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ييجف البحث الحالي التعخف عمى مدتػى حداسية الخفس لجى شمبة السخحمة

الستػسصة وتألفت العيشة (ٗٓ٘) شالب وشالبة مغ شمبة السخحمة الستػسصة في بغجاد تع
وقامت الباحثتان ببشاء مؿياس حداسية الخفس مشاسب. اختيارىع بأسمػب الصخيقة العذػائية
وتع التأكج مغ صجق. وتكػن السؿياس مغ (ٕٗ) فقخة، لمسخحمة العسخية في الجراسة الحالية
( االختبار:حيث استخجمت الباحثتان االساليب االحرائية السشاسبة االتية، السؿياس وثباتو

 وتع التػصل لمشتائج.)  وشخيقة اعادة التصبيق، ومعامل ارتباط بيخسػن،  والفاكخونباخ، التائي
.  لجى شمبة السخحمة الستػسصة مدتػى فػق الستػسط مغ حداسية الخفس: االتية

. السخحلة الستهسظة،  طلبة،  حداسية الخفض:الكلسات السفتاحية
Rejection sensitivity of middle school students
Assist. Lecturer: Hanan M. Hamza
Dr. Shaima S. Hussein
University of Baghdad –College of Education for Girls
shaimaa.salah@coeduw.uobaghdad.edu.iq
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.
Key words: Rejection Sensitivity, Students, Intermediate School.
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الفرل االول :

اوالً:مذكلة البحث :
ومغ خالل التجارب يتػقع الفخد اما القبػل مغ االخخيغ او الخفس ،فان تػقع الخفس
يسثل مذكمة لجى الفخد اذ تتذكل مغ خالل تجارب التاريخ البايػلػجي الشفدي واالجتساعي

لمفخد .وقج اكجت الكثيخ مغ االبحاث والجراسات حػل خبخات الصفػلة عمى ان التػقعات القمقة

لمخفس ارتبصت بالتعخض لمعشف االسخي واالىسال او الحساية الدائجة والحب السذخوط مغ قبل

الػالجيغ . )Feldman,etal,1994:50(.وفي دراسة ()Cassidy&Stevenson ٕٓٓٚ

اشارت الى وجػد عالقة مباشخة بيغ حداسية الخفس والدمػك العجواني مغ خالل دراسة

أجخبت عمى الس اخھقيغ كانػا يخزعػن إلجخاءات تأديبية بدبب سمػكھع العشيف اذ يسكغ رؤية

الدمػك العجواني بػصفو اختالل في استخاتيجيات السػاجية لجييع (، )Butler, 2007 :ٖٔٚ
وقج يكػنػا قج تعخضػا خالل شفػلتيع الساليب معاممة والجية غيخ سػية مسا جعمت مشيع افخادا

اعتسادييغ وفي حاجة دائسة الى االخخيغ  ،فزال عغ الذعػر بشقز الججارة واالقتجار

الذخري ،وتجشب التفاعل االجتساعي . )Otanie et, 2009:44(.ويػصف ىؤالء االفخاد

انفديع بانيع ال يذعخون بالخاحة ،قمقيغ ،ووحيجيغ  ،وانيع غيخ مخغػب فييع مغ قبل االخخيغ
 ،مع خػفيع وححرىع الذجيج مغ التعخض لمشبح والخفس  ،وىي مؤشخات تعج مغ الخط
االجتساعي الصبيعي والسعتاد الحي يفتخض ان يشجفع ؼيو الفخد نحػ الشزج االنفعالي

االجتساعي . )Purdie,2000:114(.وتعج مخحمة السخاىقة بجاية تذكيل اليػية لجى الفخد

،حيث يقل اعتساد الفخد عمى الػالجيغ وتكػن ىشاك خالفات في وجيات الشطخ .وكحلظ يبجا

الفخد بتكػيغ العالقات مع االصجقاء والتي لخبسا تكػن غيخ مدتقخة فيؤدي ذلظ الى زيادة

مذاعخ القمق والحدن لجييع والذعػر بالػحجة . )Mayseless&scharf, 2007:26(.وقج
اضيخت التجارب ان التػقعات القمقة لمخفس متشبأ باالستعجاد الدراك الخفس في سمػك

االخخيغ .وان ادراك الخفس يتشبأ بتفاعالت معخؼية وانفعالية وسمػكية تثيخ اندحابا وعجوانا
،وىحه التفاعالت قج تؤدي الى تكيغ يتحقق بسجخد تػقعو ،وىحا يخجع الى التغحية الخاجعة بيغ

االعتقاد وما يقابمو مغ سمػك ،)Doweney ,1996:123( .اذ ان االفخاد الحداسػن لمخفس
يجركػن الخفس في السػاقف الغامزة ويتفاعمػن برػرة مبالغ فييا تجاه ىحه السػاقف،
وبالتالي فان حداسية الخفس تعيق االفخاد مغ تكػيغ عالقات اجتساعية سميسة وقػية مع
)ٖ) ٗٚ
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االخخيغ وكحلظ تؤثخ عمى الشطام السعخفي لمفخد السخاىق وتفديخ السػاقف بصخيقة خاشئة

الخفس في مخحمة السخاىقة ِإلى
َن تؤدي مذاعخ َّ
 ،)ayduk, et al،ٕٓٓٛ :ٔ٘ٗ(.ويسكغ أ ْ
العجوان ،و ُّ
السجرسي ،وضعف العالقات بيغ األفخاد
الزعف في األَداء
ِ
ّ
ِ
الزيق. )Sunitha&Thasleem,2015:95(.وبعج كل ما تقجم تخى الباحثتان ان مذكمة
و ّ
البحث في التداؤل التي  :ماىػ مدتػى حداسة الخفس لجى شمبة السخحمة الستػسصة ؟

ثانياً:اهسية البحث :
ُّ
يعج رفس الفخد مغ اآلخخيغ السيسيغ في حياتو لو تأثيخ عمى مذاعخه وسمػكو،

و َّ
الخفس ىي زيادة في العجاء َّ
ضج اآلخخيغ (.)Paquettel, 2003:75
الشتائج الستختبة عمى َّ

وفي دراسة ( )Curac &Lorsen ٕٓٓٛان لمخفس تاثيخ قػي عمى مفيػم الحات

الحي يسثل الػضػح والتػافق داخميا واالستقخار بذكل مؤقت وبسا ان فيع االفخاد ذوي حداسية
الخفس العالية قج يتع تشطيسو عمى نحػ مخكدي ؼيسا يخز قجرتيع لسشع او تجشب الخفس،

ومغ خالل تجخبة الخفس في السختبخ اورد االفخاد ذوي الحداسية العالية لمخفس حرػل

حاالت انخفاض في وضػحيع السعخفي بذكل عام بالسقارنة مع االفخاد ذوي حداسية الخفس

بالخفس يؤدي ِإلى سمدمة
السشخفزة . )ayduk،ٔ٘ٗ: ٕٓٓٛ(.وكحلظ فأن شعػر األَفخاد َّ
الذفقة عمى َّ
الدمبيَّة َّالِتي تبجأ باالحداس بالػحجة و َّ
الحات والتَّعاسة والكآبة واليأس
مغ العػاشف َّ
كثيخ مشيع ال يقجمػن عميياِ ،إ َّال أََّنيا َّ
ومغ ثع االنتحار ،ومع أ َّ
الشتيجة السشصؿيَّة لتمظ العسمية
َن ًا
الخفسِ .إذ أَشارت ِ
اإلحرائيات الستعمقة باالنتحار في
الستدمدمة في السذاعخ؛ بدبب َّ
الخابعة
الػاليات الستحجة عام (ِٓ )ٜٜٔإلى انتحار ما يديج عمى خسدة آالف شاب وفتاة بيغ َّ
والخامدة والعذخيغ مغ العسخ في معطع الحاالت ،والتَّذخيز يزع ُّ
بالخفس كسدبب
الذعػر َّ

رئيدي لالنتحار(.بخنذ )ٖٛ :ٕٓٓٚ،تتذكل ىػية الفخد في مخحمة السخاىقة والحي يتحػل ؼيو
الى غيخ ما كان عميو قبل السخاىقة اذ تطيخ اسباب انتذار القمق السعخفي خالليا نتيجة

لمكث يخ مغ العػامل الخاصة بالجػانب السعخؼية والتغيخات في القجرات السعخؼية لمصمبة الشاتجة
عغ الخبخات واالنذصة السعخؼية السختمفة )Freitas&Downey,1 998:263(.ان االفخاد

الحيغ يعانػن مغ حداسية الخفس وعجم تقبل اآلخخيغ يعانػن كثي اًخ اذا استسخ السػقف
االجتساعي وال تدول أعخاضيع العرابية اال في حالة زوال السػقف االجتساعي او االنذصة

االجتساعية ( ،)Downey et, 1996:62ويكػنػن اكثخ عخضة لالصابة باالمخاض الحىانية
( ٗ(ٗٚ
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النيع في حالة قمق مدتسخ وال يدتصيعػا ان يتفاعمػا مع الحياة بذكل ايجابيLeary, (.

.)1983: 371وقج يػاجو شالب السخحمة الستػسصة العجيج مغ السراعب والتحجيات ذات
العالقة السباشخة بتحجيج مػقفيع مغ الحياة وترػراتيع لحواتيع ورؤاىع في الحياة وعالقاتيع

باآلخخيغ ،فزال عغ تعاير الفخد مع الػضع االجتساعي غيخ السدانج والجاعع لمسجتسع
الحالي بسطاىخه السختمفة فيػ عمى االغمب يعتبخ غيخ مدانج وغيخ متفيع لصبيعة فتخة السخاىقة

وخرائريا برفة عامة وىحا يديج مغ معاناتيع مغ حداسية الخفس والقمق واالكتئاب

وضغػط الجراسة والشقج ونتيجة ليحا قج يعاني الفخد في ىحه السخحمة الستػسصة مغ الزغػط
والتػتخ اثشاء التعامالت اليػمية ويسكغ ان يتحػل مغ شخز مدتقل في السدتقبل الى شخز

معتسج عمى االخخيغ(.سميع  . )ٛ :ٕٓٔٚ،ومغ خالل ما تقجم رات الباحثة ان اىسية الجراسة
تتمخز بسا يمي :

ٔ.حجاثة متغيخ حداسية الخفس في البيئة االجشبية فزال عغ نجرة الجراسات العخبية

في حجود عمع الباحثة التي تشاولت دراسة ىحا الستغيخ .

ٕ.اىسية السخحمة العسخية التي تتعخض ليا الجراسة الحالية وىي مخحمة السخاىقة وىي

تسثل مخحمة خاصة وحخجة في حياة الفخد حيث يػاجو الصالب اثشاء تفاعالتو مع السحيصيغ بو

الكثيخ مغ ردود االفعال تجاه شخريتو وافعالو االمخ الحي يتصمب معخفة مدتػى حداسية
الخفس لجيو ،حتى يديل تػجييو ومداعجتو في التغمب عمى ما يػاجيو مغ مذكالت وعؿبات

ؼيسا بعج.

ٖ.سيتػصل البحث الحالي إلى نتائج وتػصيات ومقتخحات قج تداعج السختريغ

بذؤون تعميع شالب السخحمة الستػسصة في تصػيخ السشاىج وأساليب التجريذ وتحقيق األىجاف

التعميسية.

.3اهجاف البحث :

ييجف البحث الحالي التعخف إلى :مدتػى حداسية الخفس لجى شمبة السخحمة

الستػسصة .

.4حجود البحث :
يتحجد مجتسع البحث الحالي بصمبة السخحمة الستػسصة في بغجاد لمرفػف(االول

)٘) ٗٚ
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والثاني والثالث ) ومغ كال الشػعيغ (ذكػر واناث) لمجراسة الرباحية لمعام الجراسي (-ٕٜٓٔ
ٕٕٓٓ).

.5تحجيج السرظلحات :

حداسية الخفس Rejection Sensitivity
ؼيسا يمي بعس التعاريف التي تشاولت متغيخ حداسية الخفس:

-ىػرناي(" )Horney, 1937تػجيات غيخ قادرة عمى التأقمع في العالقات مع

اآلخخيغ كسدتػى مغ القمق األساس،وىحا القمق يتسثل في الخػف مغ اليجخ واإلساءة
والخيانة")Horney, 1937: 3(.

-بػلبي (" )Bowlby ، ٜٔٛٛتصػيخ نساذج عقمية لجى األشفال في أثشاء عالقتيع

مع اآلخخيغ السيسيغ (الػالجيغ ،واألصجقاء) وجػىخ ىحه الشساذج ىي تػقعات حػل ؼيسا إذا

كان اآلخخون يمبػن احتياجاتيع أو يخفزػنيا")Bowlby, 1988: 5(.

-داوني وفيمجمان" )Downey & Feldman ،)ٜٜٔٙآلية معخؼية انفعالية تجعل

الفخد يتػقع الخفس مغ اآلخخيغ وبالتالي يرجر سمػكيات مبالغ فييا مغ اجل تجاوز ىحا

الخفس (. )Downey& Feldman,1996: 132

-ميذيل (ٕٗٓٓ " )Mischel،عسمية ديشاميكيَّة ألَنساط مغ (التػقعات ،والتخميدات)

التي تتأثخ بشطام السعالجة السعخؼية ( )CAPSعغ شخيق تفعيميا في السدتقبل بدسات نفدية
مسيدة

تثيخ

ردود

فعل

شجيجة

تجاه

الخفس(عمى

واالندحاب)")Mischel, 2004:99(.

سبيل

التعخيف الشطخي :تتبشى الباحثة تعخيف داوني وفيمجمان

السثال:

العجوان،

تعخيفاً نطخياً لحداسية

الخفس العتسادىا عمى ىحا الشسػذج في بشاء فقخات مؿياس حداسية الخفس .

التعخيف اإلجخائي  :ىػ الجرجة الكمية التي يحرل عمييا السدتجيب مغ خالل إجابتو

عمى فقخات مؿياس حداسية الخفس في البحث الحالي.
الفرل الثاني :االطار الشظخي

حداسية الخفض ()Rejection Sensitivity
تعج حداسية الخفس ،و َّالِحي يدسى ايزا ب تػقع الخفس ،واالستعجاد ِإلدراكو ،حؿيقة
ِ
االجتساعي و َّ
الرمة تخى ان تحدذ
ميسة تؤثخ عمى التَّكيف
الش ِ
ِ
فدي لمفخد ،وِإ َّن األَبحاث ذات ّ
ّ
ّ
( (ٗٚٙ
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الخفس لو ديشاميكية معالجة معخؼية؛ النيا نطام تحفيدي ييجف ِإلى حساية احتسال رفس
َّ
الحات مغ اآلخخيغ .ومغ أَىع مرادر تحدذ الخفس التي تختبط ارتباشـًا وثيقـًا بأَنساط التعمق،
ىع أَولياء األُمػر واألَشخاص السيسيغ في حياة الفخد )Fulya & Dilek ٕٓٔٛ:ٗٗ.يعتقج
َ

سسارت وليخي( )Smart & Leary ٕٜٓٓان األفخاد يدعػن لمحرػل عمى القبػل بيجف
االنتساء الى الجساعة وىػ حاجة مغ الحاجات اإلندانية األساسية السمحة ،وجسيع األفخاد ليع
خبخة وتجارب سابقة مغ الخفس عمى سبيل السثال(زميل يقػل :الاريج الجمػس بجػارك ،أو

يخفس لظ دعػة ،أو يبتعج عشظ شخز مقخب اليظ ....،الخ)  ،وھنا يختمف األفخاد في ردود

افعاليع الذخرية تجاه تمظ السػاقف ،وان عػاقب مثل ھذه السػاقف باإلضافة إلى مايذعخ بو
األفخاد مغ تغيخ في السداج ،وتجني احتخام الحات . )Feldman et al, 1994:225 (.ويخى
روميخو وكانيذ ( )Romero&Canyas,2010أن درجة الػعي إلدراك الخفس تذسل ثالث

عشاصخ األولى أن يكػن لجى الفخد درجة ححر مغ اآلخخيغ ،كػنو عمى اشالع مدتسخ لمبحث

عغ عالمات الخفس ،والعشرخ الثاني قجرة الفخد عمى ان يسيد بيغ إشارات الخفس وغيخھا

مغ التشبييات البيئية ،والعشرخ األخيخ لكػن حد ـ ـ ــاسية الخفس العالية تُحجث رد فعل
تحدـ ـ ــدي فاالستجابة تكػن بالعجوان ،رد فعل دفاعي تجاه مشبيـ ــات الخفس ،اذ أن مجخد
التفكيخ

بالخفس

يشذـ ــط

رد

فعل

سمبي

لذـ ـ ــعػره

بالعجوان

تجاه

اآلخ ـ ـخيغ

(. )Romero&Canyas , 2010:65
اسباب حداسية الخفض:

اوال :اسباب وراثية

وقج أشارت دراسة بخيشدػن (  )Berenson, 2002ان لجى األفخاد استعجاداً
جيشياً لتقبل الخفس ،فاألسذ الجيشية تؤثخ في الفخوق الفخدية أي كيؽية تفديخ األفخاد لمبيئة
وتكسل التأثيخ مغ خالل التجارب والتعمع في مخحمة الشزج)Berenson,2002 :ٙ٘(.
ثانياً :اسباب اجتساعية

اشارت تجارب االفخاد وخبخاتيع في وقت مبكخ مغ الحياة تؤدي إلى زيادة حداسيتيع

لمخفس وغالبا ما تؤدي إلى تفديخات وادراكات سمبية تدبب في مذاعخ عجم الخضا ،والى

إنھاء العالقة مع األفخاد اآلخخيغ باإلضافة الى أن تعديد التفكيخ غيخ العقالني في احتسالية
الخفس مغ اآلخخيغ)Ayduk, 2007 :ٔ٘ٗ(.
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ثالثا  :اسباب نفدية

تعج حداسية الخفس مغ احج االسباب الخصخة لخدود الفعل االكتئابية واألفخاد ذوي

األعخاض االكتئابية يطھخون بعج فتخة زيادة في حداسيتيع لمخفس ،وفي دراسة مكارتي(.

 ،)،McCarty ٕٓٓٚاوضحت أن ىشاك عالقة ايجابية بيغ حداسية الخفس واالكتئاب وكسا
أن الدمػك أالندحابي بدبب االكتئاب يؤدي إلى تكخار تجارب الخفس ومذاعخ الحنب والعار

وجسعيھا مغ العػامل الشفدية التي تقػد باألفخاد السكتئبيغ لتصػيخ مخاوف مغ التعخض لمخفس

( ٖٕٗ)Aili, 2011 :

رابعا  :اسباب معخفية

وتتسثل في تأثيخ أدراك الفخد لمسػقف عمى الدمػك ،فتكػن استجابة األفخاد لمخفس

تختمف فسشھع مغ يتعامل مع الخفس بالھجوء والالمباالة والبعس اآلخخ يالحع الخفس حتى
في السػاقف الرغيخة فيجركو بذكل سخيع)Smart, 2009:354(.

ومغ ىشا تخى الباحثة ان ىحه االسباب والعػامل الشفدية الستشػعة تؤثخ عمى سمػك

وبشية الذخرية لجى الفخد بسا يحسمو مغ مذاعخ الخفس او قبػل االخخيغ بحدب ما يجركو
وىي قج تؤدي الى مذاكل نفدية مغ رفس االخخيغ لو .
الشظخية السفدخة لحداسية الخفض:

اوال :نظخية بهلبي ()John Bowlby ،9161

بحث العالع جػن بػلبي ( )John Bowlby ٜٜٔٙفي عالقة األم بالصفل مشح ثالثيغ
عاماً ،اذ تيتع نطخية بػلبي بشسػذج العالقات االجتساعية الستاح لمصفل وھي عشج بػلبي تػجو

التفاعل السدتقبمي او قج تعيقو ،ودراسة تأثيخ الخبخات االجتساعية السبكخة في سياق اإلشارة

الى مفيػم التعمق الحي صاغتو ىحه الشطخية وشػرتو ؼيسا بعج ايشدورث وزمالئيا:ٖ٘(.

 . ) Ainswrth, at el,1978وكانت ماري سميتخ ايشدورث ()Mary slater Ainsworth
وزميالتيا اول مغ قجم لجليل التجخيبي لشطخية التعمق الخاصة بـ(بػلبي) وقج صسست تجخبة

تجعى( السػقف الغخيب) لسعخفة ترخفات ححرة ترجر عغ الصفل إزاء الغخباء ومذاعخ القمق

التي تعتخيو عشج انفرالو عغ األم ،كسا أن األشفال لجييع عالقات تعمق عجة وان ردود الفعل

لمغخباء تتبايغ ؼيسا بيشيع وصشفت ( )Ainsworthاألشفال الى ثالث فئات:
( (ٗٚٛ
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ٔ-التعمق اآلمغ :التي يدتعسل فيھا الرغار االم كقاعجة آمان الكتذاف وإقامة

اترال معيا بعج االنفرال ،ويترخف األشفال اآلمشػن (ذوي التعمق اآلمغ) بصخيقة تداعجھع
عمى فحز السػقف الغخيب ويطيخون شيئاً مغ االندعاج مغ وجػد الغخيب واندعاجيع يدداد
عشجما تغادر االم الغخفة.)Ainsworth,1973 :٘ٛ(.

ٕ -التعمق التجشبي  :والتي (سسيت ؼيسا بعج بالسقاوم) وفييا يكػن األشفال غيخ

قادريغ عمى استعسال األم كقاعجة آمان وغالبا يكػنػن غاضبيغ ،وخالل التجخبة اضيخوا
تفاعال

قميال

مع

أمياتيع

()Ainsworth,1991:٘ٛ

ولع

يكتخثػا

لمسػقف

الغخيب

وال

لػياب

األم.

ٖ -التعمق القمق – الستشاقس  :وفييا يخفق األشفال باستعسال األم كقاعجة أمان

وخالل التجخبة اضھخوا اندعاجاً شجيجاً في غياب االم ولكغ اندعاحيع لع ييجأ بعػدتيا ولع
يقبمػا مجاعباتيا ليع)Ainsworth,1978 :ٜ٘(.

ٗ -التعمق السذػش– السزصخب  :وفييا ال يػجج نسط فعال او غيخ قابل لمتشبؤ

الستثارة سمػكيات مقجم الخعاية عشجما يتعخض الصفل لمتػتخ،وھحا الشسط يختبط بحاالت عانت
مغ اساءات شجيجة في فتخة الصفػلة السبكخة)Ainsworth, 1978 :ٜ٘(.

ووفقا لسا يخاه (ٓ )bowlby ٜٔٛفان الشساذج العقمية والترػرات الحىشية لالشفال عغ

انفديع وعغ عالقاتيع مع السحيصيغ بيع تؤثخ عمى شكل عالقاتيع في السدتقبل فيي تػقعاتيع

عغ ما اذا كان االخخون سيمبػن احتياجاتيع او يخفزػنيا، )Allen, 1999 :ٖٜٔ( .ولالباء

دور ميع ججا في االستجابة لتمظ الحاجات .وكحلظ تذجيعيع عمى استكذاف العالع مغ حػليع

وتشسية عالقات تعمق امشة مع االخخيغ برفة عامة(.الجشابي )ٕ٘ : ٕٖٓٔ ،

وان نقز الخعاية وكحلظ الحساية الدائجة تكدب االشفال اسمػب تعمق غيخ امغ مسا

يؤدي ذلظ الى ضيػر العجيج مغ السذكالت في عالقاتيع مع االخخيغ خالل فتخة السخاىقة

والخشج مغ بيشيا تػقع الخفس مغ االخخيغ في السػاقف االجتساعية التي يسخون بياٖ٘:(.

)Bowlby, 1988

نسػذج (ٕ٘ٓٓ )Downey & Feldman& Romero

اذا فدخ كال مغ فيمجمان وداوني وروميخو باالعتساد عمى نطخية التعمق حداسية

الخفس بعسل انسػذج السعالجة السعخؼية – االنفعالية لتفديخ الذخرية ويدسى (Cognitive-
)) ٜٗٚ
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 )Affective Processing Systemsويخمد لھا ( )CAPSومغ خالل وضيفة السعالجة
االنفعالية التي تشذا خاصية (اذا...حيشحاك) ” ”if….thenاذ يعج (اذا) الدسات الشفدية التي
تعخض او تػضف في السػقف ،و(حيشحاك) السعارف واالنفعاالت التي أصبحت مفعمة مغ قبل

األفخاد فتػلج أنساشا مغ األفكار والسذاعخ والدمػك الطاھخ في أنػاع مغ السػاقف السختمفة،

ففي مثل ھحه السػاقف الدمػكية التي تعكديا العالقات في السػقف ،او التػقعات الذخرية

اذ يسكغ أن تتفاعل اآلليات االنتباھية والتشطيع الحاتي مع عسل السعالجة الذخرية وتكػن

كحػاجد ضج حداسية الخفس العالية ،وھحه اآلليات ىي :

 السخاوف وتػقعات الخفس ()Fears& expectations of rejection -السجركات وصفات الخفس )Perceptions&) attributions of rejection

 -ورد الفعل السبالغ بو انفعالياً وسمػكياً في إدراك ذلظ الخفس (ٖٕٔ Feldman , :

.)1994

لحا فقج اعتسج أُنسػذج حداسية الخفس  Rejection Sensitivityعمى افتخاضيغ

أَساس ،وىسا:

االفتخاض األ ََّول :أ َّ
َن القبػل -الخفس ىػ ُبعج في معالجة السعمػمات ؼيعكذ حؿيقة
االجتساعي يجعع الخاحة
ان االفخاد يحتاجػن ِإلى بعزيع البعس مغ أَجل البقاء .وإِ َّن التَّػاصل
َّ

ِّ
البجنية ( ،)Mental and physical comfortوِإ َّن تحقيق التَّػاصل االجتساعي
العقمية و ّ
ّ
يذكل تحجيـًا؛ ِأل َّ
َن شمب قبػل الفخد يتصمب ِإخزاع نفدو لخصخ الخفس ،أَي ان األَفخاد َّالِحيغ
اتراال باآلخخيغ يكػنػن معخضيغ لمذعػر بالخفس األَكثخ ِإيالمـًا عمييع،
يذعخون أََّنيع أَكثخ
ً
وىكحا فِإ َّن األَفخاد َّالِحيغ حرمػا عمى القبػل وتجشب الخفس ىع األَكثخ أَىسية واألَكثخ تحجيـًا،

الدمػك السمحػظ مغ أَقرى درجات
َن ُي ْ
ط ِي ُخوا سمػكـًا متشاقزـًا تجاه اآلخخيغُّ ،
واحتسال أ ْ
ِ
ِ
َّ
َّ
الدمبيَّة ،أَو حاالت االندحاب القرػى ،عشجما
االنتباه والتكيف ،أَو التصخف في العجاء ،أَو ّ
يكػن الخفس وشيكـًا ،لحا يجب عمى األَشخاص السعشييغ بالخفس محاولة تجشبو بأَفزل ما

يسكغ.

َّ
االجتساعي ،فشتعمع مغ
فدي و
ِ
نتاج لتاريخشا الشَّ ِ
االفتخاض الثانيِ :إ َّن حداسية الخفس ٌ
ّ
ّ
التَّجخبة وشبيعة التَّعمع لتػقعات الخفس والقبػل ،تعشي :ضسشـًا أ َّ
َن تحدذ الخفس قج يكػن في
تػقع ر ٍ
مػاقف محجدة ،بسعشى أََّنو قج يتعمع َّ
فس بعس األَفخاد عمى سبيل السثال أَحج
الشاس َ
( ٓ(ٗٛ
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ولكغ ليذ مجسػعات
الػالجيغ ،أَو مجسػعات معيشة عمى سبيل السثال أَقخانيع في السجرسة،
ْ
َن نتػقع الخفس بدبب سسات معيشة َّ
لمحات في
أُخخى مثل أَقخانيع في الحي .وقج نتعمع أَيزـًا أ ْ
ِ
الشداء في مجاالت ذكػريَّة نسصيَّة
بعس السػاقف وليذ جسيعيا ،عمى سبيل السثالّ :

(.)Levy&etal,2001:251

وتػصل داوني (ٕٗٓٓ  )Downeyإلى أن حداسية الخفس تتذكل عمى انھا نطام

دفاعي حافدي ( )Defensive motivational systemومخترخھا ( )DMSاذ ان األف اخد
عشجما يكػنػن في مػقف مذكػك ؼيو،وغيخ واثقيغ مشو،وكيف سيتع تقبمھع أو رفزھع مغ

ويفعل الشطام الجفاعي الحافدي
اآلخخيغ ،ففي ھحه الحالة سيػحج الفخد بشائو السعخفي لمخصخ ّ
فعل
( )DMSما يھيئ لجى الفخد استجابة سخيعة مختبصة بالخفس مغ اآلخخ ،وان ھحا الشطام ُي ّ
تفعيمو يربح غيخ قادر عمى التأقمع مخة واحجة فيشذط برػرة
بذكل تمقائي ،وعشجما يتع ّ
عذػائية)Pietr, &alt, 2005:62(.
َن
الن ىحا الشطام َّ
يتع تفعيمو عمى وجو التَّحجيج؛ استجابة لسشبيات القبػل -الخفس ،وأ ْ
يعسل عمى تػفيخ استجابة سخيعة وفعالة لمتَّيجيج في البيئة ،وحساية َّ
الحات Self-Protective

مغ الخفس (.)Downey&Feldman,1996:1327

ترػر لمتَّاريخ َّ
فدي
ًا
كل مغ داوني وآخخون (Downey,etal (1994
الش ِ
ويزع ٌّ
ّ
لمخفس السبكخ في مجة السعالجة ِ
اإلدراكيَّة االنفعاليَّة ،وعمى وجو الخرػص تحجيج كيؽية
َّ

َن تكػن مغ:
تذيكل تجارب الخفس السبكخة ،وأَشاروا ِإلى أََّنو يسكغ أ ْ
الحاتي
ٔ -التَّػقعات والؿيع واالىتسامات ،وتحيدات التَّفديخ واالستخاتيجيات التَّشطيع
َّ
َّالِتي تَ ْكس ُغ في ُّسمػك بعس العالقات َّ
الذخرية السحجدة بيغ األَفخاد.
ُ
ِ
الدمػك بيغ األَشخاص
الجيشاميكيَّة بيغ الستغيخات السعخؼيَّة
َّ
االنفعالية و ُّ
ٕ -العالقات ّ
(.) Downey,etal,1994:481
ويعج ھحا االنسػذج الشطخي نتاج لشطخية التعمع االجتساعي السعخفي الحي عسل عمى

التكامل في التفاعل بيغ األفخاد والتاريخ البايػلػجي (عػامل وراثية) وعػامل بيئية في بمػرة

العالقات والدمػك اإلنداني ،فعشجما تتفاعل التػقعات والدمػكيات الػججانية يطھخ مد ـ ــتػى مغ

أدراك الخفس وھػ إدراك غيخ واضح السعالع(غامس) وبالتالي يتع ترــجيقو عمى انو رفزاً
مغ اآلخخ)Mischel, 2004 ٔٓٙ:(.

)ٔ) ٗٛ

العدد (  2مج)2

جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

(حزيران) 2222

ويقتخح أُنسػذج داوني وفيمجمان أ َّ
َن األَفخاد َّالِحيغ يجخمػن في عالقة ويتع استبعادىع
فأنيع َّ
يتػقعػن عمى نحػ مقمق رفزـًا مغ اآلخخيغ السيسيغ ليع؛ ِألََّنيع يجركػن الخفس الستعسج
في سمػكيات غيخ الحداسة والغامزة اتجاه شخكائيع ،ويذعخون بعجم األَمان و ِّ
الخضا عغ

ُّ
بالعجاء
عالقاتيع ،فتكػن استجاباتيع َّ
جرك أَو التَّيجيجات بالخفس مغ الذخكاء َ
الس َ
لمخفس ُ
الغيخة عمى ترخفاتيع.عمى اساس انيع يتشبؤن بأن حداسية الخفس تَ ْك ُسغ وراء
وسيصخة َ
االستعجاد

ِإلدراك

الخفس،

والتي

قدع

مشيا

يسثل

اىتساماتيع

مبشية

عمى

التَّػقعات . )Feldman&Downey, 1994:234(.وقج اعتسجت الباحثة عمى نسػذج داوني

وفيمجمان الحي استشج عمى وجھة الشطخ االجتساعية الستسثمة بشطخية التعمق لمعالع بػلبي

فالسػاقف الدمػكية تعكذ عالقات الفخد والتػقعات الذخرية مغ خالل التجارب الدابقة التي
مخوا بھا مغ خالل تعمق الفخد بػالجتو التي تؤثخ في ترػر الفخد عغ لحاتو وفي مػاقفو نحػ
اآلخخيغ.

الجراسات الدابقة التي تشاولت حداسية الخفض :

الجراسات العخبية :

اوال :دراسة الجشابي (ٖٕٔٓ)

ىجفت الجراسة لسعخفة العالقة بيغ حداسية الخفس وصػرة الجدع لجى الخاضعيغ

لعسميات التجسيل في بغجاد .و قج اعتسجت الباحثة في اعجاد مؿياس حداسية الخفس في ضػء

الشسػذج الشطخي لفيمجمان وداوني ( ) Downey&Feldman ٜٜٔٙوفي بشاء مؿياس صػرة

الجدع عمى نطخية الغخس الثقافي لكخبشيخ(ٓ )Gerbner ٜٔٛوتألفت عيشة البحث مغ

(ٕٓ٘) فخداً مغ الخاضعيغ لعسميات التجسيل ذكػ ار واناثاً و بػاقع (ٓٓٔ) مغ الحكػر

و(ٓ٘ٔ) مغ األناث وكان أسمػب أختيار العيشة بأسمػب العيشة العذػائية وتػصمت الجراسة
الى ان :لجى عيشة البحث حداسية رفس عالية .لجى عيشة البحث صػرة جدع سمبية وبجاللة

إحرائية.فطال عغ وجػد عالقة أرتباشية أيجابية بيغ حداسية الخفس وصػرة الجدع ،

وكانت دالة احرائياً.

الجراسات االجشبية :
اوال  :دراسة يخوزكان ()Erozkan 2009
( ٕ(ٗٛ
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ىجفت الجراسة لسعخفة تأثيخ اساليب التعمق عمى حداسية الخفس في عالقتيا بالشػع

واساليب السعاممة الػالجية .ولغخض تحقيق اىجاف البحث شبقت الجراسة استبيان حداسية

الخفس مغ اعجاد ( )Downey&Feldman,1996واستبيان ججاول العالقة مغ

اعجاد( )Griffin&Bartholomewوباستخجام اختبار  testـ Tوتحميل االنحجار وتحميل
االرتباط  ،تػصمت الجراسة الى ان مدتػيات حداسية الخفس لمصالبات المػاتي خزعغ
النساط التعمق القائسة عمى الخػف والصالب الحيغ عانػ مغ انساط االبػة االستبجادية اعمى

بكثيخ مغ تمظ التي لجى االخخيغ في شعػرىع بحداسية الخفس ،كسا وججت الجراسة عالقة

ذات عالقة داللة احرائية بيغ انساط التعمق وحداسية الخفس.
الفرل الثالث:

اجخاءات البحث:

أوالً :مشيجية البحث Research Method:

استخجمت الباحثتان في الجراسة الحالية اسمػب السشيج الػصفي الحي يعتسج عمى

وصف الػاقع او الطاىخة وصفا دؾيقا ويعبخ عشيا تعبي اخ كيؽيا وكسيا .ويداعج ىحا االسمػب
الباحثتان في الػصػل الى استشتاجات وتعسيسات تداعجنا في تصػيخ الػاقع الحي

نجرسو(.عجس ) ٔٛٛ: ٜٔٛٗ،وقج استخجمتو الباحثة في تػصيف الجراسة.
ثانياً :مجتسع البحث Population Research

ويتحجد مجتسع البحث الحالي بصمبة السخحمة الستػسصة في الجراسة الرباحية،

لمرفػف االول والثاني والثالث مغ الحكػر واألناث في السجيخيات الدتة التابعة لسجيخية تخبية
بغجاد الكخخ والخصافة .حيث بمغ السجسػع الكمي لصمبة السخحمة الستػسصة بتفاصيميا اعاله

(٘ )ٖٜ٘ٙٔإ اذ بمغ عجد الصمبة في مجيخية تخبية الخصافة األولى ( ) ٕٛٚٛٛشالب

وشالبة بشدبة (ٓ )%ٔٙ2ٕٛوبمغ عجد الصمبة في تخبية الخصافة الثانية ( ) ٜٔٗ٘ٗٗشالب

وشالبة بشدبة ( ،)%ٕٚ2ٕٔٙوبمغ عجد الصمبة في تخبية الخصافة الثالثة ( )ٙٙٔٙٚشالب

وشالبة بشدبة (ٖٓٗ )%ٕٔ2في حيغ بمغ عجد الصمبة في تخبية الكخخ االولى (ٕٔ)ٜٙٓ

شالب وشالبة بشدبة (ٕ ،)%ٔٔ2ٖٙوفي تخبية الكخخ الثانية بمغ عجد الصمبة (ٓٓ)ٜٔٓٗ

شالب وشالبة وبشدبة (ٖ )%ٜٔ2٘ٙوبمغ عجد الصمبة في تخبية الكخخ الثالثة (ٓ)ٚٔٗٚ
وبشدبة (.)%ٖٔ2ٖٕٜوبمغ عجد اجسالي الحكػر ( )ٕٜٕٛٔٚبشدبة (ٓٔ)% ٘ٗ2ٙوبمغ عجد
)ٖ) ٗٛ

العدد (  2مج)2

جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

(حزيران) 2222

اجسالي األناث ( )ٕٖٖٗٚٛوبشدبة (ٓ)% ٗ٘2ٖٜفي حيغ بمغ عجد شمبة الرف األول
( )ٜٜٕٔٓٚبشدبة (ٕ٘ٔ)%ٖٚ2وبمغ عجد شمبة الرف الثاني (ٔ٘ )ٜٔٙٔبشدبة

(ٖٕٓ)%ٖٓ2وبمغ عجد شمبة الرف الثالث ( )ٖٔٚ٘ٓٚوبشدبة (٘ٗ )%ٖٕ2ٙوالججول (ٔ)
يبيغ ذلظ :

ججول ()9عجد الظلبة للسخحلة الستهسظة في مجيخيات التخبية في بغجاد بحدب الرفهف
والشهع

الرف االول

الرف الثالث

الرف الثاني

الشهع
السجيخ

ية

السجسهع

ذكهر

الخصا

فة

االولى

ٜٔٔٔٙ

الخصا

فة

الثانية

ٖٜٓٗٙ

الخصا

فة

الثالثة

الكخخ

االولى

الكخخ

الثانية

الكخخ

الثالثة

ٖٖٜٔٓ

ٖٕٕٔٙ

ٔٛٛٛٛ

اناث

٘ٔ٘ٙ
ٗ
ٕ٘٘ٚ
ٙ
ٕٕٔٛ
ٗ
٘ٓٓٔ
ٛ
ٕٔٚٛ
ٛ

ٜٔٔٗ ٜٔٗٗٔ

السجسهع ذكهر

ٖٕ٘٘ٙ

٘ٗٓ٘ٙ

ٕٖ٘ٚٚ

ٕٕٔٙٛ

ٖٙٔٚٙ

السجسهع ذكهر

اناث

ٖٖٗٔ

ٖٓٔٔ

٘

ٓ

ٕٖٜٚ

ٕٓٓٙ

ٛ

ٖ

ٔٓ٘ٛ
ٖ
ٖٔٓٚ

ٜٗٔٛ

ٖٖ٘٘ٔ٘ٗٓ ٕٙ

ٕٜٔ٘ٗٓ ٗٗ٘ٛ

اناث

ٕ٘ٔٚ
ٛ
ٜٔٗٔ
ٗ

ٕٔٓٓٓ ٖٖٕٛٙ ٕٔٗٙ

السجسهع

الكلي

ٕٛٚٛٛ ٕٛٔٛٛ

ٖٕٗٗٛ

ٗٗ٘ٗٔ
ٜ

ٙٙٔٙٚ ٕٜٓٚٛ

ٕٜٗٚ

ٕٕٓٛٔٓٗ ٖٔٔٛٗ ٔٛ

ٜٕٙٓٔ ٜٜٖٔٛ

ٖٔ٘ٚ

٘ٔٗٛ

ٓٔ٘ٛ

ٜٓٔٓٗ

٘

ٕ

ٛ

ٖٔٔٙٚ ٕٖٙٙ

ٕٔٓٚ

ٕٕٖٖٔ ٖٓ٘ٛٚ

ٙ

ٜٜٜ٘ٗ٘ ٖٔٔٙٚ ٕٜٔ

( ٗ(ٗٛ

ٖٖٛٔٚ

ٓ

ٕٚٔٗٚٓ ٕٖٔٙ
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ٗ
السجس
وع

الكلي

ٔ

ٜٕٓٗٛٓ ٔٓٙ
ٖ

ٗ

ٕٓٛ٘ٚٛ ٜٜٔ
ٓ

ٚ

ٗ

ٚٙٔٚ
ٔ

٘ٚٗٗٓ ٖٔٓٓٙ ٜٔٙٔ
ٔ

ٗ

ٖ

ٖٖٜٓ٘٘ٙٔ ٔٚ
٘

ٚ

ثالثاً :عيشة البحثSampling Resarch

عيشة الجراسة ىي جدء مغ مجتسع البحث االصمي يختارىا الباحث باساليب

مختمفة وبصخيقة تسثل السجتسع االصمي وتحقق اغخاض البحث وتغشي الباحث مغ مذقات

دراسة السجتسع االصمي (الخفاعي  )ٜٖ :ٜٜٔٛ ،فقج تكػنت عيشة البحث الحالي مغ(ٗٓ٘)
شالب وشالبة في السخحمة الستػسصة تع اختيارىا بصخيقة شبؿية عذػائية بحدب الجشذ

والرف والججول (ٕ) يػضح ذلظ :

ججول ()2عجد الظلبة في مجيخيات التخبية في مجيشة بغجاد مهزعين بحدب السجارس
والرفهف التي تم التظبيق فيها

السجيخية

اسم السجرسة

الخصافة

متػسصة

االولى

العاقػلية لمبشيغ
متػسصة الذيساء

لمبشات
الخصافة

الثانية

متػسصة

لمبشيغ

العابج

متػسصة صؽية

لمبشات
الخصافة

متػسصة الدالم

لمبشيغ

عجد

الظلبة

السجسهع

ٓ٘
ٓٗ

الرف
االول
ٗٔ

الثاني
ٜٔ

الثالث
ٔٚ

ٜٓ
ٔٔ
ٔٙ

ٗ٘

ٖٔ
ٔٛ

ٔٙ
ٕٓ

ٛٙ
ٓٔ

ٕٖ

٘ٔ

ٕ٘
)٘) ٗٛ

ٜ
ٔٛ

ٖٔ
ٜٔ
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متػسصة

رفيجة

لمبشات

الكخخ

متػسصة

لمبشيغ

بخاثا

ٛٚ
ٖ٘

ٓٔ

ٕٔ

ٖٔ

ٓ٘

ٕٔ

ٕٓ

ٔٛ

االولى

ٖٛ
متػسصة

بغجاد

لمبشات

الكخخ

متػسصة

مدمع

بغ عقيل لمبشيغ

ٖٖ

ٜ

ٔٔ

ٖٔ

ٗٗ

ٕٔ

٘ٔ

ٔٚ

الثانية

ٚٙ
متػسصة
القادسية لمبشات

الكخخ

الثالثة
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متػسصة

العالء
لمبشيغ

ٔٔ

ٕٖ

ابي

السعخي ٕ٘

ٔٚ

ٜ

ٔٙ

ٕٔ

ٜٔ

ٕٛ
ٓٔ

متػسصة االمل ٖٓ

لمبشات
السجسهع الكلي

ٗٓ٘

ثالثا :أداة البحث Tools of Research

مقياس حداسية الخفض Rejection Sensitivity :
( (ٗٛٙ

ٔٔ

ٜ
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خظهات بشاء مقياس حداسية الخفض:

ٔ-التخظيط للسقياس

حققت الباحثتان ىحه الخصػة مغ خالل تحجيج مفيػم حداسية الخفس ،وكحلظ تع

االشالع عمى مقاييذ حداسية الخفس  .وقج اعتسجت الباحثتان كحلظ عمى االدبيات

والجراسات التي تتعمق بسػضػع البحث ،ولع تتبشى الباحثتان اي مغ السقاييذ االجشبية بدبب

اختالف البيئة لحلظ قامت الباحثتان ببشاء مؿياس لحداسية الخفس مشاسب لمسخحمة العسخية

التي تع اختيارىا واصبح السؿياس يتكػن مغ (ٕٗ) .
ٕ-صياغة فقخات السقياس

عمى وفق الشطخية الستبشاة وتعخيف حداسية الخفس التي حجدت لحداسية الخفس
بجيميغ ىسا درجة االىتسام ودرجة التػقع  ،وتست صياغة فقخات السؿياس برػرتو األولية

والبالغة (ٕٗ) فقخة ،وبجائل االجابة لمبجيل (أ) التي تسثل درجة االھتسام وھي(ميتع ججا،ميتع
قميال،غيخ ميتع) ،وكانت بجائل اإلجابة لمبجيل( ب) التي تسثل درجة التػقع (محتسل ججا،

محتسل قميال ،غيخ محتسل الحجوث) وىحا يعشي انو كمسا ازدادت الجرجة زادت حداسية الخفس
لجى السفحػص .

ٖ-صالحية الفقخات
ولغخض معخفة صالحية الفقخات في ؾياس ما وضعت لؿياسو  ،عخضت بريغتيا

األولية وعجدىا (ٕٗ) فقخة عمى عجد مغ الخبخاء والسحكسيغ ( ممحق ٕ ) الستخرريغ في
مجال العمػم التخبػية والشفدية وشمبت الباحثة مشيع تقجيخ مجى صالحيتيا وسالمة صياغتيا

ومالءمتيا لمغخض الحي وضعت مغ أجمو  ،وفي ضػء إجابات الخبخاء وحكسيع عمى فقخات

السؿياس اعتسجت الباحثة ندبة أتفاق (ٓ )%ٛمغ اآلراء معيا اًر لبقاء الفقخة  ،فإذا حازت الفقخة
عمى ىحه الشدبة أو أعمى مشيا مغ إجابات السحكسيغ اعتسجت تمظ الفقخة  ،أما إذا حازت عمى

أقل مغ تمظ الشدبة تع ححفيا ( الديج )ٖٕٖ: ٜٜٔٚ ،والججول (ٖ) يػضح ذلظ .
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ججول ()3أرقام الفقخات والخبخاء الحين اتفقها وعارضها على مقياس حداسية الخفض
وندبتهم السئهية

عجد

الشدبة

السهافقهن

السعارضهن

ٕٓٔٔ،ٔٗ،ٔ٘،ٔٛ، ٖ،

ٙ

ٓٔ

-

ٓٓٔ%

ٔ ٜ ، ٛ ، ٘، ٗ،

٘

ٜ

ٔ

ٓ%ٜ

ٕ ٖٔ ، ٔٔ، ٙ،

ٗ

ٛ

ٕ

ٓ%ٛ

،ٚ،ٔٙ

ٕ

ٓٔ

-

ٓٓٔ%

ٕٓ،ٕٔ،ٕٕ،ٕٖ،ٕٗ،ٔٚ،ٜٔ

ٚ

ٜ

ٔ

ٓ%ٜ

السجسهع الكلي

24

أرقام الفقخات

الفقخات

السئهية

%911

ٗ-العيشة االستظالعية
شبقت الباحثتان السؿياس بعج التحقق مغ اراء الخبخاء عمى عيشة عذػائية مكػنة مغ

(ٖٓ) شالباً وشالبة مغ السخحمة الستػسصة لسعخفة مجى وضػح فقخات السؿياس وتعميساتو
وحداب الػقت السشاسب لإلجابة عميو ،ووججت الباحثتان أن جسيع الفقخات واضحة بالشدبة

لمصمبة والبجائل السػضػعة مشاسبة لمحرػل عمى اإلجابة وأن الػقت السدتغخق لإلجابة عمى
السؿياس (ٖٓ) دؾيقة وىػ متػسط إجابة الصمبة عمى السؿياس بسجى يتخاوح بيغ (٘ٔ)ٕٓ-

دؾيقة.

٘-ترحيح السقياس
لغخض حداب الجرجة الكمية مغ خالل إجابة الصمبة عمى السؿياس تع استخجام شخيقة

()Downey&Feldman

في ترحيح السؿياس ،والتي يتع فيھا حداب درجة االجابة عمى

كل فقخة مغ خالل عسمية ضخب ما يختاره السدتجيب مغ البجيل(أ) مع ما يختاره مغ
البجيل(ب) ،وأعصيت درجات لكل اختيار مغ كل بجيل ،وىي عمى التػالي ( ٔ .)ٖ،ٕ،ووججت

الباحثتان أن أعمى درجة يسكغ الحرػل عمييا لمسؿياس ( )ٕٔٙدرجة وأدنى درجة(ٕٗ) .مثال
ذلظ الفقخة االتية تػضح كيف يتع االجابة عمى السؿياس .اذا اختار الصالب مغ البجيل االول

رقع ٖ ميتع ججا ،واختار مغ البجيل الثاني رقع ٕ ،يتع بحلظ ضخب الخيار االول بالخيار

الثاني  )ٙ=ٕ×ٖ(،والخقع( )ٙىػ درجة االجابة لمصالب عمى الفقخة.
( (ٗٛٛ

م.م .حنان حممد محزة

حساسية الرفض لدى صلبة املرحلة املتوسطة

أ.م.د .شيماء صالح حسني

-ٙالتحليل اإلحرائي للفقخات
أ-استخخاج القػة التسييدية:

لمحرػل عمى مؿياس يترف بالسػضػعية استعسمت الباحثتان اسمػبيغ مغ أساليب

تحميل الفقخات وىي كاآلتي:

-أسمػب السجسػعتيغ الستصخفتيغ.

عالقة درجة الفقخة بالجرجة الكمية لمسؿياسوىي مغ أكثخ األساليب السدتعسمة في السقاييذ الشفدية لزسان االبقاء عمى الفقخات

الجيجة واستبعاد الفقخات الزعيفة)Lindquist, 1951:281( .
أوال -أسمػب السجسػعتيغ الستصخفتيغ:

بعج الحرػل عمى الجرجات الكمية الفخاد عيشة التحميل االحرائي ،رتبت

الجرجات تختيبا تشازليا مغ اعمى درجة كمية الى ادنى درجة كمية عمى مؿياس البحث الحالي،
ثع حجدت السجسػعتان الستصخفتان بالجرجة الكمية بشدبة ( )%ٕٚمغ افخاد العيشة في كل

مجسػعة ،فاصبح عجدىع ( )ٖٔٙشالبا وشالبة في السجسػعة العميا  ،و( )ٖٔٙشالبا وشالبة

في السجسػعة الجنيا ،تخاوحت درجات مؿياس حداسية الخفس لمسجسػعة العميا بيغ (ٕٔٔ-

 )ٕٔٙدرجة  ،ودرجات السجسػعة الجنيا بيغ (٘ٗ  )ٛٗ -درجة وبعج استخجام االختبار

التائي ( )t-testلعيشتيغ مدتقمتيغ الختبار داللة الفخوق االحرائية بيغ متػسصي درجات
السجسػعتيغ العميا والجنيا لكل فقخة مغ فقخات السؿياس البالغ عجدىا (ٕٗ) فقخة لسؿياس
حداسية الخفس اذ ان الؿيسة التائية السحدػبة تجل عمى القػة التسييدية لمفقخة ،وقج تبيغ جسيع

فقخات السؿياس مسيدة حيث كانت الؿيسة التائية السحدػبة لجسيع الفقخات أكبخ مغ الؿيسة
التائية الججولية ،وعمى ما مػضح في الججول (ٗ).
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الججول ()4القهة التسييدية لفقخات مقياس الحداسية للخفض
ت الفقخة
ٔ
ٕ
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٘
ٙ
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ٕٔ
ٖٔ

السجسهعة

الستهسط الحدابي

األنحخاف السعياري
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عميا

ٗٚ2ٕٜ

ٕٕ٘ٗ2

دنيا

ٖٖ٘ٗ2

ٕ2ٜٗٙ

عميا

ٗٚ2ٔٛ

ٕ٘2ٗٙ

دنيا

٘2ٕٛٚ

ٕ2ٖٜٛ

عميا

ٗٙ2ٕٜ

ٕٖٔٓ2

دنيا

ٖ2ٓٓٚ

ٕ2ٜٔٓ

عميا

ٖٓٙ2ٙ

ٕ2ٜٚٛ

دنيا

ٕٕٓ2ٛ

ٔ2ٜٙٔ

عميا

ٖٙ2ٗٙ

ٕ2ٚٔٙ

دنيا

ٕٔٗ2ٜ

٘ٔ2ٛٙ

عميا

ٖٕٔٙ2

ٖٕٗ2ٛ

دنيا

ٕٖ2ٔٙ

ٖٕٕٔ2

ٕ2ٕٜٛ

( ٓ(ٜٗ

القيسة التائية
السحدهبة

الججولية

ٔٛ2ٛٙ

دالة

ٓٛ2ٙٙ

دالة

ٛ2ٔٛٚ

دالة

ٗٔٓٙ2

دالة

٘ٙ2ٜ٘

دالة

ٜ2ٕٜٚ

دالة

ٔٓ2٘ٙٛ

دالة

ٔٓ2ٕٔٛ

دالة

ٗ٘2ٛٛ

دالة

ٕٓٗٔٓ2

دالة

ٖٔ2ٚٔٚ

دالة

ٕٔ2ٗٙٚ

دالة

ٖٓٓٔٓ2

دالة
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حساسية الرفض لدى صلبة املرحلة املتوسطة

أ.م.د .شيماء صالح حسني
ٗٔ
٘ٔ
ٔٙ
ٔٚ
ٔٛ
ٜٔ
ٕٓ
ٕٔ
ٕٕ
ٖٕ
ٕٗ

عميا

ٖٓٔٚ2

ٕ2ٖ٘ٙ

دنيا

ٕٔٗ2ٚ

ٖٕٗ2ٚ

عميا

ٙ2ٕٜٚ

ٕ2ٚٚٚ

دنيا

ٕ2ٜ٘ٙ

ٕٓ2ٜٓ

عميا

ٙ2٘ٛٛ

ٕٓ2٘ٛ

دنيا

ٖٕٗ2ٜ

ٕ2ٓٛٛ

عميا

ٕٙ2ٚٚ

ٖٕٔ2ٚ

دنيا

ٖ2ٛٗٙ

ٖٕٗٗ2

عميا

ٕ٘ٙ2ٙ

ٕ2ٜ٘ٙ

دنيا

ٖ2ٖٜٚ

ٕ2ٕٖٜ

عميا

ٓٙ2ٖٙ

ٕ2ٜٚٙ

دنيا

ٖٖٖٔ2

ٕ2ٖٜٔ

عميا

ٚ2ٖٖٛ

ٖٕ2ٖٚ

دنيا

ٗٗ2ٔٛ

ٕ2٘٘ٚ

عميا

ٔٙ2ٜٚ

ٕ2٘ٙٚ

دنيا

ٕٖ٘ٔ2

٘ٔ2ٜٚ

عميا

ٚ2ٕٜ٘

ٕٓ2ٔٚ

دنيا

ٖ2ٛٗٙ

ٕٕٔٗ2

عميا

ٗٗٓٚ2

ٖ٘٘ٓ2

دنيا

ٕٖ2ٙٙ

ٕٔٔٗ2

عميا

ٔٗٗٚ2

ٕ2ٕٓٚ

دنيا

ٖ2ٙٚٚ

ٕ٘٘ٗ2

ٚ2ٖٗٚ

دالة

ٓ٘ٔٔٔ2

دالة

ٕ2ٖٜٛ

دالة

ٖٜ2ٖٙ

دالة

ٔٔٓ2ٜٛ

دالة

ٜٓ2ٚٛ

دالة

٘ٗ٘ٔٓ2

دالة

ٔٗ2ٖٔٙ

دالة

ٕٖٔ2ٚٚ

دالة

ٖٕ٘ٔٔ2

دالة

ٖٔ2ٕٜٜ

دالة

الؿيسة التائية عشج مدتػى داللة (٘ٓ )ٓ.ودرجة حخية (ٕٗٔ) يداوي (ٓ)ٔ.ٜٙ
ثانيا -عالقة درجة الفقخة بالجرجة الكمية لمسؿياس :

ان التحقق مغ ىحه العالقة يعصيشا مؿياساً متجانداً في فقخاتو ويتسثل بأستخخاج

العالقة االرتباشية بيغ درجات أفخاد العيشة عمى كل فقخة ،وبيغ درجاتيع الكمية عمى السؿياس،

واالعتساد عمى بيانات العيشة والبالغة(ٗٓ٘) شالب وشالبة ولؿياس العالقة تع استعسال معامل

ارتباط بيخسػن .وقج ضيخ أن جسيع معامالت االرتباط دالة إحرائيا عشج مدتػى
)ٔ) ٜٗ
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داللة(٘ٓ )ٓ.وبجرجة حخية (ٕٓ٘) والتي تداوي ( )ٓ.ٜٓٛعشج مقارنتيا بالؿيسة السحدػبة
والججول(٘) يػضح ذلظ.

الججول ()5عالقة درجة الفقخة بالجرجة الكلية لسقياس الحداسية للخفض

ت الفقخة

معامل االرتباط

ت الفقخة

معامل االرتباط

ٔ

ٗٓ2ٖٙ

ٖٔ

ٓٓ2ٗٚ

ٕ

ٖٓ2ٖٜ

ٗٔ

ٓ2ٖٜٛ

ٖ

ٓ2ٖٗٛ

٘ٔ

ٖٕ٘ٓ2

ٗ

ٓ2ٖٔٛ

ٔٙ

ٖٔ٘ٓ2

٘

ٖٖٓٓ2

ٔٚ

ٗٓ2ٗٚ

ٙ

ٓٓٗٓ2

ٔٛ

ٓٓ٘ٓ2

ٚ

ٓٓ2ٗٛ

ٜٔ

ٓ2ٗٛٛ

ٛ

ٓ2ٗٗٙ

ٕٓ

ٔٓ2ٗٛ

ٜ

ٖ٘ٔٓ2

ٕٔ

ٔٓ2٘ٙ

ٓٔ

ٓ2ٗٛٙ

ٕٕ

ٖٓ٘ٓ2

ٔٔ

ٓ2٘ٙٙ

ٖٕ

ٓ2ٜٗٛ

ٕٔ

٘٘٘ٓ2

ٕٗ

٘ٓ٘ٓ2

ب -صجق السقياس Validity
تعج جػانب الرجق مغ أىع الخرائز الديكػمتخية لالختبارات والسقاييذ

الشفدية والتخبػية (عالم ، )ٔٛٙ ،ٕٓٓٓ ،وتحقق الرجق في السؿياس مغ خالل مؤشخيغ
ىسا الرجق الطاىخي والرجق البشائي.

أوال -الرجق الطاىخي ()Face Validity
قج تحقق ذلظ الشػع مغ الرجق في مؿياس حداسية الخفس مغ خالل عخضو

عمى عيشة مغ السحكسيغ مغ ذوي االختراصات التي تتعمق بسػضػع السؿياس .

( ٕ(ٜٗ
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ثانيا -الرجق البشائي ()Construct Validity
يدتخخج معامل صجق الفقخة بشائيا في السقاييذ الشفدية مغ خالل استخخاج معامالت

ارتباشيا ،بسحظ خارجي او داخمي والحي يعج اكثخ اىسية مغ صجقيا السشصقي ذلظ بدبب

تأثخ نتائج الرجق السشصقي باآلراء الحاتية لمخبخاء ،ؼيسا يحقق صجق البشاء مجى ارتباط

السحتػى التكػيشي لمدسة او الخاصية بعزو ببعس ،واعتسجت الباحثتان عمى الجرجة الكمية

لمسؿياس باعتبارىا محكا داخميا يسكغ مغ خالليا استخخاج معامالت صجق فقخات السؿياس

وذلظ في حالة عجم تػافخ محظ خارجي ،واستخجم لحلظ معامل ارتباط بيخسػن ( Pearson

 )Correlation Coefficientبيغ درجة كل فقخة ودرجة السجال والجرجة الكمية لمسجيب.

وبعج استحرال الشتائج ومقارنة معامالت االرتباط السحدػبة بالؿيسة الحخجة الججولية لسعامل
االرتباط تبيغ ان جسيع الفقخات بجاللة احرائية والججول (ٕٔ) يػضح معامالت صجق

لفقخات لسؿياس حداسية الخفس.

ثبات السقياس ()Relability

استخخج ثبات السؿياس لحداسية الخفس بصخيقتيغ ىسا -:

شخيقة التصبيق وأعادة التصبيق:

لقج شبق السؿياس عمى عيشة الثبات البالغة(ٓ )ٙشالب وشالبة أختيخوا عذػائيا مغ

مجتسع البحث ،واعيج تصبيقو بعج مخور (٘ٔ) يػما .ولحداب الثبات استخجم معامل ارتباط

بيخسػن بيغ درجات افخاد العيشة لمتصبيقيغ االول والثاني  ،فكان معامل الثبات لسؿياس

الحداسية لمخفس (ٕٔ )ٓ.ٛوىػ معامل ثبات جيج اذا ما قػرن بالجراسات الدابقة.
معادلة الفا  -كخونباخ ()Cronbach Alpha

والستخخاج الثبات بيحه الصخيقة شبقت معادلة (الفاكخونباخ) عمى درجات أفخاد العيشة

البالغ عجدىع (ٓ )ٙشالب وشالبة  ،فبمغت ؾيسة معامل الثبات لسؿياس الحداسية لمخفس

(ٖ٘ )ٓ.ٛوىػ معامل ثبات جيج اذا ما قػرن بالجراسات الدابقة.
التظبيق الشهائي :

بعج اجخاء التحميل االحرائي لسؿياس حداسية الخفس واستخخاج الخرائز

الديكػمتخية (الرجق،الثبات) اصبح مؿياس حداسية الخفس بريغتو الشيائية يتكػن مغ
(ٕٗ) فقخة  ،لكل فقخة بجيميغ (أ،ب) ولكل بجيل ثالثة اختيارات ،ولكل اختيار درجة (ٖ)ٔ،ٕ،
)ٖ) ٜٗ
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ممحق( . )ٙثع وزعت الباحثتان السؿياس عمى أفخاد عيشة التصبيق السؤلفة مغ (ٗٓ٘) شالباً
وشالبة مغ ستة مجارس متػسصة لمحكػر واالناث في بغجاد ،وقج أجخت الباحثتان التصبيق

الشيائي بذكل مباشخ عمى أفخاد العيشة في صفػفيع الجراسية ،وقج كان التصبيق في السجة
الػاقعة بيغ  ٕٜٓٔ/ٔٔ/ٜالى ٘ٔ.ٕٜٓٔ/ٔ/

السؤشخات اإلحرائية لجرجات مقياس الحداسية للخفض :

لسعخفة مجى قخب تػزيع درجات العيشة مغ التػزيع الصبيعي الحي ُيعج معيا اًر لمحكع
عمى تسثيل العيشة لمسجتسع الحي تشتسي إليو ومغ ثع إمكانية تعسيع الشتائج  ،لحلظ تع استخخاج
السؤشخات اإلحرائية  ،لسؿياس حداسية الخفس عمى عيشة البحث البالغة(ٗٓ٘) شالب

وشالبة  ،كسا مبيغ في الججول (.)ٙ

الججول()6السؤشخات االحرائية لسقياس الحداسية للخفض

السؤشخ االحرائي

القيسة

الهسط الحدابي

ٕٔٚ.ٕ٘ٙ

الهسيط

ٕٓٓ٘ٔ٘.

السشهال

ٕٓٓٓٔٚ.

االنحخاف السعياري

ٖٓ.ٜ٘ٓ

االلتهاء

ٓ.ٜٗٛ

التفخطح

ٓ.ٜٙٙ
يتزح من السؤشخات التي حرل عليها الباحث والذكل الحي يهضح تهزيع درجات

الظلبة على مقياس الحداسية للخفض هي قخيبة من التهزيع االعتجالي:

( ٗ(ٜٗ
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حساسية الرفض لدى صلبة املرحلة املتوسطة

الذكل ( )9تهزيع درجات مقياس الحداسية للخفض

الفرل الخابع

اوال :عخض الشتائج وتفديخها

التعخف على مدتهى حداسية الخفض لجى طلبة السخحلة الستهسظة

أستعسل االختبار التائي لعيشة واحجة لمفخق بيغ الستػسط الحدابي لعيشة البحث

والستػسط الشطخي لسؿياس حداسية الخفس ،وقج بمغ الستػسط الحدابي( )ٕٔٚ2ٕ٘ٙوبانحخاف

معياري( )ٖٓ2ٜ٘ٓوبستػسط نطخي(ٕٓٔ) ،ومغ أجل معخفة داللة الفخق بيغ الستػسط
الحؿيقي والستػسط الفخضي ألفخاد العيشة استعسل االختبار التائي  T-testلعيشة واحجة ،حيث

بمغت الؿيسة التائية السحدػبة ( ،)٘2ٖ٘ٙوعشج مقارنتيا مع الؿيسة الججولية البالغة (ٓ)ٔ2ٜٙ

عشج مدتػى داللة (٘ٓ )ٓ2والشتائج مػضحة في الججول (:)ٚ

)٘) ٜٗ
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ججول()7الستهسط الحدابي واالنحخاف السعياري والقيسة التائية لسقياس حداسية الخفض
الستغيخ

العيشة

الحداسية لمخفس

ٗٓ٘

االنحخاف

الستهسط

الستهسط القيسة التائية

الشظخي

الحدابي

السعياري

ٕٔٚ2ٕ٘ٙ

ٕٔٓ ٖٓ2ٜ٘ٓ

السحدهبة

الججولية

٘2ٖ٘ٙ

ٓٔ2ٜٙ

يتبيغ مغ الججول( )ٚؼيسا يتعمق بحداسية الخفس ان الؿيسة دالة احرائيا حيث

كانت الؿيسة التائية السحدػبة اكبخ مغ الججولية مسا يجل عمى ان مدتػى حداسية الخفس

لجى شمبة السخحمة الستػسصة فػق الستػسط .يسكغ تفديخ ما تػصمت اليو الشتائج انيا تتفق مع

دراسة داوني(  )Downey,2002الحي يؤكج عمى ان السخاىقيغ الحيغ يجركػن بأنيع تع
رفزيع مغ والجييع ،سػف يشدعػن إلى تػافق نفدي سمبي ،مسا يجعل وجية نطخىع إلى العالع

الحي يعيذػن ؼيو يتسيد باالتكالية والعجاء وعجم االستقخار ،وعجم االستجابة العاشؽية،
وانخفاض التقجيخ الحاتي  .وتفدخ الباحثة ذلظ بان ما يسخ بو الفخد في الصفػلة يشعكذ عمى
شخريتو في السخاىقة والخشج .لحلظ ان وجػد حداسية الخفس لجى السخاىقيغ يخجع الى شخيقة

التعامل الرعبة مغ قبل الػالجيغ ليع وقج اكجت عمى ذلظ دراسة يخوزكان (، )ٕٜٓٓودراسة
كػشكام (ٕٕٔٓ) ،وكحلظ السػاقف التي يتعخض ليا السخاىق في السجرسة او البيت او
المقاءات االجتساعية فعشجما ال يػجج اىتسام مغ احج تجاىو يبجا بتفديخ جسيع السػاقف الالحقة

عمى اساس رؤيتو في السػقف الدابق .وىحا يخجع الى شبيعة السخاىق ومذاعخه حيث يكػن
في ىحه السخحمة اكثخ حداسية مغ كل مػقف وكالم قج يػجو اليو او يدسعو ويبشي عمى

اساسو افكاره واعتقاداتو .وىحا الشطام الحافدي الجفاعي يييئ الفخد الستجابات سخيعة مختبصة
بالخفس مغ االخخ وىػ استجابة لسشبيات القبػل او الخفس .
االستشتاجات ()Conclusions

ٔ-لجى شالب السخحمة الستػسصة مدتػى فػق الستػسط مغ حداسية الخفس.

ٕ -ٔ -الطخوف التي يعير بيا البمج ليا أثخ عمى حياة شمبة الستػسصة مغ ناحية
التشذئة االجتساعية في االسخة كسخاىقيغ ،ومغ الشاحية العمسية كصمبة في السجارس مسا أدى

ذلظ الى أنتذار ندبة مغ حداسية الخفس عشجىع.
التهصيات ()Recommendations

( (ٜٗٙ
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أ.م.د .شيماء صالح حسني

عمى مؤسدات التخبػية أن تُعيج األنذصة غيخ الرؽية مغ بخامج أجتساعية
وثقاؼية ورياضية لديادة التػافق الشفدي واالجتساعي لجى شمبة السخحمة الستػسصة والحي بجوره

يخفف مغ حداسية الخفس.

السقتخحات ()Suggestions
تقتخح الباحثة ما يأتي -:

ٔ-تػسيع الجراسة الحالية لتذسل مجارس أخخى وعقج مقارنات بيغ نتائج الجراسة
الحالية والجراسات التي تمييا.

ٕ-إجخاء دراسات مذابية لمجراسة الحالية تصبق عمى عيشات أخخى مثل اساتحة

الجامعة أو مػضفي بعس الػ ازرات وعقج مقارنات بيغ نتائج تمظ العيشات ونتائج الجراسة
الحالية

قائسة السرادر

اوال :السرادر العخبية:

الخفس السذكمة والعالج ِ
اإلليي ،السؤسدة ُّ
الجوليَّة لمخجمات
بخنذ ،ديخيظَّ :)ٕٓٓٚ( ،صباعة السرخيَّة.
العالجيَّة ،شخكة ال ِّ
-الجشابي  ،صاحب عبج مخزوق (ٕٗٓٓ ) :اإلرشاد الشفدي والرحة الشفدية ،طٔ ،بغجاد،

و ازرة التعميع العالي والبحث العمسي.

-الجشابي،صفا جاسع  : )ٕٖٓٔ(،حداسية الخفس وعالقتيا برػرة الجدع لجى الخاضعيغ

لعسميات التجسيل  ،كمية اآلداب ،جامعة بغجاد .

الخالجي  ،أديب دمحم( :) ٕٓٓٙمخجع في عمع الشفذ اإلكميشيكي  ،عسان  ،دار وائل .-الخفاعي ،احسج حديغ (: )ٜٜٔٛمشاىج البحث العمسي –تصبيقات ادارية واقترادية ،دار
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