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 ومخص

التحقق مغ الخرائز الديكػمتخية لسقاييذ قمق االختبار ى إل الجراسة هجفت
العالقة بيغ قمق االختبار والحداسية عمى  كسا هجفت لمتعخؼ، والحداسية لمثػاب والعقاب

كحلظ هجفت الجراسة لمتعخؼ ، لمثػاب والعقاب لجى عيشة مغ تالميح الرف الدادس االبتجائي
قمق االختبار والحداسية لمثػاب  إناث( عمىختالؼ متغيخ الشػع )ذكػر/فق اعمى الفخوؽ و 

 الرف الدادس االبتجائي حتالميمغ عمى عيشة وقج أمكغ تصبيق أدوات الجراسة ، والعقاب
بسحافطة أسيػط  بعس السجارس الخسسية والستسيدة لمغاتوأمكغ الحرػؿ عمى العيشة مغ 

 عاـ 82-88يغ ب هع( وتخاوحت أعسار أنثى 868، ذكخ 861) 923بمغ قػامها  حيث
تستع أدوات عغ وأضهخت الشتائج ، عاًما 410نحخاؼ معياري او ، عاًما 8816بستػسط عسخي 
وأضهخت ، لجى عيشة الجراسة الحاليةفي البيئة السرخية سيكػمتخية جيجة  زالجراسة بخرائ

لرالح عمى مقياس قمق االختبار وكانت الفخوؽ الشتائج وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية 
حكػر، كسا تػصمت الشتائج إلى وجػد فخوؽ جػهخية عمى الجرجة الكمية لسقياس ال مجسػعة
مجسػعة اإلناث في  لرالحوالقيادة وكانت الفخوؽ  نجفاعة لمثػاب والعقاب وبعجي اال الحداسي

بيغ الحكػر واإلناث عمى بعجي الحداسية لمعقاب والسكافأة جػهخية حيغ لع تكغ هشاؾ فخوؽ 
 وجػد عالقةوكسا أضهخت الشتائج ، مقياس الحداسية لمثػاب والعقاب لالستجابة كأحج أبعاد

الجرجة الكمية لمحداسية لمثػاب والعقاب بقمق االختبار ل الكمية جرجةالبيغ  مػجبةارتباشية 
 .مكافأة االستجابة(، القيادة، االنجفاع، )الحداسية لمعقاب وهي وأبعادها الفخعية

 االبتجائي الدادس الرف تالميح، والعقاب لمثػاب الحداسية، االختبار قمق: السفتاحية الكمسات
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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 323 (861 male / 868 female) their age range 88-82 (M= 88.6, 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 يعيذػػها اإلندػػاف ويترػػف بهػػا دوف سػػائخ اكسػػا هػػػ معػػخوؼ ضػػاهخة  القمػػق
ختيػارات ال تتفػق مػع رتباتػه بدػبب حياته وتؤثخ في حخياته وتزػصخ  ال الكائشات الحية1 وتخافق

 اندػاف عمسًيػالػخمع مػغ تقػجـ اإل عمػى ، و عػائق تحقيقها التػي تتدايػج مػع طػغػط الحيػاة الحجيثػة
عػػة مػػغ نتػػائج مػػغ مطػػاهخ القمػػق ومػػا يحجثػػه عمػػى الفػػخد والجسا كثيػػخصػػج الع ر لكشػػه ال يدػػتصي

)حدػػيغ  نفعػػاؿ مخكػػب مػػغ الخػػػؼ وتػقػػع الذػػخ والخصػػخ والعقػػاباهػػػ  اخصيػػخة، والقمػػق عسػًمػػ
 .(926-923 :2441هاشع، 

 القمػػق عمػػػى اوداد واإلدراؾ الفعمػػي لمصػػػالب الػػحيغ يعػػانػف مػػػغ قمػػق االختبػػػار ويػػؤثخ
"فخويج" هحا الشػع مغ الخػؼ "نحيخ القمق" وهػػ أسػاس رةبػة  ىولقج سس، جخػؼ شجي ويتسمكهع

السخطػية  قمق االختبار كأحػج السخػاوؼ أف نعجويسكغ ، االختبار التي يعاني مشها معطع الصالب
عخطػػة لقمػػق  االقمػػق عسػًمػػ مػػغوالذخرػػية التػػي تعػػاني ، لػػجى الصػػالب اأو ُيَعػػجم مػػياًل عرػػابيً 

 اإليها عمى أنهػا سػسة ثابتػة ندػبيً  يذار حيث، ونها تحسل سسة القمقاالختبار أكثخ مغ ميخها 
أخػػخى فهػػي  وبعبػػارة، لسػػا اكتدػػبه الفػػخد فػػي شفػلتػػه مػػغ خبػػخات سابقػػػػة ووفقػػاً ، فػػي الذخرػػية

، برػػرة أساسػية عمػى الخبػخة الساطػية ويعتسجا، استعجاد شبيعي واتجا  سمػكي يجعل الفخد قمقً 
خرػػائز إلػػى  بذخرػػية الفػػخد مشػػه أف يكػػػف مختبصػػاً إلػػى  قػػخبأي أف القمػػق فػػي هػػح  الحالػػة أ

عمػػى ذلػػظ أف التفػػاوت فػػي درجػػة هػػحا القمػػق يػػختبط  ويتختػػب، السػقػػا الػػحي حػػجث قيػػه القمػػق
 .(53: 2482، سميسة سايحي) ػى القمق عشج الفخد كدسة شخريةبسدت

أهسية القمق السراحب لالختبار السجرسي كعامل مهع مغ بيغ العػامل  وتطهخ
مغ  عجيجال إفحيث ، مختمف مدتػياتهع الجراسية يلمتحريل اوكاديسي بيغ الصالب ف لسعػقةا

الصالب يفذمػف فى دراساتهع بدبب عجـ قجرتهع عمى مػاجهة مػاقا االختبارات التى 
قجرة الصالب عمى التكيا  يطصخاب يؤثخ فايتقجمػف لها وما يراحب هح  السػاقا مغ قمق و 

 .(88: 2444إسساعيل بجر، شخؼ عبجالقادر)أ مع مػقا االختبار
1 حيػث يػخى البػاحثػف أف التكػػيغ شتداؿ اوسباب الحقيقية لمقمق مثار ججؿ ونقػا ماو 

الجشيشػػي والبيػلػػػجي السػػػروث لػػبعس اوشػػخاص يخمػػق فػػيهع االسػػتعجاد السدػػبق الطػػصخاب 
خبػخات شفػليػة إلػى  التحميل الشفدي أف القمق يخجعنطخية إلى  السشتسػف القمق1 ويخى الباحثػف 

اوصػػؿ نطخيػة إلػى  السشتسػف ا، أما الباحثػف ناجحً  مكبػتة وصخاعات نفدية اليحمها الفخد حاًل 
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الذػػعػر بػػالعجد أو بالعدلػػة إلػػى  وف أف هػػحا االطػػصخاب يخجػػعجاوسػػخية الطػػصخابات القمػػق يعػػ
لذػػعػر اإلػػى  نتيجػػة لحخمػػاف الصفػػل مػػغ الػػجؼد العػػاشفي داخػػل اوسػػخة وعػػجـ اشػػباع الحاجػػة

 افكػاف ذلػظ دافًعػػ، وعػجـ إشػعار الصفػػل بالتقػجيخ مصيةبالحػب والقبػػؿ وكػحلظ سػيصخة اآلبػػاد التدػ
لمعمسػػاد والبػػاحثيغ لسعخفػػة تػػأثيخ  فػػي الدػػمػؾ عمػػى الحيػػاة العسميػػة مثػػل التحرػػيل الجراسػػي فػػي 
  السػػجارس والجامعػػات1 فقػػامػا بجراسػػة العالقػػة بػػيغ قمػػق االختبػػار والتحرػػيل فكانػػت نتػػائج هػػح

 هػامفاد الجراسات مذجعة لإلسػتسخار فػي دراسػة العالقػة بػيغ الستغيػخيغ1 وخػخج هػؤالد بخالصػة
حػػج كبيػػخ عمػػى شبيعػػة إلػػى  أف العالقػػة بػػيغ سػػسة القمػػق ومتغيػػخات اإلنجػػاز والتحرػػيل تعتسػػج

 .(926: 2441، )حديغ هاشع االختبارات السدتخجمة لقياس القمق
لمعجيج مغ الجراسات الشفدية سػاد التى  اانً هتساـ بجراسة القمق وأصبح عشػ الا وضهخ

التى تختبط بالتحريل واالختبار كذكل محجد مغ القمق  بالدمػؾ السزصخب لجى الفخد أوتهتع 
التحريل  يتزح أف القمق يؤثخ فاو ، ستحكارسػاقا التقػيع والشجاح وعادات االالسختبط ب

تذسل عادات  يا الجراسية والتػاقستجابة لمسشعػر الصالب بالقمق أثشاد اال يويطهخ ذلظ ف
سغ الصبيعي لنه إو ، الجراسة وكحلظ مػاقا االختبار يستسخار الصالب فاستحكار ودافعية و اال

عغ انفعاؿ القمق  تعبيخال بعس اووقات خالؿ الجراسة ومغ الصبيعي أيزاً  يلمصالب القمق ف
وقت ما  يحباط فلغزب واإلومشها ا، لمسهاـ السػكمة لهع اتبعً  اومخة مشخفًز  امخة مختفعً 

حالة يذعخ فيها الصالب بالعجد إلى  ولكغ إذا وصل القمق، وقت آخخ فيوالدخور والبهجة 
ويقمل مغ العسل بفعالية  امغ طغػط الجراسة واالختبارات ونتائجها فهشا يربح القمق معػقً 

 .(8: 2444، إسساعيل بجر، )أشخؼ عبجالقادر وكفادة
يج بالعسمية التعميسية ورفع مدتػى التحريل العمسي لمصالب ضل االهتساـ الستدا وفي

أصبح هشاؾ اهتساـ متدايج في استخجاـ الثػاب كأحج مهارات التجريذ مغ أجل الحرػؿ عمى 
تبشي اإلثابة لمصالب في  وإف  ، إيجابي   وسمػؾ   تعميسي عاؿ   يلتفاعل شالبي جيج وتحر

كاف ذلظ بالتذجيع العاشفي أو  سػادتعميسية عمى نجاح العسمية ال داعجالتجريذ نسط جيج ي
في لػحة  سسهاالتذجيع المفطي أو التذجيع السادي كإعصاد الستعمع جػائد عيشية أو وطع 
أي أف لمثػاب ، الذخؼ أو شهادة تقجيخ أو الثشاد المفطي السباشخ مغ قبل السعمع والػالجيغ

إلى  أما العقاب فهػ كل ما يؤدي، ووؿأهسية في التعمع فهػ يذبع الحاجة لمتقجيخ في السقاـ ا
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تأنيب والدجخ والقدػة أو رتياح كأف يقـػ السعمع أو الػالجاف بالالذعػر بعجـ الخطا وعجـ اال 
 .(9 -8: 2441، )عمي اليػسفي الحخماف

ستجابة فالثػاب يديج مغ احتساؿ حجوث اال، له أثخ كبيخ في التحريل الجيج والثػاب
وبالتالي يديج  وأهسيةً  اً ارتياح الصالب ويجعل لجراسته معش مغ حيثابيا إيج خفهػ يؤث، السخمػبة

بيشسا العقاب فهػ ، تحقيق السديج مغ الشذاط العقمي وبالتالي الشجاحإلى  في هسته ودافعيته
لحا البج مغ عجـ ، عكذ ذلظ فهػ يشقز مغ فعالية التمسيح ويحج مغ دافعيته لمسذاركة

ـد اومخ فميكغ بعقالنية وكحا استعساؿ شخؽ ال تسذ مذاعخ السبالغة في استخجامه وإف ل
في  خاصة الصفل وف العقػبة الذجيجة قج تؤثخ عميه مدتقبالً ، الستعمع أماـ زمالئه في الفرل
 .(84: 2440، زياف سعيج، حياته كفخد )عبج الخحسغ الػافي

 وقمقالعقاب الحداسية لمثػاب و  يغأهسية البحث الحالي مغ دراسة العالقة ب وتأتي
فاوهسية تأتي مغ أهسية الجور الحي تقـػ به السجرسة في ، يتعخض الصالب إليه الحياالختبار 

والقمق قج يداعج عمى ، إعجادها وهع شخيحة في السجتسع أال وهي شخيحة الصالب الستعمع
اته كسا يسكغ أف يحبط اإلنداف ويتعده في حي، تحديغ الحات واإلنجاز ورفع مدتػى الكفادة

وتبقى ، وحياة السحيصيغ به والفخؽ بيغ وجهتي القمق يكػف في الجرجة التي هػ عميها
وتصػيع  تخجاـسالحاجة اوساسية لإلنداف في هحا الرجد هي إكتداب السعخفة السشاسبة ال

فهشاؾ الكثيخ مغ ، عسمية معقجة ومتعجدة الجػانب واوبعاد التعميعف إالقمق بصخيقة بشادة حيث 
وهشالظ الكثيخ مغ الستغيخات الخاصة بالستعمع ، ات التي تؤثخ في نجاح هح  العسميةالستغيخ 

تقػيع إلى  لهحا يشدع معطع الباحثيغ، وبالسعمع وبالسادة الجراسية وبصخؽ التجريذ ووسائمه
فاعمية التعميع في طػد عجد مغ السحكات الستشػعة أهسها: الشػاتج التحريمية لمعسمية 

التفاعمي الدائجة في مخفة الرف والتي تطهخ في نذاشات السعمع  لدمػؾا التعميسية وأنساط
وبعس الخرائز السعخقية وميخ السعخقية التي يتستع بها ، والستعمع أثشاد العسمية التعميسية

 .(5: 2489، )مخواف زايج الستعمع والسشبئة بشجاحه
 الدراسة وصكمة

االختبػػار مذػػكمة حقيقيػػة تػاجػػه أف قمػػق  افحػػع الباحثػػمذػػكمة البحػػث عشػػجما ال بػػخزت
حيػػث تذػػيخ عػػجد مػػغ ، نتذػػار  فػػى مختمػػف السخاحػػل التعميسيػػةامػػغ الصػػالب ويػػدداد ندػػبة  اكثيػػخً 

أف قمػق االختبػار يشسػػ إلػى  (Denato, 8333; Hembree, 8335) الجراسات مثػل دراسػة
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وتصػػػرت ، لذا تعػخض الصفػػل لمعقػاب الحػاد والغيػخ مدػاوي لمفعػإبتقػجـ سػشػات الجراسػة و  اشخدًيػ
بترػسيع اختبػار  Alpert & Haper, (8364)قمػق االختبػار مشػح أف قػاـ كػل مػغإلػى  الشطػخة

 يالػح Chapin (8336)إلػى  ووصػػالً  Achievement Anxiety Testقمػق التحرػيل 
 ,Boutin, 8333; Pyrd) ربػط بػيغ قمػػق االختبػار والتحرػيل الجراسػػي وكػحلظ كػل مػػغ 

 .نحػ الجراسة جا تستحكار واال بعادات اال االختبارالقة قمق ع دراستهسا يتشاوال ف حيث(8331

هتسػػاـ العجيػػج مػػغ البػػاحثيغ بػػبعس الجػانػػب جػػع أهسيػػة مػطػػػع الثػػػاب والعقػػاب الوتخ 
أسػػاليب العقػػاب اوكثػػخ الستعمقػػة بػػالثػاب والعقػػاب فقػػج حاولػػت بعػػس الجراسػػات الكذػػف عػػغ 

يغ وأولياد اومػػر، وفػي هػحا السشحػى يلسخبمغ وجهة نطخ السعمسيغ وا استخجاًما واوكثخ فاعمية
عبػػج العديػػد استخمرػػت الجراسػػات والبحػػػث عػػجد مػػغ الشتػػائج فقػػج تػصػػل فػػي هػػحا السزػػسار 

أكثػػػخ أسػػػاليب العقػػػاب فػػػي السخحمػػػة  العقػػػاب البػػػجني واإلداري والشفدػػػيبػػػأف ( 8336) الػػػجهر
ارسػف اوسػاليب العقابيػة السعمسػف يس أف( إلى 8333) عبج هللا الخواجفةاالبتجائية، كسا أشار 

، ومغ خػالؿ آراد عيشػة اوكثخ شجة بيشسا السعمسات يتبعغ أساليب عقابية متداهمة وميخ قاسية
مجػػجي ؛ 2442، دمحم الهػػيالتمػػغ مػػجيخي ومعمسػػي السػػجارس اوساسػػية فقػػج تػصػػمت دراسػػة )

مثػػل  يتفػػاوت اسػػتخجامه حدػػب عػػجد مػػغ الستغيػػخات العقػػاب البػػجنيإلػػى أف ( 2446 ،الجيػسػػى
( 2488هتسػت دراسػة عػالد الصاللقػة )ا، ومكػاف الجراسػة. كسػا الشػع والسؤهػل الجراسػي والخبػخة

 السخحمػػػة االبتجائيػػػةباتجاهػػػات معمسػػػي السخحمػػػة اإلبتجائيػػػة نحػػػػ العقػػػاب البػػػجني بسعخفػػػة شػػػجة 
دراسػػة  أشػػارت نتػػائجكسػػا  وأضهػػخت الشتػػائج أف شػػجة االتجاهػػات نحػػػ العقػػاب كانػػت متػسػػصة،

 وأسػاليبه والقػائسيغ بػه السجرسي ذخوط العقابإلى وجػد وعي كبيخ ل( 2489)هذاف جساؿ الج
الشطخي، إال أنهع ال يخاعػف الكثيخ مشها عغ تعػاممهع مػع التالميػح  ى مى السدتػ لجى السعمسيغ ع

ى مختبصػػة بالسػطػػػع مثػػل خ خػػعػامػػل أ ىسػػتشادا إلػػابالفرػػل الجراسػػي، وهػػػ مػػا فدػػخته الجراسػػة 
العخبػي  ، كسػا أشػارالسجارس الثانػية، وما يذػكمه مػغ طػغػط عمػى السعمسػيغ السشاخ الدائج في

مػغ وجهػة نطػخ  مسارسة العقاب وبيغ التأهػب السجرسػيأنه تػجج عالقة بيغ  (2440)قػيجري 
، كسػػا شفػػاؿاتجاهػػات السعمسػػات والسػػجيخات أوليػػاد اومػػػر نحػػػ مسارسػػة الثػػػاب فػػي ريػػاض او

العشػف طػج اوشفػاؿ والحداسػية إلػى وجػػد عالقػة بػيغ ( 2488)دراسة زيشػب شػافعي  تػصمت
 .لمخفس في مخحمة الصفػلة الستأخخة
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ومغ وجهة نطخ الصالب نجج أف هشاؾ عجد مغ السؤشخات السختبصة باستخجاـ الثػاب 
الصمبة يفزمػف أشكاؿ معيشة إلى أف ( 2444) دراسة نجػد شػياتوالعقاب فقج أشارت 

نفخاد، كسا أف الصالب اجب يكسمه في وقت الفخاغ، التػبيخ عمى عقاب مشها: تعييغ وامثػاب والل
، وكسا اآلخخيغ الحرػؿ عمى مكافأة عمى اوعساؿ السخمػب فيها وجػد ثشادأفي  يخمب دائساً 

شفاؿ او إلى أف (Luman., Meel., Oosterlaan & Geurts, 2482) تػصمت دراسة
ع استجابة أكثخ لمحداسية لمثػاب والعقاب لجيه االنتبا  وفخط الحخكةفي الحيغ لجيهع قرػر 

 ,.Morgan., Bowen., Moor., Stephanie & Van)والقمق، وكسا تػصمت دراسة 

جتساعي لجى السخاهقيغ، االالدمػؾ ميخ مختبصة بالحداسية لمثػاب والعقاب إلى أف  (2480
عمى السكافأة، لحرػؿ مغ أجل اوأضهخت الشتائج تدايج الحداسية لمثػاب وعمى وجه التحجيج 

أف الشتائج  تالحداسية لمعقاب لجى السجخميغ مقارنة بغيخ السجخميغ، وأضهخ تأثيخ نخفاض او 
الكحػؿ، وأف  يالعقمي والسذكالت الدمػكية وتعاشالحداسية لمثػاب تختبط سمبًيا مع السخض 

 ,.Klaske)، وكسا نجج أف كالسكا وزمالئهالحداسية لمعقاب تختبط بالسخض العقمي فقط
Lotte., Esther., Ingmar & Peter., 2480)  السخاهقيغ الحيغ يعانػا مغ تػصمػا إلى

ػعة سفقجاف الذهية العربي سجمػا درجات أعمى في الحداسية لمثػاب والعقاب مغ مج
مغ اطصخابات في اوكل والػزف والتخكيد وعجـ مسارسة حياتهع  ف اوصحاد، وكانػا يعانػ

 & Sang.,HeungSik., Hackjin) سة، كسا أشارت درابذكل شبيعي
Stephan,2483)  الشذاط العربي خالؿ عسمية ختبط بت الحداسية لمثػاب والعقاب أفإلى

 & Jony.,Ahmed., Kevin., Richard)، كسا يذيخ تعمع السكافأة وتجشب العقاب

Catherine, 2483).. 
الجراسػػات التػػي  بعػػسوالستأمػػل فػػي الجراسػػات الدػػابقة والتػػخاث البحثػػي يجػػج أف هشػػاؾ 

كانػت هػح  الجراسػات القمػق بػالثػاب والعقػاب ولكػغ بكذػف شبيعػة العالقػة بػيغ االهتسػاـ  تحاول
 ,Dorfman)قميمة ونادرة وجادت الجراسات في البيئة اوجشبية دوف البيئة العخبية مثػل دراسػة

Pine, Rosen & Ernst, 2486; Bianca, Rob & Luke, 2485; Hahn, 
Kropp, Kirschstein, Rucker & Müller, 2485)  لتعػخؼ عمػى شبيعػةاكػاف هػجفها 

تفتقػػخ إليػػه الجراسػػات العخبيػػة  مػػا وهػػػ، لمثػػػاب والعقػػاب الحداسػػيةبالعالقػػة بػػيغ قمػػق االختبػػار 
جػػادت فقػػج وبػػحلظ  -يغالبػػاحث شػػالعاحدػػب  - السزػػسارفػػي هػػحا عمػػى حػػج سػػػاد واوجشبيػػة 
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هتساـ بصبيعة العالقة بيغ قمػق االختبػار بػالثػاب ة واالة لسحاولة سج الثغخة البحثيالحالي الجراسة
 والعقاب لجى تالميح الرف الدادس االبتجائي، ومغ خالؿ ما سبق يسكغ بمػرة مذػكمة الجراسػة

 :كسا يمياوسئمة في عجد مغ 
متغيػخ الشػػع )ذكػر/إنػاث( عمػى قمػق الخػتالؼ  ى تػجج فخوؽ ذات داللػة إحرػائية تعػد  هل -8

 ؟شة مغ تالميح الرف الدادس االبتجائياالختبار لجى عي
متغيػػخ الشػػػػع )ذكػر/إنػػاث( عمػػػى الخػػػتالؼ  ى تػجػػج فػػػخوؽ ذات داللػػة إحرػػػائية تعػػد  هػػل -2

 ؟الحداسية لمثػاب والعقاب لجى عيشة مغ تالميح الرف الدادس االبتجائي
 فخعيػةوأبعادهػا ال بػيغ قمػق االختبػار والحداسػية لمثػػاب والعقػابارتباشية  تػجج عالقة هل -9

 لجى عيشة مغ تالميح الرف الدادس االبتجائي؟
 الدراسة أيىية

 لمدراسة الهظزية األيىية -أ

باالهتسػاـ وهػػ قمػق االختبػار  اجػجيخً  اأنها تتشػاوؿ مػطػػعً  يأهسية الجراسة الحالية ف تكسغ -8
 جحيػث يعػ، والحى يشطخ إليه عمػى أنػه مذػكمة أكاديسيػة أكثػخ مػغ أنػه اطػصخاب نفدػي

العسميػػة التعميسيػػة وهػػػ مذػػكمة حقيقيػػة تػاجػػه  يفػػ وفعػػاالً  مهسػػاً  اتبػػار متغيػػخً قمػػق االخ
 4فى جسيع السخاحل التعميسية بمغ الصال اكثيخً 

قمػػق االختبػػار والتػػي تسثػػل مذػػكالت تعميسيػػة إلػػى  الزػػػد عمػػى اوسػػباب التػػي تػػؤدي إلقػػاد -2
 لمثػاب والعقاب. بالحداسيةوعالقتها 

قيسا يتعمق بتشاوؿ متغيػخي قمػق االختبػار والحداسػية لمثػػاب  جاؿالجراسات في هحا الس قمة -9
 لسكتبة العخبية.اإثخاد والعقاب مسا قج يداعج في 

لمجراسات والبحػث التي تشاولت قمق االختبار لمتالميح داخػل السجرسػة والشتػائج التػي  عخض -0
لحداسػػية وعالقتػػه با قمػػق االختبػػار فػػي تشػػاوؿ مػطػػػعتػصػػمت إليهػػا لالسػػتفادة مشهػػا 

 التحريل الجراسي لجى أفخاد العيشة.مسا قج يداعج في فهع شبيعتهسا ب لمثػاب والعقاب
 التطبيكية األيىية -ب

مػاجهػػة تػاجػػه الصػػالب وكي يػػة  يلتغمػػب عمػػى السذػػكالت الجراسػػية التػػالجراسػػة با تهػػتع
نتػائج عمػى  يػؤثخاوداد سػاد قبل االختبػار أو أثشػاد االختبػار مسػا  يقمق االختبار الحي يؤثخ ف

وتدػػاعج هػػح  ، الصفػػل نحػػػ الثػػػاب والعقػػاب حداسػػية ىمػػج وأيزػػاً ، لمصالػػب لجراسػػيالتحرػػيل ا



 ............................ قلق االختبار واحلساسية للثواب والعقاب لدى عينة من تالميذ الصف السادس االبتدائي

- 80 - 

الجراسػة السعمسػػيغ فػػي كي يػػة تذػخيز السذػػكالت التعميسيػػة لػػجى الصػالب لمسدػػاهسة فػػي حمهػػا 
 هتساـ بها.أولياد اومػر في متابعتها واال اً وأيز، والحج مشها

 إٌظطٞ اإلغاض

 Test anxiety  االختبار قمل -أوال

ذػكل يلقيستػه االجتساعيػة و  ايً أساسػ اإلندػاف السعاصػخ محػجدً يع فػي حيػاة االتعمأصبح 
ووف االختبػػار هػػػ نقصػػة العبػػػر مػػغ محصػػة تعميسيػػة إلػػى أخػػخى وهػػػ بػابػػة ، حياتػػه السعيذػػية

ؿ الجرجات  التػي يحرػجها التخخج إلى ميجاف الحياة العامة والتأهيل الػضيفي والعسمي، ووف معجم
الصالػػب ومدػػتػى اوداد فػػي االختبػػار يػػؤثخ فػػي تحجيػػج السخحمػػة التاليػػة وفػػي مقػػجار ونػعيػػة 
الخيارات والفخص الستاحة أماـ الصالب الستخخج والصالبػة الستخخجػة، لكػل ذلػظ مػغ الصبيعػي أف 

 .الختبارات هح  الجرجة العالية مغ االهتساـل
كبيػػخ  مػػغ  عػػجدإلػػى  ولػػى وحتػػى الجامعػػةسهع او الصػػالب مشػػح مخاحػػل تعمػػي يخزػػعحيػػث 

إال ، ويػاجه أكثخ الصالب هح  الحاالت بالحج الصبيعػي مػغ القمػق والتػػتخ، االختبارات والتقييسات
عمػػى  يػػؤثخأنػػه يػجػػج بعػػس الصػػالب يػاجهػػػف هػػح  االختبػػارات والتقييسػػات بػػالقمق الحػػاد الػػحي 

 & Timothy) الجراسػػػػيوبالتػػػػالي عمػػػػى تقػػػػجمهع ، أدائهػػػػع لالختبػػػػارات والتقييسػػػػات
Donna,8332: 805). 

فالسرػابيغ بػه   social anxietyقمػق االمتحػاف أحػج أنػػاع القمػق االجتسػاعي جوُيعػ
ُيجركػف ويقيسػف السػاقا عمى أنها مرجر تهجيج لذخرياتهع ويكػنػا فػي مػاقػا االمتحانػات 

ميػػخ  أداد امتحػػاف إلػػى متػػػتخيغ خػػائفيغ ُعرػػابييغ وفػػي حالػػة إثػػارة انفعاليػػة مسػػا يػػؤدي بهػػع
 .(34 :8331 ،مػفق )محسػد شاكخ

هػػ أحػػج أهػع جػانػب الػػجافع  بأنػه(Suleyman, 2483: 844)  سػميساف ويعخفػه
، فػػػػػػي حػػػػػػيغ خة عمػػػػػػى اوداد والتحرػػػػػػيل السجرسػػػػػػيالدػػػػػػمبي ولػػػػػػه تػػػػػػأثيخات مػػػػػػجمخة مباشػػػػػػ

حالػة تحفيديػة مكخوهػة تحػجث فػي  أنه  (Derakshan & Eysenck, 2443: 861)يعخفه
وفػػي كثيػػخ مػػغ اوحيػػاف هػػحا القمػػق ، ا التػػي يكػػػف فيهػػا مدػػتػى التهجيػػج لمفػػخد عػػاليالسػاقػػ

 ،الفػػخدعمػػى  وخاصػػة عشػػجما تكػػػف السهسػػة التػػي يجػػخي تشفيػػحها معقػػجة وممحػػة، يزػػعف اوداد
وبهحا يسكغ تعخؼ قمق االختبار بأنه حالة مػغ التحفيػد السبػالغ قيػه مسػا يػشعكذ بالدػمب عمػى 

ه في السػاقا الزامصة مسا يتختػب عميػه طػعف فػي اوداد وبػاوخز سمػؾ الفخد وردود أفعال
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مغ الفخد، ويسكػغ تعخيػا قمػق االختبػار إجخائًيػا بأنػه الجرجػة  عشجما يحتاج السػقا تخكيد عالي
 التي يحرل عميها الفخد مغ خالؿ مقياس قمق االختبار السدتخجمة في الجراسة الحالية.

 قمل االختبار وصادر

 مػػغ كثيػػخ فػػي ومفيػػج شبيعػػي القمػػق قػػبعس، التقيػػيع بقمػػق ختبػػارالا قمػػق وصػػف يسكػػغ
 اإلعػػجاد أو الفكخيػػة السذػػاكل بدػػبب الستػػجني اوداد يشذػػأ الو ، وجدػػجياً  ذهشيػػاً  لمبقػػاد اوحيػػاف

 الػػحيغ وولئػػظ بالشدػػبة بالتهجيػػج اشػػعػرً  تخمػػق االختبػػار حػػاالت وف ولكػػغ الزػػعيا اوكػػاديسي
 الصػػػالب مػػػغ%( 04إلػػػى% 23) بػػػيغ مػػػا أف البػػػاحثػف  ويقتػػػخح االختبػػػار؛ قمػػػق مػػػغ يعػػػانػف 
إلػى  السػهػػبيغ تعميع فرػؿ في والصالب اإلعاقات ذوو الصالب ويسيل، االختبار بقمق يذعخوف 

 صػعػبة ويػاجهػػف ، االختبػار أثشػاد بدػهػلة انتبػاههع وتذػتيت القمػق مغ عالية معجالت تجخبة
 ذات السعمػمػات سػتجعادا أو تشطػيع يفػ صػعػبة ويجػجوف  ،ندػبًيا بدػيصة تعميسات ستيعابا في

 .(Nelson & Harwood, 2488:3) باالختبار الرمة
قػػاـ  مػػابػػأف  اوهشػػا يشتػػاب التمسيػػح شػػعػرً ، مرػػادر القمػػق هػػع التالميػػح أنفدػػهع وأحػػج

 االختبػارمػغ  لتالميػحوف مرػجر آخػخ لقمػق اجواآلباد يعػ، لالختبار ميخ كافي ابسحاكخته استعجادً 
فػػإف تحػػحيخات  ختبػػاركػػاف اوبشػػاد مدػػتعجيغ لال هسػػائػػج بسدػػتقبل أبشػػائهع ومالدا هعهتسػػامابدػػبب 
 االختبػػارلقمػق  ةالخئيدػ ادرالسعمسػػف أحػػج السرػ جويعػ، السدػتسخة تفقػجهع الثقػػة بػالشفذ عآبػائه

ومػغ هشػا تقػع عميػه مدػئػلية ، ويػجيخها ختبػاراتالسعمع هػ الحي يبشػي اال فو ، بالشدبة لصالبهع
وهشػػاؾ عػامػػل أخػػخى ، عشػػج شالبػػه االختبػػارسػػي اإليجػػابي الػػحي يخ ػػف قمػػق إيجػػاد السشػػاخ التعمي

)أشػػػخؼ  مثػػػل السػػػادة الجراسػػػية وشخيقػػػة التػػػجريذ والتػػػي يشطػػػخ إليهػػػا التالميػػػح بشدػػػب متفاوتػػػة
ندػػاف ال فاإل  مكتدػػب سػػمػؾ هػػػ ختبػػاراال وقمػػق، (3-0: 2444، إسػػساعيل بػػجر، عبػػجالقادر

عػجد مػغ العػامػل السدػاعجة ويسكػغ  حيصة به مغ خالؿونه سمػؾ متعمع مغ البيئة الس به ػلجي
 :تػطيحها كسا يمي

 Under preparedness  التأيب حتت -1

 لالختبار. مدتعج ميخالصالب يكػف  أف -
 .التعمع عسمية في الجهج أو الػقت مغ يكفي ما يزع لعالصالب  أف -
 لفػػت خػػالؿ مػػغ االختبػػار قمػػق مػػغ الػاقػػع فػػي يديػػج قػػج لالختبػػارالصالػػب السبػػالغ قيػػه  تأهػػب -

 .تعمسها أو فهسها يتع لعالتي  الستػفخة السعمػمات كسيةإلى  نتبا اال 



 ............................ قلق االختبار واحلساسية للثواب والعقاب لدى عينة من تالميذ الصف السادس االبتدائي

- 82 - 

   الشابكة اخلربات -0

 فػي أخػخى  مػخة سػيحجثمغ خبخات سابقة ميخ سػارة  الساطي في حجث ما بأفالصالب  يعتقج -
 .الحاطخ الػقت

 بشفده. وثقته هذات حتخاـاو الصالب  معتقج نطاـ عمىالخبخات الدابقة  تؤثخ -
 Fear of failure الفصن وو اخلوف-3

 .معيغ اختبار أهسية عمىمغ قبل الػالجيغ أو السعمع  التذجيج يتع -
 حتخامها أو الحاتية قيسته أوالصالب  في أمل بخيبة سيراب آخخ شخز أف مغ الخػؼ -

 .لحاته
 مغ الخػؼ أو ،لػاقعا في يدتحق مساالصالب  ذهغ في أكبخ قيسةمعيغ  اختبار إعصاد يتع -

 .السدايا مغ وميخها الخياطيةأو  السالية السداعجات أو، تعميسية مشحة فقجاف
 Poor test-taking skills االختبار وًارات ضعف -4

يػػداؿ يعػػاني مػػغ قمػػق  مػػاومػػع ذلػػظ ، ا بالسػػادة التػػي سػػيختبخ فيهػػاجيػػجً  يكػػػف الصالػػب ممسػػاً  -
 االختبار.

 ,Dorfman, Pine)خفػػة حػػؿ كي يػة إجػػخاد اإلختبػاراتأف مرػجر القمػق هػػػ نقػز السع -
Rosen & Ernst, 2486: 844). 

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

في كثيخ مػغ اوحيػاف  Physiological over arousal الفشيولوجية العالية ستجارةاال -1 
الجدػجية الرػجاع وآالـ السعػجة والغثيػاف واإلسػهاؿ وتذػسل العالمػات  تدسى )العاشفػة(

والتعػػخؽ السفػػخط وطػػيق التػػشفذ والػػجوار الخ يػػا أو اإلمسػػاد وسػػخعة طػػخبات القمػػب 
حيث قج يكػف لػجى ، نػبات الهمعإلى  يسكغ أف يؤدي القمق في االختبار، وجفاؼ الفع

 وإزعاج شجيج.، وصعػبة في التشفذ، الصالب خػؼ مفاجئ
، وهحا يذسل التػقعات الكارثية لمكآبة والعحاب Worry and dread فواخلو الكمل -2

والحجيث ، واإلدانة الحاتية، والذعػر بعجـ الكفادة، واوفكار العذػائية، والخػؼ مغ الفذل
 .واإلحباط، الدمبي عغ الشفذ

، رتبػاؾاال ، التخكيد الديئ - Cognitive / Behavioral الشموك املعزيف/الشموكي -3
 طعف اوداد في االختبارات.إلى  لتشطيع وعجـ القجرة عمى التخكيد يؤديوطعف ا
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 :CohenS., et al, 2482)كتئاب والغزب والذعػر باليأسواال  خنفاض تكديز الذاتا -4
2934).  

الكثيػخ مػغ اوعػخاض مػغ خػالؿ  يطهػخبشاًد عمى ما تقجـ فإنشا نجػج أف قمػق االختبػار و 
وسػيصخة بعػس اوفكػار الػسػاسػية ، بة الشػـػ واورؽ والتػػتخمشها: صعػ ، السختمفة عشج الصالب

وأيزػا بعػس اوعػخاض الفدػيػلػجية كتدػارع ، في مخحمة ما قبل االختبار وأثشاد فتخة التحرػيل
طػػيق إلػػى  باإلطػػافة، وآالـ الػػبصغ، ومػػدارة التعػػخؽ ، وجفػػاؼ الحمػػق والذػػفتيغ، خفقػػاف القمػػب

، ت االنتبػػا وتذػػت، والتػػحكخ، والتفكيػػخ، ثػػل: التخكيػػدم، واطػػصخاب أداد العسميػػات العقميػػة، الػػشفذ
وتجنمي القجرة عمى التخكيد وتحكخ السعمػمات عشػج الحاجػة إليهػا سػػاد فػي االختبػار أو السػاقػا 

 .(52: 2441، )نائل أبػ عدب التعميسية السختمفة
وتطهػخ أعػخاض القمػق فػي ، مذاعخ القمق إلعجاد الذػخز لسػاجهػة التهجيػجات وتشذأ

 يئػػة)زيػػادة معػػجؿ طػػخبات القمػػب وإفػػخاز هخمػػػف التػػػتخ واورؽ واليقطػػة والخػػػؼ مػػغ بصػػػرة 
ويهيئ القمق الجدع جدػجًيا ومعخقًيػا وسػمػكًيا لمكذػف عػغ التهجيػجات ، يحتسل أف تكػف خصخة(

ونتيجػة لػحلظ يبػجأ الذػخز فػي زيػادة تهػيػة السكػاف لمدػساح لسديػج مػغ ، لمبقاد والتعامل معها
وتعتسػج ، وإفػخاز العػخؽ لتبخيػج الجمػج، العزػالتإلى  وتحػيل الجـ، جخى الجـاوكدجيغ بجخػؿ م

حتسػػاؿ حػػجوث أشػػياد سػػيئة تحػػجث فػػي البيئػػة وقػػجرة الفػػخد عمػػى اسػػتجابة لمقمػػق عمػػى درجػػة اال
وإف معتقػػجات الذػػخز حػػػؿ كفاداتػػه الخاصػػة هػػي شػػكل مػػغ ، التعامػػل معهػػا أثشػػاد االختبػػار

فػي تحميػل السػاقػا التػي قػج تهػجد  عشػجما يكػػف  مهًسػا ارً والتػي تمعػب دو ، أشكاؿ معخفة الػحات
فسغ السخجح أف يتػقع نتائج سمبية مثل الفذػل ، ذات كفادة مشخفزة حػؿ قجراته مذاعخلجيه 

يػػة بسػػا فػػي ذلػػظ ييسيالسػاقػػا التقإلػػى  وبالتػػالي يشطػػخ، فػػي ضػػل ضػػخوؼ ميػػخ مهيئػػة لمشجػػاح
 :Putwain., Woods., Symes., 2484)االختبػارات عمػى أنهػا أكثػخ تهجيػجا لسدػتقبمه

804) . 
مغ الستغيػخات التػي قػج تػؤثخ فػي تحرػيل الصػالب وفػي  اختبار متغيخً قمق اال جيع وبحلظ

ختبػار مػغ خػالؿ السػاقػا التػي يتعػخض وتطهػخ أهسيػة قمػق اال، سمػكهع الجراسي برػفة عامػة
لتي قػج ال يحرػل عميهػا والتحاؽ بالسجرسة مغ السػاقا التي قج يسخ بها الفخد فاال ، لها الصالب

حا طػػخورة تعػػخض الصالػػب لػػبعس مػػغ وقػػج يعشػػي هػػ، ختبػػارات الخاصػػة بهػػاجتيػػاز  االاإال بعػػج 
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، )عصيػػة أحسػػج فػػي حياتػػه السهسػػةختبػػارات التػػي يتخػػح فػػي طػػػد نتائجهػػا بعػػس القػػخارات اال
2441 :994). 
إف  Sensitivity to reward and punishment والعكاب احلشاسية لمجواب -ثانيا

وقامت عميه حياة ، الػطعية والقػانيغمبجأ الثػاب والعقاب هػ أمخ قخرته الذخائع الدساوية 
أسمػب متػازف إذ يدتخجـ في  ججارية في الجنيا قبل اآلخخة ويعوهػ ُسشة كػنية ، الشاس

 .(36: 2486، أحسج بغ شاجيال) سخة والسجتسعبية التي هي أساس صالح الفخد واوالتخ 
حيث تذيخ ، خاد بذكل كبيخ في حداسيتهع تجا  السكافأة والعقابويختمف اوف

الجرجة التي يتع بها تحفيد سمػؾ الفخد عغ شخيق السحفدات ذات الرمة إلى  الحداسية لمسكافأة
الجرجة إلى  العقابإلى  في حيغ تذيخ الحداسية، (8)بالسكافأة ويشطسها نطاـ التشذيط الدمػكي

لسشبهات العقابية ذات الرمة ويشطسها نطاـ تثبيط التي يسشع بها سمػؾ الفخد ا
 .(Sang.,et.al, 2483: 8224).الدمػكية

 behavioral activation system  لمعكاب احلشاسية
ا حيث يدتخجمه السعمسػيغ أحياًنػ، ا في ميجاني التخبية وعمع الشفذالعقاب كثيخً  يدتخجـ

 يدمظ سػمػكيات ا وفعاالً ا نافعً صالب عزػً نزباط وجعل الل السجرسة لمحفاظ عمى الشطاـ واال داخ
عمػى نطامػه وهيئتػه  كسا يشبغي الشطخ لمصالب كػنه رد فعل يرجر عغ السجتسع حفاضاً ، مخمػبة

 .(6: 8335، ووجػد  )قاسع دمحم
عقػبة جدسية أو أي نػع مغ العقػبػة التػي يكػػف مكانهػا الجدػع مثػل الزػخب أو  هػ

ؿ إداري فػػي السجرسػػة عمػػى وشخيػػق السعمػػع أو أي مدػػؤ  الرػػفع أو إنػػداؿ العقػبػػة السؤلسػػة عػػغ
وقػػج ال يكػػػف عػػغ شخيػػق ، رتكبػػه الصالػػب ولػػع يػافػػق عميػػه السعاقػػباجدػػع الصالػػب نتيجػػة عسػػل 

ستخجاـ أساليب أخخى مثل حجػد الصالػب فػي مكػاف صػغيخ وميػخ اعغ شخيق  االزخب فقط وإنس
أثػخ يتبػع  وهػػ، (31: 2445، ف)دمحم عثسػا مخيح وإجبار  عمى الػقػؼ لسجة شػيمة مػغ الػدمغ

عي السػػتعمع الذػػعػر بعػػجـ الخطػػا والتػػػتخ الػػحي يتسثػػل فػػي سػػإلػػى  ويػػؤدي، سػػتجابةاوداد أو اال
 (.2: 2485، )عبج الغشي العسخاني بتعاد عشهلتجشب هحا السثيخ واال
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، عبػج الكػخيع لح)صػا ا عمػى الدػمػكيات الدػيئةأو مادًيػ اهػ عقاب الصفل معشػيً  اوأيًز 
طػد ذلظ يسكػغ تعخيػا العقػاب السجرسػي بأنػه شخيقػة أو أسػمػب يتبعػه  وفي ،(842: 2485

هػػحا الدػػمػؾ ميػػخ مالئػػع أو ميػػخ  جحيشسػػا يعػػ، دارة السجرسػػة لزػػبط سػػمػؾ التالميػػحإالسعمػػع أو 
لػع والكػجر فخ هح  الصخيقة عػغ إحػجاث او لعسمية التجريذ والتعمع وعادة ما تد مقبػؿ أو معصالً 

 (.5: 2489، )جساؿ الجهذاف مغ يتعخطػف له ىلج
  العكاب ستخداما ضوابط

خاصػة إذا أضهػخ ، فخبسػا أخصػأ الصالػب بغيػخ قرػج ولػغ يكخرهػا، التغافل قبل العقػاب :ـ التغافن1
ثع و شػعػر  بػاإل وإصػابته بػاإلحخاج أ ؤ فػال يجػب إيػحا، وعمع أنه أخصػأ، حدنه عمى ذلظ

بػػه العقػػاب، ويجػػب أف يكػػػف  وربسػػا يػػأتي التدػػامح بسػػا ال يػػأتي، وإحداسػػه بالػػحنب
 & Crasmick)وأف يقتػػخف العقػػاب مػػع التػجيػػه المفطػػي، لمخصػػأ العقػػاب مدػػاوياً 

Morgan., 8332: 51). 
، لمخصػأ ويجب أف يكػف العقػاب مدػاوياً ، ربسا يأتي التدامح بسا ال يأتي به العقاب :ـ التشاوح0

 .وأف يقتخف العقاب مع التػجيه المفطي
فالعقػاب السعشػػي ، بالصبع يختمػف العقػاب بػاختالؼ السخحمػة العسخيػة :لعىزيةـ وزاعاة املزحمة ا3

أفزػػل مػػغ العقػػاب السػػادي السػػيسا الزػػخب فػػي سػػغ مػػا قبػػل العاشػػخة ومػػا بعػػج الثانيػػة 
أي الحػػالؿ والحػػخاـ والكػػحب ، حتػػى سػػغ الخابعػػة ال يعػػخؼ السفػػاةيع عذػػخ فالصفػػل مػػثالً 

، ولػحلظ عمػػى أي شػيد يزػػخب، خػخيغاآله ال يفهػػع حػجود ممكيتػه وممكيػػة والدػخقة ونػ
سػػتخجاـ وسػػيمة الزػػخب )طػػخبا ميػػخ مبػػخح( فػػي سػػغ العاشػػخة وحتػػى مػػا قبػػل اويسكػػغ 

 الثانية عذخ ويذيخ الشبي )صمى هللا عميه وآله وسمع( في مدألة تعمػع اوبشػاد الرػالة
 وهع أبشاد سبع واطػخبػهع عميهػا وهػع أبشػاد، مخوا أوالدكع بالرالة) حيث قاؿ ذلظإلى 

: 2485، )صػػػالح عبػػػج الكػػػخيع بػػػػ داود(أروا  ) عذػػػخ وفخقػػػػا بيػػػشهع فػػػي السزػػػاجع(
841). 

 Sensitivity to Reward لمجواب احلشاسية

نػػه يزػػسغ اسػػتسخار تػػػافخ السشػػاخ إأهسيػػة الثػػػاب فػػي العسميػػة التعميسيػػة حيػػث  تتزػػح
غ السعمػع والصفػل مسػا ويزسغ التفاعػل السبػجع بػي، الشفدي السالئع في البيئة التخبػية والتعميسية

بجاع والعصاد والتعبيخ عغ رأيه بحخية وإيجابية دوف خػؼ مػغ عقػاب يقيػج أفكػار  يحفد عمى اإل
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واالجتهػػاد مػػغ أجػػل الحرػػػؿ عمػػى درجػػات جيػػجة وكدػػب رطػػا السعمػػع  السثػػابخةعمػػى  ويحفػػد 
ائج تعمػػػع الثػػػػاب عمػػػى القيسػػػة السجديػػػة لمشتػػػ يعتسػػػجو ، (69: 2483، .)نجاح واكػػػيعالػالػػػجيغو 

ويػػشعكذ هػػحاف العػػامالف فػػي مخاحػػل مشفرػػمة مػػغ الػػتعمع ، والتػقعػػات السكتدػػبة مػػغ الشتػػائج
السخحمػة إلػى  مخحمػة التخقػب لمػتعمع التعديػدي  يخوتذػ، سػتقباؿوهسػا مخحمتػا التخقػب واال التعديدي 

إلػى  سػتقباؿفػي حػيغ تذػيخ مخحمػة اال، اإلشػارات التشبؤيػة لمشتػائجإلى  التي يدتجيب فيها الفخد
 .(Sang., et al., 2483: 8228) ستجابةتي تدتثيخ فيها نتائج التعديد لاللسخحمة الا

شػػعػر إلػػى  وهػػحا اوثػػخ الػػحي يػػؤدي، ا صػػجر مػػغ السػػتعمعا مخمػًبػػأثػػخ يتبػػع سػػمػكً  هػػػ
إلػى  قيكخر الدمػؾ الػحي أدى، ومغ ثع يدعى لمحرػؿ عمى هحا اوثخ، بالخطا واالرتياح تعمعال

إلػػػى  أثػػػخ يتبػػػع اوداد أو االسػػػتجابات ويػػػؤدي وهػػػػ، (889: 2443، )سػػػسيخ يػػػػنذ إثابتػػػه
عبػج ) في سعي الستعمع لمحرػؿ عمػى هػحا السثيػخ أو االحتفػاظ بػه، الذعػر بالخطا أو االرتياح

عمػػى الدػػمػكيات  اأو مادًيػػ اإثابػػة الصفػػل ومكافأتػػه معشػًيػػ وهػػػ، (2: 2485، الغشػػي العسخانػػي
 .(842: 2485، الجيجة )صالح عبج الكخيع

 :الجواباملؤثزة يف فاعمية  العواون

مغ أهػع العػامػل التػي تديػج فاعميػة التعديػد وتقجيسػه مباشػخة بعػج حػجوث  :الفوري التعزيز -1
 يكػػف ا" ميػخ مخمػػب قػج سمػكيً  افالتأخخ في تقجيع السعدز قج يشتج عشه تعديدً ، الدمػؾ

ا ال يكػػف تقػجيع حجث في الفتخة بيغ حجوث الدمػؾ السدػتهجؼ وتقػجيع السعػدز وعشػجم
فإنػه يشرػح بإعصػاد الفػخد ، مسكشػاً  خاً السعدز مباشخة بعج حجوث الدػمػؾ السدػتهجؼ أمػ

   .معدزات وسصية )كالسعدزات الخمدية أو الثشاد(
لقػانيغ  عمى نحػ مشطع وفقاً  ستخجـاُ ويكػف التعديد أكثخ فاعمية إذا  التعزيز: ثبات -2

حجوث الدمػؾ بتػاصل  عجلسعدز مباشخة بفال يكفي أف نعصي ا، معيشة يتع تحجيجها
 ستسخاريةامتقصع في مخحمة السحافطة عمى  كلبذو  الدمػؾ كتدابافي مخحمة 

 الدمػؾ.
فكمسػا كانػت كسيػة ، تتحجد فاعمية التعديد في الكسيػة التػي تعصػى مشػه لمفػخد التعزيز: كىية -3

 شة .ما دامت الكسية طسغ حجود معي، كانت فاعميته أكثخ، التعديد أكبخ
تعتسػج فاعميػة التعديػد عمػى مدػتػى الحخمػاف ػػػ اإلشػباع لػجى  :اإلشـبا  -احلزواى وشتوى -4

 الفخد فكمسا كاف حخماف الفخد أكبخ كاف السعدز أكثخ فاعمية .
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مػػغ العػامػػل التػػي تػػؤثخ فػػي فاعميػػة التعديػػد مالدمتػػه لجرجػػة تعقيػػج صــعوبة الشــموك:  درجــة -5
 اإلشباع .إلى  ديالدمػؾ ولكغ التعديد الكثيخ قج يؤ 

 سػتخجاـاكػحلظ ، معػدز واحػج سػتخجاـامعدزات متشػعة أكثخ فاعمية مػغ  ستخجاـا :التهويع -6
 شكل واحج مشه . ستخجاـانفده يكػف أكثخ فاعمية مغ  لسعدزأشكاؿ مختمفة مغ ا

استخجاـ السعدزات في تحميل الطػخوؼ البيئيػة التػي يعػير فيهػا  بيتصم الوظيفي: التحمين -7
فػػحلظ يدػػاعج عمػػى تحجيػػج ، ودراسػػة احتسػػاالت التعديػػد الستػػػفخة فيهػػا تمػػظ البيئػػة الفػػخد

: 2443، )عسػاد شبيػب تعسػيع الدػمػؾ السكتدػب حتساؿاالسعدزات الصبيعية ويديج مغ 
6-5). 

 تذػػػيخحيػػػث ، والعقػػػاب السكافػػػأة تجػػػا  حداسػػػيتهع فػػػي كبيػػػخ بذػػػكل اوفػػػخاد ويختمػػػف
 ذات السحفػػدات شخيػػق عػػغ الفػػخد سػػمػؾ تحفيػػد بهػػا عيػػت التػػي الجرجػػةإلػػى  لمسكافػػأة الحداسػػية

 The behavioral activation الدمػكي التشذيط نطاـ يشطسها أنه ويعتقج بالسكافأة الرمة
system (BAS) سػمػؾ بهػا يسشػع التػي الجرجػةإلػى  العقػابإلػى  الحداسػية تذػيخ حػيغ فػي 

 The behavioralالدػمػؾ تثبيط نطاـ يشطسها أف ويعتقج الرمة ذات العقابية السشبهات الفخد
inhibition system (BIS)  .(Sang., et al., 2483: 8222). 

 الجواب والعكاب: إستخدام وبادئ

 :هيالتي يعتسج عميها مجى نجاح الثػاب والعقاب في تخبية الصفل  السبادئ إف

ة قج ال   مكافأجا في لحطة معيشة وما نعالثػاب هػ ما يذبع حاجة أو يختدؿ حافدً  إف -8
  جفالصعاـ ليذ مكافأة لمذخز الذبعاف وبالسثل ما نع، يكػف كحلظ مغ وجهة نطخ 

 مغ ألػاف العقاب . اقج ال يعج  الصفل لػنً  اعقابً 

 .اندبيً  تعمعال ةدفي تعمع الصفل قمت كفا العقابكمسا زاد مقجار الثػاب و  -2

 رتباطمغ اال  جفال ب، مباشخة بةستجاالمثػاب والعقاب عشجما يتبعاف  ػى تحجث اآلثار القر -9
 مغقتخاب زمشي اوكمسا كاف هشاؾ ، حتى يشتج اوثخ ستجابةواال عقاببيغ الثػاب وال

 .رتباطاال  حتساؿازاد  ستجابةاال

 نتطامهاا مغعمى نحػ متقصع أكثخ فاعمية  اوذلظ بتقجيسهس العقابعجـ انتطاـ الثػاب و  -0
، الدمػؾ )في حالة العقاب( حجوث رستسخااإلى  نحػ مدتسخ حيث يؤدي ذلظ عمى
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في تخبية الصفل ندتصيع القػؿ أف  العقابعميشا أف نفاطل بيغ الثػاب و  كافوإذا 
مػقا  تخاذاإلى  وال يجب أف يمجأ السخبي مشح البجاية، مشى عشهسا الاوسمػبيغ 

 القػة أو ييغ فيومع ذلظ نقػؿ أف اوسمػبيغ ليدا متداو ، متصخؼ إزاد هح  الثشائية
اوسمػبيغ اوفزل أثشاد  أي اأف يجرؾ تسامً  عمعلحلظ عمى الس، متزاربيغ في االتجا 

اوهجاؼ  تحقيقمػقا التجريذ بسا يعسل عمى زيادة وفاعمية مػقا التعمع و 
 .(29: 2443، )عساد شبيب التعميسية والتخبػية

 خيرهاتم يسكغ انفعالية بخرائز العادييغ أقخانهع عغ السػهػبػف  الصمبة ويتسيد
 الصمبة أف وبسا ،جتساعيواال الشفدي التكيما عمى تذتسل نفعاليةاال  الخرائز إف: باآلتي

 نزجهع مدار بشفذ يديخ ال لجيهع االنفعالي فالشزج ،الشسػ في بالتبايغ يستازوف  السػهػبيغ
 يشعكذ والحي، والعقمي جتساعياال الشسػ بيغ التػازف  عجـ مغ حالة لجيهع يدبب مسا، العقمي
 التكيما سػد أشكاؿ مغ شكالً  عشه يشتج وما ،لجيهع السػةبة لشسػ العاـ االستعجاد عمى سمبا

 لجيهع الحيغ الصالب لجى نفعاليةاال  الخرائز بعس يمي وقيسا، جتساعيواال الشفدي
 وهي: والعقاب الثػاب تجا  زائجة حداسية

 الثػاب تجا  زائجة حداسية لجيهع الحيغ الصالب معطع يتسيد :اٌّفطغح اٌحساس١ح -1
 بحداسية ويتأثخوف ، تػاجههع التي لمسػاقا ستجاباتهعا في نفعاالتاال  بذجة والعقاب
 عمى والقجرة اآلخخيغ فهع في الذفاقية مغ انػعً  لجيهع الحداسية وتعشي، مفخشة

 الحداسية هح  لهع تخمق وقج، ووطػح بجقة لمسػاقا الحقيقية اوبعاد ستيعابا
 .التالسذك بعس السفخشة

 والعقاب الثػاب تجا  زائجة حداسية لجيهع الحيغ الصالب يتستع: اٌؼا١ٌح اٌسافؼ١ح -2
 مختفع مدتػى  ولجيهع، وأعسالهع لعبهع خالؿ مغ تطهخ الصاقة مغ عالية بسدتػيات

 وعجـ العسل في السثابخة يتصمب والحي اإلبجاعي واإلنتاج اإلنجاز نحػ الجافعية مغ
 عمى يؤثخ مسما الكبت أو باإلهساؿ معاقبتها أو نصالؽباال  قةالصا لتمظ الفخصة إتاحة

 امرجرً  العالية دافعيته فتربح، جتساعيواال الشفدي تكيفه وعمى السػهػب الصالب
 .عميه الزغط مغ لسديج
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 لحاته مصالبه بيغ نفدي صخاع في الصالب يعير: الشفدي والرخاع التكيما ؼظغ -3
 أساليب ستخجاـال يسيل أو، مػهبته إنكارإلى   يقػد مسا، حػله مغ البيئة ومصالب
 أقل مفخدات استخجاـ أو مشخفس كأداد، االختبار في آدائه مغ تقمل جتساعيا تكيما

 .العادييغ أقخانه بيغ يكػف  عشجما صعػبة

 الثػاب تجا  زائجة حداسية لجيهع الحيغ الصالب يعير ال :ا٢ذط٠ٓ تٛلؼاخ إضظاء -4
، عشهع اآلخخيغ تػقعات إلرطاد يعسمػف  لكشهع، أنفدهع غم يتػقعػنه لسا والعقاب

 الجهجإلى  الشطخ دوف  العسل نتيجة يقيمسػف  فاوهل، محبتهع فقجاف مغ اخػفً 
 أو اإلنجاز تجشبإلى  يجفعه قج مسا دائع   بذكل   ناجحاً  يكػف  أف فعميه، السبحوؿ
)أحسج  السدتسخ والزغط بالتػتخ الجػ شحغ مع، العسل إنجاز في السساشمة
االرتباط بيغ العقاب وقمق االختبار في الشقاط  ويتسثل، (85: 2488، إسساعيل

 -ومػقفه ومتختباته وهي: تبارالتالية التي تتعمق باالخ

 مغ الفذل والخسػب. الخػؼ -8
 .ومتحجياً  مغ أف يأتي االختبار صعباً  الخػؼ -2
 ر.مغ عقاب الػالجيغ أو السجرسيغ عمى نتيجة االختبا الخػؼ -9
 مغ ندياف السعمػمات. الخػؼ -0
 .ختبارحػؿ شبيعة اوداد في اال القمق -3
 مغ أف تربح الطخوؼ ميخ مػاتية وفزل أداد مصمػب. الخػؼ -6
 حػؿ فقجاف التسيد. القمق -5
لشقصة ذات )وهح  ا ختبارحػؿ سخخية الدمالد في الفرل مغ نتيجة اال القمق -1

مالد واوقخاف له أثخ شجيج خاصة في السهاـ حتخاـ الد اهسية خاصة وف فقجاف أ
 .(63: 2449، نها تسييدية )مجحت أبػ زيجأالتي تػصف ب

 الشابكة الدراسات

نجػػج أف  الجراسػػات الدػػابقة السػػختبط بسػطػػػع الجراسػػةالتػػخاث البحثػػي و تتبػػع  خػػالؿ مػػغ
فػي  -ايػة عجد الجراسػات التػي أجخيػت حػػؿ عالقػة قمػق االختبػار بػالثػاب والعقػاب محػجودة لمغ

تحػت فقػط جراسات الدابقة فػي محػػر واحػج بمػرة الومع هحا فقج أمكغ  -حجود اشالع الباحثيغ
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، ويسكػغ ختبػار بالحداسػية لمثػػاب والعقػاببػيغ قمػق االعالقػة التشاولػت التػي جراسػات ال :عشػاف
 -عخض هح  الجراسات كسا يمي:

حيػث  (Dorfman, et al., 2486)تأتي الجراسة اوولى عمى يج دورفسػاف وزمالئػه 
تشاولت تأثيخ القمق لجى اوشفاؿ واختالفه بػاختالؼ متغيػخ الشػػع )ذكػر/إنػاث( عمػى الحداسػية 

ذكػػر  13( تشقدػع إلػى )833لمثػاب والسيػل إلػى لمقمػق، وأجخيػت الجراسػة عمػى عيشػة قػامهػا )
لمعجيػج مػغ ، وقػج تػع التػصػل عاًمػا 81 - 1، وتخاوحت أعسار عيشة الجراسة بيغ (اإلناث 54و

الشػػػػع متغيػػػخ اختالؼ بػػػالشتػػػائج كػػػاف مػػػغ أهسهػػػا أف القمػػػق يػػػؤثخ عمػػػى الحداسػػػية لمثػػػػاب 
حداسػية مختفعػي القمػق لػجيهع درجػة أعمػى مػغ ال الحكػر ت الشتائج أف)ذكػر/إناث( حيث أضهخ 

 ناث.لمثػاب مقارنة باإل 
كذػف ال (Bianca., Rob & Luke., 2485) بيانكػا وزمالئػه راسػةكسػا حاولػت د

العالقة بيغ القمق والحداسية لمثػاب والعقاب وإذا ما كاف اوفخاد شػجيجي القمػق أقػل غ شبيعة ع
( 305حداسية لمثػاب أو أكثخ حداسية لمعقاب عشج مسارسة طبط الشفذ لجى عيشػة قػامهػا )

مغ اوشفاؿ وقج تع التػصل لمعجيج مغ الشتائج كػاف مػغ أهسهػا أف القمػق يػختبط بتجشػب الدػمػؾ 
ه الػػحي ثبػػت أنػػه يػػؤثخ عمػػى أداد الػػتحكع السعخفػػي، وأف اوفػػخاد القمقػػػف أقػػل حداسػػية وتثبيصػػ

نهػع حػاولػا تجشػب العقػبػة عػغ المثػاب وأكثخ حداسية لمعقاب عشج مسارسة طبط الشفذ حيث 
 شخيق زيادة الدمػؾ الححر.

 & Hahn, Kropp, Kirschstein, Rücker)هػاف وزمالئػه دراسػةكسػا هػجفت 
Müller, 2485)   العالقة بيغ قمق االختبار والحداسػية لمثػػاب واوداد اوكػاديسي إلى معخفة
( مػػغ شػػالب الجامعػػة وقػػج تػػع التػصػػل لمعجيػػج مػػغ الشتػػائج كػػاف مػػغ 244لػػجى عيشػػة قػامهػػا )

فقػج ارتػبط  أهسها ال يختبط قمق االختبار الحاد باالكتئاب وال يختبط باوداد اوكػاديسي. ومػع ذلػظ
 الجهػد السبحولة في االستحكار والحداسية لمثػاب.بالذجيج االكتئاب والقمق 

 الشابكة الدراسات عمى عام تعكيب

 غيوالجراسػػات الدػػابقة أمكػػغ لمبػػاحث بحثػػيعمػػى مػػا تقػػجـ مػػغ عػػخض لمتػػخاث ال بشػػادً 
 مغ خالؿ عخض عجة نقاط جػهخية كسا يمي: التعقيب عمى الجراسات الدابقة

قمػق االختبػار بالحداسػية لمثػػاب والعقػاب فسػغ خػالؿ  قمة الجراسػات التػي تشاولػت مػطػػع -8
 -العػػالسي  تتبػع التػػخاث البحثػي وجػػج الباحثػاف أف هشػػاؾ ثالثػػة دراسػات فقػػط عمػى الرػػعيج
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ومػغ هشػا تػػأتي أهسيػة مػطػػع الجراسػػة الحاليػة لدػج الثغػػخة  -غ شػالع البػػاحثيافػي حػجود 
 بالثػاب والعقاب. البحثية السػجػدة بخرػص شبيعة العالقة بيغ قمق االختبار

حاولػػت الجراسػػة الحاليػػة بعػػج تخجسػػة مقياسػػي قمػػق االختبػػار والحداسػػية لمثػػػاب والعقػػاب  -2
التأكػػػج مػػػغ الخرػػػائز الدػػػيكػمتخية لمسقياسػػػيغ فػػػي البيئػػػة العخبيػػػة وبػػػاوخز البيئػػػة 

 السرخية وتػفيخ أدوات تتستع بثبات وصجؽ جيج.
هتسػت الجراسػة الحاليػة بالعالقػة بػيغ اقة حيػث تختمف الجراسة الحالية عغ الجراسػات الدػاب -9

جى تالميػح لػوتفاعمهسػا مػع الشػػع )ذكػر/إنػاث(  قمق االختبػار والحداسػية لمثػػاب والعقػاب
 الرف الدادس االبتجائي.

 الدراسة فزوض

 ةعمى الجراسات الدابقة وعخطها والتعقيب عميها1 أمكغ لمباحث ةشالع الباحثا بعج
 -يمي:الجراسة كسا  فخوضصيامة 

متغيػػخ الشػػػع )ذكػر/إنػػاث( عمػػى قمػػق الخػػتالؼ  تػجػػج فػػخوؽ ذات داللػػة إحرػػائية تعػػدي  -8
 .االختبار لجى عيشة مغ تالميح الرف الدادس االبتجائي

متغيخ الشػع )ذكػر/إناث( عمػى الحداسػية الختالؼ تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية تعدي  -2
 .ادس االبتجائيلمثػاب والعقاب لجى عيشة مغ تالميح الرف الد

لػجى  وأبعادهػا الفخعيػة بيغ قمق االختبار والحداسية لمثػػاب والعقػابارتباشية  تػجج عالقة -9
 .عيشة مغ تالميح الرف الدادس االبتجائي

 تًااوإجزاء الدراسةوهًج 

 الدراسة وهًج

لسشاسبته وهجاؼ الجراسة؛ حيث يقـػ هحا ، استخجمت الجراسة السشهج الػصفي
ويعج السشهج الػصفي مغ ، الطاهخة كسا تػجج في الػاقع بػصفها وصًفا دقيًقا بجراسةالسشهج 

، لحا يعج السشهج الػصفي مغ أندب والتخبػية أكثخ السشاهج استخجاًما في الجراسات الشفدية
 السشاهج لمجراسة الحالية لإلجابة عمى تداؤالت الجراسة والتحقق مغ أهجافها.
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 الدراسة عيهة

تالميح الرف الدادس مغ السخحمة االبتجائيػة  مغ( 923شة الجراسة عمى )عي اشتسمت
، بعس السجارس الخسسية والستسيػدة لمغػات بأسػيػط فيإناث(  868 -ذكػر 861)إلى  مقدسة

شفػاؿ البيئػة اوسػخية لأ ختبػارات وأيزػاً التػي تهػتع بالصفػل واال ئة السجارسوهح  السجارس مغ ف
( بستػسػػط 82-88يغ )وتخاوحػػت أعسػػار عيشػػة الجراسػػة بػػ، ختبػػاراتتهػػتع بالصفػػل والسػػحاكخة واال

 ( .  410نحخاؼ معياري )ا( و 8816عسخي )
 (329ْ= ) تتسائٌٟسضاسح ِٓ تال١ِص اٌصف اٌسازغ اال( ذصائص ػ١ٕح ا1رسٚي )

 اٌّتغ١طاخ
 ِست٠ٛاخ اٌتحص١ً اٌسضاسٟ

 اإلرّاٌٟ ِٕرفعٟ ِتٛسطٟ ِطتفؼٟ

 ٔسثح ْ % ْ % ْ % ْ

 إٌٛع
 % 5888 861 %6884 58 %5086 15 %3186 32 ٛضشو

 % 4183 868 %4083 23 %5583 13 %5387 43 إٔاث

 اٌّسضسح

تسض 

اٌطس١ّح 

 ٌٍغاخ

52 8551% 85 456% 82 356% 73 24% 

اٌتحط٠ط 

اٌطس١ّح 

 ٌٍغاخ

42 8251% 28 654% 84 453% 77 2354% 

اٌش١ٙس 

أحّس 

رالي 

اٌطس١ّح 

 ٌٍغاخ

83 4% 3 257% 28 654% 43 8358% 

25 

اٌّت١ّعج 

 ٌٍغاخ

53 8753% 85 456% 7 258% 18 2456% 

أس١ٛغ 

اٌّت١ّعج 

 ٌٍغاخ

33 8853% 7 258% 3 053% 43 8453% 

 %800 323 8753 57 %2054 67 %6253 205 اٌّزّٛع

 الدراسة أدوات

وهسا قمق االختبار لأشفاؿ والحداسية لمثػاب والعقاب  أداتيغ تخجسة يغأمكغ لمباحث
صيامة البشػد أمكغ  ىشسئشاف إللجراسة الحالية وبعج التخجسة واالقياس متغيخات ا وذلظ بهجؼ

تصبيق أدوات الجراسة عمى العيشة الحالية بغخض التحقق مغ الخرائز الديكػمتخية لجى 
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ويسكغ عخض كل أداة بذكل تفريمي كسا ، وكحلظ التحقق مغ فخوض الجراسة، عيشة الجراسة
 -يمي:

 Test Anxiety scale for children لألطفاه ختبارقمل اال وكياس -1
 الباحثاف وقاـ، Ferrando, 2483)) فيخانجو السقياس في البيئة اوجشبية أعج

 البيئة ليشاسب ووطع ابشجً ( 94) مغ اوصمية صػرته في السقياس ويتكػف ، هوتعخيب تهتخجسب
 عجد ويزع ،اإلنجميدية الشدخة بتخجسة ثافالباح قاـ وقج اإلنجميدية لمغة تخجسته وتع اوسبانية

 بغخض لجروسه ستحكار اوب الصالب بعسل السختبصة الجػانب بعس تتشاوؿ التى السػاقا مغ
، 3=اتسامً  مػافق) وهي بجائل خسذ وفق السقياس عمى اإلجابة ويتع، االختبار قمق قياس
ح السقياس يسكغ ومغ ترحي، (8=اتسامً  أرفس، 2=مػافق ميخ، 9=متأكج ميخ، 0=مػافق

يتدع  ، ومغ حيث الخرائز الديكػمتخية لمسقياسدرجة كمية فقط لمسقياس الحرػؿ عمى
ثبات التجدئة ب حيث يتستع السقياس بثبات وصجؽ جيج لمسقياس البيئة اوصميةفي السقياس 

تعبخ  ةقيس وهي( 4113) معامل الثبات بمغحيث  بخاوف الشر ية باستخجاـ معادلة سبيخماف 
حيث كانت هشاؾ لسقارنة الصخقية ارجؽ كسا يتستع السقياس بو ، ات جيج لمسقياسعغ ثب

مسا يعصي فخوؽ دالة بيغ مجسػعة قمق االختبار السختفع والسشخفزيغ عمى قمق االختبار 
 يتستع برجؽ السقارنة الصخقية. لسقياسعمى أف امؤشخ قػي 

بعجة شخؽ  االختبار مقياس قمقالتحقق مغ ثبات وصجؽ  أمكغالبيئة السرخية  وفي
( وهي 41594قيسته ) تحداب معامل ألفاكخونباخ حيث بمغ أمكغثبات السقياس  ولحداب

أمكغ حداب التجدئة الشر ية لمسقياس حيث  كسا، مقبػؿيتستع بثبات تجؿ عمى أف السقياس 
( وبعج ترحيح أثخ شػؿ السقياس بسعادلة 41548بمغ معامل االرتباط بيغ نرفي السقياس )

وهي قيع تعبخ عغ ثبات جيج ، (41120( ومعادلة جتساف )41120خماف بخاوف بمغت )سبي
وقج أمكغ حداب صجؽ االتداؽ الجاخمي لمسقياس وبمغت معامالت االرتباط بيغ ، لمسقياس

 -التالي: (2) ججوؿوالجرجة الكمية كسا هي مػطحة ب بشػد السقياس
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 ( 2رسٚي )

 (329تثاض ٌسٜ ػ١ٕح ِٓ تال١ِص اٌصف اٌسازغ االتتسائٟ )ْ=صسق االتساق اٌساذٍٟ ٌّم١اغ لٍك االذ

 اٌؼثاضج َ
 ِؼاًِ

 االضتثاغ

 **05412 ً٘ رشعش ثبٌمٍك عٕذِب رسأٌه اٌّعٍّخ ثعض األسئٍخ ٌّعشفخ ِمذاس ِب رعشفٗ؟ 1

 **05314 ً٘ رمٍك ِٓ االٔزمبي ِٓ ِشحٍخ دساسيخ إٌى ِشحٍخ أعٍى في ٔٙبيخ اٌعبَ؟ 2

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

 ثجعض األخطبء؟
05415** 

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

 اٌ سبثيخ، ً٘ وٕذ رزّٕى ٌٛ أٔٙب دعذ أحذ غيشن؟
05261** 

 **05358 في اٌّذسسخ ٚال رسزطيع اإلجبثخ عٍى أسئٍخ اٌّعٍُ؟ً٘ أحيبٔب ر ٍُ أثٕبء إٌَٛ ٌيال أٔه  5

 **05473 عٕذِب رمٛي اٌّعٍّخ أٔٙب سٛف رمَٛ ثّعشفخ ِمذاس ِب رعٍّزٗ، ً٘ يذق لٍجه سشيعب؟ 6

 **05315 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؟
05588** 

 **05443 عٕذِب يطٍت ِٕه اٌّعٍُ اٌىزبثخ عٍى اٌسجٛسح أِبَ اٌفصً، ً٘ رشرعش يذن؟ 9

 **05374 عٕذِب يذسط ٌه اٌّعٍُ اٌمشاءح، ً٘ رشعش أْ صِال ه يفّٙٛٔٙب أوثش ِٕه؟ 11

 **05467 أوثش ِٓ صِال ه؟ً٘ رشعش ثبٌمٍك في اٌّذسسخ  11

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

 ؟ثبٌخٛف ِٓ أٔه سزجبٚة إجبثبد خبطئخ عٕذِب رسأٌه اٌّعٍّخ
05533** 

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

 اٌّذسسيخ؟
05384** 

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

 أٔذ أْ رفعٍٙب؟
05406** 

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

 ٘زٖ اٌذسٚط؟
05311** 

 **05433 ْ رعشف ِمذاس ِب رعٍّزٗ، ً٘ رشعش ثعذَ اسريبح في ِعذره؟عٕذِب رمٛي اٌّعٍّخ أٔٙب رشيذ أ 16

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

 رجىي؟
05453** 

 **05405 ً٘ ر ٍُ ٌيال أْ اٌّعٍُ غب ت ِٕه ألٔه ٌُ رزاوش دسٚسه؟ 18

 **05317 د؟ً٘ رشعش ثبٌخٛف ِٓ اإلِز بٔب 19

 **05436 ً٘ رشعش ثبٌزٛرش وثيشا لجً دخٛي االِز بْ؟ 21

 **05455 ً٘ رشعش ثبٌزٛرش وثيشا  عٕذ دخٌٛه االِز بْ؟ 21

 **05586 ثعذ االٔزٙبء ِٓ االِز بْ، ً٘ رشعش ثبٌمٍك ثّب لّذ ث ٍٗ أثٕبء االِز بْ؟ 22

 **05481 ً٘ ر ٍُ ٌيال أٔه حٍٍذ ثطشيمخ خبطئخ في االِز بْ؟ 23

 **05414 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؟
05533** 

 **05403 عٕذِب رىْٛ في اِز بْ صعت، ً٘ رٕسى األشيبء اٌزي لّذ ثّزاوشرٙب جيذا لجً االِز بْ؟ 26

 **05340 ا في األِز بٔبد؟ً٘ رزّٕي اْ ال رشعش ثبٌزٛرش وثيش   27

 **05482 عٕذِب رمٛي اٌّعٍّخ أٔٙب سزجشا اِز بْ في اٌفصً، ً٘ رشعش ثبٌعصجيخ أَ ال؟ 28

 **05446 عٕذِب رىْٛ في االِز بْ، ً٘ رشعش أٔه سز ً ثطشيمخ خبطئخ عبدح؟ 29

 **05574 ٍك ِٓ أْ اٌّعٍُ سيجشا اِز بْ في اٌفصً؟عٕذِب رىْٛ في طشيمه ٌٍّذسسخ، ً٘ رم 31

 (1011** زاي ػٕس ِستٜٛ زالٌح )



 ............................ قلق االختبار واحلساسية للثواب والعقاب لدى عينة من تالميذ الصف السادس االبتدائي

- 25 - 

 لسقيػاسوالجرجػة الكميػة بشػػد المعامالت االرتبػاط بػيغ يتزح أف  (2) خالؿ ججوؿ مغ
رتبػاط بػيغ بشػػد السقيػاس معامالت اال  تخاوحتصجؽ االتداؽ الجاخمي حيث تذيخ  قمق االختبار

عشػج  ةإحرػائي ( وتذيخ جسيع القيع إلى وجػػد داللػة4.350إلى  4.261)بيغ  والجرجة الكمية
فػي  مػغ الثبػات مقبػلػةعمى أف السقياس عمػى درجػة  يعصي مؤشخ( مسا 4148) مدتػى داللة

( لمتأكػج مػغ 8كسا هػ مػطح بذػكل ) أمكغ إجخاد تحميل عاممي تػكيجي وكسا. البيئة السرخية
، فػػي البيئػػة السرػػخية مبيانػػات التػػي أمكػػغ جسعهػػالاوصػػمي لمسقيػػاس مالدمػػة الشسػػػذج مػػجى 

كسػا تػجػج بعػس اودلػة اوخػخى عمػى الرػجؽ ، لمبيانػاتمالدمة الشسػػذج إلى  وتذيخ السؤشخات
فشجػػج أف االرتباشػػات بػػيغ العػامػػل وبعزػػها الػػبعس جػػادت فػػي ، التسػػايد( -البشػػائي )التقػػارب 

، دليػل عمػى الرػجؽ التسػايدي  جلػحي يعػ( وا4.3)إلى  (4.5)  حجود السستازة فأممبها يديج عغال
مؤشػخات مقبػلػة ويػأتي أممبهػا إلػى  والجرجة الكميػة لمسقيػاسوكسا تذيخ التذبعات بيغ الفقخات 

دليػػػل عمػػػى الرػػػجؽ  ج( والػػػحي يعػػػ4.5)إلػػػى  (4.3فػػػي السػػػجى السقبػػػػؿ والػػػحي يتػػػخاوح بػػػيغ )
 قبػؿ.  في حجود السج( مسا يع4.45مؤشخ رمدي أقل مغ )وكسا جاد ، التقاربي

 

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

 (329)ْ=  االتتسائٟ

Chi-square = 611, DF= 314, CMIN/DF = 88734, GFI= 08172, TLI= 08185, 

CFI= 08137, RMSEA= 08043 
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 Sensitivity to reward and punishment ة لمجـواب والعكـاب  ياحلشاسـ  وكياس -0

scale 

 ,Roser Granero, Joseph Domenech)روزر جخانيخو وزمالئه إعجاد
Muria de la Osa, Lourdes Ezpeleta, 2486) الحداسة لمثػاب والعقاب مقياس 

المغة االنجميدية وقاـ الباحثاف بتخجسة إلى جست السقياس تع تخ ليالئع البيئة اوسبانية و 
يتع ا ( بشجً 99) عمى في صػرته الشهائية ويحتػى السقياس، إلى العخبية االنجميدية الشدخة
 مػافق، 2 = محايج، 8 = ميخ مػافق، صفخ = استجابات: )ميخ مػافق تسامً اخسذ باإلجابة 

 اووؿ بعجال وهي: أبعاد أربعةػزيع بشػد السقياس عمى وقج تع ت، (0 = امػافق تسامً ، 9 =
، 81، 86، 80، 82، 84، 1، 6، 0، 2وهي ) ابشجً  83ويذسل البعج الحداسية لمعقاب 

بشػد ويذسل سبعة نجفاع / متعة البحث اال  ، والبعج الثاني(94، 21، 26، 20، 22، 24
بشػد وهي  ويذسل أربعة القيادة ، والبعج الثالث(99، 25، 23، 29، 28، 85، 89) وهي

، 3، 9، 8بشػد وهي ) ، ويذسل سبعةجابةستمكافأة االالخابع بعج ، وال(92، 98، 23، 83)
بالتأكج مغ الخرائز الديكػمتخية  وفي البيئة اوصمية قاـ معج السقياس، (83، 88، 3، 5

جخاد تحميل عاممي تػكيجي لمتأكج مغ إحداب الثبات والرجؽ حيث تع  لمسقياس حيث أمكغ
مالئسة الشسػذج إلى  تمالئسة الشسػذج السقتخح لمبيانات اوصمية لمسقياس وتذيخ السؤشخا

وتع ، (RMSEA=4141 1CFI=4116 ،TLI=4,13برػرة مقبػلة حيث بمغت قيع )
 -رتبط عامل الحداسية لمعقاب بسقاييذ القمقاحيث استخجاـ صجؽ االرتباط بسحظ خارجي 
رتبط االعشف، و  - رتبط عامل االنجفاع بسقاييذ االنتبا ااالكتئاب والخجل والػججاف الدمبي، و 

كافأة االستجابة  بسقياس السذكالت الخارجية وأشارت معامالت االرتباط إلى معامالت عامل م
 ارتباشية عالية مع هح  السقاييذ.

وهشاؾ أدلة أخخى تذيخ إلى مجى كفادة السقياس لجى بعس العيشات اوخخى مثل 
( لبحث الثبات والرجؽ لسقاييذ الحداسية لمثػاب Carver & White., 8330دراسة )

عقاب مغ خالؿ تقاريخ مغ اآلباد عمى اوشفاؿ، وكاف الثبات لمسقاييذ الفخعية مقبػال وذات وال
لتقييع الحداسية لمثػاب والعقاب والذخرية  ى خخ داللة ارتباشية مع بعس أدوات التقييع او

 (Roser., Josep., Nuria & Louades., 2486)دراسة، وكحلظ والعالج الشفدي
متخية لسقياس الحداسية لمثػاب والعقاب لأشفاؿ عمى عيشة مغ لجراسة الخرائز الديكػ 

سشػات، وأضهخ التحميل العاممي التػكيجي أف نسػذج العػامل الثالثة  6( يبمغ عسخهع 051)
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نجفاع، الحداسية لمعقاب، اال )كاف الحل اومثل مع وجػد مؤشخات جيجة، وكانت العػامل هي 
رتباط بيغ العػامل ومقاييذ خارجية اجػد معامالت ، وأشارت الشتائج و (مكافأة االستجابة

االكتئاب والخجل و القمق  مثل: رتبط عامل الحداسية لمعقاب بسقاييذا)كسحظ خارجي( حيث 
العشف والسذكالت الخارجية، و  بسقاييذ االنتبا  اعرتبط عامل االنجفكسا اوالػججاف الدمبي، و 

الخارجية وهح  الشتائج تجؿ عمى صجؽ  بسقياس السذكالت رتبط عامل مكافأة االستجابةاو 
 السقياس لتصبيقه عمى اوشفاؿ الرغار.

الخرػائز الدػيكػمتخية لمسقيػاس حيػث أمكػغ التحقق مػغ  أمكغالبيئة السرخية  وفي
بصخيقػػة الفاكخونبػػاخ  بعػػجة شػػخؽ حيػػث تػػع حدػػاب الثبػػات لمسقيػػاسرػػجؽ الثبػػات و حدػػاب ال

   سا يمي:( ك9) كسا هػ مػطح بججوؿ والتجدئة الشر ية
ٌ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

، 41546، 41529، 41503، 41545)والتي بمغت ألفاكخونباخ أضهخت معامالت 
معامالت ثبات جيجة لمسقياس وأبعاد   ػالي( لأبعاد الفخعية والجرجة الكمية عمى الت41103
حيث بمغ معامل ( لأبعاد الفخعية والجرجة الكمية كسا أمكغ حداب التجدئة الشر ية ، الفخعية

لأبعاد  (41564، 41188، 41585، 41510، 41694) الشرف اووؿ والثانياالرتباط بيغ 
والجرجة الكمية عمى االستجابة  وهي الحداسية لمعقاب واالنجفاع والقيادة ومكافأةالفخعية 
، وبعج ترحيح أثخ شػؿ االختبار بسعادلة سبيخماف بخاوف أمكغ الحرػؿ عمى معامالت التػالي

وهي لأبعاد الفخعية  (41169، 41136، 41193، 41153، 41564ثبات بمغت )
، وكسا ليوالجرجة الكمية عمى التػاالحداسية لمعقاب واالنجفاع والقيادة ومكافأة االستجابة 

بمغت قيسة ثبات التجدئة الشر ية بعج ترحيح أثخ الصػؿ بسعادلة جتساف بمغت معامالت 
وهي الحداسية لأبعاد الفخعية ( 41130، 41136، 41129، 41153، 41559الثبات )
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وهي قيع جسيعها داؿ  والجرجة الكمية عمى التػاليلمعقاب واالنجفاع والقيادة ومكافأة االستجابة 
ا مسا يجعل الباحثيغ يصسئشاف إلى استخجاـ السقياس الحالي لجى عيشة الجراسة في إحرائيً 

 .قياس الحداسية لمثػاب والعقاب
حيث التحميل العاممي التػكيجي  االتداؽ الجاخمي وصجؽ حداب صجؽوكسا أمكغ  

أمكغ حداب صجؽ االتداؽ الجاخمي لمسقياس مغ خالؿ حداب معامالت االرتباط بيغ درجات 
شػد باوبعاد الفخعية وكحلظ بيغ درجات اوبعاد الفخعية والجرجة الكمية لمسقياس، ويسكغ الب

 (.0تػطيح معامالت االرتباط عمى مدتػى البشػد واوبعاد الفخعية مغ خالؿ ججوؿ )
( االتساق اٌساذٍٟ ت١ٓ زضراخ اٌثٕٛز ٚاألتؼاز ٚت١ٓ زضراخ األتؼاز ٚاٌسضرح اٌى١ٍح ٌّم١اغ 4رسٚي )

 (329)ْ=  ١ح ٌٍخٛاب ٚاٌؼماب ٌسٜ تال١ِص اٌصف اٌسازغ االتتسائٟاٌحساس

 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

لسقيػاس  واوبعاد الفخعيػة( يتزح أف معامالت االرتباط بيغ البشػد 0مغ خالؿ ججوؿ )
رتبػاط بػيغ تذيخ صػجؽ االتدػاؽ الػجاخمي حيػث تخاوحػت معػامالت اال الحداسية لمثػاب والعقاب 

، وتخاوحػػػت معػػػامالت (41644إلػػػى  41833بػػػيغ ) بشػػػػد السقيػػػاس لبعػػػج الحداسػػػية لمعقػػػاب
(، وتخاوحػػت معػػامالت 41633إلػػى 41238اس لبعػػج االنػػجفاع بػػيغ )االرتبػػاط بػػيغ بشػػػد السقيػػ

(، وتخاوحػػػت معػػػامالت 41552إلػػػى 41329االرتبػػػاط بػػػيغ بشػػػػد السقيػػػاس لبعػػػج القيػػػادة بػػػيغ )
وتذػيخ جسيػع  (41339إلػى 41026االرتباط بػيغ بشػػد السقيػاس لبعػج مكافػأة االسػتجابة بػيغ )

مسػػا يعصػػي مؤشػػخ عمػػى أف ، (41448) القػػيع إلػػى وجػػػد داللػػة إحرػػائية عشػػج مدػػتػى داللػػة
 .السقياس عمى درجة مقبػلة مغ الثبات في البيئة السرخية

وكسػػا أمكػػغ حدػػاب صػػجؽ التحميػػل العػػاممي التػكيػػجي بػػإجخاد تحميػػل عػػاممي تػكيػػجي 
ويسكغ تػطيح نسػػذج التحميػل لمتأكج مغ مالدمة الشسػذج السقتخح لمبيانات التي أمكغ جسعها، 
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لسقيػػاس الحداسػػية لمثػػػاب والعقػػاب لػػجى تالميػػح الرػػف الدػػادس االبتػػجائي العػػاممي التػكيػػجي 
 (.2كسا في شكل )

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 (329تال١ِص اٌصف اٌسازغ االتتسائٟ )ْ= 
Chi-square = 6.142, DF= 2, CMIN/DF = 3.171, GFI= 1.991, TLI= 1.973, CFI= 1.991, 

RMSEA= 1.179 

وتذيخ السؤشخات إلى مالدمة الشسػذج برػرة مقبػلة، كسا تػجج بعػس اودلػة اوخػخى 
أف االرتباشػػات بػػيغ العػامػػل وبعزػػها الػػبعس جػػادت فػػي  فشجػػج عمػػى الرػػجؽ البشػػائي )التسػػايد(

، دليػػل عمػػى الرػػجؽ التسػػايدي  جوالػػحي يعػػ (413)إلػػى  (415يديػػج عػػغ ) فأممبهػػا حػػجود السستػػازة
 ,GFI، وكحلظ مؤشػخات   في حجود السقبػؿج( مسا يع4141وكسا جاد مؤشخ رمدي أقل مغ )

TLI, CFI  وهػي تقػع فػي الحػجود السستػازة مسػا يعشػي بػأف  4.34وجسيعهػا مؤشػخات أكبػخ مػغ
تالميػػح الرػػف لػػجى الشسػػػذج الحػػالي مصػػابق لمبيانػػات التػػي أمكػػغ جسعهػػا مػػغ عيشػػة الجراسػػة 

 .الدادس االبتجائي
 الدراسة نتائج

أمكػػػغ اسػػػتخجاـ  SPSSبعػػػج تصبيػػػق أدوات الجراسػػػة وتفخيػػػغ البيانػػػات عمػػػى بخنػػػامج 
السعامالت اإلحرائية واستخخاج الشتائج حدب فػخوض الجراسػة ويسكػغ تػطػيح ذلػظ حدػب كػل 

 -فخض مغ فخوض الجراسة:
طٚق شاخ زالٌااح إحصااائ١ح تٛرااس فاا"أنذذو والذذحي صذذشز  مذذ   :ٔتااائذ اٌفااطض األٚي

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

اختبػػػار الفػػػخوؽ بػػػيغ سػػػتخجاـ اولمتحقػػػق مػػػغ صػػػحة الفػػػخض أمكػػػغ  "اٌساااازغ االتتاااسائٟ
الخػتالؼ  ذات داللػة إحرػائية تعػدي الستػسصات الحدابية ت لمتعػخؼ عمػى مػجى وجػػد فػخوؽ 
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 ػع )ذكػر/إناث( عمى قمػق االختبػار لػجى عيشػة مػغ تالميػح الرػف الدػادس االبتػجائيمتغيخ الش
وبعػج معالجػة البيانػػات إحرػائًيا أمكػػغ الخػخوج بشتػائج الفػػخض اووؿ كسػا هػػي مػطػحة بجػػجوؿ 

(3.) 
 

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

 (١329ٕح ِٓ تال١ِص اٌصف اٌسازغ االتتسائٟ )ْ= االذتثاض ٌسٜ ػ

 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 متغيػػخ الشػػػع وجػػػد فػػخوؽ ذات داللػػة إحرػػائية  (3)يتزػػح مػػغ جػػجوؿ 
عشػج إحرػائًيا دالػة قيسػة  ( وهػي11153حيث بمغت قيسػة ت )( عمى قمق االختبار إناث/ذكػر)

الػحكػر مقارنػة باإلنػاث، تتفػق نتػائج هػحا الفػخض مػع لرالح مجسػعػة  (4143)مدتػى داللة 
داد اوفػخاد تي أشارت إلى أف القمق يػؤثخ عمػى أال (Dorfman, et al., 2486) دراسةنتائج 
غ حداسػػية أعمػػى لمثػػػاب مقارنػػة ع )ذكػر/إنػػاث( حيػػث أضهػػخ الػػحكػر القمقػػيخػػتالؼ الشػػػ وفػػق ا

 عسميػػات فػػي تدػػتخجـ والتػػي االختبػػار لقمػػق العالجيػػة التػػجخالت أف إلػػى وهػػحا يذػػيخ نػػاث،باإل 
 .الشتائج أفزل لتحقيق الشػع االعتبار في تأخح أف يجب ،اإلثابة

أقػػى لػجى ف ختبارات قػج تكػػاال الزغػط عادة في فو وبهحا تعج هح  الشتيجة مشصقية 
الثقػة بػالشفذ ومدػتػى ا إلػى مدػتػى سػتشادً ويسكغ تفديخ هح  الشتيجة ا ناثة باإل نقار مالحكػر 

مػػغ نجػػاز لػػجى الصالػػب فػجػػػد الجافعيػػة العاليػػة لإلنجػػاز لػػجى الصالػػب يقمػػل كثيػػًخا الجافعيػػة لإل 
ا مػغ البيئػػة التػي يعػػير ًسػػا متعمأف قمػػق االختبػار يعػػج سػمػكً  مدػتػيات قمػق االختبػػار لجيػه، أي

يجابي والتجعيع الدمبي وبهػحا فػإف الزػغػط لػجى الػحكػر قػج تجعيع اإلفيها الفخد تحت شخوط ال
 .االختبارتكػف أكثخ مقارنة باإلناث مسا قج يشعكذ عمى قمق 

فطٚق شاخ زالٌح إحصائ١ح تؼاعٞ  تٛرس"  والحي صشز  م : ٔتائذ اٌفطض اٌخأٟ

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

اختبػػػػار الفػػػخوؽ بػػػػيغ سػػػتخجاـ اولمتحقػػػػق مػػػغ صػػػحة الفػػػػخض أمكػػػغ " اٌساااازغ االتتاااسائٟ
الخػتالؼ  ذات داللة إحرػائية تعػدي لمتعخؼ عمى مجى وجػد فخوؽ  (ت)الستػسصات الحدابية 

جى عيشػػػة مػػػغ تالميػػػح الرػػػف لػػػ متغيػػػخ الشػػػػع )ذكػر/إنػػػاث( عمػػػى الحداسػػػية لمثػػػػاب والعقػػػاب
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وبعج معالجة البيانات إحرائًيا أمكػغ الخػخوج بشتػائج الفػخض اووؿ كسػا هػي  الدادس االبتجائي
 (.6مػطحة بججوؿ )

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

 (329)ْ=  غ االتتسائٌٍٟخٛاب ٚاٌؼماب ٌسٜ ػ١ٕح ِٓ تال١ِص اٌصف اٌساز

 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 ؤج اإلستزاتحِىاف

 اإلٔاث 1015 2016 18092 66032 19078 61071 اٌسضرح اٌى١ٍح

فػػخوؽ ذات داللػػة إحرػػائية بػػيغ الػػحكػر  ( يتزػػح أنػػه ال تػجػػج6)يتزػػح مػػغ جػػجوؿ 
 ،8.50حيػػث بمغػػت قيسػػة ت ) (الحداسػػية لمعقػػاب ومكافػػأة اإلسػػتجابة) بعػػجيواإلنػػاث عمػػى 

ميػػػخ دالػػػة قػػػيع سػػػتجابة عمػػػى التػػػػالي وهػػػي الحداسػػػية لمعقػػػاب ومكافػػػأة االتغيػػػخي لس( 4.85
نػػػجفاع، والقيػػػادة، ( لستغيػػػخات اال 2186، 2128، 9143فػػػي حػػػيغ بمغػػػت قيسػػػة ت ) ،اإحرػػػائيً 

والجرجػػة الكميػػة لمحداسػػية لمثػػػاب والعقػػاب عمػػى التػػػالي وهػػي قػػيع دالػػة عشػػج مدػػتػى داللػػة 
اإلنػاث مقارنػة بالػحكػر، وتتفػق هػح  الشتيجػة  لرػالحدالة وكانت جسيع القيع  (4143، 4148)

أو اإلثابػػػة العقػػػاب إلػػػى أف  (2446) مجػػػجي الجيػسػػػى ،(2442) دمحم الهػػػيالتمػػػع دراسػػػة 
هػحا مػغ ناحيػة، ومػغ ناحيػة أخػخى فقػج  الشػػعيتفاوت استخجامه حدب عجد مغ الستغيخات مثل 

مػق يػختبط بتجشػب الدػمػؾ أف القإلػى  (Bianca, Rob & Luke., 2485)راسػةدأشػارت 
، ويسكػغ تفدػيخ ذلػظ أف الػحكػر يعػخؼ وتثبيصه الحي ثبت أنػه يػؤثخ عمػى أداد الػتحكع السعخفػي

ا أمػا اإلنػاث يعػخؼ عػشهع المػيغ والعصػف والزػعف وأف اإلنػاث أكثػخ عشهع الذجة والقدػة أحيانً 
داخػل الفرػل مسػا  ولجيهع شسػحات وميػػؿ لمطهػػر بػيغ الػدمالد بصخيقػة مثاليػة ومثابخةً  هجوداً 

معقاب عشج مسارسػة طػبط الػشفذ وأكثخ حداسية لالثػاب  خ حداسية لمحرػؿ عمىيجعمهع أكث
 ر.حاولػا تجشب العقػبة عغ شخيق زيادة الدمػؾ الححينهع إحيث 

بيغ قمػق االختبػار ارتباشية  عالقة تػجج"أنه  والحي يشز عمى: ٔتائذ اٌفطض اٌخاٌج
ولمتحقػػق مػػغ  عيشػػة مػػغ تالميػػح الرػػف الدػػادس االبتػػجائي" والحداسػػية لمثػػػاب والعقػػاب لػػجى

بغػخض حدػاب معػامالت االرتبػاط  معامػل ارتبػاط بيخسػػف  اختبػار سػتخجاـاصحة الفخض أمكػغ 
 االختبػػار والحداسػػية لمثػػػاب والعقػػاب لػػجى عيشػػة مػػغ تالميػػح الرػػف الدػػادس االبتػػجائيبػػيغ 
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الخػخوج بشتػائج يسكػغ تػطػحها فػي والتحقق مغ مجى صحة الفخض الثالث لمجراسة، وقج أمكغ 
 (.5ججوؿ )
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 

قمػػق االختبػػار والجرجػػة  درجػػةػجػػج عالقػػة ارتباشيػػة بػػيغ ( أنػػه ت5) يتزػػح مػػغ جػػجوؿ
ة، الكميػػة لمحداسػػية لمثػػػاب والعقػػاب وأبعادهػػا الفخعيػػة )الحداسػػية لمعقػػاب، االنػػجفاع، القيػػاد

، 41938، 41809، 4.824، 41208االرتبػػػػاط ) تمكافػػػػأة االسػػػػتجابة( حيػػػػث بمػػػػغ معػػػػامال
والجرجػػة الكميػػة  الحداسػػية لمعقػػاب، االنػػجفاع، القيػػادة، مكافػػأة االسػػتجابة لستغيػػخات( 41252
ومػغ الجػجيخ بالػحكخ  ،اعمػى التػػالي وهػي قػيع دالػة إحرػائيً  لحداسية لمثػاب والعقابا لسقياس

قػة بػيغ درجػة قمػق االختبػار العال ماعػجا (4148عشػج مدػتػى داللػة )لقػيع دالػة نجج أف جسيع ا
، وبهػحا فػإف الشتػائج تذػيخ إلػى (4143)نجفاع كانت قيسة االرتباط دالػة عشػج مدػتػى داللػة باال 

ختبػار لػجى زيػادة قمػق اال أف زيادة الجرجػة عمػى مقيػاس الحداسػية لمثػػاب والعقػاب تػؤدي إلػى
 .بتجائيالتالميح الرف الدادس ا

نتهػت التػي ا (Bianca., Rob & Luke., 2485) راسػةوتتفق هػح  الشتيجػة مػع د
أف القمػػق يػػختبط بتجشػػب الدػػمػؾ وتثبيصػػه الػػحي ثبػػت أنػػه يػػؤثخ عمػػى أداد الػػتحكع نتائجهػػا إلػػى 

معقػاب عشػج مسارسػة طػبط السعخفي، وأف اوفخاد القمقػف أقل حداسػية لمثػػاب وأكثػخ حداسػية ل
 دراسػػػةر، وكػػػحلظ حػػػاولػا تجشػػػب العقػبػػػة عػػػغ شخيػػػق زيػػػادة الدػػػمػؾ الحػػػحنهػػػع إالػػػشفذ حيػػػث 

(Hahn, Kropp, Kirschstein, Rücker & Müller, 2485)    تػع التػصػل حيػث
 الحداسية لمثػاب.يختبط بقمق االختبار الحاد  إلى أف
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 التوصيات

الجافعية رشاد الخاصة بتفعيل دور السخشج التخبػي لتشسية االستفادة مغ بخامج اإل  -8
لالنجاز لجيهع وتػجيههع لصخؽ الجراسة الجيجة وكي ية تشطيع الػقت واالستعجاد 

 لالختبار.

جل زيادة مدتػى التحريل أسئمة التحزيخ في تجريذ جسيع السػاد مغ أستخجاـ ا -2
 والتقميل مغ قمق االختبار لجى الصالب.

بهجؼ الحج مشها لجى شالع السعمسػف عمى العػامل السؤثخة في قمق االختبار ا -9
 الصمبة.

التػصية بأف يقـػ السعمع بخفع ثقة الصالب بقجراتهع واستعجادهع لكي يذعخوا  -0
 ا عغ التػتخ والقمق قبل وأثشاد االختبار.بالخاحة واالشسئشاف بعيجً 

طخورة تفعيل التعاوف بيغ السجرسة واوسخة لتػفيخ ضخوؼ مشاسبة لمصالب لكي  -3
 الػجه الرحيح. ىيدتعج لالختبار عم

 املكرتحات

إجخاد دراسات شػلية تهجؼ إلى تحجيج أثخ الثػاب والعقاب عمى شخرية الصفل في  -8
 السخاحل التعميسية.

إجخاد دراسات تجخيبية لتحجيج أساليب الثػاب والعقاب اوكثخ مالئسة لستصمبات نسػ  -2
 الصفل في هح  السخحمة العسخية.

تخجاـ الثػاب والعقاب في السجارس تزسغ سالمة سغ واتخاذ قػانيغ تزبط اس -9
 الصفل الشفدية واالجتساعية.

تدويجهع بأساليب تخبػية بجيمة عغ عقاب و إقامة دورات تجريبية وتأهيمية لمسعمع  -0
اوشفاؿ، ولتشسية قجرة السعمع عمى تعجيل الدمػؾ ميخ السخمػب قيه وعمى 

 تعديد الدمػؾ السخمػب قيه.



 ............................ قلق االختبار واحلساسية للثواب والعقاب لدى عينة من تالميذ الصف السادس االبتدائي

- 35 - 

 قائىة املزاجع

السعاممة الهالجية و القتيا بجافعية االنجاز والتكّيف السجرسي لجى الصمبة  .(3122سج إسسا يل أحسج)أح
 قدم التخبية الخاصة. .)ميخ مشذػرة( رسالة دكتػراة السهىهبين وأقخانيم العادصين في األردن.

 كمية العمهم التخبهية والشفدية. جامعة  سان العخبية
فعالية استخاتيجية دراسية لمتغمب  م  قمق  .(3111 يل إبخاهيم بجر)أشخف أحسج  بجالقادر، إسسا

. مجمة اإلرشاد الشفدي. ترجر عغ مخكد اإلرشاد الشفديالتحريل لجى شالب الجامعة. 
 .57-2 (.25):جامعة  ين شسذ. 

العقاب السجرسي: دراسة ألراء معمسي التعميم الثانهي بسحافظة  .(2::2الجىذان) يجسال  م
في الفتخة  السؤتسخ العمسي الدادس لمتعميع الثانػي الحاطخ والسدتقبلة.بحث مشذهر.السشهفي
رابصة التخبية الحجصثة بالقاىخة بالتعاون مع كمية البشات جامعة  ين شسذ.  .يػليػ 1-6مغ 

 36-6 .الجدء األول جسيهرية مرخ العخبية.
لسصبقذذين و القتذذو بذذادا يم فذذي مذذادة مدذذتهى القمذذق لذذجى الصمبذذة ا .(3119)  حدذذين ىاشذذم ىشذذجول الفتمذذي

 453-436 (.5)22القادسية لمعمهم االندانية.مجمة كمية التخبية.  التخبية العسمية
العشف ضج األشفال و القتو بالحداسية لمخفس في مخحمة الصفهلة  .(3122زيشب رمزان شافعي )

 لة. جامعة  ين شسذ.معيج الجراسات العميا لمصفه  . )غيخ مشذهرة( رسالة دكتػراةالستأخخة. 
مجمة العمػـ قمق االمتحان وبعس العهامل السدا جة لظيهره لجى التالميح.  .(3123سميسة سايحي )

 .:9-85(. 8. )االندانية واالجتساعية
 تخبية الصفل. دار صفاء. سمصشة  سان.  .(3116سسيخ صهنذ )

 لتهزيع. القاىخة. جسيهرية مرخ العخبيةدار الخاية لمشذخ وا فغ تخبية اوبشاد. .(3128صالح  بج الكخيم)
، الخشدذاء لمشذذخ والتهزيذع،  الشسػػ مػغ الصفػلػة إلػى السخاهقػة .(3115 بج الخحسن الهافي. زيان سعيج )

 الجدا خ.
، مصبعذذة الشيزذذة الحجصثذذة. القذذاىخة. الثػػػاب والعقػػاب فػػي السػػجارس .(3128 بذذج الغشذذي ع العسخانذذي )

 جسيهرية مرخ العخبية
أساليب العقاب السدتخجمة في السخحمة االبتجا ية بسشصقة  .(7::2يد بن  بجالخحسن الجىر ) بجالعد 

)ميخ  رسالة ماجدتيخالخياض التعميسية واتجاىات األباء والسعمسين ومجصخي السجارس نحهىا. 
 كمية التخبية. جامعة السمك سعهد. قدم االدارة التخبهية. .مشذػرة(
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أشكال العقاب الدا جة في مجارس محافظات الجشهب التابعة لهزارة  .(:::2الخواجفة ) ي بجهللا  م
كمية العمهم التخبهية. جامعة  قدم  مم الشفذ. .)ميخ مشذػرة( رسالة ماجدتيخالتخبية والتعميم. 

 مؤتة.
اتجاىات السعمسات والسجصخات وأولياء األمهر نحه مسارسة الثهاب والعقاب في  .(3115العخبي قهيجري )
. معيج بحهث )ميخ مشذػرة( رسالة دكتػراة األشفال و القتيا بالتأىب السجرسي.رياض 

 ودراسات العالم االسالمي. جامعة أم درمان االسالمية.
التمكذؤ األكذاديسي و القتذذو بالجافعيذة  ل نجذاز والخضذا  ذن الجراسذة لذذجى  .(3119 صيذة ع سذيج أحسذج )

كميذذذة  .مجمػػػة عمػػػع الػػػشفذ السعاصػػػخ لدذذذعهدية.شذذذالب جامعذذذة السمذذذك خالذذذج بالسسمكذذذة العخبيذذذة ا
 :44-433.  (2)6التخبية. جامعة الدقازيق. 

تعجصل اتجاىات معمسي السخحمة االبتجا ية نحه العقاب البجني فذي برذخ  .(3122 الء حسج ع الصاللقة )
كميذذة التخبيذذة.  .قدذذم  مذذم الذذشفذ ا رشذذادي والتخبذذهي  .)ميػػخ مشذػػػرة( رسػػالة ماجدػػتيخ الدذذبع.

 امعة اليخمهك.ج
دافذذذع ا نجذذذاز الجراسذذذي و القذذذة بذذذالقمق االجتسذذذا ي لذذذجى شالبذذذات كميذذذة  .(3119 مذذذي سبذذذاس اليهسذذذفي )

جامعذذة  .والتذذجريب الجذذامعيمخكذذد تصذذهيخ التذذجريذ  .)ميػػخ مشذػػػرة( رسػػالة ماجدػػتيخالتخبيذذة. 
 الكهفة

خحمذة األساسذية الذجنيا أثذخ التعديذد  مذ  التحرذيل العمسذي لصمبذة الس .(3116 ساد محسهد سعيج شبيذب )
. كميذذة الجراسذذات )ميػػخ مشذػػػرة( رسػػالة ماجدػػتيخمذذن وجيذذة نظذذخ معمسذذييم فذذي مجصشذذة قمقيميذذة. 

 العميا.جامعة الشجاح الهششية بفمدصين.
اتجاىات الصمبة وأولياء أمهرىم والسعمسين نحه استخجام العقاب في السجارس  .(8::2قاسم ع محسهد )

كمية التخبية.  قدم  مم الشفذ ا رشادي والتخبهي. .)ميخ مشذػرة( رسالة ماجدتيخالحكهمية. 
 جامعة اليخمهك

اتجاىات معمسي ومعمسات مخحمة التعميم األساس نحه العقاب  .(3117مججي راشج نسخ الجيهسي )
. كمية الجراسات العميا. جامعة  )ميخ مشذػرة( رسالة دكتػراةالبجني في مجارس فمدصين. 

 الشيمين
مجمػػة الثذذهاب والعقذذاب فذذي التعمذذيم السجرسذذي االبتذذجا ي وفقذذا لشظخيذذات  مذذم الذذشفذ.  .(3118ان)ع  ثسذذ

 7:-64 (.4) . كمية التخبية بجامعة أم درمان االسالمية. الدهدان.العمػـ التخبػية
آراء مذذجصخي ومعمسذذي السذذجارس األساسذذية الحكهميذذة فذذي محافظذذة أربذذج  .(3113) ع  مذذي مفمذذح اليذذيالت

قدذذم  مذذم الذذشفذ  .)غيذذخ مشذذذهرة( رسػػالة ماجدػػتيخخجام العقذذاب البذذجني فذذي مجارسذذيم. نحذذه اسذذت
 كمية التخبية. جامعة اليخمهك. ا رشادي والتخبهي.
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 ، دار األنجلذ. حا ل.السسمكة العخبية الدعهديةالتػجيه واإلرشاد الصالبي .(9::2محسهد شاكخ )
. دار السعخفة الجامعية.القاىخة.جسيهرية مرخ  مم نفذ الصقل/ قمق األشفال .(3114مجحت أبه زيج )
 العخبية.
العهامل السؤثخة في تجني التحريل األكاديسي في مقخر  مم الشفذ التخبهي  .(3124)مخوان زاصج بصاصشو 

لصالب كمية التخبية بجامعة السمك سعهد من وجية نظخ الصالب وأ زاء ىيرة التجريذ. 
مم الشفذ. كمية التخبية. جامعة السمك سعهد. السسمكة . قدم  )ميخ مشذػرة( رسالة ماجدتيخ
 .العخبية الدعهدية

الثهاب والعقاب وأثخىسا التخبهي: دراسة تحميمية في  .(3127الشاجي بن الذيخ بن أحسج الذشقيصي )
. كمية أصهل الجصن. جامعة أم درمان )ميخ مشذػرة( رسالة ماجدتيخضهء القخآن الكخيم. 

 االسالمية.
فعالية بخنامج ارشادي مقتخح لخفس قمق االختبار لجى شالب السخحمة  .(3119اهيم أبه  دب )نا ل إبخ 

كمية التخبية.  قدم  مم الشفذ. .)ميخ مشذػرة( رسالة ماجدتيخالثانهية بسحافظات غدة. 
 الجامعة االسالمية.

ي التفا ل الثهاب والعقاب في األسخة ورياض األشفال وتأثيخىسا ف .(3126نجاح قيرخ واكيم )
كمية التخبية. جامعة  قدم تخبية الصفل. .)ميخ مشذػرة( رسالة ماجدتيخاالجتسا ي لألشفال. 
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