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 ومخص

مف الخصائص السيكومترية لمقاييس قمؽ االختبار  التحقؽإلى  الدراسة هدفت
العالقة بيف قمؽ االختبار والحساسية عمى  كما هدفت لمتعرؼ، والحساسية لمثواب والعقاب

كذلؾ هدفت الدراسة لمتعرؼ ، لمثواب والعقاب لدى عينة مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي
قمؽ االختبار والحساسية لمثواب  ىختالؼ متغير النوع )ذكور/إناث( عمفؽ اعمى الفروؽ و 

 الصؼ السادس االبتدائي ذتالميمف عمى عينة وقد أمكف تطبيؽ أدوات الدراسة ، والعقاب
بمحافظة أسيوط  بعض المدارس الرسمية والمتميزة لمغاتوأمكف الحصوؿ عمى العينة مف 

 عاـ 82-88يف ب هـ( وتراوحت أعمار أنثى 868، ذكر 861) 920بمغ قوامها  حيث
تمتع أدوات عف وأظهرت النتائج ، عاًما 910نحراؼ معياري او ، عاًما 8816بمتوسط عمري 
وأظهرت ، لدى عينة الدراسة الحاليةفي البيئة المصرية سيكومترية جيدة  صالدراسة بخصائ

لصالح عمى مقياس قمؽ االختبار وكانت الفروؽ النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 
ا توصمت النتائج إلى وجود فروؽ جوهرية عمى الدرجة الكمية لمقياس الذكور، كم مجموعة
مجموعة اإلناث في  لصالحوالقيادة وكانت الفروؽ  ندفاعة لمثواب والعقاب وبعدي اال الحساسي

بيف الذكور واإلناث عمى بعدي الحساسية لمعقاب والمكافأة جوهرية حيف لـ تكف هناؾ فروؽ 
 وجود عالقةوكما أظهرت النتائج ، لحساسية لمثواب والعقابلالستجابة كأحد أبعاد مقياس ا

الدرجة الكمية لمحساسية لمثواب والعقاب بقمؽ االختبار ل الكمية درجةالبيف  موجبةارتباطية 
 .مكافأة االستجابة(، القيادة، االندفاع، )الحساسية لمعقاب وهي وأبعادها الفرعية

 االبتدائي السادس الصؼ تالميذ، والعقاب لمثواب يةالحساس، االختبار قمؽ: المفتاحية الكممات
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Abstract 

The aim of current study is to validating the psychometric 

caractreristics of test anxiety scale and sensitivity to reward and punishment 

scale, and aimed to define the relation between test anxiety and sensitivity to 

reward and punishment among sixth primary students, besides identify the 

differences according to the difference to gender (male/ female) on test anxiety 

and sensitivity to reward and punishment. The study tools applied to sample of 

sixth primary students and the sample was obtained from some public and 

distinguished language schools in Assiut governorate. Sample of the study 

consists of 329 (168 male / 161 female) their age range 11-12 (M= 11.6, SD = 

0.4). Results of the study show that scales of the study have good psychometric 

properties in egyption society according to the sample. The results showed that 

there were statistically significant differences on the test anxiety scale and the 

differences were in the male orientation, The results also found that there were 

significant differences on the overall degree of sensitivity to the reward and 

punishment and the two factors impulsivity and drive and the differences in the 

direction of the female, While there were no significant differences between 

males and females on the sensitivity of punishment and reward responsitivity 

as another two factors of the sensitivity scale of reward and punishment, The 

results also showed a positive correlation between the total degree of test 

anxiety and the overall degree of sensitivity to reward and punishment and its 

sub-factors (sensitivity to punishment, impulsivity, drive, reward 

responsitivity). 

Keyword: Test anxiety, sensitivity to reward and punishment, sixth primary 

students. 
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 وكدوة

عتياديػػة يعياػػها اإلنسػػاف ويتصػػؼ بهػػا دوف سػػائر اكمػػا هػػو معػػروؼ ظػػاهرة  القمػػؽ
ختيػارات ال تتفػؽ مػع رتباتػه بسػبب حياته وتؤثر في حرياته وتضػطر  ال الكائنات الحية، وترافؽ

 انسػاف عممًيػالػرتـ مػف تقػدـ اإل عمػى ، و عوائؽ تحقيقها التػي تتزايػد مػع ضػغوط الحيػاة الحديثػة
عػػة مػػف نتػػائج مػػف مظػػاهر القمػػؽ ومػػا يحدثػػه عمػػى الفػػرد والجما كثيػػرصػػد الع ر لكنػػه ال يسػػتطي

)حسػػيف  نفعػػاؿ مركػػب مػػف الخػػوؼ وتوقػػع الاػػر والخطػػر والعقػػاباهػػو  اخطيػػرة، والقمػػؽ عموًمػػ
 .(926-923 :2991هااـ، 

 القمػػؽ عمػػى ا داإل واإلدراؾ الفعمػػي لمطػػالب الػػذيف يعػػانوف مػػف قمػػؽ االختبػػػار ويػػؤثر
"فرويد" هذا النوع مف الخوؼ "نذير القمؽ" وهػو أسػاس رهبػة  ىولقد سم، دخوؼ ادي ويتممكهـ

المرضػية  قمؽ االختبار كأحػد المخػاوؼ أف نعدويمكف ، االختبار التي يعاني منها معظـ الطالب
عرضػػة لقمػػؽ  االقمػػؽ عموًمػػ مػػفوالاخصػػية التػػي تعػػاني ، لػػدى الطػػالب اأو ُيَعػػدم مػػياًل عصػػابيً 

 اإليها عمى أنهػا سػمة ثابتػة نسػبيً  ياار حيث،  نها تحمؿ سمة القمؽاالختبار أكثر مف تيرها 
أخػػرى فهػػي  وبعبػػارة، لمػػا اكتسػػبه الفػػرد فػػي طفولتػػه مػػف خبػػرات سابقػػػػة ووفقػػاً ، فػػي الاخصػػية

، بصورة أساسػية عمػى الخبػرة الماضػية ويعتمدا، استعداد طبيعي واتجا  سموكي يجعؿ الفرد قمقً 
خصػػائص إلػػى  باخصػػية الفػػرد منػػه أف يكػػوف مرتبطػػاً إلػػى  قػػربأي أف القمػػؽ فػػي هػػذ  الحالػػة أ
عمػػى ذلػػؾ أف التفػػاوت فػػي درجػػة هػػذا القمػػؽ يػػرتبط  ويترتػػب، الموقػػؼ الػػذي حػػدث فيػػه القمػػؽ

 .(53: 2982، سميمة سايحي) وى القمؽ عند الفرد كسمة اخصيةبمست
أهمية القمؽ المصاحب لالختبار المدرسي كعامؿ مهـ مف بيف العوامؿ  وتظهر

مف  عديدال إفحيث ، مختمؼ مستوياتهـ الدراسية يلمتحصيؿ ا كاديمي بيف الطالب ف لمعوقةا
الطالب يفاموف فى دراساتهـ بسبب عدـ قدرتهـ عمى مواجهة مواقؼ االختبارات التى 

قدرة الطالب عمى التكيؼ  يضطراب يؤثر فايتقدموف لها وما يصاحب هذ  المواقؼ مف قمؽ و 
 .(88: 2999إسماعيؿ بدر، ارؼ عبدالقادر)أ مع موقؼ االختبار

، حيػث يػرى البػاحثوف أف التكػويف شتزاؿ ا سباب الحقيقية لمقمؽ مثار جػدؿ ونقػا ماو 
الجنينػػي والبيولػػوجي المػػوروث لػػبعض ا اػػخاص يخمػػؽ فػػيهـ االسػػتعداد المسػػبؽ الضػػطراب 

خبػرات طفوليػة إلى  التحميؿ النفسي أف القمؽ يرجعنظرية إلى  المنتموفالقمؽ، ويرى الباحثوف 
ا صػوؿ نظريػة إلػى  المنتموفا، أما الباحثوف ناجحً  مكبوتة وصراعات نفسية اليحمها الفرد حاًل 
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الاػػعور بػػالعجز أو بالعزلػػة إلػػى  وف أف هػػذا االضػػطراب يرجػػعدا سػػرية الضػػطرابات القمػػؽ يعػػ
لاػػعور اإلػػى  نتيجػػة لحرمػػاف الطفػػؿ مػػف الػػدؼإل العػػاطفي داخػػؿ ا سػػرة وعػػدـ ااػػباع الحاجػػة

 افكػاف ذلػؾ دافًعػػ، وعػدـ إاػعار الطفػػؿ بالتقػدير مطيةبالحػب والقبػوؿ وكػذلؾ سػيطرة اآلبػػاإل التسػ
لمعممػػاإل والبػػاحثيف لمعرفػػة تػػأثير  فػػي السػػموؾ عمػػى الحيػػاة العمميػػة مثػػؿ التحصػػيؿ الدراسػػي فػػي 
  المػػدارس والجامعػػات، فقػػاموا بدراسػػة العالقػػة بػػيف قمػػؽ االختبػػار والتحصػػيؿ فكانػػت نتػػائج هػػذ

 هػامفاد الدراسات ماجعة لإلسػتمرار فػي دراسػة العالقػة بػيف المتغيػريف، وخػرج هػؤالإل بخالصػة
حػػد كبيػػر عمػػى طبيعػػة إلػػى  أف العالقػػة بػػيف سػػمة القمػػؽ ومتغيػػرات اإلنجػػاز والتحصػػيؿ تعتمػػد

 .(926: 2991، )حسيف هااـ االختبارات المستخدمة لقياس القمؽ
لمعديد مف الدراسات النفسية سواإل التى  اانً هتماـ بدراسة القمؽ وأصبح عنو الا وظهر

التى ترتبط بالتحصيؿ واالختبار كاكؿ محدد مف القمؽ  بالسموؾ المضطرب لدى الفرد أوتهتـ 
التحصيؿ  يتضح أف القمؽ يؤثر فاو ، ستذكارمواقؼ التقويـ والنجاح وعادات االالمرتبط ب

تامؿ عادات  يؼ الدراسية والتواقستجابة لمماعور الطالب بالقمؽ أثناإل اال يويظهر ذلؾ ف
مف الطبيعي لنه ا  و ، الدراسة وكذلؾ مواقؼ االختبار يستمرار الطالب فاستذكار ودافعية و اال

عف انفعاؿ القمؽ  تعبيرال بعض ا وقات خالؿ الدراسة ومف الطبيعي أيضاً  يلمطالب القمؽ ف
وقت ما  يحباط فلغضب واإلومنها ا، لممهاـ الموكمة لهـ اتبعً  اومرة منخفضً  امرة مرتفعً 

حالة ياعر فيها الطالب بالعجز إلى  ولكف إذا وصؿ القمؽ، وقت آخر فيوالسرور والبهجة 
ويقمؿ مف العمؿ بفعالية  امف ضغوط الدراسة واالختبارات ونتائجها فهنا يصبح القمؽ معوقً 

 .(8: 2999، إسماعيؿ بدر، )أارؼ عبدالقادر وكفاإلة
يد بالعممية التعميمية ورفع مستوى التحصيؿ العممي لمطالب ظؿ االهتماـ المتزا وفي

أصبح هناؾ اهتماـ متزايد في استخداـ الثواب كأحد مهارات التدريس مف أجؿ الحصوؿ عمى 
ف  ، إيجابي   وسموؾ   تعميمي عاؿ   يؿتفاعؿ طالبي جيد وتحص تبني اإلثابة لمطالب في  وا 

كاف ذلؾ بالتاجيع العاطفي أو  سواإلتعميمية عمى نجاح العممية ال ساعدالتدريس نمط جيد ي
في لوحة  سمهاالتاجيع المفظي أو التاجيع المادي كإعطاإل المتعمـ جوائز عينية أو وضع 
أي أف لمثواب ، الارؼ أو اهادة تقدير أو الثناإل المفظي المباار مف قبؿ المعمـ والوالديف

إلى  أما العقاب فهو كؿ ما يؤدي،  وؿأهمية في التعمـ فهو يابع الحاجة لمتقدير في المقاـ ا
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تأنيب والزجر والقسوة أو رتياح كأف يقـو المعمـ أو الوالداف بالالاعور بعدـ الرضا وعدـ اال 
 .(9 -8: 2991، )عمي اليوسفي الحرماف

ستجابة فالثواب يزيد مف احتماؿ حدوث اال، له أثر كبير في التحصيؿ الجيد والثواب
وبالتالي يزيد  وأهميةً  اً ارتياح الطالب ويجعؿ لدراسته معن مف حيثابيا إيج رفهو يؤث، المرتوبة

بينما العقاب فهو ، تحقيؽ المزيد مف النااط العقمي وبالتالي النجاحإلى  في همته ودافعيته
لذا البد مف عدـ ، عكس ذلؾ فهو ينقص مف فعالية التمميذ ويحد مف دافعيته لممااركة

ف ل ـز ا مر فميكف بعقالنية وكذا استعماؿ طرؽ ال تمس مااعر المبالغة في استخدامه وا 
في  خاصة الطفؿ  ف العقوبة الاديدة قد تؤثر عميه مستقبالً ، المتعمـ أماـ زمالئه في الفصؿ
 .(89: 2990، زياف سعيد، حياته كفرد )عبد الرحمف الوافي

 وقمؽالعقاب الحساسية لمثواب و  يفأهمية البحث الحالي مف دراسة العالقة ب وتأتي
فا همية تأتي مف أهمية الدور الذي تقـو به المدرسة في ، يتعرض الطالب إليه الذياالختبار 

والقمؽ قد يساعد عمى ، إعدادها  هـ اريحة في المجتمع أال وهي اريحة الطالب المتعمـ
اته كما يمكف أف يحبط اإلنساف ويتعسه في حي، تحسيف الذات واإلنجاز ورفع مستوى الكفاإلة

وتبقى ، وحياة المحيطيف به والفرؽ بيف وجهتي القمؽ يكوف في الدرجة التي هو عميها
وتطويع  تخداـسالحاجة ا ساسية لإلنساف في هذا الصدد هي إكتساب المعرفة المناسبة ال

فهناؾ الكثير مف ، عممية معقدة ومتعددة الجوانب وا بعاد التعميـف إالقمؽ بطريقة بناإلة حيث 
وهنالؾ الكثير مف المتغيرات الخاصة بالمتعمـ ، ات التي تؤثر في نجاح هذ  العمميةالمتغير 

تقويـ إلى  لهذا ينزع معظـ الباحثيف، وبالمعمـ وبالمادة الدراسية وبطرؽ التدريس ووسائمه
فاعمية التعميـ في ضوإل عدد مف المحكات المتنوعة أهمها: النواتج التحصيمية لمعممية 

التفاعمي السائدة في ترفة الصؼ والتي تظهر في نااطات المعمـ  لسموؾا التعميمية وأنماط
وبعض الخصائص المعرفية وتير المعرفية التي يتمتع بها ، والمتعمـ أثناإل العممية التعميمية

 .(5: 2989، )مرواف زايد المتعمـ والمنبئة بنجاحه
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 الدراسة وصكمة

االختبػػار ماػػكمة حقيقيػػة تواجػػه أف قمػػؽ  افحػػظ الباحثػػماػػكمة البحػػث عنػػدما ال بػػرزت
حيػػث تاػػير عػػدد مػػف ، نتاػػار  فػػى مختمػػؼ المراحػػؿ التعميميػػةامػػف الطػػالب ويػػزداد نسػػبة  اكثيػػرً 

أف قمػؽ االختبػار ينمػو إلػى  (Denato, 1995; Hembree, 1997) الدراسات مثػؿ دراسػة
وتطػػورت ، ؿذا تعػرض الطفػػؿ لمعقػاب الحػاد والغيػر مسػاوي لمفعػا  بتقػدـ سػنوات الدراسػة و  اطردًيػ
بتصػميـ اختبػار  Alpert & Haper, (1960)قمػؽ االختبػار منػذ أف قػاـ كػؿ مػفإلػى  النظػرة

 يالػذ Chapin (1996)إلػى  ووصػوالً  Achievement Anxiety Testقمػؽ التحصػيؿ 
 ,Boutin, 1999; Pyrd) ربػط بػيف قمػؽ االختبػار والتحصػيؿ الدراسػػي وكػذلؾ كػؿ مػف 

 .نحو الدراسة جا تستذكار واال بعادات اال االختبارالقة قمؽ ع دراستهما يتناوال ف حيث(1998

هتمػػاـ العديػػد مػػف البػػاحثيف بػػبعض الجوانػػب جػػع أهميػػة موضػػوع الثػػواب والعقػػاب الوتر 
أسػػاليب العقػػاب ا كثػػر المتعمقػػة بػػالثواب والعقػػاب فقػػد حاولػػت بعػػض الدراسػػات الكاػػؼ عػػف 

يف وأولياإل ا مػور، وفػي هػذا المنحػى يلمربمف وجهة نظر المعمميف وا استخداًما وا كثر فاعمية
عبػػد العزيػػز استخمصػػت الدراسػػات والبحػػوث عػػدد مػػف النتػػائج فقػػد توصػػؿ فػػي هػػذا المضػػمار 

أكثػػػر أسػػػاليب العقػػػاب فػػػي المرحمػػػة  العقػػػاب البػػػدني واإلداري والنفسػػػيبػػػأف ( 8006) الػػػدهش
ارسػػػوف ا سػػػاليب المعممػػػوف يم أف( إلػػػى 8000) عبػػػد ال الرواجفػػػةاالبتدائيػػػة، كمػػػا أاػػػار 

، ومػف خػالؿ العقابية ا كثر ادة بينما المعممات يتػبعف أسػاليب عقابيػة متسػاهمة وتيػر قاسػية
، محمػػػد الهػػػيالتآراإل عينػػػة مػػػف مػػػديري ومعممػػػي المػػػدارس ا ساسػػػية فقػػػد توصػػػمت دراسػػػة )

يتفػاوت اسػتخدامه حسػب عػدد مػف  العقػاب البػدنيإلى أف ( 2996 ،مجدي الجيوسى؛ 2992
هتمػػت دراسػػة عػػالإل ا، ومكػػاف الدراسػػة. كمػػا النػػوع والمؤهػػؿ الدراسػػي والخبػػرةمثػػؿ  المتغيػػرات
اتجاهػػػات معممػػػي المرحمػػػة اإلبتدائيػػػة نحػػػو العقػػػاب البػػػدني ( بمعرفػػػة اػػػدة 2988الطاللقػػػة )

كمػػا  وأظهػػرت النتػػائج أف اػػدة االتجاهػػات نحػػو العقػػاب كانػػت متوسػػطة، المرحمػػة االبتدائيػػةب
 المدرسػي اػروط العقػابإلػى وجػود وعػي كبيػر ل( 2989)هاػاف دراسة جمػاؿ الد أاارت نتائج

النظػري، إال أنهػـ ال يراعػوف الكثيػر منهػا  ىمػى المسػتو لػدى المعممػيف ع وأساليبه والقػائميف بػه
ى ر خػعوامػؿ أ ىسػتنادا إلػاعف تعاممهـ مع التالميذ بالفصػؿ الدراسػي، وهػو مػا فسػرته الدراسػة 

المػػدارس الثانويػػة، ومػػا ياػػكمه مػػف ضػػغوط عمػػى  المنػػاخ السػػائد فػػيمرتبطػػة بالموضػػوع مثػػؿ 
ممارسػػة العقػػاب وبػػيف أنػػه توجػػد عالقػػة بػػيف  (2990)العربػػي قويػػدري  ، كمػػا أاػػارالمعممػػيف
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اتجاهػػات المعممػػات والمػػديرات أوليػػاإل ا مػػور نحػػو ممارسػػة مػػف وجهػػة نظػػر  التأهػػب المدرسػػي
إلػى وجػود عالقػة بػيف ( 2988)دراسػة زينػب اػافعي  ، كمػا توصػمتطفػاؿالثواب في رياض ا 

 .العنؼ ضد ا طفاؿ والحساسية لمرفض في مرحمة الطفولة المتأخرة
ومف وجهة نظر الطالب نجد أف هناؾ عدد مف المؤارات المرتبطة باستخداـ الثواب 

الطمبة يفضموف أاكاؿ معينة إلى أف ( 2999) دراسة نجود اوياتوالعقاب فقد أاارت 
نفراد، كما أف الطالب اجب يكممه في وقت الفراغ، التوبيخ عمى عقاب منها: تعييف وامثواب والل

، وكما اآلخريف الحصوؿ عمى مكافأة عمى ا عماؿ المرتوب فيها وجود ثناإلأفي  يرتب دائماً 
طفاؿ ا  إلى أف (Luman., Meel., Oosterlaan & Geurts, 2012) توصمت دراسة

ـ استجابة أكثر لمحساسية لمثواب والعقاب لديه االنتبا  وفرط الحركةفي الذيف لديهـ قصور 
 ,.Morgan., Bowen., Moor., Stephanie & Van)والقمؽ، وكما توصمت دراسة 

جتماعي لدى المراهقيف، االالسموؾ تير مرتبطة بالحساسية لمثواب والعقاب إلى أف  (2014
عمى المكافأة، لحصوؿ مف أجؿ اوأظهرت النتائج تزايد الحساسية لمثواب وعمى وجه التحديد 

أف النتائج  تالحساسية لمعقاب لدى المجرميف مقارنة بغير المجرميف، وأظهر تأثير نخفاض او 
الكحوؿ، وأف  يالعقمي والماكالت السموكية وتعاطالحساسية لمثواب ترتبط سمبًيا مع المرض 

 ,.Klaske)، وكما نجد أف كالسكا وزمالئهالحساسية لمعقاب ترتبط بالمرض العقمي فقط
Lotte., Esther., Ingmar & Peter., 2014)  المراهقيف الذيف يعانوا مف توصموا إلى

وعة مفقداف الاهية العصبي سجموا درجات أعمى في الحساسية لمثواب والعقاب مف مج
مف اضطرابات في ا كؿ والوزف والتركيز وعدـ ممارسة حياتهـ  فا صحاإل، وكانوا يعانو

 & Sang.,HeungSik., Hackjin) سة، كما أاارت دراباكؿ طبيعي
Stephan,2015)  النااط العصبي خالؿ عممية رتبط بت الحساسية لمثواب والعقاب أفإلى

 & Jony.,Ahmed., Kevin., Richard)، كما ياير تعمـ المكافأة وتجنب العقاب

Catherine, 2015).. 
الدراسػػات التػػي  بعػػضوالمتأمػػؿ فػػي الدراسػػات السػػابقة والتػػراث البحثػػي يجػػد أف هنػػاؾ 

كانػت هػذ  الدراسػات القمػؽ بػالثواب والعقػاب ولكػف بكاػؼ طبيعػة العالقػة بػيف االهتمػاـ  تحاول
 ,Dorfman)قميمة ونادرة وجاإلت الدراسات في البيئة ا جنبية دوف البيئة العربية مثػؿ دراسػة

Pine, Rosen & Ernst, 2016; Bianca, Rob & Luke, 2017; Hahn, 
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Kropp, Kirschstein, Rucker & Müller, 2017)  لتعػرؼ عمػى طبيعػةاكػاف هػدفها 
تفتقػػر إليػػه الدراسػػات العربيػػة  مػػا وهػػو، لمثػػواب والعقػػاب الحساسػػيةبالعالقػػة بػػيف قمػػؽ االختبػػار 

جػػاإلت فقػػد وبػػذلؾ  -يفالبػػاحث طػػالعاحسػػب  - المضػػمارفػػي هػػذا عمػػى حػػد سػػواإل وا جنبيػػة 
هتماـ بطبيعة العالقة بيف قمػؽ االختبػار بػالثواب ة واالة لمحاولة سد الثغرة البحثيالحالي الدراسة

 والعقاب لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي، ومف خالؿ ما سبؽ يمكف بمورة ماػكمة الدراسػة
 :كما يميا سئمة في عدد مف 

متغيػر النػوع )ذكور/إنػاث( عمػى قمػؽ الخػتالؼ  ىتوجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية تعػز  هؿ -8
 ؟نة مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائياالختبار لدى عي

متغيػػر النػػػوع )ذكور/إنػػاث( عمػػػى الخػػػتالؼ  ىتوجػػد فػػػروؽ ذات داللػػة إحصػػػائية تعػػز  هػػؿ -2
 ؟الحساسية لمثواب والعقاب لدى عينة مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي

 فرعيػةوأبعادهػا ال بػيف قمػؽ االختبػار والحساسػية لمثػواب والعقػابارتباطيػة  توجد عالقة هؿ -9
 لدى عينة مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي؟

 الدراسة أيىية

 لمدراسة الهظزية األيىية -أ

باالهتمػاـ وهػو قمػؽ االختبػار  اجػديرً  اأنها تتنػاوؿ موضػوعً  يأهمية الدراسة الحالية ف تكمف -8
 دحيػث يعػ، والذى ينظر إليه عمػى أنػه ماػكمة أكاديميػة أكثػر مػف أنػه اضػطراب نفسػي

 االعممية التعميمية وهو ماكمة حقيقية تواجػه كثيػرً  يف وفعاالً  مهماً  اتبار متغيرً قمؽ االخ
 9فى جميع المراحؿ التعميمية بمف الطال

قمػػؽ االختبػػار والتػػي تمثػػؿ ماػػكالت تعميميػػة إلػػى  الضػػوإل عمػػى ا سػػباب التػػي تػػؤدي إلقػػاإل -2
 لمثواب والعقاب. بالحساسيةوعالقتها 

فيما يتعمؽ بتنػاوؿ متغيػري قمػؽ االختبػار والحساسػية لمثػواب  جاؿالدراسات في هذا الم قمة -9
 لمكتبة العربية.اإثراإل والعقاب مما قد يساعد في 

لمدراسات والبحوث التي تناولت قمؽ االختبار لمتالميذ داخػؿ المدرسػة والنتػائج التػي  عرض -0
لحساسػػية وعالقتػػه با قمػػؽ االختبػػار فػػي تنػػاوؿ موضػػوعتوصػػمت إليهػػا لالسػػتفادة منهػػا 

 التحصيؿ الدراسي لدى أفراد العينة.مما قد يساعد في فهـ طبيعتهما ب لمثواب والعقاب
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 التطبيكية األيىية -ب

مواجهػػة تواجػػه الطػػالب وكيفيػػة  يلتغمػػب عمػػى الماػػكالت الدراسػػية التػػالدراسػػة با تهػػتـ
نتػائج عمػى  يػؤثرا داإل سواإل قبؿ االختبػار أو أثنػاإل االختبػار ممػا  يقمؽ االختبار الذي يؤثر ف

وتسػػاعد هػػذ  ، الطفػػؿ نحػػو الثػػواب والعقػػاب حساسػػية ىمػػد وأيضػػاً ، لمطالػػب لدراسػػيالتحصػػيؿ ا
الدراسػػة المعممػػيف فػػي كيفيػػة تاػػخيص الماػػكالت التعميميػػة لػػدى الطػػالب لممسػػاهمة فػػي حمهػػا 

 هتماـ بها.أولياإل ا مور في متابعتها واال اً وأيض، والحد منها
 إٌظطٞ اإلغاض

 Test anxiety  االختبار قمل -أوال

اػكؿ يلقيمتػه االجتماعيػة و  ايً أساسػ اإلنسػاف المعاصػر محػددً يـ فػي حيػاة االتعمػأصبح 
و ف االختبػػار هػػو نقطػػة العبػػور مػػف محطػػة تعميميػػة إلػػى أخػػرى وهػػو بوابػػة ، حياتػػه المعياػػية

التػي يحصػدها التخرج إلى ميداف الحياة العامة والتأهيؿ الوظيفي والعممي، و ف معدمؿ الدرجات 
الطالػػب ومسػػتوى ا داإل فػػي االختبػػار يػػؤثر فػػي تحديػػد المرحمػػة التاليػػة وفػػي مقػػدار ونوعيػػة 
الخيارات والفرص المتاحة أماـ الطالب المتخرج والطالبػة المتخرجػة، لكػؿ ذلػؾ مػف الطبيعػي أف 

 .الختبارات هذ  الدرجة العالية مف االهتماـل
كبيػػر  مػػف  عػػددإلػػى  ولػػى وحتػػى الجامعػػةمهـ ا  الطػػالب منػػذ مراحػػؿ تعمػػي يخضػػعحيػػث 

إال ، ويواجه أكثر الطالب هذ  الحاالت بالحد الطبيعي مػف القمػؽ والتػوتر، االختبارات والتقييمات
عمػػى  يػػؤثرأنػػه يوجػػد بعػػض الطػػالب يواجهػػوف هػػذ  االختبػػارات والتقييمػػات بػػالقمؽ الحػػاد الػػذي 

 & Timothy) الدراسػػػػيوبالتػػػػالي عمػػػػى تقػػػػدمهـ ، أدائهػػػػـ لالختبػػػػارات والتقييمػػػػات
Donna,1992: 147). 

فالمصػابيف بػه   social anxietyقمػؽ االمتحػاف أحػد أنػواع القمػؽ االجتمػاعي دوُيعػ
ُيدركوف ويقيموف المواقؼ عمى أنها مصدر تهديد لاخصياتهـ ويكونػوا فػي مواقػؼ االمتحانػات 

تيػػر  أداإل امتحػػاف إلػػى متػػوتريف خػػائفيف ُعصػػابييف وفػػي حالػػة إثػػارة انفعاليػػة ممػػا يػػؤدي بهػػـ
 .(39 :8001 ،موفؽ )محمود ااكر

هػو أحػد أهػـ جوانػب الػػدافع  بأنػه(Suleyman, 2015: 100)  سػميماف ويعرفػه
، فػػػػػػي حػػػػػػيف رة عمػػػػػػى ا داإل والتحصػػػػػػيؿ المدرسػػػػػػيالسػػػػػػمبي ولػػػػػػه تػػػػػػأثيرات مػػػػػػدمرة مبااػػػػػػ

حالة تحفيزيػة مكروهػة تحػدث فػي  أنه  (Derakshan & Eysenck, 2009: 168)يعرفه
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وفي كثير مف ا حياف هذا القمؽ يضػعؼ ، ؼ التي يكوف فيها مستوى التهديد لمفرد عاليالمواق
وبهػذا يمكػف  ،الفػردعمى  وخاصة عندما تكوف المهمة التي يجري تنفيذها معقدة وممحة، ا داإل

تعرؼ قمؽ االختبار بأنه حالة مف التحفيػز المبػالغ فيػه ممػا يػنعكس بالسػمب عمػى سػموؾ الفػرد 
ه في المواقؼ الضاتطة مما يترتب عميه ضعؼ في ا داإل وبا خص عنػدما يحتػاج وردود أفعال

مػف الفػرد، ويمكػف تعريػؼ قمػؽ االختبػار إجرائًيػا بأنػه الدرجػة التػي يحصػؿ  الموقؼ تركيز عالي
 عميها الفرد مف خالؿ مقياس قمؽ االختبار المستخدمة في الدراسة الحالية.

 قمل االختبار وصادر

 مػػف كثيػػر فػػي ومفيػػد طبيعػػي القمػػؽ فػػبعض، التقيػػيـ بقمػػؽ ختبػػارالا قمػػؽ وصػػؼ يمكػػف
 اإلعػػداد أو الفكريػػة الماػػاكؿ بسػػبب المتػػدني ا داإل يناػػأ الو ، وجسػػدياً  ذهنيػػاً  لمبقػػاإل ا حيػػاف

 الػػذيف  ولئػػؾ بالنسػػبة بالتهديػػد ااػػعورً  تخمػػؽ االختبػػار حػػاالت  ف ولكػػف الضػػعيؼ ا كػػاديمي
 الطػػػالب مػػػف%( 09إلػػػى% 23) بػػػيف مػػػا أف البػػػاحثوف ويقتػػػرح االختبػػػار؛ قمػػػؽ مػػػف يعػػػانوف
إلػى  الموهوبيف تعميـ فصوؿ في والطالب اإلعاقات ذوو الطالب ويميؿ، االختبار بقمؽ ياعروف
 صػعوبة ويواجهػوف، االختبػار أثنػاإل بسػهولة انتبػاههـ وتاػتيت القمؽ مف عالية معدالت تجربة
 ذات المعمومػات سػتدعاإلا أو تنظػيـ يفػ صػعوبة ويجػدوف ،نسػبًيا بسيطة تعميمات ستيعابا في

 .(Nelson & Harwood, 2011:5) باالختبار الصمة
قػػاـ  مػػابػػأف  اوهنػػا ينتػػاب التمميػػذ اػػعورً ، مصػػادر القمػػؽ هػػـ التالميػػذ أنفسػػهـ وأحػػد

 االختبػارمػف  لتالميػذوف مصػدر آخػر لقمػؽ ادواآلباإل يعػ، لالختبار تير كافي ابمذاكرته استعدادً 
فػػإف تحػػذيرات  ختبػػاركػػاف ا بنػػاإل مسػػتعديف لال همػػائػػد بمسػػتقبؿ أبنػػائهـ ومالزا هـهتمػػامابسػػبب 
 االختبػارلقمػؽ  ةالرئيسػ ادرالمعممػوف أحػد المصػ دويعػ، المسػتمرة تفقػدهـ الثقػة بػالنفس ـآبػائه

ومػف هنػا تقػع عميػه مسػئولية ، ويػديرها ختبػاراتالمعمـ هو الذي يبني اال ف  ، بالنسبة لطالبهـ
وهناؾ عوامؿ أخرى مثػؿ ، عند طالبه االختبارمي اإليجابي الذي يخفؼ قمؽ إيجاد المناخ التعمي

، )أاػرؼ عبػدالقادر المادة الدراسية وطريقة التدريس والتي ينظر إليها التالميػذ بنسػب متفاوتػة
 نػه  بػه ولػدنسػاف ال يفاإل  مكتسػب سػموؾ هػو ختبػاراال وقمػؽ، (3-0: 2999، إسماعيؿ بػدر

عػدد مػف العوامػؿ المسػاعدة ويمكػف توضػيحها  حيطػة بػه مػف خػالؿسموؾ مػتعمـ مػف البيئػة الم
 :كما يمي
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 Under preparedness  التأيب حتت -1

 لالختبار. مستعد تيرالطالب يكوف  أف -
 .التعمـ عممية في الجهد أو الوقت مف يكفي ما يضع لـالطالب  أف -
 لفػػت خػػالؿ مػػف االختبػػار قمػػؽ مػػف الواقػػع فػػي يزيػػد قػػد لالختبػػارالطالػػب المبػػالغ فيػػه  تأهػػب -

 .تعممها أو فهمها يتـ لـالتي  المتوفرة المعمومات كميةإلى  نتبا اال 
   الشابكة اخلربات -0

 فػي أخػرى مػرة سػيحدثمف خبرات سابقة تير سػارة  الماضي في حدث ما بأفالطالب  يعتقد -
 .الحاضر الوقت

 بنفسه. وثقته هذات حتراـاو الطالب  معتقد نظاـ عمىالخبرات السابقة  تؤثر -
 Fear of failure الفصن وو اخلوف-3

 .معيف اختبار أهمية عمىمف قبؿ الوالديف أو المعمـ  التاديد يتـ -
 حترامها أو الذاتية قيمته أوالطالب  في أمؿ بخيبة سيصاب آخر اخص أف مف الخوؼ -

 .لذاته
 مف الخوؼ أو ،لواقعا في يستحؽ مماالطالب  ذهف في أكبر قيمةمعيف  اختبار إعطاإل يتـ -

 .المزايا مف وتيرها الرياضيةأو  المالية المساعدات أو، تعميمية منحة فقداف
 Poor test-taking skills االختبار وًارات ضعف -4

يػػزاؿ يعػػاني مػػف قمػػؽ  مػػاومػػع ذلػػؾ ، ا بالمػػادة التػػي سػػيختبر فيهػػاجيػػدً  يكػػوف الطالػػب مممػػاً  -
 االختبار.

 ,Dorfman, Pine)رفػػة حػػوؿ كيفيػػة إجػػراإل اإلختبػاراتأف مصػدر القمػػؽ هػػو نقػػص المع -
Rosen & Ernst, 2016: 100). 

 :وّا ٠ٍٟ  لٍك االذتثاضٚتٕاًء ػٍٝ ِا تمسَ ٔزس أْ ٕ٘ان ػسج ِؤشطاخ تسي ػٍٝ 

في كثير مػف ا حيػاف  Physiological over arousal الفشيولوجية العالية ستجارةاال -1 
الجسػدية الصػداع وآالـ المعػدة والغثيػاف واإلسػهاؿ وتاػمؿ العالمػات  تسمى )العاطفػة(

والتعػػرؽ المفػػرط وضػػيؽ التػػنفس والػػدوار الخفيػػؼ أو اإلتمػػاإل وسػػرعة ضػػربات القمػػب 
حيػػث قػػد يكػػوف ، نوبػػات الهمػػعإلػػى  يمكػػف أف يػػؤدي القمػػؽ فػػي االختبػػار، وجفػػاؼ الفػػـ

زعاج اديد.، وصعوبة في التنفس، لدى الطالب خوؼ مفاجئ  وا 
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، وهذا يامؿ التوقعات الكارثية لمكآبة والعذاب Worry and dread فواخلو الكمل -2
والحديث ، واإلدانة الذاتية، والاعور بعدـ الكفاإلة، وا فكار العاوائية، والخوؼ مف الفاؿ
 .واإلحباط، السمبي عف النفس

، رتبػاؾاال ، التركيز السيئ - Cognitive / Behavioral الشموك املعزيف/الشموكي -3
 ضعؼ ا داإل في االختبارات.إلى  لتنظيـ وعدـ القدرة عمى التركيز يؤديوضعؼ ا

 :CohenS., et al, 2012)كتئاب والغضب والاعور باليأسواال  خنفاض تكديز الذاتا -4
2390).  

الكثيػر مػف ا عػراض مػف خػالؿ  يظهػربناإًل عمى ما تقدـ فإننا نجػد أف قمػؽ االختبػار و 
وسػيطرة بعػض ا فكػار الوسواسػية ، بة النػـو وا رؽ والتػوترمنها: صعو ، المختمفة عند الطالب

وأيضػا بعػض ا عػراض الفسػيولوجية كتسػارع ، في مرحمة ما قبؿ االختبار وأثناإل فترة التحصػيؿ
ضػػيؽ إلػػى  باإلضػػافة، وآالـ الػػبطف، وتػػزارة التعػػرؽ، وجفػػاؼ الحمػػؽ والاػػفتيف، خفقػػاف القمػػب

، ت االنتبػػا وتاػػت، والتػػذكر، والتفكيػػر، ثػػؿ: التركيػػزم، واضػػطراب أداإل العمميػػات العقميػػة، الػػنفس
وتدنمي القدرة عمى التركيز وتذكر المعمومػات عنػد الحاجػة إليهػا سػواإل فػي االختبػار أو المواقػؼ 

 .(52: 2991، )نائؿ أبو عزب التعميمية المختمفة
وتظهػر أعػراض القمػؽ فػي ، مااعر القمؽ إلعداد الاػخص لمواجهػة التهديػدات وتناأ

فػػراز هرمػػوف التػػوتر وا رؽ واليقظػػة والخػػوؼ مػػف بصػػورة   يئػػة)زيػػادة معػػدؿ ضػػربات القمػػب وا 
ويهيئ القمؽ الجسـ جسػدًيا ومعرفًيػا وسػموكًيا لمكاػؼ عػف التهديػدات ، يحتمؿ أف تكوف خطرة(
ونتيجة لػذلؾ يبػدأ الاػخص فػي زيػادة تهويػة المكػاف لمسػماح لمزيػد مػف ، لمبقاإل والتعامؿ معها
فػراز العػرؽ لتبريػد الجمػد، العضػالتإلى  وتحويؿ الدـ، جرى الدـا كسجيف بدخوؿ م وتعتمػد ، وا 

حتمػػاؿ حػػدوث أاػػياإل سػػيئة تحػػدث فػػي البيئػػة وقػػدرة الفػػرد عمػػى اسػػتجابة لمقمػػؽ عمػػى درجػػة اال
ف معتقػػدات الاػػخص حػػوؿ كفاإلاتػػه الخاصػػة هػػي اػػكؿ مػػف ، التعامػػؿ معهػػا أثنػػاإل االختبػػار وا 

فػي تحميػؿ المواقػؼ التػي قػد تهػدد  عنػدما يكػوف  مهًمػا ارً والتػي تمعػب دو ، أاكاؿ معرفػة الػذات
فمف المرجح أف يتوقع نتائج سمبية مثؿ الفاػؿ ، ذات كفاإلة منخفضة حوؿ قدراته مااعرلديه 

يػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ ييميالمواقػػؼ التقإلػػى  وبالتػػالي ينظػػر، فػػي ظػػؿ ظػػروؼ تيػػر مهيئػػة لمنجػػاح
 :Putwain., Woods., Symes., 2010)االختبػارات عمػى أنهػا أكثػر تهديػدا لمسػتقبمه

140) . 
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مف المتغيػرات التػي قػد تػؤثر فػي تحصػيؿ الطػالب وفػي  اختبار متغيرً قمؽ اال ديع وبذلؾ
ختبػار مػف خػالؿ المواقػؼ التػي يتعػرض وتظهػر أهميػة قمػؽ اال، سموكهـ الدراسي بصػفة عامػة

لتي قػد ال يحصػؿ عميهػا والتحاؽ بالمدرسة مف المواقؼ التي قد يمر بها الفرد فاال ، لها الطالب
ذا ضػػرورة تعػػرض الطالػػب لػػبعض مػػف وقػػد يعنػػي هػػ، ختبػػارات الخاصػػة بهػػاجتيػػاز  االاإال بعػػد 

، )عطيػػة أحمػػد فػػي حياتػػه المهمػػةختبػػارات التػػي يتخػػذ فػػي ضػػوإل نتائجهػػا بعػػض القػػرارات اال
2991 :999). 
إف  Sensitivity to reward and punishment والعكاب احلشاسية لمجواب -ثانيا

وقامت عميه حياة ، الوضعية والقوانيفمبدأ الثواب والعقاب هو أمر قررته الارائع السماوية 
أسموب متوازف إذ يستخدـ في  دجارية في الدنيا قبؿ اآلخرة ويعوهو ُسنة كونية ، الناس
 .(36: 2986، أحمد بف ناجيال) سرة والمجتمعبية التي هي أساس صالح الفرد وا التر 

حيث تاير ، راد باكؿ كبير في حساسيتهـ تجا  المكافأة والعقابويختمؼ ا ف
الدرجة التي يتـ بها تحفيز سموؾ الفرد عف طريؽ المحفزات ذات الصمة إلى  الحساسية لممكافأة

الدرجة إلى  العقابإلى  في حيف تاير الحساسية، (8)بالمكافأة وينظمها نظاـ التنايط السموكي
لمنبهات العقابية ذات الصمة وينظمها نظاـ تثبيط التي يمنع بها سموؾ الفرد ا

 .(Sang.,et.al, 2015: 1220).السموكية
 behavioral activation system  لمعكاب احلشاسية

ا حيث يستخدمه المعممػيف أحياًنػ، ا في ميداني التربية وعمـ النفسالعقاب كثيرً  يستخدـ
 يسمؾ سػموكيات ا وفعاالً ا نافعً طالب عضوً نضباط وجعؿ الؿ المدرسة لمحفاظ عمى النظاـ واال داخ

عمػى نظامػه وهيئتػه  كما ينبغي النظر لمطالب كونه رد فعؿ يصدر عف المجتمع حفاظاً ، مرتوبة
 .(6: 8005، ووجود  )قاسـ محمد

عقوبة جسمية أو أي نوع مف العقوبة التػي يكػوف مكانهػا الجسػـ مثػؿ الضػرب أو  هو
ؿ إداري فػػي المدرسػػة عمػػى وطريػػؽ المعمػػـ أو أي مسػػؤ  الصػػفع أو إنػػزاؿ العقوبػػة المؤلمػػة عػػف

وقػد ال يكػػوف عػػف طريػػؽ ، رتكبػػه الطالػػب ولػػـ يوافػؽ عميػػه المعاقػػباجسػـ الطالػػب نتيجػػة عمػؿ 
نم ستخداـ أساليب أخرى مثؿ حجػز الطالػب فػي مكػاف صػغير وتيػر اعف طريؽ  االضرب فقط وا 
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جبػػار  عمػػى الوقػػوؼ لمػػدة طويمػػة مػػف الػػزمف أثػػر  وهػػو، (31: 2995، ف)محمػػد عثمػػا مػػريح وا 
عي الاػػعور بعػػدـ الرضػػا والتػػوتر الػػذي يتمثػػؿ فػػي سػػإلػػى  ويػػؤدي، سػػتجابةيتبػػع ا داإل أو اال

 (.2: 2985، )عبد الغني العمراني بتعاد عنهالمتعمـ لتجنب هذا المثير واال
، عبػد الكػريـ لح)صػا ا عمػى السػموكيات السػيئةأو مادًيػ اهو عقاب الطفؿ معنويً  اوأيضً 

ضوإل ذلؾ يمكػف تعريػؼ العقػاب المدرسػي بأنػه طريقػة أو أسػموب يتبعػه  وفي ،(892: 2985
هػػذا السػػموؾ تيػػر مالئػػـ أو تيػػر  دحينمػػا يعػػ، دارة المدرسػػة لضػػبط سػػموؾ التالميػػذإالمعمػػـ أو 

لػـ والكػدر فر هذ  الطريقة عف إحػداث ا  لعممية التدريس والتعمـ وعادة ما تس مقبوؿ أو معطالً 
 (.5: 2989، )جماؿ الدهااف مف يتعرضوف له ىلد

  العكاب ستخداما ضوابط

خاصػة إذا أظهػر ، فربمػا أخطػأ الطالػب بغيػر قصػد ولػف يكررهػا، التغافؿ قبؿ العقاب :ـ التغافن1
صػابته بػاإلحراج أ ؤ فػال يجػب إيػذا، وعمـ أنه أخطػأ، حزنه عمى ذلؾ ثـ و اػعور  بػاإل وا 

حساسػػه بالػػذنب بػػه العقػػاب، ويجػػب أف يكػػوف  وربمػػا يػػأتي التسػػامح بمػػا ال يػػأتي، وا 
 & Crasmick)وأف يقتػػرف العقػػاب مػػع التوجيػػه المفظػػي، لمخطػػأ العقػػاب مسػػاوياً 

Morgan., 1992: 78). 
، لمخطػأ ويجب أف يكوف العقاب مسػاوياً ، ربما يأتي التسامح بما ال يأتي به العقاب :ـ التشاوح0

 .وأف يقترف العقاب مع التوجيه المفظي
فالعقػاب المعنػوي ، بالطبع يختمؼ العقػاب بػاختالؼ المرحمػة العمريػة :لعىزيةـ وزاعاة املزحمة ا3

أفضػػؿ مػػف العقػػاب المػػادي السػػيما الضػػرب فػػي سػػف مػػا قبػػؿ العااػػرة ومػػا بعػػد الثانيػػة 
أي الحػػالؿ والحػػراـ والكػػذب ، حتػػى سػػف الرابعػػة ال يعػػرؼ المفػػاهيـ عاػػر فالطفػػؿ مػػثالً 

، ولػذلؾ عمػى أي اػيإل يضػرب، خػريفاآله ال يفهػـ حػدود ممكيتػه وممكيػة والسػرقة  نػ
سػػتخداـ وسػػيمة الضػػرب )ضػػربا تيػػر مبػػرح( فػػي سػػف العااػػرة وحتػػى مػػا قبػػؿ اويمكػػف 

 الثانية عار وياير النبي )صمى ال عميه وآله وسمـ( في مسألة تعمـ ا بنػاإل الصػالة
 وهـ أبناإل سبع واضػربوهـ عميهػا وهػـ أبنػاإل، مروا أوالدكـ بالصالة) حيث قاؿ ذلؾإلى 

: 2985، )صػػػالح عبػػػد الكػػػريـ بػػػو داود(أروا  ) عاػػػر وفرقػػػوا بيػػػنهـ فػػػي المضػػػاجع(
891). 
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 Sensitivity to Reward لمجواب احلشاسية

نػػه يضػػمف اسػػتمرار تػػوافر المنػػاخ إأهميػػة الثػػواب فػػي العمميػػة التعميميػػة حيػػث  تتضػػح
ف المعمػـ والطفػؿ ممػا يويضمف التفاعؿ المبػدع بػ، النفسي المالئـ في البيئة التربوية والتعميمية

يجابية دوف خوؼ مف عقػاب يقيػد أفكػار  يحفز عمى اإل بداع والعطاإل والتعبير عف رأيه بحرية وا 
واالجتهػػاد مػػف أجػػؿ الحصػػوؿ عمػػى درجػػات جيػػدة وكسػػب رضػػا المعمػػـ  المثػػابرةعمػػى  ويحفػػز 

تػػػائج تعمػػػـ الثػػػواب عمػػػى القيمػػػة المجزيػػػة لمن يعتمػػػدو ، (69: 2983، .)نجاح واكػػػيـالوالػػػديفو 
ويػػنعكس هػػذاف العػػامالف فػػي مراحػػؿ منفصػػمة مػػف الػػتعمـ ، والتوقعػػات المكتسػػبة مػػف النتػػائج

المرحمػة إلػى  مرحمػة الترقػب لمػتعمـ التعزيػزي يروتاػ، سػتقباؿوهمػا مرحمتػا الترقػب واال التعزيزي
إلػى  سػتقباؿفػي حػيف تاػير مرحمػة اال، اإلاػارات التنبؤيػة لمنتػائجإلى  التي يستجيب فيها الفرد

 .(Sang., et al., 2015: 1221) ستجابةتي تستثير فيها نتائج التعزيز لالالمرحمة ال
اػػعور إلػػى  وهػػذا ا ثػػر الػػذي يػػؤدي، ا صػػدر مػػف المػػتعمـا مرتوًبػػأثػػر يتبػػع سػػموكً  هػػو

إلػى  فيكرر السموؾ الػذي أدى، ومف ثـ يسعى لمحصوؿ عمى هذا ا ثر، بالرضا واالرتياح تعمـال
إلػػػى  أثػػػر يتبػػػع ا داإل أو االسػػػتجابات ويػػػؤدي وهػػػو، (889: 2993، )سػػػمير يػػػونس إثابتػػػه

عبػد ) في سعي المتعمـ لمحصوؿ عمػى هػذا المثيػر أو االحتفػاظ بػه، الاعور بالرضا أو االرتياح
عمػػى السػػموكيات  اأو مادًيػػ اإثابػػة الطفػػؿ ومكافأتػػه معنوًيػػ وهػػو، (2: 2985، الغنػػي العمرانػػي

 .(892: 2985، الجيدة )صالح عبد الكريـ
 :الجواباملؤثزة يف فاعمية  العواون

مف أهػـ العوامػؿ التػي تزيػد فاعميػة التعزيػز وتقديمػه مبااػرة بعػد حػدوث  :الفوري التعزيز -1
 يكػوفا" تيػر مرتػوب قػد سموكيً  افالتأخر في تقديـ المعزز قد ينتج عنه تعزيزً ، السموؾ

ما ال يكػوف تقػديـ حدث في الفترة بيف حدوث السموؾ المسػتهدؼ وتقػديـ المعػزز وعنػد
فإنػه ينصػح بإعطػاإل الفػرد ، ممكنػاً  راً المعزز مباارة بعد حدوث السػموؾ المسػتهدؼ أمػ
   .معززات وسطية )كالمعززات الرمزية أو الثناإل(

لقوانيف  عمى نحو منظـ وفقاً  ستخدـاُ ويكوف التعزيز أكثر فاعمية إذا  التعزيز: ثبات -2
حدوث السموؾ بتواصؿ  عدالمعزز مباارة بفال يكفي أف نعطي ، معينة يتـ تحديدها

 ستمراريةامتقطع في مرحمة المحافظة عمى  كؿباو  السموؾ كتسابافي مرحمة 
 السموؾ.
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فكممػا كانػت كميػة ، تتحدد فاعمية التعزيز في الكمية التػي تعطػى منػه لمفػرد التعزيز: كىية -3
 ينة .ما دامت الكمية ضمف حدود مع، كانت فاعميته أكثر، التعزيز أكبر

تعتمػد فاعميػة التعزيػز عمػى مسػتوى الحرمػاف ػػػ اإلاػباع لػدى  :اإلشـبا  -احلزواى وشتوى -4
 الفرد فكمما كاف حرماف الفرد أكبر كاف المعزز أكثر فاعمية .

مػػف العوامػػؿ التػػي تػػؤثر فػػي فاعميػػة التعزيػػز مالإلمتػػه لدرجػػة تعقيػػد صــعوبة الشــموك:  درجــة -5
 اإلاباع .إلى  ؤديالسموؾ ولكف التعزيز الكثير قد ي

 سػتخداـاكػذلؾ ، معػزز واحػد سػتخداـامعززات متنوعة أكثر فاعمية مػف  ستخداـا :التهويع -6
 اكؿ واحد منه . ستخداـانفسه يكوف أكثر فاعمية مف  لمعززأاكاؿ مختمفة مف ا

استخداـ المعززات في تحميؿ الظػروؼ البيئيػة التػي يعػيش فيهػا  بيتطم الوظيفي: التحمين -7
فػػذلؾ يسػػاعد عمػػى تحديػػد ، د ودراسػػة احتمػػاالت التعزيػػز المتػػوفرة فيهػػا تمػػؾ البيئػػةالفػػر 

: 2993، )عمػاد طبيػب تعمػيـ السػموؾ المكتسػب حتماؿاالمعززات الطبيعية ويزيد مف 
6-5). 

 تاػػػيرحيػػػث ، والعقػػػاب المكافػػػأة تجػػػا  حساسػػػيتهـ فػػػي كبيػػػر باػػػكؿ ا فػػػراد ويختمػػػؼ
 ذات المحفػػزات طريػػؽ عػػف الفػػرد سػػموؾ تحفيػػز بهػػا تـيػػ التػػي الدرجػػةإلػػى  لممكافػػأة الحساسػػية

 The behavioral activation السموكي التنايط نظاـ ينظمها أنه ويعتقد بالمكافأة الصمة
system (BAS) سػموؾ بهػا يمنػع التػي الدرجػةإلػى  العقػابإلػى  الحساسػية تاػير حػيف فػي 

 The behavioralالسموؾ تثبيط نظاـ ينظمها أف ويعتقد الصمة ذات العقابية المنبهات الفرد
inhibition system (BIS)  .(Sang., et al., 2015: 1222). 

 الجواب والعكاب: إستخدام وبادئ

 :هيالتي يعتمد عميها مدى نجاح الثواب والعقاب في تربية الطفؿ  المبادئ إف

أة قد ال   مكافدا في لحظة معينة وما نعالثواب هو ما يابع حاجة أو يختزؿ حافزً  إف -8
  دفالطعاـ ليس مكافأة لماخص الابعاف وبالمثؿ ما نع، يكوف كذلؾ مف وجهة نظر 

 مف ألواف العقاب . اقد ال يعد  الطفؿ لونً  اعقابً 

 .انسبيً  تعمـال ةإلفي تعمـ الطفؿ قمت كفا العقابكمما زاد مقدار الثواب و  -2
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 رتباطمف اال  دفال ب، مباارة ابةستجالمثواب والعقاب عندما يتبعاف  وىتحدث اآلثار القص -9
 مفقتراب زمني اوكمما كاف هناؾ ، حتى ينتج ا ثر ستجابةواال عقاببيف الثواب وال

 .رتباطاال  حتماؿازاد  ستجابةاال

 نتظامهاا مفعمى نحو متقطع أكثر فاعمية  اوذلؾ بتقديمهم العقابعدـ انتظاـ الثواب و  -0
، السموؾ )في حالة العقاب( حدوث ارستمر اإلى  نحو مستمر حيث يؤدي ذلؾ عمى
ذا  في تربية الطفؿ نستطيع القوؿ أف  العقابعمينا أف نفاضؿ بيف الثواب و  كافوا 

موقؼ  تخاذاإلى  وال يجب أف يمجأ المربي منذ البداية، تنى عنهما الا سموبيف 
و القوة أ ييف فيومع ذلؾ نقوؿ أف ا سموبيف ليسا متساو ، متطرؼ إزاإل هذ  الثنائية
ا سموبيف ا فضؿ أثناإل  أي اأف يدرؾ تمامً  عمـلذلؾ عمى الم، متضاربيف في االتجا 

ا هداؼ  تحقيؽموقؼ التدريس بما يعمؿ عمى زيادة وفاعمية موقؼ التعمـ و 
 .(29: 2993، )عماد طبيب التعميمية والتربوية

 مخيصهات يمكف انفعالية بخصائص العادييف أقرانهـ عف الموهوبوف الطمبة ويتميز
 الطمبة أف وبما ،جتماعيواال النفسي التكيمؼ عمى تاتمؿ نفعاليةاال  الخصائص إف: باآلتي

 نضجهـ مسار بنفس يسير ال لديهـ االنفعالي فالنضج ،النمو في بالتبايف يمتازوف الموهوبيف
 ينعكس والذي، والعقمي جتماعياال النمو بيف التوازف عدـ مف حالة لديهـ يسبب مما، العقمي
 التكيمؼ سوإل أاكاؿ مف اكالً  عنه ينتج وما ،لديهـ الموهبة لنمو العاـ االستعداد عمى سمبا

 لديهـ الذيف الطالب لدى نفعاليةاال  الخصائص بعض يمي وفيما، جتماعيواال النفسي
 وهي: والعقاب الثواب تجا  زائدة حساسية

 الثواب تجا  زائدة حساسية لديهـ الذيف الطالب معظـ يتميز :اٌّفطغح اٌحساس١ح -1
 بحساسية ويتأثروف، تواجههـ التي لممواقؼ ستجاباتهـا في نفعاالتاال  بادة والعقاب
 عمى والقدرة اآلخريف فهـ في الافافية مف انوعً  لديهـ الحساسية وتعني، مفرطة

 الحساسية هذ  لهـ تخمؽ وقد، ووضوح بدقة لممواقؼ الحقيقية ا بعاد ستيعابا
 .كالتالما بعض المفرطة

 والعقاب الثواب تجا  زائدة حساسية لديهـ الذيف الطالب يتمتع: اٌؼا١ٌح اٌسافؼ١ح -2
 مرتفع مستوى ولديهـ، وأعمالهـ لعبهـ خالؿ مف تظهر الطاقة مف عالية بمستويات
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 وعدـ العمؿ في المثابرة يتطمب والذي اإلبداعي واإلنتاج اإلنجاز نحو الدافعية مف
 عمى يؤثر ممما الكبت أو باإلهماؿ معاقبتها أو نطالؽباال  اقةالط لتمؾ الفرصة إتاحة
 امصدرً  العالية دافعيته فتصبح، جتماعيواال النفسي تكيفه وعمى الموهوب الطالب
 .عميه الضغط مف لمزيد

 لذاته مطالبه بيف نفسي صراع في الطالب يعيش: النفسي والصراع التكيمؼ ؼظغ -3
 أساليب ستخداـال يميؿ أو، موهبته إنكارإلى  د يقو  مما، حوله مف البيئة ومطالب
 أقؿ مفردات استخداـ أو منخفض كأداإل، االختبار في آدائه مف تقمؿ جتماعيا تكيمؼ
 .العادييف أقرانه بيف يكوف عندما صعوبة

 الثواب تجا  زائدة حساسية لديهـ الذيف الطالب يعيش ال :ا٢ذط٠ٓ تٛلؼاخ إضظاء -4
، عنهـ اآلخريف توقعات إلرضاإل يعمموف لكنهـ، أنفسهـ مف يتوقعونه لما والعقاب
 الجهدإلى  النظر دوف العمؿ نتيجة يقيمموف فا هؿ، محبتهـ فقداف مف اخوفً 

 أو اإلنجاز تجنبإلى  يدفعه قد مما دائـ   باكؿ   ناجحاً  يكوف أف فعميه، المبذوؿ
)أحمد  المستمر والضغط بالتوتر الجو احف مع، العمؿ إنجاز في المماطمة
االرتباط بيف العقاب وقمؽ االختبار في النقاط  ويتمثؿ، (85: 2988، إسماعيؿ

 -وموقفه ومترتباته وهي: تبارالتالية التي تتعمؽ باالخ

 مف الفاؿ والرسوب. الخوؼ -8
 .ومتحدياً  مف أف يأتي االختبار صعباً  الخوؼ -2
 ار.مف عقاب الوالديف أو المدرسيف عمى نتيجة االختب الخوؼ -9
 مف نسياف المعمومات. الخوؼ -0
 .ختبارحوؿ طبيعة ا داإل في اال القمؽ -3
 مف أف تصبح الظروؼ تير مواتية  فضؿ أداإل مطموب. الخوؼ -6
 حوؿ فقداف التميز. القمؽ -5
لنقطة ذات )وهذ  ا ختبارحوؿ سخرية الزمالإل في الفصؿ مف نتيجة اال القمؽ -1

زمالإل وا قراف له أثر اديد خاصة في المهاـ حتراـ الاهمية خاصة  ف فقداف أ
 .(60: 2999، نها تمييزية )مدحت أبو زيدأالتي توصؼ ب
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 الشابكة الدراسات

نجػػد أف  الدراسػػات السػػابقة المػػرتبط بموضػػوع الدراسػػةالتػػراث البحثػػي و تتبػػع  خػػالؿ مػػف
فػي  -غايػة عدد الدراسػات التػي أجريػت حػوؿ عالقػة قمػؽ االختبػار بػالثواب والعقػاب محػدودة لم

تحػت فقػط دراسات السابقة فػي محػور واحػد بمورة الومع هذا فقد أمكف  -حدود اطالع الباحثيف
، ويمكػف ختبػار بالحساسػية لمثػواب والعقػاببػيف قمػؽ االعالقػة التناولػت التػي دراسػات ال :عنواف

 -عرض هذ  الدراسات كما يمي:
حيػث  (Dorfman, et al., 2016)تأتي الدراسة ا ولى عمى يد دورفمػاف وزمالئػه 

تناولت تأثير القمؽ لدى ا طفاؿ واختالفه بػاختالؼ متغيػر النػوع )ذكور/إنػاث( عمػى الحساسػية 
ذكػور  10( تنقسػـ إلػى )830لمثواب والميػؿ إلػى لمقمػؽ، وأجريػت الدراسػة عمػى عينػة قوامهػا )

لمعديػد مػف  ، وقػد تػـ التوصػؿعاًمػا 81 - 1، وتراوحت أعمار عينة الدراسة بيف (اإلناث 59و
النػػػوع متغيػػػر اختالؼ بػػػالنتػػػائج كػػػاف مػػػف أهمهػػػا أف القمػػػؽ يػػػؤثر عمػػػى الحساسػػػية لمثػػػواب 

حساسػية مرتفعػي القمػؽ لػديهـ درجػة أعمػى مػف ال الذكور ت النتائج أف)ذكور/إناث( حيث أظهر 
 ناث.لمثواب مقارنة باإل 

كاػؼ ال (Bianca., Rob & Luke., 2017) بيانكػا وزمالئػه راسػةكمػا حاولػت د
ذا ما كاف ا فراد اػديدي القمػؽ أقػؿ عف طبيعة  العالقة بيف القمؽ والحساسية لمثواب والعقاب وا 

( 005حساسية لمثواب أو أكثر حساسية لمعقاب عند ممارسة ضبط النفس لدى عينػة قوامهػا )
مف ا طفاؿ وقد تـ التوصؿ لمعديد مف النتائج كػاف مػف أهمهػا أف القمػؽ يػرتبط بتجنػب السػموؾ 

طػػه الػػذي ثبػػت أنػػه يػػؤثر عمػػى أداإل الػػتحكـ المعرفػػي، وأف ا فػػراد القمقػػوف أقػػؿ حساسػػية وتثبي
نهػـ حػاولوا تجنػب العقوبػة عػف المثواب وأكثر حساسية لمعقاب عند ممارسة ضبط النفس حيث 

 طريؽ زيادة السموؾ الحذر.
 & Hahn, Kropp, Kirschstein, Rücker)هػاف وزمالئػه دراسػةكمػا هػدفت 
Müller, 2017)   العالقة بيف قمؽ االختبار والحساسػية لمثػواب وا داإل ا كػاديمي إلى معرفة
( مػػف طػػالب الجامعػػة وقػػد تػػـ التوصػػؿ لمعديػػد مػػف النتػػائج كػػاف مػػف 299لػػدى عينػػة قوامهػػا )

فقػد ارتػبط  أهمها ال يرتبط قمؽ االختبار الحاد باالكتئاب وال يرتبط با داإل ا كػاديمي. ومػع ذلػؾ
 الجهود المبذولة في االستذكار والحساسية لمثواب.بالاديد  االكتئاب والقمؽ
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 الشابكة الدراسات عمى عام تعكيب

 فيوالدراسػػات السػػابقة أمكػػف لمبػػاحث بحثػػيعمػػى مػػا تقػػدـ مػػف عػػرض لمتػػراث ال بنػػاإلً 
 مف خالؿ عرض عدة نقاط جوهرية كما يمي: التعقيب عمى الدراسات السابقة

وع قمػؽ االختبػار بالحساسػية لمثػواب والعقػاب فمػف خػالؿ قمة الدراسػات التػي تناولػت موضػ -8
 -العػػالمي  تتبػع التػػراث البحثػي وجػػد الباحثػاف أف هنػػاؾ ثالثػػة دراسػات فقػػط عمػى الصػػعيد

ومػف هنػا تػػأتي أهميػة موضػوع الدراسػػة الحاليػة لسػد الثغػػرة  -ف طػالع البػػاحثيافػي حػدود 
 ار بالثواب والعقاب.البحثية الموجودة بخصوص طبيعة العالقة بيف قمؽ االختب

حاولػػت الدراسػػة الحاليػػة بعػػد ترجمػػة مقياسػػي قمػػؽ االختبػػار والحساسػػية لمثػػواب والعقػػاب  -2
التأكػػػد مػػػف الخصػػػائص السػػػيكومترية لممقياسػػػيف فػػػي البيئػػػة العربيػػػة وبػػػا خص البيئػػػة 

 المصرية وتوفير أدوات تتمتع بثبات وصدؽ جيد.
هتمػت الدراسػة الحاليػة بالعالقػة بػيف اابقة حيػث تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسػات السػ -9

دى تالميػذ لػوتفاعمهمػا مػع النػوع )ذكور/إنػاث(  قمؽ االختبػار والحساسػية لمثػواب والعقػاب
 الصؼ السادس االبتدائي.

 الدراسة فزوض

 ةعمى الدراسات السابقة وعرضها والتعقيب عميها، أمكف لمباحث ةطالع الباحثا بعد
 -ا يمي:الدراسة كم فروضصياتة 

متغيػػر النػػوع )ذكور/إنػػاث( عمػػى قمػػؽ الخػػتالؼ  توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزي -8
 .االختبار لدى عينة مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي

متغير النوع )ذكور/إناث( عمػى الحساسػية الختالؼ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزي  -2
 .لسادس االبتدائيلمثواب والعقاب لدى عينة مف تالميذ الصؼ ا

لػدى  وأبعادهػا الفرعيػة بيف قمؽ االختبار والحساسػية لمثػواب والعقػابارتباطية  توجد عالقة -9
 .عينة مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي
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 تًااوإجزاء الدراسةوهًج 

 الدراسة وهًج

لمناسبته  هداؼ الدراسة؛ حيث يقـو هذا ، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي
ويعد المنهج الوصفي مف ، الظاهرة كما توجد في الواقع بوصفها وصًفا دقيًقا بدراسةالمنهج 

، لذا يعد المنهج الوصفي مف أنسب والتربوية أكثر المناهج استخداًما في الدراسات النفسية
 المناهج لمدراسة الحالية لإلجابة عمى تساؤالت الدراسة والتحقؽ مف أهدافها.

 الدراسة عيهة

تالميذ الصؼ السادس مف المرحمة االبتدائيػة  مف( 920ة الدراسة عمى )عين ااتممت
، بعض المدارس الرسمية والمتميػزة لمغػات بأسػيوط فيإناث(  868 -ذكور 861)إلى  مقسمة

طفػاؿ البيئػة ا سػرية لأ ختبػارات وأيضػاً التػي تهػتـ بالطفػؿ واال ئة المدارسوهذ  المدارس مف ف
( بمتوسػػط 82-88يف )وتراوحػػت أعمػػار عينػػة الدراسػػة بػػ، تبػػاراتختهػػتـ بالطفػػؿ والمػػذاكرة واال

 ( .  910نحراؼ معياري )ا( و 8816عمري )
 (329ْ= ) تتسائٌٟسضاسح ِٓ تال١ِص اٌصف اٌسازغ اال( ذصائص ػ١ٕح ا1رسٚي )

 اٌّتغ١طاخ
 ِست٠ٛاخ اٌتحص١ً اٌسضاسٟ

 اإلرّاٌٟ ِٕرفعٟ ِتٛسطٟ ِطتفؼٟ

 ٔسثح ْ % ْ % ْ % ْ

 إٌٛع

 .53 %3586 85 %8.83 8. %2.83 22 ضشوٛ
8585 

% 

 535 %6.82 .2 %8882 .. %8.85 62 إٔاث
6.8. 

% 

 اٌّسضسح

تسض اٌطس١ّح 

 ٌٍغاخ
82 585.% 58 653% 52 253% 5. 26% 

اٌتحط٠ط 

اٌطس١ّح 

 ٌٍغاخ

62 525.% 25 356% 56 652% 55 2256% 

اٌش١ٙس أحّس 

رالي اٌطس١ّح 

 ٌٍغاخ

52 6% . 255% 25 356% 62 5255% 

اٌّت١ّعج  25

 ٌٍغاخ
8. 555.% 58 653% 5 255% .5 2653% 

أس١ٛغ 

اٌّت١ّعج 

 ٌٍغاخ

2. 555.% 5 255% 2 .5.% 6. 565.% 

 %..5 .22 5552 85 %2.56 35 %3252 2.8 اٌّزّٛع
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 الدراسة أدوات

وهما قمؽ االختبار لأطفاؿ والحساسية لمثواب والعقاب  أداتيف ترجمة يفأمكف لمباحث
صياتة البنود أمكف  ىطمئناف إللدراسة الحالية وبعد الترجمة واالقياس متغيرات ا ذلؾ بهدؼو 

تطبيؽ أدوات الدراسة عمى العينة الحالية بغرض التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لدى 
ويمكف عرض كؿ أداة باكؿ تفصيمي كما ، وكذلؾ التحقؽ مف فروض الدراسة، عينة الدراسة

 -يمي:
 Test Anxiety scale for children لألطفاه ختبارمل االق وكياس -1

 الباحثاف وقاـ، Ferrando, 2015)) فيراندو المقياس في البيئة ا جنبية أعد
 البيئة ليناسب ووضع ابندً ( 99) مف ا صمية صورته في المقياس ويتكوف، هوتعريب تهترجمب

 ويضـ ،اإلنجميزية النسخة بترجمة افالباحث قاـ وقد اإلنجميزية لمغة ترجمته وتـ ا سبانية
 لدروسه ستذكار اوب الطالب بعمؿ المرتبطة الجوانب بعض تتناوؿ التى المواقؼ مف عدد

 موافؽ) وهي بدائؿ خمس وفؽ المقياس عمى اإلجابة ويتـ، االختبار قمؽ قياس بغرض
 ومف تصحيح، (8=اتمامً  أرفض، 2=موافؽ تير، 9=متأكد تير، 0=موافؽ، 3=اتمامً 

، ومف حيث الخصائص السيكومترية درجة كمية فقط لممقياس المقياس يمكف الحصوؿ عمى
 حيث يتمتع المقياس بثبات وصدؽ جيد لممقياس البيئة ا صميةفي يتسـ المقياس  لممقياس

( 9113) معامؿ الثبات بمغحيث  براوفثبات التجزئة النصفية باستخداـ معادلة سبيرماف ب
حيث لمقارنة الطرفية اصدؽ كما يتمتع المقياس بو ، ت جيد لممقياستعبر عف ثبا ةقيم وهي

كانت هناؾ فروؽ دالة بيف مجموعة قمؽ االختبار المرتفع والمنخفضيف عمى قمؽ االختبار 
 يتمتع بصدؽ المقارنة الطرفية. لمقياسعمى أف امما يعطي مؤار قوي 

بعدة طرؽ  االختبارمقياس قمؽ التحقؽ مف ثبات وصدؽ  أمكفالبيئة المصرية  وفي
( وهي 91599قيمته ) تحساب معامؿ ألفاكرونباخ حيث بمغ أمكفثبات المقياس  ولحساب

أمكف حساب التجزئة النصفية لممقياس حيث  كما، مقبوؿيتمتع بثبات تدؿ عمى أف المقياس 
( وبعد تصحيح أثر طوؿ المقياس بمعادلة 91598بمغ معامؿ االرتباط بيف نصفي المقياس )

وهي قيـ تعبر عف ثبات جيد ، (91120( ومعادلة جتماف )91120ماف براوف بمغت )سبير 
وقد أمكف حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس وبمغت معامالت االرتباط بيف ، لممقياس

 -التالي: (2) جدوؿوالدرجة الكمية كما هي موضحة ب بنود المقياس
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 ( 2رسٚي )

 (329اض ٌسٜ ػ١ٕح ِٓ تال١ِص اٌصف اٌسازغ االتتسائٟ )ْ=صسق االتساق اٌساذٍٟ ٌّم١اغ لٍك االذتث

 اٌؼثاضج َ
 ِؼاًِ

 االضتثاغ

 **56.2. ً٘ رشعش ثبٌمٍك عٕذِب رسأٌه اٌّعٍّخ ثعض األسئٍخ ٌّعشفخ ِمذاس ِب رعشفٗ؟ 1

 **52.6. ً٘ رمٍك ِٓ االٔزمبي ِٓ ِشحٍخ دساسيخ إٌى ِشحٍخ أعٍى في ٔٙبيخ اٌعبَ؟ 2

3 
ّعٍُ اٌٛلٛف أِبَ اٌفصً ٚاٌمشاءح ثصٛد عبٌي، ً٘ رخبف ِٓ أْ رمَٛ عٕذِب يطٍت ِٕه اٌ

 ثجعض األخطبء؟
.56.8** 

4 
عٕددذِب رمددَٛ اٌّعٍّددخ أٔٙددب سددزذعٛ ثعددض األٚالد ٚاٌجٕددبد فددي اٌفصددً ٌ ددً ثعددض اٌّسددب ً 

 اٌ سبثيخ، ً٘ وٕذ رزّٕى ٌٛ أٔٙب دعذ أحذ غيشن؟
.523.** 

 **5285. اٌّذسسخ ٚال رسزطيع اإلجبثخ عٍى أسئٍخ اٌّعٍُ؟ ً٘ أحيبٔب ر ٍُ أثٕبء إٌَٛ ٌيال أٔه في 5

 **.565. عٕذِب رمٛي اٌّعٍّخ أٔٙب سٛف رمَٛ ثّعشفخ ِمذاس ِب رعٍّزٗ، ً٘ يذق لٍجه سشيعب؟ 6

 **52.8. عٕذِب رششح ٌىُ اٌّعٍّخ ِسب ً حسبثيخ، ً٘ رشعش أْ صِال ه يفّٙٛٔٙب أوثش ِٕه؟ 7

8 
٘دً رشدعش أحيبٔدب ثدبٌمٍك ِّددب سدي ذس فدي اٌمصدً فدي اٌيددَٛ عٕدذِب رىدْٛ فدي اٌسدشيش ٌدديال، 

 اٌزبٌي؟
.5855** 

 **.566. عٕذِب يطٍت ِٕه اٌّعٍُ اٌىزبثخ عٍى اٌسجٛسح أِبَ اٌفصً، ً٘ رشرعش يذن؟ 9

 **5256. عٕذِب يذسط ٌه اٌّعٍُ اٌمشاءح، ً٘ رشعش أْ صِال ه يفّٙٛٔٙب أوثش ِٕه؟ 11

 **5635. ثش ِٓ صِال ه؟ً٘ رشعش ثبٌمٍك في اٌّذسسخ أو 11

12 
عٕذِب رىْٛ ثبٌّٕضي ً٘ رفىدش فدي دسٚط اٌشيب دخ اٌزدي سدزىْٛ فدي اٌيدَٛ اٌزدبٌي، ٚرشدعش 

 ؟ثبٌخٛف ِٓ أٔه سزجبٚة إجبثبد خبطئخ عٕذِب رسأٌه اٌّعٍّخ
.5822** 

13 
إرا ِش ذ ٌٚدُ ردز٘ت ٌٍّذسسدخ، ٘دً رشدعش ثدبٌمٍك ِدٓ أٔده ألدً ِدٓ صِال ده فدي اجبثبرده 

 اٌّذسسيخ؟
.5256** 

14 
ً٘ ر ٍُ ٌيال أحيبٔب أْ األٚالد ٚاٌجٕبد اآلخشيٓ في فصٍه يسزطيعٛا فعً أشديبء ال رسدزطيع 

 أٔذ أْ رفعٍٙب؟
.56.3** 

15 
عٕذِب رىْٛ ثبٌّٕضي ٚرفىش ثذسٚط اٌمشاءح في اٌيَٛ اٌزبٌي، ٘دً رمٍدك ِدٓ أٔده  دعي  فدي 

 ٘زٖ اٌذسٚط؟
.52..** 

 **56.2. رعشف ِمذاس ِب رعٍّزٗ، ً٘ رشعش ثعذَ اسريبح في ِعذره؟عٕذِب رمٛي اٌّعٍّخ أٔٙب رشيذ أْ  16

17 
ارا رصشفذ ثطشيمخ خبطخ عٕذِب رسأٌه اٌّذسسخ، ً٘ رشعش ثأٔه رشيذ أْ رجىي ٚر بٚي أال 

 رجىي؟
.5682** 

 **56.8. ً٘ ر ٍُ ٌيال أْ اٌّعٍُ غب ت ِٕه ألٔه ٌُ رزاوش دسٚسه؟ 18

 **52.5. ً٘ رشعش ثبٌخٛف ِٓ اإلِز بٔبد؟ 19

 **5623. ً٘ رشعش ثبٌزٛرش وثيشا لجً دخٛي االِز بْ؟ 21

 **5688. ً٘ رشعش ثبٌزٛرش وثيشا  عٕذ دخٌٛه االِز بْ؟ 21

 **5853. ثعذ االٔزٙبء ِٓ االِز بْ، ً٘ رشعش ثبٌمٍك ثّب لّذ ث ٍٗ أثٕبء االِز بْ؟ 22

 **.565. ً٘ ر ٍُ ٌيال أٔه حٍٍذ ثطشيمخ خبطئخ في االِز بْ؟ 23

 **56.6. عٕذِب رىْٛ في االِز بْ، ً٘ رشرعش يذن أثٕبء اٌىزبثخ؟ 24

25 
عٕددذِب رمددٛي ٌدده اٌّعٍّددخ أٔٙددب سددزجشا اِز ددبْ فددي اٌفصددً، ٘ددً رشددعش ثددبٌخٛف ِددٓ أٔدده 

 سزجبٚة خطأ؟
.58.2** 

 **..56. عٕذِب رىْٛ في اِز بْ صعت، ً٘ رٕسى األشيبء اٌزي لّذ ثّزاوشرٙب جيذا لجً االِز بْ؟ 26

 **.526. ا في األِز بٔبد؟ً٘ رزّٕي اْ ال رشعش ثبٌزٛرش وثيش   27

 **5652. عٕذِب رمٛي اٌّعٍّخ أٔٙب سزجشا اِز بْ في اٌفصً، ً٘ رشعش ثبٌعصجيخ أَ ال؟ 28

 **5663. عٕذِب رىْٛ في االِز بْ، ً٘ رشعش أٔه سز ً ثطشيمخ خبطئخ عبدح؟ 29

 **5856. ِٓ أْ اٌّعٍُ سيجشا اِز بْ في اٌفصً؟ عٕذِب رىْٛ في طشيمه ٌٍّذسسخ، ً٘ رمٍك 31

 (1011** زاي ػٕس ِستٜٛ زالٌح )
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 لمقيػاسوالدرجػة الكميػة بنػود المعامالت االرتبػاط بػيف يتضح أف  (2) خالؿ جدوؿ مف
رتبػاط بػيف بنػود المقيػاس معامالت اال  تراوحتصدؽ االتساؽ الداخمي حيث تاير  قمؽ االختبار
عنػد  ةإحصػائي ( وتاير جميع القيـ إلى وجػود داللػة9.350إلى  9.261بيف ) والدرجة الكمية
فػي  مػف الثبػات مقبولػةعمى أف المقياس عمػى درجػة  يعطي مؤار( مما 9198) مستوى داللة
( لمتأكػد مػف 8كما هو موضح باػكؿ ) أمكف إجراإل تحميؿ عاممي توكيدي وكما. البيئة المصرية

، فػػي البيئػػة المصػػرية يانػػات التػػي أمكػػف جمعهػػالمبا صػػمي لممقيػػاس مالإلمػػة النمػػوذج مػػدى 
كمػا توجػد بعػض ا دلػة ا خػرى عمػى الصػدؽ ، لمبيانػاتمالإلمة النمػوذج إلى  وتاير المؤارات
فنجػػد أف االرتباطػػات بػػيف العوامػػؿ وبعضػػها الػػبعض جػػاإلت فػػي ، التمػػايز( -البنػػائي )التقػػارب 

، دليػؿ عمػى الصػدؽ التمػايزي دي يعػ( والػذ9.0)إلى  (9.5)  حدود الممتازة فأتمبها يزيد عفال
مؤاػرات مقبولػة ويػأتي أتمبهػا إلػى  والدرجػة الكميػة لممقيػاسوكما تاير التابعات بيف الفقرات 

دليػػػؿ عمػػػى الصػػػدؽ  د( والػػػذي يعػػػ9.5)إلػػػى  (9.3فػػػي المػػػدى المقبػػػوؿ والػػػذي يتػػػراوح بػػػيف )
 وؿ.  في حدود المقبد( مما يع9.95مؤار رمسي أقؿ مف )وكما جاإل ، التقاربي

 

لٍك االذتثاض ٌسٜ تال١ِص اٌصف اٌسازغ  ٌّم١اغاألٌٚٝ  ٌسضرحّٔٛشد اٌتح١ًٍ اٌؼاٍِٟ اٌتٛو١سٞ ِٓ ا1) شىً

 (329)ْ=  االتتسائٟ

Chi-square = 688, DF= 384, CMIN/DF = 1.794, GFI= 0.872, TLI= 0.815, 

CFI= 0.837, RMSEA= 0.049 
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 Sensitivity to reward and punishment ة لمجـواب والعكـاب  ياحلشاسـ  وكياس -0

scale 

 ,Roser Granero, Joseph Domenech)روزر جرانيرو وزمالئه إعداد
Muria de la Osa, Lourdes Ezpeleta, 2016) الحساسة لمثواب والعقاب مقياس 

المغة االنجميزية وقاـ الباحثاف بترجمة إلى جمت المقياس تـ تر ليالئـ البيئة ا سبانية و 
يتـ ا ( بندً 99) عمى في صورته النهائية ويحتوى المقياس، إلى العربية النجميزيةالنسخة ا
 موافؽ، 2 = محايد، 8 = تير موافؽ، صفر = استجابات: )تير موافؽ تمامً اخمس باإلجابة 

 ا وؿ بعدال وهي: أبعاد أربعةوزيع بنود المقياس عمى وقد تـ ت، (0 = اموافؽ تمامً ، 9 =
، 81، 86، 80، 82، 89، 1، 6، 0، 2وهي ) ابندً  83امؿ البعد ويالحساسية لمعقاب 

بنود ويامؿ سبعة ندفاع / متعة البحث اال  ، والبعد الثاني(99، 21، 26، 20، 22، 29
بنود وهي  ويامؿ أربعة القيادة ، والبعد الثالث(99، 25، 23، 29، 28، 85، 89) وهي
، 3، 9، 8بنود وهي ) ، ويامؿ سبعةبةستجامكافأة االالرابع بعد ، وال(92، 98، 20، 80)
بالتأكد مف الخصائص السيكومترية  وفي البيئة ا صمية قاـ معد المقياس، (83، 88، 0، 5

جراإل تحميؿ عاممي توكيدي لمتأكد مف إحساب الثبات والصدؽ حيث تـ  لممقياس حيث أمكف
مالئمة النموذج إلى  مالئمة النموذج المقترح لمبيانات ا صمية لممقياس وتاير المؤارات

وتـ ، (RMSEA=0,08 ،CFI=0,86 ،TLI=0,85بصورة مقبولة حيث بمغت قيـ )
 -رتبط عامؿ الحساسية لمعقاب بمقاييس القمؽاحيث استخداـ صدؽ االرتباط بمحؾ خارجي 
رتبط االعنؼ، و  - رتبط عامؿ االندفاع بمقاييس االنتبا ااالكتئاب والخجؿ والوجداف السمبي، و 

فأة االستجابة  بمقياس الماكالت الخارجية وأاارت معامالت االرتباط إلى معامالت عامؿ مكا
 ارتباطية عالية مع هذ  المقاييس.

وهناؾ أدلة أخرى تاير إلى مدى كفاإلة المقياس لدى بعض العينات ا خرى مثؿ 
( لبحث الثبات والصدؽ لمقاييس الحساسية لمثواب Carver & White., 1994دراسة )

اب مف خالؿ تقارير مف اآلباإل عمى ا طفاؿ، وكاف الثبات لممقاييس الفرعية مقبوال وذات والعق
لتقييـ الحساسية لمثواب والعقاب والاخصية  ىخر داللة ارتباطية مع بعض أدوات التقييـ ا 

 (Roser., Josep., Nuria & Louades., 2016)دراسة، وكذلؾ والعالج النفسي
رية لمقياس الحساسية لمثواب والعقاب لأطفاؿ عمى عينة مف لدراسة الخصائص السيكومت

سنوات، وأظهر التحميؿ العاممي التوكيدي أف نموذج العوامؿ الثالثة  6( يبمغ عمرهـ 051)
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ندفاع، الحساسية لمعقاب، اال )كاف الحؿ ا مثؿ مع وجود مؤارات جيدة، وكانت العوامؿ هي 
رتباط بيف العوامؿ ومقاييس خارجية اد معامالت ، وأاارت النتائج وجو (مكافأة االستجابة

االكتئاب والخجؿ و القمؽ  مثؿ: رتبط عامؿ الحساسية لمعقاب بمقاييسا)كمحؾ خارجي( حيث 
العنؼ والماكالت الخارجية، و  بمقاييس االنتبا  اعرتبط عامؿ االندفكما اوالوجداف السمبي، و 

لخارجية وهذ  النتائج تدؿ عمى صدؽ بمقياس الماكالت ا رتبط عامؿ مكافأة االستجابةاو 
 المقياس لتطبيقه عمى ا طفاؿ الصغار.

الخصػائص السػيكومترية لممقيػاس حيػث أمكػف التحقؽ مػف  أمكفالبيئة المصرية  وفي
بطريقػػة الفاكرونبػػاخ  بعػػدة طػػرؽ حيػػث تػػـ حسػػاب الثبػػات لممقيػػاسصػػدؽ الثبػػات و حسػػاب ال

   يمي: ( كما9) كما هو موضح بجدوؿ والتجزئة النصفية
ٌسٜ تال١ِص اٌصف  ( حثاخ اٌفاوطٚٔثاخ ٚاٌتزعئح إٌصف١ح ٌّم١اغ اٌحساس١ح ٌٍخٛاب ٚاٌؼماب3رسٚي )

 (329اٌسازغ االتتسائٟ )ْ= 

 اٌفاوطٚٔثاخ اٌّتغ١طاخ
 اٌتزعئح إٌصف١ح

 رتّاْ سث١طِاْ ِؼاًِ االضتثاغ

 10773 10761 10631 10717 تؼس اٌحساس١ح ٌٍؼماب

 10875 10879 10784 10749 تؼس االٔسفاع

 10823 10835 10717 10723 تؼس اٌم١ازج

 10896 10896 10811 10716 تؼس ِىافؤج االستزاتح

 10864 10863 10761 10845 اٌسضرح اٌى١ٍح

، 91596، 91529، 91500، 91595)والتي بمغت ألفاكرونباخ أظهرت معامالت 
معامالت ثبات جيدة لممقياس وأبعاد   لي( لأبعاد الفرعية والدرجة الكمية عمى التوا91103
حيث بمغ معامؿ ( لأبعاد الفرعية والدرجة الكمية كما أمكف حساب التجزئة النصفية ، الفرعية

لأبعاد  (91569، 91188، 91585، 91510، 91699) النصؼ ا وؿ والثانياالرتباط بيف 
والدرجة الكمية عمى الستجابة وهي الحساسية لمعقاب واالندفاع والقيادة ومكافأة االفرعية 
، وبعد تصحيح أثر طوؿ االختبار بمعادلة سبيرماف براوف أمكف الحصوؿ عمى التوالي

وهي لأبعاد الفرعية  (91169، 91106، 91193، 91150، 91569معامالت ثبات بمغت )
، وكما والدرجة الكمية عمى التواليالحساسية لمعقاب واالندفاع والقيادة ومكافأة االستجابة 

بمغت قيمة ثبات التجزئة النصفية بعد تصحيح أثر الطوؿ بمعادلة جتماف بمغت معامالت 
وهي الحساسية لأبعاد الفرعية ( 91100، 91106، 91129، 91153، 91559الثبات )
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وهي قيـ جميعها داؿ  والدرجة الكمية عمى التواليلمعقاب واالندفاع والقيادة ومكافأة االستجابة 
مما يجعؿ الباحثيف يطمئناف إلى استخداـ المقياس الحالي لدى عينة الدراسة في إحصائًيا 

 .قياس الحساسية لمثواب والعقاب
حيث التحميؿ العاممي التوكيدي  االتساؽ الداخمي وصدؽ حساب صدؽوكما أمكف  

أمكف حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف درجات 
د با بعاد الفرعية وكذلؾ بيف درجات ا بعاد الفرعية والدرجة الكمية لممقياس، ويمكف البنو 

 (.0توضيح معامالت االرتباط عمى مستوى البنود وا بعاد الفرعية مف خالؿ جدوؿ )
( االتساق اٌساذٍٟ ت١ٓ زضراخ اٌثٕٛز ٚاألتؼاز ٚت١ٓ زضراخ األتؼاز ٚاٌسضرح اٌى١ٍح ٌّم١اغ 4رسٚي )

 (329)ْ=  ٌٍخٛاب ٚاٌؼماب ٌسٜ تال١ِص اٌصف اٌسازغ االتتسائٟ اٌحساس١ح

 اٌثٕٛز اٌثٕس َ

 ِؼاًِ االضتثاغ

ت١ٓ زضرح اٌثٕس 

 تاٌثؼس

ِؼاًِ 

 االضتثاغ

ت١ٓ زضرح 

اٌثؼس تاٌسضرح 

 اٌى١ٍح

 **10419 ش١ئ أٞ ػٓ اٌسؤاي ػسَ تفعً 2 1

10914** 

 **10359 .ِتٛلؼح اٌغ١ط/ اٌزس٠سج اٌّٛالف ِٓ تراف 4 2

 **10331 ذزٛي اٌطفً إْ 6 3

 **10195 اٌرٛف ػٓ اٌتؼث١ط ِٙاضاخ تتزٕة 7 4

5 11 
 ِغ تىْٛ ػٕسِا اٌتحسث فٟ صؼٛتح تزس

 ِزّٛػح
10512** 

 **10376 تؼطفٙا ال ألِاوٓ اٌص٘اب تتزٕة 12 6

 **10511 آذط شرص ٠فؼٍٗ أٚ ٠مٌٛٗ ِا ِغ تطوع 14 7

 **10471 ا٢ذط٠ٓ ِغ اٌتحسث تتزٕة 16 8

 **10511 ِزّٛػح ِغ اٌتٛارس تتزٕة 18 9

 **10412 ذائف تىٓ ٌُ إْ أوخط أش١اء تفؼً أْ ٠ّىٓ 21 11

 **10493 األذط٠ٓ ِٓ أوخط تاٌرٛف ٔشؼط 22 11

 **10487 ٌٍطفط تزٕثا شٟ أٞ فؼً ػٓ تتٛلف 24 12

13 26 
 فٟ اٌٛلٛع ِٓ ذٛفا شٟ أٞ فؼً ػٓ تتٛلف

 ِا١ٌح ِشاوً
10411** 

14 28 
 غ١ط ستىْٛ األِٛض أْ تفىط ألٔه تتؼصة،

 ساضج
10575** 

 **10611 ٚاٌتٛت١د تإٌمس اٌىخ١ط٠ٓ تزطس 31 15

 **10291 .ارتّاػ١ح ِؼاضف ػٍٝ ٌٍحصٛي ِتحفع 13 16

10834** 
17 17 

 أش١اء ِؼه تحسث ِشىٍح تماَٚ ػٕسِا

 .غط٠ثح
10489** 

 **10529 اٌّطس تإٌشاغ اٌصؼٛتاخ ِؼه تمً 21 18

 **10675 فٛض٠ح ِىافؤج أرً ِٓ األش١اء تفؼً 23 19
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 اٌثٕٛز اٌثٕس َ

 ِؼاًِ االضتثاغ

ت١ٓ زضرح اٌثٕس 

 تاٌثؼس

ِؼاًِ 

 االضتثاغ

ت١ٓ زضرح 

اٌثؼس تاٌسضرح 

 اٌى١ٍح

21 25 
 فٟ أتثا٘ه ػٍٝ اٌحفاظ فٟ صؼٛتاخ تٛارٗ

 اٌّسضسح
10632** 

 **10699 ذططج أٔشطح فٟ اٌطفً ٠تٛضغ 27 21

 **10644 رس٠سج ِٛالف تزطب أْ تط٠س 33 22

 **10523 ف١ٗ ٠فٛظ أْ ٠ّىٕه ش١ئ أٞ آزاء ٠فعً 19 23

10772** 
 **10772 اٌتٕافس١ح األٔشطح ٠فعً اٌطفً 29 24

 **10749 لٛٞ إرتّاػٟ شرص ٠ىْٛ أْ اٌطفً ٠ط٠س 31 25

 **10711 اٌزسس٠ح لسضاتٗ ػطض اٌطفً ٠فعً 32 26

 **10461 اٌطفً ٠حفع ِىافآخ ػٍٝ اٌحصٛي إْ 1 27

10591** 

28 3 
 ػٍٝ ٌٍحصٛي أش١اء اٌطفً ٠فؼً أح١أا

 اٌّسس
10493** 

 **10511 ا٘تّاَ ِطوع تىٛٔٗ ٠ستّتغ 5 29

31 7 
 ٠ىْٛ ػٕسِا ا٘تّاَ ِطوع ٠ىْٛ ألْ ٠سؼٝ

 ِزّٛػح ٚسػ
10426** 

 **10593 أش١اء ػٍٝ ٠حصً ػٕسِا اٌطفً ٠فطس 9 31

32 11 
 ػٍٝ ٌٍحصٛي األش١اء ِٓ اٌؼس٠س ٠فؼً

 اٌمثٛي
10553** 

 **10478 ٠فعً األٔشطح اٌتٝ ٌٙا ِىافؤج فٛض٠ح 15 33

لمقيػاس  وا بعػاد الفرعيػة( يتضح أف معامالت االرتباط بيف البنود 0مف خالؿ جدوؿ )
رتبػاط بػيف تاير صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي حيػث تراوحػت معػامالت اال الحساسية لمثواب والعقاب 

، وتراوحت معامالت االرتبػاط (91699إلى  91803بيف ) بنود المقياس لبعد الحساسية لمعقاب
(، وتراوحػت معػامالت االرتبػاط بػيف 91600إلػى 91208لبعد االندفاع بػيف ) بيف بنود المقياس

(، وتراوحػت معػامالت االرتبػاط بػيف بنػود 91552إلػى 91329بنود المقياس لبعػد القيػادة بػيف )
وتاػػير جميػػع القػػيـ إلػػى وجػػود  (91309إلػػى 91026المقيػػاس لبعػػد مكافػػأة االسػػتجابة بػػيف )

مما يعطي مؤاػر عمػى أف المقيػاس عمػى درجػة ، (91998داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 .مقبولة مف الثبات في البيئة المصرية

وكمػػا أمكػػف حسػػاب صػػدؽ التحميػػؿ العػػاممي التوكيػػدي بػػإجراإل تحميػػؿ عػػاممي توكيػػدي 
ويمكف توضيح نمػوذج التحميػؿ لمتأكد مف مالإلمة النموذج المقترح لمبيانات التي أمكف جمعها، 
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قيػػاس الحساسػػية لمثػػواب والعقػػاب لػػدى تالميػػذ الصػػؼ السػػادس االبتػػدائي العػػاممي التوكيػػدي لم
 (.2كما في اكؿ )

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ٌسٜ  ( ّٔٛشد اٌتح١ًٍ اٌؼاٍِٟ اٌتٛو١سٞ ِٓ اٌسضرح األٌٚٝ ٌّم١اغ اٌحساس١ح ٌٍخٛاب ٚاٌؼماب2شىً )

 (329تال١ِص اٌصف اٌسازغ االتتسائٟ )ْ= 
Chi-square = 6.142, DF= 2, CMIN/DF = 3.071, GFI= 0.991, TLI= 0.973, CFI= 0.991, 

RMSEA= 0.079 

وتاير المؤارات إلى مالإلمة النموذج بصورة مقبولة، كما توجد بعػض ا دلػة ا خػرى 
أف االرتباطػػات بػػيف العوامػػؿ وبعضػػها الػػبعض جػػاإلت فػػي  فنجػػد عمػػى الصػػدؽ البنػػائي )التمػػايز(

، دليػػؿ عمػػى الصػػدؽ التمػػايزي دالػػذي يعػػ( و 910)إلػػى  (915يزيػػد عػػف ) فأتمبهػػا حػػدود الممتػػازة
 ,GFI، وكذلؾ مؤاػرات   في حدود المقبوؿد( مما يع9191وكما جاإل مؤار رمسي أقؿ مف )

TLI, CFI  وهػي تقػع فػي الحػدود الممتػازة ممػا يعنػي بػأف  9.09وجميعهػا مؤاػرات أكبػر مػف
ميػػذ الصػػؼ تاللػػدى النمػػوذج الحػػالي مطػػابؽ لمبيانػػات التػػي أمكػػف جمعهػػا مػػف عينػػة الدراسػػة 

 .السادس االبتدائي
 الدراسة نتائج

أمكػػػف اسػػػتخداـ  SPSSبعػػػد تطبيػػػؽ أدوات الدراسػػػة وتفريػػػغ البيانػػػات عمػػػى برنػػػامج 
المعامالت اإلحصائية واستخراج النتائج حسب فػروض الدراسػة ويمكػف توضػيح ذلػؾ حسػب كػؿ 

 -فرض مف فروض الدراسة:
ق شاخ زالٌااح إحصااائ١ح تٛرااس فااطٚ"ألذذ  والذذ ي صذذلص  مذذ   :ٔتااائذ اٌفااطض األٚي

ِتغ١ط إٌٛع )شوٛض/إٔاث( ػٍٝ لٍك االذتثاض ٌسٜ ػ١ٕح ِٓ تال١ِص اٌصاف الذتالف  تؼعٞ

اختبػػػار الفػػػروؽ بػػػيف سػػػتخداـ اولمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة الفػػػرض أمكػػػف  "اٌساااازغ االتتاااسائٟ
الخػتالؼ  ذات داللػة إحصػائية تعػزيالمتوسطات الحسابية ت لمتعػرؼ عمػى مػدى وجػود فػروؽ 
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 )ذكور/إناث( عمى قمػؽ االختبػار لػدى عينػة مػف تالميػذ الصػؼ السػادس االبتػدائي متغير النوع
وبعػد معالجػة البيانػات إحصػائًيا أمكػف الخػػروج بنتػائج الفػرض ا وؿ كمػا هػي موضػحة بجػػدوؿ 

(3.) 
 

اٌفطٚق ت١ٓ اٌّتٛسطاخ اٌحسات١ح ٚفك الذتالف ِتغ١ط إٌٛع )شوٛض/إٔاث( ػٍٝ لٍك  (5رسٚي )

 (329ح ِٓ تال١ِص اٌصف اٌسازغ االتتسائٟ )ْ= االذتثاض ٌسٜ ػ١ٕ

 اٌّتغ١طاخ

 شوٛض 

(168) 

 إٔاث

(161) 
 ل١ّح

 ) خ(

 ِستٜٛ

 اٌسالٌح

 اتزاٖ

 اٌفطٚق
 ع َ ع َ

 اٌصوٛض 8.875 1015 80875 15086 87039 21058 لٍك االذتثاض

وفًقػػا الخػػتالؼ متغيػػر النػػوع وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية  (3)يتضػػح مػػف جػػدوؿ 
عنػد إحصػائًيا دالػة قيمػة  ( وهػي11153حيث بمغػت قيمػة ت )( عمى قمؽ االختبار إناث/كورذ)

الػذكور مقارنػة باإلنػاث، تتفػؽ نتػائج هػذا الفػرض مػع لصالح مجموعػة  (9193)مستوى داللة 
داإل ا فػراد تي أاارت إلى أف القمؽ يػؤثر عمػى أال (Dorfman, et al., 2016) دراسةنتائج 
ف حساسػػية أعمػػى لمثػػواب مقارنػػة )ذكور/إنػػاث( حيػػث أظهػػر الػػذكور القمقػػيخػػتالؼ النػػوع وفػػؽ ا
 عمميػػات فػػي تسػػتخدـ والتػػي االختبػػار لقمػػؽ العالجيػػة التػػدخالت أف إلػػى وهػػذا ياػػير نػػاث،باإل 

 .النتائج أفضؿ لتحقيؽ النوع االعتبار في تأخذ أف يجب ،اإلثابة
أقػوى لػدى ف بػارات قػد تكػواالخت الضغوط عادة في ف  وبهذا تعد هذ  النتيجة منطقية 

الثقػة بػالنفس ومسػتوى ا إلػى مسػتوى ستنادً ويمكف تفسير هذ  النتيجة ا ناثة باإل نقار مالذكور 
مػػف نجػػاز لػػدى الطالػػب فوجػػود الدافعيػػة العاليػػة لإلنجػػاز لػػدى الطالػػب يقمػػؿ كثيػػرًا الدافعيػػة لإل 

ا مػػف البيئػػة التػػي يعػػيش ا متعمًمػأف قمػؽ االختبػػار يعػػد سػػموكً  مسػتويات قمػػؽ االختبػػار لديػػه، أي
يجابي والتدعيـ السػمبي وبهػذا فػإف الضػغوط لػدى الػذكور قػد تدعيـ اإلفيها الفرد تحت اروط ال

 .االختبارتكوف أكثر مقارنة باإلناث مما قد ينعكس عمى قمؽ 
فطٚق شاخ زالٌح إحصائ١ح تؼاعٞ  تٛرس"  وال ي صلص  م : ٔتائذ اٌفطض اٌخأٟ

ػٍٝ اٌحساس١ح ٌٍخٛاب ٚاٌؼماب ٌسٜ ػ١ٕح ِآ تال١ِاص اٌصاف ٌّتغ١ط إٌٛع )شوٛض/إٔاث( 

اختبػػػػار الفػػػروؽ بػػػػيف سػػػتخداـ اولمتحقػػػػؽ مػػػف صػػػحة الفػػػػرض أمكػػػف " اٌساااازغ االتتاااسائٟ
الخػتالؼ  ذات داللة إحصػائية تعػزيلمتعرؼ عمى مدى وجود فروؽ  (ت)المتوسطات الحسابية 

عينػػػة مػػػف تالميػػػذ الصػػػؼ  لػػػدى متغيػػػر النػػػوع )ذكور/إنػػػاث( عمػػػى الحساسػػػية لمثػػػواب والعقػػػاب
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وبعد معالجة البيانات إحصائًيا أمكػف الخػروج بنتػائج الفػرض ا وؿ كمػا هػي  السادس االبتدائي
 (.6موضحة بجدوؿ )

ِتغ١ط إٌٛع )شوٛض/إٔاث( ػٍٝ اٌحساس١ح اٌفطٚق ت١ٓ اٌّتٛسطاخ اٌحسات١ح ٚفك الذتالف (6رسٚي )

 (329)ْ=  االتتسائٌٍٟخٛاب ٚاٌؼماب ٌسٜ ػ١ٕح ِٓ تال١ِص اٌصف اٌسازغ 

 اٌّتغ١طاخ

 شوٛض 

(168) 

 إٔاث

(161) 
 ل١ّح

 (خ )

 ِستٜٛ

 اٌسالٌح

 اتزاٖ

 اٌفطٚق
 ع َ ع َ

 - ؽ ز 1074 90457 31016 9081 29021 اٌحساس١ح ٌٍؼماب 

 اإلٔاث 1011 3.15 5058 15042 5083 13051 اإلٔسفاع

 اإلٔاث 1015 2021 3067 9039 4015 8044 اٌم١ازج

 - ؽ ز 1017 4076 11045 50198 11055 اإلستزاتح ِىافؤج

 اإلٔاث 1015 2016 18092 66032 19078 61071 اٌسضرح اٌى١ٍح

فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف الػػذكور  ( يتضػػح أنػػه ال توجػػد6)يتضػػح مػػف جػػدوؿ 
 ،8.50حيػػث بمغػػت قيمػػة ت ) (الحساسػػية لمعقػػاب ومكافػػأة اإلسػػتجابة) بعػػديواإلنػػاث عمػػى 

تيػػػر دالػػػة قػػػيـ سػػػتجابة عمػػػى التػػػوالي وهػػػي الحساسػػػية لمعقػػػاب ومكافػػػأة االيػػػري لمتغ( 9.85
نػػػدفاع، والقيػػػادة، ( لمتغيػػػرات اال 2186، 2128، 9193فػػػي حػػػيف بمغػػػت قيمػػػة ت ) ،اإحصػػػائيً 

والدرجػػة الكميػػة لمحساسػػية لمثػػواب والعقػػاب عمػػى التػػوالي وهػػي قػػيـ دالػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة 
اإلنػاث مقارنػة بالػذكور، وتتفػؽ هػذ  النتيجػة  لصػالحلػة وكانت جميع القيـ دا (9193، 9198)

أو اإلثابػػة العقػػاب إلػػى أف  (2996) مجػػدي الجيوسػػى ،(2992) محمػػد الهػػيالتمػػع دراسػػة 
هػذا مػف ناحيػة، ومػف ناحيػة أخػرى فقػد  النػوعيتفاوت استخدامه حسب عدد مف المتغيرات مثؿ 

يػرتبط بتجنػب السػموؾ  أف القمػؽإلػى  (Bianca, Rob & Luke., 2017)راسػةدأاػارت 
، ويمكػف تفسػير ذلػؾ أف الػذكور يعػرؼ وتثبيطه الذي ثبت أنػه يػؤثر عمػى أداإل الػتحكـ المعرفػي

ا أمػا اإلنػاث يعػرؼ عػنهـ المػيف والعطػؼ والضػعؼ وأف اإلنػاث أكثػر عنهـ الادة والقسوة أحياًنػ
اخػؿ الفصػؿ ممػا ولديهـ طموحات وميوؿ لمظهػور بػيف الػزمالإل بطريقػة مثاليػة د ومثابرةً  هدوإلاً 

معقاب عند ممارسػة ضػبط الػنفس وأكثر حساسية لالثواب  ر حساسية لمحصوؿ عمىيجعمهـ أكث
 ر.حاولوا تجنب العقوبة عف طريؽ زيادة السموؾ الحذينهـ إحيث 

بيف قمػؽ االختبػار ارتباطية  عالقة توجد"أنه  والذي ينص عمى: ٔتائذ اٌفطض اٌخاٌج
ولمتحقػػؽ مػػف  ينػػة مػػف تالميػػذ الصػػؼ السػػادس االبتػػدائي"والحساسػػية لمثػػواب والعقػػاب لػػدى ع

بغػرض حسػاب معػامالت االرتبػاط  معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف اختبػار سػتخداـاصحة الفرض أمكػف 
 االختبػػار والحساسػػية لمثػػواب والعقػػاب لػػدى عينػػة مػػف تالميػػذ الصػػؼ السػػادس االبتػػدائيبػػيف 
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خػروج بنتػائج يمكػف توضػحها فػي والتحقؽ مف مدى صحة الفرض الثالث لمدراسة، وقد أمكف ال
 (.5جدوؿ )
ضتثاغ ت١ٓ لٍك االذتثاض ٚاٌحساس١ح ٌٍخٛاب ٚاٌؼماب ٌسٜ ػ١ٕح ِٓ تال١ِص اٌصف ِؼاِالخ اال(7رسٚي )

 (329اٌسازغ االتتسائٟ )ْ=

 لٍك االذتثاض اٌّتغ١طاخ

 **10241 اٌحساس١ح ٌٍؼماب

 *1.121 االٔسفاع

 **10143 اٌم١ازج

 **10351 ِىافؤج االستزاتح

 **10272 اٌسضرح اٌى١ٍح ٌٍخٛاب ٚاٌؼماب

 1.15، * زاي ػٕس ِستٜٛ زالٌح 1011** زاي ػٕس ِستٜٛ زالٌح 

قمػػؽ االختبػػار والدرجػػة  درجػػةوجػػد عالقػػة ارتباطيػػة بػػيف ( أنػػه ت5) يتضػػح مػػف جػػدوؿ
 الكميػػة لمحساسػػية لمثػػواب والعقػػاب وأبعادهػػا الفرعيػػة )الحساسػػية لمعقػػاب، االنػػدفاع، القيػػادة،

، 91938، 91809، 9.829، 91208االرتبػػػػاط ) تمكافػػػػأة االسػػػػتجابة( حيػػػػث بمػػػػغ معػػػػامال
والدرجػػة الكميػػة  الحساسػػية لمعقػػاب، االنػػدفاع، القيػػادة، مكافػػأة االسػػتجابة لمتغيػػرات( 91252
ومػف الجػدير بالػذكر  ،اعمػى التػوالي وهػي قػيـ دالػة إحصػائيً  لحساسية لمثواب والعقػابا لمقياس

قػة بػيف درجػة قمػؽ االختبػار العال ماعػدا (9198عنػد مسػتوى داللػة )يـ دالػة نجد أف جميػع القػ
، وبهػذا فػإف النتػائج تاػير إلػى (9193)ندفاع كانت قيمة االرتباط دالػة عنػد مسػتوى داللػة باال 

ختبػار لػدى زيػادة قمػؽ اال أف زيادة الدرجػة عمػى مقيػاس الحساسػية لمثػواب والعقػاب تػؤدي إلػى
 .بتدائيتالميذ الصؼ السادس اال

نتهػت التػي ا (Bianca., Rob & Luke., 2017) راسػةوتتفؽ هػذ  النتيجػة مػع د
أف القمػػؽ يػػرتبط بتجنػػب السػػموؾ وتثبيطػػه الػػذي ثبػػت أنػػه يػػؤثر عمػػى أداإل الػػتحكـ نتائجهػػا إلػػى 

معقػاب عنػد ممارسػة ضػبط المعرفي، وأف ا فراد القمقوف أقؿ حساسػية لمثػواب وأكثػر حساسػية ل
 دراسػػػةر، وكػػػذلؾ ولوا تجنػػػب العقوبػػػة عػػف طريػػػؽ زيػػػادة السػػػموؾ الحػػػذنهػػػـ حػػػاإالػػنفس حيػػػث 

(Hahn, Kropp, Kirschstein, Rücker & Müller, 2017)    تػـ التوصػؿ حيػث
 الحساسية لمثواب.يرتبط بقمؽ االختبار الحاد  إلى أف
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 التوصيات

دافعية رااد الخاصة بتفعيؿ دور المراد التربوي لتنمية الاالستفادة مف برامج اإل  -8
لالنجاز لديهـ وتوجيههـ لطرؽ الدراسة الجيدة وكيفية تنظيـ الوقت واالستعداد 

 لالختبار.
جؿ زيادة مستوى التحصيؿ أسئمة التحضير في تدريس جميع المواد مف أستخداـ ا -2

 والتقميؿ مف قمؽ االختبار لدى الطالب.
دؼ الحد منها لدى طالع المعمموف عمى العوامؿ المؤثرة في قمؽ االختبار بها -9

 الطمبة.
التوصية بأف يقـو المعمـ برفع ثقة الطالب بقدراتهـ واستعدادهـ لكي ياعروا  -0

 ا عف التوتر والقمؽ قبؿ وأثناإل االختبار.بالراحة واالطمئناف بعيدً 
ضرورة تفعيؿ التعاوف بيف المدرسة وا سرة لتوفير ظروؼ مناسبة لمطالب لكي  -3

 لوجه الصحيح.ا ىيستعد لالختبار عم

 املكرتحات

إجراإل دراسات طولية تهدؼ إلى تحديد أثر الثواب والعقاب عمى اخصية الطفؿ في  -8
 المراحؿ التعميمية.

إجراإل دراسات تجريبية لتحديد أساليب الثواب والعقاب ا كثر مالئمة لمتطمبات نمو  -2
 الطفؿ في هذ  المرحمة العمرية.

داـ الثواب والعقاب في المدارس تضمف سالمة سف واتخاذ قوانيف تضبط استخ -9
 الطفؿ النفسية واالجتماعية.

تزويدهـ بأساليب تربوية بديمة عف عقاب و إقامة دورات تدريبية وتأهيمية لممعمـ  -0
ا طفاؿ، ولتنمية قدرة المعمـ عمى تعديؿ السموؾ تير المرتوب فيه وعمى تعزيز 

 السموؾ المرتوب فيه.
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 قائىة املزاجع

المعاممة الوالدصة و القتها بدافعصة االلجاز والتكّصف المدرسي لدى الطمبة  .(3122د إسما صل أحمد)أحم
 قسم التربصة الخاصة. .)تير مناورة( رسالة دكتوراة الموهوبصن وأقرالهم العادصصن في األردن.

 كمصة العموم التربوصة واللفسصة. جامعة  مان العربصة
فعالصة استراتصجصة دراسصة لمتغمب  م  قمق  .(3111صل إبراهصم بدر)أشرف أحمد  بدالقادر، إسما 

. مجمة اإلرااد النفسي. تصدر عف مركز اإلرااد النفسيالتحصصل لدى طالب الجامعة. 
 .57-2 (.25):جامعة  صن شمس. 

العقاب المدرسي: دراسة ألراء معممي التعمصم الثالوي بمحافظة  .(2::2الدهشان) يجمال  م
في الفترة  المؤتمر العممي السادس لمتعميـ الثانوي الحاضر والمستقبؿ.بحث ملشور.الملوفصة
رابطة التربصة الحدصثة بالقاهرة بالتعاون مع كمصة البلات جامعة  صن شمس.  .يوليو 1-6مف 

 36-6 .الجزء األول جمهورصة مصر العربصة.
مطبقذذصن و القتذذ  بذذادا هم فذذي مذذادة مسذذتوى القمذذق لذذدى الطمبذذة ال .(3119)  حسذذصن هاشذذم هلذذدول الفتمذذي

 453-436 (.5)22القادسصة لمعموم االلسالصة.مجمة كمصة التربصة.  التربصة العممصة
العلف ضد األطفال و القت  بالحساسصة لمرفض في مرحمة الطفولة  .(3122زصلب رمضان شافعي )

 ة. جامعة  صن شمس.معهد الدراسات العمصا لمطفول . )غصر ملشورة( رسالة دكتوراةالمتأخرة. 
مجمة العموـ قمق االمتحان وبعض العوامل المسا دة لظهوره لدى التالمص .  .(3123سمصمة ساصحي )

 .:9-85(. 8. )االنسانية واالجتماعية
 تربصة الطفل. دار صفاء. سمطلة  مان.  .(3116سمصر صولس )

 توزصع. القاهرة. جمهورصة مصر العربصةدار الراصة لملشر وال فف تربية ا بناإل. .(3128صالح  بد الكرصم)
، الخلسذاء لملشذر والتوزصذع،  النمػو مػف الطفولػة إلػى المراهقػة .(3115 بد الرحمن الوافي. زصان سعصد )

 الجزا ر.
، مطبعذذة اللهضذذة الحدصثذذة. القذذاهرة. الثػػواب والعقػػاب فػػي المػػدارس .(3128 بذد الغلذذي محمذذد العمرالذذي )

 جمهورصة مصر العربصة
أسالصب العقاب المستخدمة في المرحمة االبتدا صة بملطقة  .(7::2ز بن  بدالرحمن الدهش ) بدالعزص

)تير  رسالة ماجستيرالرصاض التعمصمصة واتجاهات األباء والمعممصن ومدصري المدارس لحوها. 
 كمصة التربصة. جامعة الممك سعود. قسم االدارة التربوصة. .مناورة(
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أشكال العقاب السا دة في مدارس محافظات الجلوب التابعة لوزارة  .(:::2الرواجفة ) ي بداهلل  م
كمصة العموم التربوصة. جامعة  قسم  مم اللفس. .)تير مناورة( رسالة ماجستيرالتربصة والتعمصم. 

 مؤتة.
اتجاهات المعممات والمدصرات وأولصاء األمور لحو ممارسة الثواب والعقاب في  .(3115العربي قوصدري )
. معهد بحوث )تير مناورة( رسالة دكتوراة ألطفال و القتها بالتأهب المدرسي.رصاض ا

 ودراسات العالم االسالمي. جامعة أم درمان االسالمصة.
التمكؤ األكادصمي و القت  بالدافعصة  لإللجاز والرضا  ن الدراسذة لذدى  .(3119 طصة محمد سصد أحمد )

كمصذذذة  .مجمػػػة عمػػػـ الػػػنفس المعاصػػػر سذذذعودصة.طذذذالب جامعذذذة الممذذذك خالذذذد بالمممكذذذة العربصذذذة ال
 :44-433.  (2)6التربصة. جامعة الزقازصق. 

تعذدصل اتجاهذات معممذي المرحمذة االبتدا صذة لحذو العقذاب البذدلي فذي  .(3122 الء حمد محمد الطاللقذة )
كمصذة التربصذة.  .قسم  مم اللفس اإلرشادي والتربذوي .)تير مناورة( رسالة ماجستير ب ر السبع.

 معة الصرموك.جا
دافذذذع اإللجذذذاز الدراسذذذي و القذذذة بذذذالقمق االجتمذذذا ي لذذذدى طالبذذذات كمصذذذة  .(3119 مذذذي  بذذذاس الصوسذذذفي )

جامعذذة  .والتذذدرصب الجذذامعيمركذذز تطذذوصر التذذدرصس  .)تيػػر مناػػورة( رسػػالة ماجسػػتيرالتربصذذة. 
 الكوفة

حمذة األساسذصة الذدلصا أثذر التعزصذز  مذ  التحصذصل العممذي لطمبذة المر  .(3116 ماد محمود سعصد طبصذب )
. كمصذذة الدراسذذات )تيػػر مناػػورة( رسػػالة ماجسػػتيرمذذن وجهذذة لظذذر معممذذصهم فذذي مدصلذذة قمقصمصذذة. 

 العمصا.جامعة اللجاح الوطلصة بفمسطصن.
اتجاهات الطمبة وأولصاء أمورهم والمعممصن لحو استخدام العقاب في  .(8::2قاسم محمد محمود )

كمصة  قسم  مم اللفس اإلرشادي والتربوي. .تير مناورة() رسالة ماجستيرالمدارس الحكومصة. 
 التربصة. جامعة الصرموك
اتجاهات معممي ومعممات مرحمة التعمصم األساس لحو العقاب  .(3117مجدي راشد لمر الجصوسي )

. كمصة الدراسات العمصا. جامعة  )تير مناورة( رسالة دكتوراةالبدلي في مدارس فمسطصن. 
 اللصمصن

مجمػػة الثذواب والعقذاب فذذي التعمذصم المدرسذي االبتذدا ي وفقذا للظرصذذات  مذم الذلفس.  .(3118ن)محمذد  ثمذا
 7:-64 (.4) . كمصة التربصة بجامعة أم درمان االسالمصة. السودان.العموـ التربوية
آراء مدصري ومعممي المدارس األساسذصة الحكومصذة فذي محافظذة أربذد  .(3113) محمد  مي مفمح الهصالت

قسذذم  مذذم الذذلفس  .)غصذذر ملشذذورة( رسػػالة ماجسػػتيردام العقذذاب البذذدلي فذذي مدارسذذهم. لحذذو اسذذتخ
 كمصة التربصة. جامعة الصرموك. اإلرشادي والتربوي.
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 ، دار األلدلس. حا ل.المممكة العربصة السعودصةالتوجيه واإلرااد الطالبي .(9::2محمود شاكر )
دار المعرفة الجامعصة.القاهرة.جمهورصة مصر   مم لفس الطقل/ قمق األطفال. .(3114مدحت أبو زصد )
 العربصة.
العوامل المؤثرة في تدلي التحصصل األكادصمي في مقرر  مم اللفس التربوي  .(3124)مروان زاصد بطاصل  

لطالب كمصة التربصة بجامعة الممك سعود من وجهة لظر الطالب وأ ضاء هص ة التدرصس. 
م اللفس. كمصة التربصة. جامعة الممك سعود. المممكة . قسم  م)تير مناورة( رسالة ماجستير
 .العربصة السعودصة

الثواب والعقاب وأثرهما التربوي: دراسة تحمصمصة في  .(3127اللاجي بن الشصخ بن أحمد الشلقصطي )
. كمصة أصول الدصن. جامعة أم درمان )تير مناورة( رسالة ماجستيرضوء القرآن الكرصم. 

 االسالمصة.
فعالصة برلامج ارشادي مقترح لخفض قمق االختبار لدى طالب المرحمة  .(3119هصم أبو  زب )لا ل إبرا

كمصة التربصة.  قسم  مم اللفس. .)تير مناورة( رسالة ماجستيرالثالوصة بمحافظات غزة. 
 الجامعة االسالمصة.

التفا ل  الثواب والعقاب في األسرة ورصاض األطفال وتأثصرهما في .(3126لجاح قصصر واكصم )
كمصة التربصة. جامعة  قسم تربصة الطفل. .)تير مناورة( رسالة ماجستيراالجتما ي لألطفال. 

 دمشق
رسالة تفضصالت الطمبة ألشكال الثواب والعقاب المدرسصة.  .(3111لجود تصسصر  مي شوصات )
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