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 لخصالم

 الجنس، لمتغير تبعاً  الجامعة طمبة لدى لمنقد الحساسية عمى التعرؼ الى الحالي البحث ييدؼ
 المقياس وتالؼ ،( 4441 أطمس،) لتعريؼ وفقاً  لمنقد الحساسية مقياس الباحث اعد ذلؾ ولتحقيؽ
 عمييا فقرة،( 14) مف التمييز عمى والقدرة والثبات الصدؽ شروط استكماؿ بعد النيائية بصورتو
 طبؽ وقد. رباعي تدرج عمى يحتوي والذي( ب) والبديؿ ، رباعي تدرج عمى يحتوي والذي( أ) بديميف
 اف البحث نتائج واظيرت .طالبة و طالب( 124) مف مكونو عشوائية عينة عمى المقياس الباحث
 ذات فروؽ وجود وكذلؾ. بينيما فرؽ توجد وال الحساسية لمنقد مف متوسطة درجة لدييـ البحث عينة
 االناث. ولصالح الحساسية لمنقد في واالناث الذكور بيف احصائية داللو
 .المقترحات و التوصيات بعض الباحث وضع النتائج ضوء وفي

 جامعة االنبار. .طمبة لمنقد، الحساسية: المفتاحية الكممات
sensitivity to criticism among university students 
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Abstract 

The current research aims to identify the sensitivity to criticism among 

university students according to the gender variable, and to achieve this, the 

researcher prepared a measure of sensitivity to criticism According to the 

definition (Atlas, 1994), the scale was corrupted in its final form after 

completing the conditions of honesty, stability and ability to distinguish from 

(40) items. It has two alternatives (A), which contains a quadrilateral 

gradation, , and the alternative (B), which contains a quadruple gradation. 

The researcher applied the scale to a random sample of (420) male and 

female students. The results of the research showed that the research sample 

have a medium degree of sensitivity to criticism and there is no difference 

between them. There are also statistically significant differences between 

males and females in sensitivity to criticism and in favor of females. In light 

of the results, the researcher made some recommendations and suggestions.               
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 مشكمة البحث: 
تعد العبلقات االنسانية مف اسمى الروابط بيف االفراد, لكنيا ال تخمو مف الجوانب 
السمبية المتمثمة  بالتعرض لمنقد, فاغمب الناس يتعرضوف لمنقد في مرحمة ما مف مراحؿ 

عبلقاتيـ  وقد يكوف ىذا النقد مدمر ألنو يمس مجمؿ حياتيـ ويؤثر عمى مجمؿحياتيـ, 
(. وقد تؤدي الحساسية لمنقد إلى تأثر الفرد سمًبا بأي 3, .2442االجتماعية )برنس,

نقد، حتى عندما يكوف ىذا النقد بناًء، ويمكف لمنقد أف يكوف مؤلًما في أي موقؼ مف 
ي يتـ انتقاده يؤمف بصحة التعميقات النقدية الموجية مواقؼ الحياة، سواء كاف الفرد الذ

لو مف قبؿ االخريف أو انو يفيـ أف ىذه التعميقات خاطئة وال تنطبؽ عميو, فالعديد مف 
األفراد  يستطيعوا التفكير في النقد المفيد واالستفادة منو في تعديؿ سموكيـ  وال يعانوف 

اخريف  بالقمؽ واالكتئاب والغضب أو مف أي تأثير دائـ منو, لكف  قد يشعر افراد 
الخجؿ ولشعور بالوحدة وقد يؤدي الدفاع الشديد عند مواجية النقد إلى مستوى عاٍؿ مف 
الحساسية لمنقد, و ال تصؼ الحساسية تجاه النقد رد فعؿ الفرد تجاه التعميقات النقدية 

الذيف يعانوف فحسب، بؿ تصؼ أيًضا قدرة الفرد عمى فيـ النقد وتفسيره. فاألشخاص 
مف حساسية أكبر لمنقد ىـ أكثر عرضة النخفاض في مستوى التحفيز واألداء وتجنب 
المزيد مف الفرص التي تخدـ طموحاتيـ واىدافيـ في الحياة  مما يقودىـ الى العزلة 
والشعور بالوحدة والغربة عف المجتمع الذي يعيشوف فيو, و قد يكوف لحساسية النقد دور 

الصحة النفسية لؤلفراد حيث وجدت ماسبلند وزمبلئيا  سمبي كبير عمى
(Masland,et,al,2014 أف األفراد الذيف يعانوف مف االضطرابات النفسية مثؿ )

الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب، واالضطراب ثنائي القطب، والفصاـ، والرىاب 
ـ بشدة، كانوا في االجتماعي، مف بيف آخريف، ممف اعتقدوا أيًضا أف أحبائيـ ينتقدوني

الغالب أكثر عرضة النتكاسات في العبلج، و واجيوا نتائج سمبية أسوأ بشكؿ عاـ, 
( أف بعض األفراد كانوا أكثر حساسية لمنقد Masland,et,al,2014واشارت ماسبلند )

مف غيرىـ بسبب التحيز المعرفي الذي دفعيـ إلى تفسير المعمومات الغامضة بشكؿ 
محايدة أو إيجابية، ومع ذلؾ، فإف انتقادات األشخاص المقربيف قد  سمبي، وليس بطريقة

تؤثر عمى مقدار االىتماـ الذي يدفعو الشخص لعبلمات المشاعر السمبية، مما يساىـ 
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بشكؿ فعاؿ في تطوير التحيز المعرفي السمبي وينمي حساسية مفرطة لمنقد 
(Masland,et,al,2014, 3-14.) 

 :البحث اهمية
 الصحة مجاؿ وفي عامتاً  النفس عمـ في الميمة المواضيع مف النقد حساسية تعد

 طبيعة عمى القوي وتأثيرىا, الشخصية نمو في السمبي لدورىا وذلؾ, خاصتاً  النفسية
 الذي العطاء مقدار عمى ايضاً  ينعكس قد الذي, االخريف مع االجتماعية العبلقات

 العممي الجانب في او االكاديمي الجانب في سواء, ,لممجتمع الشخص يقدمو اف يمكف
 النقد حساسية بموضوع النفسية الصحة مجاؿ في الباحثوف اىتـ حيث, الحياة في

 االنتقاد عمى الرد وطريقة ليا المحتممة والعواقب لؤلفراد السميـ النمو اعاقة في واىميتيا
 اف الى الصدد ىذا في النفسية الدراسات مف العديد اشارت اذ, االخريف قبؿ مف الموجو
 شعورىـ الى يؤدي مما, ممباة غير احتياجات وجود ينكروف النقد حالة في االفراد
 إلدراؾ وىشة مضخمة صورة عف فضبلً , بالخزي والشعور والعجز بالفراغ المزمف
 اكثر بشكؿ االستجابة الى يميموف يجعميـ االنقساـ مف نوع مف يعانوف وقد الذات،
 تأثرىـ وسيولة, الذات باحتراـ اليش إحساسيـ بسبب اآلخريف مف الراجعة لمتغذية سمبية

 عمى ينكرونيا او الخاصة احتياجاتيـ قيمة مف يقمموف يجعميـ مما االخريف بتصورات
 الطفولة لخبرات اف كما( Kohut,4422, 22)لمذات الكافي التعزيز امتبلكيـ مف الرغـ

 الرشد مرحمة في فعاؿ اثر طفولتو مرحمة في الفرد بيا يمر التي النفسية والمواقؼ
 مف الطفولة فمخاوؼ االفراد عند النقد حساسية نشوء في وكبير ميـ دورىا ويكوف
 اشار السياؽ ليذا ووفقاً (. 441, 2444, يحيى) االنساف يكبر عندما تتجدد اف الممكف
, الفرد حياة مف المبكرة المرحمة في النقد حساسية اىمية الى( Kohut, 1977) كوىوت

 إلى يؤدي مما الطفولة، احتياجات تمبية لعدـ منطقية نتيجة لمنقد الحساسية يعتبر اذ
 ,Kohut) الذات لمفيوـ متصور سمبي جانب أي تحمؿ وقمة لمطمأنينة مستمرة حاجة

1977, 16.) 
 النفسية والبحوث الدراسات خبلؿ مف النقد حساسية اىمية تتضح ذلؾ إلى باإلضافة
 و اطمس دراسة اشارت فقد, اخرى نفسية بمفاىيـ وارتباطو المفيـو تناولت التي العديدة
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 األنواع بيف العبلقة في لمنقد الحساسية دور الى( Atlas & Them, 2008) ذـ
 اوضح جزأيف، مف المكونة الدراسة ىذه وفي التفاعمية، والعاطفية لمنرجسية الفرعية
 النرجسية بيف فروؽ وجود و لمنقد والحساسية النرجسية بيف عبلقة وجود الباحثاف
 و الراجعة، التغذية مف مختمفة أنواع تقديـ عند العاطفي والتفاعؿ منيا الفرعية واألنواع

 والتفكير لمنقد الحساسية زيادة عف ابمغوا النرجسية لدييـ الذيف االفراد اف الباحثاف وجد
 أكثر بشكؿ أنفسيـ تقييـ إلى يميموف انيـ كما الذات، عف السمبية والتصورات اإلجتراري

 لمنقد الحساسية واف االخريف، مف االيجابية الفعؿ ردود تمقي عف النظر بغض سمبية
 وبذلؾ والمجتمع الفرد حياة عمى سمبية أثاراً  ليا  التي العصابية النفسية المشاكؿ مف

 او موقفاً ) الفرد يواجو حينما بالظيور يبدأ خاصاً  خوفاً  النقد مف الخوؼ اف القوؿ يمكف
 كؿ  واف  تجاوزه الصعب مف لكف محدداً  يكوف الخوؼ مصدر واف( معيناً  موضوعاً 

 مرضية تعتبر فأنيا الشيء بعض متطرفة كانت فاذا معقولو غير مخاوؼ يمتمؾ فرد
(Atlas & Them, 2008, 62–64 .)كامبؿ و توانج دراسة اكدت كذلؾ (Tweng 

& Campbell,2003 )طرؼ الى عدوانيـ يوجيوف قد لمنقد الحساسيف االشخاص اف 
 بسبب ىذا القوي الفعؿ رد يكوف وقد لو تعرضوا الذي بالموقؼ صمة لو ليس ثالث

 مع التواصؿ عمى الفرد قدرة تضعؼ النقد  فحساسية ، قدرىـ مف بالخطر احساسيـ
 ومنو الظاىري منو االختبلؿ وىذا سموكياتو، في تؤثر وكذلؾ وسميـ طبيعي بشكؿ الواقع

 يمكف ال المكبوت وىو الثاني والنوع االخريف مف محسوساً  يكوف فالظاىري, المكبوت
 وال ميزوزاً  المضطرب الشخص ويكوف بو، المصاب الشخص غير يعرفو اف ألحد
 فرج،) االخريف مع سموكو نتائج مف الشديد خوفو الى ذلؾ ويرجع قرار اي اتخاذ يمكنو
 تميز سمة اىـ اف( Antony & Barlow ,1997) وبارلو انتوني ويرى(. 2444،11

 االشخاص ييتـ حيث, السمبي التقييـ مف الواضح خوفو ىي غيره مف الحساس الشخص
 ىذا وانشغاليـ, الناس اماـ عمييا يكونوا التي بالصورة النقد حساسية مف يعانوف الذيف
 الرفض او النقد عمى تدؿ اشارة أو حركة ألي منتبييف يجعميـ الطبيعي الحد عف الزائد
 .(Antony & Barlow,1997,222) الزائد االرتباؾ الى يؤدي بدور وىذا
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 :البحث اهداف
 :   عمى التعرؼ الحالي البحث يستيدؼ

   االنبار جامعة طبلب لدى لمنقد الحساسية. 4
:   متغير وفؽ عمى االنبار جامعة طبلب لدى لمنقد الحساسية في اإلحصائية الداللة.2

 (.إناث - ذكور) الجنس
 :البحث حدود

 والوحدة لمنقد الحساسية متغيري عمى الحالي البحث يتركز:  الموضوعية الحدود •
 . النفسية

 جامعة في االولية الدراسات طمبة عمى الحالية الدراسة تقتصر: البشرية الحدود •
 . العممي والبحث العالي التعميـ لوزارة التابعة االنبار

 (.2422-2424) لسنة الدراسة تطبيؽ تـ: الزمانية الحدود •
 :المصطمحات تحديد

 Sensitivity To Criticism: لمنقد الحساسية
 : من كل عرفها

 (:9191) ميممان و شيفر ●
 وىناؾ بسيولة انفعالياً  أوذي بأنو يشعر واف بو مبالغ بشكؿ الشخص استجابة بأنيا

 أي مف حكماً  االخريف يعطي فعندما ومشاعرىـ، األخريف اتجاه بيا مبالغ استجابات
 ال لمنقد الحساسية ذو األشخاص فاف( نقد) التقييـ عمى ينطوي تعميقا يعطوف او نوع

 (. 41, 4434, وميمماف شيفر) باألذى الشعور دوف التعميؽ ىذا تقبؿ يستطيعوف
 (:9111) ياروشفسكي و فسكي باترو •

 مصحوبة وىي شخصياً  تخصو التي لؤلحداث معيف فرد حساسية في تتضح صفة بأنيا
 والحساسوف الناس، مواجو مف خجؿ أو الجديدة، المواقؼ مف وخوؼ بقمؽ العادة في

 معيـ حدث ما معايشة إلى ميؿ ولدييـ التأثر، في وسريعة وخجؿ حياء أصحاب
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 باترو) لمحياة نظرتيـ وفي, حديثيـ في بالنقص والشعور بالمستقبؿ، والتفكير بالماضي،
 (. 3,4441, ياروشفسكي و فسكي

•( Lush, B. R. 2008:)                                                                                      
 مف النقد يتراوح اف يمكف ما، لشخص والسمبية االيجابية الصفات حوؿ لكـ بناء ىي

 متداخمة انواع عدة ويتضمف والمكتوبة المفصمة الفعؿ ردود الى المرتجمة التعميقات
 (. Lush, B. R. 2008,63) والتعميمي والعاطفي والعممي النظري
                                                                                                 : النظري التعريف

 واالستجابة النقد ادراؾ بانيا عرفيا يث( ح4441) اطمس تعريؼ الباحث تبنى وقد
 تفسير باتجاه المعرفية التحيزات مف تنتج وىي, النقد وجود ظؿ في واالتية, لو العاطفية

 العاطفية لئلشارات انتباىاً  أكثر الشخص يجعؿ مما, سمبي بشكؿ الغامضة المعمومات
 (. Atlas,1994,312. )السمبي لمتحيز وعرضة السمبية
 :االجرائي التعريف

 الحساسية مقياس فقرات عمى إجابتو عند المستجيب عمييا يحصؿ التي الكمية الدرجة 
 .الحالي البحث في المستخدـ لمنقد

 سابقة دراسات و نظري إطار: الثاني الفصل
 نظري إطار: اوالً 

 :مقدمة
 فالعاطفة اآلخريف، فيـ في والشفافية العاطفة في يصب لمنقد الحساسية مفيوـ إف
(Emotion )البلتيني لمفعؿ أصميا يرجع (Motere )إلى إضافة يتحرؾ، بمعنى 

 لمقياـ نزوعاً  يتضمف انفعاؿ كؿ إف إلى إشارة في بعيداً  التحرؾ تعني التي( E) البادئة
 (.Goleman,1995,13) بفعؿ
 مع وتصنيفو تعريفو في يتشابو التي االضطرابات مف لمنقد الحساسية اضطراب اف

 التي االضطرابات مف وىو الذات، وعمى المشاعر عمى السيطرة ضعؼ اضطراب
 عمميا حدود تتجاوز أنيا أي اإلدراؾ، دائرة عف بمعزؿ تعمؿ المشاعر دائرة تجعؿ



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالدراسات المستدامة . السنة المجلة 

 

 

174 

 ووظائؼ سموكيات تظير لذلؾ عاـ، بشكؿ الدماغية السكيما عمى شروطيا فتفرض
 وتتقاطع المألوؼ تخالؼ انحرافيو سموكيات واقعيا في ىي المضطرب لمشخص جديدة
 (. 2442،11 عابد،) وطبيعتيا الشخصية واقع مع

 والعبلج المرضي، النفس بعمـ المتعمقة الدراسات في لمنقد الحساسية مفيوـ استخدـ
 كبل تتضمف أنيا عمى لمنقد لمحساسية النظر يمكف كما والصناعة، والتربية، النفسي،

 أف يرى كما النقد، وجود في االنفعالية االستجابة وعتبة النقد، إدراؾ عتبة مف
 مف يعانوف الذيف الطمبة مف ىـ اآلخريف قبؿ مف بالنقد يتأثروف الذيف األشخاص
 بسيطا كاف ولو إلييـ يوجو نقد أي حياؿ حساسوف فيـ غالبا، الشخصية المشكبلت

 بسيولة، واالزدراء التوتر، مشاعر تنتابيـ وقد اآلخريف، مع العادية مشاركاتيـ خبلؿ
 ولو تجاىميـ، بإمكانية شعروا إذا اآلخريف مع تعامؿ أي عف البعد يحاولوف ما وغالبا
 بصورة يتقيقروف نجدىـ االنفعالي، األلـ بخبرة المرور محاولة مف وبدال طفيفة، بصورة
 قدراتيـ إظيار كيفية تعمـ في يخفقوف ثـ ومف لؤللـ، التعرض احتماؿ مف حتى طفولية
 (.2441،11اهلل، خمؼ) اآلخريف مع مقبولة صداقات تكويف أو النقد، مواجية عمى

 وجود في يتمثؿ النفسي االضطراب مظاىر مف مظير أنيا عمى لمنقد الحساسية وتعد 
 الناس أماـ الظيور مف مبرر غير خوفا لديو ويخمؽ لبلنتقاد، الشخص لدى  حساسية

 الناس عف الفرد ابتعاد إلى األحياف أغمب في يؤدي مما متعددة، اجتماعية مواقؼ في
 (.11,2442 والزبوف، عباس) ضيقة حمقة عمى االجتماعية عبلقاتو واقتصار

 أو داخمية الحسية، المنبيات استقباؿ عمى الفرد قدرة إلى يعود لمنقد الحساسية مفيوـ أف
 الحساسية( Bhatia,2444) بياتيا اشار ،(2444،22الطائي،) بيا والتأثر خارجية

 الشخص بيا يمر التي واألحداث العادية بالمواقؼ والمبالغة التأثر: بأنيا لمنقد االنفعالية
 إلى باإلضافة الموقؼ، يتطمب مما أكثر وتضخيميا بيا والتيويؿ الحياتية المواقؼ في
 السياؽ نفس وفي ،(Bhatia,2009,34) االنفعالي والنضج الثبات عمى قدرتو عدـ
 الذي الفرد: أنو عمى لمنقد حساسية لديو الذي الشخص( Ninaw,2441) نينار يرى
 نفسو إلى وينظر أخطاءه، بالمقابؿ ويضخـ لديو، اإليجابية القوة ونقاط المزايا مف يقمؿ
 اآلخريف، انتباه مركز أنيا عمى نفسو يدرؾ فإنو لذلؾ مثالية، غير أو واقعية غير نظرة
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 وىذا بو، ويستيزؤوف منو فيسخروف باستمرار، لو ينظروف اآلخريف بأف يشعر ىنا ومف
 (.Ninaw,2006,23) باستمرار التوافؽ لعدـ عرضة يجعمو ما
 :  التالية األسباب لمنقد بالحساسية يشعر الفرد تجعل التي األسباب أهم
 فيـ الئقيف، غير بأنيـ األفراد يشعر حيث :المالئمة أو بالكفاءة الشعور عدم. 9

 ىجوما يعتبروه أف يمكف الذي المطيؼ التعميؽ حتى إلييـ يوجو نقد أدنى مف يحرجوف
 . كفاءتيـ عدـ بسبب المدح ىذا يستحقوا ال أنيـ أو المادح مف بالشؾ ويشعروف عمييـ،

 تقببلً  يريد ألنو لمنقد حساسيتو وتزداد بالخيبة الفرد يصاب :الواقعية غير التوقعات. 2
 . لمغاية سيئ أمر أنيا عمى يأخذىا تجعمو رضاه عدـ عمى تدؿ عبلمات وأي تامًا،
 عمى لمسيطرة كوسيمة لمنقد الحساسية االفراد بعض يستعمؿ :اآلخرين سيطرة. 3

 عف لمتعبير الحساسية ويستعمموف بالذنب، يشعر ليـ الناقد يجعموف حيث اآلخريف،
سقاط الغضب  . غيرىـ عمى األخطاء وا 

 آبائيـ، مف جداً  حساس عصبي جياز ورثوا قد االشخاص بعض أف حيث :الوراثة. 4
 والحرارة الضوء أو األلـ حتى نقد، أي يتحمموف ال فيـ الوالدة، منذ حساسوف فيؤالء

 . والحركة
( 43 إلى 42) عمر مف المراىقيف تأثر الدراسات بعض اظيرت متصؿ سياؽ وفي    
 تكوف ما دائما فاألـ منطقية النتيجة وتمؾ حساسيتيـ، في األـ شخصية بنمط عاما
 مع األب يقضييا التي الفترات تمؾ مف أطوؿ فترات معيـ وتجمس األبناء، مف قريبة
 يجعميا الذي والحناف الصدر سعة مف ليا فاألـ إناثا، أو ذكورا كانوا سواء أبنائو،
 اكتساب وألف بالعمؿ، أكثر مشغوال يكوف قد الذي األب، مف أكثر أبنائيا إلى تستمع
 آبائيـ، مف سموكياتيـ يكتسبوف األبناء وألف والمحاكاة، التقميد عمى يعتمد السموؾ نماذج
 والخطأ، والصواب وأحكاميـ، قيميـ، منيـ ويستمدوا بيـ، يحتكوف مف وأكثر أوؿ ألنيـ
 حساسيتيـ، أو أفراحيـ، أو أحزانيـ، نمط وربما مشاعرىـ، أيضا يستدخموف قد أنيـ كما
 (.Sereag,2010,45) النفسية ىشاشتيـ أو
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 : لمنقد الحساسة الشخصية أبعاد
 الشخصية أن( Leticia & Feldman,2005) فيمدمان و لتيسيا العالمان يرى 

 : هما أساسيين بعدين من تتكون لمنقد الحساسة
 :  السالبة الفردية الحساسية -9
 واليأس الغضب عواطؼ في تتمثؿ والتي السالبة الفعؿ لردة األفراد ميؿ بأنيا وتوصؼ 

 أو المحيطة البيئة في معينة لمواقؼ التعرض عند وذلؾ الحاد، واالنتقاد والعدوانية
 (.Leticia & Feldman,2005,639) .النفسي الضغط أوضاع

 العاطفية المنافسة عمى مباشر بشكؿ يؤثر األفراد ليؤالء اليومية العاطفية األوضاع سوء
 المعرضيف المراىقيف الشباب لدى أكثر بوضوح ذلؾ يبلحظ وربما عاـ، بشكؿ لممجتمع
 والعزلة اليأس مف حاالت يسبب قد لو يتعرضوف الذي النفسي فالضغط النفسي لمضغط
 العاطفية األوضاع وسوء. كبير بشكؿ المخدرات لتعاطي يدفعيـ قد الذي األمؿ وفقداف

 االجتماعي والمستوى الشخصي المستوى عمى السمبي األثر عظيـ لو( االنفعالية)
 العبلقات وفشؿ واألنانية واليأس العنؼ درجة في واضحة زيادة إلى يترجـ أف ويمكف

 (. Goleman,2007,14_(15 والتيميش النفسية والوحدة لمفردية والميؿ األخريف مع
 : لألقران الموجبة الحساسية -2
 المقدرة إبراز مع األخريف مع عبلقات لتكويف العاطفي الميؿ عممية بأنيا وتوصؼ 

بداء وتفيميا األخريف عواطؼ عمى التعرؼ عمى  أولئؾ وبخاصة معيا التعاطؼ وا 
 ىو العاطفي االستحساف بأف القوؿ فيمكف صعبة، أوضاعا يعانوف الذيف األشخاص

 .واالجتماعي الشخصي والنجاح بالسعادة الشعور لعممية الرئيس المكوف
 الممكف مف بأنو(  Leticia & Feldman,2005) فيمدماف و لتيسيا العالـ يرى كما

 : وىو االنفعالية لمحساسية ثالث بعد إضافة
 عف االبتعاد نحو األفراد اتجاه بأنو تعريفو يمكف والذي :  العاطفي االبتعاد -3

 عف باالبتعاد ذلؾ ويكوف ليـ السالبة االنفعالية الحساسية تفادي أجؿ مف األخريف
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 ,Leticia& Feldman, 2005) وصعبة سيئة بأوضاع يمروف الذيف األشخاص
639) 

 :لمنقد الحساسة الشخصية عند المرضية الميول
 ىذه عند اضطراب حدث إذا(: الشكي) أو البرنوي االضطراب ذات الشخصية
 في القاتؿ الشؾ مف نوع وىو البرانوية الشخصية باضطراب سيصاب فإنو الشخصية

 أف ويتصوروف العالـ مواجية في أنفسيـ يضعوف المضطربوف ىؤالء شيء، كؿ قتاؿ
 البرانوية الشخصية" بيف التفريؽ ىنا يجب لكف فيو، ما بكؿ عدائي الخارجي العالـ

 دليؿ حسب التخيبلت، أو العظمة مرض مف يعاني الذي البرانوي والمريض" المضطربة
 مف ىواجس النوع ىذا مف األشخاص عمى تسيطر فإنو األمريكييف النفس عمـ أطباء
 الشباب مف مبكر سف في األعراض ىذه تبدأ وقد" الحاقدة" اآلخريف غايات في الشؾ
 يتوفر أن يجب المسمى هذا تحت المصاب يدخل ولكي ،أشكاؿ عدة في تتمحور وقد
 : التالية التصنيفات من أربعة األقل عمى فيه
 أو استغبللو أو بو اإليقاع يحاولوف اآلخريف أف عمى واضح دليؿ دوف الشؾ -4

 . خداعة
 المقربوف بأف واضح منطؽ دوف وبالطبع بالريبة مشحونة ىواجس عقمو تمؤل -2

 . مؤامرات لو يحيكوف واألصدقاء
 سيستعمموف اآلخريف ىؤالء أف   العتقاده أفكار أو مشاعر مف بدواخمو البوح عدـ -2

 . ضده المعمومات ىذه
 . لشخصو التبخيس أو التيديد مف شكبل أقواليـ أو اآلخريف أفعاؿ خبلؿ مف يقرأ -1
 بأنيـ يعتقد مف وخاصة لآلخريف الضغينة يحمؿ دائـ وبشكؿ متسامح غير -1

 عمى ىجوـ أنو عمى معو اآلخريف كبلـ يفسر قد استخفاؼ، أو إىانة لو يوجيوف
 ذلؾ يقصدوف ال قد وىـ معيـ بعنؼ يتفاعؿ وقد كرامتو مف انتقاصا أو شخصو

(Sophia,2010,68 .) 
 أو واضحة دالئؿ دوف القريف وخاصة لو الوالء وعدـ بالخيانة اآلخريف يتيـ -1

 .  منطقية
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 ترافقيا التي الفصاـ نوبات عف مستقمة األعراض ىذه بأف   ىنا المبلحظة ويجب 
 المسببة األدوية مف نوع استعماؿ خبلؿ مف وذلؾ المزاج في اضطرابات او البارنوية
 ال كي اآلخريف أماـ الداخمية مشاعرىـ عمى يتكتموف الناس ىؤالء ومعظـ لذلؾ،

 في يجوؿ بما اآلخريف يشؾ ال كي  المعاممة مف ثابتا شكبل يبدوف ولذلؾ تستغؿ،
 التياـ مبررات او مسببات عف البحث دائبو فيـ المنطؽ ىذا ومف خواطرىـ،
 يختمقوف شكوكيـ عمى يبرىنوا وكي اإلخبلص أو الوالء بعدـ حوليـ األشخاص
 وعواطفيـ مشاعرىـ عمى يتكتموف بأنفسيـ الثقة عمى الحفاظ منطمؽ مف الشجارات

 عند ىفوات عف يبحثوف ولذلؾ والنقص والعجز بالضعؼ داخميـ في يشعروف ألنيـ
 ويتشابو عندىـ، اإلسقاط مف نوع إال ليس وىذا وعجزىـ، ضعفيـ يبرزوا كي اآلخريف

 فقط، حولو مف يدور العالـ أف يظف الذي بالنرجسية المصاب بالشخص السموؾ ىذا
ف  مف إنساف كؿ كره عمى الوعظ ميمتيـ ستكوف بشرية مجموعات ىؤالء وتزعـ حدث وا 

 2443 الشيخة،) مجموعاتيـ إلى ينتموف ال الذيف الناس عمى والحقد معتقداتيـ، خارج
،23 .) 

 : لمنقد الحساسة الشخصية مع لمتعامل المثمى الطرق
 ستفوز تحترميـ وعندما مستقمة، قراراتيـ وتأتي اآلخريف احتراـ إلى بحاجة ىـ. 4

 . وحبيـ بصداقتيـ
 إخفاء يفضموف ألنيـ عواطفيـ أو بمشاعرىـ البوح عمى األشخاص ىؤالء ترغـ ال. 2

 العممي االىتماـ مثؿ مختمفة بطريقة الحب عف يعبروف لكنيـ األخريف عف مشاعرىـ
 . بالكممات وليس باآلخريف

 باألخريف يشقوف التعارؼ يحدث إف ما لكف األخريف مع بالتعارؼ بطيؤوف ىـ. 2
 . لدييـ األصدقاء أفضؿ يكونوا

 مف النوع ىذا عند طبيعية حالة فيي نقدتيـ، إذا معيـ الصداـ أو دفاعيـ توقع.  1
ذا الشخصيات،  مشاعرؾ توضح أف ىو المثمى الطريقة ألف تقاطعيـ، ال بالدفاع بدئوا وا 

 ولذلؾ باليجوـ واليجوـ بمثمو الشجار يقابموا أف السيؿ فمف حياليـ، أو المشكمة حياؿ
 ( Aron,2010,48) بالحسنى معيـ والتعامؿ إلييـ االستماع األفضؿ مف
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 ألف الخارجية، العبلقات ويبنوا اجتماعييف يكونوا أف األقراف مف يحتاجوا. 1
 االجتماعية لمعبلقات ميوليـ عدـ بسبب السموؾ ىذا تفضؿ الحساسة الشخصيات
 . األخريف مع السيؿ والتواصؿ

 ألنيـ سموكيـ، أو خصوصياتيـ في خاصة الشخصية ىذه أصحاب تمازح ال. 1
 . عمييـ تيجـ ذلؾ يعتبروف

 كأمر ذلؾ تأخذ ال إخبلصؾ عمى وقمقيف غيوريف الشخصية ىذه أصحاب رأيت إذا. 2
خبلصؾ حبؾ ليـ برىف لكف تافو  . عبلقات خبلؿ مف وا 
 تحاوؿ ال ولذلؾ العمر، طوؿ ذاكرتو في ذلؾ يظؿ األشخاص ىؤالء جرحوا إذا. 3

 (.11 ،2441 الشيخة،) تبخيسيـ
 الذات، احتراـ: وىي الحساسة الشخصية لتربية مفاتيح ىناؾ بأف األخر البعض ويرى
 عمى التركيز مع الحساسية معالجة كيفية ومعرفة الحكيـ االنضباط الخجؿ، مف الحد
 في والنجاح بالسعادة لمشعور ومساعدتيـ الشخصية، ىذه عمر كاف ميما القضايا أىـ

 (.Elaine N. Aron,2010,32) .مختمفة مواقؼ
                                                                                                    :النقد قبول
 األخطاء ىذه يبلحظوف اآلخريف وأف أخطاء، لدينا أف يعني النقد، قبوؿ اف   

 عمينا والواجب الذعًا، أو ىادفاً  أو بناء، غير أو بناءأً  االنتقاد ىذا يكوف وقد وينتقدوننا،
 إلى تؤدي سمبية انفعاالت أي إظيار ف وبدو ومنطقي، عقبلني بشكؿ لمنقد نستجيب أف

ذا مفيد، غير ىو وما مفيد ىو ما الكتشاؼ منو نتحقؽ وأف النقد، حساسية زيادة  كاف وا 
 ,Powell) بو يؤخذ ال ثـ ميذبة، بطريقة معو نتعامؿ أف عمينا مفيد غير النقد

1997,44.) 
 :النقد أثر
 أيًضا تصؼ بؿ فحسب النقدية التعميقات تجاه الفرد فعؿ رد لمنقد الحساسية تصؼ ال

 لمنقد أكبر حساسية مف يعاني الذي الشخص يكوف قد وتفسيره، النقد فيـ عمى الفرد قدرة
 الفرص مف المزيد وتجنب واألداء التحفيز مستوى في انخفاض لتجربة عرضة أكثر
 يقدـ قد الحاالت مف كثير في مفيًدا االنتقاد يكوف أف يمكف لذلؾ نتيجة البناء لمنقد
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 أو األداء تحسيف عمى آخر شخص مساعدة أجؿ مف مبلحظات المشرؼ أو الزميؿ
 بتقديـ أيًضا بو موثوؽ فرد أي أو المرشد أو الصديؽ يقوـ قد فعالية، أكثر بشكؿ العمؿ
 ما شخص يفسره الذي لمنقد يكوف قد ومفيدة، إيجابية تكوف أف إلى تيدؼ بطريقة النقد
 Beck, et, al) الرفاىية عمى سمبي تأثير مفرط أو عدائي أو قاس أنو عمى

,1961,563.) 
 :  النقد مع لمتعامل خطوات

 . اليدوء حالة تتحقؽ حتى المحادثة أج ؿ أو ىادًئا ابؽ   •
 عمى الحصوؿ وحاوؿ اآلخر نقد يحمميا قد التي القيمة في لمنظر استعداد عمى كف •

 . محدد غير أو غامًضا النقد يكوف عندما توضيح
 . النقد تقديـ عند والفيـ االستماع عمى القدرة تنمية •
 . عمييا الرد مجرد مف بدالً  ليا، تكوف قد ميزة أي في والنظر النقد بتقييـ قـ •
 . دفاعيا تصبح أف إلى الميؿ قاوـ •
 . النقد يقدـ الذي الشخص نظر وجية افيـ •
 . البناء بالنقد رحب •
 &Roger) . النقدية التعميقات حوؿ المرء مشاعر عف لمتعبير طرؽ تطوير •

Najanian, 1998,531.) 
                                                                           (:Atlas,1994) أطمس جوردن نظرية
 الفرد فإف ذلؾ ومع عقمية، صحية حالة تشكؿ ال لمنقد الحساسية اف اطمس يرى

 تـ الحساسية، ليذه نتيجة العقمية الصحة بمخاوؼ بالضرورة يتأثر ال لمنقد الحساس
 أف كما لمنقد، الحساسية مف أعمى بمستويات الخجولة الخفية النرجسية سمات ربط

 ىذه ترتبط قد لمنقد، عرضة أكثر يكونوف قد االكتئاب مف يعانوف الذيف األفراد
 .الصمة ذات والحاالت والقمؽ القيري الوسواس وسموكيات بالكمالية أيًضا الحساسية

(Haupt, 2012, 210 ) 
 األشخاص لبعض بالنسبة ولكف شخص، ألي مزعج أمر األحباء مف النقد تمقي أف    
 اطمس أظير حيث العقمية، صحتيـ عمى التأثير حد إلى األمر يصؿ قد
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(Atlas,1994)ينتقدوف أنيـ عمى أحبائيـ يصنفوف الذيف األشخاص أف نظريتو في 
 مع التعامؿ عند أسوأ نتائج ومواجية االنتكاسات مف لممعاناة عرضة أكثر ىـ بشدة

 واالضطراب الخبلء ورىاب القيري والوسواس المخدرات وتعاطي االكتئاب مثؿ أمراض
 جزئًيا ناجمة تكوف قد لمنقد العالية الحساسية أف ايضاً  ويعتقد والفصاـ، القطب ثنائي
 ال ىذا ذلؾ ومع سمبي، بشكؿ الغامضة المعمومات تفسير تجاه المعرفية التحيزات عف
 أكثر الشخص يجعؿ ما ىو انتقادىـ يكوف قد مأزقيـ، مف خرجوا قد األحباء أف يعني
 السمبي المعرفي لمتحيز عرضة يكوف وبالتالي السمبية العاطفية لئلشارات انتباىاً 

(Atlas & Them ,2008,8.) 
 لقياس مقياًسا والباحث، النفس عمـ أستاذ( Atlas,1994) أطمس جوردوف طور

 اختبارات تشير النقد، عمى الردود فيو يستكشؼ الذي بحثو خبلؿ مف الحساسية
 والعواقب لمنقد الفرد حساسية أصوؿ لقياس مفيدة أداة يكوف قد أنو إلى المقياس
 أكدت التي نظريتو جوردف وضع لمبحث وفًقا الحساسية، مف عاؿٍ  لمستوى المحتممة

 لمنقد لمحساسية أطمس مقياس عمى العالية الدرجات ارتبطت ما غالًبا أنو عمى
 تجاه حساسية لدييـ الذيف أولئؾ والعصابية، والتشاؤـ االكتئاب مف أعمى بمستويات

 الذات احتراـ وانخفاض السمبية التقييمات مف لمخوؼ عرضة أكثر يكونوف قد النقد
(.Atlas,1994, 12 ) 
 : خاصيتين وجود خالل من اطمس جوردن قبل من لمنقد الحساسية تحديد تم
 مخفضة عتبة - حاسـ كأمر الضارة غير التعميقات حتى إدراؾ إلى الميؿ -4

 .  النقدية لمتعميقات
                                   .  السمبية الفعؿ ردود مف تتأذى أو مؤقًتا استجابة أكثر تكوف أف إلى الميؿ -2

 ارتباًطا مرتبطوف أنفسيـ ىـ( والعاطفي الحسي اإلدراؾ) الحساسية مف النوعيف ىذيف
 العثور تـ ذلؾ عمى عبلوة لمنقد، الحساسية مقياس عمى نقاط مجموع وينتجوف وثيًقا
 السمبي التقييـ مف الخوؼ بالعصابية إيجابي بشكؿ مرتبطة لمنقد الحساسية عمى

 ( Meltz,2005,233.) بالقمع والتوعية
 : أساسيين عنصرين من تتكون النقد حساسية ان أطمس حدد ولقد
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 ( اليد امة أو البناءة أو المحايدة التعميقات) لمنقد منخفضة عتبة -4
 . حساسية األقؿ باألفراد مقارنة التعميقات أنواع تجاىيا العالي العاطفي والتفاعؿ -2
(Atlas,1994.246 .) 

 حساسية األكثر ألف النقد تجاه لمحساسية الوسيط الدور تصنيفيـ تـ الذيف أولئؾ لذلؾ
 األفراد ينظر حيث النقد مف نوع أي مع أقؿ تسامح لدييـ يكوف أف المرجح مف لمنقد
 مبلحظات التصور ىذا مع باالقتراف انتقادية، أنيا عمى نسبًيا المحايدة التعميقات إلى

 أكثر عاطفية أفعاؿ ردود يظيروف المبلحظات تجاه حساسية األكثر أولئؾ اآلخريف
 النقد تجاه الحساسية اطمس ربط وبذلؾ حساسية األقؿ باألفراد مقارنة الطبيعة في كثافة

 بيف المعارضة السموكيات أو االضطرابات وزيادة اآلخريف مع التعامؿ بصعوبات
 تثير بطرؽ تصرفوا لمنقد حساسية في األعمى األشخاص أف اقترح حيث المراىقيف
 .ذاتيا تحقؽ نبوءة استكماؿ يتـ وبذلؾ اآلخريف، مف الرفض

(Rathvon,N.& Holmstrom,1996, 15) 
 حتى نقد، بأي سمًبا الفرد تأثر إلى تؤدي قد لمنقد الحساسية أف أطمس وضح كذلؾ
 في مؤلًما يكوف أف لمنقد يمكف مفيًدا، يكوف أف منو ويقصد بناءً  النقد ىذا يكوف عندما
 أف يعرؼ أو النقدية التعميقات بصحة يؤمف انتقاده يتـ الذي الفرد كاف سواء موقؼ أي
دماجو المفيد النقد في التفكير األفراد مف العديد يستطيع خاطئة التعميقات ىذه  وال وا 

 أو الغضب أو االكتئاب أو بالقمؽ الشعور يشير قد منو، دائـ تأثير أي مف يعانوف
 يجد عندما الحساسية، مف عاؿٍ  مستوى إلى النقد مواجية عند الشديد الدفاع أو الخجؿ
 النقد، حالة في باستمرار النظر يعيد نفسو يجد أو النقد مع التعامؿ في صعوبة المرء
 الصحة متخصصي مف غيره أو معالج مع الحساسية ىذه معالجة المفيد مف يكوف فقد

 (.Roger& Najanian, 1998,533)  .العقمية
 سابقة دراسات: ثانياً 
 Gordon, D, Attas Terry, Taggart Goodell and Debra) دراسة–9

J:2004) 
 ( الطمبة لدى واألداء الدافعية عمى لمنقد الحساسية آثار)
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 آثار معرفة إلى ىدفت والتي, وقودي وتاقيرت وتبيري واتس قرائد درسو وفي     
 طالبة،( 44) الدراسة عينة وبمغت الطمبة، عند واألداء الدافعية عمى لمنقد الحساسية

 ذلؾ وبعد اآلخريف، مف لمنقد الزائدة الحساسية مف التخمص كيفية عمى تدريبيـ تـ حيث
 عمى الطبلب درجات في انخفاض ىنالؾ وجد لمنقد الحساسية مقياس تطبيؽ تـ

 Gordon, D, Attasلو تعرض الذي التدريب فاعمية عمى مؤشرا يعطي مما المقياس
Terry, Taggart, (Goodell and Debra J:2004 .)) 

 ( : Judy, Cham & Charies,2007) وتشاريز وشام جودي دراسة -2
 ( الموسيقى طمبة لدى واألداء الدافعية، عمى لمنقد الحساسية تأثير)

 إلى( Judy, Cham & Charies,2007) وتشاريز وشاـ جودي دراسة وىدفت
 مف الموسيقى، طمبة لدى واألداء الدافعية، عمى لمنقد الحساسية تأثير عمى التعرؼ
 مقياس استخداـ تـ وقد طالبا،( 44) لدى والدافعية لمنقد الحساسية وتقدير تقييـ خبلؿ

 دافعية عمى كبير تأثير ليا لمنقد الحساسية أف إلى النتائج توصمت وقد لمنقد، الحساسية
 يكونوا أف المدرسيف عمى يفترض وأنو الموسيقى، في المتخصصيف الطمبة وأداء

 المرتفعة الحساسية ذوي الطمبة عمى الناقدة الراجعة التغذية تأثيرات تأمؿ في حريصيف
 .  لمنقد
 (: Mizokawa,2194) ميزوكاوا دراسة –3
 ( الياباف في المدارس طمبة لدى والزمبلء المعمـ قبؿ مف لمنقد الحساسية عف الكشؼ)

 قبؿ مف لمنقد الحساسية عف الكشؼ( Mizokawa,2441) ميزوكاوا دراسة ىدفت
 باإلضافة اليابانية، المدارس إحدى في طالبا( 34) مكونة عينة لدى والزمبلء المعمـ
 حيث. الطمبة لدى العقمية القدرات وبيف لمنقد الحساسية بيف العبلقة عف الكشؼ إلى

 أو المعمـ قبؿ مف الموجو النقد مف الحساسية تقييـ اختبارات لبطارية الطمبة خضع
 النتائج وأظيرت العقؿ، نظرية ضوء في العقمية القدرات اختبار إلى باإلضافة الزمبلء،

 أكبر بدرجة لمنقد حساسيتيـ تقييـ كاف العقمية لقدراتيـ أفضؿ فيـ لدييـ الذيف الطمبة أف
 الزمبلء قبؿ مف النتقادات تعرضيـ بعد وذلؾ األقؿ، العقمية القدرات ذوي زمبلئيـ مف
 .الطمبة لدى االنفعالية االستجابات في كبير بشكؿ تؤثر ال الصؼ في
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 اجراءاته و البحث منهجية: الثالث الفصل
 :البحث منهج -اوالً 

 و بدقة ىي كما الظاىرة وصؼ إلى ييدؼ الذي الوصفي المنيج الباحث اعتمد
 .فييا التدخؿ دوف موضوعية

 :البحث مجتمع -ثانياً 
 الذكػور مف الصباحية الدراسة في االنبػار جامعة طمبة مف  الحالي البحث مجتمع تألؼ

 عمى موزعيف( 22442) عػددىـ والبػالغ واإلنسانيػة، العممية الكميات في واالنػاث
 و العممية الكميات في( 44222) وبواقع اناث،( 41412) و ذكور( 4414)
 .اإلنسانية لمكميات( 44411)

                                                                                               :البحث عينة -ثالثاً 
 تـ االنبار جامعة مجتمع مف وطالبة طالب( 124) عمى البحث عينة اقتصرت
( 411) بواقع الجنس وفؽ عمى موزعيف العشوائية الطبقية العينة ألسموب وفقاً  اختيارىـ

 التخصص في الطمبة عدد بمغ فقد, بالتخصص يتعمؽ فيما أم ا, طالبة( 211)و طالباً 
 طالباً ( 242) االنساني التخصص في الطمبة عدد وبمغ وطالبة طالباً ( 242) العممي
 .وطالبة
 :البحث اداة -رابعاً 

 السابقة والدراسات االدبيات عمى الباحث اطبلع بعد لمنقد الحساسية مقياس اعداد تـ 
 والدراسات االدبيات الباحث استعرض اف بعد لمنقد، الحساسية موضوع تناولت التي

 عمى الباحث اعتمد لمنقد،حيث الحساسية مفيوـ تناولت التي العممية والمصادر السابقة
 تعريؼ الباحث تبنى عمية وبناء الحالي لمبحث نظري كاطار( Atlas, 1994)نظرية
, لو العاطفية واالستجابة النقد أدراؾ)عرفيا وقد النقد لحساسية( Atlas,1994) اطمس
 المعمومات تفسير باتجاه المعرفية التحيزات مف تنتج وىي, النقد وجود ظؿ في واالتية

 السمبية العاطفية لئلشارات  انتباىاً  أكثر الشخص يجعؿ مما, سمبي بشكؿ الغامضة
 (.السمبي لمتحيز وعرضة
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 يتكوف حيث لمتصريحات الطبلب استجابات لتقيـ فقرة( 14) بجمع الباحث قاـ حيث
 نقدا تتضمف مواقؼ( 44) و االصدقاء احد بيا يدلي تصريح( 24) مف المقياس
 .لفظي

 :المقياس عن اإلجابة
عطاء والوضوح، الفيـ سيمة المقياس تعميمات جعؿ األفضؿ مف  صورة المستجيب وا 

 ال حتى باالرتياح، يشعر سيجعمو المستجيب اسـ ذكر وعدـ اإلجابة، لكيفية أولية
 عمى الباحث يحرص البحث، متطمبات تمبية أجؿ مف و مثالية، صورة نفسو يعطي
 اجابة توجد ال حيث اإلجابة عند المستجيب يتأثر ال حتى لممقياس، وصؼ تضميف
 يمكنو فقط وحده الباحث واف المستجيب راي عف تعبر ما بقدر خاطئة واخرى صحيحة

 ترؾ وتجنب صادقة إجابة إعطاء عمى المفحوص التعميمات تحث كما اإلجابة، رؤية
 .االسـ لذكر ضرورة ال انو التعميمات بينت وايضا اجابتيا دوف مف فقرة اي

 : االستطـالعـي التطبيـق
 والوقت فقػراتو، ووضوح الحساسية لمنقد مقياس تعميمات وضػوح مػدى تحػديد لغػرض 

( 14) مف مكونػة عيػنة عػمى استطػبلعيػاً  تطبيقاً  البػاحث أجػرى لئلجػابة، المستغػرؽ
 . طالبػة( 24)و طالباً ( 24) وبواقع وطػالبػة طػالباً 

 وطمب االستطػبلعي، التطبيؽ عينة عمى المقياس استمارات بتوزيع الباحث قػاـ وقػد 
 وقت الباحث سجؿ وقػد. مفيومة غير عبارة أي عف واالستفسار التعميمات قراءة منيػـ
 وقت وأطوؿ أقػؿ الباحث واستخرج مستجيب كػؿ انتياء وقت سجػؿ ثـ التطبيػؽ بدء

 .دقيقو( 41) المستغرؽ الوقت متوسط بمغ وقػد لبلستجابة،
 :لمنقد الحساسية مقياس لفقرات اإلحصائي التحميؿ
 :باالتي الباحث قاـ لمنقد الحساسية مقياس لفقرات االحصائي التحميؿ إجراء لغرض
 :لمفقرات السيكومترية الخصائص حساب

 واالتساؽ التمييزية بالقوة المتمثمة لمفقرات السيكومترية الخصائص بحساب الباحث قاـ
 :كاالتي و( الفقرات صدؽ)الداخمي
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 : لمفقرات التميزية القوة -أ
 كؿ عمييا حصؿ التي الكمية الدرجة وتحديد المقياس عف الطمبة اجابات تصحيح. 4

 . المقياس عف طالب
 . الفقرات درجات مجموع بحسب استمارة، لكؿ الكمية الدرجة تحديد. 2
 . اسموب ولكؿ درجة أوطأ إلى درجة اعمى مف تنازليا االستمارات ترتيب. 2
( 442) عددىا والبالغ الدرجات، أعمى عمى الحاصمة االستمارة مف%( 22) تحديد. 1

 عددىا والبالغ الدرجات، أوطأ عمى الحاصمة االستمارات مف%( 22)و استمارة،
 . تمايز وأقصى حجـ، بأكبر مجموعتيف فرز تـ قد يكوف وبذلؾ أيضا، استمارة( 442)
 بيف الفرؽ الختبار مستقمتيف لعينتيف( t-test) التائي االختبار الباحث استعمؿ. 1

 لتمييز مؤشراً  التائية القيمة وعدت فقرة كؿ في والدنيا العميا المجموعة درجات متوسطي
 عند مميزة جميعيا الفقرات وكانت(. 4,41) البالغة الجدولية بالقيمة بمقارنتيا فقرة كؿ

 النيائية بصورتو المقياس أصبح وبذلؾ ،(221) حرية وبدرجة ،(4,41) داللة مستوى
 .فقرة( 14) مف يتألؼ

 (:الفقرات صدق) الداخمي االتساق -ب
 Person"بيرسوف"  ارتباط معامؿ عمى الفقرة صدؽ حساب في الباحث اعتمد

correlation متصمة الفقرة درجات لكوف الكمية، والدرجة فقرة كؿ درجات بيف 
 البحث في وطالبة طالب( 124) مف تتكوف الفقرات صدؽ عينة أف عمماً  ومتدرجة،
 الحرجة بالقيمة مقارنتيا عند إحصائياً  دالة  االرتباط معامبلت جميع أف و. الحالي
 وىذا( 143) حرية ودرجة( 4,41) داللة مستوى عند(4,443) البالغة االرتباط لمعامؿ

 .لقياسيا وضع التي الظاىرة لقياس صادقاً  المقياس اف عمى مؤشر يعد
                                                 :لمنقد الحساسية لمقياس( السكومترية) القياسية الخصائص -9

 لتمؾ كمياً  وصفاً  وتعطينا النفسية الظاىرة قياس في فاعمة النفسي القياس أداة تكوف لكي
 الصدؽ أىميا مف القياسية الخصائص ببعض تتميز أف   ينبغي الظاىرة
 وفؽ عمى بحسابيما الباحث قاـ وقد(. 224, 2441, النعمة،والعجيمي)والثبات

 :اآلتية الخطوات
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 ( :Validity of the Scale) المقياس صدق: أوالً 
 ويشير ، المقاييس بناء في مراعاتيا يجب التي األساسية الخصائص مف الصدؽ ُيع د
 يشكؿ اجميا مف وضع التي الوظيفة قياس عمى المصمـ المقياس قدرة إلى
 في الميمة الوسائؿ أحد الصدؽ وُيمثؿ( Stanley& Hopkins,1972, 101)جيد

 مف الباحث تحقؽ وقد(, 422,4444الظاىر،) القياسية األداة صبلحية عمى الُحكـ
 :  ىما الصدؽ مف نوعيف  باستخراج لمنقد الحساسية مقياس صدؽ

 : الظاهري الصدق - أ
 مجموعة عمى المقياس فقرات عرض ىي الظاىري الصدؽ الستخراج طريقة أفضؿ إف 

 فاتيحي،) قياسو يراد ما قياس في صبلحيتيا عمى لمحكـ المحكميف الخبراء مف
 عرض تـ عندما لمنقد الحساسية لمقياس الصدؽ مف النوع ىذا وتحقؽ(, 444,4441

 ذوي مف المحكميف مف مجموعة عمى وبدائمو وتعميماتو بفقراتو المقياس ىذا
 وتعميماتو المقياس فقرات صبلحية عمى وافقوا الذيف والنفسية، التربوية االختصاصات

 .وبدائمو
 (:Constrcut Validity) البناء صدق -ب

 عمى يعتمد فيو نظريا بناءً  المقياس بيا يقيس التي الدرجة البناء بصدؽ يقصد
 الباحث وتحقؽ( 443,4431,وعثماف حطب ابو)تجريبيا منيا نتحقؽ نظرية افتراضات

 :ىما مؤشريف خبلؿ مف لمنقد الحساسية مقياس صدؽ مف
 .المتطرفتيف المجموعتيف بيف الفروؽ إيجاد خبلؿ مف التمييز -
 الكمية بالدرجة الفقرة درجة عبلقة -

 :Reliability Scale المقياس ثبات: ثانياً 
 لبلستعماؿ، صالح يكوف لكي بو التمتع مقياس أي تتطمب التي المفاىيـ مف الثبات يعد

 مف كرونباخ الفا ومعادلة االختبار إعادة طريقة وتعد الثبات لتقدير متنوعة طرؽ وتوجد
 واالختبار المقياس ثبات مؤشرات عمى لمداللة استعماال الطرائؽ اكبر

 عمى يؤشر ألنوُ , الجيد المقياس خصائص مف الثبات حساب أف ،(242,4444,سميـ)
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 الدقة مف مقبولة درجة المقياس يقيسوُ  أف يفترض ما قياس في المقياس فقرات اتساؽ
 :بطريقتيف المقياس ثبات حساب وتـ( 221, 4442 عودة،)
عادة_ االختبار_ أ  :  test – Retest االختبار وا 

 مجموعة درجات بيف االرتباط حساب خبلؿ مف الطريقة ليذه الثبات معامؿ حساب يتـ
 االوؿ التطبيقيف بيف زمني وبفاصؿ مرتيف تطبيقو يعد مف المقياس عمى االفراد مف

 طالب( 14) الثبات عينة عمى المقياس الباحث طبؽ وقد(, 12,2441, عودة) والثاني
 االنتياء وبعد, يوماً ( 41) مرور بعد نفسيا العينة عمى تطبيقوُ  أعادة ثـ ومف وطالبة،

 أفراد درجات حساب طريؽ عف لمنقد الحساسية مقياس ثبات حساب ثـ التطبيقيف مف
 استخراج ثـ ومف الثاني، التطبيؽ في درجاتيـ وحساب األوؿ، التطبيؽ في العينة
 معامؿ وبمغ والثاني، األوؿ التطبيقيف مف كؿ درجات بيف بيرسوف ارتباط معامؿ

 (.412,4444,االماـ. )جيد ثبات معامؿ وىو( 4,31) الطريقة بيذه االرتباط
 إلى فقرة مف الفرد أداء اتساؽ عمى الطريقة ىذه وتستند : كرونباخ -الفا معادلة_ ب

 ومقبولية دقة الثبات معامبلت أكثر مف يعد الطريقة بيذه الثبات وحساب ، أخرى
 بيذه لمنقد الحساسية لمقياس الثبات باستخراج الباحث قاـ لذا(, 223, 2444 ممحـ،)

 جيد ثبات معامؿ وىو( 4,32) لمنقد الحساسية مقياس ثبات معامؿ بمغ وقد الطريقة،
 :  النيائية بصورتو المقياس وصؼ
 عمى المستجيب يختاره ما ضرب عممية خبلؿ مف المقياس فقرات تصحيح يتـ    

 ما، حد الى نقداً  اعتبره ، نقداً  اعتبره ال) وىو رباعي تدرج عمى يحتوي الذي( أ) البديؿ
 تدرج عمى يحتوي الذي( ب) البديؿ عمى يختاره بما  ،(الذعاً  نقداً  اعتبره ، نقداً  اعتبره
 ،(كبير بشكؿ يؤذيني ، يؤذيني ما، حد الى يؤذيني ، ابداً  يؤذيني ال) وىو رباعي

 ووجد(. 1 ،2 ،2 ،4،) التوالي عمى وىي بديؿ، كؿ مف اختيار لكؿ درجات وأعطيت
( 14) درجة وأدنى درجة( 114) لممقياس عمييا الحصوؿ يمكف درجة أعمى أف الباحث
 .درجة( 214) ىو لممقياس الفرضي والوسط
 : اإلحصائية الوسائل
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 برنامج بواسطة حسبت الحالي البحث في استخدمت التي اإلحصائية الوسائؿ معظـ أف
 :  ىي( SPSS) اآللي الحاسوب

 .  الخبراء مف الموافقوف نسبة داللة لمعرفة كاي مربع. 4
 . العينة عند المتغير مستوى عمى لمتعرؼ: واحدة لعينة التائي االختبار. 2
 مقياس لفقرات التميزية القوة لحساب مستقمتيف لعينتيف T-Test التائي االختبار. 2

 . البحث لمتغير( اناث – ذكور) لمجنس وفقاً  الفروؽ عمى التعرؼ وايضاً  البحث
 االرتباطات لحساب Person Correlation Coefficient بيرسوف ارتباط معامؿ. 1

 .  البحث لمقاييس الكمية والدرجة الفقرة درجة بيف
 الفا بطريقة الثبات الستخراج استخدمت الداخمي، لبلتساؽ كرونباخ -الفا معادلة. 1

 .لممقياس الداخمي لبلتساؽ
 تفسيرها و ومناقشتها النتائج عرض: الرابع الفصل

 الهدف االول : التعرف عمى الحساسية لمنقد لدى طمبة جامعة االنبار .
( 14لتحقيؽ ىذا اليدؼ قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس الحساسية لمنقد المتكوف مف )     

( طالب وطالبة، وأظيرت نتائج البحث إلى 124فقرة عمى عينة البحث المتكونة مف )
( درجة 212,344أف المتوسط الحسابي لدرجات ىذه العينة  عمى المقياس قد بمغ )

ة، ولمعرفة داللة الفرؽ بيف المتوسط الحسابي ( درج34,114وبانحراؼ معياري قدره )
( درجة، استخدـ الباحث االختبار التائي لعينة 214والمتوسط الفرضي الذي بمغ )

(، إذ بمغت القيمة 4,41واحدة, وتبيف اف الفرؽ  غير داؿ احصائيا عند مستوى داللة )
(، 4,41بالغة )( ىي اصغر مف القيمة التائية الجدولية ال4,314التائية المحسوبة )

( وىذا يعني اف عينة البحث لدييـ درجة متوسطة مف الحساسية 144وبدرجة حرية )
لمنقد كوف المتوسط الحسابي لمعينة مقارب المتوسط الفرضي وال يوجد فرؽ بينيما 

 ( يوضح ذلؾ.4( والشكؿ )4والجدوؿ )
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 (9جدول )
 لمقياس الحساسية لمنقدالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية 

المتوسط  العدد المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 الداللة *  tالقيمة التائية 
 الجدولية المحسوبة (4,41)

غير   4,41 4,314 214 34,114 212,344 124 الحساسية لمنقد
 دالة 

 
 

 
 الحساسية لمنقد( المتوسط الحسابي والفرضي لمقياس 4الشكؿ )

تشير النتائج إلى أف مستوى الحساسية لمنقد لدى طمبة الجامعة جاء متوسطا ضمف    
المتوسط العاـ لممجتمع ، حيث يمكف تفسير ىذه النتيجة الى اف طمبة الجامعة قد ال 
يعانوف مف مشاكؿ شخصية مؤثرة في الحساسية لمنقد, او احساس ىش بالذات. وىذا 

( الى 1994 ,النظري المعتمد في البحث الحالي حيث اشار )اطمس يتطابؽ مع االطار
اف االشخاص الذيف يتأثروف بالنقد مف قبؿ اآلخريف ىـ مف االشخاص الذيف يعانوف 
مف المشكبلت الشخصية غالبا، فيـ حساسوف حياؿ أي نقد يوجو إلييـ ولو كاف طفيفًا 
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 المتوسط الفزضي المتوسط الحسابي

 المتوسط الحسابي والفرضي لمقياس الحساسية للنقد

 المتوسط الحسابي

 المتوسط الفزضي
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شاعر الضيؽ، واإلزدراء بسيولة، خبلؿ تفاعبلتيـ العادية مع اآلخريف، وقد تنتابيـ م
وغالبا ما يحاولوف البعد عف أي تعامؿ مع اآلخريف إذا شعروا إمكانية تجاىميـ أو 
رفضيـ ليـ ولو بصورة طفيفة، وبدال مف محاولة المرور بخيرة األلـ االنفعالي نجدىـ 
ف يتقيقروف بصورة طفولية حتى مف احتماؿ التعرض لؤللـ، أو الضيؽ، ومف ثـ يخفقو 

في تعمـ كيفية إظيار قدرتيـ عمى مواجية النقد، أو تكويف عبلقات مقبولة مع اآلخريف 
Atlas & Them, 2008, 45 ).) 

( الحساسية لمنقد عمى أف الفرد ينكر وجود 4422في حيف وصؼ كوىوت )     
احتياجات غير ممباة  مما يؤدي إلى الشعور المزمف بالفراغ والعجز فضبل عف ىشاشة 

إلدراؾ الذاتي، األفراد الذيف يعانوف مف ىذا النوع مف الحساسية يميموف إلى شكؿ ا
االستجابة بشكؿ أكثر سمبية لمتغذية المرتدة الخارجية بسبب إحساسيـ اليش بالذات، 
وىـ أكثر سيولة يتأثروف بتصورات اآلخريف ويقمموف مف قيمة احتياجاتيـ الخاصة أو 

لتعزيز الذات والتصور الذاتي، في نظرية كوىوت ينكرونيا عمى الرغـ مف امتبلكيـ 
تعتبر الحساسية لمنقد نتيجة منطقية لموقت المبكر وىو عدـ تمبية احتياجات الطفولة 

  (.(Kohut, 1977,20مما ينتج عنو حاجة مستمرة لمطمأنينة 
وقد يعود سبب ذلؾ إلى طبيعة المرحمة العمرية، فيناؾ فترات عمرية معينة يمر       

بيا الطالب في مراحؿ النمو تزداد فييا حساسيتو لممواقؼ واألحداث المحيطة، وينتج 
عنيا ردود أفعاؿ واستجابات انتقائية عمى ما يحدث في الواقع والمحيط، وتعد مرحمة 

ت الحساسة التي تتسـ بالحساسية، وىذا أمر طبيعي في ىذه المراىقة إحدى ىذه الفترا
الفترة، لكف مرحمة الشباب المتمثمة بالمرحمة الجامعية تمتاز باالتزاف االنفعالي والنضج 
العاطفي والذي يعزى الى نمط وشخصية الطمبة الذيف عادة ما يتحمموف إلقاء المـو 

في الكثير مف أفكارىـ، كونيـ يسعوف  عمييـ مف قبؿ األىؿ، أو األصدقاء، أو المعمميف
دائما إلى التطمع لممستقبؿ والوصوؿ إلى أىدافيـ بدوف أي تأثير سمبي مف المحيط 

 االجتماعي. 
والتي  ((Sneha Shankar, 2021وتتفؽ ىذه النتيجة جزئيا مع دراسة دراسة      

ية الضعيفة أظيرت الحساسية لمنقد تأثيرات معتدلة فقط عمى العبلقة بيف النرجس
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والغضب في غياب التغذية الراجعة، وتختمؼ مع باقي الدراسات، ويعزي الباحث الى 
 اف ىذه الدراسة تعد االولى حسب عممو في المجتمع العراقي وقمة الدراسات العربية.

 
التعرف عمى الفروق ذات الداللة االحصائية في الحساسية لمنقد  لدى الهدف الثاني: 
 االنبار تبعا لمتغير الجنس.طمبة جامعة 

لغرض التحقؽ مف ىذا اليدؼ قاـ الباحث بأخذ استجابات عينة البحث البالغة     
( طالب وطالبة عمى مقياس الحساسية لمنقد, وبعد معالجة البيانات إحصائيا, 124)

استخرج الباحث متوسطات درجات افراد العينة عمى المقياس تبعا لمجنس)ذكور واناث(, 
(, 31,121( بانحراؼ معياري قدره )222,444اف متوسط درجات الذكور ) وتبيف

(, ولمعرفة 44,111( بانحراؼ معياري قدره )211,224ومتوسط درجات االناث )
الفرؽ بيف الذكور واالناث استخدـ الباحث االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف, وكانت 

 (.2النتائج كما موضحة في الجدوؿ )
 (2الجدوؿ )

 ختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لداللة الفرؽ في الحساسية لمنقد تبعًا لمتغير الجنساال
 المتغير

 العدد الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  القيمة التائية

الداللة 

 الجدولية المحسوبة (5 ,:5)

الحساسية 

 للنقد
 :0;,:5 870,525 ;;6 ذكور

 دالة  ;6,2 8,675

 ;;;,25 8:9,075 7:9 اناث

يتبيف مف الجدوؿ اعبله  وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف الذكور واالناث في      
( اكبر مف القيمة 2,424الحساسية لمنقد ولصالح االناث كوف القيمة التائية المحسوبة )

( . 143( ودرجة حرية )4,41( عند مستوى داللة )4,41التائية الجدولية البالغة )
 الذكور واالناث في الحساسية لمنقد.( يوضح متوسطات 2والشكؿ )
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 ( المتوسط الحسابي لمقياس الحساسية لمنقد تبعا لمجنس2الشكؿ )
ويفسر الباحث ىذه النتيجة في ضوء الطبيعة النفسية لئلناث، فيي بطبيعتيا تتمتع     

بالمشاعر الجياشة أكثر مف الذكر، وبشدة الحساسية واالنفعاالت الحادة التي قد تصؿ 
إلى حد البكاء فيي أكثر حساسية لؤلمور والضغوط التي تواجييا التي تجعميا أكثر 

أقؿ مواجية مف الذكور لممواقؼ الصعبة وإلحباطيو، أف شعورا باليأس واإلحباط، و 
 اإلناث قد يكف أقؿ صبلبة نفسية واكثر عاطفية وانفعالية مف الذكور.

وقد ترجع ىذه النتيجة أيضا إلى بعض العوامؿ الفسيولوجية مثؿ وجود بعض     
جسميا اإلنزيمات داخؿ البنية المخية لؤلنثى، واضطراب بعض اليرمونات التي يفرزىا 

التي تجعميا أكثر عرضة لبلضطرابات النفسية مقارنة بالذكور،  مثؿ القمؽ واالكتئاب 
 ,Carandang)وسرعة االستثارة والغضب والعصبية وفقداف القدرة عمى التحكـ  

Bronson & Kamare,2000, 28)  وىذا بدوره يجعميا أكثر حدة وكثافة في
 ب اخر لـ يجد الباحث أي فروؽ فيومف جان االنفعاالت وأكثر حساسية لمنقد.

 االدبيات والدراسات السابقة بحسب عممو.
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 متوسط االناث متوسط الذكور

المتوسط الحسابي  لمقياس الحساسية للنقد تبعا لمتغير  
 الجنس

 متوسط الذكور

 متوسط االناث
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 : االستنتاجات
 المتوسط كوف لمنقد الحساسية مف متوسطة درجة لدييـ البحث عينة اف -4

 . بينيما فرؽ يوجد وال الفرضي المتوسط مقارب لمعينة الحسابي
 لمنقد الحساسية في واالناث الذكور بيف احصائية داللة ذات فروؽ وجود -2

 .االناث ولصالح
 :التوصيات

 أماـ عمنا الخاطئة تصرفاتيـ بنتائج وتعريفيـ األبناء لتصرفات السمبي النقد تحاشي -4
 إلى يحتاجوف فاألبناء سموكيـ في اإليجابية النقاط والتماس أصدقائيـ السيما اآلخريف
 .ميموف أشخاص بأنيـ ليشعروا العاطفي والدؼء والثناء المدح

 النفسية بالجوانب االىتماـ ضرورة عمى الجامعات في االرشادية المراكز توصية-2
 االجتماعي التوافؽ لتحقيؽ اشباعيا وطرؽ االجتماعية الحاجات وخصوصاً  لمطمبة

 .الطمبة لدى والنفسي
 :المقترحات

 وبعض لمنقد الحساسية متغير بيف العبلقة طبيعة عف لمكشؼ دراسة اجراء -4
 والصحة النفسية، الضغوط االكتئاب، القمؽ، الذات، تقدير) مثؿ االخرى المتغيرات
 (. النفسية

 اإلعدادية كالمدارس اخرى عينات عمى الحالية لمدراسة مماثمة دراسة اجراء -2
 .والمتوسطة
 المصادر 

 المصادر العربية :
 القاىرة، النفسي، التقويـ(.  4431)  أحمد سيد عثماف، ، فؤاد حطب، أبو      .4

 .المصرية اإلنجمو مكتبة
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 حمد ترجمة المعاصر، النفس عمـ معجـ(. 4441) شفسكي يارو باتروفسكي، .2
 .القاىرة الجديد، العالـ دار رضوف، عبدالسبلـ و عبدالجواد

 الدُّولي ة المؤسسة ،اإِللهي والعالج المشكمة الرَّفض(. 2442) ديريؾ برنس، .2
 .المصري ة الطِّباعة شركة العبلجي ة، لمخدمات

 مستوى لخفض بالمعب ارشادي برنامج فاعمية(. 2441) ابتساـ اهلل، خمؼ .1
 التمعثـ، مف يعانيف البلتي الطالبات مف عينة لدى بالنقد الزائدة الحساسية

 .االقصى جامعة التربية، كمية ،(منشورة غير ماجستير رسالة)
اليقظة  الشخصية - الشخصية تحميؿ عمـ - الشيخة خميؿ     .1

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=133047  
 واساليب والمراىقيف االطفاؿ(. 4434) ىوارد ميمماف، تشارلز، شيفر، .1

 .االردنية الجامعة منشورات داود، نسيمة حمدي، نزية  ترجمة، فييا، المساعدة
 مقدـ بحث الجامعة، طمبة لدى المفرطة الحساسية(. 2444) مريـ الطائي،     .2

 عماف، في والمتفوقيف الموىوبيف      لرعاية الثامف العممي المؤتمر الى
 .اكتوبر االوؿ تشريف( 41) الى( 41) مف الفترة االردف،

 التربية، في والتقويـ القياس مبادئ(.4444) وآخروف، محمد زكريا الظاىر، .3
 .عماف والتوزيع، لمنشر الثقافة دار مكتبة

 لمنشر عابد دار عماف، الشخصية، امراض(. 2442) اليادي عبد فايز عابد، .4
 .والتوزيع

 وعبلقتو لمجسد الوىمي التشوه مظاىر(. 2442) سميـ والزيوف، لينا، عباس، .44
 ،(2) 24التربوية، العموـ سمسمة االردنية، الجامعة طمبة لدى االجتماعي بالقمؽ
241- 144. 

 دار ،2ط التدريسية، العممية في والتقويـ القياس(   4442)  سميماف احمد عودة، .44
 .اربد األمؿ،

 دار ،2التدريسية،ط العممية في والتقويـ القياس(. 2441) سميماف احمد عودة، .42
 .االردف عماف، والتوزيع، لمنشر الفكر

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=133047
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=133047
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 الجديدة، النجاح التقييـ وأساليب القياس مناىج(. 4441)  محمد, فاتيحي .42
 . البيضاء الدار ديالكتيؾ منشورات

(. االضطرابات النفسية)الخوف ، القمـق ، 2444فرج، عبػد المطيػؼ حسيف ) .41
، دار الحامػد لمنشر 4( ، طالتوتر ، االنفصام، األمراض النفسية لألطفال

 .والتوزيع ، مكة المكرمة، المممكة العربية السعودية 
 لمنشر المسيرة دار النفس، وعمـ التربية في والتقويـ القياس(. 2444) سامي ممحـ، .41

 .األردف عماف، والطباعة، التوزيع و
 المجمع مطبعة النفس، عمـ إلى مدخؿ(. 2441) صباح والعجيمي، طو النعمة، .41

 .بغداد العراقي، العممي
 الفكر دار ،4ط االنفعالية، و السموكية االضطرابات(. 2444) احمد خولة يحيى، .42

 . االردف,  عماف والتوزيع، والنشر لمطباعة
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