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. الوظائف التنفيذية، قوة السيطرة المعرفية،لمضغوط األكاديمية
A Causal Model of Effective confronting academic pressures
Predicting Orders Terms of Cognitive Holding Power And Execution
Functions Of University Female Students
The present study aims at predicting Effective confronting academic
pressures in terms of the main cognitive holding power orders and
Execution Functions. It also aims at evaluating a constructive model
explaining the direct and indirect effects of the predictors based on the
Effective confronting academic pressures. A three scales were
applied to a sample of 200 Female university students and Read Sea
university to measure these variables. The results showed that there are
a number of predictors that explain the differences among the scores of
the Effective confronting academic pressures. The results also found
out a causal model with accurate predictors that are in accordance with
the data of the Sample. The Causal relations among these variables
were explained and discussed in terms of the related recent research.
Key Words: Effective confronting academic pressures, Execution

Functions ,Cognitive Holding Power
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مقدمة:

بالبحث عن طبيعة البنية المعرفية والعوامل التي تؤثر فى نواتج التعمم ودور

مواضع التعمم التي تدفع المتعممين إلى استخدام أنواعاً مختمفة من األنشطة المعرفية كان

لو دو اًر في ظيور مفيوم قوة السيطرة المعرفية  Cognitive Holding Powerوالذي

يشير إلى إدراك المتعمم لخصائص بيئة التعمم والتي تدفع المتعمم إلى ممارسة أنواعاً
مختمفة من األنشطة المعرفية التي تؤثر عمى البناء المعرفي لمفرد من حيث الكم والنوع،
كما تشير قوة السيطرة المعرفية إلى طبيعة إدراك المتعمم لممؤثرات الموجودة فى بيئة

التعمم.

حيث يسيم قياس قوة السيطرة المعرفية في دراسة التجييز المعرفي واألنشطة
المعرفية المختمفة المتضمنة في بعض المواقف المختمفة مثل التدريب والنمذجة ،والتأمل،

والتعاون ،والتنافس ،كما أن استخدام قوة السيطرة المعرفية قد يسيم بشكل مباشر في زيادة

وعي المعمم ومثل ىذا الوعي قد يساعد في تقويم استراتيجيات التعميم والتعمم ،ويسيل
عممية تصميم أفضل لمواقف التعمم وطرق التدريس ومن ثم ىناك حاجة لمزيد من
البحوث؛ لتوضيح العالقة بين ىذا المتغير والمتغيرات األخرى مثل استراتيجيات حل
المشكالت وأساليب ومداخل التعمم( .عادل سعد خضر.)34 ،0223 ،
وتعد قوة السيطرة المعرفية سمة مميزة لموضع التعمم تدفع الطالب إلى أنواع مختمفة
من النشاط المعرفي ،فيي حالة لدى المتعمم تنشأ عن ضغط موضع التعمم عمى المتعممين

الستخدام تجييزات معرفية أو إجراءات من الرتبة األولى أو الرتبة الثانية ،وتشير قوة
السيطرة المعرفية من الرتبة األولى إلى دفع موضوع التعمم لممتعمم إلتباع اإلجراءات
والتعميمات التي يقدميا المعمم كما تشير قوة السيطرة المعرفية من الرتبة الثانية إلى دفع

موضوع التعمم لممتعممين الكتشاف األشياء بأنفسيم واالنشغال باألنشطة التي تتطمب
مفاىيم مختمفة واجراءات حل المشكمة )(Stevenson & Evans, 1994, 162

وتشير الوظائف التنفيذية  Executive Functionsإلى مجموعة من العمميات

المعرفية الضرورية لمتحكم المعرفي بالسموك عن طريق اختيار ورصد السموكيات التي
تيسر تحقيق األىداف المطموبة .تتضمن الوظائف التنفيذية مجموعةً من العمميات
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المعرفية األساسية مثل التحكم االنتباىي والكف المعرفي والتحكم التثبيطي والذاكرة العاممة
والمرونة المعرفية .تتطمب الوظائف التنفيذية العميا استخدام عدة وظائف تنفيذية أساسية

في
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واحد

وتتضمن
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االستدالل

وحل

يجيا
المشكالت) .Diamond,A (2013:135).وتتطور الوظائف التنفيذية وتتغير تدر ً
ويمكن لمشخص تحسينيا في أي وقت يشاء خالل حياتو .وعمى
خالل فترة حياة الفرد ُ
نحو مماثلُ ،يمكن أن تتأثر العمميات المعرفية ىذه بشكل عكسي بواسطة مجموعة متباينة
من األحداث التي قد تُصيب الفرد في فترات حياتوWashburn, DA (2016:10). .

وتعد الوظائف التنفيذية مظمة عامة لكل الميارات الضرورية لمتكيف ،وسموك
التوجو نحو اليدف وىى ميارات ضرورية لمنجاح في أداء ميام الحياة اليومية ،وحل
المشكالت ،وتقييم الموقف ،والتكيف مع المواقف غير المتوقعة ،والضغوط اليومية ،كما

تساعد الفرد فى تنظيم سموكو ،وضبط انفعاالتو ومشاعره إلكمال الميمة والتصرف بطريقة
مرنة بما يتوافق مع الظروف الراىنة من أجل تحقيق اليدف .كما تجعل الفرد يفكر فى

عواقب سموكو قبل القيام بو ،فالفرد الذي لديو قصور أو خمل فى الوظائف التنفيذية قد
يواجو صعوبة فى بدء الميمة أو النشاط ،مما يؤثر عمى أداء أنشطتو اليومية (Garon,

) Bryson, & Smith, 2008; Jerauld,2014والوظائف التنفيذية ىي وسيمة لتقييم

نواحي القوة أو الضعف فى المناىج الخاصة التى تقدم لمطالب ،من خالل تقييم استجابة
الطالب لمتعميمات الموجية إلييم ،ومالحظة أدائيم ،والتقييم المباشر لنواحي القوة

والضعف فى المجاالت المعرفية واألكاديمية لدييم ،(Chriso & Ponzuric, 2017).
ويرى كال من ) Noomi, et al., (2007), Raymond et al (2008أن الوظائف
التنفيذية تعد من المفاىيم التي تستخدم لوصف مجموعة واسعة من العمميات المعرفية
واألداءات السموكية التي تشمل :التخطيط ،المرونة ،التصنيف ،مراقبة األداء ،القدرة عمى

كف االستجابات غير المناسبة ،التمادي ،و البحث في الذاكرة .وىو مصطمح يستخدم

كمظمة لمختم ف العمميات المعرفية المعقدة والعمميات الفرعية؛ ليعبر عن العالقات
الوظيفية بين االستجابات المتفاعمة والمتبادلة ،كما أن اعتالل الوظائف التنفيذية لدى
مختمف فئات المضطربين إكمينيكيا تعتبر من الموضوعات الحديثة ،وكذلك تعتبر من
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المحاوالت اإلجرائية الميمة في مجال تحسين التدخالت العالجية في مجال إعادة تأىيل

المضطربين نفسياً.

بمراجعة نتائج البحوث والدراسات السابقة فى ىذا المجال تبين لمباحث عدم وجود
أى دراسة جمعت ما بين متغيرات البحث الحالي المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية
وقوة السيطرة المعرفية والوظائف التنفيذية لدى طالبات الجامعة .من ىنا انطمقت فكرة ىذا

البحث فى محاولة التعرف عمى طبيعة العالقة بين المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية
وقوة السيطرة المعرفية والوظائف التنفيذية لدى طالبات الجامعة ،وكذلك البحث في نسبة
إسيام قوة السيطرة المعرفية والوظائف التنفيذية وأبعادىم في تفسير التباين الكمى لدرجات
المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية لدى طالبات الجامعة.
مشكمة البحث:

بالنظر إلى الوضع الراىن تجد أن ىناك نقصاً في الدراسات التي تتناول حقيقة

ما يتم من تفاعل داخل حجرة الدراسة وفي إطار األنشطة العقمية بين المعمم والمتعمم،
وطبيعة القوى الدافعة لمتعمم في تمك األنشطة ونوعياتيا ،ومدى إدراك المتعممين
لمسؤولياتيم بتمك األنشطة ،ودقة وحقيقة إدراك المعمم لمميارات لدى المتعمم ،ومدى تطابق
ما لدى المتعممين مع إدراك المتعمم وتقييمو ليم.
يمر كل فرد عمى مدار حياتو اليومية بمواقف وخبرات شتى يمثل كل منيا حدثاً

ضاغطاً بصورة أو بأخرى ،وقد ال نتذكر ىذه المواقف والخبرات وقد تظل عالقة بأذىاننا

ال تفارقنا ،وقد يمر اإلنسان في كل لحظة من حياتو بالضغوط ،ولما كانت ىذه الضغوط
بشتى أنواعيا أصبحت من مشكالت العصر الحديث ،والذي لم ينجو منيا الفرد الكبير
وال الصغير ،كما لم ينجو منيا الفرد العادي وال غير العادي .واألفراد من مختمف الفئات

العمرية ىم كذلك يتأثرون باألوضاع والمواقف واألحداث الضاغطة ،إال أن ىناك تفاوتاً
بينيم في درجة التكيف وكيفية تأثرىم بالمواقف.

وىذا ما توضحو دراسة ) Rogers et al.,(2012من تعدد مصادر الضغوط

والتي تمتد من تمك األشياء الممموسة مثل االستعداد لالختبارات وحضور الحصص
الدراسية إلى تمك غير الممموسة مثل الخوف المرتبط بدراسة مقررات ألول مرة .وبالرغم
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من ذلك فإن ىذه الضغوط ال تحدد بطريقة مباشرة التحصيل الدراسي لمطالب حيث أنيا

تتفاعل مع إدراكاتيم إلنتاج ردود األفعال التي من شأنيا يكون ليا دو اًر كبي ًار في تحديد
قدراتيم وتحقيق أىدافيم األكاديمية.

ويؤيد ذلك دراسة ) Dusselier et al.,(2005التى ترى أن الضغوط تؤثر عمى

أداء الطالب وتوافقيم األكاديمي ،فيمكن لمطالب النظر لألحداث الضاغطة عمى أنيا
تمثل تحدياً أو تيديداً ليم ،فعندما ينظر الطالب إلى التعمم عمى أنو تحدياً فالضغط يمكن

أن يجمب ليم الشعور بالتمكن وزيادة قدرتيم عمى التعمم ،أما عندما يدرك الطالب التعمم

عمى أنو يمثل تيديداً ليم فالضغط فى ىذه الحالة يمكن أن يولد مشاعر اليأس والخسارة
مما يؤدى إلى انخفاض تحصيميم وتوافقيم األكاديمي.

ويعد مفيوم قوة السيطرة المعرفية من المفاىيم الحديثة نسبي ًا ويشير ىذا المفيوم

إلى موقف التعمم (ضغط موضع التعمم) عند األفراد باستخدام أنواع مختمفة من اإلجراءات
المعرفية ،والمقصود باإلجراءات المعرفية ىو المعرفة كيف ،المعرفة ماذا ،فالمعرفة كيف؟
تدل عمى تنشيط تأمين األىداف وذلك قابل المعرفة ماذا؟ وىي عبارة عن تمثيل
المعمومات والحقائق ،وتنشيط المعرفة ماذا؟ عممية الفيم.
وأشار) Stevenson, (1998بأن المعممين بالمدارس العميا يدفعون الطالب إلى
استخدام الجوانب المتنوعة من البيئة في تعمميم ويركزون عمى أنواع مختمفة من التفكير
في الفصل المدرسي ،ولقد اىتم الكثير من الباحثين بفحص دور السياقات والبيئات أو
خمفيات التعمم في مدى توجو الطالب ألنواع مختمفة من التعمم .وبعض النظريات مثل:
(2001 ،Warfield & Brousseau؛ Bowers, & Brousseau, 1997; Cobb

 ،) 1999ناقشت أن التعمم ليس فقط الحصول عمى المعرفة المجردة والتي يتم جمعيا من

خالل أنشطة الفرد المعرفية ،ولكن أيضاً من خالل جعل المتعمم جزءاً ال يتج أز من ىذا
النشاط المعرفي الذي يقوم بو والسياق والثقافة ،والعالقات االجتماعية ،واألكثر من ذلك

أن المعرفة الشخصية غالب ًا ما تحدث تأثي اًر في مواقف التعمم.
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وبيئة التعمم بما تحتويو من تفاعل بين مكوناتيا المادية والمعنوية وما تتضمنو من

تفاعل بين المعمم والطالب ليا إسيام ال يمكن إنكاره فى عممية التعمم ،فإما أن تكون بيئة
تعميمية تقميدية "شاىد واتبع لتتعمم" ويكون الدور األكبر لممعمم في تنظيم واستنتاج األفكار
وتقديميا لممتعمم ،واما أن تكون بيئة تعميمية تتبع القاعدة "فكر لتتعمم أو تعمم لتفكر"

وينشط فييا المتعمم ويكون المعمم لو الدور اإلرشادي والتعاوني ،أو أن تكون بيئة تعميمية

فييا خميط من ىذا وذاك وىذا ما اصطمح عمى تسميتو رتب قوة السيطرة المعرفية
( ،)Evans, 1994 & Stevenson,1986; Stevensonوالتي من المتوقع أن يكون
ليا أثر في العممية التعميمية والناتج النيائي الممكن قياسو وىو المواجية الفعالة لمضغوط
األكاديمية لدى عينة البحث ،وىذا ما يتطمع بفحصو البحث الحالى.
وعمى الرغم من تأكيد العديد من التربويين عمى ممارسة واتقان السيطرة عمى

المعارف فى ظل عصر االنفجار المعرفي والتغيرات المتسارعة التى مست مسارات
الحياة ،فإن التعميم األكاديمى بشكل عام لم يحقق انجازات مرضية ليذه الغاية بسبب عدم
وضوح ما يعنيو ىذا النوع من السيطرة والى أي مدى يمكن إدخال مياراتو وتنميتيا لدى
الطمبة)Barak & Dopelt, 1999:12( .
كما تعد الوظائف التنفيذية من العمميات الميمة التي يستخدميا الطفل بل
واإلنسان عموماً ألغراض مختمفة؛ حيث أن مفيوم "الوظائف التنفيذية" يسيم في مدى
واسع من ميارات المستويات العقمية العميا عبر المجاالت المعرفية المختمفة ،وتؤثر في

جميع مظاىر السموك والميارات االجتماعية ( ،)Lezak, 2004وذلك باعتبارىا نشاطات
عقمية ومعرفية تقوم بتنظيم السموك اإلنساني المعقد عبر فترات زمنية طويمة ( Barkle,
.)2004,P.321

حيث تمثل الوظائف التنفيذية مفيوماً من المفاىيم الجديدة نسبياً وتستخدم لوصف

عدد من العمميات التي تتدخل في عدد من األنشطة ،وتؤدي أدوا اًر ميمة في حياة

اإلنسان .و ترى نشوة حسين ( )060:0227أن الوظائف التنفيذية تحقق الضبط العام

وتعتبر جياز تنظيمي مسئول عن التحكم المعرفي وتنظيم السموك واألفكار ،وتسمح

بمقارنة األىداف والحصول عمى النتائج وذلك من خالل أساليب المراقبة الذاتية ،وتسمح
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بالتعامل مع الميام الجديدة التي تتطمب منا تشكيل اليدف والتخطيط واالختيار من بدائل
مختمفة لسمسمة من السموك لموصول لميدف.

وىذا ما تتطمبو نوعية دراسة طمبة الجامعات نظ اًر الختالف طبيعة الدراسة التى

تتطمب مدى واسع من الميارات المعرفية ،ونوع من النشاط المعرفي الذي يقوم بو الفرد
أثناء مجابيتو ضغوطو األكاديمية من خالل قيامو بمجموعة من العمميات المعرفية مثل
التخطيط ،والمبادأة ،وتنظيم األدوات ،والضبط االنفعالي ،الذاكرة العاممة ،والكف،
والتحول ،المراقبة وذلك لتنفيذ ىدف مستقبمي من خالل قيادة وتنظيم التفكير وتفعيل
السموك مما يؤثر بشكل مباشر عمى األداء والسموك األكاديمي وىذا ما تراه دراسة (عبد
العزيز )0222،حول مفيوم الوظائف التنفيذية وأىميتيا ،حيث تعرف الوظائف التنفيذية
بأنيا إحدى النشاطات المعرفية ذات الطبيعة العصبية التي يتوسط األداء فييا القشرة

المخية تحت أو قبل الجبية والتي تتضمن عمميات عديدة تساعد عمى التنظيم الذاتي

لمسموك وضبطو والتحكم فيو ،ومنيا التخطيط واتخاذ القرار ،وتحديد اليدف ،واصدار

الحكم ،ومراقبة تتابعات السموك أثناء األداء ،وغيرىا من العمميات الموجية نحو ىدف

مستقبمي يخدم الذات (حسين ،0227 ،ص .)062ولتحقيق النجاح المطموب شروط
إيجابية تيسره ،وظروف أخرى تعوق الفاعمية فيو ،ويعتبر الشعور بالضغوط األكاديمية
من أحد الموضوعات الرئيسية التي تعوق الطالب وتعرقل من قدراتو عمى التعمم الكفء

والنجاح ،ومن أمثمة الضغوط األكاديمية التي تسبب ضغطاً نفسياً عمى الطالب ،تراكم

الدروس مع قمة الوقت المتاح إلنجازىا ،تزايد المسؤوليات الدراسية ،كثرة االمتحانات،

التوقعات المرتبطة باألنظمة والقوانين الجامعية ،والتوقعات األسرية أو الوالدية من األبناء،
والتوفيق بين الدراسة واألعمال اإلضافية.
وعمى ضوء ذلك فقد تؤثر رتب قوة السيطرة المعرفية ،أو الوظائف التنفيذية عمى

مواجية ىؤالء الطالب لمضغوط األكاديمية التى يتعرضون ليا وفق ًا لطبيعة دراستيم

الجديدة ،مما يستوجب دراسة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة ليذه التغيرات ،ومن ثم

يتساءل الباحث عما يمى:
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ما مؤشرات جودة مطابقة بنية العالقات السببية بين المكونات العاممية لممواجية

الفعالة ل مضغوط األكاديمية ورتب قوة السيطرة المعرفية والوظائف التنفيذية لدى طالبات
الجامعة؟
ويتفرع من هذا السؤال األسئمة الفرعية التالية:

( )2يمكن التنبؤ بالمواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية بمعمومية درجاتيم في كل من رتب
قوة السيطرة المعرفية والوظائف التنفيذية " لدى طالبات الجامعة؟

( ) 0ىل يوجد تأثيرات مباشرة وغير مباشرة بين مكونات النموذج السببى لمنبئات المواجية
الفعالة لمضغوط األكاديمية فى ضوء رتب قوة السيطرة المعرفية والوظائف التنفيذية لدى
طالبات الجامعة؟
أهداف البحث:

( ) 2الكشف عن منبئات المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية فى ضوء رتب قوة السيطرة

المعرفية والوظائف التنفيذية لدى طالبات الجامعة

( ) 0الكشف عن العالقات السببية بين متغيرات البحث ،ومن ثم التحقق من النموذج
السببى الذى يفسر أفضمية تأثير أى من رتب قوة السيطرة المعرفية أو الوظائف التنفيذية
عمى المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية ،مما يؤدى إلى استخالص أى المتغيرات التى

تؤثر أو تتأثر باألخرى ،و بالتالى نولى االىتمام بأى منيما يكون السبب واآلخر ىو
النتيجة.

أهمية البحث:

( ) 2مساعدة الباحثين عمى إعداد برامج إرشادية لتنمية المواجية الفعالة لمضغوط

األكاديمية ،مما يؤدى إلى محاولة بناء برامج تدريبية يكون فييا لممتغيرات الوسيطة دو اًر

أساسياً فى تأثير المتغيرات التجريبية عمى المتغيرات التابعة.

( )0يوجو البحث نظر القائمين عمى السياسات التعميمية إلى أىمية المرحمة الجامعية
ليشمميا منظومة التطوير فى الرؤى واألساليب والمحتوى.

مصطمحات البحث:
المواجهة الفعالة لمضغوط األكاديمية:
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تعرف إجرائياً بالطرق واألساليب التي يستخدميا الطالب لمتعامل مع الضغوط

والصعوبات التى تواجيو فى حياتو األكاديمية والتى تمثل تيديداً وتحدي ًا لو ،بيدف
الخفض من مستوى اإلحساس بتمك الضغوط أو حل الموقف الضاغط ،أو التخفيف من

التوتر واالنفعال المترتب عميو .ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييا الفرد عمى مقياس
المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية المستخدم.

قوة السيطرة المعرفية:

يقصد بيا ما يتوافر من مؤثرات في بيئة التعمم في حجرة الدراسة تدفع المتعمم

الستخدام أنشطة مختمفة من المعرفة اإلجرائية والميارات التي يمارسيا خالل أدائو
ألنشطة تعممو والتي تنقسم إلى رتبتين:
الرتبة األولى ) :( First order Cognitive Holding powerىي التي يدرك فييا
المتعمم أن بيئة التعمم تدفعو الستخدام إجراءات وأنشطة مقمداً فييا المعمم لتحقيق ىدف
مألوف.

الرتبة الثانية ) :(Second order Cognitive Holding Powerىي التي يدرك فييا
المتعمم أن بيئة التعمم تدفعو الستخدام إجراءات وأنشطة واستراتيجيات دون االعتماد
الكامل لممعمم أو تقميده والتي تساعده في تفسير وحل مشكالت المواقف الجديدة.

( )Stevenson, 1998; Stevenson, 1986وتقاس بدرجة الطالب عمى مقياس قوة
السيطرة المعرفية بالبحث الحالى.
الوظائف التنفيذية:

وتعرف إجرائياً بأنيا :مجموعة من الميارات المعرفية والسموكية والوجدانية التى

يستخدميا التمميذ أثناء تأديتو الميام أو األنشطة المدرسية ،وتتمثل فى الميارات السموكية
مثل (الكف-المراقبة) والميارات الوجدانية مثل (الضبط االنفعالي) ،والميارات المعرفية

مثل (الذاكرة العاممة– التخطيط -المرونة المعرفية– المبادأة -تنظيم المواد) ،وتقاس
بالدرجة التى يحصل عمييا الطالب عمى المقياس المستخدم فى البحث الحالى.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أوال :المواجهة الفعالة لمضغوط األكاديمية
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مفهوم مواجهة الضغوط األكاديمية:

تعتبر الضغوط األكاديمية ىي المصدر األول لمضغوط لدى طالبات الجامعة،

حيث يتعرض لمسببات القمق فى المجال األكاديمى ناتجة عن تعاممو مع متطمبات

المرحمة الجامعية بما تفرضو من عبء دراسي وقواعد انضباط وتكميفات وامتحانات

وعجز الطالب عن إرادة الوقت الالزم النجاز تمك الميام ،كما يمثل قصور المصادر
التعميمية التكنولوجية وضعف قدرة الطالب عمى االستفادة منيا وغياب التوجيو واإلرشاد

األكاديمى الفعمي مسببات أخرى لزيادة شعور الطالب بالضغوط األكاديمية (Radillo,
et al.,
)2014; Bedewy& Gabriel, 2015
وفى محاولة الدراسات النفسية لمبحث عن الكيفية التى يستجيب بيا الفرد
لألحداث الضاغطة ظير مفيوم المواجية  Copingويرى ) (Schweitzer,2002أنو
مفيوم محدد مقارنة بمفيوم التكيف الذي يعتبر مظمة واسعة تشمل عموماً عدة منيا
العموم النفسية والبيولوجية والبيئية التى تستخدم لدراسة تجاوب الكائنات الحية بيولوجياً مع

الظروف البيئية المتغيرة ،فى حين أن مفيوم المواجية يعد مفومياً نفسي ًا محددًا يقصد بو

اإلجراءات التى يتخذىا الفرد فى التعامل مع أوجو ومسببات التيديد التى تواجيو ،ويشير

) Perez, etal., (2019بأن قدرة الفرد عمى مواجية الضغوط تعود إلى التماسك
الداخمي الذي يتضمن ثالثة جوانب ىى :القدرة عمى استيعاب مثيرات الموقف بشكل
منطق ى ،ثم قدرة الفرد عمى اإلدارة حيث يتم توظيف القدرات الذاتية لمتعامل مع مسببات

الضغوط ،وأخي ًار تكامل المعنى حيث يمتزم الفرد بالعمل والمثابرة فى مواجية التحديات
حتى يصل إلى أىدافو المرجوة.

ويرى كل من ) (Lazarus& Folkman,1984أم مواجية الضغوط تشير إلى
المجيودات المعرفية والسموكية التى يبذليا الفرد لممواءمة بين قدراتو والمطالب البيئية

المفروضة والتي تمثل تيديداً بالنسبة لو .وتشير المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية إلى
الوسائل أو األساليب التي يستخدميا الشخص لمواجية عوامل الضغط ،فمواجية الضغوط

ىى تنظيم مرن لموسائل المتاحة لمتعامل مع التحديات البيئية ،وىى أسميب موجية إلى

الذات والى البيئة لمعالجة مصدر التيديد فى البيئة أو تغيير الذات لموجية البيئة .وينظر
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البعض إلى المواجية عمى أنيا عممية ديناميكية تتغير عبر مراحل المواجية بينما يعتبرىا

البعض

اآلخر

عممية

(.)Kausar,2010

ثابتة

نسبي ًا

مرتبطة

بخصائص

الشخصية

المختمفة

وتعمل استراتيجيات المواجية عمى تقميل مستويات الضغوط ومع ذلك توجد
بعض االستراتيجيات غير تكيفية فيى من مسببات عدم التكيف حيث أنيا ترفع مستوى
اإلحساس بالضغوط لذلك فيى غير فعالة وغير تكيفية (.)Carver et al., 2010

وقد ميز ( )Weiten & Lioyd,2008بين ثالثة أنماط من استجابات المواجية:

أ -المتمركزة حول التقييم :والتي تتجو نحو تحدى الفرض ألفتراضاتو الخاصة (التكيف
المعرفي) وتحدث عندما يغير الشخص الطريقة التى يفكر بيا ،مثال الرفض أو اإلنكار
واالبتعاد عن المشكمة أو تغيير الطريقة التي يفكرون بيا فى مشكمة معينة من خالل
تغييرىم ألىدافيم وقيميم مثل رؤية الجانب االيجابي فى الموقف وليس السمبي.

(.)Worell,2001
ب -المتمركزة حول المشكمة :وتشير إلى محاوالت الفرد لمحصول عمى معمومات إضافية
لحل المشكمة ،واتخاذ القرار بشكل معرفى أو تغيير الحدث الذي يؤدى إلى الضغط.

وتتجو ىذه اإلستراتيجية نحو خفض أو تقميل عوامل الضغوط التكيف السموكي .ويستخدم
األفراد ىذه اإلستراتيجية محاولة منيم التعامل مع سبب مشكمتيم وذلك بجمع المعمومات
عن المشكمة وتعمم ميارات جديدة إلدارة المشكمة والتي تيدف إلى تقميل تغيير مصادر

الضغوط (.)Folkman & Lazarus, 1980

ج -المتمركزة حول االنفعال :والتي تيدف إلى تغيير ردود األفعال واالستجابات

االنفعالية .فيى آلية أو ميكانزم لتخفيف الضغوط وذلك عن طريق تقميل أو الحد من
المكونات االنفعالية لمسببات الضغوط وىذه اآللية يمكن تطبيقيا من خالل عدة طرق مثل
السعى إلى الحصول عمى الدعم االجتماعي ،إعادة التقييم لمضغوط من جانب إيجابي،

تحمل المسؤولية ،استخدام التجنب ،التنفيس االنفعالي ،ممارسة التحكم الذاتي ،اإلبعاد.
( )Zare, et al., 2016وتركز ىذه اإلستراتيجية عمى تغيير المعنى أو تحويل االنتباه
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عن مسببات ،فيذه اإلستراتيجية تعتمد عمى إدارة االنفعاالت التى تصاحب إدارة الضغوط.

(.)Contrada & Baum, 2011
آثار الضغوط األكاديمية:

تسبب شدة الضغوط األكاديمية التي يتعرض ليا الطالب عدة تأثيرات سمبية،

حيث أن الطالب الذي يعيش في الضغوط بشكل متكرر تجعمو يختمف عن اآلخرين من

النواحي الفسيولوجية والمعرفية واالنفعالية والسموكية وفيما يمي عرض ليذه اآلثار بشيء
من اإليجاز:

أ-

اآلثار الفسيولوجية :تؤثر الضغوط األكاديمية عمى النواحي الفسيولوجية لمفرد
فاألحداث الضاغطة التي يتعرض ليا الفرد تحدث تغيرات في وظائف األعضاء،
وخمل في إفراز الغدد كارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم واضطرابات في اليضم.

(وليد السيد خميفة ،مراد عمي عيسى)0228 ،

ب -اآلثار النفسية :أجمعت معظم الدراسات عمى أن الضغوط األكاديمية ليا آثار سمبية
عمى الطالب وتظير في شكل اختالل اآلليات الدفاعية وانييارىا ،حيث يكون الفرد
سريع االنفعال تحت الضغوط كما يتميز بالشعور بالقمق وعدم الراحة مع فقدان الثقة
في النفس (حسين الباىي)0220 ،

ت -اآلثار االجتماعية :وتشمل إنياء العالقات والعزلة واالنسحاب مع انعدام القدرة عمى
تحمل المسؤولية والفشل في أداء الواجبات ( أحمد نايل الغرير.)0227 ،

ث -اآلثار المعرفية :تؤثر الضغوط عمى البناء المعرفي لمفرد ،ومن ثم فإن العديد من
الوظائف العقمية تصبح غير مرتفعة وتظير ىذه اآلثار في:
 .2نقص االنتباه وصعوبة التركيز.
 .0تدىور الذاكرة.
 .3فقدان القدرة عمى التقييم المعرفي.
 .4اضطراب التفكير.

(طو عبد العظيم حسين.)0226 ،

وتعد الضغوط األكاديمية من أىم محبطات التطور األكاديمي والوظيفي لمطمبة

وبناء عمى تقرير الجمعية األمريكية لعام  0226وجد أن الضغوط األكاديمية كانت ىى
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أكبر عائق دراسى يواجيو الطمبة ،فقد أفاد  %00من الطمبة الجامعيين أن الضغوط
األكاديمية كانت ىى السبب الرئيس وراء حذف مقرر أو الحصول عمى درجة منخفضة.

)(Kadapatti & Vijayalaxmi,2012
كما يشير كل من ) (Akgun & Ciarrochi, 2003إلى وجود عالقة سمبية

بين الضغوط األكاديمية واألداء الدراسي ،إذ يسجل الطمبة ذو الدرجات المنخفضة فى
المقررات الدراسية درجات مرتفعة عمى مقياس الضغوط األكاديمية .وعمى العكس من ذلك
أظيرت دراسات عربيات والخرابشة ( )0227أن الطمبة المتفوقين يتعرضون لمضغوط
األكاديمية أكثر من الطمبة األقل تفوقاً وبخاصة بسبب توقعات الوالدين .وكشفت دراسة

) Beiter et al.,(2015أن من أكثر األمور التي تسيطر عمى تفكير الطمبة األداء

واإلنجاز األكاديمي ،باإلضافة إلى الضغوط لمنجاح ،وأظيرت نتائج ىذه الدراسة وجود
عالقة بين االكتئاب والضغوط بشكل عام وغالباً ما تزيد لدى الطمبة الخريجين بالمقارنة

مع الطمبة المستجدين فى الجامعة.

وتختمف الضغوط النفسية التي يتعرض ليا الطالب باختالف اإلحداث

والمستجدات التي يمرون بيا وما تتطمب تمك األحداث من استجابات وردود أفعال قد يقف

الطمبة عاجزين أماميا وذلك لعدم وجود الميارات واآلليات واألساليب المالئمة لمواجية
تمك الضغوط باستجابات سميمة تحقق ليم الصحة النفسية (اليوسيف ،0224 ،ص .)9
ثانياً :قوة السيطرة المعرفية:

مفهوم قوة السيطرة المعرفية :تشير قوة السيطرة المعرفية إلى دفع مواضيع التعمم المختمفة
المتعممين إلى استخدام أنواع مختمفة من األنشطة المعرفية ،ويمكن تصنيفيا إلى :قوة

السيطرة المعرفية من الرتبة األولى التي تنشط العمميات الروتينية وتشير إلى إتباع المتعمم
لمتعميمات واإل جراءات التي يقدميا المعمم أو الموضوعات ،أما قوة السيطرة المعرفية من

الرتبة الثانية فتشير إلى دفع موضع التعمم لممتعممين لعمل األشياء بأنفسيم واالنشغال في

أنشطة تتطمب استخدام مضامين لممفاىيم المختمفة وحل المشكالت في مواجية مواضع

التعمم

المختمفة

)8-15

Stevenson,1997,

&

.(Hunt

ويذكر
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( )Walmsley,2003,58أن قوة السيطرة المعرفية ىي الجيد المبذول بواسطة بيئة التعمم
لدفع الطالب إلى استخدام األنواع المختمفة من المعرفة اإلجرائية.

ويعد كل من  Stevenson, 1990,1998, Evans, 1994من األوائل الذين
قاموا بتأصيل مفيوم قوة السيطرة المعرفية حيث اعتمدا عمى عدة نظريات مثل نظرية

البني المعرفية  Cognitive Structureونظرية مواضع التعمم Learning Settings
لمبحث عن التكيف المعرفى داخل البيئات التعميمية والدراسية ،ويعرف ( Stevenson,

 (1990قوة السيطرة المعرفية بأنيا إحدى خصائص مواضع أو مواقف التعمم والتى
يفرض فييا عمى المتعمم أنواعاً مختمفة من األنشطة المعرفية اإلجرائية والتى قد يكون من
الرتبة األولى أو من الرتبة الثانية ،وقد افترض كل من Stevenson, 1990,1998,

 Evansأن مواقف أو بيئات التعمم يمكن أن تفرض عمى المتعمم استخدام مستويات
متباينة من التفكير تترواح ما بين استخدام مستويات منخفضة من التفكير والتى تشكل قوة

السيطرة المعرفية من الرتبة األولى ،والتى تشير إلى شكل من أشكال استخدام المعرفة
اإلجرائية ،أو فى مقابل استخدام مستويات مرتفعة من التفكير والتى تشكل قوة السيطرة

المعرفية من الرتبة الثانية والتى تشير إلى استخدام إجراءات محددة لحل المشكالت غير
المألوفة في المواقف التعميمية.
وقد أكد بعض الباحثين والعمماء عمى أن أىمية مفيوم قوة السيطرة المعرفية

يكمن في تفسير تأثير بيئة التعمم عمى دفع المتعممين الستخدام مستويات مختمفة من

المعرفة اإلجرائية ومساعدة المعممين عمى مراقبة جيودىم لتوفير بيئات تعمم تؤكد عمى
أنواع مختمفة من التفكير ( Stevenson & Evans, 1994, 177); (Stevenson,
)1998, 405) ;(Walmslet, 2003,60
وىناك العديد من الدراسات التي اىتمت بدراسة قوة السيطرة المعرفية ومنيا دراسة

ستيفنسون ) (Stevenson,1998,395التي أجريت عمى طالب المدارس الثانوية
وأشارت إلى أن من ضمن األنشطة المعرفية المرتبطة بقوة السيطرة المعرفية من الرتبة

الثانية حل المشكالت ،المراقبة ،استخدام المعرفة التصريحية لتفسير المشكالت ،مراقبة
اإلجراءات الجديدة ،قياس التقدم نحو اليدف .وأيدت ذلك دراسة الشوربجي ( )0228التي
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اىتمت بعالقة التعمم باالستقبال ،والتعمم باالكتشاف بقوة السيطرة المعرفية لدى تالميذ
وتمميذات المرحمة اإلعدادية ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق بين الذكور

واإلناث في قوة السيطرة المعرفية من الرتبة األولي والثانية ،وأنو يمكن التنبؤ بالرتبة
األولى والثانية من التعمم باالكتشاف والتعمم باالستقبال ،أما دراسة شيرين دسوقي

( )0222التي اىتمت بعالقة قوة السيطرة المعرفية باإلبداع االنفعالي لدى عينة من
طالب الصف الثالث الثانوي ،وقد وجدت نتائج الدراسة عالقة بين اإلبداع االنفعالي ،وقوة
السيطرة المعرفية من الرتبة األولى والثانية.
ويتضح مما سبق أن مفيوم قوة السيطرة المعرفية تعتبر خاصية مميزة لموضع
التعمم تدفع المتعمم إلى حالة موقفية لممارسة أنواع مختمفة من األنشطة المعرفية ،ومن ثم

فقوة السيطرة المعرفية تتوقف عمى كل من البيئة ممثمة في الموضع (الموقف) والبنى
المعرفية .و أشارت دراسة ) Stevenson, J. (1998أن تحسين قوة السيطرة المعرفية
يؤدى إلى تطوير وتنمية ميارات التفكير وبذلك فإنو ىناك حاجة ماسة إلى مزيد من

الدراسات حول معرفة أثر قوة السيطرة المعرفية داخل الصف الدراسي.

ومن المالحظ وجود اختالف في األنشطة المعرفية التي يقوم بيا المتعمم داخل

حجرة الدراسة وخارجيا وىذا االختالف يعتمد اعتمادًا كبي اًر عمى األىداف التي يريد

المتعمم أن يحققيا أو األىداف المحددة مسبقاً من قبل القائمين عمى العممية التعميمية

ولذلك يجب عمى المتعمم أن يتمكن من العديد من األنشطة المعرفية ،ولذلك يجب أن
يكون لديو درجة مرتفعة من قوة السيطرة المعرفية عمى ىذه األنشطة حتى يتمكن من

توظيف ىذه األنشطة توظيفاً جيداً في حل المشكالت التي تواجيو أيا كان نوعيا.
(.)Stevenson and Rayn, 1994: 161

وحيث أن تفسير الطالب لمميام المعطاة ليم أو الميام الالحقة المختارة تسيم

في تحديد ما يتم تعممو وكيف يتم ىذا التعمم ،فالميمة تتكون من ىدف ومجموعة عمميات
الزمة لتحقيق ىذا اليدف ،وبالتالي فإن طبيعة الميمة تفرض عمى المتعمم استخدام نوع

معين من العمميات واألنشطة أو إجراءات معرفية ،وحيث أن كل فرد لو مشاكمو التي
تتطمب حموالً جديدة مبتكرة ،فإنو يضغط عمى استخدام إجراءات معرفية من الرتبة العميا
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والمالئمة لحل ىذه المشكالت ،وأوضح  Stevenson, J. (1998,396):أن من ضمن

األنشطة المعرفية المرتبطة بقوة السيطرة المعرفية من الرتبة الثانية ىي القدرة عمى حل
المشكالت.
خصائص رتب قوة السيطرة المعرفية:

يمكن توضيح الفرق بين قوة السيطرة المعرفية من الرتبة األولى والرتبة الثانية في ضوء
بعض المتغيرات اآلتي ذكرىا:

 -1مواضع التعمم التي تدفع إلى كل منها:

ىذه المواضع تدفع المتعمم الستخدام إجراءات من نوع خاص ،يمكن أن تفيم

عمى أنيا تحدث عندما تصنع بيئة التعمم لممتعمم أىداف يمكن إنجازىا من خالل التنفيذ

المباشر لإلجراءات النوعية ،أو من االكتساب المباشر لإلجراءات المطموبة "من المعمم
مثال" .وفي مثل ىذه البيئة ينصت المتعمم لممعمم ثم يقمده فيما يقوم بو لتعمم إنجاز ىذه

الميام النوعية ()Stevenson, 1998: 3

وتصبح ميمة المتعمم نسخ أو التفسير البسيط لممعمومة ،ومن ثم يقع عمى عاتق
المعمم مسئولية اإلجراءات من الرتبة الثانية ،ومثل ىذه المواضع تقمل من حاجة المتعمم

لدمج وتعديل اإلجراءات الموجودة لمميمة المعقدةStevenson and Evans, ( .
)1994: 163

أما المواضع المتعمقة بقوة السيطرة المعرفية من الرتبة الثانية يمكن تعريفيا

بالمواضع التي تضع أىدافاً غير واضحة لممتعمم وتستخدم إجراءات من الرتبة الثانية

لتفسير ىذه المواقف ومعالجة المشكالت التي تتعمق بيا وتميل إلى تعمم الميام الجديدة
وتساعد عمى الربط بين سمات الموضع والمعرفة الموجودة لتوليد أفكار وتجريب وفحص

إستراتيجيات حل المشكالت.)397 -046 :2998 ،Stevenson( .
 -2الدفع أو الضغط :الدفع الناتج عن مواضع التعمم التي تمتمك الرتبة األولى يتمثل في
دفع المتعممين إلى إتباع التعميمات واإلجراءات المقدمة من المعمم وممارسة الروتينيات
وتقميد المعمم واالعتماد عميو)3 :0220 ،Stevenson and Mekavaragh( .
 -3أنشطة المتعمم:
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تخفض الحاجة إلى المتعمم إلى الحد األدنى وذلك في الرتبة األولى من قوة

السيطرة المعرفية ،وكأمثمة لنشاط المتعمم في الرتبة األولى -تقميد المعمم ،إتباع التعميمات
واإلجراءات المعروضة من قبل المعمم ،االعتماد عمى المعمم بالنسبة لممعمومات واألفكار
الجديدة والربط بينيما ،تنفيذ الخطط الجاىزة والمقدمة من المعمم ،تقبل النتائج دون نقاش،

كما أن الطالب ذوي الرتبة األولى (طالب بيئة المتعمم التقميدية) يقضون معظم وقتيم
لسماع المعمم ،فيم يكتسبون المعرفة من المعمم فقط دون مشاركة منيم ،أي أن دور
المتعمم ذوي الرتبة األولى من قوة السيطرة المعرفية دو اًر سمبي ًاStevenson and ( .
)Mekavanagh, 2002: 3) (D, Netto, 2005: 4

 -4النشاط المعرفي:

يمكن ذكر بعض أمثمة عن النشاط المعرفي لمطالب ذوي الرتبة األولى من قوة

السيطرة المعرفية كاآلتي :تشفير المعرفة التصريحية الجديدة والعالقات واإلجراءات

النوعية الجديدة ،أما األنشطة المعرفية الخاصة بالطالب ذوي الرتبة الثانية من قوة
السيطرة .استخدام وتطوير اإلجراءات لفيم المشكمة ،عمل الخطط ،حل المشكالت،
المراقبة ،تقييم المتقدم نمو اليدف.)Stevenson, 1998: 396- 397( .
أما فيما يتعمق بالعالقة بين القدرة عمى حل المشكالت وقوة السيطرة المعرفية،

أشارت بعض األبحاث والدراسات إلى أن من األنشطة المرتبطة بقوة السيطرة المعرفية من
الرت بة الثانية ىو القدرة عمى حل المشكالت ،خاصة المشكالت الجديدة ،غير المألوفة
لمقائم بالحل ،ومن ىذه الدراسات :دراسة )264 :2994( Stevenson and Evans

أوضحت أن المواضع التي تمتمك قوة سيطرة معرفية من الرتبة الثانية تدفع المتعمم إلى

اكتشاف المشكالت ومعالجتيا ،أي تدفع المتعمم إلى الحصول عمى المعمومات بنفسو،
إيجاد العالقات ،تجريب األفكار الجديدة ،فحص النتائج .كما يؤكد (ستيفنسون:2998 ،
 )397إن الموضع ا لتي تمتمك قوة سيطرة معرفية من الرتبة الثانية تحث المتعمم عمى
تنفيذ إجراءات من الرتبة الثانية لتفسير المواقف وحل المشكالت المتعمقة بيا ،كما ذكر

(فتحي عبد القادر وعادل سعد )226 :0220 ،أن درجات قوة السيطرة المعرفية تختمف

باختالف قدرة المتعمم عمى حل المشكالت.
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ويتضح ما سبق أن ىناك عالقة تبادلية بين قوة السيطرة المعرفية من الرتبة

الثانية والقدرة عمى حل المشكالت ومعالجة المواقف غير المألوفة ،فالمواضع التي تمتمك
قوة السيطرة المعرفية من الرتبة الثانية تدفع المتعمم إلى امتالك ىذه الرتبة مما يؤىميم إلى
معالجة المشكال ت وحميا ،كما أن طبيعة الميمة أو المشكمة تحدد ربة قوة السيطرة
المعرفية ،فالميام الروتينية لمتعمم تدفعو إلى الرتبة األولى من قوة السيطرة المعرفية ،أما

الميام الجديدة غير المألوفة تدفعو إلى أن الرتبة الثانية من قوة السيطرة المعرفية.
الوظائف التنفيذية:
مفهوم الوظائف التنفيذية:
تعرف الوظائف التنفيذية بأنيا مجموعة من العمميات المعرفية التي تتعمق

بالتخطيط والذاكرة العاممة ،واالنتباه ،والكف والمراقبة الذاتية والتنظيم الذاتي والمبادأة حيث
إن ليا دور فعال فى بناء وتنفيذ الخطط ،وتنظيم العواطف واتخاذ القررات وحل

المشكالت بشكل واضح وتحديد أولويات الميام واكماليا(Goldstein, Naglieri, .
)Princiotta, & Otero ,2014

ويعرفيا ) Tang, Yang, Leve & Harold ,(2012بأنيا فئة واسعة من

العمميات المعرفية المنفصمة ولكن المترابطة ،بما فى ذلك االنتباه ،وتحويل االنتباه،

المرونة المعرفية ،والمراقبة الذاتية ،والتخطيط ،وكف االستجابات التمقائية ،والذاكرة

العاممة .ويعرفيا ) Dawson and .Guare,( 2012بأنيا القدرة عمى التخطيط وتنظيم

وادارة الوقت وحفظ المعمومات فى الذاكرة العاممة ،وما وراء المعرفة (التفكير فى التفكير)
وكف االستجابة ،وتنظيم االنفعاالت ،والحفاظ عمى االنتباه ،والمبادأة (البدء فى الميام)
والمرونة واالتجاه نحو اليدف.

وتعرف أسماء حمزة ( )0222الوظائف التنفيذية بأنيا مدى واسع من الميارات

المعرفية ونوع النشاط المعرفي الذي يقوم بو الفرد أثناء حل المشكمة من خالل قيامو

بمجموعة من العمميات المعرفية مثل التخطيط والمبادأة وتنظيم األدوات ،والضبط
االنفعالي ،والذاكرة العاممة ،والكف والتحول ،والمراقبة وذلك لتنفيذ ىدف محدد مستقبمى

من خالل قيادة وتنظيم التفكير وتفعيل السموك مما يؤثر بشكل مباشر عمى األداء
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والسموك .والوظائف التنفيذية فى مجمميا تمك العمميات التي تقود األفكار واألفعال الفردية

ويتم بموجبيا توجيو واختيار وتنظيم عمميات معالجة التمثيالت العقمية وعمميات التحكم
في السموك؛ لتحقيق ىدف مستقبمي خاصة في ضوء اعتبارىا مكونات من مكونات الوعي
بالمعرفة  Awareness of cognitionأو ما يعرف بمصطمح ما وراء المعرفة (Elliott,
2008) Metacognition.
أبعاد الوظائف التنفيذية:

ويطمق عمى الوظائف التنفيذية أيضا مصطمح التحكم المعرفي ،وتعتبر الوظائف

التنفيذية من الميام الحاسمة لمنجاح في المدرسة والحياة ،ومع ذلك من النادر االىتمام
بتحسين الوظائف التنفيذية لألطفال كما ينبغي & Diamond, Barnett, Thomas
) ،Munro,(2007وتتضمن الوظائف التنفيذية عدة وظائف فرعية ىي البدء ،الكف ،

التحويل ،التخطيط  ،التنظيم  ،مراقبة الذات  ،التحكم االنفعالي  ،والذاكرة العاممة (ىالل،

.)30 ، 0220
التخطيطPlanning :
حيث يري ( Fernandez (2007أن التخطيط يشير إلي بعد النظر في تصميم

وابتكار استراتيجيات متعددة الخطوات ،أو القدرة عمى تجزئة عممية تحقيق اليدف إلى
خطوات مالئمة ،ويتضمن التخطيط :وضع األىداف :وىي القدرة عمى وضع األىداف
الواقعية والقابمة لمتحقيق وليس مجرد أمنية ،بل ىدف واقعي قابل لمتنفيذ  ،واألولوية :وىي

القدرة عمى فيم األىمية النسبية لكل العناصر داخل المجموعة" )Pruitt & (2007
 ،Pruittويري ( Borkowski & Burke (1996أن التخطيط يعد ضرورة من ضرورات
اتخاذ القرار والتنظيم وتنفيذ األداء ،ومظي اًر من مظاىر الضبط المعرفي ويعرف عمى أنو:

"عممية دينامية انتقالية يتدخل فييا الوعي أو التعاقب المتعمد المجدد لألفعال الموجية

نحو إنجاز بعض أىداف المشكمة ،مؤكداً عمى التغير المستمر في العالقة بين الخطط
واألفعال".

المبادأةInitiating :
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يشير ( Pruitt & Pruitt (2007إلي أن المبادأة تعني القدرة عمى البدء في

وظيفة أو نشاط ،ويتفق كل من ) Hanbury (2009و et al.

Gathercole

) (2008عمي أن المبادأة تعني القدرة عمى البدء في الميمة ،وتوليد األفكار ،وحل
مشكمة ما بشكل مستقل.
تنظيم األدواتMaterials Organization :

يشير تنظيم األدوات إلي القدرة إلي ترتيب العناصر بطريقة فعالة طبقاً لنظام

معين؛ مثل :القدرة عمى جمع وحفظ العناصر واألوراق الالزمة لمقابمة أو اجتماع ميم

( ،Pruitt & Pruitt (2007كما يشير تنظيم األدوات إلي القدرة عمى الحفاظ عمى
األدوات الموجودة بالبيئة بشكل مرتب ).(Gioia et al., 2004
الضبط االنفعاليEmotional Control :

القدرة عمى الضبط والتحكم والتعديل من االستجابات االنفعالية ( ( Hanbury,

 ، 2009ويشير الضبط االنفعالي إلي القدرة عمى التوسط في االستجابات االنفعالية بشكل
مالئم ).(Gathercole et al., 2008
الذاكرة العاممةWorking Memory :

وىي نظام نفسي يشتمل عمى التخزين المؤقت ومعالجة المعمومات وذلك ألداء

الميام المعرفية المعقدة مثل فيم المغة ،والتعمم ،واالستدالل(Gathercole et al., ،

) ،2004) (Pickering & Gathercole, 2004وىي نظام لتخزين المعمومات قصيرة
المدى يتكون من المنفذ المركزي ونظامين آخرين  :ىما النظام الصوتي ،والنظام البصري

المكاني .وتقوم الذاكرة العاممة بإجراء معالجة لممعمومات في أثناء االنشغال بنشاط معرفي
آخر و مراقبة وتشفير المعمومات القادمة ،واستبدال المعمومات التي لم يعد ليا عالقة

بالمعمومات القادمة الجديدة.

التحكم الوظيفي المانع Executive Inhibitory Control :ىو الوظيفة التنفيذية
الرئيسية التي تسمح بتطوير الوظائف األخرى ،وىي تدعم الوظائف األخرى التي تتطمب
تحول االنتباه عبر المثيرات والميام ،والكف :يعني القدرة عمى مقاومة التشتت والصراعات

الداخمية ).(Fernandez, 2007
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التحولShifting :

يشير التحول إلي االنتقال بين الميام المتعددة أو وجيات النظر ويشار ليذه

الوظيفة أيضاً " بتحول االنتباه " أو " انتقال الميام " ،ويرتبط التحول بالمرونة المعرفية

التي تسمح لمفرد بالتفكير والقيام بالسموك المناسب وذلك بما يتفق مع تغير الحاجات

الخاصة بالبيئة من حولو  ،مع ما يتفق مع خططو أو أىدافو واالنتقال لمخمف أو األمام

بين الميام المتعددة ). (Oates & Grayson, 2004
المراقبةMonitoring :

وتشير إلى مراقبة وترميز المعمومات القادمة والتي ليا عالقة بالميمة ،ومراجعة

المعمومات الموجودة في الذاكرة العاممة  ،وذلك بإبدال القديم منيا والذي ال عالقة لو

بال ميمة الجديدة ،وتتضمن المراقبة :القدرة عمى مراقبة الذات ،ومراقبة الميام ،وتشير
مراقبة الذات إلى القدرة عمى إدراك تأثير سموك الشخص عمى اآلخرين ،ومراقبة الميمة

تشير إلى قدرة الفرد عمى فحص أدائو لمتأكيد عمى دقة وانجاز اليدف (Gioia et al.,
). 2000) (Hanbury, 2009
أهمية الوظائف التنفيذية

وبالنسبة لسموك الفرد يري كثيرون أن الوظائف التنفيذية تساىم في إكساب الفرد

المرونة في األداء حيث تسمح بتغيير االستراتيجيات والتكيف مع التغيرات في الظروف
المختمفة ،وفي حالة فشمو يعمل عمى تعديل األساليب المستخدمة والالزمة لتحقيق ىذه

األىداف (نشوة عبد التواب حسين ،0227 ،ص.)72

كما تساىم بالنسبة لمسموك في مراقبة األداء وذلك لتصحيح األخطاء وتغيير
الخطط عندما تكون غير ناجحة وبدء وتنفيذ الخطط الجديدة ( Rabbitt , 1997 ,

 ،)PP. 3-7كما تساىم أيضاً في تيسير تكيف الفرد مع المواقف الجديدة ،عن طريق

ضبط ميارات أساسية أو معرفية ،وتغيير االستراتيجيات والتفكير المرن والتحول بين

البدائل لمتغمب عمي السموكيات المتمردة السمبية ()Burgess, 1997, PP. 81-84

ويعد اضطراب العناد المتحدي  Oppositional Defiant Disorderأحد االضطرابات

التي تتميز بمثل ىذا النوع من السموكيات .وتعتبر ىذه الوظائف التنفيذية من أىم
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الوظائف المعرفية ،ألنيا تيدف بشكل عام إلى تأمين كفاءة السموك وفعاليتو (Hastings
& West, 2011).ىذا ويرى كل من Hofmann; Schmeichael & Baddeley

) (2012أن جميع الوظائف التنفيذية ال تستطيع أن تقوم بدورىا بشكل بعيد ومستقل عن
مكون الذاكرة العاممة؛ نظ ار العتبارىا نظاما لمعالجة وتشفير واستدعاء ومقارنة المعمومات

المستقبمة من األنظمة الحسية.

تعد الوظائف التنفيذية من المفاىيم الجديدة نسبياً وتستخدم لوصف عدد من

العمميات التي تتدخل في عدد من األنشطة  ،وتؤدي أدوا ًار ميمة في حياة اإلنسان .و
ترى حسين ( )0227أن الوظائف التنفيذية تحقق الضبط العام وتعتبر جياز تنظيمي
مسئول عن التحكم المعرفي وتنظيم السموك واألفكار ،تسمح بمقارنة األىداف والحصول
عمى نتائج وذلك من خالل أساليب المراقبة الذاتية ،يسمح بالتعامل مع الميام الجديدة

التي تتطمب منا تشكيل اليدف والتخطيط واالختيار من بدائل مختمفة لسمسمة من السموك
لموصول لميدف.

ويؤدي القصور في الوظائف التنفيذية إلى عدم قدرة الفرد عمى مواجية المشكالت

في حياتو وىناك عالقة بين قصور الوظائف التنفيذية واالنتباه لدى ذوي اإلعاقة الفكرية
حيث أن قصور الوظائف التنفيذية يؤدي إلى تشتت االنتباه ،وقد يؤدي إلى استجابة غير
مناسبة نتيجة لعدم فيم الميمة الموكمة  ،و كما يؤدي القصور في الوظائف التنفيذية إلى

قصور في الجوانب المفظية لمذاكرة والنمو المفظي وغير المفظي لدى الفرد (ىالل،
 .)03 ،0223وتشير البحوث والدراسات إلى أن قصور الوظائف التنفيذية يؤدي إلى
خمل في الميارات الحركية والميارات االجتماعية عند الفرد  ،فيرى Chen, Spano
 )Edgin (2013 andأن قصور الوظائف التنفيذية يؤثر عمى النوم مما يؤدي إلى
اضطرابات النوم لدى ذوي متالزمة داون ،ويرتبط القصور في الوظائف التنفيذية

بانخفاض التحصيل والقدرة عمى حل المشكالت .وتوصمت نتائج دراسة كل من Schott
 )and Holfelder (2015إلى وجود عالقة موجبة بين الميارات الحركية والوظائف

التنفيذية لدى ذوي متالزمة داون  .وتوصمت نتائج دراسة Panerai, Tascad, Ferri,
 )D’Arrigo and Elia (2014إلى أن ذوي اضطراب التوحد واإلعاقة الفكرية يعانون
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من قصور واضح في الوظائف التنفيذية  ،وكان القصور في الوظائف التنفيذية مرتبط

بالقصور في الوظيفية التكيفية.

ونظ اًر ألىمية الوظائف التنفيذية أجرى الباحثون العديد من البحوث والدراسات

لتحسين الوظائف التنفيذية سواء لمكبار أو الصغار  ،فتوصل نتائج دراسة Eva, Molen

 ،and Mariet (2013) Jansenإلى فاعمية برنامج تدريب ميارات الحساب في

تحسين الوظائف التنفيذية .وتوصل كل من Dawkins, Zelazo ،Landry, Russo
 )and Burack (2012إلى أن تنمية النمو المفظي مرتبط بتحسين الوظائف التنفيذية.
ويتفق الباحث مع نشووة عبود التوواب ( )0227أن الوظوائف التنفيذيوة كقودرة معرفيوة
لوودي الطفوول قوود تمكنووو موون االنخ وراط فووي سووموك غرضووي سووميم يخوودم الووذات بنجوواح ،ومووا

دامت ىذه الوظائف سميمة فيمكن لمفورد أن يصومد فوي حالوة وجوود مشوكالت ،كموا قود يوؤثر
ىوذا الخمول عموي كول جوانوب السوموك؛ فوإذا أصويبت الوظوائف التنفيذيوة بالخمول  ،فإنوو يعجوز
عن توجيوو ذاتوو بصوورة مقبولوة  ،أو يعجوز عون القيوام بأعموال مفيودة مون تمقواء نفسوو  ،كموا

يؤثر ىذا الخمل عمي كل جوانب السموك.

وتعرف الوظائف التنفيذية بأنيا مجموعة من الميارات المعرفية الضرورة لتخطيط

وتنفيذ سمسمة من اإلجراءات المعقدة الموجية نحو األىداف وتتضمن الكف والذاكرة
العاممة والتخطيط واالنتباه المستمر

& (Willcutt, Doyle, Nigg, Faraone

 Pennington,2005).وتعد الوظائف التنفيذية عممية معرفية تؤثر فى جميع مجاالت
الحياة لمفرد حيث أنيا تمكن الفرد من وضع الخطط والمبادأة فى تنفيذ الميام المكمف بيا
والمرونة فى االستجابة لمموقف الذى يمر بيا ومن ثم تسيم بشكل كبير فى تحقيق توافق
الفرد وتكيفو مع المجتمع الذى يعيش فيو & Cramm, Krupa, Missiuna, Lysaght
) Parker .2013وتمعب الوظائف التنفيذية دو اًر حيوياً فى األداء األكاديمي لمفرد ألنو

ينبئ ب القدرة عمى تذكر المعمومات ومعالجتيا وميارات التفكير والمغة والسموكيات الصفية
) (Best et.al., 2009وبناء عمى ذلك يالحظ أن العجز فى الوظائف التنفيذية يؤثر

فى األداء األكاديمي لمفرد والتواصل والتفاعل االجتماعي واستكمال الميام المدرسية

والمشاركة فى األنشطة والمشاريع والتفاعل مع األقران ). (Fischer & Daley,2007
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منهجية واجراءات البحث:

( )2مجتمع البحث :يمثل مجتمع العينة طالبات الفرقة (األولى والثانية والثالثة والرابعة)
شعبة رياض األطفال بكمية التربية بالغردقة ،فى الفصل الدراسي الثانى 0202/0202م،

ويبمغ عددىم ( )544طالبة ،بمتوسط عمر( )29.0عام ،وانحراف معياري قدره
(.)2.866

( )0عينة البحث :اشتممت ىذه العينة عمى ( )422طالبة ،بمتوسط عمر ( )28.6عام،
وانحراف معياري قدره ( ،)2.753وقد تم تصنيفين عشوائي ًا إلى مجموعتين ىما:

(أ) العينة االستطالعية :اشتممت ىذه العينة عمى ( )022طالبة ،بمتوسط عمر ()28.7

عام ،وانحراف معياري قدره ( ،)2.733طبقت عمييم أدوات البحث لحساب الخصائص
السيكومترية ،تمييداً لتطبيقيا عمى العينة األساسية.

(ب) العينة األساسية :اشتممت ىذه العينة عمى ( )022طالبة ،بمتوسط عمر ()28.5
عام ،وانحراف معياري قدره ( ،)2.673طبقت عمييم األدوات تمييداً الستخالص النتائج.

( )3منيج البحث :تتبنى الدراسة الحالية المنيج الوصفى االرتباطى ،مستخدم فى ذلك
أساليب إحصائية مثل االنحدار وتحميل المسار والتحميل العاممى وغيرىا .وحيث أن ىدف
البحث الحالي ىو الوصول إلى نماذج بنائية لمعالقات السببية بين المتغيرات.
أدوات البحث:
( )1مقياس قوة السيطرة المعرفية :ترجمة وتقنين الباحث

ييدف المقياس الحالى إلى قياس قوة السيطرة المعرفية وىى الدفع الناتج عن

العوامل الميمة المحددة ضمن بيئة التعمم ،كما تعد طرائق التدريس أحد العوامل المؤثرة
والقريبة لموقف التعمم التى تدفع المتعممين الستخدام أنواع مختمفة من التفكير يتكون

مقياس قوة السيطرة المعرفية الذى أعده  Stevenson & Evans ,1994من ()32
فقرة موزعة عمى رتبتين ىما:

 -2قوة السيطرة المعرفية من الرتبة األولى First Order of Cognitive Holding
) Power ( FOCHPوتشير إلى إتباع الطالب لممعمم حيث يدفع موضع التعمم
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المتعممين إلتباع التعميمات واإلرشادات واإلجراءات التى يحددىا المعمم .وتضمنت ىذه

الرتبة ( )23فقرة ىى.)32 ،08 ،06 ،04 ،03 ،02 ،28 ،27 ، 26 ،9 ،8 ،6 ،5( :

 -0قوة السيطرة المعرفية من الرتبة الثانية Second order of Cognitive Holding
)  Power (SOCHPحيث تشير إلى دفع

بيئة التعمم لممتعممين إلى عمل وأداء

األشياء وحل المشكالت لمواجية مواقف التعمم المختمفة

Stevenson & Evans

 ,1994:161وتضمنت ىذه الرتبة عمى ( )27فقرة ىى (، 22 ، 7 ، 4 ، 3 ، 0 ،2
.) 09 ، 07 ، 05 ، 00 ، 02 ، 29 ، 25 ، 24 ، 23 ، 20 ، 22
كما أن فقرات مقياس قوة السيطرة المعرفية تم بناؤىا فى ضوء ثالث صيغ ىى:
المعمم يشجع الطالب عمى القيام بالنشاط ،يشعر الطالب بأنو يجب أن يقوم بالنشاط

والطالب يقوم بالنشاط بالفعل وقد اختار  Stevenson & Evansبعض فقرات مقياس
قوة السيطرة المعرفية من مقياس البيئة الفردية لمفصل الدراسى باإلضافة إلى فقرات
مستندة إلى نظريات الموقف المشتقة من عمم النفس التربوي ،وقد صمم الباحثان المقياس

وفقاً لمقياس ليكرت الخماسى ،والمكون من خمس بدائل وىى (تنطبق عمى تماماً ،تنطبق

عمى غالباً ،تنطبق عمى أحياناً ،تنطبق عمى ناد اًر ،ال تنطبق عمى إطالقاً) إذ يعطى

البديل األول خمس درجات ،والبديل الثانى أربع درجات ،والبديل الثالث ثالث درجات،

والبديل الرابع درجتان ،والبديل الخامس درجة واحدة ،وذلك كون الفقرة من الرتبة الثانية،

وتعكس الدرجات فى حال كون الفقرة من الرتبة األولى.

صدق المقياس :قام الباحث بحساب الصدق العاممى بطريقة المكونات األساسية لمفردات
قوة السيطرة المعرفية وعددىا ( )32مفردة ،باستخدام التدوير المتعامد لمعوامل الناتجة

بطريقة الفاريماكس وتحديد قيمة التشبع ب ( ،)2.32وقد أسفر التحميل عن عاممين،
والجدول التالى يوضح قيم تشبع كل منيما.

جدول ( )2التحميل العاممى لمفردات مقياس قوة السيطرة المعرفية
بٌانات التحلٌل

مفردات العوامل المستخرجة من التحلٌل العاملى
العامل ()2
العامل ()1
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المجمد ( )4العدد ( )3أغسطس 0202
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المفردات
الجذر الكامن
نسبة التباٌن الكلى
نسبة التباٌن المجمع

(،18 ،17 ، 16 ،9 ،8 ،6 ،5( 11 ، 11 ، 7 ، 4 ، 3 ، 2 ،1
.)31 ،28 ،26 ،24 ،23 ،21 ، 19 ، 15 ، 14 ، 13 ، 12 ،
) 29 ، 27 ، 25 ، 22 ، 21
5.12996
5.31211
16.7665
17.7167
34.4733

وعمى ضوء ذلك فقد قام الباحث بحساب االتساق الداخمي لمفردات كل رتبة عمى حدة من

رتب قوة السيطرة المعرفية
جدول ( )2االتساق الداخلى لمفردات بعد الرتبة األولى من قوة السٌطرة المعرفٌة
5
المفردات
الرتبة األولى **1.819
17
المفردات
الرتبة األولى **1.875
24
المفردات
الرتبة األولى **1.669
** دالة عند مستوى ()2.22

6
**1.691
18
**1.743
26
**1.739

8
**1.629
21
**1.792
28
**1.832

9
**1.734
23
**1.611
31
**1.653

16
**1.673

ويشير الجدول السابق إلى أن معامالت االرتباط بين درجات المفردات مع بعد الرتبة
األولى ذو داللة إحصائية عند مستوى ( ،)2.22مما يؤيد االتساق الداخمي لمفردات ىذه

الرتبة.

جدول ( )3االتساق الداخمي لمفردات بعد الرتبة الثانية من قوة السيطرة المعرفية

المفردات
الرتبة الثانٌة
المفردات
الرتبة الثانٌة
المفردات
الرتبة الثانٌة

11
7
4
3
2
1
**1.693 **1.673 **1.691 **1.675 **1.735 **1.763
19
15
14
13
12
11
**1.653 **1.856 **1.711 **1.636 **1.699 **1.623
29
27
25
22
21
**1.754 **1.791 **1.778 **1.822 **1.687

** دالة عند مستوى ()2.22

ويشير الجدول السابق إلى أن معامالت االرتباط بين درجات المفردات مع بعد الرتبة
الثانية ذو داللة إحصائية عند مستوى ( ،)2.22مما يؤيد االتساق الداخمي لمفردات ىذه

الرتبة.

ثبات المقياس :قام الباحث بحساب معامل ثبات "ألفا كرونباخ" عمى العينة االستطالعية،
وقد بمغ معامل ثبات مفردات الرتبة األولى ( ،)2.882وامتدت معامالت ثبات المفردات
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بين ( ،)2.868-2.683كما بمغت قيمة معامل االرتباط بين النصفين ( ،)2.784وقيمة
معامل ثبات "سبيرمان – بروان" ( .)2.879ومن جية أخرى كان معامل ثبات الرتبة

الثانية ( ،)2.782وقد امتدت معامالت ثبات المفردات بين ( ،)2.782 -2.577كما
بمغت قيمة معامل االرتباط بين النصفين ( ،)2.645وقيمة معامل ثبات "سبيرمان-

بروان" ( .)2.784وعمى ضوء ذلك يتضح أن االستبيان يتكون من ( )32مفردة لقياس
الرتبتين لقوة السيطرة المعرفية وىو بوضعو الحالى بعد التأكد من توافر الخصائص
السيكومترية فإنو يتميز بدرجة مناسبة من الصدق والثبات
( )2مقياس الوظائف التنفيذية:

إعداد الباحث

ييدف مقياس الوظائف التنفيذية إلى قياس قدرة الفرد عمى القيام بأنشطة معرفية

تشمل عمميات مثل كف السموك ،الذاكرة العاممة ،الضبط االنفعالي ،بقاء االنتباه،

التخطيط ،والتي يمكن مالحظتيا من خالل سموك الفرد اليومي ،وقد قام الباحث بإعداد
المقياس الحالي نظ اًر لعدم وجود مقاييس عربية تالئم بيئة وعينة ومتغيرات ومنيج الدراسة

الحالية .يتكون المقياس من  50بنداً يجيب عميو الطالب يقيس خمسة أبعاد كف السموك،

الذاكرة العاممة ،الضبط االنفعالي ،بقاء االنتباه ،التخطيط ،من خالل مقياس ليكارت

الثالثى (غالباً ،أحياناً ،أبداً) ،وتترواح قيمة الدرجة الكمية لممقياس ما بين " "50إلى
" "256حيث تم فى إعداده إتباع الخطوات التالية:

 -تم صياغة البنود بعد تفحص األدبيات السيكولوجية لمموضوع .

 إجراء تجربة صياغة محدودة لمبنود مع بعض أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة. -تقسيم االستجابات عمى بنود المقياس بطريقة ليكارت " تقسيماً ثالثياً"

 -كتابة مفردات المقياس وطباعتو في صورتو النيائية تمييدًا الستخدامو فى المرحمة

التالية.

 -تطبيق المقياس عمى عينة التقنين من طالبات الجامعة.

 -التأكد من الخصائص السيكومترية لممقياس بحساب كالً من الصدق والثبات.

صدق المقياس :قام الباحث بحساب الصدق العاممى بطريقة المكونات األساسية لمفردات
قوة السيطرة المعرفية وعددىا ( )32مفردة ،باستخدام التدوير المتعامد لمعوامل الناتجة
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بطريقة الفاريماكس وتحديد قيمة التشبع ب ( ،)2.32وقد أسفر التحميل عن خمسة
عوامل ،والجدول التالى يوضح قيم تشبع كل منيما.

جدول ( )4التحميل العاممى لمفردات مقياس الوظائف التنفيذية

مفردات العوامل المستخرجة من التحلٌل العاملى
بٌانات التحلٌل
العامل ()5
العامل ( )3العامل ()4
العامل ()2
العامل ()1
،12
،6 ،16
،1 ،9
،7 ،5 ،4 ،2 ،11 ،8 ،3
المفردات
،23 ،18
،21،22 ،19 ،13 ،14
،11 ،24
،15
،27 39 ،29،34 ،32 ،28 ،21
،17 ،31
،26
41 ،33،37
36
31 ،25
38 ،35
2.1617
2.2852
2.4657
2.6831
3.4276
الجذر الكامن
5.2725
5.5737
6.1141
6.5441
8.3611
نسبة التباٌن الكلى
31.7645
نسبة التباٌن
المجمع
وعمى ضوء الجدول السابق فإن تشبعات المفردات عمى العوامل الخمس ،ىى كما يمى:
األول :كف السموك :ويشير ىذا العامل إلى قدرة الطالبات عمى التفكير قبل التصرف،
وتتضمن ىذه القدرة عمى ضبط الرغبة فى قول أو فعل شئ ما وىى التي تتيح لمطفل

الوقت لتقييم الموقف وكيف يؤثر سموكو عمى الموقف.
الثانى :الذاكرة العاممة :ويشير ىذا العامل إلى قدرة الطالبات عمى االحتفاظ بالمعمومات

فى الذاكرة أثناء أداء الميام المعقدة ،كم تتضمن القدرة عمى االستفادة مما سبق من تعمم

أو خبرة لتطبيقيا فى الموقف الحالي.

الثالث :التحكم االنفعالي :ويشير ىذا العامل إلى قدرة الطالبات عمى التحكم فى
انفعاالتين لتحقيق األىداف ،واستكمال الميام ،أو التحكم فى السموك وتوجييو ،كما تمكن

الطفل من التخمص من اإلحباط فى وقت قصير.
الرابع :بقاء االنتباه :ويشير ىذا العامل إلى قدرة الطالبات عمى االستمرار فى االنتياه إلى
الموقف أو الميمة رغم ما قد يتعرض لو من مشتتات أو إجياد.

الخامس :التخطيط :ويشير ىذا العامل إلى قدرة الطالبات عمى رسم خارطة طريق

لموصول إلى اليدف أو إل كمال الميمة ،كما تتضمن قدرة الطفل عمى اتخاذ ق اررات بشأن
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ما يجب وما ال يجب التركيز عميو .فى ضوء ذلك قام الباحث بحساب االتساق الداخمي

لمفردات كل بعد ،وكشف التحميل عن ما يمى:
م

جدول ( )5االتساق الداخمي لمفردات أبعاد مقياس الوظائف التنفيذية
التحكم
الذاكرة
م بقاء االنتباه م
م
كف السلوك م
االنفعالي
العاملة

التخطيط

1

**1.772

1

**1.694

1

**1.856

1

**1.823

1

**1.845

2

**1.683

2

**1.725

2

**1.764

2

**1.864

2

**1.812

3

**1.812

3

**1.783

3

**1.692

3

**1.694

3

**1.761

4

**1.652

4

**1.834

4

**1.615

4

**1.652

4

**1.756

5

**1.789

5

**1.776

5

**1.735

5

**1.671

5

**1.852

6

**1.665

6

**1.681

6

**1.832

6

**1.621

6

**1.618

7

**1.814

7

**1.813

7

**1.732

7

**1.731

7

**1.642

8

**1.792

8

**1.752

8

**1.819

9

**1.761

9

**1.786

** دالة عند مستوى ()2.22

ويشير الجدول السابق إلى أن معامالت االرتباط بين درجات المفردات مع

الدرجة الكمية لكل بعد ذو داللة إحصائية عند مستوى ( ،)2.22مما يؤيد االتساق
الداخمي لمفردات ىذه األبعاد.
ثبات المقياس :قام الباحث بحساب معامل ثبات "ألفا كرونباخ" عمى العينة االستطالعية،
وقد بمغ معامل ثبات مفردات البعد األول ( ،)2.749وامتدت معامالت ثبات المفردات

بين ( ،)2.769-2.652كما بمغت قيمة معامل االرتباط بين النصفين ( ،)2.640وقيمة
معامل ثبات "سبيرمان– بروان" (.)2.780
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ومن جية أخرى كان معامل ثبات مفردات البعد الثانى ( ،)2.762وقد امتدت معامالت

ثبات المفردات بين ( ،)2.754 -2.625كما بمغت قيمة معامل االرتباط بين النصفين
( ،)2.628وقيمة معامل ثبات "سبيرمان -بروان" (.)2.764
ومن جية أخرى كان معامل ثبات مفردات البعد الثالث ( ،)2.639وقد امتدت معامالت

ثبات المفردات بين ( ،)2.792 -2.647كما بمغت قيمة معامل االرتباط بين النصفين
( ،)2.652وقيمة معامل ثبات "سبيرمان -بروان" (.)2.789
ومن جية أخرى كان معامل ثبات مفردات البعد الرابع ( ،)2.652وقد امتدت معامالت
ثبات المفردات بين ( ،)2.793 -2.606كما بمغت قيمة معامل االرتباط بين النصفين
( ،)2.623وقيمة معامل ثبات "سبيرمان -بروان" (.)2.762

ومن جية أخرى كان معامل ثبات مفردات البعد الخامس ( ،)2.734وقد امتدت

معامالت ثبات المفردات بين ( ،)2.782 -2.609كما بمغت قيمة معامل االرتباط بين

النصفين ( ،)2.632وقيمة معامل ثبات "سبيرمان -بروان" ( .)2.774وعمى ضوء ذلك

يتضح أن االستبيان يتكون من ( )42مفردة لقياس الوظائف التنفيذية وىو بوضعو الحالى
بعد التأكد من توافر الخصائص ا لسيكومترية فإنو يتميز بدرجة مناسبة من الصدق

والثبات.
( )3مقياس المواجهة الفعالة لمضغوط األكاديمية :ترجمة وتقنين الباحث

تم قياس المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية باستخدام مقياس مواجية الضغوط

لألطفال والمراىقين ،المطور من قبل )،Hampel, Peterman, & Dickow, (2001

تألف المقياس من ( )36فقرة موزعة بالتساوى عمى ( )9أبعاد فرعية يمثل كل بعد منيا

إستراتيجية يمجأ إلييا الفرد فى مواجية الضغوط ،وتكون االستجابة عمى ىذا المقياس وفقاً
ألسموب ليكرت ذى التدرج الخماسى ،بحيث تمثل الدرجة ( )5تنطبق بدرجة كبيرة جدا،

وتمثل الدرجة( )4تنطبق بدرجة كبيرة ،وتمثل الدرجة ( )3تنطبق بدرجة متوسطة ،وتمثل

الدرجة ( )0تنطبق بدرجة قميمة ،وتمثل الدرجة ( )2تنطبق بدرجة قميمة جداً.

صدق المقياس :بغرض استخراج الصدق البنائي لمقياس استراتيجيات مواجية

الضغوط األكاديمية تم تطبيقو عمى عينة استطالعية مكونة من  022طالبة ،من خارج
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أفراد عينة الدراسة األصمية ،وتم حساب معامل ارتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس مع

اإلستراتيجية التى تنتمي إلييا ،والجدول

جدول ( )6معامالت ارتباط فقرات مقياس استراتيجيات مواجية الضغوط ألكاديمية
إستراتٌجٌة التقلٌل من شأن الموقف

إستراتٌجٌة الضبط الموقف

إستراتٌجٌة صرف االنتباه

رقم
رقم
رقم
االرتباط مع اإلستراتٌجٌة
االرتباط مع اإلستراتٌجٌة
الفقرة
الفقرة
الفقرة
9
**1.773
5
**1.666
1

االرتباط مع اإلستراتٌجٌة
**1.821

2

**1.774

6

**1.741

11

**1.776

3

**1.721

7

**1.767

11

**1.617

4

**1.591

8

**1.566

12

**1.792

إستراتٌجٌة التوجٌه الذاتً االٌجابً
رقم
االرتباط مع اإلستراتٌجٌة
الفقرة

إستراتٌجٌة الدعم االجتماعً
رقم
االرتباط مع اإلستراتٌجٌة
الفقرة

استراتٌجٌة التجنب السلبى
رقم
الفقرة

21
22
23
24

االرتباط مع اإلستراتٌجٌة

**1.598
**1.815
**1.815
**1.625
استراتٌجٌة العدوان

**1.796
17
**1.813
13
**1.812
18
**1.856
14
**1.826
19
**1.857
15
**1.818
21
**1.846
16
استراتٌجٌة القبول واالستسالم
استراتٌجٌة التأمل
رقم
رقم
رقم
االرتباط مع اإلستراتٌجٌة
االرتباط مع اإلستراتٌجٌة
االرتباط مع اإلستراتٌجٌة
الفقرة
الفقرة
الفقرة
**1.749
33
**1.894
29
**1.784
25
**1.876
34
**1.831
31
**1.894
26
**1.846
35
**1.893
31
**1.919
27
**1.871
36
**1.882
32
**1.856
28

يظير من الجدول ( )6معامالت االرتباط بين فقرات مقياس استراتيجيات مواجية

الضغوط التى تنتمي إلييا تراوحت بين ( )2.929-2.566وجميعيا دالة إحصائياً عند

مستوى داللة (  ،)2.22وأظيرت النتائج معامالت االرتباط بين فقرات إستراتيجية التقميل
من شأن الموقف واإلستراتيجية التى تنتمي إلييا تراوحت ( ،)2.774 -2.592وتراوحت
معامالت االرتباط بين فقرات إستراتيجية صرف االنتباه واإلستراتيجية التى تنتمي إلييا
( ،)2.773 -2.566وتراوحت معامالت االرتباط بين فقرات إستراتيجية ضبط الموقف
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واإلستراتيجية التى تنتمي إلييا ( ،)2.802 -2.627وتراوحت معامالت االرتباط بين

فقرات إستراتيجية التوجو الذاتي اإليجابي واإلستراتيجية التى تنتمي إلييا (-2.823
 ،)2.857وتراوحت معامالت االرتباط بين فقرات إستراتيجية الدعم االجتماعي
واإلستراتيجية التى تنتمي إلييا ( ،)2.806 -2.820وتراوحت معامالت االرتباط بين

فقرات إستراتيجية التجنب السمبي واإلستراتيجية التى تنتمي إلييا (،)2.825 -2.598
وتراوحت معامالت االرتباط بين فقرات إستراتيجية التأمل واإلستراتيجية التى تنتمي إلييا
( ،)2.929 -2.784وتراوحت معامالت االرتباط بين فقرات إستراتيجية القبول
واالستسالم واإلستراتيجية التى تنتمي إلييا ( ،)2.894 -2.832وتراوحت معامالت
االرتباط بين فقرات إستراتيجية العدوان واإلستراتيجية التى تنتمي إلييا (-2.749

 ،)2.876وىى معامالت ارتباط قوية تدل عمى قوة ارتباط عالية بين فقرات كل
إستراتيجية والمجموع العام ليا.
ثبات المقياس:

بغرض استخراج ثبات مقياس إستراتيجيات مواجية الضغوط تم تطبيقو مرتين

بفارق زمنى أسبوعين عمى عينة استطالعية مكونة من  022طالبة ،من خارج عينة
الدراسة األصمية ،وتم حساب معامل االرتباط بين التطبيقين الستخراج معامل ثبات
اإلعادة ،كما تم استخراج الثبات بطريقة كرونباخ ألفا والجدول ( )7يوضح ذلك:

جدول ( )7معامالت الثبات لمقياس استراتيجيات مواجية الضغوط

اإلستراتٌجٌة
إستراتٌجٌة التقلٌل من شأن الموقف
إستراتٌجٌة صرف االنتباه
إستراتٌجٌة ضبط الموقف
إستراتٌجٌة التوجٌه الذاتً اإلٌجابً
إستراتٌجٌة الدعم االجتماعً
إستراتٌجٌة التجنب السلبً
إستراتٌجٌة التأمل

ثبات ألفا كرونباخ
**1.694
**1.749
**1.662
**1.597
**1.753
**1.875
**1.759

ثبات اإلعادة
**1.823
**1.669
**1.623
**1.714
**1.615
**1.778
**1.612
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**1.726
**1.841
إستراتٌجٌة القبول واالستسالم
**1.697
**1.821
إستراتٌجٌة العدوان
وجميعيا قيم معامالت مرتفعة ومقبولة ألغراض الدراسة وىو بوضعو الحالي بعد التأكد
من توافر الخصائص السيكومترية فإنو يتميز بدرجة مناسبة من الصدق والثبات.
خطوات إجراء البحث:
( ) 2قام الباحث بتطبيق أدوات البحث عمى طالبات العينة األساسية فى جمسة واحدة ثم
قام برصد الدرجات فى برنامج ( ،)Spss V. 25لتتحقق من فروض البحث.
( ) 0قام الباحث بعد ذلك بإدراج المنبئات التى استخمصيا من نتائج البحث فى برنامج
أموس والكشف عن النموذج الذى يتطابق مؤشرات جودتو مع بيانات العينة األساسية
لمبحث ،واستخراج قيم مسارات التأثير المباشر وغير المباشر لممتغيرات فى النموذج
الناتج.

( )3قام الباحث بمسح المؤشرات المثالية لمنماذج البنائية فى البحوث األجنبية ،واستخمص
عدة مؤشرات يوضحيا الجدول التالى ،ثم قام بمقارنة ىذه المؤشرات المثالية بالمؤشرات
التى تم استخالصيا من النموذج السببى الذى يحاول البحث الحالى الكشف عنو ،وذلك
لمحكم عمى مدى جودتو.

جدول ( )8مؤش ارت حسن المطابقة لتقدير نماذج المعادلة البنائية

المؤشر

قٌمة المؤشر

المدي المثالً للمؤشر

مطابقة القٌمة
للمدى المثالً

قٌمة كا2
درجة الحرٌة
مستوي داللة كا2
جذور متوسط خطأ االقتراب
RMSEA
مؤشر الصدق الزائف المتوقع
للنموذج الحالً ECVI
مؤشر الصدق الزائف المتوقع
للنموذج المشبع ECVI
مؤشر المطابقة المعٌاري NFI
مؤشر المطابقة المقارن CFI
مؤشر المطابقة النسبً RFI
مؤشر المطابقة التزاٌدي IFI

1243.251
11
دالة

قٌمة كا 2غٌر دالة
إحصائًٌا

غٌر مطابقة

1.628

صفر1.15 :

غٌر مطابقة

النموذج المتوقع أقل
من النموذج المشبع

مطابقة

4.617
4.614
1.143
1.129
1.814
1.144

صفر1:
صفر1:
صفر1:
صفر1:

مطابقة
مطابقة
غٌر مطابقة
مطابقة
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يتضح من جدول ( )8أن قيمة كا 0كانت ( )2043.052عند درجة حرية

إحصائيا ورغم ذلك فقد أتت بعض المؤشرات مطابقة لممدى
( ،)22وىي قيمة دالة
ً
المثالي لبعض مؤشرات المطابقة؛ حيث كانت قيمة مؤشر الصدق الزائف المتوقع لمنموذج
الحالي  ECVIفقد كانت قيمتو وىي ()4.627؛ وىي أقل من قيمة مؤشر الصدق
الزائف المتوقع لمنموذج المشبع وىو ()4.624؛ أما مؤشر المطابقة المعياري  NFIفقد

كانت قيمتو ( )2.243وىي أقل من ()2؛ حيث أن المدى المثالي لو تتراوح بين صفر و
 ، 2وكذلك األمر بالنسبة لمؤشر المطابقة المقارن الذي بمغت قيمتو ( ،)2.209أما مؤشر
المطابقة التزايدي  IFIالذي بمغت قيمتو ( .)2.244وقد تمكن الباحث من استخراج
داللة قيم المسارات بين المتغيرات المؤثرة المتأثرة كما ىو موضح بالنموذج في شكل ()2؛

حيث جاءت معظم قيم مسارات النموذج دالة عند مستوي أقل من . 2.25
نتائج البحث:
التحقق من الفرض األول:

بنص الفرض األول عمى اآلتي:
"يمكن التنبؤ بالمواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية بمعمومية درجاتيم في كل من

رتب قوة السيطرة المعرفية والوظائف التنفيذية لدى طالبات الجامعة " .والختبار صحة
الفرض األول تم تطبيق مقاييس كالً من قوة السيطرة المعرفية والوظائف التنفيذية

والمواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية عمى عينة من الطالبات حيث بمغ عددىم 022
طالبة .وتم تحميل ىذا الفرض إلى عدة فروض كاآلتي:

أ .يمكن التنبؤ بالمواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية من خالل متغير البحث (قوة
السيطرة المعرفية).
ولمتنبؤ بدرجات المواجية الفعالوة لمضوغوط األكاديميوة بداللوة قووة السويطرة المعرفيوة
البد من حساب تحميل االنحدار البسيط (الخطوى) والوذي يعتمود عموى قيموة معامول االرتبواط
بين المتغيرين ،ولمتأكد من عدم وجود أخطواء فوى التنبوؤ؛ يوتم حسواب تحميول التبواين البسويط
كم ىو موضح فى جودول ( )9حيوث تظيور نتوائج تحميول التبواين البسويط أن قيموة "ف" دالوة
إحصووائياً عنوود مسووتوى  2.22كمووا يبووين الجوودول أيض واً قيمووة معاموول االرتبوواط  2.30وىووى
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دالة عند مستوى  2.22مما يؤكد صوحة الفورض جزئيواً؛ حيوث توجود عالقوة خطيوة مقودارىا

 2.30تسوواىم بشووكل مباشوور بنسووبة  :22.0فووى تبوواين درجووات المواجيووة الفعالووة لمضووغوط

األكاديمية (التباين المفسر) حيث كانت قيمة معامل التحديد "ر. 2.220 "0

جدول ( )9نماذج االنحدار الخطى البسيط بين المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية
و قوة السيطرة المعرفية

المتغٌرات

معامل
االنحدار

معامل التحدٌد

قٌمة " ت " لمعامل
االنحدار

"ف"
للنموذج

قوة السٌطرة
المعرفٌة

1.319

1.112

**4.741

**22.472

** دالة عند مستوى 2.22

يتضح من الجدول ( )8السابق أن تغي اًر قدرة وحدة واحدة في متغير قوة السيطرة

المعرفية يؤدى إلى تغير قدرة  2.30وحدة في المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية ويفسر
ىذا العامل  2.22من التغيرات الحادثة في المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية.

وتم إيجاد نموذج االنحدار المتعدد لممتغيرات المستقمة لمبحث والتي يمكن من

خالليا التنبؤ بالمواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية لدى طالب الجامعة .ويوضح جدول
( )22نتائج تحميل التباين لالنحدار المتعدد لممتغيرات المستقمة.
جدول ( )22تحميل تباين االنحدار المتعدد لقوة السيطرة المعرفية عمى المواجية الفعالة
مصدر
التباٌن
االنحدار
البواقً
الكلى

مجموع
المربعات
6679.641
58853.315
65532.955

لمضغوط األكاديمية
متوسط
درجة
المربعات
الحرٌة
6679.641
1
297.239
198
199

"ف"

معامل التحدٌد
R2

**22.472

1.112

** دالة عند مستوى 2.22
يتضح من جدول (:)22

 أن معامل االرتباط المتعدد )Coefficient of Multiple Correlation (R( )2.329لدرجات حرية ( ، )298 ،2وىو معامل دال إحصائياً عند مستوى
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( .)2.22أما معامل التحديد )  Coefficient of Determination ( R2أو معامل

في المواجية الفعالة

التقدير أو قيمة التباين الحادث من قوة السيطرة المعرفية

لمضغوط األكاديمية مساوية ( ،)2.220وىى تدل عمى نسبة تباين  %22تقريباً من

تباين المتغير التابع (المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية).

 أن قيمة "ف" المحسوبة اكبر من قيمتيا الجدولية عند درجات حرية ( )298 ،2وىىدالة إحصائياً عند مستوى ( ، )2.22وىذا يؤكد أن المتغير المستقل قوة السيطرة
المعرفية تؤدى دو اًر في اإلسيام بنسبة  %30في التنبؤ بالمواجية الفعالة لمضغوط
األكاديمية لدى طالب الجامعة كما ىو موضح بالمعادلة التالية:
ص= )2.329( + 79.08

س2

ولتحديد األىمية النسبية لممتغير المستقل في معادلة االنحدار تم حساب قيمة
"ت" الختبار مدى الداللة اإلحصائية لمعامالت االنحدار الجزئي كما ىو موضح بجدول

(.)22

جدول ( )22داللة معامالت االنحدار الجزئي في المعادلة التنبؤية بالمواجية الفعالة
المتغٌر
الثابت
قوة السٌطرة
المعرفٌة

رمز
المتغٌر
أ
س1

لمضغوط األكاديمية
الخطأ
قٌمة
المعٌاري
B
9.718
79.28
1.411

1.184

معامل
β

قٌمة
"ت"
**8.159

1.319

**4.741

يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل االنحدار الجزئي لما وراء الذاكرة دالة
إحصائياً عند مستوى ( ، )2.22ومن ثم يمكن القول أن معادلة االنحدار الجزئي لقوة
السيطرة المعرفية تسيم بنسبة  % 30تقريباً من التباين في قيمة المتغير التابع (المواجية

الفعالة لمضغوط األكاديمية) وىذا يؤكد قوة تأثير قوة السيطرة المعرفية في التنبؤ بالمواجية
وبناء عمى ذلك تصبح معادلة االنحدار
الفعالة لمضغوط األكاديمية لدى طالب الجامعة.
ً
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كالتالي :المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية =  × )1.319( + 79.28قوة السٌطرة
المعرفٌة .
ب .يمكن التنبؤ بالمواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية من خالل متغير البحث (الوظائف
التنفيذية).

ولمتنبووؤ بوودرجات المواجيووة الفعالووة لمضووغوط األكاديميووة بداللووة الوظووائف التنفيذيووة

البد من حساب تحميل االنحدار البسيط (الخطوى) والوذي يعتمود عموى قيموة معامول االرتبواط
بين المتغيرين ،ولمتأكد من عدم وجود أخطواء فوى التنبوؤ؛ يوتم حسواب تحميول التبواين البسويط
كووم ىووو موضووح فووى جوودول ( )20حيووث تظيوور نتووائج تحميوول التبوواين البسوويط أن قيمووة "ف"

دالووة إحصووائياً عنوود مسووتوى  2.22كمووا يبووين الجوودول أيض واً قيمووة معاموول االرتبوواط 2.53
وىووى دالووة عنوود مسووتوى  2.22ممووا يؤكوود صووحة الفوورض جزئي واً؛ حيووث توجوود عالقووة خطيووة

مقوودارىا  2.53تسوواىم بشووكل مباشوور بنس ووبة  :08.0فووى تبوواين درجووات المواجيووة الفعالووة

لمضغوط األكاديمية (التباين المفسر) حيث كانت قيمة معامل التحديد "ر. 2.080 "0

جدول ( )20نماذج االنحدار الخطى البسيط بين المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية و
الوظائف التنفيذية

المتغٌرات

معامل
االنحدار

معامل
التحدٌد

قٌمة " ت " لمعامل
االنحدار

" ف " للنموذج

الوظائف التنفٌذٌة

1.531

1.282

**8.825

**77.881

** دالة عند مستوى 2.22

يتضح من الجدول ( )20السابق أن تغي اًر قدرة وحدة واحدة في متغير الوظائف

التنفيذية يؤدى إلى تغير قدرة  2.53وحدة في المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية ويفسر
ىذا العامل  2.08من التغيرات الحادثة في المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية.

وتم إيجاد نموذج االنحدار المتعدد لممتغيرات المستقمة لمبحث والتي يمكن من

خالليا التنبؤ بالمواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية لدى طالب الجامعة .ويوضح جدول
( )23نتائج تحميل التباين لالنحدار المتعدد لممتغيرات المستقمة.
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جدول ( )23تحميل تباين االنحدار المتعدد لموظائف التنفيذية عمى المواجية الفعالة لمضغوط
مجموع
مصدر
المربعات
التباٌن
18499.829
االنحدار
47133.126
البواقً
65532.955
الكلى
** دالة عند مستوى 2.22

األكاديمية
متوسط
درجة
المربعات
الحرٌة
18499.829
1
237.541
198
199

"ف"

معامل
التحدٌد R

**77.881

1.282

2

يتضح من جدول (:)23
 أن معامل االرتباط المتعدد )Coefficient of Multiple Correlation (R( )2.532لدرجات حرية ( ، )298 ،2وىو معامل دال إحصائياً عند مستوى
( .)2.22أما معامل التحديد )  Coefficient of Determination ( R2أو معامل

التقدير أو قيمة التباين الحادث من الوظائف التنفيذية في المواجية الفعالة لمضغوط

األكاديمية مساوية ( ،)2.080وىى تدل عمى نسبة تباين  %08تقريباً من تباين

المتغير التابع (المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية).

 أن قيمة "ف" المحسوبة اكبر من قيمتيا الجدولية عند درجات حرية ( )298 ، 2وىىدالة إحصائياً عند مستوى ( ، )2.22وىذا يؤكد أن المتغير المستقل الوظائف
التنفيذية تؤدى دو اًر في اإلسيام بنسبة  %53في التنبؤ بالمواجية الفعالة لمضغوط
األكاديمية لدى طالب الجامعة كما ىو موضح بالمعادلة التالية:

ص= )2.532( + 74.909

س2

ولتحديد األىمية النسبية لممتغير المستقل في معادلة االنحدار تم حساب قيمة
"ت" الختبار مدى الداللة اإلحصائية لمعامالت االنحدار الجزئي كما ىو موضح بجدول

(.)24

جدول ( )24داللة معامالت االنحدار الجزئي في المعادلة التنبؤية بالمواجية الفعالة لمضغوط
المتغٌر
الثابت
الوظائف التنفٌذٌة

رمز
المتغٌر
أ
س
1

األكاديمية
الخطأ
قٌمة
المعٌاري
B
5.776
74.929
1.161
1.529

معامل
β
1.531

قٌمة
"ت"
**12.973
**8.825
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يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل االنحدار الجزئي لما وراء الذاكرة دالة إحصائياً

عند مستوى ( ، )2.22ومن ثم يمكن القول أن معادلة االنحدار الجزئي لموظائف التنفيذية

تسيم بنسبة  % 53تقريباً من التباين في قيمة المتغير التابع (المواجية الفعالة لمضغوط

األكاديمية) وىذا يؤكد قوة تأثير الوظائف التنفيذية في التنبؤ بالمواجية الفعالة لمضغوط
وبناء عمى ذلك تصبح معادلة االنحدار كالتالي:
األكاديمية لدى طالب الجامعة.
ً

المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية =  × ) 1.531 ( + 74.29الوظائف التنفٌذٌة
ج -يمكن التنبؤ بالمواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية من خالل متغيرات البحث (الرتبة
األولى قوة السيطرة المعرفية ،الرتبة الثانية قوة السيطرة المعرفية ،كف السموك ،الذاكرة

العاممة ،التحكم االنفعالى ،بقاء االنتباه ،التخطيط)".
ولمتحقق من صدق ىذا الفرض تم استخدام تحميل االنحدار المتعدد لمعرفة مدى تأثير

المتغيرات المستقمة عمى المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية بيدف تحديد المتغيرات التي
يمكن من خالليا التنبؤ بالمواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية لدى الطالب .ويوضح
جدول ( )25نتائج تحميل التباين لالنحدار المتعدد لممتغيرات المستقمة.
جدول ( )25تحميل تباين االنحدار المتعدد لمتغيرات البحث عمى المواجية
الفعالة لمضغوط األكاديمية
مصدر
التباٌن

مجموع
المربعات

درجة
الحرٌة

متوسط
المربعات

االنحدار

27712.395

7

3958.914

البواقً

37821.561

192

196.982

الكلى

65532.955

199

"ف"

معامل
التحدٌد R2

**21.198

1.423

** دالة عند مستوى 2.22

يتضح من جدول (:)25

 أن معامل االرتباط المتعدد )Coefficient of Multiple Correlation (R( )2.652لدرجات حرية ( ، )290، 7وىو معامل دال إحصائياً عند مستوى
( .)2.22أما معامل التحديد )  Coefficient of Determination ( R2أو معامل

التقدير أو قيمة التباين الحادث من المتغيرات المستقمة (الرتبة األولى قوة السيطرة
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المعرفية ،الرتبة الثانية قوة السيطرة المعرفية ،كف السموك ،الذاكرة العاممة ،التحكم

المعرفى ،بقاء االنتباه ،التخطيط) في المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية مساوية
( ، )2.403وىى تدل عمى نسبة تباين  %40تقريباً من تباين المتغير التابع
(المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية).

 أن قيمة " ف" المحسوبة اكبر من قيمتيا الجدولية عند درجات حرية ( )290 ،7وىىدالة إحصائياً عند مستوى ( ، )2.22وىذا يؤكد أن المتغيرات المستقمة تؤدى دو اًر في

اإلسيام بنسبة  %40في التنبؤ بالمواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية لدى طالب
الجامعة .وبعد حذف المتغيرات ذات اإلسيام األقل من . 2.25

جدول ( )26تحميل تباين االنحدار المتعدد لمتغيرات البحث عمى المواجية
الفعالة لمضغوط األكاديمية
مصدر
التباٌن

مجموع
المربعات

درجة
الحرٌة

متوسط
المربعات

االنحدار

26716.487

3

8915.496

البواقً

38816.468

196

198.143

الكلى

65532.955

199

"ف"

معامل
التحدٌد R2

**44.967

1.418

** دالة عند مستوى 2.22

 -كما ىو موضح بالمعادلة التالية:

ص =  )2.338( +85.59س )2.384( + 2س)2.008( +0

س3

ولتحديد األىمية النسبية لكل متغير من المتغيرات المستقمة في معادلة االنحدار تم

حساب قيمة "ت" الختبار مدى الداللة اإلحصائية لمعامالت االنحدار الجزئي كما ىو
موضح بجدول (.)27

جدول ( )27داللة معامالت االنحدار الجزئي في المعادلة التنبؤية بالمواجية
الفعالة لمضغوط األكاديمية
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المتغٌر
الثابت
الرتبة الثانٌة قوة السٌطرة
المعرفٌة

رمز
المتغٌر

قٌمة B

الخطأ
المعٌاري

أ

85.59

8.99

معامل
β

قٌمة " ت "
**9.74

س1

1.818

1.133

1.338

**6.19

الذاكرة العاملة

س2

1.711

1.353

1.384

**4.84

التخطٌط

س3

1.1.176

1.377

1.228

**2.85

* دالة عند مستوى 2.25

** دالة عند مستوى 2.22

أسفرت النتائج عن أن قيم معامالت االنحدار الجزئي لممتغيرات المستقمة (قوة

السيطرة المعرفية من الرتية الثانية  ،الذاكرة العاممة ،التخطيط) دالة إحصائياً عند مستوى

( .)2.22ومن ثم يمكن القول أن معامالت االنحدار الجزئي لممتغيرات (قوة السيطرة
المعرفية من الرتية الثانية  ،الذاكرة العاممة ،التخطيط) تسيم بنسبة أقل من  %42تقريباً
من التباين في قيمة المتغير التابع (المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية).
بناء عمى ذلك تصبح معادلة االنحدار كالتالي:
ً
المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية =  ×)2.338( +85.59قوة السيطرة المعرفية
من الرتية الثانية  × )2.384( +الذاكرة العاممة  × )2.008( +التخطيط .

ولموقوف عمى أكثر المتغيرات قدرة عمى التنبؤ بدافعية اإلنجاز ،تم استخدام

نموذج االنحدار الخطى ذي الخطوات المتتالية (المتدرج) Stepwise Regression

بين دافعية اإلنجاز ومتغيرات (الرضا عن الذاكرة ،استراتيجيات الذاكرة ،سعة الذاكرة،
أخطاء الذاكرة).

ولقد أسفرت النتائج عن ثالثة نماذج ىي :

 النموذج األول :وتضمن متغير الذاكرة العاممة.
 النموذج الثاني :وتضمن متغير الذاكرة العاممة  ،ومتغير الرتية الثانية قوة السيطرة
المعرفية.
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 النموذج الثالث :وتضمن متغيرات (الذاكرة العاممة  ،ومتغير الرتية الثانية قوة السيطرة
المعرفية ،والتخطيط).

جدول ( )28تحميل تباين االنحدار المتعدد لمتغيرات البحث عمى المواجية
لمضغوط األكاديمية
متوسط
المربعات
18469.83
237.69

الفعالة
الداللة
النسبة
درجة
مجموع
النموذج
اإلحصائٌة
الفائٌة
الحرٌة
المربعات
a
1
18469.83
االنحدار
111.
77.71
198
47163.12
 1البواقً
199
65532.96
الكلى
b
12553.19
2
25116.18
االنحدار
111.
61.17
215.21
197
41426.77
 2البواقً
199
65532.96
الكلى
c
8915.51
3
26716.49
االنحدار
111.
44.97
198.14
196
38816.47
 3البواقً
199
65532.96
الكلى
جدول ( )29نماذج االنحدار الخطى المتدرج بين المواجية الفعالة لمضغوط
األكاديمية والمتغيرات المستقمة
النماذج
1
2

3

الثابت
الذاكرة العاملة
الثابت
الذاكرة العاملة
رتبة2
الثابت
الذاكرة العاملة
رتبة2
التخطٌط

معامل  Bالخطأ المعٌاري أوزان  Betaقٌمة "ت"
76.59
2.36
23.58
2.44
1.76
14.47
1.71
1.81
1.18

5.61
1.27
11.67
1.25
1.13
11.96
1.35
1.13
1.38

1.53
1.55
1.32
1.38
1.34
1.23

13.68
8.82
2.21
9.77
5.69
1.32
4.84
6.19
2.85

الداللة
اإلحصائٌة
1.11
1.11
1.13
1.11
1.11
1.19
1.11
1.11
1.11

ويعد النموذج الثالث واألخير ىو النموذج األفضل لتحديد أياً من المتغيرات المستقمة أكثر

قدرة عمى التنبؤ بالمواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية .ويوضح جدول ( )29تحميل

االنحدار الخطى المتدرج بين المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية والمتغيرات المستقمة.
جدول ( )02تحميل االنحدار الخطى المتدرج بين المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية
والمتغيرات المستقمة
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م

ترتٌب المنبئات

أوزان Beta

" ت " االنحدارٌة

1

الذاكرة العاملة

1.384

**6.19

2

الرتبة الثانٌة قوة السٌطرة المعرفٌة

1.338

**4.84

3

التخطٌط

1.228

**2.85

التحقق من صحة الفرض الثاني:

ينص الفرض الثاني عمى أنو "يوجد تأثيرات مباشرة وغير مباشرة بين مكونات

النموذج السببى لمنبئات المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية فى ضوء رتب قوة السيطرة

المعرفية والوظائف التنفيذية لدى طالبات الجامعة؟ قام الباحث بإدراج الرتب الثالثة
ومنبئاتيا التي تم الكشف عنيا داخل با ارمترات برنامج أموس  Amos, 23واختبار
النموذج الذي تتطابق مؤشرات جودنو مع بيانات العينة األساسية لمبحث ،وقد كشفت
مسارات العالقة بين ىذه المتغي ارت عن النموذج البنائي الموضح بالشكل التالي:
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شكل ( )2نموذج بنائى تنبؤى لمواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية
وعمى ضوء الشكل السابق ومقارنة مؤشرات جودة النموذج البنائى بالمؤشرات المثالية
بجدول ( ،) 02فإنو يالحظ أن مؤشرات ىذا النموذج تتطابق مع بيانات العينة ،كم تمكن
الباحث من استخراج داللة قيم المسارات بين المتغيرات المؤثرة والمتأثرة كما ىو موضح
بالنموذج ،وأن معظم مسارات النموذج الذى يشتمل عمى ىذه المتغيرات ذات داللة عند

مستوى أقل من ( .)2.25كما قام الباحث بعرض قيم التأثيرات المباشرة وغير المباشرة
التى يتضمنيا النموذج البنائى كما فى الجداول التالية:

جدول ( )21قٌم الـتأثٌرات المباشرة وغٌر المباشرة
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المتغٌرات

االرتباط
بالضغوط

التأثٌرات
المباشرة

التأثٌرات غٌر
المباشرة

قوة السٌطرة المعرفٌة من الرتبة األولى

1.289

1.112

1.277

قوة السٌطرة المعرفٌة من الرتبة الثانٌة

1.291

1.319

1.128 -

الذاكرة العاملة

1.531

1.312

1.229

التخطٌط

1.463

1.218

1.255

كف السلوك

1.454

1.111

1.353

التحكم االنفعالى

1.414

1.138 -

1.552

بقاء االنتباه

1.495

1.164

1.331

ولمعرفة التأثيرت غير المباشرة (التباين غير المفسر) أيضاً لقوة السيطرة المعرفية

والوظائف التنفيذية عمى درجة المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية؛ يتم حساب تحميل
المسار والذي يعتمد عمى في جوىرة عمى فكرة تحميل االنحدار ،ولكنو يعتمد عمى
الدرجات المعيارية بصرف النظر عن طبيعة شكل التوزيع الذي تتخذه الدرجات الخام قبل

تعديميا ،ولذلك يتم حساب معامل "بيتا"  β؛ حيث أن التأثيرات غير المباشرة لممتغير
المستقل تحسب من خالل قيمة معامل "بيتا"  βوقيمة معامل التحديد "ر "0الناتج من

تحميل االنحدار.

وقد أظيرت حسابات تحميل المسار وجود تأثير مباشر لقوة السيطرة المعرفية
عمى المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية وصمت نسبتو  :22.0وفقاً لقيمة معامل

التحديد "ر ،"0أما التأثير غير المباشر فقد وصمت نسبتو إلى :02.7؛ حيث أن قيمتو

معامل  βكانت  ، 2.329مما يعن أن نسبة تأثير قوة السيطرة المعرفية فى المواجية

الفعالة لمضغوط األكاديمية المباشرة وغير المباشرة تصل إلي  ،:32.9وبالنسبة لمتأثير
مباشر لموظائف التنفيذية عمى المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية وصمت نسبتو إلى
, :08.0وفقاً لقيمة معامل التحديد "ر ،"0أما التأثير غير المباشر فقد وصمت نسبتو إلى
:04.9؛ حيث أن قيمتو معامل  βكانت  ،2.532مما يعني أن نسبة تأثير الوظائف
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التنفيذية في العناد المتحدي المباشرة وغير المباشرة تصل إلي  ،:53.2وكما تؤكد نتائج
الفرض الحالي إمكانية التنبؤ بالمواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية بداللة كالً من قوة

دال ،إال أنيا تؤكد أيضاً أن المواجية الفعالة
السيطرة المعرفية والوظائف التنفيذية بشكل َ

لمضغوط األكاديمية يعتبر أكثر تعقيداً في تأثره من مجرد متغيرين (قوة السيطرة المعرفية

 ،الوظائف التنفيذية) ،كما تؤكد نتائج ىذا الفرض عمي وجود عوامل أخري خارجة عن
حدود ىذا البحث – تحتاج لممزيد من البحث  -ليا تأثيرات مباشرة وغير مباشرة قد تصل
نسبتيا مجتمعة إلى أكثر من .:25
مناقشة وتفسير النتائج:

وعمى ضوء الجدول رقم ( )02يتضح أن قوة السيطرة المعرفية من الرتبة األولى

ليا تأثير موجب غير مباشر عمى المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية أكبر من التأثير

المباشر ،أما عن قوة السيطرة المعرفية من الرتبة الثانية ليا تأثير موجب مباشر أعمى
من التأثير السالب غير المباشر عمى المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية ،أما بالنسبة

لتأثير الذاكرة العاممة عمى المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية وجد أن التأثير الموجب
المباشر أعمى من التأثير غير المباشر عمى المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية فى
حين وجد أن التخطيط لو تأثير غير مباشر أعمى من التأثير المباشر عمى المواجية
الفعالة لمضغوط األكاديمية ،و كف السموك لو تأثير غير مباشر أعمى من التأثير المباشر
عمى المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية ،والتحكم المعرفى لو تأثير غير مباشر أعمى

من التأثير السالب المباشر عمى المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية ،وبقاء االنتباه لو

تأثير غير مباشر أعمى من التأثير المباشر عمى المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية،

ويفسر الباحث التأثيرات المباشرة لقوة السيطرة المعرفية من الرتبة الثانية عمى

المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية ألنيا تتضمن تفسير المواقف والتعامل مع المشكالت
المتعمقة بيا ،وايجاد الروابط والبحث عن المعمومات وفحص النتائج وتجريب األفكار

الجديدة  ،نتيجة القدرة عمى بناء الخرائط المعرفية والقصور العقمى ومراقبة فاعمية المداخل
المستخد مة لحل المشكالت وىذا ما تتطمبو بالفعل المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية.
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ويتفق ذلك مع دراسة ( Stevenson, (1998التى ترى أن أنشطة قوة السيطرة

المعرفية من الرتبة الثانية تعد من مراتب التفكير العميا ،ويضطر إلييا المتعمم عندما
تكون مواضيع التعمم جديدة بالنسبة لو ،واألىداف المراد تحقيقيا غير مألوفة أو مربكة
مثل المواقف التي تتضمن الضغوط المختمفة وتعمم الميارات الجديدة ،أو عمل ربط بين
المعرفة المستقبمية والمعرفة الكائنة لديو ،حيث تدفع المتعمم إلى تكييف أو تشكيل الميام

وفق بنيتو المعرفية والمصادر الخارجية التي يستعان بيا لتحقيق الميمة ،واجراء ارتباطات
وتداعيات بين المعرفة السابقة لديو وبين المعرفة الجديدة التي يمكن من خالليا حل
المشكالت أو التعامل مع المواقف الجديدة .وأيضاً د ارسة ) Xin, Zhang (2009التى

أيدت استخدام استراتيجيات جديدة واشتقاق معارف جديدة من الموقف ،وعمل استنباطات
لتنفيذ وانجاز الميمة وتفسير الموقف والتعامل مع تداعيات المشكمة ،وعمل تتابعات
ومراقبات الختبار فاعمية تمك االستراتيجيات واختبار أو فحص النتائج ،ومن ثم فاالختيار

والتنظيم ،واجراء ارتباطات ،وتوافقات وعمل تطبيقات لمنتائج التي يتم التوصل إلييا ،ومن
ثم فالمتعمم يتعامل مع الموقف بإجراءات غير مباشرة .وميارت تمك الرتبة من المتوقع أن

يكتسبيا الطالب من خالل تطبيقاتيم في حل المشكالت .في حين ترى دراسة فتحي عبد

الحميد ،وعادل خضر( )0220أن قوة السيطرة المعرفية من الرتبة الثانية تدفع المتعممين
لعمل األشياء بأنفسيم ومواجية الضغوط ،وتفسيرىا ،وايجاد روابط ،ومعمومات ،واختبار
النتائج ،وتجريب األفكار الجديدة .وتتضمن أنشطة المعمم التي تدعم قوة السيطرة المعرفية

من الرتبة الثانية في وضع ميام ومشكالت جديدة ،وتشجيع الطالب لتوضيح ومواجية
الميام والمواقف غير الواضحة واعطاء المعمومات عند طمبيا ،وتشجيع الطالب إليجاد
األنماط والعالقات واختبار نتائجيم في ضوء المعرفة المتاحة .وىذا ما يؤيده Tuovinen,
) J. E. (2009أن بيئة التعمم تحث الطمبة نحو ممارسة فاعمة خالل عممية التعمم مثل

اختيار اإلستراتيجيات المناسبة لحل المشكمة وانتاج األفكار ،والتوليف بين عدة إجراءات
عامة لمتعامل مع الضغوط المختمفة ،واختبار النتائج وتوجيو التفكير خالل تنفيذ
اإلجراءات ،ويقوم المعمم بدور الموجو والميسر لمعممية التعميمية ،حينئذ يتكون لدى
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المتعممين قوة السيطرة المعرفية من الرتبة الثانية ،مما يساعد عمى انتقال أثر التعمم،
وبالتالي يتحقق اليدف من عممية التعمم.

وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع ما يشير إليو كل من (فتحى عبد الحميد ،عادل
خضر )222 ،0220 ،إلى أنو عمى المتعمم أن يتمكن من العديد من األنشطة المعرفية
كما يجب أن تكون لديو درجة مرتفعة من قوة السيطرة المعرفية عمى ىذه األنشطة حتى

يمكن توظيفيا جيدا في حل المشكالت والتعامل مع الضغوط التي تواجيو في النواحي
األكاديمية والحياة اليومية .ويتفق ذلك مع ما توصمت ما توصمت إليو ىبة إبراىيم الناغى
( )0228من وجود عالقة بين قوة السيطرة المعرفية من الرتبة الثانية والقدرة عمى حل
المشكالت ،وكذلك اإلجراءات المتبعة في حل ىذه المشكالت .ويوضح ذلك أن قوة
السيطرة المعرفية لدى الفرد تساعده عمى التعامل مع المشكالت المختمفة سواء كانت

مشكالت أو ميام عقمية معرفية أو مشكالت اجتماعية أو انفعالية.

عمى الجانب اآلخر تعتبر الوظائف التنفيذية ميمة لألداء الناجح في مواقف

الحياة الفعمية .فيي تسمح لمطالب بأداء الميام المطموبة منيم والمثابرة واإلنجاز في
مواجية التحديات ،الن المواقف البيئية يمكن التنبؤ بيا ،والوظائف التنفيذية تعتبر حيوية

بالنسبة لقدرة اإلنسان عمى التعرف عمى أىمية المواقف غير المتوقعة ووضع خطط بديمة
بسرعة ألحداث غير عادية تنشأ وتتداخل مع الروتين العادي ،بيذه الطريقة ،فان

الوظائف التنفيذية تسيم في تحقيق النجاح في العمل والمدرسة وتسمح لمطالب بإدارة

ضغوط الحياة اليومية عامة واألكاديمية منيا خاصة.
وتتفق نتيجة البحث الحالى مع ما تراه دراسة يوسف جالل وآخرون ()0226
أن الوظائف التنفيذية ىي المسئولة عن تحديد اليدف والغاية من كل ميمة ،وتمكن الفرد
من كف إستجابو مرفوضة وكذلك التحكم فى متى يمكن البدء فى تنفيذ الميام المطموبة،

واالنتقال من نشاط آلخر بمرونة ،واسترجاع المعمومات التى يحتاجيا من الذاكرة

لإلستفادة منيا فى المواقف التى يواجييا ،واالنتباه لمثير واحد أو إلى أكثر من مثير إذا

أستدعى األمر ،وتمكن الفرد من إتمام الميمة فى الوقت المحدد وتساعده عمى مراجعة
وتصحيح ما قام بو من أداء لكى يصل إلى أفضل أداء لمميمة.
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وبالتالي فالتخطيط ووضع األىداف ىم عنصر ميم لمعديد من خطوات التعمم

وعندما يضع الفرد أىدافو الخاصة فإنو يظير التزاماً ويصبح أكثر دافعية لالستمرار فى
اليدف ،فوضع األىداف يدعم الكفاءة الذاتية ،واإلنجاز ،والدافعية وتخطيط وتنظيم

المعمومات ىى عممية تنفيذية ميمة ،وىى عنصر أساسى فى المواد األكاديمية .ووظيفة

التخطيط ىنا كأحد العناصر الميمة فى الوظائف التنفيذية لمساعدة الطالب عمى فيم
اليدف من الميمة ،ورؤية خطواتيا وتنظيم الوقت بفعالية .كما اتفقت نتيجة البحث الحالى
التى ترى أن الذاكرة العاممة والتخطيط من المنبئات بالمواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية
مع نتيجة ما توصمت إليو نتائج دراسة ) Sesma et al., (2009فى أن من لدييم
صعوبات فى الوظائف التنفيذية واضطرابات فييا مثل اضطراب الذاكرة العاممة والتخطيط

لدييم صعوبات فى الفيم القرائى وذلك آلن ىاتين الوظيفتين ذات حجم أثر كبير عمى
األداء والكفاءة األكاديمية .وىذا ما توصمت إليو الدراسة الحالية أن أكثر الوظائف

التنفيذية تنبؤًا بالمواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية ىما الذاكرة العاممة والتخطيط .ويؤيد
ذلك ما جاءت بو دراسة ىيمم فتحى مرسى ( )0228والتي أظيرت النتائج من خالل
تحميل االنحدار المتعدد أن أىم ثالث وظائف تنفيذية (الذاكرة العاممة ،التخطيط  ،تنظيم
األدوات) ىى أىم الوظائف عمى التوالى التى يمكن أن تنبئ بصعوبات التعمم األكاديمية
والناتجة فعمياً من الضغوط األكاديمية المختمفة .وىذا ما تشير إليو دراسة & Christo

) Ponzuric, (2017أن الوظائف التنفيذية ىى وسيمة لتقييم نواحى القوة والضعف فى
المناىج الخاصة التى تقدم لمطالب ذوى صعوبات التعمم ،من خالل تقييم استجابة
الطالب لمتعميمات الموجية إلييم ،ومالحظة أدائيم ،والتقييم المباشر لنواحى القوة
والضعف فى المجاالت المعرفية والضغوط األكاديمية لدييم.

مقترحات وتوصيات الدراسة:
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 -1إجراء المزيد من الدراسات عمى متغيرات البحث الحالي في مراحل عمرية
أخري كالطفولة المبكرة.

 -2إجراء دراسات تتبعية طولية لممزيد من الفيم لمسار نمو الوظائف التنفيذية
المختمفة لدى األطفال.

 -3عمل دراسات عاممية لمتأكيد عمى النماذج المالئمة لتفسير متغيرات الدراسة
الحالية.

 -4المزيد من االىتمام بالدور التشخيصي لمعوامل المعرفية المسيمة فى
المواجية الفعالة لمضغوط األكاديمية.

 -5إجراء المزيد من األبحاث عمى نتائج الدراسة الحالية لتأكيدىا أو مقارنتيا.
 -6توصيل نتائج ىذه الدراسات إلى الميتمين والمتخصصين.

قائمة المراجع:

اليوسف ،آالء ىانى ( ،) 0224الذكاء االنفعالي وعالقتو باستراتيجيات مواجية الضغوط
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والفاعمية الذاتية األكاديمية لدى الطمبة المتفوقين .رسالة ماجستير (غير

منشورة) ،جامعة اليرموك ،األردن.

الغرير ،أحمد نايل ،أبو أسعد ،أحمد عبد المطيف ( :)0229التعامل مع الضغوط
النفسية ،األردن ،دار الشروق لمنشر والتوزيع.

الناغى ،ىبة إبراىيم محمد عمي ( :)0228قوة السيطرة المعرفية وعالقتيا بكل من القدرة
عمى حل المشكالت واجراءات حل المشكالت لدى طالب الجامعة ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ببورسعيد ،جامعة قناة السويس.
إبراىيم ،لطفي عبد الباسط ( :)0229مقياس الضغوط األكاديمية ،مكتبة األنجمو
المصرية -القاىرة.

أبو المجد إبراىيم الشوربجي ( )0228التعمم باالستقبال والتعمم باالكتشاف وعالقتيما بقوة
السيطرة المعرفية لدى تالميذ وتمميذات المرحمة اإلعدادية دراسة تنبؤية ،مجمة

كمية التربية ببنيا ،)0(204 ،إبريل.553-525 ،

حبيب ،مجدي عبد الكريم ( :)0222تنمية اإلبداع في مراحل الطفولة المختمفة ،القاىرة:
مكتبة األنجمو المصرية.

حسين،

نشوة

عبد

التواب.

(.)0227األسس

النفسية

العصبية

لموظائف

التنفيذية(.ط.)2القاىرة :دار إتراك لمنشر والتوزيع.

حسين ،طو عبد العظيم ( :)0226إستراتيجيات إدارة الضغوط التربوية والنفسية ،دار
الفكر ،عمان.
حمزة ،أسماء محمد ( .)0222الوظائف التنفيذية وعالقتيا باستراتيجيات الفيم القرائى لمغة
االنجميزية لدى طمبة المرحمة الثانوية .رسالة ماجستير  ،كمية التربية ،جامعة
الفيوم.

خميفة ،وليد السيد ،عيسى ،مراد عمي ( :)0228الضغوط النفسية والتخمف العقل في
ضوء عمم النفس المعرفي ،المفاىيم ،النظريات ،البرامج ،دار الوفاء -القاىرة.

شيرين محمد أحمد دسوقي ( .)0222البناء العاممي لإلبداع االنفعالي وعالقتو بكل من
قوة السيطرة المعرفية والقيم لدى عينة من طالب الصف الثالث الثانوي،
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مجمة كمية التربية بينيا ،)80( 02 ،إبريل.020-268 .

صالح  ،ىيام فتحى مرسى ( .)0228قصور الوظائف التنفيذية بصعوبات تعمم الحساب
والقراءة ،رسالة الخميج العربى ،مكتب التربية العربى لدول الخميج  ،المجمد
 ،39العدد .56-39 ،252

عادل سعد يوسف خضر ( .)0223دليل مقياس قوة السيطرة المعرفية ،القاىرة ،مكتبة
النيضة المصرية.
عبد العزيز ،أسماء.)0222( .الوظائف التنفيذية وعالقتيا باستراتيجيات الفيم القرائي في
المغة اإلنجميزية لدى طمبة المرحمة الثانوية  .ماجستير كمية التربية.جامعة
الفيوم.مصر.

عربيات ،أحمد؛ والخرابشة ،عمر ( .)0227الضغوط النفسية التي يتعرض ليا الطمبة
المتفوقين واستراتيجية التعامل معيا .مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية
وعمم النفس.03-2 ،)0(5 .

فتحي عبد الحميد عبد القادر ،وعادل سعد يوسف خضر ( .)0220قوة السيطرة المعرفية

لدى طال ب كمية التربية جامعة الزقازيق في ضوء موضوع الدراسة
والتخصص والنوع والصف الدراسي ،مجمة كمية التربية بجامعة الزقازيق،

(.253 -220 ،)40

مصطفى ،حسين الباىي ( :)0220عمم النفس الفسيولوجي -نظريات ،تحميالت،
تطبيقات ،مكتبة األنجمو المصرية -القاىرة.
نشوة عبد التواب حسين ( .)0227األسس النفسية العصبية لموظائف التنفيذية :تطبيقات
عمى بعض االضطرابات عند كبار السن .القاىرة .دار إيتراك لمطباعة
والنشر والتوزيع.

ىالل ،أحمد ،إبراىيم ،شيدان.)0220(.عمم النفس الحديث :الظبط التنفيذي والوظائف
التنفيذية(.ط.)2القاىرة :دار الكتاب الحديث .

يوسف جالل يوسف  ،محمد عبد السميع رزق ،إيناس محمد عبد اهلل محمود (.)0226
فعالية برنامج قائم عمى بعض الوظائف التنفيذية لتنمية الفيم القرائي لذوى
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،  مجمة التربية الخاصة،صعوبات التعمم من تالميذ المرحمة االبتدائية
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