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 قمق المستقبل الميني لدى الطالبات المعممات بتخصص رياض األطفال

 أ.د. إيياب عبد العزيز الببالوي 
الصحة النفسية وعميد كمية عموم اإلعاقة أستاذ 

 والتأىيل جامعة الزقازيق

 

 أ.م. د. ىانم خالد دمحم سميم

أستاذ أصول التربية المساعد  بقسم العموم 
جامعة  -التربوية والنفسية كمية التربية النوعية 

 الزقازيق

 الصغير د. لمياء أحمد دمحم
كمية  -مدرس بقسم العموم التربوية 

جامعة  -مطفولة المبكرة التربية ل
 الزقازيق

 رقية أحمد عبد الحميد عطية
بكمية التربية  -معيدة بقسم العموم النفسية

 لمطفولة المبكرة

 :مقدمة البحث

إن مرحمة الطفولة المبكرة مرحمة حاسمة في حياة الفرد، فعمى حسن اختيار مرحمة رياض 
األطفال يتوقف مستقبل الطفل؛ ففي ىذه الفترة من العمر تبدأ نواة الشخصية المستقبمية، حيث 
تتكون فييا شخصيتو واتجاىاتو وأفكاره، ويتأثر فييا الطفل بكل ما يحيط بو وكل ما يحتك بو من 

 اد سواء كانت معممة الروضة أو الوالدين أو األصدقاء وغيرىم. أفر 

وألىمية مرحمة الطفولة يجب االىتمام بمن يسيم في تشكيل شخصية الطفل ووعيو في ىذه  
المرحمة؛ حيث أن معممة الروضة تعد من الشخصيات الرئيسية التي يتعامل معيا الطفل، ويتأثر 

يو سموكو، ولذلك فإنو يجب إعداد المعممات من جميع بيا وتؤثر فيو وفي تشكيل وعيو وتوج
الجوانب األكاديمية وىذا اإلعداد يتم في كل من: كميات التربية شعبة الطفولة، وكميات التربية 
لمطفولة المبكرة؛ حيث يتم التركيز عمى الجوانب النفسية واالجتماعية واألكاديمية حتى تعد 

 ن لمعمل المستقبمي مع طفل الروضة.الطالبات المعممات بشكل مناسب يؤىمي

نتاجيتيم؛ حيث  والقمق من المستقبل نوع من أنواع القمق الذي يشكل خطرا عمى صحة الفرد وا 
يظير نتيجة ظروف الحياة الصعبة والمعقدة، وتزايد ضغوط الحياة، ومطالب العيش، وقد يكون 

ما يكون لو أكبر األثر عمى الفرد ىذا القمق ذا درجة عالية فيؤدي إلى اختبلل في توازن الفرد م
 (.7، ص 7222غالب المشيخي، سواء عمى الناحية العقمية أو الجسمية أو السموكية )

أن التفكير في المستقبل وفي مينة المستقبل  (7222ياسمينا يونس )وقد أوضحت دراسة 
د أكدت بعض أصبح مقمقا بالنسبة لطبلب الجامعة، حيث المخاوف مما يخبئو لو المستقبل، ولق
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الدراسات أن معظم الطبلب الجامعيين لدييم ترقب وخوف من المستقبل وخاصة فيما يتعمق 
التي توصمت إلى نتائج عن  (7222دراسة أحمد حسانين )بالمستقبل الميني، ومن بينيا 

ىد ارتفاع مستوى القمق من المستقبل لدى الطمبة المقبمين عمى التخرج. وكذلك أشارت دراسة نا
الى أن قمق المستقبل لدى طبلب وطالبات الجامعة مرتفع بشكل ظاىر، ويعود ( 7222د )سعو 

 إلى التغيرات الحادثة في المجتمع.

ويعد قمق المستقبل الميني سمة من سمات ىذا العصر؛ فالتطور والتقدم الحضاري 
إلنسان يقف والتكنولوجي والتغيرات السريعة المتبلحقة في شتى مناحي الحياة ساىمت في جعل ا

حائرا قمقا وسط ىذه الموجة الحضارية؛ يبحث عن الطمأنينة وسكينة النفس فبل يجدىا ويسعى 
جاىدا إلى تحقيق ىدفو في الحياة مع صعوبة وجود اإلمكانات والظروف المناسبة؛ لتحقيق ذلك 

قمق مما يترتب عميو كثير من ضروب الضيق واالضطراب الذي يقمل من كفاءتو، وانتشر ىذا ال
كما عرضت  (.22، ص7227)دمحم فيمي، بالنسبة لممستقبل الميني بين طبلب الجامعة 

أن القمق واحد من أكثر مخاوف الصحة النفسية انتشارا  et al Thompson 2013)دراسة )
ذا ترك دون عبلج فإنو يمكن أن يعيق الحياة الشخصية واالجتماعية  والتي تؤثر عمى الطبلب، وا 

والمستقبل الوظيفي والتطوير الوظيفي. وىدفت الدراسة إلى توفير البيئة المساعدة واألكاديمية 
 عمى خفض حدة القمق.

وجود عبلقة ارتباطية سالبة بين  (7227حسب هللا ) عبد العزيزوما أكدت بو نتائج دراسة 
لتطابق ا –قمق المستقبل الميني وفاعمية الذات األكاديمية، وكذلك السمات الشخصية من )الثقة 

االجتماعي(، ومن ىنا فإن الدراسات التي تناولت قمق المستقبل الميني أوضحت تأثيراتو عمى 
 جميع جوانب حياة الفرد المختمفة بالسمب.

ومن ىنا اتجيت الباحثة إلى التعرف عمى مستوي قمق المستقبل الميني لدي الطالبات 
 المعممات بتخصص رياض األطفال.

 مشكمة الدراسة:

ل تدريس الباحثة لبعض المقررات العممية لطبلب الفرقة )الرابعة( برياض األطفال، ومن خبل
وكذلك اإلشراف عمى التربية العممية استدلت الباحثة من حديث الطالبات عمى أعراض قمق 
المستقبل الميني لدى الطالبات المعممات برياض األطفال، وجاء ذلك متوافقا مع ما أكدت عميو 

عمى انتشار قمق المستقبل لدي طبلب الجامعة وكثرة تساؤالت  (7222) رغد محيدراسة 
الطالبات عن عممين بعد التخرج، وكذلك الفجوة الموجودة بين التدريس النظري والواقع الفعمي؛ 
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مما أوقع بالطالبات المعممات في حالة قمق. وكذلك خوف الطالبات المعممات من عدم الحصول 
 خرج تكفل لين حياة كريمة. عمى مينة مناسبة بعد الت

الطبلب وقدراتيم وطموحيم  وتنعكس خطورة ظاىرة قمق المستقبل الميني سمبًا عمى إدراك
المستقبمي مما يجعميم عرضة  لبلضطرابات النفسية والسموكية، وعدم القدرة عمى التكيف الفعال، 

الدراسة من كونيا نابعة  ومن ىنا برزت مشكمةوىذا بدوره يؤثر عمى مستقبميم العممي والعممي، 
من المجتمع الذي تعيش فيو الباحثة، وكذلك تسميطيا لمضوء عمى شريحة ميمة في المجتمع 
وىن الطالبات المعممات برياض األطفال المقبمين عمى التخرج ، حيث يواجيون متطمبات الحياة 

ميني لدى ، ومن ىنا اتجيت الباحثة إلى الكشف عن مستوي قمق المستقبل الوصعوباتيا
 الطالبات المعممات بتخصص رياض األطفال.

 تتمثل مشكمة الدراسة في السؤال التالي:و 

ما مستوي قمق المستقبل الميني لدى الطالبات المعممات بقسم رياض األطفال بكمية التربية 
 النوعية جامعة الزقازيق؟

 أىداف الدراسة:

 المعممات تخصص رياض األطفال.الكشف عن مستوي قمق المستقبل الميني لدى الطالبات 

 أىمية الدراسة:

 تتضح أىمية ىذه الدراسة في أنيا:

لدى الطالبات المعممات بتخصص رياض األطفال الميني  الكشف عن مستوى قمق المستقبل -1
 الذي يمكن أن يوفر لمباحثين والمسؤولين معمومات تفيد في تخطيط برامج اإلرشاد والتوجيو.

المجتمع وىن الطالبات المعممات بتخصص رياض األطفال الذين تركز عمى فئة ميمة في  -2
يؤمل منين النيوض بالمجتمع وتطوره، لذا فإن أىمية الدراسة تنطمق من اىتماميا بدراسة ما 
يتعرضون لو من مشكبلت نفسية وسموكية تكمن في قمق المستقبل الميني والتفكير فيو 

 باستمرار.
إعداد برامج إرشادية وتوعوية من أجل خفض قمق توجيو أنظار أصحاب القرارات في   -7

المستقبل الميني لدى الطالبات المعممات بتخصص رياض األطفال والعمل عمى توجيو 
قمقين نحو المستقبل الميني ليكون دافعًا لين لبذل مزيد من العمل والتخطيط لمحياة 

 المستقبمية بشكل أفضل.
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 مصطمحات الدراسة:

 رياض األطفال: .2

 سنوات". 6-4الباحثة إجرائيا بأنيا:" تمك المرحمة التي يمتحق بيا األطفال من سن عرفتيا 
 الطالبات المعممات: .7

عرفتيا الباحثة إجرائيا بأنين:" طالبات الفرقة الرابعة بقسم رياض األطفال بكمية التربية  
 النوعية جامعة الزقازيق".

 قمق المستقبل الميني: .7

: "حالة من الضيق والتوتر والنظرة السمبية المتشائمة لممستقبل وتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنو
الميني عمى المدي البعيد التي تنتاب الطالبات المعممات برياض األطفال تجاه مستقبمين الميني 

 وتؤثر عمى دافعيتين لمتعمم ".
 محددات الدراسة:

 اشتممت الدراسة الحالية عمى مجموعة من المحددات تتمثل فيما يمي:
 محددات منيجية: (2

استخدمت الدراسة الحالية المنيج الوصفي، لمكشف عن مستوي قمق المستقبل الميني لدى 
 الطالبات المعممات بتخصص رياض األطفال.

 المحددات البشرية: (7

كمية  –رياض األطفال  -أجريت الدراسة الحالية عمى الطالبات المعممات بالفرقة الرابعة  
 ( طالبة معممة.222لزقازيق، وتكونت عينة الدراسة من )جامعة ا -التربية النوعية

 أدوات الدراسة:  (7

مقياس قمق المستقبل الميني لدى الطالبات المعممات بتخصص رياض األطفال )اعداد 
 الباحثة(. 

 المحددات الزمانية:  (2

 (.2222 – 2219تم تطبيق البحث في خبلل النصف الثاني من العام الجامعي ) 
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 اإلطار النظري:

 مفيوم قمق المستقبل الميني:

عرف بأنو " حالة تنتاب الفرد يشعر فييا بعدم االرتياح، والتفكير السمبي تجاه المستقبل، 
والنظرة التشاؤمية لمحياة، والخوف من المستقبل الميني، وعدم القدرة عمى مواجية أحداث الحياة 

عمل مما يؤدي إلى شعور الفرد الضاغطة، وخاصة ما يرتبط باختيار المينة، ومتطمبات سوق ال
 (.222-222، ص 7227جييان سويد، بالخوف، والتيديد من المستقبل" )

وعرف بأنو " حالة من عدم االرتياح، والتوتر، والشعور بالضيق، والخوف التي تنتاب طالبات 
الجامعة عند التفكير في مستقبمين الميني، والتفكير في إمكانية الحصول عمى فرصة عمل 

 (.272، ص7222شاكر المحاميد، دمحم السفاسفة، سبة ليم بعد التخرج من الجامعة ")منا

وعرف بأنو: "حالة من التوتر، وعدم االطمئنان، والخوف، والضيق يشعر بيا الطالب عندما 
يفكر في مينة المستقبل، ناتجة عن توقعات، وتعميمات بأن الفرص المينية تتضاءل، وأن 

مكانة مرموقة، وعائد اقتصادي جيد، قد يصبح أمرا صعب المنال، الحصول عمى مينة ذات 
ىشام مخيمر، دمحم الوذيناني، ميما بذل من جيد، وميما كانت مؤىبلتو، وا عداده األكاديمي")

 (.72،ص7222

وعرفتو الباحثة إجرائيا" بأنو حالة من التوتر، والضيق التي تنتاب الطالبات المعممات برياض 
تفكيرىن في مستقبمين الميني، والتي يعبر عنيا باألبعاد النفسية، واالجتماعية، األطفال عند 

والجسمية، والمينية، وكذلك توقعين بعدم الحصول عمى مينة ذات مكانة اجتماعية مرموقة، 
 وعائد اقتصادي يكفل لين حياة اجتماعية كريمة".

 أسباب قمق المستقبل الميني تتمثل في:

بؤ بالمستقبل، وعدم وجود القدر الكافي من المعمومات؛ لبناء األفكار نقص القدرة عمى التن -1
عن المستقبل الميني؛ حيث أضحي اإلنسان الحديث منعزال عن المجتمع، وىذا بسبب 
التطورات، والتغيرات اليائمة، والتحوالت المجتمعية التي أصبح الفرد يعيش من خبلليا في 

غير قادر عمى التنبؤ بمستقبمو، وال التحكم في سموكو،  يستجيب لرغباتو، واحتياجاتو، عالم ال
 مستقبمو الميني. وال يعرف ماذا سيعمل غدًا، ولديو قمق زائد بشأن

عدم ثقة الفرد في قدرة المحيطين بو، والقائمين عمى إدارة المؤسسة في قدرتيم عمى حل  -2
 .مشاكمو
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ك الخبرات الشخصية االستعداد الشخصي الداخمي لمفرد؛ لمتفاعل مع الخوف، وكذل -3
 التي مر بيا من خبلل خبراتو. المتراكمة، واتجاىات، ومذاىب الفرد الشخصية في حياتو

كما أن العوامل األسرية المفككة، وعدم اإلحساس باألمن، وكذلك عبلقات الفرد األسرية   -4
 المضطربة، قد تكون سبب في حدوث قمق المستقبل الميني. 

بما تتضمنو من أعباء المعيشة، وأزمة  االجتماعية، واالقتصاديةوكذلك العوامل الثقافية، و   -5
 (.22ص، 7227سيد صبحي، البطالة، وانخفاض الدخل، وارتفاع األسعار )

اإلحباطات الداخمية لمفرد، والتي يسببيا لنفسو؛ بسبب تقميمو من شأن نفسو، وعدم قدرتو عمى  -6
 القيام بميامو عمى أكمل وجو.

 لروحية، واألخبلقية.انخفاض مستوى القيم ا -7
الضغوط النفسية، وعدم قدرة الفرد عمى التكيف مع المشاكل، التي يعاني منيا، والفشل في  -8

 .عمى الواقع فصل أمانيو من التنبؤات المبنية
لى ارتفاع نسبة القمـق، وعنـدما يشعر الفرد  -9 عدم وضوح المستقبل الميني يقود إلى العجز، وا 

سيطرتو من جية، ومن جية أخرى رؤيتو المشوشة لممـستقبل أن مستقبمو الميني ليس تحت 
الميني، فإن الفرد يصبح ليس لديو القدرة عمى التفكير، وال التخطيط لمستقبمو الميني؛ مما 

 (.(Karrie& et al., 2000, P102يزيد قمقو تجاه مستقبمو
( أن عدم وضوح األىداف الشخصية، وضعف 222ص، 7227زقاوة أحمد ،وأضاف ) -12

الميارات الخاصة بالتخطيط، والتنفيذ، واتخاذ القرارات، مما تؤدي بالفرد إلى السمبية، والقمق، 
 والتردد، والشك مما يفقده معنى الحياة. 

كما أن البيئة االجتماعية المميئة بعوامل الخوف، والمواقف الضاغطة، واألفكار، واآلراء،  -11
مصطفي ىات التي يكتسبيا الفرد من أسرتو، ومحيطو تتسبب في الشعور بالقمق )واالتجا

 (.7222الغمش، خميل المعايطو، 
، 7222فوزية النجاحي، تركيز الفرد االنتباه عمى سمبياتو أكثر من إيجابيات ) -27

 (.722-722ص
 مظاىر قمق المستقبل الميني:

 أعـراض معرفيـة )مظاىر معرفية(:  -2
األذى والضرر في المستقبل، وعـدم  اضـطرابات الفكـر، وتشـتت التفكيـر، وتوقـعوتظير فـي 

( أن المظاىر المعرفية لمقمق توضح أن 22ص، 7222زقاوة أحمد )القـدرة عمـى التركيـز، ويري 
القمق يعمل عمى استثارة المستوي المعرفي لمشخص، فيكون أكثر اضطرابا في األفكار، وال يعرف 

 مى فكرة. االستقرار ع
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كما تتعمق باألفكار التي تدور في داخل الشخص، وفي تفكيره، وتكون متذبذبة؛ لتجعل منو 
شخصا متشائما من الحياة معتقدا قرب أجمو، وأصبحت الحياة نيايتيا وشيكة، أو الخوف من 

 (.772-772ص، 7222صالح الدا ىري، فقدان السيطرة عمى وظائفو الجسدية، والعقمية )

 فعالية )مظاىر نفسية(: أعراض ان -7
وتظير في شعور الفرد بالضيق، والتوتر، واأللم، والحزن، واألسى، وسيطرة التشـاؤم نحو 

 مستقبل، 

وتتمثل في الشعور باالنزعاج، والتوتر ألتفو األسباب، واألحبلم المزعجة، واضطرابات النوم، 
أحمد دياب، طر حقيقي )والخوف الشديد بدون سبب من شر مرتقب، والعجز الغير مرتبط بخ

 (.222ص، 7222

كما أن ىناك العديد من األعراض النفسية لقمق المستقبل الميني، فمنيا: الخوف بدون أي 
سبب ظاىر، وتوقع المصائب، واألرق، الشعور باالختناق، والضيق، والتوتر، والتييج العصبي، 

الحساسية المفرطة، وعدم الثقة وسرعة االستثارة، واالنفعال، وسرعة الغضب، وفقدان الشيية، و 
 (.7227سعد الطخيس، والطمأنينة )

 أعراض اجتماعية:  -7
التكيف )دمحم وتتضح في االنطواء، والعزلة عن الناس، وعدم الثقة في اآلخرين، وصعوبة 

 (.722ص، 7227معشي، 

 أعراض سموكية: -4
والرغبة في  وىي تظير في أشكاال مختمفة؛ منيا االنسحاب من المواقف المحرجة لمشخص،

 (.22ص، 7222زقاوة أحمد، العزلة عن االندماج في الجماعة )

 أعراض فسيولوجية: -2
شادي أبو السعود، وىـي أعـراض جسـمية تصـيب الفرد عنـد تفكيره فـي مسـتقبمو الميني )

 (.22ص، 7222

 آثار قمق المستقبل الميني، تتمثل في:

 بلنييار.فقدان اإلنسان تماسكو المعنوي، ويصبح عرضة ل  .1
 االعتمادية.  .2
 شك الفرد في كفاءتو الذاتية. .3
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 توقع الفرد ما يمكن أن يحدث، وانتظاره بصورة سمبية.  .4
شك الفرد في كفاءتو الشخصية، واستخدام أساليب اإلجبار، واإلكراه في التعامل مع اآلخرين،  .5

 وذلك لتعويضو نقص كفاءتو.
يفقد الفرد تماسكو المعنوي، ويصبح عرضة لبلنييار العقمي، والبدني؛ مستندا إلى أن اإلنسان  .2

 (.22ص، 7227)إبراىيم بدر، ال يستطيع أن يحيا إال بواسطة تطمعو إلى مستقبمو 
فوزية انسحاب الفرد من األنشطة البناءة، والمفيدة، والتي تحتوي عمى التحدي، والمخاطرة ) .2

 (.722ص، 7222النجاحي، 
الشعور بالتوتر، واالنزعاج ألتفو األسباب، وكذلك األحبلم المزعجة، واضطرابات النوم،  .8

 والتفكير.
الشعور بالوحدة، وعدم القدرة عمى التخطيط لممستقبل، وجمود التفكير، وقمة المرونة،  .9

 (.72ص، 7227ماىر الشرافي، واالعتمادية في تأمين المستقبل )

 الميني: مستويات قمق المستقبل

 المستوي المنخفض: -2
ويحدث حالة من التنبيو العام، ويزداد تيقظو، وترتفع لديو الحساسية لؤلحداث الخارجية، 
وتزداد القدرة عمى المقاومة، والتحفز عمى المواجية، وعمى ىذا األساس فالقمق في ىذه الحالة ىو 

 بمثابة إنذار لخطر وشيك الوقوع.

 المستوى المتوسط أو البسيط: -7
في ىذا المستوي يصبح الفرد أكثر قدرة عمى السيطرة، ويزداد السموك في مرونتو، وتمقائيتو، 
كما تزداد لديو القدرة عمى االبتكار، وبذل الجيد لممحافظة عمى السموك المناسب، والمبلئم في 

 مواقف الحياة المتعددة.

 المستوى العالي: -7
تام لمتنظيم السموكي، ويصبح غير قادر وفي ىذا المستوي يكون الشخص في وضعية انييار 

عمى التمييز بين المنبيات الضارة، وغير الضارة، ويظير في صورة المصاب بالقمق العصابي؛ 
حيث يشتت االنتباه لديو، ويصبح غير قادر عمى التفكير الصحيح، وكذلك تختل أجيزة الضبط 

 (.72ص، 7222فاروق عثمان، المركزية لديو )
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 سرة لقمق المستقبل الميني:النظريات المف

 )التحميل النفسي( النظرية التحميمية: -2

ويبلحظ فرويد وجود صراع بين اليو واألنا واألنا األعمى، وأن القمق من المستقبل الميني ىو 
)دمحم معشي، شعور غير سار واضح مصحوب بالخوف، والتوتر، وببعض األعراض الجسمية 

ل النفسي عمى أن الكثير من المحفزات الغريزية، والخبرات كما تؤكد نظرية التحمي (722ص، 7227
الصادمة يتم إخمادىا في أوقات مبكرة من الحياة؛ حيث يمكن إبعادىا من الوعي الشعوري إلي العقل 
البلشعوري، وأن القمق يصدر من الدوافع الغريزية المكبوتة، كما أشارت نظرية التحميل النفسي إلى 

 (.272ص، 7222صالح أبو جاد، ة بتوقع وقوع الصدمة )أن القمق لو عبلقة قوي

وقد تطورت دراسة القمق في إطار التحميل النفسي الحديث؛ حيث تقول كارل ىورني "أن الفرد 
الذي يفتقد إلى الحب، واالحترام في سنواتو األولي يميل إلى إظيار العدوانية، والكره نحو والديو، 

ما يتوقع األذى والضرر؛ بسبب الصراع الذي يعيشو مما واألشخاص اآلخرين، كما أنو دائما 
يولد لديو القمق، فأساس الشخصية السوية عند ىارني ىو الطمأنينة، وكذلك األسرة، فكمما عجز 

، 7222ليندا دافيد وف، الشخص عن الوصول إلى الطمأنينة كمما كان أكثر قمقا وتوترا" )
 (.222ص

لمشخصية،  تجابة لخطر موجـو إلـى المكونـات األساسيةوترى ىورني "أن القمق ما ىو إال اس
البيئة،  وأىم العناصر الباعثة إلى القمق ىو العدوان، والشعور بالعجز، والدونية، ومـن شـأن

حباطـات،  والثقافة أن تخمق قدرًا كبيرًا من القمق، والتوتر إذا احتـوت عمـى تعقيـدات، وا 
 (.72-77ص، 7222فاروق عثمان، وعجزه". ) ومتناقضات، فيشعر الفرد بقمة حيمتو،

وكما أن من أىم العوامل التي تسبب القمق عند سوليفان تتمثل في العبلقات بين األشخاص، 
وىذه العبلقات ىي األساس التي تقوم عميو بناء الشخصية. فالتوتر، والقمق يمكن أن يزيد عند 

 (.22ص، 7227ير، زينب شقالطفل إذا حدث اضطراب في عبلقة األم بالطفل )

من المستقبل  ويرى آدلر "أن مشاعر النضال من أجل التفوق ىما المسؤوالن عن القمق
الميني؛ حيث أن القمق وليد التفاعل الدينامي بين الفرد، وبين المجتمع "، ويرى آدلر "أن اإلنسان 

بالنقص، االنتماء لممجتمع الذي يعيش فيو، فذلك يمكنو من تغمبو عمى إحساسو  إذا حقـق
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والعجز، والقمـق، كما أن القمق عند يونج ما ىو إال رد فعل لمخياالت التي ترجع الى الشعور 
 (.77ص، 7222فاروق عثمان، الجمعـي" )

كما َفَسر أصحاب نظرية التحميل النفسي قمق المستقبل الميني بأنو اضطراب نفسي ناتج عن 
تجعل الفرد في حالة من التوتر أو  واضحة أو مجيولة، حالة خوف من المستقبل؛ ألسباب

، 7222حامد زىران، السمبية ناحية الواقع، وتحدياِتو عمى الجانبيين: الفردي، والجمعي )
 (.222ص

 النظرية السموكية: -7
يري أصحاب النظرية السموكية أن القمق يتعمم كما يتعمم أي سموك آخر، كما أن القمق  

ن شأنيا أن تقوم باستثارة ىذه االستجابة، غير أنيا استجابة تستثار عن طريق تنبييات، ليس م
زيتو عزيز، عمى فرح، اكتسبت القدرة عمى إثارة ىذه االستجابة؛ نتيجة لعممية تعمم سابقة )

 (.722ص، 7222

يمكن تفسير قمق المستقبل في ضوء ىذه النظرية عمى أنو يعد خوفا يستثار بمثيرات، ليس  
االستجابات، غير أن ىذه اإلستثارات نتيجة خبرة متعممة سابقة، فقمق تستثير ىذه  من شأنيا أن

مؤلمة، وقد تعود إلى الخصائص البيئية الموجودة حول الفرد  المستقبل ما ىو إال استجابة شرطية
 (.222-227ص ،7222حاتم سميمان، )

قمق أو كما أن القمق يعد من وجية نظر السموكيين استجابة اشتراطية لمثير ال يدعو لم 
الخوف، ولكن تكرار ىذه االستجابة يؤدي إلى تضمنييا حسب االستعداد الشخصي لمفرد. ويـرى 

أن القمق ىو استجابة الفرد لئلستثارات المزعجة، إنو استجابة خوف تستثار بمثيـرات،  )وولبـي(
نيا اكتسبت القدرة عمى إثارة االستجابة؛ ن تيجة عممية ليس من شأنيا أن تثير ىذه االستجابة، وا 

حافظ سابقة، فاستجابة القمق ىي استجابة اشتراطية كبلسيكية تخضع لقوانين التعمم ) تعمم
وينظرون كذلك إلى قمق المستقبل عمى أنو سموك متعمم من البيئة  (،222ص، 7222بطـرس، 

، فيو تحت التدعيم اإليجابي، والتدعيم السمبي؛ إذ يقوم القمق بدور مزدوج التي يعيش فييا الفرد
محمود دمحم، من ناحية يكون داعما وناحية أخرى مصدر تعزيز، وذلك من خبلل خفض القمق)

 (.772ص، 7227

كما يحاول السموكيون تجاوز النظرية التي تعطي لمدوافع البلشعورية دورا رئيسيا في إثارة 
حت شروط في سياق بيئة معينة يعيش فييا الفرد، ت القمق؛ حيث يعتبر القمق ىو سموك متعمم

شاكر التعزيز اإليجابي، والتعزيز السمبي. والقمق بيذا تحكمو قوانين االشتراط الكبلسيكي )
 (.277ص، 7222المحاميد، دمحم السفاسفة، 
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 النظرية المعرفية:-7
يري أصحاب ىذه النظرية أن تعرض اإلنسان لمقمق يمكن تفسيره بأكثر من طريقة حتى لمحالة 

 ،722أسعد حبيب، ية القمق ليست إال توقعا، وخوفا من المستقبل )الواحدة، كما يبلحظ أن عمم
 (.27ص

ويعتقد أصحاب النظرية المعرفية أن العامل األساسي في نشأة قمق المستقبل، واستمراره، 
الخاطئ؛ إذ يرى أصحاب النظرية المعرفية أن أساس المشكمة في  وتفاقِمو ينبع من عممية التفكير

المعمومات التي توجد  تكمن في أسموب الفرد في تفسيره لمواقع، وأن اضطرابات قمق المستقبل
لدى الفرد عن نفِسو، وعن العالم، وعن بيئِتو من حولو، وعن المستقبل يتم عمى أنيا مصادر 
لمخطر. كما تفرض البحوث النفسية المعرفية تواجد ثبلث فئات من العمميات المعرفية المرتبطة 

بشكل انتقائي نحو المعمومات  لذي يعاني من قمق المستقبل يتوجوبقمق المستقبل؛ فالفرد ا
المرتبطة بالتيديد، يظير سيولة في تذكر الذكريات المرتبطة بيِذه المعمومات الميددة، ويبدي 

، 7222)ناىد سعود، تفسير وشرح ىذه المعمومات بإعطائيا معنىُ ميددًا لو  تجييزا في
 (.22ص

ألساسيين في النظرية المعرفية لمقمق؛ حيث تركزت نظريتو ويعتبر بيك من المساىمين ا 
المفاىيم عمى أعراض القمق. ويؤكد بيك  باألساس عمى المرضى باالكتئاب، إال أنو طبق تمك

عمى أن توقع الفرد لؤلخطار، والكوارث ىي المكونات األساسية التي تميز مرضى القمق، وحسب 
، 7227)عديمة تونسي، يدرك بيا الفرد تمك المخاطر يتوقف عمى الطريقة التي  بيك فإن القمق

 حيث أن غياب التفكير .(7227)إيمان شاىين، ومعرفيا فالفرد يقمق تجاه ما يجيل  (،72ص
العقبلني تجاه المستقبل بكل ما يتضمنو من تخطيط، وبناء لؤلىداف يجعل الشخص عرضة 

المنظمة ىي من بين  جاىات غيرلمقمق، واالضطراب. كما أن األىداف غير الواقعية، واالت
 (.27،ص 7222)إبراىيم إسماعيل، العوامل التي تجعل األفراد عرضة إلضرابات القمق 

 النظرية اإلنسانية: -2
يري أصحاب النظرية اإلنسانية أن القمق ال يولد من ماضي الفرد؛ إنما ىو خوف من 

نسانية الفرد؛  المستقبل بكل ما يحممو، وما قد يحممو من أحداث، وتطورات تيدد وجود اإلنسان، وا 
 فتفكير الفرد ينشأ مما يتوقعو الفرد من أن يحدث.

ومن أىم العمماء في ذلك االتجاه ماسمو وروجرز، وكما يعد ماسمو من أىم عمماء النفس  
الذين تناولوا الذات، ويري أن سموك اإلنسان يحكم بالدوافع غير المشبعة؛ ألنيا ىي التي توجو 
سموك الفرد، كما يفترض ماسمو خمسة مستويات أساسية لحاجات اإلنسان، ومنيا:)الحاجات 
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ية، والحاجة لؤلمن، والحاجة لمحب، والحاجة لمتقدير، والحاجة لتحقيق الذات( كما أن الفسيولوج
عدم إشباع ىذه الحاجات يؤدي إلى حدوث القمق، وتوتر لدى الفرد، ويدفع الفرد إلى محاولة 

 (.722-722ص، 7222)زيتو عزيز، عمى فرح، إشباعيا؛ بغية استعادة التوازن 
عمى خصوصية اإلنسان بين الكائنات الحية، ويفسر قمق  اإلنسانية كما تؤكد النظرية

أنو يعد بمثابة أحداث متوقعة في المستقبل، وأن  المستقبل الميني في ظل ىذه النظرية عمى
ىذه األحداث بمثابة تيديد  مستقبل اإلنسان ىو مصدر قمق، وليس ماضيو، وبالتالي فإذا كانت

 (.277 ص،7227طمب القريطي، )عبد الملئلنسان، فإنيا بذلك تعوق وجوده 
كما يعتبر أصحاب االتجاه اإلنساني أن القمق ينتج عن تيديد لمحاجات اإلنسانية، مثل: 
حاجة الشعور باألمن والتقدير واإلنجاز، والحاجة إلى تحقيق الذات، ويعتقد أصحاب ىذا االتجاه 

، 7222لمشيخي، )غالب اأن الحاضر، والمستقبل ىما المذان يثيران القمق لدى الفرد 
كما يبلحظ أن الحاجات اإلنسانية، والمتمثمة في الحاجات الفسيولوجية )الحاجة إلى  (،272ص

األمن، والحاجة إلى االنتماء والحب، والحاجة إلى االحترام والتقدير، والحاجة إلى تقدير الذات(. 
والطمأنينة،  ستقراروعمى ىذا األساس، فإن تمبية ىذه الحاجات من شأنو أن يحقق الشعور باال

وكمما فشل في إشباعيا فإن ذلك يدعو إلى االضطراب، وتفاقم القمق لدى الفرد. وتمفت المدرسة 
يحقق ذاتو، ووجوده؛ حيث أنو فردا يختمف عن بقية  اإلنسانية إلى أن التحدي األكبر لمفرد ىو أن

يستثير لديو القمق، كما أن  األفراد، ولذلك فإن كل ما يعوق محاولتو في تحقيق ىذا اليدف، فيذا
عوامل القمق، ومثيراتو ترتبط بحاضر الفرد، ومستقبمو، وبحثو عن مغزى، وىدف لحياتو، وىدف 

 (.222ص، 7227زقاوة أحمد، لوجوده، ويكون فريسة لمقمق إذا لم يحقق ذلك )
 النظرية الوجودية: -2

يري أصحاب ىذه النظرية أن اإلنسان في قمق دائم، كما يتمثل ىذا القمق في القمق عمى 
المستقبل الميني أو إحساس الفرد في انعدام المعني من حياتو، وكذلك الخوف من الموت، وليذا 

 (.722 ص،7222)ماجد رمضان، فإن القمق ىو استجابة النعدام المعني 
المدرسة الوجودية_ أن االختيار يقود الفرد إلى القيام كما يري كيركيجارد _أحد مؤسسي 

بالمخاطرة التي بدورىا تؤدي بالفرد إلى القمق، كما أن القمق خاصية يتسم بيا اإلنسان عن غيره 
من الكائنات األخرى؛ حيث أن اإلنسان يجمع بين الحس، والعقل، وبين الجسد، والنفس، فيو 

 (.72 ص ،7222)صالح كرميان، يعيش في ظل القمق 
 الدراسات السابقة:

حيث اعتمدت عمى الدراسة الوصفية وىدفت إلى التعرف عمى  (7227دمحم الطالب )دراسة 
قمق المستقبل لدي طمبة بعض الجامعات السودانية وعبلقتو ببعض المتغيرات، وقد شمل 
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ن ىما: استمارة مجتمعيا الطبلب النظاميين بالجامعات السودانية، واستخدم خبلليا الباحث أداتي
البيانات األولية، ومقياس قمق المستقبل ، وطبقتيما عمى عينة عشوائية طبقية بمغ حجميا 

( طالبة، وتوصمت الدراسة إلى 216( طالبا، و)225( طالبا وطالبة ، توزعت بواقع )441)
د فروق دالة النتائج التالية: يتسم طمبة الجامعة بارتفاع دال إحصائيا في قمق المستقبل، وأنو توج

إحصائيا في قمق المستقبل لدى طمبة الجامعة بين مستويات التحصيل الدراسي المختمفة لصالح 
ذوي المستوي المنخفض،  و بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث، وبين العمميين واألدبيين لصالح 

الموطن  األدبيين، وال توجد فروق دالة في قمق المستقبل تعزى لمتغيري )المستوى الصفي،
األصمي(. كما توصمت إلى انو ال توجد عبلقة دالة بين قمق المستقبل والعمر لدى طمبة 

 الجامعة.
( ىدفت إلى التعرف عمى مستوى قمق المستقبل لدى طمبة التكوين 2213دراسة زقاوة أحمد )

مق الميني وفقا لمنوع )ذكور، إناث( والتخصص الدراسي، ولتحقيق ذلك طور الباحث استبانة ق
المستقبل وتضمنت خمسة أبعاد: البعد االجتماعي، االقتصادي، النفسي، الميني، األكاديمي، وطبقت 

طالب وطالبة ينتمون إلى أربع تخصصات مينية، وأسفرت النتائج عن وجود  112عمى عينة من
البعد:  مستوى متوسط من قمق المستقبل لدى طمبة التكوين الميني وىذا في الدرجة الكمية لؤلداة وفي

الميني، واألكاديمي، االجتماعي والنفسي. أما في البعد االقتصادي فقد كان مستوى القمق فيو 
منخفضا. كما وجدت فروق دالة في مستوى قمق المستقبل بين الذكور واإلناث في البعد النفسي 

لة في باقي والبعد الميني وفي الدرجة الكمية وكانت لصالح الذكور، بينما لم يبلحظ أية فروق دا
األبعاد بينما لم تظير النتائج أية فروق دالة في مستوى قمق المستقبل تعزى إلى متغير التخصص 

 الميني.
( ىدفت إلى استقصاء العبلقة بين قمق المستقبل لدى الطمبة 7222دمحم السفاسفة )دراسة 

الخريجين في جامعة مؤتو وبين توجياتيم اليدفية، وكفاءتيم الذاتية المدركة، وىل تختمف ىذه 
العبلقة باختبلف جنس الطالب المتوقع تخرجو والكمية التي يدرس فييا. تكونت عينة الدراسة من 

المتوقع تخرجيم عمى الفصل الدراسي الثاني من العام  ( طالبا وطالبة من الطمبة412)
( طالبة ،تم اختيارىم بالطريقة العشوائية 282(  طالبا ،)128،ومنيم) 2215-2214الدراسي

الطبقية، طبق عمييم ثبلث أدوات خاصة ب:  مستوى قمق المستقبل، والتوجيات اليدفية، 
مستوي قمق المستقبل لدى الطمبة الخريجين في  والكفاءة الذاتية المدركة، وأشارت النتائج إلى أن

جامعة مؤتو كان مرتفعا، وأن العبلقة بين قمق المستقبل وبين كل من التوجيات اليدفية والكفاءة 
الذاتية المدركة متوسطة وعكسية، كما أشارت النتائج إلى أن العبلقة بين قمق المستقبل وبين 

ركة لم تختمف باختبلف جنس الطالب الخريج، ولكنيا التوجيات اليدفية والكفاءة الذاتية المد
اختمفت باختبلف الكمية التي يدرس فييا الطالب المتوقع تخرجو، لصالح الطمبة من الكميات 
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العممية، أي أن طمبة الكميات العممية أقل قمقا عمى مستقبميم ، وأكثر قدرة في بناء أىدافيم، وأكثر 
 سانية.كفاءة ذاتيا من طمبة الكميات اإلن

ىدفت الدراسة إلي: الكشف عن العبلقة بين قمق المستقبل  (7222شيماء المالكي )دراسة 
الميني والدافعية لئلنجاز لدي طبلب كمية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية ودراسة أثر متغير 
 التخصص عمي العبلقة بين قمق المستقبل الميني ومتغير دافعية اإلنجاز والتعرف عمي داللة
الفروق بين متوسطات درجات الطمبة والطالبات من الشباب الجامعي في متغيرات )قمق المستقبل 
الميني، الدافعية لئلنجاز( و التحقق من مدي إمكانية التنبؤ بالدافعية لئلنجاز )بأبعادىا 
المختمفة( في ضوء درجات طبلب العينة عمي مقياس قمق المستقبل الميني لدي طبلب كمية 

 .اد المنزلي جامعة المنوفية استخدمت الدراسة مقياس الدافعية لئلنجازاالقتص

( طالب وطالبة 242واتبعت الباحثة المنيج الوصفي االرتباطي وتكونت عينة الدراسة من ) 
( طالب وطالبة بقسم المبلبس 112بكمية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية مقسمين إلي )

( طالب وطالبة بقسم االقتصاد 38( طالب وطالبة بقسم التغذية وعموم األطعمة، )66والنسيج، )
( طالب وطالبة بقسم إدارة المنزل والمؤسسات بالفرقة الرابعة، استخدمت 24لتربية، )المنزلي وا

الباحثة استبيان قمق المستقبل الميني واستبيان الدافعية لئلنجاز، وتوصمت الدراسة إلى النتائج 
التالية : وجود عبلقة ارتباطية سمبية ذات داللة إحصائية بين درجات طبلب كمية االقتصاد 

لي في استبيان قمق المستقبل الميني ودرجاتيم في استبيان الدافعية لئلنجاز، وعدم وجود المنز 
فروق دالة إحصائيا في استبيان قمق المستقبل الميني تعزى الختبلف التخصص، ووجود فروق 
ذات داللة إحصائية بالنسبة لقمق المستقبل الميني لصالح اإلناث )األعمى في مستوي القمق(، 

د قمق المستقبل الميني تسيم في التنبؤ بالدافعية لئلنجاز لدي طبلب كمية االقتصاد بعض أبعا
 المنزلي.

ىدفت الى التعرف عمى أنماط التفكير )السمبي واإليجابي( لدى  (:7227سارة بكار )دراسة 
ة طمبة الجامعة وقمق المستقبل الميني الذي يعد من أبرز أنواع القمق انتشارا في السنوات األخير 

خصوصا في ظل التغيرات الراىنة االقتصادية منيا والسياسية وحتى االجتماعية، وليذا الغرض 
طالبا وطالبة موزعين تبعا  222تم اختيار عينة من طمبة جامعة تممسان التي تكونت من

لمتغيرات الدراسة وقد اعتمدت الدراسة عمى استخدام المنيج الوصفي. واستخدمت الدراسة 
لية: مقياس التفكير السمبي واإليجابي، واستمارة قمق المستقبل الميني، وقد أسفرت األدوات التا

النتائج عمى ما يمي: وجود عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين أنماط التفكير وقمق المستقبل 
الميني لدى طمبة الجامعة وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أنماط التفكير تعزى الى 
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التخصص وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فيما يخص قمق المستقبل الميني  متغير
 باختبلف الجنس. 

ىدفت إلى التعرف عمى العبلقة بين قمق المستقبل الميني  (7222أحمد الوىيبي )دراسة 
 –وأنماط التفكير، لدى طمبة التعميم العام في سمطنة عمان في ضوء المتغيرات األتية )الجنس

الدراسية(، واتبعت الدراسة المنيج الوصفي، ولتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام مقياسين المواد 
ىما :مقياس قمق المستقبل الميني، ومقياس أنماط التفكير اإليجابي والسمبي، عمى عينة تم 

من اإلناث(، وقد أظيرت 512من الذكور،492(طالب وطالبة )1222اختيارىا بمغت عددىا )
 بلقة ارتباطية موجبة بين قمق المستقبل الميني وأنماط التفكير اإليجابي والسمبي .النتائج وجود ع

ىدفت الدراسة الحالية إلى محاولة الكشف عن طبيعة العبلقة بين  (7222أمل غنايم )دراسة 
كل من )قمق المستقبل الميني والرضا عن التخصص الدراسي والتحصيل األكاديمي( لدى طبلب 

خاصة بكمية التربية باإلسماعيمية ، وكذا الكشف عن عبلقة قمق المستقبل الميني شعبة التربية ال
بالرضا عن التخصص الدراسي ، وذلك مضافا إلى معرفة اإلسيام النسبي لقمق المستقبل الميني 
، والرضا عن التخصص الدراسي في التنبؤ بالتحصيل األكاديمي لدى شعبة التربية الخاصة 

( طالبا وطالبة من طبلب شعبة 136سماعيمية ، وقد تكونت عينة الدراسة من )بكمية التربية باإل
 .( 2217- 2216التربية الخاصة باإلسماعيمية لمعام الجامعي )

واستخدمت الباحثة مقياس قمق المستقبل الميني، والرضا عن التخصص الدراسي ، وتوصمت  
لبة وغير دالة إحصائيا بين قمق المستقبل الميني الدراسة إلى النتائج التالية :وجود عبلقة ارتباطية سا

والتحصيل األكاديمي لدى أفراد عينة الدراسة من طبلب شعبة التربية الخاصة بكمية التربية 
باإلسماعيمية ،وجود عبلقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين الرضا عن التخصص الدراسي 

جود عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين قمق والتحصيل األكاديمي لدى أفراد عينة الدراسة ،و 
المستقبل الميني والرضا عن التخصص الدراسي لدى أفراد عينة الدراسة، يمكن التنبؤ بالتحصيل 
األكاديمي لدى طبلب شعبة التربية الخاصة بكمية باإلسماعيمية من خبلل درجاتيم في الرضا عن 

ستقبل الميني تأثيرا داال في التنبؤ بالتحصيل التخصص الدراسي، في حين ال يشكل قمق الم
 األكاديمي.
اىتمت بالكشف عن العبلقة االرتباطية بين الكفاءة النفسية  ( 7227جييان سويد )دراسة 

ومتغير قمق المستقبل الميني والقيم لدى عينة من طبلب الجامعة المصريين والسعوديين، حيث 
( من طبلب الجامعة 294لبة موزعين وفقا لمجنسية)( طالبا وطا562تكونت عينة الدراسة من )

( من طبلب الجامعة السعوديين ، ومن ثم تطبيق مقياس الكفاءة النفسية، 266المصريين ،)
ومقياس قمق المستقبل الميني ، ومقياس القيم  لدي طبلب الجامعة ، وتوصمت الباحثة إلى 

صائيا بين متوسط درجات طبلب عينة البحث النتائج التالية :وجود عبلقة ارتباطية سالبة دالة إح
عمى مقياس الكفاءة النفسية ومتوسط درجاتيم عمى مقياس قمق المستقبل الميني ، ووجود عبلقة 
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ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين متوسط درجات طبلب عينة البحث عمى مقياس الكفاءة 
ود عبلقة ارتباطية سالبة بين النفسية ومتوسط درجاتيم عمى مقياس قيم طبلب الجامعة ، ووج

متوسط درجات طبلب عينة البحث عمى مقياس قمق المستقبل الميني ومتوسط درجاتيم عمى 
مقياس القيم ، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطبلب المصريين ، 

 لمصرية .ومتوسط درجات الطبلب السعوديين في قمق المستقبل الميني والقيم لصالح العينة ا
ىدفت إلى التعرف عمى العبلقة بين قمق  (7222ىشام مخيمر ،دمحم الوذينالي )دراسة 

المستقبل الميني وكل من فاعمية الذات األكاديمية والدافع لئلنجاز األكاديمي والفروق بين طبلب 
( طالب من طبلب 322الجامعة وفقا لمتغير التخصص الدراسي، وقد تكونت عينة الدراسة من )

جامعة أم القري، طبق عمييم مقياس قمق المستقبل الميني، ومقياس فاعمية الذات األكاديمية 
ومقياس الدافع لئلنجاز األكاديمي، وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية :وجود ارتباط سالب دال 
ل إحصائيا بين درجات الطبلب عمى مقياس قمق المستقبل الميني بأبعاده المختمفة )قمق الحصو 

عمى وظيفة بعد التخرج ، القمق السمبي تجاه المستقبل الميني ، فقدان قيم االجتياد والمثابرة، 
وانخفاض مستوي الدخل والمكانة لمينة المستقبل، والدرجة الكمية( ودرجاتيم عمى كل من مقياس 

ات داللة فاعمية الذات األكاديمية والدافع لئلنجاز األكاديمي بأبعاده المختمفة، وجود فروق ذ
إحصائية في جميع أبعاد قمق المستقبل الميني ودرجتو الكمية بين طبلب التخصصات اإلنسانية  
وطبلب التخصصات العممية وكانت ىذه الفروق في اتجاه تخصصات الفروق اإلنسانية، عدم 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في فاعمية الذات األكاديمية بين طبلب التخصصات اإلنسانية 

طبلب التخصصات العممية،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدافع لئلنجاز األكاديمي و 
بين طبلب التخصصات اإلنسانية وطبلب التخصصات العممية، وجود فروق ذات داللة 
إحصائية في جميع أبعاد قمق المستقبل الميني ودرجتو الكمية بين الطبلب مرتفعي ومنخفضي 

وجود  مية ، وكانت ىذه الفروق في اتجاه منخفضي فاعمية الذات األكاديمية،فاعمية الذات األكادي
فروق ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد قمق المستقبل الميني ودرجتو الكمية بين الطبلب 
مرتفعي ومنخفضي الدافع لئلنجاز األكاديمي وكانت ىذه الفروق في اتجاه منخفضي الدافع 

 لئلنجاز األكاديمي. 
إلى الكشف عن مستوى قمق المستقبل الميني  (7222نبيمة بريك، سالف مشري )ة دراس 

لدى المراىقين من ذوي اإلعاقة البصر والبعد األكثرً  شيوعا والكشف عن الفروق في مستوى 
( 36قمق المستقبل الميني تبعا، لمتغيري الجنس، وشدة اإلعاقة. تكونت عينة الدراسة من )

-عاقة البصرية بمدينتي الوادي بسكرةمراىقا من ذوي اإلعاقة البصر، من تبلميذ مدارس ذوي اإل
الجزائر". وباستخدام مقياس قمق المستقبل الميني لمباحثتينً دلت النتائج عمى وجود مستوى مرتفع 
لقمق المستقبل المينيً  لدى أفراد العينة؛ حيث كان البعد النفسي أكثر شيوعا يميو بعدً التفكير، ثم 

م وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى قمق المستقبل البعد الجسمي، كما دلت النتائج عمى عد
 الميني تبعا لمتغير الجنس، في حين جاءت الفروق دالة إحصائيا تبعا لمتغير شدةً اإلعاقة.
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حيث ىدفت إلى معرفة مستوى قمق المستقبل لدى  (7227دراسة دمحم معشي )وكذلك 
الزمني والتخصص األكاديمي الطالب المعمم باختبلف درجة قمق المستقبل باختبلف العمر 
( طالبا تحت التخرج من 129والمعدل التراكمي، وطبق مقياس قمق المستقبل عمى عينة عددىا )

كمية المعممين بجامعة جازان بالمممكة العربية السعودية، وتم التوصل إلى النتائج التالية: يوجد 
رجة قمق المستقبل باختبلف مستوى عال من قمق المستقبل لدى الطبلب المعممين، ال تختمف د

العمر الزمني لدى الطبلب المعممين،ال تختمف درجة قمق المستقبل باختبلف التخصص 
األكاديمي لدى الطبلب المعممين ،ال تختمف درجة قمق المستقبل باختبلف المعدل التراكمي لدى 

 الطبلب المعممين.
كان "الخوف من  ىدفت إلى تحديد ما إذا   ,et al., Mahmud ( 2020)دراسة 

COVID-19 قد أثر عمى القمق تجاه المستقبل الميني في المقام األول، واستخدمت الدراسة "
" واالكتئاب والقمق الميني ، وتم تطوير COVID-19ثبلثة مقاييس مختمفة تتعمق بـ "الخوف من 

انتشار الخوف استبيان منظم وتم جمع بيانات المسح ليذه الدراسة، وكشفت نتائج الدراسة عن أن 
من فيروس كورونا المستجد ،تسبب في زيادة  القمق تجاه المستقبل الميني ، واالكتئاب الناجم 

'' ، لو تأثير كبير غير مباشر  COVID-19، الناجم عن `` الخوف من  COVID-19عن 
'' والقمق تجاه المستقبل الميني، وىذا يعني أنو COVID-19عمى العبلقة بين `` الخوف من 

''، أصبح الناس مكتئبين وقمقين بشأن حياتيم المينية COVID-19ظًرا لتفشي `` الخوف من ن
 المستقبمية مما يخمق تأثيًرا سمبًيا طويل المدى عمى عمم النفس البشري.

أوضحت أن القمق المستقبمي من السمات الرئيسية نتيجة  Hammad (2016)دراسة  
التغيرات االقتصادية واالجتماعية، ويظير بشكل متزايد بين طبلب الجامعة ليس فقط بسبب 
الخوف من الفشل في الدراسة، ولكن أيًضا بسبب الخوف من قمة فرص العمل في المستقبل، 

المستقبمي والتخصص في ضوء متغيري  ومن ىنا تبحث ىذه الدراسة في العبلقة بين القمق
طالب في  222طالب وطالبة في جامعة نجران ) 382الجنس والتخصص. تكونت العينة من 

 22إلى  18طالًبا في التخصصات العممية(، وتراوحت أعمارىم بين  182العموم اإلنسانية و
د عبلقة ارتباط سمبية عاًما. تم تطبيق مقياسي القمق والتخصص المستقبميين. أظيرت النتائج وجو 

بين القمق المستقبمي والتخصص، وارتفاع القمق من المستقبل لدي طبلب الجامعة، وىناك فروق 
في القمق المستقبمي لطمبة التخصصات اإلنسانية، واختبلفات بين الجنسين لصالح الذكور. كما 

تخصصات أسفرت الدراسة عن وجود اختبلفات في االتجاه نحو التخصص لصالح طمبة ال
 .العممية التي ليس ليا فروق بسبب الجنس

 ولقد استفادت الباحثة من خبلل عرض الدراسات السابقة في:
تجميع اإلطار النظري، اختيار عينة الدراسة، وتحديد عدد العينة لبلزم لمدراسة، اعداد مقياس  -

 قمق المستقبل الميني، والتأكيد عمى نتائج الدراسة.
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 إجراءات الدراسة:

 أوال: منيج الدراسة:

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي، لمكشف عن مستوي قمق المستقبل الميني لدى الطالبات 
 المعممات بتخصص رياض األطفال.

 ثانيا: عينة الدراسة:

مجتمع الدراسة: وىم طالبات الفرقة الرابعة في قسم رياض األطفال كمية التربية النوعية 
 ( طالبة.222ىن )جامعة الزقازيق، ويبمغ عدد

 ثالثا: أدوات الدراسة:

 مقياس قمق المستقبل الميني لدى الطالبات المعممات بتخصص رياض األطفال: (أ )
قامت الباحثة بتصميم مقياس قمق المستقبل الميني لمطالبات المعممات بتخصص رياض 

 األطفال. 
 مبررات تصميم مقياس جديد:

لم تتوصل الباحثة إلى مقياس لقمق المستقبل الميني لدى الطالبات المعممات بتخصص 
رياض األطفال، وليذا قامت الباحثة بإعداد مقياس لقمق المستقبل الميني؛ لمتعرف عمى مستوي 

 القمق من المستقبل الميني لدي الطالبات المعممات برياض األطفال. 
 اليدف من المقياس:

اس لقياس قمق المستقبل الميني لدى الطالبات المعممات بتخصص رياض تم إعداد المقي
( من طبلب الفرقة الرابعة قسم رياض األطفال 23-22األطفال، ممن تتراوح أعمارىم ما بين )
 بكمية التربية النوعية جامعة الزقازيق.

 خطوات إعداد المقياس:

ق المستقبل الميني لدى الطالبات قامت الباحثة باتباع الخطوات التالية؛ إلعداد مقياس قم
 المعممات بتخصص رياض األطفال:

 بناء المقياس في صورتو األولية. (1)
 عرض المقياس عمى المحكمين. (2)
 التطبيق المبدئي لممقياس. (3)
 الخصائص السيكومترية لممقياس. (4)
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 إعداد الصورة النيائية لممقياس. (5)
 وفيما يمي عرض لمخطوات السابقة بالتفصيل:

 في صورتو األولية:بناء المقياس  (2)

قامت الباحثة بمراجعة اإلطار النظري، والدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تناولت قمق 
المستقبل، وقمق المستقبل الميني، وكذلك االطبلع عمى بعض المقاييس الخاصة بقمق المستقبل، 

 وقمق المستقبل الميني، ومنيا ما يمي:

 ( ،7227سارة بكار.) 
 ( 7222، )أوشن نادية 
 ( ،7222خديجة خميل) 
 ( ،7222صفية مموكة) 
 ( ،7222سييمة أحمادي، مسعودة سالمي) 
 ( ،7222عمرو بدران وآخرون) 
 ( ،7222جمولي يوسف) 
 ( ،7222ىشام مخيمر) 

وفي ضوء اإلطار النظري، والمقاييس السابق توصمت الباحثة إلى تحديد أربعة أبعاد لمقياس قمق 
الطالبات المعممات بتخصص رياض األطفال، تتمثل في: )القمق تجاه الدراسة المستقبل الميني لدى 

ومجال التخصص، والقمق تجاه الحصول عمى مينة مستقبمية ومكانة المينة في المجتمع، والقمق 
 الميني من الناحية األسرية، واالجتماعية، واالقتصادية، الدافعية واالستعداد لمعمل بعد التخرج(.

 عمى المحكمين:عرض المقياس  (7)

عرضت المقياس في صورتو وضعت الباحثة عدد من العبارات لكل بعد من أبعاد المقياس، ف
( محكم ما بين أستاذ جامعي متخصص 11األولية عمى عدد من المحكمين الذين بمغ عددىم )

 في عمم النفس والصحة النفسية، وذلك لمحكم عمى المقياس من حيث:

  لميدف.تحديد مدى مبلئمة المقياس 
 .تحديد مدي مبلئمة أبعاد المقياس؛ لتحقيق اليدف من المقياس 
 .تحديد مدي مبلئمة العبارات لكل بعد من أبعاد المقياس 
 .كما راعت الباحثة في المقياس وضوح العبارات 
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وبعد أن قام المحكمون بتحكيم المقياس في صورتو األولية، قامت الباحثة بحصر كل  
 المبلحظات المسجمة من قبل المحكمين، وىذه المبلحظات كما يمي:

 لم يتم استبعاد أي بعد من أبعاد المقياس أو تعديمو.  -
ضافة عبارات، وتعديل  -  عبارات أخري.تم استبعاد عدد من العبارات التي تخص األبعاد، وا 
 التطبيق المبدئي لممقياس: (7)

( من 52قامت الباحثة بتطبيق المقياس في صورتو األولية بعد التحكيم عمى عينة قواميا )
الطالبات المعممات بتخصص رياض األطفال بكمية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، تتراوح 

دف التحقق من مدى صبلحية، (، وتم التطبيق المبدئي عمى ىذه العينة بي23-22أعمارىم )
وكفاءة العبارات، وكذلك الحصول عمى بيانات إحصائية يتم استخداميا في حساب الخصائص 
 السيكو مترية لممقياس: حساب الصدق، والثبات؛ حتى يتم تطبيقو بعد ذلك عمى العينة النيائية.

 الخصائص السيكو مترية لممقياس: (2)

درجات عينة حساب الخصائص السيكو مترية تم حساب صدق، وثبات المقياس من خبلل 
 عمى المقياس في صورتو المبدئية، كما يمي:

 :االتساق الداخمي لممقياس 

قامت الباحثة بحساب االتساق الداخمي لممقياس، وذلك من خبلل حساب معامبلت االرتباط 
حيث أن ىذه  بين درجات العبارات، ودرجات االبعاد باستخدام معادلة االرتباط الثنائي النقطي؛

المعادلة ىي األنسب لطبيعة الدرجات، وذلك ألن درجات المتغير األول )العبارات( درجات 
(، ودرجات المتغير الثاني )درجات االبعاد( درجات كمية متصمة، 1,2,3تصنيفية تأخذ قيم )

 وكانت نتائج االتساق الداخمي لمقياس قمق المستقبل الميني موضحة عمى النحو التالي

(: معامالت االرتباط بين درجات العبارات، ودرجات األبعاد لمقياس قمق المستقبل 2ل )جدو
 طالبة( 22الميني )ن= 
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البعد الرابع: 
الدافعية، واالستعداد 
 لمعمل بعد التخرج

البعد الثالث: القمق 
الميني من الناحية 

األسرية، 
واالجتماعية، 
 واالقتصادية

البعد الثاني: القمق 
الحصول عمى تجاه 

مينة مستقبمية، 
ومكانة المينة في 

 المجتمع

البعد األول: القمق تجاه 
الدراسة، ومجال 

 التخصص

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 رقم معامل االرتباط العبارة

 العبارة
2.227* 2 2.227** 2 2.222** 2 2.222** 2 
2.222** 7 2.222* 7 2.222** 7 2.222** 7 
2.272** 7 2.222** 7 2.272** 7 2.272** 7 
2.222** 2 2.227** 2 2.272** 2 2.272* 2 
2.222** 2 2.227** 2 2.227** 2 2.227** 2 
2.227* 2 2.222** 2 2.222** 2 2.272** 2 
2.727** 2 2.222** 2 2.222** 2 2.222** 2 
2.227** 2 2.222* 2 2.222** 2 2.222** 2 
2.222** 2 2.277** 2 2.222** 2 2.227** 2 
2.272** 22 2.227** 22 2.222** 22 2.222** 22 

**دالة عند مستوي                                     2.22دالة عند مستوي معنوية *
  2.22معنوية 

( السابق أن جميع معامبلت االرتباط دالو إحصائيا عند مستوي 1يتضح من الجدول رقم ) 
، وىذا يعني أن جميع العبارات ثابتة، وبذلك يعتبر المجال صادق لما 2.25و 2.21المعنوية

 وضع لقياسو، إذا االرتباط دال إحصائيا.
 صدق المقياس: -

 ص،7222عمى حسين ىاشم، أعد ألجمو )يكشف الصدق عن مدي تأدية المقياس لمغرض الذي 
22.) 

( طالبة من 52تم تطبيق المقياس عمى عينة حساب الخصائص السيكو مترية المكونة من )
الطالبات المعممات بتخصص رياض األطفال، وأعيد التطبيق عمى نفس العينة بعد أسبوعين، وتم 

 حساب صدق المقياس من خبلل الطرق التالية:
 صدق المفردات: - أ
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قامت الباحثة بحساب صدق المفردات لممقياس، وذلك من خبلل حساب معامبلت االرتباط 
بين درجات العبارات، ودرجات األبعاد باستخدام معادلة االرتباط الثنائي النقطي؛ حيث أن ىذه 
المعادلة ىي األنسب لطبيعة الدرجات، وذلك ألن درجات المتغير األول )العبارات( درجات 

(، ودرجات المتغير الثاني )درجات االبعاد( درجات كمية متصمة، 1,2,3قيم ) تصنيفية تأخذ
 وكانت نتائج االتساق الداخمي لمقياس قمق المستقبل الميني موضحة عمى النحو التالي:

(: معامالت االرتباط بين درجات مقياس قمق المستقبل الميني )األبعاد، والدرجة 7جدول )
 طالبة( 22الكمية( )ن = 

عد الرابع: الدافعية الب
واالستعداد لمعمل بعد 

 التخرج

البعد الثالث: القمق 
الميني من الناحية 
األسرية واالجتماعية 

 واالقتصادية

البعد الثاني: القمق 
تجاه الحصول عمى 
مينة مستقبمية 
ومكانة المينة في 

 المجتمع

البعد األول: القمق 
تجاه الدراسة ومجال 

 التخصص

جودة 
تمثيل 
العبا
رات 
عمى 
الم
ستو 
ي 
العام
 لي

معامل 
 االرتباط

رقم 
الع
 بارة

جودة 
تمثيل 
العبا
رات 
عمى 
الم
ستو 
ي 
العام
 لي

معامل 
 االرتباط

رقم 
الع
 بارة

جودة 
تمثيل 
العبا
رات 
عمى 
الم
ستو 
ي 
العام
 لي

معامل 
 االرتباط

رقم 
الع
 بارة

جودة 
تمثيل 
العبارا
ت 
عمى 
المس
توي 
العامم
 ي

معامل 
االرتبا
 ط

 رقم
الع
 بارة

2.2
27 

2.22
2** 2 2.2

22 
2.22

2** 2 2.2
22 

2.222
** 2 2.27

2 
2.27

7** 2 

2.2
22 

2.22
2** 7 2.2

72 
2.27

2** 7 2.2
27 

2.222
** 7 2.22

2 
2.22

7** 7 

2.2
22 

2.22
2* 7 2.2

22 
2.22

2** 7 2.2
72 

2.227
** 7 2.22

7 
2.77
2* 7 

2.2 2.22 2 2.2 2.72 2 2.2 2.222 2 2.22 2.22 2 
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72 2** 27 2* 22 ** 2 2** 
2.2
22 

2.27
2** 2 2.2

22 
2.22

2** 2 2.2
22 

2.222
** 2 2.27

2 
2.22

2** 2 

2.2
27 

2.27
2** 2 2.2

72 
2.22
7* 2 2.2

22 
2.272
** 2 2.27

2 
2.22

2** 2 

2.2
72 

2.27
2** 2 2.2

77 
2.22

2** 2 2.2
22 

2.272
** 2 2.22

7 
2.22

2** 2 

2.2
22 

2.27
2* 2 2.2

22 
2.27

2** 2 2.2
22 

2.222
** 2 2.22

2 
2.22

7** 2 

2.2
22 

2.27
7** 2 2.2

72 
2.22

2** 2 2.2
27 

2.222
** 2 2.22

7 
2.22

2** 2 

2.2
27 

2.22
2* 22 2.2

22 
2.27

2** 22 2.2
72 

2.222
** 22 2.22

2 
2.22

2** 22 

**دالة عند مستوي                                     2.22دالة عند مستوي معنوية *
  2.22معنوية 

إحصائيا عند مستوي  السابق أن جميع معامبلت االرتباط دالوويتضح من الجدول 
، إذا االرتباط دال إحصائيًا. كما يتضح من النتائج الواردة أعبله أن معامل 2.25، 2.21المعنوية

التمثيل العاممي قد تم احتسابو باستخدام طريقة المكونات األساسية ذات التدوير المتعامد وفقا 
رات عمى المستوي العاممي التي يتضح أنيا تقترب من الواحد الصحيح. لقيمة جودة تمثيل العبا

 وىذا يعني أن جميع العبارات ثابتة. وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسو.

 ثبات المقياس: -

 اعتمدت الباحثة عمى طريقة إعادة التطبيق في حساب معامل الثبات لممقياس، كما يمي:
 التطبيق:ثبات المقياس بطريقة إعادة 

تم حساب معامبلت االرتباط بين درجات التطبيقين في كل من االبعاد، والدرجات الكمية 
 لممقياس، وكانت النتائج موضحة بالجدول التالي:

(: معامالت االرتباط بين درجات التطبيقين )في األبعاد، والدرجات الكمية( لمقياس قمـق 7جدول)
 طالبة( 22المستقبل الميني )ن=
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 قمق المستقبل الميني الرتباط بين التطبيقينمعامل ا

 القمق تجاه الدراسة، ومجال التخصص **2.638

2.685** 
القمق تجاه الحصول عمى مينة مستقبمية، 

 ومكانة المينة في المجتمع

2.743** 
القمق الميني من الناحية األسرية واالجتماعية 

 واالقتصادية

 بعد التخرجالدافعية واالستعداد لمعمل  **2.761

 قمق المستقبل الميني ككل **2.795

**دالة عند مستوي معنوية                               2.22دالة عند مستوي معنوية *
2.22  

دالو إحصائيا عند مستوي  يتضح من اإلجراءات السابقة لمثبات، والصدق أن جميع العبارات
عبارة  42العبارات ثابتة، وبالتالي يكون لدينا ، وىذا يعني أن جميع 2.25، 2.21المعنوية

عبارات، وأن ىذه ىي الصورة النيائية الصالحة لمتطبيق عمى  12موزعة عمى األبعاد كل بعد 
 العينة األساسية في البحث الحالي.

 الصورة النيائية:

لنفســي عزيزتــي الطالبــة تقــوم الباحثــة بــإجراء دراســة حــول )فعاليــة برنــامج قــائم عمــى اإلرشــاد ا
 اإليجابي في خفض قمق المستقبل الميني لدي الطالبات المعممات برياض األطفال(.

 تعميمات المقياس:

 اقرأي كل عبارة بدقة وعناية تامة، ثم اختاري أفضل إجابة تنطبق عميِك.

 يرجي اإلجابة عمى كل عبارة وال تتركي اية عبارة دون إجابة.

اإلجابة.التحمي بالدقة واألمانة في اختيار   

 ال توجد إجابات صحيحة وأخري خاطئة.
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 االسم:                                                    الفرقة:

 العمر الزمني:

تنطبق  تنطبق العبارات م األبعاد
 أحيانا

 ال
تن
ط
 بق

 المالحظات

ص
خص

 الت
جال

 وم
سة
لدرا
ه ا
تجا
ق 
القم
ل: 
ألو
د ا
لبع
ا

 

1 
أفكر  أفقد الدافعية لدراستي عندما
     في مستقبمي الميني.

2 
تراودني أفكار سمبية تجاه دراستي 

     كتوقع الفشل.

3 
تؤدي بعض المناىج الدراسية إلى 

     شعوري بالفشل.

4 
أشعر بالقمق لعدم قدرتي عمى تنظيم 

     وقتي في أثناء دراستي.

5 
ليست لدي رغبة في االستمرار في 

     الدراسة ليذا التخصص.

     التحقت بالكمية عمى غير رغبة مني. 6

7 
أشعر بالقمق تجاه مجال دراستي 

لعدم ضمانو مينة مناسبة لي في 
 المستقبل.

    

8 
المواد الدراسية ال تشبع شغفي 

     لمدراسة.

9 
لو عاد بي الزمن لن اختار ىذا 

     التخصص.

12 
أشعر أن ما أعانيو في دراستي 

الثانوية  نتيجة مجموعي في
 العامة.

    

الب  ع د ا  ل ث ا ن ي : ا  ل ق ل ق ت  ج ا ه ا  ل ح ص و ل ع  ل ى م  ى ن ة م  س ت ق ب ل ي ة م  ز  ا ي ا و   م ك ا ن ة ا  ل م ى ن ة ف  ي ا  ل م س ت ق ب  ل

    أتوتر عندما يناقشني أحد في  1
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 وظيفتي المستقبمية.
     مستقبمي الوظيفي غامض. 2
     أخشى أال أجد فرصة عمل مستقبال. 3

4 
أحد  أشعر بالحرج عندما يسألني
     عن مينة المستقبل.

5 
أشعر بخيبة أمل كمما فكرت في 

     مستقبمي الميني.

6 
أشعر أن مستقبمي الوظيفي ال 
     يحمل لي أي صورة مشرقة.

7 
أشعر بالتشاؤم تجاه مستقبمي 

     الميني بعد التخرج.

8 
أفقد ثقتي بنفسي عندما أفكر بأنني 

     لن أجد عمال مستقبال.

9 
تراودني أحالم مزعجة تجاه 

     مستقبمي الميني.

12 
أتجنب الحديث مع اآلخرين عن 

     وظيفتي المستقبمية.

ية 
ماع

الجت
 وا
رية
ألس
ة ا
احي
 الن
من
ق 
القم
ث: 

لثال
د ا
لبع
ا

دية
صا
القت
وا

 
1 

قمق أسرتي المستمر عمى مستقبمي 
     الميني.

2 
ينشغل تفكيري عندما أفكر بأن 

لن يحسن مستقبمي الميني 
 وضعي األسري واالجتماعي.

    

3 
أخشى أن تسوء عالقتي بأسرتي 
في حالة عدم الحصول عمى 
 وظيفة تضمن لي دخال مناسبا.

    

4 
أشعر أنني لن أكون مستقرة في 
حياتي الزوجية إن لم أجد عمال 

 مناسبا.
    

    أشعر بالقمق نتيجة لمتغيرات  5
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االقتصادية المتسارعة تجاه 
 الحصول عمى وظيفة مستقبمية.

     لم تكن تمك الكمية من أحالم والدي. 6

7 
ينظر المحيطين لي نظرة دونية 

     بسبب تخصصي.

8 
سأوافق عمى االلتحاق بأي عمل 
بعيدا عن تخصصي ضمانا 
 لمحصول عمى وظيفة.

    

9 
يقمقني انخفاض العائد المادي 

     لوظيفتي المستقبمية.

12 
يسخر أقراني من الكمية الممتحقة 

     بيا.

 

خرج
 الت
بعد
مل 

 الع
من
ق 
القم
ع: 
لراب
د ا
لبع
ا

 

1 
أعتقد أنني سوف أحصل عمى 
     فرصة عمل بعد التخرج.

2 
أشعر بالتوتر عندما أفكر في أنني 
سأعمل في مينة ال أحبيا بعد 

 التخرج.
    

3 
يضم تخصصي عدد كبير من 

فرصة  الطالبات مما يقمل من
 الحصول عمى عمل مستقبال.

    

4 
أتطمع لمعمل بعد التخرج في 

     تخصص آخر.

5 
العمل في مجال رياض األطفال ال 

     يحقق االستقرار النفسي.

6 
يوفر لي العمل في مجال رياض 
األطفال فرصا لمترقي والوصول 

 لمستويات أعمى.
    

7 
العمل في مجال رياض األطفال ال 

     يمكنني من تطوير ذاتي.
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8 
يوجد من ىو أفضل مني ولم 

     يحصل عمى فرصة مينية جيدة.

9 
أشعر بعدم قدرتي عمى تحمل 
     المسئولية المينية بعد التخرج.

12 
أتطمع لمعمل خارج البالد بعد 

     التخرج.

 مفتاح التصحيح لممقياس:

 )واحد(.1ال تنطبق: 

 )اثنين(. 2تنطبق أحيانا: 

 .)ثبلثة( 3تنطبق: 

 نتائج الدراسة:

نظرًا لوجود فرض واحد في الدراسة الحالية وىو متعمق بمستوي قمق المستقبل الميني لدى 
 الطالبات المعممات بتخصص رياض األطفال لذلك نص الفرض عمى:

 توجد مستويات لقمق المستقبل الميني لدى الطالبات المعممات بتخصص رياض األطفال.

(: يوضــح المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لمســتوي أداء أفــراد الدراســة 2جــدول )
 (722عمى االبعاد الفرعية لممقياس والدرجة الكمية )ن=

االنحراف  االستنتاج
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

عدد 
 أبعاد قمق المستقبل الميني العبارات

القمق تجاه الدراسة ومجال البعد األول:  22 22422 24727 فوق الوسط
 التخصص

 22 22472 24722 فوق الوسط
البعد الثاني: القمق تجاه الحصول عمى 
مينة مستقبمية ومكانة المينة في 

 المجتمع

البعد الثالث: القمق الميني من الناحية  22 22422 24272 فوق الوسط
 األسرية واالجتماعية واالقتصادية

البعد الرابع: الدافعية واالستعداد لمعمل  22 22472 74222 فوق الوسط
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 بعد التخرج

الدرجة الكمية ألبعاد قمق المستقبل  22 22422 724222 فوق الوسط
 الميني

 المسـتقبل قمق لمستوى  الحسابية المتوسطات أن إلى( 4رقم ) الجدول في الواردة النتائج تشير
 حسـابي متوسط بأعمى األولى المرتبة في البعد الرابع جاء ( حيث82,52،15,32بين ) تراوحت
 بمـغ حسـابي بمتوسـط البعـد األول الثانيـة المرتبـة فـي تـبله مرتفعـة، (، وبدرجـة19,28بمـغ )

 مرتفعـة، وبدرجـة ،(16,68)بمـغ  حسـابي بمتوسـط البعد الثالـث الثالثة المرتبة في تبله ،(17,21)
 وبمغ .(15,32) بمغ حسابي وبمتوسط مرتفعة، وبدرجة االخيرة المرتبة في البعد الثاني بينما جاء
 مسـتوى  أن إلـى يشـير وىـذا ،(82,52) الكمـيالقمـق المسـتقبل المينـي  لمسـتوى  الحسـابي المتوسـط

 .مرتفعاً  كان الدراسة عينة أفراد لدى المستقبل الميني قمق
 (722الفرعية لممقياس والدرجة الكمية )ن= التائي لألبعاد (T) االختبار(: يوضح 2جدول )

مستوي 
 الداللة

درجة 
 أبعاد قمق المستقبل الميني عدد العبارات tقيمة  الحرية

البعد األول: القمق تجاه الدراسة  22 224722 222 24222
 ومجال التخصص

24222 222 224722 22 
البعد الثاني: القمق تجاه الحصول 

المينة عمى مينة مستقبمية ومكانة 
 في المجتمع

24222 222 274222 22 
البعد الثالث: القمق الميني من 
الناحية األسرية واالجتماعية 

 واالقتصادية

البعد الرابع: الدافعية واالستعداد  22 224222 222 24222
 لمعمل بعد التخرج

الدرجة الكمية ألبعاد قمق المستقبل  22 224277 222 24222
 الميني

المستقبل الميني لدي  قمق مقياس ألبعاد العامة السمة أن (5الجدول السابق رقم ) من يتضح
 .Tالميني دالة إحصائي طبقا الختبار  قمق لمقياس الكمية الطالبات، والدرجة
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( الي فئاتُ)عشيرات( طبقا لمدرجة الكمية لمقياس قمق 222ولقد تم تقسيم عينة البحث والبالغة )ن=
كما  122بينما أكبر درجة تمثل  42الطالبات حيث أن أصغر درجة تمثل المستقبل الميني لدي 

 يمي:
 (: يوضح نتائج فئاتُ)عشيرات( قمق المستقبل الميني لدي الطالبات2جدول )

 نسبة التكرارات التكرارات الفئات
22- 2 242 
22- 22 7242 
22- 22 7242 
22- 22 7242 
22- 27 242 
22- 22 242 
222- 2 742 
222-272 - - 

 222 722 المجموع
درجة إلى  52نجد أن أكبر درجات حصل عمييا الطالبات تتراوح في الفئات الثانية والثالثة مابين

%، وكانت أقل درجات حصل عمييا الطالبات كانت في 56 درجة حيث كانت نسبتيم 72أقل من 
إلى وجود مستويات مختمفة من %، وتوصمت نتائج الدراسة 2,2الفئة السابعة حيث كانت نسبتيم 

قمق المستقبل الميني لدي الطالبات المعممات بتخصص رياض األطفال، ويمكن تفسر ىذه النتيجة 
التي تحتاج إلى التفكير انطبلقا من طبيعة الحياة التي تعيشيا الطالبات المعممات برياض األطفال، و 

لو  فتجد ىذه اآلمال تصادما مع الواقع مختمف جوانب الحياة، وما يتعمق بطموحات الفرد وآما في
التي تعيشو الطالبات فتقع عائقًا أمامين لتحقيق طموحاتين المستقبمية  مما يعمل عمى إحداث قمق 
لديين كما يمكن أن ترجع ىذه النتيجة إلى األسرة بكل ما يتعمق بيا سواء كانت ضغوطات تسببيا 

توجييين إلى وظائف مستقبمية ال يرغبن فييا ،مما لمطالبة بكثرة الحديث عن وظيفة المستقبل أو 
يتسبب في ارتفاع قمق المستقبل الميني ، وكذلك الجوانب االقتصادية واالجتماعية لمينة المستقبل 
الذى أصبح يشوبيا الغموض ، كما أن تطمع الطالبات المعممات لمحصول عمى مينة مستقبمية ذات 

 .سبب في ارتفاع قمق المستقبل المينيمكانة اجتماعية الئقة لين فمم يجدن ت

وكما أن مرحمة رياض األطفال في المجتمع الذى نعيش فيو تقابل بالنقد والحديث غير البلئق،  
حيث يجيل البعض أىمية ودور مرحمة رياض األطفال مما يؤثر عمى الطالبات المعممات برياض 
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دمحم وجاءت ىذه النتيجة متوافقة مع دراسة األطفال ويسبب لين الضيق والقمق والتوتر من المستقبل ، 
حيث ىدفت إلى التعرف عمى قمق المستقبل لدي طمبة بعض الجامعات  ( 7227الطالب ) 

السودانية، وعبلقتو ببعض المتغيرات، وقد شمل مجتمعيا طبلب النظاميين بالجامعات السودانية؛ 
عة بارتفاع دال إحصائيا في قمق المستقبل ، إلى النتائج التالية: يتسم طمبة الجامحيث توصمت الدراسة 

( حيث ىدفت إلى معرفة مستوى قمق المستقبل لدى الطالب المعمم 2212وكذلك دراسة دمحم معشي )
باختبلف درجة قمق المستقبل باختبلف العمر الزمني، والتخصص األكاديمي، والمعدل التراكمي، وتم 

 التوصل إلى النتائج التالية:
شاكر المحاميد، وكذلك دراسة ال من قمق المستقبل لدى الطبلب المعممين ، يوجد مستوى ع 

حيث ىدفت إلى التعرف عمى مستوي قمق المستقبل الميني لدى طمبة  (7222دمحم السفاسفة )
الجامعات األردنية الرسمية، وأثر كل من متغيري الجنس، والكمية، والتفاعل بينيما عمى مستوي قمق 
المستقبل الميني، وقد أشارت نتائج البحث إلى أن أفراد العينة لدييم مستوي عال من قمق المستقبل 

التي ىدفت إلى التعرف عمى مستوى قمق المستقبل لدى  (7227زقاوة أحمد )دراسة الميني، وكذلك 
وأسفرت النتائج عن وجود مستوى متوسط من قمق المستقبل لدى طمبة التكوين  طمبة التكوين الميني،

الميني، وىذا في الدرجة الكمية لؤلداة، وفي البعد: الميني، واألكاديمي، االجتماعي والنفسي. أما في 
 البعد االقتصادي، فقد كان مستوى القمق فيو منخفضا.

 التوصيات والبحوث المقترحة:

 نشر الوعي لدي الطبلب المقبمين عمى التخرج باآلثار السمبية لقمق المستقبل الميني. .1
تنظيم دورات تدريبة وبرامج إرشادية لمطالبات المعممات برياض األطفال لخفض قمق المستقبل  .2

 الميني.
 الطبلب إلى أىمية التخطيط لممستقبل الميني.توجيو  .3
 إجراء المزيد من الدراسات حول قمق المستقبل الميني. .4
تــوفير بيئــة جامعيــة مناســبة لخفــض قمـــق المســتقبل المينــي لــدى الطالبــات المعممــات بريـــاض  .5

 األطفال.
 تدريب الطالبات عمى استراتيجيات تساعدىن عمى مواجية مستقبمين الميني. .6
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 لبحث:ممخص ا

ىدف البحث الحالي إلى الكشف عن مستوي قمق المستقبل الميني لدى الطالبات المعممات 
بقسم رياض األطفال بكمية التربية النوعية جامعة الزقازيق ، ولقد أعدت الباحثة مقياس لقمق 

( طالبة 222المستقبل الميني لمطالبات المعممات بتخصص رياض األطفال، البالغ عددىن )
أن المتوسطات الحسابية لمستوى قمق المستقبل تراوحت بين أن  الدراسة إلى نتائج وأشارت

(حيث جاء البعد الرابع في المرتبة األولى بأعمى متوسط حسابي بمغ 82،52،15،32)
(، 17,21(، وبدرجة مرتفعة، تبله في المرتبة الثانية البعد األول بمتوسط حسابي بمغ )19,28)

(، وبدرجة مرتفعة، بينما جاء 16,68ة البعد الثالث بمتوسط حسابي بمغ)تبله في المرتبة الثالث
(. وبمغ المتوسط 15,32البعد الثاني في المرتبة االخيرة وبدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي بمغ )

(، وىذا يشير إلى أن مستوى قمق 82,52الحسابي لمستوى القمق المستقبل الميني الكمي )
 عينة الدراسة كان مرتفعًا. المستقبل الميني لدى أفراد

 قمق المستقبل الميني –المعممات  الطالبات –رياض األطفال  الكممات المفتاحية:

 المراجع:

فاعمية االرشاد العقبلني االنفعالي في خفـض قمـق المسـتقبل  :(7222إبراىيم محمود إسماعيل )
 ، جامعة أسيوط.، كمية التربيةماجستير غير منشورة رسالةلدى طبلب التعميم الفني، 

مستوي التوجيو نحو المستقبل وعبلقتو بـبعض االضـطرابات لـدى  :(7227إبراىيم محمود بدر )
ــــات مصــــرية وســــعودية(.  ــــين عين ــــة المصــــرية الشــــباب الجــــامعي )دراســــة مقارنــــة ب المجم

 .82-4(، 34) 13، لمدراسات النفسية
قمق المستقبل الميني وعبلقتو بأنماط التفكير اإليجابي والسمبي  (:7222أحمد سالم الوىيبي )

، كمية رسالة ماجستير غير منشورةلدى طمبة دبموم التعميم العام في سمطنة عمان، 
 العموم واآلداب، جامعة نزوى، عمان.

فعالية االرشاد النفسي الديني في تخفيف قمق المستقبل لدى  :(7222أحمد عاشور دياب )
، كمية التربية، جامعة مجمة البحث في التربية وعمم النفسعينة من طبلب الجامعة. 

 .466- 436، (1)15، المنيا
نظريات اإلرشاد النفسي  (.7227أحمد عبد المطيف أسعد، أحمد عبد الحميم عريبات)

 يسرة لمنشر والتوزيع.، األردن، دار الموالتربوي 
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قمق المستقبل وقمق االمتحان في عبلقتيما ببعض المتغيرات  :(7222أحمد دمحم حسانين )
كمية ، رسالة ماجستير غير منشورة، النفسية لدى عينة من طبلب الصف الثاني الثانوي 

 التربية، جامعة المنيا.
. ح لدي طمبة جامعة البصرةقمق المستقبل وعبلقتو بمستوي الطمو  (:7222اسعد فاخر حبيب )

 .328 -324(، 4)39، مجمة أبحاث البصرة )العموم اإلنسانية(
قمق المستقبل الميني والرضا عن التخصص الدراسي كمنبئات  (:7222أمل دمحم غنايم )

مجمة بالتحصيل األكاديمي لدى طبلب شعبة التربية الخاصة بجامعة قناة السويس. 
 .232 -182(، 22)6سسة التربية الخاصة والتأىيل، ، مؤ التربية الخاصة والتأىيل

التوجيو الجامعي وعبلقتو بتقدير الذات وقمق المستقبل الميني لمطبلب  (:7222أوشن نادية )
رسالة ماجستير في ضوء بعض المتغيرات "دراسة ميدانية بجامعة الحاج لخضر باتنو"، 

عة الحاج لخضر باتنو، الجميورية ، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامغير منشورة
 الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

مجمة كمية التربية، القمق الوجودي. نحو نموذج شامل لمقمق.  :(7227إيمان فوزي شاىين )
 .72 -9(، 4)26عين شمس، جامعة

 ، عمان، دار صفاء لمنشر والتوزيع.االتجاىات النظرية في اإلرشاد (:7222جالل كايد ضمرة )

رسالة ماجستير غير الميول المينية وعبلقتيا بقمق المستقبل الميني،  (:7222مولي يوسف )ج
 ، كمية العموم االجتماعية واإلنسانية، جامعة د.موالي الطاىر سعيدة.منشورة

الكفاءة النفسية وعبلقتيا بقمق المستقبل الميني والقيم لدي طبلب  (.7227جييان عمى سويد )
، مركز اإلرشاد النفسي بجامعة مجمة اإلرشاد النفسيالسعوديين. الجامعة المصريين و 

 .188 -129(، 31عين شمس، )
فاعمية اإلرشاد المعرفي السموكي في خفض قمق المستقبل  :(7222حاتم عبد العزيز سميمان )

رسالة التعميم الثانوي العام؛ دراسة تجريبية عمى ذوي القمق المرتفع،  لعينة من طبلب
 .لآلداب والعموم والتربية، جامعة عين شمس ، كمية البناتغير منشورةدكتوراه 

خفض حدة بعض اضطرابات القمق لدى أطفال ما قبل  :(7222حافظ بطرس بطرس )
 ، بحث منشور، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمس.المدرسة

رة، دار الكتاب (، القاى3)طالصحة النفسية والعالج النفسي :(7222حامد عبد السالم زىران )
 لمنشر.
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الدافعية لمتعميم وعبلقتيا بنوع التخصص الدراسي والقمق عمى  (:7222خديجة دمحم خميل )
رسالة ماجستير غير المستقبل الميني لدى طمبة جامعة المرقب: دراسة إمبريقية، 

 ، كمية االداب والعموم الخمس، جامعة المرقب، ليبيا.منشورة

المستقبل لدى طمبة كمية التربية، بحث مقدم لنيل شيادة  قمق (:7222رغد فاضل محي )
 البكالوريوس في العموم التربوية والنفسية، كمية التربية، جامعة القادسية، العراق.

قمق المستقبل وعبلقتو ببعض المتغيرات لدى طمبة التكوين الميني.  (.7227زقاوة عابد أحمد )
 .199- 186(، 2) 7السمطان قابوس، ، جامعة مجمة الدراسات التربوية والنفسية

المسايرة االجتماعية وعبلقتيا بقمق المستقبل لدي  (.7222زيتو سواري عزيز، عمي فرح فرح )
 8، جامعة النيمين، مجمة الدراسات العمياطمبة جامعتي دىوك وكركوك في العراق. 

(32 ،)241-269. 
(، القاىرة، مكتبة النيضة 2)ط الشخصية السوية والمضطربة :(7227زينب محمود شقير )

 المصرية.
أنماط التفكير لدى طمبة الجامعة وقمق المستقبل الميني )دراسة ميدانية  (:7227سارة بكار )

، كمية العموم رسالة ماجستير غير منشورةعمى عينة من طمبة جامعة تممسان(، 
 اإلنسانية واالجتماعية، جامعة أبي بكر بمقائد، الجزائر

فاعمية برنامج إرشادي في خفض قمق المستقبل لدى طبلب  :(7227طخيس )سعد عمى ال
، جامعة الممك عبد العزيز، المممكة رسالة ماجستير غير منشورةالمرحمة الثانوية، 
 العربية السعودية.

قمق المستقبل الميني وعبلقتو باألفكار البلعقبلنية  (:7222سييمة أحمادي، مسعودة سالمي )
لدى طمبة الجامعة "دراسة ميدانية عمى عينة من طمبة كمية العموم االجتماعية والعموم 

رسالة الماجستير  التكنولوجية المقبمين عمى التخرج بجامعة الشييد حمة لخضر بالوادي"،
 ، جامعة الشييد حمة لخضر بالوادي.، كمية العموم االجتماعية واإلنسانيةغير منشورة

المصرية  ، القاىرة، الـدارالشباب وازمـة التعبيـر، سمـسمة شـبابنا آمالنـا (:7227سيد صبحي )
 المبنانية.

فعالية برنامج تدريبي في تنمية بعض الميارات المينية لدي  (:7222شادي دمحم أبو السعود )
مجمة كمية ل لدى االباء بمحافظة الطائف. المعوقين عقميا وأثره في خفض قمق المستقب

 .112-37(، 16، كمية التربية، جامعة بورسعيد، )التربية
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قمق المستقبل الميني لدى طمبة  :(7222شاكر عقمة المحاميد، دمحم إبراىيم السفاسفة )
، مركز مجمة العموم التربوية والنفسيةالجامعات األردنية وعبلقتو ببعض المتغيرات. 

 142 -127(، 3) 8عممي، جامعة البحرين، النشر ال
قمق المستقبل الميني وعبلقتو بالدافعية لئلنجاز والتخصص  (:7222شيماء شعبان المالكي )

رسالة ماجستير غير األكاديمي لدى طبلب كمية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية، 
 جامعة المنوفية.، ، كمية االقتصاد المنزليمنشورة

 ، عمان، دار وائل لمنشر.مبادئ الصحة النفسية (:7222ي )صالح حسن الداىر 
(، 2)ط عمم النفس اإلرشادي نظرياتو وأساليبو الحديثة (:7222صالح حسن الداىري )

 عمان، دار وائل لمنشر والتوزيع.

 (، عمان، دار الميسرة2)ط (: عمم النفس التربوي 7222صالح دمحم أبو جادو )

 ، عمان، دار المسيرة.مم النفس التطوري )الطفولة والمراىقة(ع (:7222صالح دمحم أبو جادو )

أثر توقع الكفاءة الذاتية عمى قمق المستقبل الميني لدى الطالب  (:7222صفية مموكة )
الجامعي المقبل عمى التخرج "دراسة ميدانية بجامعة الجيبللي بو نعامة خميس مميانة"، 

جتماعية واإلنسانية، جامعة الجيبللي بو ، كمية العموم االرسالة ماجستير غير منشورة
 نعامة خميس مميانة.

الشخصية وعبلقتيا بقمق المستقبل لدي العاممين بصورة  (: سمات7222صالح حميد كرميان )
، كمية اآلداب، رسالة دكتوراه غير منشورةمؤقتو من الجالية العراقية في استراليا، 

 األكاديمية المفتوحة في الدنمارك.
قمق المستقبل الميني وعبلقتو بكل من سمات الشخصية  (:7227العزيز دمحم حسب هللا ) عبد

رسالة ماجستير وفعالية الذات األكاديمية لدى عينة من طبلب كمية التربية جامعة المنيا، 
 ، كمية التربية، جامعة المنيا.غير منشورة

 لقاىرة؛ دار الفكر العربي.(، ا3)ط في الصحة النفسية :(7227القريطي ) عبد المطمب أمين
القمق واالكتئاب لدى عينة من المطمقات وغير المطمقات ي  (.7227عديمة حسن تونسي )

 .القرى، مكة المكرمة جامعة امرسالة ماجستير غير منشورة، مدينة مكة المكرمة. 
 ، بغداد، دار الكتب.بناء وتقنين المقاييس النفسية (.7222عمى حسين الزاممي )
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البناء العاممي  (:7222سين بدران، دمحم الشحات عمى، جيالن ىشام أبو صالح )عمرو ح
، المجمة العممية لعموم التربية البدنية لمقياس قمق     المستقبل الميني لمطالب الجامعي

 .17-1(، 26، كمية التربية الرياضية، جامعة المنصورة، )والرياضيو

وعبلقتو بكل من فاعمية الذات ومستوي الطموح قمق المستقبل  (:7222غالب دمحم المشيخي )
، كمية التربية، جامعة أم رسالة ماجستير غير منشورةلدى عينة من طبلب الجامعة، 

 القري، مكة المكرمة.
دارة الضغوط النفسية :(7222فاروق السيد عثمان )  ، القاىرة، دار الفكر العربي.القمق وا 

قمق المستقبل وعبلقتو باالتجاه نحو التخصص الدراسي لدى  (.7222فوزية محمود النجاحي )
 -381(، 39)2، جامعة طنطا، مجمة كمية التربيةطالبات ومعممات رياض األطفال. 

424. 
، ترجمة )سيد محمود الطواب ومحمود الشخصية الدافعية واالنفعاالت :(7222ليندا دافيدوف )

 الدولية لبلستثمارات الثقافية.عمر، مراجعة فؤاد أبو حطب(، القاىرة، الدار 
قمق المستقبل وعالقتو ببعض المتغيرات لدي طمبة كميات  (:7222ماجد أحياب رمضان )

 ، بحث مقدم إلى كمية التربية، العراق، جامعة األنبار.التربية
اإلنياك النفسي وعبلقتو بكل من قمق المستقبل ومستوي  :(7227ماىر موسي الشرافي )

، كمية التربية، الجامعة رسالة ماجستير غير منشورةالطموح لدى العاممين في األنفاق، 
 اإلسبلمية بغزة، فمسطين.

: قمق المستقبل وعبلقتو بالتوجيات اليدفية والكفاءة الذاتية (7222دمحم إبراىيم السفاسفة )
، مجمة البمقاء لمبحوث والدراساتبة الخريجين في جامعة مؤتو. المدركة لدى الطم

22(2 ،)9-31. 
 ، صنعاء، دار الكتب.مناىج البحث العممي (:7222دمحم سرحان المحمودي )

، المكتب الممارسة العامة لمخدمة االجتماعية )مجاالت تطبيقية( (:7227دمحم سيد فيمي )
 الجامعي الحديث.

قمق المستقبل لدى طمبة بعض الجامعات السودانية وعبلقتو  (:7227) دمحم عبد العزيز الطالب
، الناشر الجمعية السودانية النفسية، كمية التربية، مجمة دراسات نفسيةببعض المتغيرات. 

 .121-59(، 12جامعة حائل، )
قمق المستقبل لدي الطالب المعمم وعبلقتو ببعض المتغيرات،  (:7227دمحم عمي معشي )

 .328-279(، 75، )مجمة كمية التربية بالزقازيقربوية ونفسية. دراسات ت
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بناء مقياس القمق االجتماعي لعمبلء خدمة الفرد في المرحمة  (:7227محمود دسوقي دمحم )
المعيد العالي لمخدمة االجتماعية، العدد االجتماعية،  مجمة القاىرة لمخدمةالثانوية. 

(13.) 
سيكولوجية األطفال ذوي  (.7222حمن المعايطو )مصطفي نوري الغمش، خميل عبد الر 

 ، عمان، دار الميسرة. 6، طاالحتياجات الخاصة مقدمة في التربية الخاصة
رسالة دكتوراه قمق المستقبل وعبلقِتو بسمتي التفاؤل والتشاؤم،  :(7222ناىد شريف سعود )
 .، كمية التربية، جامعة دمشق، سورياغير منشورة
قمق المستقبل الميني لدى المراىقين من ذوي اإلعاقة  (:7222مشري )نبيمة بريك، سالف 

، جامعة الوادي، رسالة دكتوراه غير منشورةالبصرية في ضوء بعض المتغيرات، 
 الجزائر.

قمق المستقبل الميني وعبلقتو بالتفاؤل والتشاؤم لدى طبلب  (:7222ىشام دمحم مخيمر )
كمية التربية، جامعة أم ة ماجستير غير منشورة، رسال المرحمة الثانوية بمحافظة العبل،
 القري، المممكة العربية السعودية.

قمق المستقبل الميني وعبلقتو بفاعمية  (:7222ىشام دمحم مخيمر، دمحم معيض الوذيناني )
مجمة القراءة الذات األكاديمية والدافع لئلنجاز األكاديمي لدى طبلب جامعة أم القري. 

(، 15ة المصرية لمقراءة والمعرفة، كمية التربية، جامعة عين شمس، )، الجمعيوالمعرفة
39- 221. 

 –قمق المستقبل الميني وعبلقتو بوجية الضبط )الداخمي  (:7222ياسمينا دمحم يونس )
والخارجي( وبعض المتغيرات األخرى لدى عينة من طالبات معممات رياض األطفال، 

 .262-183(، 99، عدد )تربوية ونفسية مجمة كمية التربية بالزقازيق، دراسات
Hammad, M. A. (2016): Future Anxiety and Its Relationship to Students' 

Attitude toward Academic Specialization. Journal of Education and 

Practice, 7(15), 54-65.  

Karrie, J., Craig, K.; Brown, J. & Andrew, B. (2000): Environmental 

Factors in the etiology of anxiety http://www.acnnp.org. 

Mahmud, M. S., Talukder, M. U., & Rahman, S. M. (2020). <? 

covid19?> Does ‘Fear of COVID-19’trigger future career anxiety? 

An empirical investigation considering depression from COVID-19 

as a mediator. International Journal of Social Psychiatry, 

0020764020935488.  

http://www.acnnp.org/
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CAREER FUTURE ANXIETY FOR STUDENT  – TEACHERS 

MAJORING IN KINDERGARTEN 

 

ABSTRACT: 

The aim of the current research is to reveal the level of professional future anxiety of 

female students teachers in the kindergarten department of the Faculty of Specific 

Education, Zagazig University, and the researcher prepared a measure of concern for 

the professional future of the 200 female teachers in kindergarten, and The results of 

the study indicated that the arithmetic averages for the level of future anxiety ranged 

between (80,50,15,30), where the fourth dimension came in first place with the 

highest arithmetic average of (19,28), and with a high degree, followed in the second 

place by the first dimension with an arithmetic average. It reached (17.01), followed 

by the third dimension with an arithmetic average of (16.68), with a high degree, 

while the second dimension came in the last place with a high degree, and with an 

arithmetic average of (15.30). The arithmetic mean of the overall occupational future 

anxiety level was (80.50), This indicates that the level of future professional anxiety 

among the study sample was high. Anxiety. 

Keywords: Kindergarten - Female Teachers - Career  

 


