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  واجلامعي   من طالب التعلمي الثانوي دلى عينة    يف مس توى قلق املس تقبل الفروق  

 . والتكوين املهن 

 5زقاوة أ محد 

 ملخص 

ىل تعرف الفروق يف مس توى قلق املس تقبل دلى عينة من طالب املرحةل نوية،  ادلراس ية: الثا هدفت ادلراسة ا 

انث( واملس توى التعلميي )اثنوي، جامعي، تك ،اجلامعية وين همن(. والتكوين املهن، وفقا ملتغري اجلنس )ذكور، ا 

( طالب 1200( فقرة، طبقت عىل عينة من )30قلق املس تقبل تضمن )ل ياانولتحقيق ذكل طور الباحث اس تب

ىل املراحل ادلراس ية الثال املهنج الوصفي املقارن. وأ ظهرت النتاجئ وجود مس توى  ثة. اتبع الباحثوطالبة ينمتون ا 

و ( قلق منخفض، %28.83(، )%60.08) متوسط من قلق املس تقبل دلى الطالب عينة ادلراسة بلغ

انث،  ( قلق مرتفع. كام وجدت فروق داةل يف مس توى قلق املس تقبل بني اذلكور وال انث لصاحل ال  11.08%)

. وعىل ضوء  هن ىل املرحةل ادلراس ية لصاحل التعلمي الثانوي والتكوين املا  ل تعزى يف قلق املس تقب ووجدت فروق داةل

 عددا من التوصيات ذات الصةل مبوضوع ادلراسة. هذه النتاجئ طرح الباحث 

 . التكوين املهن  ؛التعلمي اجلامعي ؛التعلمي الثانوي ؛الطالب ؛: قلق املس تقبلاللكامت املفتاحية 
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Abstract 

The main purpose of this study was to investigate differences in the level of Future 

Anxiety among a sample of secondary, university and vocational training students,  

according to gender and educational level. The researcher developed a questionnaire 

about future anxiety consisted of (30) items, which was distributed on (1200) 

students who belong to three groups: secondary, university and vocational training 

students using a comparative explorative method. The results revealed that there was 

moderate level of future anxiety among the students (60.08%), low level of anxiety 

(28.83%), and high level of anxiety (11.08). There were also statistically significant 

differences at the level of future anxiety among males and females in favor of females. 

There were also statistically significant differences in the level of future anxiety 

attributed to Educational Level in favor of secondary school and vocational training 

students. Some recommendations and suggestions were listed. 
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