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ملخص:

هدفت الدرا�سة التعرف �إىل م�ستوى الأ�سلوب املعريف املقدمة

(الت�صلب-املرونة) وعالقته مبعاجلة املعلومات لدى طلبة جامعة
القد�س املفتوحة  /فرع رام اهلل والبرية  ،وا�ستخدم املنهج الو�صفي
االرتباطي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )377طالب ًا وطالبة،
اختريوا بالعينة الطبقية الع�شوائية ،ملالءمتها لطبيعة الدرا�سة
احلالية .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أنه ال توجد عالقة ذات داللة
�إح�صائية بني الأ�سلوب املعريف (املرونة) والدرجة الكلية ملعاجلة
املعلومات ،و�أظهرت كذلك وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف الأ�سلوب
املعريف (املرونة) يعزى ملتغري مكان ال�سكن ،وكانت الفروق بني
�سكان املدينة والقرية ،ل�صالح �سكان املدينة وتبني وجود فروق
يف الأ�سلوب املعريف (الت�صلب-املرونة) لدى طلبة جامعة القد�س
املفتوحة تعزى ملتغري اجلن�س ،وكانت الفروق ل�صالح الذكور،
و�أظهرت النتائج عدم وجود فروق يف م�ستوى معاجلة املعلومات
لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة تعزى ملتغري اجلن�س ،ومكان
ال�سكن.
الكلمات املفتاحية :الأ�سلوب املعريف ،الت�صلب ،املرونة،
معاجلة املعلومات ،جامعة القد�س املفتوحة.

The Cognitive Style (Rigidity-Flexibility) and its Relationship to Information Processing aAmong Students of Al Quds Open University -/ Ramallah and
Al - Bireh branch.

Abstract
This study aims at identifying the level of the
Cognitive Style (rigidity-flexibility) and its relationship
to information processing among students of Al Quds
Open University/ - Ramallah and Al-Bireh branch. For
this purpose, tThe researchers used the descriptive
correlative method is used. The study sample consists
of 377 male and female students. This sample was
selected through the stratified random methodmethod,
as it is appropriate for this study. The study has
come up with a number of results among which are
the following: There is no statistically significant
)relationship between the cognitive style (flexibility
and the total degree of information processing. There
are statistically significant differences in the cognitive
style (flexibility) due to residence in favor of urban
residents. There are differences in the cognitive style
(rigidity-flexibility) among Al-Quds Open University
students, due to gender in favor of males. There are
no differences in the level of information processing
among Al-Quds Open University students due to either
gender or residence.
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ظهرت يف الآونة الأخرية عدة مفاهيم معرفية ،نتيجة النمو
املتزايد يف البحوث والدرا�سات التي �أجريت يف جمال علم النف�س
عرف على �أنها تلك
ومنها ما يعرف بالأ�ساليب املعرفية ،والتي ُت َ
الأ�ساليب التي ميكن بوا�سطتها الك�شف عن الفروق الفردية بني
الأفراد.
ومن بني هذه الأ�ساليب املعرفية �أ�سلوب الت�صلب مقابل
املرونة ،الذي يعد من الأ�ساليب املرتبطة بالفروقات الفردية
املتعلقة بتعامل الأفراد وت�أثرهم باملتناق�ضات الإدراكية املوجودة
يف املوقف ،فال�شخ�ص الذي يتميز بال�صالبة املعرفية ميتاز
باجلمود الفكري� ،أما ال�شخ�ص املتميز باملرونة املعرفية فهو الذي
يتقبل �آراء الآخرين حتى لو كان مغايراً لر�أيه �إذا اكت�شف �أنه خمطئ
(العمري.)2007 ،
وت�أتي �أهمية الأ�ساليب املعرفية من حيث كونها تعك�س
الفروق الفردية يف عمليات تناول املعلومات ومعاجلتها� ،إذ متثل
هذه الأ�ساليب الو�سائل املف�ضلة من قبل الأفراد يف عمليات تناول
املعلومات اخلارجية من حيث :ا�ستقبالها ومعاجلتها وتنظيمها.
(الزغول .)2003 ،وت�ساعد معاجلة املعلومات على زيادة التح�صيل
الأكادميي حيث يعتمد ما يتعلمه الطالب من معلومات على منط
معاجلة هذه املعلومات وتركيبها ،ف�إذا تعلم الطالب معلومات دون
فهم لتنظيم هذه املعلومات ،ف�إنه �سيجد �صعوبة يف تذكرها (2001
 .)Becher, Becher, Orlich, & Thielوت�شكل الأ�ساليب املعرفية
الفروق الثابتة ن�سبي ًا بني الأفراد يف طرق تنظيم اخلربات وتناول
املعلومات (ر�شوان.)2006 ،
وتتعدد تعريفات معاجلة املعلومات حيث تعرف ب�أنها
جمموعة من الآليات واملهارات املتعلمة التي تنطوي على توظيف
الأن�شطة العقلية� ،أو املعرفية املتنوعة ،والعمليات التنظيمية التي
حتدث بني عمليتي ا�ستقبال املعلومات وا�ستعادتها �أو تذكرها �أو
بني مدخالت الذاكرة وخمرجاتها (عبد ال�سميع.)2015 ،
ويعترب اجتاه معاجلة املعلومات �أحد االجتاهات املهمة
والتي تلقى قبو ًال من قبل عديد من علماء النف�س وعلم النف�س
املعريف املعا�رصين ،حيث يقوم هذا االجتاه على عدد من
االفرتا�ضات التي مكنت الباحثني املهتمني بهذا االجتاه من حتقيق
التنا�سق امل�أمول مع كثري من ال�شواهد النظرية والعملية من جهة،
ومع بع�ض فروع العلوم الأخرى كالعلوم الع�صبية من جهة �أخرى
(ر�شوان .)2006 ،كما �أ�شارت الدرا�سات املتعلقة بالأ�سلوب املعريف
(الت�صلب -املرونة) مثل درا�سة اجلالد ( )2014حول التفكري املرن
وعالقته بالدافع املعريف لدى طلبة اجلامعة ،والتي �أجريت على
عينة مكونة من ( )480طالب ًا وطالبة جامعية اختريوا بالطريقة
الطبقية الع�شوائية .ولقد تو�صلت الباحثة �إىل النتائج الآتية :يت�صف
طلبة اجلامعة بالقدرة على التفكري املرن ،ال يختلف الذكور عن
الإناث من طلبة اجلامعة فيه ،وال يختلف طلبة الأق�سام العلمية عن
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طلبة الأق�سام الإن�سانية يف التفكري املرن ،وال يختلف الذكور عن
الإناث من طلبة اجلامعة يف الدافع املعريف� ،أما درا�سة ال�سامرائي،
والنا�رص ( ،)2009والتي هدفت �إىل مقارنة ال�صالبة واملرونة
الفكرية لدى مديري ومديرات املدار�س املتو�سطة يف حمافظة بغداد،
�إذ اختري ( )62مديراً و ( )50مديرة .و�أظهرت النتائج �أن املديرين
ات�صفوا ب�صفة ال�صالبة على ح�ساب �صفة املرونة و�أنه لي�س هناك
فروق بني الذكور والإناث ،وهذا ي�شري �إىل �أن املديرين يعتقدون ب�أن
من�صب الإدارة يبيح لهم االنفراد بالر�أي ،و�أنهم على درجة من الوعي
الفكري ت�سمح لهم بالتغا�ضي عن �آراء الآخرين وعدم االهتمام بها.
و�سعت كرمان ( )2005لدرا�سة الأ�سلوب املعريف (الت�صلب–
املرونة) وعالقته باتخاذ القرار ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()286
متخذاً فعلي ًا للقرار الإداري ،وبينت النتائج � ّأن غالبية �أفراد العينة
بينت
مرنون ولديهم قدرة عالية على اتخاذ القرار الإداري ،كما ّ
النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف الأ�سلوب املعريف
الت�صلب– املرونة وفق متغري اجلن�س ل�صالح الذكور� .أما درا�سة كل
من �شيه ،لو ،وانغ ،و كاي ( )Xie, Lu, Wang, & Cai 2016والتي
تناولت التذكر و�آثاره على الأ�سلوب املعريف ال�صالبة – الليونة على
الوظائف املعرفية ،و�أ�شارت النتائج �أن جتربة ال�صالبة ت�ؤثر يف
الوظائف املعرفية التي ترتبط جمازيا بال�صالبة �أو املرونة .بينما
هدفت درا�سة ماريا (� )Maria,2013إىل معرفة العالقة بني النمط
املعريف (�صالبة – مرونة) وال�سيطرة املعرفية للجهاز الع�صبي،
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود عالقة بني الأ�سلوب املعريف
(املرونة) ،وبني التوازن احلركة للجهاز الع�صبي.
بينما �أ�شارت بع�ض الدرا�سات املتعلقة مبعاجلة املعلومات،
مثل درا�سة عبد ال�سميع (� :)2015إىل بناء برنامج قائم على اخلرائط
الذهنية لتنمية مهارات معاجلة املعلومات ،وت�صويب الت�صورات
البديلة لبع�ض املفاهيم اجلغرافية لدى طالب املرحلة االبتدائية.
وتكونت عينة البحث من ( )80تلميذاً وتلميذة من ال�صف اخلام�س
االبتدائي مبدر�سة �شجرة الدر االبتدائية امل�شرتكة ،وقد �أ�شارت
نتائج البحث �إىل فاعلية الربنامج القائم على اخلرائط الذهنية يف
تنمية مهارات معاجلة املعلومات ل�صالح املجموعة التجريبية ،كما
�أ�شارت النتائج �إىل فاعلية الربنامج يف ت�صويب املفاهيم البديلة
لدى املجموعة التجريبية .وحاولت درا�سة علي ( :)2014التعرف �إىل
�أ�ساليب معاجلة املعلومات لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني ،وقد
تكونت عينة الدرا�سة من ( )200طالب ًا وطالبة ،وقد ك�شفت نتائجه
عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات الذكور
وبني متو�سطات درجات الإناث ،و�أن التخ�ص�ص العلمي يتفوق على
التخ�ص�ص الأدبي يف �أ�ساليب معاجلة املعلومات .فيما هدفت درا�سة
البنا (� :)2011إىل معرفة مهارات وم�ستويات معاجلة املعلومات
وعالقتها بالأ�سلوب املعريف (االعتماد  /اال�ستقالل عن املجال)
لدى طلبة جامعة الطائف ،على عينة مكونة من ( )129طالب ًا
بالأق�سام العلمية واالق�سام الأدبية بجامعة الطائف .وقد تو�صلت
الدرا�سة �إىل عدة نتائج� ،أهمها :وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة
بني الأ�سلوب املعريف (املعتمد /امل�ستقل عن املجال) ومهارات
معاجلة املعلومات لطلبة الأق�سام العلمية والأدبية بجامعة الطائف،
و�أخرياً تبني وجود فروق دالة اح�صائي ًا بني متو�سطات درجات
مهارات معاجلة املعلومات وفقا لتخ�ص�ص طلبة جامعة الطائف
ل�صالح طلبة الأق�سام العلمية .ودرا�سة ان�شيفا(  (�Encheva, & Tu

 :)min, 2006تقييم مهارات معاجلة املعلومات والتفكري املفاهيمي
ومهارات اتخاذ القرار لدى طلبة الهند�سة يف مادة الريا�ضيات،
و�شملت الدرا�سة عينة من طلبة الهند�سة مت تدري�سهم بطريقة تقليدية،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الطريقة التقليدية يف تقدمي الدرو�س تنتج
جناح ًا �أكرث يف معاجلة املعلومات ومهارات التفكري املفاهيمي
ومهارات اتخاذ القرار ،كما �أثبتت فعالية االختبار املو�ضوعي الذي
يعزز متطلبات اتخاذ القرار لدى الطالب يف وقت ق�صري� ،إ�ضافة
لقدرته على قيا�س مهارات معاجلة املعلومات والتفكري املفاهيمي
لدى الطلبة.

مشكلة الدراسة:
تتج�سد م�شكلة البحث من خالل التعرف �إىل قوة وطبيعة
العالقة بني اجلانب العقلي املتمثل بالأ�سلوب املعريف (الت�صلب–
املرونة) ومعاجلة املعلومات .وتعد معرفة خ�صائ�ص الأفراد
ذوي الأ�ساليب املعرفية املختلفة �أ�سا�سا يعتمد عليه يف التنب�ؤ
بدرجة معقولة من الدقة بنوع ال�سلوك الذي ميكن �أن ي�أتي به
الأفراد املختلفون يف �أ�سلوبهم املعريف �أثناء تعاملهم مع املواقف
املختلفة ،فقد �أ�شار كامريون ودوير ()Cameron, & Dwyer, 2005
�إىل �أن الأ�ساليب املعرفية ت�ساعد على فهم وتو�ضيح �أثر املعرفة يف
متغريات ال�شخ�صية ،كما �أنها ت�شري �إىل الفروق الفردية يف خ�صائ�ص
البنية املعرفية .وتكمن م�شكلة الدرا�سة يف معرفة العالقة بني
الأ�سلوب املعريف (الت�صلب-املرونة) ومعاجلة املعلومات؟ ،ومعرفة
الفروق تبع ًا ملتغريات الدرا�سة( :اجلن�س ،الكلية ،مكان ال�سكن)؟

أهداف الدراسة:
1 .1التعرف �إىل العالقة بني الأ�سلوب املعريف (الت�صلب-
املرونة) ومعاجلة املعلومات لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة/
فرع رام اهلل والبرية.
2 .2التعرف �إىل الفروق يف م�ستوى الأ�سلوب املعريف
(الت�صلب-املرونة) لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة /فرع رام
اهلل والبرية تبع ًا ملتغريات الدرا�سة( :اجلن�س ،الكلية ،مكان ال�سكن).
3 .3التعرف �إىل الفروق يف م�ستوى معاجلة املعلومات لدى
طلبة جامعة القد�س املفتوحة /فرع رام اهلل والبرية تبع ًا ملتغريات
الدرا�سة( :اجلن�س ،الكلية ،مكان ال�سكن).

فرضيات الدراسة:
♦ ♦الفر�ضية الأوىل :ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني الأ�سلوب املعريف (الت�صلب-
املرونة) ومعاجلة املعلومات لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة/
فرع رام اهلل والبرية.
♦ ♦الفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف املتو�سطات احل�سابية للأ�سلوب
املعريف (الت�صلب-املرونة) لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة/
فرع رام اهلل والبرية يعزى ملتغري اجلن�س.
♦ ♦الفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف املتو�سطات احل�سابية للأ�سلوب
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املعريف (الت�صلب-املرونة) لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة /
فرع رام اهلل والبرية يعزى ملتغري الكلية.
♦ ♦الفر�ضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف املتو�سطات احل�سابية للأ�سلوب
املعريف (الت�صلب-املرونة) لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة /
فرع رام اهلل والبرية يعزى ملتغري مكان ال�سكن.
♦ ♦الفر�ضية اخلام�سة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف املتو�سطات احل�سابية ملعاجلة
املعلومات لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة  /فرع رام اهلل والبرية
يعزى ملتغري اجلن�س.
♦ ♦الفر�ضية ال�ساد�سة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف املتو�سطات احل�سابية ملعاجلة
املعلومات لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة  /فرع رام اهلل والبرية
يعزى ملتغري الكلية.
♦ ♦الفر�ضية ال�سابعة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف املتو�سطات احل�سابية ملعاجلة
املعلومات لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة  /فرع رام اهلل والبرية
يعزى ملتغري مكان ال�سكن.

أهمية الدراسة:

(�ألوان الأداء املعريف املف�ضلة لدى الفرد لتنظيم ما يدركه من
حوله و�أ�سلوبه يف تنظيم خرباته وترميزه للمعلومات وتخزينها يف
الذاكرة) (الوارد يف درا�سة العتوم.)2010 ،
الأ�سلوب املعريف الت�صلب -املرونة:
يعرفه كاجان وزمال�ؤه ( )Kagan & Harrington 1974ب�أنه
(�أ�سلوب الأداء الثابت ن�سبي ًا الذي يف�ضله الفرد يف تنظيم مدركاته
وت�صنيف مفاهمي البيئة اخلارجية) ،كما يعرفه ويتكن ب�أنه
(جمموعة خ�صائ�ص متيز الفرد كليا من حيث الوظائف العقلية
والإدراك) ( الوارد يف درا�سة عيا�ش.)2009 ،
التعريف الإجرائي :هي الدرجة التي يح�صل عليها الطالب/ة
على مقيا�س الأ�سلوب املعريف (الت�صلب -املرونة) امل�ستخدم
لأغرا�ض البحث احلايل.
معاجلة املعلومات :Information processing
عرفه عبيد ( :)2009معاجلة املعلومات ب�أنها عملية تت�ضمن
طرق ا�ستقبال املعلومات وتنظيمها وت�شفريها وحتليلها ،كذلك
تت�ضمن ا�ستدعاء املعلومات من الذاكرة �أو كيفية تذكرها واالحتفاظ
بها ،وا�ستعمالها وترابطها ،ودمج ما ي�ستجد منها مع ما هو معروف
منها و�إعادة تركيبها.
التعريف االجرائي :هي الدرجة التي يح�صل عليها الطالب/ة
على مقيا�س معاجلة املعلومات امل�ستخدم لأغرا�ض البحث احلايل.

تكمن �أهمية الدرا�سة احلالية مبو�ضوعها وعينتها التي تهتم
بفئة الطلبة يف املجتمع،كونها من �أهم قطاعات املجتمع �إذ ي�شكل
ال�شباب الركيزة الأ�سا�سية يف �أي جمتمع ،وهذه الدرا�سة تركز على
مدى قدرتهم على امتالك مهارات معاجلة املعلومات ،من خالل
�أحد الأ�ساليب املعرفية الهامة ممثال يف �أ�سلوب الت�صلب-املرونة
وعالقتها مبعاجلة املعلومات.
وت�ستمد هذه الدرا�سة �أهميتها من �أهمية متغرييها� ،إذ تعد
الأ�ساليب املعرفية من املوا�ضيع املهمة التي بد�أ يتوجه �إليها البحث
بعد النمو املتزايد للدرا�سات يف جمال علم النف�س املعريف ،كما �أنها
ت�ساعد على تقدمي تو�صيات �ست�سهم يف حت�سني امل�ستوى العام لدى
طلبة جامعة القد�س املفتوحة  /فرع رام اهلل والبرية.

من �أجل حتقيق �أهداف الدرا�سة  ،ا�ستخدم املنهج الو�صفي
االرتباطي .ويعرف ب�أنه املنهج الذي يدر�س ظاهرة �أو حدث ًا �أو
ق�ضية موجودة حالياً ،ميكن احل�صول منها على معلومات جتيب عن
�أ�سئلة �أو فر�ضيات البحث ،وذلك النوع من �أ�ساليب البحث الذي ميكن
بوا�سطته معرفة ما �إذا كان هناك ثمة عالقة بني متغريين �أو �أكرث،
ومن ثم معرفة درجة تلك العالقة.

حدود الدراسة

جمتمع الدراسة وعينتها:

1 .1احلدود الزمانية :الف�صل الأول للعام الدرا�سي 2016
.2017/
2 .2احلدود املكانية :جامعة القد�س املفتوحة /فرع رام اهلل
والبرية.
3 .3احلدود الب�رشية :اقت�رصت الدرا�سة على طلبة جامعة
القد�س املفتوحة /فرع رام اهلل والبرية.
4 .4املحددات الإجرائية :اقت�رصت على �أدوات الدرا�سة ودرجة
�صدقها وثباتها ،وعلى عينة الدرا�سة وخ�صائ�صها واملعاجلة
الإح�صائية امل�ستخدمة.

ت�ألف جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة جامعة القد�س
املفتوحة  /فرع رام اهلل والبرية ،والبالغ عددهم ( )6500طالب ًا
وطالبة ،ح�سب بيانات دائرة القبول والت�سجيل يف جامعة القد�س
املفتوحة /فرع رام اهلل البرية .وا�شتملت عينة الدرا�سة على ()377
طالب ًا وطالبة ،بن�سبة  ،% 5,8واختريوا بطريقة العينة الطبقية
الع�شوائية ،واجلدول ( )1يو�ضح توزيع �أفراد عينة الدرا�سة:

تعريف املصطلحات نظرياً وإجرائياً:

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:

جدول (:)1
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.

املتغري
اجلن�س

يعرف مي�سيك ( )Messick, 1984الأ�ساليب املعرفية ب�أنها:
17

امل�ستوى

العدد

الن�سبة املئوية

ذكر

143

37.9

�أنثى

234

62.1
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املتغري
الكلية

مكان ال�سكن

امل�ستوى

العدد

الن�سبة املئوية

علمية

175

46.4

�إن�سانية

202

53.6

مدينة

93

24.7

قرية

268

71.1

16

4.2

جدول ()2
نتائج معامل الثبات للمجاالت

املجاالت

أدوات الدراسة:

معامل الثبات

املرونة

0.80

الت�صلب

0.76

الدرجة الكلية ملعاجلة املعلومات

0.80

معاجلة معمقة

0.70

معاجلة مو�سعة

0.79

يف �ضوء مراجعة عدد من الدرا�سات ال�سابقة والأدوات إجراءات الدراسة:

امل�ستخدمة فيها ،ومراجعة الأدب الرتبوي ذي العالقة مبو�ضوع
الدرا�سة ،مت تبني مقيا�س الأ�سلوب املعريف الت�صلب -املرونة من
�إعداد الكبي�سي ( ،)1989وامل�ستخدم يف درا�سة الدليمي (،)2013
وتكونت الأداة من ( )33فقرة ،ومقيا�س معاجلة املعلومات من �إعداد
�شميك ( )Schmeck ,1981وتعريب الإمارة ( ،)1988وامل�ستخدم
يف درا�سة اجلاف وجاين ( ،)2011وتكونت الأداة من ( )25فقرة،
وكانت الفقرات ال�سالبة ذات الأرقام ()20 ،17 ،13 ،10 ،8 ،5 ،3
مق�سمة على جمالني :معاجلة معمقة ( )14فقرة ،واملعاجلة املف�صلة
واملو�سعة ( )11فقرة.
وبعد التحكيم من ذوي اخلربة يف جمايل علم النف�س ومناهج
البحث .مت �صوغ فقرات املقيا�س لتكون ا�ستجابة املفحو�صني
وطريقة الت�صحيح وفق ًا ملقيا�س ليكرت ( )Likert Scaleاخلما�سي
الأبعاد ،حيث تكون ا�ستجابة املفحو�صني على الفقرات وطريقة
الت�صحيح كالآتي :بدرجة عالية جداً ( 5درجات) ،بدرجة عالية (4
درجات) ،بدرجة متو�سطة ( 3درجات) ،بدرجة منخف�ضة جداً (2
درجة) ،بدرجة منخف�ضة ( 1درجة).

طبقت الأداة على �أفراد عينة الدرا�سة ،وبعد �أن اكتملت عملية
جتميع اال�ستبيانات من �أفراد العينة بعد �إجابتهم عليها بطريقة
�صحيحة ،تبني �أن عدد اال�ستبيانات امل�سرتدة ال�صاحلة التي خ�ضعت
للتحليل الإح�صائي )377( :ا�ستبانة.

املعاجلة اإلحصائية:
رمزت
بعد جمع اال�ستبيانات والت�أكد من �صالحيتها للتحليلَ ،
(�أعطيت �أرقاما معينة) ،وذلك متهيداً لإدخال بياناتها �إىل جهاز
احلا�سوب الآيل لإجراء املعاجلات الإح�صائية املنا�سبة ،وحتليل
البيانات وفق ًا لأ�سئلة الدرا�سة ،وقد متت املعاجلة الإح�صائية
للبيانات با�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لكل فقرة من فقرات اال�ستبانة ،واختبار (ت) ( ،)t- testواختبار
حتليل التباين الأحادي ( ،)One-Way ANOVAومعامل ارتباط
بري�سون ،ومعادلة الثبات كرونباخ �ألفا ( ،)Cronbach Alphaمن
خالل ا�ستخدام الرزم الإح�صائية (SPSS) (Statistical Pac kage
.)For Social Sciences

صدق األداة:

نتائج الدراسة:

مت التحقق من �صدق �أداة الدرا�سة بعر�ضها على جمموعة
من املحكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ،و�أخرجت اال�ستبانة
ب�صورتها النهائية .ومن ناحية �أخرى مت التحقق من �صدق الأداة
بح�ساب معامل االرتباط بري�سون لفقرات اال�ستبانة مع الدرجة
الكلية للأداة ،وات�ضح وجود داللة �إح�صائية يف جميع فقرات
اال�ستبانة ،ويدل ذلك �أن هناك ات�ساق ًا داخلي ًا بني الفقرات.

النتائج املتعلقة بالفر�ضية الأوىل ،وتن�ص على �أنه:
(ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05بني الأ�سلوب املعريف (الت�صلب-املرونة) لدى طلبة
جامعة القد�س املفتوحة  /فرع رام اهلل والبرية وم�ستوى معاجلة
املعلومات)
فح�صت الفر�ضية بح�ساب معامل ارتباط بري�سون والداللة
الإح�صائية بني الأ�سلوب املعريف (الت�صلب-املرونة) لدى طلبة
جامعة القد�س املفتوحة  /فرع رام اهلل والبرية وم�ستوى معاجلة
املعلومات .وكانت النتائج بح�سب اجلدول (.)4

ثبات الدراسة:
مت التحقق من ثبات الأداة ،من خالل ح�ساب ثبات الدرجة
الكلية ملعامل الثبات ،ملجاالت الدرا�سة ح�سب معادلة الثبات
كرونباخ الفا ،وكانت الدرجة الكلية للأ�سلوب املعريف (الت�صلب-
املرونة) لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة -فرع رام اهلل والبرية
( ،)0.857و( )0.802مل�ستوى معاجلة املعلومات ،وهذه النتيجة
ت�شري �إىل متتع هذه الأداة بثبات يفي ب�أغرا�ض الدرا�سة .واجلدول
رقم ( )2يبني معامل الثبات للمجاالت والدرجة الكلية.

جدول (:)4
معامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية للعالقة بين األسلوب المعرفي (التصلب-المرونة)
لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة  /فرع رام اهلل والبيرة ومستوى معالجة المعلومات

املتغريات
املرونة
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معامل بري�سون

م�ستوى الداللة

املعاجلة املعمقة

0.16

0.00

املعاجلة املو�سعة

0.18-

0.00

الدرجة الكلية

0.03

0.53

أ .رندة محمد حماد
د .عمر طالب الرمياوي

األسلوب املعرفي (التصلب-املرونة) وعالقته مبعاجلة املعلومات
لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة  -فرع رام اهلل والبيرة

معامل بري�سون

م�ستوى الداللة

املتغريات
املعاجلة املعمقة

0.38

0.00

الت�صلب املعاجلة املو�سعة

0.00

0.91

0.26

0.00

الدرجة الكلية

يتبني من خالل اجلدول (� )4أن قيمة معامل ارتباط بري�سون
للدرجة الكلية للعالقة بني معاجلة املعلومات واملرونة (،)0.03
وم�ستوى الداللة (� ،)0.53أي �أنه ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني الأ�سلوب املعريف (املرونة)
والدرجة الكلية ملعاجلة املعلومات لدى طلبة جامعة القد�س
املفتوحة /فرع رام اهلل والبرية ،ولكن تبني وجود عالقة طردية
بني املرونة واملعاجلة املعمقة �أي كلما زادت املرونة زاد م�ستوى
املعاجلة املعمقة للمعلومات ،والعك�س �صحيح .وتبني �أي�ض ًا وجود
عالقة عك�سية بني املرونة واملعاجلة املو�سعة �أي �أنه كلما زادت
املرونة قلل ذلك من م�ستوى املعاجلة املو�سعة للمعلومات ،والعك�س
�صحيح.
وتبني من خالل اجلدول ال�سابق �أن قيمة معامل ارتباط
بري�سون للدرجة الكلية للعالقة بني معاجلة املعلومات واملرونة
( ،)0.26وم�ستوى الداللة (� ،)0.00أي �أنه توجد عالقة طردية
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني الأ�سلوب
املعريف (الت�صلب) والدرجة الكلية ملعاجلة املعلومات لدى طلبة
جامعة القد�س املفتوحة  /فرع رام اهلل والبرية ،وتبني وجود عالقة
طردية بني الت�صلب واملعاجلة املعمقة �أي كلما زاد الت�صلب زاد ذلك
من م�ستوى املعاجلة املعمقة للمعلومات ،والعك�س �صحيح .ولكن
تبني �أي�ض ًا عدم وجود عالقة بني الت�صلب واملعاجلة املو�سعة.
نتائج الفر�ضية الثانية وتن�ص على �أنه:
(ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05يف الأ�سلوب املعريف (الت�صلب-املرونة) لدى طلبة
جامعة القد�س املفتوحة  /فرع رام اهلل والبرية يعزى ملتغري اجلن�س)
فح�صت الفر�ضية الثانية بح�ساب نتائج اختبار (ت)
واملتو�سطات احل�سابية ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة يف الأ�سلوب
املعريف (الت�صلب-املرونة) لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة/
فرع رام اهلل والبرية ح�سب ملتغري اجلن�س.
جدول (:)5
نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في األسلوب المعرفي (التصلب-
المرونة) لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة  /فرع رام اهلل والبيرة حسب متغير الجنس

املجال
املرونة

الت�صلب

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكر

143

2.89

0.61

انثى

234

2.73

0.57

ذكر

143

3.51

0.48

�أنثى

234

3.39

0.52

قيمة()t

م�ستوى
الداللة

2.59

0.01

2.12

0.03

ملجال املرونة ( ،)2.59وم�ستوى الداللة ( ،)0.01وقيمة (ت)
ملجال الت�صلب ( )2.12وم�ستوى الداللة (� ،)0.03أي �أنه توجد
فروق يف الأ�سلوب املعريف (الت�صلب-املرونة) لدى طلبة جامعة
القد�س املفتوحة /فرع رام اهلل والبرية تعزى ملتغري اجلن�س،
وكانت الفروق ل�صالح الذكور ،وبذلك رف�ضت الفر�ضية الثانية.
نتائج الفر�ضية الثالثة وتن�ص على �أنه:
(ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05يف الأ�سلوب املعريف (الت�صلب-املرونة) لدى طلبة
جامعة القد�س املفتوحة /فرع رام اهلل والبرية يعزى ملتغري الكلية)
فح�صت الفر�ضية الثالثة بح�ساب نتائج اختبار (ت)
واملتو�سطات احل�سابية ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة يف الأ�سلوب
املعريف (الت�صلب-املرونة) لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة/
فرع رام اهلل والبرية ح�سب ملتغري الكلية.
جدول (:)6
نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في األسلوب المعرفي (التصلب-
المرونة) لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة  /فرع رام اهلل والبيرة حسب متغير الكلية

املجال
املرونة

الت�صلب

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

علمية

175

2.81

0.59

ان�سانية

202

2.77

0.59

علمية

175

3.41

0.51

ان�سانية

202

3.45

0.50

قيمة()t

م�ستوى
الداللة

0.72

0.47

0.75

0.45

يتبني من خالل اجلدول (� )6أن قيمة (ت) للدرجة الكلية
ملجال املرونة ( ،)0.72وم�ستوى الداللة ( ،)0.47وقيمة (ت)
ملجال الت�صلب ( )0.75وم�ستوى الداللة (� ،)0.45أي �أنه ال توجد
فروق يف الأ�سلوب املعريف (الت�صلب-املرونة) لدى طلبة جامعة
القد�س املفتوحة /فرع رام اهلل والبرية تعزى ملتغري الكلية ،وبذلك
مت قبول الفر�ضية الثالثة.
نتائج الفر�ضية الرابعة وتن�ص على �أنه:
(ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05يف الأ�سلوب املعريف (الت�صلب-املرونة) لدى طلبة
جامعة القد�س املفتوحة  /فرع رام اهلل والبرية يعزى ملتغري مكان
ال�سكن)
ولفح�ص الفر�ضية الرابعة ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية
ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة على الأ�سلوب املعريف (الت�صلب-
املرونة) لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة  /فرع رام اهلل والبرية
يعزى ملتغري مكان ال�سكن.
جدول (:)7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لألسلوب المعرفي
(التصلب-المرونة) لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة  /فرع رام اهلل والبيرة يعزى لمتغير
مكان السكن

املجال

يتبني من خالل اجلدول (� )5أن قيمة (ت) للدرجة الكلية
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املرونة

مكان ال�سكن العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
مدينة

93

2.91

0.60

قرية

268

2.73

0.58

خميم

16

2.98

0.62
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مكان ال�سكن العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

املجال

الت�صلب

مدينة

93

3.48

0.46

قرية

268

3.41

0.53

خميم

16

3.60

0.38

جدول (:)8
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في األسلوب المعرفي
(التصلب-المرونة) لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة  /فرع رام اهلل والبيرة يعزى
لمتغير مكان السكن

املجال

جمموع درجات متو�سط قيمة (ف) م�ستوى
املربعات احلرية املربعات املح�سوبة الداللة

بني
املجموعات
داخل
130.51
املجموعات
2.81

املرونة

املجموع

الت�صلب

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

2
374

133.32

376

0.795

2

97.06

374

97.86

376

(ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05يف م�ستوى معاجلة املعلومات لدى طلبة جامعة القد�س
املفتوحة /فرع رام اهلل والبرية يعزى ملتغري اجلن�س)
فح�صت الفر�ضية اخلام�سة بح�ساب نتائج اختبار (ت)
واملتو�سطات احل�سابية ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة يف م�ستوى
معاجلة املعلومات لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة /فرع رام اهلل
والبرية ح�سب ملتغري اجلن�س.
جدول ()10

1.40
4.02

*0.01

0.34

0.39
0.21
0.26

نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في مستوى معالجة المعلومات لدى
طلبة جامعة القدس المفتوحة  /فرع رام اهلل والبيرة حسب متغير الجنس

املجال

اجلن�س

العدد

معاجلة
معمقة
معاجلة
مو�سعة

يالحظ �أن قيمة (ف) للدرجة الكلية ملجال املرونة ()4.02
وم�ستوى الداللة ( ،)0.01وقيمة (ف) ملجال الت�صلب ()1.53
وم�ستوى الداللة ( ،)0.21وهي �أكرب من م�ستوى الداللة (،)α≤0.05
�أي �أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف الأ�سلوب املعريف (الت�صلب)
لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة /فرع رام اهلل والبرية يعزى
ملتغري مكان ال�سكن .و�أنه توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف الأ�سلوب
املعريف (املرونة) لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة /فرع رام اهلل
والبرية يعزى ملتغري مكان ال�سكن .وا�ستخدم ( )LSDلبيان اجتاه
الفروق ،وهي كما يلي:
الجدول ()9
نتائج اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة
الدراسة حسب متغير مكان السكن لمجال المرونة

مدينة

قرية

قرية

0.247

0.105

وكانت الفروق بني �سكان املدينة و�سكان القرى ،ل�صالح
�سكان املدينة.
نتائج الفر�ضية اخلام�سة وتن�ص على �أنه:

*دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ()α ≤ 0.05

املتغريات

مدينة

0.069

0.666

*دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ()α ≤ 0.05

يالحظ من اجلدول ( )7وجود فروق ظاهرية يف الأ�سلوب
املعريف (الت�صلب-املرونة) لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة/
فرع رام اهلل والبرية يعزى ملتغري مكان ال�سكن ،وملعرفة داللة
الفروق مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ()One-Way ANOVA
كما يظهر يف اجلدول (:)8

م�صدر
التباين

املتغريات
خميم

الفروق يف املتو�سطات

م�ستوى الداللة

الفروق يف املتو�سطات

م�ستوى الداللة

قرية

*0.178

0.013

خميم

-0.069

0.666

مدينة

*-0.178

0.013

خميم

-0.247

0.105

الدرجة
الكلية

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

ذكر

143

3.45

0.52

انثى

234

3.38

0.46

ذكر

143

3.18

0.42

انثى

234

3.16

0.39

ذكر

143

3.33

0.42

انثى

234

3.28

0.36

قيمة()t

م�ستوى
الداللة

1.34

0.18

0.45

0.65

1.15

0.25

يتبني من خالل اجلدول (� )10أن قيمة (ت) للدرجة الكلية
( ،)1.15وم�ستوى الداللة (� ،)0.25أي �أنه ال توجد فروق يف م�ستوى
معاجلة املعلومات لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة /فرع رام
اهلل والبرية تعزى ملتغري اجلن�س ،وكذلك للمجاالت .وبذلك مت قبول
الفر�ضية اخلام�سة.
نتائج الفر�ضية ال�ساد�سة وتن�ص على �أنه:
(ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05يف م�ستوى معاجلة املعلومات لدى طلبة جامعة القد�س
املفتوحة /فرع رام اهلل والبرية يعزى ملتغري الكلية)
فح�صت الفر�ضية ال�ساد�سة بح�ساب نتائج اختبار (ت)
واملتو�سطات احل�سابية ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة يف م�ستوى
معاجلة املعلومات لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة /فرع رام اهلل
والبرية ح�سب ملتغري الكلية.
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أ .رندة محمد حماد
د .عمر طالب الرمياوي

األسلوب املعرفي (التصلب-املرونة) وعالقته مبعاجلة املعلومات
لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة  -فرع رام اهلل والبيرة

جدول ()11
نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في مستوى معالجة المعلومات لدى
طلبة جامعة القدس المفتوحة  /فرع رام اهلل والبيرة حسب متغير الكلية

املجال

الكلية

العدد

معاجلة
معمقة
معاجلة
مو�سعة
الدرجة
الكلية

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

علمية

175

3.43

0.51

ان�سانية

202

3.38

0.45

علمية

175

3.21

0.41

ان�سانية

202

3.14

0.39

علمية

175

3.33

0.40

ان�سانية

202

3.27

0.36

قيمة""t

م�ستوى
الداللة

1.09

0.27

1.67

0.09

1.54

0.12

املجال

معاجلة
معمقة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمستوى معالجة
المعلومات لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة  /فرع رام اهلل والبيرة يعزى لمتغير مكان السكن

املجال

معاجلة معمقة

معاجلة مو�سعة

الدرجة الكلية

مكان ال�سكن

العدد

مدينة

93

3.46

0.39

خميم

268

3.38

0.51

قرية

16

3.41

0.48

مدينة

93

3.23

0.40

خميم

268

3.15

0.39

قرية

16

3.11

0.48

مدينة

93

3.36

0.33

خميم

268

3.28

0.40

قرية

16

3.28

0.42

م�صدر
التباين
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

جدول (:)12

املتو�سط
احل�سابي

جدول (:)13
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى معالجة المعلومات لدى
طلبة جامعة القدس المفتوحة  /فرع رام اهلل والبيرة يعزى لمتغير مكان السكن

يتبني من خالل اجلدول (� )11أن قيمة (ت) للدرجة الكلية
( ،)1.54وم�ستوى الداللة (� ،)0.12أي �أنه ال توجد فروق يف م�ستوى
معاجلة املعلومات لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة /فرع رام
اهلل والبرية تعزى ملتغري الكلية ،وكذلك للمجاالت .وبذلك مت قبول
الفر�ضية ال�ساد�سة.
نتائج الفر�ضية ال�سابعة وتن�ص على �أنه:
(ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05يف م�ستوى معاجلة املعلومات لدى طلبة جامعة القد�س
املفتوحة  /فرع رام اهلل والبرية يعزى ملتغري مكان ال�سكن)
ولفح�ص الفر�ضية ال�سابعة ،مت احت�ساب املتو�سطات احل�سابية
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على م�ستوى معاجلة املعلومات لدى
طلبة جامعة القد�س املفتوحة /فرع رام اهلل والبرية يعزى ملتغري
مكان ال�سكن ،وقد كانت النتائج ح�سب اجلدول (.)12

االنحراف
املعياري

حتليل التباين الأحادي ( ،)One-way ANOVAكما يظهر يف اجلدول
(:)13

يالحظ من اجلدول ( )12وجود فروق ظاهرية يف م�ستوى
معاجلة املعلومات لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة /فرع رام اهلل
والبرية يعزى ملتغري مكان ال�سكن ،وملعرفة داللة الفروق ا�ستخدم
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معاجلة
مو�سعة

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

الدرجة
الكلية

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

جمموع درجات متو�سط قيمة (ف) م�ستوى
املربعات احلرية املربعات املح�سوبة الدراللة
0.38

2

88.20

374

88.59

376

0.48

2

61.23

374

61.71

376

0.40

2

56.16

374

56.56

376

0.19
0.82

0.44

0.23

0.24
1.47

0.23

0.16

0.20
1.36

0.25

0.15

يالحظ �أن قيمة ف للدرجة الكلية ( )1.36وم�ستوى الداللة
( ،)0.25وهي �أكرب من م�ستوى الداللة (� ،)α≤0.05أي �أنه ال توجد
فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى معاجلة املعلومات لدى طلبة
جامعة القد�س املفتوحة /فرع رام اهلل والبرية يعزى ملتغري مكان
ال�سكن ،وكذلك للمجاالت .وبذلك مت قبول الفر�ضية ال�سابعة.

مناقشة النتائج والتوصيات:
يتبني من خالل نتائج الدرا�سة وجود عالقة ذات داللة
�إح�صائية بني الأ�سلوب املعريف (املرونة) والدرجة الكلية ملعاجلة
املعلومات لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة /فرع رام اهلل والبرية،
ولكن تبني وجود عالقة طردية بني املرونة واملعاجلة املعمقة� ،أي
كلما زادت املرونة زاد م�ستوى املعاجلة املعمقة للمعلومات ،والعك�س
�صحيح .وتبني كذلك وجود عالقة عك�سية بني املرونة واملعاجلة
املو�سعة� ،أي �أنه كلما زادت املرونة قلل ذلك من م�ستوى املعاجلة
املو�سعة للمعلومات ،والعك�س �صحيح .وتبني �أي�ض ًا �أنه توجد عالقة
طردية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بني
الأ�سلوب املعريف (الت�صلب) والدرجة الكلية ملعاجلة املعلومات لدى
طلبة جامعة القد�س املفتوحة /فرع رام اهلل والبرية ،وقد وجدت
عالقة طردية بني الت�صلب واملعاجلة املعمقة �أي كلما زاد الت�صلب
زاد ذلك من م�ستوى املعاجلة املعمقة للمعلومات ،والعك�س �صحيح.
يف حني تبني عدم وجود عالقة بني الت�صلب واملعاجلة املو�سعة.
تبني من النتائج وجود فروق يف الأ�سلوب املعريف (الت�صلب-
املرونة) لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة /فرع رام اهلل والبرية
تعزى ملتغري اجلن�س ،وكانت الفروق ل�صالح الذكور .وميكن تف�سري
ذلك �إىل كون الذكور �أكرث تعر�ض ًا لل�ضغوطات النف�سية واالجتماعية
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يف احلياة مما �أك�سبهم ا�سلوب الت�صلب يف التعامل مع م�شكالت
احلياة ،ورمبا يعود ذلك �إىل اختالطهم باملجتمع وم�شاكله �أكرث
من الأنثى ،مما �أك�سبهم املقدرة على املرونة ،واتفقت هذه الدرا�سة
مع درا�سة كرمان ( ،)2005وتعار�ضت الدرا�سة مع درا�سة
(اجلالد ،)2006 ،ودرا�سة ال�سامرائي ،والنا�رص ( .)2009ودرا�سة
ال�سامرائي ،والنا�رص ( )2009التي �أو�ضحت نتائجها �أن املديرين
ات�صفوا ب�صفة ال�صالبة على ح�ساب �صفة املرونة ،و�أنه لي�س هناك
فروق بني الذكور والإناث.
�أظهرت النتائج عدم وجود فروق يف الأ�سلوب املعريف
(الت�صلب-املرونة) لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة /فرع رام
اهلل والبرية تعزى ملتغري الكلية ،وميكن تف�سري ذلك النفتاح الطلبة
على املجتمع الفل�سطيني وخا�صة �أثناء اختالطهم يف التطبيق
العملي للمقررات الدرا�سيةـ ومنها الرتبية العملية ،وخدمة املجتمع
( التطوع) والتدريب امليداين يف كلية التنمية االجتماعية والأ�رسية،
مما �سهل على بع�ضهم التعاون واملرونة يف الدرا�سة .واتفقت
الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة اجلالد ( )2014التي �أظهرت عدم
وجود فروق بني طلبة الأق�سام العلمية عن طلبة الأق�سام الإن�سانية.
و�أظهرت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف الأ�سلوب
املعريف (املرونة) لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة /فرع رام اهلل
والبرية يعزى ملتغري ال�سكن ،وكانت هذه الفروق بني �سكان املدينة
و�سكان القرية ،ل�صالح �سكان املدينة .وقد نعزو ذلك �إىل انفتاح
طلبة املدينة �أكرث يف العالقات االجتماعية واكت�ساب اخلربة يف
التعامل مع امل�ؤ�س�سات االجتماعية والثقافية والأندية يف املجتمع
الفل�سطيني ،التي تغر�س املرونة بني الطلبة.
وبينت الدرا�سة عدم وجود فروق يف م�ستوى معاجلة
املعلومات لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة /فرع رام اهلل والبرية
تعزى ملتغري اجلن�س ،وكذلك للمجاالت .ويعود ذلك يف ر�أي الباحثني
�إىل طرق التدري�س املنا�سبة التي ا�ستخدمها �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف اجلامعة ،مما �أك�سب الطلبة ( ذكور ،و�إناث) يف كيفية تخزين
املعلومات بال�شكل ال�صحيح يف البينة املعرفية وا�ستدعائها ب�سهولة
(يف االمتحان).
يتبني عدم وجود فروق يف م�ستوى معاجلة املعلومات لدى
طلبة جامعة القد�س املفتوحة /فرع رام اهلل والبرية تعزى ملتغري
الكلية ،وكذلك للمجاالت .وذلك �إىل ت�شابه الدورات التدريبية وور�ش
العمل التي تلقاها �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كافة الكليات يف طرق
التدري�س املنا�سبة ،والتي مت تطبيقها عمليا يف �أثناء تدري�سهم
للطلبة ،ورمبا يعود ذلك �إىل اهتمام الطلبة بالعملية التعليمية مما
يجعلهم يهتمون بتخزين املعلومات وحفظها ب�شكل منا�سب ،ورمبا
يعود ذلك �إىل تعلم الطلبة طرق التدري�س املنا�سبة يف �أثناء التطبيق
العملي ملقررات عديدة منها الرتبية العملية .ومل تتفق مع نتائج
درا�سة البنا ( ،)2011التي �أظهرت وجود فروق دالة �إح�صائية
بني متو�سطات درجات مهارات معاجلة املعلومات وفقا لتخ�ص�ص
طالب جامعة الطائف ل�صالح طلبة االق�سام العلمية.
يتبني عدم وجود توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى
معاجلة املعلومات لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة /فرع رام اهلل
والبرية يعزى ملتغري مكان ال�سكن ،وكذلك للمجاالت .ونعتقد �أن هذه
النتيجة تعود �إىل درجة اهتمام الطلبة مبعاجلة املعلومات ال تعتمد

على مكان ال�سكن �إىل �أن املعرفة واملعلوماتية �أ�صبحت متوفرة يف
جميع املناطق وبالأخ�ص �أن هناك انت�شاراً وا�سع ًا للإنرتنت يف
فل�سطني ،مما �ساهم يف قدرة الأفراد باختالف �أماكن �سكنهم من
معاجلة املعلومات واال�ستفادة منها.

التوصيات:
وبناء على نتائج الدرا�سة احلالية ،نو�صي بالآتي:
�1 .1رضورة اهتمام اجلامعة مبو�ضوع الأ�ساليب املعرفية
للفروق بني �سكان املدينة و�سكان القرى ،من خالل عقد ور�شات
عمل وندوات فكرية.
�2 .2رضورة ا�ستخدام �أ�ساليب تعليمية تراعي الأ�ساليب
املعرفية لدى الطلبة يف اجلامعة.
3 .3و�ضع برامج تتعلق ب�أ�ساليب معاجلة املعلومات لتدريب
الطلبة على تلك الأ�ساليب لرفع وزيادة مهارات معاجلة املعلومات
لديهم.
� 4 .4إجراء املزيد من الأبحاث مبو�ضوع الأ�ساليب املعرفية
ومعاجلة املعلومات ،تتناول متغريات �أخرى.
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