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مهارات المشغوالت اليدوية على وفق
السيادة الدماغية وعالقتها بالتفكير
االبتكاري لطالبات الصف األول المتوسط
رجاء حميد رشيد
طالبة ماجستير  /كلية التربية االساسية – جامعة ديالى
ملخص البحث :
إن االشغال اليدوية ينبغي أن تقوم بها الطالبات في المدارس المتوسطة وهذه
المهمة تتطلب التفكير االبتكاري أو العقلية المبتكرة لالستفادة من مخلفات البيئة في
تشكيل مواد جديدة ذات فائدة اقتصادية أو جمالية.
إ ن وظائف نصفي الدماغ وعالقته التعلم هي واحدة من القضايا المهمة في مجال
التعليم ،وذلك ألن معظم ما النتائج التي توصلت إليها الدراسات والتطبيقات واسعة
في الفصول الدراسية ،ولكن قد تمتد إلى تحديد سلوك ناجح في الحياة بعد المدرسة.
وبذلك تتمركز مشكلة البحث في اإلجابة عن االسئلة االتية :
 -0ما نوع السيادة الدماغية لدى طالبات الصف األول المتوسط في مادة المشغوالت
اليدوية ؟
 -2ما عالقة مهارات المشغوالت اليدوية على وفق السيادة الدماغية بالتفكير
االبتكاري لدى طالبات الصف األول المتوسط ؟

Handicrafts skills according to cerebral sovereignty and in
relation to innovative thinking for the students of the first
grade average
Raja Hamid Rashid
Abstract :
Handicrafts, which should be carried out by girls in middle
school students and this task require mental innovative or
innovative thinking to benefit from the remnants of the
environment in the formation of new materials of interest to
economic or aesthetic.
The functions of the hemispheres of the brain Alkroyen
and its relationship to learning is one of the important issues in
the field of education, because much of what the findings of the
studies has wide applications in the classroom, but may extend
to determine the behavior successful in life after school.
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Thus the research problem stationed in answering the
following
questions:
1 - What kind of sovereignty has cerebral first intermediate
?grade students in handicrafts material
2 - What is the relationship handicrafts skills according to the
sovereignty cerebral innovative thinking for the first
?intermediate grade students
التعريف بالبحث
أوالً:مشكلة البحث:
كانت المناهج التربوية في الساابق تصامم لعاالم مساتقر .أماا انن فاان مجتمعناا
يعيش في عالم سريع التغيير تحيطه تحديات محلياة وعالمياة لعال مان أهمهاا االنفجاار
المعرفاااي والتطاااور التكنولاااوجي واالنفتاااا علاااى العاااالم نتيجاااة سااارعة االتصااااالت
والمواص الت حتى أصبح العالم قريــاـة صاغيرة كال ذلاك يحتاا إلاى باذل جهاود فاي
تنميــة عقليات مفكرة قادرة على حل المشكالت وتلك هي مسؤولية التربية فاي الوقات
الحاضر .
إذ ينبغااي أن يخاار التعلاايم مفكاارين جياادين بلوسااع معنااى للكلمااة أناسااـا ليسااوا
فعالين وقادرين على حل المشكالت فحسب بل ويتميزون بالتلمل والتعمق فاي التفكيار
أناسااا ذوي حااب لالسااتطالع شااغوفين بفهاام عالمهااـم  .وذلااك يتطلااب أدوات متطااورة
لتحقيقه الن النمطيــة في األساليب التعليمية توقف وتعيق تلك القادرات االبتكارياة وال
تؤدي إلى إعداد أفراد يمتااوون باالفكر قاادريين علاى اإلنتاا المتناوع والجدياد والاذي
تحتاجه التنميـة الشاملـة لمجتمعاتنا في القرن الحادي والعشرين .
إن األشغال اليدوية ينبغي إن تقوم بها الطالباات فاي المادارس المتوساطة وهاذه
المهمة تتطلب عقلية ابتكاريه أو تفكيراً ابتكاريا ً لالستفادة من مخلفات البيئة في تكاوين
مواد جديدة ذات فائدة اقتصادية آو جمالية .
إن وظااائف نصاافي الاادماغ الكاارويين وعالقتهااا بااالتعلم تعااد ماان القضااايا المهمااة فااي
مجال التربية  ،إلن كثيرا مما توصلت إليه الدراساات لاه تطبيقاات واساعة فاي الفصال
الدراسي  ،بل قد تمتد إلى تحديد السلوك الناجح في الحياة بعد الدراسة .
وبذلك تتمركز مشكلة البحث في اإلجابة عن االسئلة االتية :
 -0ما نوع السيادة الدماغية لدى طالبات الصف األول المتوساط فاي ماادة المشاغوالت
اليدوية ؟
 -2ماااا عالقاااة مهاااارات المشاااغوالت اليدوياااة علاااى وفاااق السااايادة الدماغياااة باااالتفكير
االبتكاري لدى طالبات الصف األول المتوسط ؟
لذا ارتلت الباحثة اجراء دراسة للتعرف على عالقة مهاارات المشاغوالت اليدوياة
على وفق السيادة الدماغية بالتفكير االبتكاري لدى طالبات الصف األول المتوسط.
ثانيا :أهمية البحث
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ظهاارت نتااائج الدراسااات العلميااة والنفسااية إن الاادماغ هااو قاعاادة العقاال ومحااوره
األساسي  ،ومن ثم فإن الدماغ هو مناط السلوك اإلنساني ومصدره حيث ياؤثر ويتالثر
بالمعرفة اإلنسانية بوصافه أسااس النشااط العقلاي المعرفاي  ،وهاو منقسام إلاى نصافين
كااارويين األيسااار واأليمااان تغطيهماااا القشااارة المخياااة  ،وماااع إن النصااافين الكااارويين
متكااامالن تمامااا  ،إال إن األداء الااوظيفي لكاال منهمااا يختلااف  ،حيااث يخااتا النصااف
األيسر ببعض أنواع النشاط  ،ويختا النصف األيمن بالنواع أرارى مان النشااط كماا
إنهمااا يتكااامالن فااي العديااد ماان األنشااطة ويتصاال نصاافا الاادماغ ببعضااهما الاابعض ماان
الدارل بواسطة حزمة كبيرة من األلياف المستعرضاة البيضااء تمثال األرادود العمياق
الااذي يفصاال بااين نصاافي الاادماغ دون إن يكااون هناااك مانعااا لالتصااال بينهمااا ىتساامى
بالجسم الجاسي) .ىالمخزومي.)0993،
ويشير ىحسنين )2110 ،إلاى تزاياد االهتماام بدراساة وظاائف النصافين الكارويين
للاادماغ كموضااع للقاادرات العقليااة والساايما قاادرات التفكياار وعالقتهمااا بعمليااة الااتعلم
والتحصيل الدراسي حيث تسااعد الترباويين والقاائمين علاى العملياة التعليمياة فاي فهام
مدى تعقد عملياة الاتعلم .ى حسانين ،أحماد ، )99 :2110،أماا ىالدوساري)2112،
فيشير الاى ان الدراساات التاي أجريات فاي هاذا المجاال كشافت عان وجاود فاروي باين
النصفين كرويين في عدد مان الوظاائف العقلياة العلياا فالنصاف الكاروي األيسار يقاوم
بالوظائف اللفظياة والتحليلياة والمنطقياة وهاو يعمال بطريقاة منطقياة اساتداللية تتابعياة
السي والتفكيار المنطقاي الرياضاي  ،بينماا يتخصاا النصاف الكاروي
ويهتم بالتفكير
ْ
األيمن في إدراك وتاذكر نمااذ االساتجابات الحساية والمصاورة وأنمااط التفكيار التاي
تقااود إلااى اإلبااداع حيااث تتركااز فيااه الوظااائف المرتبطااة بالحاادس واالنفعااال والوجاادان
واإلبداع والفن واستخدام الخيال .ى الدوسري.)003 :2112 ،
ونجد إن هناك وظائف يقوم بها احد النصفين بصورة أفضل من النصف انرر  ،ولذا
يستخدم مفهوم السيادة للتعبير عن تقسيم العمل بين النصفين الكرويين .
ً :هدفا البحث
ثالثا
يهدف البحث إلى التعرف على :
 -0نااوع الساايادة الدماغيااة لاادى طالبااات الصااف األول المتوسااط فااي مااادة المشااغوالت
اليدوية ضمن منهج التربية الفنية.
 -2عالقة مهارات المشغوالت اليدوية على وفق السايادة الدماغياة باالتفكير االبتكااري
لدى طالبات الصف األول المتوسط.
ً :فرضية البحث
رابعا
توجااد عالقااة ارتباااط معنويااة بااين مهااارات المشااغوالت اليدويااة علااى وفااق الساايادة
الدماغية بالتفكير االبتكاري لدى طالبات الصف األول المتوسط.
ً :حدود البحث:
خامسا
طالبااات الصااف األول المتوسااط بثانويااة أم ساالمى للبنااات وللعااام
المجاا ا الرياا
2103 /2102
الدراسي
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المج ا الزمإني للمدة من  2102 / 02 / 3ولغاية 2102 / 02 / 31
المج ا المكإني قاعة التربية الفنية بثانوية أم سلمى للبنات  -بعقوبة.
جوانب نظرية
أوالً مفهوم السي دة الدم غية
تعااددت مسااميات الساايادة الدماغيااة بتعاادد وارااتالف االطاار النظريااة  ،فقااد اسااتخدم
كولماان colemanمصاطلح عملياات الادماغ  processes brainكمارادف السايادة
الدماغياااة فاااي حاااين اساااتخدم وينهاااو سااايرن  ، zenhau sernورفيااات ، rephetti
وجيباااارت  gebhardtتعبيااار الاااتعلم المعقاااد  ، learning complexityوالاااذاكرة
 memoryواسلوب التفكير  thinkingكمرادفات السيادة الدماغية .
يذكر ىمراد واحمد )33 : 2110 ،إن ى تورإنس  ) Torranceأشار إلى السايادة
الدماغية على إنها إنماط التعلم والتفكير  style of learning thinkingويقصاد بهاا
اسااتخدم االفااراد للمعلومااات فااي مواجهااة المشااكالت ويتمثاال االسااتخدام فااي وظااائف
النصاافين كاارويين األيساار أو األيماان أو كليهمااا معااا المتكاماال فااي العمليااات العقليااة أو
السلوك وتوجد ثالثة إنماط للتعلم والتفكير هي :
الاانمط األيماان  :يقصااد بااه اسااتخدام النصااف كااروي األيماان ماان الاادماغ كمااا صاادرها
تورإنس ومساعده.
الاانمط األيساار  :يقصااد بااه اسااتخدام النصااف كااروي األيساار ماان الاادماغ كمااا صاادرها
تورإنس ومساعده .
النمط المتكامل  :يقصاد باه التكامال باين وظاائف النصافين كارويين ىاأليمان واأليسار)
من الدماغ .ى مراد ،صال أحمد.)90-00 :
وتضيف ىالمخزومي )2110 ،إن السيادة الدماغية تعرف بإنها القسام الساائد مان
الدماغ هو الذي ياؤدي دورا مهام فاي سالوك االفاراد لمعالجاة المهاام ومعرفاة النصاف
السائد من الدماغ يساعد على معاملة وتعليم االفراد  .المحزومي.)90 :2110 ،
أما ىعبد العزيز )0993 ،يرى إن السيادة الدماغية تعرف بإنها المفهوم االساساي
والضااروري لفهاام الوظااائف المحااددة لكاال جاازء  ،حااين إن كااال ماان النصااف كااروي
األيسر والنصف كروي األيمن من الدماغ متخصا لألداء وظيفة منفصالة ومتكاملاة
في الوقت ذاته .ىعبدالعزيز.)203 :0993 ،
ويعاارف ىعبااد القااوي )2110 ،الساايادة الدماغيااة بااإن بعااض الوظااائف تتركااز فااي
نصف عن ارار وتاتم مان راللاه  ،وإن هاذا النصاف هاو الاذي يقاود السالوك ويوجاه ،
وماع ذلااك فااال توجااد ساايادة مطلقااة  ،باال نساايبة إلن كاال نصااف لااه دور فااي كاال ساالوك
تقريباً .ى عبد القوي.)039 :2110 ،
ويذكرىمهدي )0999 ،إن السيادة الدماغية ال ينظر اليها علاى إنهاا ثنائياة القطاب
وإنما تمثل متصال تتووع عليه أنشطة السايطرة بنساب متفاوتاة  ،حياث معظام االفاراد
يستخدمون تلك األنماط ىاأليسر  ،األيمان  ،المتكامال) ولكان االغلبياة أو السايطرة فاي
بعض المواقف تكون الحدهما على حساب االرر .ى مهدي.)3 :0999 ،
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ث ني ً الميغوالت اليدوية
تعد المشغوالت اليدوية وسيلة عملية فقط ذلك إنها من ناحية االبتكار تسبقها
رطط نظرية تساعد على معرفة الطالب بالقيمة الجمالية للخامات من الناحية
التكوينية الشكلية ومن ناحية القيمة الباطنة في الشكل الظاهري وهذه القيم ال يكتشفها
الجانب الوجداني من اإلنسان فقط بل الجانب العقلي التفكيري والحدسي .
واكااد ى حجااا  ) 0933 ،بلنهااا وساايلة التربيااة العمليااة التااي تعااود المتعلمااين علااى
االبتكااار  ،وتتميااز بتعاادد وارااتالف راماتهااا وموضااوعاتها التااي تساااعد علااى تكااوين
اتجاه عام نحو فهم قيم لألشياء من الناحية الوجدانية .ى حجا ) 9 : 0933 ،
اما ى روبرتسون ) فلشار بلنها تتضمن فكرة العمل بمهارة باالساتعانة بالخاماات
 .ى روبرتسون ) 9 : 0939 ،
ث لث ً التفكي االبتك ر
هااي عمليااة مرادفااة لحاال المشااكالت ماان حيااث األصاال فهااو عمليااة ذهنيااة تتضاامن
الطالقة والمرونة واألصالة واإلثراء بالتفاصيل .ى .)Guilford , J.P. ,1961
وذكر ى تورانس  )0933 Torranceبلنه العملية التي تجعل الفارد حساساا مادركا
للتغياارات فااي المعلومااات والعناصاار المفقااودة ثاام مقارنااة ذلااك مااع مااا لديااه ماان حقااائق
ومؤشرات  ،ووضع الفروض حاول التغيارات وفحصاها والاربط باين النتاائج وإجاراء
التعديالت وإعادة ارتبار الفروض  .ى .) Chanhan . W. S, 1977, p – 16
اما ى ميخائيال  ) 0993فعرفاه األسالوب الاذي يساتخدمه الفارد فاي إنتاا اكبار عادد
ممكن من األفكار حاول المشاكلة التاي يتعارض لهااى الطالقاة الفكرياة ) وتتصاف هاذه
األفكااااار بااااالتنوع واالرااااتالفى المرونااااة ) وعاااادم التكاااارار أو الشاااايوع ى األصااااالة)
ى ميخائيل .)2 : 0993 ،
ويشير ى ذرب  ) 0993بلنه نوع من التفكير يتسم بالمرونة والطالقة واألصاالة فاي
إدراك المواقاااف وتحليلهاااا وإقاماااة عالقاااات وترابطاااات غيااار مللوفاااة باااين عناصااارها
وتكوينهااا فااي بنااى جدياادة إرضاااء لاادوافع ناتجااة عاان تفاعاال اإلمكانيااات الفرديااة مااع
مؤثرات البيئة المختلفة ى ذرب . ) 23 : 0993 ،
ويؤكدى جاروان  ) 0999بلناه نشااط عقلاي مركاب وهاادف توجهاه رغباة قوياة فاي
البحث عن حلول أو التوصل إلى نواتج أصيلة لم تكان معروفاة ساابقا .ويتمياز التفكيار
االبتكاري بالشمولية والتعقياد – فهاو مان المساتوى األعلاى المعقاد مان التفكيار – ألناه
ينطوي علاى عناصار معرفياة وانفعالياة وأرالقياة متدارلاة تشاكل حالاة ذهنياة فريادة .
ى جروان ) 2 : 0999 ،
منهجية البحث واجراءاته
 منهج الرحثاستخدمت الباحثة المنهج الوصافي بلسالوب العالقاات االرتباطياة لمالءمتاه ومشاكلة
البحث وأهدافه.
 مجتمع الرحث وعينته-309-
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يتللف المجتمع في هذا البحث من طالبات الصف األول في ثانوية أم سلمى للبناات
للعام الدراسي  2103– 2102والبالغ عددهن ى  ) 30طالبة .وارتيارت عيناة البحاث
بالطريقة العشوائية إذ بلغت ى )31طالبة ووعت إلاى ثاالم مجموعاات كال مجموعاة
ى )21طالبااة ووعاات علااى وفااق الساايادة الدماغيااة لااديها ماان رااالل مقياااس الساايادة
الدماغية المبين في الملحق ى ،)0كما ارتيرت ى )01طالبات كعينة استطالعية.
 أدوات الرحــــث(*)
 -1اختر ر جلفورد للقدرات األبتك رية .
أساااتخدم هاااذا االرتباااار فاااي أكثااار مااان دراساااة فاااي البيئاااة العراقياااة  ،إذا أساااتخدمه
ىذرب ) 0993 ،فااي دراسااته الموسااومة ىىتصااميم برنااامج تعليمااي فااي التربيااة الفنيااة
لتنميااة التفكياار االبتكاااري لاادى المرحلااة اإلعداديااة ))  ،وكااذلك ىحساانات ) 2112 ،
رالل دراسته الموسومة
ىى العوامال العقليااة لاباداع وأثرهااا فاي التصااوير الفوتاوغرافي المعاصاار )) ،
وأيضا ً ىالخزعلاي ) 2112،فاي دراساته ىى الخصاائا الفنياة لرساوم طلباة المرحلاة
الثانوية ذوي القدرات األبتكارية )).
 -2مه رات الميغوالت اليدوية
لغاارض ارتبااار مهااارات المشااغوالت اليدويااة لاادى الطالبااات لكاال مجموعااة بعااد
تقساايمهن علااى وفااق الساايادة الدماغيااة ،إذ قاماات الباحثااة بتقياايمى**) نتااا المشااغوالت
اليدوية التي أنتجتها كل طالبة رالل درس التربية الفنية.
 اج اءات الرحثالتج بة االستطالعية
لغاارض معرفااة ماادى مالءمااة ارتبااار ىالتفكياار االبتكاااري) ،ومعرفااة الوقاات الااذي
يساتغرقه االرتبااار ،ووضاو التعليمااات الخاصاة باالرتبااار ،أجارت الباحثااة التجربااة
االساااتطالعية بتااااري  2102/02/02علاااى عيناااة مااان ى )01طالباااات مااان طالباااات
الصف األول من غير عينة البحث.
التج بة ال ئيسية
أجرت الباحثة التجربة الرئيسية على عينة البحث البالغة ى )31طالبة بالشكل التالي:
أوالً :قامت بتوويع استمارة ارتبار السيادة الدماغية على عينة البحث ،ومن ثم جمعهاا
.2102/02/22
بعد انتهاء الطالبات من مألها بتاري
ثانياً :طلبت الباحثة عمل أي مشغول يادوي مان كال طالباة راالل وقات درس التربياة
الفنية وذلك بتاري  2102/02/23وبعاد نهاياة الادرس قامات الباحثاة بتقيايم نتاا كال
طالبة وإعطاء درجة لها على وفق ما أنجزته من عمل.
ثالثاااا ً قامااات الباحثاااة باااإجراء ارتباااار التفكيااار االبتكااااري علاااى عيناااة البحاااث بتااااري
.2102/02/29
وقااد قاماات الباحثااة بتطبيااق االرتبااار علااى عينااة البحااث  ،إذ ووع االرتبااار علااى
الطالبااات بعااد توضاايح طبيعااة االرتبااار وتعليمااات اإلجابااة وإعطاااء فرصااة للطالبااات
ى*) ينظر ملحق ى)2
ى**) ينظر ملحق ى)3
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لقاااراءة التوجيهاااات الخاصاااة باالساااتمارة يبااادأ االرتباااار ماااع ضااابط الوقااات المحااادد
ى 3دقائق) بعد ذلك يتم جمع االستمارات لغرض تصحيحها واستخرا نتائجها .
تصحيح اختر ر التفكي االبتك ر
قامت الباحثاة بتصاحيح االساتمارات وتفريغهاا فاي جاداول راصاة أعادت لهاذا
الغرض وقد تم التصحيح على الوجه انتي - :
الطالقة  :إعطاء الطالبات درجة واحدة عن كل فكرة من األفكار المعطاة .
المرونة  :إعطاء الطالبات درجة واحدة عن كل تغيير في نوع الفكرة .
األصااالة  :إعطاااء الطالبااات درجااة تتااراو بااين ىصاافر )01-حسااب ناادرتها بالنساابة
ألفكار الطالبات األرريات .
التفكير االبتكاري  :هي حاصل جمع كل من درجات الطالقة والمرونة واألصالة .
الوس ئل اإلحص ئية
استخدمت الباحثة الحقيباة اإلحصاائية  SPSSلمعالجاة البياناات التاي حصالت عليهاا
من االرتبارين.
*
 – 0معامل ارتباط بيرسون ى  )Personوقد استخدم لحساب ثبات التصحيح
مج س ص

مج س

مج ص

ن

ن

ن

ر=
2

مج س
ن

مج س

2

ن

2

مج ص
ن

ن

حيث إن :
ر = معامل االرتباط بين االرتبارين .
س = درجة التصحيح األول .
ص = درجة التصحيح الثاني .
مج س = مجموع درجات التصحيح األول .
مج ص = مجموع درجات التصحيح الثاني .
ن = عدد الطالبات المختارات .
2

 - 2االنحراف المعياري ىع) = مج ( س – َس )
ن

حيث إن :ع = االنحراف المعياري
س = القيم
سّ = الوسط
* عدس 203: 0931 ،
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ن = عدد القيم
 -3الوسط الحسابي ىس)
نتائج البحث :
يهدف هذا البحث إلاى عارض النتاائج اإلحصاائية لتجرباة البحاث والتحقاق مان
صحة الفرضية الواردة في الفصل األول في السيادة الدماغية والتفكير االبتكاري .
فإذا تلكدت صحة الفرضية يتخذ القرار بقبولها.
وفيما يلتي استعراض لتلك النتائج
-0لغرض التحقق من صحة الهدف االول ى التعرف علاى ناوع السايادة الدماغياة لادى
طالباات الصااف االول متوساط) .اذ تاام توويااع اساتمارة ارتبااار السايادة الدماغيااة الااذي
يتكااون ماان ى )3اساائلة ولكاال سااؤال ثااالم اجابااات ،وكاال اجابااة تمثاال نااوع الساايادة
الدماغية السائدة لدى الطالباة وعلاى ضاوء االجاباات تام تصانيف الطالباات الاى ثاالم
مجموعات وفق السيادة الدماغية وهي ى السيادة الدماغية للنصاف االيسار ،وللنصاف
االيمن  ،والسيادة الدماغية المتكامل) .وبذلك تحقق صحة الهدف االول.
 -2لغاارض التحقااق ماان صااحة فرضااية البحااث ى توجااد عالقااة ارتباااط معنويااة بااين
مهااارات المشااغوالت اليدويااة علااى وفااق الساايادة الدماغيااة للتفكياار االبتكاااري لاادى
طالبات الصف االول متوسط) تم اجراء ما يلي-:
ع ض نت ئج األوس ط الحس بية واالنح اف ت المعي رية للميغوالت اليدوية
لمجموع ت الرحث وتحليله ومن قيته
الجدوا ()1
يرين األوس ط الحس بية واالنح اف ت المعي رية للميغوالت اليدوية لعينة الرحث
االنحراف المعياري
الوسط الحسابي
المتغيرات
001322
391031
المجموعة األولى ىالسيادة
الدماغية للنصف األيسر)
031339
331311
المجموعة الثانية ىالسيادة
الدماغية للنصف األيمن)
011933
391911
المجموعة الثالثة ىالسيادة
الدماغية المتكامل)
ع ض نت ئج األوس ط الحس بية واالنح اف ت المعي رية للتفكي االبتك ر
لمجموع ت الرحث
الجدوا ()2
يرين األوس ط الحس بية واالنح اف ت المعي رية والتفكي االبتك ر لعينة الرحث
االنحراف المعياري
الوسط الحسابي
المتغيرات
021300
221331
المجموعة األولى ىالسيادة
الدماغية للنصف األيسر)
031199
291311
المجموعة الثانية ىالسيادة
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291303

ع ض نت ئج لعالقة االرتر ط بين الميغوالت اليدوية والتفكي االبتك ر لدى عينة
الرحث على وفق نوع السي دة الدم غية
الجدوا ()3
يرين قيمة (ر) المحسوبة بين الميغوالت اليدوية والتفكي االبتك ر لعينة الرحث
الداللة اإلحصائية
قيمة ىر)
قيمة ىر)
المتغيرات
بمستوى ى)1113
الجدولية
المحسوبة
معنوي
11393
المجموعة األولى ىالسيادة
الدماغية للنصف األيسر)
معنوي
11921
المجموعة الثانية ىالسيادة
11999
الدماغية للنصف األيمن)
معنوي
11933
المجموعة الثالثة ىالسيادة
الدماغية المتكامل)
قيمة (ر) الجدولية بمستوى داللة ( ).0.0ودرجة ح ية (.0000 = )11
بين جادول ى )0األوسااط الحساابية واالنحرافاات المعيارياة للمشاغوالت اليدوياة لعيناة
البحااث اذ ظهاار الوسااط الحسااابي للمجموعااة االولااى ى )391031بااانحراف معياااري
ى ،)001322امااا المجموعااة الثانيااة فكااان الوسااط الحسااابي ى ، )331311وبااانحراف
معيااااري ى ، )031339والمجموعاااة الثالثاااة بوساااط حساااابي ى )391911وانحاااراف
معياري ى.)011933
امااا جاادول ى )2فبااين األوساااط الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة والتفكياار االبتكاااري
لعيناااة البحاااث اذ ظهااار الوساااط الحساااابي للمجموعاااة االولاااى ى )221331باااانحراف
معيااااري ى ،)021300اماااا المجموعاااة الثانياااة فكاااان الوساااط الحساااابي ى، )291311
وباااانحراف معيااااري ى ، )031199والمجموعاااة الثالثاااة بوساااط حساااابي ى )331211
وانحراف معياري ى.)291303
يبين الجادولى )3قيماة ىر) المحساوبة باين المشاغوالت اليدوياة وفاق السايادة الدماغياة
والتفكياار االبتكاااري لعينااة البحااث .إذ بلغاات قيمااة ىر) المحسااوبة للمجموعااة األولااى ى
السيادة الدماغية للنصف األيسر) ى )11393وهي أكبر من قيماة ىر) الجدولياة البالغاة
ى )11999بمستوى داللة ى )1113ودرجة حرية ى )03وهي ذات داللة معنوية.
أما قيمة ىر) المحسوبة بالنسبة للمجموعة الثانية ى السيادة الدماغية للنصاف األيمان)
فقااد بلغاات ى )11921وهااي أكباار ماان قيمااة ىر) الجدوليااة ى )11999بمسااتوى داللااة
ى )1113ودرجة حرية ى )03وهي ذات داللة معنوية.
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أما قيمة ىر) المحساوبة بالنسابة للمجموعاة الثالثاة ى السايادة الدماغياة المتكامال) فقاد
بلغت ى )11933وهي أكبر من قيمة ىر) الجدولياة ى )11999بمساتوى داللاة ى)1113
ودرجة حرية ى )03وهي ذات داللة معنوية.
وتعاازو الباحثااة ساابب ذلااك إلااى أن جميااع الطالبااات فااي المجموعااات الثالثااة قااد
اساااتخدمن الجاناااب االبتكااااري فاااي تفكيااارهن مااان أجااال ابتكاااار أناااواع مختلفاااة مااان
المشغوالت اليدوية التي طلبت ذلك الباحثة عمله منهن .ولكن في العودة إلاى األوسااط
الحسااابية ،تبااين للباحثااة تفااوي المجموعااة الثالثااة ذات الساايادة الدماغيااة المتكاماال علااى
بقية المجموعتين ،ثم تفوي المجموعة الثانية ىالسايادة الدماغياة للنصاف األيمان) علاى
المجموعة األولى ى السيادة الدماغية للنصف أليسر).
وجاءت نتائج البحث منسقة مع أراء العلماء في هذا المجال التاي تؤكاد إمكانياة
تنمية القدرات االبتكارية من رالل تاوفير بيئاة مناسابة إلاى جاناب العوامال البيولوجياة
التااي تااتحكم بهااا الوراثااة كمااا ورد فااي رأي جيلفااورد ونااوري جعفاار المشااار إليااه فااي
اإلطار النظري .
وكذلك اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراستين ى دراساة ذرب ودراساة هاوبر
وجماعته ) في إمكانية تنمية القدرات االبتكارية .
وهنا ال بد من اإلشارة إلى إن المادة الدراسية وحدها قد ال تكفي إلحدام األثار
المطلوب ألنها تتفاعل مع عوامل أررى تتمثل بـىشخصية المدرس وطريقاة التادريس
وإستراتيجيات المستخدمة في عرض المادة وتقويم نتائج الدرس).
االستنتاجات والتوصيات والمقترحات :
االستنت ج ت
في ضوء ما أسفر عنه نتائج البحث يمكن أن نستنتج :
 -0إن ممارسة األشغال اليدوية على وفق السيادة الدماغية لها عالقة ارتبااط إيجابياة
فااي تنميااة التفكياار االبتكاااري إذا مااا تااوافرت المسااتلزمات واالسااتراتيجيات المناساابة
لتدريسها .
 -2هناااك عالقااة ارتباااط معنويااة للساايادة الدماغيااة باسااتخدام نصااف الاادماغ أو الاادماغ
بشكل متكامل مع التفكير االبتكاري للطالبات ولكن بنسب مختلفة.

التوصي ت
في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث واستنتاجاته توصي الباحثة :
 -0أن تهتم المؤسسات التربوية المعنية بمادة األشغال اليدوية في درس التربياة الفنياة
بالمدارس المتوسطة والثانوية واإلعدادية.
 -2إعداد كوادر تدريسية وتوفير المستلزمات والورش واالهتمام بالطالبات.
 -3إقامة معارض لغرض تشجيعهن على اسلوب حل المشاكالت والتفكيار االبتكااري
في رلق الجديد واالبداع.
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المقت ح ت
 اجراء دراسات مشابهة للمشغوالت الفنية للطالب في مجال النحت والتخريم. دراسة لفتح مركز لألشغال اليدوية في الجامعات .المصادر :
 .0احمد مراد ،صال  ،و عامر احمد ،محمد ؛ انماط التعلم والتفكير وعالقتها
بالتفاؤل والتشاؤم لطلبة التخصصات التكنولوجية  :المجلة المصرية للدراسات
النفسية  ،مكتبة االنجلو المصرية  ،القاهرة  ،مج  00ى.)32
 .2جروان  ،فتحي عبد الرحمن  .تعليم التفكير – مفاهيم وتطبيقات  ،دار الكتاب
الجامعي  ،عمان . 0999 ،
 .3حجا  ،عبد هللا علي وآررون  .األشغال اليدوية للمعلمين  ،الكتاب األول ،
الطبعة األميرية  ،القاهرة . 0933 ،
 .9حسنات  ،حامد رضير  .العوامل العقلية لابداع وأثرها في التصوير العراقي
المعاصر  ،رسالة ماجستير  ،ىغير منشورة)  ،جامعة بابل  ،كلية التربية الفنية ،
. 2112
 .3حسنين ،محمد  ،والشحات ،مجدي ؛ استراتيجيات الذاكرة وحل المشكالت لدى
انماط السيادة المخية المختلطة ىدراسة تجريبية)  :مجلة كلية التربية الرياضية
جامعة الزقاويق  ،مج . 02
 .3الخزعلي ،حيدر عبد األمير رشيد  .الخصائا الفنية لرسوم طلبة المرحلة
الثانوية ذوي القدرات االبتكارية  ،رسالة ماجستير ىغير منشورة)  ،جامعة بابل ،
كلية التربية الفنية . 2112 ،
 .3الدوسري ،فاطمة علي ؛ التنبؤ بالتمثيل الدراسي من رالل اساليب التعلم
السطحي والعمق وانماط التعلم والتفكير  :جامعة ام القرى  ،كلية التربية الرياضية ،
علم النفس .2110،
 .3ذرب  ،كاظم مرشد  .تصميم برنامج تعليمي في التربية الفنية لتسمية التفكير
االبتكاري لدى طلبة الدراسة االعدادية  ،أطروحة دكتوراه ىغير منشورة)  ،جامعة
بغداد  ،كلية الفنون الجميلة . 0993 ،
 .9روبرتسون  ،سونايد ميري  .األشغال الفنية والثقافية المعاصرة  ،ترجمة  :د.
محمد رليفة بركات  ،مراجعة  :مصطفى حبيب  ،مؤسسة سجل العرب . 0939 ،
 .01عبد العزيز ،ابراهيم ؛ علم اللغة العصبي  :ىمجلة جامعة االمام محمد بن
سعود االسالمية  ،ع ى )03فبراير .)0993،
 .00عبد الفتا محمد ،يوسف ؛ االبعاد االساسية الشخصية وانماط التفكير والتعلم
لدى عينة من الجنسين  :مجلة العلوم االجتماعية  ،جامعة الكويت  ،مج .23
 .02عبد القوي ،سامي ؛ علم النفس العصبي االسس وطري التقييم  :جامعة
االمارات العربية .)2110،
 .03المخزومي ،امل ؛ اطاللة على الم البشري ووظائفه  :ىالمجلة العربية  ،ع
ى )233فبراير . )0993 ،
-323-

العدد الخامس والخمسون  .مجلة الفتح  .ايلول لسنة 3103

رجاء حميد رشيد

 .09مهدي ،علي  ،وعامر ياسر ؛ أنماط السيطرة المخية لدى طالب كلية التربية
في جامعة قابوش  :مجلة علم النفس  ،القاهرة .0999
 .03ميخائيل  ،منير كامل  .ندوة التربية العلمية ومتطلبات التنمية في القرن الحادي
والعشرين  ،مركز تطوير تدريس العلوم  ،جامعة عين شمس -3-9 ،ديسمبر ،
. 0993
- Chanhan, W.S. Second stratum personality factors, sex and
age adolescence as correlates of originality . Indian psycho Rev,
Vol.14, 1977 .
- Guilford, J.P. Creative thinking at the Junior high school
level university of south California , los Angeles, 1961.
ملحق ()1
اختر ر أنم ط السي دة الدم غية
عزيزتي الط لرة
الطالبات يفكرن ويتعلمن أشياء كثيارة وبطاري مختلفاة ،وهاذا االرتباار يهادف إلاى
معرفة نوع السيادة الدماغية التي تسايطر علاى تفكيار الطالباة عنادما تتعارض لموقاف
ماا .يحتاوي هاذا االرتباار علاى ى )3سااؤاالً يتضامن كال ساؤال ثاالم إجاباات مختلفااة،
ك أن تختاري إجابة واحدة منها التي تعبار عان طريقتاك الخاصاة  ،وذلاك
المطلوب من ِ
بوضع أشار ى×) على اإلجابة التي ترينها كمناسبة لك.
مالحظة :ال توجد إجابة صحيحة وأرارى راطئاة ،وإنماا اإلجاباة الصاحيحة هاي التاي
تعبر عن وجهة نظرك ،وحاولي أن تكون اإلجابة منطبقة عليك تماماً.
والحظي أن كل سؤال يتطلب ارتيار إجابة واحدة فقط ،أما ىأ) أو ىب) أو ى ).
أقرئي العبارات الثالم بعناية وال تستغرقي وقتا ً طويالً لاجابة.
علما ً إن إجابتك ال يعرفها سوى الباحث وستحظى بسرية تامة.
الري ن ت عن الط لرة
االسم الثالثي:
العمر:
المرحلة الدراسية:
المدرسة:
تاري االرتبار:
أدناه نموذ من االرتبار:
العر رات
ى ) أ -أتذكر الوجوه بصورة جيدة.
-0
ى ) ب -أتذكر األسماء بصورة جيدة.
ى )  -أتذكر كال من األسماء والوجوه بصورة جيدة.
ى ) أ -استجيب بصورة أفضل للتعليمات والشرو الموضحة باألمثلة.
-2
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ى ) ب -استجيب بصورة أفضل للتعليمات والشرو الشفهية.
ى )  -استجيب بصورة أفضل للتعليمات بكال الحالتين.
 -3ى ) أ -أعبر عن مشاعري بحرية بدون رجل.
ى ) ب -استطيع أن أكبت مشاعري حتى في األمور العادية.
ى )  -اعبر عن مشاعري الخاصة لصديقاتي المقربات فقط.
 -9ى ) أ -أحب أن أُضحك وميالتي أثناء أداء التمرينات العملية.
ى ) ب -أحرص على االنضباط أثناء أداء التمرينات العملية.
ى )  -أفضل األسلوبين السابقين أثناء أداء التمرينات العملية.
 -3ى ) أ -أفضل المواد الدراسية التي أتناول عدت أعمال في وقت واحد.
ى ) ب -أفضل الماواد الدراساية التاي أتنااول عادت أعمال فيهاا كال واجاب علاى
حدة.
ى )  -أفضل المواد الدراسية في األسلوبين السابقين.
 -3ى ) أ -أحب االرتبارات الموضوعية في االمتحانات الشهرية والفصلية.
ى ) ب -أحب االرتبارات المقالية اإلنشائية في االمتحانات الشهرية والفصلية.
ى )  -يتساوى عندي النوعان السابقان من االرتبارات.
 -0ى ) أ -أستطيع أن أفهم وميلتي عندما تتحدم معي باإلشارة.
ى ) ب -من الصعب علية أن أفهم لغة اإلشارة
ى )  -أحيانا ً أجيد فهم الحديث باإلشارة وأحيانا ً ال استطيع فهمها.
 -2ى ) أ -لدى القدرة دائما ً على أن أصنع موقفا ً أُضحك فيه وميالتي.
ى ) ب -يندر أن أصنع موقفا ً أُضحك فيه وميالتي.
ى )  -أحيانا ً أستطيع أن أصنع المواقف التي تُضحك وميالتي وأحيانا ً ال استطيع.

ملحق ()2
اختر ر جلفورد
التولد :

االسم :
الجنس :
لديك رمس دقائق لترسم بالقلم عدداً من األشكال في الادوائر انتياة التاي يجاب
أن تكااون الجاازء الاارئيس ماان أي شااكل  .أضااف رطوط اا ً للاادوائر إلكمااال رساامك ،
ويمكن أن تكون الخطوط دارل الدائرة أو رارجهاا  .كماا يمكان اساتخدام دائارة واحادة
أو أكثر لرسم الشكل الواحد .
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أرساام أشااكاالً عدياادة قاادر اسااتطاعتك  ،ضااع تسااميات أو عناااوين إذا لاام يكاان الشااكل
واضحا ً  ،وأعمل بلسرع ما يمكن .

المقوم:
الصف:
ت

ملحق ()3
استم رة تقويم اداء الط لر ت لمه رات الميغوالت اليدوية
المدرسة:

اسم الطالبة

الفكرة

0
2
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أسم المقوم:
االرتصاص :
مكان العمل:
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