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امللخ�ص

هدفت الدرا�سة احلالية �إلى البحث يف م�ستوى احلاجة �إلى املعرفة ،وعالقته ب�أ�ساليب الهوية لدى عينة
تكونت من ( )257طالب ًا وطالب ًة من مدار�س الالجئني ال�سوريني يف حمافظة �إربد للعام الدرا�سي 2016م.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة جرى ا�ستخدام مقيا�س احلاجة �إلى املعرفة ،ومقيا�س �أ�ساليب الهوية� .أظهرت
النتائج وجود م�ستوى مرتفع من احلاجة �إلى املعرفة لدى الطلبة الالجئني ،وعدم وجود فروق يف م�ستوى
احلاجة �إلى املعرفة تعزى ملتغريي اجلن�س وال�صف ،بينما كانت هناك فروق تعزى للتفاعل بينهما ول�صالح
الذكور يف ال�صف العا�شر� .أما فيما يتعلق ب�أ�ساليب الهوية فقد �أظهرت النتائج ترتيب �أ�ساليب الهوية لدى
الطلبة الالجئني تنازلي ًا كما يلي :الأ�سلوب املعلوماتي ،ثم املعياري ،و�أخري ًا التجنبي .كما �أ�شارت النتائج �إلى
عدم وجود فروق يف �أ�ساليب الهوية تعزى للجن�س ،يف حني كانت هناك فروق يف �أ�سلوب الهوية (املعلوماتي)
تعزى لل�صف ول�صالح طلبة ال�صف العا�شر ،كما بينت النتائج وجود فروق يف �أ�ساليب الهوية (املعلوماتي
واملعياري) تعزى للتفاعل حيث كانت الفروق يف الأ�سلوب املعلوماتي ل�صالح ذكور ال�صف العا�شر ،ويف الأ�سلوب
(املعياري) ل�صالح �إناث ال�صف الثامن .و�أخري ًا� ،أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية ايجابية بني الدرجة
الكلية ملقيا�س احلاجة �إلى املعرفة و�أ�سلوب الهوية املعلوماتي ،يف حني مل تبني النتائج وجود عالقة ارتباطية
بني احلاجة �إلى املعرفة و�أ�ساليب الهوية (املعياري والتجنبي).الكلمات املفتاحية :احلاجة �إلى املعرفة،
�أ�ساليب الهوية ،الالجئون ال�سوريون ،املراهقة.

الكلمات املفتاحية:
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Level of the Need for Cognition as Related
to Prevailing Identity Styles Among Syrian
Refugees Students in Jordan
Hamzeh Abdulkarim Rababah
Yarmouk University
Jordan

Abstract
The current study aimed at investigating the level of need for cognition as related to
identity styles, among a sample of (257) male and female students from Syrian refugees›
schools in Irbid, for the academic year 2016. To achieve the aims of the study, need for
cognition and identity styles scales were used. Results showed high level of need for
cognition among subjects. However, no statistically significant differences were found
in need for cognition, due to student›s gender or grade level. There were statistically
significant differences due to the interaction between student›s gender and grade level
in the favor of males in 10th basic grade. As for identity styles, results showed that
students identity styles were ascendingly ordered as follows: the informational style,
the normative style and the diffuse-avoidant style. Furthermore, results showed no
statistically significant differences in identity styles due to students’ gender; whereas
such differences were found in informational identity style due to grade level in favor
of 10th basic grade, as well as in both informational and normative identity styles
due to variables interaction. The differences were in the informative style in favor of
males of 10th basic grade, and in the normative style in the favor of females of 8th
basic grade.
Finally, The results showed a positive relationship between the need for cognition
and informational identity style, while there were no relationship between need for
cognition total score and the normative and diffuse-avoidant style.

Keywords: Need for cognition, Identity styles, Syrian refugees, Adolescence.
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املقدمة
تزداد احلاجة �إلى املعرفة مع تعقد امل�شكالت
احلياتية وتقدم متطلبات النمو املعريف
واالجتماعي ،خا�صة �ضمن ال�سياقات التعليمية التي
تثري دوافع �أكرث لدى املتعلمني من �أجل احل�صول
على املعرفة؛ وذلك لتنظيم معرفتهم بطريقة
هادفة وذات معنى متكنهم من فهم العامل الذي
يعي�شون فيه والتفاعل مع عنا�صره ب�شكل �إيجابي،
وتعرب احلاجة �إلى املعرفة عن م�ستوى امل�شاركة
يف الأن�شطة املعرفية واالجتماعية ،كما حتدد
مدى اجلهد املبذول يف التفكري والقدرة على حل
امل�شكالت ،وجمع املعلومات وتنظيمها ،ومعاجلتها
(ِ.)Al-Awan, Ashraah & Al-Nabrawi, 2013
ويعد كا�سيوبو وبيتي (Cacioppo & Pette,
 )1982من �أوائل الباحثني يف مفهوم احلاجة �إلى
املعرفة ( )need to cognitiveحيث نظروا �إليها ب�أنها
مدى النزعة �إلى امل�شاركة يف الن�شاطات املعرفية
واالندماج فيها واال�ستمتاع بها .كما تت�ضمن
العديد من املتغريات النف�سية والرتبوية كم�ستوى
الدافعية ،وكفاءة املعاجلة املعرفية ،واجتاهات
الأفراد و�أ�سلوبهم املف�ضل يف احل�صول على املعرفة
و�أداء املهمات املعرفية املعقدة� ،إ�ضافة �إلى دورها
يف حتديد مدى الفروق الفردية يف املعرفة.
كما ي�شري مفهوم احلاجة �إلى املعرفة �إلى
http://journals.uob.edu.bh

ال�سمة العامة مليل الأفراد وتوجههم نحو احل�صول
على املعرفة يف خمتلف املجاالت احلياتية،
كالن�شاطات الريا�ضية �أو االقت�صادية �أو ال�سيا�سية
�أو االجتماعية� ،أي �أنها غري مرتبطة مبجال حمدد
كاجلانب الأكادميي مث ًال ،كما �أن مفهوم احلاجة
( )needال يدل على م�ستوى النق�ص الذي يحتاج �إلى
�إ�شباع ،بل ي�صف اجتاه �أو ميل �أو رغبة �إلى املعرفة
(.)Cacioppo, Petty, Feinstein & Jarvis, 1996
ويت�صف الأفراد الأكرث حاجة �إلى املعرفة
ب�أ�ساليب معاجلة معرفية �أكرث كفاءة يف عمل
الذاكرة ،وتوظيف مهارات التفكري الفعال� ،إ�ضافة
�إلى اهتمام �أكرث بالتفا�صيل املعرفية ،واملو�ضوعية
يف حماكمة الق�ضايا على �أ�سا�س معريف نوعي،
وقدرة �أكرث على الرتكيز ،ومقاومة م�شتتات االنتباه،
ودافعية ذاتية مرتفعة للتعلم .كما يتميزون بقدرات
خا�صة يف التعلم �ساعدتهم على ا�ستخدام �أ�ساليب
تع ّلم �أكرث عمق ًا (.)Coutinho, 2006
من هنا فقد افرت�ض بريزون�سكي (Berzonsky,
� )1992أن هناك تفاوت ًا بني الأفراد ،من حيث
حاجتهم �إلى املعرفة ،ومدى قدرتهم على ا�ستخدام
العلميات املعرفية االجتماعية الالزمة ملعاجلة
الق�ضايا واملو�ضوعات املرتبطة بت�شكيل هويتهم،
ويف جمال عملية ا�ستك�شاف ذواتهم وفهمها،
واتخاذ القرارات املنا�سبة حولها.
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ومتثل عملية بناء الهوية واحدة من �أبرز املهمات
النمائية يف حياة الأفراد التي عاد ًة ما تتزامن مع
دخول مرحلة املراهقة ،حيث ت�شكل مهمة نف�سية
ذات �أبعاد معرفية واجتماعية و�أخالقية ،تتطلب
القدرة على �إ�شباع احلاجات ،وتنظيم القيم،
وحتديد الأهداف (.)Seaton& Beaumont, 2014
وتظهر احلاجة �إلى بناء هوية م�ستقرة وذات
قيمة نف�سية واجتماعية من �أجل املحافظة على
مفهوم الذات وتقديرها ،و�ضمانها عرب الزمان
واملكان ،مبا يوفر �إطار ًا مرجعي ًا يزيد من قدرة
املراهق على اتخاذ القرار وحل م�شكالته� ،إ�ضافة
�إلى متكينه من تف�سري املواقف والق�ضايا ذات
العالقة بالهوية؛ مما ي�ساعد املراهق على التكيف
الذاتي واالجتماعي ،وزيادة الكفاءة يف التعامل مع
الق�ضايا احلياتية املختلفة والتعليمية حتديد ًا ،حيث
ت�ؤثر نوعية الهوية التي يطورها املتعلم على م�ستوى
الأداء الدرا�سي ،ون�شاطاته املدر�سية (Berzonsky,
.)Cieciuch, Duriez & Soenens, 2011
لذلك افرت�ض بريزون�سكي ()Berzonsky
�أن هناك عدة �أ�ساليب تو�ضح حاالت الهوية
لدى املراهقني وفق ًا لال�سرتاجتيات املعرفية
واالجتماعية التي يوظفها يف معاجلة املعلومات
والق�ضايا املتعلقة بالهوية خالل عملية ا�ستك�شافها،
متثلت فيما يلي (Soenens, Duriez & Goosseus,
:);2005 Berzonsky, 2010

:Informational

�أ�سلوب الهوية املعلوماتي
ويت�صف �أفراد هذا الأ�سلوب بالقدرة على الوعي
والإدراك ال�صحيح لهواياتهم؛ مما ي�ساعدهم يف
جمع املعلومات وتنظيمها ،واتخاذ القرار املنا�سب
حولها ،لذلك تظهر لديهم القدرة على مراجعة
هويتهم وتعديلها ،مع تطور عمليات الفهم والتنظيم
ملعرفتهم ،كما يت�صفون �أي�ض ًا بحاجة مرتفعة
للتعامل مع املعرفة اجلديدة ،وم�ستويات متقدمة
من الت�أمل الذاتي ،والقدرة على حل امل�شكالت.
�أ�سلوب الهوية املعياري Normative :مييل فيه
الأفراد �إلى اتباع منهج الهوية املعدة م�سبق ًا من
http://journals.uob.edu.bh
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قبل الرا�شدين والوالدين حتديد ًا؛ مما يجعلهم
يظهرون ب�شكل �سلبي يف معاجلة املعلومات حول
الق�ضايا املرتبطة بهويتهم� ،إ�ضافة �إلى م�ستويات
متدنية من الت�أمل الذاتي ،وتف�ضيل املهمات
امل�ألوفة ،وعدم القدرة على �أداء املهمات املعقدة.
�أ�سلوب الهوية التجنبيdiffuse-avoidant :
وي�سعى فيه الأفراد �إلى جتنب التعامل مع املعلومات
والق�ضايا املتعلقة بالهوية لذلك مييلون �إلى
الت�سويف وت�أجيل البحث بها؛ مما ي�ؤثر �سلب ًا على
قدرتهم على اتخاذ القرار ،كما يت�صفون بتدين
القدرة على ت�أمل الذات والوعي بها ،وتدين م�ستوى
الدافعية ،وعدم �إتقان العمل؛ مما يظهرهم
بحاالت من �سوء التكيف الذاتي والعام.
وميكن حتديد مدى التزام الفرد مبنظومة
القيم االجتماعية والدينية واملعتقدات واالجتاهات
املكونة للهوية ،من خالل طريقة معاجلة املعلومات،
ففي الأ�سلوب املعلوماتي ال يلتزم الفرد بالهوية �إال
بعد ت�أمل املعلومات ومعاجلتها مب�ستويات متقدمة،
يف حني يتم االلتزام بالأ�سلوب املعياري -وفق ًا ملا
هو معد م�سبق ًا من الرا�شدين -دون �أي معاجلة
�أو ت�أمل للمعلومات� ،أما ذوو الأ�سلوب التجنبي
ف�إنهم غري قادرين على االلتزام؛ لتف�ضيلهم
جتنب معاجلة ق�ضايا الهوية وامليل �إلى ت�أجيلها
(.)Berzonsky, 2007
لذلك حاولت عدة درا�سات البحث يف متغريات
احلاجة �إلى املعرفة و�أ�ساليب الهوية فقد بحث �إفانز
وكريبي وفابريجر (Evans, Kirby & Fabrigar,
 )2003يف العالقة بني احلاجة �إلى املعرفة و�أ�ساليب
التعلم (العميق ،وال�سطحي) وا�سرتاتيجيات �ضبط
التعلم (مرن ،غري مرن ،عدم الإ�صرار) لدى
عينة تكونت من ( )226طالب ًا يف كندا ،و�أظهرت
النتائج وجود عالقة ارتباطيه بني احلاجة �إلى
املعرفة وكل من �أ�ساليب التعلم (العميق) واملرونة
يف ا�سرتاتيجيات �ضبط التعلم.
كما هدفت درا�سة بريزون�سكي وكولك
(� )Berzonsky & Kulk, 2005إلى البحث يف العالقة
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بني �أ�ساليب الهوية والتوافق النف�سي والأداء
الأكادميي لدى عينة تكونت من ( )460طالب ًا
وطالب ًة� .أظهرت النتائج �أن �أكرث �أ�ساليب الهوية
ال�سائدة لدى الطلبة كانت الأ�سلوب املعلوماتي ثم
املعياري و�أخ ًريا التجنبي ،كما �أ�شارت النتائج �إلى
وجود عالقة ارتباطية بني �أ�سلوب الهوية املعلوماتي
وكل من التوافق النف�سي ،والأداء الأكادميي
املرتفع.
ويف درا�سة م�سحية قام بها ادمز ،ومرنو،
وبويفر و�إدواردز (Adams, Munro, Munro, Poiver
 )& Edwards, 2005هدفت �إلى البحث يف العالقة
بني �أ�ساليب الهوية وم�ستوى �سلوكيات اجلنوح لدى
عينة من الطلبة املراهقني تكونت من ()1450
طالب ًا وطالب ًة يف كندا� .أظهرت النتائج �أن تف�ضيل
�أ�ساليب الهوية جاء كالآتي( :املعلوماتي ،املعياري،
التجنبي) .كما �أ�شارت النتائج �إلى عدم وجود
فروق يف �أ�ساليب الهوية تعزى ملتغريات اجلن�س،
واملرحلة العمرية ،يف حني �أظهرت النتائج وجود
عالقة ارتباطيه بني �أ�سلوب الهوية التجنبي
و�سلوكيات اجلنوح باملقابل مل تظهر النتائج وجود
عالقة بني �أ�ساليب الهوية (املعلوماتي ،واملعياري)
و�سلوكيات اجلنوح لدى الطلبة املراهقني.
وحاول ديكهاو�سر ورينهارد (& Dickhauser
 )Reinhard, 2009الك�شف عن العالقة بني احلاجة
�إلى املعرفة والتح�صيل املدر�سي لدى عينة تكونت
من( )554طالب ًا يف �أمريكا� .أظهرت النتائج وجود
عالقة ارتباطيه �إيجابية بني م�ستوى احلاجة �إلى
املعرفة وم�ستوى التح�صيل املدر�سي ،بالإ�ضافة
�إلى وجود عالقة ارتباطية بني م�ستوى احلاجة �إلى
املعرفة والأداء على املهمات ال�صعبة.
وبحث جرادات والعلي ( )2010يف احلاجة
�إلى املعرفة وال�شعور بالذات لدى عينة تكونت
من ( )667طالب ًا وطالب ًة من جامعة الريموك
يف الأردن� .أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطيه
�إيجابية بني احلاجة �إلى املعرفة وال�شعور بالذات
مقابل وجود عالقة ارتباطيه �سالبة مع القلق
االجتماعي .كما بينت النتائج عدم وجود فروق يف
http://journals.uob.edu.bh

م�ستوى احلاجة �إلى املعرفة تعزى ملتغريات اجلن�س
والتخ�ص�ص.
كما هدفت درا�سة بريزون�سكي و�سي�سيوت�ش
ودوريز و�سونينز (Berzonsky, Cieciuch, Duriez
� )& Soenens, 2011إلى البحث يف العالقة بني
�أ�ساليب الهوية والتوجهات القيمية التي يتبناها
الأفراد لدى عينة تكونت من ( )1078طالب ًا
وطالب ًة يف هولندا� .أظهرت النتائج وجود عالقة
ارتباطيه �إيجابية بني الأ�سلوب املعلوماتي وقيم
(اال�ستقاللية ،واالنفتاح) مقابل وجود عالقة
�سالبة مع قيم (االنطواء ،واالنغالق والأنانية) ،يف
حني ارتبط الأ�سلوب املعياري بعالقة �إيجابية مع
قيم (الأمن ،والتقليد ،والتحفظ) ،و�سلب ًا مع قيمة
(االنفتاح) .كما �أ�شارت النتائج �إلى وجود عالقة
ارتباطيه �إيجابية بني الأ�سلوب التجنبي وقيم
(امل�صالح الذاتية ،كامليل �إلى ال�سلطة والإ�شباع).
كما ك�شفت النتائج عن عدم وجود فروق يف العالقة
بني �أ�ساليب الهوية والتوجهات القيمية تعزى
ملتغريات اجلن�س ،والعمر.
وقام احلموري و�أبو مخ ( )2011بدرا�سة
العالقة بني احلاجة �إلى املعرفة والتفكري ما وراء
املعريف لدى عينة تكونت من ( )701طالب ًا وطالب ًة
يف الأردن� .أظهرت النتائج وجود درجة متو�سطة
من احلاجة �إلى املعريف .كما �أ�شارت النتائج �إلى
وجود عالقة ارتباطيه طردية بني احلاجة �إلى
املعرفة والتفكري ما وراء املعريف ،يف حني �أظهرت
النتائج عدم وجود فروقفي العالقة بني احلاجة
�إلى املعرفة والتفكري ما وراء املعريف تعزى ملتغريات
اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،واملرحلة الدرا�سية.
وبحث العلوان وال�شرعة والنرباوي (Al-Alwan,
 )Ashraah & Al-Nabrawi, 2013يف العالقة ما
بني احلاجة �إلى املعرفة واالندماج املعريف لدى
عينة تكونت من ( )361طالب ًا يف الأردن� .أظهرت
النتائج وجود م�ستوى مرتفع من احلاجة �إلى
املعرفة واالندماج املعريف ،كما �أ�شارت النتائج �إلى
وجود عالقة ارتباطيه �إيجابية بني م�ستوى احلاجة
�إلى املعرفة وم�ستوى االندماج املعريف.
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يف حني هدفت درا�سة بقيعي (� )2013إلى
البحث يف العالقة بني املعتقدات املعرفية واحلاجة
�إلى املعرفة لدى عينة تكونت من ( )142طالب ًا
وطالب ًة جامعي ًا من كلية العلوم الرتبوية واالداب
(الأنوروا) يف الأردن� .أظهرت النتائج وجود م�ستوى
مرتفع من احلاجة �إلى املعرفة ،وم�ستوى متو�سط
من املعتقدات املعرفية ،كما �أ�شارت النتائج �إلى
وجود فروق يف م�ستوى احلاجة �إلى املعرفة تعزى
�إلى متغريات :اجلن�س ول�صالح الإناث ،وللمعدل
الرتاكمي ول�صالح ذوي املعدل الأعلى ،كما بينت
النتائج وجود عالقة ايجابية بني املعتقدات املعرفية
املعقدة واحلاجة �إلى املعرفة.
كما بحث البدارين وغيث ( )2013يف العالقة
بني �أ�ساليب الهوية و�أ�ساليب الرعاية الوالدية
والتكييف الأكادميي كمتنبئات بالكفاءة الذاتية
الأكادميية لدى عينة تكونت من ( )140طالب ًا
وطالب ًة يف الأردن� .أظهرت النتائج وجود م�ساهمة
ذات داللة �إح�صائية لأ�ساليب الهوية يف الكفاءة
الأكادميية ،كما �أ�شارت النتائج �إلى وجود قدرة
تنب�ؤية لأ�ساليب الهوية (املعلوماتي ،وااللتزام)
بالكفاءة الأكادميية.
كما حاول �ساين وراد ()Sani & Rad, 2015
الك�شف عن العالقة ال�سببية بني �أ�ساليب الهوية
و�أهداف الإجناز وامل�شاركة املعرفية لدى عينة تكونت
من ( )630طالب ًا وطالب ًة يف �إيران� ،أظهرت النتائج
وجود عالقة �سببية بني �أ�سلوب الهوية املعلوماتي
وامل�شاركة املعرفية مع اعتبار �أهداف الإتقان متغري ًا
و�سيط ًا للعالقة بينهما ،كما بينت النتائج وجود
ت�أثري �إيجابي مبا�شر وغري مبا�شر لأ�سلوب الهوية
املعلوماتي يف م�ستوى امل�شاركة املعرفية.
بنا ًء على ما تقدم يالحظ من الدرا�سات ال�سابقة
وجود عالقة ارتباطيه بني �أ�سلوب الهوية املعلوماتي
وامل�شاركة املعرفية ( )Sani & Rad, 2015والكفاءة
الذاتية الأكادميية (البدارين وغيث )2013 ،والأداء
الأكادميي ( )Berzonsky & Kulk, 2005والتوجهات
القيمية ( ،)Berzousky et al., 2011باملقابل �أ�شارت
النتائج �إلى وجود عالقة ارتباطيه بني �أ�سلوب الهوية
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التجنبي و�سلوكيات اجلنوح لدى الطلبة املراهقني
( .)Adams et al., 2005كما �أظهرت النتائج عدم
وجود فروق يف �أ�ساليب الهوية تعزى ملتغريات اجلن�س
واملرحلة العمرية (Adams et al., 2005; Berzonsky
.)et al., 2011
باملقابل �أظهرت نتائج درا�سات احلاجة
�إلى املعرفة وجود عالقة ارتباطية بني م�ستوى
احلاجة �إلى املعرفة و�أ�ساليب التعلم العميق،
وا�سرتاتيجيات �ضبط التعلم ()Evans et al., 2003
والتح�صيل الدرا�سي (Dickhauser & Reinhevd,
 )2009وال�شعور بالذات (جرادات والعلي)2010 ،
والتفكري ما وراء املعريف (احلموري و�أبو مخ،
 )2011واالندماج املعريف (Al-Alwan et al.,
 .)2013كما اختلفت النتائج ما بني وجود فروق يف
م�ستوى احلاجة �إلى املعرفة تعزى ملتغريات اجلن�س
واملعدل الدرا�سي (بقيعي ،)2013 ،مقابل عدم
وجود فروق تعزى ملتغريات اجلن�س والتخ�ص�ص
وامل�ستوى الدرا�سي (جرادات والعلي2010 ،؛
احلموري و�أبو مخ.)2011 ،
م�شكلة الدرا�سة
تعد املراهقة من املراحل النمائية احلرجة
يف حياة الفرد وذلك ملا ت�شهده من تغريات كمية
ونوعية يف خمتلف جماالت النمو الإن�ساين ،ويف
جمال بناء الهوية ،حتديد ًا التي تعد متطلب ًا
�أ�سا�سي ًا لنمو املراهقني وتكيفهم ال�سوي نف�سي ًا
واجتماعي ًا ( ،)Sani & Rad, 2015يف الوقت الذي
قد متثل فيه عملية اللجوء �أزمة حياتية م�ؤثرة يف
العديد من جوانب منو املراهقني وتعلمهم ،خا�صة
فيما يتعلق باملعتقدات واالجتاهات نحو الذات،
ومدى حاجاتهم �إلى املعرفة و�أ�ساليب احل�صول
عليها؛ مما قد يحدد مدى قدرتهم على التكيف
مع نوعية احلياة اجلديدة .حيث تزايدت الدعوات
الإ�صالحية والتنموية التي دعت �إلى �ضرورة معرفة
خ�صائ�ص الطلبة الالجئني وحتديد حاجاتهم
التعليمية والنف�سية واالجتماعية؛ لتح�سني م�ستوى
الرعاية واخلدمات املقدمة لهم (.)Dutton, 2012
وميثل الطلبة املراهقون من الالجئني ال�سوريني يف
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الأردن من �أكرث الفئات حاج ًة لتحديد متطلباتهم
املعرفية واالجتماعية مل�ساعدتهم على التكيف
االيجابي مع التغريات النمائية ملرحلة املراهقة
من جهة ،والآثار ال�سلبية التي قد تلحقها بهم �أزمة
اللجوء من جهة �آخرى.
وحتديد ًا تتمثل م�شكلة الدرا�سة بالإجابة عن
الأ�سئلة الآتية:
ال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى احلاجة �إلى املعرفة لدى
الطلبة الالجئني ال�سوريني يف حمافظة �إربد؟.
ال�س�ؤال الثاين :هل هناك فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α=0.05
يف م�ستوى احلاجة �إلى املعرفة لدى الطلبة
الالجئني ال�سوريني يف حمافظة �إربد تعزى �إلى
متغريات اجلن�س ،وال�صف ،والتفاعل بينهما ؟.
ال�س�ؤال الثالث :ما �أ�ساليب الهوية ال�سائدة لدى
الطلبة الالجئني ال�سوريني يف حمافظة �إربد ؟.
ال�س�ؤال الرابع :هل هناك فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05يف
�أ�ساليب الهوية املعرفية لدى الطلبة الالجئني
ال�سوريني يف حمافظة �إربد تعزى �إلى متغريات
اجلن�س ،وال�صف ،والتفاعل بينهما؟.
ال�س�ؤال اخلام�س :هل توجد عالقة ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α=0.05
بني م�ستوى احلاجة �إلى املعرفة و�أ�ساليب
الهوية ال�سائدة لدى الطلبة الالجئني ال�سوريني
يف حمافظة �إربد؟.
�أهمية الدرا�سة
تظهر �أهمية الدرا�سة احلالية بابعادها
الإن�سانية من حيث توظيف �أهدافها يف خدمة
ق�ضايا املجتمع املعا�صرة ،من خالل ا�ستهداف
فئة من �أكرث فئات املجتمع معانا ًة متثلت يف
الطلبة املراهقني الالجئني .كما ت�ستمد الدرا�سة
احلالية �أهميتها النظرية من �إمكانية توفريها
قدر منا�سب من الإطار النظري حول خ�صائ�ص
الطلبة الالجئني معرفي ًا واجتماعي ًا ،ومدى
http://journals.uob.edu.bh

حاجتهم �إلى املعرفة و�أ�ساليب الهوية ال�سائدة
لديهم؛ مما قد ميكن الباحثني و�صانعي القرار
والقائمني على رعاية الطلبة الالجئني من زيادة
الوعي بهذه الفئة ،وم�ساعدتهم يف التقليل من
الآثار ال�سلبية لأزمة اللجوء بالوقت الذي يالحظ
فيه قلة عدد الدرا�سات ال�سابقة يف هذا املجال
– بحدود اطالع الباحث-؛ مما ي�ضيف للدرا�سة
احلالية �أهمية الأ�صالة بني الدرا�سات ال�سابقة.
باملقابل تظهر الأهمية العملية يف مدى تطبيق
نتائج الدرا�سة وتو�صياتها يف جمال معرفة حاجات
الطلبة الالجئني وحت�سني م�ستوى الرعاية املقدمة
لهم ،واتخاذ القرارات املنا�سبة حولهم ،وحتديد
الربامج التدريبية والإر�شادية الالزمة لهم.
التعريفات الإجرائية
احلاجة �إلى املعرفة need to cognitive :ت�شري
�إلى مدى توجه الفرد ودافعيتة للح�صول على
املعرفة مبختلف جماالته وامل�شاركة الهادفة يف
الأن�شطة املعرفية واالجتماعية بكفاءة (Coutinho,
 .)2006وتعرف �إجرائي ًا باملجموع الكلي للدرجات
التي يح�صل عليها امل�ستجيب على مقيا�س احلاجة
�إلى املعرفة امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية.
�أ�ساليب الهوية Identity Styles :الطريقة
التي يوظفها الفرد لكيفية معاجلته املعرفية
واالجتماعية للق�ضايا واملو�ضوعات املرتبطة يف
بناء الهوية الذاتية ( .)Berzonsky, 2010وتعرف
�إجرائي ًا بالدرجة التي يقدرها امل�ستجيب على كل
�أ�سلوب من مقيا�س �أ�ساليب الهويةامل�ستخدم يف
الدرا�سة احلالية.
حمددات الدرا�سة
حتددت نتائج الدرا�سة احلالية بعينة الدرا�سة
التي اختريت بالطريقة احل�ص�صية من طلبة
ال�صفوف ال�ساد�س والثامن والعا�شر من مدار�س
الطلبة لالجيئن ال�سوريني يف الأردن امل�سجلني يف
الف�صل الدرا�سي الأول للعام 2017/2016م .كما
حتددت نتائج الدرا�سة باخل�صائ�ص ال�سيكومرتية
للأدوات امل�ستخدمة يف الدرا�سة احلالية.
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الطريقة والإجراءات
جمتمع الدرا�سة وعينتها
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع الطلبة يف
ال�صفوف الدرا�سية من ال�صف ال�ساد�س حتى ال�صف

العا�شر من مدار�س الالجئني ال�سوريني التابعة
ملديرية تربية �إربد الأولى يف الأردن للعام الدرا�سي
2017/2016م ،والبالغ عددهم ( )2683طالب ًا
وطالب ًة ،وفق ًا لإح�صائيات ق�سم التخطيط يف مديرية
تربية �إربد الأولى ،كما يو�ضحها اجلدول (:)1

اجلدول( :)1توزيع جمتمع الدرا�سة وفقاً ملتغريات الدرا�سة
التا�سع
الثامن
ال�سابع
ال�ساد�س
230
208
321
326
211
268
317
308
441
476
638
634
2683

ذكور
�إناث
املجموع
املجموع الكلي

العا�شر
251
243
494

وقد مت اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة احل�ص�صية
( )Cluster Sampling Methodمبا يكفل متثيل
متغريات الدرا�سة ب�صورة م�شابهة لن�سب انت�شارها

يف جمتمع الدرا�سة حيث بلغت عينة الدرا�سة ()257
طالب ًا وطالب ًة ،وبن�سبة ( )%9.6من جمتمع الدرا�سة،
جاء توزيعهم كما يف اجلدول (.)2

منهجية الدرا�سة
تعد الدرا�سة احلالية من الدرا�سات الو�صفية
االرتباطية ،حيث هدفت �إلى البحث يف م�ستوى
احلاجة �إلى املعرفة وعالقته ب�أ�ساليب الهوية لدى
الطلبة الالجئني ال�سوريني يف املدار�س التابعة
ملديرية تربية �إربد الأولى يف الأردن� ،إ�ضافة �إلى
حتديد م�ستوى احلاجة �إلى املعرفة و�أ�ساليب الهوية
ال�سائدة لدى الطلبة يف �ضوء متغريات اجلن�س،
وال�صف ،والتفاعل بني ال�صف واجلن�س.
�أداتا الدرا�سة
�أو ًال :مقيا�س احلاجة �إلى املعرفة
مت ا�ستخدام مقيا�س احلاجة �إلى املعرفة ب�صورته
املرتجمة واملعربة على البيئة الأردنية من قبل جردات
والعلي ( )2010الذي طوره بالأ�صل كا�سيوبو وزمال�ؤه
 Cacioppo, Petty & Kao, 1984ويتكون املقيا�س من
( )18فقرة منها ( )9فقرات �سالبة.

اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية ملقيا�س احلاجة �إلى
املعرفة:
� .1صدق املقيا�س :مت التحقق من �صدق املقيا�س
بطريقتني ،هما:
�صدق املحتوى :وذلك من خالل عر�ض
املقيا�س على ع�شرة حمكمني من ذوي اخلربة يف
جماالت العلوم الرتبوية والنف�سية يف اجلامعات
الأردنية من �أجل حتديد مدى منا�سبة فقرات
املقيا�س لأهداف الدرا�سة احلالية وخ�صائ�ص
العينة امل�ستهدفة ،و�سالمة ال�صياغة اللغوية .ومت
�إجراء التعديالت وفق ًا ملالحظاتهم التي نالت
ن�سبة اتفاق (.)%80
م�ؤ�شرات �صدق البناء :مت الت�أكد من �صدق
البناء من خالل ح�ساب معامل ارتباط الفقرة مع
الدرجة الكلية للمقيا�س ،حيث تراوحت قيم ارتباط
الفقرات مع املقيا�س ما بني ( )0.32و(،)0.72

جدول ( :)2توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفقاً ملتغرياتها
العا�شر
الثامن
ال�ساد�س
39
34
33
ذكور
46
58
47
�إناث
85
92
80
املجموع
257
املجموع الكلي
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وقد مت اعتماد قيمة االرتباط ( )0.20كمعيار
لقبول الفقرة �ضمن �أداة الدرا�سة احلالية.
 .2ثبات املقيا�س :مت حتقيقه من خالل
طريقتني ،هما :ثبات الإعادة ( )Test - Retestوذلك
بتطبيقه على عينة ا�ستطالعية تكونت من ()39
طالب ًا وطالب ًة ،ثم �أعيد تطبيقه على العينة نف�سها
بعد مرور �أ�سبوعني ،ثم ح�سبت قيمة معامل ارتباط
بري�سون بني مرتي التطبيق ،حيث بلغت (.)0.85
�أما الطريقة الثانية فكانت من خالل ح�ساب معامل
“كرونباخ �ألفا” ،حيث بلغت (.)0.87
طريقة ت�صحيح مقيا�س احلاجة �إلى املعرفة
مت ت�صحيح املقيا�س وفق ًا لتدريج ليكرت
اخلما�سي كالآتي ( =1تنطبق بدرجة منخف�ضة جدًا،
 =2تنطبق بدرجة منخف�ضة =3 ،تنطبق بدرجة
متو�سطة =4 ،تنطبق بدرجة عالية =5 ،تنطبق
بدرجة عالية جدًا) ،مع عك�س قيم الفقرات ال�سالبة
�أثناء املعاجلة الإح�صائية .لذا فقد تراوحت درجات
املقيا�س ما بني ( )18درجة ،ولتحديد م�ستوى
احلاجة �إلى املعرفة فقد مت ت�صنيف املتو�سطات
احل�سابية �إلى ثالث فئات كالتايل)2.33 -1 ( :
درجة منخف�ضة )3.66 -2.34 ( ،درجة متو�سطة،
(  )5 -3.67درجة مرتفعة.
ثانياً :مقيا�س �أ�ساليب الهوية لبريزون�سكي
()Berzonsky

مت ا�ستخدام مقيا�س �أ�ساليب الهوية ب�صورته
( )ISI-3الذي يعود بالأ�صل �إلى بريزون�سكي
( ،)Berzonsky, 1989ويتكون املقيا�س من ()30
فقرة موزعة على ( )3جماالت كالآتي :الأ�سلوب
املعلوماتي ،ويقا�س بالفقرات ( ،)11-1والأ�سلوب
املعياري ،ومتثل بالفقرات ( ،)20-12والأ�سلوب

التجنبي ،ويقا�س بالفقرات (.)30 -21
اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية ملقيا�س �أ�ساليب الهوية:
� .1صدق املقيا�س :مت التحقق من �صدق املقيا�س
بطريقتني ،هما:
�صدق املحتوى :وذلك من خالل عر�ض املقيا�س
على ع�شرة متخ�ص�صني يف جمال العلوم الرتبوية
والنف�سية لتحديد مدى توافق فقرات املقيا�س مع
�أبعاده ،ومدى منا�سبتها لتحقيق �أهداف الدرا�سة
احلالية وخ�صائ�ص العينة امل�ستهدفة ،و�سالمة
ال�صياغة اللغوية .وقد مت �إجراء التعديالت وفق ًا
ملالحظاتهم التي نالت ن�سبة اتفاق (.)%80
م�ؤ�شرات �صدق البناء :مت التحقق من �صدق
البناء ،من خالل ح�ساب معامل ارتباط الفقرة
مع كل �أ�سلوب تنتمي �إليها الفقرة ،حيث تراوحت
قيم معامالت ارتباط الفقرات مع �أ�سلوب الهوية
املعلوماتي ما بني ( )0.38و( ،)0.71يف حني
تراوحت يف الأ�سلوب املعياري ما بني ()0.31
و( ،)0.74بينما تراوحت يف الأ�سلوب التجنبي ما
بني( )0.30و( ،)0.59ومت اعتماد قيمة معامل
االرتباط ( )0.20كمعيار لقبول الفقرة �ضمن
�أداة الدرا�سة احلالية.
 .2ثبات املقيا�س :مت التحقق من ثبات املقيا�س
من خالل طريقتني ،هما :ثبات الإعادة (Test-
 )Retestوذلك بتطبيقه على عينة ا�ستطالعية
تكونت من ( )39طالب ًا وطالب ًة من خارج عينة
الدرا�سة ،ثم �أعيد تطبيقه على العينة نف�سها بعد
مرور �أ�سبوعني ،ومت ح�ساب قيمة معامل ارتباط
بري�سون بني مرتي التطبيق� .أما الطريقة الثانية
فكانت من خالل ح�ساب معامل “كرونباخ �ألفا”،
كما يو�ضحهما اجلدول (.)3

جدول ( :)3قيم معامالت ثبات الإعادة واالت�ساق الداخلي ملقيا�س �أ�ساليب الهوية
�أ�سلوب الهوية
املعلوماتي
املعياري
التجنبي
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ثبات الإعادة
0.88
0.83
0.86

االت�ساق الداخلي (كرونباخ �ألفا)
0.85
0.79
0.81
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طريقة ت�صحيح مقيا�س �أ�ساليب الهوية
متثلت طريقة الإجابة على مقيا�س �أ�ساليب
الهوية بتدريج ليكرت ال�سدا�سي كالآتي=1( :
غري موافق ب�شدة = 2 ،غري موافق =3 ،حمايد،
 =4موافق =5 ،موافق كث ًريا =6 ،موافق ب�شدة)،
ولت�صنيف م�ستوى املتو�سطات احل�سابية مت توزيع
درجاتها �ضمن التقدير الآتي :درجة منخف�ضة
( ،)2.66 -1درجة متو�سطة (،)4.33- 2.67
درجة مرتفعة ( ،)6-4.34علم ًا ب�أنه ال توجد
درجة كلية ملقيا�س �أ�ساليب الهوية.
�إجراءات تطبيق الدرا�سة
بعد حتديد هدف الدرا�سة وعينتها ،مت جتهيز�أدوات الدرا�سة املنا�سبة لتحقيق �أهداف
الدرا�سة احلالية ،من خالل الرجوع �إلى
الدرا�سات ال�سابقة ،والأدب النظري ذات
العالقة.
ثم مت التحقق من اخل�صائ�ص ال�سيكومرتيةلأداتي الدرا�سة وفق املنهجية العلمية املتبعة.
-وفقا للبيانات االح�صائية من ق�سم التخطط
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يف مديرية تربية �إربد الأولى مت ح�صر عدد
الطلبة امل�ستهدفني بالدرا�سة احلالية واملدار�س
اخلا�صة يف تدري�سهم وبنا ًء عليه مت احل�صول
على املوافقات الإدارية الر�سمية لتطبيق �أداتي
الدرا�سة وقد مت التطبيق بالتعاون والتن�سيق مع
�إدارات املدار�س املعنية بداية الف�صل الدرا�سي
الأول للعام 2017/2016م.
ثم قام الباحث بجمع البيانات ،و�إجراء املعاجلةالإح�صائية املنا�سبة؛ للك�شف عن النتائج.
�أخري ًا ،مت عر�ض النتائج ومناق�شتها يف �ضوءالدرا�سات ال�سابقة والأدب النظري ذات
العالقة ،ومن ثم تقدمي التو�صيات بنا ًءعلى
النتائج احلالية.
عر�ض النتائج
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول“ :ما م�ستوى
احلاجة �إلى املعرفة لدى الطلبة الالجئني ال�سورين يف
حمافظة �إربد ؟ ”.للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت �إيجاد
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملقيا�س
احلاجة �إلى املعرفة ،كما يو�ضحها اجلدول (.)4

اجلدول (:)4املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملقيا�س احلاجة �إلى املعرفة مرتبة تنازلياً.
املتو�سط االنحراف
الفقرة
الرتبة
احل�سابي املعياري
مرتفع
0.46
4.77
عندما �أواجه م�شكلة �أفكر بها من جميع جوانبها
1
مرتفع
0.51
ف�ضل �أن �أجنز مهمة عقلية و�صعبة على �أن �أجنز مهمة ال تتطلب تفكري 4.72
2
مرتفع
0.54
4.63
�أكون را�ضي ًا عندما �أفكر برت ٍو ل�ساعات طويلة
3
مرتفع
0.50
4.56
موا�ضيع ت�شغل تفكريي
�أحب �أن �أتناق�ش مع الآخرين حول
4
ٍ
مرتفع
0.64
4.52
5
�أكون م�سرور ًا عندما �أجد ح ًال مل�شكل ٍة كنت قد فكرت بها طوي ًال
مرتفع
0.63
3.95
�أعتقد �أن جناحي بالتفكري بايجاد حلول مل�شكالتي
6
مرتفع
1.21
3.90
�أحب �أن تكون حياتي مليئة باملواقف التي تدفعني �إلى التفكري العميق
7
مرتفع
0.47
3.77
�أحب التعامل مع املواقف التي جتعلني �أفكر تفكري ًا كثريا
8
مرتفع
0.94
3.77
�أف�ضل امل�سائل ال�صعبة على ال�سهلة
9
مرتفع
0.97
3.74
� 10أحاول �أن �أجتنب املواقف التي تتطلب مني �أن �أفكر بعمق
 0.77متو�سط
3.64
11
علي ان اجنز مهمة تتطلب مني جهد ًا عقلي ًا
�أ�شعر بال�ضيق اذا كان ّ
 0.53متو�سط
3.59
ب�شكل جيد
12
ال �أحاول �أن �أفكر كيف �أجنز الأعمال التي تُطلب مني ٍ
 1.12متو�سط
3.38
 13ال �أحاول �أن �أتعلم طرق تفكري جديدة
امل�ستوى
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�أف�ضـل �أن �أقـوم ب�شـيءٍ يتطلـب تفكيـر ًا قلـي ًال علـى �أن �أقـوم ب�شـيءٍ
يتحـدى معرفتي
ال �أجد متعة بالتفكري
�أفكر مبا هو مطلوب مني فقط
الأجل�أف�ضل �أن �أفكر باملهمات اليومية علـى �أن �أفكـر بامل�شـاريع طويلـة
�أف�ضل القيام باملهمات التي تتطلب تفكري ًا قلي ًال
الدرجة الكلية

يالحظ من جدول ( )4وجود م�ستوى مرتفع
من احلاجة �إلى املعرفة لدى عينة الدرا�سة على
املقيا�س ككل ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي ()3.73
وبانحراف معياري ( ،)0.20يف حني كانت �أعلى
فقرة (عندما �أواجه م�شكلة �أفكر بها من جميع
جوانبها) مبتو�سط ( )4.77وانحراف معياري
( )0.46يف حني جاءت �أقل فقرة (�أف�ضل القيام
باملهمات التي تتطلب تفكري ًا قلي ًال) مبتو�سط
( )2.56وانحراف معياري (.)1.07
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين« :هل هناك

3.35
2.92
2.65
2.65
2.56
3.73

1.25
1.12
1.17
1.30
1.07
0.20

متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
مرتفع

فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α=0.05يف م�ستوى احلاجة �إلى املعرفة لدى
الطلبة الالجئني ال�سوريني يف حمافظة �إربد
تعزى �إلى متغريات اجلن�س  ،وال�صف ،والتفاعل
بينهما؟».
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
مل�ستوى احلاجة �إلى املعرفة وفق ًا ملتغريي ال�صف
واجلن�س ،كما يو�ضحها اجلدول(.)5

اجلدول ( :)5املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملقيا�س احلاجة �إلى املعرفة وفقاً ملتغريي ال�صف واجلن�س.
ال�صف
العا�شر
الثامن
ال�ساد�س
الكلي

اجلن�س
الذكور
االناث
الكلي
الذكور
االناث
الكلي
الذكور
االناث
الكلي
الذكور
االناث
الكلي

يالحظ من اجلدول ( )5وجود فروق ظاهرية
بني املتو�سطات احل�سابية مل�ستوى احلاجة �إلى
املعرفة لدى عينة الدرا�سة وفق ًا ملتغريات الدرا�سة،
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العدد
39
46
85
34
58
92
33
47
80
111
146
257

املتو�سط احل�سابي
3.82
3.65
3.74
3.72
3.74
3.73
3.66
3.69
3.68
3.75
3.70
3.73

االنحراف املعياري
.22
.16
.22
.13
.19
.18
.20
.21
.20
.21
.19
.20

وملعرفة مدى الداللة االح�صائية للفروق الظاهرية
فقد مت ا�ستخراج حتليل التباين الثنائي ،كما يف
اجلدول (.)6
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اجلدول ( :)6نتائج حتليل التباين الثنائي على مقيا�س احلاجة �إلى املعرفة وفقاً ملتغريات الدرا�سة
م�ستوى
متو�سط
درجة
جمموع
قيمة ف
م�صدر التباين
الداللة
املربعات
احلرية
املربعات
.107
2.613
.100
1
.100
اجلن�س
.217
1.536
.059
2
.117
ال�صف
*.002
6.264
.239
2
.478
ال�صف * اجلن�س
.038
251
9.583
اخلط�أ
257
3580.349
الكلي
256
10.525
الكلي امل�صحح

يالحظ من اجلدول ( )6عدم وجود فروق ذات
داللة اح�صائيا عند م�ستوى الداللة (=)0.05α
بني املتو�سطات احل�سابية لأداء الطلبة على مقيا�س
احلاجة للمعرفة تعزى ملتغريي اجلن�س ،وال�صف
يف حني يظهر اجلدول ( )7وجود فروق ذات داللة

اح�صائية عند م�ستوى الداللة (= )0.05αبني
متو�سطات الطلبة على مقيا�س احلاجة �إلى املعرفة
تعزى للتفاعل بني اجلن�س وال�صف ولتحديد
التفاعل الثنائي مت تو�ضيحها بالر�سم التمثيلي،
كما يو�ضحها ال�شكل (.)1

ال�شكل ( :)1التمثيل البياين لأثر التفاعل بني اجلن�س وال�صف على مقيا�س احلاجة للمعرفة

يالحظ من ال�شكل ( )1وجود تفاعل غري
رتبي يف م�ستوى احلاجة �إلى املعرفة وفق ًا ملتغريي
اجلن�س وال�صف حيث يت�ضح �أن م�ستوى احلاجة
للمعرفة لدى الذكور �أعلى منه لدى الإناث يف
ال�صف العا�شر ،يف حني يالحظ تفوق الإناث على
الذكور لدى طلبة ال�صفيني ال�ساد�س والثامن.
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النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث“ :ما �أ�ساليب
الهوية ال�سائدة لدى الطلبة الالجئني ال�سورين
يف حمافظة �إربد ؟” وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت
�إيجاد املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
والرتب لدرجة جماالت مقيا�س �أ�ساليب الهوية،
واجلدول ( )7يبني ذلك.
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اجلدول ( :)7املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملقيا�س �أ�ساليب الهوية مرتبة تنازلياً
الأ�سلوب
املعلوماتي
املعياري
التجنبي

االنحراف املعياري
0.19
0.31
0.35

املتو�سط احل�سابي
5.19
4.85
3.65

يظهر اجلدول ( )7ترتيب �أ�ساليب الهوية
ال�سائدة لدى عينة الدرا�سة حيث جاءت مرتبة
تنازلي ًا كالآتي� :أوال ،اال�سلوب املعلوماتي مبتو�سط
( ،)5.19ثم اال�سلوب املعياري مبتو�سط (،)4.85
واخري ًا اال�سلوب التجنبي مبتو�سط (.)3.65
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع“ :هل هناك
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة

الرتبة
الأول
الثاين
الثالث

امل�ستوى
مرتفع
مرتفع
متو�سط

( )α=0.05يف �أ�ساليب الهوية املعرفية لدى
الطلبة الالجئني ال�سوريني يف حمافظة �إربد
تعزى �إلى متغريات اجلن�س ،وال�صف ،والتفاعل
بينهما؟” للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت �إيجاد
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ساليب الهوية متغريات اجلن�س (ذكور،
اناث) وال�صف (ال�ساد�س ،الثامن ،العا�شر) ،كما
يو�ضحها اجلدول(.)8

اجلدول(:)8املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات عينة الدرا�سة على مقيا�س �أ�ساليب الهوية وفقاً ملتغريات الدرا�سة
املجال

ال�صف
العا�شر

املعلوماتي

الثامن
ال�ساد�س
العا�شر

ااملعياري

الثامن
ال�ساد�س
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اجلن�س
الذكور
الإناث
الكلي
الذكور
الإناث
الكي
الذكور
الإناث
الكلي
الذكور
الإناث
الكلي
الذكور
الإناث
الكلي
الذكور
الإناث
الكلي

العدد
39
46
85
34
58
92
33
47
80
39
46
85
34
58
92
33
47
80

متو�سط ح�سابي
5.25
5.23
5.24
5.12
5.16
5.14
5.16
5.14
5.15
4.83
4.84
4.84
4.79
4.99
4.89
4.85
4.87
4.86

انحراف معياري
.23
.14
.21
.19
.16
.20
.17
.15
.21
.30
.25
.28
.23
.34
.36
.32
.31
.33
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العا�شر
االتجنبي

الثامن
ال�ساد�س

الذكور
الإناث
الكلي
الذكور
الإناث
الكلي
الذكور
الإناث
الكلي

80

39
46
85
34
58
92
33
47

3.64

يالحظ من اجلدول ( )8وجود فروق ظاهرية بني
املتو�سطات احل�سابية وملعرفة فيما �إذ كانت الفروق

.30
.24
.27
.18
.25
.23
.49
.31
.38

3.73
3.98
3.86
3.75
3.46
3.61
3.49
3.78

بني املتو�سطات احل�سابية مت �إجراء حتليل التباين
املتعدد للمتغريات ،كما يو�ضحها اجلدول(.)9

اجلدول( :)9نتائج حتليل التباين املتعد ال�ستجابات عينة الدرا�سة على مقيا�س �أ�ساليب الهوية وفقاً ملتغريات الدرا�سة
املعلوماتي
املعياري

جمموع
املربعات
.325
.012

درجات
احلرية
1
1

متو�سط
املربعات
.325
.012

3.410
.362

التجنبي

.139

1

.139

1.435

م�صدر التباين

اجلن�س
’Wilks
= Lambda

قيمة ف

م�ستوى
الداللة
.066
.548

مربع
ايتا
0.013
0.001

.232

0.006

.974
Sig= .087

ال�صف
Hotelling’s
Trace =.122

املعلوماتي
املعياري

2.236
.065

2
2

1.118
.033

11.723
.978

*.000
.378

0.085
0.008

التجنبي

.084

2

.042

.433

.649

0.003

Sig= .000

ال�صف*اجلن�س
Hotelling’s
Trace = .851
Sig= .000

اخلط�أ

املعلوماتي
املعياري

2.786
.252

2
2

1.393
.126

14.607
3.781

*.000
*024.

0.104
0.029

التجنبي

.407

2

.203

2.097

.125

0.016

املعلوماتي
املعياري
التجنبي
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23.941
8.364
24.345

251
251
251

.095
.033
.097
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املعلوماتي
املعياري
التجنبي
املعلوماتي
املعياري
التجنبي

الكلي
الكلي امل�صحح

3449.470
6944.790
6039.405
31.060
8.908
24.903

يالحظ من نتائج اجلدول ( )9وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (=)0.05α
بني املتو�سطات احل�سابية على مقيا�س �أ�ساليب
الهوية (املعلوماتي) تعزى ملتغري ال�صف ،وعدم
وجود �أثر ملتغري اجلن�س .كما يظهر اجلدول وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة

257
257
257
256
256
256

(= )0.05αبني املتو�سطات احل�سابية على
مقيا�س �أ�ساليب الهوية (املعلوماتي واملعياري)
تعزى للتفاعل بني متغريي ال�صف واجلن�س
ولتحديد طبيعة هذه الفروق بالن�سبة لأثر متغري
ال�صف مت ا�ستخراج اختبار �شيفيه للمقارنات
البعدية كما يو�ضحها اجلدول (.)10

اجلدول ( :)10نتائج اختبار �شيفيه للمقارنات البعدية ملقيا�س �أ�ساليب الهوية على املجال (التجنبي) وباختالف
ال�صف.
املجال

املتغري

امل�ستوى

املتو�سط احل�سابي

العا�شر

اال�سلوب
املعلوماتي

ال�صف

العا�شر
الثامن
ال�ساد�س

5.24
5.14
5.15

*0.24

يالحظ من اجلدول( )10وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (=)0.05α
على �أ�سلوب الهوية املعلوماتي تعزى ملتغري ال�صف
ول�صالح طلبة ال�صف العا�شر .باملقابل مت تو�ضيح

*0.22

الثامن

0.02

�أبعاد الفروق على �أ�ساليب الهوية (املعلوماتي،
واملعياري) وفق ًا ملتغري التفاعل من خالل الر�سم
التمثيلي كما يف ال�شكلني (.)3،2

ال�شكل ( :)2التمثيل البياين لأثر التفاعل على جمال �أ�سلوب الهوية املعلوماتي

http://journals.uob.edu.bh

ال�ساد�س

199

)Int. J. Res. Edu. Psy. 6, No. 2 (Oct. 2018

يالحظ من ال�شكل ( )2ان الفروق بني
املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات الطلبة على

�أ�سلوب الهوية املعلوماتي تبع ًا الثر التفاعل جاءت
ل�صالح ذكور ال�صف العا�شر.

�شكل( :)3التمثيل البياين لأثر التفاعل على جمال �أ�سلوب الهوية املعياري

يالحظ من ال�شكل (� )3أن الفروق بني
املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات الطلبة على
�أ�سلوب الهوية املعياري تبع ًا الثر التفاعل جاءت
ل�صالح �إناث ال�صف الثامن.
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال اخلام�س“ :هل توجد
عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة

( )α=0.05بني م�ستوى احلاجة �إلى املعرفة
و�أ�ساليب الهوية ال�سائدة لدى الطلبة الالجئني
ال�سوريني يف حمافظة �إربد ؟ ”.للإجابة عن هذا
ال�س�ؤال مت ا�ستخدام معامل االرتباط اجلزئي بني
احلاجة �إلى املعرفة وكل �أ�سلوب من �أ�ساليب الهوية
كما هو مبني يف اجلدول رقم ()11

اجلدول( :)11نتائج معامل االرتباط بني احلاجة �إلى املعرفة و�أ�ساليب الهوية
املعلوماتي
الدرجة الكلية ملقيا�س
احلاجة للمعرفة

معامل
ارتباط
بري�سون
م�ستوى
الداللة

يالحظ من اجلدول ( )11وجود عالقة
ارتباطية �إيجابية دالة �إح�صائيا بني الدرجة الكلية
ملقيا�س احلاجة �إلى املعرفة والأ�سلوب (املعلوماتي)
�إذ بلغ معامل االرتباط ( )0.562وهي دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة (= ،)0.035αيف
حني مل يكن هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية
بني م�ستوى احلاجة �إلى املعرفة من جهة و�أ�سلوبي
الهوية املعياري والتجنبي من جهة �أخرى.
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املعياري

التجنبي

0.562

-0.091

-0.078

0.035

0.145

0.213

مناق�شة النتائج
مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول
�أظهرت النتائج وجود م�ستوى مرتفع من
احلاجة �إلى املعرفة لدى الطلبة الالجئني ،وتتفق
هذه النتيجة مع نتائج درا�ساتي (البقيعي)2013 ،
والعلوان ورفاقه ( ،)Al-Alwan et al., 2013التي
�أظهرت وجود م�ستوى مرتفع من احلاجة �إلى
املعرفة لدى الطلبة الالجئني ال�سوريني يف الأردن،
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يف حني تختلف مع نتائج درا�سة(احلموري و�أبو مخ،
 )2011التي �أظهرت �إلى وجود م�ستوى متو�سط من
احلاجة �إلى املعرفة لدى الطلبة اجلامعيني.
وقد يعزى وجود م�ستوى مرتفع من احلاجة
�إلى املعرفة لدى الطلبة الالجئني �إلى الظروف
التعليمية واالجتماعية والت�سا�ؤالت املطروحة
حول خمتلف جماالت الأحداث التي رافقت
�أزمة اللجوء� ،سيما �أن احلاجة �إلى املعرفة غري
حمددة يف املجال املعريف والتعليمي ،بل هي
اجتاهات ودوافع البحث عن املعرفة واحل�صول
عليها مبختلف املجاالت احلياتية (Cacioppo et
)al., 1996؛ لذلك فقد تكون �سنوات االنقطاع عن
الدرا�سة لدى الطلبة الالجئني دافع ًا م�ؤثر ًا وراء
ارتفاع م�ستوى حاجتهم �إلى املعرفة؛ من �أجل
تعوي�ض اخلربات التعليمية ال�سابقة لإعادة تنظيم
حياتهم الدرا�سية واالجتماعية من جديد .كما قد
تلعب الأدوار وامل�س�ؤوليات االجتماعية اجلديدة
التي فر�ضتها ظروف الهجرة دافع ًا للحاجة �إلى
املعرفة واكت�شاف ال�سياقات الثقافية واالجتماعية
اجلديدة وكيفية التفاعل معها لتحقيق التكيف
االجتماعي .كما يرى الباحث �أن غمو�ض الإحداث
ال�سيا�سية واالجتماعية التي عا�شها الطلبة
الالجئني من حيث تداخل الأ�سباب و�صعوبة توقع
النتائج قد تدفع للحاجة �إلى املعرفة على �شكل
ت�سا�ؤالت حتتاج الإجابة عليها �إلى مزيد من البحث
والتجريب و�أداء مهمات �صعبة وممار�سة م�ستويات
عليا من التفكري ()Coutinho, 2006؛ بالتايل
ارتفاع م�ستوى احلاجة �إلى املعرفة لدى الطلبة
الالجئني .وقد ر�صد الباحث عدد ًا من ال�سلوكيات
واالجتاهات التي ت�ؤكد ارتفاع م�ستوى احلاجة
�إلى املعرفة لدى الطلبة ال�سوريني كامل�شاركة يف
الن�شاطات املعرفية واالجتماعية ،و�إ�صرار الطلبة
الالجئني على االلتحاق باملدر�سة ،ومنذ �سنوات
مبكرة من العمر على الرغم من وجود العديد من
املعوقات االقت�صادية واالجتماعية واملكانية ،حيث
قد يتطلب االنتقال �إلى مناطق جماورة لاللتحاق
مبدار�س الالجئني� ،إ�ضافة �إلى التزام الطلبة
http://journals.uob.edu.bh

الالجئني ب�أوقات الدوام املدر�سي ،ولو كانت غري
مف�ضلة وغري معتادة لدى الطلبة ،كالدرا�سة
بالفرتة امل�سائية ،والدوام يوم ال�سبت ،والتكيف مع
املناهج الدرا�سية اجلديدة.
مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين
�أظهرت النتائج عدم وجود فروق يف م�ستوى
احلاجة �إلى املعرفة تعزى ملتغريي اجلن�س
وال�صف ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�ساتي جرادات
والعلي ( )2010واحلموري و�أبو مخ ( )2011اللتني
�أظهرتا عدم وجود فروق يف م�ستوى احلاجة �إلى
املعرفة تعزى للجن�س �أوال�صف ،باملقابل تختلف
النتيجة احلالية مع درا�سة بقيعي ( )2013التي
�أظهرت وجود فروق يف م�ستوى احلاجة �إلى املعرفة
تعزى ملتغري اجلن�س ول�صالح الإناث.
وميكن تف�سري هذه النتيجة من خالل مفهوم
احلاجة �إلى املعرفة ذاته حيث ميثل توجه وميل
عام لدى الطلبة نحو البحث عن املعرفة واحل�صول
عليها ومعاجلتها مبختلف جماالت احلياة دون
حتديدها مبجال ما �أو مرحلة عمرية معينة
( .)Cacioppo, et al, 1996كما �أنها مل تهدف �إلى
الك�شف عن قدرات ومهارات خا�صة قد تكون �أكرث
تف�ضي ًال لدى جن�س دون غريه؛ مما قد يعزى �إليه
عدم وجود فروق يف م�ستوى احلاجة �إلى املعرفة
تعزى للجن�س �أو ال�صف.
كما قد تعزى هذه النتيجة �إلى التقارب
باخل�صائ�ص النمائية لعينة الدرا�سة والتي
تتمثل مبرحلة املراهقة حيث تفر�ض متطلبات
املراهقة وحاجاتها املعرفية واالجتماعية العديد
من التغريات الف�سيولوجية وال�سيكولوجية خا�صة
املرتبطة يف جماالت بناء الهوية واالهتمامات
والدوافع امل�شرتكة ()Berzonsky, et al, 2011؛ مما
قد يعزى �إليه عدم وجود فروق يف احلاجة �إلى
املعرفة تعزى للجن�س �أو ال�صف.
باملقابل �أظهرت النتائج وجود فروق يف م�ستوى
احلاجة �إلى املعرفة تعزى للتفاعل ول�صالح طالب
ال�صف العا�شر .وميكن �أن تف�سر هذه النتيجة
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ت�أثريات الفروق الفردية يف جماالت النمو املعريف
واالجتماعي بني طلبة عينة الدرا�سة ،حيث متثل
مرحلة ال�صف العا�شر فرتة حرجة يف م�سرية
التعليم املدر�سي وفا�صلة بني مرحلتي التعليم
الثانوي الأ�سا�سي والعايل وهي بوابة حتديد
امل�سار الدرا�سي؛ لذلك فقد يكونوا �أكرث حاجة �إلى
املعرفة للتوافق مع طبيعة املناهج الدرا�سية وتقدم
مو�ضوعاتها ،حيث تتطلب خربات معرفية �أكرث
لتحقيق النجاح املدر�سي؛ مما قد يزيد من دوافع
احلاجة �إلى املعرفة لدى طلبة ال�صف العا�شر �أكرث
من طلبة �صفوف (ال�ساد�س والثامن).
كما قد ت�ؤثر ال�سياقات االجتماعية والثقافية
يف نظرتها اجلندرية لطلبة عينة الدرا�سة ،حيث
تختلف الأدوار االجتماعية التي يكلف بها الطلبة
وفق ًا لتقدمه بالعمر (ال�صف) وخ�صائ�صه
(اجلن�س)؛ لذلك ف�إنّ امل�س�ؤولية االجتماعية
واملعرفية املكلف بها طالب ال�صف العا�شر تختلف
نوع ًا وكم ًا عن �أقرانهم الطالبات من نف�س ال�صف
وعن الطلبة يف ال�صفوف الأقل عمر ًا؛ لذلك ف�إنهم
يحتاجون �إلى م�ستوى �أعلى من املعرفة؛ مما قد
يف�سر وجود فروق يف م�ستوى احلاجة �إلى املعرفة
تعزى للتفاعل ول�صالح طالب ال�صف العا�شر.
مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث
�أظهرت النتائج ترتيب �أ�ساليب الهوية ال�سائدة
لدى عينة الدرا�سة مرتبة تنازلي ًا كالآتي :الأ�سلوب
املعلوماتي ثم املعياري و�أخ ًريا التجنبي .وتتفق هذه
النتيجة مع نتائج درا�سات (Berzonsky & Kulk,
.);2005 Adams et al., 2005
ويرى الباحث �أن ظهور الأ�سلوب املعلوماتي
ك�أكرث �أ�ساليب الهوية تف�ضي ًال لدى الطلبة الالجئني
ي�ؤكد نتائج ال�س�ؤال الأول التي �أظهرت وجود م�ستوى
مرتفع من احلاجة �إلى املعرفة ،وقد يعزى ذلك
�إلى اعتقاد الطلبة و�إميانهم ب�أن احل�صول على
املعرفة بكافة �أ�شكالها ،وجمع املعلومات املتعلقة
بق�ضايا الذات احلالية �أو امل�ستقبلية هي الطريقة
الف�ضلى لبناء الهوية واخليار الأن�سب للتغلب على
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�أزمات احلياة ال�صعبة التي مر بها الطلبة �سابق ًا �أو
اخليارات امل�ستقبلية الغام�ضة؛ مما يتطلب منهم
وعي و�إدراك �أكرث ملختلف الإحداث املحيطة بهم
لأن بناء هوية الالجئني مرتبطة بكافة امل�ستجدات
على امل�ستوى العاملي واملحلي وعلى خمتلف املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية واملعرفية؛
لذلك ف�إنهم مطالبون �أكرث يف ممار�سة الأ�سلوب
املعلوماتي يف عملية اكت�شاف ذواتهم ،وحل
م�شكالتها ،واتخاذ القرارات املنا�سبة حولها لبناء
م�ستقبل �أف�ضل (.)Soenens et al., 2005
يف حني قد يعزى ظهور �أ�سلوب الهوية املعياري
يف املرتبة الثانية لدى الطلبة الالجئني �إلى حر�ص
القائمني على رعاية الطلبة الالجئني (�أولياء
الأمور ،ومنظمات وجمعيات رعاية الالجئني) على
تهيئة البيئة املنا�سبة لهم ،و�ضبطها يف ظل املخاطر
املحيطة بهم على امل�ستوى ال�سيا�سي والطائفي
والثقايف؛ مما يتطلب منهما االلتزام باملعايري
والتعليمات وال�ضوابط التي ي�ضعها الرا�شدون لهم
دون �أن يلعب الطلبة �أي دور يف جمال بناء هويتهم
�أو معاجلة الق�ضايا املرتبطة بها معرفي ًا واجتماعيا
بل �ضرورة تبنيها كما هي حمدده م�سبق ًا ،وهو ما
يتمثل بالأ�سلوب املعياري.
املقابل ميكن �أن يعزى ظهور ترتيب الأ�سلوب
التجنبي باملرتبة الأخرية لدى الطلبة الالجئني
�إلى عدم تف�ضيلهم للأ�سلوب التجنبي يف معاجلة
املعلومات واملو�ضوعات املرتبطة بهوياتهم ،وعدم
رغبة الطلبة الالجئني �إلى ت�أجيل البحث يف الق�ضايا
املرتبطة ببناء هويتهم حا�ضر ًا وم�ستقب ًال �أو
ت�سويفها؛ لأنهم يروا �أن الأ�سلوب التجنبي لن يزيد
ظروفهم �إلى �صعوبة وم�شكالت يف ظل الآثار ال�سلبية
املتزايدة التي ترتبت على �أزمة اللجوء لدى الطلبة
اجتماعي ًا واقت�صادي ًا وتعليمي ًا؛ مما يتطلب منهم
�إدراكها والوعي بها ،ومناق�شتها مع ذوي العالقة
وحماولة الو�صول �إلى حلها ،لأن املراهق الالجئ يعد
عن�صر ًا هام ًا و�شريك فعال يف حل م�شكالته الذاتية
والأ�سرية� ،إ�ضافة �إلى كونه واحد من البناء املتكامل
يف حل �أزمته الوطنية يف نهاية الأمر.
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مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع
�أظهرت النتائج عدم وجود فروق يف �أ�ساليب
الهوية ال�سائدة لدى الطلبة الالجئني تعزى ملتغري
اجلن�س وتتفق هذه النتيجة مع درا�سات (Berzonsky
 ;et al., 2011 (Adams et al., 2005ويعزو الباحث
هذه النتيجة �إلى ت�شابه اخل�صائ�ص النمائية لدى
املراهقني خا�صة ما يتعلق باحلاجة �إلى بناء الهوية
حيث تعد ال�شغل ال�شاغل للمراهقني ذكو ًرا و�إناث ًا،
كما تتمثل حاجة منائية �ضرورية لتحقيق التكيف
والنمو ال�سليم بكافة �أبعاده اجتماعي ًا ومعرفي ًا
وانفعالي ًا و�أخالقيا (.)Seaton & Beaumont, 2014
وتف�سر هذه النتيجة اهتمام القائمني على
رعاية الطلبة الالجئني وحر�صهم على توفري البيئة
املنا�سبة لنمو الهوية لدى الطلبة من كال اجلن�سني،
وم�ساعدتهم على توفري املعلومات واخلربات
الالزمة ملعاجلة الق�ضايا املرتبطة ببناء الهوية دون
�أي متييز بينهم على �أ�سا�س اجلن�س (Sani& Rad,
 .)2015كما �أن الأحداث والظروف االجتماعية
املت�شابهة التي عا�شها الطلبة ذكو ًرا و�إناث ًا،
خا�صة فيما يتعلق بالق�ضايا العامة ذات العالقة
ببناء الهوية كالقيم واملعتقدات واالجتاهات
املرتبطة باجلوانب ال�سيا�سية والثقافية والدينية
( )Bersonskey, 2007قد �ساهمت يف عدم وجود
فروق يف �أ�ساليب الهوية تعزى للجن�س.
كما �أظهرت النتائج وجود فروق يف �أ�سلوب
الهوية (املعلوماتي) يعزى ملتغري ال�صف ول�صالح
طلبة ال�صف العا�شر وتختلف هذه النتيجة مع
درا�سات (Berzonsky et al., 2011 (Adams et al.,
 ;2005التي �أظهرت عدم وجود فروق يف �أ�ساليب
الهوية تعزى لل�صف.
وقد تعزى هذه النتيجة �إلى طبيعة حمتوى
الأ�سلوب املعلوماتي ذاته ،وطريقة معاجلته
للق�ضايا املتعلقة بالهوية ،حيث يتطلب قدرة مرتفعة
من الإدراك والوعي الن�شط� ،إ�ضافة �إلى القدرة
على جمع املعلومات وتنظيمها ،والقدرة على حل
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امل�شكالت ( )Benzonsky, 2010ومثل هذه العمليات
والقدرات املعرفية واالجتماعية تنمو مع الفرد من
خالل زيادة مواقف البحث والتجريب واالكت�شاف
التي عاد ًة ما تكون مب�ستوى �أف�ضل لدى الطلبة يف
ال�صفوف العليا (العا�شر) .وقد �أكد (Adams et
� )al., 2005أن الهوية املعلوماتية ت�صبح �أكرث متايزًا
مع التقدم يف املراحل الدرا�سية.
كما ميكن �أن تعزى هذه النتيجة �إلى املهمات
املعرفية التي تفر�ضها املناهج الدرا�سية لدى
طلبة ال�صف العا�شر وتوقعات املعلمني التي عادة
ما تكون �أكرث �صعوبة وتعقيد ًا من املهمات التي
يطالب بها طلبة ال�صف ال�ساد�س والثامن؛ مما
يتطلب مزيد من ممار�سة عمليات الوعي والإدراك
والبحث وجمع املعلومات وهو ما يتمثل ب�أ�سلوب
الهوية املعلوماتي .كما قد ت�ؤثر الأدوار االجتماعية،
وتوقعات م�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية يف وجود
فروق يف الأ�سلوب املعلوماتي تعزى لل�صف ،حيث
يطالب الطلبة يف ال�صفوف العليا (العا�شر) دو ًرا
�أكرث يف جمال �إدراك القيم واملعتقدات الدينية
واالجتماعية وممار�ستها وقدرة �أعلى من التوافق
الذاتي واالجتماعي (.)Sani & Rad, 2015
و�أظهرت النتائج وجود فروق يف �أ�سلوب الهوية
املعلوماتي يعزى ملتغري التفاعل ول�صالح طالب
ال�صف العا�شر ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج
الدرا�سة احلالية املتعلقة بال�س�ؤال الثاين التي
�أظهرت وجود فروق يف م�ستوى احلاجة �إلى املعرفة
تعزى للتفاعل ول�صالح طلبة ال�صف العا�شر ،مما
ي�ؤكد حاجة طلبة ال�صف العا�شر �إلى الأ�سلوب
املعلوماتي يف تفاعالتهم االجتماعية واملعرفية
�أكرث من �أي مرحلة درا�سية �سابقة؛ وذلك لزيادة
قدرتهم على معاجلة ق�ضايا حياتية واجتماعية
واتخاذ القرارات املنا�سبة حولها؛ مما يتطلب
معرفة �أكرث ،فمث ًال يحتاج طلبة ال�صف (العا�شر)
�إلى اتخاذ قرارات حياتية مهمة ذات عالقة
مبا�شرة ببناء الهوية كتحديد امل�سارالأكادميي،
�أو اختيار جمال العمل عن الدرا�سة؛ مما يتطلب
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منهم مزيد من املعلومات واملعاجلة الن�شطة
للنجاح يف القرارات التي يتم اتخاذها.
كما �أظهرت النتائج وجود فروق يف �أ�سلوب
الهوية املعياري يعزى ملتغري التفاعل ول�صالح
طالبات ال�صف الثامن وقد يعزى ذلك �إلى الفروق
يف التوقعات االجتماعية والثقافية من الطلبة
من كال اجلن�سني ،حيث تطالب الإناث بااللتزام
مبعايري الأ�سرة واملجتمع ب�صورة �أكرث من الذكور.
كما �أن النظرة اجلندرية متنح الذكور النزعة
�إلى اال�ستقاللية �أكرث من الإناث التي تطالب
�أكرث بااللتزام باملعايري االجتماعية املر�سومة
لهن وحتديدا من الوالدين ،كما �أنّ هناك عدد ًا
من اخل�صائ�ص النمائية التي ميكن �إن تزيد من
م�سايرة الفرد للمعايري االجتماعية �أهمها الأنوثة،
والتو�سط يف العمر (العتوم)2009 ،؛ مما قد يف�سر
وجود فروق يف �أ�سلوب الهوية املعياري ل�صالح
طالبات ال�صف الثامن لدى طلبة الدرا�سة احلالية.
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال اخلام�س
�أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بني
م�ستوى احلاجة �إلى املعرفة و�أ�سلوب الهوية
(املعلوماتي) يف حني �أظهرت النتائج عدم وجود
عالقة ارتباطية بني م�ستوى احلاجة �إلى املعرفة
و�أ�ساليب الهوية (املعياري والتجنبي).
وميكن تف�سري العالقة االرتباطية الإيجابية بني
م�ستوى احلاجة �إلى املعرفة والأ�سلوب املعلوماتي،
من خالل طبيعة حمتوى كل منهما ،والأدوات
املعرفية الالزمة لتحقيقهما ،ففي الوقت الذي
ت�شري فيه احلاجة �إلى املعرفة �إلى قوة الدافع،
وم�ستوى امل�شاركة واالندماج املعريف واالجتماعي،
وعملية جمع املعلومات وتنظيمها ،والكفاءة يف
معاجلتها ( )Al-Awan et al., 2013ف�إن الأ�سلوب
املعلوماتي �أي�ض ًا يتطلب القدرة على الوعي
والإدراك اجليد ،وتوفري املعلومات املنظمة التخاذ
القرارات املنا�سبة حولها ()Soenens et al., 2005
وهو ما ين�سجم مع افرتا�ضات حمتوى احلاجة �إلى
املعرفة ،لذلك تظهر العالقة االرتباطية االيجابية
http://journals.uob.edu.bh
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بني احلاجة �إلى املعرفة والأ�سلوب املعلوماتي.
كما ميكن تف�سري العالقة بني احلاجة �إلى
املعرفة والأ�سلوب املعلوماتي من منظور املعاجلة
االجتماعية ،فبالوقت الذي متثل فيه احلاجة �إلى
املعرفة ال�سمة العامة لرغبة الفرد يف اكت�ساب
املعرفة؛ مما يولد اجتاهات �إيجابية لدى الطلبة
ذوي احلاجة املرتفعة �إلى املعرفة نحو الن�شاطات
والتفاعالت االجتماعية املختلفة وحماكمة الق�ضايا
االجتماعية بطريقة علمية منظمة (Cacioppo
)et al., 1996؛ مما يعزز لديهم �أ�ساليب مف�ضلة
وقدرات خا�صة يف بناء الهوية تتمثل يف التوافق مع
معطيات ومتطلبات الأ�سلوب املعلوماتي الذي بدوره
يح�سن من القدرة يف التعامل مع املعرفة واخلربات
اجلديدة وتنظيميها وتعديلها وفق ًا للمعرفة
اجلديدة (.)Berzonsky, 2005
باملقابل �أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية
�سلبية بني م�ستوى احلاجة �إلى املعرفة و�أ�ساليب
(املعياري والتجنبي) .وميكن �أن يعزى ذلك �إلى
عدم وجود توافق بني طريقة معاجلة الق�ضايا
املعرفية واالجتماعية وفق ًا لأ�ساليب الهوية
(املعياري والتجنبي) ومتطلبات احلاجة �إلى
املعرفة ،ففي الوقت الذي يتطلب فيه امل�ستوى
املرتفع من احلاجة �إلى املعرفة اجتاهات �إيجابية
نحو احل�صول على املعرفة واكت�سابها جند �أن
ذوي الأ�سلوب املعياري ملزمني يف التعامل مع
املعرفة كما يحددها الرا�شدون لهم ،يف حني مييل
ذوو الأ�سلوب التجنبي �إلى الإحجام عن املعرفة
وت�أجيلها �أو ت�سويفها.
كما �أن امل�ستوى املرتفع من احلاجة �إلى
املعرفة يتطلب بناء �أ�ساليب مف�ضلة وقدرات
ذاتية يف احل�صول على املعرفة والبحث عنها
يف حني �أن ذوي الأ�سلوب املعياري ي�سريون وفق
طريقة ومنهجية واحدة وحمددة يف احل�صول
على املعرفة حتدد م�ستوى وفاعلية م�شاركتهم
يف الن�شاطات املعرفية واالجتماعية كما يحددها
لهم الرا�شدين� .أما �أ�صحاب الأ�سلوب التجنبي
ف�إنهم يظهرون م�ستويات متدنية من الدافعية يف
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التعامل مع املعرفة وامل�شاركة يف الأن�شطة املختلفة
( .)Berzonsky, 2007; Cacioppo et al., 1996كما
�أن احلاجة املرتفعة �إلى املعرفة تتطلب كفاءة
عالية يف املعاجلة املعرفية ،ومهارات التفكري،
�إال �أن �أ�صحاب الأ�سلوب التجنبي يظهرون ب�أدنى
م�ستويات املعاجلة املعرفية (Berzonsky et al.,
 .)2011; Coutinho, 2006ونتيجة لتلك املفارقات
يف املحتوى ،والعمليات ،واالجتاهات بني احلاجة
�إلى املعرفة و�أ�سلوب الهوية التجنبي ظهرت العالقة
االرتباطية ال�سلبية بينهما.
التو�صيات:
توفري بيئة مدر�سية غنية بالأن�شطة املعرفية
واالجتماعية القادرة على �إ�شباع حاجة الطلبة
للمعرفة ،حيث �أظهرت النتائج وجود م�ستوى
مرتفع من احلاجة �إلى املعرفة لديهم.
�إعداد برامج تدريبية و�إر�شادية بهدف توعية الآباء
واملعلمني وتوجيههم �إلى كيفية التعامل مع
حاجات �أ�ساليب بناء الهوية لدى املراهقني،
خا�صة يف جمال توفري املعلومات الداعمة
الكت�شاف الذات والوعي بها ومعاجلة الق�ضايا
املرتبطة بها ،حيث �أظهرت النتائج �أن �أ�سلوب
الهوية املعلوماتي هو �أكرث انت�شار ًا لدى الطلبة
الالجئني.
ت�شجيع الطلبة وتدريبهم على تبني الأ�سلوب
املعلوماتي يف بناء الهوية ،حيث �أظهرت النتائج
وجود عالقة ارتباطيه بني احلاجة �إلى املعرفة
و�أ�سلوب الهوية املعلوماتي.
كما يو�صى ب�إجراء املزيد من الدرا�سات والأبحاث
يف جمال �أ�ساليب الهوية واحلاجة �إلى املعرفة
لدى الطلبة الالجئني يف مراحل تعليمية
خمتلفة ،من خالل عالقتها مع متغريات تربوية
ونف�سية �أخرى كم�ستوى الطموح الأكادميي،
ومهارات ما وراء املعرفة.
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