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 الممخص  

ىذا يعبر عن نفسو ومشاعره وعواطفو تجاه اآلخرين عن االجتماعي يعد الفرد كائنًا اجتماعيًا، ومن خالل تفاعمو 
طابع التعاون وأحيانًا أخرى طابع الصراع، فانو  ولفيم ىذا التفاعل الذي يأخذ أحياناً  طريق عالقاتو االجتماعية.

 يتوجب دراسة التفاعل من حيث خصائص الجماعات ودراسة المواقف وخصائص األفراد.       
وباإلضافة إلى الظـــروف االجتماعيـــة والتربوية واالقتصادية الصعبة الناجمة عــن الـــوضع الذي تعـرض   

إلى زيادة عدد المشكالت النفسيـــــة واالجتماعية والتربويــــة لــــدى شريحة واسعة من لو المجتمع العراقي الذي أدى 
أبناء المجتمع ومنيـــا شريحة الطمبة الجامعيين وعمى الرغم من انــــو التوجد إحصائيات دقيقــــة وواضحة عـن ىذه 

يـــــوع بعــض مظـاىـر اضطرابات الشخصيـــــة المشكالت المتعــددة  إال أن بعض الدراسات المحميــة أشارت إلى ش
 لـــدى ىذه الشريحة.

 ومـن ىـذه االضـــطرابــــات اضطراب الشخصيـــــة االضطيــــــاديــــــــــــة   
 (Paranoid Personality Disordes  الـــــتـي يتفـــق عمـــــى وجــودىا فــــي المجتمع السوي و التي تعد أكثر )
 اع الشخصيات اضطرابًا لكونيا تتوافـــــــر بــــدرجات مختمفــة من الشدة في جميع أفراد المجتمع.أنو 

وعمى الرغم من إن كثير من مشكالت الطمبة قد درست إال إن الجانب الذي يشكل البناء األساس لتمك   
ـو الجانب المعــرفي لشخصيــــــة الطالب، فـــال المشكـــــالت لـــــم ينتبــو إليو الباحثون النفسيون والتربويون ذلك ىـ

ـــــو يمكـــن فـــــي الواقـــع عـــزل اضطراباتيم ومشكالتيم النفسيـــــــة عـــــن الطريقـــــة التـــي يشعرون بيا وعمـــا يـحممونـ
مـــواقــــف التــــــي يتفـــاعمـــــون مــعيــــا، وقـــد مــــــن آراء واتجـــاىـات ومعتقدات نحـــو أنفسيم ونحـــــو واآلخرون ونحو ال

ــــم يتــبـنـــــى الطمبة شعورًا اضطياديًا يرتبط بما يواجيونـــــو من صـــــعوبــــات ومــشـكالت مـــمــا يحمميـــم بالشعور بالظمـ
ــة ضد أنفسيم واآلخرين قــد تكون أسبابيا مرتبطة والعـــداء والال مساواة والقيــــر، ويممكــــون مشــــاعر سمبيـــ

 بالوضـــع الــذي يعيشونو. 
ذا لفتوىــــذا ما  لـبحوث قد نجحت كثيرا فــــــي كــــــانت اما  انتباه الباحث لمقيــام بدراســة ىكــــذا مشكمـــــة، وا 

الضـــــوء عمــى كثير مـــــن المشكالت التــي يعــــاني منيا طمبة الجامعة وأوضحت العوامل والمتغيرات  قاءإل
 المرتبطـة بيا سمبيا وايجابيـــا.

داللة الفرق  و الشعور باالضطياد لدى طمبة الجامعة عمى الغرض من ىذه الدراسة ىو التعرف إن  
التوجو نحو الفروق في  والتعرف عمى  متغير النوعل اً وفق بة الجامعةاإلحصائي في الشعور باالضطياد لدى طم

داللة  و التوجو نحو اآلخرين لدى طمبة الجامعة عمى وفق متغير النوعالفروق في  و اآلخرين لدى طمبة الجامعة
 .مشعور باالضطياد لدى طمبة الجامعةل اً في التوجو نحو اآلخرين وفق اإلحصائي الفرق

التوجو نحو اآلخرين الذي قام الباحث ببناءة،  مان ىامقياس استعملف الدراسة الحالية ولتحقيق أىدا 
 .2000والمعد من صالح ومقياس الشعور باالضطياد الذي تبناه الباحث 



من خالل  والصدق الظاىري محتوىالصدق من خالل  المحتوىوأستخرج لمقياس التوجو نحو اآلخرين صدق 
ستخرج ثبات لممقياس بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية، إذ بمغ اعرضة عمى مجموعة من المحكمين، و 

 480وطبق المقياسان عمى عينة قدرىا  عمى التوالي.( 0,966و)(  0,933و)  (  0,967مل الثبات ) امع
الذين يدرسون ضمن الجامعة المستنصرية  طالب وطالبة اختيروا بالطريقة العشوائية الطبقية من مجتمع البحث

 .2012 -2011لمعام الدراسي 
 وىم ال ) مع الناس (كانوا متوجيين نحو اآلخرين عينة البحث الحاليأشارت نتائج البحث أن أفراد  

وأن ىنالك فرقا ذا داللة معنوية في التوجو نحو اآلخرين وفقا لمشعور يعانون من الشعور باالضطياد، 
نحو اآلخرين وأظيرت النتائج أن التوجو ، ولصالح األفراد الذين ال يعانون الشعور باالضطياد باالضطياد

 اإلناث . مما ىو عندأعمى عند الذكور  اكانوالشعور باالضطياد 
 بعض التوصيات والمقترحات التي توسع من مديات البحث .     توفي ضوء نتائج البحث التي أشير ليا عرض

 
 

 


