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:ملخص الدراسة

وعما إذا كان من ادلمكن التنبؤ بقلق ادلستقبل  ،ومستوى الدافعية لإلصلاز الدراسي  ،ىدفت ىذه الدراسة معرفة مستوى قلق ادلستقبل     
عرفة ما إذا كان نوع موالتخصص لدى طالب قسم الًتبية اخلاصة جبامعة ادللك خالد. كما ىدفت  ،الدافعية لإلصلاز الدراسي من خالل:

يدرسون يف ادلستوايت من الثالث إىل السادس. ( طالباً 54التخصص لو أتثَت على مستوى الدافعية لإلصلاز الدراسي.تكونت العينة من )
(.وقد استخلص الباحث 6663( ومقياس دافعية اإلصلاز )احلامد، 9006مقياس قلق ادلستقبل)ادلشيخي،  :من استخدمت الدراسة كالو 
ربليل التباين أحادي االذباه و ،One Sample T Testختبار "ت"  لعينة واحدة انتائج ابستخدام األساليب اإلحصائية التالية: ال

One Way Anova ، أظهرت النتائج أن مستوى قلق ادلستقبل لدى طالب قسم الًتبية اخلاصة جبامعة ادللك و االضلدار ادلتعدد. و
دافعية اإلصلاز الدراسي  يف حُت كانتاختالف يف مستوى القلق بُت الطالب يعود الختالف التخصص.  واليوجد خالد متوسط،
 وال يوجد فروق يف مستوى الدافعية ترجع للتخصص. كما خلصت الدراسة إال أن أحد أبعاد قلق ادلستقبل وىو بعد ،منخفضة لديهم

 الدافعية للتعلم.  من خاللادلظاىر النفسية لقلق ادلستقبل ديكن التنبؤ بو 
الًتبية اخلاصة. –الدافعية لإلصلاز الدراسي  -كلمات مفتاحية: قلق ادلستقبل

abstract 
This study aimed to:(1) determine the level of  future anxiety  and the level of 

academic achievement motivationof special education  undergraduate students at 

King Khalid University, (2) to understand if  the level of future anxiety has an effect 

on the academic achievement motivation, and (3) to find out whether the type of 

specialization has an impact on the level of achievement motivation and level of 

future anxiety. The sample consisted of (87) students who study in levels  third to 

sixth. The study used both the scale of future concern (Almachiaghy.2009) and 

achievement motivation scale (Alhamed, 1996). To analyses the statistics, the 

researcher used One Sample T Test,One Way Anova and Stepwise regression.   By 

using One Sample T Test, the results showed that none of the five dimensions of 

Future Anxiety Scale reached the sufficiency level, and there was no difference in the 

level of anxiety among students due to the different specialization. The T Test  results 

showed that  the academic achievement level is low t =84.05 and did not reach the 

sufficiency level t= 130  and there is no difference in the level of motivation due to 

specialization. The result of regression analysis revealed that only one of the 

dimensions of  future anxiety scale which is the  psychological manifestations predict 

academic achievement motivation. The study concluded that there are other reasons 

that cause the general reduction in the level of academic achievement motivation 

which need to be investigated.  

Key words: Future Anxiety- Academic Achievement Motivation- Special Education

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٨٠ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



  د. عماد عبده علىاى    جاز الدراسٌ والتخصص لدى طالب قسم الرتبًة اخلاصة جبامعة امللك خالدـالتهبؤ بقلق املستقبل مو الدافعًة لإلن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

                     

:مقدمـــة
، ديثل  Anxiety and Depression Association of Americaبناء على ادلؤسسة األمريكية للقلق واإلحباط 

ولو أتثَت كبَت ومباشر على مجيع جوانب حياة الفرد ادلصاب  ،أكثر أنواع االضطراابت العقلية شيوعاً يف العامل اانفعالي اضطرااببوصفو القلق 
ليل التشخيصي واإلحصائي األمريكي لالضطراابت العقلية بو دبا فيها اجلوانب التعليمية.  ومصطلح القلق حسب اإلصدار اخلامس من  الد

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders American Psychiatric 
Association, Fifth Edition (DSM-5,2013))رلموعة من االضطراابت العقلية تتميز  ابلشعور  :يستخدم للداللة على

( فهناك عدة  National Institute of Mental healthادلعهد الوطٍت للصحة العقلية األمريكية ) بناء على و ابلقلق واخلوف. 
  ،الرىابو اضطراب القلق االجتماعي، و اضطراب الوسواس القهري، و اضطراب اذللع، و اضطراب القلق ادلعمم،  :أنواع الضطراب القلق منها

 .اضطراب التوتر وغَتىا الكثَتو 
حالة من  :على أنو(Zaleski,1996) الذي عرفو ( Future Anxiety ) مصطلح ما يسمى بقلق ادلستقبل وقد ظهر مؤخراً 

مؤخرًا ظهرت عديد الدراسات اليت تربط بُت ىذا و التوجس واخلوف وعدم االطمئنان واخلوف من التغَتات غَت ادلرغوبة يف ادلستقبل. 
دافعية اإلصلاز وحب االستطالع كما سيأيت ذكرىا الحقاً و فاعلية الذات، و يل، الذكاء االنفعاو الطموح،  :ادلصطلح وعدة مفاىيم منها

 ابلتفصيل .
ويرى الباحث أن قلق ادلستقبل قد يبدو مرتبطا بدرجة ما مع تطلعات الطالب للمستقبل، اليت تبدأ ابلبحث عن التخصص 

ية مرتبطًا أكثر دبدى توفر الفرص الوظيفية ذلا بعد التخرج ادلناسب، ففي ادلملكة العربية السعودية أصبح البحث عن التخصصات اجلامع
لذلك أصبح  ؛مع وجود أعداد كبَتة جدًا من خرجيي اجلامعات يف صفوف العاطلُت عن العمل اصة  وخب ،أكثر من ادليول واالىتمامات

لزمالئو، ودلنسويب اجلامعات.على سبيل و  " ىو أكثر سؤال يسألو خريج ادلرحلة الثانوية لنفسو،؟سؤال" ما مستقبل ىذا التخصص الوظيفي
زبصصات الًتبية اخلاصة ادلختلفة اشتهرت بكثرة اإلقبال عليها من قبل خرجيي الثانوية العامة بقسميها العلمي واألديب بسبب فإن ادلثال 

اإلقبال على ىذه التخصصات يزيد بشكل  أتوفر الفرص الوظيفية واحلوافز ادلادية اإلضافية أو مايسمى "ببدل الندرة أو التخصص". بد
وخصوصاً منذ بدأت الفرص الوظيفية يف التخصصات األخرى يف االضمحالل التدرجيي يف رلال ؛ مضطرد منذ مايقارب العقدين من الزمن

للًتبية اخلاصة، حيث   التعليم، كما واكب اإلقبال الكبَت على زبصصات الًتبية اخلاصة توسع اجلامعات السعودية يف افتتاح أقسام جديدة
ـ (ه6199)إىل عام (ىـ 6101)قسم الًتبية اخلاصة جبامعة ادللك سعود ىو القسم الوحيد لعدة عقود وخصوصًا يف الفًتة من عام  كان

تَتة مث قسم الًتبية اخلاصة جبامعة ادللك خالد ومن مث تسارعت و  (ىـ6191) نشئ قسم الًتبية اخلاصة بكلية ادلعلمُت جبدة عامحيث أ  
 إنشاء أقسام الًتبية اخلاصة حىت مشلت معظم اجلامعات السعودية.

 ،الذين مازالوا ينتظرون احلصول على فرص وظيفية ادلتخرجُتتسبب ىذا التوسع الكبَت وغَت ادلدروس يف تكدس أعداد الطالب 
ن ىناك احتمااًل كبَتًا يف أن إبل  ،بعد عامعاطلُت تزداد أعدادىم عامًا  متخرجُتويبدو أن انعكاسات ذلك مل تقتصر فقط على وجود 

 ؛الضعف ادلالحظ على مستوايت الطالب ادلنتظمُت يف برامج إعداد معلمي الًتبية اخلاصة ىو نتيجة اطلفاض دافعيتهم لإلصلاز الدراسي
من خرجيي أقسام الًتبية اخلاصة تتصاعد أن أرقام العاطلُت عن العمل  اصة  وخب ،نتيجة قلقهم من قلة الفرص الوظيفية ادلتاحة ذلم بعد التخرج

بشكل سنوي.
مشكلة الدراسة:

زايدة يف االىتمام ابألحباث اليت تركز على جوانب  إيل ،تسارع وتَتة ادلنافسة بُت الدول واجملتمعات ادلختلفة يف شىت اجملاالت أدي
طلح الدافعية لإلصلاز ليس ابدلصطلح احلديث فقد أشار لو مصفإن ابلرغم من ذلك، و اإلصلاز والتحفيز من أجل رفع القدرة على التنافس. 

 Exploration of( مبكرًا يف كتابة استكشافات يف الشخصية)Murray,1938العامل األمريكي الشهَت موراي)

personality) 
سبيل ادلثال دائمًا ما فعلى  أي إصلاز يف أي رلال كان ىو نتيجة وجود الدافعية لدى الشخص ادلنجز لإلصلاز. فإن وبصفة عامة

ما الشيء الذي جعل فالاًن من الناس يتصرف بتلك  الطريقة؟ ىذا السؤال كان وال يزال زلور اىتمام الباحثُت يف علم  :نسأل أنفسنا
وان. وقد ظهرت على أهنا احملركات اليت تقف وراء سلوك اإلنسان واحليعادة إىل التساؤل عن الدوافع  اليت ينظر إليها ىذا يقودان و النفس. 
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والنظرية السلوكية. اليت تعٍت يف رلملها  ،والنظرية الًتبوية النفسية ،النظرية البيولوجيةمثل: عديد من النظرايت اليت تفسر السلوك اإلنساين 
نا ال نستطيع أن حبالتو الداخلية وقت حدوث السلوك من جهة، ودبثَتات البيئة اخلارجية من جهة أخرى. دبعٌت أن يرتبط اإلنسان أن سلوك

 ووميول الشخص حباجاتا نتنبأ دبا ديكن أن يقوم بو الفرد يف كل موقف من ادلواقف ابالعتماد على مثَتات البيئة وحدىا، بل البد من ربطه
وري، ىذه العوامل رلتمعة ىي ما تسمى ابلدوافع)الًتتو نفسو من رغبات، وما يسعى إىل ربقيقو من أىداف. يف ، وما يعتلج وواذباىات
9002 .) 

ون الباحث عضوا ذليئة التدريس بقسم الًتبية اخلاصة جبامعة ادللك خالد، فقد الحظ كمن ادليدان،  احلالية انبثقت فكرة الدراسة 
وكثرة سؤاذلم عن أفضل زبصصات الًتبية اخلاصة فيما خيتص  ،يف التحصيلتهم وعدم جدي ،الضعف الواضح يف مستوايت طالب القسم

 يوإقدام عدد كبَت منهم على تغيَت زبصصاهتم دلرة أو أكثر متأثرين دبا يتناقلونو بينهم من أحاديث زبتص ابلتخصص ذ ،ابدلستقبل الوظيفي
ومنهم من  .بسبب قلة الفرص الوظيفية ؛ت أخرىغَت قليلة منهم ترغب االنتقال لتخصصا ان ىناك أعدادإالفرص الوظيفية األعلى، بل 

مقروانً  ،والقلق الواضح لدى الطالب من ادلستقبل ،ىذه التساؤالتإن شيوع ومنهم من يزال يف مرحلة البحث عن البدائل.  ،ينتقل فعلياً 
ف ادلستوى التحصيلي..، شلا جعلٍت وضع ،والتأخر عن موعد احملاضرات ،دبا الحظتو من ضعف الدافعية وعالماتو اليت منها: كثرة الغياب

إن أتثَت قلق ادلستقبل  وتدين الدافعية ادلالحظ عليهم. ،يشعر بو الطالب من قلق ضلو ادلستقبل كان ىناك عالقة بُت ما إذا عماأتساءل 
على سبيل ادلثال دراسة من الدراسات  منها  على الدافعية للتعلم واإلصلاز الدراسي وكذلك عالقة الدافعية ابلتخصص كان زلور عديد  

سيتم تناوذلا يف اجلزء اخلاص ابلدراسات السابقة.و (  9003ودراسة مندوه ) ،(9066دراسة القرشي) و (، 9066ادلصري ) 
 :أسئلة الدراسة

مستوى قلق ادلستقبل لدى طالب قسم الًتبية اخلاصة جبامعة ادللك خالد؟ ما .6
ىل خيتلف قلق ادلستقبل ابختالف التخصص؟ .9
مستوى الدافعية لإلصلاز الدراسي لدى طالب قسم الًتبية اخلاصة جبامعة ادللك خالد؟ ما .1
ىل زبتلف الدافعية لإلصلاز الدراسي ابختالف التخصص؟ .1
والتخصص؟ ،الدافعية لإلصلاز الدراسي ي:ىل ديكن التنبؤ بقلق ادلستقبل من  متغَت  .2
 أهداف الدراسة .6

وما إذا كان من ادلمكن التنبؤ بقلق ادلستقبل  ،ومستوى الدافعية لإلصلاز الدراسي ،مستوى قلق ادلستقبل معرفة:هتدف ىذه الدراسة 
والتخصص لدى طالب قسم الًتبية اخلاصة جبامعة ادللك خالد. كما هتدف معرفة ما إذا كان  ،الدافعية لإلصلاز الدراسي من خالل:

الدراسي ذلما عالقة بنوع التخصص.ومستوى الدافعية لإلصلاز  مستوى قلق ادلستقبل

:أمهية الدراسة
أسباب نقص الدافعية لإلصلاز الدراسي لدى طالب قسم الًتبية اخلاصة جبامعة ادللك  إيلتكمن أمهية ىذه الدراسة يف ضرورة التعرف  
ووضع  ،وما إذا كان ىناك عالقة بُت ىذا الضعف و شعورىم ابلقلق ضلو ادلستقبل نتيجة قلة الفرص الوظيفية ادلتاحة ذلم بعد التخرج ،خالد

يف التقليل أو احلد من ىذا القلق. و تكمن أيضًا أمهية ىذه الدراسة يف ضرورة إجياد احللول ادلناسبة لضعف الدافعية  تسهمبرامج إرشادية 
ينعكس سلباً على اخلدمات اليت يقدموهنا وىو ما قد  ؛دلا تسببو من ضعف مالحظ على مستوايت خرجيي الًتبية اخلاصة ؛الدراسي لإلصلاز

عالوة على اذلدر ادلادي الكبَت كون معلمي الًتبية اخلاصة يتقاضون ما يسمى ببدل الًتبية اخلاصة يقابلو  ،لذوي االحتياجات اخلاصة
أن تضيف  أيضا  وديكن ،اصة  خبالبيئة العربية والسعودية  يقدموهنا. كما  أن ىذا النوع من الدراسات اندرة يف ضعف يف اخلدمات اليت

الدراسة أدوات ومقاييس تفيد ادلتخصصُت يف اجملال.
حدود الدراسة 

والتخصص لدى عينة من طالب التنبؤ بقلق ادلستقبل من الدافعية لإلصلاز الدراسي  ":ربددت الدراسة احلالية ونتائجها دبوضوعها
ول قسم الًتبية اخلاصة جبامعة ادللك خالد"، وحبدودىا ادلكانية جبامعة ادللك خالد دبنطقة عسَت، وحبدودىا الزمنية من الفصل الدراسي األ

.حصائية ادلستخدمة فيهاإلساليب األ،وابألدوات وا (ىـ6112/6113)من العام اجلامعي 
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 اإلطار النظري 
:الدافعية لإلصلاز الدراسيأوال : 

ربقيق حاجة أو  وأ(الدافع أنو: القوة اليت تدفع الفرد ألن يقوم بسلوك من أجل إشباع Petri, 2004)&Governعرف
(بُت 9000فرق قطامي وقطامي) يف حُتنوعاً من النشاط أو الفعالية،  تنشئالدافع شكال من أشكال االستثارة ادللحة اليت  عدىدف. وي
ادلوضوع اخلارجي الذي حيفز الفرد للقيام  :عرف الباعث أو احلافز أنوحيث ي   (Motive) ،وبُت الدافع(Incentive)و احلافز الباعث أ

ما يوجو سلوك الفرد ضلوه أو بعيدًا عنو إلشباع حاجة أو ذبنب أذى. كما ديكن  :يعٍت الدافع يف حُتبسلوك التخلص من حالة التوتر، 
ادية أو ادلعنوية وتوجهو لتحقيق غاية معينة يشعر ابحلاجة إليها أو أبمهيتها ادل ،القوة الذاتية اليت ربرك سلوك الفرد :تعريف الدافعية أهنا

 (.9000)النفسية( ابلنسبة لو)قطامي وقطامي، 
تميز األوىل أبهنا دوافع حيث ت .والدوافع ذات ادلصادر اخلارجية ،و ديكن تقسيم الدوافع إىل نوعُت مها الدوافع ذات ادلصادر الداخلية

واجلنس. أما الدوافع ذات ادلصادر اخلارجية أو ادلكتسبة فإهنا تنتج من  ،العطشو مثل: دافع اجلوع،  فطرية بيولوجية أي أهنا غَت متعلمة
من و ت اجملتمع األخرى. وابقي مؤسسا ،مرورًا ابدلدرسة واألصدقاءو  ،خالل عملية التنشئة االجتماعية اليت يتعرض ذلا الفرد ابتداء ابألسرة

  ,Tomlinson).احلاجة للسيطرة والتسلط، واحلاجة إىل النجاحو احلاجة إىل التحصيل، واحلاجة للصداقة،  :األمثلة على ىذه الدوافع
 ىذه الدوافع ديكن تعزيزىا أو إطفاءىا من خالل عمليات الثواب والعقاب.و  (1993

( حيث عرفا الدافعية على أهنا شروط سلسلة من Govern &Petri, 2004ريف )من التعريفات الشاملة للدافعية أيضا  ىو تع
العمليات، تعمل على إاثرة السلوك ادلوجو ضلو ىدف؛ وصيانتو واحملافظة عليو، وإيقافو يف هناية ادلطاف. وبذلك يتضح أن الدافعية ىي 

خدمة يف تقدير مستوى الدافعية. وردبا كانت ادلثابرة من أفضل ادلقاييس ادلست ؛احملرك األساسي لإلصلاز
( أن الدافعية ربقق أربع وظائف رئيسية ىي :9001ويفًتض عالونة ) 

مع أهنا قد ال تكون السبب يف حدوث ذلك ؛الدافعية تستثَت السلوك. فالدافعية ىي اليت ربث اإلنسان على القيام بسلوك معُت -6
افعية )االستثارة( لتحقيق نتائج إجيابية ىو ادلستوى ادلتوسط. وحيدث ذلك السلوك. وقد بُتن علماء النفس أن أفضل مستوى من الد

ألن ادلستوى ادلنخفض من الدافعية يؤدي يف العادة إىل ادللل وعدم االىتمام، كما أن ادلستوى ادلرتفع عن احلد ادلعقول يؤدي إىل 
ارتفاع القلق والتوتر، فهما عامالن سلبيان يف السلوك اإلنساين.

هبا كلالدافعية تؤثر يف نوعية التوقعات اليت حيملها الناس تبعاً ألفعاذلم ونشاطاهتم؛ وابلتايل فإهنا تؤثر يف مستوايت الطموح اليت يتميز  -9
.يف السابقاإلنسان ذلا تعرض واحد منهم. والتوقعات ابلطبع على عالقة وثيقة خبربات النجاح والفشل اليت 

الدافعية تؤثر يف توجيو سلوكنا ضلو ادلعلومات ادلهمة اليت يتوجب علينا االىتمام هبا ومعاجلتها، وتدلنا على الطريقة ادلناسبة لفعل -1
نظرية معاجلة ادلعلومات أن الطلبة الذين لديهم دافعية عالية للتعلم ينتبهون إىل معلميهم أكثر من زمالئهم ذوي  حيث تريذلك. 

دنية للتعلم )واالنتباه كما ىو معلوم مسألة ضرورية جداً إلدخال ادلعلومات إىل الذاكرة القصَتة والطويلة ادلدى(. كما أن الدافعية ادلت
ىؤالء الطلبة يكونون يف العادة أكثر مياًل إىل طلب ادلساعدة من اآلخرين إذا احتاجوا إليها. وىم أكثر جدية يف زلاولة فهم ادلادة 

 إىل مادة ذات معٌت؛ بدالً من التعامل معها سطحياً وحفظها حفظاً آلياً. وربويلها ،الدراسية
تؤدي إىل حصول اإلنسان على أداء جيد عندما يكون مدفوعًا ضلوه. ومن ادلالحظ يف -بناء على ما تقدم من وظائف –الدافعية  -1

 (.901أكثر الطالب ربصياًل. ) ص.على سبيل ادلثال: أن الطلبة ادلدفوعُت للتعلم ىم  -رلال التعليم –ىذا اجملال 
ومـــن مث الدافعيـــة ضلــــو اإلصلـــاز الدراســــي  (Achievement Motiveمفهـــوم الدافعيــــة لإلصلـــاز )أييت  بنـــاءا علـــي مــــا ســـبق   

(Academic Achievement Motive( حيث عرف  عكاشة ،)دافعية االصلاز 6661 )هنا" عملية استثارة السلوك واحملافظة أ
دافعيـــة اإلصلـــاز  وأتيتأو ىـــي الرغبـــة والســـعي للتغلـــب علـــى الصـــعوابت والعوائـــق لتحقيـــق النجـــاح يف األداء. معـــُت،  لتحقيـــق ىـــدف وعليـــ

وع يف بــذل نــز "مقــدار الرغبــة وال  ( أهنــا6660( فقــد عرفهــا رليــد ) 6663مــن أشــكال دافعيــة اإلصلــاز ) احلامــد ، شــكال بوصــفهاالدراســي 
( " أهنـا مـدى اسـتعداد الفـرد وميلـو إىل السـعي 6665( ، وعرفهـا عـدس )11ة بصـورة جيـدة ") ص.اجلهد ألداء الواجبات وادلهـام الدراسـي
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(، 26" )ص.ةيف ســبيل ربقيــق ىــدف مــا، والنجــاح يف ربقيــق ذلــك اذلــدف وإتقانــو،إذ يتميــز ىــذا اذلــدف خبصــائص و ــات ومعــايَت معينــ
 (. 96عوائق لتحقيق النجاح يف األداء )ص.( أهنا الرغبة والسعي للتغلب على الصعوابت وال9000وعرفها سامل )

ولقد حظي مفهوم الدافعية لإلصلاز ابلكثَت من التفسَتات حبسب اختالف األسس اليت بنيت عليها النظرايت ادلختلفة للدافعية         
من  يتولدحلافز  لفعل ما الذي يرى أن الباعث أو اCognitive Approachمن ىذه النظرايت واالذباىات االذباه ادلعريف و والتعلم. 

وأن ىذه الدوافع داخلية. القائلون هبذا   ،حيث يشعر الفرد بدوافع ذاتية هتدف إىل ربقيق حالة توازن معريف ،خالل النظام ادلعريف للفرد
الدوافع ادلنخفضة  االذباه يف تفسَت الدوافع لدى الطالب يرون أن استجاابت الطالب ذوي الدوافع العالية تكون سلتلفة عن الطالب ذوي

حيللون أسباب اإلخفاق لتفاديها مستقبال  رغبة منهم يف زايدة  فهم ،الدوافع تفسَت إخفاقاهتم بطريفة سلتلفة وحيث حياول الطالب مرتفع
 دييل أصحاب الدافعية ادلنخفضة لالستسالم ويلقون ابللوم على قدرهتم الضعيفة أصالً حسب وجهة نظرىم. يف حُت  ،معارفهم

بتحليل سلوكياتو  الفرد يقوم وفيو Analytical Approachمن االذباىات األخرى لتفسَت الدافعية ىو االذباه التحليلي و         
الطالب على سبيل ادلثال يستجيب للمادة التعليمية ف ؛يؤدي إىل عكس ذلك ويتبٌت منها ما جيلب لو السعادة والرضى ويتجنب منها ما

 Behavioral Approachأصحاب االذباه السلوكي أما . لو لإلصلاز والعطاء اشلا يشكل دافع ؛وتشعره ابلسعادةاليت تليب لو رغباتو 
أو  ،من انحيتهم أن الدافعية تزيد من خالل وجود ادلعززات وتقل إذا قلت. فالطالب يستمد دافعيتو من الدرجات اليت حيصل عليها فَتون

أو من ادلكافأة ادلادية اليت قد يكون موعودًا هبا يف حالة ربقيق النجاح. أما ادلؤيدون  ،مُت والوالدينمن خالل الثناء الذي يتلقاه من ادلعل
فالطالب اجلامعي الذي يرى أن زبصصو مرغوب  ،فَتون أن الدافعية ترتبط ابلثواب والعقاب Gestalt Theoryاجلشتالت لنظرية

رتياح الذي ينعكس على رغبتو ودافعيتو للتعلم والعكس صحيح. ومطلوب لدى مؤسسات التوظيف ادلختلفة قد يشعر ابال

اثنياً : قلق ادلستقبل 
( قلــق ادلســتقبل أنــو "خلــل أو اضــطراب نفســي ادلنشــأ يــنجم عــن خــربات ماضــية غــَت ســارة، مــع تشــويو  2: 9002عرفــت شــقَت)   

دلاضـــية غـــَت الســـارة، مـــع تضـــخيم للســـلبيات ودحـــض ا مـــن خـــالل استحضـــار للـــذكرايت واخلـــربات ،وربريـــف إدراكـــي معـــريف للواقـــع وللـــذات
شلــا قــد يدفعــو لتــدمَت الــذات والعجــز الواضــح وتعمــيم  ؛لإلجيابيــات اخلاصــة ابلــذات والواقــع، ذبعــل صــاحبها يف حالــة مــن التــوتر وعــدم األمــن

االجتماعيــة  خلــوف مــن ادلشــكالتالفشــل وتوقــع الكــوارث، وتــؤدى بــو إىل حالــة مــن التشــاؤم مــن ادلســتقبل، وقلــق التفكــَت يف ادلســتقبل، وا
(فقـد عـرف قلـق ادلسـتقبل علـى (Zaleski,1996أمـا زاليسـكي وقلق ادلوت واليأس. ،واالقتصادية ادلستقبلية ادلتوقعة، واألفكار الوسواسية

 أنو حالة من التوجس واخلوف وعدم االطمئنان واخلوف من التغَتات غَت ادلرغوبة يف ادلستقبل.
ويصـاحبو عـادة صـور مـن اخلـوف  ،قلق زلدد يدرك الفرد أسبابو ودوافعـو :( قلق ادلستقبل أنو9001،66العجمي )ومن انحيتها ترى  

نتج من الشـعور ابليـأس وعـدم األمـان وعـدم تغَت شخصية  مكانت شخصية أأسواء  ،َتاتيوالشك واالىتمام والتوجس دبا سيحدث من تغ
الثقة من حيث التحكم ابلنتائج والبيئة.

السابقة: دراسات
اجلليل  منطقة يف اجملتمع لدى طلبة كليات ادلستقبل قلق مستوى عن الكشف إىل ( بدراسة ىدفت 9061قام ادلومٍت ونعيم )
ادلستقبل )االقتصادي،  قلق :رلاالت يف α)  ( 0.05 ) =الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق ومعرفة ما إذا كان ىناك

إذا   وعما ،الدراسي ادلستوى أو التخصص أو اجلنس دلتغَت اجملتمع يعزى كليات طلبة لدى والعمل ( ،الصحيو  األسري،و االجتماعي، و 
 ادلستقبل الكلي لدى عينة الدراسة تعزى قلق مستوى يف α)  ( 0.05 ) =الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق كان ىناك
 904طالبًا وطالبة)( 116)بلغ العدد اإلمجايل ألفراد عينة الدراسةو بينها.  التفاعل أو ادلستوى الدراسي أو التخصص أو اجلنس دلتغَتات
على درجات  حصلت مجيع اجملاالت، حيث مرتفعاً  كان العينة لدى أفراد ادلستقبل قلق مستوى أن النتائج أظهرتو طالبة(.  919و طالبا،
 دالة فروق وجود عدم إىل النتائج األخَتة. كما أشارت ادلرتبة يف األسري اجملال جاءو  ،األوىل ادلرتبة يف االقتصادي جاء اجملال فقد ،مرتفعة

 يف إحصائياً  دالة فروق وجدت يف حُتالدراسي،  التخصص أو ادلستوى اختالف إىل تعزى الكلي ادلستقبل قلق إحصائيًا يف مستوى
 اجملالُت يف إحصائياً  دالة النتائج أيضًا وجود فروق أظهرتكما  ،الذكور لصاحل اجلنس الختالف تعزى ادلستقبل الكلي قلق مستوى

 تعزى العمل رلال يف فروق أظهرت النتائج وجودفقد . وفيما خيتص ابلتخصص وادلستوى الدراسي للجنس تعزى واالقتصادي االجتماعي
  .الدراسي للمستوى تعزى اجملاالت مجيع يف دالة إحصائياً  فروق وجود فيما مل تظهر النتائج  للتخصص،
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من  ادلتخرجُتعرفة مستوى درجة قلق ادلستقبل لدى طالب كلية ادلعلمُت إيل م(  فقد قام بدراسة ىدفت 9069أما  مساوى )
تكونت و التخصص األكادديي وادلعدل الدراسي. و وما إذا كان ىناك اختالف يف مستوى درجة قلق ادلستقبل تعود للعمر ،  ،جامعة جازان

أظهرت النتائج وجود مستوى عال من قلق و ( 9006ابستخدام مقياس قلق ادلستقبل ) ادلشيخي، ،(طالب606)عينة الدراسة من 
 وادلعدل الًتاكمي. ،التخصص األكاددييو العمر،  :ادلستقبل، فيما مل تظهر النتائج وجود عالقة بُت مستوى درجة قلق ادلستقبل ومتغَتات

قتو ابالضطراابت السلوكية وقلق ادلستقبل  لدى عينة من طالب جامعيت ادللك عبد الذكاء االنفعايل وعال (9066تناول اجلهٍت )
 العزيز والطائف. وأظهرت النتائج أنو كلما زاد مستوى الذكاء االنفعايل لدى الطالب قل الشعور بقلق ادلستقبل لديو .

ة الذات ومستوى الطموح لدى عينة من طالب من فاعلي قام بدراسة العالقة بُت قلق ادلستقبل وكل  فقد ( 9006ادلشيخي )أما 
نو كلما زاد مستوى قلق ادلستقبل قلت فاعلية الذات لديهم. كما أظهرت الدراسة أأظهرت النتائج و (. اطالب 490جامعة الطائف ) قوامها 

 أنو كلما زاد مستوى قلق ادلستقبل اطلفض مستوى الطموح.
رف على العالقة بُت قلق ادلستقبل وفاعلية الذات ومستوى الطموح األكادديي ( فقد أجرى دراسة ىدفت للتع9066أما ادلصري )

. أظهرت النتائج 9002طالب(، ابستخدام مقياس قلق ادلستقبل من إعداد شقَت،393على عينة من طالب جامعة األزىر بغزة ) قوامها
وفاعلية الذات . كما بينت الدراسة وجود عالقة دالة وجود عالقة ارتباطيو سالبة دالة إحصائيا  بُت قلق ادلستقبل ومستوى الطموح 

 إحصائياً بُت منخفضي ومرتفعي قلق ادلستقبل على فاعلية الذات ومستوى الطموح  األكادديي لصاحل منخفضي قلق ادلستقبل.
لت عينة الدراسة مشو دراسة ىدفت إىل التحقق من وجود عالقة بُت دافعية اإلصلاز وقلق ادلستقبل.  (9066كما أجرى القرشي ) 

موزعة ابلتساوي بُت طالب الكليات العلمية وطالب الكليات األدبية جبامعة أم القرى، وقد استخدم مقياس قلق ادلستقبل  طالب   (100)
أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إجيابية بُت  مستوى و (. 6656ومقياس الدافع لإلصلاز من إعداد موسى ) ،(9002من إعداد شقَت) 

 .(02,0) ق ادلستقبل والدافعية لإلصلاز عند مستوىقل
من متغَتي اجلنس والكلية يف  وأثر كل   ،دلهٍتامستوى قلق ادلستقبل  معرفةدراسة ىدفت إىل ) 9004) أجرى السفاسفة واحملاميد

 ىذه ادلستقبل ادلهٍت واستخدامو يفالباحثان بتطوير مقياس لقلق  مستوى قلق ادلستقبل ادلهٍت لدى طلبة اجلامعات األردنية الر ية. قام
حيث بلغ إمجايل عدد أفراد  ،وجامعة مؤتة ،اجلامعة اذلامشيةو  من جامعة الَتموك، من رلموعة من طلبة وطالبات كل   العينة الدراسة. تكونت

،كما أظهرت النتائج ارتفاع الدراسة إىل أن مستوى قلق ادلستقبل ادلهٍت لدى أفراد العينة مرتفع خلصتوطالبة.  اطالب (105)العينة  
وفيما خيتص ابلتفاعل بُت متغَتي الكلية واجلنس  ،مستوى قلق ادلستقبل ادلهٍت بُت طلبة الكليات العلمية مقارنة ابإلنسانية لكال اجلنسُت

 .إحصائياً لصاحل الذكور يف الكليات العلمية أشارت النتائج إىل وجود فروق دالة على قلق ادلستقبل ادلهٍت،
مستوى قلق ادلستقبل لدى طلبة كلية الًتبية يف جامعة ادلوصل  عنقامت بدراسة ىدفت إىل الكشف فقد  )9004) السبعاويأما 
كلية الًتبية ومتغَتي اجلنس والتخصص الدراسي)علمي،  ومعرفة ما إذا كانت ىناك عالقة بُت متغَت قلق ادلستقبل لدى طلبة ،بشكل عام
 خلصتكما  يف مستوى قلق ادلستقبل، اىناك ارتفاعأن الباحثة إىل  وخلصت وطالبًة. طالباً  ( 578 ) من اسةالدر  تكونت عينةو إنساين(.

رتباطية دالة ايف حُت مل تظهر النتائج وجود عالقة  إىل أن ىناك عالقة ارتباطيو دالة إحصائياً بُت قلق ادلستقبل ومتغَت اجلنس لصاحل اإلانث،
 .ومتغَت التخصص الدراسيإحصائياً بُت قلق ادلستقبل 

( فقد أجرى دراسة ىدفت دلعرفة العالقة بُت قلق ادلستقبل وحب االستطالع ومستوى الطموح لدى عينة من 9003أما فراج )
وحب  ،ومستوى الطموح ،أظهرت النتائج وجود عالقة عكسية بُت قلق ادلستقبلو (. 919طالب كلية الًتبية جبامعة اإلسكندرية ) م =

 زاد  مستوى قلق  ادلستقبل نقص مستوى الطموح وحب االستطالع والعكس صحيح. انو كلمأاالستطالع دبعٌت 
والدافعية بصفة عامة  ،االذباه ضلو ادلستقبلتعرف اليت ىدفت إىل  (Greene&DeBacker, 2004)ويف الدراسة اليت قام هبا 

دوراً مهماً يف الدافعية تؤدي الباحثان إىل أن ادلفاىيم ضلو ادلستقبل  خلصادلوضوع.  من الدراسات اليت تناولت ىذا من خالل ربليل عديد  
 زادت الدافعية والعكس صحيح أيضاً. افكلما كان التفكَت ضلو ادلستقبل إجيابي

ستوى الدراسي. معرفة العالقة بُت قلق ادلستقبل واجلنس )ذكر،أنثى( والتخصص وادلإيل قام بدراسة ىدفت  فقد( 9003مندوه )أما  
أن الطالب الذكور ذوي عن طالب وطالبة من طالب جامعة ادلنصورة. كشفت نتائج الدراسة ( 300 )اشتملت عينة الدراسة على
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أن طالب الفرقة الرابعة ) السنة األخَتة( أكثر قلقًا من غَتىم من عن التخصصات األدبية أكثر قلقًا ضلو ادلستقبل. كما كشفت الدراسة 
 الطالب.

:التعليق على الدراسات السابقة 
مستوى و فاعلية الذات، و الذكاء االنفعايل،  :من ادلتغَتات األخرى مثل تناولت الدراسات السابقة العالقة بُت قلق ادلستقبل وعديد    
سالبة بُت ىذه أظهرت نتائج ىذه الدراسات أن ىناك عالقة عكسية أو و والتخصص.  ،حب االستطالعو  الدافعية لإلصلاز،و  ،الطموح

كلما ارتفع مستوى قلق ادلستقبل اطلفضت فاعلية الذات ومستوى الطموح والدافعية لإلصلاز وحب  :العوامل وقلق ادلستقبل أي
وىي بصفة عامة مل تركز  ،فيما خيتص ابلدراسات اليت تناولت العالقة بُت التخصص وقلق ادلستقبل فهي قليلة أو اندرةأما     االستطالع. 

 ،العالقة بُت قلق ادلستقبل وزبصص معُت بقدر ماركزت على العالقة بُت قلق ادلستقبل والتخصصات بصفة عامة )علمية أو أدبية(على 
عن غَتىا أهنا ركزت على العالقة بُت قلق ادلستقبل وزبصص الًتبية اخلاصة وخصوصاً مسارات اإلعاقة البصرية احلالية  ةدييز الدراس مالعل و 

والعقلية وصعوابت التعلم. 
إجراءات الدراسة

 ،ةعينة الدراسو تمع الدراسة، ورلمنهج الدراسة،  :ديدحوابلتيناقش ىذا اجلزء اإلجراءات اليت مت اتباعها لتنفيذ ىذه الدراسة 
وطرق ربليل ىذه البياانت . ،واألدوات ادلستخدمة جلمع بياانت الدراسة

:منهج الدراسة
منهج الدراسة ىو ادلنهج الوصفي االرتباطي ادلقارن

 :جمتمع الدراسة وعينتها
يتكون رلتمع الدراسة من مجيع طالب قسم الًتبية اخلاصة بكلية الًتبية جبامعة ادللك خالد اللذين يدرسون يف ادلستوايت من الثالث  

مث  ،ومستوايهتم الدراسية ،زبصصاهتم :حيث مت توزيع الطالب حسب ،إىل السادس. أما العينة فقد مت اختيارىا ابستخدام الطريقة احلصصية
الث إىل السادس وىم يف ادلستوايت من الث ،وصعوابت التعلم ،والبصرية ،اإلعاقة العقلية :ب الذين يدرسون يف زبصصاتربديد الطال
. منهم( %10)اختيار حيث مت 

( 1جدول ) 
توزيع أفراد العينة حسب متغريات الدراسة

النسبة ادلئوية العددالتخصص
1612.31إعاقة عقلية 

9519.65صعوابت تعلم 
9519.65إعاقة بصرية 

%54600اإلمجايل
 اعام (92إيل66) يف كل زبصص. فيما خيتص أبعمار أفراد العينة  فقد تراوح بُت تهمونسبيتضح  من اجلدول أعاله عدد الطالب 

ا.عام( 96.66)وكان متوسط العمر  
:أدوات الدراسة

.(6663( ومقياس دافعية اإلصلاز) احلامد، 9006ادلستقبل ) ادلشيخي ، يلي :مقياس قلق  اشتملت أدوات  الدراسة على ما
(2002أوالً : مقياس قلق ادلستقبل, إعداد : ادلشيخي )

 يتكون ىذا ادلقياس من مخسة أبعاد رئيسية وىي:
اليت يدركها الفرد وتؤدي إىل شعوره  اخلطأرلموعة األفكار وادلعتقدات  :عبارات (: ويقصد بو 5البعد األول: التفكَت السليب ضلو ادلستقبل )
بعدم االرتياح والتوتر واخلوف من ادلستقبل.
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وعدم القدرة على التعامل  ،التوقعات السلبية ألحداث احلياة ادلستقبلية :عبارات(: ويقصد هبا 6البعد الثاين: النظرة السلبية للحياة )
 والتوافق معها.

 مأسرية أ اكانت ضغوطأالضغوط اليت يعاين منها الفرد سواء  :ويقصد بو عبارات(: 6احلياتية الضاغطة )البعد الثالث: القلق من األحداث 
 اقتصادية وتنعكس على نظرتو للمستقبل. ماجتماعية أ
د يف إدراك رلموعة ردود الفعل االنفعالية اليت تعكس أسلوب الفر  :عبارات(: ويقصد بو 5ادلظاىر النفسية لقلق ادلستقبل) البعد الرابع:

 األحداث وادلواقف اليت تتطلب ادلواجهة وتؤثر يف ادلستقبل.
على الفرد يف استجابتو  أادلشكالت اجلسمية أو ردود الفعل الفسيولوجية اليت تطر  :عبارات(: وتعٍت 6ادلظاىر اجلسمية ) البعد اخلامس:

 للمواقف اليت تشكل هتديداً لو ويدرك أهنا تؤثر على مستقبلو.
 شيخي بقياس صدق وثبات ادلقياس كما يلي:قام ادل

صدق ادلقياس - أ
صدق احملكمني -1
 عددىم اثٍتبلغ و  ،رض ادلقياس يف صورتو األولية على رلموعة من أعضاء ىيئة التدريس يف اجلامعات ادلتخصصُت يف علم النفسع     

من (% 50)عبارة حظيت على نسبة تقل عن  (16)بناء على آراء احملكمُت قام ادلشيخي حبذف أربعة  عبارات من أصل و عشر عضواً. 
االتفاق.

:صدق االتساق الداخلي
وبعد  ،من طالب كلييت الًتبية واآلداب من جامعة الطائف اطالب (30)أجرى ادلشيخي دراسة أولية استطالعية على عينة من  

التحليل اإلحصائي قام حبذف عبارتُت كان معامل ارتباطهما غَت دال.
:قارنة الطرفية صدق ادل -2

ابستخدام  ،ومتوسطات رلموعة اإلرابعي األدىن ،(حبساب متوسطات درجات رلموعة اإلرابعي األعلى 9006قام ادلشيخي )       
مرتفعي  ( بُت0.06اختبارات لدالالت الفروق بُت ادلتوسطات. وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات  داللة إحصائية عند مستوى )

على مجيع أبعاد ادلقياس والدرجة الكلية للمقياس شلا يعٍت صدق ادلقياس.ومنخفضي الدرجات الدرجات 

:ثبات ادلقياس-ب
( شلا يدل على 0.60وكانت قيمة معامل ألفا كرونباخ ىي ) ،كرونباخ لقياس ثبات ادلقياس ( معامل ألفا9006استعمل ادلشيخي )
أن ادلقياس عال الثبات.

:دراسة احلاليةالصدق والثبات حسب ال
الثبات  - أ
على ثبات ادلقياس وكانت النتائج كما يلي: ااستخدم معد ادلقياس معامل ثبات ألفا كرونباخ مؤشر    

(  9جدول )  
معامالت ثبات مقياس القلق وأبعاده

معامل الثباتاحملاور
807.األول
814.الثاين
523.الثالث
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.يتضح من اجلدول السابق أن مقياس قلق ادلستقبل وأبعاده تتمتع بدرجة جيدة من الثبات
 الصدق-ب
 صدق ادلفردات -أ

قام الباحث حبساب معامل االرتباط بُت ادلفردة واالختبار ككل بدون ادلفردة وكانت النتائج كما يلي:
 ( 1جدول )

بدون ادلفردةمعامل االرتباط بُت ادلفردات واالختبار ككل 
معامل االرتباطالعباراتمعامل االرتباطالعبارات

10.420ع6.506ع
16.471ع9.575ع
19.395ع1.439ع
11.339ع1.506ع
11.429ع2.577ع
12.310ع3.641ع
13.547ع4.503ع
14.381ع5.381ع
15.336ع6.386ع
16.394ع60.471ع
10.359ع66.586ع
16.521ع69.648ع
19.312ع61.333ع
11.303ع61.518ع
16.471ع62.235ع
19.395ع63.482ع
11.339ع64.708ع
11.429ع65.440ع
12.310ع66.420ع
13.547ع90.376ع
14.381ع96.554ع
15.336ع99.437ع
16.394ع91.453ع
10.359ع91.535ع
16.521ع92.522ع
19.312ع93.486ع
11.303ع94.532ع
96.498ع

804. الرابع
754. اخلامس
913. الكل
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.يتضح من اجلدول السابق أن مجيع مفردات ادلقياس تتمتع بدرجة جيدة من الصدق
الصدق العاملي -6

قام الباحث بعمل ربليل عاملي استكشايف حملاور مقياس قلق ادلستقبل وكانت النتائج كما يلي:
 (3جدول )

العاملي حملاور مقياس قلق ادلستقبلالتحليل 

لذلك فاحملاور اخلمسة تشبعت على  ؛الواحديتضح من اجلدول السابق وجود عامل واحد )العامل األول( كانت قيمتو الذاتية أكرب من 
 عامل واحد، واجلدول التايل يوضح قيمة التشبعات. 

(  4جدول ) 
تشبعات زلاور ادلقياس على العامل األول

 اواحد اعلى أن احملاور اخلمس تقيس مفهوم ضمني (، ويدل ىذا،1)يتضح من اجلدول السابق أن مجيع احملاور كانت تشبعاهتا أكرب من 
وىو مايطلق عليو الباحث، رلازا، قلق ادلستقبل.

(1226إعداد : احلامد ) اثنياً : مقياس دافعية اإلجناز
ولكل اختيار سليب أو إجيايب ثالثة اختيارات )تنطبق  ،عبارة ولكل عبارة منها اختيار سليب واختيار إجيايب (93)يتكون ادلقياس من 

فإذا اختار  أدىن لكل عبارة. اأعلى ودرجة واحدة حد ادرجات حد( 3)قلياًل، تنطبق بصورة معتدلة، تنطبق سبامًا (، حيث ربتسب
وإذا اختار اخليار السليب فإن الدرجة تقع بُت واحد وثالثة.  ،ة ىذه العبارة تقع بُت أربعة وستةادلفحوص اخليار اإلجيايب لعبارة ما فإن درج

بناء على معد ادلقياس، يبلغ و  (93)وأدىن درجة ىي( 623)بناء على ذلك، فإن أعلى درجة ديكن أن حيصل عليها ادلفحوص ىي و 
اليت قنن عليو ادلقياس، وتفسر الدرجة اخلام اليت حيصل عليها ادلفحوص  وىو متوسط أداء اجملموعة( 60.52)ادلتوسط احلسايب للمقياس

على ىذا ادلقياس دبقدار قرهبا أو بعدىا عن ادلتوسط.
كصدق ادلقياس-أ

:صدق احملكمني-1
قام  .دبدينة الرايض( زلكماً  ديثلون أقسام الًتبية وعلم النفس جبامعيت ادللك سعود واإلمام 61رض ادلقياس يف صورتو األولية على )ع  

كما أبدى بعض احملكمُت مالحظات على بعض العبارات ومت تعديلها بناء على تلك   ا،احملكمون حبذف بعض العبارات اليت وجد هبا تكرار 
ادلالحظات .

:الصدق الفهمي للمقياس -2

القيمةالتباين المفسرالعامل

60.0293.001األول

15.913.796الثاني

11.094.555الثالث

8.044.402الرابع

4.920.264الخامس

Componentالمحاور

1

.882An1

.868An2

.768An4

.693An5

.632An3
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وعدم وجود  ،لعبارات الواردة فيوللتأكد من فهمهم ل ؛مت عرض العبارات على رلموعة من الطالب من مستوايت دراسية سلتلفة
ازدواجية للفهم حبيث يتطابق فهم الطالب مع فهم ادلعٌت الذي يقصده الباحث وتبيت للباحث تطابق فهم الطالب مع مايقصده. 

:صدق احملك اخلارجي-3
ومن مث مقارنة  ،من طالب جامعة اإلمام دمحم بن سعود من مستوايت دراسية سلتلفة ( طالب  900مت تطبيق ادلقياس على عينة من )

0.06%  عند مستوى > r=49وقد أظهرت النتائج معامل ارتباط قوي عند  ،النتائج بتحصيل ىؤالء الطالب
:صدق االتساق الداخلي ) صدق البناء الداخلي(-4

س إىل اجملموع الكلي للمقياس. أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط قوية وموجبة بُت دلعرفة مدى انتماء كل عبارة من عبارات ادلقيا
بدرجة داللة إحصائية ( 0339و0313 )والدرجة الكلية للمقياس مستبعداً منها درجة العبارة، وتراوحت درجة االرتباط بُت ،درجة كل عبارة
 (.0.006>  )عند مستوى

 :ثبات ادلقياس -ب
:تخدام معامل ألفا كرونباخقياس الثبات ابس-1

مت استخدام  معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات ادلقياس وقد استبعد الباحث بعض العبارات اليت ثبت أن استخدامها خيفض من درجة 
ثبات ادلقياس.

:قياس الثبات ابستخدام معامل التطابق -2
قام بتطبيق ادلقياس عليهم مرة أخرى  وبعد احتساب معامل التطابق وجد وبعد أسبوعُت ا، ( طالب10مت تطبيق ادلقياس على عينة من )     

 تراوح معامل التطابق يف بقية العبارات بُت يف حُت ،الباحث أن ىناك ثالث عبارات كان معامل التطابق لدهبا ضعيف وقام حبذفها
 (.%66)و( % 29)
:قياس الثبات ابستخدام طريقة إعادة االختبار -3

قام معد ادلقياس بتطبيق االختبار مرتُت ومن مث قام حبساب معامل االرتباط بُت رلموع درجات التطبيق األول ورلموع درجات التطبيق    
(.. 0306>)وىذه الدرجة دالة إحصائياً عند مستوى ،(r=0.56)وقد بلغ معامل االرتباط  ،الثاين

 : احلاليةثبات مقياس االجناز الدراسي حسب الدراسة 

وتشَت تلك (، ،0.544يساوي)حيث كانت قيمة معامل الثبات  ،على ثبات ادلقياس ااستخدم الباحث معامل ثبات ألفا كرونباخ مؤشر    
.القيمة إىل ثبات مرتفع للمقياس

:صدق ادلفردات دلقياس اإلجناز الدراسي
: بدون ادلفردة وكانت النتائج كما يليقام الباحث حبساب معامل االرتباط بُت ادلفردة واالختبار ككل 

 (2جدول )
معامل االرتباط بُت مفردات مقياس اإلصلاز الدراسي واالختبار ككل بدون ادلفردة

معامل االرتباط العبارات معامل االرتباطالعباراتمعامل االرتباطالعبارات
92.397م61.426م6.351م
93.552م61.552م9.367م

62.385م1.341م

63.335م1.370م

64.360م2.372م

65.338م3.540م
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66.496م4.575م

90.397م5.588م

96.450م6.369م

99.459م60.419م

91.593م66.626م

69م
.415

91م
.343

جيدة من الصدق.يتضح من اجلدول السابق أن مجيع مفردات ادلقياس تتمتع بدرجة 
:إجراءات التطبيق

مت كتابة مقدمة بسيطة تشرح اذلدف من الدراسة وتطلب التعاون من قبل ادلبحوثُت وضمنت للمقياس. مت حصر الشعب الدراسية 
مت تقسيم الطلبة  حبيث يتم ضمان عدم تكرار التوزيع على نفس الطالب،حيث ،وربديد أعضاء ىيئة التدريس الذين يقومون بتدريسها
مث  مت احلصول على قوائم جبميع الطالب يف ىذه ادلستوايت حسب  ،مستوايت( 1حبسب مستوايهتم الدراسية من الثالث إىل السادس )

ووضع ىذه األرقام يف وعاء والسحب منو. فعلى سبيل   ،مث مت اختيار عينة عشوائية منهم عن طريقة إعطاء كل طالب رقم  ،زبصصاهتم
ستباانت على أصحاهبا، الوتوزيع ا ،ل،  مت وضع أرقام جلميع طالب زبصص اإلعاقة العقلية يف ادلستوى الثالث مث سحب سبعة أرقامادلثا

وىكذا كل التخصصات وادلستوايت.
:ادلعاجلة اإلحصائية

استخراج درجة كلية لكل فرد مت ،  Closed-ended questions لتحليل بياانت األسئلة ادلغلقة ) مقياس قلق ادلستقبل(    
فإن أعلى درجة  ،وذلك جبمع الدرجات على مجيع فقرات االختبار، ودبا أن ادلقياس ادلستخدم ثالثي متدرج ؛من ادلشاركُت يف الدراسة
( تعكس مستوى منخفض من قلق 19وأدىن درجة ىي ) ،من قلق ادلستقبل اتعكس مستوى مرتفع ،(693شلكنة على ادلقياس ىي )

 تقبل. وقام الباحث بتحديد حد للكفاية يرتضيو ليكون معياراً دلستوى قلق ادلستقبل.ادلس
ودبا أن ادلقياس ادلستخدم سداسي متدرج فإن أعلى درجة شلكنة  ،لقياس الدافعية للتعلم نفسو وابدلثل استخدم الباحث األسلوب       

 من الدافعية للتعلم. ا( تعكس مستوى منخفض93وأقل درجة ىي ) ،ممن الدافعية للتعل ا( تعكس مستوى مرتفع623على ادلقياس ىي )
ربليل التباين أحادي االذباه ،One Sample T Testختبار "ت"  لعينة واحدة استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية: اكما 

One Way Anova ضلدار ادلتعددإلاو.
:نتائج الدراسة ومناقشتها

 :النتائج
 مستوى قلق ادلستقبل لدى طالب قسم الرتبية اخلاصة جبامعة ادللك خالد؟ ماالسؤال األول: 

، ولتحديد حد الكفاية للدرجة One Sample T Testختبار "ت"  لعينة واحدة اىذا السؤال استخدم الباحث  عنلإلجابة       
.أقل درجة –الكلية ولألبعاد اتبع الباحث األسلوب التايل: ادلدى = أعلى درجة 

 (6البعد األول والرابع ) عدد العبارات = 
 65=  6-94ادلدى = 

  65وبذلك يكون حد الكفاية الذي ارتضاه الباحث للبعد األول والرابع = 
 (3=  65/1عدد الفئات ) ÷ طول الفئة = ادلدى 

 وبناء عليو  تكون مستوايت القلق كما يلي :
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ال ينطبق 6-62
ينطبق إىل حد ما 62-96
 قينطب 94 -96

( 65( يوضح نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة للفروق بُت متوسط قلق ادلستقبل وحد الكفاية )5وكانت النتائج كما يلي: جدول )
 للمتغَتات األول والرابع.

 (  5جدول ) 
.نتائج اختبار )ت ( لألبعاد األول والرابع من مقياس قلق ادلستقبل

الداللة ت االحنراف ادلعياري ادلتوسط ادلتغريات
 البعد األول

التفكَت السليب ذباه ادلستقبل
14.153.5811.74.01

 البعد الرابع
ادلظاىر النفسية لقلق ادلستقبل

13.923.612.29.01

وابستخدام ، وال يصل إىل حد الكفاية ادلطلوب ،يتضح من اجلدول السابق أن مستوى قلق الطالب لألبعاد األول والرابع بسيط 
.عبارات لكل بعد( 5لألبعاد الثاين والثالث واخلامس )نفسو األسلوب 
.63= 5-91ادلدى= 

2.1.  =63/1طول الفئة = 
وبناء عليو  تكون مستوايت القلق كما يلي:

.ال ينطبق 61.1 -5
.ينطبق إىل حد ما  65.3 – 61.1
 .ينطبق 91 -65.3

(9,1,2)( لألبعاد96واحدة للفروق بُت متوسط قلق ادلستقبل وحد الكفاية ) ( يوضح نتائج اختبار "ت" لعينة6جدول ) 
 (6جدول )

نتائج اختبار )ت ( لألبعاد الثاين والثالث واخلامس من مقياس قلق ادلستقبل
الداللةتاالحنراف ادلعياريادلتوسطادلتغريات

البعد الثاين
النظرة السلبية للحياة

15.174.0113.54.01 

 البعد الثالث
القلق من األحداث احلياتية الضاغطة

17.852.8110.42.01

 البعد اخلامس
ادلظاىر اجلسمية لقلق ادلستقبل

13.543.420.49.01

ىناك  فإنيتضح من اجلدول السابق أن مستوى قلق الطالب على األبعاد الثاين والثالث واخلامس مل يصل إىل حد الكفاية ادلطلوب      
مل يصل حلد الكفاية  إال أن األرقام تكشف  ،من أن مستوى قلق ادلستقبل على مجيع األبعاد وابلرغممن القلق، وإمجااًل  امستوى متوسط

عن وجود مستوى معُت من قلق ادلستقبل.

السؤال الثاين والذي ينص على : هل خيتلف قلق ادلستقبل ابختالف التخصص؟ 
حيث كان التخصص)إعاقة  One Way Anovaستخدم الباحث ربليل التباين أحادي االذباه ا ىذا السؤال عنلإلجابة   
( 60صعوابت التعلم( ىو ادلتغَت ادلستقل وقلق ادلستقبل ىو ادلتغَت التابع وكانت النتائج كما يف جدول )و إعاقة بصرية، و عقلية، 

 ( 60جدول )
نتائج ربليل التباين أحادي االذباه 
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الداللة فالتبايندرجات احلريةجمموع ادلربعات مصدر التبايناألبعاد
التفكَت السليب ذباه  األول

 ادلستقبل
34.655217.3271.360.262بُت اجملموعات

1070.4028412.743داخل اجملموعات
الثاين

النظرة السلبية للحياة
34.224217.1121.063.350بُت اجملموعات

1352.1908416.097داخل اجملموعات
القلق من األحداث  الثالث

 احلياتية الضاغطة
14.55327.276.914.405بُت اجملموعات

668.505847.958داخل اجملموعات
ادلظاىر النفسية لقلق  الرابع

 ادلستقبل
41.421220.7111.624.203بُت اجملموعات

1071.0168412.750داخل اجملموعات
 اخلامس

ادلظاىر اجلسمية لقلق ادلستقبل
5.22522.613.222.801بُت اجملموعات

986.3848411.743داخل اجملموعات
469.9672234.9831.289.281بُت اجملموعاتاجملموع

15316.26384182.336داخل اجملموعات
أن درجة قلق ادلستقبل لدى  ويعٍت ىذا ؛فروق يف قلق ادلستقبل أببعاده ادلختلفة ترجع للتخصص ( عدم وجود60يتضح من جدول )   

طالب الًتبية اخلاصة ال تتأثر ابختالف زبصصاهتم .
 مستوى الدافعية لإلجناز الدراسي لدى طالب قسم الرتبية اخلاصة جبامعة ادللك خالد؟ ماالسؤال الثالث: 

وحد  ،، للفروق بُت متوسط دافعية الطالب لإلصلاز الدراسيT Test"ت"  اختبارىذا  السؤال استخدم الباحث  عنلإلجابة    
(610وكان حد الكفاية الذي ارتضاه الباحث )عدد الفئات ÷ لفئة = ادلدى طول ا أقل درجة –الكفاية: ادلدى = أعلى درجة 

(610سط دافعية الطالب لإلصلاز الدراسي وحد الكفاية )( يوضح نتائج اختبار "ت" للفروق بُت متو  66جدول ) 
 (66جدول )

نتائج اختبار "ت" للفروق بُت متوسط دافعية الطالب لإلصلاز الدراسي وحد الكفاية
مستوى 
الداللة

درجات 
احلرية

قيمة )ت( االحنراف 
 ادلعياري

ادلتوسط  العدد

0.000 86 -8.058 23.08 84.05 87 الدراسي لإلصلازدافعية الطالب 
شلا يعٍت أن الدافعية  ؛(610وىو أقل من حد الكفاية )(51.02)يتضح من اجلدول أعاله أن متوسط الدافعية لإلصلاز الدراسي ىو        

كن أن يكون من ضمن األسباب اليت أدت إىل ملإلصلاز الدراسي ضعيفة. ودبا أن مستوى قلق ادلستقبل لدى العينة متوسط، فمن ادل
ليس السبب الوحيد. لكنوالضعف يف الدافعية لطالب قسم الًتبية اخلاصة جبامعة ادللك خالد 

 ؟السؤال الرابع :هل ختتلف الدافعية لإلجناز الدراسي ابختالف التخصص
حيث كان التخصص )إعاقة   One Way Anovaالسؤال الرابع استخدم الباحث ربليل التباين أحادي االذباه  نلإلجابة ع 
كانت النتائج كما يف اجلدول و  ،ودافعية اإلصلاز الدراسي ىو ادلتغَت التابع ،صعوابت التعلم( ىو ادلتغَت ادلستقلو إعاقة بصرية، و ، عقلية
(69):

 (69جدول )
One Way Anovaنتائج ربليل التباين أحادي االذباه 

الداللة  ف التبايندرجات احلرية جمموع ادلربعات  مصدر التباين
2766.8721.454.239 1533.745 بُت اجملموعات

84527.250 44288.968 داخل اجملموعات
يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق يف الدافعية لإلصلاز الدراسي ترجع للتخصص. 

ادلستقبل يف الدافعية لإلجناز الدراسي ؟السؤال اخلامس: هل ميكن التنبؤ بقلق 
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ىذا السؤال استخدم الباحث االضلدار ادلتعدد وكانت النتائج كما يلي: عنلإلجابة 
وىو التفكَت السليب ذباه ادلستقبل ،(  يوضح نتائج ربليل تباين االضلدار للبعد األول من أبعاد قلق ادلستقبل61جدول )

 (61جدول )
ربليل تباين االضلدار للبعد األول من أبعاد قلق ادلستقبل 

ادلتغرياتجمموع ادلربعاتدرجة احلرية التباين ف الداللة
.378.78510.113

12.882
1
85
86

10.113
1094.944
1105.057

االضلدار
ادلتبقي
االمجايل

شلا يعٍت عدم القدرة على التنبؤ بقلق ادلستقبل من الدافعية ابلنسبة  ؛يتضح من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 ذلذا البعد.

فكانت نتائج ربليل تباين  االضلدار ذلذا البعد كما يلي : أما فيما خيص البعد الثاين من أبعاد قلق ادلستقبل وىو النظرة السلبية للحياة،
 (61جدول )

  .بعاد قلق ادلستقبلربليل تباين االضلدار للبعد الثاين من أ

يتضح من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية شلا يعٍت عدم القدرة على التنبؤ بقلق ادلستقبل من الدافعية ابلنسبة  
 ذلذا البعد.

ار أما فيما خيص البعد الثالث من أبعاد قلق ادلستقبل  وىو القلق من األحداث احلياتية الضاغطة، فكانت  نتيجة ربليل تباين االضلد      
ذلذا البعد كما يلي:

 (62جدول )
ربليل تباين االضلدار للبعد الثالث من أبعاد قلق ادلستقبل 

شلا يعٍت عدم القدرة على التنبؤ بقلق ادلستقبل من الدافعية ابلنسبة  ؛عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  يتضح من اجلدول أعاله 
 ذلذا البعد .

بعد كما أما فيما خيص البعد الرابع من أبعاد قلق ادلستقبل  وىو ادلظاىر النفسية لقلق ادلستقبل، فكانت  نتيجة ربليل تباين االضلدار ذلذا ال
 يلي :

 (63) جدول
ربليل تباين االضلدار للبعد الرابع من أبعاد قلق ادلستقبل 

ادلتغرياتجمموع ادلربعاتدرجة احلرية التباين ف الداللة
.518.4216.840

16.230
1
85
86

6.840
1379.573
1386.414

االضلدار
ادلتبقي
االمجايل

ادلتغرياتجمموع ادلربعاتدرجة احلرية  التباين  ف الداللة 
.1192.47619.334

7.809
1

85
86

19.334
663.723
683.057

االضلدار
ادلتبقي
االمجايل

ادلتغريات جمموع ادلربعات درجة احلريةالتباين ف الداللة
.0434.24152.864

12.466
1
85

52.864
1059.572

االضلدار
ادلتبقي
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إحصائية شلا يعٍت إمكانية التنبؤ ابلبعد الرابع لقلق ادلستقبل على الدافعية للتعلم . يتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة  
ولتحديد معادلة التنبؤ نعرض اجلدول التايل :

(64جدول )
معادلة التنبؤ

 663013درجة دافعية اإلصلاز + × , 011( أن معادلة التنبؤ ىي : درجة البعد الرابع = 64ويتضح من اجلدول )
اجلسمية لقلق ادلستقبل، فكانت نتيجة ربليل تباين االضلدار ذلذا البعد كما يلي :ابلنسبة للبعد اخلامس من أبعاد قلق ادلستقبل وىو ادلظاىر 

 (65جدول )
نتيجة ربليل تباين االضلدار للبعد اخلامس من أبعاد قلق ادلستقبل

ادلتغرياتجمموع ادلربعاتدرجة احلرية  التباين  ف الداللة 
.505.4495.212

11.605
1

85
86

5.212
986.397
991.609

االضلدار
ادلتبقي
االمجايل

من الدافعية ابلنسبة ذلذا  يتضح من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية شلا يعٍت عدم القدرة على التنبؤ بقلق ادلستقبل
 .البعد

مناقشة النتائج 
 اأظهرت اطلفاض لكنهابقلق كبَت من ادلستقبل مل تظهر ىذه الدراسة أن طالب قسم الًتبية اخلاصة جبامعة ادللك خالد يشعرون    
كما أظهرت الدراسة أن  طالب الًتبية اخلاصة جبامعة ادللك خالد دبختلف  يف الدافعية للتعلم واإلصلاز الدراسي. اوملحوظ اواضح

سلتلف التخصصات.  كما أن ضعف الدافعية لإلصلاز الدراسي تشمل الطالب من   ،من قلق ادلستقبل نفسو زبصصاهتم لديهم ادلستوى
مستوى مالحظ  صلدبل أنو وبنظرة فاحصة لألرقام  ،يعٍت عدم وجود قلق من ادلستقبل عدم شعور طالب قسم الًتبية اخلاصة بقلق كبَت ال

أظهرت أن  لكنهامل تظهر الدراسة مستوى كبَت من القلق، و مل يصل حلد الكفاية ادلطلوب كما سبق ذكره،  ابلرغم من أنومن قلق ادلستقبل 
وابلتحديد بعد ادلظاىر النفسية لقلق ادلستقبل. ىذه العالقة   ،الدافعية لإلصلاز الدراسيمن خالل أحد أبعاد قلق ادلستقبل ديكن التنبؤ بو 

ة (  من أن ىناك عالقة ارتباطيو سالبة ودالة إحصائيا  بُت قلق ادلستقبل ومستوى الطموح وفاعلي9066ادلصري ) لو  خلص تشبو ما
إليها القرشي  خلصالذات . كما أن ىذه العالقة االرتباطية بُت الدافعية لإلصلاز الدراسي وقلق ادلستقبل كانت إحدى النتائج اليت 

الذكاء االنفعايل )اجلهٍت ، : من األمور منها بعديدأثبتت عديد من الدراسات أن مستوى قلق ادلستقبل يرتبط فقد وإمجاال       (. 9066)
(. كل ىذه العناصر ارتبطت سلبياً 9003( وحب االستطالع )فراج ، 9006ومستوى الطموح ) ادلشيخي،  ،فاعلية الذاتو  ( ،9066

 مستوى الطموح وحب االستطالع.و  رتفع مستوى قلق ادلستقبل اطلفض مستوى الذكاء االنفعايل،ابقلق ادلستقبل فكلما 
مل تثبت  لكنهاالدراسة احلالية نقص الدافعية لإلصلاز الدراسي لدى طالب قسم الًتبية اخلاصة جبامعة ادللك خالد، كما أظهرت 

ابستثناء وجود عالقة تنبؤية بُت أحد أبعاد قلق ادلستقبل وضعف الدافعية. وديكن  ،بشكل قاطع العالقة بُت نقص الدافعية وقلق ادلستقبل
خرى ذلا عالقة بنقص الدافعية لإلصلاز الدراسي. ىذه العوامل ردبا تكون زلور دراسة أخرى مستقبلية .تفسَت ذلك أن ىناك عوامل أ

االمجايل861112.437

ت مستوى الداللة

النموذج  ادلعامالت الالمعياريةادلعامالت ادلعيارية 

معامل االحندار 
ادلعياري بيتا

معامل  اخلطأ ادلعياري
االحندار

.000

.043
7.699
2.059.218

1.437
.016

11.064 
.034 

1 (Constant) 
ach

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٩٥ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



  د. عماد عبده علىاى    جاز الدراسٌ والتخصص لدى طالب قسم الرتبًة اخلاصة جبامعة امللك خالدـالتهبؤ بقلق املستقبل مو الدافعًة لإلن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

                     

زال أمامهم فًتة التقل عن تىذه الدراسة الطالب من ادلستوى الثالث إىل ادلستوى السادس وىو مايعٍت أن معظم أفراد العينة مامشلت 
وردبا لو أجريت الدراسة على الطالب يف السنة  ا؛لق ادلستقبل لدى أفراد العينة ليس كبَت وقد يفسر ذلك أن مستوى ق ،سنتُت قبل التخرج

 األخَتة الختلفت النتائج.
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املراجع

:املراجع العربية

 األىرام التجارية. (.سيكولوجية التعلم،ترمجة عادل عزالدين األشول وآخرون.القاىرة:مطابع6651.)جأرنوف،ويت -
(.الذكاء االنفعايل وعالقتو ابالضطراابت السلوكية وقلق ادلستقبل لدى عينة من طالب جامعيت 9066اجلهٍت،عبدالرمحن بن عيد.) -

 .136-116( ، 99)رللة حبوث الًتبية النوعية ادللك عبدالعزيز والطائف. 
اسًتجعت من   .(. دافعية اإلصلاز9002الًتتوري، دمحم .) -

.http://www.minshawi.com/other/tartoury.htm
 .632-616(، 25) 3رسالة اخلليج العريب ،( . قياس دافعية اإلصلاز الدراسي على البيئة السعودية . 6663احلامد ، دمحم معجب ) -
ماجستَت  (.بناء أداة لقياس قلق ادلستقبل لدى طالب وطالبات جامعة ادللك سعود،رسالة9001العجمي،صلالء دمحم .)  -

 غَتمنشورة،كلية الًتبية جامعة ادللك سعود .  
 غَت منشورة، ماجستَت رسالة .والتخصص ابجلنس وعالقتو كلية الًتبية طلبة لدى ادلستقبل قلق .( 2007 ). فضيلة السبعاوي، -

 .بغداد ادلوصل، جامعة
 رللةببعض ادلتغَتات.   وعالقتو األردنية اجلامعات طلبة لدى ادلستقبل ادلهٍت قلق .( 2007 ) .شاكر واحملاميد، دمحم السفاسفة، -

 .619-694(، 1) 5والنفسية،  الًتبوية العلوم
(. ضلو بناء مؤشر إحصائي جديد لتقدير الثبات بطريقة التطبيق وإعادة تطبيق أداة القياس ، حبث 6655الصياد ، عبد العاطي  .)-

 ، جامعة عُت مشس. مقدم دلؤسبر علم النفس الرابع يف مصر . كلية اآلداب
. رسالة ماجستَت غَت الدافع لإلصلاز وعالقتو بقلق ادلستقبل لدى عينة من طالب جامعة أم القرى(. 9066القرشي، دمحم بن عابد.) -

 منشورة. جامعة ام القرى ، مكة ادلكرمة.
لدى عينة من طالب جامعة  قلق ادلستقبل وعالقتو بكل من فاعلية الذات ومستوى الطموح(.9006ادلشيخي،غالب دمحمعلي.)-

. اطروحة دكتوراة غَت منشورة ، جامعة أم القرى، ادلملكة العربية السعودية.الطائف
قلق ادلستقبل وعالقتو بكل من فاعلية الذات ومستوى الطموح. األكادديي لدى طلبو جامعة  (. 9066ادلصري،نيفُت عبدالرمحن .) -

بغزة. -كلية الًتبية ، اجلامعة اإلسالمية. رسالة ماجستَت غَت منشورة ،  األزىر بغزه
(. قلق ادلستقبل لدى طلبة كليات اجملتمع يف منطقة اجلليل يف ضوء بعض  9061ادلومٍت، دمحم أمحد و نعيم، مازن زلمود .)-

 .652-641 ،9عدد  ،6 رللد ،الًتبوية العلوم يف األردنية اجمللة .ادلتغَتات
ب ادلعاملـــة الـــو الديـــة وعالقتهـــا بـــدافع اإلصلـــاز الدراســـي لـــدى طالبـــات كليـــات اجملتمـــع يف أســـالي(.9000ســـامل، رفقـــو خليـــف ســـليم .) -

. أطروحة دكتوراه )غَت منشوره(كلية الًتبية، اجلامعة ادلستنصرية.األردن
(. مقياس قلق ادلستقبل. القاىرة : االصللو وادلصرية9002شقَت ، زينب زلمود.) -
 سي.الكويت: مكتبة الفالح . (  القياس النف6659عبدالرمحن سعد ) -
 ، دار الفكر، عمان.علم النفس الًتبوي(6665عدس، عبد الرمحن ) -
(  تقدير الذات وعالقتو ببعض ادلتغَتات البيئية والشخصية لدى عينة من أطفال  مدينة صنعاء. 6661عكاشة زلمود فتحي )  -

 .61-45( 61)اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ، 
 (. الدافعية )زلرر(،علم النفس العام،ربرير دمحم الردياوي،عمان :دارادلسَتة للنشر والتوزيع.9001عالونة،شفيق )-
. قلق ادلستقبل وعالقتو ببعض ادلتغَتات لدى عينة من طالب كلية الًتبية جامعة اإلسكندرية(.  9003.فراج،دمحم أنور إبراىيم .)  -

ةاإلسكندرية، االسكندرية ، مصر.حبث غَت منشور ، كليةالًتبية،جامع
 (. سيكولوجيةالتعلم الصفي،عمنان: دارالشروق للنشر والتوزيع.9000قطامي،يوسف وقطامي،انيفة .)-
اجلمعية ادلصرية للدراسات (. قلق ادلستقبل وعالقتو ببعض من مظاىر التوافق الدراسي لدى طالب اجلامعة،  9003مندوه، زلمود )  -
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