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  النسب ومجهولي األيتام األطفال من عينة لدى املستقبل بقلق وعالقته االنفعالي الذكاء
  

  *حمد غزوأ
  
  

 30/6/2019 تاريخ قبوله                                                                                              31/3/2019 تاريخ تسلم البحث

 وقلـق  االنفعـالي  الـذكاء  مسـتوى  عـن  الكشـف  إلـى  الحاليـة  الدراسة هدفت :ملخص
 فـي  الفروق داللة ومعرفة النسب، ومجهولي األيتام األطفال من عينة لدى المستقبل

ــام،( الطلبــة وصــفة الجــنس متغيــر ضــوء فــي المســتقبل وقلــق االنفعــالي الــذكاء  أيت
 االنفعـالي  الـذكاء  بـين  االرتباطية العالقة فحص إلى هدفت كما).  النسب ومجهولي

ــدى المســتقبل وقلــق ــال مــن عينــة ل ــام األطف ــة تكونــت. النســب ومجهــولي األيت  عين
 اختيــارهم تــم النســب مجهــولي واألطفــال األيتــام األطفــال مــن) 206( مــن الدراســة
 األطفال لدى االنفعالي الذكاء مستوى أن الدراسة نتائج أظهرت. المتيسرة بالطريقة
 األطفــال لــدى المســتقبل قلــق مســتوى وأن مرتفعــا، كــان النســب ومجهــولي األيتــام
 دالـة  فروق وجود عدم  النتائج أظهرت كما. متوسًطا كان النسب ومجهولي األيتام

 الطلبـة  صـفة  متغيـر   الـى  تعـزى  وأبعـاده  ككل االنفعالي الذكاء مستوى في إحصائيا
 انفعـاالت  إدارة مسـتوى  في اإحصائي دالة فروق ووجود ،)النسب ومجهولي أيتام،(

 فروق ووجود. اإلناث ولصالح الجنس، لمتغير تعزى االنفعاالت واستخدام اآلخرين،
 الطالبـات  لصـالح  الجـنس  متغيـر  الى تعزى  وأبعاده ككل المستقبل قلق متوسط في

  المسـتقبل  قلـق  وأبعـاد  ككل المستقبل قلق متوسط في فروق وجود وعدم. اإلناث
ــى تعــزى ــام،( الطلبــة صــفة متغيــر إل ــائج أظهــرت وأخيــرا ).النســب ومجهــولي ايت  نت

 وقلـق  االنفعـالي  الـذكاء  بـين  إحصـائيا  ودالـة  سـالبة  ارتباطيـة  عالقـة  وجود الدراسة
  .المستقبل

، قلـق المسـتقبل، األطفـال األيتـام، األطفـال      يالـذكاء االنفعـال  : الكلمات المفتاحيـة (
  )مجهولي النسب

  
  

 الطفــل، احتياجــات لتلبيــة األساســي المصــدر األســرة تعــد :مقدمــة
 االســتقرار مــن جــو فــي ورعايتــه والصــحية النفســية والحمايــة األمــن وتـوفير 
       بـــه يرغـــب عمـــا والتعبيـــر بـــالنفس الثقـــة ومنحـــه والعطـــاء، والحنـــان والحـــب

)2003 ،Maliji .(كمـا . التنشـئة  هذه في أساسية أهمية الوالدان ويشكل 
 مـن  الخـاص  االجتمـاعي  السـلوك  مـن  انوعـ  للطفـل  األسـرة  أفـراد  باقي يعطي
 مــن اليــتم مرحلــة  تعــد لــذا حياتــه؛ ومشــاركتهم الطفــل مــع وجــودهم خــالل

 بحاجـة  يكـون  حيـث  البلـوغ،  سـن  دون الطفل بها يمر التي الحرجة المراحل
 البنـاء  فـي  فاعـل  أساسـي  دور مـن  لهـا  لمـا  واألسـرية؛  الوالدية للرعاية ماسة

 فــي أهميتهـا  إلـى  إضــافة ،ومسـتقبالً  حاضـرا  لشخصــيته واالجتمـاعي  النفسـي 
 هــو  وكمــا. بــه  المحيطــة المتغيــرات  جــو فــي  واالجتمــاعي، النفســي  توافقــه
 األطفال حياة من األكبر الجزء تشكل الطبيعية األسرية الرعاية فإن ،معروف

 للحياة، التأسيس مرحلة هي الطفولة مرحلة إن حيث والتوجيهية، اإلرشادية
 مـــن واإلرشـــادات للتوجيهـــات الطفـــل مـــن واالســـتقبال التلقـــي مرحلـــة وهـــي

 إن الطفـل،   علـى  احتمـ  سـيؤثر   األسـرة  علـى  يطـرأ  قد خلل فأي الوالدين،
-Abu( الحاصــــــل الخلــــــل يــــــوازي الــــــذي المناســــــب البــــــديل يجــــــد لــــــم

Shammala, 2002.(  
  

_________________________  
  .الجامعة الهاشمية، األردن *
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Emotional Intelligence and its Relationship with Future 
Anxiety among a Sample of Orphan and Unknown 
Descent Children 

 
Ahmad Gazo, Hashemite University, Jordan.  

 
Abstract: The current study aimed at investigating the level of 
emotional intelligence and future anxiety among a sample of 
orphans and unknown descent children, and examine the 
significant differences in emotional intelligence and future 
anxiety due to gender and child characteristics (orphan and 
unknown descent) variables, as well as to examine the 
correlation relationship between emotional intelligence and 
future anxiety. The study sample consisted of  (206) orphan 
and unknown descent children, chosen by the convenient 
sampling method. The results of the study showed that the 
level of emotional intelligence among orphan and unknown 
descent children was high, and the level of future anxiety 
among orphan and unknown descent children was moderate. 
The results also showed no statistically significant differences 
in the level of emotional intelligence  and its subscales, due to 
child characteristics (orphan and unknown descent), and that 
there were statistically significant differences in the level of 
emotional subscales: Managing others’ emotion, and 
utilization emotion, due to gender,  in favor of female students 
and there were statistically significant differences in the level 
of future anxiety and its subscale due to gender,  in favor of 
female students, but no statistically significant differences in 
the level of future anxiety and its subscale due to child 
characteristics (orphan and unknown descent). The results of 
the study also showed a negative correlation between 
emotional intelligence and future anxiety.  
 
(Keywords: Emotional Intelligence, Future Anxiety, Orphan 
Children, Unknown Descent Children) 

  
  

من) النسب مجهولي( لألطفال الشرعية غير الوالدة ظاهرة وتعد 
 ظواهر خطورتها تفوق حيث المجتمعات، في السلبية االجتماعية الظواهر

 ضحية النسب مجهولي ألن وغيره، واالنحراف كالتشرد أخرى اجتماعية
 الوعي غياب ونتيجة والشباب، الفتيات بعض من الشرعية غير العالقات
 االجتماعي، الضمير بغياب المتمثلة األخالقية، القيم واختالل الديني
 مجهولو واألطفال األخالقي، الوازع وانعدام اإلنسانية، الذات وضعف
 أسماء منحهم أوجب بل به، لهم ذنب ال فعًال اإلسالم لهميحم ال النسب
  ).Hussain,2005 ( الذنب بعقدة يعيشوا ال حتى وهوية
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 هناك أن إال ،عاطفي أو مادي حرمان من اليتم في ما ورغم
 هي األيتام من واالحتياج بالحرمان اإحساس وأكثر معاناة أشد فئة
 يؤدي خاله، أو عمه أو جده اليتيم يجد فقد. النسب مجهولي فئة

 النسب مجهول أما. ومشاعر اهتمام من األب أو األم تؤديه ما بعض

 افتقاده نتيجة واالجتماعية والنفسية الطبيعية االحتياجات إلى فيفتقد
 اإليوائية المؤسسات بين العمرية المراحل وعيشه الطبيعية، لألسرة

 إال النسب، مجهولي احتياجات إلشباع الجهود من الكثير بذلت وإن
 من العديد نتيجة الفئة هذه تاجهتح ما توفير عن عاجزة تظل أنها

 .اإليوائية المؤسسات في الفئات تلك أعداد زيادة أهمها العوامل،
 هذه في العاملين االجتماعيين االخصائيين عدد في النقص مقابل

  .)Bilil, 2008( المؤسسات

 أنإلى ) Abu-Ghazal, 2009( غزال ابو وأشار
 مؤسسات في والمقيمين ،)األيتام( الوالدية الرعاية من المحرومين

 السمات من بعدد يتميزون ،)النسب مجهولي( االجتماعية الرعاية
 والسلوك كالعدوانية االجتماعي تفاعلهم تعرقل أن شأنها من التي

 افتقارهم إلى باإلضافة هذا. باآلخرين الثقة وانعدام االندفاعي،
 على ينعكس الذي األمر لآلخرين؛ والحساسية االجتماعية للمهارات

 يكونون لذلك انسحابية، بطريقة االجتماعية للمواقف استجابتهم
 خاصة بصفة المستقبل وقلق والقلق، واالنطواء العزلة إلى ميًال أكثر
 معاناة في ويجعلهم متاعب من لهم يسببه لما النسب، مجهولي لدى
 مما أفضل؛ بشكل الحياة عن يعوقهم قد ،شديد وتوتر دائمة

 أنفسهم، حبيسي ويجعلهم وظنون، وشكوك، ألوهام، صرعى يجعلهم
 األسوياء يرحم ال مجتمع في غيرهم على عالة يجعلهم الذي األمر

  .الخاصة الظروف بأصحاب بالنا كيفف

 األخيرة اآلونة في االنفعالي الذكاء بموضوع االهتمام بدأ لقد
 مــن بــات حتــى ،التربــوي الــنفس علــم فــي والباحثين العلماء من

 اإلنسان حياة في البالغة ألهميته وبحًثــا؛ دراســة الموضــوعات أكثــر
 إلى الدراسات أشارت وقد. منها التربوية وخاصة المختلفة بميادينها

 يحتـاج وإنمـا وتفوقـه؛ الفـرد نجـاح يضـمن ال وحده العام الذكاء أن
 العلمية المجاالت في النجاح مفتاح يعـد الـذي االنفعـالي الـذكاء إلـى

  ).Vincent, 2003( والعملية

 عكست االنفعالي، الذكاء لمفهوم متعددة تعريفات ظهرت وقد
 فقد. اإلنسانية الحياة في ودوره المفهوم هذا أهمية معظمها في

 بانفعاالته، الفرد وعي بأنه Goleman, 1995)( جولمان عرفه
 ،اآلخرين انفعاالت وإدراك ،الذات وتحفيز االنفعاالت هذه وتنظيم
 ,Mayer & Salvoey( وسالوفي ماير أما. العالقات وضبط
 االجتماعي الذكاء من نوع بأنه االنفعالي الذكاء فيعرفان )1997
 وانفعاالت ومشاعر ،وانفعاالتنا مشاعرنا تحفيز على القدرة يشتمل
 إلرشاد المعلومات هذه واستخدام ،بينهما والتمييز ،اآلخرين

) Furnham, 2006( فورنهام ويعرف .والسلوك التفكير جيهوتو
 العواطف وتناول وفهم إدراك على القدرة بأنه االنفعالي الذكاء

 في يؤثر أن الفرد يستطيع بحيث المشاعر وتنظيم واالنفعاالت،
 على عرفه فقد ،)Abraham, 2000( أبراهام أما. اآلخرين مشاعر

 وتصحيح تقدير في الدقة إليها تعزى التي المهارات من مجموعة أنه
 واستخدامها لآلخرين، االنفعالية المالمح واكتشاف الذات مشاعر
  . الفرد حياة في واإلنجاز الدافعية ألجل

 ,Greenberg & Bar-on( أون-وبار غرينبرغ ويعرفه
: هي رئيسية أبعاد خمسة على يشتمل كمفهوم بأنه )2000

 واالختالط والنضج، ي،األخالق بالجانب واالهتمام التعاطف،
 وسلووي ايتكارتر ويعرفه .الهدوء إلى والنزعة باآلخرين،

)Cartrighat & Solloway, 2008 (إدراك على القدرة: بأنه 
 إدارة على أنفسنا لتحفيز اآلخرين، ومشاعر الخاصة مشاعرنا

 خالل منو .اآلخرين مع عالقاتنا وفي أنفسنا في جيدا االنفعاالت
 الفرد قدرة: هو االنفعالي الذكاء بأن القول يمكن السابقة التعريفات

 العاطفي والتفهم وتوجيهها، وإدارتها، وانفعاالته، مشاعره فهم على
  .معهم إيجابية اجتماعية عالقات بناء إلى به يؤدى مما ،لآلخرين

 خمسة هناك أن Goleman, 1995)( جولمان أوضح وقد
 االنفعالي، الذكاء مكونات بينها فيما وتحدد تتكامل أساسية أبعاد
 المالئمة االستجابة زيتمي على القدرة( االنفعالية المعرفة :هي

 ،)باآلخرين الخاصة والرغبات والميول واألمزجة النفسية، للحاالت
 عنها والتعبير مشاعره عرض على الفرد قدرة( االنفعاالت وإدارة
 إصدار من والحد االستفزاز، عن بعيدا ااجتماعي مقبولة بطريقة
 في التحكم على الفرد قدرة وبالتالي اآلخرين، سلوك على األحكام
 اآلخرين مشاعر إدراك على القدرة( االنفعاالت وتنظيم ،)مشاعره

 وفهم والوجه، الصوت تعبيرات خالل من المشاعر بتلك واإلحساس
 إلى إضافة والتعليمات، للتصرفات واالستجابة واالتجاهات، القيم

 الذات معرفة على القدرة ويتضمن وذاته الشخص بين العالقة
 في القرارات واتخاذ العالقات وبناء واحترامها، تصرفاته في والتحكم

 على القدرة( والتعاطف ،)واالجتماعية الفردية للقيم متقدم فهم ضوء
 أو التعاطف وبناء لها، واالستجابة اآلخرين مشاعر وقراءة التعرف
 تقبل على اقادر الفرد كان فكلما بالذات، الوعي أساس على التفهم

 قراءة في مهارته ازدادت كلما بالظهور، لها الفرصة وإتاحة مشاعره
 على القدرة( االجتماعي والتواصل ،)معها والتفاعل اآلخرين مشاعر
 نحو على العالقات تناول أساس فهي اآلخرين، مع االنفعاالت إدارة
 إيجابية عالقات إقامة في أساسية المهارة هذه وتعد وسليم، صحي
 عليهم ،األشخاص لدى القدرة هذه تظهر ولكي اآلخرين، مع مثمرة

 وإدارة أنفسهم في التحكم من متقدم مستوى إلى أوًال يصلوا أن
  ).النفسي الهدوء من قليًال اآلخرين مع التوافق يتطلب إذ ذواتهم،

 من كبيرا اقدر هناك أن إلى) Maul, 2012( مول وتشير
 لذلك االنفعالي، الذكاء مفهوم تناولوا الذين المنظرين بين االختالف

 :أشهرها ومن وفسرته، االنفعالي الذكاء تناولت نماذج عدة ظهرت
 في شأنه كقدرة، االنفعالي الذكاء تناول هنا ويتم: القدرة نموذج

 Mayer( وسالوفي ماير االتجاه هذا ويمثل العام، الذكاء شأن ذلك
& Salovey, 1997(، االنفعالي الذكاء إلى النموذج هذا وينظر 

 عنها، والتعبير وتقييمها بدقة، العواطف إدراك على القدرة أنه على
 لتسهيل الحاجة عند إليها والوصول العواطف توليد على والقدرة
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 العاطفية، والمعرفة العواطف فهم على والقدرة التفكير، عمليات

 والعاطفي العقلي النمو لتقوية وإدارتها العواطف تنظيم على والقدرة
 نموذجف الثاني النموذج اما). Grewan, 2012( وتحفيزه
 الكفايات من كمجموعة االنفعالي الذكاء تناول يتم إذ: الكفايات

 النموذج هذا ويمثل والدافعية، واالجتماعية الشخصية والمهارات
 هذا وفق االنفعالي الذكاء ويعرف. )Goleman, 1995( جولمان
 بالذات الوعي تشمل التي المهارات من مجموعة بأنه النموذج
 والتعاطف، والدافعية ،االندفاع ومقاومة والحماس فيها، والتحكم

 الثالث النموذج ويسمى. Rabah, 2011)( االجتماعية والمسؤولية
 تتداخل كمفهوم االنفعالي الذكاء تناول يتم إذ: الشخصية نموذج

 أون-بار ويمثله شخصية، وسمات معرفية، غير ومكونات عناصر فيه
)Bar-On (الذاتية المهارات: هي رئيسية أبعاد خمسة ويتضمن 
 الذات، وتحقيق الذات، وتقدير والتوكيدية، بالذات، الوعي(

 بين والعالقات التعاطف،( االجتماعية والمهارات ،)واالستقاللية
 حل( التكيفية والمهارات ،)االجتماعية والمسؤولية األفراد،

 ،)االجتماعية المسؤولية أو الواقع واختبار والمرونة، المشكالت،
 والحكم النفسي، والضغط التوتر، تحمل( الضغوط إدارة ومهارات

 اي السعادة( العام المزاج ومهارات ،)االندفاع وضبط باالنفعاالت،
 قدر واالنبساط بالوقت واالستمتاع بالرضا، الشعور على القدرة

. الحياة في المشرق الجانب إدراك على القدرة اي والتفاؤل اإلمكان،
) الصعبة الظروف في حتى تجاهها إيجابي موقف على والمحافظة

)Grewan, 2012.( الذي ،شابيرو نموذجف الرابع النموذج أما 
 سائر من كغيرها تعلمها يمكن مهارة أنه على االنفعالي للذكاء ينظر

 مجاالت ستة في االنفعالي الذكاء مهارات بتنظيم وقام المهارات،
 وحل والتفكير، األخالقي، بالسلوك المتعلقة المهارات: هي

 والعلمي، األكاديمي والنجاح االجتماعي، والتفاعل المشكالت،
  ).Ibrahim, 2013( والعواطف

ا النفسية االضطرابات أكثر أحد القلق ويعدالوقت في شيوع 
 وتنوع الفرد، بها يقوم التي األدوار تعقد بسبب وذلك الحالي،

 الحياة من والقلق الخوف مستوى ارتفاع إلى يؤدي مما مسؤولياته،
 ويرى). Schmid, Phelps & Lerner, 2011( المستقبل في

 ,Muschalla, Linden & Olbrich( وأولبرتش وليندن موشاال
 المستقبل، في بالتفكير قوتها ترتبط عاطفية حالة القلق أن) 2010
 المستقبل قلق ويرتبط. المزمن والقلق الحالة قلق إلى وتصنف
  .بالعمل المتعلقة وبالمخاوف بالوظيفة

 نفس في ظهر الذي القلق أنواع أحد المستقبل قلق ويعد
 صدمة مصطلح) Toffler, 1970( توفلر فيه اقترح الذي الوقت

 المستقبل قلق أن) Zaleski, 2005( زاليسكي ويرى. المستقبل
 من والقلق اليقين وعدم والخوف الترقب حالة إلى يشير مفهوم

. المستقبل في حدوثها الفرد يتوقع والتي المرغوبة، غير التغيرات
 متوقعة مختلفة تهديدات عدة يتضمن المستقبل قلق أن يرى كما

 العاطفية والتهديدات الحوادث، أو المرض: مثل البدنية كالتهديدات
. لشدتها اوفًق تختلف التهديدات وهذه العائلة، أفراد أحد كفقدان

 تحقيق في الفشل من الفرد خوف المستقبل قلق يتضمن وقد
 بعد لها القلق أنواع كل أن زاليسكي يرى كما. وطموحاته أهدافه

 بسبب توترا يتضمن الراهن الوقت أن أساس على مستقبلي،
  . بها والتحكم تغييراته الستيعاب المتعددة متطلباته

 من بدًال المستقبل أن) Molin, 1990( مولين أوضح وقد
 لبعض يكون ربما والتوقعات، األهداف لتحقيق مصدرا يصبح أن

 من القلق مصدر هو أساسا وهذا الرعب، أو للخوف مصدرا األفراد
 ,Czapinski & Peters( وبيترز سابنسكي ويرى. المستقبل

 إلى االفتقار هو األول العامل: عاملين الى يعزى القلق أن) 1991
 والعامل المستقبل، في تحدث قد التي األحداث معرفة ونقص اليقين
 في لألحداث توقعه إلى تؤدي التي السابقة، الفرد خبرات هو الثاني

  .المستقبل

 الفرد عمر من العشرينات في بوضوح المستقبل قلق ويظهر
 عائلة وتكوين وظيفة على الحصول بداية هو العمر هذا ألن
)Czapinski & Peters, 1991 .(شيهان من كل ويرى 
)Sheehan, 1986 (وبرايس )Price, 2009 (المستقبل قلق أن 

 من الثالث العقد وبداية الثاني العقد في الحاالت معظم في يسود
 وفيرهولست ولورد أورت دراسة نتائج أظهرت وقد الفرد، عمر

 & Oort, Lord, Verhulst, Orme( وهويزينك واروم
Huizink, 2009 (مرحلة خالل المستقبل قلق أعراض انخفاض 

  .المراهقة مرحلة نهاية في هأعراض وزيادة المبكرة، المراهقة

 الكشف إلى هدفت التي الدراسات من العديد أجريت حين وفي
 كالقلق: القلق اضطرابات ببعض االنفعالي الذكاء عالقة عن

 عدم المالحظ من نأ الإ االختبار، وقلق العام، والقلق االجتماعي،
 وقلق االنفعالي الذكاء بين العالقة كشف حاولت دراسة أية وجود

  . المستقبل

 وستو وشفايترز وهانسن وداوني نوليدين قام فقد
)Nolidin, Downey, Hansen, Schweitzer & Stough, 

 الذكاء بين االرتباطية العالقة فحص إلى هدفت بدراسة) 2013
 شخصا) 31( من الدراسة عينة تكونت. االجتماعي والقلق االنفعالي

 الدراسة نتائج أظهرت وقد. أستراليا في باالكتئاب المصابين من
 االنفعالي الذكاء بين إحصائيا ودالة سالبة ارتباطية عالقة وجود
 ارتباطية عالقة وجود الدراسة نتائج أظهرت كما االجتماعي، والقلق
 القلق وأبعاد االنفعالي الذكاء أبعاد بين إحصائيا ودالة سالبة

  .االجتماعي

 العالقة بفحص )Abu-Daqqa, 2013( دقة أبو وقامت
 مجهولي األطفال لدى الذات وفعالية االنفعالي الذكاء بين االرتباطية

 األطفال من وطفلة طفًال) 63( من الدراسة عينة تكونت. النسب
 أظهرت وقد. غزة في) SOS( قرى في المقيمين النسب مجهولي

 الدراسة عينة أفراد لدى االنفعالي الذكاء مستوى أن الدراسة نتائج
 داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظهرت فيما. مرتفعا كان

 كما .الجنس لمتغير تعزى االنفعالي الذكاء مستوى في إحصائية
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 إحصائيا ودالة موجبة ارتباطية عالقة وجود الدراسة نتائج أظهرت
  .الذات وفعالية االنفعالي الذكاء بين

 إلى هدفت بدراسة) Al-Zallan, 2015( الزعالن وقامت
 الشخصية وسمات المستقبل قلق بين االرتباطية العالقة على التعرف

 والمحتضنين اإليواء مؤسسات في النسب مجهولي األطفال لدى
 من وطفلة طفًال) 30( من الدراسة عينة تكونت. بديلة أسر لدى

 مستوى أن الدراسة نتائج أظهرت وقد. فلسطين في النسب مجهولي
 أظهرت فيما. امرتفع كان الدراسة عينة أفراد لدى المستقبل قلق
 مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة نتائج
   .الجنس لمتغير تعزى المستقبل قلق

 ,Killgore, Sonis( ورواخ وروسو وسونوس كيلجور وقام
Rosso & Rauch, 2016( الذكاء بين االرتباطية العالقة بفحص 

 من الدراسة عينة تكونت. القلق وحساسية القلق وأعراض االنفعالي
)61 (الدراسة نتائج أظهرت وقد. أمريكا في البالغين من اشخص 

 من االنفعالي الذكاء بين إحصائيا ودالة سالبة ارتباطية عالقة وجود
   .أخرى جهة من القلق وحساسية القلق وأعراض جهة

 بفحص )Tom & Ansia, 2017( وأنسيا توم قام كما
 عينة تكونت. االختبار وقلق االنفعالي الذكاء بين االرتباطية العالقة

 في الثانوية المدارس طلبة من وطالبة طالبا) 80( من الدراسة
 ودالة سالبة ارتباطية عالقة وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد. الهند

  . االختبار وقلق االنفعالي الذكاء بين إحصائيا

 ولوسادا دلغادو-ولوبيز رويز-ورودريغو سيجودو وقام
)Cejudo, Rodrigo-Ruiz, Lopez-Delgado & Losada, 

 الذكاء بين االرتباطية العالقة فحص إلى هدفت بدراسة) 2018
 الدراسة عينة تكونت. النفسي والضغط االجتماعي والقلق االنفعالي

. إسبانيا في الثانوية المدارس طلبة من وطالبة طالبا) 505( من
 ودالة سالبة ارتباطية عالقة وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد

 والضغط االجتماعي والقلق جهة من االنفعالي الذكاء بين إحصائيا
  .أخرى جهة من النفسي

 معرفة إلى هدفت بدراسة) Ibrahim, 2018( إبراهيم وقامت
 لدى النفسي والتوافق االنفعالي الذكاء لتنمية تدريبي برنامج أثر

 من الدراسة عينة تكونت. المبكرة الطفولة مرحلة في األيتام األطفال
 إلى عشوائي بشكل توزيعهم تم مصر، في يتيما طفًال) 20(

 أيتام، أطفال) 10( من الضابطة المجموعة تكونت مجموعتين،

 نتائج أظهرت وقد. أيتام أطفال) 10( من التجريبية والمجموعة
 الذكاء مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة
 خضعت التي التجريبية المجموعة لصالح البعدي للقياس االنفعالي
   .التدريبي للبرنامج

 واضح تباين وجود السابقة الدراسات نتائج عرض من يالحظ

 العالقةتقصت كما . المدروسة والمتغيرات األهداف، حيث من فيها
 ,Cejudo et al االجتماعي والقلق االنفعالي الذكاء بين االرتباطية

2018 ; Nolidin et al, 2013)(، وأعراض االنفعالي والذكاء 

 والذكاء ،)Killgore et al, 2016( القلق وحساسية القلق
 والذكاء ،)Amirifard et al., 2017( والقلق واالكتئاب االنفعالي
 وتميزت). Tom & Ansia, 2017( االمتحان وقلق االنفعالي
 على التعرف حاولت أنها في السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة
 من عينة لدى المستقبل بقلق وعالقته االنفعالي الذكاء بين العالقة
 الدراسات غالبية إن إذ العربية؛ البيئة في النسب ومجهولي األيتام

 عن الحالية الدراسة تتميز كما الغربية، البيئة في أجريت السابقة
 الذكاء بين العالقة فحصت أنهافي  السابقة الدراسات من غيرها

 ومجهولي األيتام من عينة لدى المستقبل بقلق وعالقته االنفعالي
 ومتغير ب،النس مجهولي واألطفال األيتام األطفال لمتغير وفًقا النسب
  .الجنس

  وأسئلتها الدراسة مشكلة

النجاح قيم تسودها لحياة فاعًال مدخًال االنفعالي الذكاء يعد 
, االنسان تصيب التي االضطرابات منيقي  كونه عن فضًال والكفاءة؛

 االنفعالي الذكاء يلعب كما. النفسي واستقراره أمنه تهدد قد التي
 واالندماج االجتماعي والتواصل الشخصية العالقات في مهما دورا

 امتالك في فالنقص .الحياة مناحي جميع في اآلخرين مع العاطفي
 وقلق العام بالقلق الفرد شعور إلى يؤدي االنفعالي، الذكاء مهارات

 العديد إلى المجال هذا في األدبيات وتشير. خاص بشكل المستقبل
 في وخاصة الطلبة لدى المستقبل بقلق ترتبط التي العوامل من

 بعد العمل على الحصول إمكانية في تتمثل التي المراهقة، مرحلة
 ُتعد العوامل هذه إن إذ كريمة، حياة وتحقيق الدراسة، إنهاء

حياة في أساسية عناصر كونها المستقبل لقلق أساسية امصادر 
 خطورة وتنعكس. الذات وتحقيق بالتطور ترتبط وحاجات الفرد،
 وطموحهم لقدراتهم الطلبة إدراك على سلبا المستقبل قلق

 والسلوكية، النفسية لالضطرابات عرضة يجعلهم مما المستقبلي؛
 مستقبلهم على يؤثر بدوره وهذا الفعال، التكيف على القدرة وعدم
خاصة لدى فئة األطفال األيتام ومجهولي النسب؛ . والعملي العلمي

بسبب اختالل النظام األسري،  لما يكتنف مستقبلهم من غموض،
  . وغياب مصادر الدعم المختلفة

 الكشف في الحالية الدراسة مشكلة تتمثل تقدم، ما على وبناًء
 األطفال من عينة لدى المستقبل وقلق االنفعالي الذكاء مستوى عن

 بين االرتباطية العالقة وفحص األردن، في النسب ومجهولي األيتام
 ومجهولي االيتام االطفال لدى المستقبل وقلق االنفعالي الذكاء
 اإلجابة إلى الحالية الدراسة سعت فقد تحديدا أكثر وبشكل .النسب

  :اآلتية األسئلة عن

 الطلبة لدى المستقبل قلق ومستوى االنفعالي الذكاء مستوى ما -1

  النسب؟ مجهولي والطلبة األيتام

 والطلبة األيتام الطلبة لدى االنفعالي الذكاء مستوى يختلف هل -2
 وليهومج األيتام،( الطلبة وصفة الجنس باختالف النسب مجهولي
  ؟)النسب
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 والطلبة األيتام الطلبة لدى المستقبل قلق مستوى يختلف هل -3
 ومجولي األيتام،( الطلبة وصفة الجنس باختالف النسب مجهولي
  ؟)النسب

 االنفعالي الذكاء بين ئياإحصا دالة ارتباطية عالقة توجد هل -4
  الدراسة؟ عينة أفراد لدى المستقبل وقلق

  الدراسة أهمية

 وهو ،موضوعها أهمية من أهميتها الحالية الدراسة تستمد
 لدى المستقبل قلق ومستوى االنفعالي الذكاء مستوى عن الكشف

 االنفعالي الذكاء عالقة وفحص النسب، ومجهولي االيتام من عينة
 والمقارنة ،النسب ومجهولي األيتام من عينة لدى المستقبل بقلق

   .بينهما

 تضيفه ما خالل من الحالية للدراسة النظرية األهمية وتبدو
 بقلق وعالقته االنفعالي الذكاء حول الراهنة المعرفة إلى معلومات من

 أن يمكن إذ. النسب ومجهولي األيتام من عينة لدى المستقبل
 المقدمة والنفسية التربوية األدبيات من والدارسون الباحثون يستفيد

 أجل من فيها البحث تم التي المتغيرات حول الحالية الدراسة في
 المطروحة المتغيرات عالقة توضيح في ومساعدتهم ،معارفهم إثراء

  .الدراسة هذه في للبحث

 على يترتب فيما الحالية للدراسة العملية األهمية تبدو كما
 بحيث والنفسي، التربوي الميدان في عملية فوائد من نتائجها

 والباحثين والمعلمين، األمور، أولياء من كل نتائجها من سيستفيد

 برامج وإعداد االنفعالي، الذكاء مهارات تنمية في دورهم أهمية حول
 من كل لدى المستقبل قلق من التقليل أجل من وتوعوية إرشادية
 المستقبل نحو قلقهم توجيه على والعمل. النسب ومجهولي األيتام
 المستقبلية للحياة والتخطيط العمل من مزيد لبذل لهم دافعا ليكون

 المجتمعية المؤسسات الحالية الدراسة نتائج سُتفيد كما .لهم
 األيتام برعاية المهتمة والمؤسسات والجامعات، كالمدارس،
 خالل من االنفعالي الذكاء تنمية في بدورها لتقوم النسب، ومجهولي
  .واألنشطة الدراسية والمقررات اإلرشادية، والبرامج الندوات،

   االجرائية التعريفات

 التفكير، خالل من المشاعر إدراك على القدرة: االنفعالي الذكاء 
 أن الفرد يستطيع بحيث ،المشاعر وتنظيم االنفعالية، المعرفة وفهم

 يحصل التي بالدرجة إجرائيا ويعرف. اآلخرين مشاعر في يؤثر
 هذه في المستخدم االنفعالي الذكاء مقياس على الفرد عليها

   .الدراسة

 من والخوف االطمئنان وعدم التوجس من حالة: المستقبل قلق 
 التي بالدرجة إجرائيا ويعرف. المستقبل في السلبية التغيرات
 ألغراض المطور المستقبل قلق مقياس على الفرد عليها يحصل

  . الدراسة هذه

 الدراسة مقاعد على المنتظمين األيتام ألطفالا :يتاماأل لاطفاأل 
 لمديرية التابعة الحكومية، والتعليم التربية وزارة مدارس في

 عمان ومديرية والثانية، األولى إربد لمنطقة والتعليم التربية
 ألغراض المتيسرة بالطريقة اختيارهم تم والذين والثانية، األولى

  .الحالية الدراسة

 تم الذينالنسب  مجهولي األطفال: النسب مجهولو األطفال 
 في الواقعة )SOS( األطفال قرى من متيسرة بطريقة اختيارهم

  .عمان والعاصمة إربد محافظه

   الطريقة

  وعينتها الدراسة مجتمع

 النسب مجهولي األطفال جميع من الدراسة مجتمع تكون
 ومحافظة عمان محافظة في الواقعة) SOS( قرى في المقيمين

 التربية لمديرية التابعة المدارس في األيتام الطلبة جميع ومن إربد،
 من الدراسة عينة وتكونت. والثانية األولى عمان لمنطقة والتعليم

 تتراوح الذين النسب، مجهولي واألطفال األيتام األطفال من) 206(
 الذكور، من طفًال) 128( منهم ؛سنة) 18-12( بين أعمارهم

 طفًال) 118( منهم مجوعتين إلى مقسمين اإلناث، من طفًال) 78(و
 التابعة المدارس من المتيسرة بالطريقة اختيارهم تم األيتام من

 والمدارس والثانية، األولى إربد لمنطقة والتعليم التربية لمديرية
 ،والثانية األولى عمان لمنطقة والتعليم التربية لمديرية التابعة

 المتيسرة بالطريقة اختيارهم تم النسب مجهولي من طفًال) 88(و
 إربد، ومحافظة العاصمة محافظة في) SOS( األطفال قرى من

 في النسب مجهولي لألطفال الدائمة اإلقامة مراكز إحدى تعد والتي
 اوفًق الدراسة عينة أفراد توزيع يبين) 1( والجدول. األردن

  .لمتغيراتها
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  الطلبة وصفة الجنس يلمتغير اوفًق الدراسة عينة أفراد توزيع ):1( جدول

  المئوية النسبة  التكرار  الفئات  المتغيرات

  الجنس
  %62.1  128  ذكور
  37.9  78  إناث

  %100  206  المجموع

  الطلبة صفة
  %57.3  118  أيتام
  %42.7  88  النسب مجهولي

  %100  206  المجموع
        

   الدراسة أداتا

 االنفعالي الذكاء مقياس استخدم الدراسة، هذه أهداف لتحقيق
  :المقياسين لهذين وصف يلي وفيما المستقبل، قلق ومقياس

  االنفعالي الذكاء مقياس: أوًال

 وبوالر ومالوف لشاتيه االنفعالي الذكاء مقياس استخدم
)Schutte, Malouff & Bhullar, 1998 (تمت أن بعد 

 أعيدت ثم ومن العربية اللغة إلى اإلنجليزية اللغة من ترجمته
 من للتأكد أخرى؛ مرة اإلنجليزية إلى العربية اللغة من الترجمة
 أربعة على موزعة فقرة) 33( من المقياس يتكون. الترجمة سالمة
 وإدارة فقرات،) 9( البعد لهذا وخصص االنفعاالت، إدراك: هي أبعاد

 انفعاالت وإدارة فقرات،) 9( البعد لهذا وخصص االنفعاالت،
 االنفعاالت، واستخدام فقرات،) 9(البعد لهذا وخصص اآلخرين،
 على المفحوص استجابة وتكون. فقرات) 6( البعد لهذا وخصص
 ،)4( اغالب ،)5( ادائم :الخماسي ليكرت لمقياس وفًقا المقياس

 يتم حين في الموجبة، للفقرات )1( امطلًق ،)2( انادر ،)3( اأحياًن
 المقياس على الكلية الدرجة وتتراوح السالبة، للفقرات األوزان عكس
  ).165-33( بين

  

  األصلية بصورته المقياس صدق

 من بالتحقق) Schutte et al., 1998( وزمالؤه شاتيه قام
 وذلك التالزمي، الصدق باستخدام االنفعالي الذكاء مقياس صدق

 طلبة من وطالبة طالبا) 346( مكونة عينة على المقياس بتطبيق
 معامل بلغ وقد. األمريكية المتحدة الواليات شرق جنوب في الجامعة
 لألكسثيماء تورنتو ومقياس االنفعالي الذكاء مقياس بين االرتباط

 ،)0.48( المزاج مقياس مع المقياس ارتباط معامل وبلغ ،)0.24(
 وبلغ ،)0.26( للحياة التفاؤل مقياس مع المقياس ارتباط معامل وبلغ

   ).-0.37( لالكتئاب بيك قائمة مع المقياس ارتباط معامل

  الحالية بصورته المقياس صدق

 من تسعة على المقياس فقرات عرض تم: الظاهري الصدق .1
 النفسي واإلرشاد التربوي النفس علم في المتخصصين المحكمين
 المقياس فقرات على التعديالت بعض إجراء وتم ،والتقويم والقياس

. الفقرات لبعض اللغوية الصياغة تعديل تم إذ المحكمين، آلراء اوفًق
  .عدمه من الفقرة لقبول%) 80( معيار واعتمد

 المقياس أبعاد بين االرتباط معامالت حساب تم :البناء صدق .2
  ).2( الجدول في مبين هو كما للمقياس، الكلية والدرجة

  للمقياس الكلية والدرجة االنفعالي الذكاء مقياس أبعاد بين االرتباط معامالت ):2(جدول

  االنفعاالت إدارة  االنفعاالت إدراك  األبعاد
 انفعاالت إدارة

  اآلخرين
 استخدام
  االنفعاالت

  الكلية الدرجة

          1  االنفعاالت ادارك
        1  0.51  االنفعاالت إدارة
 انفعاالت إدارة

      1  0.61  0.39  اآلخرين

    1  0.75  0.54  0.29  االنفعاالت استخدام
  1  0.80  0.87  0.83  0.68  الكلية الدرجة

            

 أبعاد بين االرتباط معامالت قيم أن) 2( الجدول من يتبين 
 وأن ،)0.87-0.68( بين تراوحت للمقياس الكلية والدرجة المقياس

-0.29( بين تراوحت المقياس أبعاد بين االرتباط معامالت قيم

 الذي والبعد فقرة كل بين االرتباط معامالت حساب تم كما). 0.75
 هو كما أخرى جهة من للمقياس الكلية والدرجة جهة، من إليه تنتمي
  ). 3( الجدول في مبين
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  للمقياس الكلية والدرجة أبعادها مع االنفعالي الذكاء مقياس فقرات بين المصحح االرتباط معامالت ):3( جدول

  االنفعاالت استخدام  اآلخرين انفعاالت إدارة  االنفعاالت إدارة  االنفعاالت إدراك
  الكلي  البعد  الفقرة  الكلي  البعد  الفقرة  الكلي  البعد  الفقرة  الكلي  البعد  الفقرة

1.  0.35  0.20  10.  0.48  0.48  19.  0.53  0.51  28.  0.71  0.56  
2.  0.65  0.43  11.  0.61  0.47  20.  0.62  0.54  29.  0.72  0.58  
3.  0.61  0.40  12.  0.63  0.51  21.  0.56  0.46  30.  0.70  0.60  
4.  0.66  0.45  13.  0.70  0.59  22.  0.64  0.55  31.  0.80  0.62  
5.  0.58  0.42  14.  0.60  0.55  23.  0.70  0.57  32.  0.77  0.62  
6.  0.67  0.46  15.  0.63  0.49  24.  0.71  0.58  33.  0.72  0.59  
7.  0.59  0.42  16.  0.57  0.50  25.  0.58  0.51        
8.  0.62  0.48  17.  0.43  0.27  26.  0.66  0.62        
9.  0.55  0.38  18.  0.50  0.45  27.  0.56  0.52        

                        

 بعد فقرات ارتباط معامالت قيم أن) 3( الجدول من يتبين 
 وتراوحت ،)0.67-0.35( بين تراوحت مجالها مع االنفعاالت إدراك
 الكلية الدرجة مع االنفعاالت إدراك بعد فقرات ارتباط معامالت قيم

 بعد فقرات ارتباط معامالت قيم وأن ،)0.48-0.20( بين للمقياس
 وتراوحت ،)0.70-0.43( بين تراوحت مجالها مع االنفعاالت إدارة
 الكلية الدرجة مع االنفعاالت إدارة بعد فقرات ارتباط معامالت قيم

 بعد فقرات ارتباط معامالت قيم وأن ،)0.59-0.27(بين  للمقياس
 ،)0.71-0.53( بين تراوحت مجالها مع اآلخرين انفعاالت إدراك

 اآلخرين انفعاالت إدراك بعد فقرات ارتباط معامالت قيم وتراوحت
 معامالت قيم وأن ،)0.62- 0.46(بين  للمقياس الكلية الدرجة مع

 بين تراوحت مجالها مع انفعاالت استخدام بعد فقرات ارتباط
 استخدام بعد فقرات ارتباط معامالت قيم وتراوحت ،)0.80- 0.70(

  ).0.62-0.56(بين  للمقياس الكلية الدرجة مع انفعاالت

  األصلية بصورته المقياس ثبات

 من بالتحقق) Schutte et al., 1998( وزمالؤه شاتيه قام
 وإعادة التطبيق طريقة باستخدام االنفعالي الذكاء مقياس ثبات

 استطالعية عينة على المقياس طبق إذ, )test-retest( التطبيق
 شرق جنوب في الجامعة طلبة من وطالبة طالبا) 27( من مكونة

 تطبيق تم أسبوعين مرور وبعد. األمريكية المتحدة الواليات
 بين بيرسون ارتباط معامل حساب وتم العينة، نفس على المقياس

 شاتيه قام كما). 0.78( االرتباط معامل بلغ إذ التطبيق، مرتي
 كرونباخ طريقة باستخدام الداخلي االتساق معامل بحساب وزمالؤه

  ).0.87( قيمته بلغت وقد ألفا

  الحالية بصورته المقياس ثبات

 التطبيق وإعادة التطبيق بطريقة المقياس ثبات من التحقق تم
)test-retest(، مكونة استطالعية عينة على المقياس طبق إذ 

 أسبوعين مرور وبعد الدراسة، عينة خارج من وطالبة اطالب) 50(من
 بين بيرسون ارتباط معامل وحسب العينة، نفس على المقياس طبق

 االتساق معامل حساب تم كما). البعديوالقبلي ( التطبيق مرتي
 الجدول في مبين هو كما ،ألفا كرونباخ طريقة باستخدام الداخلي

)4.(  

  االنفعالي الذكاء لمقياس الثبات معامالت ):4( جدول

  الفقرات عدد  األبعاد
 وإعادة التطبيق

  التطبيق
  الفا كرونباخ

  0.74  0.81  9  االنفعاالت إدراك
  0.73  0.79  9  االنفعاالت إدارة
 انفعاالت إدارة

  اآلخرين
9  0.84  0.75  

  0.78  0.88  6  االنفعاالت استخدام
  0.74  0.91  33  ككل المقياس

 االنفعالي الذكاء مقياس ثبات معامل أن) 4( الجدول من يتبين
 معادلة وباستخدام .)0.91( بلغ التطبيق وإعادة التطبيق بطريقة
 بطريقة المقياس ألبعاد الثبات معامالت وان ،)0.74( ألفا كرونباخ
 وتراوحت ،)0.88-0.79( بين تراوحت التطبيق وإعادة التطبيق
 التطبيق وإعادة التطبيق بطريقة المقياس ألبعاد الثبات معامالت
  ). 0.78-0.73( بين تراوحت

  االنفعالي الذكاء مقياس تصحيح

 تم ،الدراسة عينة أفراد لدى االنفعالي الذكاء مستوى لتحديد
  :اآلتي المعيار اعتماد

 .االنفعالي الذكاء من متدني مستوى) 2.33-1( من -

 .االنفعالي الذكاء من متوسط مستوى) 3.66- 2.34( من -

  . االنفعالي الذكاء من مرتفع مستوى) 5- 3.67( من -
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  المستقبل قلق مقياس: ثانيًا

 على اطالعه بعد المستقبل قلق مقياس بإعداد الباحث قام
 المستقبل، قلق بموضوع المتعلقة السابقة والدراسات النظري األدب

 ,Bilkilani( بليكالني ودراسة ،)Asri, 2004( عصري كدراسة
 القاضي ودراسة ،)Massoud, 2006( مسعود ودراسة ،)2008

)Al-Kathi, 2009(، الطلخيس ودراسة ِ)Al-Telkes, 
 التي األمور عن األيتام من عينة بسؤال الباحث قام كما ،)2014
. المقياس فقرات إعداد في منها لالستفادة المستقبل من تقلقهم
 ثالثة على موزعة فقرة) 37( من األولية بصورته المقياس تكون
 المستقبل، في الدائم والتفكير المستقبل، من الخوف: هي أبعاد

 على المفحوص استجابة تكون. المستقبل لقلق الجسدية واألعراض
 جدا كبيرة بدرجة تنطبق :الخماسي ليكرت لمقياس اوفًق المقياس

 ،)3( متوسطة بدرجة وتنطبق ،)4( كبيرة بدرجة وتنطبق ،)5(
 للفقرات) 1( جدا قليلة بدرجة وتنطبق ،)2( قليلة بدرجة وتنطبق

 الدرجة وتراوحت. السالبة للفقرات التصحيح عكس ويتم اإليجابية،
 أن إلى المرتفعة الدرجة وتشير) 165-33(بين  المقياس على الكلية
 قلق أن إلى تشير المنخفضة الدرجة أما ،امرتفع المستقبل قلق

  .منخفض المستقبل

  المستقبل قلق مقياس صدق

 من تسعة على المقياس فقرات عرض تم: الظاهري الصدق
 النفسي واإلرشاد التربوي النفس علم في المتخصصين المحكمين
 المقياس فقرات على التعديالت بعض إجراء وتم والتقويم، والقياس

 البعض وحذف ،الفقرات بعض دمج تم حيث المحكمين، آلراء وفقا
 إضافة آخر، مجال إلى مجال من الفقرات بعض نقل تم كما اآلخر،

 بصورته المقياس تكون. الفقرات لبعض اللغوية الصياغة تعديل إلى
: األول البعد: هي أبعاد ثالثة على موزعة فقرة) 33( من النهائية
: الثاني والبعد فقرة،) 11( له وخصص المستقبل، من الخوف
: الثالث والبعد فقرة،) 11( له وخصص المستقبل، في الدائم التفكير

 فقرة،) 11( له وخصص المستقبل، لقلق الجسدية األعراض
  .عدمه من الفقرة لقبول%) 80( معيار واعتمد

تم  ،المستقبل قلق مقياس بناء صدق من للتحقق :البناء صدق
 الكلية والدرجة المقياس أبعاد بين االرتباط معامالت حساب

  .)5( الجدول في مبين هو كما للمقياس،

  للمقياس الكلية والدرجة المستقبل قلق مقياس أبعاد بين االرتباط معامالت ):5( جدول

  المستقبل من الخوف  األبعاد
 في الدائم التفكير

  المستقبل
 لقلق الجسدية األعراض

  المستقبل
  الكلية الدرجة

        1  المستقبل من الخوف
 في الدائم التفكير

  المستقبل
0.77  1      

 لقلق الجسدية األعراض
    1  0.65  0.52  المستقبل

  1  0.84  0.92  0.86  الكلية الدرجة
          

 أبعاد بين االرتباط معامالت قيم أن) 5( الجدول من يتبين 
 وأن ،)0.92-0.84( بين تراوحت للمقياس الكلية والدرجة المقياس

-0.52( بين تراوحت المقياس أبعاد بين االرتباط معامالت قيم

 الذي والبعد فقرة كل بين االرتباط معامالت حساب تم كما). 0.77
 هو كما ،أخرى جهة من للمقياس الكلية والدرجة جهة من إليه تنتمي
  ). 6( الجدول في مبين

  للمقياس الكلية والدرجة أبعادها مع المستقبل قلق مقياس فقرات بين المصحح االرتباط معامالت قيم): 6(جدول

  المستقبل لقلق الجسدية األعراض  المستقبل في الدائم التفكير  المستقبل من الخوف
  الكلي  البعد  الفقرة  الكلي  البعد  الفقرة  الكلي  البعد  الفقرة

1.  0.63  0.48  12.  0.78  0.70  23.  0.71  0.63  
2.  0.68  0.53  13.  0.79  0.72  24.  0.67  0.62  
3.  0.72  0.60  14.  0.73  0.67  25.  0.72  0.66  
4.  0.72  0.58  15.  0.71  0.64  26.  0.76  0.62  
5.  0.61  0.47  16.  0.76  0.69  27.  0.79  0.69  
6.  0.75  0.65  17.  0.78  0.71  28.  0.81  0.68  
7.  0.80  0.70  18.  0.81  0.75  29.  0.85  0.71  
8.  0.71  0.62  19.  0.72  0.70  30.  0.82  0.69  
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  المستقبل لقلق الجسدية األعراض  المستقبل في الدائم التفكير  المستقبل من الخوف
  الكلي  البعد  الفقرة  الكلي  البعد  الفقرة  الكلي  البعد  الفقرة

9.  0.73  0.67  20.  0.63  0.56  31.  0.79  0.62  
10.  0.70  0.70  21.  0.68  0.64  32.  0.72  0.56  
11.  0.62  0.63  22.  0.66  0.63  33.  0.73  0.55  

                  

 بعد فقرات ارتباط معامالت قيم أن) 6( الجدول من يتبين
 ،)0.80-0.61( بين تراوحت مجالها مع المستقبل من الخوف

 مع المستقبل من الخوف بعد فقرات ارتباط معامالت قيم وتراوحت
 معامالت قيم وأن ،)0.70- 0.47(بين  للمقياس الكلية الدرجة
 تراوحت مجالها مع المستقبل في الدائم التفكير بعد فقرات ارتباط

 بعد فقرات ارتباط معامالت قيم وتراوحت ،)0.81-0.63( بين
-0.56( بين للمقياس الكلية الدرجة مع المستقبل في الدائم التفكير
 الجسدية األعراض بعد فقرات ارتباط معامالت قيم وأن ،)0.75
 وتراوحت ،)0.85-0.67( بين تراوحت مجالها مع المستقبل لقلق
 المستقبل لقلق الجسدية األعراض بعد فقرات ارتباط معامالت قيم
  ).0.71-0.55( بين للمقياس الكلية الدرجة مع

  المستقبل قلق مقياس ثبات

 التطبيق وإعادة التطبيق بطريقة المقياس ثبات من التحقق تم
)test-retest(، مكونة استطالعية عينة على المقياس طبق إذ 

 أسبوعين مرور وبعد الدراسة، عينة خارج من وطالبة طالبا) 50(من
 ارتباط معامل حسب بعدها. نفسها العينة على المقياس تطبيق تم

 الداخلي االتساق معامل حسب كما. التطبيق مرتي بين بيرسون
  ).7( الجدول في مبين هو كما ،ألفا كرونباخ طريقة باستخدام

  المستقبل قلق لمقياس الثبات معامالت ):7( جدول

  الفقرات عدد  األبعاد
 وإعادة التطبيق

  التطبيق
  الفا كرونباخ

 من الخوف
  0.76  0.91  11  المستقبل

 في الدائم التفكير
  المستقبل

11  0.92  0.77  

 الجسدية األعراض
  0.77  0.94  11  المستقبل لقلق

  0.75  0.90  33  ككل المقياس

 المستقبل قلق مقياس ثبات معامل أن) 7( الجدول من يتبين
 ثبات معامل وبلغ ،)0.90( بلغ التطبيق وإعادة التطبيق بطريقة
 وان ،)0.75( ألفا كرونباخ معادلة باستخدام االنفعالي الذكاء مقياس

 التطبيق وإعادة التطبيق بطريقة المقياس ألبعاد الثبات معامالت
 ألبعاد الثبات معامالت وتراوحت ،)0.94- 0.91( بين تراوحت
   ).0.77-0.76( بين التطبيق وإعادة التطبيق بطريقة المقياس

  

  المستقبل قلق مقياس تصحيح

 تم الدراسة، عينة أفراد لدى المستقبل قلق مستوى لتحديد
  :اآلتي المعيار اعتماد

 .المستقبل قلق من متدني مستوى) 2.33-1( من -

 .المستقبل قلق من متوسط مستوى) 3.66- 2.34( من -

  .المستقبل قلق من مرتفع مستوى) 5- 3.67( من -

   االجراءات

  :الدراسة لتنفيذ اآلتية اإلجراءات إتباع تم

 مجهولي واألطفال األيتام األطفال من الدراسةتم لقاء مع أفراد  .1
 اجابتهم بان والتوضيح الدراسة، عن فكرةرض ع وتم النسب،
لى ع الرد وتم فقط، العلمي البحث ألغراض تستخدم سوف

 عملية استغرقت وقد التطبيق، عملية اثناء الطلبة استفسارات
 . أسبوعين التطبيق

 وتم الدراسة، عينة على تطبيقها بعد الدراسة أدوات جمع .2
) 35( عددها بلغ وقد للتحليل، الصالحة غير االستبانات استبعاد
 .استبانة

  اإلحصائية المعالجة

 حسبت نتائجها، إلى والتوصل الدراسة بيانات لتحليل
 التباين وتحليل المعيارية، واالنحرافات الحسابية، المتوسطات

 ومعامل ،)Two-way MANOVA( المتغيرات متعدد الثنائي
 الثنائي التباين تحليل و) Person Correlation( بيرسون ارتباط

)Two-way ANOVA .(  

  الدراسة نتائج

 االنفعالي الذكاء مستوى ما :األول بالسؤال المتعلقة النتائج
 مجهولي والطلبة األيتام األطفال الطلبة لدى المستقبل قلق ومستوى

  ؟النسب

 الحسابية المتوسطات حسبت السؤال، هذا عن لإلجابة
 الذكاء مقياس على الدراسة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات

  ).8( الجدول في مبين هو كما المستقبل، قلق ومقياس االنفعالي،
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  المستقبل وقلق االنفعالي للذكاء) ع( المعيارية واالنحرافات) م( الحسابية المتوسطات): 8( جدول

  المتغيرات
  النسب مجهولو األطفال  األيتام األطفال

  ع  م  ع  م
  0.82  3.72  0.61  3.76  االنفعاالت إدراك
  0.83  3.78  0.62  3.90  االنفعاالت إدارة

  0.87  3.72  0.78  3.86  اآلخرين انفعاالت إدارة
  1.09  3.67  0.96  3.87  االنفعاالت استخدام

  0.76  3.73  0.53  3.85  ككل االنفعالي الذكاء
  1.12  2.45  1.01  2.62  المستقبل من الخوف

  1.15  2.66  1.06  2.69  المستقبل في الدائم التفكير
  1.25  2.49  1.15  2.47  المستقل لقلق الجسدية األعراض

  1  2.53  0.97  2.59  ككل المستقبل قلق
          

 األطفال لدى االنفعالي الذكاء أن) 8( الجدول من يتبين 
 وكذلك ،)3.85( حسابي وبمتوسط مرتفع، بمستوى جاء األيتام
 مرتفع، بمستوى النسب مجهولي األطفال لدى االنفعالي لذكاءا جاء

 لقق أن) 8( الجدول من يتبين وكذلك). 3.73( حسابي وبمتوسط
 بمتوسط متوسط، بمستوى جاء األيتام األطفال لدى المستقبل

 مجهولي األطفال لدى المستقبل قلق جاء وكذلك ،)2.59( حسابي
   ).2.53( حسابي بمتوسط متوسط، بمستوى النسب

 الذكاء مستوى يختلف هل :الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج
 الجنس باختالف النسب مجهولي والطلبة األيتام الطلبة لدى االنفعالي
  ؟)النسب مجولي األيتام،( الطلبة صفة وباختالف

 الحسابية المتوسطات حسبت السؤال، هذا عن لإلجابة
 مقياس على الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات

 صفة ومتغير) إناث ذكور،( الجنس لمتغير اوفًق ككل االنفعالي الذكاء
  ).9( الجدول في مبين هو كما ،)النسب ومجهولي األيتام،( الطلبة

 لمستوى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 9( جدول
  االنفعالي الذكاء

  المستوى  المتغيرات
  االنفعالي الذكاء

 المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  الجنس
  0.69  3.76  ذكور
  0.54  3.85  إناث

  الطلبة صفة
  0.53  3.85  األيتام

  0.76  3.73  النسب مجهولو

 متوسطات في ظاهرية فروق وجود السابق الجدول من يتبين 
 من كل الى تعزى الدراسة عينة أفراد لدى) ككل( االنفعالي الذكاء
 بين الفروق داللة ولمعرفة. الطلبة صفة ومتغير الجنس، متغير

 Two-way( الثنائي التباين تحليل أجري الحسابية، المتوسطات
ANOVA(، الجدول في مبين هو كما )10.(  

  االنفعالي الذكاء في الطلبة وصفة الجنس ألثر الثنائي التباين تحليل): 10(جدول

  اإلحصائية الداللة  ف قيمة  المربعات متوسط  الحرية درجات  المربعات مجموع  التباين مصدر
  0.27  1.181  0.487  1  0.487  الجنس

  0.16  1.944  0.803  1  0.803  الطلبة صفة
      0.413  203  83.803  الخطأ

        205  85.209  المجموع
            

 متوسط في فروق وجود عدم) 10( الجدول من يتبين 
 متغير الى تعزى الدراسة عينة أفراد لدى ككل االنفعالي الذكاء

 دالة غير ف قيم جميع كانت حيث الطلبة، صفة ومتغير الجنس،
واالنحرافات الحسابية المتوسطات حسبت وكذلك. اإحصائي 

 الذكاء مقياس أبعاد على الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية
 الطلبة صفة ومتغير) إناث ذكور،( الجنس لمتغير اوفًق االنفعالي

  ).11( الجدول في مبين هو كما ،)النسب ومجهولي األيتام،(
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  الطلبة وصفة الجنس يلمتغير اوفًق االنفعالي الذكاء ألبعاد) ع( المعيارية واالنحرافات) م( الحسابية المتوسطات): 11(جدول

  المستوى  المتغيرات
  االنفعاالت إدارة  االنفعاالت إدراك

 انفعاالت إدارة
  اآلخرين

  االنفعاالت استخدام

  ع  م  ع  م  ع  م  ع  م

  الجنس
  1.08  3.64  0.90  3.71  0.75  3.85  0.67  3.79  ذكور
  0.87  4.02  0.65  3.94  0.67  3.84  0.60  3.66  إناث

  الطلبة صفة
  0.96  3.87  0.78  3.86  0.62  3.90  0.61  3.76  األيتام
 مجهولو
  1.09  3.67  0.88  3.71  0.84  3.77  0.82  3.73  النسب

                    

 متوسطات في ظاهرية فروق وجود السابق الجدول من يتبين 
 الجنس، لمتغير تعزى الدراسة عينة أفراد لدى االنفعالي الذكاء أبعاد

 المتوسطات بين الفروق داللة ولمعرفة. الطلبة صفة ومتغير

-Two( المتغيرات متعدد الثنائي التباين تحليل اجراء تم الحسابية،
way MANOVA(، الجدول في مبين هو كما )12.(  

  االنفعالي الذكاء أبعاد على الطلبة وصفة الجنس ألثر المتغيرات متعدد الثنائي التباين تحليل): 12( جدول

  المربعات مجموع  االنفعالي الذكاء  التباين مصدر
 درجات
  الحرية

  ف قيمة  المربعات متوسط
 الداللة

  اإلحصائية

  الجنس
  0.068=هوتلنج
  0.01=ح

  0.24  1.341  0.664  1  0.664  االنفعاالت إدراك
  0.94  0.005  0.003  1  0.003  االنفعاالت إدارة
 انفعاالت إدارة

  اآلخرين
2.594  1  2.594  3.852  0.04  

  0.00  8.121  8.168  1  8.168  االنفعاالت استخدام

  الطلبة صفة
  0.015=هوتلنج
  0.58=ح

  0.79  0.071  0.035  1  0.035  االنفعاالت إدراك
  0.23  1.401  0.734  1  0.734  االنفعاالت إدارة
 انفعاالت إدارة

  0.17  1.896  1.277  1  1.277  اآلخرين

  0.11  2.458  2.472  1  2.472  االنفعاالت استخدام

  الخطأ

      0.506  203  102.668  االنفعاالت إدراك
      0.523  203  106.083  االنفعاالت إدارة
 انفعاالت إدارة

      0.670  203  136.005  اآلخرين

      1.018  203  206.584  االنفعاالت استخدام

  المصحح الكلي

        205  103.540  االنفعاالت إدراك
        205  106.780  االنفعاالت إدارة
 انفعاالت إدارة

  اآلخرين
139.682  205        

        205  216.024  االنفعاالت استخدام
              

 في إحصائية داللة ذات فروق وجود) 12( الجدول من يتبين 
 الى تعزى االنفعاالت، واستخدام اآلخرين، انفعاالت إدارة مستوى
 انفعاالت إدارة لبعد) 3.852( ف قيمة بلغت حيث الجنس، متغير

 داللة ذات قيم وهي االنفعاالت استخدام لبعد) 8.121(و اآلخرين،

 الجدول إلى وبالرجوع). α=0.05( داللة مستوى عند إحصائية
 لدى اآلخرين انفعاالت إلدارة الحسابي المتوسط أن يتبين) 11(

 ،)3.71( الذكور بالطال لدى منه أعلى) 3.94( اإلناث الطالبات
 اإلناث الطالبات لدى االنفعاالت الستخدام الحسابي المتوسط وأن
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 من ويتبين). 3.64( الذكور بالطال لدى منه أعلى) 4.02(
 مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم) 12( الجدول
 الجنس، لمتغير تعزى االنفعاالت إدارة ومستوى االنفعاالت، إدراك
 من يتبين وكذلك. إحصائيا دالة غير ف قيم جميع كانت حيث

 مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم) 12( الجدول
 اآلخرين، انفعاالت وإدارة االنفعاالت، وإدارة االنفعاالت، إدراك

 ومجهولي األيتام،( الطلبة صفة لمتغير تعزى االنفعاالت واستخدام
  . إحصائيا دالة غير ف قيم جميع كانت حيث ،)النسب

 قلق مستوى يختلف هل :الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج
 الجنس باختالف النسب مجهولي والطلبة األيتام الطلبة لدى المستقبل
  ؟)النسب وليهومج األيتام،( الطلبة صفة وباختالف

 الحسابية المتوسطات حسبت السؤال، هذا عن لإلجابة
 مقياس على الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات

 صفة ومتغير) إناث ذكور،( الجنس لمتغير وفقا ككل المستقبل قلق
  ).13( الجدول في مبين هو كما ،)النسب ومجهولو األيتام،( الطلبة

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 13( جدول
  المستقبل قلق لمستوى

  المستوى  المتغيرات
  المستقبل قلق
 المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  الجنس
  1.03  2.72  ذكور
  0.82  2.31  إناث

  الطلبة صفة
  0.97  2.59  األيتام

  1  2.53  النسب مجهولو

 قلق وسط في ظاهرية فروق وجود السابق الجدول من يتبين
 الجنس، متغير الى تعزى الدراسة عينة أفراد لدى ككل المستقبل

 المتوسطات بين الفروق داللة ولمعرفة الطلبة، صفة ومتغير
 Two-way( الثنائي التباين تحليل استخدام تم الحسابية،

ANOVA(، الجدول في مبين هو كما )14.(  

  المستقبل قلق على الطلبة وصفة الجنس ألثر الثنائي التباين تحليل): 14( جدول

  اإلحصائية الداللة  ف قيمة  المربعات متوسط  الحرية درجات  المربعات مجموع  التباين مصدر
  0.00  8.598  8.032  1  8.032  الجنس

  0.78  0.072  0.076  1  0.076  الطلبة صفة
      0.934  203  189.624  الخطأ

        205  197.826  المجموع
            

 قلق وسطمت في فروق وجود )14( الجدول من يتبين
 الجنس، لمتغير تعزى الدراسة عينة أفراد لدى) ككل( المستقبل

 وبالرجوع. اإحصائي دالة قيمة وهي ،)8.598( ف قيمة كانت حيث
 اإلناث للطالبات الحسابي المتوسط أن يتبين) 13( الجدول إلى
 .)2.71( الذكور بللطال الحسابي المتوسط من أقل) 2.31(

 قلق وسطمت في فروق وجود عدم) 14( الجدول من ويتبين

 الطلبة، صفة لمتغير تعزى الدراسة عينة أفراد لدى ككل المستقبل
 المتوسطات حساب تم كما. إحصائيا دالة غير ف قيمة كانت حيث

 على الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية
) إناث ذكور،( الجنس لمتغير وفقا المستقبل قلق مقياس أبعاد

 في مبين هو كما ،)النسب ومجهولي األيتام،( الطلبة صفة ومتغير
  ).15( الجدول

  الطلبة وصفة الجنس لمتغير اوفًق المستقبل قلق أبعاد لمستوى) ع( المعيارية واالنحرافات) م( الحسابية المتوسطات): 15( جدول

  المستقبل في الدائم التفكير  المستقبل من الخوف  المستوى  المتغيرات
 لقلق الجسدية األعراض

  لبالمستق
  ع  م  ع  م  ع  م    

  األيتام الطلبة
  1.27  2.62  1.13  2.83  1.07  2.71  ذكور
  1.01  2.25  1  2.41  0.99  2.28  إناث

  الطلبة صفة
  1.15  2.47  1.06  2.69  1.01  2.62  األيتام
 ومجهول
  1.25  2.49  1.15  2.66  1.12  2.45  النسب

                
 متوسطات في ظاهرية فروق وجود السابق الجدول من يتبين 

 الجنس، لمتغير تعزى الدراسة عينة أفراد لدى المستقبل قلق أبعاد
 المتوسطات بين الفروق داللة ولمعرفة. الطلبة صفة ومتغير

-Two( المتغيرات متعدد الثنائي التباين تحليل استخدم الحسابية،
way MANOVA(، الجدول في مبين هو كما )16.(  



  غزو

 167

  المستقبل قلق أبعاد على الطلبة وصفة الجنس ألثر المتغيرات متعدد الثنائي التباين تحليل): 16( جدول

  المربعات مجموع  المستقبل قلق  التباين مصدر
 درجات
  الحرية

 متوسط
  المربعات

  ف قيمة
 الداللة

  اإلحصائية

  الجنس
 0.044=هوتلنج
  0.00=ح

 من الخوف
  المستقبل

8.771  1  8.771  8.011  0.00  

 في الدائم التفكير
  0.00  7.215  8.601  1  8.601  المستقبل

 الجسدية األعراض
  المستقبل لقلق

6.799  1  6.799  4.835  0.02  

 0.011=هوتلنج الطلبة صفة
  0.52=ح

 من الخوف
  0.33  0.918  1.005  1  1.005  المستقبل

 في الدائم التفكير
  المستقبل

0.002  1  0.002  0.002  0.96  

 الجسدية األعراض
  0.82  0.052  0.073  1  0.073  المستقبل لقلق

  الخطأ

 من الخوف
      1.095  203  222.261  المستقبل

 في الدائم التفكير
      1.192  203  141.997  المستقبل

 الجسدية األعراض
      1.406  203  285.479  المستقبل لقلق

  المصحح الكلي

 من الخوف
        205  232.389  المستقبل

 في الدائم التفكير
        205  250.639  المستقبل

 الجسدية األعراض
        205  292.295  المستقبل لقلق

              

 في إحصائية داللة ذات فروق وجود) 16( الجدول من يتبين 
 المستقبل، في الدائم والتفكير المستقبل، من الخوف مستوى

 حيث الجنس، متغير الى تعزى المستقبل، لقلق الجسدية واألعراض
) 7.215(و المستقبل، من الخوف لبعد) 8.011( ف قيمة بلغت
 األعراض لبعد) 4.835(و المستقبل، في الدائم التفكير لبعد

 مستوى عند إحصائية داللة ذات قيم وهي المستقبل، لقلق الجسدية
 المتوسط أن يتبين) 15( الجدول إلى وبالرجوع). α=0.05( داللة

) 2.28( اإلناث الطالبات لدى المستقبل من الخوف لبعد الحسابي
 لبعد الحسابي المتوسط وأن ،)2.71( الذكور بالطال لدى منه أقل

 منه أقل) 2.41( اإلناث الطالبات لدى المستقبل في الدائم التفكير
 لبعد الحسابي المتوسط وأن ،)2.83( الذكور بالطال لدى

) 2.25( اإلناث الطالبات لدى المستقبل لقلق الجسدية األعراض
) 16( الجدول من ويتبين). 2.62( الذكور بالطال لدى منه أقل
 من الخوف مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم

 لقلق الجسدية واألعراض المستقبل، في الدائم والتفكير المستقبل،

 ،)النسب ومجهولي األيتام،( الطلبة صفة لمتغير تعزى المستقبل
  . إحصائيا دالة غير ف قيم جميع كانت حيث

 دالة ارتباطية عالقة توجد هل :الرابع بالسؤال المتعلقة النتائج
عينة أفراد لدى المستقبل وقلق االنفعالي الذكاء بين ياإحصائ 

  الدراسة؟

 بيرسون ارتباط معامل حسب السؤال، هذا عن لإلجابة
)Pearson Correlation (وقلق جهة، من االنفعالي الذكاء بين 

  ).17( الجدول في مبين هو كما أخرى، جهة من المستقبل
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  المستقبل وقلق االنفعالي الذكاء بين االرتباط معامالت ):17( جدول

  االنفعالي الذكاء
  المستقبل قلق

  المستقبل من الخوف
 في الدائم التفكير

  المستقبل
 لقلق الجسدية األعراض

  المستقل
  ككل المقياس

  -0.15  -0.14  -0.12  -0.13  االنفعاالت ادراك
  -0.19  -0.12  -0.18  -0.22  االنفعاالت إدارة

  -0.18  -0.15  -0.14  -0.17  اآلخرين انفعاالت إدارة
  -0.12  -0.08  -0.10  -0.14  االنفعاالت استخدام

  -0.20  -0.15  -0.17  -0.21  ككل المقياس

  )α=0.01( داللة مستوى عند إحصائيا دالة*   

 ودالة سالبة ارتباطية عالقة وجود) 17( الجدول من يتبين
 معامل قيمة بلغت إذ المستقبل، وقلق االنفعالي الذكاء بين إحصائيا
 بين إحصائيا ودالة سالبة ارتباطية عالقة ووجود ،)- 0.20( االرتباط
 معامالت قيم تراوحت إذ المستقبل، قلق وأبعاد االنفعالي الذكاء

) 13( الجدول من يتبين كما). - 0.21( إلى) -0.15( بين االرتباط
 االنفعاالت إدراك بعد بين اإحصائي ودالة سالبة ارتباطية عالقة وجود
 الجسدية واألعراض المستقبل، من الخوف وبعدي المستقبل وقلق
 بين اإحصائي ودالة سالبة ارتباطية عالقة ووجود المستقبل، لقلق
 المستقبل، من الخوف وبعدي المستقبل وقلق االنفعاالت إدارة بعد

 ودالة سالبة ارتباطية عالقة ووجود المستقبل، في الدائم والتفكير
عد بين اإحصائيوأبعاده المستقبل وقلق اآلخرين االنفعاالت إدراك ب 
 بعد بين اإحصائي ودالة سالبة ارتباطية عالقة ووجود الثالثة،

  .المستقبل من والخوف االنفعاالت استخدام

  النتائج مناقشة

 الذكاء مستوى أن األول بالسؤال المتعلقة النتائج أظهرت
. مرتفعا كان النسب مجهولي واألطفال األيتام األطفال لدى االنفعالي
 من بهم يرتبط وما األطفال طبيعة أن إلى النتيجة هذه الباحث ويرجع
 واحدة هي والمشاعر االنفعاالت لهذه واستخدام وانفعاالت مشاعر

 مجهولو أو أيتام أطفال أنهم على النظر بصرف األطفال، جميع لدى
 لدى المستقبل قلق مستوى أن الدراسة نتائج أظهرت كما. النسب
 ويرجع. متوسًطا كان النسب مجهولي واألطفال األيتام األطفال
 التي واالجتماعية االقتصادية التغيرات أن إلى النتيجة هذه الباحث

 مصدرا أصبحت وتعقدها، الحياة متطلبات وكثرة المجتمع، بها يمر
 وجود عدم إلى ىأد وبالتالي الجميع، يشغل المستقبل من للقلق
  . )النسب مجهولي أو األيتام( األطفالصفة  لمتغير تعزى بينهم فروق

-Abu( دقة أبو دراسة نتائج مع الحالية الدراسة نتائج وتتفق
Daqqa, 2013 (لدى االنفعالي الذكاء مستوى أن إلى أشارت التي 

 الدراسة نتائج فتختل فيما. مرتفعا كان النسب مجهولي األطفال
 أن إلى أشارت التي) Al-Zallan, 2015( الزعالن نتائج مع الحالية
  . مرتفعا كان النسب مجهولي األطفال لدى المستقبل قلق مستوى

 ذات فروق وجود الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج أظهرت كما
 واستخدام اآلخرين، انفعاالت إدارة مستوى في إحصائية داللة

 الحسابي المتوسط كان حيث الجنس، لمتغير تعزى االنفعاالت،
 اإلناث الطالبات لدى االنفعاالت واستخدام اآلخرين انفعاالت إلدارة
 ضوء في النتيجة هذه الباحث ويرجع. الذكور بالطال لدى منه أعلى

 إن حيث واإلناث، الذكور بين التعامل في والفروق األسرية التنشئة
 للبنات ويسمح أبنائهم، من أكثر بناتهم مع االنفعاالت يناقشون اآلبـاء
 ذلك، فعل الذكور على يعاب حين في مشاعرهن، عن والتعبير بالبكاء
 من أكثر بالعواطف تتعلـق معلومـات علـى التعـرف إلـى البنات وتحتاج
 المشكالت مواجهة على قدرة و وعيا أكثر الطالبات أن كما الذكور،

 تنظيم في والسيطرة والصمود، حلها، من والتمكن الحياتيـة،
 عالقتهن من تجعـل عقلية بمرونة تمتعهن نتيجة انفعاالتهن،
 وعن أنفسهن عن الرضا إلى للوصول ومنظمة مقبولة وتصرفاتهن

 لتحقيق االنفعاالت، تنظيم بطرق معرفتهن خالل من حياتهن،
 دراسة نتائج مع الحالية الدراسة نتائج وتختلف .الحياة في أهدافهن

 وجود عدم إلى أشارت التي) Abu-Daqqa, 2013( دقة أبو
 لمتغير تعزى االنفعالي الذكاء مستوى في إحصائية داللة ذات فروق

  . الجنس

 في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج وأظهرت
 االنفعاالت، إدراك( الفرعية أبعاده وعلى االنفعالي الذكاء مستوى
 هذه الباحث ويرجع. الجنس متغير الى تعزى) االنفعاالت وإدارة
إلى التغيرات التي طرأت على مجتمعنا، وما ينطوي على ذلك  النتيجة

من تغيرات في القيم واالتجاهات والعالقات االجتماعية، والتي قاربت 
وبالتالي بين كل من الذكور واإلناث في مجاالت الحياة المختلفة، 

  .يعتبر الباحث أن هذه النتيجة مبررة

نتائج الدراسة عدم وجود فروق في مستوى كما أظهرت 
ادارك االنفعاالت، ( الذكاء االنفعالي ككل وعلى أبعاده الفرعية األربعة

) وإدارة االنفعاالت، وإدارة انفعاالت اآلخرين، واستخدام االنفعاالت
 ويرجع). األيتام ومجهولي النسب(تعزى الى متغير صفة الطلبة 

 مـن كبيرة بدرجـة متقـاربون نـةيالع أفـراد أن إلى النتيجة هذه الباحث
 ميوتقـد بهـا، والــتحكم وضـبطها وانفعـاالتهم، بــذاتهم الـوعي

 ومشاعرهم نياآلخـر انفعاالت وإدراك المناسبة، االســتجابة
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 ذاتهـم مـع انفعاالتهم تنظيم علـى سـاعدهمي بمـا معهـم، والتعـاطف
 واالجتماعية، البيئية، ظروفهم تشابه إلى إضافة. نياآلخر ومع

 ذات فروق وجود عدم إلى أدى مما والتقاليد، والعادات والثقافية،
 أفـراد أن إلى النتيجة هذه الباحث ويرجع. بينهم إحصائية داللة
 صعيد على خاصة ،تقريبا متشابهة خبرات إلى يتعرضون نـةيالع

 .بهم المحيطة والظروف االجتماعية، والعالقات والمشاعر، التفاعل،
  . بينهم فروق وجود عدم إلى أدى ذلك كل

 ذات فروق وجود الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج وأظهرت
 الخوف( الثالثة وأبعاده المستقبل قلق مستوى في إحصائية داللة
 لقلق الجسدية واألعراض بالمستقبل، الدائم والتفكير المستقبل، من

 الحسابي المتوسط كان حيث الجنس، متغير الى تعزى) المستقبل
 الباحث ويرجع. اإلناث الطالبات لدى منه أعلى الذكور بالطال لدى
 كبير إحساس لديهم مجتمعنا في الذكور الطالب أن إلى النتيجة هذه
 أكثر أنهم كما اإلناث، من أكثر المستقبل مسؤولية سيتحملون بأنهم

 وضوح عدمأن  إلى باإلضافة االجتماعي، الواقع بمشكالت ارتباطا
 كبير دور له وأهدافهم، طموحاتهم تحقيق في وفشلهم حياتهم مسار

 والتفكير الخوف إلى ميدفعه مما المناسبة غير المشاعر استثارة في
 في ويوقعهم وأفكارهم، مشاعرهم على السيطرة ميفقده الذي

 نتائج مع الحالية الدراسة نتائج وتختلف. عام بشكل القلق أعراض
 وجود عدم إلى أشارت التي) Al-Zallan, 2015( الزعالن دراسة
 لمتغير تعزى المستقبل قلق مستوى في إحصائية داللة ذات فروق

   .الجنس

كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في مستوى قلق 
 المستقبل، من الخوف( المستقبل ككل وعلى أبعاده الفرعية الثالثة

) المستقبل لقلق الجسدية واألعراض بالمستقبل، الدائم والتفكير
 ويرجع. )األيتام ومجهولي النسب(تعزى الى متغير صفة الطلبة 

 التي واالجتماعية االقتصادية التغيرات أن إلى النتيجة هذه الباحث
 امصدر أصبحت وتعقدها، الحياة متطلبات وكثرة المجتمع، بها يمر

 وجود عدم إلى أدى وبالتالي الجميع، يشغل المستقبل من للقلق
 ويرجع. النسب مجهولي أو األيتام األطفال لمتغير تعزى بينهم فروق

 ومجهولي األيتام األطفال بين التصورات تقارب إلى ذلك الباحث
 مستقبلهم، في الدائم التفكير نحو واحدة، تكون أن تكاد إذ النسب،

 وباقي والسكن العائلة بأعباء والتكفل األسرة، وبناء والدراسة،
 فروق وجود عدم إلى أدى ذلك كل .المستقبل في الحياة متطلبات

  .بينهم

 ارتباطية عالقة وجود الرابع بالسؤال المتعلقة النتائج وأظهرت
 ووجود. المستقبل وقلق االنفعالي الذكاء بين اإحصائي ودالة سالبة
 االنفعالي الذكاءأبعاد  بين إحصائيا ودالة سالبة ارتباطية عالقة
 قدرة عدم إلى النتيجة هذه الباحث ويرجع المستقبل قلق وأبعاد
 ومشاعره، واندفاعاته دوافعه عن التعبير في التحكم على الفرد

 اقامة على وقدرته اإلحباط، وتحمل التأجيل على قدرتهعدم و

 بتلك يتعلق ما تحمل على القدرة عدمو اآلخرين، مع عالقات
 والخوف القلق زيادة إلى يؤدي ذلك كل. اآلخرين مع العالقات
 من عدد نتائج مع هذه النتيجة وتتفق. بالمستقبل والتفكير

 ,.Amirifard et al., 2017; Cejudo et al( السابقة الدراسات
2018; Killgore et al., 2016; Nolidin et al., 2013; 

Tom & Ansia, 2017(، ارتباطية عالقة وجود إلى أشارت التي 
   .والقلق االنفعالي الذكاء بين إحصائيا ودالة سالبة

 اإحصائي ودالة سالبة ارتباطية عالقة وجود النتائج أظهرت كما
 من الخوف وبعدي المستقبل وقلق االنفعاالت إدراك بعد بين

 هذه الباحث ويرجع. المستقبل لقلق الجسدية واألعراض المستقبل،
أفراد عينة الدراسة على إدراك مشاعرهم عدم قدرة  إلى النتيجة

وانفعاالتهم واإلحساس بتلك المشاعر وفهم القيم واالتجاهات 
واالستجابة للتصرفات والتعليمات، وعدم قدرتهم على التواصل 

 قلقيزيد من  أن شأنه من الذي األمر بينهم، فيمااالجتماعي 
 وعدم لمستقبلهم، التخطيط وصعوبة الطلبة، لدى المستقبل
 بسبب الجسدي بالضعف يشعرهم مما ،أهدافهم تحقيق إلى وصولهم
  . المستقبل في التفكير

 اإحصائي ودالة سالبة ارتباطية عالقة وجود النتائج وأظهرت
 من الخوف وبعدي المستقبل، وقلق االنفعاالت إدارة بعد بين

 هذه الباحث ويرجع. المستقبل في الدائم والتفكير المستقبل،
قدرة الفرد على أداء مهامه اليومية، وتحفيزه على  عدم إلى النتيجة

إدارة نفسه والتعبير عنها، وعدم قدرته على ضبط أمور حياته، 
وعدم تحقيق أهدافه المرسومة، كل ذلك من شأنه أن يؤثر بشكل 

  .سلبي على مستقبل الطلبة والخوف منه والتفكير الدائم فيه

 اإحصائي ودالة سالبة اطيةارتب عالقة وجود النتائج أظهرت كما
. الثالثة وأبعاده المستقبل وقلق اآلخرين انفعاالت إدراك بعد بين

 مشاعر فهم على الطلبة قدرة عدم إلى النتيجة هذه الباحث ويرجع
 عدم إلى إضافة. المشاعر بتلك واإلحساس وانفعاالتهم اآلخرين

الفرد على تقبل مشاعر اآلخرين، وإتاحة الفرصة لها بالظهور،  قدرة
 السلبي والتفكير والخوف، االرتياح، دمتبرر ع الحالة وهذه

  .المستقبل لقلق المصاحبة

 اإحصائي ودالة سالبة ارتباطية عالقة وجود النتائج وأظهرت
 الباحث ويرجع. المستقبل من والخوف االنفعاالت استخدام بعد بين
 الترقب حالة يتضمن المستقبل من الخوف أن إلى النتيجة هذه

 التي المرغوبة، غير التغيرات من والقلق اليقين وعدم والخوف،
 في الفشل من الفرد وخوف المستقبل في حدوثها الفرد يتوقع

مما يؤثر على قدرته على استخدام  وطموحاته؛ أهدافه تحقيق
  .مشاعره والتعبير عنها بطريقة سليمة
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  التوصيات

بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يوصي الباحث 
  :بما يأتي

  تطبيق برامج إرشادية وعالجية على األطفال األيتام واألطفال
 .مجهولي النسب لخفض قلق المستقبل لديهم

  الدعم المادي والمعنوي للمؤسسات التي ترعى األطفال تقديم
 .مجهولي النسب

  إجراء دراسات أخرى تتناول عالقة الذكاء االنفعالي بمتغيرات
  . نفسية أخرى لدى األطفال األيتام واألطفال مجهولي النسب
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