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 )دراسة نيوروسيكولوجية مقارنة لدى عينة من طلبة الجامعة(
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.  استخدام اليدأجريت الدراسة هبدف التعرف على الفروق بني طلبة اجلامعة يف الوظائف املعرفية يف ضوء كل من اجلنس، والتخصص الدراسي وأفضلية            :      ملخص البحث 
 مـن طلبـة اجلامعـة    200وقـد تكو�ـت عينـة الدراسـة مـن      . وكذلك التعرف على ما إذا كان هناك تأثري دال للتفاعل بني هذه املتغريات الثالثة على الوظائف املعرفية أم ال              

 عاماً، ومن ختصصات دراسية خمتلفة، وكـان مـن بـني أفـراد     20.43 سنة مبتوسط قدره 25-18موزعة إىل جمموعتني متساويتني حسب اجلنس، ممن تراوحت أعمارهم بني   
وقد استخدمت الدراسة جمموعة من األدوات %. 28 طالباً وطالبة ممن يستخدمون اليد اليسرى بنسبة 56، و%72 طالباً وطالبة ممن يستخدمون اليد اليمنى بنسبة 144العينة 

، باإلضافة إىل أداة أعدها الباحث لقياس أفضلية )ي، إعادة األرقام، ترتيب الصور، اختبار التعقب أو توصيل احللقاتاختبار بنتون لالحتفاظ البصر(لقياس الوظائف املعرفية 
ملية وأشارت �تائج الدراسة إىل وجود فروق دالة بني اجلنسني يف معظم الوظائف املعرفية لصاحل الطالب، وكذلك بني طلبة الكليات النظرية والكليات الع. استخدام اليد
كما أوضحت النتائج وجود فروق بني أمناط استخدام اليد يف الوظائف املعرفية، ووجود تفاعل دال بني كل من التخصص الدراسي وأفضلية استخدام اليد يف . لصاحل األخرية

 اجلـنس واسـتخدام اليـد يف التـأثري علـى القـدرة علـى التخطـيط         ، وتفاعـل دال بـني  )الذاكرة الفورية والتنظيم املكا�ي وسرعة االستجابة     (التأثري على بعض الوظائف املعرفية      
 والتنظيم البصري، كما تبني وجود أثر دال للتفاعل بني استخدام اليد والتاريخ األسري الستخدام اليد اليسرى على الذاكرة البصرية املكا�ية

 
 ,Haeley et al., 1986; Witelson & Goldsmith)ثنائية أيمـن وأيسـر  

1991; Holder, 1992; Annett, 2001)     كما تبين أن الذين يستخدمون
للوظائف المعرفية في  يوجد لديهم تمثيل ثنائي Sinisterals اليسرى اليد

بصورة أكبر من الذين يسـتخدمون اليـد     Bihemispheric نصفي المخ
وهذا التنوع في الالتناظر الوظيفي يرجع إلى حجـم   ،Dextrals  اليمنى

مما يتسبب في تواصل النصفين،   Corpus Callosum* اسيءالجسم الج
والذي قد يكون له دور في انعكاس التناظر، وهو ما يسـمى بالسـيادة              

وهو مصطلح يشير إلى زيادة السيادة   Anomalous Dominance الشاذة
 & Witelson) الثنائية أو المشاركة والتعـاون القـائم بـين النصـفين    

Goldsmith,1991; Cornish, (1996; Kathleen & Eliassen,1998).   
   

يعد بروكا أول من ربط بين الالتناظر الوظيفي للمخ وبين أفضـلية                
استخدام اليد، وخاصة في مجال اللغة، وإن كانت معظـم استخالصـاته       
توصل إليها في هذا الصدد من خالل دراسة حاالت ألفراد يسـتخدمون            

 في النصف األيسر من المـخ، إال أن         اليد اليمنى وتوجد لديهم إصابات    
مالحظتين إكلينيكيتين هامتين تم رصدهما لدى مـن يسـتخدمون اليـد            

المالحظة األولى أن بعض هؤالء األفراد توجد مراكز اللغـة          : اليسرى
، )النصف األيمن كما يقول بروكا    (لديهم في النصف المعاكس من المخ       

ة لدى البعض اآلخـر فـي       أما المالحظة الثانية فهي وجود مراكز اللغ      
النصف األيسر، إذ تبين ظهور اضطرابات في اللغة بعد إصابة النصف           
 األيسر لدى هؤالء األفراد وليس النصف األيمن الذي يفترض أن يكون          

مسؤوالً عن اللغة، وهي الحالة المعروفـة باسـم الحبسـة المعكوسـة             
Crossed aphasia. اسـتخدام    وتشير هاتان المالحظتان إلى أن مفهوم

 ال يعني بالضرورة مضاد استخدام اليد Left handednessاليد اليسرى 
 Right handedness (Springer & Deutsch, 1999,p. 18)اليمنـى  

ومن ثم فإن مفهوم أفضلية استخدام اليد قد ال يكون بالضرورة مؤشـراً             
 ,Aaron)لسيادة أي من نصفي المخ، وال يعد ارتباطاً ضـرورياً لـذلك  

1996). 

 :     اإلطار النظري
 النصف  (Leading Hemisphere    يعد مفهوم النصف الكروي القائد 

 :ةـــمقدم      
المنطقة المسؤولة عن الكالم عـام   (Broca)   منذ أن اكتشف بول بروكا

 والتي تقع في النصف األيسر من المخ لدى معظم األفراد، وحتـى             1861
س العصبيين يتزايد لمعرفة المزيد عن مدى       اآلن مازال اهتمام علماء النف    

للمـخ، وخاصـة فـي مجـال       Functional Lateralityالتناظر الوظيفي
ويعتبر فهم العالقة بين وظائف المخ وتركيبه وبـين         . الوظائف المعرفية 

سلوك الفرد ووظائفه المعرفية واحداً من األهداف الرئيسية فـي العلـوم            
طرق غير المباشرة المسـتخدمة فـي   ومن ال .Neurosciences العصبية

دراسة هذا الموضوع االعتماد على مجموعة من األفراد الذين يفضـلون           
استخدام يد بعينها في معظم أنشطتهم اليومية، وذلك لالستدالل منها على           

وعلى الرغم من كل األسئلة التي طرحهـا        .    سيادة أي من نصفي المخ    
ياته، فإن السؤال األكثر أهمية     الباحثون حول وظائف المخ البشري وعمل     

والذي مازال غامضاً ومحيراً ومطروحاً حتى اآلن هو السؤال المتعلـق           
موضعية هذه الوظائف، وبمدى عالقة هـذا التموضـع بأفضـلية     بمدى

وعلى الرغم من أن العديد من الدراسـات أشـار إلـى أن            . استخدام اليد 
 & Kolb) اللغـة النصف األيسر للمخ هو النصف المسؤول عن وظيفـة  

whishaw, 1990; (Bishop,1990;Hylton & Hartman, 1997; 
Alworth,2000)       إال أن الدراسـة التـي قـدمها بادوفـاني وزمـالؤه 

(Padovani et al.,1992)  كما يقول أرون (Aaron,1996)  على مريض
ممن يستخدمون اليد اليسرى وكانت لديه إصابة في النصف األيسر مـن            

  Reversed laterality  انعكاساً أو انقالباً للتناظر المخـي المخ، أوضحت
إذ لم تظهر لديه أي إصابة لغوية أو حبسة كالمية، مما يشير إلى أن هذا               

وفي ضوء هـذه    . النصف لم يكن النصف المسؤول عن الوظائف اللغوية       
النتيجة أوضح بادوفاني أن هذا االنعكاس في التناظر قـد يرجـع إلـى              

المالحظة أن اسـتخدام اليـد اليسـرى         وتعني هذه . ام اليد أفضلية استخد 
 على الوظائف اللغوية،    -  وليس األيسر   –ارتبط بسيطرة النصف األيمن     
النظر في سيطرة أي من نصفي  المـخ          وهو األمر الذي أدى إلى إعادة     

في سياق ما أشارت إليه بعض الدراسات        ويأتي ذلك .  على وظائف اللغة  
اليد، وأن هذا المتصـل يتنـوع ويختلـف          ضيلمن وجود متصل من تف    

 لبناء وتركيب المخ بدالً من   Function of diversity  كوظيفة تعددية
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 أن كل نصف من نصفي المخ يتخصص في بعض          والخبرات اإلكلينيكية 
الوظائف المعرفية، ويتعامل مع المعلومات بطريقة مختلفة عن النصـف    

ل فالنصف األيسر يتخصص في تشغيل المعلومات اللفظية بالتحلي       . اآلخر
والترتيب والتجريد، كما أنه النصف المسؤول عـن اتخـاذ القـرارات            
المعتمدة على المنطق، باإلضافة إلى كونه النصف السـائد والمسـيطر           

يميل إلى التعامل   على العمليات الحسابية والقراءة والكتابة والكالم، فهو        
 الكلمات والحروف والعمليات الحسابية المعقدة، والمهارات     ومع الرموز   

التعرف علـى األلـوان واألدوات، والمهـارات        باإلضافة إلى   الرقمية،  
ويفضل أصحاب هـذا النصـف      . العلمية، والتعرف على جانبي الجسم    

األعمال اللفظية والحسابية، ويملكون القدرة على التعبير عـن أنفسـهم           
 ويقوم هذا النصف عادة بتحليل المعلومات بطريقة خطية         .بطريقة جيدة 

Linear  يبدأ بالتعامل مع األجزاء، ويجمعهـا بطريقـة منطقيـة،      حيث 
كما أنه يقوم بتشغيل    . ويعيد ترتيبها حتى يصل إلى الخالصة أو النتيجة       

 فيميل إلـى عمـل      Sequentialالمعلومات بطريقة تدريجية أو تتابعية      
الخطط والجداول اليومية، ويستمر في أداء مهامه الفرعية حتى ينتهـي           

لذلك يسمى بالنصف اللفظـي التحليلـي المنطقـي         . يةمن المهمة الرئيس  
  ;Spinelli & Mecacci, 1990)139: 2001سامي عبد القـوي،  (والواقعي 

Rodriguez et al., 1994; Aaron, 1996; Kathleen & Eliassen, 1998. 
فـرد  فيسيطر على الوظائف غيـر اللفظيـة، وين       أما النصف األيمن    

، وله دور أكبر    الخيالنفعال واإلبداع و  بالوظائف المرتبطة بالحدس واال   
 وخاصة مـن خـالل اإلدراك       في تحليل وتحديد األشكال ثالثية األبعاد     

 للعـالم   Visuospatial، أو ما يسمى بالقدرات المكانية البصرية        اللمسي
كما يقوم بتشغيل المعلومات والمواد المصـورة والموسـيقية،         المحيط،  

 النصـف   ت الوجدانية، ولذلك يطلق عليه    باإلضافة إلى االستجابة للمثيرا   
 ;Rodriguez et al., 1994)، واالنفعالي غير اللفظي، الحسي، الحدسي

Annett, 1998c) . وعادة ما يعمل هذا النصف بطريقة كليةHolistic في 
، كمـا   )طبيعة جشطالتية (تشغيل المعلومات بادئاً من الكل إلى األجزاء        

. تقييمات كلية للموضوعات والسلوكيات   أنه يقوم بالوظائف التي تتطلب      
ويتم التعامل مع األجزاء بطريقة عشوائية فينتقل من جزء إلـى جـزء             

ويتعامل بصورة أفضل مع األشياء العيانية الحسية،       . دون خطة واضحة  
ويستطيع الفرد الذي يستخدم هذا النصف أن يصل إلى         . وليست الرمزية 

 إجابات عن طريقة توصله إلـى        يستطيع أن يقدم   لكنه ال  و ،نتائج حدسية 
وعادة ما تعوزه القدرة على التعبير عـن نفسـه بطريقـة            . هذه النتائج 

 138: 2001سامي عبد القوي    ( صحيحة، إذ أنه ال يجد الكلمات المناسبة      
Annett, 2000,.( 

    وعلى الرغم من أن الالتناظر الوظيفي الذي شرحناه آنفـاً يوضـح            
لمخ في وظائف بعينها، إال أن هذا       مدى تخصص كل نصف من نصفي ا      

بمعنى أن بعض الوظائف تعتمد بشكل أساسـي        . التخصص ليس مطلقاً  
على نصف دون اآلخر، ويسمى هذا النصف بالنسـبة لهـذه الوظيفـة             

 ويصبح النصف اآلخر غيـر  Dominant hemisphereبالنصف السائد 
 تبسيط كبيـر    والحقيقة أن هذه التسمية فيها    . سائد بالنسبة لنفس الوظيفة   

ألن العمليات الوظيفية في أغلبها عمليات تكاملية وتعتمد على النصـفين           
وبعض الوظائف كاللغة مثالً لها ارتباط حصـري فـي النصـف            . معاً

األيسر لدى معظم األفراد، إال أن النصف األيمن يستطيع في ذات الوقت            
 وقد أشـارت معظـم الدراسـات      .  أن يسهم بشكل ما في هذه الوظائف      

النيوروسيكولوجية إلى أن للنصف األيمن دوراً ال يمكـن إغفالـه فـي             
وظائف اللغة، وأن هناك تكامالً بين النصفين في هذا الشأن على وجـه             

 & Gabbard,1997; (Annett,1998a,b,c,1999; Kathleen)الخصوص 
Eliassen, 1998; Springer & Deutsch, 1998) 

د فقبل أن نتعرض له نود أن نشير        أما عن مفهوم أفضلية استخدام الي      
كان استخدام  فقد  . إلى الجانب التاريخي المتعلق باستخدام اليد بشكل عام       

 أي Dexterousاليد اليمنى يشير دائماً إلى المهارة، التي تشتق من كلمة 

ألول مـرة    Jackson الـذي طرحـه جاكسـون       ) الذي يوجه السلوك   
السـيطرة المخيـة   ليهـا مفهـوم   النواة األساسية التي بنـي ع      1886عام

Cerebral Dominance  إلى حد –أن المعلومات الحسية تدخل الذي يعني
 ويقـوم   الذي يتعامل معها  هذا النصف هو     إلى أحد نصفي المخ، و     -كبير

 والحقيقـة أن   .  ويوجه السلوك فـي ضـوئها بشـكل أساسـي          بتشغيلها،
ت المرضـية   الدراسات التشريحية والوظيفية التي أجريت علـى الحـاال        

المختلفة أوضحت مدى صدق هذا المفهوم، األمر الذي أدى إلى كشـف            
وظائف اللغة، ومعرفة النصف المخي األكثر سـيطرة        تناظر   منالمزيد  

كما أدت االكتشافات العلمية في هذا المجال إلى ظهور         . على هذه الوظيفة  
قـوي،  سامي عبـد ال   ( العديد من االختبارات التي تقيس السيطرة المخية      

2001 :137 ، Beaumont et al., 1984; McCallum, 1981; Spinelli & 
Mecacci, 1990; Springer & Deutsch, (1999) 

 لـدى  Dominantسـائد   ال     ويعتبر النصف المخي األيسر هو النصف     
 وهم األفراد الذين يستخدمون اليد اليمنـى فـي          %)90-85(غالبية الناس   

 مـن   %15-10ادة للنصف الكروي األيمن فـي       الكتابة، بينما تكون السي   
ومع ذلك فال توجد    . األفراد، وهم الذين يستخدمون اليد اليسرى في الكتابة       

نسبية ألن كل نصف يلعب دوراً فـي كـل          إنها مسألة   سيادة مطلقة، بل    
 ، وإذا  بين نصفي المخ في كل الوظائف      هناك تكامالً  كما أن    .سلوك تقريباً 

 ،توجد أيضاً في النصف اآلخر    إنها  ما، ف    نصف كانت الوظيفة تتركز في   
 ,1994Holder عبـد القـوي   سامي( ولكن ليست بنفس الدرجة والكفاءة

1992, Schold, 1998,  Springer & Deutsch, 1999.( 
    إن نصفي المخ متشابهان إلى حد كبير من الناحية الشكلية، ولكنهمـا            

فعلى سـبيل   .  وظائفهما يختلفان بشكل جوهري في تركيبهما ومن ثم في       
المثال فإن حجم النصف األيمن أكبر قليالً من حجم النصف األيسر، كما            
أن المنطقة السمعية في الفص الصدغي األيمن أكبر من نظيرتهـا فـي             
الفص األيسر، األمر الذي يفسر الفروق بين الفصين فيما يتعلق بوظائف           

 الناحيـة التشـريحية     ويرتبط نصفا المخ من   . اللغة والوظائف الموسيقية  
بالعديد من األلياف الترابطية، أكبرها مجموعة األلياف المعروفة بالجسم         
الجاسيء، باإلضافة إلى مجموعة األلياف التي تربط بـين كـل فصـين             
متناظرين، وبين الفصوص المختلفة في كل نصف، مما يشـكل دائـرة            

ل عـام،    منتظمة من االتصاالت تعمل على التكامل الوظيفي للمخ بشـك         
فاألفراد  يستخدمون النصفين في العديد من المواقف، وإن كـان يغلـب             

 ;Witelson, 1985)عليهم استخدام نصف دون آخر في بعض المواقـف  
Witelson & Goldsmith, (1991; Kolbe & Whishaw, 1990; Holder, 

1992; Kathleen & Eliassen, 1998). 
 المعروفـة والواضـحة بـين       أما من الناحية الوظيفية فمن الفـروق      

 ،Motor controlالنصفين ما يتعلق بالوظائف الخاصة بالسيطرة الحركية 
فالنصف األيمن من المخ يسيطر على حركة النصف األيسر من الجسـم،   
والنصف األيسر من المخ يسيطر على حركة النصف األيمن من الجسـم            

عـض   وتـرى ب   .),141Jonathan,1998: 2001سامي عبـد القـوي،      (
الدراسات ارتباط النصف األيمن بالمهارات الحركية، بينما يرى الـبعض          
اآلخر ارتباط النصف األيسر، ويرى البعض الثالث ارتبـاط كـل مـن             

 أن النصف األيمن (Tan &Kutlu, 1992)ويرى . النصفين بهذه المهارات
يمثل عامالً مهماً في تحديد مهارة اليد اليمنى لدى من يسـتخدمون هـذه              

وربما يكون ذلك فيما يتعلق بالمهارات الحركيـة الكبـرى، بينمـا            . دالي
المهارات المتعلقة بالفراغ واللمس والتآزر الحركي البصري ترتبط بشكل         

 ).1999في محمد الشيخ، (أفضل بأعضاء الجانب األيسر
أن بعض المهارات الحركية كارتـداء   (Annett, 1985)    وترى آنيت 

 األشياء والمشي ال تعتمد على نصف واحد وإنما         المالبس أو القبض على   
ترجع هذه المهارات إلى مجموعة من الخطط التـي تعـود إلـى كـال               

 .النصفين
    وباإلضافة إلى هذه السيطرة الحركية توجد العديد مـن االختالفـات           

 قد أوضحت الدراسات التشريحيةف. الوظيفية الجوهرية بين نصفي المخ
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د استخدام اليـد     يحد Recessiveيحدد استخدام اليد اليمنى، وجين متنح       
اليسرى، وإن كان البعض يرى أنه يوجد جين الستخدام اليد اليمنى وال            

وفي حالة غيـاب الجـين الخـاص        . يوجد جين الستخدام اليد اليسرى    
وتشـير  . باستخدام اليد اليمنى فإن اختيار اليد المفضلة يكون عشـوائياً         
ى آلبـاء   الدراسات إلى أن نسبة األطفال الذين يستخدمون اليـد اليسـر          

 في حالة   %17 وترتفع هذه النسبة إلى      ،%2يستخدمون اليد اليمني تكون     
 إذا كـان    %46ما إذا كان أحد الوالدين يستخدم اليد اليسـرى، وإلـى            

 ومن النظريـات البيئيـة   .(Kolb & Whishaw, 1990) الوالدان أعسرين
 Parentalنظرية الضـغوط الوالديـة   التي تفسر أفضلية استخدام اليد 

Pressures Theory ترى أن استخدام اليد اليمنى يعود للضـغوط   والتي
التي يمارسها اآلباء على األطفال الستخدام اليد اليمنى وليس اليسـرى،           
فهم يعلمون أبناءهم ذلك منذ الصغر، ويعاقبونهم إذا ما استخدموا اليـد            

 & Kolb) اليسرى، مما يضطر الطفل إلى اإلذعان واستخدام اليد اليمنى
Whishaw, 1990, Lewis (& Haris, 1990, Van Strien & Bouma, 

1996  Springer & Deutsch, 1999) 
إلى أن استخدام اليد اليمنى يرجـع إلـى          التشريحيةالنظريات  تشير  و

أن الدراسـات   كمـا   النضج المبكر والسريع للنصف الكروي األيسـر،        
  Plenum Temporal المنطقة المعروفـة باسـم  التشريحية أثبتت وجود 

بشكل أكبر في النصف األيسر عنها في النصف األيمن، وأن هذا الفرق            
 Kolb) أثناء الحياة الجنينية ، وإنما يمكن رؤيته الوالدة فقطال يظهر عند

& Whishaw, 1990; Witelson & Goldsmith, 1991; Annett, 1992). 
ويند وجاالبادورا   فأشهرها شيوعاً نظرية جيش    النظريات الهرمونية أما      

(Geschwind & Galabadura, 1987) والتي ترى أن هرمون الذكورة 
يلعب في المرحلة الجنينية دوراً أساسياً في تحديـد وتعـديل التنـاظر             
المخي، ويكمن الهدف الرئيسي في هذه النظرية في شرح االرتباط القائم           

ر أن  باعتبـا Left handednessبين جنس الذكور واليدويـة اليسـرى   
الذكور أكثر استخداماً لليد اليسرى من اإلناث، ومن ثم نجد أن الـذكور             
أكثر تفوقاً في وظائف النصف األيمن بما في ذلك المهـارات المكانيـة             

إلـى   عادة ما يشغلون الوظائف التي تحتاج       كما أنهم  والبصرية المكانية، 
الفنيـة  الموسيقية، والوظائف     مثل الهندسة والمهن   هذا النصف مهارات  
 النصف األيسر بما فـي      اتمهارفي  أكثر   بينما تتفوق اإلناث     .األخرى

وتفترض النظرية أن هرمـون     . ذلك المهارة اللغوية والمهارات اليدوية    
ونتيجة لذلك تنخفض    بعض أجزاء النصف األيسر،   الذكورة يؤخر نضج    

المهارات اللغوية عند األفراد الذين يستخدمون اليد اليسرى، وهـو مـا            
كما يسمح الهرمـون    . فسر انتشار صعوبات القراءة لدى هؤالء األفراد      ي

بزيادة نمو النصف األيمن مما يدعم من المهارات األساسية الموجـودة           
 Visuospatial skillsفي هذا النصف مثل المهارات البصرية المكانيـة  

ويؤدي التفوق الناتج للنصف األيمن إلى سيطرة هـذا         . والقدرة الحسابية 
صف للوظيفة الحركية أيضاً، ومن ثم الميل الستخدام اليد اليسرى في           الن

 وتحاول النظرية أن تربط بين التناظر المخي وعالقته         . النشاط الحركي 
بالسلوك، وبين االضطرابات النمائية التي تحدث عند مسـتخدمي اليـد           

، Autismاليسرى، فهم أكثر عرضة للعديد مـن األمـراض كالذاتويـة          
 والتخلـف العقلـي    لقراءة، واللعثمة، واضطرابات المناعة،   وصعوبات ا 

(Geschwind & Galabadura, 1989; Bryden et al., 1994; Cornish, 
1996; Springer & Deutsch, 1999).( 

والخالصة التي يمكن أن نخرج بها من خالل عـرض النظريـات                
يمنى، بل إن هذه    السابقة أننا لم نعرف بعد أسباب أفضلية استخدام اليد ال         

النظريات لم تحل لنا اللغز، وإنما زادته تعقيـداً، فاألسـباب متنوعـة،             
والمسألة متعددة الجوانب، واألمر ال يمكن أن تحسمه نظرية واحدة من           

فاعتبار استخدام اليد اليمنى أمراً محدداً وراثياً يعد نوعاً         . هذه النظريات 
ليد اليمنى عـن الحركـة ألي       من التحيز، ألنه في حالة إصابة وتوقف ا       

 سبب من األسباب، يمكن لليد اليسرى القيام بكل المهارات التي كانـت           
 ويبقى أن نشير. تقوم بها اليد اليمنى، ومن ثم فهي تملك نفس المهارات

وفي المقابل  ). يستخدم اليد اليمنى   (Dextralماهر، ومنها تأتي كلمة أيمن       
كانـت  ) أي يستخدم اليد اليسـرى     (Sinister) أعسر أو أيسر  (فإن كلمة   

بمعنى شرير، وإن كـان أصـلها فـي         في اللغة اإلنجليزية    تستخدم عادة   
ولذلك فقد كان ينظـر مـن الناحيـة التاريخيـة           ). أعسر(الالتينية يعني   

كمـا كـان    . الستخدام اليد اليسرى على أنه شيء غريب أو غير عادي         
 ما كـان ينظـر إلـى        هناك تعصب ضد من يستخدم اليد اليسرى، فعادة       

 بل إن العديد من الثقافات القديمة       .هؤالء األفراد على أنهم في مرتبة أقل      
ويأتي  .والحديثة تنظر الستخدام اليد اليسرى على أنه إشارة إلى الشيطان         

 وضع خاتم الزواج في اليد اليسرى تعبيراً عن رغبة األزواج في إبعـاد            
 بعض  يرىوفي اليابان   . وجيةالذي يريد أن يهدم عش الز      روح الشيطان 

وفـي  . األزواج أن استخدام المرأة ليدها اليسرى يعد سبباً كافياً لطالقهـا          
بعض القبائل األفريقية يمنع الرجال المرأة من أن تعـد الطعـام بيـدها              

 ;Kolb & Whishaw, 1990) اليسرى ألن ذلك قد يسـبب لهـم التسـمم   
Springer & Deutsch, 1999) 

 اليدويـة  أو Hand Preferenceهـوم تفضـيل اليـد          ويرجـع مف 
Handedness إلى بول بروكا  P. Broca  الذي اعتبر أن استخدام اليـد 

وعالقتها بالالتناظر المخي يمكن أن يكون طريقة بسيطة وغيـر مكلفـة            
.  على وظائف اللغة   ي المخ نصفأي من   تساعد األطباء على تحديد سيطرة      
 ، وفـي    Handednessلمة استخدام اليد    وال يوجد تعريف علمي محدد لك     

اليد التي يستخدمها الفرد فـي الكتابـة، وفـي          المفهوم  عني  ياللغة العامة   
المجال العلمي يزداد األمر غموضاً، فالبعض يستخدمه لإلشارة إلى اليـد           
التي يستخدمها الفرد ويكون أداؤه بها سريعاً ودقيقاً علـى االختبـارات            

ستخدمه لإلشارة إلى اليد التـي يفضـل الفـرد           ي  اآلخر والبعض. اليدوية
، والبعض الثالث يعني به اليـد       استخدامها بغض النظر عن نوعية األداء     
 ومن ثـم    ،(Annett,1999,2000)التي تستخدم في معظم األنشطة اليومية       

 . راض المستخدم فيهاغاألتتحدد بتتعدد تعريفات المصطلح و
لعالقة بين أفضلية استخدام     أن فرضية ا   (Holder,1992)وترى هولدر   

اليد والتناظر المخي أو السيادة المخية مسألة تم تبسيطها على نحو مبـالغ   
فيه، ويبدو هذا واضحاً لدى بعض األفراد العسر الذين يستخدمون اليـد            

. اليمنى في العديد من األنشطة التي ال يقوم بها مستخدمو اليـد اليمنـى             
سية في هذا الخلط هو عدم وضـوح        وترى هولدر أن أحد األسباب الرئي     

التعريفات الخاصة بأفضلية استخدام اليد، وقصور تعريفها على أن اليـد           
المفضلة هي اليد التي يستخدمها الفرد في الكتابة، وهو أمر يضيق مـن             

إن تفسير العالقـة    . المفهوم، ومن ثم يزيد الغموض في فهم هذه العالقة        
ألحد نصفي المـخ عالقـة ال يسـهل     بين استخدام اليد والسيطرة المخية      

 Van)تفسيرها في كثير من األحيان ويصعب التعـرف علـى أسـبابها    
Strien & Bouma, 1996; Annett, 1999).   ومن ثم فإن االرتبـاط بـين 

أفضلية استخدام اليد وسيطرة نصف معين من المخ ليس مسـألة قاطعـة            
وضـح هـذا    ومن أهم األسـباب التـي ت      . كما يعتقد البعض ألول وهلة    
 من األفراد لديهم سيطرة للنصـف       %90-70الغموض أن حوالي ما بين      

األيسر، ومعظم هؤالء األفراد يستخدمون اليد اليمنى، ومع ذلـك توجـد            
وفي ضوء ذلـك    . بينهم نسبة تستخدم اليد اليسرى في العديد من األنشطة        

ا أن  فإن مسألة السيطرة المخية ال تسير وفق قانون الكل أو الالشيء، كم           
 بــنفس الكفــاءة Ambidextrousبعــض األفــراد يســتخدمون اليــدين 

(Jonathan, 1998)،  فهل يعني هذا أنه ال توجد لديهم سيطرة ألي مـن 
 .نصفي المخ إذا ما اتبعنا نظرية أفضلية استخدام اليد؟

 
 النظريــات المفسـرة ألفضليـة استخـدام اليـد

 أن تفسر تفضيل األفـراد      هناك مجموعة من النظريات التي تحاول         
 ، النظريـات  الوراثيـة     منهـا الستخدام يد دون األخرى فـي الكتابـة،         

 .النظريات الهرمونية النمائيةو ، النظريات التشريحية،النظريات البيئية
 Dominant Geneإلى وجود جين سائد الوراثية تشير النظريات     و
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 والناحية الثانيـة  . المناهج بما يسمح بتنمية مهارات كل من نصفي المخ        
على حد علم   –الدراسة العربية األولى    لدراسة يمكن أن نعتبرها     أن هذه ا  
 التي تتناول موضوع أفضلية استخدام اليد وعالقته بالوظائف         -الباحث

ليس من منطلق ثنائية أيمن وأيسر، وإنما من اعتبار استخدام          المعرفية،  
اليد يمثل متصالً لألفضلية يقع على طرفيه أيمن وأيسر، وبينهما طيـف            

كما أن معظم الدراسـات العربيـة تناولـت    . تعددية في االستخدام من ال 
 ولم تهتم بدراسـة     -وليس أفضلية استخدام اليد   -أنماط السيطرة المخية    

 واألخير الذي تستمد الدراسـة      والبعد الثالث . الوظائف المعرفية النوعية  
الحالية أهميتها منه هو إعداد أداة عربية لقياس تفضيل اسـتخدام اليـد             

 .اوز األداة الوحيدة الموجودة بالفعل على المستوى العربيتتج
 

 :    الدراســات السابقــة
    في عرضنا للدراسات السابقة سنعرض لـبعض الدراسـات التـي           

والتي  (Styles of learning and thinkingتناولت أنماط التعلم والتفكير 
 أو كـال    يقصد بها استخدام الفرد للنصف المخـي األيمـن أو األيسـر           

لدى طلبة الجامعة، على الـرغم      ) النصفين في العمليات العقلية المعرفية    
من أنها قد ال تمت بشكل مباشر للدراسة الحالية ولكنها تلقـي الضـوء              
على طبيعة الدراسات التي تناولت هذا المفهوم الذي يقتـرب بنـا مـن              

احـث  كما لـم يسـتطع الب     . مفهوم السيطرة المخية من الناحية الوظيفية     
الحصول على أي دراسة عربية في مجال عالقة أفضلية اليد بالوظائف           

ومن الدراسات العربية التي حاولت التعرف على أنماط التعلم         . المعرفية
والتفكير لدى طالب وطالبات الجامعة في الكليات المختلفـة، والفـروق      

 (Soliman,1989)بين التخصصات العلمية في هذه األنماط قدم سليمان         
)  طالبـة  200طالبـاً،    200( من طلبة جامعة الكويـت       400دراسة على 

بهدف معرفة الفروق بين الجنسين في أنماط التعلم والتفكيـر، وضـمت    
 مقيـاس تـورانس     وتم تطبيـق  . العينة طلبة من كليات علمية ونظرية     

، وأشارت النتائج إلى سيطرة النمط األيسر والنمط        ألنماط التعلم والتفكير  
دى كل من الطالب والطالبات، ووجـود فـروق دالـة بـين        المتكامل ل 

الجنسين على النمطين األيمن واأليسر في اتجاه الذكور، وعلى الـنمط           
ولنفس الغرض تقريبا وباستخدام نفـس األداة       . المتكامل في اتجاه اإلناث   

 مـن طلبـة جامعـة    190 دراسة علـى  (Al-Biali, 1993) قدم  البيلي
بين النصف المستخدم في التفكير والتعلم وبـين        اإلمارات لبحث العالقة    

 104 طالبـاً،    86وضمت العينة   . كل من الجنس والتخصص األكاديمي    
 21.4 عاماً، بمتوسط عمر قدره      24-19طالبة ممن تتراوح أعمارهم بين      

وتوزعت العينة على كلية العلوم بأقسـام البيولـوجي والفيزيـاء           . سنة
وعلى كلية العلوم اإلنسانية بأقسام التاريخ      ،  )طالباً وطالبة  88(والكيمياء  

واستخدم الباحث مقياس تورانس ألنماط     ). طالباً وطالبة  102(واالجتماع  
وأشارت النتائج إلى حصول كل من الـذكور واإلنـاث          . التعلم والتفكير 

على درجات مرتفعة على النمط المتكامل، ودرجات أقل علـى الـنمط            
ى درجات أعلى في الـنمط المتكامـل        األيمن، بينما حصلت اإلناث عل    

. مقارنة بالذكور الذين حصلوا على درجات مرتفعة على النمط األيسـر          
كذلك حصل طلبة الكليات العملية والنظرية على درجات مرتفعة علـى           

كما حصل طلبة الكليات النظريـة      . النمط المتكامل مقارنة بالنمط األيمن    
النمط األيسر مقارنة بطلبـة     على درجات مرتفعة على النمط المتكامل و      

ولم توجد أي فروق دالة بين الجنسـين علـى الـنمط            . الكليات العملية 
األيسر، بينما كانت هناك فروق دالة بين الجنسين في النمطين المتكامل           
واأليمن في اتجاه الذكور للنمط األيمن، وفي اتجاه اإلناث علـى الـنمط       

 .المتكامل
دف وبنفس األداة أيضاً ولكن على بيئـة            وفي نفس السياق ولنفس اله    

 دراسة على طلبـة كليـة       )1999(مختلفة قدم علي مهدي وعامر حسن       
 طالباً وطالبـة    75وقد تكونت عينة الدراسة     . سالتربية بجامعة قار يون   

 وقد استخدمت .  طالباً وطالبة تخصص علمي56تخصص أدبي، و

قدمت لنا تفسيرات أقـرب     ن النظرية التشريحية والهرمونية      م كالًإلى أن    
للصواب، وأكثر ارتباطاً بالنتائج التي نتوصل إليها من خـالل دراسـة            

 األمـر   يرى الباحث أن  و.  في عالقته بالوظائف المعرفية    الجهاز العصبي 
يحتاج إلى مزيد من المعرفة واكتشاف العالقات المنظمة للمخ البشـري           

ات األساسية لعلم الـنفس     المعقد، وكل هذه األمور تمثل واحداً من التحدي       
 .العصبي

 
 :    مشكلــة البحــث وأهميتهــا

في ضوء الخالصة السابقة يرى الباحث أن موضوع أفضلية اسـتخدام           
اليد في الكتابة فقط مسألة ال يمكن االعتماد عليها فـي تحديـد السـيادة               

ويحتاج األمر بالتالي إلى مزيد مـن       . المخية، ومن ثم السيطرة الوظيفية    
بحث خاصة وأن معظم الدراسات التي أجريت حول العالقة بين اليدوية           ال

والوظائف المعرفية أوضحت نتائج متناقضة، فقد أشار بعضـها إلـى أن    
 إذا ما قارناهم بمن يستخدمون اليد اليمنى فيما يتعلق          ناألعسرين مظلومو 

بالوظائف أو القدرات غير اللفظية، بينما أشارت دراسات أخـرى إلـى            
وقد يرجع هذا األمر إلى عدم االنتباه الكافي وعدم الدقة فـي            . ذلكعكس  

تحديد وتصنيف أفضلية اليد، واستخدام محكات تختلف من دراسـة إلـى            
أخرى، كما أن هناك عوامل لم توضع في االعتبار كالجنس ووجـود أو             

 غياب تاريخ أسري خاص باستخدام اليد اليسرى، ومسـتوى التفكيـر   
(Annett, 1992). 

وتحاول الدراسة الحالية أن تتناول مفهوم تفضيل استخدام اليد بشـيء           
من التفصيل، ألن أفضلية استخدام اليد ليست مطلقة بمعنى أن يكون الفرد            
أيمن أو أعسر فقط، بل يمكن اعتبارها متصال، خاصـة وأن توصـيف             

 في معظم الدراسات يتم على أنها متغير منفصـل          Handednessاليدوية  
Discrete variable     لليمين واليسار، على الـرغم مـن أن العديـد مـن 

الباحثين اتفقوا على أنها متغير متصل اعتماداً على استبيان آنيـت الـذي    
 .(Annett,2001)يقول بأن هناك درجات لألفضلية 

كما أن معظم الدراسات التي تناولت موضوع اليدوية وعالقته بالوظائف          
 يضاف ،(John & Martin, 1997)راءة المعرفية اقتصر على صعوبات الق

السـيادة   استخدام اليد ال يعد مرادفـاً لمفهـوم    إلى ذلك أن مفهوم أفضلية      
اليوميـة،   المخية، إذ يشير األول إلى اليد األكثر استخداماً  في األنشـطة           

بينما يشير الثاني إلى مدى تخصص أي من نصفي المخ فـي السـيطرة              
دام اليد ليس بالضرورة يعكـس هـذا        على وظائف بعينها، كما أن استخ     

كما تحاول الدراسة الحالية التعرف على مدى تأثير تفضـيل          . التخصص
 . استخدام اليد على الوظائف المعرفية لدى طلبة الجامعة
 : ويمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤالت التالية

هل توجد فروق جوهرية بين الذكور واإلناث من طلبة الجامعة           -1
 .ف المعرفية؟في الوظائ

هل تختلف الوظائف المعرفية باختالف التخصصات العلمية لدى         -2
 .طلبة الجامعة؟

هل تختلف الوظائف المعرفية باختالف أنماط أفضلية اسـتخدام          -3
 .اليد لدى طلبة الجامعة؟

هل يوجد تفاعل دال بين الجنس والتخصص الدراسي وأفضلية          -4
 .استخدام اليد على الوظائف المعرفية؟

د تفاعل دال بين الجنس والتاريخ األسري الستخدام اليد         هل يوج  -5
 .اليسرى على الوظائف المعرفية؟

 

 أن الـنظم  األولـى :  الحالية من ثالث نـواح  أهمية الدراسـة      وتأتي  
التعليمية المستخدمة لدينا عادة ما تهتم بوظائف النصـف األيسـر علـى        

ئف والمهـارات   حساب وظائف النصف األيمن، إذ أنها تهمل عادة الوظا        
التي يقوم بها هذا النصف، وكأن هناك نوعاً من التحيز اإلنساني للنصف            
األيسر واستخدام اليد اليمنى، األمر الذي يلقي بظالله علـى مـا تقدمـه              

 جامعاتنا من مناهج دراسية، وما يتطلبه ذلك من تغيير في طبيعة هذا
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األولى تمثل طلبة مهارات النصف     :     وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين    
كليـة  (، والقـدرات المكانيـة     )من كليـة العلـوم    (اضيات  األيمن كالري 

، بينما تمثل المجموعة الثانية طلبة مهارات النصـف األيسـر           )الهندسة
). طالب أقسام علم النفس واالجتماع والقـانون      (وهي الوظائف اللغوية    
 Annett Hand مقيـاس آنيـت ألفضـلية اليـد    واستخدمت الدراسـة  

Preference Questionnaireم تقسيم األفراد من حيث أفضـليتهم   ، وت
 وأيسر نقـي  ،Pure Rightأيمن نقي :  مجموعات4الستخدام اليدين إلى 

Pure left وأيمن مختلط ،Mixed right وأيسر مختلط ،Mixed left. وتم 
) هل عانيت من اللعثمة مـن قبـل؟       (توجيه سؤال واحد لكل الطلبة هو       

ئج إلى عدم وجود تفـاعالت      وأشارت النتا . إشارة إلى صعوبات القراءة   
، بينمـا كـان     أفضلية استخدام اليد والجنس واضطراب اللغة     دالة بين   

هناك تفاعل دال بين اليدوية واضطراب اللغة وخاصـة لـدى العسـر             
النقيين، حيث أشار معظم هؤالء األفراد إلى وجود صـعوبات قـراءة            

مـن  أي(لديهم بنسبة بلغت أربعة أضعاف ما أقرته كل مـن مجموعـة             
ولم توجد أي عالقة دالة بين الجنس واليدوية        ). أيسر مختلط (و  ) مختلط

وهي نتيجة تأتي عكس ما أظهرته الدراسات األخرى من وجود ارتباط           
بين جنس الذكور واستخدام اليد اليسرى، وقد أرجعت الدراسة ذلك إلى           
أن عينة الدراسة تمثل عينة طالب الجامعة وال يمكن التعميم منها علـى     

 .مجموع السكان
 دراسـة بهـدف   (Jones & Martin, 1997)    وقدم جـونز ومـارتن   

 Everyday تأثير اليدوية على وظيفة الذاكرة اليوميةالتعرف على مدى 
memory       فرداً، مقسمة إلى مجموعتين     160 وذلك على عينة مكونة من 
ة ممن  األولى من األفراد الذين يستخدمون اليد اليمنى والثاني       : متساويتين

وقد اعتمد الباحثان في تحديد استخدام اليد على        . يستخدمون اليد اليسرى  
وتم قياس  ). بأي يد تفضل الرسم؟   (توجيه السؤال التالي إلى المفحوصين      

الذاكرة اليومية عن طريق طلب تم توجيهه إلى كل مفحوص بأن يتذكر            
جههـا علـى    االتجاه الذي تنظر إليه الملكة اليزابيث الثانية والمرسوم و        

، وعلـى طوابـع     )والذي تنظر فيه إلى الجهة اليمنى     (العملة اإلنجليزية   
وأشارت النتـائج إلـى أن      ). والذي تنظر فيه إلى الجهة اليسرى     (البريد  

ممن يستخدمون اليد اليمنى أجابوا إجابة صحيحة فـي مقابـل           % 26.3
ـ          46.3% اب  ممن يستخدمون اليد اليسرى وذلك بالنسبة للعملة، بينما أج
 %65ممن يستخدمون اليد اليمنى إجابة صحيحة مقارنة بنسـبة          % 73.8

وكانـت  . ممن يستخدمون اليد اليسرى وذلك بالنسـبة لطوابـع البريـد    
الفروق دالة بين المجموعتين مما يشير إلى تأثير أفضلية استخدام اليـد            

على الذاكرة اليومية، وأن من وظـائف النصـف         ) سيطرة نصف المخ  (
 ).صورة الملكة(ن الذاكرة غير اللفظية المخي األيم

 والتـي بحثـت فيهـا    (Annett, 1992)    وأخيراً تأتي دراسة آنيت 
، من خالل دراسـتين     أفضلية استخدام اليد والقدرة المكانية    العالقة بين   

طفالً من تالميذ الصـف الرابـع        459األولى على عينة من     : فرعيتين  
 مجموعـات فرعيـة وفقـاً       7إلى  تم تقسيمهم   )  أنثى 231 ذكراً،   228(

لمقياسها ألفضلية اليد، واستخدمت مجموعة من المهارات المكانية مثـل          
، واختبار القدرة المكانية لعمـل  Hole punching taskمهمة ثقب الورق 

وأشارت نتائج الدراسة إلـى عـدم       . مطويات من الورق بأشكال معينة    
د اليسرى فـي القـدرة      وجود فروق دالة بين مستخدمي اليد اليمنى والي       

المكانية، ولكن تبين وجود فروق دالة في هذه القدرة عند إجراء تحليـل             
تباين لمجموعات الدراسة السبع، وتُعزى هذه الفـروق إلـى أفضـلية            

 .استخدام اليد، ولم يوجد أي أثر لتفاعل دال بين استخدام اليد والجنس
 96(ة الجامعة    من طلب  428أما الدراسة الفرعية األخرى فكانت على       

 سـنة، مـن تخصصـات       20.6بمتوسط عمر بلـغ     )  طالبة 322طالباً،  
واستخدمت الدراسة نفس المقياس التي أعدته آنيت ألفضلية اليد         . مختلفة

لتقسيم العينة الكلية إلى سبع مجموعات فرعية وفقـاً لهـذه األفضـلية،             
 .Rey Complex Figure Test واختبار ري الستدعاء األشكال المعقدة

، وأظهرت النتائج سيطرة    مقياس تورانس ألنماط التعلم والتفكير    الدراسة   
دالة للنمط األيسر على كل من النمطين األيمن والمتكامل، ولم توجـد أي             

 .فروق دالة حسب متغيرات الجنس والتخصص والسنة الدراسية
 ,Al-Biali)    وعن العالقة بين نصفي المخ وحل المشكالت قدم البيلـي  

 32(فرداً   78 دراسة على طلبة جامعة اإلمارات  بلغ قوام عينتها           (1996
 عاماً، بمتوسط عمر    29-18ممن تراوحت أعمارهم بين     )  طالبة 46طالباً،  

وطبق الباحث اختبار تـورانس ألنمـاط الـتعلم والتفكيـر،           .  سنة 22.6
 Tower of Hanoi Task والنسخة الكمبيوترية من اختبار برج هـانوي 

، وقسم الباحث عينة الدراسة إلى ثالث مجموعات حسـب          شكالتلحل الم 
نمط أيمن، نمـط أيسـر، نمـط        (النمط المخي السائد في التفكير والتعلم       

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة بين مجموعـات          ). متكامل
الدراسة في حل المشكالت في اتجاه أصحاب النمط األيسر عند مقارنتهم           

خريين، وفي اتجاه أصحاب النمط المتكامل عند مقارنتهم        بالمجموعتين األ 
 .بأصحاب النمط األيمن

    وعن طبيعة تفضيل استخدام نصفي المخ في سن ما قبل المراهقـة،            
ونوعية العالقة بين هذا التفضيل والتآزر البصـري الحركـي الفـردي            

 دراسة على تالميذ الصـف السـادس        )1999(والثنائي، قدم محمد الشيخ     
 تلميذة من   103 تلميذاً، و  102بتدائي بدولة اإلمارات ضمت في عينتها       اال

الصف السادس االبتدائي ممن يستخدمون اليد اليمنى في الكتابـة، وتـم            
نمـط  (تقسيم هذه العينة إلى ثالث مجموعات وفقاً لنمط التعلم والتفكيـر            

اختبار التآزر الحركـي    وطبق عليهم   )  ونمط متكامل  - ونمط أيسر  -أيمن
 وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة بـين اسـتخدام      .البصـري 

النصف األيسر أو النصف األيمن أو النصفين معاً وذلك لصالح استخدام           
كما تبين وجود عالقة ارتباطية دالة وسالبة وضعيفة بـين          . النصفين معاً 

ولـم توجـد فـروق بـين        . النصف األيمن والتآزر البصري المنفـرد     
. لثالث في كل من التآزر البصري الحركي المنفرد والثنائي        المجموعات ا 

أما من حيث متغير الجنس فقد أوضحت النتائج فروقاً دالة بين الـذكور             
واإلناث في السيطرة المخية في استخدام النصف األيمـن فقـط لصـالح             
الذكور، وفروقاً دالة بينهما في التآزر البصري الحركي بنوعيه الفـردي           

وإذا كانت الدراسات السابق ذكرها لم تتعـرض        . لح اإلناث والثنائي لصا 
 باعتبارهـا   )1994(لمفهوم أفضلية استخدام اليد تأتي دراسة علي الديب         

أقرب الدراسات لهذا المفهـوم، إذ أنهـا تناولـت أداء األفـراد الـذين               
يستخدمون اليد اليسرى ومدى اختالفهم عن الذين يستخدمون اليد اليمنـى     

 طالبـاً ممـن     33وتكونت عينة الدراسة مـن      . علم والتفكير في أنماط الت  
طالباً ممن يكتبون باليد اليمنى من طالب كلية         52يكتبون باليد اليسرى، و   

واستخدمت الدراسة  . عاماً 22-19المعلمين بعمان تراوحت أعمارهم بين      
وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود     .مقياس تورانس ألنماط التعلم والتفكير    

 دال وموجب بين النمط األيسر وكل من النمط األيمـن، والـنمط             ارتباط
المتكامل، وكذلك بين النمط األيمن والنمط المتكامل وذلك لدى كـل مـن        

. الطالب الذين يكتبون باليد اليمنى، والطالب الذين يكتبون باليد اليسـرى      
كما تبين وجود فروق دالة بين المجموعتين فـي نمـط الـتعلم األيسـر               

من يستخدمون اليد اليمنى، ولم توجد أي فروق بين المجموعتين          ولصالح  
وبالنسـبة لمجموعـة الـذين      . في كل من النمط األيمن والنمط المتكامل      

يكتبون باليد اليسرى فقد تبين وجود فروق دالة فيما بينهم علـى الـنمط              
 والنمط األيمن لصالح النمط األيسر،وهي نتيجة غيـر متوقعـة،        -األيسر

أمـا  .  وجود نفس الفروق بالنسبة للذين يكتبون باليـد اليمنـى         كما تبين   
الدراسات التي تناولت أفضلية استخدام اليد بشكل واضح فكانت دراسات          

وفي محاولة لفهم العالقة بين استخدام اليد وصـعوبات القـراءة،            . أجنبية
 711 دراسة علـى عينـة بلـغ قوامهـا     (Cornish, 1996)قدم كورنيش 
سنة،  21.17بمتوسط عمر   ) أنثى 318 ذكراً،   393( الجامعة   فرداًمن طلبة 

ونظرية  وتوزعت العينة على كليات عملية       4.68وانحراف معياري قدره    
  .مختلفة تعتمد الدراسة في كل منها على وظائف نصف معين من المخ
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 :       مفاهيــم الدراســة
مفهوم يشير إلى مدى تفضـيل الفـرد        : أفضلية استخدام اليد   .1

في األنشطة اليومية المعتادة وليسـت      الستخدام أي اليدين أو كالهما      
الكتابة فقط، وتتضمن هذه األنشطة الكتابة، والرسم، وقذف أو رمي          
األشياء، استخدام المقص، استخدام فرشاة األسنان، استخدام السكين،        

. الـخ ... استخدام الملعقة، إشعال عود ثقاب، فتح غطاء إناء مغلق        
استخدام اليد مـن إعـداد      وهي األنشطة التي يقيسها اختبار أفضلية       

 .الباحث
هي بعض الوظائف المعرفية التي يختص      : الوظائف المعرفية  .2

بها كل نصف من نصفي المخ، ونقصد بها الذاكرة اللفظية والقـدرة            
اختبـارا إعـادة    على التخطيط وحل المشكالت، وهي ما يقيسـها         

وكـذلك وظـائف الـذاكرة البصـرية،        . ، وترتيب الصور  األرقام
اختبـارا بنتـون    على المهارات الحركية كمـا يقيسـها        والسيطرة  

  .وتوصيل الحلقات
 

 :إجــراءات الدراســة
 :العينة .1

، على  2002 إلى يناير    2000    أجريت الدراسة في الفترة من أكتوبر       
 100(من طلبـة الجامعـة       200طلبة جامعة اإلمارات، وضمت العينة      

) لـم الـنفس واالجتمـاع     أقسام ع (من كليات نظرية    )  طالبة 100طالباً،  
ممن يستخدمون اليد اليمنى واليسرى،     ) الهندسة والعلوم (وكليات عملية   

 20.43 عاماً، بمتوسط عمر قـدره    25-18والذين تراوحت أعمارهم بين     
لداللة الفروق بين عمر    ) ت( وبلغت قيمة    .1.58سنة، وانحراف معياري    

 إلـى تماثـل     ، وهي قيمة غير دالة ممـا يشـير        1.12الذكور واإلناث   
وقد تم اختيار أفراد العينـة علـى        . مجموعتي الدراسة في متغير السن    

ويشـير  . أساس تقرير الفرد عن استخدامه ألي من اليدين في الكتابـة          
 . إلى خصائص عينة الدراسة)1(جدول 

 

 خصائص عينة الدراسة) 1(جدول 
 

 طالب 
 100 =ن

 طالبات
 المجموع 100= ن 

 % ك % ك % ك 
 72 144 69 69 75 75منىاليد الي

 28 56 31 31 25 25اليد اليسرى
 100 200 100 100 100 100المجموع

 40 80 34 34 46 46آليات عملية
 60 120 66 66 54 54آليات نظرية
 100 200 100 100 100 100المجموع
 30 60 39 39 21 21موجب. تاريخ أ
 70 140 61 61 79 79سالب. تاريخ أ
 100 200 100 100 100 100وعالمجم

    ويالحظ من هذا الجدول أن نسبة الطالبات الالئي يسـتخدمن اليـد            
 وهي نسبة تخالف نسبة     ،%)25(  أعلى من نسبة الذكور       %)31(اليسرى  

انتشار استخدام اليد اليسرى في المجتمع، وال يجد الباحث تفسيراً لهـذه            
أن العينة من طلبة الجامعـة      النسبة، وإن كان من المرجح أن تعود إلى         

 .وال يمكن التعميم منها على مجموع السكان العام
 

 :أدوات الدراسة .2
    استخدم الباحث مجموعة من األدوات التي تتفق وأهداف وفـروض          
الدراسة، وضمت هذه األدوات استمارة لجمع البيانات األساسية لمبحوثي         

اسي، واستخدام اليد،   الدراسة مثل الجنس والسن والكلية والتخصص الدر      
 والتاريخ األسري الستخدام اليد اليسرى، باإلضافة إلى أدوات الدراسة 

 وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة بين مسـتخدمي اليـد             
اليمنى واليسرى في الذاكرة البصرية المكانية، بينما ظهرت الفروق الدالة          

والجنس في اتجاه الذكور، مع     بين المجموعات الفرعية بسبب أفضلية اليد       
 .وجود تفاعل دال بين هذين المتغيرين

  
 :تعليـق علـى الدراسـات السابقـة

    من خالل عرضنا للدراسات السابقة يمكننا أن نصل إلى مجموعة من           
 :االستخالصات نوجزها فيما يلي

إن معظم الدراسات العربية أجريت بهدف التعرف على أنمـاط           .1
 والفروق بين الجنسين  في هذا المجال، مع الوضع في           التعلم والتفكير 

 على المهدي وعـامر حسـن،     (االعتبار طبيعة التخصص األكاديمي     
1999 ،(Al-(Biali, 1993; Soliman, 1989).  وعلى الرغم مـن أن 

أنماط التعلم قد تعكس طبيعة النصف المسيطر في المخ، إال أنهـا ال             
ما أن الباحثين لم يضعوا فـي       تعني بالضرورة وجود هذه العالقة، ك     

 .اعتبارهم متغير أفضلية اليد
استخدمت معظم الدراسات السابق ذكرها أداة واحدة تمثلت فـي           .2

اختبار تورانس ألنماط التعلم، وهي أداة تتفق وطبيعة فروض هـذه           
 .الدراسات

تشابهت الدراسات العربية في أهدافها وفروضها، وكانت إلـى          .3
البعض، ولم توجد دراسة عربيـة واحـدة        حد كبير تكراراً لبعضها     

وعلـى  . تناولت العالقة بين أفضلية استخدام اليد والوظائف المعرفية       
 من هذا المفهوم إال أنها      )1994(الرغم من اقتراب دراسة علي الديب       

ظلت وثيقة الصلة بأنماط التعلم ولم تتعرض للوظائف المعرفية بشكل          
كمـا أن دراسـة     . شكل خاص عام وال ألفضلية اليد كمفهوم متصل ب      

 ربطت بين أنماط التعلم وحـل المشـكالت،   (Al-Biali, 1993)البيلي 
 توضيح العالقة بين تفضيل     )1999(بينما حاولت دراسة محمد الشيخ      

استخدام نصفي المخ  والتآزر البصري الحركي، وإن كانت ال تعني           
 .العالقة بين أفضلية استخدام اليد وهذه الوظيفة

 تناولـت  (Cornish, 1996) من أن دراسة كورنيش على الرغم .4
مفهوم أفضلية اليد كمفهوم متصل إال أنها بحثت عالقة هذا المفهـوم            
بصعوبات القراءة فقط، ومن خالل سؤال ليس من خـالل أداة، بمـا             
يعني أن نتائج الدراسة اعتمدت على ما أقره أفراد العينة من وجـود             

أمـا  . ك في مصداقية هذه النتائج   صعوبات قراءة بنعم أو ال، مما يشك      
فقد اكتفت بتحديد اليدوية بسـؤال   Jones & Martin, (1997))دراسة 
وقامت بدراسة تأثير هذه اليدوية على وظيفـة        ) بأي يد ترسم  (واحد  

 .معرفية واحدة هي الذاكرة البصرية اليومية
 لتكـون أقـرب الدراسـات    (Annett, 1992)تأتي دراستا آنيت  .5

سة الحالية، ولكنها اكتفت بدراسة القدرة المكانية فقط،        لموضوع الدرا 
 .وبأدوات مختلفة

 
 :فــروض الدراســة

توجد فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث من طلبة الجامعة           .1
 .في الوظائف المعرفية؟

توجد فروق دالة إحصائياً بين طلبة الجامعة ذوي التخصصـات           .2
  .ائف المعرفيةالعملية والتخصصات النظرية في الوظ

توجد فروق دالة بين أصحاب أنماط استخدام اليد في الوظـائف            .3
 .المعرفية لدى طالب الجامعة؟

يوجد تفاعل دال بين الجنس والتخصص الدراسـي وأفضـلية           .4
 .استخدام اليد على الوظائف المعرفية؟

يوجد تفاعل دال بين الجنس والتاريخ األسري السـتخدام اليـد            .5
 . المعرفية؟اليسرى على الوظائف
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ين، ضبط ساعة المنبه، تجفيف الوجه بالمنشفة، التقاط        السالم على اآلخر  
سماعة التليفون، استخدام المشط في تصفيف الشعر، إمسـاك المفتـاح           

 نشاطاً من األنشطة    20وبهذا وصلت أنشطة االستبيان إلى      . وفتح الباب 
 بهذا الشكل يعطي    االستبيان  و  .اليومية التي نمارسها جميعاً ذكوراً وإناثاً     

، كما يعطـي    استخدام اليد أفضلية  طبيعة األنشطة التي تقيس     تنوعاً في   
 على  عدم اإلجابة بدالً من   الفرصة للمفحوص لإلجابة على األسئلة كلها،       

ينص استبيان أدنبره، أو أن يتخيل      األنشطة التي لم يمر بخبرة فيها كما        
كما ينص اختبار ووترلو، باإلضافة إلـى ميـزة         هذا النشاط   المفحوص  
مكانية تطبيق االستبيان على الجنسين، لتنوعه في األنشـطة         أخرى هي إ  

 .التي يستخدمها الذكور واإلناث على حد سواء
    واالستبيان في صورته النهائية يتكون من ست أعمدة يتضمن األول          
طبيعة النشاط المطلوب تحديد اليد المستخدمة فيه، أما األعمدة الخمـس           

دائماً اليد  : وهي من اليمين إلى اليسار    الباقية فتتضمن بدائل االختيارات     
اليمنى، عادة اليد اليمنى، اليدان معاً، عادة اليد اليسـرى، دائمـاً اليـد              

وتتم اإلجابة على االستبيان باختيار بديل مـن هـذه البـدائل            . اليسرى
، 3،  4،  5: ويعطى البديل الذي يتم اختياره درجة من خمس هي          . الخمسة

 100-20ك تتراوح الدرجة الكلية لالختبار بـين     وبذل.  على الترتيب  1،  2
 إلى استخدام مطلق ودائم لليـد اليسـرى،         )29-20(حيث تشير الدرجة    

 إلى  )69-50( إلى استخدام اليد اليسرى عادة، والدرجة        )49-30(والدرجة  
 إلى استخدام اليد اليمنى عـادة،       )89-70(استخدام اليدين معاً، والدرجة     

وتـنص  .  استخدام مطلق ودائـم لليـد اليمنـى         إلى )100-90(والدرجة  
 نشاطاً من األنشـطة التـي       20أمامك جدول به    : تعليمات االختبار على  

نمارسها جميعاً في حياتنا اليومية، وأمام كل نشاط اختيار مـن خمسـة             
 أمام كل نشاط في العمـود       )X(بدائل، والمطلوب منك أن تضع عالمة       

ديك في هذا النشـاط، فـإذا كنـت         الذي يناسب استخدام اليد المفضلة ل     
دائمـاً اليـد    ( ضع العالمة في العمـود األول        اليمنى دائماً تستخدم اليد   

 تستخدم اليد اليمنى ضع العالمة فـي العمـود          عادة، وإذا كنت    )اليمنى
 في النشاط المذكور ضع العالمـة       اليدين معاً الثاني، وإذا كنت تستخدم     

 ضع العالمة في    اليد اليسرى عادة  في العمود الثالث، وإذا كنت تستخدم       
 في هذا النشـاط     اليد اليسرى دائماً  العمود الرابع، أما إذا كنت تستخدم       

 .أجب على األسئلة كلها. فضع العالمة في العمود األخير
 

 :      ثبات وصدق األستبيان
 عن طريق إعادة التطبيق علـى       ثبات االستبيان     قام الباحث بحساب    

 طالباً وطالبة بعد مرور ثالثة أسابيع مـن التطبيـق          45عينة مكونة من    
وتم حساب معامل االرتباط بين درجات التطبيقين والـذي بلـغ           . األول
 فـتم   الصـدق أمـا   .  وهي نسبة تشير إلى الثبات العالي لالستبيان       0.88

حسابه عن طريق الصدق الظاهري أو التكويني باعتبـار أن األنشـطة            
 عن مجموعة من األنشـطة اليوميـة التـي          التي يقيسها االستبيان تعبر   

يمارسها الذكور واإلناث، كما أنها مستمدة من مجموعة من االستبيانات          
المعروفة في هذا المجال، وقد صيغت بلغة عربية فصحى ال تعتمد على            
أي لهجة محلية، باإلضافة إلى أنها لم تكتب في شكل عبارات أو أسئلة،             

 ).الخ...يبة، استخدام سماعة الهاتف حمل حق(وإنما مجرد ذكر النشاط 
 

 :اختبارات الوظائف المعرفية -2
وتتضمن اختبـارات تقـيس الـذاكرة       : أوالً اختبارات النصف األيمن   

 .البصرية، والسرعة الحركية والقدرة على التخطيط
 :اختبار  بنتون لالحتفاظ البصري -أ

 Benton Visual Retention Testيعتبر اختبار بنتون لالحتفاظ البصري 
، أحد االختبارات التي تقيس اإلدراك      1974الذي وضعه آرثر بنتون عام      

البصري، والذاكرة البصرية، والقدرة البصـرية التركيبيـة والعالقـات      
ويتكون  ).1989(وقد أعده للعربية طه أمير . المكانية، والسلوك الحركي

ـ     : األساسية والتي يمكن تقسيمها إلى      تخدام اليـد،   أداة لقياس أفضـلية اس
ومجموعة اختبارات تقيس بعض الوظائف المعرفية التي يقوم بهـا كـل            

 :وفيما يلي وصف هذه األدوات. نصف من نصفي المخ
 

 ):من وضع الباحث(  أفضلية اليداستبيان -1
    قام الباحث بإعداد أداة تقيس أفضلية استخدام اليد معتمداً في ذلك على            

 Edinburgh نبره السـتخدام اليـد  مقياس أد: ثالث أدوات معروفة هي
Handedness Inventory وضعه أولدفيلد  الذيOldfield   1971(عـام( 

تكون من عشر فقرات خاصة بالعديد من مجاالت استخدام اليـد،           الذي ي و
، واستخدام   األشياء الكتابة، والرسم، وقذف أو رمي    : وهذه المجاالت هي  

السكين، واستخدام الملعقة،   المقص، واستعمال فرشاة األسنان، واستخدام      
وفي الصـور  . المقشة، إشعال عود الثقاب، وفتح غطاء صندوق وإمساك
: عشرة السـابقة وهمـا    ال  لألبعاد  تم إضافة بعدين آخرين    للمقياسالمعدلة  
أمـا األداة الثانيـة فهـي       . وإدخال الخيط في اإلبرة   ) المنفضة(استخدام  

 Waterlow Handedness Questionnaire استبيان ووترلـو لليدويـة  
 - أدنبـره  كمقياس-يعتمد  و) ن.ت، ب .ب(والذي أعده للعربية طه أمير      

تحديد اليد المفضلة لدى الفرد في القيام بالعديد من األنشـطة، وإن            على  
طبيعة األنشطة التي   في  ، و ) عبارة 60(ه  عباراتكان يختلف عنه في عدد      

 Annett Hand ة اليـد استبيان آنيت ألفضـلي واألداة الثالثة هي  .يقيسها
Preference Questionnaire (Annett, 1985)   12 والذي يتكـون مـن 

من األنشطة األساسية كالكتابة والرمي وفرشاة األسـنان   6نشاطاً تتضمن  
 أنشطة غير أساسـية كاسـتخدام       6واستخدام المطرقة وإشعال الثقاب، و    

تتم اإلجابـة   المقص وإبرة الخياطة والجاروف ولعب الورق وفتح إناء، و        
 .(Annett, 2001)عليه بمتصل من سبع درجات 

    ويرجع عدم استخدام الباحث ألي من هـذه األدوات إلـى أن األداة             
األولى أداة غير مقننة من ناحية، ومختصرة للغاية مـن ناحيـة ثانيـة،              
وتهمل العديد من األنشطة اليومية المهمة كاسـتخدام التليفـون، وحمـل            

كذلك تتضـمن تعليماتهـا     . ك من أنشطة من ناحية ثالثة     الحقيبة، وغير ذل  
أما استبيان  .  عدم اإلجابة على العبارة التي تقيس نشاطاً ال يقوم الفرد به          

ووترلو فهو أداة طويلة نسبياً، وبها بعض العبارات المكررة، وتحتـوي           
عباراته على ألفاظ تحتاج إلى إعادة تقنين لطبيعة العينة التـي تدرسـها             

ة الحالية إذ أنه مقنن على عينة كويتية، كما أنه يتضـمن بعـض              الدراس
األنشطة النادرة في نشاط األفراد بصفة عامة، وطلبة الجامعـة بصـفة            
خاصة، من قبيل إمساك الفأس، ورمي الرمح، واستخدام أدوات النجارة،          

كما أنه يضم بعض األنشطة التي ال يصلح بعضها         . الخ....ولعب البولنج 
، أو للتطبيق علـى الـذكور       )مثل فك مسمار مثالً   (ى اإلناث   للتطبيق عل 

كما أن االستبيان يترك للمفحوص فرصة ليتخيل       ). استخدام الملقاط مثالً  (
وتـأتي  . نفسه وهو يقوم بأي نشاط إذا كان من غير المعتاد أن يقوم بـه             

األداة الثالثة وهي مكونة من أنشطة أساسية وأنشطة غير أساسـية، ممـا         
بعض هذه األنشطة قد ال يمارسه المفحوص، باإلضـافة إلـى           يعني أن   

ومـن  . مدرج القياس الذي يتكون من سبع نقاط توسع من مدى األفضلية          
ثم رأى الباحث أن يقوم بإعداد أداة تتضمن صورة وسـطية بـين هـذه               
األدوات، وتتضمن في نفس الوقت أكثر األنشطة التي يسـتخدمها الفـرد            

تطبيق علـى الجنسـين، وال تـدع فرصـة          بشكل شبه يومي، وتصلح لل    
وقد قام الباحث باختيـار     . للمفحوص بأن يترك نشاطاً دون اإلجابة عليه      

بعض األنشطة من كل اختبار،  اعتبرهـا األكثـر أهميـة واسـتخداماً              
حيث اختار من مقيـاس أدنبـره       . وصالحية لقياس أفضلية استخدام اليد    

سم، وقذف أو رمي األشـياء،      الكتابة، والر :  أنشطة هي  9واستبيان آنيت   
استخدام المقص، استخدام فرشاة األسنان، اسـتخدام السـكين، اسـتخدام           

 نشـاطاً   11كما اختار   . الملعقة، إشعال عود ثقاب، فتح غطاء إناء مغلق       
طلب رقم تليفون، حمل حقيبة، فـتح صـنبور         : من استبيان ووترلو هي   

 ، )األستيكة(لممحاة المياه، إمساك كوب للشرب والشرب منه، استخدام ا
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والدرجة علـى االختبـار     . )إعادة لألمام، وللخلف  ( بشقيه   االختبار
تساوي عدد األرقام التي استطاع المفحوص إعادتها بشكل صـحيح          
في أي من المحاولتين، ومن ثم تشير الدرجة المرتفعة على حسـن            

 ).Marnat, 2000, p.162، 1986لويس مليكه، (األداء 
البصـري مـن     ويقيس وظائف التنظيم     : اختبار ترتيب الصور   -د

حيث قدرة الفرد على فهم وتقدير الموقف الكلي وعلـى التخطـيط            
، وفهم المواقف غيـر     وتقدير العواقب، كما أنه يقيس الذاكرة البعيدة      

. اللفظية، وتقييم المهديات البصرية، وسرعة تشـغيل المعلومـات        
: 1986 ،لويس مليكـه ( وتشير الدرجة المرتفعة إلى حسن أداء الفرد     

107-113Marnat, 2000, p. 175,(. 
 

 :المعالجات اإلحصائية
 

 :تمت االستعانة بالمعامالت اإلحصائية التالية    
 

المتوســطات الحســابية، التكــرارات والنســب المئويــة، و .1
 .واالنحرافات المعيارية

 .لداللة الفروق بين المتوسطات) ت(اختبار  .2
لداللـة  ) ف(، وحسـاب قيمـة       األحادي اختبار تحليل التباين   .3

 .الدراسة وفقاً ألفضلية اليدلفروق بين مجموعات ا
 .، لمعرفة اتجاه الفروق بين المجموعاتتوكياختبار  .4
تحليل التباين ذي االتجاهين لمعرفة أثر تفاعل كل من الجنس           .5

 .والتاريخ األسري على الوظائف المعرفية
تحليل التباين ثالثي االتجاه لمعرفة أثر تفاعل كل من الجـنس     .6

 .راسي وأفضلية اليد على الوظائف المعرفيةوالتخصص الد

 :    نتائج الدراسة
 

 إلى نتائج هذا    )2(يشير جدول   : نتائج فرض الدراسة األول    -1
الفرض والخاص بالفروق بين الجنسين من طلبة الجامعة فـي          

 .الوظائف المعرفية
 

  الفروق بين الطالب والطالبات في الوظائف المعرفية)2(جدول 
 

 طالب 
100=ن   

= طالبات ن
100 

 الجنس 
           

 ع م ع م البعد

مستوى  
 الداللة

 0.001 4.18 1.31 5.95 1.262 6.68.بنتون 1
 0.001 3.44 0.98 5.76 1.08 6.26.إعادة األرقام لألمام 2
 0.05 2.43 0.82 4.99 0.88 5.28.إعادة األرقام للخلف 3
 0.001 3.24 1.63 10.76 1.72 11.54).ك.د(إعادة األرقام  4
 0.001 4.61 1.10 15.53 1.26 16.30.ترتيب الصور 5
د.غ 1.03 4.81 39.75 4.69 39.06)جزء أ(التعقب   6  
 0.001 4.13 6.34 62.10 7.04 58.19)جزء ب(التعقب  7
 

     ويتبين من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً بـين الطلبـة    
ف المعرفية ماعدا اختبار توصـيل الحلقـات        والطالبات في كل الوظائ   

إعادة ( باستثناء بعد واحد     0.001، وبلغ مستوى داللة الفروق      )الجزء أ (
وكانت الفروق كلها في اتجـاه      . 0.05كان عند مستوى    ) األرقام للخلف 

 .الطلبة، مما يشير إلى تفوق الذكور عن اإلناث في هذه الوظائف
 

 إلى نتـائج    )3( جدول   يشير: نتائج فرض الدراسة الثاني    -2
هذا الفرض والخاص بالفروق بـين طلبـة الكليـات النظريـة            

 .والعملية في الوظائف المعرفية

تتكون كل مجموعة مـن     ) أ، ب،ج (بديلة  من ثالث مجموعات    االختبار   
 من الحجم الكبير والثالث     2( أشكال   3 منها تتكون من     8عشرة بطاقات،   

 4( وهناك أكثر مـن طريقـة        .)صغير الحجم ويوجد في طرف البطاقة     
 في المرحلة    األشكال نسخلتطبيق االختبار سواء كان المطلوب هو       ) طرق

عادة و .، أو استدعائها منذ البداية     في المرحلة الثانية    ثم استدعائها  األولى،
وقد استخدم الباحـث    .  دقائق 10ما يستغرق تطبيق كل مجموعة حوالي       

في التطبيق، والتي يتم فيهـا      ) د (من البطاقات، والطريقة  ) أ(المجموعة  
عرض كل بطاقة على المفحوص لمدة عشر ثوان، بعـدها يـتم إبعـاد              
البطاقة عنه، ويقوم بإعادة نسخها من الذاكرة بعد مرور خمـس عشـرة             
ثانية، وبذلك تصبح هذه الطريقة أقرب الطرق لقياس االحتفاظ البصـري           

ق األخرى يـتم فيهـا      والذاكرة البصرية قصيرة المدى، نظراً ألن الطر      
الطريقة اعتمد الباحث في تصحيح االختبار على        و . ثوان 5االستدعاء بعد   

يعطى كل رسم درجـة     (يتم حساب عدد األشكال الصحيحة      حيث   ،الكمية
، وبذلك تتراوح الدرجة على المجموعة      )يعطى صفراً  (أو الخاطئة ) واحدة
 ).7-3 :4(). عشر درجات–صفر (بين 

 
 :(Trail Making Test)ب أو المالحقة اختبار التعق -ب
 السرعة العامـة  ويقيس(Rietan, 1955) وضعه رايتان وهو اختبار     

لالستجابة، أي سرعة عمليات المعالجة المركزية أكثر من كونه مقياسـاً           
 كمـا أنـه     ،)317: 1985مصري حنورة، (للسرعة الحركية في حد ذاتها      

: ويتكون االختبار من شـكلين    . ييقيس التتابع اإلدراكي والبصري الحرك    
، والجـزء   يوجد بداخل كل منها رقم    يتكون من مجموعة من الدوائر      ) أ(

توجد به مجموعة من األرقام، ومجموعة من الحروف كـل          ) ب(الثاني  
على المفحوص أن يقوم فـي تطبيـق الجـزء األول           منها داخل دائرة، و   

بالتوصيل بـين   لثاني  بالتوصيل المتسلسل بين األرقام، ويقوم في الجزء ا       
، ثـم    (A) بحـرف    )1(األرقام والحروف بنفس الترتيب، أي يصل رقـم         

حساب الدرجة علـى كـال      ويتم  .  وهكذا ،(B) ثم بحرف    )2(يصله برقم   
عبد الستار إبراهيم،   (بالثواني  من التوصيل   حساب زمن االنتهاء    الجزأين ب 

1988 :123.( 
 

م بعـض العمليـات المعرفيـة       ويستخدم االختبار بشكل عام في تقيي         
النوعية كالسرعة الحركية، والتعرف على األرقام، وتسلسلها، باإلضـافة         

فيصـلح  ) أ(أما جـزء  . Vigilanceإلى عمليات التنظيم المكاني، والتيقظ      
بعمليـات التفرقـة بـين    ) ب(بينما يرتبط الجـزء     لتقييم الذاكرة البعيدة،  

 مبادئلتين، والقدرة على تعلم     الحروف واألرقام، وتكامل سلسلتين منفص    
والعمليات العقليـة المعقـدة     التنظيم والتخطيط، وحل المشكالت اللفظية،      

 ويعد كذلك مؤشـراً جيـداً لقيـاس    Mental flexibilityوالمرونة العقلية 
 Visualمن االختبار تفحصاً بصـرياً  ) أ(ويتطلب جزء .  قصور االنتباه

scanning    أمـا  .  في األداء البصري الحركـي       وتسلسالً رقمياً، وسرعة
 القدرة البصرية   -)أ(باإلضافة إلى ما يتطلبه الجزء      - فيتطلب  ) ب(جزء  

ويشـير انخفـاض   . المكانية للقيام بعملية التوصيل بين األرقام والحروف  
إلى اضطراب القدرة على تنفيذ وتعـديل خطـط         على هذا الجزء    األداء  

لتي يشترك الفص الجبهـي فـي       العمل، وهي إحدى الوظائف التنفيذية ا     
وتشير الدرجة المرتفعة إلى األداء المنخفض، بينما تشير الدرجة         . تحقيقها

 .Alsworth, 2000, Marnate, 2000, p)المنخفضة إلى األداء األفضـل  
237) 

 
وتتضمن اختبارات تقـيس وظـائف      :     ثانياً اختبارات النصف األيسر   

 .التالذاكرة اللفظية، وتخطيط وحل المشك
  ويقيس كل من االنتباه، والسرعة العامـة  :اختبار إعادة األرقام  - أ

والتتـابع السـمعي،    لالستجابة، والذاكرة الفورية، والضبط العقلـي،       
  تم استخدام دوق. والتعامل النشط مع األرقام في الذاكرة العاملة
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بين مجموعات الدراسة الخمس على كل الوظائف المعرفيـة باسـتثناء           
ولمعرفـة  . )0.001(الفروق  اختبار ترتيب الصور، وبلغ مستوى داللة       

اتجاه الفروق بين هذه المجموعات استخدمت طريقة المقارنات البعديـة          
 : وتبين ما يليTukey عن طريق اختبار توكي (Post HOC)المتعددة 

 
وجود فروق دالة بين مجمـوعتي      تبين  الختبار بنتون   بالنسبة   .1
اليدان (ي  ، وكل من مجموعت   )اليد اليسرى دائماً، واليد اليسرى عادة     (

دائماً (ذلك في اتجاه مجموعة اليد اليسرى       )  معاً، واليد اليمنى عادة   
بينما توجد فروق دالة في اتجاه مجموعة اليد اليمنى دائمـاً            ).وعادة

 ).اليمنى عادة(عند مقارنتها بمجموعة 
فقد اتضح أن التباين يرجع إلـى       بإعادة األرقام   أما فيما يتعلق     .2

عنـد  ) اليمنى دائماً واليمنى عـادة    (موعتي  في اتجاه مج  فروق دالة   
، )اليسرى دائماً واليسرى عادة، واليدان معاًً     (ات  مجموعمقارنتهما ب 

 .وذلك على كل من إعادة األرقام لألمام، وللخلف والدرجة الكلية
 .ال توجد فروق دالة بين المجموعات في ترتيب الصور .3
في اتجـاه   توصيل الحلقات وجود فروق دالة      يرجع التباين في     .4

عند مقارنتهما بالمجموعات   ) اليمنى دائماً، واليمنى عادة   (مجموعتي  
، وذلـك فـي     )اليسرى دائماً، واليسرى عادة، واليدان معاً     (األخرى  

 ).أ، ب(االختبار بجزأيه 
اليسـرى  (مجمـوعتي   كانت الفروق بشكل عام دالة في اتجاه         .5

لبصرية، بينما  على وظيفة واحدة هي الذاكرة ا     ) دائماً واليسرى عادة  
في ) اليمنى دائماً، واليمنى عادة   (كانت الفروق في اتجاه مجموعتي      

 ).لغوية لفظية، وسرعة حركية، وسيطرة حركية(باقي الوظائف 
 

 للتأكد من صدق فـرض الدراسـة        :نتائج الفرض الرابع   -4
الرابع المتعلق بمدى تأثر الوظائف المعرفية بالتفاعل بين الجنس         

خصص الدراسي، أجرى الباحث تحليل التباين      وأفضلية اليد والت  
 لدرجات أفراد العينة على أدوات Three way ANOVAالثالثي 

الدراسة المختلفة، باعتبار أن الجـنس والتخصـص الدراسـي          
وأفضلية استخدام اليد تمثل المتغيرات المسـتقلة، بينمـا تمثـل           

  إلـى  )5(ويشير جـدول    . الوظائف المعرفية المتغيرات التابعة     
 .نتائج هذا التحليل

 
نتائج تحليل التباين الثالثي ألثر الجنس والتخصص الدراسي ) 5(جدول 

 وأفضلية استخدام اليد
 

مجموع  مصدر التباين المتغيرات
المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

قيمة 
)ف(  الداللة 

 0.001 11.19 12.87 1 12.87 )أ(الجنس  اختبار بنتون
التخصص  
د.غ 2.61 3.00 1 3.00 )ب(لدراسي ا  

 0.001 19.53 22.47 4 89.93)ج(استخدام اليد  
د.غ 0.28 0.33 1 0.33  بxأ    
د.غ 1.43 1.65 4 6.59  جxأ    
د.غ 1.07 1.23 4 4.92  جxب    
د.غ 1.30 1.43 3 4.28  جx ب xأ    
   1.151 181 208.24 الخطأ 
د.غ 3.30 2.55 1 2.55 )أ(الجنس إعادة األرقام لألمام  
التخصص  

 0.001 20.52 15.82 1 15.82 )ب(الدراسي 

 0.001 11.85 9.14 4 36.56)ج(استخدام اليد  
د.غ 1.75 1.35 1 1.35  بxأ    
د.غ 1.140 0.88 4 3.51  جxأ    
 0.05 2.98 2.30 4 9.20  جxب  
د.غ 0.299 0.231 3 1.69  جx ب xأ    
   0.771 181 139.57 الخطأ 
د.غ 1.89 1.123 1 1.123 )أ(الجنس إعادة األرقام للخلف  
التخصص  

  0.001 10.33 6.07 1 6.07 )ب(الدراسي 

  الفروق بين  الكليات النظرية والعملية على أدوات الدراسة)3(جدول  
 

 طالب 
100=ن   

= طالبات ن
100 

 التخصص 
       

 ع م ع م البعد

مستوى  
 الداللة

 6.551.332.180.05 1.32 6.13. بار بنتـوناخت 1
 6.360.913.990.001 1.09 5.78.إعادة األرقام لألمام 2
 5.400.723.690.001 0.89 4.96.إعادة األرقام للخلف 3
إعادة األرقام  4

).آلية.د(
10.74 1.78 11.761.504.230.001 

د.غ16.111.251.85 1.22 15.78.ترتيب الصور 5  
 38.334.332.660.01 4.90 40.13)جزء أ(التعقب   6
 58.486.182.820.01 7.25 61.26)جزء ب(التعقب  7

 
    ويتبين من هذا الجدول وجود فروق دالة إحصائياً بين طلبة الكليـات            
النظرية والعملية في كل الوظائف المعرفية ماعدا اختبار ترتيب الصور،          

 الختبـار   )0.01( للذاكرة البصـرية، و    )0.05( الفروق   وبلغ مستوى داللة  
 إلعادة األرقـام سـواء لألمـام أو         )0.001(توصيل الحلقات بجزأيه، و     

وكانت الفروق كلها في اتجاه طلبـة الكليـات         . للخلف، أو الدرجة الكلية   
 .العملية، مما يشير إلى تفوقهم عن طلبة الكليات النظرية

 
 للتحقق من صـحة فـرض        :نتائج فرض الدراسة الثالث    -5

الدراسة الثالث والمتعلق بالفروق بين أنماط استخدام اليـد فـي           
الوظائف المعرفية، قام الباحث بتقسيم العينة الكلية إلـى خمـس           

اليمنـى دائمـاً،    (مجموعات فرعية وفقاً ألفضلية استخدام اليـد        
وذلك من  ) اليمنى عادة، اليدان معاً، اليسرى عادة، اليسرى دائماً       

وقد بلغ عدد   . ل درجاتهم على االستبيان الخاص بهذا المتغير      خال
 فـرداً علـى     15،  28 ،16 ،101،  40أفراد كل مجموعة فرعية     

واستخدم لدراسة الفروق بين هذه المجموعـات تحليـل         . التوالي
 إلى نتائج )4(، ويشير جدول ANOVA One wayالتباين األحادي 

 .هذا التحليل
 

الخمس وفقاً ألفضلية مجموعات الباين بين  تحليل الت)4(جدول رقم 
 على الوظائف المعرفية استخدام اليد

 

2 3 1 2 2 1 1 
ح.دمصدر التباين األدوات مجموع  

 المربعات
متوسط 
 المربعات

)ف(قيمة   الداللة 

 0.001 16.93 22.24 91.77 4بين المجموعات
   1.36 264.23 195داخل المجموعات

اختبار 
 بنتون

    356.00 199موع الكليالمج
 0.001 11.22 10.38 41.53 4بين المجموعات
   0.92 180.45 195داخل المجموعات

إعادة 
األرقام 
    221.98 199المجموع الكلي لألمام

 0.001 8.62 5.46 21.83 4بين المجموعات
   0.63 123.53 195داخل المجموعات

إعادة 
األرقام 
    145.36 199لكليالمجموع ا للخلف

 0.001 12.58 30.95 123.80 4بين المجموعات
   2.46 479.70 195داخل المجموعات

إعادة 
األرقام 
الدرجة 
    603.50 199المجموع الكلي الكلية

د.غ 1.74 2.63 10.51 4بين المجموعات  
   1.51 295.05 195داخل المجموعات

ترتيب 
 الصور

    305.56 199المجموع الكلي
 0.001 35.73 475.22 1900.86 4بين المجموعات
   13.30 2593.33 195داخل المجموعات

 التعقب
    4494.19 199المجموع الكلي )جزء أ(

 0.001 28.90 892.07 3568.29 4بين المجموعات
   31.20 6084.51 195داخل المجموعات

 التعقب
    9652.80 199المجموع الكلي)جزء ب(

 

المحسوبة بتحليل التباين وجود فروق دالة ) ف(    ويتبين من خالل قيمة 
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في البيانات األساسية،   ) يد يمنى أو يسرى فقط    (كما أقر أفراد العينة     
وقد أجـرى الباحـث     . و وجود تاريخ أسري الستخدام اليد اليسرى      

 Two way ANOVAتحليل التبـاين المـزدوج أو ذي االتجـاهين    
لدراسـة المختلفـة، باعتبـار أن       لدرجات أفراد العينة على أدوات ا     

استخدام اليد والتاريخ األسري تمثل المتغيرات المستقلة، بينما تمثل         
 .الوظائف المعرفية المتغيرات التابعة

 
 إلى مجموعة من المالحظـات      )6(وتشير النتائج الواردة في جدول      

 :نوردها فيما يلي
 

 )0.001( توجد فروق دالة عند مستوى       للذاكرة البصرية بالنسبة   .1
، بينما لم تظهر فـروق دالـة        )يمنى أو يسرى  (تعزي ألفضلية اليد    

يمكن عزوها للتاريخ األسري، كما تبين وجـود تفاعـل دال بـين             
 .)0.01(استخدام اليد والتاريخ األسري عند مستوى 

 والدرجة الكليـة، تبـين      إلعادة األرقام لألمام وللخلف   بالنسبة   .2
 تعزى إلى أفضلية اسـتخدام      )0.001(وجود فروق دالة عند مستوى      

. اليد، بينما لم توجد أي فروق دالة يمكن عزوها للتاريخ األسـري           
 .كما لم يظهر أي تفاعل دال بين المتغيرين المستقلين

 تبين وجود فروق دالـة تعـزى إلـى          لترتيب الصور بالنسبة   .3
، ولم يوجد أي تفاعـل دال  )0.05(التاريخ األسري فقط عند مستوى   

 .اليد والتاريخ األسريبين أفضلية 
 تبين وجود فروق دالة فـي جزأيـه         لتوصيل الحلقات بالنسبة   .4

تعزى الستخدام اليد فقط، ولم يوجد أي تفاعل بين اسـتخدام اليـد             
 .والتاريخ األسري

 
  نتائج تحليل التباين الثنائي ألثر استخدام اليد والتاريخ األسري)6(جدول 

 

مجموع مصدر التباين المتغيرات
بعاتالمر

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

قيمة 
الداللة )ف(

 0.001 47.17 68.642 1 68.642 )أ(استخدام اليد   الذاآرة البصرية
د.غ 1.278 1.859 1 1.859 )ب(التاريخ األسري    
 0.01 6.791 9.881 1 9.881  بxأ  
   1.455 196 285.20 الخطأ 

إعادة األرقام 
 لألمام

 0.001 25.70 25.178 1 25.178 )أ(يد استخدام ال

د.غ 0.381 0.373 1 0.373 )ب(التاريخ األسري    
د.غ 0.006 0.0001 1 0.0001  بxأ    
   0.979 196 191.97 الخطأ 

إعادة األرقام 
 للخلف

 0.001 23.44 15.417 1 15.417 )أ(استخدام اليد 

التاريخ األسري  
د.غ 0.011 0.00001 1 0.00001 )ب(  

د.غ 0.355 0.233 1 0.233  بxأ    
   0.658 196 128.91 الخطأ 

إعادة األرقام 
 الدرجة الكلية

 0.001 30.78 80.483 1 80.483 )أ(استخدام اليد 

د.غ 0.200 0.522 1 0.522 )ب(التاريخ األسري    
د.غ 0.110 0.287 1 0.287  بxأ    
   2.614 196 512.38 الخطأ 

د.غ 1.421 2.114 1 2.114 )أ(م اليد استخدا ترتيب الصور  
 0.05 6.427 9.653 1 9.653 )ب(التاريخ األسري  
د.غ 0.560 0.833 1 0.833  بxأ    
   1.488 196 291.64 الخطأ 

 0.001 121.2 1612.329 1 1612.3 )أ(استخدام اليد  )جزء أ(التعقب 
د.غ 0.273 3.629 1 3.629 )ب(التاريخ األسري    
د.غ 0.134 1.788 1 1.788  بxأ    
   13.299 196 2606.6 الخطأ 

 0.001 96.38 2997.357 1 2997.3 )أ(استخدام اليد )جزء ب(التعقب 
د.غ 1.029 32.015 1 32.015 )ب(التاريخ األسري    
د.غ 0.000 0.00001 1 0.00001  بxأ    
    6095.355 196 6095.3 الخطأ 

 )5(تابع جدول  

مجموع  مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

قيمة 
)ف( الداللة 

0.001 8.40 4.98 4 19.93)ج(استخدام اليد  
د.غ 0.39 0.23 1 0.23  بxأ    
د.غ 0.50 0.303 4 1.21  جxأ    
د.غ 0.17 0.40 4 1.59  جxب    
د.غ 0.301 0.179 3 0.538  جx ب xأ    
   0.593 181 107.36 الخطأ 
إعادة األرقام الدرجة 

 الكلية
د.غ 3.34 6.97 1 6.97 )أ(الجنس   

التخصص  
0.001 19.77 41.23 1 41.23 )ب(الدراسي 

0.001 13.29 27.71 4 110.85)ج(استخدام اليد  
د.غ 1.33 2.77 1 2.77  بxأ    
د.غ 0.891 1.85 4 7.41  جxأ    
د.غ 1.99 4.16 4 16.63  جxب    
د.غ 0.374 0.78 3 2.34  جx ب xأ    
   2.085 181 377.43 الخطأ 

0.001 19.01 24.63 1 24.63 )أ(الجنس  ترتيب الصور
التخصص  

د.غ 0.401 0.52 1 0.52 )ب(الدراسي   

 0.01 3.59 4.62 4 18.50)ج(استخدام اليد  
د.غ 0.81 1.04 1 1.04  بxأ    
 0.05 2.97 3.82 4 15.29  جxأ  
د.غ 2.38 3.06 4 12.25  جxب    
د.غ 0.355 0.458 3 1.373  جx ب xأ    
   1.289 181 233.31 الخطأ 

 التعقب
)جزء أ(  

د.غ 0.00 0.00001 1 0.00001 )أ(الجنس   

التخصص  
0.001 27.96 317.79 1 317.79 )ب(الدراسي 

0.001 35.69 405.60 4 1622.3)ج(استخدام اليد  
د.غ 0.122 1.27 1 1.27  بxأ    
د.غ 1.95 22.25 4 89.01  جxأ    
 0.01 3.24 36.87 4 147.49  جxب  
د.غ 0.808 9.186 3 27.557  جx ب xأ    
   11.36 181 2057.2 الخطأ 

)جزء ب(التعقب  0.001 10.49 269.17 1 269.17 )أ(الجنس  
التخصص  

0.001 13.99 359.01 1 359.01 )ب(الدراسي 

0.001 31.21 800.70 4 3202.7)ج(ام اليد استخد 
د.غ 0.71 18.26 1 18.26  بxأ    
د.غ 0.408 10.47 4 41.86  جxأ    
د.غ 2.11 54.158 4 216.63  جxب    
د.غ 1.307 26.611 3 79.831  جx ب xأ    
   25.658 181 4644.1 الخطأ 

 
المالحظـات   إلى مجموعة مـن  )5(    وتشير النتائج الواردة في جدول      

 :نوردها فيما يلي
 )0.001(بالنسبة للذاكرة البصرية توجد فروق دالة عند مستوى          .1

 .تعزي للجنس واستخدام اليد
بالنسبة إلعادة األرقام لألمام وللخلف والدرجة الكلية تبين وجود          .2

فروق دالة تعزى إلى التخصص الدراسي واستخدام اليـد، ويوجـد           
بالنسبة إلعادة لألمام فقط، بينما لـم       تفاعل دال بين هذين المتغيرين      

 . تظهر أي فروق دالة في التفاعالت األخرى
بالنسبة لترتيب الصور تبين وجود فروق دالة تعـزى للجـنس            .3

واستخدام اليد، وللتفاعل الدال بينهما، بينما لم تظهر فروق دالة فـي            
 .التفاعالت األخرى

) أ( جـزء    بالنسبة لتوصيل الحلقات تبين وجود فروق دالة فـي         .4
بينما توجد  . تعزى للتخصص الدراسي واستخدام اليد، وللتفاعل بينهما      

تعزى للمتغيرات الثالثة، وإن كان التفاعل      ) ب(فروق دالة في الجزء     
 .بينها غير دال

 
 إلى نتـائج    )6( يشير جدول    :نتائج فرض الدراسة الخامس    -5

  اليد هذا الفرض والمتعلق بمعرفة مدى تأثير التفاعل بين استخدام
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 ,Kimura) لتآزر البصـري الحركـي والرسـم    في مهارات ا-الحالية
1991;Hall & Kimura, 1995) 

    أما ما يتعلق بتفوق الذكور على اإلناث في وظائف النصف األيسـر            
فإن هذه النتيجة تأتي مناقضة لما هو معروف من ميل اإلناث لالعتمـاد             

 (Annett, 1985)على وظائف النصف األيسر، كمـا أشـارت آنيـت    
 فاإلناث يتفوقن في القدرة اللفظية عـن  (Coran, 1993)ودراسة كوران 

 . الذكور، وخاصة اللغة االستقبالية أو التعبيرية، وكذلك الطالقة اللفظية
ويبقى أن نشير في النهاية إلى أن هذا التباين الكبير في النتائج يجعلنا             
 ال ننظر إلى متغير الجنس باعتباره عامالً حاسماً في الفروق بين الذكور           

واإلناث في الوظائف المعرفية، وإنما نضع في اعتبارنا مجموعة أخرى          
من العوامل الثقافية والوراثية والتعليمية واألسرية يمكنها أن توضح لنـا       
طبيعة هذه الفروق، وهو ما سنحاول التوصل إليه عند مناقشـة نتـائج             

 .باقي فروض الدراسة
 

 :مناقشة نتائج الفرض الثاني -2
 هذا الفرض إلى تفوق طلبة الكليات العملية في معظـم               أشارت نتائج 

الوظائف المعرفية، كالذاكرة البصرية والتتابع السمعي، والضبط العقلي،        
ولم . والسرعة العامة لالستجابة، باإلضافة إلى التتابع البصري الحركي       

تظهر أي فروق دالة متعلقة بالتنظيم البصري وفهـم المواقـف غيـر             
المهديات البصرية وهي الوظائف التي يقيسـها اختبـار         اللفظية، وتقييم   
وتعني هذه الفروق تفوق طلبة الكليـات العمليـة فـي           . ترتيب الصور 

الذاكرة البصرية، والقدرة على التركيب     (مهارات كل من النصف األيمن      
، والنصف األيسر والتي تشـمل الوظـائف اللغويـة          )البصري المكاني 

لعاملة الرقمية، والقدرة على تحويل أنمـاط       والتتابع السمعي، والذاكرة ا   
 .Marnat, 2000,p) كما يسميها مارنيت Shift thought patternالتفكير 

 . والتي  يقيسها اختبار إعادة األرقام(162
    ويمكن تفسير هذه النتائج بشكل عام في ضوء طبيعة المواد الدراسية           

 التي تعتمد على القـدرات      التي يدرسها طلبة الكليات العملية، تلك المواد      
الرياضية والتجارب العملية والمهارات العلمية والتفكير المنطقي والقدرة        
على االستنتاج، وهي مهارات تتمركز في النصف األيسر، باإلضافة إلى          

ويعني ذلك أن هذه    . مهارات النصف األيمن كالقدرات البصرية المكانية     
الكليات العملية تنمي لديهم مهارات     المواد التي يقوم الطلبة بدراستها في       

 فـإن  ،(Knecht et al., 2000)وكما يقول كنيكت وزمالؤه . نصفي المخ
األفراد يستخدمون كالً من نصفي المخ بطريقة متكاملـة للتعامـل مـع             
أنواع مختلفة من المعلومات، ولكن معظم األفـراد يميلـون السـتخدام            

و بالنصفين، ولذلك بعضهم    استراتيجيات تعلم مرتبطة بنصف أو بآخر أ      
، أو أيمن السـيطرة،  Left brain dominantيكون أيسر السيطرة المخية 

ويبدو أن طلبة الكليـات  . Bilateral brain dominantأو ثنائي السيطرة 
العملية وما تمليه عليهم طبيعة المواد الدراسية يميلون الستخدام نصـفي           

فهم بحاجـة إلـى مهـام       . يةالمخ بصورة أكبر من طلبة الكليات النظر      
النصف األيسر الذي يعمل على تشغيل المعلومات اللفظية، ويتعامل مع          
الرموز بشكل جيد، ويقوم بعمليات التجريد، والتعرف علـى الفـروق،           

وهو النصف الذي يعمل بطريقة خطية تبـدأ مـن          . والقدرات المنطقية 
 الجزء وتربطـه بالكـل بطريقـة منطقيـة وصـوالً لالستخالصـات            

كما أنهم في حاجة أيضـاً إلـى مهـام          . واالستنتاجات وحل المشكالت  
النصف األيمن  الذي يقوم بتشغيل المعلومات غيـر اللفظيـة العيانيـة             
والمكانية، ويهتم بأوجه الشبه بـين األشـياء، ويعمـل بطريقـة كليـة              

ومن . جشطالتية، باإلضافة إلى القدرة على استرجاع المعلومات المكانية       
تفوق طلبة الكليات العملية على طلبة الكليـات النظريـة فـي            هنا جاء   

 .مهارات نصفي المخ وليس نصفاً واحداً كما كان يتوقع
    وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه الدراسات السـابقة           
 التي أشارت إلى تفوق طلبة الكليات العملية في مهارات نصفي المخ، أو

 :ـج    مناقشــة النتائـ 
 :مناقشة نتائج الفرض األول -1

    يشير مجمل نتائج هذا الفرض إلى تفوق الطالب عن الطالبات فـي            
اختبـار  (معظم الوظائف المعرفية كالذاكرة البصـرية قصـيرة المـدى           

، ووظـائف   )إعادة األرقـام  (، واالنتباه والذاكرة الرقمية الفورية      )بنتون
ير العواقب، وسرعة تشـغيل     التنظيم البصري والقدرة على التخطيط وتقد     

المعلومات، وفهم المواقف غير اللفظية، ومفهوم الوقت والتتابع الزمنـي          
الحركية، والتنظيم البصري   -، وسرعة الوظائف البصرية   )ترتيب الصور (

وبالنظر إلى طبيعة التنـاظر المخـي لهـذه         ). توصيل الحلقات (المكاني  
ل من اإلناث في اسـتخدام  الوظائف يتبين لنا أن الطالب كان أداؤهم أفض     

نصفي المخ إذ أن بعض هذه الوظائف يتمركـز فـي النصـف األيمـن              
، والبعض اآلخر يتمركـز     )التنظيم البصري الحركي، والذاكرة البصرية    (

الذاكرة اللفظية، والقدرة علـى التخطـيط وتقـدير         (في النصف األيسر    
 ). العواقب

 من خالل مـا هـو       والحقيقة أن بعض هذه الفروق جاء كما هو متوقع        
متاح في التراث العلمي، والبعض اآلخر جاء مختلفاً مع ما هو معـروف             

ويمكننا تفسير الفروق بين الجنسين في هذه الدراسة فـي  . في هذا المجال  
ضوء العوامل االجتماعية والثقافية للمجتمع العربي بشكل عام والمجتمع         

تماعية دوراً كبيراً في    اإلماراتي بشكل خاص، إذ تلعب عملية التنشئة االج       
وعلى سبيل المثال فإن ارتفاع     . تشكيل اهتمامات وأنشطة كل من الجنسين     

القدرة البصرية المكانية لدى الذكور يمكن أن نرجعه إلى الدور المتوقـع            
من الذكور في زيادة استقالليتهم التي تدفع بهم إلى القيـام بالعديـد مـن               

بيئة والتعامل معها مما يزيد مـن       األنشطة التي تساعدهم على اكتشاف ال     
القدرة المكانية لديهم، باإلضافة إلى زيادة قدرتهم علـى اتخـاذ القـرار             
وتحمل المسؤولية، مما يزيد من قدراتهم اللغوية أيضاً، ومن ثم جاء تفوق            

ويتفـق  ). المكانية واللغوية (الذكور عن اإلناث في مهارات نصفي المخ        
 من أن الطريقة التي (Kinsburne, 1982)ن هذا مع ما أشار إليه كينسبور

يتعلم بها الفرد ويتعود عليها في خبراته الحياتية التي مر بهـا وعاشـها              
على مدى سنوات يمكن أن تنمي مهارات نصف المخ المسؤول عن هذه            

والحقيقة أن المجتمع ينمي . (Kolb & Whishaw, 1990, p. 371)األساليب 
رية المكانية لدى الـذكور، بينمـا يركـز         عادة األنشطة الحركية والبص   

ويرى الباحـث أن    . المجتمع على دور المرأة في المجاالت غير العملية       
هذه النتيجة يمكن تفسيرها أيضاً بزيادة عدد الطالب في الكليات العمليـة            

 .التي تتطلب موادها القدرات الحسابية واالستدالل والتجريب
ي الوظائف اللغوية إلى مـا يـراه            وقد ترجع الفروق بين الجنسين ف     

 Less lateralizedالبعض من أن وظائف اللغة عند اإلناث أقل تنـاظراً  
عنها لدى الذكور، ومن ثم ال توجد في نصف بعينه، ومن هنـا جـاءت               

 Hough et al., 1994; Knecht et)الفروق بين الجنسين في وظائف اللغة 
al., 2000). 

الدراسات السابقة ومدى اتفاقها أو اختالفها مع         وإذا ما نظرنا إلى نتائج      
فبعض الدراسات  . نتائج الدراسة الحالية يمكنا أن نالحظ تبايناً كبيراً بينها        

أشار إلى وجود فروق بين الجنسين في الوظائف المعرفية بشـكل عـام             
(Bishop, 1990; Bouma, 1995)،  وبعضها أشار إلى تفوق الذكور عـن 

، 1982صالح مراد،   (لنصف األيمن والنصفين معاً     اإلناث في مهارات ا   
 وهو ما يتفق ،)Soliman, 1989 Al-Biali, 1993، 1993مصطفى كامل، 

أما من حيث طبيعة الوظائف المعرفية      . ونتائج الدراسة الحالية بشكل عام    
فإن تفوق الذكور في القدرة البصـرية المكانيـة واسـتدعاء األشـكال             

 & Kolb)بية يتفق مع ما توصلت إليه دراسات الهندسية، والقدرات الحسا
(Whishaw, 1990, p.391; Garcia, 1994; Van Garcia, 1994; Van 

Strien & Bouma, 1996) . ومع ذلك ال تتفق هذه النتيجة مع ما أشارت
وليس الـذكور كمـا جـاء فـي         –إليه دراسات أخرى من تفوق اإلناث       

 .الدراسة
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وتفـوق  هناك العديد من الدراسات لم يربط بين استخدام اليد اليسـرى            
ولـم تتوصـل    ،Cornish, 1996; Annett, (1992))المهارات المكانية 

نتائج دراسة آنيت إلى فروق دالة بين مستخدمي اليد اليمنى ومستخدمي           
اليد اليسرى في القدرة المكانية وهي نتيجة غريبة وغير متوقعة بالنسبة           

يت وقد فسرت آن  . لها، بينما ظهرت الفروق بين مجموعات أفضلية اليد       
ذلك باعتبار أن التخصص المخي للوظائف البصـرية المكانيـة معقـد            

فمـن   (Aaron, 1996)بدرجة أكبر مما هو معتقد، وكمـا يشـير آرون   
 Cognitive presentationsالمحتمل أن يكون هناك تمثـيالت معرفيـة   

وترى آنيت أن األمر ال يتعلق فقط باالستخدام األيمـن أو           . ثنائية للمكان 
إنما بدرجة االستخدام ودرجة األفضلية، كما أن القدرة المكانية         األيسر، و 

البصرية ال تختلف بسبب أفضلية اليد فحسب، وإنما بسـبب وجـود أو             
غياب جين يساعد النصف األيسر في التعامل مع اللغة، ويسبب تفـوق            

 كما أن مهارات .(Annett, 1992)النصف األيمن في المهارات المكانية
ة التي تسكن في النصف األيمن إنما هـي فـي الحقيقـة             القدرة المكاني 

مهارات يلعب نصفا المخ فيها دوراً، ومن ثم فهي تتطلب مساهمة دالـة             
 & Mehta & Newcomb, 1991; (McKlevie)مـن النصـف األيسـر    

Aikins, 1993; Richardson, 1993; Cornish, 1996). 
ة اللفظيـة الفوريـة       وإذا كان أداء مستخدمي اليد اليمنى على الـذاكر        

أفضل من أداء مستخدمي اليد اليسرى، مما يشير إلى أن النصف األيسر            
هو المسيطر على هذه الوظائف، فإن هذا ال يعني تعطل النصف األيمن            
في اللغة إذ أنها وظيفة تكاملية يشترك النصـفان فـي أدائهـا، ويظـل         

يما يتعلق  للنصف األيمن أثر كاف ومانع ومسيطر على النصف األيمن ف         
 .بهذه الوظائف، وهو ما يحتاج إلى مزيد من الدراسة

    وتأتي الفروق بين المجموعات في توصيل الحلقـات فـي صـالح            
مستخدمي اليد اليمنى مما يشير إلى سيطرة النصف األيسر بشكل عـام            

مـن  (Aaron, 1996) على الوظائف الحركية، وهو مـا يؤكـده آرون   
 .كثر باليد اليمنىارتباط المهارات الحركية أ

  ويأتي عدم وجود فروق في ترتيب الصور بين مستخدمي اليد اليمنـى       
واليد اليسرى متعارضاً مع مـا أشـارت إليـه نتـائج دراسـة ليفـي                

(Levy,1985)           من عدم وجود فروق دالة في االختبارات اللفظية، بينمـا 
ـ           ا لـم   كانت الفروق دالة في االختبارات العملية لمقياس وكسلر، وهو م

 . يتحقق في الدراسة الحالية
والخالصة فيما يتعلق بهذا الفرض أن النتائج مازالت متناقضة مع ما           
هو متوفر في التراث العلمي في هذا المجال، فبعضها يؤكد هذه الفروق            
والبعض اآلخر يعتبرها فروقاً ضئيلة، والبعض الثالث ينفـي وجودهـا           

 .أصالً
 

 :مناقشة نتائج الفرض الرابع -4
   إذا كانت الفروق التي أوضحتها نتائج فـروض الدراسـة الثالثـة             

السابقة لم تحل المشكلة فيما يتعلـق بمتغيـرات الجـنس والتخصـص             
الدراسي وأفضلية استخدام اليد من حيث اتساقها أو تناقضها مع ما هـو             
موجود في التراث، فقد جاءت نتائج فرض الدراسة الرابع لتشير إلـى             

 دال بين كل من التخصص الدراسي وأفضلية استخدام         وجود أثر لتفاعل  
اليد في وظائف السرعة العامة لالستجابة، والذاكرة الفوريـة والضـبط           
العقلي كما يقيسها اختبار إعادة األرقام، كما تبين وجود أثر لتفاعل دال            
بين الجنس وأفضلية استخدام اليد في وظائف التنظيم البصري الحركـي           

العواقب وتقييم المهديات البصرية كما يقيسها اختبـار        والتخطيط وتقدير   
 .ترتيب الصور

    وإذا نظرنا إلى الجزئية األولى من هذه النتيجة في ضـوء الفـروق             
بين  طلبة الكليات العملية والنظرية، وفي ضوء الفروق بين مسـتخدمي          

طبيعة التخصص الدراسي وما تنميـه      (اليد تبين لنا أن هذين المتغيرين       
 مهارات النصف األيسر، وأثر أفضلية استخدام اليد اليمنى في من 

 بينما تختلف مع ،)1993 ، على الديب، Al-Biali, 1993(النصف األيمن  
ما أشارت إليه بعض الدراسات من تفوق طلبة الشعب األدبية أو الكليات            

 ,Soliman)،  1982صالح مراد، (النظرية في مهارات النصف األيسر 
1989; Al-Biali, 1993   باعتبار أن الكليات النظرية تنمـي مسـاقاتها أو 

موادها التدريسية عمل النصف األيسر ألنها تعتمد على القدرات اللفظيـة           
والتذكر بينما تنمي مواد الكليات العملية عمل النصف األيمن ألنها تعتمد           
في طبيعتها على القدرات الرياضـية والمكانيـة والحركيـة والعمليـة            

 ).ريبالتج(
    وقد ترجع الفروق إلى أن نظم التعليم في مجتمعاتنا تعمل على تنمية            
التعلم اليدوي متمثالً في الموسيقى واألنشطة الرياضـية وأعمـال الفـك            
والتركيب وهي من وظائف النصف األيمن بينما تغفل بشـكل أو بـآخر             

 النتيجة  وتعني هذه . تنمية المهارات اللغوية التي يقوم بها النصف األيسر       
أن طلبة الكليات النظرية في الدراسة الحالية قد يفتقدون إلـى المهـارات       
التعليمية التي يفترض أنها تنمي وظائف النصف األيسر باعتباره النصف          

أو قـد تكـون األدوات      . اللغوي، وهو ما يعتمدون عليه فـي دراسـتهم        
اكتفـت  المستخدمة في الدراسة أغفلت قياس وظائف اللغة بشكل جيـد، و          

بدراسة الذاكرة الرقمية، ومن ثم ال يمكن التعميم من هذه النتائج خاصـة             
 .فيما يتعلق بالوظائف اللغوية

 
 :مناقشة نتائج الفرض الثالث -3

    أشارت نتائج هذا الفرض إلى جود فروق في الوظـائف المعرفيـة            
باختالف أفضلية استخدام اليد، وكانت الفروق في صالح مستخدمي اليـد           

في الذاكرة البصـرية    ) اليسرى دائماً واليسرى عادة   (رى بشكل عام    اليس
قصيرة المدى، والقدرة على التركيب البصري كما يقيسها اختبار بنتون،          

اليمنـى  (بينما كانت الفروق في صالح مستخدمي اليد اليمنى بشكل عـام          
ي في كل من الذاكرة اللفظية الفورية، والضبط العقل       ) دائماً، واليمنى عادة  

كما يقيسها اختبار إعادة األرقام، وحل المشكالت اللفظية، والقدرة علـى           
التخطيط والتنظيم، والسرعة والتتابع البصـري الحركـي، والسـيطرة          

وإذا نظرنـا إلـى     . الحركية، والتنظيم المكاني كما يقيسها اختبار التعقب      
طبيعة هذه الوظائف نجد بعضها يتعلق بوظائف النصف األيمـن، وهـي         

ك التي تفوق فيها مستخدمو اليد اليسـرى، والـبعض اآلخـر يتعلـق              تل
. بوظائف النصف األيسر، وهي تلك التي تفوق فيها مستخدمو اليد اليمنى          

وتأتي هذه النتيجة منطقية ومتسقة مع كل ما ذكـر فـي التـراث مـن                
تخصص نصفي المخ في وظائف بعينها، وما يرتبط به هذا التخصـص            

فالقدرات المكانية وتشغيل المعلومات والعالقات     . يدمع أفضلية استخدام ال   
 Reuter et)البصرية وخاصة التوجه المكاني تتمركز في النصف األيمن 

al., 1990; Bryden et al., 1994; Springer & Deutsch, (1999; 
Rotenberg & Weinberg, 1999; Marnat, 2000,p. 402; McManus, 

2002,p. 178). 
تيجة المتعلقة بالذاكرة اللفظية الفورية باإلضافة إلى الـذاكرة             وتأتي الن 

البصرية الفورية متسقة مع مهام الذاكرة العاملة التي تعمل علـى حفـظ             
واستخدام هذه  )  ثانية فأقل  30(المعلومات في المخ لفترات زمنية قصيرة       

وتشتمل هذه الذاكرة على آليـات      . المعلومات في التفكير وحل المشكالت    
زين تحافظ على محتواها في حالة نشطة، وهي تتكون مـن نظـامين             تخ

فرعيين أحدهما لفظي، واآلخر مكاني، ومن ثم فهي تتمركز في نصـفي            
وتؤكد هذه الحقيقة أن إصابات النصف األيمن عادة ما تؤدي إلـى            . المخ

اضطراب الذاكرة العاملة المكانية، بينما تؤدي إصابات النصف األيسـر          
 Jonides et al., 1993; Reuter et)لذاكرة العاملة اللفظية إلى اضطراب ا

al., (2000). 
    وعلى الرغم من أن التراث العلمي يشير إلى اختالف تناظر القـدرة            

 ;Annett, 1992; Jones & Martin, 1997)المكانية باختالف أفضلية اليد 
Sinclair, 2001) إال أن وهو ما أكدته أيضاً نتائج الدراسة الحالية 
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ر الوظيفي مفهوم غير كاف لتفسير االختالفـات        ويبدو أن مفهوم التناظ   
اإلدراكية والمعرفية والحركية، ومن ثم يمكن اعتبار العمليات الوظيفيـة       

فالدراسـات  . في أغلبها عمليات تكاملية تعتمـد علـى نصـفي المـخ           
النيوروسيكولوجية وتصوير المخ تشير إلى أن العمليات المعرفية الكلية         

 وهذه المكونات موزعة على نصفي المخ،       إنما تتكون من مكونات عدة،    
ولكنها تبدو موحدة ألن هناك تكامالً بين النصفين عن طريـق الجسـم             

فالنصـف األيمـن يمكنـه     (Kathleen & Eliassen, 1998)الجاسيء 
المشاركة في وظائف النصف األيسر وخاصة في مجال اللغة التي تعتبر           

ا أن مهارات القدرة    وظيفة حصرية للنصف األيسر كما هو معروف، كم       
المكانية التي يفترض أنها تسكن في النصف األيمن إنما هي في الحقيقة            
مهارات يلعب نصفا المخ فيها دوراً، ومن ثم فهي تتطلب مساهمة دالـة             

 & Mehta & Newcomb, 1991, (McKlevie)من النصـف األيسـر   
Aikins, 1993; Richardson, 1993; Cornish, 1996)ــا ــا بالن   فم

 ,McManus)ومن السهل كما يقـول ماكمنـاص   . بالوظائف األخرى؟
 أن نتحدث عن نصفي المخ باعتبارهما عضوين مختلفـين لكـل            (2002

منهما شخصيته المستقلة، ولكن الحال ليس كذلك، فكل منهما يعمل مـع            
 .)180 : 47(اآلخر ويتعاونان معاً لتكوين شخصية فريدة ومتميزة للفرد 

 علـى   – النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحاليـة             والخالصة أن 
أولها :  تعد نتائج مبدئية ال يمكن تعميمها لعدة أسباب        -الرغم من أهميتها  

أن الفئة التي تناولتها الدراسة تضم طلبة الجامعة، وهي فئـة ال يمكـن              
وثانيهـا أن عينـة الدراسـة       . التعميم منها على المجموع العام للسكان     

ن اإلناث ممن يستخدمن اليد اليسرى أكبـر مـن عـدد            ضمت عدداً م  
الذكور، وهي نسبة تأتي عكس ما هو معروف من نسبة انتشار السـمة             

وثالث األسباب أن عـدد األفـراد       ). الذكور أكثر (بين الذكور واإلناث    
مستخدمي اليد اليسرى بشكل عام كان عدداً قليالً، ومن ثم فـإن تـدرج              

 .د ال يكون ممثالً بشكل كافأفضلية اليد في هذه الفئة ق
 

وفي ضوء ما سبق يضع الباحث مجموعة مـن التوصـيات يمكـن             
 :إجمالها فيما يلي

إجراء المزيد من الدراسات باستخدام عينات أكبر لمزيد مـن           .1
تمثيل األفراد وخاصة مستخدمي اليد اليسرى، ولتجنـب انخفـاض          

يجـب أن   كما  . المجموعات الفرعية، كما حدث في الدراسة الحالية      
يكون أساس اختيار أفراد العينة مقياس أفضلية اليد ولـيس إقـرار            

 .المفحوص بأنه يفضل يد عن أخرى
إجراء بحوث تتضمن في أساسها باإلضافة إلى أفضـلية اليـد            .2

، وأفضـلية   Eyeness وأفضلية العـين     Footednessأفضلية القدم   
ر عـن   ، باعتبار أن هذه األفضليات تعبر بشكل أكب       Earnessاألذن  

السيادة المخية في وظائف الحركة والسمع واإلبصـار، ومـن ثـم            
دراسة المزيد من الوظائف المعرفية والحركية التي تعكس طبيعـة          

 .التناظر الوظيفي
إجراء مزيد من الدراسات على فئات عمرية مختلفة، وخاصة          .3

األطفال للتعرف على طبيعة أفضـلية اسـتخدام اليـد والوظـائف            
 .بكرالمعرفية بشكل م

إجراء دراسة على متصل أفضلية اليد لدى كل جـنس علـى             .4
حدة، بدالً من االكتفاء بعينات تضم الذكور واإلناث، من منطلق أن           
طبيعة انتشار استخدام اليد اليسرى أكثر لدى الذكور، وللتعرف على          
طبيعة الفروق في الوظائف المعرفية في عالقتها بأفضلية اسـتخدام          

 .اليد لدى كل نوع
راء دراسة حول تأثير أفضلية استخدام اليد لدى مسـتخدمي          إج .5

اليد اليمنى، ومستخدمي اليد اليسرى كل على حدة، للتعرف على أثر           
 .ذلك على الوظائف المعرفية

يـؤثران بشـكل    ) على هـذه الوظـائف    سيطرة وظائف النصف األيسر      
جوهري على وظائف النصف األيسر الخاصة بسرعة االستجابة والذاكرة         

ومن ثم فإن ما طرحناه فـي نهايـة مناقشـتنا لفـرض             . للفظية الفورية ا
الدراسة األول من أن متغير الجنس فقط ليس كافياً لتفسير الفروق بـين              
الذكور واإلناث، وأن هناك عوامل أخرى تزيد من أثر التفاعل في تحديد            

وتتضح الصورة أكثر إذا نظرنا     . التناظر المخي، قد تأكد في هذا الفرض      
لى النتائج الخاصة بترتيب الصور في هذا الفرض، فقد تبين لنا في نتائج             إ

الفروض السابقة عدم وجود فروق دالة في الوظائف التي يقيسـها هـذا             
االختبار يمكن عزوها إلى طبيعة أفضلية استخدام اليد، ولكن ظهر فـي            

ر نتائج هذا الفرض أن هناك تفاعالً داالً بين الجنس واليدوية، ممـا يشـي             
إلى أن متغيراً واحداً ال يكفي لتفسير ما نراه من فروق أو ما نـراه مـن               

 .تعارض في نتائج الدراسات
 

 :مناقشة نتائج الفرض الخامس -5
    أشارت نتائج فرض الدراسة الخامس إلى وجود فروق دالة في الـذاكرة            
البصرية المكانية فقط، يمكن عزوها إلى استخدام اليد، وهو مـا سـبق وأن              

رت إليه نتائج الفرض الثالث، بينما لم تكن هناك فروق دالة يمكن عزوها             أشا
ومع ذلك فقـد أظهـرت      . إلى متغير التاريخ األسري الستخدام اليد اليسرى      

). استخدام اليد والتاريخ األسـري    (النتائج وجود تفاعل بين هذين المتغيرين       
ف المكانية لديهم   وتعني هذه النتيجة أن مستخدمي اليد اليسرى تتمركز الوظائ        

في النصف األيمن وهو نفس النصف الذي تتمركز فيه نفس الوظائف لـدى             
مستخدمي اليد اليمنى، مما يشير إلى احتمالية وجود انقـالب فـي التنـاظر              

، وأن هذا االنقالب يرجع إلى عامـل وراثـي   Reversed lateralityالمخي 
 Familialيسـرى  ظهر نتيجة تفاعل التاريخ األسـري السـتخدام اليـد ال   

Sinistrality  .           وقد أشار البعض إلى أن مستخدمي اليد اليسرى يوجد لـديهم
تمثيل ثنائي للوظائف المعرفية في نصفي المخ  بصورة أكبـر مـن الـذين               
يستخدمون اليد اليمنى، والذي يرجع إلى حجم الجسم الجاسيء والـذي قـد             

 ;Witelson & Goldsmith,1991)يكون له دور أيضاً في انعكاس التنـاظر  
Cornish, 1996; Kathleen & (Eliassen,1998). 

 على دور التاريخ األسري الستخدام اليـد  (Annett, 1992) آنيتوتؤكد 
اليسرى مع درجات أفضلية اليد في الوظائف المكانية، وخاصة الـذاكرة           
البصرية المكانية، وهو ما تشير به إلى وجود جين يتسـبب فـي هـذه               

. Right shift theoryنظريتها المسماة بنظرية التحول األيمـن  اليدوية في 
 أن مسألة ارتباط اليدويـة بسـيادة   (McManus, 2002)ويرى ماكمناص 

اللغة والوظائف المعرفية األخرى مسألة مشكوك فيها إذ أن مراكز اللغة           
توجد في النصف األيسر لدى مستخدمي اليد اليمنى، بينما توجـد نفـس             

 30 من مستخدمي اليد اليسرى، وأن        %70فس النصف لدى    المراكز في ن  
وعلى ذلـك فـإن     .  فقط منهم توجد المراكز لديهم في النصف األيمن        %

معظم مستخدمي اليد اليسرى يتشابهون مع مستخدمي اليد اليمنـى فـي            
 .)197 :47(تناظر الوظائف المعرفية 

 

 :      الخالصة والتوصيات
لية لتتفق وتختلف مـع نتـائج العديـد مـن               تأتي نتائج الدراسة الحا   

الدراسات التي أجريت في مجال الوظائف المعرفية وعالقتها بكـل مـن            
سيطرة المخ أو أفضلية استخدام اليد، ومن ثم لم تحـل المعضـلة التـي               
يتبناها باحثو العلوم العصبية منذ فترة طويلة، والمتعلقـة بمـدى تـأثير             

 أفضلية استخدام اليد يبدو أنها تتـأثر        كما أن . اليدوية على هذه الوظائف   
بالعوامل األسرية والثقافية والتعليمية والبيئية والوراثية وإصابات المـخ         

 وأنه من الصعب أن نحدد أياً مـن  ،(Aaron, 1996)في الطفولة المبكرة 
على الـرغم مـن     -والوظائف المعرفية   . هذه العوامل هو العامل الحاسم    

 مازالت فـي    -ته العلوم العصبية في هذا المجال     التقدم العلمي الذي أحرز   
 .حاجة إلى المزيد من الدراسات لعدم اتساق النتائج وتباينها بشكل كبير
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