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-:ما يأتيىهدف البحث ال
.جامعةالنمط الشخصية السائد لدى طلبة علىتعرفال- 
.مستوى نمط الشخصية السائدعلىتعرفال- 
في نمـط الشخـصية الـسائد تبعـاً لمتغيـرات الجـنس              إلحصائيةاالفروق ذات الداللة    معرفة- 

).رابعة/أولى(المرحلة و، )إنساني/علمي(التخصص و،)إناث/ذكور(
.جامعةاللدى طلبة ) نسحابإمسايرة ـ عدوان ـ (تجاهات العصابية إلمستوى امعرفة- 
.تجاهات العصابية لدى طلبة الجامعةإلالعالقة بين نمط الشخصية السائد وامعرفة- 

-:اآلتيةالفرضيات حددتاألهدافوفي ضوء هذه 
.األخرىالثمانيةاألنماطعنلسائداالشخصيةنمطيختلف- 
الـنمط مقيـاس علـى الفرضـي والوسـط الجامعـة لطلبةالحسابيالمتوسطبينفروقتوجد- 

.لسائدا
.الجامعةطلبةمنواإلناثالذكوربينلسائداالنمطفيفروقتوجدال- 
ذويأقـرانهم مـن   والعلمـي التخـصص مـن الطلبـة بـين سائدالالنمطفيفروقتوجدال- 

. اإلنسانيالتخصص
ذويمـن وأقـرانهم األولـى الـصفوف   ذويمـن الطلبةبيندسائالالنمطفيفروقتوجدال- 

.الرابعةالصفوف 
تجاهـات إلالمقيـاس الفرضـي والوسـط الطلبـة لعينةالحسابيالمتوسطبينفروقتوجدال- 

).نسحابإـعدوانـمسايرة(العصابية
عينةلدىدسائالالنمطفييسهمأنيمكناالتجاهات العصابية   بئاتنممنمنفردءمنبىهناكيوجد- 

.الجامعةطلبةمنالبحث

ختارت الباحثة عينة البحث بالطريقة الطبقية العشوائية وبأسلوب النسبة إالبحث أهدافولتحقيق 
وللمرحلتين واإلنسانيختصاصين العلمي اإلطالب وطالبة و) ٢٠٠(والتناسب، البالغ قوامها 

.ولى والرابعةألا

الذي يقيس األولبالمقياس ينالمتمثلناء مقياسي الدراسةولتحقيق أهداف البحث قامت الباحثة بب
.من حيث الصدق والثباتالسيكومتريةن تحققت من خصائصه أالشخصية بعد أنماط

) نسحابإمسايرة، عدوان، (تجاهات العصابية إلالذي يقيس األخر فهو اأما المقياس 
طالب ) ٤٠٠(ببناء المقياسين البالغة ستخرجت صدقه وثباته، وبعد تطبيقه على العينة الخاصة إو

ص البحثلخم



و

رتباط بيرسون، إمعامل ووهي مربع كاي،اإلحصائيةوطالبة، تم معالجة البيانات بالوسائل 
معامل وختبار التائي لعينتين مستقلتين، إلاورتباط الثنائي النقطي،إلمعامل اورتباط فاي، إمعامل و

تحقق أهداف البحث فهي عن طريق المتوسط التيإحصائياً،أما معالجة البيانات خألفا كرونبا
تحليل التباين وختبار التائي لعينتين مترابطتين، إلاوختبار التائي لعينة واحدة، إلاوالحسابي، 

:النتائج ما يأتيأظهرتونحدار المتعدد، إلاوالثالثي، 

.ن النمط الوسطي هو نمط الشخصية السائد في شخصية طالب جامعة بغدادإ- 
الفرق لصالح كان الشخصية األخرى ووأنماطبين النمط السائد إحصائيةداللة ووجود فروق ذ- 

).٠,٠٥(عند مستوى إحصائيةداللة ونمط الشخصية الوسطي بفروق ذ

حصائية في النمط الوسطي للشخصية بين الوسط الحسابي لعينة البحث إداللة ووجود فروق ذ- 
. يوالوسط الفرضي وكان الفرق لصالح الوسط الحساب

الجنس، تبعاً لمتغيرات حصائية في نمط الشخصية الوسطي إداللة وعدم وجود فروق ذ- 
في إحصائيةداللة وفروق ذترظهففي التفاعل الثالثي أما،والتخصص، والمرحلة الدراسية

.)المرحلة الدراسية× التخصص × الجنس (نمط الشخصية الوسطي بين المتغيرات 

تجاهات العصابية بين الوسط الحسابي لعينة البحث والوسط إلفي اةإحصائيداللة ووجود فروق ذ- 
.تجاه المسايرةإالفرق لصالح كان الفرضي، و

تجاهات العصابية المتمثل بالمسايرة في النمط الوسطي إلألحد اإحصائياًسهام دال إظهور - 
.للشخصية

.عدد من التوصيات والمقترحاتللفائدة المتوخاة من البحث الحالي، خرجت الباحثة بستكماالًإو


