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 امللخص
 يهدف البحث الحالي التعرف الى :                                                     
 0االتزان االنفعالي لدى الطلبة االيتام في المرحلة االعدادية مستوى  -1
 0لدى الطلبة االيتام في المرحلة االعدادية  مستوى االنطواء -2
 0اليتام في المرحلة االعدادية العالقة بين االتزان االنفعالي واالنطواء لدى الطلبة ا -3
 اناث ( –تبعا لمتغير النوع )ذكور  0الفرق في العالقة بين االتزان االنفعالي واالنطواء لدى الطلبة االيتام في المرحلة االعدادية  -4
( فقرة واربعة بدائل 52يتكون من )( و 2005) الجميلي،ولتحقيق اهداف البحث قام الباحث بـتبني مقياس االتزان االنفعالي المعد من قبل     
، وبعد تطبيق   )تنطبق علي ، ال تنطبق علي( ( فقرة وبدائل اجابة ثنائية  30لالنطواء المكون من )   ( 2018)كامل،وتبني مقياس  0جابةلال

أظهرت النتائج  ان مستوى االتزان    االيتام في المرحلة االعدادية ( طالب وطالبة من الطلبة  200المقياسين على عينة البحث المكونة من ) 
كانت )عالي( بينما مستوى االنطواء كان )منخفض( اما العالقة بين المتغيرين فهي عالقة )ضعيفة(   المرحلة االعداديةطلبة    االنفعالي لدى

 0واظهرت النتائج انه ال يوجد فرق في العالقة بين المتغيرين تبعا لمتغير النوع
 االنطواء ( -االنفعالي  الكلمات المفتاحية ) االتزان 

Abstract 

The current research aims to identify: 

1-The level of emotional balance among orphaned students in the preparatory stage 

2-The level of introversion among orphaned students in the preparatory stage 

3-The relationship between emotional balance and introversion among orphaned students in the preparatory 

stage 

4-The difference in the relationship between emotional balance and introversion among orphaned students 

in the middle school according to the gender variable (males - females ) 

To achieve the objectives of the research, the researcher adopted the emotional balance scale prepared by 

(Al-Jumaily, 2005) and it consists of (52) items and four answer alternatives, and he adopted the (Kamel, 

2018) scale of introversion consisting of (30) items and binary answer alternatives (applicable to me, not 

applicable to me). After applying the two scales to the research sample consisting of (200) male and female 

orphans in the Preparatory Students, the results showed that the level of emotional balance among the 

Preparatory Students was (high), while the level of introversion was (low), and the relationship between the 

two variables is a (weak) relationship The results showed that there is no difference in the relationship 

between the two variables according to the type variable 

(Emotional balance  - Introversion) 
 املبحث االول

 مشكلة البحث:
ان ضعف االتزان االنفعالي يوثر في صحة الفرد النفسية ويعرضه للعديد من االضطرابات النفسية كما يعد هذا الضعف سلوكًا انفعاليًا      

النفسية والجسمية للفرد ويضعف لديه عاطفة الحب ويحل بدال عنها انفعال الكره والغيرة وسرعة الغضب   فاشاًل يحدث خلال في الوظائف 
أما  "  0( 49,ص1990لنفس و باالخرين ,فضال عن دورها في اعاقة عملية التوافق النفسي وتكامل شخصية الفرد )الداهري,وضعف الثقة با

لي االشباع غير المتزن للحاجات النفسية أو الحرمان من اشباعها فقد يكون سببًا في ظهور عدد من السلوكيات المتناقضة لدى الفرد ، وبالتا
( وظهور عدد من المشكالت السلوكية، وفقدان التكامل النفسي  264، ص1986سوء التوافق وفقدان االتزان )غازدا،الوصول به إلى حالة من  

)يوسف،   والطمأنينة.  األمن  وفقدان  بالقلق،  والشعور  األسري،  الجو  مع  التكيف  في  والفشل  تزايد    (.123، ص1968واالجتماعي،  ومع 
تكيف والتوافق مع اآلخرين، إذ يميل إلى االنسحاب نتيجة ضعفه في مواجهة الحياة وظروفها  المشكالت يواجه الفرد صعوبات كبيرة في ال

لفشل  المتغيرة، كما يميل إلى التحدث بسلبية ويظهر عليه الشعور باإلحباط والشكوى الدائمة من الظروف ويغلب عليه التشاؤم، كما انه يتوقع ا
ذه المشكالت في المرور بمرحلة عزلة وانفراد ال يستطيع الفرد خاللها مشاركة اآلخرين وقد تسبب هفي عمله ويتمنى أن يكون شخصًا آخر.

  اهتماماتهم ونشاطاتهم، يضاف إلى ذلك التأثير السلبي لسلوك االنطواء في الطالب، وقد يعرقل تقدمه األكاديمي وتفاعله مع اآلخرين، وقد
م إلى انحرافات سلوكية وتكوين أفكار منغلقة وغير مقبولة، لذلك يعد االهتمام باألفراد تزداد مشكلة االنطواء في التفاقم لدى البعض وتؤدي به
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، حتى ال ينتقل الفرد إلى مراحل عمرية متأخرة وهو يعاني من صعوبات في التواصل االجتماعي مع "في هذه المرحلة من األمور المهمة  
(. لهذا قرر الباحث العمل على كشف العالقة بين االتزان االنفعالي 8،ص1982اآلخرين، وعند ذلك يكون العالج غاية في الصعوبة)اسعد،

 و االنطواء ، وان مشكلة البحث يمكن ان تتركز في التساؤالت االتية:
 ؟االيتام في المرحلة االعداديةهل هناك اتزان انفعالي عند الطلبة  -1
 ؟0االيتام في المرحلة االعداديةهل هناك انطواء عند  -2
 قة بين االتزان انفعالي واالنطواء ؟هل توجد عال -3

  أهمية البحث:
ــتمرة ،       ــباب عديدة ومعروفة منها الحروب العبثية المســ تزايدت في عصــــرنا الراهن  اعداد االيتام بشــــكل غير مســــبوق في مجتمعنا، واالســ

ــبابنا وماخلفوا ورائهم من ارامل واي" ــينا الحبيبة وما نتج عنه من فقد لخيرة ابنائنا وشــــ ــذاذ االرا فوق اراضــــ تام  واالرهاب المقيت الذي جمع شــــ
حت ظاهرة واسعة في مجتمعنا ، لذا اصبح مهما وخاصة االيتام ألنهم في بداية حياتهم يحتاجون التعرف على حاجاتهم ومشكالتهم حتى اصب

ناقنا البد وتأثيرها في صـحتهم النفسـية واتزانهم االنفعالي ، واعداد البرامج الخاصـة لتربيتهم بما يتناسـب وقدراتهم المختلفة بوصـفهم امانة في اع
فمن الحقائق الثابتة على امتداد التاريخ البشـــري ان النفس اإلنســـانية اعظم وأندر ،  تضـــانها ورعايتها، واالســـتفادة القصـــوى من إمكاناتها  من اح

فهناك العديد من المصـادر سـواء أكانت طبيعية أم من صـنع اإلنسـان والتي   0(7، ص2002وأهم ثروة يسـتطيع أي مجتمع ان يمتلكها)العزة،  
ولكننا عندما نحاول ان نتحقق، ونتأمل عبر التطور   0(235، ص2002كن ان تســـــــــــهم في تقدم المجتمعات وتطورها )عادل،  أســـــــــــهمت ويم

ــأل مـا الـذي يجعـل بعض المجتمعـات منتجـة ومتقـدمـة على غيرهـا من المجتمعـات األخرى نجـد ان   التـاريخي والمعـاصــــــــــــــر للمجتمعـات ونســــــــــــ
س البشـــــــرية واحتياجاتها ودوافعها هي المجتمعات المنتجة والمتقدمة، أما المجتمعات التي ال المجتمعات التي اســـــــتطاعت ان تتعرف على النف

 (.23، ص2002تتعرف على احتياجات ابنائها، وال تهيء لهم فرص استثمار مواهبهم، فإنها تعيش في ظل التخلف والجمود )النافع، 
فيهـا الفرد من االعتمـاد على االهـل والمقربين  إلى االعتمـاد على نفســــــــــــــه، وعـندمـا   وتعـد المرحـلة االعـدادـية عـند الطلـبة مرحـلة انتـقالـية ينتـقل   

ــلوكية من أبرزها االنطواء  ــكالت الســـــ ــل البعض في تحقيق التوافق والتوازن في هذه المرحلة فان ذلك يؤدي إلى التعرا لكثير من المشـــــ يفشـــــ
ف القدرة على مواجهة الحياة وظروفها المتغيرة وال ســـيما في أيامنا هذه  واالنســـحاب من المجتمع التي تعد ســـلوكا هروبيا انســـحابيا بســـبب ضـــع

"(Henwood&Solano,1994,p,20  ،) ــة )الدهوي ( التي 2006  وهناك كثير من الدراســــات التي تناولت متغير االتزان االنفعالي مثل دراســ
ة ) درســـــــــــت الحاجات النفســـــــــــية وعالقتها باالتزان االنفعالي لدى المراهقين ( وكانت النتائج ان العينة تتمتع باتزان انفعالي عالي ، اما دراســـــــــــ

دية وكانت ( التي درســت اثر العالج الواقعي والمهارات االجتماةية في رفع مســتوى االتزان االنفعالي لدى طلبة المرحلة االعدا2005خضــير  
ــ ــلوك االنطوائي الرتباطه بكثير من الجوانب السـ لبية،  النتائج ان العينة تتمتع باتزان انفعالي عالي ، بينما أكدت دراســـات اخرى على أهمية السـ

ــاليب المعاملة الوالدColman,1967ومن هذه الدراســـات دراســـة ) ــلوك االنطوائي للمراهقين عالي و يعزى إلى أسـ ية ســـواء ( التي بينت أن السـ
الســــــــــــــريعــــة، وخبرات مرحلــــة الطفولــــة، والى عــــدم محــــاولــــة الكبــــار تفهمهم، والعمــــل على حــــل  ــاهلــــة، والتغيرات  كــــابتــــة أو متســـــــــــــــ كــــانــــت 

( وجود ارتباط موجب بين السـلوك االنطوائي والخجل واالكتااب والقلق،  Gough&Thorne(، وبينت دراسـة )75،ص2000مشـكالتهم)حاف،،
ــالـــب بين الســــــــــــــلوك االنطوائي والثقـــة بـــالنفس وان العينـــة ســــــــــــــلوكهـــا االنطوائي منخفض )كمـــا توصــــــــــــــلوا إلى وجود ارتبـــ -Caspiاط ســــــــــــــ

etal,1988,p,128  ،)"،ــة)فيلبس ــاحبه هادي ال يتكلم كثيرا غير 1988وأظهرت دراسـ ــين، ان صـ ــلوك االنطوائي من كال الجنسـ ( لوصـــف السـ
ي أن يشـــــــــارك في فعاليات البحث عن المعلومات، وانه اقل احتماال في مدرك للمواقف االجتماةية، ال يصـــــــــغي بشـــــــــكل جيد وانه اقل ر بة ف

ــة)الســـــماوي،99،ص2003التعبير عن الر بة الموجهة ذاتيا وان االناث اكثر انطوائية من الذكور)الشـــــربيني، ( االرتباط  1989(، وبينت دراســـ
لمكانة االجتماةية، والميل االجتماعي، وتقبل الذات، وتأكيد السالب بين درجة السلوك االنطوائي وسمات الشخصية السوية كالقدرة على بلوغ ا

 الذات، وكذلك يرتبط السـلوك االنطوائي ايجابيا بسـمات الشـخصـية غير السـوية، كنقد الذات، والشـعور بالذنب، والقلق، لدى دراسـته على عينة
ــباب حيث كان االنطواء لديهم منخفض )الســـماوي، ــلوك االنطوائي قد (، وت210،ص1989من المراهقين والشـ ــير دراســـات أخرى إلى أن السـ شـ

( إلى أن الســـــــلوك االنطوائي قد يؤدي إلى اإلدمان على الكحول والمخدرات أو Netler)"يؤدي إلى ســـــــلوكيات غير مقبولة اجتماةيا إذ أشـــــــار
  0(50،ص2000)معوا، االنتحار وقد يقترف سلوكا إجراميا، وال يميل إلى تحمل المسؤوليات االجتماةية كالزواج مثال     

 اهداف البحث
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 يهدف البحث الحالي التعرف إلى: 
 0مستوى االتزان االنفعالي لدى الطلبة االيتام في المرحلة االعدادية -اوال

 0مستوى االنطواء لدى الطلبة االيتام في المرحلة االعدادية –ثانيا  
 .االنطواءو االتزان االنفعالي العالقة بين  -ثالثا     
 اناث( . -وفقًا لمتغير النوع )ذكور 0االيتام في المرحلة االعداديةلدى الطلبة  االنطواءاالنفعالي  االتزانالفروق في العالقة بين  -رابعا  

 حدود البحث  
( في محافظة بغداد الرصافة االولى/ قسم  2021-2020للعام الدراسي )  االيتام في المرحلة االعداديةيشتمل البحث الحالي على الطلبة       

 0شمال بغداد 
 تحديد المصطلحات:  

 : Emotional Stabilityاالتزان االنفعالي 
 عرفه كل من :

)قدرة الفرد على ان يتســم بالثبات االنفعالي إذ تظهر عليه عالمات قليلة من التهيج االنفعالي ازاء أي نوع  هو( :Cattel, 1961كاتل ) -1
 (Stangener, 1961: 168 - 169من المعارضة والغضب كما يكون واقعيا في الحياة منضبطا ذاتيا ومثابرا( . )

الفرد في التعبير عن سلوكه من دون اثارة اي انفعال ومتفائل ومطمان في نظرته للمستقبل   "قدرة( حردانE.Erikson 196  3اريكسون )  -2
 0وتعريف اريكسون هو التعريف النظري الذي تبناه الباحث 0(E.Erikson, 1963, P.218)ومتوافق مع االخرين" 

:   1967)فرويــد ،  الهو واالنــا االعلى والواقع( .  )يعني قوة االنــا ونجــاحهــا في تحقيق التوازن بين مطــالــب  ( :Freud, 1967فرويدد )  -3
107) 

 هو الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب من خالل استجابته لفقرات مقياس االتزان االنفعالي الذي تبناه الباحث. التعريف اإلجرائي:
  (:Introvertedثانيا: االنطواء )
 عرفه كل من :

أفكاره الخاصــــــة ويتجنب بأنه التوجه المقتصــــــر نحو الذات، ويكون الشــــــخش المنطوي منشــــــغال مع "( فقد عرفه:  Chaplin,1971جابلن)-1
 (.Choplin,1971,p,251)"العالقات واالتصاالت االجتماةية

(: "االنطواء ميل الفرد الى التعلق بقيم  مستمدة من العالم الداخلي واالتجاه الى الداخل من الناحية الفيزيقية (Eysenck,1960يزنك  أ-2
  (  Eysenck , 1973 p.60)والعقلية "

 0لذي تبناه البحث وهو التعريف النظري ا
(: "بـأنـه ابتعـاد الفرد عن أقـامـة العالقـات االجتمـاةيـة مع أقرانـه لفقـدانـه بعض المهـارات االجتمـاةيـة الالزمـة Bandoura,1977بـانـدورا)  -3

 (.Bandoura,1977,p,22وشعوره بالخجل والسلبية مع ضعف الثقة بالنفس وشرود الذهن" )
الذي يتحاشــــــــى الصــــــــالت االجتماةية، ويهتم باألفكار والعالم الداخلي، ويميل إلى االنزواء   ( عرفه: " بأنه الشــــــــخشCoon,2002كون)-4

 (.Coon,2002,p,217ويتميز بالخيال، ويهتم بالجانب السلبي من الخبرات" )
 بناه الباحث.هو الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب من خالل استجابته لفقرات مقياس االنطواء الذي ت التعريف اإلجرائي:

 املبحث الثاني )االطار النظري(
 اواًل/ االتزان االنفعالي

يعني الوســـــــــطية في االمور واالتزان هو الوســـــــــط الذي يمثل العدل بين االشـــــــــياء جميعا، وهو نقيض االضـــــــــطراب   مفهوم االتزان االنفعالي:
االنســــــــــــان، وتعددت التعريفات النظرية لالتزان االنفعالي بحســــــــــــب وجهات االنفعالي بحيث يكون االنفعال على قدر الموقف الذي يتعرا له  

 0النظر المختلفة للمنظرين، اال انهم اتفقوا على مظاهر محددة يمكن ايجازها بما ياتي
 مظاهر االتزان االنفعالي:  

 0القدرة على ضبط النفس عند التعرا للمواقف المثيرة -
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 0الحاجات عند التعرا لموقف انفعاليقدرة الفرد على كبح وتأجيل  -
 0الهدوء واالتزان وعدم ميله للعدوان -
 0تعامل الفرد بحكمة وعقالنية في المواقف المختلفة -
 0القدرة على تخفيف االنفعاالت بما يتناسب مع الموقف المثير وهذا اليعني كبتها نهائيا -

 النظريات المفسرة لالتزان االنفعالي
 : E. Erikson( 1994-1902اريك اريكسون ) 

 ادخل اريكسون تعدياًل على نظرية النمو النفسي الجنسي لفرويد في ناحيتين هما : 
 تأكيد التفاعل المتبادل بين المستوى االجتماعي والمراحل البيولوجية المعينة .  -1
ويؤكد اريكســون ان االتزان االنفعالي للفرد يكمن في  "( ،83:   1981التوســع في عدد المراحل من خمس إلى ثماني مراحل )الزاروس ،   -2

ــي داخلي يقو  ــيغة تكيفية وهو منظم نفسـ ــلوكه بصـ م )قوة االنا( وقدرته على القيام بوظائفه حيث يعمل االنا على تنظيم وتوحيد خبرات الفرد وسـ
ويعمل كذلك على تمكين الفرد  Super Egoعلى  واالنا اال  Idبحماية الفرد وتوفير األمن النفســــي وتخليصــــه من الضــــغوط الناشــــاة من الهو 

. من توقع االخطــار الـداخليــة والخــارجيــة والتعــامـل معهــا من خالل تكــامـل حـاجـات الفرد ودوافعــه ، وان التوازن االنفعــالي دال على قوة االنـا  
(Hogan, 1976: 181والتوازن النفســــــــي يعتمد على الطريقة التي يحل بها الفرد االزمات المرافق ) ة لمراحل النمو النفســــــــي االجتماعي الن

( فاذا عولج الصراع وحلت األزمة بطريقة تكييفية مرضية تنشأ العناصر  Hjelle, 1976: 64هذه االزمات نقاط تحول مهمة في حياة الفرد .)
تع الفرد باالتزان االنفعالي الجيد . النفســــــــــية االيجابية مثل الثقة بالنفس واالســــــــــتقاللية والهوية والشــــــــــعور باألمن النفســــــــــي ، فتنمو الذات ويتم

(Samuel, 1981: 63 ــلبية ــيؤثر في نمو الذات بطريقة سـ ــية فان ذلك سـ ــراع أو حل بطريقة غير تكيفية وغير مرضـ ــتمر الصـ ( ، اما اذا اسـ
ــلبية مثل عدم الثقة بالنفس   ــية السـ ــر النفسـ ــوء العناصـ ــعور ب"ويترتب عليه نشـ ــي مما يؤدي إلى ، والخجل وافتقار الهوية وانعدام الشـ األمن النفسـ

 0( 58:  1999اضطراب التوازن النفسي للفرد . )التميمي ، 
يرى إريكســـــــــــــون أن النمو اإلنســـــــــــــاني هو حصـــــــــــــيلة التفاعل بين العوامل البيولوجية الغريزية، والعوامل  مراحل النمو النفسددددددددي االجتما ي : 

مو شــــــخصــــــية الفرد من خالل ثمان مراحل متتابعة، يظهر في كل منها أزمة أو وأيضــــــا فاعلية األنا. ومن خالل هذا التفاعل تن" االجتماةية،
ــل في حل هذه األزمات إلى اضــــــطراب النمو وتحديدا نمو األنا.  حاجة يؤدي حلها إلى نمو األنا وكســــــب فعاليات جديدة في حين يؤدي الفشــــ

 ".إريكسون والتي تغطي النمو من الميالد إلى المراهقةوفيما يلي ملخش ألهم خصائش النمو في المراحل المختلفة كما يحددها نموذج 
 ويمكن ايجاز المراحل واألزمات بما يأتي : 

  الثقة مقابل عدم الثقة -1
  االستقاللية مقابل الشك والخجل -2
 المبادرة مقابل الشعور بالذنب -3
 المثابرة مقابل الشعور بالنقش  -4
 الهوية مقابل اضطراب الدور -5
 األلفة مقابل العزلة    -6
 االنتاجية مقابل الركود    -7
 تكامل االنا مقابل اليأس   -8

فان الباحث يمكن ان يتوصــل إلى أهم المميزات   وفي ضــوء ما ورد في أعاله من تفســير مفصــل لنظرية اريكســون واســتكمااًل لعرا النظرية ،
 التي تتسم بها نظرية اريكسون وكما يأتي : 

 أكدت على ان االنسان الناضج السوي في حالة نمو وتطور في جميع مراحل حياته.  " -1
 التفاعل المستمر بين الجانب البايولوجي و الجانب االجتماعي.  -2
 بناء شخصية االنسان .   ان العالقات االجتماةية هي أساس -3
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أهمية اجتياز الفرد للمراحل الحرجة في كل مرحلة من مراحل النمو ، والنجاح والفشل في المرور بتلك الفترات الحرجة له وقع كبير على   -4
 شخصية الفرد.  

المراحل المختلفة ، وال يكون الوضع في   االنا تكون دائما في حالة من التطور واالرتقاء وعرضه للتغيير في اتجاه التقدم أو التأخر خالل -5
كل مرحلة اما ايجابًا أو سلبيًا مثل )مطمان أو متحير( ، بل ما يحدث هو توازن بين االثنين ، وهو نمو اتزان نفسي معقول بين البعدين 

 .   "بحيث يطمان الفرد إلى ما يجب االطمانان إليه
 والتأثر بها . أكد على الحتمية في المرور في جميع المراحل   -6

 ثانيا: االنطواء:
ــان يقابل كثيرًا من المواقف في  يبدأ  مفهوم االنطواء: ــال باآلخرين، فاإلنســ ــان منذ طفولته، عندما يبدأ احتياجه إلى االتصــ االنطواء مع اإلنســ

ومن هنـا يرجع المحللون جـذور االنطواء إلى إحبـاط الحـاجـات األوليـة في مرحلـة الطفولـة    "حيـاتـه، ممـا تجعلـه يواجـه اإلحســـــــــــــــاس بـاالنطواء،
(. فـالشــــــــــــــخش االنطوائي يوجـه طـاـقاـته إلى الخبرات اـلذاتـية، ويمـيل إلى أن يركز على مـا ـبداخـله وعلى  Berguno,2004,p,484المبكرة، )

(، وأشار كثير من الباحثين إلى أن االنطوائية ةبارة عن وجود نقش في Hall,Lindzey and monosevitz,1985,p,14عالمه الخاص )
ــة ــامــ أقــ ــه على  ــدرتــ قــ ــاعي، وعجز الفرد في  ــل   الســــــــــــــلوك االجتمــ ــاعــ التفــ ــاشــــــــــــــي  ــاس، وتحــ النــ ــة مع  ــة ســــــــــــــويــ ــاليــ انفعــ أو  ــة  ــاطفيــ روابط عــ

ــاليب التواصــــل  15،ص1998االجتماعي)العيســــوي، ــار على أســ ــبة، واالقتصــ ــاركة في المواقف االجتماةية بطريقة مناســ (، واإلخفاق في المشــ
ن، إلى كراهية االتصـــال باآلخرين واالنعزال عن االجتماعي، ويتراوح هذا الســـلوك بين عدم أقامة عالقات اجتماةية، أو بناء صـــداقة مع األقرا

(، ومع اختالف اآلراء توجـد هنـاك عنـاصــــــــــــــر معينـة تـدخـل مفهوم Martin,1980,p,15النـاس والبياـة المحيطـة، وعـدم االكتراث بمـا يحـدث)
ــاع ــائــــدة في   الســــــــــــــلوك االنطوائي مثــــل االنســــــــــــــالل عن المجتمع والعزلــــة والعجز عن التوافق واإلخفــــاق في التكيف مع األوضـــــــــــــــ الســـــــــــــــ

 "(.Franki,2002,p117المجتمع)
 النظريات التي فسرت مفهوم االنطواء:

أكد أيزنك أن لكل شخصية أربعة أبعاد رئيسية لوصف بنائها. البعد األول ألي شخصية يتكون من االنبساط    :(Eysenck)نظرية أيزنك  
وهي استعداد الفرد لالصابة بالعصاب وهو المرا النفسي عندما تعرا   "العصابية،والبعد الثاني يمتد من النضج االنفعالي إلى    –واالنطواء  

والبعد    –لضغط شديد. والبعد الثالث يمتد من حالة الشخصية السوية إلى الذهانية، وهي استعداد الفرد لإلصابة بالذهان وهو المرا العقلي  
لنواحي المتباينة في الشخصية وقد درس العالقة بين االنبساط واالنطواء من جهة الرابع هو الذكاء، وتعد هذه األبعاد كافية للكشف عن معظم ا

 والميل إلى العصاب من جهة أخرى وذلك كاألتي: 
العصابي المنبسط: وهو ينتمي إلى فاة الهستيريين، وتبدو عليه أعراا الهستيريا التحويلية وهو يحاول التهرب من واجباته ومشكالته.  -1

امات، مضطرب في حياته المهنية، ويميل إلى توهم اإلصابة باإلمراا الجسمية كما انه كثير الشكوى من اآلالم، ويميل وهو محدود االهتم
 " إلى الكآبة والحزن ومستوى الذكاء لديه منخفض نسبيا ويميل إلى المبالغة في قيمة أدائه. كما يميل إلى األلوان الباهرة.

المنهبطين وتبدو عليه أعراا القلق واالكتااب والوسواس وهو سريع التهيج، غير مكترث بما   العصابي المنطوي: وهو ينتمي إلى فاة -2
ئية يدور حوله وهو خجول يستسلم ألحالم اليقظة وقليل المشاركة االجتماةية. وجهازه العصبي يكون قليل االستقرار، مما يؤدي إلى تغيرات فجا

في العمل، ومستوى طموحه مرتفع. إن هذا الوصف يمثل طرفي بعد االنبساط واالنطواء، وبين في الحالة المزاجية وهذا النوع يتميز بالدقة  
  هذين الطرفين يتوزع األفراد حسب درجته، أيزنك هنا يحاول التأليف بين نظريات األنماط والسمات. فهو يرى انه يمكن التدرج من احد طرفي 

من عدد العوامل، وذلك الختيار العوامل غير المتداخلة من جهة أخرى ، كما أضاف إلى    كما انه يقلل "البعد إلى الطرف المقابل له من جهة،  
لقد أسفرت الدراسات   0(2011،63ذلك أبعاد أخرى مثل المحافظة، التطرف، البساطة، التعقيد، الليونة، الديمقراطية، التسلطية  )العبيدي،  

إذ نجد  0(5- 3،ص1990صورة تشبه تلك التي قدمها يونك ولكن ال تطابقها. )جابر ،  االنطواء من الناحية الوصفية عن    –العاملية لالنبساط  
شخش اجتماعي، يحب الحفالت، لديه أصدقاء كثيرون ويحتاج إلى أناس حوله للتحدث معهم    Typical Extravert)أن المنبسط النموذجي)

يقحم نفسه دائما في أمور كثيرة، وتكون لديه دائما إجابات جاهزة، ويحب  ،ال يحب القراءة أو الدراسة منفردا. وهو يسعى وراء اإلثارة، ويخاطر و 
( فأنه يتصف بانه شخش هادي، خجول مغرم بالكتب Typical introvertالتغيير بشكل عام، ويأخذ األمور ببساطة. أما المنطوي النموذجي ) 

ين، ويميل للتخطيط مقدما، كما انه ال يحب اإلثارة ويأخذ شؤون  أكثر من غيره من الناس، محاف، ومبتعد عن اآلخرين ماعدا أصدقائه المقرب
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، ويحب أسلوب الحياة المنظم، ويندر أن يسلك سلوكا عدوانيا، وهو شخش يمكن االعتماد عليه، ويميل إلى التشاؤم  "الحياة اليومية بجدية  
(Eysenck & Eysenck,1970,55)ا مشدودا بظروف خارجية أكثر من االهتمام بأخرى  ، إن االنبساطية حالة مستمرة يكون االنتباه فيه

   ( (Eysenck,1970,57ذاتية وعكسها تكون االنطوائية.
وتستمتع بالنشاطات الفردية،    "إذ إن الصحيح للشخصية االنطوائية هي أنها تكون أكثر تحفظا واقل صراحة في وجود مجموعة من األشخاص،

فين واألدباء مثل القراءة والكتابة واستخدام الحاسوب والنشاطات العلمية والفنية، بل انه من الشائع إن يكون الفنانين والعلماء والمخترعين والمؤل
قدار المتعة في الوقت المنقضي وسط  ذوي شخصية انطوائية حادة. وتستمتع الشخصية االنطوائية بالوقت الذي تقضيه منفردة وال تجد نفس م

مجموعة كبيرة من الناس، ولكنها تستمتع بالتفاعل مع األصدقاء المقربين. وتحب هذه الشخصية أيضا إن تركز على كل مما تفعل على حدى،  
فيها، وتمعن الشخصية  أي ال تحب إن تنفذ أعمال متنوعة في آن واحد، وتفضل أيضا أن تراقب المواقف قبل التعامل معها أو المشاركة  

الزائد واالشتراك فيه فيفض النشاط االجتماعي  النفسية من  المنطوي  الكالم، وتستنفذ طاقة  الشروع في  التفكير والتحليل قبل  ل  المنطوية في 
نطوائي منفي من  هو خجل أو نتيجة له، وان الشخش اال  "المنطوي األجواء الهادئة التي قلت فيها اإلثارة. ومن الخطأ الظن بان االنطواء

ف  المجتمع والناس من حوله، إنما االنطواء يتضمن تفضيل النشاطات االنفرادية عن مثيلها االجتماعي، وليس لالنطوائية عالقة برهبة المواق
 (. Martin ,5,1980االجتماةية  فهذا يكون خجال  ) 

 املبحث الثالث 
 منهج البحث وإجراءاته 

اتبع الباحث المنهج الوصفي وتضمن هذا المحور ايضا عرضًا ألجراءات البحث المتمثلة بأختيار العينة ومؤشرات الصدق والثبات, لهما,  
 فضاًل عن ِذكر الوسائل األحصائية المستخدمة في معالجة بيانات البحث.

  Research Populationمجتمع البحث :   -اوال:
ــمال بغداد  يتكون مجتمع البحث الحالي من الطلبة   ولكال النوعين  االيتام في المرحلة االعدادية في تربية بغداد الرصــــــــــافة االولى / قســــــــــم شــــــــ

إناث( ولعدم تمكن الباحث من الحصـــــــــــــول على أرقام رســـــــــــــمية دقيقة بعدد االيتام في المدارس االعدادية لم يضـــــــــــــع جدول باعدادهم  -)ذكور
 0وتوصيافاتهم  

        Sample of Research ينة  البحث     
(  100أناث( بواقع )  -بالطريقة العشوائية وعلى وفق متغير النوع )ذكور  ( طالب وطالبة تم أختيارها200وتكونت عينة البحث الحالي من) 

 (1كما  موضح في جدول )(.   2021  – 2020للعام الدراسي   ) 0( طالبة ، من الطلبة االيتام في المرحلة االعدادية 100طالب و )
 أناث( –عينة البحث موزعه حسب متغير المدرسة و النوع )ذكور ( 1الجدول ) 

  
 

  
ت

   
  
  

 

 المدارس
 النوع     

 أناث ذكور

 20  اعدادية حطين للبنات 1

 20  ثانوية الخنساء للبنات 2

 20  ثانوية المناهل للبنات 3

 20  ثانوية خديجة للبنات 4

 20  اعدادية الزهراء )ع( للبنات 5

  20 اعدادية موسى الكاظم )ع( للبنين 6

  20 للبنيناعدادية وادي الرافدين  7

  20 اعدادية الجهاد االكبر للبنين 8
  20 اعدادية االمام الصادق )ع( للبنين 9

  20 ثانوية النوارس للبنين 10

 100 100 المجموع 

   Tools of Researchاداتا البحث 
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بتبني   الباحث  قام  واالنطواء(  االنفعالي  )االتزان  وهي  الحالي  البحث  متغيرات  قياس  )  لغرا  قبل  من  المعد  االنفعالي  االتزان  مقياس 
( درجة وهي تقابل بدائل االجابة  1,  2,  3,  4( فقرة  و تم تحديد أوزان بدائل االجابة التي تراوحت من )52( والمكون من ) 2005الجميلي،

علي اطالقا( وان اعلى درجة كلية    األربعة )تنطبق علي بدرجة كبيرة( و)تنطبق علي بدرجة متوسطة( و)تنطبق علي بدرجة قليلة ( و)التنطبق
اما بالنسبة لمتغير  ( درجة ،  130( درجة وبمتوسط فرضي قدره )52( درجة وادنى درجة محتملة للمستجيب )208محتملة للمستجيب هي )

ُتعطى  لها الدرجتان   ( فقرة وبدائل اجابة ثنائية )تنطبق علي ، ال تنطبق علي(30( والذي يتكون من )2018االنطواء تم تبني مقياس )كامل، 
, صفر( على التوالي ويمثل البديل )تنطبق علي( االنطواء في حين يمثل البديل )التنطبق علٌي( عدم االنطواء وان اعلى درجة محتملة  1)

د  ،وق ( درجة15( درجة، وادنى درجة محتملة يحصل عليها المستجيب )صفر( درجة وبمتوسط فرضي قدره ) 30يحصل عليها المستجيب هي ) 
 قام الباحث باالجراءات االتية للتحقق من الخصائش السيكومترية للمقياسين وكاالتي: 

 صدق المقاسين: 
هذا النوع من الصدق يعني عرا فقرات المقياس على مجموعة من المحكمين للحكم على مدى صالحيتها في قياس مايراد قياسه )الغريب، 

قياس االتزان االنفعالي و االنطواء على مجموعة من الخبراء والمختصين في هذا  وتحقق هذا النوع من الصدق في عرا م(،  1985،679
  0( منهم% 80المجال وأخذ ارائهم حول مدى صالحية كل فقرة من فقرات المقياسين وقد حصلت جميع الفقرات على نسبة اتفاق اكثر من )

 ثبات المقاسين: 
 قام الباحث  بأيجاد الثبات للمقياسين بطريقتين: 
( بينما بلغ معامل ثبات مقياس االنطواء بهذه % 83طريقة اعادة االختبار : اذ بلغ معامل ثبات مقياس االتزان االنفعالي بهذه الطريقة ) -1

 0(  %80الطريقة )
اء بهذه  ( بينما بلغ معامل ثبات مقياس االنطو %78معامل الفا كرونبال:  اذ بلغ معامل ثبات مقياس االتزان االنفعالي بهذه الطريقة )  -2

              0( %75الطريقة )
  Statistical Meansالوسائل اإلحصائية 

 spsاستخدم الباحث الحقيبة االحصائية -1
 0لدى عينة البحث االنطواءاالختبار التائي لعينة واحدة للتعرف على مستوى االتزان االنفعالي و -2
   0معامل ارتباط بيرسون الستخراج العالقة بين المتغيرين -3
   0معادلة الفا كرونبال  اليجاد ثبات المقياسين -4
 على وفق متغير النوع االنطواء االتزان االنفعالي واالختبار الزائي لمعرفة داللة الفروق في العالقة بين -5

 املبحث الرابع /تفسري النتائج ومناقشتها
 الهدف االول :) مستوى االتزان االنفعالي لدى الطلبة االيتام (

  ( البحث  لعينة  الحسابي  الوسط  قدره )140,82بلغ  قدره )9,875( درجة وبانحراف معياري  ( وباستعمال معادلة 130( وبمتوسط فرضي 
( عند درجة حرية    1,96يمة التائية الجدولية البالغة )  ( وهي اكبر من الق  16,4االختبار التائي لعينة واحدة كانت القيمة التائية المحسوبة )  

، والنتيجة  " ( ، اي انه هناك فرق دال احصائيًا بين الوسط الفرضي والوسط الحسابي ولصالح افراد العينة  0,05( ومستوى داللة ) 199)  
 (  2موضحة في جدول )  

 ائي لمعرفة درجة االتزان االنفعالي لدى افراد العينة( االختبار الت 2جدول )                                        
الوسط  العدد 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي 

القيمة 

 المحسوبة

القيمة 

 الجدولية 

مستوى الداللة   
0,05 

 دالة  1,96 16,4 130 9,875 140,82 200

وبداللة احصائية فهذا يعني ان افراد العينة لديهم مستوى عالي من االتزان وبما ان الوسط الحسابي ألفراد العينة اكبر من الوسط الفرضي  
وقد يكون السبب في ظهور هذه الدرجة هو ما لقوه ويلقونه من عناية ورعاية مادية ومعنوية، وما يلقونه من اهتمام وتعاطف من   0االنفعالي  

ود الى ان العائلة العراقية ترعى  االيتام رعاية خاصة تشمل العطف المجتمع ، ويرى الباحث ايضا  ان السبب في ظهور هذه النتيجة يع
االشباع(   والرعاية الكاملة تميزها عن جميع المجتمعات ، فأصبحوا اقل توترًا، واكثر اتزانًا، ويقابل االنتظار في مفهوم علم النفس مبدأ )تأجيل



   

         

 املرحلة االعدادية االتزان االنفعالي وعالقته باالنطواء لدى الطلبة االيتام يف    

  

  

ساسه بالحاجة بأقل قدر من التوتر والغضب. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )  الذي يهدف الى ان يصبح الفرد قادرًا على تأجيل االشباع مع اح
 (  2005( ودراسة ) خضير 2006الدهوي ،  

 الهدف الثاني / )مستوى االنطواء لدى الطلبة االيتام (
معادلة االختبار التائي "( وباستعمال  15(  وبمتوسط فرضي )9,55( درجة وبانحراف معياري قدره )  12,49بلغ الوسط الحسابي لعينة البحث )

( ومستوى  199( عند درجة حرية )    1,96( وهي اصغر من القيمة التائية الجدولية البالغة )    1,24لعينة واحدة كانت القيمة التائية المحسوبة )
 (                   3( ، والنتيجة موضحة في جدول ) 0,05داللة )

 ( االختبار التائي لمعرفة مستوى االنطواء لدى افراد العينة 3جدول )   
الوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري 

الوسط 

 الفرضي

القيمة  

التائية  

 المحسوبة 

القيمة  

التائية  

 الجدولية 

الداللة     

 االحصائية 

0,05 

 غير دالة 1,96 1,24   15 9,55 12,49 200

افل اجتماعي أظهرت النتائـــج أن الطلبـــة االيتام اليعانون من االنطواء ويفسر الباحث هذه النتيجة لطبيعة المجتمع العراقي وما يتميز به من تك
ع االيتام من وخاصة بين افراد العائلة الواحدة واالقرباء وعموم المجتمع وايضا العالقات االجتماةية الوطيدة بينهم ومساندتهم وبصورة خاصة م

( ودراسة     Gough & Thorneوتتفق هذه النتائج مع دراسة )  0ابنائهم التزاما بتعاليم االسالم الحنيف وتماشيا مع التقاليد العرفية واالجتماةية
 1967، بينما تختلف مع دراسة كولمان  1989السماوي 

 الهدف الثالث: 
 لدى الطلبة االيتام" واالنطواءمعرفة العالقة بين االتزان االنفعالي 

"  اولتحقيق هذا الهدف تم استعمال معامل ارتباط بيرسون للكشف عن العالقة االرتباطية بين االتزان االنفعالي واالنطواء وكانت النتائج كم
 0(4موضحة  في جدول ) 

 ( 4الجدول ) 
معامل   العدد المتغيرات     

 االرتباط
مستوى   القيمة التائية      

 0,05الداللة
 الجدولية  المحسوبة 

االتزان االنفعالي 
 واالنطواء

 غير دالة      1,96 1,11 480,0 200

ويمكن تبين ان القيمة المحسوبة كانت اقل من القيمة الجدولية وتشير هذه النتيجة الى عدم وجود عالقة بين االتزان االنفعالي واالنطواء  
لى  جة اتفسير ذلك بان االتزان االنفعالي هو القدرة على ضبط النفس والهدوء والتعامل بعقالنية في المواقف المختلفة بينما االنطواء يحدث نتي

 0االحباط في اشباع الحاجات االولية في الطفولة واالخفاق في المشاركات االجتماةية 
 0الفرق في العالقة بين االتزان االنفعالي واالنطواء لدى الطلبة االيتام تبعًا لمتغير النوع / الهدف الرابع

ع ) لتحقيق هذا الهدف قام الباحث بمعالجة البيانات احصائيا وذلك باختبار الفروق بين معامالت االرتباط لدى عينة البحث تبعا لمتغير النو "
بة اناث ( ومن ثم تم استخراج قيم فيشر المعيارية لمعامل االرتباط ومن ثم استخدام االختبار الزائي اذ كانت القيمة الزائية المحسو   –ذكور  

وكما موضح في  "( مما يشير الى انه ال يوجد فرق بين الجنسين في هذه العالقة1,96( اصغر من القيمة الزائية الجدولية والبالغة ) 0,538)
 ( 5الجدول ) 

 ( 5جدول ) 

معامل  العدد المجموعة  المتغير 

 االرتباط 

              

قيم فيشر  

 المعيارية 

الزائية  

 محسوبة 

  الزائية

 جدولية 

مستوى  

 الداللة
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 النوع 

 0,05 1,96   0,538 0,726 0,85 100 ذكور

 0,642 0,50 100 اناث

 0اناث (    –وتشير هذه النتيجة الى انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية في العالقة بين االتزان االنفعالي واالنطواء تبعا للنوع ) ذكور  
  ويمكن تفسير هذه النتيجة على وفق البياة االجتماةية فهي واحدة لكال الجنسين مع بعض االختالفات التي لم تصل لدرجة العتبة التي تفرق 

بأن الطلبة االيتام ومن كال الجنسين يتلقون فرص متساوية من التعليم والتعامل معهم وأيضا من    ين الجنسين.ويمكن ايضا تفسير هذه النتيجةب
كل ذلك يخلق منهم شخصيات متمتعة بمستوى من االتزان االنفعالي ،خالل اتاحة الفرص لهم على تحقيق توافقا سليما مع ذواتهم ومع اآلخرين  

 2005مع دراسة خضير  ، وتتفق 1988وتختلف هذه الدراسة مع دراسة فيلبس  النطواء بصورة متقاربة.وا
 االستنتاجات 

 0لما  يمتلكونه من مقدرة ذاتية لضبط واتزان انفعاالتهم أن االتزان االنفعالي لدى  الطلبة االيتام بشكل عام جيد . -1
 0ال يوجد لديهم انطواء وهذا يعد من االيجابيات بالنسبة للطالب اليتيم -2
يسهم التوجد عالقة دالة أحصائيا بين االتزان االنفعالي واالنطواء. هذا يعني اذا كانت  لدى الشخش القدرة الكافية ألتزان انفعاالته  سوف  -3

 تشكيل شخصية متزنة انفعاليا ومتفاعلة مع المجتمع المحيط بها وبعيدة عن االنطوائية والعكس صحيح . في 
 التوصيات:      

 في ضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحث بما يلي :    
 0ى مواجهة الحياة والتكيف معهااالهتمام بشخصية الطالب في جميع الجوانب ومنها االنفعالية لتكون شخصيته متزنة انفعاليًا قادرة عل -1
 .   تفعيل دور المرشد التربوي في المدارس من اجل حل مشكالت الطلبة وخاصة االيتام منهم ومساعدتهم على تكامل شخصياتهم وانضاجها  -2
 0االفادة من نتائج الدراسة في المؤسسات التربوية والتعليمية وتدةيم التفاعل االجتماعي بين الطلبة-3

 ات:املقرتح
 دراسة تجريبية في رفع مستوى االتزان االنفعالي ولمراحل دراسية مختلفة مثل )حل المشكالت ، لعب الدور ، النمذجة( . اجراء  -1
 .  اجراء برامج ارشادية لخفض الشعور باالنطواء لدى طلبة المرحلة االعدادية-2
 مختلفة عن هذه الدراسة. إجراء بحوث لتتبع  االتزان االنفعالي في مراحل عمرية  -3
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