

ادراك الخبرات الصادمة الناتجة من هذ  التغيرات ال سيما في مجال حياة  والصمود أمام
الفرد الخاصة والمتمثمة بالمشاكل والنفسية واالجتماعية والصهحية التهي تتفهاقم حهدتها فهي 
اوقههات  انتشههار االوبههة واالمههرال المميتههة مثههل وبههاء كورونههه كنمههوذج غيههر حيههاة النههاس 

واصههب   النههاس فههي جميهه   ،ل العههالم باسههرها بشههكل جههذري بههل غيههر حتههى سياسههات دو 
انحاء العالم في حيرة مهن امهرهم و قهد شهكل ذلهك  صهدمة نفسهية لمكثيهر مهنهم قهد تسهتمر 
اثارهها لفتههرة طويمههة مهن حيههاتهم وتهه ثر بشهكل كبيههر فههي ر يهتهم لمحيههاة وادراكهههم لممخههاطر 

 قههد اليمكههنوالتههي  (،3، 5052الغيههر مرئيههة والتههي تتههرب  بهههم فههي كههل وقههت  )عههودة، 
 الفههرد يشههعراو  عنههدما يواجهههف قدراتههه العقميههة الفههرداسههتخدام  مههن خههاللالتغمههب عميههها اال 
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يقوم بتفح  هذة المشكمة والتفكير بالطريقة االنسب لحمهها لهذلك  ،واجههبوجود مشكمة ت
متداخمه حيث أنهما وجهان لعممهة واحهدة، فهالتفكير  توالمشكال التفكير العالقة بين الن 
دث إاّل إذا كانههت توجههد مشههكمة يشههعر بههها الفههرد وتهه ثر فيههه وتحتههاج إلههى تقههديم حههل ال يحهه

لها الستكمال النق  أو إزالة التعارل والتناقل مما ي دي في النهاية إلى غمق ما هو 
 (. 3،5020،المغيصب ) ناق  في الموقف وحل المشكمة

لكنهه والطالهب مما يقمهق الفهرد  الصادمة الحياة اإلنسانية ال تخمو من بعل المواقفان  
يحههافس عمههى اليقسههة ويحههافس عمههى حالههة الههوعي واالسههتعداد واالجتهههاد  مههن جانههب  خههر

ومن أبهرز المواقهف المقمقهة ألغمهب الفئهات  ،الحياة في مختمف مجاالتوالتفكير والنجاح 
ى الى االوضاع التي يمر بهها العهالم عامهة والطالهب خاصهة الهالعمرية يجدر بنا التطرق 

)هاشههههم ومصههههري،  .وهههههوة ادراك الخبههههرات الصههههادمة، ومنههههها االصههههابة بفههههايروس كورونهههها
ذ  األحهداث قهد ههوتعد األحداث الصادمة مواقف جادة ومفاجئة وشديدة و (. 22، 2434

طبيعيًا كالفيضانات والزالزل وقد تكون أحداثًا اجتماعية أو تكنولوجية أو من  تكون حدثاً 
ى الحالههة مههًا عر ًا كبيههر ت الصههادمة أثههاذ  األحههداث والخبههر هههول ،كههالحروب صههن  اإلنسههان

ا تههرتبط باالكتئههاب هههى حههد سههواء حيههث أنمههقههًا عهار أو م طفههالً  اً  كههانءفههرد سههو مالنفسههية ل
 (.5، 2444،ا )يعقوبهوالتعرل ل مةالصاد دة األحداثهق خاصة م  مشاموالق

مهشقة أو صهادمة فهإنهم قهد ومهن المعهروف أن الراشهدين عنهدما يواجههون مواقهف      
وعنههدما يفههشمون فقههد يجههدون  ،تطويههق الموقههف وقههد يفههشمون فههي ذلههك ينجحهون فهي

الموقهف، أو قهد يهصابون مهن ناحيهة أخهرى باضهطرابات  أنفههسهم لتقبههل طريقههة لتههرويل
 ان .(Atkinson، et.al، 1990:419)، القمهة والعجهز المهتعمم جهسمية أو بدرجهة مهن

 من ثورة احدث قد الذي ( االمر (COVID19المستجد كورونا فايروس انتشار سرعة
 في وتسبب الوباء، هذا انتشار جراء الجماعية المعاناة هذ  بأسباب المرتبطة التفسيرات

 بشأنها تتوافر ال جديدة امرال بطبيعتها فاألوبئة الكبير، التناقضات من موجة
  (.5050 العالمية، الصحة منسمة)ومكافحتها،  انتشارها بكيفية توقعات او معمومات

 الهدماش مهن االيمهن الجهزء يسهتخدمون قهد  االفهراد ان الهى الحديثهة الدراسهات اشهارات ولقد
 جيههدو االيمهن الجهزء ان الهى تهورانس اشهار وقهد صهحي  والعكهس االيسهر الجهزء مهن اكثهر
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 المفسيههة التعميمههات مههن افضههل والحركيههة البصههرية لمتعميمههات يسههتجيبون الوجههو  تههذكر فههي
 المشههكالت مههن عههدد مهه  التعامههل يفضههمون بصههراحة وانفعههاالتهم مشههاعرهم عههن ويعبههرون
 مههن اكثههر العاطفيههة لممواقههف يسههتجيبون وهههم واحههد ان فههي المعمومههات مههن مختمفههة وانههواع

 االسههههماء تههههذكر فههههي جيههههدو االيسههههر الجههههزء يسههههتخدمون الههههذين االشههههخا  امهههها المنطقيههههة
 عمهى لتعبيهر يضهبطون والبصرية الحركية من افضل بشكل المفسية لمتعميمات يستجيبون
 البحث مشكمة تتمخ  لذلك ووفقا المشكالت حل في جاد اسموبهم ومشاعرهم انفعاالتهم
 يكونههوا قههد بالعاطفههة المعنههي وهههو االيمههن الجههزء يسههتخدمون الههذين االفههراد ان فههي الحههالي
 المنطقههي بالجانههب يهههتم والههذي االيسههر الجههزء مههن الصههادمة الخبههرات بههادراك تههأثير اكثههر
 وادراك الدماغيهههة الهيمنهههة نهههوع بهههين االرتباطيهههة العالقهههة عمهههى التعهههرف طريهههق عهههن وذلهههك

 .اكورن بوباء المصابين الجامعة طمبة لدى الصدمة
 (The Importance of the Research) :ثانيًا: أهمية البحث

وادراك الخبههرات  الدراسههة فههي كونههها تتطههرق لموضههوع السههيادة الدماغيههةكمههن أهميههة ت     
والر يهههة  ، إذ يهههرتبط الجانهههب األيمهههن مهههن الهههدماش بعمميهههة التفكيهههر اإلبهههداعيالصهههادمة

 المسهتقبمية التهي تتجمهى فهي عمميهة التصهور المسهتقبمي، أمها الجانهب األيسهر مهن الهدماش
 ويعتبهههر موضهههوع السهههيادة ،والمنطهههق فههههو الهههذي يسهههيطر عمهههى الحركهههات اإلراديهههة، والمغهههة

مههن الموضههوعات ذات أهميههة بالغههة، والتههي حسيههت باهتمههام البههاحثين ألثرههها  الدماغيههة
وتحصيمهم األكاديمي، وتحديد مسارهم األكهاديمي، وتعتبهر مهن  الطالب البالغ في سموك

 .خصوصا التي بحثت عن معرفة أثرها عمى متغيرات أخرى الدراسات القميمة جدا
ولقههد وضههحت الدراسههات عههن أنمههاط السههيطرة الدماغيههة وسههائف النصههفين الكههرويين      

( فوجهههدت انهمههها متخصصهههان فهههي عمميهههات TowCerebral Hemispheresلممههه  )
معرفية متباينة حيث إن النصف األيسهر يتعمهق بالتجربهة والعمميهات المنطقيهة والتسمسهمية 

ط النصف األيمن بالوسائف الوجدانية والحسابية )النصف المنطقي العقالني(، بينما يرتب
العشوائية والتخيمية )النصف الحدسي الوجداني(. وأسهرت هذ  الدراسهات إن كهل نصهف 
كهههروي يعمهههل بشهههكل مسهههتقل عهههن ا خهههر وان لكهههل نصهههف وعيهههه أو شهههعور  الخههها  بهههه، 

 ، Alioti).فالنصهف األيسهر مهن الهدماش يمثهل التحميهل والنصهف األيمهن يمثهل االبتكهار
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والشههك ان االنسههان يتمتهه  دون غيههر  مههن الكائنههات الحيههة بالتركيههب  (.37-41 : 1981
 –المعجز لمدماش، ألن أصل التفكير من الناحية الفسيولوجية يكمن فهي النشهاط التحميمهي

التركيبههي المعقههد لمقشههرة المخيههة بالنصههفين الكههرويين، ونتيجههة لعمميتههي التحميههل والتركيههب 
داخمي تتكون عالقات عصبية م قته وارتباطهات نوعيهة بهين لممثيرات بالعالم الخارجي وال

 (.25 ،2441، المراكز العصبية العميا التي تشكل االساس الفسيولوجي لمتفكير )حبيهب
( ان السههيطرة الدماغيههة هههي انمههاط لمههتعمم والتفكيههر ويقصههد Torranceيههرى تههورانس ) اذ

ل االسهههتخدام فهههي وسهههائف بهههها اسهههتخدام الفهههرد لممعمومهههات فهههي مواجههههة المشهههكالت ويتمثههه
النصفين الكرويين لمدماش االيسر وااليمن او كميهما معًا في العمميات العقمية او السموك 

 .(23 ، 5001 ،)الحازمي
 :(Aims of the Research) أهداؼ البحث

 يهدف البحث الحالي التّعرف عمى:
 الهيمنة الدماغية لدى طمبة الجامعة المصابين بوباء كورونا. -2
وفقا وادراك الخبرات الصادمة الفروق ذات الداللة االحصائية في الهيمنة الدماغية  -5

 الجامعة المصابين بوباء كورونا. طمبةلدى اناث(،  -لمتغير الجنس )ذكور 
 ادراك الخبرات الصادمة لدى طمبة الجامعة المصابين بوباء كورونا. -3
ة خبرات الصادمة لدى طمبالهيمنة الدماغية وادراك الالعالقة االرتباطية بين  -5

 الجامعة المصابين بوباء كورونا.
 :(Limits of the Research) حدود البحث

 الحدود الموضوعية: دراسة الهيمنة الدماغية، والخبرات الصادمة. .2
)الدراسات الصباحية(  الحدود البشرية: طمبة الجامعة المصابين بوباء كورونا .5

 ولمتخصصات العممية واالنسانية.
 (.2022-2021الحدود الزمانية: السنة الدراسية ) .3

 :(Definition of the Terms) تحديد المصطمحات
 : الهيمنة الدماغية:اوالً 

 (:Torrance & etal. 1982تورانس وآخريف ) يعرؼ
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األيسههر( بقههدر -األيمههن) لممهه  وينو الكههر ميههل الفههرد إلههى أن يسههتخدم أحههد النصههفين بأنههها "
 ."كميهما معا )التكامل( في العمميات العقمية والسموكأكبر من ا خر أو 

الهيمنة  مقياس عمى المستجيب عميها حصل التي، الكمية الدرجة هو):االجرائي التعريؼ
 المطبق في البحث الحالي(.، الدماغية

 ادراؾ الخبرات الصادمة: 
 (: Lazarus ،1981الزاروس ) .1

وسريعة بما يعكس لديه احاسيس هي احساس الفرد بخطر هدد كيانه بصفة فجائية 
معبرة عن الخطر الم دي الى الموت، ووجود صورة ذهنية تبرز الى الوعي وتكون 
مصحوبة بحالة نفسية الحقة لمصدمة وهذ  الصورة تعطي اعرال جسدية ونفسية 

(Lazarus،1981،p.196.) 
 التعريؼ النظري: 

عمى  نسرية معالجة المعموماتلمخبرات الصادمة وفق  نسرياً  تعريفاً  انالباحث وض 
 االتي: النحو

هي تجربة انفعالية شديدة تسبب القمق الشديد والتوتر، ناتجة عن صدمة االصابة )
بوباء كورونا التي تنطوي عمى التعرل الفرد المصاب لمموت الفعمي او االصابة 

رتبطة الخطيرة او التعرل المتكرر والشديد لمتفاصيل المروعة لألحداث الصادمة الم
بوباء كورونا التي ت دي الى انهيار قدرة الفرد عمى ادراك التجارب واالحداث وتفسيرها 
وتأويمها وشعور مستديم وشديد بالعجز وانعدام الحيمة مما يجعل الضغوط البسيطة 

 .(الالحقة لمصدمة حدث م لم لمغاية
 مقياس عمى المستجيب عميها حصل التي، الكمية الدرجة هو)  :االجرائي التعريؼ

 المطبق في البحث الحال، ادراك الخبرات الصادمة
  Theoretical Framework):) اإلطار النظري

 :(Cerebral Dominance) الهيمنة الدماغية

أن المعمومات الحسية تدخل إلى حد كبير إلى أحد نصفي الهيمنة يعني مفهوم      
الم ، حيث يتم تشغيمها بشكل أساسي في هذا النصف، ومن ثم يوجه السموك في ضوء 
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هذا التشغيل ويرتبط مصطم  السيادة المخية بالعديد من المصطمحات األخرى التي 
يشير إلى سيطرة تستخدم عادة لإلشارة إلى نفس المعنى ومنها مصطم  التجانب الذي 

أحد جانبي الم  عمى وسائف بعينها، بتناسر أو تماثل أو تجانب نصفي لمم ، وهي 
 ( 252 ،عبد القوي، دس)أي جانب واحد. (lateral)كممة مشتقة من كممة 

ل المخهههي ثههه( فيسهههتخدم مصهههطم  الالتماBernard cadet،2443أمههها برنهههار كهههادي )
(Lasymétrie hemisphérique ويقصههد بههها: "لههدي الكههائن البشههري العههادي أحههد )

نصفي الكرة المخية يهيمن يسيطر( وسيفيا عمى ا خر، وهذا يترجم بطريقة واضحة في 
الحيهههاة اليوميهههة بكهههون الشهههخ  أيمهههن أو أيسهههر، والتفضهههيل اليهههدوي ههههو إحهههدى تهههأثيرات 

  .(Cadet، 1998: 198)الالتماثل المخي"
غية يرج  الى العالم جون جاكسون الدماالهيمنة ان مفهوم      

JohnJackson،1835-1911)( بفكرته عن الجانب القائد في الدماش )the 
leading hemisphere). يعد هذا المفهوم االصل الذي  .(33 ، 5004،)االغا

اذ يعبر جون جاكسون عن ذلك بقوله إن نصفي  ،شتق منه مفهوم السيطرة الدماغيةا
 ،5002 ،ابو عواد و نوفلا مجرد تكرار لبعضهما البعل )الدماش ال يمكن ان يكون

1). 
حيث بين ان التمف الذي يحدث الحد نصفي الدماش يفقد الفرد القدرة عمى الكالم      

وهي الوسيفة االرقى في االنسان فالبد إذا من ان يكون احد نصفي الدماش هو الذي 
 ،النصف القائد )الفاعوريو يتولى أرقى هذ  الوسائف وبالتالي يكون هذا النصف ه

5004، 22). 
( اذ أشار الى سيطرة hugoliepmanوهذا ما اكد  عالم االعصاب هيوغوليبمان )    

النصف االيسر لدى معسم االفراد حيث بين ان النصف االيسر من الدماش هو الذي 
اغية يطرة الدميسيطر عمى الحركات االرادية والمغة والمنطق وبالتالي سهر مفهوم الس

الدماغية يشير الى تميز احد الهيمنة واصب  مفهوم ، (25 ،5020 ،و نوفل )ابو جادو
النصفين الكرويين لمدماش بالتحكم في تصرفات الفرد او ميل الفرد الى االعتماد عمى 

يعد دماش ، اذ (12، 5004 ،احد نصفي الدماش  اكثر من النصف االخر )بن فميس
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االنسان أعقد جهاز سواء في تركيبه أو وسائفه أو عممه فهو يحتوي عمى عدد مذهل 
خمية عصبية، وكل عصبون من هذ  الباليين يعد  الى مئة مميارمن الخاليا تصل 

مصنعًا كيميائيًا الكترونيًا يجري فيه عدد هائل من التفاعالت الكيميائية وااللكترونية 
 (.533 ،5005)التكريتي:

 الدماغية:الهيمنة أنماط 
الدماغية الموجودة في معسم المجتمعات إلى مهيمنة لصنف الباحثون األنماط الرئيسية  

 ما يمي: 
 سر، والمتوازف )المتكامؿ(.ياأليمف، األ

وهم األفراد ذوي سيطرة النصف الدماغي األيسر وهم األكثرية ويصل  مف:األي -2
 في أغمب المجتمعات، وأهم ما يتسم به ه الء: (%32)عددهم إلى 

 يستخدمون نمط التفكير التحميمي والمنطقي. -
 في عممية اإلدراك يركزون عمى الخبرات الداخمية. -
 .يفضمون النشاطات المفسية )الكممات، الرموز، األرقام( -
 يتعاممون أكثر م  المعطيات المحددة غير الغامضة.  -
 تابعي أي أسموب خطوة خطوة. يميمون إلى العمل بأسموب الت -
يتفوقون في تذكر األسماء واالستجابة لمتعميمات المفسية ويستخدمون المغة في  -

 .التذكر
 يميمون إلى التعميم الجزئي. -

 Cerveau des)) ويسمي بعل العمماء دماش هذ  الفئة بدماش المفكرين.     
intellectuelles. 

وههههم األقميههة ويصهههل عهههددهم مهههن  ىيمنههه: وهههم األفهههراد ذوي سهههيطرة دماغيههة سػػػرياأل -5
فههي أغمههب المجتمعههات، وأهههم مهها تتصههف بههه هههذ  الفئههة مهها  (%20)إلههى  (03%)

 يمي:
 يفضمون المهمات البصرية والمكانية. -
 يفضمون التعميم الكمي. -
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 عمى عكس األيامن فهم يركزون عمى الخبرات الخارجية في عممية اإلدراك. -
 يفضمون األفكار العشوائية والتمقائية.  -
 هم أكثر قدرة عمى اإلبداع فهم ال يرغبون بالنشاطات الروتينية الجامدة.   -
 يفضمون نمط التفكير التركيبي و الحدسي.   -
يتسههمون بالقههدرة عمهههى التعههرف عمهههى الوجههو ، والقهههدرة عمههى تفسهههير لغههة األجسهههام  -

 بسهولة. 
الفئة بدماش األشكال والفضاء أو دماش ويسمي بعل العمماء دماش هذ      

 .(Cerveau des) artistesالفنانين
بعهل األفهراد ال تكهون لهديهم سهيطرة واضهحة أو ال  الػنمط المتػوازف أو المتكامػؿ: -3

توجهههد سهههيطرة لمعسهههم الوسهههائف، فقهههد يسهههتطيعون الكتابهههة بكمتههها اليهههدين، وفهههي بهههاقي 
فهي أغمهب الحهاالت يبقهى النصهف  ،الوسائف يشترك النصهفان الكرويهان فهي أدائهها

فهههيهم فقهههط يكهههون  (%2)األعاسهههر  و األيسهههر فحتهههى عنهههدالمخههي المسهههيطر لمغهههة هههه
المجتمعههات تكههون نسههبة  أليمههن مسههيطر عمههى المغههة. وفههي أغمههبالنصههف المخههي ا

 (Bawrawi،2002)وفههي دراسههة الطبيههب بههوراوي  (%1)الههنمط المتكامههل حههوالي 
 : كا تيج بالمجتم  الجزائري كانت النتائ خا 

 (.%31.22)األيامن  -
 (.%2.4) األعاسر  -
 (. %2.42)المتكامل  -

 نظريات الهيمنة الدماغية:
 Paul) (Triune brain Theory): ( نظريه الدماغ الثالثي لػ)بوؿ ماكميف .2

Maclean،1952)                                                 
وهو رئيس مختبر وسموك  ،(2425نسرية الدماش الثالثي عام ) اقتراح بول ماكمين     

حيث يتكون الدماش عمى وفق هذ  النسرية  ،الدماش في المعهد الوطني لمصحة العقمية
 -من ثالثة ادمغة وهي:
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سمي بهذا االسم ألنه يشبه دماش  :Preverbal Brain))الدماغ الزاحؼ  - أ
( ألنه االقدم The brain stemويسمى احيانا بساق الدماش ) ،الزواحف
والسموكيات التي تصدر من الدماش الزاحف  ،وهو اقدم جزء في  الدماش ،واالصغر

استغراق وقت طويل في  ،النسر الى المسهر في المرأة ،هي: الخوف من الطرق
كما يعتقد بان هذا النوع من الدماش يتحكم  ،العمميات الحسابية وحل لعبة التركيب

الدفاع  -التودد الجنسي -الخضوع -بالسموكيات الجنينية او الغريزية مثل السيادة
 ،5005المعب )كوفاليك واولسن: -التحية -التضامن -الصبر -عن االرل

21.) 
يرتبط هذا الدماش بالحاجات المرتبطة : Emotional Brain)) الدماغ الممبي - ب

( كما ان هذا النوع من الدماش Attachment( والتعمق )Emotionalفعاالت )باالن
حيث يبتكر رسائل كيميائية تربط المعمومات بالذاكرة  ،العاطفي يعمل   كمصن 

كما ان االحتفاس بالمعمومات في هذا الدماش يزداد عندما تقدم هذ  المعمومات 
نسم االساسي لعمل االنفعاالت يعد الجهاز االنفعالي الم ،كن  مشب  باالنفعاالت

في الدماش ويتكون من عدد من التراكيب او النسم المترابطة التي يتراوح حجمها 
من حبة الزيتون الى حبة الجوز والتي تنبثق من القشرة الدماغية ومن هذ  

( والهيبوكامبوس Amygdalateالتراكيب الموزة او االميجداالت )
(Hippocampusاو قرن امون )، وا( لهيبوثالموسHippo thalamus)، 

يستقبل الجهاز االنفعالي المعطيات الحسية من خالل الحواس ثم يرسمها الى 
مسار سري  عبر االميجداالت اذا كانت المعمومات تحمل في طياتها تهديدا او 
يقوم بارسالها الى الهيبوكامبوس لتحميمها والتفكير فيها في القشرة الدماغية وعميه 

 اش االنفعالي هو مفتاحنا العقمي.فان الدم
 The Outer layer ofالدماغ العصبي الخارجي )القشرة الدماغية(  - ت

cerebrum) (cerebral cortex:  يسمى احيانا بالدماش الثدي الجديد وهو
الدماش العصبي الخارجي هذا النوع موجود في الثديات ويشكل خمسة اسداس 

حكم في العمميات المنطقية وعمميات التفكير هذا النوع من الدماش يت ،حجم الدماش
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ذات المستوى العالي مثل التفكير االبداعي والمغة وهو موطن التعمم االكاديمي 
 (.21 ،5002)نوفل، 

 :(Torrance،1982نظرية تورانس ) .2
 .سيتم عرل هذ  النسرية بشيء من التفصيل ألنها النسرية المعتمدة في البحث

( أول من استعمل أنماط التعمم والتفكير Pull Torranceيعد بول تورانس )    
المرتبطة بنصفي الدماش االيمن وااليسر أو كميهما معًا، فقد عدُ  مرادفًا ألسموب معالجة 

(، لقد اهتم تورانس بموضوع السيطرة Information Processingالمعمومات )
االعتماد عمى ( وعّرفها بأنها ميل الشخ  الى Brain dominanceالدماغية )

 :Torrance، 1982وسائف احد نصفي الدماش دون ا خر في معالجة المعمومات )
(. حيث يقول ان الناس يميمون الى استخدام أحد نصفي الدماش األيمن أو األيسر 24

(، وأشار الى ان هناك أنماط تفكير Torrance،1982: 29في عممية التعمم والتفكير )
فهناك نمط يعتمد عمى النصف االيمن واالخر عمى  ،يطرمختمفة تبعًا لمنصف المس

(. 52، 2443النصف االيسر وثالث يستخدم النصفين معًا  بالكفاءة نفسها)عناقرة،
وحدد الوسائف المرتبطة بنصفي الدماش والتي تتمثل في الخصائ  العقمية والنفسية 

 ا تية:
 الخصائص العقمية والنفسية لمف يستخدموف النصؼ األيسر: -أ 
يتصف األفراد الذين يوصفون بسيطرة نمط التفكير األيسر بأنهم، جيدون في تذكر      

األسماء، يستجيبون لمتعميمات المفسية بشهكل أفضهل مهن الحركيهة والبصهرية ، يضهبطون 
التعبير عن انفعاالتهم ومشاعرهم، نساميون ومنضبطون في نشهاطات التجريهب والبحهث 

واحههد، ضههعفاء فههي  مشههكمة واحههدة أو متغيههر واحههد فههي  نوالكتابههة، يفضههمون التعامههل مهه  
 (.55، 2440)القيسي، عمل أشياء فكاهية

 الخصائص العقمية والنفسية لمف يستخدموف النصؼ األيمف: -ب 
يتصف األفراد الذين يوصفون بسيطرة نمط التفكير األيمن بأنهم، جيدون في تذكر 

من التعميمات المفسية، يعبرون  الوجو ، يستجيبون لمتعميمات البصرية والحركية أفضل
عن مشاعرهم وانفعاالتهم بصراحه، يفضمون التعامل م  عدد من المشكالت وأنواع 
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مختمفة من المعمومات في  ن واحد، يفضمون اختبارات النهاية المفتوحة )المقال 
 (.1، 2443)عناقر ،
الخصائص العقمية والنفسية لمف يستخدموف النصؼ األيمف واأليسر  -ج 

 )المتكامؿ(:
يتصههف األفههراد الههذين يوصههفون بسههيطرة نمههط التفكيههر المتكامههل بههأن تههذكرهم لموجههو      

واألسماء بالجودة نفسها وههم، نهادرًا مها يعبهرون عهن انفعهاالتهم ومشهاعرهم ال فهرق لهديهم 
فهههي التعامهههل مههه  مشهههكمة واحهههدة أو التعامهههل مههه  عهههدد مهههن المشهههكالت فهههي وقهههت واحهههد، 

 .(53، 2440 )القيسي،
 
 Perception of traumatic) الصادمة ادراؾ الخبرات-2

experiences): 
ويشير مفهوم الصدمة وفقًا لمدليل االحصائي الخامس لالضطرابات النفسية      

تعرل الشخ  الى األمريكية لمطب النفسي  لجمعية (DSM-2، 5023)والعقمية 
، أشكال في واحدة من عدةلمموت أو لمتهديد بالموت أو لجرح حقيقي أو عنف جنسي 

سواء أكان بالتعرل مباشرة لمحدث الصادم أم مشاهدة شخ  في الحدث أم العمم بأن 
عضو من العائمة أو صديق مقرب تعرل لموت حقيقي أو تهديد بالموت سواء أكان 

تعرل لتكرار لمخبرة بتفاصيل منفرة لمحدث الصادم:  مقصود أو بالمصادفة أم بانتهاك
جم  فضالت  رجل الشرطة لتفاصيل االنتهاك الواق  عمى الطفل أو تكرار)مثل 

 .(DSM-2، 5023: 522) اإلنسان(.
( إلى أن األحداث الصدمية (Ursano et al،1994ويشير أورسانو وزمال        

(Traumatic Events)  ،أحداث خطيرة ومركبة ومفاجئة، وتتسم بقوتها المتطرفة
واألحداث الصدمية ذات شدة مرتفعة، وغير  ،بوتسبب الخوف والقمق واالنسحا

متوقعة، وتتنوع في تأثيرها بين حادة ومزمنة. ويمكن أن ت ثر في شخ  بمفرد  أو 
 .مجموعة أشخا  كحادث سيارة، أو ت ثر في المجتم  كمه مثل الزالزل

 Ursano et al،1994،2).) 
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هي استجابة الكائن عقب تعرضه  الخبرات الصادمة ( (Qouta،2000،10يرىو       
لحادث يشعر فيه بالعجز، وعدم القدرة عمى التحكم، وتتميز الخبرات الصادمة في 

وقد  .( (Qouta،2000،10بأنها مباشرة وغير مباشرة، كما أنها مستمرة العام السياق 
هي حدث مفاجئ غير متوق  يتعرل ان الخبرات الصادمة ( ،Altawil 5003)اشار 

بالسماع مما ي دي إلى اختالل  إما بالتعرل المباشر أو بالمشاهدة أو له الشخ 
توازن الفرد وحدوث بعل االضطرابات النفسية والسموكية نتيجة لذلك، وقد تكون 

الزالزل والبراكين وغيرها( أو ناتجة عما ) الصدمة ناتجة عن كوارث طبيعية مثل:
اعات وغيرها(. والصدمة المزمنة هو اقترفته يد اإلنسان مثل: )الحروب، والعنف والصر 

ما يتعرل له الفرد أما بالتعرل المباشر أو بالمشاهدة ألكثر من ثالث مرات، وال تقل 
 .((Altawil،2008،48مدتها عن ستة أشهر 

يعد ادراك الخبرة الصادمة من الموقف التي تستفز ما لدى االنسان من عقد      
ت الخبرة الصادمة عنيفة كان تأثيرها في أحداث وانفعاالت ودواف  مكبوتة، وكمما كان

المرل شديدًا، ولكن تأثير الخبرة الصادمة يتوقف عمى معناها بالنسبة لمفرد وتفسير  
لها عمى أساس مستوى نضجه، وعمى أساس مشاعر  الداخمية، وعمى أساس الطريقة 

ة ال ي ثر في التي يعالج بها األشخا  المحيطون به هذ  الخبرة، حيث أن خبرة واحد
 بناء الشخصية، ولكن تكرار الصدمات يصدعه واالنفجار ينسفه )غريب و خرون،

2008 ،39.) 
 أنواع الخبرات الصادمة:

 (  أن أنواع الخبرات الصادمة متعددة منها:   (Meichenbaum:1994 يرى مايكنبوم
وعادة تكون وت ثر عمى االنسان بشكل  ،: هذا النوع بسبب حادثة قصيرة نوعا ماالبسيط

 النار. بسيط مثال ذلك حادثة سيارة، حريق، إطالق
: وهي مدة أطول تنتج نتيجة حوادث معقدة وتكرار الحدث وتكون النتيجة المعقدة
السجن  ،البمطجة ،والعار مثال ذلك اإلساءة الجنسية لألطفال الوصم

(Shamia،2012:10.) 
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أن أنواع الخبرات الصادمة هي مواقف خطرة Atkinson،et.al.1993) :ويرى )    
ومنها من  ،الفيضانات ،منها مصادر خارجية مثل الزالزل ،خارجة عن سيطرة االنسان
حوادث مأساوية مثل اصطدام  ،الحوادث الغير واضحة ،صن  االنسان مثل الحروب

ل. سيارة أو طيارة، وأيضًا االعتداء البدني مثل االغتصاب، محاولة قت
.(Atkinson،et.al.1993:578) 

 نظريات ادراؾ الخبرات الصادمة:
 Information – Processing)) وماتمنظرية معالجة المع -1

Approach: 
إن معالجة  ('،2454Shanonسهرت هذا النسرية عمى يد العالم شانون )     

 أو فاألنباءاتولت أن تفسر الصدمة، االمعمومات تعتبر من أهم النسريات التي ح
المنبهات تغزونا من كل حدب وصوب، قسم منها ما يستوعبه الدماش وتتم معالجته 
)ترميز، حل بالترميز لمسموك( بينما ال تتم معالجة القسم ا خر بشكل صحي  ألن 

الحال  هوكما  ،المنبهات تكون ناقصة أو فوق طاقة الجهاز العصبي )جهاز االستقبال(
تالءم المنبهات الخطيرة الطارئة م  خبرات الشخ  في الكوارث والصدمات بحيث ال ت

وهذا ما ي دي إلى  ،ونماذجه المعرفية ألنها تتخطى اإلطار السوي لمتجربة اإلنسانية
حدوث التشويه واالضطراب في معالجة المنبهات وفي هذ  الحالة تبقى المنبهات 

خ  الذي الصادمة ناشطة وبشكمها الخام وهي تستمر في ضغطها الم لم عمى الش
غير أن الشخ   ،أن يبعدها عن عتبة الوعي حتى يشعر بالراحة واألمان اً ول عبثايح

المصدوم يمجأ عادة إلى استخدام بعل الوسائل الدفاعية السمبية مثل: النكران، والتبمد 
 وتحدث ،وهذ  الوسائل تشكل السمات البارزة الضطراب ما بعد الصدمة ،والتجنب
 عن عدم عدا الصادم، الحدث م  التكيف عدم سهارإ الفرد ولةامح عند األكبر المشكمة
 ارتكاز نقطة األحيان أغمب ذلك وفي ويكون لها، تعرل التي الصدمة م  تكيفه

 مصطفى، الوقت )وتد، مرور م  عميها السيطرة يصعب سموكية لحدوث اضطرابات
وبما ان المنبهات الصادمة تبقى في منطقه الوعي ناشطه من وقت  .(2015:120

ألخر فأنها تستحضر المشاعر الم لمة والصور واالفكار المأساوية المرتبطة بالصدمة 
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، هوروتز)ويرى  ،بشكل قهري ومتكرر وتكون عمى شكل كوابيس وافكار وصور داخميه
دال من التركيز عمى تفريغ ان الهدف األهم عمى اكتمال معالجه المعمومة ب (2431

الشحنات االنفعالية وان االفكار والصور الدخيمة تساعد في تسهيل معالجه وحسب 
. فان معالجة االنباءات ،Horowitz)   2444،1986،يعقوب 5002)األميري، 

 الصادمة البد لها ان تمر بمراحل متعددة:
 المرحمة األولى: الرفل والنقمة والصراخ والذهول. .2
 المرحمة الثانية: التجنب والنكران والتمبد.  .5
 المرحمة الثالثة: التأرج  بين التجنب والنكران _ التبمد.  .3
 المرحمة الرابعة : وهي المرحمة االنتقالية . .5
 المرحمة الخامسة :تداخل االنباءات الصادمة في كيان الشخ . .2
  Theory Alsikosomatih): :)النظرية السيكوسوماتية  -2
تقدم هذ  النسرية الصدمة عمى انها تعبير ونتيجهة رمزيهة لتجهارب متعمقهة بنمهو االنها     

وبمحاولتههه مواجهههة الصههراعات النفسههية، امههام هههذ  النسريههة يجههد الفههرد نفسههه وجههها لوجههه 
امام مفهوم يقول بنشأة نفسية لألمرال الجسدية، وقهد بينهت ههذ  النسريهة التهي افترضهها 

  :ة عوامل تحدد المرل وهيثالث (Alksandr)الكسندر 
 .قابمية تأثر العضو-2
 .لبنية السيكولوجية واليات الدفاعا-5

 سروف الحياة التي تسبب االنفعاالت.-3

ويبههين الكسههندر ان االسههتجابات الجسههدية لممثيههرات االنفعاليههة سههواء كانههت عاديههة او     
اضهههههها ، ولكههههل حالهههههة عاطفيهههههة اعر تبعههههها لطبيعههههة العاطفهههههة التهههههي تطمقههههههامرضههههية تتغيهههههر 

الفزيولوجية الخاصة فالضغط الشرياني وسرعة نشاط القمب يشكالن خصوصية الغضب 
والخههههههوف وقهههههههد يكهههههههون افهههههههراز المعهههههههدة المتزايههههههد اسهههههههتجابة ارتداديهههههههة فهههههههي وجهههههههه الخطهههههههر  

(Bennet،1970،p.67).  وبهههذا فههان كههل فههرد يعههاني مههن ضههغط فههي عضههو خهها  او
ثهم في حياته التي ادت ومهن في نسام حدي يصاب بمرل يتوافق م  مجرى )االحداث 

وتوض  دراسة قام بها مجموعه من الباحثين في المركز  الى تحطيم اليات الدفاع لديه(،
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الفمسطيني لإلرشاد وتناولوا فيها تأثير التعذيب عمى الصحة النفسية لألسرى الفمسطينين 
السكك   %( مههن االسههرى اسهههروا اعراضهها سيكوسههوماتية مثههل مههرل  23المحههررين ان )

 (.24، 4002،س ور ) الوزهي والضغظ
وفي دراسة لمنسمة الصحة العالميهة فهي العهراق بينهت فيهها ازديهاد االصهابة بهأمرال     

% مههن مجمههوع السههكان 30بمهها يشههكل  5003السههكر والقمههب وانتفههاخ القولههون بعههد عههام 
% ، تميهههها امهههرال 52لمدينهههة بغهههداد، تتبعهههها امهههرال الضهههغط والغهههدة الممفاويهههة بنسهههبة 

رطان الغهههههههههههههههههههههههههههههههههههدد الصهههههههههههههههههههههههههههههههههههماء وعجهههههههههههههههههههههههههههههههههههز الكمهههههههههههههههههههههههههههههههههههى بنسهههههههههههههههههههههههههههههههههههبة سههههههههههههههههههههههههههههههههههه
20(.%www.arabpsynet.com/archives/ op/apn J7.pdf،2005.) 

 :(Literature Review)دراسات سابقة 
 :(1891دراسة عكاشة ) .1

 )دراسة مقارنة ألنماط التعميـ والتفكير لدى طالب كمية التربية في مصر واليمف(
هدفت الدراسة المقارنة بين مجموعتين من طالب كمية التربية في مصر واليمن في     

استخدامهم لنصفي الدماش وتحديد أنماط التفكير لديهما، فضاًل عن معرفة الفروق بين 
طالب التخصصات الدراسية الستخدام أي من نصفي الدماش. بمغ عدد الطالب 

( طالبًا في 24في الشعب العممية، و )( طالبًا 25( طالبًا منهم )232المصريين )
( طالبًا من الدراسات االجتماعية، من حيث كان عدد الطالب 21شعب المغات، و)

( طالبًا من المغات، 35( طالبًا من الُشعب العممية و )53( طالبًا منهم )32اليمنيين )
مالئه ( طالبًا من الدراسات االجتماعية. وقد استخدم الباحث مقياس تورانس وز 53)
م( ألنماط التفكير المعرب. وبعد تحميل البيانات إحصائيًا أسهرت النتائج 2423)

التماثل في أنماط التفكير لدى طالب كمية التربية في كل من مصر واليمن و أتضحت 
سيطرة النمط األيسر في كل التخصصات لكمتا المجموعتين المصرية واليمنية 

 (.22: 2443)عناقرة،
 :(Torrance، 1979) دراسة تورانس-5

(Differences in Japanese and United state Style of Thinking) 

(مقارنة نمط التفكير السائد بين اليابانيين واألمريكيين )  
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هدفت الدراسة مقارنة نمط التفكير السائد بين اليابانيين واألمريكيين. بمغت عينة     
( طالبًا من الطمبة الجامعيين في 500( طالبًا من طالب الجامعة منهم )500الدراسة )
( طالبًا من الطمبة الجامعيين في أمريكا. طبق مقياس تورانس ألنماط 500اليابان و)

نات أسهرت النتائج ان درجات الطالب اليابانيين في كل من التفكير وبعد تحميل البيا
نمط التفكير األيمن واأليسر أعمى من درجات االمريكيين في حين كانت درجاتهم في 

وقد وصف الطمبة اليابانيون ، نمط التفكير المتكامل أقل من درجات الطالب االمريكيين
 ،Torranceنهم أكثر ذكاًء )بأنهم أكثر إبداعًا فيما وصف الطالب األمريكيين بأ

1979: 145 - 151.) 
 (: 2003،دراسة )الحواجري  -3

)أثر برنامج إرشادي لمتخفيؼ مف آثار الصدمة النفسية لدى المرحمة األساسية في 
 محافظة غزة(

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج إرشادي لمتخفيف من  ثار الصدمة النفسية     
( طالب وطالبة 53لدى المرحمة األساسية في محافسة غزة وتكونت عينة الدراسة من)

طالبة ( ومجموعة  25طالب و25قسمت إلى مجموعتين مجموعة تجريبية مكونة من )
استخدم الباحث أسموب االرشاد طالبة (. وقد  25طالب و25ضابطة مكونة من )

الجماعي وطريقة المحاضرة والمناقشة الجماعية في تنفيذ جمسات البرنامج، ومقياس 
ردود فعل األطفال لألحداث الصادمة، والبرنامج اإلرشادي من إعداد الباحث، ومقياس 
العصاب اليزنك، مقياس م شر الضغط " برنامج غزة لمصحة النفسية " ، ومقياس 

ى االجتماعي واالقتصادي "صالح أبو ناهية" أسهرت الدراسة أن هناك عالقة المستو 
نه توجد فروق في مستوى  ارتباطية طردية بين مستوى الصدمة ومستوى العصاب، وا 

 الصدمة النفسية بين مجموعة الذكور ومجموعة اإلناث لصال  مجموعة اإلناث. 
 (: (Qouta et.al.، 2003راسةد -5

(The prevalence and determinants of post-traumatic stress 

among Palestinian children exposed to military violence) 
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طفاؿ الفمسطينييف الذيف ألمدى انتشار ومحددات الضغوط التالية لمصدمة عند ا)
 (تعرضوا لمعنؼ العسكري

ية لمصدمة هدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى انتشار ومحددات الضغوط التال    
جريت الدراسة عمى عينة أ ،طفال الفمسطينيين الذين تعرضوا لمعنف العسكريعند األ

ذكور  %55 ،ناثإ% 45 عاماً  16-6من عمر  فمسطينياً  طفالً  (121مكونة من )
( 55-21) األمهات من عمر ،القنابل إلطالقيعيشون في المناطق التي تتعرل 

طفال يعانون من اضطراب الضغوط أل% من ا25ن أشارت نتائج الدراسة إلى أ ،عاماً 
م وأعرال ألوجود عالقة بين جنس الطفل وعمر  وتعميم ا ،التالية لمصدمة بشكل حاد
قتحام الألعرال ا كثر تأثراً أن الفتيات الصغيرات في العمر أ ،اضطراب التالية لمصدمة

ألعرال التجنب هم  كثر تأثراً ألن اأ ،ن لديهن اضطرابات حادةأوالذين تبين أمهاتهن 
تعرضوا لمعنف العسكري وأمهاتهم متعممات ولديهن اضطراب الضغوط الذين طفال ألا

 .جداً  عال  التالية لمصدمة 
 منهجية البحث واجراءاته:

في وصهف العالقهة لتحقيهق المنهج الوصفي االرتباطي  اعتمدت الباحثة عمى     
يعهههد المهههنهج الوصهههفي و مهههن خهههالل دراسهههة العالقهههة بهههين المتغيهههرات،  بحثههههانتهههائج 

منهج بحث عممي يعتمد عمى دراسة الواق  أو السهاهرة، ووصهفها بدقهة، االرتباطي 
والتعبير عنها كمًا ونوعًا، والتعبير الكمي يزودنا بالوصف العهددي الهذي يمكهن أن 

النههوعي يصههف لنهها  يوضهه  كميههة السههاهرة. وكيههف تههرتبط بسههواهر أخههرى، والتعبيههر
  .(522:2443)عبيدات و خرون،  الساهرة ويشرح خصائصها ووصفها

  مجتمع البحث: 
فراد ذات العناصر المشتركة لى مجموعة من األإيشير مصطم  مجتم  البحث 

)عودة  لى تعميم النتائج عميهاإوالتي لها العالقة بالمشكمة ويسعى الباحث 
بطمبة جامعة االنبار ويتحدد مجتم  البحث الحالي  (.224: 2445والممكاوي ،

( لجمي  كمياتها العممية 5055-5052)الدراسة الصباحية( لمعام الدراسي )



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
47 

( طالبا وطالبة موزعين بحسب النوع الى 53243واالنسانية وبمغ عددهم )
 (22552(طالبة وموزعين بحسب التخص  الى )25053( طالبا و)4220)

( 2)،( كمية23نساني موزعين عمى الكميات البالغ عددها )( اإل22411العممي و )
 ( يوض  ذلك. 5وجدول )

 (5جدول )
 توزي  افراد مجتم  البحث حسب التخص  والنوع 

ًىع 

 التخصص
 اسن ال ليح

 الوجوىع ال لي عذد الطلثح

  أ ر

التخصص         

 العلوي

 2008 492 282 الطة

 108 224 211 الصيذلح

 146 222 424 طة األسٌاى

 229 18 682 الت تيح ال ياضيح

 2060 618 119 الهٌذسح

 162 666 602 حاسىب

 4029 2229 844 الت تيح للعلىم الص فح

 412 482 480 الزراعح

 2984 2211 421 العلىم

 2801 148 2228 اإلدارج واالقتصاد

 610 441 222 العلىم التطثيقيح

 22440 1022 4286 الوجوىع

 التخصص

 اإلًساًي

 2829 804 2020 اآلداب

 4448 2460 2492 الت تيح للعلىم اإلًساًيح

 2010 694 118 القاًىى والعلىم السياسيح

 2222 2222 0 الت تيح للثٌاخ

 2042 469 424 العلىم اإلسالهيح

                                                           
1
توىجة كتاب تسهيل الوهوة الصادر  االنثارثحث والتطىير ترئاسة تن الحصىل على الثيانات هن قسن اإلحصاء في ال*  

 (2022 -2021)هن كلية الترتية للعلىم االنسانية 
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 881 424 602 الت تيح األساسيح

 408 206 204 الت تيح/ القائن

 22911 0999 6910 الوجوىع

 46296 22026 9240 الوجوىع ال لي

 :عينة البحث 
بإجراء البحوث، ويختار الباحث يقوم الذي المجتم  من تشير العينة إلى جزء       

 الباحثون إجراء البحوث وفًقا لقواعد خاصة حتى يمكن تمثيل المجتم  بشكل مناسب
 (.12: 2440،)داود وعبد الرحمن

ر لدرسهه ( طالبًا وطالبة من مجتم  جامعة االنبها522)عمى الدراسة عينةاقتصرت      
( 215مههوزعين عمههى وفههق النههوع بواقهه  )الصههباحية تههم اختيههارهم وفقهها لمطريقههة العشههوائية 

فقهد بمهغ عهدد الطمبهة فهي التخصه   ،أّما فيما يتعمهق بالتخصه  ،( طالبة522طالبًا و)
( طالبههًا 525مبههة فههي التخصهه  االنسههاني )( طالبههًا وطالبههة وبمههغ عههدد الط502العممههي )

 ( يوض  ذلك. 2) وطالبة و الجدول
 (2جدول)

 موزعة بحسب النوع والتخص  البحثعينة 

 اسم الكمية نوع التخص 
 المجموع الكمي عدد الطمبة

  أ ذ

التخص  
 العممي

 22 23 55 العموم
 32 55 34 التربية لمعموم الصرفة

 53 23 30 الهندسة
 502 203 43 المجموع

التخص  
 اإلنساني

 22 51 52 ا داب
 203 25 32 التربية لمعموم االنسانية

 50 52 22 القانون
 525 253 22 المجموع

 522 522 215 المجموع الكمي
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 البحث:اداتا 
تعد اداة البحث الطريقة الموضوعية لقياس عينة من السموك بصورة مقننة وان      

 22Anastausiاالداة مهمة عسيمة في التعرف عمى السمة المراد قياسها)اختيار 
،1976،P.)،  لتحقيق اهداف البحث الحالي قامت الباحثة بتبني مقياس الهيمنة

الدماغية، وبناء  مقياس الخبرات الصادمة، وفيما يمي نسرة عامة عمى االجراءات 
 المتضمنة في عممية البناء والتبني لممقياسين.

  : مقياس الهيمنة الدماغية:اوالً 
بعد اطالع الباحثة عمى االدبيات والدراسات السابقة واالطار النسري لموضوع     

 هيمنة( لم5002كونيل )الهيمنة تبنت الباحثة مقياس الهيمنة الدماغية المعد من قبل 
 تعريفو ة النسرية الباحث توقد تبن، (3ممحق ) فقرة (52من ) يتكون المقياس الدماغية

ميل الفرد إلى أن يستخدم أحد بأنها " الذي عرفه :(Torrance،1982)ل بول تورانس 
األيسر( بقدر أكبر من ا خر أو كميهما معا -األيمن) الكرووين لمم  النصفين

يتكون المقياس من ثالثة انماط لمتفكير تعكس ، ")التكامل( في العمميات العقمية والسموك
المتكامل(  ،االيمن ،)االيسر وهذ  االنماط هي ،السيادة المخيةكل واحدة نمط من 

أ ( نمط التفكير  وتتكون كل فقرة من فقرات المقياس من عبارتين تمثل العبارة االولى )
ب( نمط التفكير  ،االيسر والعبارة )ب( نمط التفكير االيمن وتمثل العبارتين )أ 

 .المتكامل
 الدماغية :صالحية فقرات مقياس الهيمنة 

واخههذ وجهههات نسههرهم  ان عههرل الفقههرات عمههى مجموعههة مههن المحكمههين والمختصههين    
حول مدى تمثيل الفقرات لمسمة التي يتم قياسها، هي افضل اسموب لمتأكد من صالحية 

(، عرضهههههت الباحثهههههة فقههههرات مقيهههههاس الهيمنهههههة 124، 2432فقههههرات المقيهههههاس )الغريههههب، 
( محكمهههههها مههههههن 20بصههههههيغته االوليههههههة عمههههههى ) ( فقههههههرة52الدماغيههههههة الههههههذي يتكههههههون مههههههن )

لمتأكهد مهن صهالحيته و ألبهداء الهراي،  (5ممحهق ) المتخصصين فهي التربيهة وعمهم الهنفس
وسالمه صياغة الفقرات وبدائمها من حيهث الشهكل والمحتهوى السهاهري، وتوضهي  مها اذا 

رل كان ينبغي منهم تعديل او حذف او اضافة مها يرونهه مناسهبا مهن تمهك الفقهرات، ولغه
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( لعينه واحهد  والنسهبة 5تحميل اراء المحكمين في فقرات المقياس تم استخراج اختبار )كا
( مههن عههدد %30المئويههة لبيههان الفههرق بههين المههوافقين وغيههر المههوافقين، وتههم اخههذ نسههبة )

 ، وقهههد عهههدت كهههل فقهههرات المقيهههاس صهههالحة منطقيهههاالمحكمهههين معيهههارا لصهههالحية الفقهههرات
 لقياس ما وضعت من اجمه.

 اب الخصائص السايكومترية لمفقرات:حس
أن الخصههائ  السههيكومترية لفقههرات المقيههاس تشههكل أهميههة كبيههرة فههي تحديههد قدرتههه      

(، ومههن Holden، el at،1985،386-389عمههى قيههاس مهها وضهه  لقياسههه فعههاًل )
الخصههائ  القياسههية التههي ينبغههي التحقههق منههها فههي فقههرات المقههاييس وهههي القههوة التمييزيههة 

 ، 2442لمفقرات ومعامالت صدقها )الزيباري ، 
تتطمهههب المقهههاييس النفسهههية  :Discrimination Powerالقػػػوة التمييزيػػػة لمفقػػػرات 

 ،بهههين المسهههتجيبين غيهههر المميهههزة حسهههاب القهههوة التمييزيهههة لفقراتهههها بههههدف اسهههتبعاد الفقهههرات
ويعكس األفراد الذين حصموا عمى درجهات عاليهة  واإلبقاء عمى الفقرات التي تميز بينهم،

عمهههى المقيهههاس خصهههائ  السهههموك المهههراد قياسهههه بدرجهههة أكبهههر مهههن الهههذين حصهههموا عمهههى 
 ةالباحثه اسهتخرجت ذلهك عمى وبناءً  .(532 :2432كاسم،  ،)جابر درجات منخفضة
 الباحثههههة طبههههقاذ بعههههد ت ،مقيههههاس الهيمنههههة الدماغيههههةلفقههههرات  يههههةز يالتميمعههههامالت القههههوة 

تصههههحي  ومههههن ثههههم  طالههههب وطالبههههة( 522المقيههههاس عمههههى افههههراد العينههههة البههههالغ عههههددهم )
 أفهههراددرجهههات وتهههّم ترتيهههب  ،السهههتخراج القهههوة التميزيهههة لفقهههرات المقيهههاس اسهههتمارات اإلجابهههة

وحددت المجموعتهان المتطرفتهان  ،اقل درجة كمية إلىدرجة كمية  أعمىمن تنازليًا  العينة
ان يكههون  Kellyمجموعههة إذ اقتههرح " كيمههي "  %( مههن كههلّ  52بالدرجههة الكميههة وبنسههبة )

عدد افراد كل مجموعة من المجموعتين المتطرفتين فهي الدرجهة الكميهة عنهد حسهاب القهوة 
العههدد بمههغ و  ،(531، 2443)عههودة، العينههة  أفههراد%( مههن  52التميزيههة لمفقههرات بنسههبة )

( 225في المجموعة العميا و) طالب وطالبة( 225)بواق   ،( طالب وطالبة555الكمي )
( صهفر ، 2وبما أن تصحي  فقرات المقياس ثنهائي ) ،في المجموعة الدنيا طالب وطالبة

 عهههدّ لهههذا تُ  ،لمكشهههف عهههن القههوة التمييزيهههة لمفقههرات؛ معههههامل )ارتبهههاط فههاي( ةالباحثههه تاعتمههد
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الفقههههرة صههههادقة إذا كانههههت قههههوة العالقههههة طرديههههة معنويههههة ولمكشههههف عههههن معنويههههة العالقههههة 
وعنههد مقارنههة القيمههة المحسههوبة الختبههار )مربهه  كههاي(  ،)مربهه  كههاي( ةالباحثهه تاسههتخدم

( 02،0( وعنههد ومسهههتوى داللههة )2عنههد درجههة حريهههة )( 3،35البالغههة )بالقيمههة الجدوليههة 
 مميزةجمي  الفقرات نجد أن 

ُيَعهد  صهدق المقيهاس مهن الخصهائ  : : Validity of the Scaleصػدؽ المقيػاس
األساسية في بناء المقاييس التربوية، والنفسهّية، والمقيهاس الصهادق ههو المقيهاس الصهال  

 (222،  2444لقياس السمة التي وض  من أجمها المقياس )عبد الهادي، 
 :الصػػدؽ الظاهػػري Face Validity : من هذا الصدق من خالل  ةالباحث تَتحققوقد

بصورتِه األولية عمى مجموعة  من الخبراء الهيمنة الدماغية عرل مقياس 
لمُحكم عمى مدى صالحية فقراتِه في قياس   المتخصصين في العموم التربوية والنفسية

ذا ما  كانت ما ُأعد لقياسِه، فضاًل عن تقويم تعميماتِه وبدائل اإلجابة عن الفقرات، وا 
ذا كانت هناك أي مقترحات. ،إلى تعديلتحتاج التعميمات والفقرات وبدائل اإلجابة    وا 

  صػػدؽ البنػػاءConstruct Validity: عن  من صدق البناءة الباحث توقد تحقق
، والتحقق من صدق فقراتِه الهيمنة الدماغيةلفقرات مقياس  القوة التمييزية طريق إيجاد

تبّين أنَّ بأسموب َعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس واستناًدا إلى هذ  الم شرات 
وهذا يشير إلى  ،الهيمنة الدماغيةمقياس في  جمي  معامالت االرتباط دالة إحصائًيا

 تحقق صدق البناء.
قة فقراته في عمى د يمثل م شرا :Reliability Scaleثانيًا: ثبات المقياس 

  بطريقتين هما: ،وقد تم حساب الثبات لمقياس الهيمنة الدماغية، قياس ما اعد لقياسه
 

   عادة االختبار الهيمنة  بتطبيق مقياس قامت الباحثة :Test – Retestاالختبار وا 
 نفسها العينة تطبيقُه عمى إعادة ثم ومن طالب وطالبة (50)الثبات عينة الدماغية عمى

مقياس الهيمنة  ثبات تم حساب التطبيقين من االنتهاء وبعد يوًما.( 25) مرور بعد
 درجاتهم وحساب األول، التطبيق في العينة أفراد درجات حساب طريق عن الدماغية

درجات كل من  بين بيرسون ارتباط معامل استخراج ثم ومن الثاني، التطبيق في
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( وهو 0،33االرتباط بهذ  الطريقة لممقياس ككل )وبمغ معامل  والثاني. األول التطبيقين
 .( 23: 2432 ،معامل ثبات جيد )العيسوي

 Internal Consistency (Alfa طريقػػة االتسػػاؽ الػػػداخمي الفاػػػػ كرونبػػا 
Cronbach):  أسههتخرج الثبهههات بههههذ  الطريقههة مهههن درجهههات اسههتمارات العينهههة األساسهههية

( وهههههو 0،31( اسههههتمارة، وباسههههتعمال معادلههههة كرونبههههاخ بمههههغ معامههههل ألفهههها )522البالغههههة )
 .يمكن االعتماد عميه في إجراء البحوثجيد معامل ثبات 

 الصيغة النهائية لمقياس الهيمنة الدماغية:
والتأكد أيضا  ،من الخصائ  السايكومترية لمقياس الهيمنة الدماغية التأكد ما تمبعد    

 ،(5ة الدماغية جاهزا لمتطبيق ممحق )اصب  مقياس الهيمن ،من صدق وثبات المقياس
، وبهذ  بديالن، ومن اجل تحقيق هذا الغرل حدد لكل فقرة ( فقرة52الذي يتكون من )

من خالل الجم  الجبري  طالب وطالبةالصيغة سيتم حساب الدرجة الكمية لكل 
ة يمكن أن يحصل لمدرجات عمى فقرات المقياس، ومن الناحية النسرية أن أعمى درج

 .(صفر( واقل درجة هي )52هي ) الطالبعميها 
 مقياس ادراؾ الخبرات الصادمة: 

بعههد ان استعرضههت الباحثههة االدبيههات والدراسههات السههابقة التههي تناولههت مفهههوم ادراك      
 ةالباحثهه ت، اعتمههدالمقههاييس العربيههة واالجنبيههة وثههم تفحهه  عههدد مههنالخبههرات الصههادمة 

مقيهاس  بنهاءولتحقيق اهداف هذ  الدراسة تطمب االمر  )معالجة المعمومات( عمى نسرية
 ادراك الخبرات الصادمةلمفهوم 

 حساب الخصائص السايكومترية لمفقرات:
بحسهههاب الخصهههائ  السهههيكومترية لمفقهههرات المتمثمهههة بهههالقوة التمييزيهههة  ةالباحثههه تقامههه     

 : واالتساق الداخمي )صدق الفقرات ( وكاالتي
 :(Discrimination Power of Items)القوة التمييزية لمفقرات أ. 
 طالهههههب وطالبهههههة( 522وبعهههههد تطبيهههههق المقيهههههاس عمهههههى افهههههراد العينهههههة البهههههالغ عهههههددهم )    

وتصههحي  اسههتمارات اإلجابههة ، والسههتخراج القههوة التميزيههة لفقههرات المقيههاس رتبههت درجههات 
افههراد العينههة مههن اعمههى درجههة كميههة الههى اقههل درجههة كميههة وحههددت المجموعتههان المتطرفتههان 
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%( مههههن كههههل مجموعههههة ، فقههههد بمههههغ عههههدد األفههههراد فههههي كههههل  52بالدرجههههة الكميههههة وبنسههههبة )
طالهههب وطالبهههة فههههي  (225جموعهههة العميهههها، و )( طالهههب وطالبههههة فهههي الم225مجموعهههة )

 .المجموعة الدنيا
 (:Validity of the Scale): صدؽ المقياس 

، مها الصهدق السهاهريهولمتحقق من صدق المقياس، تم ايجهاد نهوعين مهن الصهدق 
 وصدق البناء، وفيما يأتي توضي  لكيفية التحقق من كل م شر منها :

 الصدؽ الظاهري:. 1
ن أفضل طريقة  الستخراج الصدق الساهري هي عرضه عمى مجموعة مهن المحكمهين وا 

لمحكم عمى صالحيته في قياس الصفة الُمراد قياسها وهو يهدف إلى معرفة مهدى تمثيهل 
( وقهد تحقهق ههذا النهوع Maloney & Michael، 1976: 7محتهوى المقيهاس لمسهاهرة )

المقيههههاس عمههههى مجموعههههة مههههن  ةالباحثهههه تمههههن الصههههدق عنههههد إعههههداد المقيههههاس، إذ عرضهههه
(، وأبههدوا  رائهههم وتوجهههاتهم فههي مههدى  المختصههين فههي العمههوم التربويههة والنفسههية )ممحههق 

 صالحية المواقف ولم تستبعد أي فقرة من الفقرات كونها كانت جميعها دالة إحصائيًا.
 (:Constrcut Validity)صدؽ البناء . 2

ن كههههان يشههههير إلههههى مههههدى      قيههههاس المقيههههاس النفسههههي إلههههى تكههههوين  إنَّ صههههدق البنههههاء وا 
أو مفههههوم نفسهههي مهههن خهههالل التحقهههق مهههن مهههدى تطهههابق درجاتهههه مههه  المفههههوم أو  ،فرضههي

األفترال الذي اعتمد عميه الباحث في بناء المقياس، فإنَّ عدم تطابق النتائج التجريبيهة 
ذا  كهان لممقياس م  أفتراضاته النسرية التي اعتمد عميها الباحث كانهت غيهر صهحيحة وا 

قهههههههد بهههههههّين أنَّ الصهههههههدق لممقيهههههههاس كمهههههههه ههههههههو صهههههههدق البنهههههههاء   (Cronback) كرونبهههههههاخ
(Cronback، 1960: 26) عمههههى اعتبههههار أنَّ هههههذا النههههوع مههههن الصههههدق يتعمههههق .

وقهدرتها  ،باالرتباطات م  المقاييس األخرى والتحميهل العهاممّي واإلتسهاق الهداخمّي لمفقهرات
 ،5000فة المدروسههههة  )األنصههههارّي، عمههههى التمييههههز بههههين األقويههههاء والضههههعفاء فههههي الصهههه

205.) 
  م شرين هما:من صدق البناء من خالل  ثةالباح توقد تحقق     

  المجموعتين المتطرفتينالتمييز من خالل إيجاد الفروق بين . 
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   .عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية 
 :(Scales Reliability)ثانيًا: ثبات المقياس 

وقههههد تههههم حسههههاب (. 232 ،5000،والدقههههة فههههي القيههههاس )عههههالم :االتسههههاقالثبههههات هو     
 الثبات بطريقتي أعادة االختبار والفاكرونباخ وكاالتي: 

 Test-Retest))إعادة االختبار  –طريقة االختبار -أ
ولغرل استخراج الثبات بهذ  الطريقة فقد أعيد تطبيق المقياس عمى عينة الثبات      

( يومًا من التطبيق األول، 25وبفاصل زمني بمغ )طالب وطالبة ( 50التي تكونت من )
( بأن إعادة تطبيق المقياس لغرل التعرف عمى ثباته يجب (Adamsحيث بينت  دمز

ثم ُحسب معامل ارتباط بيرسون بين أن ال يتجاوز األسبوعين من التطبيق األول 
( لممقياس، وتعد هذ  القيمة 0،32درجات التطبيق األول والثاني وبمهههغ معامل االرتباط )

 .م شرا جيدا عمى استقرار إجابات األفراد عمى المقياس عبر الزمن
 :  Cronbach's Alphaمعادلة ألفا كرونبا   -ب  

وقد أستخرج الثبات بهذ  الطريقة من درجات استمارات العينة األساسية البالغة       
وهو معامل ثبات  (0،33بمغ معامل ألفا ) ( استمارة، وباستعمال معادلة كرونباخ522)

 .جيد
 : وصؼ المقياس بصورته النهائية 

يتههألف مقيههاس ادراك الخبههرات الصههادمة فههي البحههث الحههالي بصههورته النهائيههة مههن       
لههم اتههأثر اطالقههًا، تههأثرُت نوعههًا )بههدائل وهههي  ثههالث، وكههل فقههرة لههها (1ممحههق )( فقههرة 53)

(  ويههتم حسههاب درجههة كميههة لممقيههاس مههن 3، 5، 2األوزان )وأعطاههها ، (مهها، تههأثرُت بشههدة
خهالل جمهه  الهدرجات التههي يحصههل عميهها المسههتجيب عههن كهل بههديل يختههار  مهن كههل فقههرة 

( 35مههن فقههرات المقيههاس، لههذلك فههإن أعمههى درجههة يمكههن أن يحصههل عميههها المسههتجيب )
لتهي تمثهل ( درجهة وا53درجة التي تمثل أعمى الدرجات، وأقل درجة يحصل عميها ههي )

 ( درجة.21أدنى درجة كمية لممقياس، وبذلك فإن المتوسط النسري لممقياس يكون )
 عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها
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الهيمنة الدماغية لدى طمبة الجامعة المصابيف بوباء : التعرؼ عمى وؿالهدؼ اال 
 .كورونا

لمتعرف عمى هذا الهدف قامت الباحثة بتطبيق مقياس الهيمنة الدماغية البالغ عدد       
وبعد ان قامت ( طالب وطالبة، 522البحث البالغة )( فقرة عمى عينة 52فقراته )

الباحثة بفرز اجابات العينة عمى مقياس الهيمنة الدماغية عن طريق حساب درجة كل 
ث توزعت عمى االنماط الثالث وحسب متغير فرد عمى المقياس تبين انه عينة البح

 .(22موض  في الجدول)الجنس وكما 
 (22جدول )

 توزي  انماط الهيمنة الدماغية حسب متغير الجنس
 النسبة المئوية المجموع االناث  الذكور انماط الهيمنة الدماغية

 %32 230 34 52 نمط ايسر 
 %55 223 202 13 نمط متكامل
 %52 225 22 22 نمط ايمن 

 ويتبين من الجدول اعال  االتي:
%( من 32بنسبة مئوية بمغت ) ،( طالب وطالبة230. بمغ عدد افراد النمط االيسر )2

 ( طالبة.34و) ،( طالب52وبواق  ) ،العينة الكمية
%( 55بنسبة مئوية بمغت ) ،( طالب وطالبة223. بمغ عدد افراد النمط المتكامل )5

 ( طالبة202و) ،( طالب13وبواق  ) ،من العينة الكمية
%( من 52بنسبة مئوية بمغت ) ،( طالب وطالبة225. بمغ عدد افراد النمط االيمن )3

 ( طالبة.22و) ،( طالب 22وبواق  ) ،العينة الكمية
تبين ان النمط  ،وبعد النسر الى اعداد كل نمط ونسبتهم المئوية من عدد العينة الكمي

ثم  ،يميه النمط االيسر ،الدماغية السائد لدى عينة البحث المتكامل هو نمط الهيمنة
  ،النمط االيمن

أسهرت النتائج ان  (Jousovec، 1983دراسة جوزيفك )م  اتفقت هذ  النتيجة      
درجات المفحوصين البالغين عمى نمط التفكير المتكامل أعمى من درجات المفحوصين 
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أسهرت النتائج التماثل  :(2431دراسة عكاشة )، واختمفت هذ  الدراسة م  األقل عمرا
أتضحت سيطرة ة التربية في كل من مصر واليمن و في أنماط التفكير لدى طالب كمي

ويمكن تفسير  النمط األيسر في كل التخصصات لكمتا المجموعتين المصرية واليمنية،
كد تورانس ميل اذ ا ،هذ  النتيجة اعتمادًا عمى االطار النسري الذي التزمت به الباحثة

الشخ  الى االعتماد عمى وسائف احد نصفي الدماش دون ا خر في معالجة 
  المعمومات او كميهما.

الفروؽ ذات الداللة االحصائية في الهيمنة الدماغية التعرؼ عمى  :الثاني الهدؼ
 اناث(.  -لدى طمبة الجامعة المصابيف بوباء كورونا تبعا لمتغير الجنس )ذكور

عمى مقياس الهيمنة الدماغية الى )نمط بتصنيف عينة  البحث  ةالباحث تقام     
باستخدام مرب  كاي لمعرفة الفروق الباحث  تقامنمط ايمن(  –نمط متكامل  –ايسر 

( يبين 21وفقا لمتغير الجنس  والجدول )عمى االنماط الثالث في توزي  عينة البحث 
 .ذلك

 (21جدول )
 انماط الهيمنة الدماغية تبعا لمجنسة عمى توزي  افراد العينالفروق في 

( اكبر من 2،222ويتبين من الجدول اعال  ان قيمة مرب  كاي المحسوبة البالغة )     
( 5( ودرجة حرية )0،02( عند مستوى داللة )2،44قيمة مرب  كاي الجدولية البالغة )

وهذا يعني وجود فروق ذات داللة احصائية في توزع افراد العينة في انماط الهيمنة 
ولصال  )االناث( بالنسبة لمنمط االيسر ولصال  الذكور  ،لمتغير الجنسالدماغية تبعا 

 الجنس
 نمط ايمن نمط متكامل نمط ايسر

 قيمة كاي
الداللة 

 جدولية محسوبة (0،02)
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %35 22 %52 13 %52 52 ذكور
 %53 22 %55 202 %32 34 اناث دالة 2،44 2،222

  225  223  230 المجموع
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بالنسبة لمنمط االيمن وال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين الذكور واالناث في النمط 
 المتكامل. 

 الى وتفسر هذ  النتيجة من خالل االطار النسري والدراسات السابقة التي اشارت     
ن الجنسين في الدماش حيث أن الدراسات تشير إلى أن وزن أن هناك فروق تشريحية بي

الدماش أقل عند اإلناث مقارنة م  الذكور وأن هناك اختالفات في حجم بعل تراكيب 
ل بين نصفي الدماش يكون أكبر عند ثماالتوكذلك تشير إلى أن ال ،الجسم الجاسئ

 .(25، 5002الذكور منه عند اإلناث )شقيرات،
ادراؾ الخبرات الصادمة لدى طمبة الجامعة المصابيف : التعرؼ عمى ثالثالهدؼ ال

 .بوباء كورونا
. وأسهرت نتائج البحث إلى أن مقياسالبتطبيق  ةالباحث تهذا الهدف قام لتحقيق     

( درجة 15،135قد بمغ ) المقياسعمى  عينةهذ  الالمتوسط الحسابي لدرجات 
معرفة داللة الفرق بين المتوسط الحسابي ول( درجة، 3،441وبانحراف معياري قدر  )

حثة االختبار التائي لعينة استخدمت البا ،( درجة21والمتوسط الفرضي الذي بمغ )
(، إذ بمغت القيمة التائية 0،02)داللة  عند مستوىدال احصائيا  الفرقتبين ان و  ،واحدة

(، وبدرجة 2،41من القيمة التائية الجدولية البالغة ) اكبر( هي 22،232المحسوبة )
  (22)وجدولعينة البحث لديهم ادراك لمخبرات الصادمة ( وهذا يعني ان 525حرية )

 (22جدول )
 لمقياس ادراك الخبرات الصادمةوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية متال

 العدد المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 الداللة *  tالقيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0،02)

ادراك الخبرات 
 الصادمة

 دالة 2،41 22،232 21 3،441 15،135 522

المنبهات  أو فاألنباءات، وتفسر الباحثة هذا الهدف وفق االطار النسري         
تغزونا من كل حدب وصوب، قسم منها ما يستوعبه الدماش وتتم معالجته )ترميز، حل 
بالترميز لمسموك( بينما ال تتم معالجة القسم ا خر بشكل صحي  ألن المنبهات تكون 
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الحال في الكوارث  هوكما  ،ناقصة أو فوق طاقة الجهاز العصبي )جهاز االستقبال(
والصدمات بحيث ال تتالءم المنبهات الخطيرة الطارئة م  خبرات الشخ  ونماذجه 

وهذا ما ي دي إلى حدوث  ،المعرفية ألنها تتخطى اإلطار السوي لمتجربة اإلنسانية
التشويه واالضطراب في معالجة المنبهات وفي هذ  الحالة تبقى المنبهات الصادمة 

 اً ول عبثاام وهي تستمر في ضغطها الم لم عمى الشخ  الذي يحناشطة وبشكمها الخ
غير أن الشخ  المصدوم  ،أن يبعدها عن عتبة الوعي حتى يشعر بالراحة واألمان

 ،يمجأ عادة إلى استخدام بعل الوسائل الدفاعية السمبية مثل: النكران، والتبمد والتجنب
 .(2015:120 مصطفى، )وتد،

الفروؽ ذات الداللة االحصائية في ادراؾ الخبرات ى : التعرؼ عمرابعالهدؼ ال
 -الصادمة لدى طمبة الجامعة المصابيف بوباء كورونا تبعا لمتغير الجنس )ذكور

 اناث(.
متوسطات درجات افراد العينة  ةالباحث تاستخرج ،بعد معالجة البيانات إحصائيا    
( 13،215وتبين ان متوسط درجات الذكور ) ،المقياس تبعا لمجنس)ذكور واناث( عمى

( بانحراف 12،421ومتوسط درجات االناث ) ،(3،431بانحراف معياري قدر  )
ولمعرفة الفروق بين الذكور واالناث استخدمت الباحثة  ،(3،420معياري قدر  )

 (.23ما موضحة في الجدول )كوكانت النتائج  ،االختبار التائي لعينتين مستقمتين
 (23)الجدول 

االختبار التائي لعينتين مستقمتين لداللة الفرق في ادراك الخبرات الصادمة تبعًا لمتغير 
 الجنس

المتوسط  العدد الجنس المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0 ،00)

ادراؾ الخبرات 
 الصادمة

 3،431 13،515 215 ذكور
 غير دالة 2،41 2،522

 3،420 15،521 522 اناث
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يتبين من الجدول اعال  عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين الذكور       
( اصغر من 2،522واالناث في ادراك الخبرات الصادمة كون القيمة التائية المحسوبة )

( ودرجة حرية 0،02)( عند مستوى داللة 2،41القيمة التائية الجدولية البالغة )
(523) . 
 الصدمية من كال الجنسين يتعرضون لخبرات طمبة الجامعةأن وتعزو الباحثة      

، ذكورا انفسها، والقوة والتأثير والدرجة التي يتعرل لها جمي  أفراد المجتم  سواء كانو
 وانهم في بيئة اكاديمية واحدة يتعرضون الى ذات الضغوط والصدمات، أم إناثا، 

الهيمنة الدماغية وادراؾ : التعرؼ عمى العالقة االرتباطية بيف الخامسلهدؼ ا
 الخبرات الصادمة لدى طمبة الجامعة المصابيف بوباء كورونا.

 .(24فكانت النتائج كما مبينة في الجدول) ط بيرسونمعامل ارتبا ةالباحث تاستعمم    
 (24الجدول)

 بين الهيمنة الدماغية وادراك الخبرات الصادمة العالقة

انماط الهيمنة 
 الدماغية

 العدد
 

قيمهههة معامههههل االرتبهههاط بههههين 
الهيمنهههههههههة الدماغيهههههههههة وادراك 

 الخبرات الصادمة

مستوى  القيمة التائية
الداللة 

 الجدولية المحسوبة (0،02)

 دالة 2،41 5،041 0،350 230 نمط ايسر
 دالة 2،41 1،522 0،533 223 نمط متكامل
 دالة 2،43 2،310 0،225 225 نمط ايمن

 

 يتبين من الجدول اعال   
قد بمغت  ط االيسر وادراك الخبرات الصادمة. ان قيمة معامل االرتباط بين النم2
ولمعرفة داللة العالقة استخدمت الباحثة االختبار التائي لداللة معامل  ،(0،350)

وهي اكبر من القيمة الجدولية  ،(5،041االرتباط وقد بمغت القيمة التائية المحسوبة )
وهي عالقة طردية  ،( 253( ودرجة حرية )0،02( عند مستوى داللة )2،41البالغة )

 دالة احصائيا.
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باط بين النمط المتكامل وادراك الخبرات الصادمة قد بمغت . ان قيمة معامل االرت5
ولمعرفة داللة العالقة استخدمت الباحثة االختبار التائي لداللة معامل  ،(0،533)

وهي اكبر من القيمة الجدولية  ،(1،522المحسوبة )االرتباط وقد بمغت القيمة التائية 
وهي عالقة طردية  ،(222ة )( ودرجة حري0،02ى داللة )( عند مستو 2،41البالغة )

 دالة احصائيا.
. ان قيمة معامل االرتباط بين النمط االيمن وادراك الخبرات الصادمة قد بمغت 3
ولمعرفة داللة العالقة استخدمت الباحثة االختبار التائي لداللة معامل  ،(0،225)

وهي اكبر من القيمة الجدولية  ،(2،310القيمة التائية المحسوبة )االرتباط وقد بمغت 
وهي عالقة طردية  ،(220( ودرجة حرية )0،02ى داللة )( عند مستو 2،43البالغة )

  دالة احصائيا.

الهيمنة الدماغية وادراك الخبرات ان العالقة االرتباطية بين  ةالباحث تهنا وجد     
ألنه كمما  ،طردية تكون ارتباطية الصادمة لدى طمبة الجامعة المصابين بوباء كورونا

 ،طمبة الجامعة المصابين بوباء كورونالدى  في احد االنماط الهيمنة الدماغيةازدادت 
ان نصفي الدماش  ويمكن تفسير هذ  النتيجة، ادراك الخبرات الصادمة،ارتف  لديهم 

الناحية النفسية فهما مختمفان عن لكن من  متماثالن في الشكل وفي الوسيفة الحيوية 
ومس ول بعضهما فالنصف االيسر من الدماش هو المس ول عن وعي االنسان وخبرته 

وحينما يتعرل االنسان الى خبرة صادمة فان وعيه الشديد بهذ   بالمغة والمنطقعن 
برة الخبرة واالحتكام الى المنطق عمى سبيل المثال )لماذا انا( يزيد من شدة تأثر  بالخ

الالوعي والذي يكمن  المس ول عن  النصف األيمن من الدماش هو نصف اما الصادمة
ويمكن لالوعي ان يكون له دور في تنشيط المخططات المعرفية فيه الخيال والتصور 

السابقة  لمخبرات الصدمية وتتفاعل م  الموقف الصدمي الجديد مما يزيد من حدة 
 . (53 ،5023 ،)زكي الصدمة لدى االفراد

الهدؼ السادس: التعرؼ عمى داللة الفروؽ في العالقة بيف الهيمنة الدماغية وادراؾ 
 الخبرات الصادمة لدى طمبة الجامعة المصابيف بوباء كورونا تبعا لمنمط السائد .
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استعممت الباحثة االختبار الزائي لداللة الفرق بين معاممي االرتباط بين درجات أفراد 
 ( .50ائج كما مبينة في الجدول )العينة، فكانت النت

 (50الجدول)
 الفروق في العالقة بين الهيمنة الدماغية وادراك الخبرات الصادمة

 االتي : يتبين من الجدول اعال 
. ال توجد فروق في العالقة بين الهيمنة الدماغية وادراك الخبرات الصادمة تبعا لنوع 2

النمط بين النمطين ) االيسر و المتكامل( كون القيمة الزائية المحسوبة البالغة 
عند مستوى داللة  (2،41الزائية الجدولية البالغة )( اصغر من القيمة 0،454)
(0،02.) 
ة تبعا لنوع فروق في العالقة بين الهيمنة الدماغية وادراك الخبرات الصادم.  توجد 5

االيسر و االيمن( ولصال  النمط االيمن كون القيمة الزائية النمط بين النمطين )
عند  (2،41الزائية الجدولية البالغة )( اكبر من القيمة 0،5،543المحسوبة البالغة )

 (.0،02مستوى داللة )
وق في العالقة بين الهيمنة الدماغية وادراك الخبرات الصادمة تبعا لنوع . ال توجد فر 3

( 2،254( كون القيمة الزائية المحسوبة البالغة )بين النمطين )المتكامل وااليمن النمط
 (.0،02عند مستوى داللة ) (2،41الزائية الجدولية البالغة )اصغر من القيمة 

انماط 
الهيمنة 
 الدماغية

 العدد
 

قيمة معامل االرتباط بين 
الهيمنة الدماغية وادراك 

 الخبرات الصادمة

القيمة 
 المعيارية

مستوى  القيمة الزائية
الداللة 

(0،02) 
المحسو 
 بة

 الجدولية

 0،325 0،350 230 االيسر
0،454 2،41 

 غير دالة
 0،511 0،533 223 المتكامل 

 0،325 0،350 230 االيسر
5،543 2،41 

 دالة
 0،122 0،225 225 االيمن 

 0،511 0،533 223 المتكامل
 غير دالة 2،41 2،254

 0،122 0،225 225 االيمن
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القة بين النمط االيمن وادراك الخبرات ومن خالل ما تم عرضه يتبين ان الع    
الصادمة هي اقوى من بقية العالقات االخرى وهذا يعني ان اصحاب النمط االيمن 

 ادمة بدرجة اكبر من بقية االنماطيدركون الخبرات الص
ومن  ،تعزو الباحثة هذ  النتيجة بان النمط االيمن هو النمط السائد بين الطمبة     

ان الخبرات الصادمة تعتمد عمى وسائف الجانب االيمن  خالل ما تم عرضه يتبين
، ان النمط االيمن يعمل اكثر اكثر من اعتمادها عمى الجانب االيسر والجانب المتكامل

كبير في  وتأثير من النمط االيسر والمتكامل في معالجة المعمومات وهنا يكون لو دور
ان العالقة بينهما تكون اكثر فاعمية من بقية االنماط، الن ادراك الخبرات الصادمة و 

وسائف النمط االيمن تكون اكثر تأثيرا بالصدمة ومعالجة لممعمومات عن باقي االنماط 
 وهذا ما جاءت به هذ  النتيجة.

 التوصيات: 
 بناًء عمى نتائج البحث يوصي الباحث بما يأتي:

وترك االخر وان يتم التعامل م  الطمبة ال يكون التركيز عمى احد نصفي الدماش  .2
 عمى اساس الصورة المتكاممة .

تدريب المدرسين عمى كيفية التعامل م  انماط التفكير المتعمقة بنصفي الدماش  .5
 المقترحات: االيمن

 يقترح الباحث القيام بالدراسات التالية:
غير دراسات تخ  وسائف انماط التفكير السائدة وعالقتها بمتغيرات اخرى  .2

 متغيرات الدراسة الحالية .
 .عينات اخرى في الم سسات العسكريةلمدراسة الحالية عمى  مماثمةاجراء دراسة  .5

  المصادر

( السيطرة المخية واالبداع 2434ومصري عبد الحميد حنورة ) ،عبد اهلل عكمة ،هاشم
 الكويت.،24ع ، 2المجمة التربوية / مج ،كأساس لبناء المناهج /دراسة ميدانية 

: سيكولوجيا الحروب والكوارث ودور العالج النفسي (2444غسان ) ،يعقوب -
 بعد الصدمة". بيروت. لبنان. دار الفا رابي. "اضطراب ما
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: فاعمية استخدام برنامج مقترح في (5001)هناء بنت محمد سميمان  ،الحازمي -
المتوسطة  مرحمةتنمية نمط تعمم النصف الكروي االيمن لدى طالبات العموم بال

: كمية جامعة طيبة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،السعودية ،بالمدينة المنورة
 .التربية والعموم النسانية

 ،رية واالستراتيجياتالتفكير االسس النس :(2441مجدي عبد الكريم ) ،حبيب -
 .مصر ،مكتبة النهضة المصرية ،2ط

الريال: مكتبة األنجمو 2.ط  .عمم النفس العصبي عبد القوي، سامي )دت(: -
 المصرية.

: اثر استخدام ستراتيجية العصف الذهني في (5004)مراد هارون سممان  ،االغا -
تنمية مهارات التفكير الرياضي في جانبي الدماش لدى طالب الصف الحادي 

 الجامعة االسالمية : كمية التربية  ،غزة  ،عشر : رسالة ماجستير غير منشورة 
(. عالقة السيطرة الدماغية بالتخص  األكاديمي لدى 5002.)نوفل، بكر محمد -

طمبةالمدارس والجامعات األردنية، مجمة جامعة النجاح لألبحاث ) العموم 
 .2،العدد52اإلنسانية(، المجمد

كتاب الكتروني  ،عمم النفس العصبي وصعوبات التعمم: (5004)ايهم  ،الفاعوري -
http://kenanaonline.com/files/0021/21257/N_and_LD.pdf 

 ،النسرية والتطبيق : تعميم التفكير(5020)محمد  ،صال  محمد ونوفل ،ابو جادو -
 : دار المسيرة لمنشر والتوزي  والطباعة.االردن ،3ط

: انماط السيادة النصفية لمم  واالدراك والذاكرة (5004)خديجة  ،بن فميس -
التعمم )الكتابة والرياضيات( البصريين دراسة مقارنة بين التالميذ ذوي صعوبات 

 جامعة االخوة منتوري. ،ين : اطروحة دكتورا  غير منشورة: الجزائروالعادي
االنسانية. : أفاق بال حدود بحث في هندسة النفس (5005، محمد )التكريتي -

، لالستشارات التدريبية والتعميمية، افاق بال حدود دار الممتقى لمنشر والتوزي  ،3ط
 .، سوريادمشق
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(. تجاوز التوقعات، دليل المعمم لتطبيق أبحاث الدماش 5005كوفاليك، اوليسن.) -
في غرفة ترجمة مدارس السهران األهمية، الريال، الكتاب التربوي لمنشر 

 والتوزي .
(. عالقة السيطرة الدماغية بالتخص  األكاديمي لدى 5002نوفل، بكر محمد.) -

عة النجاح لألبحاث ) العموم طمبةالمدارس والجامعات األردنية، مجمة جام
 .2،العدد52اإلنسانية(، المجمد

( اساليب التعمم والتفكير المفضمة لدى طمبة 2443) نذير رشيد صال  ،عناقرة -
كمية التربية  ،جامعة اليرموك ،جامعة اليرموك وعالقتها ببعل المتغيرات 

 والفنون)رسالة ماجستير غير منشورة( .
( عالقة اساليب التعمم والتفكير المرتبطة بنصفي 2440هند رجب ) ،القيسي -

مدينة عمان  ،الدماش االيمن وااليسر باالبداع والجنس لدى طمبة الصف العاشر 
 الجامعة االردنية _ كمية الدراسات العميا)رسالة ماجستير غير منشورة( . ،

 ،25(:  5005) ،سرور -
.(www.pcc jer.org/topichome.php?topicid=75&secid=1 - 21k) 

(: مقياس الصحة النفسية وعالقته بسمات الشخصية 5004نمر، سهام كاسم ) -
لدى طمبة المرحمة اإلعدادية )بناء وتطبيق(، جامعة بغداد، كمية التربية ابن رشد، 

 أطروحة دكتورا  غير منشورة.
 عمان، االردن. ،وائل لمنشر ،(: القياس والتقويم التربوي2444نبيل ) ،عبد الهادي -
، القياس والتجريب في عمم النفس والتربية(: 2432العيسوي، عبد الرحمن محمد ) -

 ، اإلسكندرية ، مصر .دار المعرفة  الجامعية
(: االختبارات شخصية مرجعية المحك في 5002عالم، صالح الدين محمود. ) -

 العربي.المجاالت التربوية والنفسية والتدريسية، القاهرة، دار الفكر 
        Atkinson، R.L.، Atkinson، R.C.; Smith، E.E.، Bem، 

B.J.& Hilgard،   E.R  (2990 ) Introduction to Psychology، 

New York ; Harcourt Broce J        Jovanovich 
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