
  المستخلص

 

رنا طالب ياسين خميس .الشعور باالغتراب وعالقته بالشخصية التسليطية لدى طلبة 
الجامعة )رسالة ماجستير( ._الجامعة المستنصرية : كلية اآلداب : قسم علم النفس 

،1122 .  

حضي موضوع الشعور باالغتراب باهتمام كبير من قبل الباحثين لما له من        
خل مع ادتإنسان العصر الحالي ومعاناته  وشعوره بعدم االطمئنان و دالالت تعبر عن 

أضفى غموضا مما  الكثير من الجوانب النفسية واالجتماعية واالقتصادية و السياسية  
تدخل الشخصية ، و  فيهواختالفا من حيث تعريفه على وفق الجانب الذي يبحث 

دية والعدوان الخرافة و الخشونة التقليالتسلطية التي تتميز بالعديد من الصفات منها 
نالت اهتمام الباحثين السيما في مجال وقد  والتذمرية والتركيز المفرط على الجنس 

 الكره والحقد اتجاه الشخصية اذ أنها تعبر عن سمه غير محببة تنطوي على مشاعر
ا السلوك التسلطي من أنواع السلوك غير المرغوب اجتماعي ويعد  في المجتمع اآلخرين

لشخص المتسلط يتصرف بطريقه تتسم باالستعالء الما له من أثار سلبية على المجتمع ف
ر الى نفسه بنوع من اإلعجاب ويستخف ظوين اآلخرين ة تجاهقو والسيطرة واستخدام ال

مشكلة البحث الحالي باإلجابة عن التساؤل اآلتي هل  برزت من هو اضعف منه ولذا ب
 غتراب والشخصية التسلطية لدى طلبة الجامعة.هنالك عالقة بين الشعور باال

 استهدف البحث الحالي التعرف على ما يأتي.

 قياس الشعور باالغتراب . .1
 قياس الشعور باالغتراب حسب متغيري الجنس االختصاص الدراسي . .2
 قياس الشخصية التسلطية لدى طلبة الجامعة . .3



 دراسي. قياس الشخصية التسلطية حسب متغيري الجنس واالختصاص ال .4
 إيجاد العالقة االرتباطية بين االغتراب والشخصية التسلطية للعينة الكلية.  .5
 ايجاد العالقة االرتباطية بين االغتراب والشخصية التسلطية حسب متغير الجنس .6

 . والتخصص 
طلبة الجامعة المستنصرية ومن كال الجنسين للعام بتحددت الدراسة الحالية        

 .للدراسات الصباحية  (2010 - 2002الدراسي )

تحقيقا ألهداف البحث الحالي  قامت الباحثة بناء مقياسين األول لقياس الشعور       
( فقرة .وتحقق له نوعان من الصدق  هما 22باالغتراب وقد تكون بصورته النهائية من )

، الصدق الظاهري و الصدق البنائي ، إما الثبات فتم استخراجه بطريقة ألتجرئه 
(  وعند تطبيق معادلة سبيرمان براون بلغت قيمه 07.2لنصفية وقد بلغت قيمة الثبات )ا

 ( .0700الثبات )

إما المقياس الثاني فهو مقياس الشخصية التسلطية وتكون بصورته النهائية من       
( فقرة وتحقق له نوعان من الصدق  هما ، الصدق الظاهري و الصدق البنائي ، .4)

(  وعند 07.2تم استخراجه بطريقة ألتجرئه النصفية وقد بلغت قيمة الثبات )إما الثبات ف
 ( .0703تطبيق معادلة سبيرمان براون بلغت قيمه الثبات )

طالب وطالبه من طلبة  400وقد طبق المقياسان على عينة البحث والبالغ عددها 
 الجامعة المستنصرية .

 وقد توصل البحث الحالي الى النتائج آالتية .

وكذلك حسب   إن طلبة الجامعة ال يعانون من حاالت  الشعور باالغتراب .1
 .  متغيري الجنس والتخصص 

وكذلك حسب متغيري الجنس  إن طلبة الجامعة ال يتصفون بالشخصية التسلطية .2
 . والتخصص 



هناك عالقة ارتباطيه عالية بين  الشعور باالغتراب و الشخصية التسلطية وقد  .3
  (.0722الرتباط )بلغت قيمة معامل ا

 لدى، و  (07.4)بلغت الذكور بين المتغيرين لدىهناك عالقة ارتباطيه وكذلك  
،ولدى التخصص (0760)، ولدى التخصص العلمي بلغت(0724اإلناث بلغت )
  .(.073)اإلنساني بلغت

 البحث الحالي بجملة من التوصيات والمقترحات.  خرجو 

 
 

 

 

 


