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Abstract 

      The present study aims to measure the extroverted-introverted personality and the future anxiety and the 

relation between them among a sample of lecturers in the university of Mosul. The sample includes (196) 

university  lecturers. The researcher adopts Izenk scale to measure the personality. In addition, he prepared 

a scale to measure the future anxiety among the sample. After verifying the validity and reliability of the two 

instruments, the researcher apply them among the sample. The collected data were analyzed statistically by 

using the SPSS package for social sciences. The results show that the personality level tends to the introverted 

personality among the sample subjects, they have anxiety from future. The relation between the extroverted 

personality and anxiety from future is inverse. While the relation between the introverted personality and 

future anxiety is positive. There isn’t any effect for gender and specialization in the differences in both 

personality and future anxiety. In the light of the findings, the researcher set number of recommendations 

and suggestions. 

 ملخص البحث:
االنطوائية وقلق المستقبل والتعرف على العالقة بينهما لدى عينة من تدريسي جامعة الموصل,  -هدف البحث قياس الشخصية االنبساطية      

في قياس الشخصية, واعد مقياسا   االنطوائية-االنبساطية  بعد  ( تدريسي في الجامعة, واعتمد الباحث مقياس ايزنك196بلغت عينة البحث )
للبيانات  لقياس قلق المست التحليل االحصائي  التأكد من صدق وثبات المقياسين تم تطبيقهما على افراد العينة, اجري  قبل لدى العينة, وبعد 
للعلوم االجتماعية, وكانت النتائج: ان مستوى الشخصية يميل الى االنطوائية لدى افراد العينة, ولديهم قلق المستقبل,   Spss)باستخدام برنامج )

المستقبل طردية, ولم يكن لمتغيري الجنس كما ان العال قة بين االنبساطية وقلق المستقبل عكسية, بينما كانت العالقة بين االنطوائية وقلق 
 والتخصص تأثير قوي في الفروق في مستويات كال من الشخصية و قلق المستقبل, وفي ضوء النتائج قدم الباحث بعض التوصيات والمقترحات. 

 مشكلة البحث:
األزمات واألحداث االمنية واالجتماعية التي مرت على المجتمع العراقي ولدت ظروفًا حياتية غير طبيعية وصعبة والتي بدورها أدت  أن   

الى تغيرات في مكنونات الشخصية وابعادها."ان االنسان عندما يعيش ظروفًا صعبة غالبًا ما يتفحص جوانب القصور في سلوكه ومواطن  
ا شخصيته،  في  البشري" الضعف  التفكير  شغلت  معضلة  أهم  وهي  البشرية...  الطبيعة  تفحص  يعنيان  واالمران  حوله،  ما  يتفحص  ان  و 

(. ويمكن ايجاز مشكلة البحث في التساؤل االتي:ما طبيعة الشخصية االنبساطية/االنطوائية لدى مدرسي جامعة الموصل؟  3:1988)صالح، 
 يهم؟!وهل هنالك عالقة بينها وبين قلق المستقبل لد

 أهمية البحث:
اهتم الكثير من العلماء والباحثين بدراسة الشخصية وانعكس هذا االهتمام بوضوح من خالل االبحاث والدراسات التي تناولت الشخصية  

يونغ   نظرية  لها.ظهرت  والتنظير  اJung  (1923وتفسيرها  قبل  متزايدًا وخاصة من  اهتمامًا  الموضوع  وتلقى  واالنطواء  االنبساط  يزنك (عن 
Eysenck    االنطوائية والسمات االخرى، بما في ذلك عالقة    –وطالبه، واجري العديد من الدراسات التي ركزت على العالقة بين االنبساطية

ثال وال  لمهذا البعد بالقلق والتكيف، والصالبة، والعدوانية، والقصور العقلي، وجنون العظمة، وقابلية االقناع، والعتبة السمعية ... على سبيل ا
 –(.كان لمنظري الشخصية اهتماما طويل االمد في تحديد سمات االنبساطية  Brown, S.B. & Hendrik, C., 1971: 313الحصر )

حلول عام  االنطوائية من اجل استخدامها لشرح الفروق الفردية لسلوك االفراد ... إذ قام كارل يونغ بتعميم المفهوم النفسي الحديث لهذه السمات ب
( حيث يرى ايزنك Charoensuk, et al, 2016:2-3االنطوائية كان بعدًا مهمًا للشخصية. ) –, واكدت بحوث ايزنك ان االنبساطية 1947

Eysenk  (1960 ان الشخصية ذلك التنظيم الثابت والقائم الى حد ما، لطباع الفرد ومزاجه وعقله وبنية جسمه، والذي يحدد اساليب توافقه" )
م بشكل  بيئته  دراسة)بركات,147 :2008ميز".)فتحية,مع  بينت  المعرفي،  السلوك  على  2010(ففي  يتفقون  واالنفعاليين  االنبساطيين  أن   )

  Boroujeni (2015االنطوائيين واالتزانيين في الذاكرة القصيرة المدى، بينما يتفوق االنطوائيون واالتزانيون في الذاكرة طويلة المدى، ويذكر )
(اما في السلوك النزوعي،  Boroujen, et al, 2015: 212فة تؤثر في كل جانب من جوانب حياتهم بما في ذلك التعلم. )ان للناس سماتا مختل
(، وكشفت دراسة  10-9:2017عالقة ارتباطية موجبة بين قوة االنا وكل من االنبساطية وتقدير الذات )نسيبة,  ( 2000)  اظهرات دراسة تركي

القرار.ويلخص سكوت  2014)اسماعيل, واتخاذ  االنطوائية  بين  سالبة  الوقت، وعالقة  وادارة  االنبساط  بين سمة   Scott( عن عالقة موجبة 
ة المكتنزة تميل الى االرتباط باالنبساطية والميول االجتماعية, كما اجرى ايزنك مسحًا لنتائج العديد  نتائج دراسات اشارت الى ان البني  (1971)

( بينت ان االنطوائية ترتبط مع 1983من الدراسات، توصل منها الى ان االرتباط بين بنية الجسم وسمات الشخصية دال، وفي دراسة اليزنك )
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(كما اظهرت الدراسات الحديثة اختالفا في تدفق الدم الدماغي بين 17-16:  2007(. )بركات,Bة الدم )( واالنفعالية مع فصليABفصيلة الدم )
م النمطين, فاالنطوائيون لديهم تدفق دم اعلى في الجزء االمامي و المهاد, وهي مناطق التذكر وحل المشكالت والتخطيط, واالنبساطيون لديه

االما )الحزامي  التلفيف  في  اعلى  دم  االستمتاع  تدفق  مثل  الحسي  االدراك  مناطق  وهي  الخلفي,  والمهاد  الصدغي  والفص  مي(, 
المتغيرات المختلفة التي تخص   –مما تقدم يتبين اهمية بعد االنبساط  Hinkley, 2005: 6)والمشاهدة..) االنطواء وارتباطه بعدد كبير من 

. ويمكن النظر الى القلق انه جزء طبيعي من حياة االنسان يؤثر في  -وفسلجته  عقليًا، وجدانيًا، نزوعيًا وبنية الجسم  –السلوك البشري الشامل  
-Abo)  سلوكه، و يمكن اعتباره دافعًا للفرد ليأخذ التدابير السلوكية المناسبة لمواجهة الموقف، ولكنه يصبح خطيرًا اذا تجاوز الحد الطبيعي.

Alkeshek, 2020: 70 لوجية تتميز بالمكونات الجسدية والعاطفية والمعرفية والسلوكية، ويمكن ان  ( فالقلق كمفهوم عام حالة نفسية وفسيو
 ( Rabei, 2020 : 1يخلق مشاعر الخوف والرهبة واالضطراب والتوتر سواء في وجود او عدم وجود االجهاد النفسي. )

القلق هو الحالة العاطفية التي ترتبط شدتها ب  Muschalla & Olbrich (2010ويشير )  التفكير في المستقبل والوظيفة و الى ان 
( فبات القلق يشكل خطرًا على صحة الفرد نفسيًا Hammad, 2016: 54المخاوف المتعلقة بالعمل، لكونه السمة االكثر شيوعًا في عصرنا. )

القلق المفرط يؤثر في المشاعر والعواطف وسلوك الفرد بشكل عام. )54:  2013او جسميًا )سارة,   (  Al-Hwayan, 2020: 3(، إذ ان 
( ان العالقة  2017( عن عالقة ارتباطية موجبة بين االنهاك النفسي وقلق المستقبل,و بينت دراسة )السفاسفة,  2014وكشفت دراسة )الشرافي, 

الذاتية كانت متوسطة وعكسية.ويشير المشيخي) المهنية والكفاءة  التوجهات  ة لقلق  ( الى اهم االثار السلبي2009بين قلق المستقبل وكل من 
والروتين    المستقبل، منها: التشاؤم والتصلب واللجوء الى آليات دفاعية، واضطراب النوم والتفكير، وسوء االدراك واالنعزال والتوتر، واالعتمادية

(، وان من  38- 37:  2014وضعف الثقة بالذات وعدم التخطيط للمستقبل وااللتزام بنشاطات وقائية، فضاًل عن العجز والالعقالنية )الشرافي، 
( هو عوامل ترتبط بالجوانب "الهدف الذاتي، والنفسي االنفعالي 2014اهم العوامل المؤدية الى قلق المستقبل كما جاءت في دراسة )الشريف,  

ث الحالي،  واالجتماعي، والجسمي والثقافي العلمي.مما تقدم يمكن القول ان اهمية البحث تبرز من خالل أهمية المتغيرات التي يتناولها البح
جيال في  فضاًل عما تتميز به عينة البحث من اهمية، إذ يعد االستاذ الجامعي القائد الفكري والعلمي والثقافي للمجتمع ومنشئًا ألجيال تقود اال

 مستقبل االمة.
 : يهدف البحث الحالي التعرف الىاهداف البحث: 

 لموصل. االنطوائية لدى تدريسي جامعة ا –مستوى الشخصية االنبساطية  .1
 االنطوائية لدى تدريسيي جامعة الموصل تبعًا لنوع الجنس، والتخصص.  –الفروق في مستوى الشخصية االنبساطية  .2
 مستوى قلق المستقبل لدى تدريسيي جامعة الموصل.  .3
 الفروق في مستوى قلق المستقبل لدى تدريسي جامعة الموصل تبعا لنوع الجنس والتخصص.  .4
 االنطوائية وقلق المستقبل لدى تدريسيي الجامعة. –اطية العالقة بين الشخصية االنبس .5

ممن هم على المالك الدائم, وللدوام   2021- 2020يقتصر البحث الحالي على عينة من تدريسي جامعة الموصل للعام الدراسي  حدود البحث:
 الصباحي. 

 يحدد الباحث المتغيرات التي وردت في البحث:تحديد المصطلحات: 
:" هي ذلك التنظيم الثابت والقائم الى حد ما، لطباع الفرد ومزاجه وعقله وبنية جسمه والذي يحدد اساليب توافقة 1960عرفها ايزنك  الشخصية:  

 ( 497مع بيئة بشكل مميز". )لندزي و هول,د.ت: 
رة ومخاطر، بشكل عام مندفع، لديه اجابات  :  االنبساطي: "شخص اجتماعي يسعى وراء االثا1975عرفها ايزنك  االنطوائية:    –االنبساطية  

 جاهزة يحب التغيير، نشط وحرك وينفعل بسرعة".
االنطوائي: "شخص هادئ وخجول مستبطن، مغرم بالكتب، يخطط مقدمًا جدي ال يحب االثارة يميل الى التشاؤم يعطي اهمية كثيرة للمعايير     

 ( Eysenk & Eysenk, 1975: 9االخالقية". )
االنطوائية وذلك العتماده مقياس ايزنك للشخصية لقياس   –يتبنى الباحث تعريف ايزنك للشخصية وكذلك تعريفه لالنبساطية  التعريف النظري: 
 االنطوائية. –بعد االنبساطية 
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خر االنطوائي النموذجي  ويعرفه الباحث اجرائيا:عامل ثنائي يقع على احد طرفيه االنبساطي النموذجي وعلى الطرف االالتعريف االجرائي:  
ك وبينهما درجات بينيه عديدة متصلة اكثر شيوعًا يشغلها معظم االفراد ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الفرد باالستجابة على مقياس ايزن

 االنطواء". -"بعد االنبساط
التوتر وعدم الثقة بالتغيرات واالحداث المستقبلية مع ادراكية شبه مستمرة تتسم بالتخوف و   – يعرفه الباحث نظريا:حالة انفعالية    قلق المستقبل:

التشاؤم وخوف من المجهول والفشل في تحقيق االهداف, تنم عن ادراك توقعي سلبي لما هو مرتقب وتشمل جوانب الحياة المختلفة مما تشكل 
 تهديدات جسمية ونفسية.

كية شبه مستمرة تتسم بالتخوف والتوتر والقلق وعدم الثقة بالمستقبل واحداثها  ادرا  –حالة انفعالية    :يعرفه الباحث اجرائياالتعريف االجرائي:  
 وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الفرد على فقرات مقياس قلق المستقبل.

 االطار النظري والدراسات السابقة
 أواًل: االطار النظري 

 تها:فيما يأتي أهم النظريات التي فسر االنطوائية(: –الشخصية )االنبساطية -1
 Carl Jungكارل يونج  .أ

يونج من المنظرين األوائل، إذ صنف الناس على أنهم انطوائيون او انبساطيون، ويتمركز عمله ببساطة ان االنطوائي هو الشخص الذي      
( ويضيف يونج ان هناك  Hinkeley, 2005: 4-5يتوجه الى العالم الداخلي الذاتي بينما يتوجه االنبساطي الى العالم الخارجي )الواقعي( )

النمطين االتجاهيين االنبساط  Functional Typesاربع انماط وظيفية   التفكير, والوجدان, واالحساس, والحدس, تتفاعل مع  االنطواء.   –؛ 
كيري، االنطواء الى ثمان انماط، انبساطي تف  –( وعلى اساس هذه االنماط الوظيفية يصنف يونج بعدي االنبساط  71-70:  1990)جابر،  

( ويقترح ان كل شخص لديه جانب 189-187:  2008وانبساطي وجداني، وانبساطي حسي، و انبساطي حدسي، وكذا لالنطوائي. )فتيحة،  
 :Bhargava, et al, 2015. )%100وانطوائي    %100انبساطي وجانب انطوائي، فواحد منهما اكثر هيمنة من اآلخر، وليس هناك انبساطي  

466 ) 
 Raymond Cattelكاتل   .ب

السمات لدى كاتل تعد وحدات بناء الشخصية، وتشكل اهم جزء في بنية الشخصية والمسؤولة عن جميع العناصر المنظمة والمتسقة في         
 سلوك الفرد، وصنف السمات على انواع:

 من حيث العمومية / سمات فريدة وسمات مشتركة. .1
 من حيث الشمولية / سمات مصدرية وسمات سطحية. .2
 ( 45-44: 2011سمات القدرة، وسمات ديناميكية، وسمات مزاجية. )القيق،من حيث القدرة /  .3

( وهي  للشخصية  االولية  االساسية  بالسمات  وصفه  عما  لكاتل  العاملية  التحليالت  اسفرت  وذكر  16وقد  للشخصية  القطب  ثنائي  عامل   )
الجفاء من اكثر السمات المزاجية وسمات القدرة ارتباطًا بمفهوم -التعاطف  A(، في وصف العوامل أن العامل االول 497)عبدالرحمن، د.ت:  

عادة ما يتسمون بدفء القلب، وتكوين عالقات جيدة مع االخرين والعمل الجماعي،    -يونج عن االنبساط واالنطواء، ويتسم االفراد المتعاطفون 
 نحو االخرين. أما المجافون فلديهم توجه نحو االشياء واالفكار اكثر من توجههم 

 : Eysenckايزنك ج. 
مكانًا محوريًا في نظرية ايزنك, اذ ينظر للسمة انها "تجمع ملحوظ من النزعات الفردية للعقل"   Typeوالطراز )النمط(    Traitتحتل مفاهيم السمة  

ة ملحوظة من السمات"، اي ان النمط اي انتظام واتساق يمكن مالحظته بوضوح في سلوك الفرد المتكرر، أما النمط بأنه "تجمع ملحوظ او سم
 ( 497اكثر عمومية وشمولية وكتنظيم يضم السمة كجزء مكون فيه. )لندزي وهول,د.ت: 

 ومن خالل المفهومين السابقين )السمة والنمط( وعالقتهما ببعض ينظم ايزنك السلوك االنساني على اربع مستويات: 
 تمثل افعااًل نوعية باالمكان مالحظتها وقد تكون مميزة للفرد او التكون. ،Specific Responses: االستجابات النوعية األول -
، استجابة نوعية تمثل التواتر والتكرار تحدث في ظروف متشابهه وبطرق متشابهه، ويعد اقل  .Habital R: االستجابات االعتيادية  الثاني -

 مستوى في التنظيم، إذ يعتمد على االحتمالية في التكرار. 
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نتظام االفعال االعتيادية على شكل سمات، وتعد تكوينات نظرية لإلثارة والمثابرة والصالبة...، وتعتمد على االرتباطات المالحظة : االثالث -
 بين عدد من االستجابات المعتادة، وينظر اليها على عوامل طائفية )جمعية(.

ويعتمد هذا االرتباطات التي يمكن مالحظتها وهي ارتباطات سمات   – االنطوائية  –: انتظام السمات في نمط عام, كمثال االنبساطية الرابع -
 (  21-20:  2005متنوعة والتي تشترك في نمط. )شقير,

االنطواء،   االنبساط مقابل  الشخصية والتي هي:  انماط  لكل منها من قطبان متقابالن وتتشكل من خاللها  ابعاد رئيسية  ايزنك ثالث  ويحدد 
االتزان، مقابل  وايزنك  واالنفعالية  ايزنك  ويحدد  السواء،  مقابل  كسمات     Eysenck&Eysenck (1985)والذهانية  واالنطوائية  االنبساطية 

 (  Zafer, et al, 2017: 688الشخصية التي تقع على خط متصل ولها تأثير عميق في سلوك الفرد. )
تويات مختلفة من االثارة, فإن االنبساطيين لديهم اثارة اقل من  كما يفترض ايزنك ان الفرق بين االنبساطيين واالنطوائيين ببساطة ان لديهم مس 

د  المعدل االساسي، وهذا يعني ان االنبساطيين بحاجة الى العمل بجدية اكبر إلثارة  عقولهم واجسادهم للوصول الى الحالة الطبيعية التي ق
 (. Khalil,R., et al, 2016: 1537لخارجي )الواقعي(. )يصل اليها االنطوائيون بسهولة وهذا ما يفسر توجة االنبساطي الى العالم ا

 فيما يأتي أهم النظريات التي فسرته: قلق المستقبل: -2
 التحليل النفسي: .أ

الخاص بالدوافع الغريزية المكبوتة، وله عالقة بتوقع وقوع صدمة، وهو حالة ناتجة من توقع حدوث خطر.    رؤية فرويد للقلق، انه نابع من اللييدو
يرى ان القلق يرجع الى    Adler(, أما ادرلر  39:  1993(، وان صدمة الميالد مصدر كل قلق )شلتز،280-279:  2010)النعيمي والجنار,

ان االحساس بالوحدة   Horneyاتج عن الشعور بالنقص"العضوي والمعنوي"، بينما ترى هورني  الطفولة االولى لإلنسان، فعدم الشعور باألمن ن
(, وبناًء على التحليل النفسي، فان القلق هو  312-311:  1981والعجز في الطفولة تجاه البيئة تشعره بعداء البيئة ويولد الشعور بالقلق. )أغا،

 ,Santosa & Rizanaاتخاذ التدابير الالزمة والتصرف بما يتالئم مع الحدث المرتقب. )  الدافع للبشرية لتفعيل اليات الدفاع، فضاًل عن 
2018: 194 ) 

 السلوكية: .ب
ومن روادها بابلوف وواطسن، إذ يرون ان القلق كاستجابة خوف لمثير غير مقلق يمكن ان يكتسب هذا المثير خاصية اثارة الخوف باالقتران 

(, ونجد ان سكنر يرى ان مرور الفرد بخبرات ثتير القلق تعزز بدرجة تجعل 35:  2020كن تعلمه. )عبدهللا,الشرطي، اي ان القلق هنا سلوك يم
العمليات الداخلية   منه مثيرًا قويًا ومستمرًا الستشارة القلق، ودوالر وميلر ينظران الى القلق نتاج لتوقع االلم المرتبط بالمثيرات الخارجية من جهة وب

 ( 288: 2012وى, من جهة اخرى. )مسا
 االنسانية .ج

القلق، على ان الفرد حينما يكون غير قادر على تقديم استجابات ناجحة تتولد لديه صراعات تؤدي بدورها   Karl Rogersيفسر كارل روجرز 
ير  الذات, في حين  تهدد  الصراعات وبالتالي  تلك  المسؤوله عن  المستقبل، والذات هي  قلق  القلق السيما  اثارة مشاعر  فريدريك ثورن الى  ى 

F.Thoren   ان االنسان هو الكائن الوحيد الذي يعرف تمامًا ان الموت قد يحدث له في اية لحظة وهذا يعد التنبيه االساسي لقلق المستقبل لديه
 ( 78-77:  2013وتهديد وجوده. )سارة،

   المعرفية .د
ق لديه "ادراك الفرد لألحداث التي يواجهها على انها تقع خارج مدى  تفسيرًا مختلفًا بخصوص القلق والخوف والتهديد، فالقل Kellyيطرح كيلي   

في رؤيته    Pandoraلدى الفرد، كما يقترب منه باندورا    -البنية هي الطريقة التي يستعملها االنسان في تفسير العالم  –مالئمتها لنظام البنى
أن كل    A. Beak( ويشير ارون بيك  196-195:  1988ة. )صالح،  للقلق أنه ينشأ نتيجة ادراك غير مناسب في مسايرة االحداث غير السار 

اضطراب نفسي له مكونات معرفية، فالمعارف المستنبطة من القلق تلك التي تتعلق بالخطر المتوقع, ويعبر عن قلق المستقبل بوصفه تنشيطًا 
 (           79-78:  2013كره الذات والتنديد بها. )سارة،لثالثة انماط معرفية: التفسيرات السلبية لألحداث, والنظرة التشاؤمية للمستقبل, و 

 Zaleski  ( ويرى زاليسكي  254:  1995وضمن هذا االتجاه، يرى اليس أن القلق نتاج للتفكير غير العقالني الذي يتبناه الفرد. )الخطيب،  
المستقبل. 1996 في  والمتوقع حدوثها  فيها  المرغوب  غير  التغيرات  والقلق من  اليقين  الخوف وعدم  او  التخوف  حالة من  المستقبل  قلق  ان 

(Mouloud & Abd El-Kadder, 2018: 329  كما يعتقد أن قلق المستقبل مكوناته معرفية أكثر مما هي انفعالية، وكثيرًا ما ترتبط ,)
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( وان كل انواع القلق لها ابعاد مستقبلية على اساس ان عصرنا  Zalleski, 1996: 196بالخطر والمغاالت في توقع وتخمين قتامة المستقبل. )
( فحالة القلق الشديد  Hammad,2016: 54لمطالب المتعددة الستيعاب التغيرات المتالحقة والمتنوعة والتحكم فيها.)يخلق توترا خطيرا بسبب ا

 ( Abu Al-Keshek, 2020: 72بأن شيئًا حقيقيًا كارثيًا يمكن ان يحدث. ) -جسميًا او نفسياً  –يصدر منه التهديد 
تمهد للكشف المبكر لعالمات التهديد او الخطر المرتقب حدوثه، ويرى ان معظم انواع  ان الوظيفة الرئيسية للقلق تيسر و  حيث يفترض ايزنك  

القلق تتعلق باإلحباطات الممكنة, وللقلق اربع مكونات مهمة هي: مكون احتمال ذاتي )غير موضوعي( لحدوث االحداث المؤلمة, وتأكيد ذاتي 
الم  المؤلمة, وادراك االحداث  االحداث  للموائمة. )محمد,)غير موضوعي( لحدوث  االحداث كاستراتيجيات  بعد هذه  :  2010ؤلمة, وادراك ما 

331-332 ) 
 ثانيا: الدراسات السابقة

 الدراسات التي تناولت سمات الشخصية:  .أ
 (  2015دراسة جبر ومحمد ) -1

االنطواء( وفق متغيري نوع الجنس والتخصص,  -هدفت الدراسة الى الكشف عن مستوى الذكاء الروحي وعالقته بنوع النمط )االنبساط      
- ( طالب وطالبة في المرحلة االعدادية في مدينة كربالء المقدسة, تم تطبيق مقياس الذكاء الروحي500اختيرت عينة عشوائية طبقية متناسبة )

االنطواء( من قائمة ايزنك وتم التأكد من صدقهما وثباتهما, واستعمل الباحثان الوسائل االحصائية )مربع -ومقياس )االنبساط  -الباحثين  ن اعداد م
باطية  كاي, االختبار التائي, ومعامل ارتباط بيرسون( وكانت من بين النتائج ان افراد العينة تطغى عليها نمط االنبساطية كما ان العالقة ارت

 ( 2015االنطواء( )جبر ومحمد,-موجبة بين درجات الذكاء الروحي ونمط الشخصية )االنبساط
 Murphy, et al (2017)دراسة ميرفي واخرون   -2

االنطواء( والتفضيالت لطرق التدريس والفصول الدراسية المقررة, تكونت  -هدفت الدراسة الى معرفة العالقة بين نمط الشخصية )االنبساط      
( لقياس نوع الشخصية, ومقياس  M( طالب وطالبة جامعية, طبقت على العينة اداتين: مؤشر نوع الشخصية لمايرز )نموذج  73من )  العينة

تقيس طرائق التدريس المفضلة, واالنشطة المفضلة في الفصل الدراسي, وبعد التأكد من صدق وثبات االداتين تم تطبيقها على عينة الدراسة  
( وكانت النتائج: لم تكن هناك فروق دالة بين نوعي الشخصية في اختبار طرق التدريس  ANOVAات بتحليل التباين )وتمت معالجة البيان

 ( Murphy et al ,2017واالنشطة المفضلة, بينما كان هناك فرق كبير في عنصر واحد فقط "الدخول في مناقشة مع طالب اخرين" )
 ( 2018دراسة أبكر و مدينة ) -3

راسة الى الكشف عن التوافق النفسي ببعض سمات الشخصية )االنبساط والعصاب( لدى الطلبة في المرحلة الثانوية, شملت هدفت الد       
( طالب وطالبة من النازحين في معسكر كلمة, اختيروا عشوائيا, واستخدم الباحثان مقياس التوافق النفسي االجتماعي لهيو. م. بل  200العينة )

لمعالجة البيانات,   (Spss)لسودانية, ومقياس ايزنك لسمات الشخصية, واستخدمت الحقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية  والمقنن على البيئة ا 
وكشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين درجات التوافق النفسي ودرجات سمات الشخصية, ووجود فروق دالة في سمة 

 ( 2018ومدينة, العصابية لصالح الذكور. )أبكر 
 De Goma& Moneva (2020)دراسة دي جوما ومونيفا  -4

( طالب في المرحلة الثانوية, طلب  235هدفت الدراسة الى معرفة الفرق بين االنطوائيين واالنبساطيين في الثقة بالنفس, شملت العينة )      
والثانية لمعرفة مستوى الثقة بالنفس لدى الطالب, تمت معالجة    منهم االجابة على استبيانين )قائمة المراجع( االولى لتحديد نمط الشخصية

 ,De Goma& Moneva البيانات باستخدام مربع كاي, واظهرت الدراسة ان الطالب االنطوائيين لديهم تردد اعلى من الطالب االنبساطيين.
2020) ) 

 الدراسات التي تناولت قلق المستقبل:  .ب
 (2014دراسة أحمد ) -1

هدفت الدراسة الكشف عن طبيعة العالقة بين المشروع الشخصي للحياة وقلق المستقبل لدى عينة من الشباب المتمدرس, تكونت العينة من     
, وأعد الباحثان مقياس المشروع الشخصي ومقياس قلق المستقبل, -ثانوي, مهني, جامعي–( طالب وطالبة من ثالث مستويات تعليمية  1200)

اج صدق وثبات االداتين, تم تطبيقها على عينة الدراسة وقد استخدم الوسائل االحصائية )المتوسط الحسابي, معامل ارتباط بيرسون,  وبعد استخر 
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T.test  تحليل التباين, االنحدار المتعدد( من خالل استخدام الحقيبة االحصائية ,(Spss) ,واظهرت النتائج ان مستوى القلق كان منخفضا ,
 ( 2014عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين المشروع الشخصي للحياة وقلق المستقبل. )أحمد , ووجود 

 Bolanowski (2005)دراسة  -2
ن  هدفت الدراسة التعرف على قلق المستقبل المهني لدى عينة من االطباء المتدربين وطلبة الدراسات العليا, اختيرت عينة من بين البولنديي        
د وعينة صغيرة من الفرنسيين, أعد الباحث مقياسا لقياس القلق تم تطبيقها على العينة المختارة, وبعد التحليل االحصائي فر   (1000)حوالي  

تقييم ذاتي للبيانات اظهرت الدراسة: ان المتدربين الذين كانوا على دراية بواجبات الطبيب اليومية والذين يشعرون باالستقالل االقتصادي, ولديهم  
 (Bolanowski, 2005)راتهم العملية, كانوا اقل قلقا من اقرانهم االخرين. جيد لمها

  Santosa & Rizkiana( 2018دراسة ) -3
( طالبا في جامعة  47هدفت الدراسة معرفة أثر التفكير االيجابي في القلق المستقبلي لدى طلبة الكلية ضعاف السمع, اجريت على عينة )     

لقياس قلق المستقبل, تم تحليل البيانات باستخدام   Zaleskiللتفكير االيجابي, ومقياس     Albrechtاحثان مقياس  ماالنج براديجايا, أعتمد الب
  2018(, واظهرت نتائج البحث ان التفكير االيجابي له تأثير كبير على قلق المستقبل ويمكنه التحكم في مستواه)Spssاالنحدار الخطي على )

Santosa & Rizkiana,) 
 (2020دراسة عبدهللا ) -4

( طالبا وطالبة في المعهد التقني, 214هدفت التعرف الى العالقة بين الفهم الخاطى عن الصحة النفسية وقلق المستقبل وشملت العينة )       
اد الباحثة والثانية اختيرو بطريقة )متيسرة( عن طريق منصة كوكل, وطبقت االداتين االولى مقياس الفهم الخاطئ عن الصحة النفسية من اعد

(, وبعد التحقق من صدقهما وثباتهما تم تطبيقهما على العينة. بعد تحليل البيانات احصائيا اظهرت النتائج 2019مقياس قلق المستقبل البراهيم )
الصح عن  الخاطئ  الفهم  بين  موجبة  ارتباطية  عالقة  وتوجد  الفرضي,  المتوسط  فوق  العينة  لدى  المستقبل  قلق  مستوى  وقلق ان  النفسية  ة 

 ( 2020المستقبل,وال توجد فروق دالة في هذه العالقة تبعا لمتغيري الجنس والتخصص )عبداللة, 
 منهجية البحث واجراءاته: 

 منهجية البحث: -
 اعتمد الباحث منهج البحث الوصفي االرتباطي، ألنه االنسب لتحقيق أهداف البحث الحالي. 

 :وتتضمنإجراءات البحث:  -
 مجتمع البحث:   -
( من كال الجنسي، وفي التخصص  4180شمل مجتمع البحث تدريسيي جامعة الموصل المستمرين في الخدمة وللدوام الصباحي والبالغ عددهم ) 

 )االنساني والعلمي(.
 عينة البحث: -

:  2014نظرًا الستمرار ظروف جائحة كورونا، تم اختيار عينة البحث من نوع العينة الالاحتمالية المتيسرة )عينة الصدفة( )عباس وآخرون،  
(  196من التدريسيين الذين تيسر الحصول على استجاباتهم على اداتي البحث والبالغ عددهم )   Google forms( باستخدام منصة كوكل  228

 ( يبين توزيع عينة البحث.1جامعة الموصل والجدول )تدريسي في 
 ( يبين افراد عينة البحث تبعًا للجنس والتخصص 1الجدول )

 التخصص          
 المجموع االنساني العلمي الجنس   

 93 59 34 الذكور 
 103 66 37 االناث 

 196 125 71 المجموع
 اداتا البحث  -
 االنطوائية: –مقياس الشخصية االنبساطية  .1
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(  2011االنطوائية وعلى العديد من الدراسات السابقة منها: )القيق،  –بعد أن اضطلع الباحث على االطر النظرية للشخصية االنبساطية    
( وغيرها من الدراسات العربية واالجنبية، وقع اختيار الباحث على  2018( و )ابكر ومدينة، 2015( و )الجاجان،2014و)جبر ومحمد، 

االنطوائية من قائمة ايزنك الشخصية، وذلك لتبني الباحث نظرية ايزنك كإطار نظري، فضاًل عن ثبوت خصائص   –اس االنبساطية  مقي
( في العراق، ويتكون المقياس في هذا البعد 2014السيكومترية للمقياس وقد عرب وطبق في اكثر من بلداننا العربي، ومنها جبر ومحمد)

(  1,    0( فقرة و الوزن )15( للفقرات االيجابية وعددها ) 0,    1( فقرة، والبدائل هي)نعم(، )ال( واوزانها )24من )االنطواء(    –)االنبساط  
 (. 9للفقرات السلبية وعددها ) 

 صدق المقياس:  -أ
ة االنطوائية، وذلك بعرض المقياس على مجموعة من اصحاب الخبر   –تم التحقق من الصدق الظاهري لمقياس الشخصية االنبساطية  

واالختصاص في ميدان علم النفس والقياس والتقويم، للتأكد من صالحية فقرات المقياس ومالءمة البدائل، وقد اعتمد الباحث على نسبة  
 ( فما فوق، بذلك تم التحقق من الصدق الظاهري للمقياس.%80االتفاق بين الخبراء والمحكمين ) 

 :التحليل االحصائي لفقرات المقياس -ب
( تدريسي وتدريسية/جامعة الموصل، من غير عينة البحث االساسية، وبعد حساب الدرجة الكلية  200تم اختيار عينة التمييز البالغ عددها )

( فرد، وكذلك الفئة الدنيا وباستخدام االختبار التائي 54من الفئة العليا )  % 27لكل مستجيب تم ترتيب الدرجات ترتيبًا تنازليًا واخذت نسبة  
(T-test لعينتين مستقلتين لمقارنة المتوسطات الحسابية بين الفئتين لكل فقرة، فكانت القيم التائية المحسوبة لفقرات المقياس تتراوح بين )
, ويعني ذلك انها تتمتع بقدرة تميزية جيدة,   0.05( فهي دالة عند المستوى  1.96( وهي اكبر من القيمة الجدولية ) 7.101–2.088)

 لتحقق من الصدق البنائي للمقياس.وبهذا تم ا
 ثبات المقياس: -ج

الفاكرونباخ معادلة  بتطبيق  الثبات  معامل  باستخراج  وذلك  داخلي(  )اتساق  بياني  اسلوب  الباحث  )  استخدم  العينة  تدريسي 200على   )
 وهو معامل ثبات جيد.   (0.758وتدريسية في الجامعة من غير عينة االساس، وكانت نسبة معامل الثبات )

 مقياس قلق المستقبل:   .2
 اعداد فقرات المقياس: -أ
المقاييس المعتمدة فيها )السبعاوي: بعد دراسة الباحث لألطر النظرية التي تناولت قلق المستقبل، واطالعه على عدد من الدراسات السابقة و   

( )قيس: 2016و)شلهوب:    (2015و)اعجال،    ( 2014و)احمد:    (2013و)سارة:    ( 2011( و)المصري:  2010(و)النعيمي وجنار:2007
قرة ( ف39(، قام الباحث بإعداد اداة لقياس قلق المستقبل مكون من )2020و)عبدهللا:    ( 2017و)الرشيدي:    ( 2017و)السفاسفة:    (2017

( بدائل، الن أغلب الدراسات السابقة كانت العينات فيها طلبة المدراس او الجامعات اال قليل منها اجريت على  5وحدد بدائل االستجابة ب)
 معلمي او مدرسي المدارس، اما عينة البحث الحالي فهي تدريسيي الجامعة.  

 صدق المقياس:  -ب
تم التأكد من الصدق الظاهري للمقياس بعرض فقرات المقياس على مجموعة من ذوي الخبرة واالختصاص في ميدان علم النفس وعلم   

(, لبيان  مدى صالحية فقرات مقياس قلق المستقبل ومواءمة البدائل، واعتمد الباحث نسبة االتفاق  1النفس التربوي والقياس والتقويم ملحق)
 لخبراء على صالحية كل فقرة, وبهذا يكون المقياس قد حقق صدقه الظاهري.فاكثر بين ا  80%

 ج. التحليل االحصائي لفقرات مقياس قلق المستقبل: 
االنطوائية من عينة الى ترتيب تنازلي واخذت فئتين عليا    –اتخذ الباحث االجراءات نفسها والتي اجريت مع مقياس الشخصية االنبساطية  

استخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين لمقارنة المتوسطات الحسابية بين الفئتين لكل فقرة، فكانت القيم التائية وب  %27ودنيا وبنسبة  
( وهي دالة عند  1.96المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية ) t( وان جميع قيم 6.942 - 19.976المحسوبة لفقرات المقياس تتراوح بين )

البنائي (, ولذا فإن جمي(0.05مستوى   التحقق من الصدق  القلقين وغير القلقين، وهذا يعني  المقياس جاءت مميزة بين االفراد  ع فقرات 
 للمقياس.

 ثبات المقياس: -د
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(  200للتحقق من ثبات المقياس اعتمد الباحث على التحليل البياني )االتساق الداخلي( للمقياس بتطبيق معادلة الفاكرونباخ على عينة )
 ( وهي نسبة جيدة جدًا، وبهذا تحقق ثبات المقياس.(0.98لجامعة ومن غير عينة االساس، وكانت نسبة الثبات معامل الثبات  من تدريسيي ا

 تطبيق اداتي البحث: -
( تدريسي وتدريسية في الجامعة عبر منصة كوكل 196للمقياسين، تم تطبيقهما على العينة المتيسرة )  بعد اتمام الخصائص السيكومترية

(Google forms بسبب ما انتجته جائحة كورونا من ظروف من بينها صعوبة تطبيق االدوات بالطرق المعتادة، إذ تم ارسال رابط )
 فقط، واستمر التطبيق إلسبوع كامل.المقياسين ضمن المجاميع الخاصة ألساتذة جامعة الموصل 

 تصحيح اداتي البحث -
( للفقرات السلبية، والدرجة  0،1االنطوائية للفقرات االيجابية و)  –( للبدائل)نعم, ال( لمقياس الشخصية االنبساطية  1،0تم اعطاء وزنين ) 

 (. 0 – 24الكلية للمقياس تتراوح بين )
( لبدائل المقياس على التوالي " تنطبق علي بدرجة كبيرة جدًا،  5 ,4 , 3 , 2 ,1ان ) وفيما يخص مقياس قلق المستقبل، اعطيت االوز 

تنطبق علي بدرجة كبيرة، تنطبق علي بدرجة متوسطة، تنطبق علي بدرجة قليلة، ال تنطبق علي"، والفقرات جميعها باتجاه واحد )أيجابية( 
 (. 39 – 195والدرجة الكلية للمقياس تتراوح بين )

 الحصائية الوسائل ا -
 ( للعلوم االجتماعية, وتم االعتماد على الوسائل االحصائية االتية:spssاستخدم الباحث الحقيبة االحصائية )      

 االختبار التائي لعينة واحدة -
 االختبار التائي لعينتين مستقلتين  -
 معادلة الفا كرونباخ -
 معامل ارتباط فاي  -

 يأتي عرض لنتائج البحث التي تم التوصل اليها في ضوء االهداف وتفسيرها:  فيما:نتائج البحث ومناقشتها
 االنطوائية لدى تدريسيي جامعة الموصل" –" التعرف الى مستوى الشخصية االنبساطية :أواًل: نتائج الهدف االول

لعينة واحدة للمقارنة بين المتوسط الحسابي المتحقق لدرجات عينة البحث والمتوسط    ولتحقيق الهدف، استخدم الباحث االختبار التائي    
 ( يبين نتيجة االختبار. 2الفرضي للمقياس، والجدول)

 االنطوائية لعينة البحث ككل  –( لعينة واحدة لقياس مستوى الشخصية االنبساطية T-test( نتائج االختبار التائي )2الجدول)

الحسابي  العدد  المتوسط 
 المتحقق 

المتوسط 
 الفرضي

االنحراف  
 المعياري 

مستوى  tقيمة 
 الجدولية  المحسوبة 0.05الداللة 

 دالة  1.96 14.655 2.890 12 8.974 196
(، وهذا يدل على ان الفرق بين المتوسط (1.96( اكبر من القيمة التائية الجدولية  (14.655يتبين من الجدول ان القيمة التائية المحسوبة  

االنطوائية دال احصائيًا عند مستوى داللة    –( في مستوى الشخصية االنبساطية  12( لدرجات العينة والمتوسط الفرضي )8.974الحسابي )
صية االنطوائية، وهذه النتيجة تتوافق مع ماجاء في الطروحات النظرية، إذ يشير , فان هذا يشير الى ان افراد العينة يميلون بإتجاه الشخ(0.05)

س(، لذا  ايزنك أن االنبساطيين واالنطوائيين لديهم مستويات مختلفة من االثارة، فالتي لدى االنطوائي موازي او أعلى من المعدل الطبيعي )االسا
الم الواقعي )الخارجي( فان طاقته وفق االثارة التي لديه تجعله متوجهًا الى عالمه الذاتي،  فهو ليس بحاجة الى التحفيز واالثارة للتوجه الى الع

تها فيبدو انطوائيًا، فضاًل عن أنه مغرم بالكتب والتأمل العقلي، وجدي يعطي اهمية كبيرة للمعايير االخالقية، وهادئ، وهذه الخصائص ومثيال
 الجامعة.  تشابه في الحقيقة خصائص وصفات التدريسي في

 : ثانيًا: نتائج الهدف الثاني
 االنطوائية لدى تدريسي جامعة الموصل تبعًا لمتغيري؛ نوع الجنس والتخصص العلمي"   –" التعرف الى الفروق في مستوى الشخصية االنبساطية  

ة، لعينتين مستقلتين للمقارنة بين المتوسطات الحسابية المتحققة لدى فئات العين  T-testولتحقيق الهدف طبق الباحث االختبار التائي           
 ( يبين البيانات والنتائج. 3والجدول)
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 ( نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين بين المتوسطات الحسابية تبعا للجنس والتخصص3الجدول)

المتوسط  العدد  العينة
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الداللة  tقيمة  مستوى 
 الجدولية  المحسوبة 0.05

 الجنس 
 2.947 9.204 93 ذكور

 غير دالة  1.96 1.058
 2.836 8.767 103 اناث

التخص 
 ص

 3.026 9.309 71 علمي
 غير دالة  1.96 1.226

 2.804 8.784 125 انساني
(  8.767( اعلى مما لدى االناث ) (9.204االنطوائية لدى الذكور   –( ان المتوسط الحسابي في مستوى الشخصية االنبساطية  3يبين الجدول)

(  1.05المحسوبة )  tوهذا يظهر ان االناث يملن بفارق قليل الى االنطوائية اكثر من الذكور، إال ان هذا الفرق لم يكن دااًل معنويًا ألن قيمة  
ى  االنطوائية لد  –(، وهذه النتيجة تدل على ان نوع الجنس لم يكن عامال مؤثرًا في نمط الشخصية االنبساطية  1.96الجدولية )  tاصغر من  

( اكبر من المتوسط 9.309تدريسي الجامعة، كذلك فيما يخص التخصص )العلمي،االنساني( نالحظ ان المتوسط الحسابي للتخصص العلمي )
الجدولية   tاصغر من قيمة  ( 1.226المحسوبة ) t( إال ان هذا الفرق ايضًا غير دال احصائيًا فالقيمة 8.784الحسابي للتخصص االنساني )

 االنطوائية لدى التدريسي في الجامعة.   –وهذه النتيجة تشير ان التخصص لم يكن عاماًل مؤثرًا قويًا في مستوى الشخصية االنبساطية  (  1.96)
 : ثالثًا: نتيجة الهدف الثالث

 " التعرف الى مستوى قلق المستقبل لدى تدريسيي جامعة الموصل )عينة البحث( ككل"
التائي      االختبار  الباحث  )  T-testطبق  المتحقق  الحسابي  المتوسط  بين  للمقارنة  واحدة  الفرضي)126.617لعينة  والمتوسط   )117  )

 ( يبين نتيجة االختبار التائي والبيانات.4للمقياس, والجدول) 
 ( نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لقياس مستوى قلق المستقبل لدى العينة ككل 4الجدول)

 العدد 
الحسابي  المتوسط 

 المتحقق 
المتوسط 
 الفرضي

االنحراف  
 المعياري 

الداللة   tقيمة  مستوى 
 الجدولية  المحسوبة 0.05

 دالة  1.96 4.036 33.375 117 126.617 196
المحسوبة (، وان القيمة التائية  117اعلى من المتوسط الفرضي للمقياس )  (126.617)( ان المتوسط الحسابي المتحقق للعينة  4يبين الجدول)

( ويعني ذلك ان العينة لديهم شعور بقلق المستقبل ، ويفسر الباحث هذه النتيجة انها منطقية 1.96( اكبر من القيمة التائية الجدولية )4.036)
هتمام والتفكير والسيما ان مستوى القلق لديهم لم يكن عاليًا وانما يقع في المدى المتوسط فوق المتوسط الفرضي بقليل، وهذا يعكس الوعي واال

المنطقي لدى التدريسي في الجامعة فضاًل عن شعوره الواعي بالمسؤولية الذي يجعله ان ينشغل ويفكر ويقلق سواء على المستوى الشخصي او  
لفرد والمجتمع، االسري او المجتمعي على ما يتوقعه من قادم االيام في المستقبل وفي ظل التغيرات واالحداث السريعة التي باتت تؤثر في حياة ا

التجاه إذ يرى الباحث أن مثل هذا المستوى من القلق بعد بمثابة دافع وحافز وليس حالة سلبية او مرضية، والنتيجة تتوافق مع االطر النظرية )ا
 ة فقط.انفعالية وليس انفعالي –المعرفي( الذي تبناه الباحث في تفسير قلق المستقبل، إذ ان القلق من المستقبل حالة معرفية 

 : رابعًا: نتائج الهدف الرابع
 " التعرف الى الفروق في مستوى قلق المستقبل لدى تدريسيي جامعة الموصل تبعًا لمتغيري نوع الجنس، والتخصص العلمي" 

التائي   الباحث االختبار  العينة،   T-testلتحقيق هذا الهدف اعتمد  المتحققة لدى فئات  المتوسطات الحسابية  للمقارنة بين  لعينتين مستقلتين 
 ( يبين البيانات والنتائج. 5والجدول)
 ( نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين لداللة الفروق في مستوى قلق المستقبل تبعًا لمتغيري الجنس والتخصص 5الجدول)

المتوسط  العدد  فئات العينة 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

مستوى الداللة  tقيمة 
 الجدولية  المحسوبة 0.05
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 الجنس 
 33.299 126.279 93 ذكور

 غير دالة  1.96 0.134
 33.604 126.922 103 اناث

 التخصص 
 35.763 124.267 71 علمي

 غير دالة  1.96 0.742
 32.012 127.952 125 انساني

(،  126.922( موازي للمتوسط الحسابي لالناث)126.279( ان المتوسط الحسابي في مستوى قلق المستقبل لدى الذكور )5الجدول)يتبين من  
(، وهذا يعني انه ليس هناك فروق ذات داللة احصائية في مستوى  1.96الجدولية )  t( اصغر من القيمة  0.134وان القيمة التائية المحسوبة )

  قلق المستقبل تعزى الى نوع الجنس لدى عينة البحث، وهذا يفسر ان الجنس لم يكن عاماًل مؤثرًا قويًا في مستوى قلق المستقبل لدى افراد 
( اقل بقليل من المتوسط الحسابي  124.267ص العلمي)العينة.وفيما يخص التخصص "علمي، انساني" نجد ان المتوسط الحسابي لفئة التخص

( اصغر من القيمة التائية  0.742(، إال أن هذا الفرق ليس له داللة احصائية، فالقيمة التائية المحسوبة )127.952لفئة التخصص االنساني)
إذ ان افراد العينة تشكل نخبة مجتمعية   (، و وفق النتيجة فالتخصص عامل غير قوي او مؤثر في مستوى الشعور بالقلق،1.96الجدولية )

 علمية بكل فئاتها على درجة موازية من الوعي واالدراك والشعور فيما يخص المستقبل ومتغيراته. 
 : خامسًا: نتيجة الهدف الخامس

االنطوائية وقلق المستقبل لدى تدريسي الجامعة"لتحقيق هذا الهدف اعتمد الباحث على معامل –"التعرف الى العالقة بين الشخصية االنبساطية 
ق ارتباط فاي وهو االنسب لمثل هذه البيانات، إذ فرز الباحث عدد االنبساطيين وكذلك االنطوائيين، ومن ثم فرز عدد الذين لديهم شعور بقل

(  6ول)لمستقبل وعدد الذين ليس لديهم قلق المستقبل، وطبق معامل فاي لالرتباط وبعد ذلك تم استخدام االختبار التائي لمعامل االرتباط، والجدا
دى  ( نتائج معامل ارتباط فاي واالختبار التائي لمعامل االرتباط بين الشخصية االنبساطية واالنطوائية وقلق المستقبل ل 6الجدول) يبين ذلك.

 افراد العينة 

 الشخصية          
ارتباط   المجموع انطوائية انبساطية قلق المستقبل  معامل 

 فاي 

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية  المحسوبة 0.05الداللة 

 78 74 4 قلق 
 118 100 18 غير قلق  دالة 1.96 2.209 0.157-

 196 174 22 المجموع
%( من المجموع الكلي للعينة، اما االنطوائيين القلقين  2.041( ويشكلون نسبة )4( ان عدد االفراد االنبساطيين القلقين)6الجدول)ويتبين من  

%( من المجموع الكلي، واالنطوائيون 9.184( وبنسبة)18%(، بينما عدد االنبساطيين غير القلقين) 37.755( ويشكلون نسبة )74عددهم) 
(، كان معامل ارتباط 6%(، وبتطبيق معامل ارتباط فاي على االعداد المبينة في الجدول) 51.02( وبنسبة )100عددهم )   القلقون من المستقبل

االنطوائية وقلق المستقبل، والختبار الداللة لمعامل    -( واالشارة السالبة تدل على ان االرتباط سلبي بين الشخصية االنبساطية0.157-فاي هو)
الجدولية    t( وهي اكبر من قيمة  2.209المحسوبة )  tالباحث معادلة االختبار التائي الختبار معامل االرتباط فكانت قيمة  ارتباط فاي، استخدم  

االنطوائية وقلق المستقبل وهو ارتباط سلبي )عكسي(، اي ان    –(، وهذا يعني ان االرتباط دال احصائيًا بين الشخصية االنبساطية  1.96)
 مع قلق المستقبل، بينما االنطوائية ارتباطها ايجابي مع قلق المستقبل, وهذه النتيجة هي االخرى جاءت متوافقة مع  االنبساطية ترتبط سلبياً 

الباحث   االطر النظرية للبحث إذ ان االنبساطية تميل الى البهجة والمرح والتفاؤل بينما االنطوائية تميل الى التخوف والتردد والتشاؤم. ويسوغ
ج بحثه مع نتائج الدراسات السابقة الختالف العينات في الدراسات السابقة اختالفا كبيرا عن عينة البحث الحالي من حيث  عدم مناقشة نتائ

تكون طبيعتها وخصوصيتها ومستواها الفكري والثقافي والعلم, فعينة البحث الحالي هم من اساتذة الجامعة بينما عينات الدراسات السابقة تكاد  
 ة في المداس والجامعات وقليل منها معلمين في المدارس. جميعها من الطلب

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات 
 بناًء على النتائج التي تم التوصل اليها يدرج الباحث االستنتاجات االتية:

 االنطوائية يميل نحو االنطوائية لدى تدريسي الجامعة.  –ان اتجاه نمط الشخصية االنبساطية  -
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االنطوائية( لدى تدريسيي الجامعة واحداث الفروق   –الجنس والتخصص ال يشكالن مؤثرًا قويًا في نمط الشخصية )االنبساطية  ان متغيري   -
 بين النمطين.

 ان تدريسيي الجامعة لديهم شعور بقلق المستقبل.  -
 عة. ان متغيري الجنس والتخصص ال يشكالن مؤثرًا قويًا في مستوى قلق المستقبل لدى تدريسيي الجام -
اط ان قلق المستقبل ونمط الشخصية االنطوائية يرتبطان ارتباطًا طرديًا )ايجابيًا( بينما ارتباط قلق المستقبل والشخصية االنبساطية ارتب -

 سلبي )عكسي(. 
 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث التوصيات:

اهم االسباب غير الذاتية التي تخلق النمط االنطوائي لدى    االخذ بنتائج البحث بنظر االعتبار من قبل المسؤولين واصحاب القرار ودراسة -
ق نوع  التدريسي في الجامعة مع اتخاذ السبل العملية لمعالجة المناخ التعليمي مناخًا علميًا وفي الوقت ذاته يبعث على البهجة واالنبساط لخل

 من التوازن في نمطي الشخصية بين االنبساط واالنطواء. 
ارشادية  - برامج  المتغيرات   اقامة  ادراك  وكيفية  فيه،  المبالغ  المستقبل  قلق  مخاطر  من  الجامعة  تدريسيي  لتحصين  الجامعة  في  نفسية 

  واالحداث المستقبلية والتعامل والتصرف مع هذه المتغيرات المستقبلية ألجل الحفاظ على توازن الشخصية من خالل االحتفاط بمستوى موضوعي
 حياة والتفاعل معها في الحاضر والمستقبل.من القلق واتخاذه كدافع وحافز لل 

 المقترحات:
 االنطوائية، وعالقته بمستوى الطموح لدى تدريسيي الجامعة. –دراسة نمط الشخصية االنبساطية  -
 دراسة العالقة بين قلق المستقبل واالنجاز االكاديمي لدى تدريسيي الجامعة.  -

 المصادر: 
(: دراسة عن التوافق النفسي وعالقته بسمات الشخصية )االنبساط والعصاب( لدى  2018ابكر، موسى صالح ومدينة حسين دوسة ) .1

 (. 37-1، ص ص)2018(، ابريل  3طالب وطالبات المرحلة الثانوية النازحين، المجلة العربية للعوم التربوية والنفسية، العدد) 
ي للحياة وعالقته بقلق المستقبل دراسة ميدانية على عينة من الشباب المتمرس، جامعة وهران،  (: المشروع الشخص2014احمد، زقاوة ) .2

 كلية العلوم االجتماعية، )اطروحة دكتوراة غير منشورة(.
ب (: الشخصية االنبساطية االنطوائية وعالقتها بمهارات ادارة الوقت واتخاذ القرار لدى طال2014اسماعيل، مي الفاتح الطيب احمد) .3

 كلية التربية، السودان، جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا، )رسالة ماجستير غير منشورة(.
(: قلق المستقبل لدى الشباب الجامعي في ضوء بعض المتغيرات، مجلة جامعة سبها )العلوم االنسانية(،  2015اعجال، فتحية سالم سالم )  .4

 (. 161- 143، ص ص)2015(، 1( العدد)14المجلد)
 ( : علم النفس الفسيلوجي , الطبعة االولى .1981ظم ولي ) اغا, كا .5
( : فصائل الدم وعالقته ببعض سمات الشخصية االنفعالية لدى عينة من الطلبة، مجلة جامعة القدس المفتوحة  2007بركات, زياد) .6

 (. 48- 11، ص ص)2017(، تشرين االول، 11لألبحاث والدراسات، العدد)
االنبساطية والعصابية وتأثيرها في الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى لدى طلبة جامعة القدس (: الشخصية  2010بركات، زياد) .7
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دراسات ميدانية لدى عينة من طلبة كلية التربية بجامعة   – (: االمن النفسي وعالقته بسمات الشخصية  2015الجاجان، ياسر حلبي)  .9
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