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 ملخص البخح :

ييػػػػدؼ البلػػػػ  اللػػػػال  للػػػػإ ملاولػػػػة التوسػػػػؿ للػػػػإ نمػػػػوذ   ػػػػبب  يف ػػػػر ع  ػػػػا  
، AOFال ػػػػكوف هتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط بالف ػػػػؿ  -التػػػػ وير والتػػػػ ور بػػػػيف توجػػػػو اللركػػػػة 

( AOP، وتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط بػػػػا دا  AODلمػػػػرتبط باتاػػػػاذ ال ػػػػرار وتوجػػػػو اللركػػػػة ا
وانفعػػػػػػػاا  اانجػػػػػػػاز هالتن ػػػػػػػيطية الموجبػػػػػػػة، والتن ػػػػػػػيطية ال ػػػػػػػالبة، و يػػػػػػػر التن ػػػػػػػيطية 
ال ػػػالبة( والتلسػػػيؿ الدرا ػػػإ لػػػدة طػػػ ا الجامعػػػة، بااىػػػارة للػػػإ التعػػػرؼ عمػػػإ الفػػػروؽ 

، AOFللركػػػة المػػػرتبط بالف ػػػؿ ال ػػػكوف هتوجػػػو ا -بػػػيف الطػػػ ا رػػػإ هبعػػػاد توجػػػو اللركػػػة 
( AOP، وتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط بػػػػا دا  AODوتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط باتاػػػػاذ ال ػػػػرار 

 ور ًا لمتغير النوع هذكور/ لنا (.
( طالػػػػا وطالبػػػػة بكميػػػػة التربيػػػػة بطنطػػػػا، طبػػػػؽ عمػػػػييـ 652وتكونػػػػ  عينػػػػة البلػػػػ  مػػػػف ه

لفعػػػػػػؿ هالن ػػػػػػاة م يػػػػػػاس انفعػػػػػػاا  اانجػػػػػػاز مػػػػػػف لعػػػػػػداد البالوػػػػػػة، وم يػػػػػػاس ىػػػػػػبط ا
 ,Diefendorff, Hall)لػػػػ  Action Control Scale (ACS-90)المعدلػػػة(

Lord & Strean, 2000)  .ترجمػػػػة البالوػػػػة, لت يػػػػيـ متغيػػػػرا  البلػػػػ  اللػػػػالإ
همكػػػػػف التوسػػػػػؿ للػػػػػإ هرىػػػػػؿ  Path Analysisوبا ػػػػػتاداـ ه ػػػػػموا تلميػػػػػؿ الم ػػػػػار 

 لنموذ  عف:نموذ  يطابؽ مسفورة اارتباط بيف متغيرا  البل , وك ؼ ا

  ال ػػػػػكوف هتوجػػػػػو اللركػػػػػة المػػػػػرتبط بالف ػػػػػؿ  -تػػػػػ وير توجػػػػػو اللركػػػػػةAOF وتوجػػػػػو ،
( تػػػػ وير AOP، وتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط بػػػػا دا  AODاللركػػػػة المػػػػرتبط باتاػػػػاذ ال ػػػػرار 

 موجا مبا ر وداؿ للسائيًا عمإ انفعاا  اانجاز التن يطية الموجبة.
  المػػػػػرتبط بالف ػػػػػؿ ال ػػػػػكوف هتوجػػػػػو اللركػػػػػة  -تػػػػػ وير توجػػػػػو اللركػػػػػةAOF وتوجػػػػػو ،

( تػػػػ وير AOP، وتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط بػػػػا دا  AODاللركػػػػة المػػػػرتبط باتاػػػػاذ ال ػػػػرار 
 ػػػػػالا مبا ػػػػػر وداؿ للسػػػػػائيًا عمػػػػػإ انفعػػػػػاا  اانجػػػػػاز ال ػػػػػالبة  ػػػػػوا  التن ػػػػػيطية هو 

  ير التن يطية.
 ًا تػػػػػ وير انفعػػػػػاا  اانجػػػػػاز التن ػػػػػيطية الموجبػػػػػة تػػػػػ وير موجػػػػػا مبا ػػػػػر وداؿ للسػػػػػائي

 عمإ التلسيؿ الدرا إ.
  تػػػػ وير انفعػػػػاا  اانجػػػػاز  يػػػػر التن ػػػػيطية ال ػػػػالبة تػػػػ وير  ػػػػالا مبا ػػػػر وداؿ للسػػػػائيًا

 عمإ التلسيؿ الدرا إ.
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  تػػػػ وير انفعػػػػاا  اانجػػػػاز التن ػػػػيطية ال ػػػػالبة تػػػػ وير  ػػػػالا مبا ػػػػر  يػػػػر داؿ للسػػػػائيًا
 عمإ التلسيؿ الدرا إ.

  المػػػػػرتبط بالف ػػػػػؿ  ال ػػػػػكوف هتوجػػػػػو اللركػػػػػة -تػػػػػ وير توجػػػػػو اللركػػػػػةAOF وتوجػػػػػو ،
( تػػػػ وير AOP، وتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط بػػػػا دا  AODاللركػػػػة المػػػػرتبط باتاػػػػاذ ال ػػػػرار 

موجػػػػػػا  يػػػػػػر مبا ػػػػػػر وداؿ للسػػػػػػائيًا مػػػػػػف اػػػػػػ ؿ انفعػػػػػػاا  اانجػػػػػػاز هالتن ػػػػػػيطية 
 الموجبة، و ير التن يطية ال البة( عمإ التلسيؿ الدرا إ.

 تػػػػ وير بعػػػػد توجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط بالف ػػػػؿ AOF  تػػػػ وير  ػػػػالا مبا ػػػػر وداؿ للسػػػػائيًا
 عمإ التلسيؿ الدرا إ.

  وجػػػود رػػػروؽ دالػػػة للسػػػائيًا بػػػيف الػػػذكور واانػػػا  رػػػ  بعػػػدة هتوجػػػو اللركػػػة المػػػرتبط
( لسػػػػالذ الػػػذكور، وعػػػػدـ AOD، وتوجػػػو اللركػػػػة المػػػرتبط باتاػػػػاذ ال ػػػرار AOFبالف ػػػؿ 

للركػػػػة المػػػػرتبط وجػػػػود رػػػػروؽ دالػػػػة للسػػػػائيًا بػػػػيف الػػػػذكور واانػػػػا  رػػػػ  بعػػػػد توجػػػػو ا
 .AOPبا دا  
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 مكذمة البخح: 

لف البد  رإ عمؿ ما واللفاظ عمإ دارع واب  ومركز ل  تمرار رإ ىذا العمؿ ىو همر 
 يؿ بالن بة لبعض الناس دوف  يرىـ. ويعانإ ط ا المرلمة الجامعية ب كؿ ااص مف 

تعميميًا  ير ىيكمإ ن بيًا  م ك   وتلديا  مرتبطة بعممية التعمـ، ذلؾ  نيـ يواجيوف نظاماً 
عمإ عكس ط ا المدارس، لي  ي وـ المعمموف بمرا بة ت دميـ عف كوا عف طريؽ لجرا  
ااتبارا  هو مياـ متكررة ليـ، رإ ليف ي تسر توجيو ا  اتذة رإ م توة الجامعة عمإ 

مة، ت ديـ ماطط لممنيج رإ بداية الفسؿ الدرا   وت ديـ تذكير دورة ل اتبارا  الم ب
 Intentionsوبالتالإ ا يمكف لمط ا ااعتماد عمإ ا  اتذة للماية نواياىـ ههو م اسدىـ( 

رإ التعمـ والدرا ة، بؿ يجا هف يكونوا  ادريف عمإ هدا  ذلؾ ب نف يـ، ولذلؾ  د ينجذ 
البعض رإ التغما عمإ ىذه الم ك   والتلديا  بما لدييـ مف  ما  واسائص تمكنيـ مف 

عيؿ نواياىـ ههو م اسدىـ( والتكيؼ ب يولة مع متطمبا  المو ؼ، ويطمؽ عمإ لماية وتف
، بينما  د يف ؿ البعض Action orientation (AO)ىؤا  ا  ااص ذوة توجو اللركة 

ا ار رإ التغما عمإ موؿ ىذه التلديا  هو الم ك  ، بؿ و د يسجوف عاجزيف عف اللركة 
immobilised جو ال كوف ، ويعرؼ ىؤا  بذوة توState orientation (SO) . 

ال كوف بالفروؽ الفردية رإ ال درة عمإ تنظيـ اانفعاا   -ويتعمؽ مفيـو توجو اللركة 
regulate emotions والمعارؼ ،cognitions  وال موكيا ،behaviors  مف هجؿ

المنار ة  تل يؽ هو لنجاز ا ىداؼ ههو النوايا( الم سودة ولمايتيا مف ا رعاؿ البديمة
competing action alternatives  هو ا ركار المنيكةdebilitating thoughts  هو

اانفعاا   ير المر وا رييا والتإ يتـ ا تدعاؤىا عندما يواجو الفرد هة ع با  هو تلديا  
 هونا  تنفيذ نواياه. عمإ  بيؿ المواؿ: الطالا الذة يريد هف يذاكر مف هجؿ اامتلاف، عميو هف
يلجا هة هركار مىادة هو لتإ ا ىداؼ المر وبة هكور هموؿ: الذىاا للإ رلمة هو لفمة(، 
وكذلؾ ابرا  هو تجارا الف ؿ التإ مر بيا هموؿ لسولو عمإ درجا  منافىة رإ امتلاف 
 ابؽ( والتإ تعد بموابة تلدة همامو، ذلؾ  نيا ت تدعإ هركارًا متكررة متعم ة بالف ؿ والتإ 

 ,Menec & Schonwetter, 1994; Kuhlمع هدائو عمإ المياـ ال ل ة ه د تتدااؿ 
1994.) 
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ال كوف رإ ريـ وتف ير ال با الذة  -وت يـ الطبيعة الدينامية لمفيـو توجو اللركة 
يكمف ورا  ر ؿ  اسيف رإ تل يؽ نفس الم توة مف ا دا  عمإ الر ـ مف هف ليما نفس 

 ,Papantoniou, Moraitou)رإ ا دا  الجيد ا ىداؼ والمعارؼ وال درا  والر بة 
Dinou & Katsadima, 2010) ربينما نجد هف ا رراد ذوة توجو اللركة هكور كفا ة رإ .

تفعيؿ ولماية نواياىـ بتركيز انتباىيـ عمإ لنجاز وتل يؽ ا ىداؼ المرجوة، بااىارة للإ 
ي اىـ رإ نجاليـ، كما هنيـ هكور  هنيـ هكور  درة عمإ التلكـ رإ انفعااتيـ و موكياتيـ مما

 درة عمإ تكريس مسادرىـ المعررية ور ًا لمتطمبا  المياـ مما يمكنيـ مف اانت اؿ ب رعة 
مف اليدؼ اللالإ للإ ا ىداؼ الم ت بمية المر وبة والتلرؾ نلو ا ىداؼ المرجوة. نجد رإ 

 ruminative thoughts الم ابؿ هف ا  ااص ذوة توجو ال كوف لدييـ هركارًا اجترارية
تتعمؽ ب ىداؼ بديمة هو انفعاا   ير مر وا رييا هاانفعاا  ال البة(، والتإ بدورىا تاتزؿ 
نجاز اليدؼ المر وا، مما يىعؼ مف  مف مسادرىـ المعررية المتالة وال زمة لتل يؽ وا 

ما تكوف  درتيـ عمإ المبادرة با ن طة ومتابعة المياـ لتإ اانتيا  منيا ااسة عند
 ا ن طة سعبة هو  ير روتينية هو كمتييما.

ال كوف للإ ا بلا  والدرا ا  التإ  اـ بيا كوىؿ  -ويعود مفيوـ توجو اللركة 
Kuhl لي  يرة هف ىذا المفيـو ىو مكوف  اسإ عاـ ،global presonality 

construct  والتإ تسؼ متعدد ا بعاد، يتىمف و وة هبعاد ررعية عمإ متسؿ ونائ  ال طا
 الفرد مف لي  كونو هكور توجيًا نلو اللركة هو ال كوف، وىذه ا بعاد ىإ:

  بعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿFailure-related action orientation 
(AOF) ويتىمف  طبيف ىما التلرر ،Disengagement  ه طا توجو اللركة( م ابؿ

 ه طا توجو ال كوف(. Preoccupationاا تغراؽ 
  بعد توجو اللركة المرتبط باتااذ ال رارDecision-related action orientation 

(AOD) ويتىمف  طبيف ىما المبادرة ،Initiation  ه طا توجو اللركة( م ابؿ التردد
Hesitation .)ه طا توجو ال كوف 

   بعد توجو اللركة المرتبط با داPerformance-related action orientation 
(AOP) ويتىمف  طبيف ىما الموابرة ،Persistance  ه طا توجو اللركة( م ابؿ
 ه طا توجو ال كوف(. Volatilityالتلوؿ 
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 (Diefendorff, Hall, Lord & Strean, 2000ه 

وعندما ن اذ ا بعاد الو وة مجتمعة، نجد هنيا تر ـ سورة لذة توجو ال كوف عمإ هنو 
المياـ ولكنو يتعور رإ التفاسيؿ وا يمكنو لكماليا، هو  اص ا ي تطيع بد  المياـ، هو يبده 

يبده المياـ ويت ت  ر  ي تطيع لكماليا. وبعبارة هارة  اص لديو ىعؼ رإ ال درة عمإ 
تنظيـ هرعالو بكفا ة ليل ؽ اليدؼ المر وا. ورإ الم ابؿ نجد هف ا  ااص ذوة توجو 

رإ موا ؼ اتااذ ال رار، ونلو  Self-motivationاللركة يميموف نلو التلفيز الذاتإ 
عندما يواجيوف سعوبا  هو تيديدا  رإ موا ؼ  Self-relaxationاا تراا  الذاتإ 

 الف ؿ.

ال كوف والتلسيؿ الدرا  ، لـ تتفؽ  -ورإ لطار الع  ة بيف مفيـو توجو اللركة 
 & Dahling, Kay)الدرا ا  عمإ طبيعة تمؾ الع  ة، ربينما هظير  نتائج درا ا  

Vargovic, 2015; Diefendorff et al., 2000; Maymon, Hall, Perry & 
Hladkyj, 2014; Papantoniou, Moraitou, Dinou & Katsadima, 2013) 

 AOFوجود ع  ة ارتباطية  البة دالة السائيًا بيف بعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿ 
ط ا ذوو توجو ال كوف هاا تغراؽ( هالتلرر/اا تغراؽ( والتلسيؿ الدرا  ، ر د لسؿ ال

عمإ درجا  هرىؿ رإ التلسيؿ مف ذوة توجو اللركة هالتلرر(، كما ك ف  نتائج درا ا  
(Diefendorff, 2004; Menec & Schonwetter, 1994)  عف وجود ت وير مبا ر

هالتلرر/اا تغراؽ( عمإ  AOF الا داؿ السائيًا لبعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿ 
تلسيؿ الدرا  ، لي  كاف هدا  ا رراد ذوة توجو ال كوف هرىؿ م ارنة بذوة توجو ال

للإ عدـ وجود  (Jaramillo & Spector, 2004)اللركة. رإ الم ابؿ توسم  درا ة 
ارتباط داؿ بيف ىذا البعد والتلسيؿ الدرا  . كذلؾ لـ تكف الع  ة واىلة بيف بعد توجو 

 Papantoniou)والتلسيؿ الدرا  ، ربينما توسم  درا ة  AOPاللركة المرتبطة با دا  
et al., 2013)  للإ وجود ت وير مبا ر  الا داؿ للسائيًا لبعد توجو اللركة المرتبط

 ;Dahling et al., 2015)عمإ التلسيؿ الدرا  ، ك ف  نتائج درا ا   AOPبا دا  
Jaramillo & Spector, 2004)  دالة بيف بعد توجو عف عدـ وجود ع  ة ارتباطية

والتلسيؿ الدرا  . هما بالن بة لبعد توجو اللركة المرتبط  AOPاللركة المرتبط با دا  
هالمبادرة/ التردد(، ر د اتف   نتائج الدرا ا  عمإ وجود ع  ة ارتباطية  AODباتااذ ال رار 
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 ;Dahling et al., 2015)موجبة دالة بيف ىذا البعد والتلسيؿ الدرا   كما رإ درا ا  
Diefendorff et al., 2000; Jaramillo & Spector, 2004) لي  لسؿ الط ا ،

ذوو توجو اللركة هالمبادرة( عمإ درجا  هرىؿ م ارنة بذوة توجو ال كوف هالتردد(، وظير 
عمإ  AODت وير مبا ر موجا داؿ للسائيًا لبعد توجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار 

. كما ك ف  نتائج درا ة (Diefendorff, 2004)رإ درا ة  التلسيؿ الدرا إ كما
(Papantoniou et al., 2013)  عف وجود ت وير موجا  ير مبا ر مف ا ؿ ا تراتيجية

عمإ التلسيؿ  AODما ورا  المعررة داؿ للسائيًا لبعد توجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار 
 الدرا  .

ال كوف  -ص الع  ة بيف هبعاد توجو اللركة وبالر ـ مف عدـ اتفاؽ النتائج ريما يا
والتلسيؿ الدرا  ، لا هف معظـ الدرا ا   د اتف   عمإ هف ا رراد ذوة توجو اللركة هداؤىـ 
ا كاديمإ هرىؿ مف ذوة توجو ال كوف وذلؾ بالن بة لبعد توجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار 

AOD   وبعد توجو اللركة المرتبط با داAOPإ ليف هف ا رراد ذوة توجو ال كوف ، ر
تلسيميـ الدرا   هرىؿ مف ذوة توجو اللركة بالن بة لبعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿ. 

وبعد توجو اللركة  AODلذلؾ نتو ع هف يرتبط بعدة توجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار 
توجو اللركة المرتبط  ليجابيًا بالتلسيؿ الدرا  ، بينما يرتبط بعد AOPالمرتبط با دا  

 بالف ؿ  مبيًا بالتلسيؿ الدرا  .

 -( مفيـو توجو اللركة Kuhl, 2000; Kuhl & Koole, 2004ول د  دـ كوىؿ ه
التإ تـ لدراجيا  Action Control Theory (ACT)ال كوف كجز  مف نظرية ىبط الفعؿ 

 Personalityريما بعد رإ لطار نظرية هكبر وىإ نظرية تفاع   نظـ ال اسية 
Systems Interactions (PSI)وتفترض نظرية تفاع   نظـ ال اسية ه .PSI هف )

اانفعاا  تتفاعؿ مع ال اسية لمت وير عمإ المعررة وال موؾ، بااىارة للإ هف اانفعاا  
 ال كوف والت دـ نلو ا ىداؼ المر وبة. -تتو ط الع  ة بيف توجو اللركة 

ا يتجزه مف العممية التعميمية وذلؾ ل ببيف، ا وؿ: هف ال ياؽ  وتعتبر اانفعاا  جز اً 
ا كاديمإ يموؿ هرىية لتجربة مجموعة وا عة مف اانفعاا  التإ تؤور عمإ التدريس 

والتلسيؿ الدرا   يمو ف مسدريف ىاميف انفعاا   learningوالتعمـ، والوانإ: هف التعمـ 
 .(Brdovčak, 2017)الط ا 
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مف المفاىيـ اللديوة  Achievement Emotionsـ انفعاا  اانجاز ويعد مفيو 
ن بيًا والتإ لـ تلظ بال در الكارإ مف ااىتماـ والدرا ة، ر د ركز  معظـ ا بلا  والدرا ا  
التإ تناول  اانفعاا  رإ التعمـ عمإ  مؽ اامتلاف كانفعاؿ  مب ، ومنذ ت عينا  ال رف 

ا ة اانفعاا  ال البة ا ارة بااىارة للإ اانفعاا  الموجبة الماىإ بده  ا بلا  رإ در 
 (.Pekrun & Linnenbrink – Garcia, 2014رإ التعميـ  ه

وت مإ اانفعاا  رإ ال ياؽ ا كاديمإ بانفعاا  اانجاز، وتعرؼ ب نيا اانفعاا  
 – Controlمة ال ي -المرتبطة ب ن طة ونواتج التلسيؿ الدرا  . وتموؿ نظرية الىبط 

Value theory (CVT)  انفعاا  اانجاز التإ وىعيا بيكروفPekrun  لطارًا تكامميًا
وهوارىا عمإ اانفعاا  وذلؾ رإ ال ياؽ التعميمإ  antecedentsلتلميؿ ال وابؽ 

(Pekrun, Goetz, Frenzel, Barchfeld & Perry, 2011). 

انفعاا  اانجاز رإ ىو  و وة هبعاد ( تسنؼ CVTال يمة ه -وور ًا لنظرية الىبط 
وتسنؼ للإ انفعاا  هموجبة، هو  البة(، درجة التن يط  Valanceوىإ: التكارؤ 

Activation  وتسنؼ للإ انفعاا  هتن يطيةactivating هو ير تن يطية ،
deactivatingموىوع التركيز ،)Object Focus  وتسنؼ للإ انفعاا  مرتبطة بػػ

 & Pekrun, Frenzel, Goetz)( التلسيؿ outcomes، هو نواتج activityههن طة 
Perry, 2007)بااىارة للإ ذلؾ سنؼ ه ،Pekrun, 2006  انفعاا  اانجاز رإ ىو )

ال ياؽ ا كاديم  الذة تلد  ريو للإ: انفعاا  اانجاز المرتبطو بالفسؿ ههو الملاىرة(، 
التعمـ(،وانفعاا  اانجاز المرتبطة باامتلاف، وانفعاا  اانجاز المرتبطو بالدرا ة ههو 

و وؼ يركز البل  اللالإ عمإ انفعاا  اانجاز المرتبطة بالتعمـ ]التن يطية الموجبة 
هاا تمتاع، وا مؿ، والفار (، والتن يطية ال البة هال مؽ، والغىا، والاجؿ(، و ير 

 التن يطية ال البة هالي س، والممؿ([.

الدرا ا  التإ تناول  درا ة الع  ة بيف انفعاا  اانجاز والتلسيؿ و د ك ف  نتائج 
الدرا   عف وجود ت وير ليجابإ انفعاا  اانجاز التن يطية الموجبة هاا تمتاع، وا مؿ، 
والفار( عمإ التلسيؿ الدرا  ، وت وير  مب  انفعاا  اانجاز ال البة  وا  التن يطية 

ف هال مؽ، والاجؿ، والغىا(  هو  ير التن يطية هالي س، والممؿ( عمإ التلسيؿ الدرا  ، وا 
 ,Beck)ااتمف  طبيعة ىذا الت وير باات ؼ انفعاا  اانجاز، وذلؾ كما رإ درا ا  
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2011; Brdovčak, 2017; Cocoradӑ, 2016; Lam, Chen, Zhang & 
Liang, 2015; Lei & Cui, 2016; Lüftenegger et al., 2016; Niculescu, 
Tempelaar, Hebert, Segers & Gijselaers, 2015; Peixoto, Sanches, 
Mata & Monteiro, 2017; Pekrun, Lichtenfeld, Marsh, Murayama & 
Goetz, 2017; Reindl, Tulis & Dresel, 2018; Villavicencio & 

Bernardo, 2013)رإ ليف توسم  درا ة ه .Kirwan, 2018  ة ( للإ عدـ وجود ع
ارتباطية دالة بيف التلسيؿ الدرا   وكؿ مف: انفعاا  اانجاز التن يطية الموجبة وانفعاا  

 اانجاز ال البة  وا  التن يطية هو  ير التن يطية.

ال كوف، ك ف  نتائج  -ورإ لطار بل  الع  ة بيف انفعاا  اانجاز وتوجو اللركة 
 ;Leung & Wong, 2013; Matti, Tria & Verano, 2009)العديد مف الدرا ا  

Maymon et al., 2014; Menec & Schonwetter, 1994; Papantoniou et 
al., 2010; Przepiorka, 2016; Wojdylo, Baumann, Fischbach & 

Engeser, 2014)  عف وجود ع  ة ارتباطية  البة دالة بيف هبعاد توجو اللركة- 
ن يطية هو  ير التن يطية، وع  ة ارتباطية موجبة دالة ال كوف واانفعاا  ال البة  وا  الت

ف تباين  طبيعة ىذه  -بيف هبعاد توجو اللركة  ال كوف واانفعاا  التن يطية الموجبة، وا 
 ,.Dahling et alال كوف. رإ ليف توسم  درا ة ه -الع  ة بتبايف هبعاد توجو اللركة 

ال كوف واانفعاا   -هبعاد توجو اللركة  ( للإ عدـ دالة الع  ة اارتباطية بيف2015
 ال البة.

كما ك ف  نتائج معظـ الدرا ا  عف دور انفعاا  اانجاز كمتغير و يط  وا  بيف 
 & Leung)ال كوف وبعض المتغيرا  النف ية ا ارة، كما رإ درا ة  -توجو اللركة 

Wong, 2013) ير و يط بيف ا بعاد والتإ ك ف  نتائجيا عف دور انفعاا  اانجاز كمتغ
ال كوف وا تراتيجيا  التنظيـ الذاتإ لمتعمـ، هو عف دور انفعاا   -الو وة لتوجو اللركة 

اانجاز كمتغير و يط بيف التلسيؿ الدرا   والعديد مف المتغيرا  النف ية ا ارة موؿ 
يرا  (، وال وابؽ المبا رة هت دVillavicencio & Bernardo, 2013التنظيـ الذاتإ ه

 ,.Niculescu et alالىبط( و ير المبا رة هال موؾ والمعررة التكيفية و ير التكيفية( ه
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(، وال يمة المدركة والكفا ة المدركة Lam et al., 2015(، واانتما  لممدر ة ه2015
 (.Peixoto et al., 2017ه

فعاا  ويتىذ مما  بؽ هنو عمإ الر ـ مف وررة الدرا ا  ا جنبية التإ تناول  ان
اانجاز كمتغير و يط رإ الع  ة بيف المتغيرا  النف ية الماتمفة، لا هف ىناؾ ندرة رإ 

ال كوف  -الدرا ا  ال اب ة التإ تناول  انفعاا  اانجاز كمتغير و يط بيف توجو اللركة 
إ ر -والتلسيؿ الدرا  ، رمـ تعور البالوة عمإ درا ة  وا  رإ البيئة العربية هو ا جنبية 

تناول  متغيرا  البل  اللالإ مجتمعة عمإ الر ـ مف هف الدرا ا   -لدود عمـ البالوة
ال اب ة ه ار  للإ وجود ع  ا  ارتباطية ذا  دالة للسائية بيف تمؾ المتغيرا  مع بعىيا 

ال كوف رإ  -البعض، ع وة عمإ ندرة الدرا ا  العربية التإ تناول  مفيـو توجو اللركة 
نفس. لذا ي عإ البل  اللالإ للإ درا ة دور انفعاا  اانجاز هالتن يطية مجاؿ عمـ ال

الموجبة، والتن يطية ال البة، و ير التن يطية ال البة( كمتغير و يط بيف هبعاد توجو اللركة 
، وبعد توجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار AOFال كوف هبعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿ  -

AOD اللركة المرتبط با دا  ، وبعد توجوAOP.والتلسيؿ الدرا   لدة ط ا الجامعة ) 

ومف نالية هارة ااتمف  نتائج الدرا ا  التإ اىتم  ببل  الفروؽ بيف الذكور واانا  
 ;Bledow, 2010)ال كوف، ربينما ك ف  نتائج درا ا   -رإ هبعاد توجو اللركة 

Song, Wanberg, Niu & Xie, 2006) رروؽ ذا  دالة للسائية بيف  عف عدـ وجود
 ,Gieselmann)ال كوف، توسم  درا تا  -الذكور واانا  رإ جميع هبعاد توجو اللركة 

De Jong-Meyer & Pietrowsky, 2018; Wojdylo, Karlsson & 
Baumann, 2016)  للإ وجود رروؽ ذا  دالة للسائية بيف الذكور واانا  رإ بعد

لسالذ الذكور، ر د كاف الذكور هكور تلررًا، لي   (AOF) ؿ توجو اللركة المرتبط بالف
 لسموا عمإ درجا  مرتفعة عمإ ىذا البعد م ارنة باانا .

مما  بؽ يتىذ تبايف نتائج الدرا ا  ريما يتعمؽ ببل  الفروؽ بيف الذكور واانا  رإ 
لط ا ال كوف، لذا ييتـ البل  اللالإ بدرا ة الفروؽ بيف ا -هبعاد توجو اللركة 

 ال كوف كملاولة لموسوؿ للإ رؤية هرىؿ .  -هذكور/لنا ( رإ هبعاد توجو اللركة 
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 مصهلة البخح:

 رإ ىو  العرض ال ابؽ تتلدد م كمة البل  اللال  ر  ا  ئمة اآلتية:
 -( ىؿ يمكف التوسؿ للإ نموذ   بب  يف ر ع  ا  الت وير والت ور بيف توجو اللركة 3

، AOD، وتوجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار AOFالمرتبط بالف ؿ  ال كوف هتوجو اللركة
( وانفعاا  اانجاز هالتن يطية الموجبة، والتن يطية AOPوتوجو اللركة المرتبط با دا  

 ال البة، و ير التن يطية ال البة( كمتغير و يط والتلسيؿ الدرا  ؟

 وتتفرع مف ىذا الت اؤؿ ا  ئمة اآلتية:

ال ػػػػكوف هتوجػػػػو اللركػػػػة  -تػػػػ ويرا  مبا ػػػػرة دالػػػػة للسػػػػائيًا لتوجػػػػو اللركػػػػة ىػػػػؿ توجػػػػد  -ه
، وتوجػػػػو اللركػػػػة AOD، وتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط باتاػػػػاذ ال ػػػػرار AOFالمػػػػرتبط بالف ػػػػؿ 
( عمػػػػػػإ انفعػػػػػػاا  اانجػػػػػػاز هالتن ػػػػػػيطية الموجبػػػػػػة، والتن ػػػػػػيطية AOPالمػػػػػػرتبط بػػػػػػا دا  

 ال البة، و ير التن يطية ال البة(؟

 ويرا  مبا ػػػػرة دالػػػػة للسػػػػائيًا انفعػػػػاا  اانجػػػػاز هالتن ػػػػيطية الموجبػػػػة، ىػػػػؿ توجػػػػد تػػػػ -ا
 والتن يطية ال البة، و ير التن يطية ال البة( عمإ التلسيؿ الدرا  ؟

ىػػػؿ توجػػػد تػػػ ويرا  مبا ػػػرة و يػػػر مبا ػػػرة مػػػف اػػػ ؿ انفعػػػاا  اانجػػػاز دالػػػة للسػػػائيًا  -جػػػػ
، وتوجػػػػػػو اللركػػػػػػة AOF ػػػػػػؿ ال ػػػػػػكوف هتوجػػػػػػو اللركػػػػػػة المػػػػػػرتبط بالف -لتوجػػػػػػو اللركػػػػػػة 

( عمػػػػإ التلسػػػػيؿ AOP، وتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط بػػػػا دا  AODالمػػػػرتبط باتاػػػػاذ ال ػػػػرار 
 الدرا  ؟

، AOFال ػػػػكوف هتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط بالف ػػػػؿ  -( ىػػػؿ تاتمػػػػؼ هبعػػػػاد توجػػػػو اللركػػػػة 6
( AOP، وتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط بػػػػا دا  AODوتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط باتاػػػػاذ ال ػػػػرار 

 النوع هذكور/لنا (؟ باات ؼ
 أٍذاف البخح:

 ييدؼ البل  اللالإ للإ ما يمإ:    
التل ػػػػؽ مػػػػف سػػػػلة النمػػػػوذ  ال ػػػػبب  الم تػػػػرب الػػػػذة يف ػػػػر الع  ػػػػا  المتبادلػػػػة بػػػػيف  (3

ال ػػػػػػكوف وانفعػػػػػػاا  اانجػػػػػػاز كمتغيػػػػػػر و ػػػػػػيط والتلسػػػػػػيؿ  -هبعػػػػػػاد توجػػػػػػو اللركػػػػػػة 
 الدرا  .
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عينػػػة البلػػػ  رػػػإ هبعػػػاد توجػػػو الك ػػػؼ عػػػف الفػػػروؽ بػػػيف الػػػذكور واانػػػا  مػػػف هرػػػراد  (6
 ال كوف. -اللركة 

 أٍنية البخح:

 ي تمد البل  اللالإ هىميتو مف:
 األٍنية اليظشية:

  ال ػػػػكوف هرػػػػإ لطػػػػار  -رػػػػتذ المجػػػػاؿ همػػػػاـ البػػػػالويف لتنػػػػاوؿ مفيػػػػـو توجػػػػو اللركػػػػة
نظريػػة ىػػػبط الفعػػػؿ( رػػػإ مجػػػاؿ عمػػػـ الػػنفس بالمزيػػػد مػػػف البلػػػ  والدرا ػػػة، والػػػذي يعػػػد 

تػػػػإ لػػػػـ يػػػػتـ تناوليػػػػا بال ػػػػدر الكػػػػارإ عمػػػػإ الػػػػر ـ مػػػػف هىميتػػػػو والتػػػػإ مػػػػف المفػػػػاىيـ ال
 ت تلؽ  درًا كبيرًا مف الدرا ة وااىتماـ.

  ال ػػػػػػكوف،  -لوػػػػػػرا  التػػػػػػرا  ا دبػػػػػػإ المتعمػػػػػػؽ بمتغيػػػػػػرا  الدرا ػػػػػػة هتوجػػػػػػو اللركػػػػػػة
ال يمػػػػػة انفعػػػػػاا   –وانفعػػػػػاا  اانجػػػػػاز( بت ػػػػػديـ ت سػػػػػيؿ نظػػػػػرة لنظريتػػػػػإ الىػػػػػبط 

 ي اعد عمإ ريـ متغيرا  الدرا ة وطبيعة الع  ة بينيا.اانجاز وىبط الفعؿ 
  الم ػػػػاىمة رػػػػإ التوسػػػػؿ للػػػػإ نمػػػػوذ   ػػػػبب  لفيػػػػـ طبيعػػػػة الع  ػػػػة بػػػػيف هبعػػػػاد توجػػػػو

ال ػػػػػكوف وانفعػػػػػاا  اانجػػػػػاز كمتغيػػػػػر و ػػػػػيط والتلسػػػػػيؿ الدرا ػػػػػ ، ليػػػػػ   -اللركػػػػػة 
يا توجػػػػد نػػػػدرة رػػػػإ الدرا ػػػػا  التػػػػإ تناولػػػػ  تمػػػػؾ المتغيػػػػرا  معػػػػًا رػػػػإ ع  تيػػػػا ببعىػػػػ

الػػػبعض مػػػف ليػػػ  التػػػ وير والتػػػ ور، رػػػ  توجػػػد درا ػػػة رػػػإ البيئػػػة العربيػػػة ػػػػػ رػػػإ لػػػدود 
 عمـ البالوة ػػ اىتم  بدرا ة ىذا الموىوع.

 لعػػػداد هداة ل يػػػاس انفعػػػاا  اانجػػػاز ور ػػػًا لنظريػػػة انفعػػػاا  اانجػػػاز لػػػػ هPekrun, 
Goetz & Perry, 2005 بليػػػػ  تتػػػػوارر رييػػػػا هىػػػػـ ال ػػػػروط ال ػػػػيكومترية )

 -مم يػػػػاس الجيػػػػد، بااىػػػػارة للػػػػإ تعريػػػػا هداة لديوػػػػة ل يػػػػاس هبعػػػػاد توجػػػػو اللركػػػػة ل
 Action Control Scaleال ػػكوف وىػػإ الن ػػاة المعدلػػة لم يػػاس ىػػبط الفعػػؿ 

(ACS-90) لػػػػػػػ هDiefendorff et al., 2000 ول ػػػػػػاا الكفػػػػػػا ة ،)
ال ػػػػػيكومترية لكمييمػػػػػا، وىػػػػػو مػػػػػا يمكػػػػػف ا ػػػػػتاداميـ واا ػػػػػتعانة بيػػػػػـ رػػػػػإ البلػػػػػو  

 والدرا ا  الم ت بمية المرتبطة بالبل  اللالإ.
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 األٍنية التطبيكية:
  تبرز هىمية البل  اللالإ مف ا ؿ النتائج التإ يمكف التوسؿ للييا، والتإ يمكنيا

اا ياـ ب كؿ هو ب ار رإ لل ا  الىو  عمإ دور انفعاا  اانجاز كمتغير و يط بيف 
، مما يمكف التربوييف مف ريـ ا دا  ال كوف والتلسيؿ الدرا   -توجو اللركة 

 ا كاديم  وتل ينو رإ ىو  ىذيف المتغيريف.
  توجيو هنظار التربوييف وال ائميف عمإ العممية التعميمية  ىمية درا ة توجو اللركة- 

ال كوف لما لو مف دور رإ ريـ وتف ير ال با الذة يكمف ورا  اات ؼ ا رراد رإ 
ا  عمإ الر ـ مف هف ليما نفس ا ىداؼ والمعارؼ تل يؽ نفس الم توة مف ا د
 وال درا  والر بة رإ ا دا  الجيد.

  لوارة اىتماـ ال ائميف عمإ العممية التعميمية مف معمميف وموجييف بىرورة ااىتماـ
بانفعاا  اانجاز المرتبطة بالدرا ة لما ليا مف دور بارز رإ الت وير عمإ عممية التعمـ، 

ييـ مراعاتيا عند لعداد الاطط الدرا ية وهونا  عممية التدريس مما يؤدة والتإ ينبغإ عم
رإ النياية للإ اارتفاع بالم توة التعميمإ لمط ا والذة يموؿ اليدؼ الرئي   لمعممية 

 التعميمية.

 مصطلخات البخح :

 Action - State Orientationالسهوٌ  -تودُ احلشنة 

"ال درة عمإ اتااذ ال رارا  رإ الو   المنا ا، واالتزاـ ال كوف ب نو  -يعرؼ توجو اللركة 
 avoid، وتجنا اارجا  initiate actionبم ار الفعؿ والمبادرة بالفعؿ 

procrastination والتعامؿ مع ا ىداؼ السعبة التإ تتطما تلديًا، والموابرة عمإ الر ـ ،
(. ويتىمف Diefendorff et al., 2000: 250هStebacks"مف الف ؿ هو ااافا ا  

ال كوف و وة هبعاد ررعية عمإ متسؿ ونائ  ال طا والتإ تسنؼ الفرد مف  -توجو اللركة 
 لي  كونو هكور توجيًا نلو اللركة هو ال كوف، وىذه ا بعاد ىإ:

 Failure - related Action Orientationتودُ احلشنة املشتبط بالفصل  -3
(AOF):  مف معالجة المعموما  المتعم ة بالماى  وي ير للإ درجة تمكف ال اص

واللاىر والم ت بؿ ويتىمف  طبيف ىما: التلرر م ابؿ اا تغراؽ ويموؿ التلرر 
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Disengagement  طا توجو اللركة رإ ليف يموؿ اا تغراؽ Preoccupation 
  طا توجو ال كوف.

 Decision - related Actionتودُ احلشنة املشتبط باختار الكشاس  -6
Orientation (AOD)  وي ير للإ درجة السعوبة التإ يواجييا ا رراد رإ بد :

الن اط الموجو نلو تل يؽ اليدؼ. ويتىمف  طبيف ىما: المبادرة م ابؿ التردد، وتموؿ 
 طا توجو  Hesitation طا توجو اللركة رإ ليف يموؿ التردد  Initiationالمبادرة 
 ال كوف.

 Performance - related Action Orientationتودُ احلشنة املشتبط باألداء  -8
(AOP) .وي ير للإ درجة ت ت  ا رراد عند هدا  المياـ هو ا عماؿ المطموبة منيـ :

 طا توجو  Persistenceويتىمف  طبيف ىما: الموابرة م ابؿ التلوؿ، وتموؿ الموابرة 
  طا توجو ال كوف. Volatilityاللركة رإ ليف يموؿ التلوؿ 

(Diefendorff et al., 2000: 251) 

ال كوف لجرائيًا بالدرجة التإ يلسؿ عمييا الطالا رإ كؿ بعد  -وتعرؼ البالوة توجو اللركة 
الن اة المعدلة لػ Action Control Scale (ACS-90)مف هبعاد م ياس ىبط الفعؿ 

(Diefendorff et al., 2000) وجو ترجمة البالوة، والذة ي يس و وة هبعاد ىإ: هبعد ت
، وبعد توجو AOD، وبعد توجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار AOFاللركة المرتبط بالف ؿ 
 (.AOPاللركة المرتبط با دا  

 Achievement Emotionsاىفعاالت اإلجناص 

تعػػػػػرؼ انفعػػػػػاا  اانجػػػػػاز ب نيػػػػػا "اانفعػػػػػاا  التػػػػػإ تػػػػػرتبط مبا ػػػػػرة ب ن ػػػػػطة ونػػػػػواتج 
وتتلػػػػدد رػػػػإ البلػػػػ  اللػػػػالإ بػػػػػػ:  (Pekrun et al., 2011: 37)التلسػػػػيؿ" 

اانفعػػػػػاا  التن ػػػػػيطية الموجبػػػػػة هاا ػػػػػتمتاع، وا مػػػػػؿ، والفاػػػػػر(، واانفعػػػػػاا  التن ػػػػػيطية 
ال ػػػػػالبة هالغىػػػػػا، وال مػػػػػؽ، والاجػػػػػؿ(، واانفعػػػػػاا   يػػػػػر التن ػػػػػيطية ال ػػػػػالبة هاليػػػػػ س، 

يػػػػػاس والممػػػػػؿ(. وتعرريػػػػػا البالوػػػػػة لجرائيػػػػػًا بالدرجػػػػػة التػػػػػإ يلسػػػػػؿ عمييػػػػػا الطالػػػػػا رػػػػػإ م 
 انفعاا  اانجاز المعد رإ البل  اللالإ، وذلؾ رإ كؿ رئة مف ىذه اانفعاا .
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  Academic Achievementالتخصيل الذساسي 

ويعػػػرؼ التلسػػػيؿ الدرا ػػػ  ب نػػػو م ػػػدار ا ػػػتيعاا الطػػػ ا لمػػػا تعممػػػوه رػػػإ الم ػػػررا  
لػػػالإ الدرا ػػػية مػػػف معمومػػػا  وميػػػارا  ومعػػػارؼ ول ػػػائؽ ومفػػػاىيـ. وي ػػػاس رػػػإ البلػػػ  ال

مػػػف اػػػ ؿ مجمػػػوع الػػػدرجا  التػػػإ لسػػػؿ عمييػػػا الطػػػ ا رػػػإ جميػػػع الم ػػػررا  الدرا ػػػية رػػػإ 
، و ػػػد تػػػـ تلويػػػؿ الػػػدرجا  للػػػإ 6334/6335الفسػػػؿ الدرا ػػػ  ا وؿ رػػػإ العػػػاـ الدرا ػػػ  

ن ػػػا مئويػػػة لعػػػدـ ت ػػػاوة النيايػػػا  العظمػػػإ عبػػػر ال ػػػعا الدرا ػػػية الماتمفػػػة، والتعامػػػؿ 
 لطالا الكمية.معيا باعتبارىا ت ير للإ درجة ا

  Mediator Variable املتػري الوسيط

يعػػػػرؼ ب نػػػػو المتغيػػػػر الػػػػذة يف ػػػػر الع  ػػػػة بػػػػيف المتغيػػػػر الم ػػػػت ؿ والتػػػػابع. هو ب نػػػػو 
 & Baron) المتغيػػر الػػذة ين ػػؿ التػػ ويرا   يػػر المبا ػػرة لممتغيػػر الم ػػت ؿ عمػػإ التػػابع

Kenny, 1986). 
 

 اإلطاس اليظشي للبخح:

  Action – State Orientationلسهوٌ ا –أواًل: تودُ احلشنة 

 Action State Orientationال كوف  -مفيـو توجو اللركة  Kuhl دـ كوىؿ 
(ASO)  كجز  مف نظرية ىبط الفعؿAction Control Theory (ACT)  والتإ تـ

 Personalityلدراجيا ريما بعد رإ لطار نظرية هكبر ىإ نظرية تفاع   نظـ ال اسية 
Systems Interactions (PSI) (Kuhl, 2000; Kuhl & Koole, 2004) ويعد .

يتعمؽ  global personality constructال كوف مكونًا  اسيًا عامًا  -توجو اللركة 
بالفروؽ الفردية رإ ال درة عمإ تنظيـ اانفعاا ، والمعارؼ، وال موكيا  مف هجؿ تل يؽ 

 (.Papantoniou et al., 2010: 45ا ىداؼ ههو النوايا( الم سودة ه

ال كوف ب نو "ال درة عمإ اتااذ ال رارا  رإ الو    -ويعرؼ مفيوـ توجو اللركة 
المنا ا، واالتزاـ بم ار الفعؿ، والمبادرة بالفعؿ، وتجنا اارجا ، والتعامؿ مع ا ىداؼ 

 Diefendorff et)السعبة التإ تتطما تلديًا، والموابرة عمإ الر ـ مف الف ؿ هو ااافا ا 
al., 2000: 250). 
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( رإ تف ير ال با الذة يكمف ورا  هف بعض ACTوت يـ نظرية ىبط الفعؿ ه
ا  ااص ي وموف هليانًا ب دا   موكيا  وهن طة ع مية ليس ليا ع  ة ب ىداريـ اللالية 
هموؿ:  اص ير ا رإ هف يف د وزنو ومع ذلؾ ي كؿ(، وكيؼ يمكف هف يؤور ذلؾ بال ما 

. كما تركز نظرية ىبط الفعؿ (Jaramillo & Spector, 2004)دائيـ عمإ كفا تيـ وه
نواياىـ ههو م اسدىـ(  enact( عمإ اا تراتيجيا  التإ تمكف ا رراد مف لماية ACTه

intentions   مف ا رعاؿ ههو ا ىداؼ( البديمة المنار ة، هو ا ركار المنيكة هو اانفعاا
عاؤىا عندما يواجو الفرد هة ع با  هو تلديا  هونا  تنفيذ  ير المر وا رييا، والتإ يتـ ا تد

نواياه. عمإ  بيؿ المواؿ: الطالا الذي يريد هف يذاكر مف هجؿ اامتلاف، عميو هف يلجا هة 
هركار مىادة هو لتإ ا ىداؼ المر وبة هكورهموؿ: الذىاا للإ رلمة هو لفمة مع ا سد ا (، 

مر بيا هموؿ لسولو عمإ درجا  منافىة رإ امتلاف  وكذلؾ ابرا  ههو تجارا( الف ؿ التإ
 ابؽ( والتإ تعد بموابة تلدة همامو، ذلؾ  نيا ت تدعإ هركار متكررة متعم ة بالف ؿ والتإ 

 (.Menec & Schonwetter,1994 د تتدااؿ مع هدائو عمإ المياـ ال ل ة ه

 ,Kuhl, 1985 as cited in Menec & Schonwetter)ول د وسؼ كوىؿ ه
   ا تراتيجيا  عامة لىبط الفعؿ والتإ تعمؿ عمإ اللفاظ عمإ النوايا اللالية  3 :1994

 ولمايتيا مف ا ؿ ال ماب بتنفيذىا، وت مؿ:
، والذة ينطوة عمإ  Selective control of attentionالىبط اانت ائ  ل نتباه  -3

 لالية.تركيز اانتباه ب كؿ ااص عمإ المعموما  ووي ة السمة بالنية ال
، والذة ي ير للإ الت فير اانت ائ  لممعموما  Encoding controlىبط الت فير  -6

 المتعم ة بالنية اللالية.
 .Economy of information processingاا تساد رإ معالجة المعموما   -8
، لي  يتـ كؼ ههو توبيط( انفعاا  موؿ Control of Emotionsىبط اانفعاا   -3

ؽ والتإ يمكف هف تتدااؿ مع تفعيؿ النية، رإ ليف يتـ لوارة الم اعر ااكتئاا هو ال م
 التإ تلفز اليدؼ المطموا.

، والتإ تتعمؽ بتن يط الدارع الذة يعزز النية Motivation Controlىبط الدارعية  -5
 اللالية، موؿ التركيز عمإ النتائج اايجابية لمفعؿ الم سود.
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بمعنإ تورير بيئة ت اعد عمإ  Environmental Controlوهايرًا الىبط البيئإ  -2
 تل يؽ اليدؼ هو النية الم سودة.

هف ردود الفعؿ رإ ظؿ الىغوط هو المتطمبا   (ACT)وتفترض نظرية ىبط الفعؿ 
 Changeالمرتفعة تعتمد عمإ ما لذا كاف ه موا التنظيـ لدة ال اص يعزز التغيير 

Promoting   هو يمنع التغيير Change Preventing (Jostmann & Koole, 
. وىو ما ي يـ رإ ريـ وتف ير ال با الذة يكمف ورا  ر ؿ  اسيف رإ تل يؽ (2010

نفس الم توة مف ا دا  عمإ الر ـ مف هف ليما نفس ا ىداؼ والمعارؼ وال درا  والر بة 
 .(Papantoniou et al., 2010, 2013)رإ ا دا  الجيد 

 Actionسؿ ونائإ ال طا: توجو اللركة ال كوف عمإ مت -وي اس توجو اللركة 
Orientation (AO)  م ابؿ توجو ال كوفState Orientation (SO) ويعرؼ توجو .

هو ب نو ه موا لرادة هااتياري(  meta - static( عمإ هنو ما ورا  ال كوف AOاللركة ه
 ، والذة يعزز التنظيـ الذاتإChange Promoting volitional modeيعزز التغيير 

نجاز وتل يؽ هىداريـ، ورإ  المرف ل نفعاا ، رمف ا لو يتمكف ا رراد مف لماية نواياىـ وا 
، هو ب نو cata - static( عمإ هنو الوبا  المسالا SOالم ابؿ يعرؼ توجو ال كوف ه
والذي ي جع  Change Preventing volitional modeه موا لرادة يمنع التغيير 
لة اانفعالية هااسة اللالة ال مبية(، ويلارظ عمإ الوىع الراىف عمإ الوبا  عمإ نفس اللا

 ,Koole & Fockenbergعف طريؽ توبيط همنع( تنفيذ النوايا الموجية نلو اليدؼ ه
2011.) 

ويت ـ ا رراد ذوو توجو اللركة ب درتيـ عمإ التكيؼ بمرونة مع متطمبا  المو ؼ 
متطمبا  الميمة، بااىارة للإ هنيـ هكور ريظيروف تل نًا رإ الىبط المعررإ مع زيادة 

كفا ة رإ تفعيؿ نواياىـ بتركيز انتباىيـ عمإ تل يؽ ا ىداؼ المرجوة وتنفيذ المياـ 
المطموبة. بينما نجد هف ا  ااص ذوة توجو ال كوف ه ؿ  درة عمإ تن يط العمميا  التكيفية 

 ;Koole & Fockenberg, 2011المنا بة، بؿ و د يسبلوف عاجزيف عف اللركة ه
Matti et al., 2009.) 
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ال كوف للإ هف ا رراد ذوة توجو اللركة  -ول د ه ار  ا بلا  رإ مجاؿ توجو اللركة 
يلموف هنف يـ وبدرجة هرىؿ مف ذوة توجو ال كوف مف التكمفة النف ية 

psychological costs ـ الناتجة مف زيادة المطالا المعررية واانفعالية وال موكية، ري
هكور  درة عمإ التنظيـ الذاتإ رإ ظؿ المتطمبا  المرتفعة، لي  يمكنيـ التكيؼ ب رعة مع 

. كما يت ـ ا  ااص ذوو توجو اللركة (Dahling et al., 2015)الموا ؼ السعبة 
ب درتيـ عمإ تكريس مسادرىـ المعررية ور ًا لمتطمبا  المياـ، مما يمكنيـ مف اانت اؿ 

لإ للإ ا ىداؼ الم ت بمية المر وبة والتلرؾ نلو ا ىداؼ المرجوة، ب رعة مف اليدؼ اللا
 ruminativeبينما يميؿ ا  ااص ذوو توجو ال كوف للإ امت ؾ هركار اجترارية 

thoughts  )تتعمؽ ب ىداؼ بديمة هو لاا  انفعالية  ير مر وا رييا هاانفعاا  ال البة
نجاز اليدؼ المر وا،  والتإ بدورىا تاتزؿ مف مسادرىـ المعررية المتالة وال زمة لتل يؽ وا 

ىذا الن ص رإ المسادر المعررية المتالة يىعؼ مف  درة ا  ااص ذوة توجو ال كوف 
عمإ المبادرة با ن طة ومتابعة المياـ لتإ اانتيا  منيا ااسة عندما تكوف ا ن طة 

 . (Diefendorff et al., 2000; Kuhl, 1994)سعبة هو  ير روتينية هو كمتييما 

ويتميز ا  ااص ذوو توجو اللركة ب ف هدا ىـ هكور راعمية وب درتيـ عمإ لكماؿ 
 ,.Papantoniou et al)المياـ بعد التعرض لتجارا هابرا ( مف الف ؿ واافا ا  

، بااىارة للإ هنيـ هكور  درة عمإ التلكـ رإ انفعااتيـ و موكياتيـ مما ي اىـ رإ (2013
. ورإ الم ابؿ (Koole & Kuhl, 2007; Koole & Fockenberg, 2011)نجاليـ 

نجد هف ا  ااص ذوة توجو ال كوف م ارنة بذوة توجو اللركة ه ؿ  درة عمإ: هه( التو ؼ 
عف التفكير رإ ا لدا   ير المر وا رييا، ها( التامإ عف ا ىداؼ التإ لـ يعد مف 

 .(Bossong, 2001)ؿ الم سودة الممكف تل ي يا، هجػ( المبادرة  دا  ا عما

 ,Baumann & Kuhl, 2003; Koole & Jostmann)و د ه ار  درا ا  
الاارجية،  Cuesللإ هف ا رراد ذوة توجو ال كوف هكور عرىة لمت ور باالماعا   (2004

لي  تت ور  راراتيـ وم اعرىـ بالمؤورا  الاارجية، ريـ هكور ت ورًا بآرا  اآلاريف هكور مف 
ـ مف ذوة توجو اللركة. ورإ الم ابؿ نجد هف ا رراد ذوة توجو اللركة لدييـ ميؿ لفسؿ  يرى

ىذه المؤورا  الاارجية عف  راراتيـ وم اعرىـ والتركيز بدًا مف ذلؾ عمإ هىداريـ ودوارعيـ 
رإ ظؿ الظروؼ السعبة التإ بيا  Self - activeالداامية. كما يزداد ن اطيـ الذاتإ 
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ة، ريزداد تركيزىـ عمإ هىداريـ والتياجاتيـ بدًا مف التركيز عمإ المؤورا  متطمبا  مرتفع
 الاارجية.

ىذه الفروؽ بيف ا رراد ذوة توجو اللركة م ابؿ ال كوف تلدد للإ هة مدة يمكف 
لأل ااص التغما عمإ مواجية الف ؿ وكذلؾ مدة نجاليـ رإ الوسوؿ للإ هىداريـ. 

جو ال كوف ىإ ميميـ للإ اتااذ  رارتيـ اليومية كما لو وبااتسار م كمة ا  ااص ذوة تو 
هف عمييـ لدارة ملطة لمطا ة النووية، مما  د يؤدة للإ اتباعيـ نيج ه ؿ كفا ة ادارة 

 ا ن طة اليومية.

ال كوف ب نو مكوف متعدد ا بعاد، لي   -توجو اللركة  (Kuhl, 1994)يسؼ كوىؿ  
ونائ  ال طا والتإ تسنؼ الفرد مف لي  كونو هكور يتىمف و وة هبعاد ررعية عمإ متسؿ 

توجيًا نلو اللركة هو ال كوف، وىذه ا بعاد ىإ: توجو اللركة المرتبط بالف ؿ، وتوجو 
 اللركة المرتبط باتااذ ال رار، وتوجو اللركة المرتبط با دا .

 أواًل: تودُ احلشنة املشتبط بالفصل 

Failure - related Action Orientation (AOF) 

 threat - related actionيطمؽ عميو هيىًا توجو اللركة المرتبط بالتيديدا   
orientation (Hennecke & Freund, 2016) وي ير للإ درجة تمكف ال اص مف .

معالجة المعموما  المتعم ة بالماىإ واللاىر والم ت بؿ. ويتىمف  طبيف ىما 
 طا توجو اللركة، وي ير للإ ال درة  disengagementالتلرر/اا تغراؽ، ويموؿ التلرر 

عمإ التلرر مف ا ركار المتعم ة با ىداؼ البديمة التإ ترتبط رإ كوير مف ا لياف بالف ؿ هو 
ا لدا  ال مبية  ير المر وا رييا التإ  د تتدااؿ مع الت دـ رإ الميمة  يد البل  وتلوؿ 

لراز اليدؼ المن ود من يا. كما هنيا تعنإ هيىًا هف ال اص  د يكوف دوف ت دـ الفرد رييا وا 
 ,.Matti et al)معرىاً لم تتا  ولكنو ا ي مذ ليا هف تتدااؿ مع المياـ التإ ي ـو ب دائيا 

2009; Papantoniou et al., 2013). 

 طا توجو ال كوف، وي ير للإ عدـ  Preoccupationورإ الم ابؿ يموؿ اا تغراؽ 
(. ويت ـ Jaramillo & Spector, 2004فكير رإ لد  ما هال درة عمإ التو ؼ عف الت

ا  ااص ذوو توجو ال كوف بىعؼ الفاعمية نتيجة المواظبة عمإ التفكير رإ ا ركار 
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الم تتة والابرا   ير ال ارة والتإ  البًا تتىمف ر ً  والتإ بدورىا تبعدىـ عف اليدؼ 
ة توجو ال كوف لدييـ هركار اجترارية الفعمإ لمميمة. عمإ  بيؿ المواؿ نجد هف ا  ااص ذو 

ruminative thoughts  متعم ة بتجارا  اب ة را مة رإ تل يؽ ا ىداؼ المن ودة، ومف
وـ  د يتعور ال اص رإ بداية تل يؽ اليدؼ وا يمكنو تجاوز المياـ الفرعية ا ولإ التإ 

 Dahling et al., 2015; Diefendorff, 2004; Diefendorff et)يجا لنجازىا 
al., 2000). 

 ثاىيًا: تودُ احلشنة املشتبط باختار الكشاس

Decision - related Action Orientation (AOD) 

 demands - related actionويعرؼ هيىًا بتوجو اللركة المرتبط بالمطالا  
orientation   (Hennecke & Freund, 2016) وي ير للإ درجة السعوبة التإ .
د رإ بد  الن اط الموجو نلو تل يؽ اليدؼ. ويتىمف  طبيف ىما: يواجييا ا ررا

 طا توجو اللركة، بينما يموؿ التردد  Initiationالمبادرة/التردد، لي  تموؿ المبادرة 
Hesitation .طا توجو ال كوف  

ويت ـ ا رراد ذوو توجو اللركة هالمبادرة( ب درتيـ عمإ بد  العمؿ عمإ المياـ المطموبة 
 يولة، ورإ الم ابؿ يواجو ا رراد ذوو توجو ال كوف هالتردد( سعوبة رإ بد  العمؿ منيـ ب

عمإ المياـ, رميس لدييـ دارع لممبادرة هو البد  رإ هدا  المياـ المر وا رييا هالمن ودة( 
لتإ رإ لالة عدـ وجود  با منط إ يمنعيـ مف ال ياـ بذلؾ، لي  يفت روف للإ ال عة 

لممبادرة بالعمؿ. و د يواجو ال اص ذو توجو ال كوف  behavioral capacityال موكية 
سعوبة رإ اانت اؿ للإ ميمة ررعية جديدة بمجرد اكتماؿ المياـ الفرعية ال اب ة. عمإ  بيؿ 
المواؿ: نجد هف ال اص الذة يت ـ بتوجو ال كوف يؤجؿ البد  رإ هدا  المياـ  ير المر وا 

سعوبا  ال ة لديو متمومة رإ عدـ كفاية الو   انيا  رييا والذة بدوره ي يـ رإ ظيور 
 ;Dahling et al., 2015; Diefendorff, 2004)العمؿ نتيجة لإلرجا  ههو الت ويؼ( 

Diefendorff et al., 2000; Jaramillo & Spector, 2004; Matti et al., 
2009; Papantoniou et al., 2013). 
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 األداءثالجًا: تودُ احلشنة املشتبط ب

Performance - related Action Orientation (AOP) 
ي ير للإ درجة ت ت  ا رراد عند هدا  المياـ هو ا عماؿ المطموبة منيـ. ويتىمف  

 طا توجو اللركة والذة ي ير  Persistence طبيف الموابرة/التلوؿ، لي  تموؿ الموابرة 
اليدؼ المن ود لتإ لكماؿ الميمة  للإ ال درة عمإ اللفاظ عمإ التركيز بفاعمية عمإ

 طا توجو ال كوف والذة ي ير للإ  Volatilityواانتيا  منيا. ورإ الم ابؿ يموؿ التلوؿ 
 ;Matti et al., 2009)عدـ ال درة عمإ متابعة ا ن طة ب با وجود الم تتا  

Papantoniou et al., 2013)مياـ ، لي  يتـ ت تيتيـ وان لابيـ ب يولة دوف لنيا  ال
المطموبة منيـ، مما يؤدة للإ ىعؼ هدائيـ. عمإ  بيؿ المواؿ: نجد هف ال اص ذا توجو 
ال كوف يتن ؿ بيف مجموعة مف ا ىداؼ التإ لـ يتـ لنجازىا هو اانتيا  منيا بسورة كاممة، 
بدًا مف ااتيار ىدؼ والد واا تمرار رإ التركيز عميو لتإ يتـ اانتيا  منو. لي  يميؿ 

 ,.Dahling et al)اد ذوو توجو ال كوف للإ ترؾ المياـ المكمفوف بيا  بؿ لنيائيا ا رر 
2015; Diefendorff, 2004). 

وعندما ن اذ ا بعاد الو وة مجتمعة، نجد هنيا تر ـ سورة لذة توجو ال كوف عمإ هنو 
لكماليا، هو  اص ا ي تطيع بد  المياـ، هو يبده المياـ ولكنو يتعور رإ التفاسيؿ وا يمكنو 

يبده المياـ ويت ت  ر  ي تطيع لكماليا. وبعبارة هارة  اص لديو ىعؼ رإ ال درة عمإ 
 ,Jaramillo & Spector)بكفا ة نلو تل يؽ اليدؼ  regulate actionsتنظيـ ا رعاؿ 

. ورإ الم ابؿ، نجد هف ا  ااص ذوة توجو اللركة يميموف نلو التلفيز الذاتإ (2004
Self-motivation  رإ موا ؼ اتااذ ال رار، ونلو اا تراا  الذاتإSelf - relaxation 

 ,Zhang,  Shi & Wang)عندما يواجيوف سعوبا  هو تيديدا  رإ موا ؼ الف ؿ 
2017). 

 السهوٌ وعالقتُ بالتخصيل الذساسي: -تودُ احلشنة 

را ة ال كوف والتلسيؿ الدرا  ، توسم  د -ورإ لطار الع  ة بيف توجو اللركة 
(Maymon et al., 2014)  للإ ارتباط بعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿAOF 
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هالتلرر/اا تغراؽ(  مبيًا بالتلسيؿ الدرا  ، ر د لسؿ الط ا ذوو توجو ال كوف 
 هاا تغراؽ( عمإ درجا  هرىؿ رإ التلسيؿ الدرا إ مف ذوة توجو اللركة هالتلرر(.

عف وجود ت وير مبا ر  (Papantoniou et al., 2013)كما ك ف  نتائج درا ة 
هالموابرة/التلوؿ( عمإ التلسيؿ  AOP الا داؿ للسائيًا لبعد توجو اللركة المرتبط با دا  

الدرا  ، وت وير  الا  ير مبا ر مف ا ؿ ا تراتيجية لدارة المسادر ههلد ا تراتيجيا  
مرتبط بالف ؿ هالتلرر/اا تغراؽ( التنظيـ الذاتإ لمتعمـ( داؿ للسائيًا لبعد توجو اللركة ال

عمإ التلسيؿ الدرا  ، رالط ا ذوو توجو ال كوف هاا تغراؽ( كان  ا تراتيجيا  التنظيـ 
الذاتإ لمتعمـ ها تراتيجية لدارة المسادر( لدييـ هرىؿ والتإ بدورىا ارتبط  ليجابيًا بالتلسيؿ 

ف ا ؿ ا تراتيجية ما ورا  الدرا إ. كما ظير ت وير موجا  ير مبا ر داؿ للسائيًا م
هالمبادرة/ التردد( عمإ التلسيؿ  AODالمعررة لبعد توجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار 

 الدرا  .

للإ وجود ارتباط ليجابإ داؿ  (Jaramillo & Spector, 2004)وتوسم  درا ة 
جو اللركة هالموابرة/التلوؿ( وتو  AOPللسائيًا بيف بعدة توجو اللركة المرتبط با دا  

هالمبادرة/التردد( والجيد المبذوؿ والذي يعد مف ال وابؽ الميمة  AODالمرتبط باتااذ ال رار 
والدالة لألدا  ا كاديمإ، لي  ك ف  نتائج تلميؿ الم ار عف وجود ت وير موجا  ير مبا ر 

، AODمف ا ؿ الجيد المبذوؿ داؿ للسائيًا لبعدة هتوجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار 
( عمإ ا دا  ا كاديمإ. ر درة الطالا عمإ بد  ا رعاؿ AOPوتوجو اللركة المرتبط با دا  

الم سودة والتركيز عمإ ا ن طة المرتبطة باليدؼ لتإ لكماؿ المياـ واانتيا  منيا يف ر 
 م توة الجيد المبذوؿ والذي بدوره يترجـ للإ هدا  هكاديم  هرىؿ. كما توسم  الدرا ة هيىاً 

هالتلرر/اا تغراؽ( ارتباطًا  البًا باانياؾ  AOFللإ ارتباط بعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿ 
اانفعال ، لي  ظير ت وير  الا مبا ر داؿ للسائيًا لبعد  توجو اللركة المرتبط بالف ؿ 

AOF   عمإ اانياؾ اانفعال ، رالط ا ذوو توجو اللركة هالتلرر( كاف اانياؾ اانفعال
لدييـ ه ؿ والذي بدوره ارتبط  مبيًا بالتلسيؿ الدرا  ، رمع انافاض م توة اانياؾ 

 ,Hoza)اانفعال  ارتفع م توة التلسيؿ الدرا  . وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج درا ة 
Pelham, Waschbusch, Kipp & Owens, 2001)  التإ ه ار  للإ هف الموابرة
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دارعية، بااىارة للإ هنيا مؤ ر داؿ عمإ ا تجابة الط ا ترتبط ارتباطًا ووي ًا بالجيد وال
 لمتلديا  ا كاديمية.

( ه ار  Diefendorff et al., 2000; Kuhl,1994ورإ الدرا ا  التإ هجراىا ه
نتائجيا للإ وجود ع  ة ارتباطية موجبة دالة بيف بعد توجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار 

AOD ا  ا رىؿ، ر د لسؿ ا رراد ذوو توجو اللركة هالمبادرة( عمإ هالمبادرة/التردد( وا د
درجا  هعمإ رإ المياـ المكمفوف بيا، لي  ارتبط  ال درة عمإ بد  المياـ رإ الو   

( وجود ارتباط Diefendorff, 2004المنا ا با دا  الفعاؿ. كما هظير  نتائج درا ة ه
وا دا ، بمعنإ هف ا رراد ذوة  AODال رار  موجا داؿ بيف بعد توجو اللركة المرتبط باتااذ

توجو اللركة هالمبادرة( كاف هداؤىـ هرىؿ مف ذوة توجو ال كوف هالتردد(. كما ظير ارتباط 
وا دا  ا كاديمإ، هة هف ا رراد ذوة  AOF الا داؿ بيف بعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿ 

توجو اللركة هالتلرر(، وه فر  نتائج  توجو ال كوف هاا تغراؽ( كاف هداؤىـ هرىؿ مف ذوة
تلميؿ الم ار عف وجود ت وير مبا ر موجا داؿ للسائيًا لبعد توجو اللركة المرتبط باتااذ 

هالمبادرة/التردد( عمإ التلسيؿ الدرا  ، وت وير مبا ر  الا داؿ للسائيًا لبعد  AODال رار 
 مإ التلسيؿ الدرا  . هالتلرر/اا تغراؽ( ع AOFتوجو اللركة المرتبط بالف ؿ 

ايجابيًا با دا  ا رىؿ  AOFوبوجو عاـ، يرتبط بعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿ 
(، وتعزة ا وار ال مبية ل  تغراؽ ه طا توجو ال كوف المرتبط بالف ؿ( للإ Kuhl, 1994ه

الف ؿ هو ل ي ة هف ىؤا  ا رراد ذوة توجو ال كوف لدييـ هركار اجترارية مرتبطة بالتماا  
 ,Diefendorff)ب ىداؼ بديمة بدًا مف تكريس كؿ مسادرىـ المعررية لمميمة المطرولة 

2004). 

هف اا تغراؽ  د ا يكوف ىارًا رإ  (Kuhl & Beckmann, 1994)ومع ذلؾ يذكر 
جميع الموا ؼ، رفإ المياـ التإ تتطما تركيزًا عمإ المدة الطويؿ والتإ تعتمد عمإ التاطيط 

المرتبطة بالتماؿ الف ؿ  د  ruminative thoughtsرة، رإف ا ركار ااجترارية والمواب
. وكدعـ ليذه deliberativeوالتروي  Cautiousتؤدي للإ  موؾ هكور توجيًا نلو اللذر 

للإ ارتباط بعد توجو اللركة  (Diefendorff et al., 2000)الفكرة ر د توسم  درا ة 
ا تغراؽ(  مبيًا با دا  ا رىؿ. ر د لسؿ ا رراد ذوو توجو هالتلرر/ا AOFالمرتبط بالف ؿ 

ال كوف هاا تغراؽ( عمإ ت ديرا  هعمإ رإ ا دا  الوظيف  م ارنة بذوة توجو اللركة 
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 & Diefendorff, 2004; Menec)هالتلرر(. كما ك ف  نتائج درا ا  
Schonwetter, 1994) د توجو اللركة عف وجود ت وير مبا ر  الا داؿ السائيًا لبع

هالتلرر/اا تغراؽ( عمإ التلسيؿ الدرا  ، لي  كاف هدا  ا رراد ذوة  AOFالمرتبط بالف ؿ 
 ,.Papantoniou et al)توجو ال كوف هرىؿ م ارنة بذوة توجو اللركة. وتوسم  درا ة  

 للإ وجود ت وير  الا  ير مبا ر مف ا ؿ ا تراتيجية لدارة المسادر  داؿ للسائياً  (2013
لبعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿ هالتلرر/اا تغراؽ( عمإ التلسيؿ الدرا  ، رالط ا ذوو 
توجو ال كوف هاا تغراؽ( كان  ا تراتيجيا  التنظيـ الذاتإ لمتعمـ ها تراتيجية لدارة 

 المسادر( لدييـ هرىؿ والتإ بدورىا ارتبط  ليجابيًا بالتلسيؿ الدرا إ.

 متلاف يتطما تركيزًا طويؿ المدة ن بيًا، كما هنو يعتمد بدرجة ونظرًا  ف اا تعداد ل
كبيرة عمإ الجيد المبذوؿ والموابرة رإ الدرا ة، لذا ر د يؤدة التفكير المتزايد رإ التماا  
الف ؿ لدة ا رراد ذوة توجو ال كوف للإ اللفاظ عمإ ا ركار المتعم ة بالف ؿ هكور ن اطًا 

مما يؤدة للإ بذؿ المزيد مف الجيد والتفانإ لتجنا الف ؿ. لذلؾ  رإ ع وؿ ىؤا  ا رراد،
هالتلرر/اا تغراؽ( ارتباطًا  AOFرمف المتو ع هف يرتبط بعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿ 

 البًا بالتلسيؿ الدرا  ، بمعنإ هف اارراد ذوة توجو ال كوف  وؼ يكوف هداؤىـ هرىؿ 
 م ارنة بذوة توجو اللركة.

  Achievement Emotionsاىفعاالت اإلجناص  ثاىيًا:

ل د تـ تجاىؿ موىوع انفعاا  اانجاز للإ لد كبير رإ مجاؿ عمـ النفس التربوي ريما 
عدا موىوع  مؽ اامتلاف الذة ركز  عميو معظـ الدرا ا  ال اب ة التإ تناول  اانفعاا  

ا  ا تتنا ا مع المجاؿ رإ التعميـ والتإ ا تادم  لما م اييس عامة ل ياس اانفعا
ا كاديم  هو مجموعة مف م اييس التسنيؼ الفردية التإ ت يـ اانفعاا  الماتمفة التإ تع ا 

 النجاب هو الف ؿ.

 Control - Valueال يمة  -و د تـ وسؼ انفعاا  اانجاز رإ نظرية الىبط 
Theory (CVT) لػػ بيكروف هPekrun et al., 2007متعددة الجوانا  ( باعتبارىا ظاىرة

تتكوف مف مجموعة مف العمميا  النف ية المتنا  ة التإ تتىمف مكونا  عاطفية ومعررية 
 & Pekrun, Goetz, Titz)ودارعية ور يولوجية عمإ  بيؿ المواؿ، توسم  درا ة 
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Perry, 2002a)  للإ هف اا تمتاع بمياـ التعمـ يتىمف م اعر مف اللماس لمموىوع
 ييـ لكفا ة الفرد همكوف معرر (، والر بة رإ بذؿ الجيد همكوف دارع (، همكوف عاطف (، وت

 ,.Pekrun et al)وزيادة معدؿ ىربا  ال ما همكوف ر يولوج (. وبالموؿ ه ار  درا ة 
2002b)  للإ هف ال مؽ يتىمف م اعر مف عدـ اارتياب همكوف عاطف (، والاوؼ مف

المو ؼ همكوف دارع (،وزيادة معدؿ ىرمونا   الف ؿ همكوف معرر (، والر بة رإ اليروا مف
 الكورتيزوؿ همكوف ر يولوج (.

وتعرؼ انفعاا  اانجاز ب نيا "اانفعاا  التإ ترتبط مبا رة ب ن طة ونواتج التلسيؿ" 
(Pekrun et al., 2011: 37)  وعمإ عكس ا طر النظرية ا ارة التإ سنف .

( سنف  انفعاا  CVTال يمة ه -نظرية الىبط  اانفعاا  للإ موجبة هو  البة ر ط، رإف
وتسنؼ اانفعاا  للإ هموجبة، هو  Valenceاانجاز رإ ىو  و وة هبعاد ىإ: التكارؤ 

، هو Activatingوتسنؼ للإ انفعاا هتن يطية  Activating البة(، ودرجة التن يط 
اانفعاا  للإ  وتسنؼ Object Focus(، وموىوع التركيز deactivating ير تن يطية 

 ,.Pekrun et al)( التلسيؿ outcomes، هو نواتج Activityمرتبطة بػػ ههن طة 
 . والجدوؿ التال  يوىذ ذلؾ:(2007

 (0دذول )

 التصييف ثالثي البعذ الىفعاالت اإلجناص

 
 تركيز الموىوع

  البػػػػػػػػػػة موجبػػػػػػػػة
  ير تن يطية تن يطية  ير تن يطية تن يطية

 المػػػػػػػػمؿ االباط–الغىا اا تراػػػػػػا  اا تمتػػػػػػاع تبطة ب ن طة التلسيؿمر 
ا مؿ  –البيجة  مرتبطة بنواتج التلسيؿ

 -الفار  –
 اامتناف

الي س  –اللزف الاجؿ –ال مؽ  الرالة -ال ناعة
 ايبة ا مؿ –

 (Pekrun et al., 2007: 16) 
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يمكف تمييز هربع رئا  مف اانفعاا  ىإ: ور  ىو  بعدة التكارؤ ودرجة التن يط 
اانفعاا  التن يطية الموجبة موؿ هاا تمتاع، والفار، وا مؿ(، واانفعاا   ير التن يطية 
الموجبة موؿ هاا تراا ، والرالة(، واانفعاا  التن يطية ال البة موؿ هالغىا، وال مؽ، 

 ,.Pekrun et al)ؿ هالي س، والممؿ( والاجؿ(، واانفعاا   ير التن يطية ال البة مو
2011, 2017). 

( انفعاا  اانجاز ر  ىو  ال ياؽ Pekrun, 2006بااىارة للإ ذلؾ، سنؼ ه
 class - relatedا كاديمإ الذي تلد  ريو للإ: انفعاا  مرتبطة بالفسؿ ههو الملاىرة( 

emotions)وانفعاا  مرتبطة بالتعمـ ههو الدرا ة ،learning - related emotions  ،
. و وؼ يركز البل  اللالإ test - related emotionsوانفعاا  مرتبطة باامتلاف 

عمإ انفعاا  اانجاز المرتبطة بالتعمـ ههو الدرا ة( التن يطية الموجبة هاا تمتاع، وا مؿ، 
هالي س، والفار( والتن يطية ال البة هال مؽ، والاجؿ، والغىا( و ير التن يطية ال البة 

 والممؿ(.

 :Control - Value theory (CVT)الكينة  -ىظشية الضبط 

لطارًا نظريًا  (Pekrun et al., 2007)( لػػ CVTال يمة ه -تعد نظرية الىبط 
واانفعاا  وهوارىا وذلؾ رإ ال يا ا   antecedentsمتكامً  لتلميؿ الع  ا  بيف ال وابؽ 

 (:3مف ا ؿ  كؿ ها كاديمية، والتإ يمكف توىيليا 
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 ال يمة انفعاا  اانجاز -( نظرية الىبط 3 كؿ ه

 (Pekrun et al., 2007: 17) 

 ,.Pekrun et al)ال يمة عمإ مجموعة مف اارتراىا   -وت وـ نظرية الىبط 
 ، والتإ مف هبرزىا:(15-17 :2007

تجيا ىإ الط ا لألن طة التلسيمية ونوا appraisalsهف ت ديرا  ههو ت ييما (  -3
(، وتن  ـ ىذه الت ديرا  للإ 3، ع  ة 3الملددا  ا  ا ية انفعاا  اانجاز ه كؿ 

 نوعيف ىما:
وت ير للإ ت دير المتعمـ لمدة  درتو عمإ   Control appraisalsت ديرا  الىبط  - ه

 التلكـ رإ ا ن طة التلسيمية ونواتجيا.
ر المتعمـ لم يمة الذاتية وت ير للإ ت دي  Value appraisalsت ديرا  ال يمة  - ا

 لألن طة التلسيمية ونواتجيا.
هموؿ هىداؼ اانجاز ومعت دا   Individual antecedentsهف ال وابؽ الفردية  -6

الىبط وال يمة المرتبطة با ن طة التلسيمية( تؤور عمإ انفعاا  اانجاز  وا  
، 3ط وال يمة ه كؿ المرتبطة با ن طة التلسيمية هو نواتجيا مف ا ؿ ت ديرا  الىب

 (.6ع  ة 
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، والمزا  Genesهف انفعاا  اانجاز تت ور بالعوامؿ  ير المعررية موؿ الجينا   -8
Temperament  8، ع  ة 3ه كؿ.) 

لف العوامؿ البيئية هموؿ: متطمبا  الميمة المراد لنجازىا، الدعـ الذاتإ( تؤور عمإ  -3
 (.3، ع  ة 3الىبط وال يمة ه كؿ  انفعاا  اانجاز مف ا ؿ ت ويرىا عمإ ت ديرا 

لف انفعاا  اانجاز تؤور عمإ ااندما  ا كاديمإ وا دا ، وعمإ وجو الاسوص تفترض  -5
النظرية هف انفعاا  اانجاز تؤور عمإ المسادر المعررية، والدارعية، وا تراتيجيا  

لسيؿ الدرا   (، والتإ بدورىا تؤور عمإ الت5، ع  ة 3التنظيـ الذاتإ لمتعمـ ه كؿ 
 (.2، ع  ة 3ه كؿ 

ع وة عمإ ذلؾ، تفترض النظرية هف عمميا  التعمـ ونتائج التلسيؿ تؤور ىإ هيىًا عمإ  -2
(، وت ديرا  الىبط وال يمة هال وابؽ المبا رة( 3، ع  ة 3انفعاا  اانجاز ه كؿ 

 (.4، ع  ة 3والبيئة دااؿ واار  الفسؿ ه كؿ 

 ة، يتىذ هف ال وابؽ واانفعاا  وآوارىا ترتبط ببعىيا البعض وبا ت را  اارتراىا  ال اب
 بع  ا   ببية تبادلية وذلؾ ور ًا لمتسور الدينام  المف ر ل نفعاا  رإ ال ياؽ التعميم . 

رإف ال وابؽ المبا رة  (Pekrun et al., 2007: 18)ال يمة -وور ًا لنظرية الىبط
وال يـ الذاتية Subjective control الذاتإ انفعاا  اانجاز ىإ ت ديرا  الىبط 

Subjective values  لألن طة التلسيمية ونواتجيا. وتتلدد ت ديرا  الىبط المرتبطة
با ن طة التلسيمية ونواتجيا مف ا ؿ التو عا  ال ببية وااعزا ا  ال ببية لمنجاب هو 

 - actionبط الفعؿ الف ؿ، وىناؾ و وة هنواع مف التو عا  ال ببية ىإ: تو عا  ى
control وتو عا  ناتج الفعؿ ،action  outcome وتو عا  ناتج المو ؼ ،situation 

outcome  والتإ رإ ىوئيا يتـ ت دير المتعمـ لمدة  درتو عمإ التلكـ رإ ا ن طة
التلسيمية ونواتجيا مف نجاب هو ر ؿ. عمإ  بيؿ المواؿ: الطالا الذي يتو ع هنو  ادر عمإ 

جيد هتو عا  ىبط الفعؿ(، وهنو نتيجة الجيد الذي يبذلو  وؼ ينجذ هتو عا  ناتج بذؿ ال
الفعؿ(. هو تو ع الفرد هنو  وؼ ينجذ لتإ لو لـ يفعؿ هة  ئ هتو عا  ناتج المو ؼ(، وىذا 
النوع ا اير مف التو عا  ا يظير رإ موا ؼ التلسيؿ نظرًا  ف تل يؽ النجاب هو تجنا 

 مإ الجيد المبذوؿ.الف ؿ يتو ؼ عادة ع
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هما بالن بة لت ديرا  ال يمة الذاتية لألن طة التلسيمية ونواتجيا، ر د ميز  النظرية 
 بيف نوعيف مف الت ييما  ىما:

ت ييـ ال يمة الداامية هالجوىرية( لألن طة، وترتبط بت دير الن اط رإ لد ذاتو بغض  -3
ـ بدرا ة مادة ما بغض النظر النظر عف هة نتائج. عمإ  بيؿ المواؿ: الطالا الذي ييت

 عف الدرجة التإ يمكف هف يلسؿ عمييا.
ت ييـ ال يمة الاارجية ه ير الجوىرية( لألن طة، وتتعمؽ با تاداـ ا ن طة لموسوؿ للإ  -6

نتائج والنتائج لملسوؿ عمإ مزيد مف النتائج . عمإ  بيؿ المواؿ: الطالا الذي يذاكر 
د لسولو عمييا يبده ييتـ بتل يؽ هىدارو بيدؼ لسولة عمإ درجا  مرتفعة، وبمجر 

 الم ت بمية كاالتلاؽ بالجامعو التإ ير ا رييا هو اللسوؿ عمإ الوظيفة التإ يريدىا.

 -للإ جانا ىذه ال وابؽ المبا رة هت ديرا  الىبط وال يمة(، ت ير نظرية الىبط 
نجاز، ومعت دا  الىبط ال يمة للإ مزيد مف ال وابؽ  ير المبا رة هالبعيدة( هموؿ: هىداؼ اا 

ال يمة، والعوامؿ البيئية  وا  ااجتماعية هو المدر ية، والعوامؿ  ير المعررية كاا تعداد 
الوراو  هالجينا ( هو المزا ( والتإ تؤور عمإ انفعاا  اانجاز مف ا ؿ ت ديرا  الىبط 

 وال يمة هال وابؽ المبا رة(.

 ت اإلجناص:السهوٌ وعالقتُ باىفعاال –تودُ احلشنة 

 Personality Systems Interactionsاىتم  نظرية تفاع   نظـ ال اسية  
(PSI)  بتناوؿ كيفية تنظيـ اانفعاا  ا  ا ية(Kuhl, 2000)   وور ًا لنظرية تفاع .

( رإف ا  ااص  ادروف عمإ تنظيـ ردود هرعاليـ اانفعالية ا  ا ية PSIنظـ ال اسية ه
 ير مدركيف   بابيـ الد ي ة. ويعرؼ ىذا النوع مف التنظيـ اانفعالإ لتإ عندما يكونوف 

 & Intuitive affect regulation (Kooleبالتنظيـ اانفعالإ اللد إ ههو البدييإ( 
Jostmann, 2004). 

 ,Kazén)ويرتبط ىبط الفعؿ بالتنظيـ اانفعالإ اللد إ، و د ه ار  درا ا  
Kaschel & Kuhl, 2008; Koole & Jostmann, 2004)  للإ ارتباط  توجو

اللركة بميارا  التنظيـ اانفعالإ اللد إ بسورة هرىؿ مف توجو ال كوف، والذة ي يـ رإ 
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توليد انفعاا  موجبة لدييـ والتامص مف اانفعاا  ال البة وذلؾ عند مواجية هة سعوبا  
 هو ع با .

 Extensionرة الممتدة ( هف الذاكPSIوتفترض نظرية تفاع   نظـ ال اسية ه
Memory  ىإ الم ئولة عف التنظيـ اانفعالإ اللد إ ههوالبدييإ( والتإ تعد بموابة نظاـ

مرتبط ب  رة الفص الجبيإ والتإ تورر  Central executive systemتنفيذة مركزة 
معررة متكاممة عف الذا  والبيئة. رإذا ا تجاا ال اص ل نفعاا  ال البة الناتجة مف 

لتعرض لسعوبا  هو م ك   هو ىغوط بتن يط الذاكرة الممتدة، ر وؼ يتغير اانفعاؿ ا
بلي  يتطابؽ مع النوايا اللالية لم اص هو مع دوارعو ال اسية. وذلؾ  ف الذاكرة الممتدة 
تورر معالجة  ريعة لكميا  ىائمة مف المعموما  المع دة، بااىارة للإ هف عمميا ا يتطما 

 & Jostmann, Koole, Van der Wulp)اؾ الع ؿ الواعإ بالىرورة ل ر 
Fockenberg, 2005). 

رعندما يواجو ال اص مو فًا سعبًا هموؿ: سراع بيف الر بة واليدؼ هو تجربة ر ؿ(، 
رإف تن يط الذاكرة الممتدة ي مذ لمفرد بالتفكير رإ التياجاتو الااسو ودوارعو وهىدارو والتإ 

رؼ. عمإ  بيؿ المواؿ، لو هف  اص يتبع نظامًا  ذائيًا هرجيـ( رإ ىوئيا ي رر كيفية التس
وهمامو اياراف تفالة و طعة لموة، ربدًا مف كب  الر بة رإ هكؿ  طعة اللموة، ي وـ بتن يط 
ا ركار المتعم ة بالنتائج اايجابية التإ تلفز عمإ اتباع النظاـ الغذائ  موؿ الج ـ ال ميـ 

 ,Hennecke & Freund)يط بدوره ي يؿ التنظيـ الذاتإ الفعاؿ والتراـ الذا ، وىذا التن 
2016). 

للإ هف ا رراد ذوة توجو اللركة هكور كفا ة رإ تنظيـ  (Kuhl, 2000)وي ير 
انفعااتيـ م ارنة بذوة توجو ال كوف، وذلؾ  نيـ ي وموف بتكويف روابط  وية بيف الوظائؼ 

بتن يط النظـ التنفيذية المركزية هالذاكرة الممتدة(  التنفيذية والنظـ اانفعالية، لي  ي وموف
والتإ تعمؿ عمإ تعزيز التنظيـ اانفعالإ اللد إ وا دا  الموجو نلو اليدؼ، مما ي مذ ليـ 

. رفإ ظؿ (McElroy & Dowd, 2007)بتنظيـ انفعااتيـ ال البة ب كؿ هكور راعمية 
النظـ التنفيذية المركزية  mobilizeظروؼ الىغط، ي ـو ا رراد ذوو توجو اللركة بل د 

هالذاكرة الممتدة( وااناراط رإ ااتزاؿ اانفعاا  ال البة وتوليد انفعاا  موجبة لمواجية تمؾ 
السعوبا ، ورإ لالة نجاب ذلؾ، يظير ىؤا  ا رراد ذوو توجو اللركة تل نًا رإ اللالة 
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 & Koole)مؾ الظروؼ المزاجية، كما يمكنيـ التنظيـ الذاتإ ب يولة رإ ظؿ ت
Jostmann, 2004). 

وبناً  عمإ ذلؾ، رإف ا رراد ذوة توجو اللركة لدييـ ميارا  التنظيـ اانفعالإ اللد إ 
 وية والتإ تمكنيـ مف التلوؿ ب يولة مف اانفعاا  ال البة للإ اانفعاا  الموجبة، والتإ 

وبو ة لتإ رإ ظؿ ظروؼ الىغط  بدورىا تجعميـ  ادريف عمإ تل يؽ هىداريـ بكفا ة عالية
 .(Koole & Fockenberg, 2011; Koole & Jostmann, 2004)ال ديد 

الوظائؼ التنفيذية المركزية  inhibitedوعمإ الن يض مف ذلؾ، يتـ كؼ ههو توبيط( 
هالذاكرة الممتدة( وبالتالإ التنظيـ اانفعالإ اللد إ لدة ا رراد ذوة توجو ال كوف، لي  

يكفوف( عف التنظيـ اانفعالإ اللد إ وينارطوف رإ سور  ير رعالة ن بيًا مف يمتنعوف ه
سور التنظيـ اانفعالإ، وىذا بدوره يؤدي للإ ا تمرار اللفاظ عمإ اانفعاا  ال البة 

الم تتة عف اليدؼ المر وا وبالتالإ يلد   ruminative thoughtsوا ركار ااجترارية 
 & Jostmann et al., 2005; Koole)اتإ لدييـ كؼ ههو توبيط( لمتنظيـ الذ

Jostmann, 2004). 

وبناً  عمإ ذلؾ، رإف ميارا  التنظيـ اانفعالإ اللد إ تكوف ىعيفة لدة ا رراد ذوة 
توجو ال كوف، ومف وـ رإنيـ يكونوف هكور عرىة لألركار التإ ا يمكف ال يطرة عمييا وهكور 

وـ يسبلوف هكور عرىة لمعجز رإ ظؿ المتطمبا   ترددًا ااسًة رإ ظؿ ظروؼ الىغط، ومف
 .Koole & Fockenberg, 2011; Koole & Jostmann, 2004)المرتفعة ه

رإف ا رراد ذوة توجو  (Kuhl, 2000)( لػػ PSIوور ًا لنظرية تفاع   نظـ ال اسية ه
ال البة، اللركة م ابؿ ال كوف ا ياتمفوف مف لي  ل ا يتيـ تجاه اانفعاا  الموجبة هو 

ولكف ياتمفوف عمإ التنظيـ الذاتإ انفعااتيـ. ونظرًا  ف اانفعاا  ال البة ىإ التإ تموؿ 
عائ ًا هماـ ال موؾ الموجو نلو اليدؼ، لذا رإف التنظيـ اانفعالإ اللد إ يكوف هكور  وة 
بؿ عندما يزداد اانفعاؿ ا  ا    و ًا وليس العكس. وعمإ ذلؾ رإف توجو اللركة م ا

ال كوف يعداف ه موبيف تنظيمييف متبادليف يظيراف عندما تكوف اانفعاا  ه وه ما يمكف 
 Jostmann)نتيجة تعرض ال اص لسعوبا  هو ىغوط هو ابرا  ههو تجارا( مف الف ؿ 

et al., 2005). 
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للإ هنو رإ ظؿ الموا ؼ المرتبطة  (Zhang et al., 2017)و د ه ار  درا ة 
 volitionallyا  ااص ذوو توجو ال كوف التلكـ ب كؿ لرادة  بالف ؿ، ا ي تطيع

control  ، رإ اانفعاا  ال البة هو ا ركار  ير المر وا رييا التإ هوار  ىذه اانفعاا
 مما يؤدة للإ ا تغرا يـ رإ تمؾ ا ركار ااجترارية.

اا تغراؽ ، للإ هف لالة Kuhl( لػػ كوىؿ PSIوت ير نظرية تفاع   نظـ ال اسية ه
رإ ا ركار ال مبية  ير المر وا رييا والتردد التإ يعانإ منيا ذوة توجو ال كوف وذلؾ بعد 
تعرىيـ  لدا  ىا طة هو موا ؼ ذا  متطمبا  مرتفعة، توىذ مدة ىعؼ ال درة لدة 
ىؤا  ا رراد عمإ ااتزاؿ اانفعاا  ال البة هو توليد انفعاا  موجبة. و د توسم  درا ا  

(Bossong, 2001; McElroy & Dowd, 2007)  للإ هف ا رراد ذوة توجو ال كوف
لدييـ سعوبة رإ التغما عمإ الم اعر المؤ فة هم اعر الندـ( الناتجة مف الموا ؼ 
ال مبية، وذلؾ لعدـ  درتيـ عمإ تنظيـ الميؿ للإ لل ا  المـو عمإ هنف يـ، رإ ليف تمكف 

 ا عمإ تمؾ الم اعر المؤ فة هم اعر الندـ(.ا رراد ذوة توجو اللركة مف التغم

 ,.Jostmann & Koole, 2006; Kazén et al)ول د ه ار  نتائج درا ا  
للإ هف ا رراد ذوة توجو اللركة م ارنة بذوة توجو ال كوف يمكنيـ هف يولدوا ذاتيًا  (2008

يوف سعوبا  هو انفعاا  موجبة، كما يمكنيـ تنظيـ انفعااتيـ ال البة وذلؾ عندما يواج
 تيديدا ، ومف وـ يل  وف هىداريـ بنجاب.

وبوجو عاـ، رإف ا رراد ذوة توجو اللركة لدييـ ال درة عمإ رسؿ هنف يـ عف الابرا  
ال مبية، كما يمكنيـ الفسؿ بيف نتائجيـ ال مبية و راراتيـ اللالية، وىذه ال درة ت با ليـ 

دة. لذلؾ نجد هف م اعر الاوؼ والندـ  عورًا هرىؿ وتجعميـ ي عروف هنيـ هكور  عا
 .(Van Putten, 2014)وااكتئاا ه ؿ لدة ا رراد ذوة توجو اللركة 

 ,Brunstein & Olbric, 1985; Rholes, Michs & Shroff)ورإ درا تإ
1989 as ctied in Jostmann et al., 2005)  هظير ا رراد ذوو توجو اللركة

ة ههعراض اكتئاا ه ؿ( وذلؾ عندما كاف م توة الىغوط انافاىًا رإ الم اعر  ير ال ار 
لدييـ مرتفعًا بعد تعرىيـ لعدة ملاوا  مف الف ؿ المتكرر، لي  ا تطاعوا ااتزاؿ 

 Koole)اانفعاا  ال البة. و د ظير ذلؾ رإ العديد مف الدرا ا  التجريبية كما رإ درا ة 
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& Jostmann, 2004) ركة مف تمييز الوجوه المبت مة لي  تمكف ا رراد ذوو توجو الل
لي  كاف ا رراد  (Koole & Fockenberg, 2011)مف بيف الوجوه الغاىبة، ودرا ة 

ذوو توجو اللركة هكور كفا ة مف ذوة توجو ال كوف رإ ااتزاؿ ا ور ال مب  لأللدا  
هف ا رراد ذوة توجو  (Kazén et al., 2008)الىا طة. كما هظير  نتائج درا ة 

ف ي تغر وف رترا  كموف هطوؿ لممبادرة بالفعؿ هو البد  ريو رإ ظؿ اانفعاا  ال كو
 اايجابية المنافىة م ارنة بذوة توجو اللركة.

ويسؼ بعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿ ال درة عمإ ااتزاؿ اانفعاؿ ال مب  الذة ين   
المرتبط باتااذ ال رار عندما يواجو ال اص مو فًا سعبًا، رإ ليف يسؼ بعد توجو اللركة 

AOD  هالمبادرة/التردد( ال درة عمإ التوليد الذاتإ ل نفعاا  الموجبة لمواجية السعوبا  رإ
الموا ؼ التإ يجا رييا تلويؿ النوايا للإ هرعاؿ، وا يمكف لم اص المتدنإ رإ بعد توجو 

طية ال زمة لمعمؿ، و د اللركة المرتبط باتااذ ال رار ه طا التردد( توليد اانفعاا  التن ي
ي تمر رإ التردد بدًا مف اتااذ  رار بالمبادرة، وور ًا لذلؾ يلد  ن ص رإ التلفيز الذاتإ 

(Hennecke & Freund, 2016; Koole & Jostmann, 2004). 

 & Kuhl & Strehlau, 2014 as cited in Hennecke)وه ار  درا ة 
Freund, 2016) فعاؿ اايجاب  منيا:للإ عدة طرؽ لتوليد اان 

 التفكير رإ ا وار اايجابية لبموغ اليدؼ هعند تل يؽ اليدؼ(. -3
 ربط اليدؼ المراد تل ي و مع سورة ذىنية ليجابية. -6
 التركيز عمإ هىداؼ ررعية لزيادة تفاؤليـ بإمكانية الت دـ. -8

عف وجود ع  ة ارتباطية موجبة  (Przepiorka, 2016)و د ك ف  نتائج درا ة 
وبعد توجو اللركة المرتبط  AOFبيف ا مؿ وكؿ مف بعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿ دالة 

، بااىارة للإ ذلؾ ظير ت وير موجا مبا ر داؿ للسائيًا لبعد توجو AODباتااذ ال رار 
 اللركة المرتبط بالف ؿ عمإ الرىا عف اللياة.

مرتبط بالف ؿ ارتبط بعد توجو اللركة ال (Maymon et al., 2014)ورإ درا ة 
AOF  هالتلرر/اا تغراؽ(  مبيًا بانفعاا  ال مؽ والممؿ، رالط ا ذوو اا تغراؽ المرتفع

 (Jaramillo & Spector, 2004)كانوا هكور  عورًا بالممؿ وال مؽ. كما توسم  درا ة 
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، AOFال كوف هتوجو اللركة المرتبط بالف ؿ  -للإ ارتباط ا بعاد الو وة لتوجو اللركة 
( ارتباطًا AOD، وتوجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار AOPوتوجو اللركة المرتبط با دا  

 البًا داًا باانياؾ اانفعالإ، رالط ا الذيف لدييـ  درة عمإ بد  المياـ ب يولة والتو ؼ 
عف التفكير رإ ا لدا   ير المرتبطة بالمياـ، كاف اانياؾ اانفعالإ لدييـ ه ؿ. كما ظير 

عمإ اانياؾ اانفعالإ،  AOFللسائيًا لبعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿ ت وير مبا ر  الا داؿ 
 (.6,3-بمغ   يمتو ه

ك ف  نتائجيا  (Papantoniou et al., 2010,2013)ورإ الدرا ا  التإ  اـ بيا 
رار وتوجو اللركة المرتبط باتااذ ال  AOFعف ارتباط بعدة توجو اللركة المرتبط بالف ؿ 

AOD  مبيًا باانفعاا  ال البة، رإ ليف ارتبط بعد توجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار 
AOD  ال كوف هبعد  -ايجابيًا باانفعاا  الموجبة، كما ارتبط  ا بعاد الو وة لتوجو اللركة

، وبعد AOD، وبعد توجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار AOFتوجو اللركة المرتبط بالف ؿ 
( ليجابيًا مع مكونا  ا مؿ هم ارا  التفكير، و وة AOPتوجو اللركة المرتبط با دا  

التفكير(. وت ير ىذه النتيجة للإ هف ا رراد ذوة توجو اللركة يتسفوف ب نيـ  ادريف عمإ 
انتا  ا تراتيجيا  بديمة لتل يؽ هىداؼ ذا   يمة. ولذلؾ رإف اارتباط ال مب  بيف بعدة 

( واانفعاا  AODوتوجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار  AOFة المرتبط بالف ؿ هتوجو اللرك
ال البة  د يكوف ناجمًا عف ل ي ة هف ا رراد ذوة توجو اللركة هالمتلرريف(  ادروف عمإ 
ااتزاؿ اانفعاؿ ال مب  بمجرد لوارتو، وربما يكوف ذلؾ ب با ميميـ المتزايد لمتركيز عمإ 

عررية الموجية نلو اليدؼ المن ود. كما ه ار  الدرا ا  للإ هف ا رراد اا تراتيجيا  الم
هكور دارعية لبد  ومواسمة  AOPوا دا    AODذوة توجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار

اللركة نلو تل يؽ اليدؼ، بااىارة للإ هنيـ  ادروف عمإ بد  العمؿ عمإ المياـ ب يولة 
 عمإ نواياىـ ههو م اسدىـ( لتإ لكماؿ المياـ. واللفاظ ب كؿ رعاؿ عمإ تركيزىـ

ومف جية هارة ه ار  نتائج تلميؿ الم ار ونموذ  المعادلة البنائية رإ درا ة 
(Leung & Wong, 2013)  ،للإ دور انفعاا  اانجاز التن يطية الموجبة هاا تمتاع

الذاتإ لمتعمـ، لي   وا مؿ، والفار( كمتغير و يط بيف توجو اللركة وا تراتيجيا  التنظيـ
ك ف  نتائج الدرا ة عف وجود ت وير مبا ر موجا داؿ للسائيًا ل طا اللركة المرتبط 
بالف ؿ هالتلرر( عمإ انفعاا  هاا تمتاع، والفار(، وكذلؾ وجود ت وير مبا ر موجا داؿ 



 امعةـــــالب الجــــــدى طــــيل الدراسي لـــــون والتحصــــركة ــ السكـــــه الحــــيط بين توجــــاز كمتغير وســــاالت اإلنجـــــــانفع

- 363 - 

، والفار، للسائيًا ل طا اللركة المرتبط باتااذ ال رار هالمبادرة( عمإ انفعاا  هاا تمتاع
وا مؿ(، كما ظير ت وير  ير مبا ر موجا داؿ للسائيًا ل طا اللركة المرتبط بالف ؿ 
هالتلرر( و طا اللركة المرتبط باتااذ ال رار هالمبادرة( عمإ ا تراتيجيا  التنظيـ الذات  
  لمتعمـ مف ا ؿ انفعاا  اانجاز التن يطية الموجبة هاا تمتاع، وا مؿ، والفار(. وك ف

نتائج الدرا ة هيىًا عف عدـ دالة ت وير  طا اللركة المرتبط با دا  هالموابرة( وه طاا 
ال كوف المرتبطة با بعاد الو وة هاا تغراؽ، والتردد، والتلوؿ( رإ هة مف انفعاا  اانجاز 

 الموجبة هاا تمتاع، وا مؿ، والفار(.

ا  اانجاز التن يطية ال البة هال مؽ، بااىارة للإ ذلؾ، توسم  الدرا ة للإ هف انفعا
والغىا، والاجؿ( كان  و يطًا ليجابيًا داًا، وهيىًا انفعاا  اانجاز  ير التن يطية ال البة 
هالممؿ، والي س( كان  و يطًا  مبيًا داًا بيف توجو ال كوف وا تراتيجيا  التنظيـ الذاتإ 

سائيًا ل طا ال كوف المرتبط بالف ؿ لمتعمـ. لي  ظير ت وير  ير مبا ر موجا داؿ لل
هاا تغراؽ( و طا ال كوف المرتبط باتااذ ال رار هالتردد( و طا ال كوف المرتبط با دا  
هالتلوؿ( عمإ ا تراتيجيا  التنظيـ الذاتإ لمتعمـ مف ا ؿ انفعاا  اانجاز التن يطية 

 الا داؿ للسائيًا   طاا ال البو هالغىا، وال مؽ، والاجؿ(، كما ظير ت وير  ير مبا ر 
ال كوف المرتبطة با بعاد الو وة هاا تغراؽ، والتردد، والتلوؿ( عمإ ا تراتيجيا  التنظيـ 
الذاتإ لمتعمـ مف ا ؿ انفعاا  اانجاز  ير التن يطيو ال البة هالي س، والممؿ(. وعمإ وجو 

نبإ  ليجاب  داؿ باانفعاا  التلديد، كاف  طا ال كوف المرتبط بالف ؿ هاا تغراؽ( هرىؿ م
ال البة  وا  التن يطية هو  ير التن يطية، كما كاف  طا ال كوف المرتبط باتااذ ال رار 
هالتردد( منبئًا ايجابيًا بانفعاا  هالغىا والممؿ(، رإ ليف كاف  طا ال كوف المرتبط با دا  

ا ة للإ عدـ ت وير ه طاا اللركة هالتلوؿ( منبئًا ليجابيًا بالي س رإ التعمـ. كما توسم  الدر 
المرتبطة با بعاد الو وة رإ هة مف انفعاا  اانجاز ال البة  وا  التن يطية هو  ير 

 التن يطية.

ك ف  نتائج تلميؿ اانلدار عف  (Matti et al., 2009)ورإ الدرا ة التإ هجراىا 
مرتبط با دا  هالموابرة( ايجابيًا تنبؤ  طبإ توجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار هالمبادرة( وال

بانفعاا  اانجاز الموجبة هاا تمتاع، والفار، وا مؿ(، كما تنب   طبا اللركة المرتبط باتااذ 
ال رار هالمبادرة( والمرتبط بالف ؿ هالتلرر(  مبيًا بانفعاا  اانجاز ال البة هال مؽ، والاجؿ، 
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با دا  هالموابرة(  ليجابيًا بالاجؿ. كما ه فر  نتائج والممؿ(، بينما تنب   طا اللركة المرتبط 
الدرا ة هيىًا عف تنبؤ ه طاا ال كوف المرتبطة با بعاد الو وة ايجابيًا بانفعاا  اانجاز 
ال البة هال مؽ، والغىا، والاجؿ، والممؿ، والي س( و مبيًا بانفعاا  اانجاز الموجبة 

  تغراؽ لي  تنب  ايجابيًا بالفار.هاا تمتاع، وا مؿ( ما عدا  طا اا

 ,.Diefendorff et al., 2000; Wojdylo et al)ورإ الدرا ا  التإ  اـ بيا 
ك ف  نتائجيا عف ارتباط  طا ال كوف المرتبط بالف ؿ هاا تغراؽ( بااكتئاا  (2014

للإ  (Menec & Schonwetter, 1994)وانافاض ت دير الذا ، كما توسم  درا ة 
 AOF ة ارتباطية  البة دالة للسائيًا بيف بعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿ وجود ع 

 AOFوال مؽ، لي  ظير ت وير مبا ر  الا داؿ للسائيًا لبعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿ 
(، كما ظير ت وير  ير مبا ر موجا داؿ للسائيًا مف ا ؿ 83,3-عمإ ال مؽ بمغ   يمتو ه
عمإ التلسيؿ الدرا  . وتوسم  درا ا   AOFالمرتبط بالف ؿ  ال مؽ لبعد توجو اللركة

(Beswick & Mann, 1994; Kuhl & Beckmann, 1994)  للإ ارتباط  طا
 ال كوف المرتبط باتااذ ال رار هالتردد( بانافاض ال عادة.

 اىفعاالت اإلجناص وعالقتَا بالتخصيل:

ميـ والمدارس، وم توة لدارة يعتبر التلسيؿ الدرا   و يمو ناجلو لت ييـ نظـ التع
، ولذلؾ ركز (Lei & Cui, 2016)المدر يف لمسؼ، ونجاب هو ر ؿ الط ا رإ الدرا ة 

العديد مف البالويف عمإ درا ة هور انفعاا  اانجاز عمإ التلسيؿ الدرا  ، ومع ذلؾ 
 النتائج التإ تـ اللسوؿ عمييا كان   ير مت  ة.

هف اانفعاا   (Pekrun et al., 2007)( لػػ CVTال يمة ه -وتفترض نظرية الىبط 
مف ال وابؽ الميمة لمتعمـ، وهف ت وير اانفعاا  عمإ التلسيؿ الدرا   يعتمد عمإ التفاعؿ 
بيف متطمبا  الميمة ومجموعة مف الميكانيزما  الدارعية المعررية التإ ت ببيا اانفعاا  

لمعررية المتالة، ودارعية الط ا لمتعمـ، الماتمفة، مف بيف ىذه الميكانيزما  المسادر ا
 وا تراتيجيا  التنظيـ الذاتإ لمتعمـ المتبناه، وىذا بدوره يؤور عمإ التلسيؿ الدرا   لمط ا.

وب كؿ عاـ دااؿ ال ياؽ ا كاديمإ، يفترض هف اانفعاا  التن يطية الموجبة هموؿ: 
تلسيؿ وا دا  مف ا ؿ زيادة الدارعية اا تمتاع، وا مؿ، والفار( تؤور ب كؿ ليجاب  عمإ ال
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بداعًا،  وااىتماـ والجيد المبذوؿ، والت جيع عمإ ا تاداـ ا تراتيجيا  لمتعمـ هكور مرونة وا 
والتعزيز مف التنظيـ الذاتإ لمتعمـ، وتورير المسادر المعررية مما ي مذ لمط ا بتركيز 

 .(Pekrun et al., 2011)انتباىيـ مبا رة نلو الميمة 

تلفز اانفعاا  الموجبة المرتبطة  (Pekrun , Elliot & Maier, 2009)وور ًا لػػ 
بالتعمـ المعالجة المعررية العمي ة لممعموما  والتفكير اابداع ، كما تدرع الط ا لتاطإ 
التلديا  ا كاديمية السعبة وتعزز مف اندماجيـ رإ عممية التعمـ، وتدعـ الدارعية الداامية 

ارظ عمإ تركيز انتباىيـ عمإ مياـ التعمـ، وىذا بدوره يؤور ب كؿ ليجاب  عمإ لدييـ وتل
 هدائيـ وتلسيميـ الدرا  .

وىناؾ هدلة تجريبية تدعـ وجود ع  ة ارتباطية موجبة بيف اانفعاا  التن يطية 
 ,Brdovčak)الموجبة هاا تمتاع، وا مؿ، والفار( والتلسيؿ الدرا  ، كما رإ درا ا  

2017; Cocoradӑ, 2016; Lam et al., 2015; Lei & Cui, 2016) كما ارتبط ،
 ;Lüftenegger et al., 2016)اا تمتاع ايجابيًا بالتلسيؿ الدرا   كما رإ درا ا  

Niculescu et al., 2015; Reindl et al., 2018) وارتبط اا تمتاع والفار ايجابيًا ،
 ,.Peixoto et al., 2017; Pekrun et al)بالتلسيؿ الدرا   كما رإ درا ا  

2017; Villavicencio & Bernardo, 2013) وارتبط ا مؿ والفار ليجابيًا بالتلسيؿ ،
 ;Fritea & Chiş, 2012). رإ ليف توسم  درا تا (Beck, 2011)الدرا   رإ درا ة 
Kirwan, 2018) عاا  للإ عدـ وجود ع  ة ارتباطية دالة بيف ا دا  ا كاديم  واانف

 التن يطية الموجبة المرتبطة بالتعمـ.

ظيور ا ور المعاكس بالن بة  (Pekrun et al., 2011, 2017)ويفترض 
ل نفعاا   ير التن يطية ال البة هالممؿ، والي س(، لي  يعت د هنيا ت مؿ مف المسادر 

إ تفكيرىـ رإ المعررية المتالة مف ا ؿ توجيو انتباه الط ا بعيدًا عف الميمة، وتت با ر
ه يا   ير ذا  سمة هونا  التعمـ وهونا  هدا  اااتبارا ، بااىارة للإ هنيا تىعؼ مف 
الدارعية الداامية والاارجية وتعزز مف المعالجة ال طلية لممعموما ، وىذا بدوره يؤور ب كؿ 

  مب  عمإ التلسيؿ الدرا  .
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لبة  مبيًا ب ىداؼ اات اف ع وة عمإ ذلؾ، ترتبط اانفعاا   ير التن يطية ال ا
والدارعية الداامية واانتباه وبذؿ الجيد والتنظيـ الذاتإ، مما يدرع الط ا للإ ا تاداـ 

 ,.Pekrun, 2006; Pekrun et al)ا تراتيجيا  التعمـ الميكانيكية موؿ: اللفظ بالتكرار 
2002a). 

 يطية ال البة ترتبط  مبيًا ول د هظير  نتائج الدرا ا  ال اب ة هف اانفعاا   ير التن
 ;Lam et al., 2015)بالتلسيؿ الدرا   لدة ط ا المدارس الوانوية كما رإ درا ا  

Pekrun et al., 2017; Peixoto et al., 2017) ولدة ط ا الجامعة كما رإ ،
 Brdovčak, 2017; Cocordӑ, 2016; Lei & Cui, 2016; Niculescu)درا ا  

et al., 2015; Riendl et al., 2018)  ر  ليف لـ تتوسؿ درا ا .(Beck, 2011; 
Lüftenegger et al., 2016; Tze, Daniels, & Klassen, 2015)  للإ وجود
 ,Kirwan)ع  ة ارتباطية دالة للسائيًا بيف الممؿ وا دا  ا كاديم ، كما توسم  درا ة 

 ي س( وا دا  ا كاديم .للإ عدـ وجود ع  ة ارتباطية دالة بيف هالممؿ وال (2018

 ,Pekrun)هما بالن بة ل نفعاا  التن يطية ال البة هال مؽ، والغىا، والاجؿ( ريذكر 
2006; Pekrun et al., 2002a, 2017)   هنيا   ب ذو لديف، ريإ  د تىعؼ ا دا

مف ا ؿ افض الدارعية الداامية والل  عمإ التفكير رإ ه يا   ير مرتبطة باليدؼ موؿ: 
ال مؽ مف الف ؿ رإ اامتلاف، ولكنيا مف جية هارة  د تنتج ت ويرًا معاك ًا مف ا ؿ تعزيز 
الدارعية الاارجية لمط ا، وتلفيزىـ عمإ بذؿ المزيد مف الجيد لتجنا الف ؿ رإ الم ت بؿ، 
وبالتال  يكوف ليا ت وير ليجاب  عمإ ا دا  الم ت بم ، وتلد  موؿ ىذه ا وار اايجابية 

ما ا يتطما التعمـ الكوير مف المرونة المعررية، وتكوف التو عا  العامة لدة الطالا عند
 ليجابية.

و د ه ار  ا دلة التجريبية للإ ارتباط انفعاا  اانجاز التن يطية ال البة  مبيًا 
 ;Beck, 2011; Brdovčak, 2017)بالتلسيؿ الدرا   وا دا  كما رإ درا ا  

Cocoradӑ, 2016; Lam et al., 2015; Niculescu et al., 2015; Peixoto 
et al.,  2017; Pekrun et al., 2017) ومع ذلؾ رإف ىذه الع  ا  تكوف  البة ،
والتإ توسم  للإ وجود  (Beck, 2011)هليانًا و ير دالة هليانًا هارة كما ر  درا ة 

 ,Brdovčak) ، ودرا ة ع  ة ارتباطية  ير دالة بيف انفعاؿ هالغىا( والتلسيؿ الدرا 
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والتإ توسم  للإ وجود ارتباط  ير داؿ بيف الاجؿ والتلسيؿ الدرا  ، كما ك ف   (2017
عف عدـ وجود ع  ة ارتباطية  (Cocoradӑ, 2016; Kirwan, 2018)نتائج درا ت  

 دالة بيف انفعاا  هال مؽ، والاجؿ( رإ الدرا ة ا ولإ وانفعاا  هال مؽ، والاجؿ، والغىا(
 ;Lam et al., 2015)رإ الدرا ة الوانية مع التلسيؿ الدرا  . وكذلؾ توسم  درا تا 

Niculescu et al., 2015)   للإ وجود ت وير مبا ر  ير داؿ للسائيًا انفعاا  اانجاز
 التن يطية ال البة عمإ التلسيؿ الدرا  .

 دساســــــات ســــابكة:

ا  ال ػػػاب ة رػػػ  و وػػػة ملػػػاور: ا وؿ ي ػػػمؿ ت ػػػدـ البالوػػػة ريمػػػا يمػػػ  عرىػػػًا لمدرا ػػػ
ال ػػػػكوف وع  تػػػػو بانفعػػػػاا  اانجػػػػاز, والوػػػػان    -الدرا ػػػػا  التػػػػ  تناولػػػػ  توجػػػػو اللركػػػػة 

ال ػػػػكوف وع  تػػػػو بالتلسػػػػيؿ الدرا ػػػػ ,  -ي ػػػػمؿ الدرا ػػػػا  التػػػػ  تناولػػػػ  توجػػػػو اللركػػػػة 
ؿ الدرا ػػػػ  والوالػػػػ  ي ػػػػمؿ الدرا ػػػػا  التػػػػ  تناولػػػػ  انفعػػػػاا  اانجػػػػاز وع  تيػػػػا بالتلسػػػػي

 يمييا تعميؽ عاـ عمييا.

 ال كوف وع  تو بانفعاا  اانجاز: -هوًا:  الدرا ا  الت  تناول  توجو اللركة 

ال كوف  -للإ ا تك اؼ هبعاد توجو اللركة  (Matti et al., 2009)ىدر  درا ة 
الجامعة، ( طالا وطالبة مف ط ا 834المنبئة بانفعاا  اانجاز. و د هجري  الدرا ة عمإ ه

 Action( عامًا، طبؽ عمييـ م ياس ىبط الفعؿ 63 - 33تراول  هعمارىـ ما بيف ه
Control Scale (ACS-90)  لػ(Kuhl, 1994) وم ياس انفعاا  اانجاز المرتبطة ،

لػػ  Achievement Emotions Questionnaire - Learning (AEQ-L)بالتعمـ 
(Pekrun et al., 2005)يؿ اانلدار المتعدد اليرمإ، توسم  الدرا ة . وبا تاداـ تلم

للإ تنبؤ  طا اللركة المرتبط با دا  هالموابرة( ايجابيًا بانفعاا  اانجاز الموجبة 
هاا تمتاع، وا مؿ، والفار(، رإ ليف تنب   طا ال كوف المرتبط با دا  هالتلوؿ(  مبيًا 

باانفعاا  ال البة هالغىا، وال مؽ،  باانفعاا  الموجبة هاا متاع، وا مؿ( وايجابياً 
والممؿ(. كما هظير  نتائج الدرا ة تنبؤ  طا اللركة المرتبط باتااذ ال رار هالمبادرة( ايجابيًا 
بانفعاا  اانجاز الموجبة هاا تمتاع، وا مؿ، والفار(، و مبيًا باانفعاا  ال البة هال مؽ، 

ف المرتبط باتااذ ال رار هالتردد( ايجابيًا باانفعاا  والاجؿ، والممؿ(، بينما تنب   طا ال كو
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ال البة هال مؽ، الممؿ(. بااىارة للإ ذلؾ، ه ار  نتائج الدرا ة للإ تنبؤ  طا ال كوف 
المرتبط بالف ؿ هاا تغراؽ( ليجابيًا بانفعاا  اانجاز ال البة هالغىا، وال مؽ، والممؿ، 

للركة المرتبط بالف ؿ هالتلرر(  مبيًا بال مؽ. كما تنب  والاجؿ، والي س(، رإ ليف تنب   طا ا
 طا اللركة المرتبط با دا  هالموابرة( ايجابيًا بالاجؿ وتنب   طا ال كوف المرتبط بالف ؿ 

 هاا تغراؽ( ايجابيًا بالفار.

رلص الاسائص ال يكومترية  (Papantioniou et al., 2010)وا تيدر  درا ة 
، ودرا ة الع  ة بيف هبعاد (Kuhl, 1994)ياس ىبط الفعؿ لػػ كوىؿ لمن اة اليونانية لم 

الم ياس وكؿ مف: النزعة لألمؿ، واانفعاا  الموجبة وال البة، والتدااؿ المعرر . و د تكون  
لنا ( تراول   383ذكور،  345( طالا وطالبة ه832عينة الكفا ة ال يكومترية مف ه

 ,54( عامًا وانلراؼ معياري ه63,63بمتو ط عمر ه( عامًا، 85 - 34هعمارىـ ما بيف ه
 - 34( طالبة تراول  هعمارىـ ما بيف ه868(، هما عينة البل  ا  ا ية رتكون  مف ه6

(، طبؽ عمييـ م ياس 32,6( عامًا وانلراؼ معياري ه34,63( عامًا، بمتو ط عمر ه85
 ياس النزعة ، وم(Kuhl,1994)لػ  Action Control Scale (ACS-90)ىبط الفعؿ 

، (Snyder et al., 1991)لػ  Adult Dispositional Hope Scale (ADHS)لألمؿ 
لػ  Cognitive Interference Questionnaire (CIQ)وا تبياف التدااؿ المعرر  

(Sarason et al., 1986)  وم ياس اانفعاا ،Positive and Negative Affect 
Schedule (PANAS)  لػ(Watson et al., 1988) و د هظير  نتائج الدرا ة تمتع .

الم ياس ببنية عاممية جيدة داعمة لنموذ  العوامؿ الو وة وذلؾ بعد لذؼ العبارا  ذا  
المؤ را  ال يكومترية  ير الجيدة، وتموم  العوامؿ الو وة رإ توجو اللركة المرتبط بالف ؿ 

AOF وتوجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار ،AODو اللركة المرتبطة با دا  ، وتوجAOP ،
(. كما ك ف  25,3 -53,3وتراول  معام   وبا  هلفا كرونباخ لألبعاد الو وة ما بيف ه

نتائج الدرا ة عف وجود ع  ة ارتباطية موجبة دالة للسائيًا بيف ا بعاد الو وة لمم ياس 
 AODط باتااذ ال رار ومكونا  ا مؿ، بااىارة للإ ذلؾ ارتبط بعد توجو اللركة المرتب

ارتباطًا موجبًا داًا باانفعاا  الموجبة، رإ ليف ارتبط بعدا توجو اللركة المرتبط بالف ؿ 
AOF  و توجو اللركة المرتبط باتااذ ال رارAOD  ارتباطًا  البًا داًا باانفعاا  ال البة

 والتدااؿ المعرر . 
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دور انفعاا  اانجاز كمتغير للإ درا ة  (Leung & Wong, 2013)وىدر  درا ة 
ال كوف وا تراتيجيا  التنظيـ الذاتإ لمتعمـ، وذلؾ لدة عينة  -و يط بيف توجو اللركة 

لنا ( مف ط ا الجامعة، بمتو ط عمر 333ذكور، 365( طالا وطالبة ه662مكونة مف ه
الفعؿ (. طب   عمييـ الن اة المعدلة لم ياس ىبط 28,3( عامًا وانلراؼ معيارة ه48,35ه

Action Control Scale (ACS-90)  لػػ(Diefendorff et al., 2000) و اـ ،
البالواف باعداد م ياس ل ياس انفعاا  اانجاز رإ ىو  م ياس انفعاا  اانجاز 

Achievement Emotions Questionnaire - Learning (AEQ-L)  لػػ
(Pekrun et al., 2005) ة لمتعمـ ، وم ياس اا تراتيجيا  الملفزMotivated 

Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)  لػػ(Pintrich et al., 
. و د ك ف  نتائج تلميؿ الم ار ونموذ  المعادلة البنائية عف دور انفعاا  اانجاز (1991

ال كوف وا تراتيجيا  التنظيـ الذات   -كمتغير و يط بيف ا بعاد الو وة لتوجو اللركة 
 مـ، لي :لمتع
ظير ت وير  ير مبا ر موجا داؿ للسائيًا ل طا اللركة المرتبط بالف ؿ هالتلرر(  -3

و طا اللركة المرتبط باتااذ ال رار هالمبادرة( عمإ ا تراتيجيا  التنظيـ الذات  لمتعمـ مف 
 ا ؿ انفعاا  اانجاز التن يطية الموجبة هاا تمتاع، وا مؿ، والفار(.

ر موجا داؿ للسائيًا ل طا ال كوف المرتبط بالف ؿهاا تغراؽ( ظير ت وير  ير مبا  -6
و طا ال كوف المرتبط باتااذ ال رار هالتردد( و طا ال كوف المرتبط با دا  هالتلوؿ( 
عمإ ا تراتيجيا  التنظيـ الذاتإ لمتعمـ مف ا ؿ انفعاا  اانجاز التن يطية ال البة 

 هالغىا، وال مؽ، والاجؿ(.
ر مبا ر  الا داؿ للسائيًا   طاا توجو ال كوف المرتبطة با بعاد ظير ت وير  ي -8

الو وة هاا تغراؽ، والتردد، والتلوؿ( عمإ ا تراتيجيا  التنظيـ الذاتإ لمتعمـ مف ا ؿ 
 انفعاا  اانجاز  ير التن يطيو ال البة هالي س، والممؿ(.

 -وجو اللركة بفلص الع  ة بيف ت (Dahling et al., 2015)و ام  درا ة 
( طالبًا وطالبة 85ال كوف واانفعاا  والتنظيـ الذاتإ ااكاديمإ. و د هجري  الدرا ة عمإ ه

(، طب   عمييـ 55,3( عاـ وانلراؼ معياري ه2,35ذكور(، بمتو ط عمر ه 38لنا ،  62ه
لػػ  Action Control Scale (ACS-90)الن اة المعدلة لم ياس ىبط الفعؿ 
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(Diefendorff et al., 2000)  وم ياس اانفعاا ،Positive and Negative 
Affect Scale (PANAS)   لػػ(Watson et al., 1988) كما تـ ااعتماد عمإ معدؿ ،

 اانجاز ا  بوعإ لمط ا كمؤ ر لمتنظيـ الذاتإ ا كاديمإ. و د هظير  نتائج الدرا ة:
  لمرتبط بالف ؿ هاا تغراؽ( وا دا  وجود ارتباط موجا داؿ السائيًا بيف  طا ال كوف ا

 (.36,3ا كاديمإ، بمغ   يمتو ه
    وجود ارتباط  الا داؿ للسائيًا بيف  طا ال كوف المرتبط باتااذ ال رارهالتردد( وا دا

 (. 85,3-ااكاديمإ، بمغ   يمتو ه
ب كؿ  مبإ كما ه ار  نتائج تلميؿ اانلدار للإ هف التنظيـ الذاتإ ا كاديمإ تـ التنبؤ بو 

ال كوف، را رراد ذوو توجو اللركة هظيروا تنظيمًا ذاتيًا  -مف  بؿ هبعاد توجو اللركة 
هكاديميًا هرىؿ م ارنة ب  رانيـ ذوة توجو ال كوف، بااىارة للإ ذلؾ ه ار  نتائج الدرا ة 

  وا دا AOPللإ عدـ وجود ع  ة ارتباطية دالة بيف بعد توجو اللركة المرتبط با دا  
 -ا كاديمإ، بااىارة للإ عدـ دالة الع  ة اارتباطية  وا  بيف هبعاد توجو اللركة 

ال كوف واانفعاا  ال البة هو بيف التنظيـ الذاتإ ا كاديمإ واانفعاا  ال البة، لذلؾ لـ 
ال كوف والتنظيـ الذاتإ  -يظير دور اانفعاا  كمتغير و يط بيف هبعاد توجو اللركة 

 ديمإ.ا كا

نمذجة الع  ا  ال ببية بيف هبعاد توجو  (Przepiorka, 2016)وا تيدر  درا ة 
ال كوف وا مؿ وكؿ مف: الرىا عف اللياة واالتزاـ باليدؼ والنجاب رإ العمؿ. و د  -اللركة 

لمرهة،  52(  اص ه363هجري  الدرا ة عمإ مجموعتيف، تكون  المجموعة ا ولإ مف ه
( عامًا، 25 - 66وف رإ م اريع بالفعؿ، تراول  هعمارىـ ما بيف هرجً ( ممف يعمم 33

(، هما المجموعة الوانية رتكون  83,33( عامًا، وانلراؼ معيارة ه33,85بمتو ط عمر ه
رجؿ( ا يعمموف رإ م اريع تراول  هعمارىـ ما  333لمرهة ،  323(  اص ه833مف ه
(، طبؽ 34,3وانلراؼ معيارة ه ( عامًا،6,68( عامًا، بمتو ط عمر ه56 - 35بيف ه

الذة هعده  Action Control Scale (ACS-90)عمييـ م ياس ىبط الفعؿ 
(Kuhl,1994)  ل ياس بعدة توجو اللركة المرتبط باتااذ ال رارAOD  وتوجو اللركة
 Adult Dispostional Hope Scale، وم ياس النزعة لألمؿ AOFالمرتبط بالف ؿ 

(ADHS)  لػ الن اة المعدلة(Laguna et al., 2005) وم ياس االتزاـ باليدؼ ،Goal 
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Questionnaire  لػ(Zaleski, 1991) ومف هىـ النتائج التإ توسم  للييا تمؾ الدرا ة .
وجود ع  ة ارتباطية موجبة دالة بيف ا مؿ وكؿ مف: بعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿ 

AOFوبعد توجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار ، AOD لي  بمغ   يمة معامؿ اارتباط عمإ ،
( لدة هرراد المجموعة 34,3، 33,3( لدة هرراد المجموعة ا ولإ، وه33,3، 35,3التوالإ ه

الوانية. كما ه ار  نتائج الدرا ة للإ وجود ت وير مبا ر موجا داؿ للسائيًا لبعد توجو 
 كمتا المجموعتيف. عمإ الرىا عف اللياة وذلؾ لدة AOFاللركة المرتبط بالف ؿ 

 السهوٌ وعالقتُ بالتخصيل الذساسي:  -ثاىيًا: الذساسات التى تياولت تودُ احلشنة 

 -بفلص هور توجو اللركة  (Menec & Schonwetter, 1994) ام  درا ة 
ال كوف وبعض المتغيرا  الدارعية هتوجو النجاب، وتجنا الف ؿ( عمإ كؿ مف ىبط اانفعاؿ، 

اعزا ا  ال ببية هال درة، والجيد(، وال مؽ، والتلسيؿ الدرا  . و د وتدااؿ الميمة، وا
( طالا وطالبة مف ط ا الجامعة ممف يدر وف عمـ النفس، 655هجري  الدرا ة عمإ ه

 ,Kuhl)لػ  Action Control Scale (ASC- 90)طبؽ عمييـ م ياس ىبط الفعؿ 
 Test Anxiety Scaleلاف ال كوف، وم ياس  مؽ اامت -ل ياس توجو اللركة  (1994
(TAS)  لػ(Sarason, 1975) كما تـ ااعتماد عمإ درجا  الط ا رإ مادة عمـ النفس ،

كمؤ ر لمتلسيؿ الدرا  . ومف هىـ النتائج التإ توسم  للييا تمؾ الدرا ة ارتباط بعد توجو 
ف: ال مؽ والىبط هالتلرر/اا تغراؽ( ارتباطًا  البًا داًا بكؿ م AOFاللركة المرتبط بالف ؿ 
( عمإ التوالإ، لي  ت ير الدرجة المنافىة عمإ 83,3-،   35,3-اانفعال  بمغ   يمتو ه

م ياس الىبط اانفعالإ للإ ىبط انفعالإ مرتفع بمعنإ هف ا رراد الذيف لسموا عمإ درجا  
إ مرتفع. مرتفعة ذوة توجو اللركة هالتلرر( كانوا ه ؿ  عورًا بال مؽ ولدييـ الىبط اانفعال

 كما ه فر  نتائج تلميؿ الم ار عف:
  وجود ت وير مبا ر  الا داؿ للسائيًا لبعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿAOF  عمإ كؿ

-، 83,3-، 36,3-مف: التلسيؿ الدرا   وال مؽ والىبط اانفعالإ، بمغ   يمتو ه
 ( عمإ التوالإ .86,3

 زا ا  الجيد لبعد توجو اللركة المرتبط وجود ت وير  ير مبا ر داؿ للسائيًا مف ا ؿ اع
 عمإ التلسيؿ الدرا  . AOFبالف ؿ 
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بنمذجة الع  ا  ال ببية بيف كؿ مف:  (Diefendorff, 2004)واىتم  درا ة  
ال كوف، وتوجو اليدؼ، وا دا  ا كاديمإ، ورعالية الذا . و د تكون  عينة  -توجو اللركة 
( عامًا، طب   5,63ا الجامعة، بمتو ط عمر ه( طالا وطالبة مف ط 335الدرا ة مف ه

لػ  Action Control Scale (ACS-90)عمييـ الن اة المعدلة لم ياس ىبط الفعؿ 
(Diefendorff et al., 2000) وم ياس توجو اليدؼ ،Goal Orientation  لػ

(Button et al., 1996)  وم ياس رعالية الذا ،Self - Efficacy Scale  لػػ(Saks, 
. و د هظير  نتائج الدرا ة وجود ارتباط موجا داؿ بيف بعد توجو اللركة المرتبط (1995

وا دا ، بمعنإ هف ا رراد ذوة توجو اللركة هالمبادرة( كاف هداؤىـ هرىؿ  AODباتااذ ال رار 
مف ذوة توجو ال كوف هالتردد(. كما ظير ارتباط  الا داؿ بيف بعد توجو اللركة المرتبط 

وا دا  ا كاديمإ، هة هف ا رراد ذوة توجو ال كوف هاا تغراؽ( كاف هداؤىـ  AOFبالف ؿ 
هرىؿ مف ذوة توجو اللركة هالتلرر(، كما ه فر  النتائج با تاداـ نموذ  المعادلة البنائية 

 AODعف وجود ت وير مبا ر موجا داؿ للسائيًا لبعد توجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار 
ديمإ، ووجود ت وير مبا ر  الا داؿ للسائيًا لبعد توجو اللركة المرتبط عمإ ا دا  ا كا

واتااذ  AOFعمإ ا دا  ا كاديمإ. كما تنب  بعدا توجو اللركة المرتبط بالف ؿ AOFبالف ؿ 
 با دا  ا كاديمإ ب كؿ م ت ؿ عف توجو اليدؼ وراعمية الذا . AODال رار 

 -درا ة هور توجو اللركة  (Jaramillo & Spector, 2004)وا تيدر  درا ة 
( طالبًا وطالبة مف ط ا الجامعة ممف يدر وف 345ال كوف عمإ ا دا  ا كاديمإ لدة ه

( عامًا، طب   عمييـ الن اة المعدلة مف م ياس ىبط الفعؿ 63التجارة، بمتو ط عمر ه
Action Control Scale (ACS-90)  لػ(Diefendorff et al., 2000) وم ياس ،

Effort Scale  لػ(Sujan et al., 1994)  ل ياس الجيد المبذوؿ، وم ياس اانياؾ
 & Mastach)لػػ  Emotional Exhaustion Intensity Scaleاانفعالإ 

Jackson, 1981) كما تـ ااعتماد عمإ متو ط درجا  الط ا رإ مادة الت ويؽ ،
سم  للييا تمؾ الدرا ة وجود لرتباط كمؤ ر لألدا  ا كاديمإ. وكاف مف هىـ النتائج التإ تو 

، وتوجو اللركة المرتبط AOPموجا داؿ للسائيًا بيف بعدة هتوجو اللركة المرتبط با دا  
( والجيد المبذوؿ، والذة يعد مف ال وابؽ الميمة والدالة لألدا  AODباتااذ ال رار 

ارتباطًا موجبًا داًا با دا   AODا كاديمإ، كما ارتبط بعد توجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار 
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وتوجو اللركة المرتبط  AOFا كاديمإ، رإ ليف ارتبط بعدا توجو اللركة المرتبط بالف ؿ 
ارتباطًا موجبًا  ير داؿ با دا  ا كاديم . بااىارة للإ ذلؾ ارتبط  ا بعاد  AOPبا دا  

، وتوجو اللركة المرتبط AOF ال كوف هتوجو اللركة المرتبط بالف ؿ -الو وة لتوجو اللركة 
( ارتباطًا  البًا داًا باانياؾ AOD، وتوجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار AOPبا دا  

 اانفعالإ، كما ه فر  نتائج تلميؿ الم ار عف:
  وجود ت وير  ير مبا ر موجا داؿ للسائيًا لبعدة هتوجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار

AOD تبط با دا ،وتوجو اللركة المرAOP عمإ ا دا  ا كاديمإ مف ا ؿ الجيد )
 المبذوؿ.

  وجود ت وير مبا ر  الا داؿ للسائيًا لبعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿAOF  عمإ
 (.6,3-اانياؾ اانفعالإ، بمغ   يمتو ه

للإ نمذجة الع  ا  ال ببية بيف كؿ  (Papantoniou et al., 2013)وىدر  درا ة 
ال كوف، والنزعة لألمؿ، وا تراتيجيا  التنظيـ الذاتإ لمتعمـ والتلسيؿ  -للركة مف: توجو ا

لنا (  623ذكور،  33( طالا وطالبة ه635الدرا  . و د تكون  عينة الدرا ة مف ه
( عامًا وانلراؼ معياري 3,63( عامًا، بمتو ط عمر ه85 - 34تراول  هعمارىـ ما بيف ه

 Adult Dispostional Hope Scaleلألمؿ (. طبؽ عمييـ م ياس النزعة 4,6ه
(ADHS)  لػ(Snyder et al., 1991) والن اة المعدلة مف م ياس ىبط الفعؿ ،

Action Control Scale (ASC- 90)  لػػ(Diefendorff et al., 2000) وم ياس ،
 Motivated Strategies for Learningاا تراتيجيا  الملفزة لمتعمـ 

Questionnaire (MSLQ)  لػػ(Pintrich et al., 1991) كما تـ ااعتماد عمإ ،
درجا  الط ا رإ اااتبار النيائ  كمؤ ر لمتلسيؿ الدرا  . و د توسم  الدرا ة للإ وجود 

ال كوف هبعد توجو اللركة المرتبط  -ع  ة ارتباطية موجبة دالة بيف هبعاد توجو اللركة 
، وبعد توجو اللركة المرتبط AODااذ ال رار ، وبعد توجو اللركة المرتبط باتAOFبالف ؿ 
( ومكونا  ا مؿ هم ارا  التفكير، و وة التفكير(، لي  تراول  معام   AOPبا دا  

 (، كما ه فر  نتائج تلميؿ الم ار عف:85,3 - 33,3اارتباط ما بيف ه
   وجود ت وير مبا ر  الا داؿ للسائيًا لبعد توجو اللركة المرتبط با داAOP مإ ع

 (.33,3-التلسيؿ الدرا   بمغ   يمتو ه
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  وجود ت وير مبا ر  الا داؿ للسائيًا لبعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿAOF  عمإ
(، كما 33,3-ا تراتيجية التنظيـ الذاتإ لمتعمـ هلدارة الو   وبيئة التعمـ( بمغ   يمتو ه

وبيئة التعمـ( عمإ  ظير ت وير مبا ر موجا داؿ السائيًا ا تراتيجية هادارة الو  
 (.65,3التلسيؿ الدرا   بمغ   يمتو ه

  )وجود ت وير  ير مبا ر الا داؿ للسائيًا مف ا ؿ ا تراتيجية هادارة الو   وبيئة التعمـ
 (.33,3-عمإ التلسيؿ الدرا   بمغ   يمتو ه AOFلبعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿ 

  جو اللركة المرتبط باتااذ ال رار وجود ت وير مبا ر موجا داؿ للسائيًا لبعد توAOD  عمإ
(، كما ظير ت وير مبا ر موجا داؿ 38,3ا تراتيجية هما ورا  المعررة( بمغ   يمتو ه

 (.33,3للسائيًا ا تراتيجية هما ورا  المعررة( عمإ التلسيؿ الدرا   بمغ   يمتو ه
 ورا  المعررة( لبعد  وجود ت وير  ير مبا ر موجا داؿ للسائيًا مف ا ؿ ا تراتيجية هما

 (.36,3عمإ التلسيؿ الدرا   بمغ   يمتو ه AODتوجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار 

هور كؿ مف الىبط ا كاديمإ المدرؾ وتوجو  (Maymon et al., 2014)ودرس 
ال كوف المرتبط بالف ؿ هاا تغراؽ( عمإ انفعاا  اانجاز والتلسيؿ الدرا إ. و د هجري  

ذكور( مف ط ا الجامعة، بمتو ط  633لنا ،  535( طالا وطالبة ه344إ هالدرا ة عم
( عبارة ل ياس اا تغراؽ 33(، طب   عمييـ ه56,8( عامًا، وانلراؼ معيارة ه53,35عمر ه

، وم ياس (Perry et al., 2001)لػػ  Action Control Scaleمف م ياس ىبط الفعؿ 
 Perry et)لػػ  Perceived Academic Control (PAC)الىبط ا كاديمإ المدرؾ 

al., 2001) وم ياس انفعاا  اانجاز ،Achievement Emotions 
Questionnaire (AEQ)  لػ(Pekrun et al., 2005)  كما تـ ااعتماد عمإ درجا ،

الط ا هار العاـ كمؤ ر لمتلسيؿ الدرا  . وبا تاداـ تلميؿ اانلدار، هظير  نتائج 
ال كوف المرتبط بالف ؿ هاا تغراؽ( ليجابيًا بانفعاا  هال مؽ، والممؿ( الدرا ة تنب   طا 

والتلسيؿ الدرا  ، رالط ا ذوو اا تغراؽ المرتفع هظيروا هداً  هكاديميًا هرىؿ وكانوا هكور 
 عورًا بالممؿ وال مؽ، كما تنب  الىبط ا كاديمإ المدرؾ ايجابيًا بالتلسيؿ الدرا   وبانفعاا  

 الموجبة هاا تمتاع(، و مبيًا بانفعاا  اانجاز ال البة هال مؽ، والممؿ(.اانجاز 
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 ثالجًا: الذساسات التى تياولت اىفعاالت اإلجناص وعالقتَا بالتخصيل الذساسي:

بدرا ة الع  ة بيف انفعاا  اانجاز والتلسيؿ الدرا إ لدة  (Beck, 2011) اـ 
( ممف يدر وف الطا، تراول  هعمارىـ ما بيف ذكور 36لنا ،  86( طالبًا وطالبة ه33ه
 Achievement( عاـ. و د ا تادم  الدرا ة ا تبياف انفعاا  اانجاز 33-63ه

Emotions Questionnaire (AEQ)   لػ(Pekrun et al., 2005) كما تـ ااعتماد ،
إ. و د عمإ درجا  الط ا رإ اااتبار النيائ  رإ مادة الت ريذ كمؤ ر لمتلسيؿ الدرا 

ك ف  نتائج الدرا ة عف وجود ع  ة ارتباطية موجبة دالة بيف انفعاا  اانجاز التن يطية 
الموجبة ها مؿ، والفار( والتلسيؿ الدرا  ، ووجود ع  ة ارتباطية  البة دالة بيف انفعاا  
اانجاز التن يطية ال البة هال مؽ، والاجؿ( والتلسيؿ الدرا  . رإ ليف ك ف  نتائج 
الدرا ة عف عدـ دالة الع  ة اارتباطية بيف انفعاؿ هالغىا( والتلسيؿ الدرا  .  كما 
هظير  نتائج تلميؿ اانلدار هف انفعالإ الفار وال مؽ كانا مف هكور اانفعاا  ل يامًا رإ 

6 مف التبايف رإ التلسيؿ الدرا   لي  تنب  3,33التنبؤ بالتلسيؿ الدرا إ والمذاف ر را 
 ليجابيًا بالتلسيؿ الدرا   رإ ليف تنب  ال مؽ  مبيًا بالتلسيؿ الدرا إ.الفار 

بفلص الدور الو يط  (Villavicencio & Bernardo, 2013)واىتم  درا ة 
انفعاا  اانجاز التن يطية الموجبة هاا تمتاع، والفار( بيف التنظيـ الذاتإ والتلسيؿ 

الا وطالبة مف ط ا ال نة ا ولإ بالجامعة، ( ط3835الدرا إ. و د هجري  الدرا ة عمإ ه
 Achievement Emotionsطبؽ عمييـ ا تبياف انفعاا  اانجاز رإ الرياىيا  

Questionnaire - Math (AEQ-M)  لػػ(Pekrun et al., 2005) وا تبياف ،
 Motivated Strategies for Learningاا تراتيجيا  الملفزة لمتعمـ 

Questionnaire (MSLQ)  لػ(Pintrich et al., 1991)  كما تـ ااعتماد عمإ درجا ،
الط ا هار العاـ رإ م رر ل اا الموموا  كمؤ ر لمتلسيؿ الدرا  . و د هظير  نتائج 
الدرا ة هف انفعاا  اانجاز التن يطية الموجبة هاا تمتاع، والفار( كان  منبئا  ليجابية 

  ة بيف التنظيـ الذاتإ والتلسيؿ الدرا  .بالتلسيؿ الدرا  ، وهنيا تتو ط الع 

نمذجة الع  ا  ال ببية بيف ال وابؽ  (Niculescu et al., 2015)وا تيدر  درا ة 
المبا رة هت ديرا  الىبط(، وال وابؽ  ير المبا رة هال موؾ والمعررة التكيفية و ير 
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ممؿ، وال مؽ، والي س( والتلسيؿ التكيفية(، وانفعاا  اانجاز المرتبطة بالتعمـ هاا تمتاع، وال
( طالا وطالبة مف ط ا ال نة ا ولإ بالجامعة، بمتو ط عمر 8353الدرا  ، وذلؾ لدة ه

( عامًا. و د ا تادم  الدرا ة م ياس انفعاا  اانجاز المرتبطة بالتعمـ 35ه
Achievement Emotions Questionnaire - Learning (AEQ-L)  لػ

(Pekrun et al., 2005) وم ياس الىبط ا كاديمإ ،Academic Control Scale 
(ACS)  لػػ(Perry et al., 2001) وم ياس ااندما  والدارعية ،Motivation and 

Engagement Scale (MES)  لػػ(Martin, 2007)  كما تـ ااعتماد عمإ درجا ،
ا تاداـ نموذ  المعادلة الط ا هار العاـ كمؤ ر لمتلسيؿ الدرا إ. وبتلميؿ نتائج الدرا ة ب

 البنائية، توسم  الدرا ة للإ:
  وجود ت وير مبا ر موجا داؿ للسائيًا لت ديرا  الىبط عمإ انفعاؿ هاا تمتاع( والتلسيؿ

( عمإ التوالإ، ووجود ت وير مبا ر  الا داؿ 86,3، 58,3الدرا إ بمغ   يمتو ه
بة هالممؿ، والي س، وال مؽ( بمغ  للسائيًا لت ديرا  الىبط عمإ انفعاا  اانجاز ال ال

 ( عمإ التوالإ.53,3-، 25,3-، 63,3- يمتو ه
 .وجود ت وير مبا ر موجا داؿ للسائيًا انفعاؿ هاا تمتاع( عمإ التلسيؿ الدرا إ 
 .  وجود ت وير مبا ر  الا داؿ للسائيًا انفعاؿ هالي س( عمإ التلسيؿ الدرا 

ابرة ههلد هبعاد ال موؾ التكيفية( ارتباطًا موجبًا داًا كما هظير  نتائج الدرا ة ارتباط المو
 باا تمتاع والتلسيؿ الدرا   وارتباطًا  البًا داًا بالممؿ والي س.

للإ رلص دور انفعاا  اانجاز المرتبطة  (Lam et al., 2015)وىدر  درا ة 
ي  الدرا ة عمإ بالتعمـ كمتغير و يط بيف اانتما  لممدر ة والتلسيؿ الدرا  . و د هجر 

ذكور( مف ط ا المرلمة الوانوية، بمتو ط عمر  333لنا ،  665( طالا وطالبة ه332ه
 Psychological(، طبؽ عمييـ م ياس 86,3( عامًا، وانلراؼ معياري ه56,38ه

Sense of School Membership (PSSM)  لػػ(Cheung & Hui, 2003) ،
لػػ  Adolescent Academic Emotions Scaleوم ياس انفعاا  اانجاز لممراى يف 

(Dong & Yu, 2007) كما تـ ااعتماد عمإ متو ط درجا  الط ا ،GPA  كمؤ ر
لمتلسيؿ الدرا  . وبا تاداـ تلميؿ الم ار، هظير  نتائج الدرا ة دور انفعاا  اانجاز 

موجا داؿ  كمتغير و يط بيف اانتما  لممدر ة والتلسيؿ الدرا إ، لي  ظير ت وير مبا ر
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للسائيًا ل نتما  لممدر ة عمإ انفعاا  اانجاز الموجبة  وا  التن يطية هو  ير 
التن يطية، وت وير مبا ر  الا داؿ للسائيًا ل نتما  لممدر ة عمإ انفعاا  اانجاز ال البة 
ا   ير التن يطية، كما ظير ت وير مبا ر موجا داؿ للسائيًا انفعاا  اانجاز الموجبة  و 

التن يطية هو  ير التن يطية عمإ التلسيؿ الدرا   وت وير مبا ر  الا داؿ للسائيًا 
انفعاا  اانجاز ال البة  ير التن يطية عمإ التلسيؿ الدرا إ. بااىارة للإ ذلؾ ظير 
ت وير  ير مبا ر موجا داؿ للسائيًا ل نتما  لممدر ة عمإ التلسيؿ الدرا إ مف ا ؿ 

از التن يطية و ير التن يطية الموجبة و ير التن يطية ال البة، رالط ا الذيف انفعاا  اانج
لدييـ  عور هكبر باانتما  لممدر ة هظيروا انفعاا  موجبة هكور  وا  هتن يطية هو ير 
تن يطية( وانفعاا   البة  ير تن يطية ه ؿ والتإ بدورىا ه يم  رإ نجاليـ ا كاديمإ. 

 ر  ير داؿ للسائيًا انفعاا  اانجاز التن يطية ال البة عمإ رإ ليف ظير ت وير مبا
 التلسيؿ الدرا  .

الع  ة بيف انفعاا  اانجاز المرتبطة بالتعمـ والتلسيؿ  (Cocoradӑ, 2016)ودرس 
( طالا وطالبة مف ط ا الجامعة، بمتو ط عمر 638الدرا إ لدة عينة مكونة مف ه

(، طبؽ عمييـ م ياس انفعاا  اانجاز المرتبطة 2,6ه( عامًا، وانلراؼ معياري 53,63ه
لػػ  Achievement Emotions Questionnaire - Learning (AEQ-L)بالتعمـ 

(Pekrun et al., 2005) كما تـ ااعتماد عمإ متو ط درجا  الط ا ،GPA  كمؤ ر
بيف انفعاا  لمتلسيؿ الدرا  .و د توسم  الدرا ة للإ وجود ع  ة ارتباطية موجبة دالة 

اانجاز التن يطية الموجبة هاا تمتاع، وا مؿ، والفار( والتلسيؿ الدرا  ، ووجود ع  ة 
ارتباطية  البة دالة بيف انفعاا  اانجاز التن يطية و ير التن يطية ال البة هالغىا، 

تباطًا داًا والي س، والممؿ( والتلسيؿ الدرا  ، رإ ليف لـ ترتبط انفعاا  هال مؽ، والاجؿ( ار 
 بالتلسيؿ الدرا   .

بدرا ة تلميمية بيدؼ درا ة الع  ة بيف انفعاا   (Lei & Cui, 2016)و اـ كؿ مف 
( درا ة هجري  عمإ 85اانجاز والتلسيؿ الدرا  ، وذلؾ مف ا ؿ تلميؿ نتائج ه

( م ارؾ. و د دعم  النتائج وجود ع  ة ارتباطية موجبة دالة بيف انفعاا  33534ه
اانجاز الموجبة  وا  التن يطية هو  ير التن يطية والتلسيؿ الدرا إ، ووجود ع  ة 
ارتباطية  البة دالة بيف انفعاا  اانجاز ال البة  وا  التن يطية هو  ير التن يطية 
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والتلسيؿ الدرا  . بااىارة للإ ذلؾ هظير  نتائج الدرا ة وجود هور لكؿ مف العمر ومجاؿ 
 ع  ة بيف انفعاا  اانجاز والتلسيؿ الدرا  .الدرا ة عمإ ال

رلص الع  ة بيف هىداؼ اانجاز  (Lüftenegger et al., 2016)وا تيدر  درا ة 
وانفعاا  اانجاز المرتبطة بالتعمـ هاا تمتاع، والممؿ( والتلسيؿ الدرا  . و د هجري  

عمـ النفس، بمتو ط  ( طالا وطالبة مف ط ا الجامعة ممف يدر وف844الدرا ة عمإ ه
(، طبؽ عمييـ ا تبياف هىداؼ اانجاز 3,5( عامًا، وانلراؼ معياري ه65عمر ه

Achievement Goals Questionnaire (AGQ)  لػػ(Elliot et al., 2011) ،
 - Achievement Emotions Questionnaireوا تبياف انفعاا  اانجاز 

Learning (AEQ-L)  لػ(Pekrun et al., 2005)  كما اعتمد  الدرا ة عمإ درجا ،
الط ا رإ اامتلاف النيائ  كمؤ ر لمتلسيؿ الدرا  . وكاف مف هىـ النتائج التإ توسم  
للييا تمؾ الدرا ة، ارتبط  هىداؼ اا داـ ايجابيًا باا تمتاع والتلسيؿ الدرا إ و مبيًا 

ىارة للإ ذلؾ توسم  الدرا ة بالممؿ، كما ارتبط  هىداؼ االجاـ ايجابيًا باا تمتاع، باا
 للإ ارتباط انفعاؿ هاا تمتاع( ليجابيًا بالتلسيؿ الدرا  .

دور انفعاا  اانجاز كمتغير و يط بيف التلسيؿ  (Peixoto et al., 2017)وبل  
( طالا وطالبة مف 3635الدرا   وكؿ مف ال يمة المدركة والكفا ة المدركة وذلؾ لدة ه

( عامًا، بمتو ط 32 - 33 ابع والوامف، تراول  هعمارىـ ما بيف هط ا السؼ ال ادس وال
(، طبؽ عمييـ م ياس انفعاا  اانجاز 3,3( عامًا، وانلراؼ معيارة ه5,36عمر ه

Achievement Emotions Questionnaire for Preadolescent Students 
(AEQ-PA) لػ(Peixoto et al., 2015) رإ مادة  ل ياس  بعة انفعاا  لإلنجاز

الرياىيا  ىإ: هاا تمتاع، والفار، والرالة، والغىا، وال مؽ، والممؿ، والي س(، وم ياس 
Intrinsic Motivation Inventory (IMI)  لػ(Montiero et al., 2015)  ل ياس

ال يمة المدركة والكفا ة المدركة، كما تـ ااعتماد عمإ درجا  الط ا هار العاـ رإ مادة 
كمؤ ر لمتلسيؿ الدرا إ. و د هظير  نتائج الدرا ة وجود ع  ة ارتباطية موجبة الرياىيا  

دالة بيف انفعاا  اانجاز التن يطية الموجبة هاا تمتاع، والفار( والتلسيؿ الدرا إ رإ 
الرياىيا ، وع  ة ارتباطية  البة دالة بيف التلسيؿ الدرا إ وكؿ مف انفعاا  اانجاز 

هال مؽ، والغىا(، وانفعاا  اانجاز  ير التن يطية ال البة هالي س،  التن يطية ال البة
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والممؿ(. كما ارتبط  الت ديرا  المعررية هالكفا ة المدركة، وال يمة المدركة( ايجابيًا باانفعاا  
الموجبة هاا تمتاع، والفار( و مبيًا باانفعاا  ال البة. كما توسم  الدرا ة هيىًا للإ هف 

بيف الت ديرا  المعررية واانفعاا  التن يطية الموجبة هاا تمتاع، والفار( هو  ير  الع  ة
التن يطية ال البة هالممؿ، والي س( كان  ه وة مف الع  ة بيف الت ديرا  المعررية واانفعاا  
يؿ  ير التن يطية الموجبة هالرالة( هو اانفعاا  التن يطية ال البة هالغىا، وال مؽ(. وبتلم

نتائج الدرا ة با تاداـ نموذ  المعادلة البنائية، هظير  النتائج وجود ت وير  ير مبا ر 
 الا داؿ للسائيًا مف ا ؿ انفعاا  اانجاز التن يطية و ير التن يطية ال البة هالي س، 

 والغىا( لمت ديرا  المعررية هال يمة المدركة، والكفا ة المدركة( عمإ التلسيؿ الدرا إ.

بفلص الع  ة بيف انفعاا  اانجاز المرتبطة  (Brdovčak, 2017)تم  درا ة واى
( طالا 323بالتعمـ وت ديرا  الىبط وال يمة والنجاب ا كاديمإ. و د هجري  الدرا ة عمإ ه

(، طبؽ 55,3( عامًا، وانلراؼ معياري ه6,63ذكور( بمتو ط عمر ه 35لنا ،  35وطالبة ه
 Achievement Emotionsجاز المرتبطة بالتعمـ عمييـ م ياس انفعاا  اان

Questionnaire - Learning (AEQ-L) لػ هPekrun et al., 2005 وم ياس ،)
 Motivated Strategies for Learningاا تراتيجيا  الملفزة لمتعمـ 

Questionnaire (MSLQ)  لػ(Pintrich et al., 1991)  كما تـ ااعتماد عمإ درجا ،
العاـ كمؤ ر لمنجاب ا كاديمإ. وكاف مف هىـ النتائج التإ توسم  للييا تمؾ  الط ا هار

الدرا ة وجود  ع  ة ارتباطية موجبة دالة بيف انفعاا  اانجاز التن يطية الموجبة 
هاا تمتاع، وا مؿ، والفار( والنجاب ا كاديمإ، وع  ة ارتباطية  البة بيف انفعاا  اانجاز 

التن يطية ال البة هالغىا، وال مؽ، والي س، والممؿ( والنجاب ا كاديمإ. رإ التن يطية و ير 
ليف ك ف  نتائج الدرا ة عف عدـ دالة الع  ة اارتباطية بيف انفعاؿ هالاجؿ( والتلسيؿ 
الدرا إ. كما هظير  نتائج تلميؿ اانلدار هنو يمكف التنبؤ بالنجاب ا كاديمإ مف ا ؿ 

لتن يطية الموجبة، والتن يطية ال البة، و ير التن يطية ال البة( والتإ انفعاا  اانجاز ها
6 مف التبايف رإ النجاب ا كاديمإ، كما كاف انفعاؿ الفار مف هكور اانفعاا  65ر ر  

 ل يامًا رإ التنبؤ بالنجاب ا كاديمإ.

لة بفلص النموذ  ال بب  لمع  ا  المتباد (Pekrun et al., 2017)و ام  درا ة 
( طالا وطالبة مف 8365بيف انفعاا  اانجاز والتلسيؿ الدرا   لدة عينة مكونة مف ه
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ط ا السفوؼ مف الاامس للإ التا ع. طبؽ عمييـ م ياس انفعاا  اانجاز رإ الرياىيا  
Achievement Emotions Questionnaire - Mathematics (AEQ-M)  لػ

(Pekrun et al., 2005)ماد عمإ درجا  الط ا هار العاـ الدرا   رإ ، كما تـ ااعت
مادة الرياىيا  كمؤ ر لمتلسيؿ الدرا  . وبتلميؿ نتائج الدرا ة با تاداـ نموذ  المعادلة 
البنائية هظير  النتائج وجود ت ويرا  متبادلة بيف انفعاا  اانجاز والتلسيؿ، لي  تنب   

ا تمتاع( ليجابيًا بالتلسيؿ الدرا إ وتنب  انفعاا  اانجاز التن يطية الموجبة هالفار، وا
التلسيؿ الدرا إ ليجابيًا بيذه اانفعاا ، كما تنب   انفعاا  اانجاز التن يطية ال البة 
هالغىا، وال مؽ، والاجؿ( و ير التن يطية ال البة هالممؿ، والي س(  مبيًا بالتلسيؿ الدرا   

 اا .وتنب  التلسيؿ الدرا    مبيًا بيذه اانفع

بل  الع  ة بيف انفعاا  اانجاز المرتبطة بالتعمـ  (Kirwan, 2018)وىدر  درا ة 
( طالبة مف ط ا 355وا دا  ا كاديمإ لدة ط ا تمريض. و د هجري  الدرا ة عمإ ه

 Achievementتمريض، طبؽ عمييـ م ياس انفعاا  اانجاز المرتبطة بالتعمـ 
Emotions Questionnaire - Learning (AEQ-L)  لػػ(Pekrun et al., 

. وك ف  نتائج الدرا ة عف عدـ وجود ع  ة ارتباطية دالة بيف ا دا  ا كاديمإ (2005
وانفعاا  اانجاز المرتبطة بالتعمـ  وا  التن يطية الموجبة هاا تمتاع، وا مؿ، والفار( هو 

 ن يطية ال البة هالي س، والممؿ(. التن يطية ال البة هالغىا، وال مؽ، والاجؿ(، هو  ير الت

دور انفعاا  هاا تمتاع، والممؿ( لدة الط ا  (Reindl et al., 2018)وبل  
كمتغير و يط بيف انفعاا  هاا تمتاع، والممؿ( لدة السديؽ الم را والتلسيؿ الدرا إ. 

اانجاز  ( ونائ  مف ا سد ا ، طبؽ عمييـ م ياس انفعاا 335و د هجري  الدرا ة عمإ ه
Achievement Emotions Questionnaire - Learning (AEQ-L)  لػػ

(Pekrun et al., 2005) وتـ ااعتماد عمإ درجا  الط ا هار العاـ كمؤ ر لمتلسيؿ ،
الدرا  . وبتلميؿ نتائج الدرا ة با تاداـ نموذ  المعادلة البنائية، توسم  الدرا ة للإ وجود 

ائيًا انفعاؿ هاا تمتاع( لدة السديؽ الم را عمإ اا تمتاع ت وير مبا ر موجا داؿ للس
لدة الطالا نف و، كما ظير ت وير  ير مبا ر موجا داؿ للسائيًا انفعاؿ اا تمتاع لدة 
السديؽ الم را عمإ التلسيؿ الدرا   لدة الطالا مف ا ؿ انفعاؿ اا تمتاع لدة الطالا 
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ئيًا انفعاؿ الممؿ لدة السديؽ الم را عمإ نف و، وت وير  ير مبا ر  الا داؿ للسا
 التلسيؿ الدرا   لدة الطالا مف ا ؿ انفعاؿ الممؿ لدة الطالا نف و.

 تعكيب على الذساسات السابكة:

 يتضح مً الذساسات السابكة ما يلي: 

ال كوف هجري  رإ بيئا  هجنبية، رمـ تتوسؿ  -هف الدرا ا  التإ تناول  توجو اللركة  -3
ال كوف  -إ درا ا  هجري  رإ البيئة العربية اىتم  بدرا ة توجو اللركة البالوة لل

 وع  تو بانفعاا  اانجاز، ولذا رإف البيئة العربية رإ لاجة للإ لجرا  موؿ ىذه الدرا ة.
تبايف لجـ العينة رإ الدرا ا  ال اب ة ما بيف عينا  سغيرة اللجـ كما رإ درا ة  -6

(Dahling et al., 2015) طالبًا وطالبة، وعينا  كبيرة 85مغ لجـ العينة هلي  ب )
( 8353لي  بمغ لجـ العينة ه (Niculescu et al., 2015)اللجـ كما رإ درا ة 

 طالا وطالبة.
تنوع  الفئا  العمرية لمعينا  ما بيف ط ا المرالؿ ااعدادية والوانوية كما رإ درا ة  -8

(Pekrun et al., 2017) درا ا  ، وط ا الجامعة كما رإ(Kirwan, 2018; 
Leung & Wong, 2013; Maymon et al., 2014). 

بالن بة لألدوا  اعتمد  معظـ الدرا ا  ال اب ة عمإ ا تاداـ الن اة المعدلة لم ياس  -3
 ,.Diefendorff et al)لػػ  Action Control Scale (ACS-90)ىبط الفعؿ 

 ;Dahling et al., 2015; Diefendorff, 2004)كما رإ درا ا   (2000
Jaramillo & Spector, 2004; Leung & Wong, 2013; Papantoniou 

et al., 2013) و د اعتمد  عميو البالوة رإ الدرا ة اللالية ل ياس توجو اللركة .- 
ال كوف. كما  اتف   معظـ الدرا ا  عمإ ا تاداـ م ياس انفعاا  اانجاز المرتبطة 

 Achievement Emotions Questionnaire - Learning (AEQ-L)بالتعمـ 
والذة تىمف وماف انفعاا  هاا تمتاع، وا مؿ، والفار،  (Pekrun et al., 2005)لػػ 

 ;Brdovčak, 2017)وال مؽ، والغىا، والاجؿ، والي س، والممؿ( كما رإ درا ا  
Cocoradӑ, 2016; Kirwan, 2018; Matti et al., 2009)  لذا اعتمد  عميو

 ة رإ تسميـ ا داة الم تادمة رإ الدرا ة اللالية ل ياس انفعاا  اانجاز.البالو
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 بالن بة لنتائج الدرا ا  ال اب ة تبيف ما ي تإ: -5
ظير اتفاؽ رإ نتائج الدرا ا  ال اب ة التإ اىتم  بدرا ة الع  ة بيف بعد توجو  - ه

را ا  للإ والتلسيؿ الدرا  ، لي  توسم  الد AODاللركة المرتبط باتااذ ال رار 
وجود ع  ة ارتباطية موجبة دالة للسائيًا بينيما، بينما ظير تنا ض رإ نتائج 
الدرا ا  ال اب ة التإ اىتم  بدرا ة الع  ة بيف بعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿ 

AOF  والتلسيؿ الدرا  ، لي  توسم  بعض الدرا ا  للإ وجود ع  ة ارتباطية
 ;Dahling et al., 2015)، كما رإ درا ا   البة دالة للسائيًا بينيما

Diefendorff, 2004; Maymon et al., 2014) رإ ليف توسم  درا ة ،
(Jaramillo & Spector, 2004)  للإ عدـ وجود ع  ة ارتباطية دالة للسائيًا

 .AOFبيف التلسيؿ الدرا   وبعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿ 
  درا ة الع  ة بيف انفعاا  اانجاز والتلسيؿ ك ف  نتائج الدرا ا  التإ تناول - ا

 Brdovčak, 2017; Cocoradӑ, 2016; Lam et)الدرا   كما رإ درا ا  
al., 2015; Peixoto et al., 2017; Pekrun et al., 2017; Reindl et 

al., 2018)  عف وجود ت وير ليجاب  انفعاا  اانجاز التن يطية الموجبة
مؿ، والفار( عمإ التلسيؿ الدرا  ، وت وير  مب  انفعاا  اانجاز هاا تمتاع، وا 

ال البة  وا  التن يطية هال مؽ، والغىا، والاجؿ( هو  ير التن يطية هالممؿ، 
ف ااتمف  طبيعة ىذا الت وير باات ؼ انفعاا   والي س( عمإ التلسيؿ الدرا   وا 

عدـ وجود ع  ة ارتباطية للإ  (Kirwan, 2018)اانجاز. رإ ليف توسم  درا ة 
دالة بيف ا دا  ا كاديمإ وانفعاا  اانجاز المرتبطة بالتعمـ  وا  التن يطية 
الموجبة هاا تمتاع، وا مؿ، والفار( هو التن يطية ال البة هالغىا، وال مؽ، 

 والاجؿ(،هو  ير التن يطية ال البة هالي س، والممؿ(. 
 اب ة التإ اىتم  بدرا ة الع  ة بيف انفعاا  وجود  تنا ض رإ نتائج الدرا ا  ال -  

 ,.Dahling et al)ال كوف، لي  توسم  درا ة  -اانجاز وتوجو اللركة 
ال كوف  -للإ عدـ دالة الع  ة اارتباطية بيف هبعاد توجو اللركة  (2015

 واانفعاا  ال البة، رإ ليف توسم  با   الدرا ا  للإ وجود ع  ة ارتباطية  البة
ال كوف واانفعاا  ال البة وع  ة ارتباطية موجبة  -دالة بيف هبعاد توجو اللركة 
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ف ااتمف  طبيعة ىذه  -دالة بيف هبعاد توجو اللركة  ال كوف واانفعاا  الموجبة وا 
 & Leung)ال كوف كما رإ درا ا   -الع  ة باات ؼ هبعاد توجو اللركة 

Wong, 2013; Matti et al., 2009; Maymon et al., 2014; 
Papantoniou et al., 2010) كما ك ف  نتائج معظـ الدرا ا  عف دور .

ال كوف وبعض المتغيرا   -انفعاا  اانجاز كمتغير و يط  وا  بيف: توجو اللركة 
، هو بيف التلسيؿ (Leung &Wong, 2013)النف يو ا ارة كما رإ درا ة 

 ,.Lam et al)و ا ارة كما رإ درا ا  الدرا   والعديد مف المتغيرا  النف ي
2015; Niculescu et al., 2015; Peixoto et al., 2017; 

Villavicencio & Bernardo, 2013) رإ ليف لـ تعور البالوة عمإ درا ة ،– 
 -تناول  انفعاا  اانجاز كمتغير و يط بيف توجو اللركة  –رإ لدود عمـ البالوة 

 ال كوف والتلسيؿ الدرا  .
وجود ات اؽ رإ نتائج معظـ الدرا ا  ال اب ة عمإ وجود ع  ة ارتباطية دالة  -  

 ال كوف والتلسيؿ الدرا  . -للسائيًا بيف انفعاا  اانجاز وتوجو اللركة 
وعمإ ذلؾ ي عإ البل  اللالإ للإ التل ؽ مف النموذ  البنائإ الم ترب لمع  ة بيف 

 النموذ  البنائإ الم ترب لمع  ة بيف تمؾ المتغيرا .( يوىذ 6المتغيرا   يد الدرا ة، و كؿ ه

 فشوض البخح :

 رإ ىو  ااطار النظري ونتائج الدرا ا  ال اب ة يمكف سيا ة رروض البل  اآلتية:

ت كؿ متغيرا  الدرا ة ريما بينيا نموذجًا  ببيًا يف ر ع  ا  الت وير والت ور بيف توجو  -3
، وتوجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار AOFلمرتبط بالف ؿ ال كوف هتوجو اللركة ا -اللركة 
AOD  وتوجو اللركة المرتبط با دا ،AOP ،وانفعاا  اانجاز هالتن يطية الموجبة )

 والتن يطية ال البة، و ير التن يطية ال البة( كمتغير و يط والتلسيؿ الدرا  .
 ويتفشع مً ٍزا الفشض الفشوض اآلتية:

ال كوف هتوجو اللركة المرتبط  -ا  مبا رة دالة للسائيًا لتوجو اللركة توجد ت وير  -ه -3
، وتوجو اللركة المرتبط با دا  AOD، وتوجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار AOFبالف ؿ 
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AOP عمإ انفعاا  اانجاز هالتن يطية الموجبة، والتن يطية ال البة، و ير التن يطية )
 ل .ال البة( لدة هرراد عينة الب

توجد ت ويرا  مبا رة دالة للسائيًا انفعاا  اانجاز هالتن يطية الموجبة،   -ا -3
 والتن يطية ال البة، و ير التن يطية ال البة( عمإ التلسيؿ الدرا   لدة هرراد عينة البل .

توجد ت ويرا  مبا رة و ير مبا رة مف ا ؿ انفعاا  اانجاز دالة للسائيًا لتوجو  -جػ -3
، وتوجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار AOFال كوف هتوجو اللركة المرتبط بالف ؿ  -ركة الل

AOD  وتوجو اللركة المرتبط با دا ،AOP. عمإ التلسيؿ الدرا   لدة هرراد عينة البل ) 

ا توجد رروؽ ذا  دالة للسائية بيف متو طإ درجا  الذكور واانا  مف هرراد عينة  -6
، وتوجو اللركة AOFال كوف هتوجو اللركة المرتبط بالف ؿ  -توجو اللركة  البل  رإ هبعاد

 (.AOP، وتوجو اللركة المرتبط با دا  AODالمرتبط باتااذ ال رار 

 

( النموذ  البنائإ الم ترب لمع  ة بيف متغيرا  البل 6 كؿ ه  

:عيية البخح: وتيكسه إىل  
الاسػػػػػائص ال ػػػػػيكومترية هالسػػػػػدؽ عينػػػػػة الكفػػػػػا ة ال ػػػػػيكومترية: اليػػػػػدؼ منيػػػػػا ل ػػػػػاا 

والوبػػػػا (  دوا  البلػػػػ . وتكونػػػػ  عينػػػػة الكفػػػػا ة ال ػػػػيكومترية مػػػػف عينػػػػة ع ػػػػوائية مػػػػف 
( طالػػػػا 386طػػػػ ا وطالبػػػػا  الفر ػػػػة الوانيػػػػة بكميػػػػة التربيػػػػة جامعػػػػة طنطػػػػا، بمػػػػغ عػػػػددىا ه

نلػػػػراؼ 53,35مػػػػف اانػػػػا (، بمتو ػػػػط عمػػػػري ه 43مػػػػف الػػػػذكور،  35وطالبػػػػة ه ( عػػػػاـ، وا 
 (.335,3اره همعياري م د
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 363مػػػػف الػػػػذكور،  386( طالػػػػا وطالبػػػػة ه652: وتكونػػػػ  مػػػػف هعييــــة البخــــح األساســــية
مػػػػػف اانػػػػػا (،تـ ااتيػػػػػارىـ بطري ػػػػػة ع ػػػػػوائية مػػػػػف طػػػػػ ا الفر ػػػػػة الوانيػػػػػة بكميػػػػػة التربيػػػػػة 

نلراؼ معياري م داره ه58,35جامعة طنطا، بمتو ط عمري ه  (.835,3( عاـ، وا 

 أدوات البخح:

 إعذاد الباحجة      (0االت اإلجناص      ملخل  )أواًل : مكياس اىفع

  : اهلذف مً املكياس 

ييػػػػدؼ ىػػػػذا الم يػػػػاس للػػػػإ ت يػػػػيـ اانفعػػػػاا  اايجابيػػػػة وال ػػػػمبية المرتبطػػػػة بػػػػالتعمـ 
 Control - Valueال يمػػة  -لػػدة طػػ ا الجامعػػة، وذلػػؾ رػػإ ىػػو  نظريػػة الىػػبط 

theory (CVT) انفعاا  اانجاز التإ وىعيا بيكروف (Pekrun, 2006). 

 :خطوات إعذاد املكياس 

 ام  البالوة بمراجعة ا طرالنظرية والدرا ا  التإ تناول  انفعاا  اانجاز، وتـ لعداد 
 Achievementالم ياس اللالإ رإ ىو  م ياس انفعاا  اانجاز المرتبطة بالتعمـ 

Emotions Questionnaire - Learning (AEQ-L)   الذة وىعو(Pekrun et 
al., 2005)  ،لت ييـ ومانية انفعاا  هاا تمتاع، وا مؿ، والفار، وال مؽ، والغىا، والاجؿ

( عبارة 54والممؿ، والي س( رإ موا ؼ التعمـ. و د تكوف الم ياس رإ سورتو ا ولية مف ه
( عبارا ، وا مؿ 4ت يس ومانية انفعاا  موزعة كما يم : اا تمتاع وي اس مف ا ؿ ه

( عبارا ، وال مؽ وي اس مف 2( عبارا ، والفار وي اس مف ا ؿ ه3مف ا ؿ هوي اس 
( 3( عبارا ، والاجؿ وي اس مف ا ؿ ه5( عبارا ، والغىا وي اس مف ا ؿ ه2ا ؿ ه

 ( عبارا .33( عبارا ، والي س وي اس مف ا ؿ ه5عبارا ، والممؿ وي اس مف ا ؿ ه
مف المتاسسيف رإ مجاؿ عمـ النفس،  ام  البالوة بعرض الم ياس عمإ مجموعة 

جرا  التعدي   المطموبة،  ام  البالوة بعرض الم ياس  وبعد مراجعة آرائيـ وم ترلاتيـ وا 
عمإ مجموعة مف الط ا لمت كد مف وىوب العبارا  و يولة ريميا، و د ه فر ىذا ااجرا  

ية الم ياس مف عف لعادة سيا ة بعض العبارا ، وبيذا ت كد  البالوة مف سدؽ وس ل
 لي  المغة ووىوب العبارا .
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 الهفاءة السيهومرتية ملكياس اىفعاالت اإلجناص:

 الصذم: 

بااىارة للإ سدؽ الملتوة الم ار لليو رإ اطوا  لعداد الم ياس،  ام  البالوة 
 بالتل ؽ مف سدؽ الم ياس للسائيًا عف طريؽ:

 السدؽ العاممإ:
س بإ تاداـ طري ة المكونا  ا  ا ية لػ ىوتمنج تـ التل ؽ مف السدؽ العاممإ لمم يا

Hottelling  والتدوير المتعامد بطري ة راريماكسvarimax  لدة هرراد عينة الكفا ة
ا ت ؿ عف الوالد  Eigen Valueال يكومترية، و د تـ ا تاداـ ملؾ كايزر ه يمة 

العوامؿ الم تارجة  ( لتلديد8,3السليذ(، وملؾ جيمفورد ه يـ الت بع هكبر مف هو ت اوة 
ذا  الت بعا  الدالة، و د هظير  نتائج التلميؿ العامم  هف الم ياس يت بع بو وة عوامؿ، 
ت بع العامؿ ا وؿ بت ع ع رة عبارة، والوانإ بوماف ع رة عبارة، والوال  ب بع ع رة عبارة، 

الم بوؿ هملؾ وتـ ا تبعاد العبارا  التإ لـ تت بع ب ة عامؿ ت بعًا يسؿ للإ الم توة 
( نتائج التلميؿ العامم  لمم ياس بعد التدوير ولذؼ العبارا   ير 6جيمفورد(. ويبيف جدوؿ ه

 الم بعة.
 (9دذول )

ىتائج التخليل العاملي ملكياس اىفعاالت اإلجناص بعذ التذويش وحزف العباسات غري املصبعة
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( 53رتو النيائية مف ه( هف م ياس انفعاا  اانجاز تكوف رإ سو 6ويتبيف مف جدوؿ ه
عبارة، ت بع بو وة عوامؿ: العامؿ ا وؿ هاانفعاا   ير التن يطية ال البة( وت بع  بو 

( عبارا (، جذره الكامف 5( عبارا ، والممؿ ه33( عبارة، وتىمف انفعاا  هالي س ه35ه
ف 6 مف التبايف الكمإ لمم ياس، امتد  ت بعا  العبارا  م332,35، و د ر ر 343,4

( 34(. العامؿ الوانإ هاانفعاا  التن يطية الموجبة( وت بع  بو ه366,3( للإ ه384,3ه
( عبارا (، 2( عبارا ، والفار ه3( عبارا ، وا مؿ ه5عبارة، وتىمف انفعاا  هاا تمتاع ه

6 مف التبايف الكمإ لمم ياس، امتد  ت بعا  333,36، و د ر ر 446,2جذره الكامف 
(. العامؿ الوال  هاانفعاا  التن يطية ال البة( 364,3( للإ ه838,3العبارا  مف ه
( عبارا ، 5( عبارا ، والغىا ه2( عبارة، وتىمف انفعاا  هال مؽ ه33وت بع  بو ه

6 مف التبايف الكمإ 524,33، و د ر ر 566,5( عبارا (، جذره الكامف 2والاجؿ ه
(. ول د ر ر  العوامؿ الو وة 333,3ه( للإ 332,3لمم ياس، امتد  ت بعا  العبارا  مف ه

6( مف التبايف الكمإ لممسفورة. 364,85الم تامسة مف التلميؿ العاممإ تبايف م داره ه
( عبارة ت يس و وة عوامؿ رإ ىو  53وبذلؾ تكوف الم ياس رإ سورتو النيائية مف ه

 الملتوة النظرة الذة تـ اا تناد لليو.
 االتسام الذاخلى:

اات اؽ الداامإ لمم ياس بل اا معام   ارتباط درجة كؿ مفردة  تـ التل ؽ مف
بالدرجة الكمية ل نفعاؿ الذي تنتمإ لليو، رتراول  معام   اارتباط عمإ انفعاؿ هاا تمتاع( 

(، وعمإ 356,3 -583,3(، وعمإ انفعاؿ ها مؿ( ما بيف ه334,3 -233,3ما بيفه
 -233,3وعمإ انفعاؿ هال مؽ( ما بيف ه (،335,3 -343,3انفعاؿ هالفار( ما بيف ه

(، وعمإ انفعاؿ هالغىا( ما 236,3 -588,3(، وعمإ انفعاؿ هالاجؿ( ما بيف ه246,3
(، وعمإ انفعاؿ 323,3 -283,3(، وعمإ انفعاؿ هالممؿ( ما بيف ه333,3 -233,3بيف ه

مف  (، كما تـ ل اا معام   ارتباط درجة كؿ مفردة324,3 -535,3هالي س( ما بيف ه
مفردا  الم اييس الفرعية الو وة هاا تمتاع، وا مؿ، والفار( بالدرجة الكمية لمعامؿ الذي 

 -333,3تنتمإ لليو هاانفعاا  التن يطية الموجبة(، رتراول  معام   اارتباط ما بيف ه
(، ومعام   ارتباط درجة كؿ مفردة مف مفردا  الم اييس الفرعية الو وة هال مؽ، 385,3

الغىا، والاجؿ( بالدرجة الكمية لمعامؿ الذي تنتمإ لليو هاانفعاا  التن يطية ال البة(، و 
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(، ومعام   ارتباط درجة كؿ مفردة 243,3 -333,3رتراول  معام   اارتباط ما بيف ه
مف مفردا  الم اييس الفرعية هالممؿ، والي س( بالدرجة الكمية لمعامؿ الذي تنتمإ لليو 

 -536,3 ير التن يطية ال البة(، رتراول  معام   اارتباط ما بيف ههاانفعاا  
 (.33,3(. و د جا   جميع معام   اارتباط مرتفعة ودالة للسائيًا عند م توة ه333,3

 الجبات:

تـ التل ؽ مف وبا  الم ياس بل اا معام   وبا  هلفا كرونباخ لػ: هه( الم اييس 
لفار( والدرجة الكمية ل نفعاا  التن يطية الموجبة، ركان  الفرعية هاا تمتاع، وا مؿ، وا

(، ها( الم اييس الفرعية هال مؽ، والغىا، 45,3، 33,3، 43,3، 38,3عمإ التوال  ه
، 38,3، 333,3والاجؿ( والدرجة الكمية ل نفعاا  التن يطية ال البة، ركان  عمإ التوال  ه

ممؿ، والي س( والدرجة الكمية ل نفعاا   ير (، هجػ( الم اييس الفرعية هال42,3، 332,3
(، وىإ  يـ عالية وم بولة، 56,3، 42,3، 42,3التن يطية ال البة، ركان  عمإ التوال  ه

 مما يدؿ عمإ هف الم ياس عمإ درجة منا بة مف الوبا .
ويتىذ مما  بؽ هف م ياس هانفعاا  اانجاز( المعد رإ البل  اللالإ سادؽ وواب  

 وووؽ بنتائجو رإ البيئة المسرية.ويمكف ال

  :تكذيش الذسدة 

يعد ىذا الم ياس مف نوع الت رير الذاتإ، يجيا عميو المفلوص مف ا ؿ تدريج 
-3-5ا هوارؽ ب دة(، وي اذ الدرجا  ه –ا هوارؽ –ملايد –هوارؽ –اما   ههوارؽ ب دة

التن يطية الموجبة رإ ( عمإ الترتيا، وتتراوب الدرجة الكمية  لعامؿ اانفعاا  8-6-3
( درجة، والدرجة الكمية لعامؿ 53-34( عبارة ما بيف ه34سورتو النيائية المكونة مف ه

( 45-33( عبارة ما بيف ه33اانفعاا  التن يطية ال البة رإ سورتو النيائية المكونة مف ه
يائية المكونة درجة، والدرجة الكمية لعامؿ اانفعاا   ير التن يطية ال البة رإ سورتو الن

 ( درجة.55-35( عبارة ما بيف ه35مف ه

 

 



 امعةـــــالب الجــــــدى طــــيل الدراسي لـــــون والتحصــــركة ــ السكـــــه الحــــيط بين توجــــاز كمتغير وســــاالت اإلنجـــــــانفع

- 333 - 

 (9ثاىيًا: مكياس ضبط الفعل )اليسخة املعذلة(       ملخل )

 Action Control Scale (ACS-90) 

ــذاد: (    )تشمجــة:  Diefendorff, Hall, Lord, & Strean, 2000)إع

 الباحجة(

  :اهلذف مً املكياس 
 روؽ الفردية رإ توجو اللركة ػػ ال كوف .ييدؼ ىذا الم ياس للإ ت ييـ الف

  :وصف املكياس 
 ( عبارة، موزعة عمإ و وة هبعاد كما يمإ:66يتكوف الم ياس مف ه

وي يس ىذا البعد درجة تمكف ال اص مف معالجة  :AOFتودُ احلشنة املشتبط بالفصل  -0
تلرر ويموؿ  طا المعموما  المتعم ة بالماى  واللاىر والم ت بؿ، ويتىمف  طبيف ىما: ال

، 3، 3، 3اللركة، واا تغراؽ ويموؿ  طا ال كوف. وي اس مف ا ؿ وماف عبارا  ىإ ه
33 ،38 ،35 ،34 ،63) 

: وي يس ىذا البعد درجة السعوبة التإ AODتودُ احلشنة املشتبط باختار الكشاس   -9
ما: المبادرة يواجييا ا رراد رإ بد  الن اط الموجو نلو تل يؽ اليدؼ، ويتىمف  طبيف ى

، 5، 6ويموؿ  طا اللركة، والتردد ويموؿ  طا ال كوف. وي اس مف ا ؿ وماف عبارا  ىإ ه
4 ،33 ،33 ،32 ،35 ،66) 
وي يس ىذا البعد درجة ت ت  ا رراد عند هدا   :AOPتودُ احلشنة املشتبط بالفصل  -8

موؿ  طا اللركة، المياـ هو ا عماؿ المطموبة منيـ، ويتىمف  طبيف ىما: الموابرة وي
 (63، 33، 36، 5، 2، 8ىإ هوالتلوؿ ويموؿ  طا ال كوف. وي اس مف ا ؿ    عبارا  

  :طشيكة تكذيش الذسدة 
يعد ىذا الم ياس مف نوع الت رير الذاتإ، وعبارا  الم ياس عبارة عف  يناريوىا  

المفلوص تمارس رإ اللياة اليومية، وه فؿ كؿ عبارة يوجد بدي ف هه ، ا( ويطما مف 
ااتيار هلد البديميف لما ه ه ( هو ه ا (، لي  ي ير هلد البديميف للإ توجو اللركة بينما 
ي ير البديؿ ا ار للإ توجو ال كوف، ويلسؿ اااتيار الذة ي ير للإ توجو اللركة عمإ 

( رإ ليف يلسؿ اااتيار الذي ي ير للإ توجو ال كوف عمإ الدرجة هسفر(، وـ 3الدرجة ه
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درجا  عبارا  كؿ بعد مف ا بعاد الو وة لت ير للإ درجة ىذا البعد، وتعبر الدرجة تجمع 
المرتفعة عمإ البعد عف  طا اللركة المرتبط بيذا البعد، رإ ليف تعبر الدرجة المنافىة عف 

  طا ال كوف ليذا البعد.

  )الهفاءة السيهومرتية ملكياس ضبط الفعل )اليسخة املعذلة (ACS-90): 

 الصذم:

( رإ سورتو ا ولية المكونة مف ACS-90( م ياس ىبط الفعؿ هKuhl,1994هعد كوىؿ ه
، AOF( عبارة موزعة بالت اوة عمإ و وة هبعاد ىإ: بعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿ 82ه

، AOP، وبعد توجو اللركة المرتبط با دا  AODوبعد توجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار 
لكؿ بعد. و د ه ار  نتائج بعض الدرا ا  للإ نماذ  متباينة لمبنية ( عبارة 36بوا ع ه

 ,.Diefendorff et alالعاممية لمم ياس، ورإ ملاولة لتل يف م ياس ىبط الفعؿ،  اـ ه
( بااتبار البنية العاممية لمم ياس با تاداـ التلميؿ العاممإ التوكيدة وذلؾ بإجرا  2000

( ذكر وهنوإ، تراوب متو ط هعمارىـ ما بيف 535يا ه   درا ا  عمإ عينا  ماتمفة  وام
( عامًا، وبعد لذؼ بعض العبارا  ذا  المؤ را  ال يكومترية  ير الجيدة، ه ار  65-63ه

( عبارة ببنية عاممية جيدة 66النتائج للإ تمتع الم ياس رإ سورتو النيائية المكونة مف ه
، AOFعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿ داعمة لنموذ  العوامؿ الو وة، والتإ تموم  رإ ب

، AOP، وبعد توجو  اللركة المرتبط با دا  AODوبعد توجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار 
( 82كما هظير مؤ را  ل ف مطاب ة هرىؿ مف المؤ را  الااسة بالسورة المكونة مف ه

اط بيف درجا  عبارة. كما تـ التل ؽ مف سدؽ الم ياس مف ا ؿ ل اا معام   اارتب
الط ا عمإ هبعاد الم ياس ودرجاتيـ عمإ م اييس م ننة رإ التنظيـ الذاتإ وال اسية 

 والعمؿ وال درا  المعررية، وكان  معام   اارتباط جميعيا دالة للسائيًا.
( رإ اليوناف بالتل ؽ مف الاسائص Papantoniou et al., 2010و ام  درا ة ه

ة مف م ياس ىبط الفعؿ، و د دعم  نتائجيا ما توسم  لليو ال يكومترية لمسورة ا ولي
مف تمتع الم ياس ببنية عاممية جيدة داعمة  (Diefendorff et al., 2000)درا ة 

لنموذ  العوامؿ الو وة بعد لذؼ نفس العبارا  ذا  المؤ را  ال يكومترية  ير الجيدة. و د 
رإ البل  اللال  لما  (Diefendorff et al., 2000)تـ ااعتماد عمإ الن اة المعدلة لػػ 
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تتوارر رييا مف داا  سدؽ ووبا  عالية، بااىارة للإ هنيا تـ ا تاداميا وت نينيا رإ 
 ;Dahling et al., 2015)بيئا  متعددة وعبر ماتمؼ الو ارا ، منيا درا ا  

Jaramillo & Spector, 2004)  رإ همريكا، ودرا ة(Leung & Wong, 2013) 
 رإ اليوناف. (Papantoniou et al., 2010, 2013)دوؿ ه يا، ودرا ا   رإ

ورإ الدرا ة اللالية،  ام  البالوة بترجمة الم ياس وعرىو عمإ المتاسسيف رإ المغة 
اانجميزية لمت كد مف سلة ود ة الترجمة، بااىارة للإ مجموعة مف المتاسسيف رإ عمـ 

ا  وم ئمتيا لمبيئة العربية، ورإ ىو  ذلؾ تـ لجرا  النفس لمت كد مف   مة  سيا ة العبار 
التعدي   المطموبة، كما تـ عرض الم ياس عمإ مجموعة مف الط ا لمت كد مف مدة وىوب 
العبارا  و يولة ريميا. وبيذا ت كد  البالوة مف سدؽ وس لية الم ياس مف لي  المغة 

 الم ياس للسائيًا عف طريؽ:ووىوب العبارا . كما  ام  البالوة بالتل ؽ مف سدؽ 

 الصذم العاملى:
تـ التل ؽ مف السدؽ العاممإ لمم ياس بإ تاداـ طري ة المكونا  ا  ا ية لػ ىوتمنج 

Hottelling  والتدوير المتعامد بطري ة راريماكسvarimax  لدة هرراد عينة الكفا ة
ؿ عف الوالد ا ت  Eigen Valueال يكومترية، و د تـ ا تاداـ ملؾ كايزر ه يمة 

( لتلديد العوامؿ الم تارجة 8,3السليذ(، وملؾ جيمفورد ه يـ الت بع هكبر مف هو ت اوة 
ذا  الت بعا  الدالة، و د هظير  نتائج التلميؿ العامم  هف الم ياس ت بع بو وة عوامؿ، 

جدوؿ ت بع العامؿ ا وؿ بوماف عبارا ، والوانإ بوماف عبارا ، والوال  ب   عبارا . ويبيف 
 ( نتائج التلميؿ العامم  لمم ياس بعد التدوير.8ه
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 (3دذول )

 ىتائج التخليل العاملي لليسخة املعذلة 

 بعذ التذويش (ACS-90)مً مكياس ضبط الفعل 

 
( هف م ياس ىبط الفعؿ هالن اة المعدلة( ت بع بو وة عوامؿ: 8ويتبيف مف جدوؿ ه

، و د 343,8( جذره الكامف AOFالف ؿ العامؿ ا وؿ هتوجو اللركة المرتبط ب
( عبارا ، امتد  ت بعاتيا مف 64 مف التبايف الكمإ لمم ياس، وت بع  بو ه332,33ر ر
(، ويتىمف  طبيف ىما هالتلرر/اا تغراؽ(. العامؿ الوانإ هتوجو 232,3( للإ ه333,3ه

مف التبايف  538,386، و د ر ر 542,6( جذره الكامفAODاللركة المرتبط باتااذ ال رار 
(، 345,3( للإ ه325,3( عبارا ، امتد  ت بعاتيا مف ه4الكم  لمم ياس وت بع  بو ه

( AOPويتىمف  طبيف ىما هالمبادرة/التردد(. العامؿ الوال  هتوجو اللركة المرتبط با دا  
( 62 مف التبايف الكم  لمم ياس، وت بع  بو ه335,33، و د ر ر535,6جذره الكامف 
(، ويتىمف  طبيف ىما 334,3( للإ ه532,3د  ت بعاتيا مف هعبارا ، لمت
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هالموابرة/التلوؿ(. ول د ر ر  العوامؿ الو وة الم تامسة مف التلميؿ العاممإ تبايف م داره ه 
 6( مف التبايف الكمإ لممسفورة.653,85

 االتسام الذاخلى:

ة كؿ مفردة بالدرجة تـ التل ؽ مف اات اؽ الداامإ لمم ياس بل اا معام   ارتباط درج
الكمية لمبعد الذي تنتمإ لليو، رتراول  معام   اارتباط عمإ بعد هتوجو اللركة المرتبط 

(، وعمإ بعد هتوجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار 244,3 -336,3( ما بيف هAOFبالف ؿ 
AODوعمإ بعد هتوجو اللركة المرتبط با دا  333,3 -535,3( ما بيف ه ،)AOP ما )
(، و د جا   جميع معام   اارتباط مرتفعة ودالة للسائيًا عند 386,3 -532,3بيف ه

 (.33,3م توة ه

 :الجبات 

 اـ معدو الم ياس بالتل ؽ مف وبا  الم ياس رإ سورتو ا جنبية مف ا ؿ ل اا 
 (.33,3 – 53,3معام   هلفا كرونباخ  لألبعاد الو وة لمم ياس والتإ تراول  ما بيف ه

البل  اللالإ،  ام  البالوة بالتل ؽ مف وبا  الم ياس بل اا معامؿ وبا  هلفا ورإ 
، توجو اللركة المرتبط باتااذ AOFكرونباخ  بعاد الم ياس هتوجو اللركة المرتبط بالف ؿ 

، 385,3، 328,3(، ركان  عمإ التوال  هAOP، توجو اللركة المرتبط با دا  AODال رار 
 وم بولة.( وىإ  يـ عالية 333,3

ساد ة  (ACS-90)ويتىذ مما  بؽ هف الن اة المعدلة مف م ياس ىبط الفعؿ 
 ووابتة ويمكف الوووؽ بنتائجيا رإ البيئة المسرية.

 :خطوات إدشاء البخح 

 لعداد م ياس انفعاا  اانجاز وترجمة م ياس ىبط الفعؿ هالن اة المعدلة(. (3
ية لمت كد مف الاسائص ال يكومترية تطبيؽ هدوا  البل  عمإ عينة الكفا ة ال يكومتر  (6

 لألدوا .
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تطبيؽ هدوا  البل  بعد التل ؽ مف سد يا ووباتيا عمإ عينة البل  ا  ا ية التإ  (8
طالا وطالبة( مف ط ا الفر ة الوانية بكمية التربية جامعة طنطا، رإ  652تكون  مف ه

 . 6334/6335الفسؿ الدرا إ ا وؿ لمعاـ الجامعإ 
بوا طة  Path Analysis  للسائيًا با تاداـ ه موا تلميؿ الم ار معالجة البيانا (3

 ، ااتبار سلة رروض البل  وتف ير النتائج.Liseral 9.2برنامج 
عرض النتائج وتف يرىا ومنا  تيا رإ ىو  هدا البل ، وت ديـ مجموعة مف   (5

 التوسيا  والم ترلا .
 ىتائج البخح وتفسريٍا:

 ىتائج الفشض األول:

ت ػػػػكؿ متغيػػػػرا  الدرا ػػػػة ريمػػػػا بينيػػػػا نموذجػػػػًا  ػػػػببيًا "و ض ا وؿ عمػػػػإ هنػػػػيػػػػنص الفػػػػر 
ال ػػػػكوف هتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط  -يف ػػػػر ع  ػػػػا  التػػػػ وير والتػػػػ ور بػػػػيف توجػػػػو اللركػػػػة 

، وتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط AOD، وتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط باتاػػػػاذ ال ػػػػرار AOFبالف ػػػػؿ 
وجبػػػػػة، والتن ػػػػػيطية ال ػػػػػالبة، و يػػػػػر ( وانفعػػػػػاا  اانجػػػػػاز هالتن ػػػػػيطية المAOPبػػػػػا دا  

 التن يطية ال البة( كمتغير و يط والتلسيؿ الدرا  ."

با ػػػػتاداـ ه ػػػػموا تلميػػػػؿ الم ػػػػار ولمتل ػػػػؽ مػػػػف سػػػػلة ىػػػػذا الفػػػػرض  امػػػػ  البالوػػػػة 
Path Analysis  بوا ػػػطة برنػػػامجLiseral 9.2  لفلػػػص الم ػػػارا  المبا ػػػرة و يػػػر

مػػػػف هجػػػػؿ التوسػػػػؿ للػػػػإ نمػػػػوذ  بنػػػػائإ (. و 6المبا ػػػػرة رػػػػإ النمػػػػوذ  الم تػػػػرب رػػػػإ  ػػػػكؿ ه
يف ػػػػر الع  ػػػػا  بػػػػيف متغيػػػػرا  البلػػػػ ،  امػػػػ  البالوػػػػة بػػػػاجرا  التعػػػػدي   الممكنػػػػة التػػػػإ 
ت ػػػػتمؿ عمػػػػإ لىػػػػارة هو لػػػػذؼ م ػػػػارا  معينػػػػة بػػػػيف متغيػػػػرا  البلػػػػ  با ػػػػتاداـ مؤ ػػػػرا  

 .modification indicesالتعديؿ 
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 بية بيف متغيرا  البل ( النموذ  النيائإ المعبر عف الع  ا  ال ب8 كؿ ه

( عمإ مؤ را  ل ف مطاب ة جيدة كما 8و د لظإ نموذ  تلميؿ الم ار الموىذ رإ  كؿ ه
 = P-value)( وىإ  ير دالة للسائيًا 3,62= 6(، لي  بمغ   يمة هكا3ىو رإ جدوؿ ه

، كما هف با إ مؤ را  ل ف المطاب ة ت ع رإ المدة الموالإ ليا مما يدؿ عمإ (0.967
 النموذ  الجيدة لمبيانا  موىع اااتبار. مطاب ة
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 (4دذول ) 

 مؤششات حسً املطابكة للينورج البيائى
 المدة الموال  لممؤ ر  يمتو المؤ ر االسائ 

  ير دالة للسائياً  3,62 6كا
=  8÷ 3,62 درجة اللرية÷  6= كا6ن بة كا

3,34  
  5للإ  3مف 

عممًا ب ف  يمة المؤ ر 
إ هرىؿ التإ ت ير لل

 (3مطاب ة مف هسفر للإ 
 3مف سفر للإ  GFI 3مؤ ر ل ف المطاب ة 

 3مف سفر للإ  AGFI 3,553مؤ ر ل ف المطاب ة المسلذ 
 3,3مف سفر للإ  سفر RMSEAالجذر التربيع  لمتو ط اط  اا تراا
 3مف سفر للإ  NFI 3,555مؤ ر المطاب ة المعياري 
 3سفر للإ مف  CFI 3مؤ ر المطاب ة الم ارف 
 3مف سفر للإ  RFI 3,552مؤ ر المطاب ة الن ب  

 ECVIهف تكوف  يمة   ECVI 3,633مؤ ر السدؽ الزائؼ المتو ع 
ا ؿ مف هو ت اوي نظيرتيا 

 لمنموذ  الم بع
 3,635 مؤ ر السدؽ الزائؼ المتو ع لمنموذ  الم بع

تػػػػػإ يلتػػػػػوة عمييػػػػػا ويمكػػػػػف توىػػػػػيذ التػػػػػ ويرا  المبا ػػػػػرة و يػػػػػر المبا ػػػػػرة والكميػػػػػة ال
النمػػػػػػػوذ  البنػػػػػػػائإ، م رونػػػػػػػة ب ػػػػػػػيـ ه ( والاطػػػػػػػ  المعيػػػػػػػارة لت ػػػػػػػدير التػػػػػػػ وير والدالػػػػػػػة 

 االسائية لمت وير رإ الجدوؿ التالإ:
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(5دذول)  
 التأثريات املباششة وغري املباششة والهلية التى حيتوى عليَا الينورج البيائى 

  والذاللة اإلحصائية للتأثريمكشوىة بكيه )ت( واخلطأ املعياسى لتكذيش التأثري

 

المتغيرا  
 المت ورة

 

 نوع الت وير

 المتغيرا  المؤورة هم ت مة وو يطة(

AOF AOD AOP 

 

انفعاا  
اانجاز 
التن يطي
ة 

 الموجبة

انفعاا  
اانجاز 
التن يطي
 ة ال البة

انفعاا  
اانجاز  ير 
التن يطية 
 ال البة

 

 

انفعاا  
اانجاز 
التن يطي
ة 
 بةالموج

 
 مبا ر

,652 الت وير
3 

362,
3 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ 833,3

,355 خ
3 

355,
3 

    
355,3 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ

 يمة 
 ه (

**36,
5 

*33,
6 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ 23,5**

 

 كمإ

,652 الت وير
3 

362,
3 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ 833,3

,355 خ
3 

355,
3 

    
355,3 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ

 يمة 
 ه (

**35,
5 

*36,
6 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ 23,5**

 

انفعاا  

 

مبا 

333ػػ الت وير
,3 

643ػػ
,3 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ 833,3ػػ
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اانجاز 
التن يطي
 ة ال البة

,354 خ ر
3 

 
355,
3 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ 353,3

 يمة 
 ه (

**53,
6 

**43,
3 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ 33,5**

 

 كمإ

333ػػ الت وير
,3 

643ػػ
,3 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ 833,3ػػ

,354 خ
3 

355,
3 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ 353,3

 يمة 
 ه (

**52,
6 

**45,
3 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ 33,5**

 

انفعاا  
اانجاز 
 ير 
التن يطي
 ة ال البة

 

مبا 
 ر

634ػػ الت وير
,3 

328ػػ
,3 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ 628,3ػػ

,323 32,3 خ
3 

    
352,3 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ

 يمة 
 ه (

**28,
3 

**24,
6 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ 25,3**

 

 كمإ

634ػػ الت وير
,3 

328ػػ
,3 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ 628,3ػػ

,323 32,3 خ
3 

    
352,3 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ

 يمة 
 ه (

**25,
3 

**25,
6 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ 36,3**
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التلسيؿ 
 الدرا إ

 

 مبا ر

353ػػ الت وير
,3 

 835,3ػػ 35,3ػػ 655,3 ػػػػػػػ ػػػػػػػ

     332,3 322,3 ػػػػػػػ ػػػػػػػ 32,3 خ
333,3 

 يمة 
 ه (

*84,
6 

 43,3** 22,3 58,3** ػػػػػػػ ػػػػػػػ

 

 ير 
 مبا ر

,358 ت ويرال
3 

334,
3 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ 355,3

,383 خ
3 

383,
3 

    
385,3 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ

 يمة 
 ه (

**63,
5 

**68,
8 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ 23,5**

 

 كمإ

,338 الت وير
3 

334,
3 

 835,3ػػ 35,3ػػ 655,3 355,3

,328 خ
3 

383,
3 

    
385,3 

322,3 332,3 333,3 

 يمة 
 ه (

24,3 **68,
8 

**23,5 **55,3 22,3 **43,3 

 (10,1دالة عيذ مستوى ) **(           15,1دالة عيذ مستوى ) *      خ = اخلطأ املعياسى لتكذيش التأثري    

 : ىتائج الفشض الفشعى األول ومياقصتَا
لتوجو اللركة توجد ت ويرا  مبا رة دالة للسائيًا  "و ينص الفرض الفرعإ ا وؿ عمإ هن

، AOD، وتوجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار AOFال كوف هتوجو اللركة المرتبط بالف ؿ  -
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( عمإ انفعاا  اانجاز هالتن يطية الموجبة، والتن يطية AOPوتوجو اللركة المرتبط با دا  
( ما 5ه ال البة، و ير التن يطية ال البة( لدة هرراد عينة البل ". ويتىذ مف نتائج جدوؿ

 ي تإ:

( لتوجػػػػػو 35,3( وه33,3وجػػػػػود تػػػػػ وير موجػػػػػا مبا ػػػػػر داؿ للسػػػػػائيًا عنػػػػػد م ػػػػػتوة ه -
، وتوجػػػػػو اللركػػػػػة المػػػػػرتبط AOFال ػػػػػكوف هتوجػػػػػو اللركػػػػػة المػػػػػرتبط بالف ػػػػػؿ  -اللركػػػػػة 

( عمػػػػإ انفعػػػػاا  اانجػػػػاز AOP، وتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط بػػػػا دا  AODباتاػػػػاذ ال ػػػػرار 
 833,3، 362,3، 652,3نػػػػة البلػػػػ ، بمغػػػػ   يمتػػػػو التن ػػػػيطية الموجبػػػػة لػػػػدة هرػػػػراد عي

عمػػػػػإ التػػػػوالإ. هة هنػػػػػو كممػػػػػا ارتفعػػػػػ   23,5، 33,6، 36,5عمػػػػإ التػػػػػوالإ، و يمػػػػػة ه ( 
ال ػػػػكوف هتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط بالف ػػػػؿ  -درجػػػػا  الطػػػػ ا عمػػػػإ هبعػػػػاد توجػػػػو اللركػػػػة 

AOF وتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط باتاػػػػاذ ال ػػػػرار ،AODا  ، وتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط بػػػػا د
AOP بمعنػػػإ هنػػػو كممػػػا كػػػاف الطػػػ ا هكوػػػر توجيػػػًا نلػػػو اللركػػػة، زاد  انفعػػػاا  اانجػػػاز )

 التن يطية الموجبة لدييـ.

 -( لتوجػػػػػو اللركػػػػػة 33,3وجػػػػػود تػػػػػ وير  ػػػػػالا مبا ػػػػػر داؿ للسػػػػػائيًا عنػػػػػد م ػػػػػتوة ه -
، وتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط باتاػػػػاذ ال ػػػػرار AOFال ػػػػكوف هتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط بالف ػػػػؿ 

AODوجػػػػػو اللركػػػػػة المػػػػػرتبط بػػػػػا دا  ، وتAOP عمػػػػػإ انفعػػػػػاا  اانجػػػػػاز التن ػػػػػيطية  )
عمػػػػإ  833,3-، 643,3-، 333,3-ال ػػػػالبة لػػػػدة هرػػػػراد عينػػػػة البلػػػػ ، بمغػػػػ   يمتػػػػو 

 عمإ التوالإ.  33,5، 43,3، 53,6التوالإ، و يمة ه ( 

 -( لتوجػػػػػو اللركػػػػػة 33,3وجػػػػػود تػػػػػ وير  ػػػػػالا مبا ػػػػػر داؿ للسػػػػػائيًا عنػػػػػد م ػػػػػتوة ه -
، وتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط باتاػػػػاذ ال ػػػػرار AOFف هتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط بالف ػػػػؿ ال ػػػػكو
AOD  وتوجػػػػػػػو اللركػػػػػػػة المػػػػػػػػرتبط بػػػػػػػا دا ،AOP عمػػػػػػػإ انفعػػػػػػػػاا  اانجػػػػػػػاز  يػػػػػػػػر  )

-، 328,3-، 634,3-التن ػػػػػيطية ال ػػػػػالبة لػػػػػدة هرػػػػػراد عينػػػػػة البلػػػػػ ، بمغػػػػػ   يمتػػػػػو 
 لإ. عمإ التوا25,3، 24,6، 28,3عمإ التوالإ، و يمة ه ( 628,3

ال ػػػػكوف هتوجػػػػو  -هة هنػػػػو كممػػػػا انافىػػػػ  درجػػػػا  الطػػػػ ا عمػػػػإ هبعػػػػاد توجػػػػو اللركػػػػة 
، وتوجػػػػو AOD، وتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط باتاػػػػاذ ال ػػػػرار AOFاللركػػػػة المػػػػرتبط بالف ػػػػؿ 
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( بمعنػػػػػإ هنػػػػػو كممػػػػػا كػػػػػاف الطػػػػػ ا هكوػػػػػر توجيػػػػػًا نلػػػػػو AOPاللركػػػػػة المػػػػػرتبط بػػػػػا دا  
 دييـ  وا  التن يطية هو  ير التن يطية.ال كوف، زاد  انفعاا  اانجاز ال البة ل

 Personalityويمكف تف ير النتيجة ال اب ة رإ ىو  نظرية تفاع   نظـ ال اسية 
Systems Interactions (PSI)  لػ(Kuhl, 2000)  والاسائص المميزة لألرراد ذوة

ا رراد  رإف (PSI)توجو اللركة وذوة توجو ال كوف، رور ًا لنظرية تفاع   نظـ ال اسية 
 Intuitive affectذوة توجو اللركة لدييـ ميارا  التنظيـ اانفعالإ اللد إ  وية 

regulation  والتإ تمكنيـ مف ااتزاؿ اانفعاا  ال البة وتوليد انفعاا  موجبة لمواجية
هة ىغوط هو سعوبا ، ريـ هكور كفا ة رإ تنظيـ انفعااتيـ م ارنة بذوة توجو ال كوف، 

ـ ي وموف بتكويف روابط  وية بيف الوظائؼ التنفيذية والنظـ اانفعالية. رعند وذلؾ  ني
مواجية هة مو ؼ سعا هموؿ: سراع بيف الر بة هالارو  مع ا سد ا (  واليدؼ هالمذاكرة( 

 Extensionهو تجربة ر ؿ(، ي ـو ا رراد ذوو توجو اللركة بتن يط الذاكرة الممتدة 
Memory تنظيـ اانفعالإ اللد إ، والتإ تعد بموابة نظاـ تنفيذة وىإ الم ئولة عف ال
مرتبط ب  رة الفص الجبيإ والتإ تورر معررة  Central executive systemمركزة 

متكاممة عف الذا  والبيئة، كما تورر معالجة  ريعة لكميا  ىائمة مف المعموما  المع دة، 
ع ؿ الواعإ، والتإ تعمؿ عمإ تعزيز بااىارة للإ هف عمميا ا يتطما بالىرورة ل راؾ ال

التنظيـ اانفعالإ اللد إ وا دا  الموجو نلو اليدؼ، مما ي مذ ليـ بتنظيـ انفعااتيـ 
ال البة ب كؿ هكور راعمية وتوليد انفعاا  موجبة لمواجية تمؾ السعوبا . ذلؾ  ف تن يط 

ارعيـ وهىداريـ والتإ رإ الذاكرة الممتدة ي مذ ليـ بالتفكير رإ التياجاتيـ الااسو ودو 
ىوئيا ي رروف كيفية التسرؼ، رتتغير انفعااتيـ بلي  تتطابؽ مع نواياىـ اللالية ومع 
دوارعيـ وهىداريـ ال اسية، مما ي مذ ليـ بتنظيـ انفعااتيـ ب كؿ هكور راعمية، وااناراط 

هو الىغوط التإ  رإ ااتزاؿ اانفعاا  ال البة وتوليد انفعاا  موجبة لمواجية السعوبا 
يتعرىوف ليا، وىذا يمكنيـ مف التلوؿ ب يولة مف اانفعاا  ال البة للإ اانفعاا  
الموجبة، ورإ لالة نجاب ذلؾ، يظير لدة ا رراد ذوة توجو اللركة تل ف رإ اللالة 
المزاجية، والتإ بدورىا تجعميـ  ادريف عمإ تل يؽ هىداريـ بكفا ة عالية وبو ة لتإ رإ ظؿ 

روؼ الىغط ال ديد. وبالتالإ كمما كاف الط ا هكور توجيًا نلو اللركة، زاد  انفعاا  ظ
ال كوف  -اانجاز الموجبة لدييـ. لذلؾ ظير ت وير موجا مبا ر داؿ للسائيًا لتوجو اللركة 
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، وتوجو AOD، وتوجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار AOFهتوجو اللركة المرتبط بالف ؿ 
( عمإ انفعاا  اانجاز التن يطية الموجبة لدة هرراد عينة AOPبط با دا  اللركة المرت

 البل .

وعمإ الن يض مف ذلؾ، نجد هف ميارا  التنظيـ اانفعالإ اللد إ لدة ا رراد ذوة 
الوظائؼ التنفيذية  inhibitedتوجو ال كوف ىعيفة، لي  ي وموف بتوبيط ههو كؼ( 

ئولة عف التنظيـ اانفعالإ اللد إ رينارطوف رإ سور  ير المركزية هالذاكرة الممتدة( الم 
رعالة ن بيًا مف سور التنظيـ اانفعالإ، ومف وـ رإنيـ يكونوف هكور ترددًا وهكور عرىة 

الم تتة عف اليدؼ المر وا والتإ ا يمكف  ruminative thoughtsلألركار ااجترارية 
ـ رإ اللفاظ عمإ اانفعاا  ال البة وعدـ ال يطرة عمييا، وىذا بدوره يؤدي للإ ا تمرارى

 ال درة عمإ توليد انفعاا  موجبة.

 Jostmann & Koole, 2006; Kazén et)وىذا ما هكد  عميو نتائج درا ا  
al., 2008; Koole & Fockenberg, 2011)  ب ف ا رراد ذوة توجو اللركة هكور

البة وااتزاؿ ا ور ال مبإ لأللدا  كفا ة مف ذوة توجو ال كوف رإ تنظيـ انفعااتيـ ال 
 الىا طة، والتوليد الذاتإ ل نفعاا  الموجبة.

بااىارة للإ هف ا رراد ذوة توجو اللركة لدييـ ال درة عمإ رسؿ هنف يـ عف الابرا  
ال مبية، كما يمكنيـ الفسؿ بيف نتائجيـ ال مبية و راراتيـ اللالية، وىذه ال درة ت با ليـ 

جعميـ ي عروف هنيـ هكور  عادة. رإ ليف هف ا رراد ذوة توجو ال كوف  عور هرىؿ وت
لدييـ ىعؼ رإ ال درة عمإ ااتزاؿ اانفعاا  ال البة هو توليد اانفعاا  الموجبة، لذلؾ نجد 
هف الم اعر ال مبية موؿ م اعر الاوؼ والندـ وااكتئاا ه ؿ لدة ا رراد ذوة توجو اللركة 

إ تمؾ الم اعر ال مبية، رإ ليف نجد هف ا رراد ذوة توجو ال كوف لي  يمكنيـ التغما عم
لدييـ سعوبة رإ التغما عمإ الم اعر المؤ فة هم اعر الندـ( الناتجة مف الموا ؼ 

 ,Bossong)ال مبية، وذلؾ لعدـ  درتيـ عمإ تنظيـ الميؿ للإ لل ا  المـو عمإ هنف يـ
2001; McElroy & Dowd, 2007; Van Putten, 2014). 

ب ف ا  ااص  (Zhang et al., 2017)وتتفؽ تمؾ النتيجة مع ما ه ار  لليو درا ة 
رإ انفعااتيـ  volitionally controlذوة توجو ال كوف ا يمكنيـ التلكـ ب كؿ لرادة 
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ال البة هو ا ركار  ير المر وا رييا التإ هوار  ىذه اانفعاا ، ذلؾ  ف ه موا التنظيـ 
وي جع عمإ الوبا  عمإ نفس اللالة اانفعالية  change preventingتغيير لدييـ يمنع ال

هااسة اللالة ال مبية(، ويلارظ عمإ الوىع الراىف عف طريؽ توبيط همنع( تنفيذ النوايا 
الموجية نلو اليدؼ، مما يؤدة للإ ا تغرا يـ رإ تمؾ ا ركار ال مبية  ير المر وا رييا. 

 changeاللركة، ر  موا التنظيـ لدييـ يعزز التغيير عمإ عكس ا رراد ذوة توجو 
promoting  وبالتالإ التنظيـ الذاتإ المرف ل نفعاا ، رمف ا لو يتمكف ا رراد مف ،

 تغيير انفعااتيـ بلي  تتطابؽ مع نواياىـ وبالتالإ يمكنيـ لنجاز وتل يؽ هىداريـ.

 ,.Leung & Wong, 2013; Matti et al)وتتفؽ تمؾ النتيجة مع نتائج درا ا  
2009; Maymon et al., 2014;  Menec & Schonwetter, 1994; 

Papantoniou et al., 2010, 2013; Przepiorka, 2016)  رإ وجود ع  ة
ال كوف واانفعاا  ال البة  وا  التن يطية  -ارتباطية  البة دالة بيف هبعاد توجو اللركة 

ال كوف  -طية موجبة دالة بيف هبعاد توجو اللركة هو  ير التن يطية، وع  ة ارتبا
 واانفعاا  التن يطية الموجبة.

 ىتائج الفشض الفشعى الجاىى ومياقصتَا :

توجػػػػػد تػػػػػ ويرا  مبا ػػػػػرة دالػػػػػة للسػػػػػائيًا  "و يػػػػػنص الفػػػػػرض الفرعػػػػػإ الوػػػػػانإ عمػػػػػإ هنػػػػػ
انفعػػػػػػػاا  اانجػػػػػػػاز هالتن ػػػػػػػيطية الموجبػػػػػػػة، والتن ػػػػػػػيطية ال ػػػػػػػالبة، و يػػػػػػػر التن ػػػػػػػيطية 
ال ػػػػالبة( عمػػػػإ التلسػػػػيؿ الدرا ػػػػ  لػػػػدة هرػػػػراد عينػػػػة البلػػػػ ". ويتىػػػػذ مػػػػف نتػػػػائج جػػػػدوؿ 

 ( ما ي تإ:5ه

 باليسبة الىفعاالت االجناص التيصيطية املودبة: -أ 

( انفعػػػػاا  اانجػػػػاز 33,3وجػػػػود تػػػػ وير موجػػػػا مبا ػػػػر داؿ للسػػػػائيًا عنػػػػد م ػػػػتوة ه -
نػػػػػة البلػػػػػ ، بمغػػػػػ   يمتػػػػػو التن ػػػػػيطية الموجبػػػػػة عمػػػػػإ التلسػػػػػيؿ الدرا ػػػػػإ لػػػػػدة هرػػػػػراد عي

. هة هنػػػػػػػػو كممػػػػػػػػا ارتفعػػػػػػػػ  درجػػػػػػػػا  انفعػػػػػػػػاا  اانجػػػػػػػػاز 58,3، و يمػػػػػػػػة ه ( 655,3
 التن يطية الموجبة لدة الط ا ارتفع  درجا  التلسيؿ الدرا إ لدييـ.

 Control Value Theoryال يمػػػة  -وتتفػػػؽ تمػػػؾ النتيجػػػة مػػػع نظريػػػة الىػػػبط
(CVT)  لػػػػ بيكػػػروف(Pekrun et al., 2007) تفتػػػرض هف انفعػػػاا  اانجػػػاز  والتػػػإ
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تػػػػػػػؤور عمػػػػػػػإ المسػػػػػػػادر المعرريػػػػػػػة لمطػػػػػػػ ا ودارعيػػػػػػػتيـ لمػػػػػػػتعمـ وا ػػػػػػػتراتيجيا  الػػػػػػػتعمـ 
الم ػػػػتادمة وىػػػػذا بػػػػدوره يػػػػؤور عمػػػػإ التلسػػػػيؿ الدرا ػػػػإ لػػػػدييـ، كمػػػػا تتفػػػػؽ مػػػػع نتػػػػائج 

 ;Beck, 2011; Brdovčak, 2017; Cocoradӑ, 2016)الدرا ػػا  ال ػػاب ة 
Lam et al., 2015; Lei & Cui, 2016; Lüftenegger et al., 2016; 
Niculescu et al., 2015; Peixoto et al., 2017; Pekrun et al., 
2017; Reindl et al., 2018; Villavicencio & Bernardo, 2013) 
والتػػػػػإ توسػػػػػم  للػػػػػإ وجػػػػػود ع  ػػػػػة ارتباطيػػػػػة موجبػػػػػة دالػػػػػة بػػػػػيف اانفعػػػػػاا  التن ػػػػػيطية 

الفاػػػػر( والتلسػػػػيؿ الدرا ػػػػ ، بينمػػػػا تتنػػػػا ض مػػػػع نتػػػػائج الموجبػػػػة هاا ػػػػتمتاع، وا مػػػػؿ، و 
والتػػػإ توسػػػم  للػػػإ عػػػدـ وجػػػود ع  ػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة بػػػيف  (Kirwan, 2018)درا ػػػة 

ا دا  ا كػػػػاديم  واانفعػػػػاا  التن ػػػػيطية الموجبػػػػة المرتبطػػػػة بػػػػالتعمـ. و ػػػػد هعػػػػز  الدرا ػػػػة 
يػػػ  تػػػـ التطبيػػػؽ بعػػػد انتيػػػا  ذلػػػؾ لطبيعػػػة العينػػػة والفتػػػرة الزمنيػػػة التػػػإ تػػػـ رييػػػا التطبيػػػؽ، ل

 الط ا مف هدا  اامتلانا .

ال يمػػػػػػة  -ويمكػػػػػػف تف ػػػػػػير النتيجػػػػػػة ال ػػػػػػاب ة هيىػػػػػػًا رػػػػػػإ ىػػػػػػو  نظريػػػػػػة الىػػػػػػبط 
Control Value Theory (CVT)  لػػػ(Pekrun et al., 2007; 2009; 

والتػػػػػإ تفتػػػػػرض هف اانفعػػػػػاا  التن ػػػػػيطية الموجبػػػػػة هموػػػػػؿ: اا ػػػػػتمتاع، وا مػػػػػؿ،  (2011
ؤور ب ػػػكؿ ليجػػػاب  عمػػػإ التلسػػػيؿ وا دا  مػػػف اػػػ ؿ زيػػػادة الدارعيػػػة وااىتمػػػاـ والفاػػػر( تػػػ

بػػػػداعًا،  والجيػػػػد المبػػػػذوؿ، والت ػػػػجيع عمػػػػإ ا ػػػػتاداـ ا ػػػػتراتيجيا  لمػػػػتعمـ هكوػػػػر مرونػػػػة وا 
والتعزيػػػػز مػػػػف التنظػػػػيـ الػػػػذاتإ لمػػػػتعمـ، وتػػػػورير المسػػػػادر المعرريػػػػة ممػػػػا ي ػػػػمذ لمطػػػػ ا 

 بتركيز انتباىيـ مبا رة نلو الميمة.

بااىارة للإ هف انفعاا  اانجاز التن يطية الموجبة تلفز المعالجة المعررية العمي ة 
لممعموما  والتفكير اابداع ، كما تدرع الط ا لتاطإ التلديا  ا كاديمية السعبة وتعزز 
مف اندماجيـ رإ عممية التعمـ، وتدعـ الدارعية الداامية لدييـ وتلارظ عمإ تركيز انتباىيـ 

 ياـ التعمـ، وىذا بدوره يؤور ب كؿ ليجاب  عمإ هدائيـ وتلسيميـ الدرا  .عمإ م
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 باليسبة الىفعاالت اإلجناص غري التيصيطية السالبة: -ب 

( انفعػػػػػاا  اانجػػػػػاز 33,3وجػػػػػود تػػػػػ وير  ػػػػػالا مبا ػػػػػر داؿ للسػػػػػائيًا عنػػػػػد م ػػػػػتوة ه -
لػػػ ، بمغػػػ   يمتػػػو  يػػػر التن ػػػيطية ال ػػػالبة عمػػػإ التلسػػػيؿ الدرا ػػػإ لػػػدة هرػػػراد عينػػػة الب

. هة هنػػػػو كممػػػػا انافىػػػػ  درجػػػػا  انفعػػػػاا  اانجػػػػاز  يػػػػر 43,3، و يمػػػػة ه ( 835,3-
 التن يطية ال البة لدة الط ا ارتفع  درجا  التلسيؿ الدرا إ لدييـ.

 Control Value Theoryال يمػػػة  -وتتفػػػؽ تمػػػؾ النتيجػػػة مػػػع نظريػػػة الىػػػبط
(CVT)  لػػػػ بيكػػػروف(Pekrun et al., 2007)  تفتػػػرض هف انفعػػػاا  اانجػػػاز والتػػػإ

تػػػػػػؤور عمػػػػػػإ الػػػػػػتعمـ ونتػػػػػػائج التلسػػػػػػيؿ، كمػػػػػػا تتفػػػػػػؽ مػػػػػػع نتػػػػػػائج الدرا ػػػػػػا  ال ػػػػػػاب ة 
(Brdovčak, 2017; Cocoradӑ, 2016; Lam et al., 2015; 
Niculescu et al., 2015; Peixoto et al., 2017; Pekrun et al., 

2017; Reindl et al., 2018)  ػػة ارتباطيػػة  ػػالبة والتػػإ توسػػم  للػػإ وجػػود ع 
دالػػػػة بػػػػيف اانفعػػػػاا   يػػػػر التن ػػػػيطية ال ػػػػالبة هاليػػػػ س، والممػػػػؿ( والتلسػػػػيؿ الدرا ػػػػ ، 

 ;Beck, 2011; Kirwan, 2018)بينمػػػػا تتنػػػػا ض مػػػػع نتػػػػائج درا ػػػػا  
Lüftenegger et al., 2016)  والتػػػإ توسػػػم  للػػػإ عػػػدـ وجػػػود ع  ػػػة ارتباطيػػػة
 ر التن يطية ال البة.دالة بيف ا دا  ا كاديم  واانفعاا   ي

للإ هف انفعاا   (Pekrun et al., 2011; 2017)وتعود النتيجة ال اب ة ور ًا لػ 
اانجاز  ير التن يطية ال البة ت مؿ مف المسادر المعررية المتالة مف ا ؿ توجيو انتباه 

وهونا   الط ا بعيدًا عف الميمة، وتت با رإ تفكيرىـ رإ ه يا   ير ذا  سمة هونا  التعمـ
 هدا  اااتبارا ، وىذا بدوره يؤور ب كؿ  مب  عمإ التلسيؿ الدرا  .

ع وة عمإ ذلؾ، ترتبط اانفعاا   ير التن يطية ال البة  مبيًا ب ىداؼ اات اف 
والدارعية الداامية واانتباه وبذؿ الجيد والتنظيـ الذاتإ، مما يدرع الط ا للإ ا تاداـ 

كانيكية موؿ: اللفظ بالتكرار، بااىارة للإ هنيا تعزز مف المعالجة ا تراتيجيا  التعمـ المي
 ال طلية لممعموما  مما يؤور  مبًا عمإ التلسيؿ الدرا   لدييـ.
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 باليسبة الىفعاالت اإلجناص التيصيطية السالبة: -دـ 

وجػػػػود تػػػػ وير  ػػػػالا مبا ػػػػر  يػػػػر داؿ للسػػػػائيًا انفعػػػػاا  اانجػػػػاز التن ػػػػيطية ال ػػػػالبة  -
، و يمػػػػة ه ( 35,3-التلسػػػػيؿ الدرا ػػػػإ لػػػػدة هرػػػػراد عينػػػػة البلػػػػ ، بمغػػػػ   يمتػػػػو  عمػػػػإ
. هة هنػػػػػو كممػػػػػا انافىػػػػػ  درجػػػػػا  انفعػػػػػػاا  اانجػػػػػاز التن ػػػػػيطية ال ػػػػػالبة لػػػػػػدة 22,3

 الط ا ارتفع  درجا  التلسيؿ الدرا إ لدييـ.

 ة وتتفؽ تمؾ النتيجة مع التنا ض الواىذ رإ نتائج الدرا ا  ال اب ة ريما ياص الع 
بيف انفعاا  اانجاز التن يطية ال البة والتلسيؿ الدرا إ. ربينما توسم  درا ا  

(Peixoto et al.,  2017; Pekrun et al., 2017)  للإ ارتباط انفعاا  اانجاز
التن يطية ال البة  مبيًا بالتلسيؿ الدرا   وا دا ، توسم  درا ا  هارة للإ عدـ وجود 

يف انفعاا  اانجاز التن يطية ال البة والتلسيؿ الدرا   كما ر  ع  ة ارتباطية دالة ب
والتإ توسم  للإ جودة ع  ة ارتباطية  ير دالة بيف انفعاؿ  (Beck, 2011)درا ة 

والتإ توسم  للإ وجود  (Brdovčak, 2017)هالغىا( والتلسيؿ الدرا  ، ودرا ة 
 ,Cocoradӑ) ف  نتائج درا ت  ارتباط  ير داؿ بيف الاجؿ والتلسيؿ الدرا  ، كما ك

2016; Kirwan, 2018)  ،عف عدـ وجود ع  ة ارتباطية دالة بيف انفعاا  هال مؽ
والاجؿ( رإ الدرا ة ا ولإ وانفعاا  هال مؽ، والاجؿ، والغىا( رإ الدرا ة الوانية مع 

 ,.Lam et al., 2015; Niculescu et al)التلسيؿ الدرا  . وكذلؾ توسم  درا تا 
للإ وجود ت وير مبا ر  ير داؿ للسائيًا انفعاا  اانجاز التن يطية ال البة عمإ   (2015

 Controlال يمة -التلسيؿ الدرا  . وتتما إ ىذه النتيجة مع رروض نظرية الىبط
Value Theory (CVT)  ،لوؿ ا وار المتنا ىة ل نفعاا  التن يطية ال البة هال مؽ
 مبية هليانًا وايجابية هو  ير دالة رإ لاا  هارة.والغىا، والاجؿ(، ريإ  

ويمكف تف ير ىذه النتائج المتنا ىة ب ف اانفعاا  التن يطية ال البة   ب ذو لديف، 
ريإ  د تىعؼ ا دا  مف ا ؿ افض الدارعية الداامية والل  عمإ التفكير رإ ه يا   ير 

ولكنيا مف جية هارة  د تنتج ت ويرًا  مرتبطة باليدؼ موؿ: ال مؽ مف الف ؿ رإ اامتلاف،
معاك ًا مف ا ؿ تعزيز الدارعية الاارجية لمط ا، وتلفيزىـ عمإ بذؿ المزيد مف الجيد 

 لتجنا الف ؿ رإ الم ت بؿ، وبالتال  يكوف ليا ت وير ليجاب  عمإ ا دا  الم ت بم .



 امعةـــــالب الجــــــدى طــــيل الدراسي لـــــون والتحصــــركة ــ السكـــــه الحــــيط بين توجــــاز كمتغير وســــاالت اإلنجـــــــانفع

- 325 - 

س، والممؿ( هعمإ و د جا   معام   ت وير اانفعاا   ير التن يطية ال البة هالي 
م ارنة باانفعاا  التن يطية ال البة هال مؽ، والغىا، والاجؿ( والتإ لـ تسؿ للإ م توة 
الدالة، لي  ظير  اانفعاا   ير التن يطية ال البة هالي س، والممؿ( باعتبارىا ا برز 

الدرا ة هو وا  وة رإ ع  تيا بالتلسيؿ الدرا إ، ذلؾ  ف ال عور بالممؿ والي س  تجاه 
التعمـ يؤدة للإ دورة مف الف ؿ، رإذا هعت د الطالا هنو ا يوجد  إ  يمكنو رعمو لتغيير 
وىعو وهنو  وؼ ي ت مـ ويتامإ عف ملاولة بذؿ الجيد والم اركة رإ مياـ التلسيؿ، رإف 
ذلؾ  وؼ يؤدة للإ ااىرار ب دة ب دائو التلسيمإ. لذا رإف هلد المااطر الرئي ية ىو موؿ 

ب نيا مف الملتمؿ هف تت ور  (CVT)ال يمة  -ىذه الع  ا  والتإ ه ار  للييا نظرية الىبط 
بال ببية التبادلية مما يؤدة للإ لدو  لم ة تغذية راجعة  مبية بيف اانفعاا   ير 

 التن يطية ال البة هالي س، والممؿ( وتدنإ التلسيؿ مع مرور الو  .

 قصتَا:ىتائج الفشض الفشعى الجالح وميا

يػػػنص الفػػػرض الفرعػػػإ الوالػػػ  عمػػػإ هنػػػو " توجػػػد تػػػ ويرا  مبا ػػػرة و يػػػر مبا ػػػرة مػػػف 
ال ػػػػػكوف هتوجػػػػػػو اللركػػػػػػة  -اػػػػػ ؿ انفعػػػػػػاا  اانجػػػػػاز دالػػػػػػة للسػػػػػػائيًا لتوجػػػػػو اللركػػػػػػة 

، وتوجػػػػو اللركػػػػة AOD، وتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط باتاػػػػاذ ال ػػػػرار AOFالمػػػػرتبط بالف ػػػػؿ 
را ػػػ  لػػػدة هرػػػراد عينػػػة البلػػػ ". ويتىػػػذ مػػػف ( عمػػػإ التلسػػػيؿ الدAOPالمػػػرتبط بػػػا دا  

 ( ما ي تإ:5نتائج جدوؿ ه
( لبعػػػػد توجػػػػو اللركػػػػة 35,3وجػػػػود تػػػػ وير  ػػػػالا مبا ػػػػر داؿ للسػػػػائيًا عنػػػػد م ػػػػتوة ه -

عمػػػػإ التلسػػػػيؿ الدرا ػػػػإ لػػػػدة هرػػػػراد عينػػػػة البلػػػػ ، بمغػػػػ   يمتػػػػو      AOFالمػػػػرتبط بالف ػػػػؿ 
 .84,6، و يمة ه (353,3-

 ػػػر مػػػف اػػػ ؿ اانفعػػػػاا  ه التن ػػػيطية الموجبػػػة، و يػػػػر وجػػػود تػػػ وير موجػػػا  يػػػػر مبا -
ال ػػػػػكوف  -( لتوجػػػػػو اللركػػػػػة 33,3التن ػػػػػيطية ال ػػػػػالبة( داؿ للسػػػػػائيًا عنػػػػػد م ػػػػػتوة ه

، AOD، وتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط باتاػػػػاذ ال ػػػػرار AOFهتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط بالف ػػػػؿ 
ينػػػة البلػػػ ، (عمػػػإ التلسػػػيؿ الدرا ػػػإ لػػػدة هرػػػراد عAOPوتوجػػػو اللركػػػة المػػػرتبط بػػػا دا  

، 68,8، 63,5عمػػػػػػػػإ التػػػػػػػػوالإ، و يمػػػػػػػػة ه ( 355,3، 334,3، 358,3بمغػػػػػػػػ   يمتػػػػػػػػو
 عمإ التوالإ. 23,5
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( هنػػػػو كممػػػػا كػػػػاف الطػػػػ ا هكوػػػػر توجيػػػػًا نلػػػػو اللركػػػػة 5يتىػػػػذ مػػػػف نتػػػػائج جػػػػدوؿ ه
تػػػػزداد لػػػػدييـ انفعػػػػاا  اانجػػػػاز التن ػػػػيطية الموجبػػػػة، رػػػػإ لػػػػيف ت ػػػػؿ انفعػػػػاا  اانجػػػػاز 

ة هو  يػػػر التن ػػػيطية، وىػػػذا بػػػدوره يػػػؤور ليجابيػػػًا عمػػػإ التلسػػػيؿ ال ػػػالبة  ػػػوا  التن ػػػيطي
الدرا ػػػػإ. وعمػػػػإ العكػػػػس مػػػػف ذلػػػػؾ، كممػػػػا كػػػػاف الطػػػػ ا هكوػػػػر توجيػػػػًا نلػػػػو ال ػػػػكوف ت ػػػػؿ 
لػػػدييـ انفعػػػاا  اانجػػػاز التن ػػػيطية الموجبػػػة، رػػػإ لػػػيف تػػػزداد انفعػػػاا  اانجػػػاز ال ػػػالبة 

  مبيًا عمإ التلسيؿ الدرا إ.  وا  التن يطية هو  ير التن يطية، وىذا بدوره يؤور

وتدعـ تمؾ النتيجة نتائج الفرىيف الفرعييف ا وؿ والوانإ، كما تتفؽ مع نتائج الدرا ا  
ال كوف  -ال اب ة التإ تناول  دور انفعاا  اانجاز كمتغير و يط  وا  بيف توجو اللركة 

والتإ  (Leung & Wong, 2013)وبعض المتغيرا  النف ية ا ارة، كما رإ درا ة 
 -ك ف  نتائجيا عف دور انفعاا  اانجاز كمتغير و يط بيف ا بعاد الو وة لتوجو اللركة 

ال كوف وا تراتيجيا  التنظيـ الذاتإ لمتعمـ، هو عف دور انفعاا  اانجاز كمتغير و يط بيف 
ا ة التلسيؿ الدرا   والعديد مف المتغيرا  النف ية ا ارة موؿ التنظيـ الذاتإ رإ در 

(Villavicencio & Bernardo, 2013) وال وابؽ المبا رة هت ديرا  الىبط( و ير ،
 ,.Niculescu et alالمبا رة هال موؾ والمعررة التكيفية و ير التكيفية( رإ درا ة  ه

، وال يمة المدركة والكفا ة (Lam et al., 2015)(، واانتما  لممدر ة رإ درا ة 2015
 (.Peixoto et al., 2017المدركة رإ درا ة ه

 Personalityويمكف تف ير ىذه النتيجة رإ ىو  نظريتإ تفاع   نظـ ال اسية 
Systems Interactions (PSI)  لػ(Kuhl, 2000) ال يمة  -، والىبطControl 

Value Theory (CVT)  لػ بيكروف(Pekrun et al., 2007)   رور ًا لنظرية تفاع .
 Intuitiveال كوف بالتنظيـ اانفعالإ اللد إ  -اللركة نظـ ال اسية، يرتبط توجو 

affect regulation را رراد ذوو توجو اللركة لدييـ ميارا  التنظيـ اانفعالإ اللد إ ،
هرىؿ مف ذوة توجو ال كوف والتإ بدورىا تعزز التنظيـ الذاتإ المرف ل نفعاا ، وىذا بدوره 

اتيـ و موكياتيـ مما ي مذ ليـ بتنظيـ انفعااتيـ يجعميـ اكور  درة عمإ التلكـ رإ انفعا
ب كؿ هكور راعمية بااتزاؿ اانفعاا  ال البة وتوليد انفعاا  موجبة لدييـ وذلؾ عند مواجية 
هة سعوبا  هو ع با ، وىذا بدوره يجعميـ هكور كفا ة رإ لماية وتفعيؿ نواياىـ بتركيز 

ذ المياـ المطموبة، وتكريس مسادرىـ المعررية انتباىيـ عمإ تل يؽ ا ىداؼ المرجوه وتنفي
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ور ًا لمتطمبا  المياـ، مما يمكنيـ مف اانت اؿ ب رعة مف اليدؼ اللالإ للإ ا ىداؼ 
الم ت بمية المر وبة والتلرؾ نلو ا ىداؼ المرجوة مما ي اىـ رإ نجاليـ وانجاز وتل يؽ 

 هىداريـ.

اد ذوة توجو ال كوف يمنع التغيير ورإ الم ابؿ نجد هف ه موا التنظيـ لدة ا رر 
Change Preventing  والذي ي جع عمإ الوبا  عمإ نفس اللالة اانفعالية هااسة ،

اللالة ال مبية(، ويلارظ عمإ الوىع الراىف عف طريؽ توبيط همنع( تنفيذ النوايا الموجية 
دا   ير المر وا نلو اليدؼ، وىذا بدوره يجعميـ ه ؿ  درة عمإ التو ؼ عف التفكير رإ ا ل

رييا والتإ تتعمؽ ب ىداؼ بديمة هو لاا  انفعالية  يرمر وا رييا هاانفعاا  ال البة( والتإ 
بدورىا تاتزؿ مف مسادرىـ المعررية المتالة وال زمة لتل يؽ وانجاز اليدؼ المر وا، ىذا 

وف عمإ الن ص رإ المسادر المعررية المتالة يىعؼ مف  درة ا  ااص ذوة توجو ال ك
المبادرة با ن طة ومتابعة المياـ لتإ اانتيا  منيا ااسة عندما تكوف ا ن طة سعبة هو 
 ير روتينية، كما يؤدة للإ اا تغراؽ رإ ا ركار ال مبية الم تتة عف اليدؼ المر وا, مما 

 ي يـ رإ انافاض هدائيـ.

نفعاا  اانجاز التن يطية ولذلؾ نجد هف الط ا ا كور توجيًا نلو اللركة تزداد لدييـ ا
الموجبة، وت ؿ انفعاا  اانجاز ال البة  وا  التن يطية هو  ير التن يطية، رإ ليف هف 
الط ا ا كور توجيًا نلو ال كوف ت ؿ لدييـ انفعاا  اانجاز التن يطية الموجبة، رإ ليف 

 تزداد انفعاا  اانجاز ال البة  وا  التن يطية هو  ير التن يطية.

ال يمة انفعاا  اانجاز والتإ تفترض هف اانفعاا  التن يطية  -وور ًا لنظرية الىبط 
الموجبة هموؿ: اا تمتاع، وا مؿ، والفار( تؤور ب كؿ ليجاب  عمإ التلسيؿ وا دا  مف 
ا ؿ زيادة الدارعية وااىتماـ والجيد المبذوؿ، والت جيع عمإ ا تاداـ ا تراتيجيا  لمتعمـ 

بداعًا، والتعزيز مف التنظيـ الذاتإ لمتعمـ، وتورير المسادر المعررية مما ي مذ هكور  مرونة وا 
 .(Pekrun et al., 2011)لمط ا بتركيز انتباىيـ مبا رة نلو الميمة 

ع وة عمإ ذلؾ، تلفز اانفعاا  الموجبة المرتبطة بالتعمـ المعالجة المعررية العمي ة 
 ، كما تدرع الط ا لتاطإ التلديا  ا كاديمية السعبة وتعزز لممعموما  والتفكير اابداع

مف اندماجيـ رإ عممية التعمـ، وتدعـ الدارعية الداامية لدييـ وتلارظ عمإ تركيز انتباىيـ 
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 Pekrun) عمإ مياـ التعمـ، وىذا بدوره يؤور ب كؿ ليجاب  عمإ هدائيـ وتلسيميـ الدرا  
et al., 2009). 

ا   ير التن يطية ال البة هالممؿ، والي س(، ت مؿ مف المسادر رإ ليف هف اانفعا
المعررية المتالة مف ا ؿ توجيو انتباه الط ا بعيدًا عف الميمة، وتت با رإ تفكيرىـ رإ 
ه يا   ير ذا  سمة هونا  التعمـ وهونا  هدا  اااتبارا . بااىارة للإ هنيا تعزز مف 

بط  مبيًا ب ىداؼ اات اف والدارعية الداامية واانتباه وبذؿ المعالجة ال طلية لممعموما ، وترت
 الجيد والتنظيـ الذاتإ، وىذا بدوره يؤور ب كؿ  مب  عمإ التلسيؿ الدرا  .

ولذلؾ نجد هنو كمما زاد  انفعاا  اانجاز التن يطية الموجبة لدة الط ا ارتفع  
انفعاا  اانجاز ال البة  ير درجا  التلسيؿ الدرا إ لدييـ، رإ ليف هنو كمما زاد  

 التن يطية لدة الط ا انافى  درجا  التلسيؿ الدرا إ لدييـ.

 ,Baron & Kenny)ورػػػإ ىػػػو  مفيػػػـو المتغيػػػر الو ػػػيط الػػػذة ه ػػػار لليػػػو 
يتىػػػذ هنػػػو كممػػػا كػػػاف الطػػػ ا هكوػػػر توجيػػػًا نلػػػو اللركػػػة تػػػزداد لػػػدييـ انفعػػػاا   (1986

 ػػػؿ انفعػػػاا  اانجػػػاز ال ػػػالبة  يػػػر التن ػػػيطية، اانجػػػاز التن ػػػيطية الموجبػػػة، رػػػإ لػػػيف ت
وىػػػذا بػػػدوره يػػػؤور ليجابيػػػًا عمػػػإ التلسػػػيؿ الدرا ػػػإ. وعمػػػإ العكػػػس مػػػف ذلػػػؾ، كممػػػا كػػػاف 
الطػػػػ ا هكوػػػػر توجيػػػػًا نلػػػػو ال ػػػػكوف ت ػػػػؿ لػػػػدييـ انفعػػػػاا  اانجػػػػاز التن ػػػػيطية الموجبػػػػة، 

يػػػؤور  ػػػمبيًا عمػػػإ  رػػػإ لػػػيف تػػػزداد انفعػػػاا  اانجػػػاز ال ػػػالبة  يػػػر التن ػػػيطية، وىػػػذا بػػػدوره
 التلسيؿ الدرا إ.

ممػػػػا  ػػػػبؽ يتىػػػػذ دور انفعػػػػاا  اانجػػػػاز هالتن ػػػػيطية الموجبػػػػة، و يػػػػر التن ػػػػيطية 
ال ػػػػالبة( كمتغيػػػػر و ػػػػيط بػػػػيف توجػػػػو اللركػػػػة ال ػػػػكوف هتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط بالف ػػػػؿ 

AOF وتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط باتاػػػػاذ ال ػػػػرار ،AOD  وتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط بػػػػا دا ،
AOPلتلسػػػيؿ الدرا ػػػإ، وىػػػذا يتفػػػؽ مػػػع رػػػروض نظريتػػػإ تفػػػاع   نظػػػـ ال اسػػػية، ( وا

 ال يمة. -والىبط 

 -عػػػػ وة عمػػػػإ ذلػػػػؾ، لػػػػـ يظيػػػػر تػػػػ وير مبا ػػػػر داؿ للسػػػػائيًا  بعػػػػاد توجػػػػو اللركػػػػة 
 AOFال ػػػػػكوف عمػػػػػإ التلسػػػػػيؿ الدرا ػػػػػإ  ػػػػػوة لبعػػػػػد توجػػػػػو اللركػػػػػة المػػػػػرتبط بالف ػػػػػؿ 

إ  يمػػػػو دالػػػػة للسػػػػائيًا عنػػػػد م ػػػػتوة وىػػػػ 353,3-هالتلرر/اا ػػػػتغراؽ(، وكانػػػػ   يمتػػػػو 



 امعةـــــالب الجــــــدى طــــيل الدراسي لـــــون والتحصــــركة ــ السكـــــه الحــــيط بين توجــــاز كمتغير وســــاالت اإلنجـــــــانفع

- 325 - 

( 33,3(. رػػػػإ لػػػػيف ظيػػػػر  تػػػػ ويرا   يػػػػر مبا ػػػػرة  دالػػػػة للسػػػػائيًا عنػػػػد م ػػػػتوة ه35,3ه
، AOFال ػػػػػػكوف هتوجػػػػػػو اللركػػػػػػة المػػػػػػرتبط بالف ػػػػػػؿ  -لألبعػػػػػػاد الو وػػػػػػة لتوجػػػػػػو اللركػػػػػػة 

( AOP، وتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط بػػػػا دا  AODوتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط باتاػػػػاذ ال ػػػػرار 
يؿ الدرا ػػػػػإ مػػػػػف اػػػػػ ؿ انفعػػػػػاا  اانجػػػػػاز هالتن ػػػػػيطية الموجبػػػػػة، و يػػػػػر عمػػػػػإ التلسػػػػػ

وىػػػػإ  ػػػػيـ  355,3، 334,3، 358,3التن ػػػػيطية ال ػػػػالبة( وكانػػػػ   يمتيػػػػا عمػػػػإ التػػػػوالإ
عمػػػإ  AOFهعمػػػإ مػػػف التػػػ وير المبا ػػػر الػػػذة ظيػػػر لبعػػػد  توجػػػو اللركػػػة المػػػرتبط بالف ػػػؿ 

 التلسيؿ الدرا إ.

الػػػػذة تمعبػػػػو انفعػػػػاا  اانجػػػػاز هالتن ػػػػيطية وىػػػػذا يؤكػػػػد عمػػػػإ الػػػػدور ال ػػػػوة والميػػػػـ 
الموجبػػػة، و يػػػر التن ػػػيطية ال ػػػالبة( كمتغيػػػر و ػػػيط بػػػيف توجػػػو اللركػػػة ال ػػػكوف هتوجػػػو 

، وتوجػػػػو AOD، وتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط باتاػػػػاذ ال ػػػػرار AOFاللركػػػػة المػػػػرتبط بالف ػػػػؿ 
 ( والتلسيؿ الدرا إ.AOPاللركة المرتبط با دا  

( 35,3وير  ػػػالا مبا ػػػر داؿ للسػػػائيًا عنػػػد م ػػػتوة هبااىػػػارة للػػػإ ذلػػػؾ، ظيػػػر تػػػ 
هالتلرر/اا ػػػػتغراؽ( عمػػػػإ التلسػػػػيؿ الدرا ػػػػإ  AOFلبعػػػػد توجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط بالف ػػػػؿ 
، هة هنػػػو كممػػػا انافىػػػ  درجػػػا  الطػػػ ا 353,3-لػػػدة هرػػػراد عينػػػة البلػػػ  بمغػػػ   يمتػػػو 

إ هنػػػػو كممػػػػا هالتلرر/اا ػػػػتغراؽ(، بمعنػػػػ  AOFعمػػػػإ بعػػػػد توجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط بالف ػػػػؿ 
كػػػاف الطػػػ ا هكوػػػر توجيػػػًا نلػػػو ال ػػػكوف هاا ػػػتغراؽ(، ارتفعػػػ  درجػػػا  التلسػػػيؿ الدرا ػػػإ 
لػػػػدييـ. ر ػػػػد لسػػػػؿ الطػػػػ ا ذوو توجػػػػو ال ػػػػكوف هاا ػػػػتغراؽ( عمػػػػإ درجػػػػا  هرىػػػػؿ رػػػػإ 

 التلسيؿ الدرا إ م ارنة بذوة توجو اللركة هالتلرر(.

 Action Control Theoryويمكف تف ير ىذه النتيجة رإ ىو  نظرية ىبط الفعؿ 
(ACT)  لػ كوىؿKuhl ريذكر ،(Kuhl & Beckmann, 1994)  هف اا تغراؽ ا يكوف

ىارًا رإ جميع الموا ؼ، رفإ المياـ التإ تتطما تركيز عمإ المدة الطويؿ والتإ تعتمد عمإ 
المرتبطة بالتماؿ  ruminative thoughtsالتاطيط والموابرة، رإف ا ركار ااجترارية 

. deliberativeوالتروي  Cautiousؿ  د تؤدي للإ  موؾ هكور توجيًا نلو اللذر الف 
ونظرًا  ف اا تعداد ل متلاف يتطما تركيز طويؿ المدة ن بيًا، كما هنو يعتمد بدرجة كبيرة 
عمإ بذؿ المزيد مف الجيد والموابرة رإ الدرا ة، لذا ر د يؤدة التفكير المتزايد رإ التماا  

الط ا ذوة توجو ال كوف للإ اللفاظ هلب ا ( عمإ ا ركار المتعم ة بالف ؿ هكور  الف ؿ لدة
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ن اطًا رإ ع وؿ ىؤا  الط ا، مما يؤدة للإ بذؿ المزيد مف الجيد والتفانإ رإ الدرا ة 
هالتلرر/اا تغراؽ(  AOFلتجنا الف ؿ. لذلؾ ر د ارتبط بعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿ 

بالتلسيؿ الدرا  ، بمعنإ هف الط ا ذوة توجو ال كوف كاف هداؤىـ هرىؿ ارتباطًا  البًا 
 م ارنة بذوة توجو اللركة.

 ;Diefendorff, 2004)وتتفؽ تمؾ النتيجة مع نتائج الدرا ا  ال اب ة 
Diefendorff et al., 2000; Maymon et al., 2014; Menec & 

Schonwetter, 1994)  مبا ر  الا داؿ السائيًا لبعد والتإ توسم  للإ وجود ت وير
هالتلرر/اا تغراؽ( عمإ التلسيؿ الدرا  ، ر د لسؿ  AOFتوجو اللركة المرتبط بالف ؿ 

ا رراد ذوو توجو ال كوف هاا تغراؽ( عمإ درجا  هعمإ رإ التلسيؿ الدرا   م ارنة بذوة 
 توجو اللركة هالتلرر(.

والتإ  (Papantoniou et al., 2013)كما تتفؽ تمؾ النتيجة مع نتائج درا ة 
توسم  للإ وجود ت وير  الا  ير مبا ر مف ا ؿ ا تراتيجية لدارة المسادر ههلد 
ا تراتيجيا  التنظيـ الذاتإ لمتعمـ( داؿ للسائيًا لبعد توجو اللركة المرتبط بالف ؿ 

 AOFؿ هالتلرر/اا تغراؽ( عمإ التلسيؿ الدرا  ، ر د هور بعد توجو اللركة المرتبط بالف 
هالتلرر/اا تغراؽ(  مبًا عمإ ا تراتيجية التنظيـ الذاتإ لمتعمـ، بمعنإ هف الط ا ذوة توجو 
ال كوف هاا تغراؽ( كان  ا تراتيجية التنظيـ الذاتإ لدييـ مرتفعة، ومع ارتفاع درجاتيـ عمإ 

 ا تراتيجية التنظيـ الذاتإ لمتعمـ ارتفع م توة التلسيؿ الدرا إ لدييـ.

 لفشض الجاىى ومياقصتَا:ىتائج ا

يػػػػػػنص الفػػػػػػرض الوػػػػػػانإ عمػػػػػػإ هنػػػػػػو " ا توجػػػػػػد رػػػػػػروؽ ذا  دالػػػػػػة للسػػػػػػائية بػػػػػػيف 
 -متو ػػػػطإ درجػػػػا  الػػػػذكور واانػػػػا  مػػػػف هرػػػػراد عينػػػػة البلػػػػ  رػػػػإ هبعػػػػاد توجػػػػو اللركػػػػة 

، وتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط باتاػػػػاذ ال ػػػػرار AOFال ػػػػكوف هتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط بالف ػػػػؿ 
AODبػػػػػا دا   ، وتوجػػػػػو اللركػػػػػة المػػػػػرتبطAOP ولمتل ػػػػػؽ مػػػػػف سػػػػػلة ىػػػػػذا الفػػػػػرض .")

–Independent امػػػػػػػػػػػ  البالوػػػػػػػػػػػة بإ ػػػػػػػػػػػتاداـ ااتبػػػػػػػػػػػار ه ( لمعينػػػػػػػػػػػا  الم ػػػػػػػػػػػت مة 
Samples t–test) لمك ػػػػػؼ عػػػػػف دالػػػػػة الفػػػػػروؽ بػػػػػيف متو ػػػػػطإ درجػػػػػا  الػػػػػذكور )

 واانا  وذلؾ كما ىو موىذ ر  الجدوؿ التالإ:
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(6دول )  

 السهوٌ -ت( ألبعاد تودُ احلشنة املتوسطات واإلحنشافات املعياسية وقيه )

 للطالب الزنوس واإلىاخ 
 يمة  اانا  الذكور المجموعا 

 ه (
م توي 
 ع ـ ع ـ الدالة

ركة
الل
جو 

تو
- 

وف
 ك
ال

 

توجو اللركة 
المرتبط بالف ؿ 

AOF 
 دالة 3,63** 6,35 8,23 3,53 3,33

توجو اللركة 
المرتبط باتااذ 

 AODال رار 
 دالة 5,33** 3,52 8,33 3,55 3,86

توجو اللركة 
المرتبط با دا  

AOP) 
  ير دالة 3,53 3,32 3,33 3,35 3,86

 (33,3دالة عند م توة ه **           
( وجػػػػػود رػػػػػروؽ ذا  دالػػػػػة للسػػػػػائية بػػػػػيف متو ػػػػػطإ درجػػػػػا  2ويتىػػػػػذ مػػػػػف جػػػػػدوؿ ه

، وتوجػػػػػو اللركػػػػػة AOFالػػػػػذكور واانػػػػػا  رػػػػػ  بعػػػػػدة هتوجػػػػػو اللركػػػػػة المػػػػػرتبط بالف ػػػػػؿ 
( لسػػػػالذ الػػػػذكور،لي  جػػػػا    يمػػػػة ه ( دالػػػػة للسػػػػائيًا، AODبط باتاػػػػاذ ال ػػػػرار المػػػػرت

رػػػإ لػػػيف لػػػـ تظيػػػر رػػػروؽ ذا  دالػػػة للسػػػائية بػػػيف متو ػػػطإ درجػػػا  الػػػذكور واانػػػا  
، ليػػػػػ  جػػػػػا    يمػػػػػة ه (  يػػػػػر دالػػػػػة AOPرػػػػػ  بعػػػػػد توجػػػػػو اللركػػػػػة المػػػػػرتبط بػػػػػا دا  
 للسائيًا، وبذلؾ تل ؽ الفرض الوانإ جزئيًا.

ئج الفػػػػرض الوػػػػانإ للػػػػإ وجػػػػود رػػػػروؽ ذا  دالػػػػة للسػػػػائية بػػػػيف الطػػػػ ا وت ػػػػير نتػػػػا
 AOFمػػػػػف الجن ػػػػػيف هذكػػػػػور / لنػػػػػا ( عمػػػػػ  بعػػػػػدة هتوجػػػػػو اللركػػػػػة المػػػػػرتبط بالف ػػػػػؿ 

هالمبػػػػػػادرة/التردد(  AODهالتلرر/اا ػػػػػػتغراؽ(، وتوجػػػػػػو اللركػػػػػػة المػػػػػػرتبط باتاػػػػػػاذ ال ػػػػػػرار 
نلػػػػو اللركػػػػة ههة هكوػػػػر  لسػػػػالذ الػػػػذكور، بمعنػػػػإ هف الطػػػػ ا الػػػػذكور كػػػػانوا هكوػػػػر توجيػػػػاً 
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تلػػػررًا ومبػػػادرة( م ارنػػػًة بػػػالط ا اانػػػا  الػػػذيف كػػػانوا هكوػػػر توجيػػػًا نلػػػو ال ػػػكوف ههة هكوػػػر 
ا ػػػتغرا ًا وتػػػرددًا(، رػػػإ لػػػيف لػػػـ تظيػػػر رػػػروؽ ذا  دالػػػة للسػػػائية بػػػيف الػػػذكور واانػػػا  

 هالموابرة/التلوؿ(. AOPعمإ بعد توجو اللركة المرتبط با دا  

 ;Gieselmann et al., 2018)ة جزئيػػًا مػػع نتػػائج درا ػػتإ وتتفػػؽ تمػػؾ النتيجػػ
Wojdylo et al., 2016)  والتػػػ  توسػػػم  للػػػإ وجػػػود رػػػروؽ دالػػػة للسػػػائيًا بػػػيف

هالتلرر/اا ػػػتغراؽ( ر ػػػط  AOFالػػػذكور واانػػػا  رػػػ  بعػػػد توجػػػو اللركػػػة المػػػرتبط بالف ػػػؿ 
واانػػػا  رػػػإ  وذلػػػؾ لسػػػالذ الػػػذكور، رػػػإ لػػػيف لػػػـ تظيػػػر رػػػروؽ دالػػػة للسػػػائيًا بػػػيف الػػػذكور

، وتوجػػػػػو اللركػػػػػة المػػػػػرتبط بػػػػػا دا  AODبعػػػػػدة هتوجػػػػػو اللركػػػػػة المػػػػػرتبط باتاػػػػػاذ ال ػػػػػرار 
AOP  بينمػػػا تاتمػػػؼ مػػػع نتػػػائج درا ػػػا .)(Bledow, 2010; Song et al., 

والتػػػ  توسػػػم  للػػػإ عػػػدـ وجػػػود رػػػروؽ دالػػػة للسػػػائيًا بػػػيف الػػػذكور واانػػػا  رػػػ   (2006
 ال كوف.-هبعاد توجو اللركة

لوػػػة التنػػػا ض رػػػإ نتيجػػػة الدرا ػػػة اللاليػػػة مػػػع نتػػػائج الدرا ػػػا  ال ػػػاب ة وتف ػػػر البا
للػػػػػإ تبػػػػػايف و ارػػػػػة المجتمػػػػػع ومػػػػػا تفػػػػػرزه مػػػػػف ه ػػػػػاليا تربويػػػػػة، بااىػػػػػارة للػػػػػإ التن ػػػػػئة 
ااجتماعيػػػة لعينػػػة الدرا ػػػة اللاليػػػة م ارنػػػة بعينػػػا  الدرا ػػػا  ال ػػػاب ة. كمػػػا تعػػػزو البالوػػػة 

  رػػػػ  بعػػػػدة هتوجػػػػو اللركػػػػة المػػػػرتبط بالف ػػػػؿ الفػػػػرؽ الػػػػداؿ للسػػػػائيًا بػػػػيف الػػػػذكور واانػػػػا
AOF وتوجػػػػػػػو اللركػػػػػػػة المػػػػػػػرتبط باتاػػػػػػػاذ ال ػػػػػػػرار ،AOD لإ ه ػػػػػػػاليا ( لسػػػػػػػالذ الػػػػػػػذكورا 

التن ػػػػئة ااجتماعيػػػػة والتػػػػإ تمعػػػػا دورًا رػػػػإ تعزيػػػػز مكانػػػػة الػػػػذكور منػػػػذ السػػػػغر، وتػػػػدرعيـ 
للػػػإ ااعتمػػػػاد عمػػػػإ الػػػػنفس وبػػػذؿ الجيػػػػد لموسػػػػوؿ للػػػػإ هىػػػداريـ، ممػػػػا يجعميػػػػـ يت ػػػػموف 

ال وة والمبػػػادرة. بينمػػػا تن ػػػ  ا نوػػػإ عمػػػإ الانػػػوع وال ػػػمبية وااعت ػػػاد بػػػ ف هة تغييػػػر رػػػإ بػػػ
لياتيػػػػا لػػػػف يلػػػػد  لا مػػػػف اػػػػ ؿ ا اػػػػر، ممػػػػا ينمػػػػإ لػػػػدييا تو عػػػػا  ب نيػػػػا كػػػػائف عػػػػاجز 

 وعمييا هف تعتمد عمإ اآلاريف رإ  ئوف لياتيا.

كبيػػػرًا مػػػف اللريػػػة كمػػػا هف طبيعػػػة الو ارػػػة ال ػػػائدة رػػػإ مجتمعنػػػا، والتػػػإ تمػػػنذ جانبػػػًا 
لمػػػذكور ممػػػا يجعميػػػـ هكوػػػر تلػػػررًا وينمػػػإ لػػػدييـ روب اا ػػػداـ والمبػػػادرة، رػػػإ لػػػيف تفػػػرض 
المزيػػػد مػػػػف ال يػػػػود الم ػػػػتندة للػػػإ مجموعػػػػة مػػػػف العػػػػادا  والت اليػػػد ال ػػػػر ية عمػػػػإ ا نوػػػػإ 
والتػػػػإ بػػػػدورىا تلػػػػد مػػػػف ر باتيػػػػا، ممػػػػا يكبػػػػ  لػػػػدييا روب المغػػػػامرة والاػػػػوؼ مػػػػف اا ػػػػداـ 

 والتردد. عمإ هة  إ 
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بااىػػػػارة للػػػػإ ذلػػػػؾ لجػػػػو  بعػػػػض ا  ػػػػر للػػػػإ ال  ػػػػوة وال ػػػػدة رػػػػإ معاممػػػػة بناتيػػػػا 
ب ػػػػػكؿ مفرطػػػػػًا هو بػػػػػالتوبيق وال ػػػػػارية بالت ميػػػػػؿ مػػػػػف  ػػػػػ نيا م ارنػػػػػة ب  ػػػػػ ائيا الػػػػػذكور، 
ا مػػػر الػػػذة ينمػػػإ لػػػدييف  ػػػعورًا بػػػالاوؼ وعػػػدـ الو ػػػة، كمػػػا يػػػنعكس  ػػػمبيًا عمػػػإ بنػػػائيف 

ركػػػػار ال ػػػػمبية  يػػػػر المر ػػػػوا رييػػػػا والتػػػػإ  ػػػػد تتػػػػدااؿ الفكػػػػرة ويجعميػػػػف ي ػػػػتغر ف رػػػػإ ا 
 مع ت دميف هو تلوؿ دوف ت دميف.

وتتفؽ ىذه النتيجة مع الامفية النظرية لاسائص ا رراد ذوة توجو اللركة وذوة توجو 
يت موف  AODال كوف، والتإ ت ير للإ هف ا رراد ذوة توجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار 

عمؿ عمإ المياـ المطموبة منيـ ب يولة، رإ ليف يواجو ا رراد ذوو ب درتيـ عمإ بد  ال
توجو ال كوف هالتردد( سعوبة رإ بد  العمؿ عمإ المياـ, رميس لدييـ دارع لممبادرة هو البد  
رإ هدا  المياـ المر وا رييا هالمن ودة( لتإ رإ لالة عدـ وجود  با منط إ يمنعيـ مف 

ا رراد ذوة توجو ال كوف هكور ت ورًا بآرا  ا اريف هكور مف  ال ياـ بذلؾ. بااىارة للإ هف
 يرىـ مف ذوة توجو اللركة، لي  تت ور  راراتيـ وم اعرىـ بالمؤورا  الاارجية. ورإ 
الم ابؿ نجد هف ا رراد ذوة توجو اللركة لدييـ ميؿ لفسؿ ىذه المؤورا  الاارجية عف 

عمإ هىداريـ ودوارعيـ الداامية. كما يزداد ن اطيـ  راراتيـ وم اعرىـ والتركيز بدًا مف ذلؾ 
رإ ظؿ الظروؼ السعبة التإ بيا متطمبا  مرتفعة، ريزداد تركيزىـ  Self - activeالذاتإ 

عمإ هىداريـ والتياجاتيـ بدًا مف التركيز عمإ المؤورا  الاارجية، ويتفؽ ذلؾ مع ه اليا 
تر ق دور الذكور رإ تلمؿ الم ئولية  التن ئة ااجتماعية ال ائدة رإ مجتمعنا والتإ

وااعتماد عمإ ال درا  الذاتية عندما يواجيوف موا فًا سعبة، رإ ليف تر ق اعت اد لدة 
ا نوإ هنيا كائف ا لوؿ وا  وة لو، وهف ا ماف رإ وجود ا ار بجانبيا لي اعدىا عمإ 

 مواجية موا ؼ اللياة السعبة.

للسػػػػائية بػػػػيف الػػػػذكور واانػػػػا  عمػػػػإ بعػػػػد رػػػػإ لػػػػيف لػػػػـ تظيػػػػر رػػػػروؽ ذا  دالػػػػة 
هالموػػػابرة/التلوؿ(. والػػػذة ي ػػػير للػػػإ درجػػػة ت ػػػت   AOPتوجػػػو اللركػػػة المػػػرتبط بػػػا دا  

ا رػػػػراد عنػػػػد هدا  الميػػػػاـ هو ا عمػػػػاؿ المطموبػػػػة مػػػػنيـ، ليػػػػ  ت ػػػػير الموػػػػابرة للػػػػإ ال ػػػػدرة 
واانتيػػػا  عمػػػإ اللفػػػاظ عمػػػإ التركيػػػز بفاعميػػػة عمػػػإ اليػػػدؼ المن ػػػود لتػػػإ لكمػػػاؿ الميمػػػة 

منيػػػػػا، بينمػػػػػا ي ػػػػػير التلػػػػػوؿ للػػػػػإ عػػػػػدـ ال ػػػػػدرة عمػػػػػإ متابعػػػػػة ا ن ػػػػػطة ب ػػػػػبا وجػػػػػود 
الم ػػػتتا ، ليػػػ  يػػػتـ ت ػػػػتيتيـ وان ػػػلابيـ ب ػػػيولة دوف لنيػػػػا  الميػػػاـ المطموبػػػة مػػػػنيـ، 
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ممػػػا يػػػؤدة للػػػإ ىػػػعؼ هدائيػػػـ. ويمكػػػف تف ػػػير ىػػػذه النتيجػػػة بػػػ ف ال ػػػدرة عمػػػ  تغييػػػر هو 
تمفػػػػة، تعػػػػد مظيػػػػرًا مػػػػف مظػػػػاىر الىػػػػبط التنفيػػػػذي الػػػػذي تلويػػػػؿ اانتبػػػػاه بػػػػيف الميػػػػاـ الما

( 33 – 32ينمػػػو عبػػػر الػػػزمف ابتػػػدا  مػػػف مرلمػػػة الطفولػػػة ويسػػػؿ لمنىػػػج مػػػا بػػػيف عمػػػر ه
عامػػػًا وػػػـ ي ػػػؿ مػػػرة هاػػػرة مػػػع ت ػػػدـ العمػػػر، وبالتػػػال  رػػػإف التغييػػػر رػػػ  ا دا  عمػػػإ الميػػػاـ 

ـ نفػػػس الاسػػػائص يػػػرتبط بػػػالعمر ولػػػيس اعتمػػػادًا عمػػػإ نػػػوع الجػػػنس، رالػػػذكور واانػػػا  ليػػػ
رػػػػػ  مرالػػػػػؿ معالجػػػػػة المعمومػػػػػا ، وذلػػػػػؾ  ف نظػػػػػاـ معالجػػػػػة المعمومػػػػػا  ىػػػػػو نظػػػػػاـ عػػػػػاـ 

 وم ترؾ لدة الب ر عامة وا ياتمؼ بإات ؼ النوع.

 ( يمكف سيا ة معادا  الم ار البنائية كما يمإ:5( والجدوؿ ه8ومف ال كؿ ه

  = المرتبط بالف ؿ هتوجو اللركة 652,3انفعاا  اانجاز التن يطية الموجبةAOF )
هتوجو اللركة المرتبط AOD+ )833,3هتوجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار 362,3+

 (3...ه........................................................( ....AOPبا دا  

  هتوجو اللركة المرتبط بالف ؿ 333,3انفعاا  اانجاز التن يطية ال البة = ػػAOF )
هتوجو اللركة المرتبط 833,3( ػػ AODهتوجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار 643,3ػػ

( AOPبا دا  
 (6...ه..................................................................

  هتوجو اللركة المرتبط بالف ؿ 634,3انفعاا  اانجاز  ير التن يطية ال البة = ػػ
AOFكة المرتبط باتااذ ال رار هتوجو اللر 328,3( ػػAODهتوجو اللركة 628,3( ػػ

( AOPالمرتبط با دا  
 (8...ه.................................................................

  هتوجو اللركة المرتبط بالف ؿ 353,3التلسيؿ الدرا إ = ػػAOF + )
نفعاا  اانجاز التن يطية ها 35,3هانفعاا  اانجاز التن يطية الموجبة( ػػ 655,3

هانفعاا  اانجاز  ير التن يطية  835,3ال البة( ػػ 
 (3ال البة(.................................. ه
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، 835,3، 634,3و د بمغ معامؿ اارتباط المتعدد لممعادا  البنائية ا ربعة ال اب ة: 
ما يدؿ عمإ ارتفاع م توة عمإ الترتيا، وىإ معام   مرتفعة ن بيًا م633,3، 658,3

 الدالة العممية لمبنا  الموسوؼ رإ ىذه المعادا  البنائية. 

ومف العرض ال ابؽ لنتائج الدرا ة يتىذ تل ؽ الجانا ا كبر مف رروىيا، لي  همكف 
توليد نموذ  يف ر الع  ة بيف متغيرا  البل  اللالإ، وىذه النتائج ت ير للإ الدور الو يط 

 -انجاز هالتن يطية الموجبة، و ير التن يطية ال البة( بيف كؿ مف توجو اللركة انفعاا  ا
، AOD، وتوجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار AOFال كوف هتوجو اللركة المرتبط بالف ؿ 

( والتلسيؿ الدرا إ، لي  ظير ت وير موجا  ير AOPوتوجو اللركة المرتبط با دا  
، وتوجو AOFال كوف هتوجو اللركة المرتبط بالف ؿ  -للركة مبا ر داؿ للسائيًا لتوجو ا
( عمإ التلسيؿ AOP، وتوجو اللركة المرتبط با دا  AODاللركة المرتبط باتااذ ال رار 

الدرا إ مف ا ؿ انفعاا  اانجاز هالتن يطية الموجبة، و ير التن يطية ال البة(، كما ظير 
ال كوف هتوجو اللركة المرتبط بالف ؿ  -اللركة ت وير موجا مبا ر داؿ للسائيًا لتوجو 

AOF وتوجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار ،AOD  وتوجو اللركة المرتبط با دا ،AOP )
 -عمإ انفعاا  اانجاز التن يطية الموجبة، وت وير  الا مبا ر داؿ للسائيًا لتوجو اللركة 

، AODللركة المرتبط باتااذ ال رار ، وتوجو اAOFال كوف هتوجو اللركة المرتبط بالف ؿ 
(عمإ انفعاا  اانجاز ال البة  وا  التن يطية هو  ير AOPوتوجو اللركة المرتبط با دا  

التن يطية. وظير ت وير موجا مبا ر داؿ للسائيًا انفعاا  اانجاز التن يطية الموجبة 
انفعاا  اانجاز  ير عمإ التلسيؿ الدرا إ، وكذلؾ ت وير  الا مبا ر داؿ للسائيًا 

التن يطية ال البة عمإ التلسيؿ الدرا إ. وهيىًا ظير ت وير  الا مبا ر داؿ للسائيًا لبعد 
 عمإ التلسيؿ الدرا إ. AOFتوجو اللركة المرتبط بالف ؿ 

 اخلالصة والتوصيات:

ال كوف هتوجو اللركة المرتبط بالف ؿ  -توسم  نتائج البل  للإ ت وير توجو اللركة  (3
AOF وتوجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار ،AOD  وتوجو اللركة المرتبط با دا ،
AOP ت وير مبا ر وكمإ و ير مبا ر داؿ للسائيًا مف ا ؿ انفعاا  اانجاز )
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هالتن يطية الموجبة، و ير التن يطية ال البة(، عمإ التلسيؿ الدرا إ، لذا توس  
 البالوة بما يم :

اا  اانجاز لما ليا مف دور بارز رإ الت وير عمإ عممية ىرورة ااىتماـ بانفع - ه
التعمـ، والتإ ينبغإ مراعاتيا عند لعداد الاطط الدرا ية وهونا  عممية التدريس مما 
يؤدة رإ النياية للإ اارتفاع بالم توة التعميمإ لمط ا والذة يموؿ اليدؼ 

 الرئي   لمعممية التعميمية. 
اللركة لدة ا رراد بسفة عامة ولمط ا المعمميف بسفة تسميـ برامج لتنمية توجو  - ا

 ااسة لما ليا مف هور ليجابإ عمإ نواتج التعمـ.
 -ااىتماـ بتسميـ هدوا  ول اا الكفا ة ال يكومترية ليا ل ياس توجو اللركة  -  

 ال كوف وانفعاا  اانجاز. 
الذكور واانا  رإ نظرًا  ف نتائج الدرا ة ه فر  عف وجود رروؽ دالة للسائيًا بيف  (6

( AOD، وتوجو اللركة المرتبط باتااذ ال رار AOFبعدة هتوجو اللركة المرتبط بالف ؿ 
لسالذ الذكور، رإ ليف كان  الفروؽ  ير دالة رإ بعد هتوجو اللركة المرتبط با دا  

AOP لذا توسإ البالوة بإجرا  مزيد مف البلو  لمتعرؼ عمإ طبيعة الفروؽ بيف ،)
 ال كوف رإ مرالؿ عمرية ماتمفة. -ذكور واانا  رإ هبعاد توجو اللركة الط ا ال

 توس  البالوة بإجرا  مزيد مف البلو  المتعم ة بما يم : (8
 ال كوف عمإ ا تراتيجيا  التنظيـ الذاتإ لمتعمـ. -هور توجو اللركة  - ه
و لجرا  المزيد مف الدرا ا  رإ البيئة العربية لمك ؼ عف طبيعة الع  ة بيف توج - ا

ال كوف وكؿ مف: الدارعية الداامية والاارجية لمتعمـ، ااعزا ا  ال ببية،  -اللركة 
ا تراتيجيا  مواجية الىغوط ، الرىا عف اللياة لدة الط ا مف ماتمؼ 

 التاسسا .
درا ة الدور الو يط انفعاا  اانجاز رإ الع  ة بيف الىبط ا كاديمإ المدرؾ   -  

 والتلسيؿ الدرا  .
لمزيد مف الدرا ا  رإ البيئة العربية لمك ؼ عف طبيعة الع  ة بيف انفعاا  لجرا  ا -  

اانجاز وكؿ مف: اانتما  لممدر ة، اان لاا مف المدر ة، هىداؼ اانجاز، ت ديرا  
 الىبط وال يمة. 
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Abstract 

   The current research aims at suggesting a causal structural 
model for interpreting the relationship between  action - state 
orientation (failure - related action orientation AOF, decision - 
related   action orientation AOD, performance - related action 
orientation AOP) and achievement emotions (positive activating, 
negative activating, negative deactivating) and academic 
achievement among university students, and examining the 
differences between students in action - state orientation (failure - 
related action orientation AOF, decision - related   action 
orientation AOD, performance - related action orientation AOP) 
according to gender (male/female).   

The research sample consists of (256) male and female 
students  at faculty of education Tanta university. The research 
used the following tools: Achievement emotions scale (edited by 
the researcher), Action Control Scale (ACS-90) developed by 
(Diefendorff, Hall, Lord & Strean, 2000) and translated into Arabic 
by the researcher, to measure the current research variables. The 
current research used the Path Analysis Technique and concluded 
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with a best structural model that matches the correlations between 
the research variables. The results were as follows: 
 Action - state orientation (failure - related action orientation 

AOF, decision - related   action orientation AOD, performance 
- related action orientation AOP) has direct positive significant 
statistical effect on positive activating achievement emotions.  

 Action - state orientation (failure - related action orientation 
AOF, decision - related   action orientation AOD, performance 
- related action orientation AOP) has direct negative significant 
statistical effect on negative activating and deactivating 
achievement emotions.  

 Positive activating achievement emotions has direct positive 
significant statistical effect on academic achievement. 

 Negative deactivating achievement emotions has direct negative 
significant statistical effect on academic achievement. 

 Negative activating achievement emotions has direct negative 
no significant statistical effect on academic achievement. 

 Action - state orientation (failure - related action orientation 
AOF, decision - related   action orientation AOD, performance 
- related action orientation AOP) has indirect positive 
significant statistical effect from (positive activating, negative 
deactivating) achievement emotions on academic achievement. 

 Failure - related action orientation AOF has direct negative 
significant statistical effect on academic achievement. 
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 There are significant statistical differences between males and 
females in action - state orientation (failure - related action 
orientation AOF, decision - related   action orientation AOD) in 
favor of the former. 

 There are no significant differences between males and females 
in performance - related action orientation AOP. 
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