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 :الممخص
ييدف البحث الحالي التعرف عمى مستوى حساسية الرفض لدى طمبة 

( طالب وطالبة من طمبة المرحمة ٗٓ٘المرحمة المتوسطة وتألفت العينة )
الطريقة العشوائية .وقامت  بأسموبالمتوسطة في بغداد تم اختيارىم 

الباحثتان ببناء مقياس حساسية الرفض مناسب لممرحمة العمرية في الدراسة 
( فقرة .وتم التأكد من صدق المقياس ٕٗالحالية ،وتكون المقياس من )

 وثباتو ،حيث استخدمت الباحثتان االساليب االحصائية المناسبة االتية:
ومعامل ارتباط بيرسون، وطريقة اعادة  االختبار التائي ، والفاكرونباخ ،)

التطبيق (. وتم التوصل لمنتائج االتية : لدى طمبة المرحمة المتوسطة 
 مستوى فوق المتوسط من حساسية الرفض .
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Abstract: 

The current research aims to identify the level of 

rejection sensitivity of intermediate school students 

according to the gender variable (males, females) and the 

grade variable (first, second, and third), and the sample 

consisted of (504) middle school students in Baghdad, 

who were chosen by the random method. The two 

researchers built a rejection sensitivity scale suitable for 

the age stage in the current study, and the scale consisted 

of (24) items. The validity and reliability of the scale 

were verified, as the two researchers used the following 

appropriate statistical methods: the T-test, Fakronbach, 

the Pearson correlation coefficient, and the re-application 

method. . The following results were obtained: 

Intermediate school students have an above average level 

of rejection sensitivity. 
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 الفصل االول :
 اواًل:مشكمة البحث :

التجارب يتوقع الفرد اما القبول من االخرين او الرفض، فان توقع الرفض ومن خالل 
يمثل مشكمة لدى الفرد اذ تتشكل من خالل تجارب التاريخ البايولوجي النفسي واالجتماعي 
لمفرد .وقد اكدت الكثير من االبحاث والدراسات حول خبرات الطفولة عمى ان التوقعات القمقة 

عنف االسري واالىمال او الحماية الزائدة والحب المشروط من قبل لمرفض ارتبطت بالتعرض لم
( Cassidy&Stevenson ٕٚٓٓ( . وفي دراسة )Feldman,etal,1994:50الوالدين.)

اشارت الى وجود عالقة مباشرة بين حساسية الرفض والسموك العدواني من خالل دراسة 
 رؤية يمكن اذ العنيف مھسموك بسبب تأديبية إلجراءات يخضعون كانوا قينھعمى المرا أجربت
( ، Butler, 2007: ٖٚٔ) لدييم المواجية استراتيجيات في اختالل بوصفو العدواني السموك

وقد يكونوا قد تعرضوا خالل طفولتيم الساليب معاممة والدية غير سوية مما جعمت منيم افرادا 
ص الجدارة واالقتدار اعتماديين وفي حاجة دائمة الى االخرين ، فضال عن الشعور بنق

( . ويوصف ىؤالء االفراد Otanie et, 2009:44الشخصي ،وتجنب التفاعل االجتماعي.)
يشعرون بالراحة ،قمقين ،ووحيدين ، وانيم غير مرغوب فييم من قبل االخرين  انفسيم بانيم ال

، مع خوفيم وحذرىم الشديد من التعرض لمنبذ والرفض ، وىي مؤشرات تعد من الخط 
جتماعي الطبيعي والمعتاد الذي يفترض ان يندفع فيو الفرد نحو النضج االنفعالي اال

وتعد مرحمة المراىقة بداية تشكيل اليوية لدى الفرد  ( .Purdie,2000:114االجتماعي.)
،حيث يقل اعتماد الفرد عمى الوالدين وتكون ىناك خالفات في وجيات النظر .وكذلك يبدا 

ع االصدقاء والتي لربما تكون غير مستقرة فيؤدي ذلك الى زيادة الفرد بتكوين العالقات م
. وقد (  Mayseless&scharf, 2007:26مشاعر القمق والحزن لدييم والشعور بالوحدة.)

الدراك الرفض في سموك  باالستعداداظيرت التجارب ان التوقعات القمقة لمرفض متنبأ 
بتفاعالت معرفية وانفعالية وسموكية تثير انسحابا وعدوانا  يتنبأاالخرين .وان ادراك الرفض 

،وىذه التفاعالت قد تؤدي الى تكين يتحقق بمجرد توقعو ،وىذا يرجع الى التغذية الراجعة بين 
(، اذ ان االفراد الحساسون لمرفض Doweney ,1996:123يقابمو من سموك. ) االعتقاد وما

فاعمون بصورة مبالغ فييا تجاه ىذه المواقف، يدركون الرفض في المواقف الغامضة ويت
وبالتالي فان حساسية الرفض تعيق االفراد من تكوين عالقات اجتماعية سميمة وقوية مع 
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االخرين وكذلك تؤثر عمى النظام المعرفي لمفرد المراىق وتفسير المواقف بطريقة خاطئة 
(.ٔ٘ٗ :ٕٓٓٛ،ayduk, et alويمكن َأْن تؤدي مشاعر الرَّف ،) ض في مرحمة المراىقة ِإلى

، وضعف العالقات بين األفراد  العدوان، والضُّعف في اأَلداء المدرسيِّ
يق.) ( .وبعد كل ما تقدم ترى الباحثتان ان مشكمة Sunitha&Thasleem,2015:95والضِّ

 البحث في التساؤل التي : ماىو مستوى حساسة الرفض لدى طمبة المرحمة المتوسطة ؟
 لبحث :ثانيًا:اهمية ا

يعدُّ رفض الفرد من اآلخرين الميمين في حياتو لو تأثير عمى مشاعره وسموكو، 
 (.Paquettel, 2003:75والنَّتائج المترتبة عمى الرَّفض ىي زيادة في العداء ضدَّ اآلخرين )

( ان لمرفض تاثير  قوي عمى مفيوم الذات Curac &Lorsen ٕٛٓٓوفي دراسة )
ق داخميا واالستقرار بشكل مؤقت وبما ان فيم االفراد ذوي حساسية الذي يمثل الوضوح والتواف

الرفض العالية قد يتم تنظيمو عمى نحو مركزي فيما يخص قدرتيم لمنع او تجنب الرفض، 
ومن خالل تجربة الرفض في المختبر اورد االفراد ذوي الحساسية العالية لمرفض حصول 

بالمقارنة مع االفراد ذوي حساسية الرفض حاالت انخفاض في وضوحيم المعرفي بشكل عام 
( .  وكذلك فأن شعور اأَلفراد بالرَّفض يؤدي ِإلى سمسمة ayduk،ٗ٘ٔ: ٕٛٓٓالمنخفضة.)

مبيَّة الَِّتي تبدأ باالحساس بالوحدة والشَّفقة عمى الذَّات والتَّعاسة والكآبة واليأس  من العواطف السَّ
ال يقدمون عمييا، ِإالَّ َأنَّيا النَّتيجة المنطقيَّة لتمك العممية  ومن ثم االنتحار، ومع َأنَّ كثيًرا منيم

المتسمسمة في المشاعر؛ بسبب الرَّفض. ِإذ َأشارت اإِلحصائيات المتعمقة باالنتحار في 
( ِإلى انتحار ما يزيد عمى خمسة آالف شاب وفتاة بين الرَّابعة ٜٜٓٔالواليات المتحدة عام )

لعمر في معظم الحاالت، والتَّشخيص يضع الشُّعور بالرَّفض كمسبب والخامسة والعشرين من ا
( تتشكل ىوية الفرد في مرحمة المراىقة والذي يتحول فيو ٖٛ: ٕٚٓٓرئيسي لالنتحار.)برنس،

الى غير ما كان عميو قبل المراىقة اذ تظير اسباب انتشار القمق المعرفي خالليا نتيجة 
ب المعرفية والتغيرات في القدرات المعرفية لمطمبة الناتجة لمكثير من العوامل الخاصة بالجوان

ان االفراد  (Freitas&Downey,1 998:263عن الخبرات واالنشطة المعرفية المختمفة.)
الذين يعانون من حساسية الرفض وعدم تقبل اآلخرين يعانون كثيرًا اذا استمر الموقف 

ة زوال الموقف االجتماعي او االنشطة االجتماعي وال تزول أعراضيم العصابية اال في حال
(، ويكونون اكثر عرضة لالصابة باالمراض الذىانية Downey et, 1996:62االجتماعية )
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 ,Learyالنيم في حالة قمق مستمر وال يستطيعوا ان يتفاعموا مع الحياة بشكل ايجابي.)
حديات ذات (.وقد يواجو طالب المرحمة المتوسطة العديد من المصاعب والت371 :1983

العالقة المباشرة بتحديد موقفيم من الحياة وتصوراتيم لذواتيم ورؤاىم في الحياة وعالقاتيم 
، فضال عن تعايش الفرد مع الوضع االجتماعي غير المساند والداعم لممجتمع باآلخرين

الحالي بمظاىره المختمفة فيو عمى االغمب يعتبر غير مساند وغير متفيم لطبيعة فترة 
ىقة وخصائصيا بصفة عامة وىذا يزيد من معاناتيم من حساسية الرفض والقمق المرا

واالكتئاب وضغوط الدراسة والنقد ونتيجة ليذا قد يعاني الفرد في ىذه المرحمة المتوسطة من 
الضغوط والتوتر اثناء التعامالت اليومية ويمكن ان يتحول من شخص مستقل في المستقبل 

ومن خالل ما تقدم رات الباحثة ان  ( .ٛ: ٕٚٔٓن.)سميم ،الى شخص معتمد عمى االخري
 اىمية الدراسة تتمخص بما يمي :

ندرة الدراسات العربية  فضال عن .حداثة متغير حساسية الرفض في البيئة االجنبية ٔ
  في حدود عمم الباحثة التي تناولت دراسة ىذا المتغير .

.اىمية المرحمة العمرية التي تتعرض ليا الدراسة الحالية وىي مرحمة المراىقة وىي ٕ
تمثل مرحمة خاصة وحرجة في حياة الفرد حيث يواجو الطالب اثناء تفاعالتو مع المحيطين بو 
الكثير من ردود االفعال تجاه شخصيتو وافعالو االمر الذي يتطمب معرفة مستوى حساسية 

يسيل توجييو ومساعدتو في التغمب عمى ما يواجيو من مشكالت وعقبات الرفض لديو ،حتى 
 فيما بعد. 
.سيتوصل البحث الحالي إلى نتائج وتوصيات ومقترحات قد تساعد المختصين ٖ

بشؤون تعميم طالب المرحمة المتوسطة في تطوير المناىج وأساليب التدريس وتحقيق األىداف 
 التعميمية.
 .اهداف البحث :3

بحث الحالي التعرف إلى :مستوى حساسية الرفض لدى طمبة المرحمة ييدف ال
 المتوسطة .
 .حدود البحث :4

 يتحدد مجتمع البحث الحالي بطمبة المرحمة  المتوسطة في بغداد لمصفوف)االول 
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-ٜٕٔٓوالثاني والثالث ( ومن كال النوعين )ذكور واناث( لمدراسة الصباحية لمعام الدراسي )
ٕٕٓٓ .) 

 المصطمحات : .تحديد5
 Rejection Sensitivityحساسية الرفض 

 فيما يمي بعض التعاريف التي تناولت متغير حساسية الرفض:
( "توجيات غير قادرة عمى التأقمم في العالقات مع Horney, 1937ىورناي)-

اآلخرين كمستوى من القمق األساس،وىذا القمق يتمثل في الخوف من اليجر واإلساءة 
 (Horney, 1937: 3والخيانة".)
( "تطوير نماذج عقمية لدى األطفال في أثناء عالقتيم Bowlby،  ٜٛٛٔبولبي )-

مع اآلخرين الميمين )الوالدين، واألصدقاء( وجوىر ىذه النماذج ىي توقعات حول فيما إذا 
 (Bowlby, 1988: 5كان اآلخرون يمبون احتياجاتيم أو يرفضونيا".)

( "آلية معرفية انفعالية تجعل Downey & Feldman(، ٜٜٙٔداوني وفيمدمان-
الفرد يتوقع الرفض من اآلخرين وبالتالي يصدر سموكيات مبالغ فييا من اجل تجاوز ىذا 

 ( .Downey& Feldman,1996: 132الرفض )
( "عممية ديناميكيَّة أَلنماط من )التوقعات، والترميزات( Mischel، ٕٗٓٓميشيل )-

( عن طريق تفعيميا في المستقبل بسمات نفسية CAPSعالجة المعرفية )التي تتأثر بنظام الم
مميزة تثير ردود فعل شديدة تجاه الرفض)عمى سبيل المثال: العدوان، 

 (Mischel, 2004:99واالنسحاب(".)
التعريف النظري: تتبنى الباحثة تعريف داوني وفيمدمان  تعريفًا نظريًا لحساسية 

 لنموذج في بناء فقرات مقياس حساسية الرفض .الرفض العتمادىا عمى ىذا ا
التعريف اإلجرائي : ىو الدرجة الكمية التي يحصل عمييا المستجيب من خالل إجابتو 

 عمى فقرات مقياس حساسية الرفض  في البحث الحالي.   
 الفصل الثاني :االطار النظري 

 (Rejection Sensitivityحساسية الرفض ) -
ِذي يسمى ايضا ب توقع الرفض، واالستعداد إِلدراكو، حقيقة تعد حساسية الرفض، والَّ 

مة  ترى ان تحسس  نَّ اأَلبحاث ذات الصِّ ميمة تؤثر عمى التَّكيف االجتماعيِّ والنَّفسيِّ لمفرد، واِ 
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الرفض لو ديناميكية معالجة معرفية؛ النيا نظام تحفيزي ييدف ِإلى حماية احتمال رفض 
ىم مصادر تحسس الرفض التي ترتبط ارتباطـًا وثيقــًا بَأنماط الذَّات من اآلخرين. ومن أَ 

(  Fulya & Dilek  ٗٗ:ٕٛٔٓالتعمق، ىَم َأولياء اأُلمور واأَلشخاص الميمين في حياة الفرد.
( ان األفراد يسعون لمحصول عمى القبول Smart & Leary ٜٕٓٓيعتقد سمارت وليري)

 وجميع الممحة، األساسية اإلنسانية الحاجات من حاجة وىوالجماعة  الى االنتماء بيدف
 الجموس الاريد: يقول زميل)المثال سبيل عمى الرفض من سابقة وتجارب خبرة ليم األفراد

 يختمف ناھو ،( الخ....، اليك مقرب شخص عنك يبتعد أو دعوة، لك يرفض أو بجوارك،
 باإلضافة المواقف ھذهالمواقف، وان عواقب مثل  تمك تجاه الشخصية افعاليم ردود في األفراد
 ,Feldman et al.) الذات احترام وتدني المزاج، في تغير من األفراد بو مايشعر إلى

( أن درجة الوعي Romero&Canyas,2010( . ويرى روميرو وكانيس )1994:225
خرين، كونو إلدراك الرفض تشمل ثالث عناصر األولى أن يكون لدى الفرد درجة حذر من اآل

عمى اطالع مستمر لمبحث عن عالمات الرفض، والعنصر الثاني قدرة الفرد عمى ان يميز 
 الرفض حســـــــاسية لكون األخير والعنصر البيئية، التنبييات من اھبين إشارات الرفض وغير

ــــات منبي تجاه دفاعي فعل رد بالعدوان، تكون فاالستجابة تحســــــسي فعل رد ُتحدث العالية
وره بالعدوان تجاه اآلخــــرين الرفض، اذ أن مجرد التفكير بالرفض ينشــــط رد فعل سمبي لشــــــع

(Romero&Canyas , 2010:65.  ) 
 اسباب حساسية الرفض: 

 اوال :اسباب وراثية 
( ان لدى األفراد استعدادًا Berenson, 2002وقد أشارت دراسة برينسون )      
الرفض، فاألسس الجينية تؤثر في الفروق الفردية أي كيفية تفسير األفراد لمبيئة جينيًا لتقبل 

 ( Berenson,2002 :٘ٙوتكمل التأثير من خالل التجارب والتعمم في مرحمة النضج.)
 ثانيًا :اسباب اجتماعية 

 ميحساسيت زيادة إلى تؤدي الحياة من مبكر وقت في ميوخبراتاشارت تجارب االفراد  
 والى الرضا، عدم مشاعر في تسبب سمبية وادراكات تفسيرات إلى تؤدي ما وغالبا لمرفض

 احتمالية في العقالني غير التفكير تعزيز أن الى باإلضافة اآلخرين األفراد مع العالقة اءھإن
 ( Ayduk, 2007: ٗ٘ٔين.)اآلخر  من الرفض
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 ثالثا : اسباب نفسية 
لردود الفعل االكتئابية واألفراد ذوي  تعد حساسية الرفض من احد االسباب الخطرة

.) مكارتي دراسة وفي لمرفض، ميحساسيت في زيادة فترة بعد رونھاألعراض االكتئابية يظ
ٕٓٓٚ McCarty ة الرفض واالكتئاب وكما حساسي بين ايجابية عالقة ىناك،(، اوضحت أن

ومشاعر الذنب والعار أن السموك أالنسحابي بسبب االكتئاب يؤدي إلى تكرار تجارب الرفض 
 التعرض من مخاوف لتطوير المكتئبين باألفراد تقود التي النفسية العوامل من اھوجمعی
 ( Aili, 2011: ٖٕٗ)  لمرفض

 رابعا : اسباب معرفية
فتكون استجابة األفراد لمرفض  وتتمثل في تأثير أدراك الفرد لمموقف عمى السموك،

 الرفض يالحظ اآلخر والبعض والالمباالة دوءھبال الرفض مع يتعامل من مھتختمف فمن
 (Smart, 2009:354.)سريع بشكل فيدركو الصغيرة المواقف في حتى

المتنوعة تؤثر عمى سموك  ومن ىنا ترى الباحثة ان ىذه االسباب والعوامل النفسية
يدركو  وبنية الشخصية لدى الفرد بما يحممو من مشاعر الرفض او قبول االخرين بحسب ما

 .  قد تؤدي الى مشاكل نفسية من رفض االخرين لو وىي
 النظرية المفسرة لحساسية الرفض:

 (John Bowlby, 1969اوال: نظرية بولبي )   
( في عالقة األم بالطفل منذ ثالثين John Bowlby ٜٜٙٔبحث العالم جون بولبي )

 توجو بولبي عند يھو عامًا، اذ تيتم نظرية بولبي بنموذج العالقات االجتماعية المتاح لمطفل
 اإلشارة سياق في المبكرة االجتماعية الخبرات تأثير ،ودراسة تعيقو قد او المستقبمي التفاعل

: ٖ٘بعد اينزورث وزمالئيا.) فيما وطورتو النظرية ىذه صاغتو الذي التعمق مفيوم الى
Ainswrth, at el,1978 ( وكانت ماري سميتر اينزورث . )Mary slater Ainsworth )

 تجربة صممت وقد( بولبي)بـ الخاصة التعمق لنظرية التجريبي لدليل قدم من اول ايوزميالت
القمق  ومشاعر الغرباء إزاء الطفل عن تصدر حذرة تصرفات لمعرفة( الغريب الموقف) تدعى

 الفعل ردود وان عدة تعمق عالقات لدييمالتي تعتريو عند انفصالو عن األم، كما أن األطفال 
 ( األطفال الى ثالث فئات: Ainsworth) وصنفت بينيم فيما تتباين لمغرباء
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قامة الكتشاف آمان كقاعدة االم الصغار اھالتعمق اآلمن:  التي يستعمل فی-ٔ  وا 
 مھويتصرف األطفال اآلمنون )ذوي التعمق اآلمن( بطريقة تساعد االنفصال، بعد معيا اتصال
 يزداد وانزعاجيم الغريب وجود من االنزعاج من شيئاً  ويظيرون الغريب الموقف فحص عمى
 (.Ainsworth,1973: ٛ٘.)الغرفة االم تغادر عندما

 غير األطفال يكون وفيياالتعمق التجنبي : والتي )سميت فيما بعد بالمقاوم(  -ٕ
 رواياظقادرين عمى استعمال األم كقاعدة آمان وغالبا يكونون غاضبين ،وخالل التجربة 

 .األم لغياب وال الغريب لمموقف يكترثوا ولم مياتيأم مع قميال تفاعال
(٘ٛ:Ainsworth,1991) 

المتناقض : وفييا يخفق األطفال باستعمال األم كقاعدة أمان  –التعمق القمق  -ٖ
 ولم بعودتيا ييدأ لم انزعاحيم روا انزعاجًا شديدًا في غياب االم ولكن ھوخالل التجربة اظ

 (Ainsworth,1978: ٜ٘.)ليم مداعباتيا يقبموا
 لمتنبؤ قابل غير او فعال نمط يوجد ال وفييا المضطرب :  –التعمق المشوش -ٗ
ت عانت بحاال يرتبط النمط ذاھلمتوتر،و الطفل يتعرض عندما الرعاية مقدم سموكيات الستثارة

 (Ainsworth, 1978: ٜ٘من اساءات شديدة في فترة الطفولة المبكرة.)
( فان النماذج العقمية والتصورات الذىنية لالطفال bowlby ٜٓٛٔووفقا لما يراه )

عن انفسيم وعن عالقاتيم مع المحيطين بيم تؤثر عمى شكل عالقاتيم في المستقبل فيي 
 ,Allen:  ٜٖٔتوقعاتيم عن ما اذا كان االخرون سيمبون احتياجاتيم او يرفضونيا. )

ي االستجابة لتمك الحاجات .وكذلك تشجيعيم عمى ( ،ولالباء دور ميم جدا ف1999
استكشاف العالم من حوليم وتنمية عالقات تعمق امنة مع االخرين بصفة عامة.)الجنابي ، 

ٕٖٓٔ  :ٕ٘) 
وان نقص الرعاية وكذلك الحماية الزائدة تكسب االطفال اسموب تعمق غير امن مما 

م مع االخرين خالل فترة المراىقة يؤدي ذلك الى ظيور العديد من المشكالت في عالقاتي
 ٖ٘والرشد من بينيا توقع الرفض من االخرين في المواقف االجتماعية التي يمرون بيا.):

Bowlby, 1988) 
 ( Downey & Feldman& Romero ٕ٘ٓٓنموذج )



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)ٜٕٔٚ ) 
 

اذا فسر كال من فيمدمان وداوني وروميرو باالعتماد عمى نظرية التعمق حساسية      
-Cognitiveاالنفعالية لتفسير الشخصية ويسمى ) –وذج المعالجة المعرفية الرفض بعمل انم

Affective Processing Systemsاھ( ويرمز ل (CAPS ومن خالل وظيفة المعالجة )
اذ يعد )اذا( السمات النفسية التي ” if….then”االنفعالية التي تنشا خاصية )اذا...حينذاك( 

( المعارف واالنفعاالت التي أصبحت مفعمة من قبل تعرض او توظف في الموقف، و)حينذاك
 المختمفة، المواقف من أنواع في رھاألفراد فتولد أنماطا من األفكار والمشاعر والسموك الظا

تعكسيا العالقات في الموقف، او التوقعات الشخصية   التي السموكية المواقف ذهھ مثل ففي
 وتكون الشخصية المعالجة عمل مع الذاتي ظيموالتن يةھاذ يمكن أن تتفاعل اآلليات االنتبا

 : ىي اآلليات ذهھو العالية، الرفض حساسية ضد كحواجز
 ( Fears& expectations of rejectionالمخاوف وتوقعات الرفض ) -
 (Perceptions&) attributions of rejectionالمدركات وصفات الرفض  -
 , Feldman: ٖٕٔفي إدراك ذلك الرفض ) ورد الفعل المبالغ بو انفعاليًا وسموكياً  -

1994.) 
عمى افتراضين  Rejection Sensitivityلذا فقد اعتمد ُأنموذج حساسية الرفض 

 َأساس، وىما:
ل: َأنَّ القبول الرفض ىو ُبعد في معالجة المعمومات فيعكس حقيقة  -االفتراض اأَلوَّ

نَّ التَّواصل االجتماعيَّ يدعم الراحة  ان االفراد يحتاجون ِإلى بعضيم البعض من َأجل البقاء. واِ 
نَّ تحقيق التَّواصل االجتماعّي Mental and physical comfortالعقميِّة والبدنّية ) (، واِ 

يشكل تحديـًا؛ أِلَنَّ طمب قبول الفرد يتطمب ِإخضاع نفسو لخطر الرفض، َأي ان اأَلفراد الَِّذين 
يكونون معرضين لمشعور بالرفض اأَلكثر ِإيالمـًا عمييم،  يشعرون َأنَّيم َأكثر اتصااًل باآلخرين

وىكذا فِإنَّ اأَلفراد الَِّذين حصموا عمى القبول وتجنب الرفض ىم اأَلكثر َأىمية واأَلكثر تحديـًا، 
واحتمال َأْن ُيْظِيُروا سموكـًا متناقضـًا تجاه اآلخرين، السُّموك الممحوظ من َأقصى درجات 

مبيَّة، َأو حاالت االنسحاب القصوى، عندما االنتباه والتَّكيف ، َأو التَّطرف في الِعداء، َأو السِّ
يكون الرفض وشيكـًا، لذا يجب عمى اأَلشخاص المعنيين بالرفض محاولة تجنبو بَأفضل ما 

 يمكن. 
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، فنتعمم من  االفتراض الثَّاني: ِإنَّ حساسية الرفض نتاٌج لتاريخنا النَّفسيِّ واالجتماعيِّ
جربة وطبيعة التَّعمم لتوقعات الرفض والقبول، تعني: ضمنـًا َأنَّ تحسس الرفض قد يكون في التَّ 

مواقف محددة، بمعنى َأنَّو قد يتعمم النَّاس توقَع رفٍض بعض اأَلفراد عمى سبيل المثال َأحد 
 الوالدين، َأو مجموعات معينة عمى سبيل المثال َأقرانيم في المدرسة، ولكْن ليس مجموعات
ُأخرى مثل َأقرانيم في الحي. وقد نتعمم َأيضـًا َأْن نتوقع الرفض بسبب سمات معينة لمذَّات في 
بعض المواقف وليس جميعيا، عمى سبيل المثال: النِّساء في مجاالت ذكوريَّة نمطيَّة 

(Levy&etal,2001:251 .) 
 منظا اھ( إلى أن حساسية الرفض تتشكل عمى انDowney ٕٗٓٓوتوصل داوني )

( اذ ان األفراد DMS) اھ( ومختصرDefensive motivational system) حافزي دفاعي
 من مھرفض أو مھعندما يكونون في موقف مشكوك فيو،وغير واثقين منو،وكيف سيتم تقبل

 الحافزي الدفاعي النظام ويفّعل لمخطر المعرفي بنائو الفرد سيوحد الحالة ذهھرين، ففي اآلخ
(DMSما ی )النظام ذاھ وان اآلخر، من بالرفض مرتبطة سريعة استجابة الفرد لدى يئھ 

 بصورة فينشط واحدة مرة التأقمم عمى قادر غير يصبح تفّعيمو يتم وعندما تمقائي، بشكل ُيفّعل
 (Pietr, &alt, 2005:62.)عشوائية

الرفض، وَأْن  -الن ىذا النظام يتمَّ تفعيمو عمى وجو التَّحديد؛ استجابة لمنبيات القبول
 Self-Protectiveيعمل عمى توفير استجابة سريعة وفعالة لمتَّيديد في البيئة، وحماية الذَّات 

 (.         Downey&Feldman,1996:1327من الرفض )
تصوًرا لمتَّاريخ النَّفسيِّ  Downey,etal (1994ويضع كلٌّ من داوني وآخرون )

لمرَّفض المبكر في مدة المعالجة اإِلدراكيَّة االنفعاليَّة، وعمى وجو الخصوص تحديد كيفية 
 تشيكل تجارب الرفض المبكرة، وَأشاروا ِإلى َأنَّو يمكن َأْن تكون من:

لتَّنظيم الذاتيَّ التَّوقعات والقيم واالىتمامات، وتحيزات التَّفسير واالستراتيجيات ا -ٔ
 الَِّتي َتْكُمُن في سُّموك بعض العالقات الشَّخصية المحددة بين اأَلفراد. 

العالقات الدِّيناميكيَّة بين المتغيرات المعرفيَّة االنفعاليَّة والسُّموك بين اأَلشخاص  -ٕ
(Downey,etal,1994:481    .) 

جتماعي المعرفي الذي عمل عمى ذج النظري نتاج لنظرية التعمم االاالنمو  ذاھويعد   
التكامل في التفاعل بين األفراد والتاريخ البايولوجي )عوامل وراثية( وعوامل بيئية في بمورة 
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 من مســـــتوى رھالعالقات والسموك اإلنساني ،فعندما تتفاعل التوقعات والسموكيات الوجدانية يظ
راك غير واضح المعالم)غامض( وبالتالي يتم تصــديقو عمى انو رفضًا إد وھو الرفض أدراك

 (Mischel, 2004 ٙٓٔمن اآلخر.):
ويقترح ُأنموذج داوني وفيمدمان َأنَّ اأَلفراد الَِّذين يدخمون في عالقة ويتم استبعادىم 

لرفض المتعمد فأنيم يتوقَّعون عمى نحو مقمق رفضـًا من اآلخرين الميمين ليم؛ أِلَنَّيم يدركون ا
في سموكيات غير الحساسة والغامضة اتجاه شركائيم، ويشعرون بعدم اأَلمان والرِّضا عن 
عالقاتيم، فتكون استجاباتيم لمرَّفض الُمدَرك َأو التَّيديدات بالرفض من الشُّركاء بالَعداء 

وراء ن بأن حساسية الرفض َتْكُمن ؤ يتنبوسيطرة الَغيرة عمى تصرفاتيم.عمى اساس انيم 
االستعداد إِلدراك الرفض، والتي قسم منيا يمثل اىتماماتيم مبنية عمى 

( . وقد اعتمدت الباحثة عمى نموذج داوني Feldman&Downey, 1994:234التَّوقعات.)
 بولبي لمعالم التعمق بنظرية المتمثمة االجتماعية النظر ةھوفيمدمان الذي استند عمى وج

 التي السابقة التجارب خالل من الشخصية والتوقعات الفرد تعالقا تعكس السموكية فالمواقف
فرد عن لذاتو وفي مواقفو نحو ال تصور في تؤثر التي بوالدتو الفرد تعمق خالل من اھب مروا

 . اآلخرين
 الدراسات السابقة التي تناولت حساسية الرفض :

 الدراسات العربية :
 (ٖٕٔٓاوال: دراسة الجنابي )

ىدفت الدراسة لمعرفة العالقة بين حساسية الرفض وصورة الجسم لدى الخاضعين 
لعمميات التجميل في بغداد. و قد اعتمدت الباحثة في اعداد مقياس حساسية الرفض في ضوء 

( وفي بناء مقياس صورة  Downey&Feldman ٜٜٙٔالنموذج النظري لفيمدمان وداوني )
( وتألفت عينة البحث من Gerbner ٜٓٛٔالجسم عمى نظرية الغرس الثقافي لكربنير)

( من الذكور ٓٓٔ( فردًا من الخاضعين لعمميات التجميل ذكورا واناثًا و بواقع )ٕٓ٘)
( من األناث وكان أسموب أختيار العينة بأسموب العينة العشوائية وتوصمت الدراسة ٓ٘ٔو)
لى ان: لدى عينة البحث حساسية رفض عالية. لدى عينة البحث صورة جسم سمبية وبداللة ا

إحصائية.فظال عن وجود عالقة أرتباطية أيجابية بين حساسية الرفض وصورة الجسم ، 
 وكانت دالة احصائيًا.
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 الدراسات االجنبية :
 ( Erozkan 2009اوال : دراسة يروزكان )
اساليب التعمق عمى حساسية الرفض في عالقتيا بالنوع  تأثيرىدفت الدراسة لمعرفة 

واساليب المعاممة الوالدية. ولغرض تحقيق اىداف البحث طبقت الدراسة استبيان حساسية 
( واستبيان جداول العالقة من Downey&Feldman,1996الرفض من اعداد )

دار وتحميل وتحميل االنح Tـ test( وباستخدام اختبار Griffin&Bartholomewاعداد)
االرتباط ، توصمت الدراسة الى ان مستويات حساسية الرفض لمطالبات المواتي خضعن 
النماط التعمق القائمة عمى الخوف والطالب الذين عانو من انماط االبوة االستبدادية اعمى 
بكثير من تمك التي لدى االخرين في شعورىم بحساسية الرفض ،كما وجدت الدراسة عالقة 

 ة داللة احصائية بين انماط التعمق وحساسية الرفض.ذات عالق
 الفصل الثالث:

 اجراءات البحث:
  Research Methodأواًل: منيجية البحث :

استخدمت الباحثتان في الدراسة الحالية اسموب المنيج الوصفي الذي يعتمد عمى 
ويساعد ىذا االسموب وصف الواقع او الظاىرة وصفا دقيقا ويعبر عنيا تعبيرا كيفيا وكميا. 

الباحثتان في الوصول الى استنتاجات وتعميمات تساعدنا في تطوير الواقع الذي 
 ( وقد استخدمتو الباحثة في توصيف الدراسة. ٛٛٔ: ٜٗٛٔندرسو.)عدس،

 Population Researchثانيًا: مجتمع البحث 
باحية، ويتحدد مجتمع البحث الحالي بطمبة المرحمة المتوسطة في الدراسة الص

لمصفوف االول والثاني والثالث من الذكور واألناث في المديريات الستة التابعة لمديرية تربية 
بغداد الكرخ والرصافة. حيث بمغ المجموع الكمي لطمبة المرحمة المتوسطة بتفاصيميا اعاله 

( طالب  ٕٛٛٚٛ(  إ اذ بمغ عدد الطمبة في مديرية تربية الرصافة األولى )ٜٖ٘ٔٙ٘)
( طالب  ٜٗٗ٘ٗٔ%( وبمغ عدد الطمبة في تربية الرصافة الثانية )2ٕٛٓٙٔلبة بنسبة )وطا

( طالب ٚٙٔٙٙ%(، وبمغ عدد الطمبة في تربية الرصافة الثالثة )2ٕٕٔٙٚوطالبة  بنسبة )
( ٕٜٔٓٙ%( في حين بمغ عدد الطمبة في تربية الكرخ االولى )2ٖٕٗٓٔوطالبة بنسبة )

( ٜٓٓٗٓٔ(، وفي تربية الكرخ الثانية بمغ عدد الطمبة )%2ٖٕٙٔٔطالب وطالبة بنسبة )
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( ٓٚٗٔٚ%( وبمغ عدد الطمبة في تربية الكرخ الثالثة )2ٖٜ٘ٙٔطالب وطالبة وبنسبة )
%(وبمغ عدد  2ٙٔٓٗ٘( بنسبة )ٕٜٕٚٔٛ%(.وبمغ عدد اجمالي الذكور )2ٖٕٜٖٔوبنسبة )

طمبة الصف األول %(في حين بمغ عدد  2ٖٜٓ٘ٗ( وبنسبة )ٖٖٕٛٚٗاجمالي األناث )
( بنسبة ٜٔ٘ٔٙٔ%(وبمغ عدد طمبة الصف الثاني )2ٕٖٔ٘ٚ( بنسبة )ٕٜٜٚٓٔ)
( ٔ%( والجدول )2ٕٖٙٗ٘( وبنسبة )ٖٚٓ٘ٚٔ%(وبمغ عدد طمبة الصف الثالث )2ٕٖٖٓٓ)

 يبين ذلك :
(عدد الطمبة لممرحمة المتوسطة في مديريات التربية في بغداد بحسب الصفوف 1جدول )

 والنوع

 الصف الثالث الصف الثاني ولالصف اال  

المجموع 
 الكمي

 النوع
المديري

 ة
 

 المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور

الرصا
فة 

 االولى

 
ٜٔٙٔٔ 

 
ٔ٘ٙ٘

ٗ 

 
ٖٕ٘ٙ٘ 

 
ٖٖٔٗ

٘ 

 
ٖٔٔٓ

ٓ 

 
ٕٖٙ٘٘ 

 
ٖٔ٘ٗٓ 

 
ٕٔٚ٘

ٛ 

 
ٕٛٔٛٛ 

 
ٕٛٚٛٛ 

الرصا
فة 

 الثانية

 
ٖٜٓٗٙ 

 
ٕ٘٘ٚ

ٙ 

 
٘ٙٓٗ٘ 

 
ٕٖٜٚ

ٛ 

 
ٕٓٙٓ

ٖ 

 
ٗٗ٘ٛٔ 

 
ٕٜ٘ٗٓ 

 
ٜٔٗٔ

ٗ 

 
ٕٖٗٗٛ 

 
ٔٗ٘ٗٗ

ٜ 
الرصا

فة 
 الثالثة

 
ٖٜٖٔٓ 

 
ٕٕٔٛ

ٗ 

 
ٕٖ٘ٚٚ 

 
ٔٓ٘ٛ

ٖ 

 
ٜٗٔٛ 

 
ٕٓٓٓٔ 

 
ٕٖٔٗٙ 

 
ٖٕٛٙ 

 
ٕٜٓٚٛ 

 
ٙٙٔٙٚ 

الكرخ 
 االولى

 
ٕٕٖٔٙ 

 
ٔٓٓ٘

ٛ 

 
ٕٕٙٛٔ 

 
ٖٔٓٚ

ٛ 

 
ٜٕٚٗ 

 
ٕٕٔٛٓ 

 
ٖٔٔٛٗ 

 
ٛٔٓٗ 

 
ٜٜٖٔٛ 

 
ٜٕٙٓٔ 

الكرخ 
 الثانية

 
ٔٛٛٛٛ 

 
ٕٔٚٛ

ٛ 

 
ٖٙٔٚٙ 

 
ٖٔ٘ٚ

٘ 

 
ٔٗٛ٘

ٕ 

 
ٖٓ٘ٛٚ 

 
ٕٕٖٖٔ 

 
ٔ٘ٛٓ

ٙ 

 
ٖٖٛٔٚ 

 
ٜٔٓٗٓ

ٓ 

الكرخ 
 الثالثة

 
ٜٔٗٗٔ 

 
ٜٔٔٗ

ٗ 

 
ٕٖٖٙٙ 

 
ٔٔٙٚ

ٔ 

 
ٕٔٓٚ

ٗ 

 
ٕٜٔٗ٘ 

 
ٖٔٔٙٚ 

 
ٜٜٜ٘ 

 
ٕٖٕٔٙ 

 
ٚٔٗٚٓ 
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المجمو 
ع 

 الكمي

 
ٔٓٙٗٓ

ٖ 

 
ٜٕٛٓ

ٗ 

 
ٜٜٕٔٓ

ٚ 

 
ٛ٘ٚٛ

ٓ 

 
ٚٙٔٚ

ٔ 

 
ٜٔٙٔ٘

ٔ 

 
ٖٔٓٓٙ

ٗ 

 
ٚٗٗٓ

ٖ 

 
ٖٔٚ٘ٓ

ٚ 

 
ٖٜ٘ٙٔ

٘ 

  Sampling Resarchثالثًا :عينة البحث
عينة الدراسة ىي جزء من مجتمع البحث االصمي يختارىا الباحث باساليب      

مختمفة وبطريقة تمثل المجتمع االصمي وتحقق اغراض البحث وتغني الباحث من مشقات 
( ٗٓ٘( فقد تكونت عينة البحث الحالي من)ٖٜ: ٜٜٛٔدراسة المجتمع االصمي )الرفاعي ، 

م اختيارىا بطريقة طبقية عشوائية بحسب الجنس طالب وطالبة في المرحمة المتوسطة ت
 ( يوضح ذلك :ٕوالصف والجدول )

عدد الطمبة في مديريات التربية في مدينة بغداد موزعين بحسب المدارس (2جدول )
 والصفوف التي تم التطبيق فيها

 اسم المدرسة المديرية
عدد 

 الطمبة
 المجموع

 الصف

 الثالث الثاني االول
الرصافة 

 االولى
متوسطة العاقولية 

 لمبنين
٘ٓ  

 
ٜٓ 
 

 
ٔٗ 

 
ٜٔ 

 
ٔٚ 

متوسطة الشيماء 
 لمبنات

ٗٓ 
 

ٔٔ 
 

ٖٔ 
 

ٔٙ 
الرصافة 

 الثانية
متوسطة العابد 

 لمبنين
 

٘ٗ 
 
 

ٛٙ 
 

 
ٔٙ 

 
ٔٛ 

 
ٕٓ 

متوسطة صفية 
 لمبنات

 
ٖٕ 

 
ٔٓ 

 
ٜ 

 
ٖٔ 

الرصافة 
 الثالثة

متوسطة السالم 
 لمبنين

 
ٕ٘ 

 
 

ٛٚ 
 
 

 
ٔ٘ 

 
ٔٛ 

 
ٜٔ 

 
متوسطة رفيدة 

 لمبنات

 
ٖ٘ 

 
ٔٓ 

 
ٕٔ 

 
ٖٔ 
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الكرخ 
 االولى

 
متوسطة براثا 

 لمبنين

 
٘ٓ  

 
ٖٛ 
 

 
ٕٔ 

 
ٕٓ 

 
ٔٛ 

 
متوسطة بغداد 

 لمبنات

 
ٖٖ 

 
ٜ 

 
ٔٔ 

 
ٖٔ 

 
 

الكرخ 
 الثانية

 
متوسطة مسمم بن 

 عقيل لمبنين

 
ٗٗ  

 
ٚٙ 
 

 
ٕٔ 

 
ٔ٘ 

 
ٔٚ 

 
متوسطة القادسية 

 لمبنات

 
ٖٕ 

 
ٔٔ 

 
ٜ 

 
ٕٔ 

 
 

الكرخ 
 الثالثة

 
متوسطة ابي 
العالء المعري 

 لمبنين

 
ٕ٘  

 
ٕٛ 

 
ٔٚ 

 
ٔٙ 

 
ٜٔ 

 
متوسطة االمل 

 لمبنات

 
ٖٓ 
 

ٔٓ ٔٔ ٜ 

 ٗٓ٘ المجموع الكمي

  Tools of Researchثالثا :أداة البحث 
 Rejection Sensitivityمقياس حساسية الرفض : 

 مقياس حساسية الرفض: خطوات بناء
 التخطيط لممقياس-ٔ

الرفض، وكذلك تم  حققت الباحثتان ىذه الخطوة من خالل تحديد مفيوم حساسية     
حساسية الرفض . وقد اعتمدت الباحثتان كذلك عمى االدبيات  مقاييساالطالع عمى 

والدراسات التي تتعمق بموضوع البحث، ولم تتبنى الباحثتان اي من المقاييس االجنبية بسبب 
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لباحثتان ببناء مقياس لحساسية الرفض مناسب لممرحمة العمرية اختالف البيئة لذلك قامت ا
 . (ٕٗالتي تم اختيارىا واصبح المقياس يتكون من )

 صياغة فقرات المقياس-ٕ
عمى وفق النظرية المتبناة وتعريف حساسية الرفض التي حددت لحساسية الرفض 

قياس بصورتو األولية بديمين ىما درجة االىتمام ودرجة التوقع  ، وتمت صياغة فقرات الم
 جدا،ميتم ميتم)يھو تمامھ( فقرة ،وبدائل االجابة لمبديل )أ( التي تمثل درجة االٕٗوالبالغة )
 جدا، محتمل) التوقع درجة تمثل التي( ب) لمبديل اإلجابة بدائل وكانت ،(ميتم قميال،غير
زادت حساسية الرفض  الدرجة ازدادت كمما انو يعني وىذا( الحدوث محتمل غير قميال، محتمل

 لدى المفحوص .
 صالحية الفقرات-ٖ

ولغرض معرفة صالحية الفقرات في قياس ما وضعت لقياسو ، عرضت بصيغتيا 
( المتخصصين في  ٕ( فقرة عمى عدد من الخبراء والمحكمين ) ممحق ٕٗاألولية وعددىا )

مجال العموم التربوية والنفسية وطمبت الباحثة منيم تقدير مدى صالحيتيا وسالمة صياغتيا 
جمو ، وفي ضوء إجابات الخبراء وحكميم عمى فقرات ومالءمتيا لمغرض الذي وضعت من أ
%( من اآلراء معيارًا لبقاء الفقرة ، فإذا حازت الفقرة ٓٛالمقياس اعتمدت الباحثة نسبة أتفاق )

عمى ىذه النسبة أو أعمى منيا من إجابات المحكمين اعتمدت تمك الفقرة ، أما إذا حازت عمى 
 ( يوضح ذلك . ٖ( والجدول )ٖٕٖ: ٜٜٚٔ، أقل من تمك النسبة تم حذفيا   ) السيد

أرقام الفقرات والخبراء الذين اتفقوا وعارضوا عمى مقياس حساسية الرفض (3جدول )
 ونسبتهم المئوية

 النسبة المئوية المعارضون الموافقون عدد الفقرات أرقام الفقرات

ٖ،ٔٓ ،ٕٔ،ٔٗ،ٔ٘،ٔٛ ٙ ٔٓ - ٔٓٓ% 
ٔ ،ٗ ،٘ ،ٛ  ،ٜ ٘ ٜ ٔ ٜٓ% 
ٕ ،ٙ ،ٔٔ  ،ٖٔ ٗ ٛ ٕ ٛٓ% 

ٚ،ٔٙ، ٕ ٔٓ - ٔٓٓ% 
ٔٚ،ٜٔ،ٕٓ،ٕٔ،ٕٕ،ٕٖ،ٕٗ ٚ ٜ ٔ ٜٓ% 

 %100   24 المجموع الكمي
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 العينة االستطالعية-ٗ
طبقت الباحثتان المقياس بعد التحقق من اراء الخبراء  عمى عينة عشوائية مكونة من 

( طالبًا وطالبة من المرحمة المتوسطة لمعرفة مدى وضوح فقرات المقياس وتعميماتو ٖٓ)
وحساب الوقت المناسب لإلجابة عميو، ووجدت الباحثتان أن جميع الفقرات واضحة بالنسبة 

ضوعة مناسبة لمحصول عمى اإلجابة وأن الوقت المستغرق لإلجابة عمى لمطمبة والبدائل المو 
( ٕٓ-٘ٔ( دقيقة وىو متوسط إجابة الطمبة عمى المقياس بمدى يتراوح بين )ٖٓالمقياس )
 دقيقة. 

 تصحيح المقياس-٘
لغرض حساب الدرجة الكمية من خالل إجابة الطمبة عمى المقياس تم استخدام طريقة 

(Downey&Feldman  ) عمى االجابة درجة حساب اھفي تصحيح المقياس، والتي يتم فی 
يختاره المستجيب من البديل)أ( مع ما يختاره من  ضرب ما عممية خالل من فقرة كل

(. ووجدت ٔ،ٕ،ٖالبديل)ب( ،وأعطيت درجات لكل اختيار من كل بديل، وىي عمى التوالي ) 
(. ٕٗ( درجة وأدنى درجة)ٕٙٔالباحثتان أن أعمى درجة يمكن الحصول عمييا لممقياس )

.اذا اختار الطالب من البديل مثال ذلك الفقرة االتية توضح كيف يتم االجابة عمى المقياس 
،يتم بذلك ضرب الخيار االول  ٕميتم جدا ،واختار من البديل الثاني رقم  ٖاالول رقم 

 ( ىو درجة االجابة لمطالب عمى الفقرة.ٙ( والرقم)ٙ=ٕ×ٖلخيار الثاني ،)با
 التحميل اإلحصائي لمفقرات-ٙ
 استخراج القوة التمييزية:-أ 

الباحثتان اسموبين من أساليب  استعممتموضوعية لمحصول عمى مقياس يتصف بال
 تحميل الفقرات وىي كاآلتي:

 أسموب المجموعتين المتطرفتين.-
 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس -

وىي من أكثر األساليب المستعممة في المقاييس النفسية لضمان االبقاء عمى الفقرات 
 (Lindquist, 1951:281الجيدة واستبعاد الفقرات الضعيفة. )

 أسموب المجموعتين المتطرفتين: -أوال
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بعد الحصول عمى الدرجات الكمية الفراد عينة التحميل االحصائي، رتبت      
الدرجات ترتيبا تنازليا من اعمى درجة كمية الى ادنى درجة كمية عمى مقياس البحث الحالي، 

%( من افراد العينة في كل ٕٚبة )ثم حددت المجموعتان المتطرفتان بالدرجة الكمية بنس
( طالبا وطالبة ٖٙٔ( طالبا وطالبة في المجموعة العميا ، و)ٖٙٔمجموعة، فاصبح عددىم )

-ٕٔٔفي المجموعة الدنيا، تراوحت درجات مقياس حساسية الرفض لممجموعة العميا بين )
الختبار ( درجة وبعد استخدام اٗٛ - ٘ٗ( درجة ، ودرجات المجموعة الدنيا بين )ٕٙٔ

( لعينتين مستقمتين الختبار داللة الفروق االحصائية بين متوسطي درجات t-testالتائي )
( فقرة لمقياس ٕٗالمجموعتين العميا والدنيا لكل فقرة من فقرات المقياس البالغ عددىا )

ميع حساسية الرفض اذ ان القيمة التائية المحسوبة تدل عمى القوة التمييزية لمفقرة، وقد تبين ج
فقرات المقياس مميزة حيث كانت القيمة التائية المحسوبة لجميع الفقرات أكبر من القيمة التائية 

 (. ٗالجدولية، وعمى ما موضح في الجدول )
 القوة التمييزية لفقرات مقياس الحساسية لمرفض(4الجدول )

 القيمة التائية
 ت الفقرة المجموعة المتوسط الحسابي األنحراف المعياري

 المحسوبة الجدولية

 2ٛٙٔٛ دالة
 عميا 2ٜ٘ٙٙ 2ٕٗٙٗ

ٔ 
 دنيا 2ٕٜٚٗ 2ٕ٘ٔٚ

 2ٙٙٓٛ دالة
 عميا 2ٜٜٖٙ 2ٕٗٗ٘

ٕ 
 دنيا 2ٕٗٚٗ 2ٕٕٗٗ

 2ٔٛٚٛ دالة
 عميا 2ٓٓٓٚ 2ٜٕ٘٘

ٖ 
 دنيا 2ٖٜٛٗ 2ٜٕٙٛ

 2ٓٔٗٙ دالة
 عميا 2ٕٚٔٚ 2ٖٕٓٗ

ٗ 
 دنيا 2ٜٜٔ٘ 2ٖٕٛٗ

 2ٜ٘٘ٙ دالة
 عميا 2ٜٚٗ٘ 2ٖٖٕٚ

٘ 
 دنيا 2ٖٚٛٚ 2ٕٕٙ٘

 2ٕٜٜٚ دالة
 عميا 2ٜ٘٘ٚ 2ٖٜٕٓ

ٙ 
 دنيا 2ٚٓٙٗ 2ٕٚٗٗ

 2٘ٙٛٓٔ دالة
 عميا 2ٛٔٙٙ 2ٕ٘ٚٔ

ٚ 
 دنيا 2ٜٖٙٔ 2ٕٜٕٛ 
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 2ٕٔٛٓٔ دالة
 عميا 2ٕٜٗٚ 2ٕٕٗ٘

ٛ 
 دنيا 2ٖٖ٘ٗ 2ٜٕٗٙ

 2ٛٛٗ٘ دالة
 عميا 2ٔٛٗٚ 2ٕٗٙ٘

ٜ 
 دنيا 2ٕٛٚ٘ 2ٖٜٕٛ

 دالة
 عميا 2ٕٜٗٙ 2ٕٖٓٔ 2ٕٗٓٓٔ

ٔٓ 
 دنيا 2ٖٓٓٚ 2ٜٕٔٓ

 2ٖٚٔٚٔ دالة
 عميا 2ٖٙٓٙ 2ٜٕٚٛ

ٔٔ 
 دنيا 2ٕٕٛٓ 2ٜٙٔٔ

 2ٕٗٙٚٔ دالة
 عميا 2ٖٗٙٙ 2ٕٚٔٙ

ٕٔ 
 دنيا 2ٜٕٗٔ 2ٛٙ٘ٔ

 2ٖٓٓٓٔ دالة
 عميا 2ٕٖٔٙ 2ٖٕٛٗ

ٖٔ 
 دنيا 2ٕٖٔٙ 2ٕٖٕٔ

 2ٖٗٚٚ دالة
 عميا 2ٖٔٓٚ 2ٖٕ٘ٙ

ٔٗ 
 دنيا 2ٕٚٔٗ 2ٖٕٚٗ

 2ٔ٘ٓٔٔ دالة
 عميا 2ٕٜٚٙ 2ٕٚٚٚ

ٔ٘ 
 دنيا 2ٜٕ٘ٙ 2ٜٕٓٓ

 2ٖٜٕٛ دالة
 عميا 2٘ٛٛٙ 2ٕ٘ٛٓ

ٔٙ 
 دنيا 2ٜٖٕٗ 2ٕٓٛٛ

 2ٖٖٜٙ دالة
 عميا 2ٕٚٚٙ 2ٖٕٚٔ

ٔٚ 
 دنيا 2ٖٛٗٙ 2ٖٕٗٗ

 2ٜٛٔٓٔ دالة
 عميا 2ٕٙ٘ٙ 2ٜٕ٘ٙ

ٔٛ 
 دنيا 2ٖٜٖٚ 2ٕٖٜٕ

 2ٜٚٛٓ دالة
 عميا 2ٖٙٓٙ 2ٜٕٚٙ

ٜٔ 
 دنيا 2ٖٖٖٔ 2ٖٜٕٔ

 2٘ٗ٘ٓٔ دالة
 عميا 2ٖٖٛٚ 2ٖٖٕٚ

ٕٓ 
 دنيا 2ٔٛٗٗ 2ٕ٘٘ٚ

 2ٖٔٙٗٔ دالة
 عميا 2ٜٚٔٙ 2ٕ٘ٙٚ

ٕٔ 
 دنيا 2ٕٖٔ٘ 2ٜٚ٘ٔ

 2ٕٖٚٚٔ دالة
 عميا 2ٕٜ٘ٚ 2ٕٔٚٓ

ٕٕ 
 دنيا 2ٖٛٗٙ 2ٕٕٗٔ
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 2ٕٖ٘ٔٔ دالة
 عميا 2ٓٗٗٚ 2ٖ٘٘ٓ

ٕٖ 
 دنيا 2ٕٖٙٙ 2ٕٗٔٔ

 2ٕٜٜٖٔ دالة
 عميا 2ٗٗٔٚ 2ٕٕٓٚ

ٕٗ 
 دنيا 2ٖٙٚٚ 2ٕٗ٘٘

 (ٜٓٙ.ٔ( يساوي )ٕٗٔ( ودرجة حرية )٘ٓ.ٓالقيمة التائية عند مستوى داللة )
 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس : -ثانيا

ان التحقق من ىذه العالقة يعطينا مقياسًا متجانسًا في فقراتو ويتمثل بأستخراج العالقة 
أفراد العينة عمى كل فقرة، وبين درجاتيم الكمية عمى المقياس، االرتباطية بين درجات 

( طالب وطالبة ولقياس العالقة تم استعمال معامل ٗٓ٘واالعتماد عمى بيانات العينة والبالغة)
ارتباط بيرسون. وقد ظير أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى 

( عند مقارنتيا بالقيمة المحسوبة ٜٛٓ.ٓي )( والتي تساو ٕٓ٘( وبدرجة حرية )٘ٓ.ٓداللة)
 ( يوضح ذلك.٘والجدول)

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس الحساسية لمرفض(5الجدول )
 ت الفقرة االرتباطمعامل  ت الفقرة االرتباطمعامل 
ٓ2ٗٚٓ ٖٔ ٓ2ٖٙٗ ٔ 
ٓ2ٖٜٛ ٔٗ ٓ2ٖٜٖ ٕ 
ٓ2ٕٖ٘ ٔ٘ ٓ2ٖٗٛ ٖ 
ٓ2ٖ٘ٔ ٔٙ ٓ2ٖٔٛ ٗ 
ٓ2ٗٚٗ ٔٚ ٓ2ٖٖٓ ٘ 
ٓ2٘ٓٓ ٔٛ ٓ2ٗٓٓ ٙ 
ٓ2ٗٛٛ ٜٔ ٓ2ٗٛٓ ٚ 
ٓ2ٗٛٔ ٕٓ ٓ2ٗٗٙ ٛ 
ٓ2٘ٙٔ ٕٔ ٓ2ٖٔ٘ ٜ 
ٓ2ٖ٘ٓ ٕٕ ٓ2ٗٛٙ ٔٓ 
ٓ2ٜٗٛ ٕٖ ٓ2٘ٙٙ ٔٔ 
ٓ2٘ٓ٘ ٕٗ ٓ2٘٘٘ ٕٔ 
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 Validityصدق المقياس  -ب
تعد جوانب الصدق من أىم الخصائص السيكومترية لالختبارات والمقاييس      

( ، وتحقق الصدق في المقياس من خالل مؤشرين ٙٛٔ، ٕٓٓٓالنفسية والتربوية )عالم، 
 ىما الصدق الظاىري والصدق البنائي. 

 (Face Validityالصدق الظاىري ) -أوال 
قد تحقق ذلك النوع من الصدق في مقياس حساسية الرفض من خالل عرضو    

 عمى عينة من المحكمين من ذوي االختصاصات التي تتعمق بموضوع المقياس .
 (Construct Validityالصدق البنائي ) -ثانيا

يستخرج معامل صدق الفقرة بنائيا في المقاييس النفسية من خالل استخراج معامالت 
ا، بمحك خارجي او داخمي والذي يعد اكثر اىمية من صدقيا المنطقي ذلك بسبب ارتباطي
فيما يحقق صدق البناء مدى ارتباط  الذاتية لمخبراء، باآلراءنتائج الصدق المنطقي  تأثر

اعتمدت الباحثتان عمى الدرجة الكمية و  المحتوى التكويني لمسمة او الخاصية بعضو ببعض،
داخميا يمكن من خالليا استخراج معامالت صدق فقرات المقياس محكا  باعتبارىالممقياس 

 Pearsonوذلك في حالة عدم توافر محك خارجي، واستخدم لذلك معامل ارتباط بيرسون )
Correlation Coefficient .بين درجة كل فقرة ودرجة المجال والدرجة الكمية لممجيب )

المحسوبة بالقيمة الحرجة الجدولية لمعامل وبعد استحصال النتائج ومقارنة معامالت االرتباط 
( يوضح معامالت صدق ٕٔاالرتباط تبين ان جميع الفقرات بداللة احصائية والجدول )

 لفقرات لمقياس حساسية الرفض.
 ( Relabilityثبات المقياس )

 -استخرج ثبات المقياس لحساسية الرفض بطريقتين ىما : 
 طريقة التطبيق وأعادة التطبيق:

( طالب وطالبة أختيروا عشوائيا من ٓٙطبق المقياس عمى عينة الثبات البالغة)لقد 
( يوما. ولحساب الثبات استخدم معامل ارتباط ٘ٔمجتمع البحث، واعيد تطبيقو بعد مرور )

بيرسون بين درجات افراد العينة لمتطبيقين االول والثاني ، فكان معامل الثبات لمقياس 
 ىو معامل ثبات جيد اذا ما قورن بالدراسات السابقة.( و ٕٔٛ.ٓالحساسية لمرفض )
 (Cronbach Alphaكرونباخ  ) -معادلة الفا 
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والستخراج الثبات بيذه الطريقة طبقت معادلة )الفاكرونباخ( عمى درجات أفراد العينة 
( طالب وطالبة ، فبمغت قيمة معامل الثبات لمقياس الحساسية لمرفض ٓٙالبالغ عددىم )

 و معامل ثبات جيد اذا ما قورن بالدراسات السابقة.( وىٖ٘ٛ.ٓ)
 التطبيق النهائي :

بعد اجراء التحميل االحصائي لمقياس حساسية الرفض واستخراج الخصائص 
السيكومترية )الصدق،الثبات( اصبح مقياس حساسية الرفض بصيغتو النيائية يتكون من 

( ٖ،ٕ،ٔاختيارات ،ولكل اختيار درجة )( فقرة ، لكل فقرة بديمين )أ،ب( ولكل بديل ثالثة ٕٗ)
( طالبًا ٗٓ٘( .ثم وزعت الباحثتان المقياس عمى أفراد عينة  التطبيق المؤلفة من )ٙممحق) 

وطالبة من ستة مدارس متوسطة لمذكور واالناث في بغداد، وقد أجرت الباحثتان التطبيق 
د كان التطبيق في المدة النيائي بشكل مباشر عمى أفراد العينة في صفوفيم الدراسية، وق

 .ٜٕٔٓ/ٔ/٘ٔالى  ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٜالواقعة بين 
 لدرجات مقياس الحساسية لمرفض : اإلحصائيةالمؤشرات 

لمعرفة مدى قرب توزيع درجات العينة من التوزيع الطبيعي الذي ُيعد معيارًا لمحكم 
، لذلك تم استخراج عمى تمثيل العينة لممجتمع الذي تنتمي إليو ومن ثم إمكانية تعميم النتائج 

( طالب ٗٓ٘المؤشرات اإلحصائية ، لمقياس حساسية الرفض عمى عينة البحث البالغة)
 (.ٙوطالبة ، كما مبين في الجدول )

 المؤشرات االحصائية لمقياس الحساسية لمرفض(6الجدول)

 القيمة المؤشر االحصائي

 ٕٙ٘.ٕٚٔ الوسط الحسابي

 ٓٓ٘.ٕ٘ٔ الوسيط

 ٓٓٓ.ٕٚٔ المنوال

 ٜٓ٘.ٖٓ االنحراف المعياري

 ٜٛٗ.ٓ االلتواء

 ٜٙٙ.ٓ التفرطح
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يتضح من المؤشرات التي حصل عميها الباحث والشكل الذي يوضح توزيع درجات 
 الطمبة عمى مقياس الحساسية لمرفض هي قريبة من التوزيع االعتدالي:

 توزيع درجات مقياس الحساسية لمرفض( 1الشكل )

 
 الفصل الرابع 

 النتائج وتفسيرها اوال: عرض
 التعرف عمى مستوى حساسية  الرفض لدى طمبة المرحمة المتوسطة

أستعمل االختبار التائي لعينة واحدة لمفرق بين المتوسط الحسابي لعينة البحث 
( وبانحراف 2ٕٕ٘ٙٚٔوالمتوسط النظري لمقياس حساسية الرفض، وقد بمغ المتوسط الحسابي)

(، ومن أجل معرفة داللة الفرق بين المتوسط ٕٓٔ( وبمتوسط نظري)2ٜٖ٘ٓٓمعياري)
لعينة واحدة، حيث   T-testالحقيقي والمتوسط الفرضي ألفراد العينة استعمل االختبار التائي 

( 2ٜٙٓٔ(، وعند مقارنتيا مع القيمة الجدولية البالغة )2ٖ٘ٙ٘بمغت القيمة التائية المحسوبة )
 (:ٚالجدول ) ( والنتائج موضحة في2ٓ٘ٓعند مستوى داللة )
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 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لمقياس حساسية الرفض(7جدول)

المتوسط  العينة المتغير
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 النظري

 القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

 2ٜٙٓٔ 2ٖ٘ٙ٘ ٕٓٔ 2ٜٖ٘ٓٓ 2ٕٕ٘ٙٚٔ ٗٓ٘ الحساسية لمرفض
( فيما يتعمق بحساسية الرفض ان القيمة دالة احصائيا حيث ٚمن الجدول)يتبين 

كانت القيمة التائية المحسوبة اكبر من الجدولية مما يدل عمى ان مستوى حساسية الرفض 
توصمت اليو النتائج انيا تتفق مع  لدى طمبة المرحمة المتوسطة فوق المتوسط .يمكن تفسير ما

الذي يؤكد عمى ان المراىقين الذين يدركون بأنيم تم ( Downey,2002دراسة داوني) 
رفضيم من والدييم، سوف ينزعون إلى توافق نفسي سمبي ،مما يجعل وجية نظرىم إلى العالم 
الذي يعيشون فيو يتميز باالتكالية والعداء وعدم االستقرار، وعدم االستجابة العاطفية، 

يمر بو الفرد في الطفولة ينعكس عمى  ان ماوانخفاض التقدير الذاتي . وتفسر الباحثة ذلك ب
شخصيتو في المراىقة والرشد. لذلك ان وجود حساسية الرفض لدى المراىقين يرجع الى طريقة 

( ،ودراسة ٜٕٓٓالتعامل الصعبة من قبل الوالدين ليم وقد اكدت عمى ذلك دراسة يروزكان )
ي المدرسة او البيت او (، وكذلك المواقف التي يتعرض ليا المراىق فٕٕٔٓكوشكام )

يوجد اىتمام من احد تجاىو يبدا بتفسير جميع المواقف الالحقة  المقاءات االجتماعية فعندما ال
عمى اساس رؤيتو في الموقف السابق. وىذا يرجع الى طبيعة المراىق ومشاعره حيث يكون 

بني عمى او يسمعو وي في ىذه المرحمة اكثر حساسية من كل موقف وكالم قد يوجو اليو
الفرد الستجابات سريعة مرتبطة  يييئوىذا النظام الحافزي الدفاعي  واعتقاداتو. هاساسو افكار 

 بالرفض من االخر وىو استجابة لمنبيات القبول او الرفض .
 (Conclusions) االستنتاجات

 لدى طالب المرحمة المتوسطة مستوى فوق المتوسط من حساسية الرفض.-ٔ
يعيش بيا البمد ليا أثر عمى حياة طمبة المتوسطة من ناحية الظروف التي  -ٔ -ٕ

التنشئة االجتماعية في االسرة كمراىقين ،ومن الناحية العممية كطمبة في المدارس مما أدى 
 ذلك الى أنتشار نسبة من حساسية الرفض عندىم.

 (Recommendationsالتوصيات )
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الصفية من برامج أجتماعية عمى مؤسسات التربوية أن ُتعيد األنشطة غير  
وثقافية ورياضية لزيادة التوافق النفسي واالجتماعي لدى طمبة المرحمة المتوسطة والذي بدوره 

 يخفف من حساسية الرفض.
 (Suggestionsالمقترحات )

 -تقترح الباحثة ما يأتي :
توسيع الدراسة الحالية لتشمل مدارس أخرى وعقد مقارنات بين نتائج الدراسة -ٔ

 لحالية والدراسات التي تمييا.ا
إجراء دراسات مشابية لمدراسة الحالية تطبق عمى عينات أخرى مثل اساتذة -ٕ

الجامعة أو موظفي بعض الوزارات وعقد مقارنات بين نتائج تمك العينات ونتائج الدراسة 
 الحالية 

 المصادرقائمة 
 اوال: المصادر العربية:

مشكمة والعالج اإِلليي، المؤسسة الدُّوليَّة لمخدمات (: الرَّفض الٕٚٓٓبرنس، ديريك، )-
 العالجيَّة، شركة الطِّباعة المصريَّة.

، بغداد، ٔ(: اإلرشاد النفسي والصحة النفسية، ط ٕٗٓٓالجنابي ، صاحب عبد مرزوق )-
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي.

ة الجسم لدى الخاضعين ( : حساسية الرفض وعالقتيا بصور ٖٕٔٓالجنابي،صفا جاسم ،)-
 ،جامعة بغداد . اآلدابلعمميات التجميل ، كمية 

 (: مرجع في عمم النفس اإلكمينيكي ، عمان ، دار وائل . ٕٙٓٓالخالدي ، أديب محمد)-
تطبيقات ادارية واقتصادية ،دار –( :مناىج البحث العممي ٜٜٛٔالرفاعي ،احمد حسين )-

  وائل لمنشر ،عمان ،االردن .
(: عمم النفس االحصائي وقياس العقل البشري ، القاىرة ، دار ٜٜٚٔ، فؤاد البيي ) السيد-

 الفكر العربي .
، دار  ٖ( : المدخل إلى عمم النفس ، ط ٜٜٓٔعدس، عبد الرحمن وتوق، محي الدين )-

 الفكر لمنشر والتوزيع ، عمان ، األردن .
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طرقو االحصائية ، -ادواتو-( :اساليب البحث العممي مفاىيموٜٕٓٓعطوي ،جودت عزت )-
 ، دار الثقافة لمنشر ، عمان، االردن.ٔط
م، صالح الدِّين محمود )- (: القياس والتَّقويم التَّربويُّ والنَّفسيُّ َأساسياتو وتطبيقاتو ٕٓٓٓعالَّ

، القاىرة.ٔوتوجيياتو المعاصرة، ط  ، دار الفكر العربيِّ
 ثانيا: المصادر األجنبية:

 -Aili, A.(2011): The Harsh Sting of Rejection: Rejection 
Sensitivity,Attachment Styles, Autobiographical Memory, and Why 
Some Feel the Sting More Than Others, thesis degree of Bachelor of 
Arts,New London, Connecticut. 
 -Ainsworth M. D. S., Blehar, M. C.,Waters, E., &Wall, S. 
(1978): Patterns of attachment: Assessed in the strange situation and 
at home. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 
 -Ainsworth, M. D. S. (1973): The development of infant–
mother attachment. In B. M. Caldwell & H. N. Ricciuti (Eds.), Review 
of child development research (Vol. 3, pp. 1–94). Chicago IL: 
University of Chicago Press. 
 -Ainsworth, M. D. S. (1991): Attachment and other affectional , 
bonds across the life cycle. In C. M. 
 -Ayduk O, Zayas V, Downey G, Cole A, Mischel W, Shoda Y 
(2008): Rejection sensitivity and executive function: Joint predictors of 
borderline personality features. Journal of Research in Personality. 
42:151–168. 
 -Berenson K, Gyurak A, Ayduk O, Downey G, Garner MJ Mogg 
K, Bradley BJ.(2002): Rejection sensitivity and effects of social threat 
cues on attention. Manuscript submitted for publication. 
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