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املهارات السلىكية واملعرفية املتقدمة حلل

ُ
املشكالت لدي عينة من طلبة السنة التحضريية
يف جامعة الطائف
أحمد سعيد الحسيسي*

ُ
ّ ُ
ّ
واإلاػغفُت اإلاخلضمت لخل اإلاكىالث لضي غُىت مً َ 277الب وَالبت بالؿىت
الؿلىهُت
امللخص_ َضف البدث الخالي ئلى صعاؾت اإلاهاعاث
الخدًحرًت في حامػت الُاةف ,وباؾخسضام اإلاىهج اإلاؿحي وأصاة الاؾدباهت أظهغث الىخاةج أن اإلاخىؾِ الػام لضعحت مهاعة فاغلُت خل
اإلاكيلت لضي الػُىت بلغ ( )3.42واهدغاف مػُاعي بلغ ( )1.03ووان اإلاخىؾِ الػام لضعحت مهاعة الخسُُِ لخىفُظ خل اإلاكيلت لضي
ُ
الػُىت بلغ ( )3.62واهدغاف مػُاعي بلغ ( )1.04ووان اإلاخىؾِ الػام لضعحت مهاعة فاغلُت الخفىحر في خل اإلاكيلت لضي الػُىت بلغ ()3.59
ُ
واهدغاف مػُاعي بلغ ( )1.07ووان اإلاخىؾِ الػام لضعحت مهاعة ؤلابضاع في خل اإلاكيلت لضي الػُىت بلغ ( )3.52واهدغاف مػُاعي بلغ
()1.07وحمُؼ الىخاةج الػامت للمهاعاث واهذ في اإلاضي اإلاخىؾِ ,وغحر طلً مً الىخاةج الخفهُلُت ,وجم الخىنل لبػٌ الخىنُاث ً
بىاء
غلى الىخاةج مً أَمها يغوعة الاؾخمغاع في جىمُت مهاعاث الُلبت لخل اإلاكىالث.
ُ
ّ
ّ
واإلاػغفُت اإلاخلضمت ,خل اإلاكىالث ,الؿىت الخدًحرًت.
الؿلىهُت
الهلماث املفتاحيت :اإلاهاعاث
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ُ
ُ
املهازاث السلىليت واملعسفيت املتقدمت لحل املشنالث لدي عيىت مً طلبت
السىت التحضيرًت في حامعت الطائف

ُ .2مشهلت الدزاست
أقاعث صعاؾت ئلى أن زبراث الُلبت الخُاجُت والػملُت ال جىػىـ
ُ
في َغٍلت حػاملهم مؼ اإلاكىالث التي ًىاحهىنها مما ٌػىـ أَمُت جُىٍغ
ُ
ُ
ؤلاحغاءاث اإلاإؾؿُت والىظم واللىاغض اإلاخبػت في خل اإلاكىالث ].[1
وأقاع  Dikerوآزغون في صعاؾت غلى ( )345مً َلبت حامػت
ًضًخبي  Yeditep Universityفي اؾُىبىٌ ئلى أن اإلاغوهت مً اإلاهاعاث
ُ
الؿلىهُت اإلاخلضمت التي ًجب أن ًخمخؼ بها الُلبت في الخػامل مؼ
ّ
ُمكىالتهم ,واللضعة الؿغَػت غلى الخىُف والخغلب غلى الخدضًاث
والهضماث وألاػماث في الخُاة الجامػُت ,وأن الُلبت الظًً لضيهم
ُ
هظغة ؾلبُت ومهاعاتهم لِؿذ وافُت للخػامل مؼ اإلاكىالث ال
ٌؿخُُػىن خل مكىالتهم ,وَىان فغوق طاث صاللت ئخهاةُت بحن
ُ
مؿخىي حػلُم ألاب وَغٍلت التربُت وؾلىن ومهاعاث خل اإلاكىالث [.[2
ومً زبرة الباخث ألاواصًمُت فلض وحض أن مػظم الُلبت ًخسظون
زُىاث هدى خل اإلاُكيلت ً
بىاء غلى زبراتهم الخُاجُت والخغظًت الغاحػت
ُ
ُ
للثلافت اإلاجخمػُت الضًيُت في اإلاجخمؼ الؿػىصي أهثر مً وىنها زُىاث
ُمخػلمت مً زالٌ اإلانهاج الضعاس ي في أي مغخلت مً اإلاغاخل.
وَظا ما أقاعث له ئخضي الضعاؾاث أن ُمػظم أؾالُب الخضعَـ
ُ
جفخلغ ئلى همىطج خل اإلاكيلت ,وجضعَـ اإلاباصب الخىحيهُت في خل
ُ
ُ
ُ
اإلاكىالث التي حؿاغض غلى الخػامل مؼ اإلاكىالث التي جىاحه الُلبت
[.[3
وبما أن الؿىت الخدًحرًت زبرة حضًضة غلى الُلبت فلض أقاعث
صعاؾت أن ( )%17مً الُالب ًيسخبىن مً الضعاؾت الجامػُت في
ً
ّ
هفؿُت ,وأن الػىامل الىفؿُت
الؿىت ألاولى جدضًضا بؿبب غىامل
ّ
ّ
قيلذ لضي ؤلاهار ما وؿبخه ( )%34وقيلذ لضي الظوىع ما وؿبخه
(.[4[ )%15
ً
ُ
وَظا ٌؿترعي مىا حمُػا جُىٍغ مهاعاث مخلضمت لضي الُلبت جىػىـ
غلى فاغلُت الخلىٌ التي ًدبػىنها في الخػامل مؼ ُمكىالتهم,
بىاء غلى جفىحر ّ
وَؿخُُػىن الخسُُِ بكيل حُض ً
فػاٌ ًُيخج في النهاًت
خلىٌ ئبضاغُت وابخياعٍه جُىع مً مهاعاتهم الػلمُت والخُاجُت والخػامل
مؼ ُمكىالتهم الضعاؾُت والخبراث الجضًضة غليهم.
ومً زالٌ ما ؾبم ,وما جم عنضوٍ مً اهُباغاث غامه غً الُلبت
في الؿىت ألاولى في الجامػت جمذ نُاغت ُمكيلت البدث الخالي في
ُ
الدؿاؤٌ الخالي :ما هي صعحت اإلاهاعاث الؿلىهُت واإلاػغفُت اإلاخلضمت في
ُ
خل اإلاكىالث لضي غُىت مً َلبت الؿىت الخدًحرًت في حامػت
الُاةف؟
وٍخُلب طلً ؤلاحابت غً ألاؾئلت الفغغُت الخالُت:
أ .أسئلت الدزاست
ُ
 .1ما صعحت مهاعة فاغلُت خل اإلاكىالث لضي غُىت مً َالب الؿىت
الخدًحرًت؟
ُ
 .2ما صعحت مهاعة الخسُُِ لخىفُظ خ ـ ـل اإلاكىالث لـضي غُىت مً َالب

 .1املقدمت
ُ
كض ًىظغ ئلى خل اإلاكىالث غلى أنها اإلاسغحاث النهاةُت لُغٍلت
ً
ّ
الخهغف والخفىحر في مىاحهت الخدضًاث غمىما ,وحػخمض هفاءة
وَبُػت
وفاغلُت َظٍ الخلىٌ في كضعتها غلى مىؼ أو الخض مً جىغاع هفـ
ُ
اإلاكىالث ,والخلىٌ بدض طاتها كض حػىـ هفاءة وفاغلُت اإلاهاعاث
الؿلىهُت اإلاػغفُت التي ًخبىاٍ الُلبت في خُاتهم الصخهُت والضعاؾُت.
وأخض ألاؾباب الغةِؿت التي ُحؿاغض في فاغلُت َظٍ الخلىٌ
وهجاخها غلى الىحه اإلاُلىب َى الخسُُِ لها ,وغملُت الخسُُِ
ًمىً الىظغ ئليها بأنها أؾلىب خُاحي في الخػاَي مؼ ألاخضار غلى
ُ
أؾاؽ مىُلي ًُمىً مً الؿُُغة غلى اإلاكىالث.
ّ
ولػل مً أَضاف الخػلُم ألاؾاؾُت أن ًخػلم الُلبت مهاعة
ُ
الخسُُِ إلاىاحهت ُمكىالتهم والخدضًاث التي ًىاحهىنها في اإلاىاكف
ّ
ً
والخجاعب الجضًضة غليهم زانت ئطا ما غلمىا أن مىكف الخػلم في
الؿىت الخدًحرًت بيل ما فيها مً ججغبت حضًضة غلى الُلبت ال جسلى مً
ّ
ً
الخغلب غليها ُ
للمض ي كضما في مؿحرتهم
الخدضًاث والتي غلى الُلبت
الضعاؾُت.
ُ
وعغم أن الخفىحر غملُت غللُت طاث هىاجج مسخلفت حػخمض غلى
غضة غىامل منها أؾلىب الخفىحر وصعحت الظواء والفهم اإلاىيىعي
ُ
ُ
ُ
للظغوف ,وهُفُت الخػاَي مؼ اإلاثحراث اإلاسخلفت ,وَظٍ الػملُت اإلاػلضة
جدخاج ئلى مهاعاث ُمخلضمت للخهىٌ غلى هىاجج أفًل مما ًُمىً مػه
الىظغ ئلى فاغلُت جفىحر الصخو مً زالٌ حػاَُه مؼ ألاخضار
ُ
ُ
واإلاثحراث ,وَغٍلت اؾخجاباجه الػللُت والاهفػالُت التي حكيل في
ُ
مجمىغها خل اإلاكيلت.
ُ
وعغم أن خلىٌ اإلاكىالث جسخلف في مؿخىي حىصتها وفاغلُتها,
ً
ً
وبالخالي كض حػىـ ازخالفا لضي ألاشخام أهفؿهم وفغوكا بُيُت هبحرة
ً
ُ
بحن الىاؽ غمىما بل بحن اإلاجخمػاث وألامم.
ً
ّ
ً
ئال أن َظٍ الخلىٌ كض حػىـ أًًا قىال مً أقياٌ ؤلابضاع
ُ
ُ
اإلاػغفي والؿلىوي والفجي في الخػامل مؼ اإلاكىالث والخدضًاث اإلاسخلفت,
ّ
ً
ججغص أن اإلاُكىالث باليؿبت ُ
وكض هلىٌ بيل ّ
للمبضغحن فغنت للخػلم
ُ
وزلم مؼٍض مً الفىاةض واإلاىدؿباث.
ُ
ُ
ُ
والىفؼ اإلاخىكؼ مً اإلاكىالث ال ًترهه اإلابضع إلادٌ الهضفت بل
ً
غاصة ال جيىن
ًهىػه مً زالٌ مهاعاجه الػللُت والصخهُت ,والتي
ّ
مهاعاث غاصًت بل هي مهاعاث ُمخلضمت مً الخدلُل والخسُل والاؾخلغاء
والاؾخيخاج والاؾدبهاع والخفىحر الػمُم وغحرَا مً اإلاهاعاث التي كض
ُ
ًيىن مً اإلاىاؾب كُاؽ بػًها وجىحيهها لضي مجمىغت مً َلبت
الؿىت الخدًحرًت باغخباع أن مىكف الؿىت الخدًحرًت مليء بالخدضًاث
الجضًضة غلى الُلبت ,وبالخالي كض ٌُؿاغض َظا الجهض إلاػغفت واكؼ
الخاٌ ,وجلُُم وجلىٍم الجهىص اإلابظولت لُلبت الؿىت الخدًحرًت.
لظا وان َظا البدث ُمداولت إلاػغفت مهاعاث الُلبت اإلاػغفُت والؿلىهُت
ُ
اإلاخلضمت في الخػامل مؼ اإلاكىالث التي ًىاحهىنها وَغٍلت خلها.
ُ
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ٌػِل جدذ ُمإزغاث غضة ,وَى ُم ّ
ػغى باؾخمغاع لخاالث مً الخفاغل
ّ
وٍخهغف بُغٍلت ًخدمل وٍخلبل
والخغحر ألامغ الظي ًخُلب مىه أن ًُفىغ
ُ
فيها اإلاخىاكًاث.
وٍغي الباخث أن اإلاهاعاث الؿلىهُت اإلاُخلضمت هي ّ
أي ؾلىن ال ًهضع
ّ
ئال بػض غملُت جفىحر ُمخلضم ًخبىاَا الصخوُ ,وٍالخظ أن الخضعٍب
ُ
والخسُُِ للمهاعاث الؿلىهُت أؾهل ,وٍمىً مً زالٌ اإلاالخظت
ُ
ً
واإلاداواة جثبُذ الاؾخجابت الؿلىهُت مً زالٌ جىغاعاَا فًال أن هخاةج
ً
الخضعٍب الؿلىوي جضغم اإلاهاعاث الؿلىهُت زانت جلً الىخاةج الجُضة.
ً
واإلاهاعاث الؿلىهُت بالغت ألاَمُت زانت للُلبت في مغخلت الؿىت
الخدًحرًت في الجامػت ,ولػل وحىص بغامج ؾلىهُت حؿتهضف مهاعاث
ُ
ُمػُىت حػُي هخاةج حُضة في عفؼ الىفاءة الؿلىهُت لضي الُلبت ,وٍغفؼ
مؿخىي جىُفهم في الجامػت ,وفي خُاتهم بكيل غام.
ُ
ّ ُ
اإلاػغفُت اإلاخلضمت في خل اإلاكىالث:
اإلاهاعاث
ُ
ٌكحر أبى غغاع [ ]6ئلى أن مهاعة اللضعة غلى خل اإلاكيلت أنبدذ
ُ
مً اإلاهاعاث الًغوعٍت في الخُاة اإلاػانغة زانت أن اإلاكيلت جخُلب في
أخُان هثحرة ئلى ابخياع خل حضًض ,أو البدث غً خلىٌ حضًضة.
ُ
وغلى الغغم مً أن الاَخمام بمهاعاث خل اإلاكيلت في غلم الىفـ كض
ّ
بضأ مً مُلؼ الػلض الثاوي مً اللغن الػكغًٍ ئال أهه ال جىحض زمت
مداوالث للُاؾها وجدضًضَا بهىعة أوضح في البِئت الػغبُت [.[7
وجًُف الػاػمي والػًىعي [ ]8أن مىيىع اإلاهاعاث اإلاػغفُت لخل
ُ
اإلاكيلت ٌُػض مً أَم اإلاىيىغاث التي قغلذ الػاملحن في مجاٌ الخػلُم
ً
ُ
واإلاهخمحن بُغق الخضعَـ ئيافت ئلى أهه مً أَضاف التربُت التي حؿعى
ُ
ُ
ئلى جدلُلها لضي اإلاخػلمحن خُث ًإصي ئزفاق اإلاخػلمحن في خل
ُمكىالتهم ئلى هخاةج ؾلبُت غلى جدهُلهم.
ُ
واإلاهاعاث اإلاػغفُت اإلاخلضمت جخًمً فاغلُت وهفاءة الػضًض مً
اإلاهاعاث ,ولِـ فلِ وحىص اإلاهاعة اإلاػغفُت والػللُت مثل :الخفىحر,
الخدلُل ,الخيبإ ,الاؾخيخاج ,الاؾخيباٍ الاؾخلغاء ,جبجي الاججاٍ ,وبالخالي
ظهىع الؿلىن الفاغل وؤلاًجابي.
ُ
مهاعة فاغلُت خل اإلاكيلت:
مً أَم اإلاهاعاث اإلاخلضمت فاغلُت خل اإلاكيلت ,وكض طهغ وىلب []9
ُ ّ
أعبؼ مهاعاث فاغلت ًدبػها اإلاخػلم لُخػلم لخل اإلاكيلت وهي هما ًلي:
ّ
ّ
 .1الخػلم الخلاعبي )َ (Convergeظا ألاؾلىب مً الخػلم مغجىؼ غلى
ُ
اللضعة غلى خل اإلاكيلت التي جخُلب فاغلُت ئحابت واخضة.
ّ
 .2الخػلم الخباغضي )َ (Divergeظا ألاؾلىب ٌػخمض غلى اَخماماث
مػغفُت واؾػت وعؤٍت اإلاىاكف مً ػواًا ُمخػضصة ,واإلاخػلمحن َىا ًإصون
ً
أفًل ئط أنهم ًيخجىن أفياع غضًضة فاغلت وبسانت في مىاكف الػهف
الظَجي.
ّ
 .3الخػلم الاؾدُػابي )َ (Assimilatorظا ألاؾلىب ٌػخمض غلى الجاهب
ُ
الىظغي أهثر مً الخُبُلي ,بدُث جيىن اإلاالخظت الخأملُت مً أَم
ُممحزاث فاغلُت خل اإلاكيلت.
ّ
ّ
الخؿُت
 .4الخػلم الخىُفي ) (Accommodatorوَػخمض غلى الخبراث
ُ
ّ
الفػاٌ لػضة خلىٌ ,وخل اإلاكيلت غً َغٍلت اإلاداولت
والخجغٍب
والخُأ للػضًض مً الخلىٌ اإلاخىكؼ فاغلُتها.
وبُبُػت الخاٌ فان الخلىٌ الفاغلت هي التي جإصي الى هخاةج مغيُت

الؿىت الخدًحرًت؟
 .3ما صعحت مهاعة فاغلُت الخفىحر في خل اإلاكىالث لضي غُىت مً َالب
الؿىت الخدًحرًت؟
ُ
 .4ما صعحت مهاعة ؤلابضاع في خل اإلاكىالث لضي غُىت مً َالب الؿىت
الخدًحرًت؟
ب .أهميت الدزاست
ّ
ّ
الػلمُت :ألابدار التي أحغٍذ غلى َلبت الؿىت الخدًحرًت في
ألاَمُت
الجامػاث الؿػىصًت بؿبب خضازتها شخُدت لظا كض ٌُػض َظا البدث
ئيافت مهمت في َظا اإلاجاٌ مً الىاخُت الػلمُت الىظغٍت ,وجبرػ أَمُخه
ُ
وىهه ًىدكف صعحت بػٌ اإلاهاعاث اإلاخلضمت في خل اإلاكيلت لضي َلبت
الؿىت ألاولى وفهم حػاملهم مؼ ُمكىالتهم التي كض حػُم جلضمهم
الضعاس ي واهخظامهم في الجامػت.
ّ
ّ
الػملُت :جؼوٍض اللاةمحن غلى اجساط اللغاع في الؿىىاث
ألاَمُت
الخدًحرًت في الجامػاث الؿػىصًت بغؤٍت واضخت غً واكؼ وصعحت
اإلاهاعاث اإلاخلضمت والالػمت لخل اإلاكىالث ,هما ًُداوٌ َظا البدث
ُ
الخىنل ئلى مجمىغت مً اإلالترخاث والخىنُاث ,والتي مً اإلامىً أن
ً ً
ُ
جيىن عافضا َاما في عؾم اؾتراجُجُت واضخت في جىمُت اإلاهاعاث اإلاخلضمت
ُ
في خل اإلاكىالث لضي الُلبت في الؿىىاث الخدًحرًت في الجامػاث
ً
ً
الؿػىصًت غمىما ,وحامػت الُاةف زهىنا.
ج .أهداف الدزاست
تهضف الضعاؾت الخالُت ئلى جدلُم ألاَضاف الخالُت:
ُ
 .1مػغفت صعحت مهاعة فاغلُت خل اإلاكيلت لضي غُىت مً َالب الؿىت
الخدًحرًت.
ُ
 .2مػغفت صعحت مهاعة الخسُُِ لخىفُظ خل للمكيلت لضي غُىت مً
َالب الؿىت الخدًحرًت.
ُ
 .3مػغفت صعحت مهاعة فاغلُت الخفىحر في خل اإلاكيلت لضي غُىت مً
َالب الؿىت الخدًحرًت.
ُ
 .4مػغفت صعحت مهاعة ؤلابضاع في خل اإلاكيلت لضي غُىت مً َالب
الؿىت الخدًحرًت.
د .التعسيفاث إلاحسائيت
ً
ُ
ّ ُ
ُ
ّ
اإلاهاعاث اإلاػغفُت اإلاخلضمت :حػغف اإلاهاعاث اإلاػغفُت اإلاخلضمت ئحغاةُا بأنها
ما جىكف غىه أصاة البدث الخالي مً مُىٌ واججاَاث مػغفُت غمُلت
ُ
ومخلضمت جخبىاَا غُىت البدث في الخػامل مؼ اإلاكىالث.
ً
ّ ُ
اإلاهاعاث الؿلىهُت اإلاُخلضمتُ :ح ّ
الؿلىهُت اإلاخلضمت ئحغاةُا
ػغف اإلاهاعاث
بأنها ما جىكف غىه أصاة البدث الخالي مً ُمماعؾاث وجهغفاث وعصص
ُ
أفػاٌ غمُلت ومخلضمت جخبىاَا غُىت البدث في الخػامل مؼ اإلاكىالث.
ً
ُ
خل اإلاُكيلتّ ٌُ :
ػغف خل اإلاكيلت ئحغاةُا بأنها ما جىكف غىه أصاة
البدث الخالي مً َغق وأؾالُب ُمخلضمت جخبىاَا غُىت البدث غىض
مىاحهت أي مكىالث.
 .3إلاطاز الىظسي
ُ
ّ ُ
الؿلىهُت اإلاخلضمت في خل اإلاكىالث:
اإلاهاعاث
ُ
ٌُكحر الىبِس ي وؾلىمي [ ]5ئلى أن الخُىعاث اإلاخالخلت التي
ٌكهضَا الػالم غلى وافت اإلاؿخىٍاث الػلمُت والؿُاؾُت والاحخماغُت
ُ
أفغػث الىثحر مً اإلاكىالث بؿبب طلً الخغحر الؿغَؼ مما حػل الفغص
ُ
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في النهاًت ,وأؾالُب الخسُُِ أخض ملىماث فاغلُت الخلىٌ.
ُ
مهاعة الخسُُِ لخىفُظ خل اإلاكيلت:
ُ
عبُذ الػضًض مً الضعاؾاث بحن مهاعة الخسُُِ وجىفُظ خل اإلاكيلت,
ُ
ُ
وهُف أن الخسُُِ لخل اإلاكىالث ٌُؿهم في جىمُت كضعاث اإلاخػلمحن
الخفىحرًت واإلاػغفُت والبدثُت وكضعاتهم غً الخلُُم والخلىٍم )(.15-10
مهاعة فاغلُت الخفىحر في خل اإلاكيلت:
و َُػغف أبى اإلاػاَي [ ]16الخفىحر بأهه غملُت غللُت مػغفُت عاكُت
ُ
جىُىي غلى ئغاصة جىظُم غىانغ اإلاىكف اإلاكيل بُغٍلت حضًضة حؿمذ
ُ
باصعان الػالكاث أو خل اإلاكىالث وٍخًمً الخفىحر ئحغاء الػضًض مً
الػملُاث الػللُت واإلاػغفُت ألازغي واالهدباٍ وؤلاصعان والخظهغ وغحرَا,
وهظلً بػٌ اإلاهاعاث الػللُت واإلاػغفُت والخهيُف والاؾخيخاج
والخدلُل والترهُب واإلالاعهت والخػمُم وغحرَا.
ئن فاغلُت الخفىحر هما طهغ كُامي [ً ]17خيىن مً مجمىغت مً
آلالُاث اإلاُمحزة للمخػلم التي ُ
حػض الضلُل غلى َغٍلت حػلم اإلاخػلم
واؾخلباله للمػلىماث اللاصمت ئلُه مً البِئت بهضف الخىُف مػها.
ُ
وكض طهغ الػضٌ وغبض الىَاب [ ]18بأن خل اإلاكىالث َى جفىحر
مىحه هدى خل مكيلت بػُنها باؾخسضام مهاعة الخفىحر ؤلابضاعي ,فلض
ً
أهضث الػضًض مً الضعاؾاث [ ]19,20بأن مهاعاث الخفىحر غمىما ومهاعة
ً
الخفىحر ؤلابضاعي غلى وحه الخهىم مً أهثر مهاعاث الخفىحر اعجباَا
بدل اإلاُكىالث والخػامل مػها ُ
فُ ّ
ػغف الخفىحر ؤلابضاعي بأهه الػملُاث
الػللُت واإلاؼاحُت والضافػُت والاحخماغُت التي جإصي ئلى الخلىٌ وألافياع
والخهىعاث وألاقياٌ الفىُت والىظغٍاث أو اإلاىخجاث التي جيىن فغٍضة
وحضًضة.
ومً الجضًغ بالظهغ أن أخض الغواةؼ ألاؾاؾُت للخفىحر ؤلابضاعي
ُ
الخضؽ ججاٍ خضور اإلاكىالث )ُ (Intuition of Problemsوٍلهض بها
الىعي بىحىص مكىالث أو غىانغ يػف في البِئت ,وَػجي طلً أن بػٌ
ُ
ألافغاص أؾغع مً غحرَم في مالخظت اإلاكيلت والخدلم مً وحىصَا ,ومما
ال قً فُه أن الخُىة ألاولى في خل أي مكيلت ًىمً في اهدكافها
وجدضًضَا [.[21
ُ
والخلىٌ ؤلابضاغُت للمكىالث غباعة غً همىطج لخل اإلاكىالث
ُ
وجىلُض الػضًض مً ألافياع الغحر الخللُضًت وجلُُم الخلىٌ اإلامىىت
وجىفُظَا ,بدُث جلىم وظاةف الخل ؤلابضاعي للمكىالث بخدىٍل
ُ
اإلاهاعاث والخاحاث واإلاضزالث ئلى ُمسغحاث طاث كُمت ومػجى ,مما
ّ
ٌُؿاغض ألافغاص والجماغاث غلى ّ
الخمحز في الاؾخجابت للخدضًاث والخغلب
ُ
غلى اإلاكىالث ,وَىان أؾـ ًلىم غليها الخفىحر ؤلابضاعي في خل
اإلاكيلت وهي هما ًلي:
 .1ؤلامياهاث ؤلابضاغُت اإلاىحىصة لضي ول ألافغاص.
ً
ً .2ظهغ ؤلابضاع غاصة وفلا الَخماماث وأؾالُب ألافغاص.
 .3كض ًيىن ألافغاص أفًل في أؾالُبهم ؤلابضاغُت مً زالٌ الخلُُم
الصخص ي والخضزل في قيل الخضعٍب والخػلُم [.[22
وكض أهضث الػضًض مً الضعاؾاث [ ]31,23غلى أزغ الخػلُم والخضعٍب
ُ
باؾخسضام أؾالُب ومهاعاث واؾتراجُجُاث خل اإلاكىالث في جىمُت
ً
الخفىحر غمىما ,والخفىحر ؤلابضاعي غلى وحه الخهىم لضي اإلاخػلمحن
مً مغاخل غمغٍت مسخلفت .

زهاةو الخفىحر ؤلابضاعي في خل اإلاكيلت:
مً الخهاةو اإلاهمت للخفىحر ؤلابضاعي في خل اإلاكيلت ما ًلي:
ُ
ً .1خىاءم مؼ اليكاٍ الخللاتي للمش في خل اإلاكىالثُ ,وَؿهم في هفاءة
الػملُاث اإلاػغفُت.
ً .2لىم غلى جىظُف الخىاػن والخيامل بحن الخفىحر الخباغضي والخفىحر
الخلاعبي وَؿدثمغ طلً في ول وخضة مً وخضاجه.
ً .3لىم غلى أؾاؽ مىظىمي ولِـ زُي ,وبالخالي فان الفغص ًمىً أن
ًبضأ غملُاجه مً أًت هلُت في ول مغخلت مً مغاخله.
ٌُ .4ؿاغض ألافغاص والجماغاث غلى الخػغف غلى الفغم اإلاخاخت
والاؾخفاصة منها ومىاحهت الخدضًاث والخغلب غلى الهػاب.
ًً .5م مجمىغت هبحرة مً ألاصواث والُغق اإلاخىىغت التي جهلىا ئلى
ُ
خل اإلاكيلت خؿب َبُػت اإلاهمت واإلاىكف الصخص ي الظي ًلىم بدل
ُ
اإلاكيلت.
ً .6إهض غلى أن الفغص اللاصع غلى اؾخسضام الخل ؤلابضاعي للمكىالث
بفػالُت َى اللاصع غلى اؾخسضام أؾلىبه الصخص ي في الىنىٌ ئلى
خلىٌ ئبضاغُت للمكىالث والخدضًاث [.[32
ُ
ُ
كض ًيىن مً اإلاىاؾب آلان أن هخظهغ اإلاكىالث التي واحهخىا في
خُاجىا ,وهـخأمل الخلىٌ التي لجأها ئليها بػض الخىول غلى هللا في مداوالجىا
ُ
لخل َظٍ اإلاكىالث ,وَل َظٍ الخلىٌ ئبضاغُت بمػجى أنها خلىٌ زللذ
ً
فغنا أزغي للخمحز واهُبم غليها اإلاثل اللاةل ُ"عب ياعة هافػت" أم أنها
مكىالث ُمتراهمت لم هلضم لها أي خلىٌ ئبضاغُت واهتهذ ئلى هخاةج واعزُت
واهُبم غليها اإلاثل اللاةل "اللكت التي كهمذ ظهغ البػحر".
 .4الدزاساث السابقت
ٌُػض مىيىع مهاعاث َلبت اإلاغخلت الجامػُت مً اإلاىايُؼ التي
ًدىاولها الباخثىن ,وكض اَلؼ الباخث غلى غضص مً جلً البدىر
ُ
والضعاؾاث طاث الػالكت باإلاهاعاث اإلاػغفُت والؿلىهُت اإلاخلضمت في خل
ُ
اإلاكيلت لضي َالب الؿىت الخدًحرًت والتي ًُمىً ئحمالها بما ًلي:
َضفذ صعاؾت كىضًل [ ]33ئلى جدضًض مضي اؾخسضام َالب الؿىت
الخدًحرًت إلاهاعاث الخفىحر ما وعاء اإلاػغفي وغالكخه ببػٌ اإلاخغحراث
واإلاؿاع ألاواصًمي والخدهُل الضعاس ي ,وكض جم جُبُم ملُاؽ مهاعاث
الخفىحر ما وعاء اإلاػغفي غلى غُىت ميىهت مً َ 602الب وَالبت,
وجىنلذ الضعاؾت ئلى أن مؿخىي الُلبت في اؾخسضام مهاعاث الخفىحر ما
وعاء اإلاػغفي َى مؿخىي مخىؾِ بهىعة غامت.
أما صعاؾت مػاحُجي [ ]34فلض َضفذ ئلى الخػغف غلى مؿخىٍاث
مهاعاث الخفىحر الىاكض لضي غُىت مً َالب الؿىت الخدًحرًت ,وبػض
جُبُم ازخباع وىعهُل للخفىحر الىاكض غلى غُىت ميىهت مً َ 337الب
وَالبت أظهغث الىخاةج أن حمُؼ مخىؾُاث اإلاهاعاث والضعحت اليلُت
حاءث غىض اإلاؿخىي اإلاخىؾِ إلاهاعاث الخفىحر الىاكض.
وكض َضفذ صعاؾت الهالحي [ ]35ئلى الخػغف غلى أزغ اؾخسضام
الػهف الظَجي في جضعَـ ملغع مهاعاث الخفىحر في جىمُت مهاعاث
الخفىحر الابخياعي لضي َلبت الؿىت الخدًحرًت ,وكض جم اؾخسضام اإلاىهج
الخجغٍبي طي اإلاجمىغخحن– الًابُت والخجغٍبُت – غلى َ 48الب ,وكض
ً
أقاعث الىخاةج ئلى وحىص أزغ صاٌ ئخهاةُا لضعاؾت اإلالغع باؾخسضام
الػهف الظَجي ف ـي جىمُ ـت مه ـاعاث الخفىُ ـغ الابخى ـاعي لهال ـذ اإلاجمىغت
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الخجغٍبُت.
أما صعاؾت بلػاوي [ ]36فلض َضفذ ئلى جىفحر بُاهاث خىٌ أزغ وصوع
مهاعاث الخفىحر والخػلم غلى الخىُف ألاواصًمي لضي َالب الؿىت
الخدًحرًت ,وبػض اؾخسضام اإلاىهج الخجغٍبي طي اإلاجمىغخحن –
الخجغٍبُت والًابُت – غُىت ميىهت مً َ 142الب جم الخىنل ئلى
ً
هخاةج الضعاؾت والتي أقاعث ئلى وحىص فغوق صاله ئخهاةُا بحن
اإلاجمىغخحن في صعحاتهم في ماصة مهاعاث الخفىحر وأن َظٍ اإلااصة جغفؼ
مؿخىي جىُف الُلبت ألاواصًمي وطلً لهالح اإلاجمىغت الخجغٍبُت.
وكض َضفذ صعاؾت الكُش [ ]37ئلى جهمُم بغهامج للخػلُم الفغصي
ؤلالىترووي لخىمُت مهاعاث الخفىحر ؤلابضاعي ومػغفت جأزحرٍ في جىمُت مهاعة
الخفىحر ؤلابضاعي بماصة مهاعاث الخفىحر لضي َالباث الؿىت الخدًحرًت,
وكض اؾخسضمذ الباخثت اإلاىهج الخجغٍبي طي اإلاجمىغخحن الخجغٍبُت
والًابُت ,وجيىهذ غُىت الضعاؾت مً َ 40البت ,ووان مً أبغػ الىخاةج
وحىص فغوق صاله ئخهاةُا في ملُاؽ مهاعاث الخفىحر ؤلابضاعي بػض
جُبُم بغامج الخػلُم الفغصي ؤلالىترووي وطلً لهالح اإلاجمىغت
الخجغٍبُت.
 .5الطسيقت وإلاحساءاث
أ .مىهج الدزاست
جم اؾخسضام اإلاىهج اإلاؿحي إلاػغفت صعحت اإلاهاعاث الؿلىهُت واإلاػغفُت
ُ
اإلاخلضمت فـ ـي خل اإلاكىالث ل ـضي غُى ـت م ـً َلبت الؿىت الخدًحرً ـت فـ ـي
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حامػت الُاةف.
ب .مجتمع وعيىت الدزاست
مجخمؼ البدث ٌُ ّ
ػغفه ملخم [ ]38بأهه "حمُؼ مفغصاث الظاَغة
التي ًلىم بضعاؾاتها الباخث" ُوٍلهض بمجخمؼ البدث في الضعاؾاث
الىفؿُت َى حمُؼ مفغصاث الظاَغة التي ًضعؾها الباخث ,ومجخمؼ
البدث في البدث الخالي َم حمُؼ َلبت الؿىت الخدًحرًت في حامػت
الُاةف والبالغ غضصَم (َ )18000الب وَالبت.
وبلغذ غُىت البدث الخالي ( )277مً َلبت الؿىت الخدًحرًت,
ُ
وهي غُىت جمثل ُمجخمؼ البدث اإلاؿتهضف ,واإلايىن مً حمُؼ َالب
ماصة الخفىحر الػلمي والبدث بالؿىت الخدًحرًت في حامػت الُاةف,
وغضصَم (َ )2142الب وَالبت ,وٍبلغ غضص الظًً قاعوىا في ؤلاحابت
غلى الاؾدباهت (َ )450الب ,والظًً جم كبىٌ ئحاباتهم (َ )277الب
ً
ُ
ُ
وَالبه ,وٍمثلىن جلغٍبا ( )%12,9مً اإلاجخمؼ اإلاؿتهضف خُث ًُفترى
أن حؿاوي الػُىت في الضعاؾاث ( )%10مً اإلاجخمؼ الظي ٌؿاوي بًػت
آالف [.[39
ُ
وَظٍ الػُىت أهثر مً خضَا ألاصوى اإلافترى خؿب الضعاؾاث
الػلمُت ,وَظا ٌُػُي الثلت في الىخاةج والخىنُاث وفي ما ًلي ونف
صكُم لػُىت البدث:
ً
 .1جىػَؼ أفغاص غُىت الضعاؾت وفلا للجيـ:

حدول 1
ً
ًىضح جىشيع أفساد العيىت وفقا ملتغيري الجيس والتخصص
املتغير
الجيـ

اإلاؿاع

العيىت النهائيت
التنساز
133
144
277
149
128
277

طهغ
أهثى
اإلاجمىع
اإلاؿاع الػلمي
اإلاؿاع ؤلاوؿاوي
اإلاجمىع

ج .وخضة الخدلُل:
ً
هظغا ألن َظا البدث الخالي ٌؿعى ئلى مػغفت صعحت بػٌ اإلاهاعاث
ُ
ُ
الؿلىهُت واإلاػغفُت اإلاخلضمت في خل اإلاكيلت لضي غُىت مً َالب
الؿىت الخدًحرًت في حامػت الُاةف لظا فان وخضة الخدلُل َىا َى
َالب الؿىت الخدًحرًت في حامػت الُاةف.
د .حدود الدزاست
ً
جلخهغ خضوص َظا البدث (مىيىغُا) في مػغفت صعحت اإلاهاعاث
ُ
الؿلىهُت واإلاػغفُت اإلاخلضمت في خل اإلاكىالث لضي غُىت مً َلبت
الؿىت الخدًحرًت في حامػت الُاةف ,وطلً باالؾدباهت ,وبُبُػت
ً
بُاهاتها ,واإلاىهج اإلاؿخسضم ,وؤلامياهاث اإلاخاخت ,هظغا لػضم وحىص
ُ
مػلىماث واضخت غً صعحت اإلاهاعاث الؿلىهُت واإلاػغفُت اإلاخلضمت,
ً
ونػىبت الخهىٌ غليها بأؾلىب آزغ ,و(مياهُا) في مباوي َلبت الؿىت
ً
الخدًحرًت للبىحن في الخىٍت ,وللبىاث في ّ
الغصف ,و(ػمىُا) في نهاًت
الفهل الضعاس ي ألاوٌ مً الػام الضعاس ي َ1436ـ َ1437 /ـ.

اليسبت املئىيت
48%
52%
100%
53.8 %
46.2 %
100 %

ٌ .نػىباث الضعاؾت:
واحه الباخث بػٌ الهػىباث والتي ال جإزغ في مضي جدلم
أَضافه ,وهي هما ًلي:
 .1يػف الغغبت لضي بػٌ الُالب في ؤلاحابت غلى الاؾدباهت.
ُ
 .2كلت الضعاؾاث التي حػجي باإلاهاعاث الؿلىهُت واإلاػغفُت اإلاخلضمت في
ُ
خل اإلاكيلت.
 .3كلت الضعاؾاث التي جلِـ صعحت اإلاهاعاث الؿلىهُت واإلاػغفُت
ُ
ُ
اإلاخلضمت في خل اإلاكيلت.
و .إحساءاث الدزاست
 .1كام الباخث باغضاص أصاة اؾدباهت للُاؽ صعحت اإلاهاعاث الؿلىهُت
ُ
ُ
واإلاػغفُت اإلاخلضمت في خل اإلاكيلت باالغخماص غلى ألاَغ الىظغٍت
واإلاىهجُت لبىاء الاؾدباهاث.
 .2جم جُبُم اؾدباهت البدث غلى غُىت اؾخُالغُت غحر غُىت البدث
ُ
اإلاخلضمت ميىهه مً (َ )77الب إلاػغفت زباث ونضق الاؾدباهت.
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مخغحر الجيـ لضي َالب الؿىت الخدًحرًت ,وجم الاَالع غلى غضص مً
الضعاؾاث [.[5,6,8,40,47
ومً زالٌ الخُىاث الؿابلت كام الباخث بخدضًض غباعاث اؾدباهت
ُ
ُ
اإلاهاعاث الؿلىهُت واإلاػغفُت اإلاخلضمت في خل اإلاكيلت ونُاغتها بكيل
مىاؾب ,ومً خُث نضق وزباث اؾدباهت اإلاهاعاث الؿلىهُت واإلاػغفُت
فلض وان هما ًلي:
نضق الاؾدباهت:
كام الباخث بدؿاب الاحؿاق الضازلي لالؾدباهت غلى غُىت
اؾخُالغُت ُمكابهت ُومسخلفت ميىهت مً (َ )77الب ,وطلً بدؿاب
مػامالث الاعجباٍ بحن ول فلغة والضعحت اليلُت للمدىع الظي جيخمي ئلُه
هما ًىضخها الجضوٌ الخالي:

 .3جم جدضًض مجخمؼ البدث وَم حمُؼ َالب الؿىت الخدًحرًت في
حامػت الُاةف.
 .4جم جدضًض غُىت البدث وَم ما وؿبخه ( )%12,9مً َالب ماصة
الخفىحر الػلمي والبدث.
ً
 .5جم حمؼ البُاهاث ومػالجتها ئخهاةُا لإلحابت بهىعة غلمُت غلى
حؿاؤالث البدث.
ش .أداة الدزاست
كام الباخث ببىاء اؾدباهت للُاؽ اإلاهاعاث الؿلىهُت واإلاػغفُت
ّ ُ
ُ
خل اإلاكيلت واغخمض في جهمُم َظٍ الاؾدباهت باالَالع غلى
اإلاخلضمت في
ألاَغ الىظغٍت الػامت طاث الػالكت باإلاهاعاث الؿلىهُت واإلاػغفُت
ً
ُ
ُ
اإلاخلضمت في خل اإلاكيلت بىحه غام ,والتي جدضص غالبا قيل الاؾخجابت
اإلاػغفُت والؿلىهُت وأؾلىب الخػامل ,والتي ًمىً الخيبإ بها ً
بىاء غلى

حدول 2
ُ
ُ
ًىضح معامالث الازجباط بين مل فقسة والدزحت الهليت للمحىز الري جيتمي إليه في استباهت املهازاث السلىليت واملعسفيت املتقدمت في حل املشهلت
زقم
العبازة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

املحىز
صعحت فاغلُت خلىٌ
ُ
اإلاكىالث

صعحت الخسُُِ لخىفُظ
ُ
خلىٌ اإلاكيلت

معامل الازجباط
باملحىز
**0.60
0.69
0.68
0.67
0.58
0.52
0.63
0.71
0.75
0.69
0.67
0.61

زقم
العبازة
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

معامل الازجباط
املصحح
0.38
0.53
0.51
0.49
0.31
0.27
0.45
0.56
0.61
0.52
0.50
0.43

املحىز
صعحت فاغلُت الخفىحر في
ُ
خل اإلاكيلت

صعحت ؤلابضاع في خلىٌ
ُ
اإلاكىالث

معامل الازجباط
باملحىز
0.70
0.75
0.71
0.71
0.66
0.66
0.59
0.56
0.62
0.65
0.69
0.69
0.70
0.70
0.62

معامل الازجباط
املصحح
0.55
0.62
0.57
0.56
0.49
0.47
0.46
0.42
0.50
0.54
0.59
0.59
0.58
0.59
0.50

** غىض مؿخىي صاللت 0.05

ًخطح مً الجضوٌ الؿابم أن حمُؼ مػامالث الاعجباٍ بحن صعحت
الفلغة والضعحت اليلُت للمدىع الظي جيخمي ئلُه الفلغة في خالت خظف
ً
صعحت الفلغة صالت ئخهاةُا غىض مؿخىي ( )0.01أو غىض مؿخىي ()0.05
مما ًضٌ غلى نضق حمُؼ فلغاث الاؾدباهت.

زباث الاؾدباهت:
أحغي الباخث الثباث غلى غُىت اؾخُالغُت ميىهت مً (َ )77الب
وهي غُىت مسخلفت غً الػُىت ألاؾاؾُت في الضعاؾت الخالُت ,وجم
خؿاب الثباث باؾخسضام مػامل ألفا هغوهبار )(Cronbach’s Alpha

حدول 3
ًىضح ثباث محاوز الاستباهت بحسب معامل ألفا لسوهباخ لهل محىز
املحىز
ألاوٌ
الثاوي
الثالث
الغابؼ

عىىان املحىز
ُ
صعحت مهاعة فاغلُت خل اإلاكيلت
ُ
صعحت مهاعة الخسُُِ لخىفُظ خل اإلاكيلت
ُ
صعحت مهاعة فاغلُت الخفىحر في خل اإلاكيلت
ُ
صعحت مهاعة ؤلابضاع في خل اإلاكيلت

عدد الفقساث
6
6
6
9

معامل ألفا لسوهباخ للثباث
0.68
0.77
0.79
0.83

غلى زباث حمُؼ غباعاث الاؾدباهت ,وبظلً ًُمىً الىزىق بهضق وزباث
ُ
ُ
اؾ ـدب ـاه ـت ال ـمه ـاعاث الؿل ـىهُ ـت واإلاػ ـغفُـت اإلاخلضمت في خل اإلاكىالث ,وجم

ًخطح مً الجضوٌ الؿابم أن حمُؼ مػامل زباث ألفا لـىغوهبار كض
جغاوح بحن ( )0.68في الخض ألاصوى ,وبحن ( )0.83في الخض ألاغلى مما ًضٌ
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6

جىػَػها غلى غُىت الضعاؾت.
 .6الىتائج ومىاقشتها

4

7102

كام الباخث بخدلُل البُاهاث مً زالٌ بغهامج ) (SPSSؤلاخهاتي,
وواهذ ئحاباث ول فلغة في الاؾدباهت وفم مػُاع زماس ي والخالي:
حدول 4
ًىضح معياز إلاحاباث للمفحىصين على عبازاث الاستباهت
الترميز
5
4
3
2
1

التصييف
مىافم بكضة
مىافم
ً
مىافم أخُاها
غحر مىافم
ً
غحر مىافم أبضا

مخىؾِ =  2وأغلى مً اإلاخىؾِ =  )3زم جم جهيُف جلً ؤلاحاباث ئلى
زالر مؿخىٍاث مدؿاوٍت اإلاضي مً زالٌ اإلاػاصلت الخالُت:
َىٌ الفئت = (أهبر كُمت – أكل كُمت) ÷ غضص بضاةل ألاصاة
= (1.33 = 3 ÷ )1 - 5

ولإلحابت غلى حؿاؤالث البدث اؾخسضم الباخث ألاؾالُب
ؤلاخهاةُت الىنفُت (اإلاخىؾِ واليؿبت اإلاىػوهت للمخىؾِ والاهدغاف
اإلاػُاعي) وجغجِب اإلاخىؾِ ,ولدؿهُل جفؿحر الىخاةج فلض اؾخسضم
الباخث ألاؾلىب الخالي لخدضًض ُمؿخىي ؤلاحابت غلى فلغاث مداوع
الاؾدباهت ,خُث جم ئغُاء وػن للبضاةل (أكل مً اإلاخىؾِ =  1و

حدول 5
جىشيع الفئاث وفق التدزج املستخدم في أداة الدزاست
الىصف
مغجفؼ
مخىؾِ
مىسفٌ

الدزحت
مً  3.68ئلى 5
مً  2.34ئلى 3.67
مً  1ئلى 2.33

ؤلاحابت غً الدؿاؤٌ ألاوٌ :ما صعحت مهاعة فاغلُت خل اإلاكيلت لضي
غُىت مً َالب الؿىت الخدًحرًت؟

وطلً وفم ئحاباث الدؿاؤالث هما ًلي:

م
1
2
3
4
5
6

حدول 6
ُ
اليسب املىشوهت والاهحسافاث املعيازيت وجسجيب استجاباث العيىت على املحىز ألاول دزحت مهازة فاعليت حل املشهلت لدي عيىت البحث
عبازاث املحىز ألاول
الاهحساف
اليسبت املىشوهت
املتىسط
املعيازي
ً
1.04
%68.2
3.41
الخلىٌ التي اجبػها في مكىالحي جلض ي غليها نهاةُا
0.94
%68
3.40
الخلىٌ التي اجبػها في خل مكىالحي ُمجغبه ومػغوفت
0.98
%64.4
3.22
اؾخُُؼ الىنىٌ لخل إلاكىالحي بؿهىلت
0.97
%64
3.20
ئطا خلُذ مكيلت مػُىت فانها ال جىغع معي
1.22
%70
3.50
ال اهغع الخلىٌ التي ال جأحي بيخاةج مغيُت لي
ُ
1.08
%76.2
3.81
خلىٌ اإلاكىالث التي اجبػها اهصح غحري بها
1.03
% 68.46
3.42
اإلاجمىع

ًخطح مً الجضوٌ الؿابم أن اإلاخىؾِ الػام لضعحت فاغلُت خلىٌ
ُ
اإلاكىالث لضي غُىت مً َالب الؿىت الخدًحرًت بلغ ( )3.42وبلغذ
اليؿبت اإلاىػوهت ( )%68.46واهدغاف مػُاعي بلغ ( )1.03وواهذ الػباعة
ُ
التي جىو غلى "خلىٌ اإلاكىالث التي اجبػها اهصح غحري بها" بلغ
مخىؾُها ( )3.81بيؿبت مىػوهت ( )76.2واهدغاف مػُاعي بلغ ()1.08
وأزظث َظٍ الػباعة الترجِب ألاوٌ في َظا اإلادىع ,وحاءث الػباعة التي
جىو غلى "ئطا خلُذ مكيلت مػُىت فانها ال جىغع معي" بلغ مخىؾُها
( )3.20بيؿبت مىػوهت ( )%64واهدغاف مػُاعي بلغ ( )0.97وأزظث َظٍ
الػباعة الترجِب الؿاصؽ وألازحر في َظٍ اإلادىع.
وَىان حؿلؿل مىُلي ئلى خض ما في الخلىٌ التي ًدبػها َالب
الؿىت الخدًحرًت في خل ُمكىالتهم ,وٍمىً جلخُو َظا الدؿلؿل

الترجيب
3
4
5
6
2
1

والخالي :ئعقاص آلازغًٍ ئلى الخلىٌ الصخُدت زم غضم جىغاع الخلىٌ
الفاقلت زم فاغلُت الخلىٌ اإلاخبػت زم الخلىٌ اإلاخبػت ُمجغبت ُومػغوفت
زم بىاء غلى َظٍ الخُىاث
ً
ًُمىً الىنىٌ للخلىٌ بؿهىلت ,وبىاء غلُه ئطا جم اغخماص َظا
ً
ُ
الدؿلؿل فان اإلاكىالث غالبا ال جخىغع.
وَظا ٌػجي مً حاهب آزغ أن الفاغلُت  Effectivenessهمفهىم
ًدخاج ئلى حؿلؿل مىُلي وجىظُف حُض إلاجمىغت غملُاث وئحغاءاث
مػغفُت ؾلىهُت حُضة ًمىً أن جىنل في النهاًت ئلى خل حظعي أو خل
ملبىٌ للمكيلت.
ولػل الُغق وألاؾالُب الجضًضة التي جدبػها الؿىت الخدًحرًت في
الخػلُم لها صوع في جىمُت كضعاث الُلبت وفاغلُت الخلىٌ التي ًلجئىن
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ً
ُ
الخػلُم اللاةم غلى خل اإلاكىالث زانت في فػالُت أو هفاءة خل
ُ
اإلاكىالث  Problem Solving Efficacyلضي الُلبت [.[48
ؤلاحابت غً الدؿاؤٌ الثاوي :ما صعحت مهاعة الخسُُِ لخىفُظ خل
اإلاكيلت لضي غُىت مً َالب الؿىت الخدًحرًت؟

ئليها في الخػامل مؼ مكىالتهم خُث كاعهذ صعاؾت بحن الخػلُم اللاةم
ُ
غلى خل اإلاكىالث  Problem Based Learning PBLواإلاىاهج الخػلُمُت
الخللُضًت في جُىٍغ كضعاث الُلبت في اإلاضعؾت الثاهىٍت أزبدذ فاةضة

حدول 7
اليسب املىشوهت والاهحسافاث املعيازيت وجسجيب استجاباث العيىت على املحىز الثاوي دزحت مهازة التخطيط لتىفير حل املشهلت لدي عيىت البحث
م
1
2
3
4
5
6

عبازاث املحىز الثاوي
غىضما أخل مكيلت أيؼ أمامي الػضًض مً الخُاعاث لُغق الخل
أكبل الخل اإلاىاؾب للمكيلت ً
بىاء غلى زبرحي الؿابلت
أكبل الخل اإلاىاؾب للمكيلت ً
بىاء غلى اؾدكاعة أَل الخبرة
أكبل الخل اإلاىاؾب للمكيلت ً
بىاء غلى حجم اإلاياؾب والخؿاةغ
أكبل الخل اإلاىاؾب للمكيلت ً
بىاء غلى ؾهىلت جىفُظ الخل
أكبل الخل اإلاىاؾب للمكيلت ً
بىاء غلى جىكػاحي الصخهُت
اإلاجمىع

3.71
3.68
3.65
3.48
3.59
3.63
3.62

%74.2
%73.6
%73
%69.6
%71.8
%72.6
72.46

1
2
3
6
5
4

ً
وَظٍ الىدُجت جخفم مؼ صعاؾت أقاعث ئلى أن الُلبت ًمُلىن فػلُا ئلى
ّ
ُ
حػلم الخسُُِ لخل اإلاكىالث زانت مً زالٌ الخػلم غً بػض ,وطلً
باغُائهم هماطج غملُت وجغن الفغنت لهم إلصاعة الػملُاث والخسُُِ
الخػاووي بحن الُلبت ,وحمؼ اإلاىاعص والخبراث ,واإلاهاصع اإلاػغفُت وئًجاص
خل للمكيلت باؾخسضام حضاوٌ البُاهاث ,والاَالع غلى الىخاةج بكيل
فىعي [.[49
وفي صعاؾت قبه ججغٍبُت غلى مجمىغخحن مً الُالب مجمىغت
يابُت ومجمىغت ججغٍبُت ,وأظهغث هخاةج اللُاؽ اللبلي والبػضي
أَمُت جىمُت اإلاهاعاث الؿلىهُت والخسُُِ الخضعٍب غلى اإلاهاعاث
ُ
الاحخماغُت وخل اإلاكىالث [.[50
ً
وفي صعاؾت أزغي أظهغث أن الُالباث ًبضأن اإلاضعؾت غاصة بمهاعاث
ً
ؾلىهُت واحخماغُت أفًل مً الُالب وَؿخفضن الخلا مً همى َظٍ
اإلاهاعاث ,وأن اهدؿاب اإلاهاعاث الاحخماغُت والؿلىهُت حػؼػ غملُت
ّ
الخػلم ,وجىص ي الضعاؾت باغاصة الىظغ في َغٍلت التربُت ألاؾغٍت
والخسُُِ للخػلُم واإلاهاعاث الاحخماغُت والؿلىهُت [.[51
ؤلاحابت غً الدؿاؤٌ الثالث :ما صعحت مهاعة فاغلُت الخفىحر في خل
ُ
اإلاكيلت لضي غُىت مً َالب الؿىت الخدًحرًت؟

وٍخطح مً الجضوٌ الؿابم أن اإلاخىؾِ الػام لضعحت الخسُُِ
ُ
لخىفُظ خلىٌ اإلاكيلت لضي غُىت مً َالب الؿىت الخدًحرًت بلغ
( )3.62وبلغذ اليؿبت اإلاىػوهت ( )%72.46واهدغاف مػُاعي بلغ ()1.04
وواهذ الػباعة التي جىو غلى "غىضما أخل مكيلت أيؼ أمامي الػضًض
مً الخُاعاث لُغق الخل" بلغ مخىؾُها ( )3.71بيؿبت مىػوهت
()74.2واهدغاف مػُاعي بلغ ( )1.06وأزظث َظٍ الػباعة الترجِب ألاوٌ
في َظٍ اإلادىع ,وحاءث الػباعة التي جىو غلى "أكبل الخل اإلاىاؾب
للمكيلت ً
بىاء غلى حجم اإلاياؾب والخؿاةغ" بلغ مخىؾُها ()3.48
بيؿبت مىػوهت ( )%69.6واهدغاف مػُاعي بلغ ( )1.07وأزظث َظٍ
الػباعة الترجِب الؿاصؽ وألازحر في َظٍ اإلادىع.
وٍخطح مً ئحاباث الػُىت كضعة أفغاصَا غلى الخسُُِ واإلاىاػهت في
اجساط الخلىٌ اإلاىاؾبت للمكيلت ,وطلً بضاء باؾخػغاى الػضًض مً
الخلىٌ ,وجلُُم نالخُتها ,وأوؿبها مً الىاخُت ؤلاحغاةُت ,واهتهاء في
أيػف الخاالث ئلى جلُُم حجم الخؿاةغ واإلاياؾب التي جىُىي مً
وعاء اجساط أي خل ,وعغم أن غباعاث َظا اإلادىع حاءث في الاؾدباهت
بترجِب غكىاتي ئال أن اؾخجاباث الػُىت غلى غباعاث َظا اإلادىع حاءث
مىُلُت ئلى خض هبحر وغىؿذ فىغ جسُُُي لبػٌ الُالب في اللضعة
غلى جمُحز الخلىٌ اإلاىاؾبت واجساط أفًلها.

م
1
2
3
4
5
6

املتىسط

اليسبت املىشوهت

الاهحساف
املعيازي
1.06
1.05
1.02
1.07
1.05
1.00
1.04

الترجيب

حدول 8
ُ
اليسب املىشوهت والاهحسافاث املعيازيت وجسجيب استجاباث العيىت على املحىز الثالث دزحت مهازة فاعليت التفنير في حل املشهلت لدي عيىت البحث
الاهحساف املعيازي
الترجيب
املتىسط اليسبت املىشوهت
عبازاث املحىز الثالث
غىضما أواحه ُمكيلت أفىغ في أهبر غضص ُممىً مً الخلىٌ
1
1.02
74.80%
3.74
ُ
غىضما أواحه ُمكيلت أفىغ في خلىٌ ً
2
1.02
73.40%
3.67
بىاء غلى اإلاػلىماث التي املىها غً اإلاكيلت
غىضما أواحه ُمكيلت أفىغ في ججغبت بػٌ الخلىٌ كبل اغخماص اخض الخلىٌ
5
1.06
70.80%
3.54
3
1.05
71.80%
3.59
غىضما أواحه ُمكيلت أفىغ في ويؼ زُت واضخت للخل كبل الخىفُظ
ً
6
1.09
68.60%
3.43
غىضما أواحه ُمكيلت أفىغ في خل حضًض ُومسخلف ولُا
4
1.19
71.40%
3.57
غىضما أواحه ُمكيلت أفىغ في خل لها َىاٌ الىكذ
1.07
71.80%
3.59
اإلاجمىع

( )3.59وبلغذ اليؿبت اإلاىػوهت ( )%71.8واهدغاف مػُاعي بلغ ()1.07
وواهذ الػباعة التي جىو غلى "غىضما أواحه ُمكيلت أفىغ في أهبر غضص

ًخطح مً الجضوٌ الؿابم أن اإلاخىؾِ الػام لضعحت فاغلُت
ُ
الخفىحر في خل اإلاكيلت لضي غُىت مً َالب الؿىت الخدًحرًت بلغ
195

6

ُممىً مً الخلىٌ" بلغ مخىؾُها ( )3.74بيؿبت مىػوهت ()%74.8
واهدغاف مػُاعي بلغ ( )1.02وأزظث َظٍ الػباعة الترجِب ألاوٌ في َظٍ
اإلادىع ,وحاءث الػباعة "غىضما أواحه ُمكيلت أفىغ في خل حضًض
ً
ُومسخلف ولُا" بلغ مخىؾُها ( )3.43بيؿبت مىػوهت ( )%68.6واهدغاف
مػُاعي بلغ ( )1.09وأزظث َظٍ الػباعة الترجِب الؿاصؽ وألازحر في
َظٍ اإلادىع.
وفي حاهب آزغ غىؿذ غباعاث َظا اإلادىع ئلى كضعة مػغفُت وجفىحر
ُ
مىُلي وفاغل لضي الػُىت في خل اإلاكيلت فهم في البضاًت ًفىغون في
اهبر غضص مً الخلىٌ الزخُاع أفًلها ,وبالخالي فهظا ٌػىـ كضعة مً
الخفىحر والػهف الظَجي واؾخػغاى مجمىغت مً الخلىٌ بىاء غلى
اإلاػلىماث اإلاخىفغة ,أي الاؾخفاصة مً اإلاسؼون اإلاػغفي غً مىيىع
ُ
اإلاكيلت ,وجلُُم َظٍ اإلاػلىماث الؾخيباٍ الخلىٌ اإلاىاؾبت منها ,وَظا
ُ
ًخم مً زالٌ جغجِب َظٍ اإلاػُُاث في زُت واضخت لخىفُظ الخل
اإلاىاؾب ,وَظا ٌػجي جفىحر ُمؿخمغ في الخل اإلاىاؾب والاوكغاٌ طَىُا
ُ
بهظٍ اإلاكيلت وئًجاص الخل لها في أَىٌ وكذ ممىً ,ومً زم ججغبت
بػٌ الخلىٌ كبل اغخماص أخضَا ,وبالخالي الخهغف بدظع ووعي كبل
ً
الاهضفاع هدى أخض الخلىٌ ,وكض ٌؿخضعي طلً ججغبت خل حضًض جماما,
ُ
أي الخفىحر زاعج الهىضوق ,وَظٍ الػملُت الػللُت اإلاخلضمت حػىـ
ُ
فاغلُت الخفىحر وكضعجه لضي غُىت البدث في خل اإلاكىالث.
ُ
ومً اإلاػغوف أن فهم اإلاكيلت حؼء مً الخفىحر الىاكض لضي الُالب
ففي صعاؾت أقاعث ئلى أن الخػلُم باإلاكاعهت مؼ الُالب والابخػاص غً
ّ
أؾلىب ؤلاللاء والخللحن ,والترهحز غلى غملُت الخػلم ولِـ غلى
اإلادخىي ,واؾخسضام جلىُاث الخفىحر ,ولِـ اؾخضغاء الظاهغة ,والتي
ُ
ً
حػ ـؼػ الخفىُ ـغ الىل ـضي وفـه ـم الـ ُمكى ـالث واؾخسضام اإلاػلىماث بضال مً
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اؾخضغاء اإلاػلىماث [.[52
ُ
وأقاعث صعاؾت جم فيها ملاعهت مجمىغخحن مسخلفخحن مً ألاَفاٌ
خُث جألفذ غُىت الضعاؾت ألاولى التي أحغٍذ في غام  1994مً 74
ً
َفال ( 34بىاث و  40بىحن) مً عٍاى ألاَفاٌ وجألفذ غُىت الضعاؾت
ً
الثاهُت التي أحغٍذ في غام  2004مً َ 56فال ( 26بىاث و  30بىحن)
مً عٍاى ألاَفاٌ ,وأظهغث الىخاةج أن اإلاجمىغت الثاهُت مً ألاَفاٌ
ُ
لضيها الػضًض مً اإلاهاعاث اإلاػغفُت في خل اإلاكىالث بضعحت ملخىظت
ُ
ملاعهت باإلاجمىغت ألاولى هدُجت الخغحر اإلاؿخمغ غلى اإلاىظىمت الخػلُمُت
والخُىع اإلاػغفي اإلاخالخم ,وجىص ي الضعاؾت بأَمُت ئزغاء الخػلُم ما كبل
اإلاضعؾت وجُىٍغ مهاعاث الخفىحر لضي الُلبت [.[53
وَظٍ الضعاؾت الُىلُت جإهض أَمُت اإلاهاعاث اإلاػغفُت وفاغلُت
ً
ُ
ُ
الخفىحر جدضًضا في خل اإلاكىالث ,وأنها مهاعاث ًجب أن جىمى مً
مغخلت ما كبل اإلاضعؾت مغخلت عٍاى ألاَفاٌ.
وفي صعاؾت أزغي أزبذ فاغلُت بغهامج مػغفُت لخىمُت الخفىحر
واإلاهاعاث اإلاػغفُت مً اإلاجزٌ وصوعٍ في جدؿحن الىمى اللغىي ومهاعاث
ً
ً
اللغاءة والىخابت ,وئغُاء فغنت هبحرة لخُىٍغ ألاَفاٌ فىغٍا اهُالكا
مً اإلاجزٌ [.[54
ُ
وَظا ًإهض جىمُت اإلاهاعاث اإلاػغفُت وصوعَا في خل اإلاكىالث
حؿخدم الاَخمام مً فترة مبىغة في ؾً الُفىلت ,ولػل َظٍ الاَخمام
بدىمُت مثل مهاعاث وفاغلُت الخفىحر مً فترة مبىغة ًىػىـ بكيل هبحر
في مغخلت الجامػت زانت في الؿىت الخدًحرًت.
ٌ ُ
ؤلاحابت غً الدؿاؤٌ الغابؼ :ما صعحت مهاعة ؤلابضاع في خلى اإلاكيلت
لضي غُىت مً َالب الؿىت الخدًحرًت؟

حدول 9
املحىز
السابع دزحت مهازة إلابداع في حل املشهلت لدي عيىت البحث
اليسب املىشوهت والاهحسافاث املعيازيت وجسجيب استجاباث العيىت على
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

عبازاث املحىز السابع
ً
غاصة خلىلي للمكىالث التي أواحها حػخمض غلى خلىٌ ئبضاغُت
ً
الخلىٌ التي اغخمضَا في مىاحهت مكىالحي جللاةُت حضا
الخلىٌ التي اغخمضَا في مىاحهت مكىالحي ُمخىىغت ومسخلفت خؿب الظغوف
الخلىٌ التي اغخمضَا في مىاحهت مكىالحي ًخػلم منها آلازغون
الخلىٌ التي اغخمضَا في مىاحهت مكىالحي ًُثجي غليها آلازغون
ً
ُ
الخلىٌ التي اغخمضَا في مىاحهت مكىالحي حػلخجي زبحرا في خل اإلاكىالث
ُ
ال أزاف مً مىاحهت اإلاكىالث ألوي ابخىغ الخلىٌ اإلاىاؾبت
ُ
لي أؾلىب وَغٍلت زانت في خل اإلاكىالث
ُ
اؾخفُض مً اإلاكىالث التي أواحها في زلم فغم حُضة بؿبب الخلىٌ التي اجبػها
اإلاجمىع

ًخطح مً الجضوٌ الؿابم أن اإلاخىؾِ الػام لضعحت ؤلابضاع في
ُ
خلىٌ اإلاكيلت لضي غُىت مً َالب الؿىت الخدًحرًت بلغ ()3.52
وبلغذ اليؿبت اإلاىػوهت ( )%70.44واهدغاف مػُاعي بلغ ( )1.07وواهذ
ُ
الػباعة التي جىو غلى "اؾخفُض مً اإلاكىالث التي أواحها في زلم فغم
حُضة بؿبب الخلىٌ التي اجبػها" بلغ مخىؾُها ( )3.81بيؿبت مىػوهت
( )%76.2واهدغاف مػُاعي بلغ ( )1.09وأزظث َظٍ الػباعة الترجِب
ألاوٌ في َظٍ اإلادىع ,وحاءث الػباعة التي جىو غلى "ال أزاف مً
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املتىسط
3.4
3.49
3.66
3.52
3.46
3.45
3.33
3.58
3.81
3.52

اليسبت املىشوهت
68%
69.80%
73.20%
70.40%
69.20%
69%
66.60%
71.60%
76.20%
70.44%

الاهحساف املعيازي
1.09
1.06
1.03
1.01
1.03
1.08
1.2
1.11
1.09
1.07

الترجيب
8
5
2
4
6
7
9
3
1

ُ
مىاحهت اإلاكىالث ألوي ابخىغ الخلىٌ اإلاىاؾبت" خُث بلغ مخىؾُها
( )3.33بيؿبت مىػوهت ( )%71.6واهدغاف مػُاعي بلغ ( )1.09وأزظث
َظٍ الػباعة الترجِب الخاؾؼ في َظٍ اإلادىع.
ومً حاهب آزغ فلض غىؿذ الػُىت اؾخجاباث ال بأؽ بها حػىـ
اللضعة ؤلابضاغُت لضي الُالب في خل اإلاُكيلت فهى ًفىغ في اإلالام ألاوٌ
ُ
في زلم فغم والاؾخفاصة مً اإلاكيلت بدض طاتها ,وفي طاث الىكذ
ُ
ًسخاع خلىٌ مغهت بدؿب ظغوف اإلاكيلت ولِـ الاغخماص غلى خل أو

ً
أؾلىب واخض ,أًًا غُىت مفغص غُىت البدث ٌػخلض أن له أؾلىب ممحز
وزام في خل اإلاُكىالث وفي هفـ الىكذ ٌػخلض أن آلازغون ًخػلمىن
ُ
مىه خل اإلاكىالث بل ٌػخلض أن الخلىٌ التي ٌػخمضَا في خل مكيلخه
جللاةُت وغفىٍت وٍثجي غليها آلازغون في طاث الىكذ مما حػله زبحرا في
ُ
ُ
خل بػٌ اإلاكىالث ,وكاصع غلى الابخياع في خل اإلاكيلت ,وَظٍ
اإلاىانفاث في حملتها حػىـ كضعة غلى ؤلابضاع لضي غُىت البدث هما
غبرث غىه غباعاث َظا اإلادىع.
جىاولذ صعاؾاث غضة [ ]22,26,28يغوعة جىظُف الخفىحر واللضعاث
ُ
ؤلابضاغُت في خل اإلاكىالث .وكض ُغغفذ مهاعاث الخل ؤلابضاعي
للمكىالث ( )Creative Problem Solvingبأنها "همىطج لػملُت مىظمت
ًُمىً مً زاللها اؾخسضام أصواث واؾتراجُجُاث الخفىحر ؤلاهخاجي لفهم
اإلاُكىالث وجىلُض الػضًض مً ألافياع غحر الػاصًت ,وجلُُم الخلىٌ
ً
ً
اإلامىىت وجىفُظَا ,بما ٌػىـ جىظُفا حُضا مً كبل ألافغاص إلاهاعاث
ُ
الخفىحر الخباغضي (اؾدكفاف اإلاكىالث ,والُالكت ,واإلاغوهت ,وألانالت)
ُ
ومهاعاث الخفىحر الخلاعبي (جدضًض اإلاكيلت ,وجلُُم الخلىٌ وجُىٍغَا,
وويؼ زُت لخىفُظ أفًل الخلىٌ) أزىاء اإلاغوع بمسخلف مغاخل الخل
ؤلابضاعي للمكىالث وهي (الخىنل للمكيلت ,وحمؼ البُاهاث ,وجدضًض
ُ
اإلاكيلت ,وجىلُض ألافياع ,والخىنل للخل ,وجلبل الخل) مما ٌُؿاغض
ُ
ألافغاص غلى الخمحز في الاؾخجابت للخدضًاث والخغلب غلى اإلاكىالث,
وجلاؽ بالضعحت التي ًدهل غليها الفغص في ملُاؽ مهاعاث الخل
ؤلابضاعي للمكىالث" [.]56
 .7التىصياث
مً زالٌ هخاةج البدث الؿابلت جىنل الباخث ئلى الخىنُاث الخالُت:
ً
زانت مهاعة الىنىٌ
 .1أَمُت جىمُت مهاعاث فاغلُت خلىٌ اإلاكيلت
للخلىٌ بؿهىلت وغضم جىغاع اإلاكىالث بالضوعاث الخضعٍبُت وألاوكُت
واإلاىاهج الضعاؾُت.
 .2أَمُت جىمُت مهاعاث الخسُُِ لخىفُظ خل اإلاكيلت زانت مهاعة
كُاؽ حجم اإلاياؾب والخؿاعة وؾهىلت جىفُظ الخل ,وئصاعة الخىكػاث
الصخهُت ,واؾدكاعة أَل الخبرة مً زالٌ الخضعٍباث والخثلُف
الخىغىي.
ُ
 .3أَمُت جىمُت مهاعاث فاغلُت الخفىحر في خل اإلاكيلت زانت مهاعة
الخفىحر في خلىٌ حضًضة ,وججغبتها كبل اغخماصَا بالخضعٍباث الافترايُت
وألاوكُت الضعاؾُت.
 .4أَمُت جىمُت مهاعاث ؤلابضاع في خل اإلاكيلت زانت في مىاحهت
اإلاكىالث بالخلىٌ الابخياعٍت وجىمُت الخبرة في الىنىٌ للخلىٌ.
 .5أَمُت الاؾخفاصة مً فاغلُت وحىصة الخفىحر الظي ًخمخؼ به مػظم
الُلبت في الؿىت الخدًحرًت وجُىٍغ أؾالُب الخفىحر اإلاىُلي
والاؾخضاللي لضيهم زانت مؼ زبىث وحىص مثل َظا الخفىحر الفاغل
لضيهم.
 .6أَمُت الاؾخفاصة مً اللضعاث ؤلابضاغُت والابخياعٍت لضي الُلبت
ً
وجىظُفها الخىظُف الصخُذ في اإلااصة الخػلُمُت زانت مؼ زبىث وحىص
َظٍ اللضعاث واؾخفاصة الُلبت منها في خُاتهم الصخهُت.
ُ
 .7أَمُت جىمُت الخضعَـ والخػلُم ً
بىاء غلى مىهجُت خل اإلاكىالث.
 .8أَمُـ ـت ُم ـغاكب ـت ح ـىصة ال ـخ ـػ ـل ـُ ـم ُوم ـس ـغح ـاج ـه ب ـغبُه بمفهىم وأؾالُب

ُ
اإلاماعؾت اإلابيُت غلى البراَحن.
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ADVANCE BEHAVIORAL AND COGNITIVE
SKILLS OF PROBLEM SOLVING FOR A
SAMPLE OF PREPARATORY YEAR
STUDENTS AT TAIF UNIVERSITY
AHMED SAID AL HARIRI
Department Of Psychology
Taif University
ABSTRACT_ This research aimed to study advanced behavioral and cognitive skills of problems’
solving for a sample of 277 students (males and females) in the preparatory year at Taif
University. After using survey methodology and a questionnaire, the results show that the grand
mean of the skill of effective problem solving was 3.42 and standard deviation 1.03. The grand
mean of the skill of planning to implement problem solving was 3.62 and standard deviation 1.04.
The grand mean of the skill of effective thinking about problem solving was 3.59 and standard
deviation 1.07. The grand mean of the skill of creativity in problem solving was 3.52 and standard
deviation 1.07. In general, the results of the skills were within a medium average, and of course
there were more detailed results. Based on the outcomes, some recommendations took place which
one of the most highlighted is the importance of continue developing the students’ problem solving
skills.
KEYWORD: Advanced behavioral and cognitive skills; Problem solving; Preparatory year.
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