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 :الممخص
في مقدمة واجباتيا ألن  االىتمامتيتم األمم بصحة ابنائيا وتضع ىذا 

الشعوب ال تنيض وتتطور بدون افراد يتصفون بالصحة البدنية  والعقمية 
والنفسية  وىنا الصحة النفسية تعد األرض التي تنتصب عمييا قامات 
ابنائيا ومنيا تنبثق ابداعاتيم في جوانب الحياة المختمفة الفنية واالدبية 

 ىا.والعممية والثقافية وغير  واالجتماعية
 ييدف البحث الى:       

التعرف عمى الصحة النفسية لدى أولياء أمور األطفال المصابين  -
 باضطراب التوحد.

التعرف عمى قمق المستقبل لدى أولياء أمور األطفال المصابين  -
 باضطراب التوحد.

التعرف عمى العالقة بين الصحة النفسية قمق المستقبل لدى أولياء أمور  -
 مصابين باضطراب التوحد.األطفال ال

( ولي امر طفل مصاب باضطراب التوحد تم 55تكونت عينة البحث من )
اختيارىم بالطريقة العمدية وقد استخدم الباحثان مقياس الصحة النفسية 

(. وبعد معالجة 5116( ومقياس قمق المستقبل )مسعود،5106)عبد اهلل، 
 البيانات احصائيًا اظيرت النتائج ما يمي:

لقمق يكون في حالة صحية عندما يكون في المستوى الطبيعي ويمكن ان ا
معرفة ىذا المستوى فيما اذا كان طبيعي ام ال من خالل مقارنتو بمتغير 

 الصحة النفسية الذي اثبت ان عينة البحث تتمتع بصحة نفسية عالية.
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Abstract: 

The nation cares about the health of its children and puts 

this attention in the forefront of its duties because the 

people do not rise and develop without individuals who 

are physically, mentally and psychologically healthy and 

his mental health is the land that is covered by the 

children and from it stems from their creations in the 

different aspects of life artistic and literary Social, 

scientific, cultural and other. 

The search aims to: 

-To identify the mental health of parents of children with 

autism disorder. 

-To identify the future concerns of parents of children 

with autism disorder. 

-To identify the relationship between mental health and 

the future concerns of parents of children with autism 

disorder. 

The researchers used the measure of mental health and 

the measure of anxiety of the future 

The research sample was the guardians of children with 

autism disorder (25). The main results of the research 

were: 

The anxiety is in a healthy state when it is at a normal 

level and this level can be known whether it is normal or 

not by comparing it to a mental health variable that has 

proven that the research sample is highly psychiatric. 
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 الفصل االول
 مقدمة البحث

في مقدمة واجباتيا ألن الشعوب ال  االىتمامتيتم األمم بصحة ابنائيا وتضع ىذا 
تنيض وتتطور بدون افراد يتصفون بالصحة البدنية  والعقمية والنفسية  وىنا الصحة النفسية 
تعد األرض التي تنتصب عمييا قامات ابنائيا ومنيا تنبثق ابداعاتيم في جوانب الحياة 

 ىا.والعممية والثقافية وغير  واالجتماعيةالمختمفة الفنية واالدبية 
فاألنسان يعيش في الوقت الحاضر في عالم متغير وتعقد الحياة التي يعيشيا ال 
تجعمو قادرًا عمى تحقيق اىدافو وبالتالي يصعب عميو تحقيق األمن النفسي لذاتو، فالقمق من 
المستقبل وما يحممو من مفاجأة وتغيرات تتخطى قدرة الكائن عمى التكيف معيا ، وىذا ما 

نفسي شديدًا ومن ثم تكون استجابتو متطرفة في محاولة منو لمتقوقع بعيدًا عن يجعل التوتر ال
 ( .86: 0978ىذه التغيرات المتالحقة) ابو العال،

التوحد يحتاج الى مجموعة من الصفات   باضطرابإن التعامل مع االطفال المصابين 
ر بيا الطفل  يتعرض والقدرات واالمكانيات ومنيا الصحة النفسية ففي حاالت الغضب التي يم

ذوي الطفل الى مواقف متعددة، لذا فأن تمتع األىل بالصحة النفسية بعيدًا عن القمق من 
الوسائل الميمة لمقاومة األثار السمبية واإلحباطات التي يتعرض ليا وذلك ألن القمق ليس 

الفشل نتاجًا من تغيرات آنية بل ينتج من رؤية الحاضر وظروفو المعقدة مثل الخوف من 
وعدم القدرة عمى االستمرار وتحقيق النجاح خصوصًا وان مستقبل ىؤالء األطفال يكون مبيمًا 
ومن الصعوبة تصور ما سيحدث في المستقبل مما يولد لدييم مجموعة من األفكار تكاد تكون 

 اغمبيا سمبية .
 باضطرابفي ضوء ما تقدم فأن لمصحة النفسية ألولياء أمور االطفال المصابين 

التوحد ىي مفتاح النجاح والخطوة األولى عمى طريق تحقيق االىداف التي يصبوا الييا . فكما 
ىو معروف ان الطفل ىو المبنة األساسية في بناء اي مجتمع  لذا تكمن اىمية البحث في 
معرفة عالقة الصحة النفسية بقمق المستقبل لدى ىذه الفئة ،وىنا تبرز اىمية البحث في معرفة 

 أثير اضطراب التوحد لدى األطفال عمى الصحة النفسية الولياء االمر.مدى ت
 مشكمة البحث  
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ادراكًا من الباحثان بأىمية الصحة النفسية لدى أولياء أمور األطفال المصابين 
التوحد فقد حاول الباحثان معرفة مدى تأثير قمق المستقبل عمييم وىل ان زيادة   باضطراب

سمبًا عمى الصحة النفسية أم سيكون دافعًا ايجابيًا في تطوير مستوى قمق المستقبل سوف يؤثر 
 الصحة النفسية لدييم ، تكمن مشكمة البحث من خالل ما يمي. 

 التوحد؟ باضطرابىل ىناك قمق الولياء امور االطفال المصابين  -
ىل القمق يؤثر سمبًا عمى الصحة النفسية ألولياء امور االطفال المصابين  -

 التوحد؟ بباضطرا
 اىداف البحث  

 ييدف البحث الى:
 باضطرابالتعرف عمى الصحة النفسية لدى أولياء أمور األطفال المصابين  -

 التوحد.
 التوحد. باضطرابالتعرف عمى قمق المستقبل لدى أولياء أمور األطفال المصابين  -
قمق المستقبل لدى أولياء أمور األطفال مى العالقة بين الصحة النفسية و التعرف ع -
 باضطراب التوحد.المصابين 

 حدود البحث 
التوحد والبالغ عددىم  باضطرابالحد البشري: أولياء أمور األطفال المصابين  -0

(55. ) 
 .5109 -5108الحد الزماني: المدة  -5
 الحد المكاني: معيد بغداد الضطراب التوحد في بغداد. -3

 تعريف المصطمحات
: تكيف الفرد مع نفسو ومع مجتمعو الخارجي تكيفًا يؤدي الى النفسية الصحة 

اقصى ما يمكن من الكفاية والسعادة لكل من الفرد والمجتمع الذي ينتمي اليو ىذا 
 (.01:5119الفرد)العبيدي ،

ىو حالة من التوتر وعدم االطمئنان والخوف من التغيرات غير  :قمق المستقبل
في الحالة القصوى فأنو يكون تيديدًا بأن ىناك شيئًا غير حقيقي المرغوبة في المستقبل و 

 (.68:0996سوف يحدث لمشخص)معوض،
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ماغ ينتج عنيا مظاىر متعددة دخاليا ال اضطراب التوحد : ىو اضطراب في وظائف
في النمو العقمي ، االستجابات الحسية لممثيرات ، التأخر الواضح في الكالم والمغة ، والتعمق 

 (.53: 5119بيعي في األشياء)الظاىر،غير الط
 
 

 الفصل الثاني 
 اطار نظري ودراسات سابقة
 اواًل: مفيوم الصحة النفسية

تعد الصحة النفسية ىي جزء من الصحة العامة والتي تعد الركيزة األساسية لسعادة 
نسان ف الوسائل التي تجعمو يستمتع بنعم الحياة . ان االالبشر إذ ان االنسان يبحث عن مختم

السميم عقميًا وصحيًا ونفسيًا ال بد من ان يكون متمتع بصحة نفسية وان الشخصية السميمة 
 (.57:0997ىي التي تتصف بكونيا سميمة التكوين النفسي قبل كل شيء )زىران،

ان مشكالت الحياة اليومية وتعقيداتيا تجعل النفس عرضة الى حالة من االضطراب 
ىا من امراض العصر النفسية بشكل دائم وحينما تستمر ىذه والتوتر والقمق والخوف وغير 

الضغوط عمى النفس فأنيا تكون معرضة لمخروج عن الطريق السوي فتصاب باالنحراف عن 
 (.469:5101السموك السميم)ربيع ،

لذا فالشخصية السميمة تتصف بدرجة عالية من تحقيق الذات وىذه الصفة تجعميا 
بعيدًا عن الوىم وبدرجة عالية من الرضا بأنفسيم وباآلخرين تتعامل بواقعية مع الحياة 

وبالبساطة والعفوية في التفكير واالنفعال والخموة مع النفس لمتفكير والتأمل واالستمتاع ووجود 
عالقة صميمية مع األصدقاء والتعاطف مع الناس بغض النظر عن المركز االجتماعي أو 

مرح والنكتة الخالية من العداء)سيدني و الندزمن غيرىا وجانب خمقي قوي يتمتع بروح ال
،59:0988.) 

 ثانيًا: مفيوم قمق المستقبل
قمق المستقبل عندما يكون الواقع الذي يعيش فيو غير مشبع لرغباتو ومحبط لو،  ينشأ

عندما تكون الظروف المحيطة بو ليست في جانبو ، لذا يكون القمق انذار بخطر  كما ينشأ
 (.503،0997محتمل)مرسي،
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فقمق المستقبل ينتج من الشعور باالنزعاج والتوتر والضيق عند االستغراق في التفكير 
واالحساس بأن الحياة غير جديرة باالىتمام مع فقدان الشعور بالطمأنينة واالمن نحو 

 (.055،5116المستقبل)مسعود،
ونات قمق المستقبل معرفية أن لقمق المستقبل مكون معرفي قوي ، ويمكن القول أن مك

أكثر منيا انفعالية وىي ترتبط عادًة بالخطر وتركز عمى المغاالة في تخمين قتامة المستقبل ، 
أن لمقمق وظيفة اساسية ىي: تيسير االكتشاف المبكر إلشارات التيديد او الخطر قريب 

)دافعية( الحدوث وىو بذلك يتضمن مفيوم حذر ويقضة ، ويمكن ان تكون وظيفة القمق 
ووظيفة تمييدية )تحضيرية( ويكون االنزعاج مترافقًا عمومًا مع القمق في حين أن التجنب 

 (.87،5115مترافقًا مع نقصان القمق) محمد ،وآخرون،
 :سابقةالدراسات ال

الشباب وعالقتو ببعض المتغيرات ()محمد،  )قمق المستقبل عند 2010دراسة محمد
2015.) 

 ىدفت ىذه الدراسة الى:
 قياس مستوى قمق المستقبل عند الشباب  .  -
التعرف عمى داللة الفروق في : النوع )ذكر، انثى( ، الحالة االجتماعية )متزوج ،  -

 غير متزوج( المينة )طالب ، موظف(، العمر.
( سنة 31-08وقد تحدد البحث الحالي بعينة من الشباب الذين تتراوح اعمارىم من )

(، وبعد معالجة البيانات 5116مقياس القمق الذي اعدتو)مسعود،، وقد استخدمت الباحثة 
 احصائيًا تبين ما يمي:

 لدييم قمق نحو المستقبل. -
 ىناك فروق ذات داللة احصائية وفقًا لمتغير المينة )طالب ، موظف(. -
ىناك فروق ذات داللة احصائية وفقًا لمتغير الحالة االجتماعية )متزوج، غير  -

 متزوج(.
)الصحة النفسية وعالقتيا بالتفاعل االجتماعي لدى طمبة  1111الزوبعي  دراسة

 الجامعة(
 ىدفت الدراسة الى :
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 بناء مقياس الصحة النفسية لدى طمبة جامعة بغداد. -
 التعرف عمى العالقة بين الصحة النفسية والتفاعل االجتماعي لعينة البحث. -

ة بغدا تم اختيارىم عشوائيًا ( من طمبة جامع551اشتممت عينة الدراسة عمى )
واستخدم الباحث االستبيان لبناء المقياس الذي تكون من خمس مجاالت ىي : تقبل الذات، 
مواجية االزمات ، عدم الشعور باالضطرابات النفسية، عدم الشعور باألعراض النفسجسمانية، 

 النمو في مجال التوافق مع اآلخرين.
 كانت اىم نتائج الدراسة 

 ع مستوى الصحة النفسية لعينة البحث.ارتفا -
 ارتفاع مستوى التفاعل االجتماعي. -
بين الصحة النفسية والتفاعل االجتماعي لطمبة  وجود عالقة ايجابية دالة احصائيا -

 جامعة بغداد.
 الفصل الثالث

 منيج البحث واجراءاتو الميدانية: 
 اواًل: منيج البحث 

 بالطريقة االرتباطية وذلك لمالئمتو لمشكمة البحث.استخدم الباحثان المنيج الوصفي  
 

 ثانيًا: مجتمع البحث وعينتو:
( ولي امر طفل في معيد بغداد لمتوحد وقد اختار 61تكون مجتمع البحث من )

( 58( يمثمون عينة البحث بالطريقة العشوائية  وقد ابى استعدادىم لمتعاون )35الباحثان )
 ( لمتجربة الرئيسية.55تجربة االستطالعية والباقي )منيم تم اختيار ثالثة منيم لم
 ثالثًا: ادوات البحث 

 تمثمت ادوات البحث بالتالي:
 المصادر العربية واألجنبية. -
المقابالت الشخصية اجريت العديد من المقابالت الشخصية مع الكادر العامل في  -

 يوم اجتماع اولياء االمور.في  المعيد من المعممات واالدارة وكذلك مع اولياء االمور
 (.5106مقياس الصحة النفسية)عبد اهلل، -
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 (.376مقياس قمق المستقبل)مسعود، -
 اجراءات البحث الميدانية  

اعتمد الباحث عمى المقاييس ألنيا احد وسائل التقويم والتشخيص وتعد احد وسائل 
 عمى مقياسين ىما :العمل العممي الجيد المبني عمى اسس سميمة ، لذا اعتمد الباحث 

 مقياس الصحة النفسية: 3-4-1
ئل اعبارة بين اإليجابية والسمبية وامام كل عبارة خمسة بد 50تكون المقياس من 

متدرجة بصورة افقية وىي ) دائمًا، غالبًا، احيانًا، نادرًا، ابدًا( وىذه البدائل تعبر عن االنسان 
متفاوتة لمصحة النفسية ، وتعطى الدرجات الذي يتمتع بصحة من خالل )ابدًا( عن مستويات 

( 5-4-3-5-0( ولمعبارات السمبية )0-5-3-4-5لمعبارات االيجابية عمى النحو األتي ) 
 (.50( واقل درجة )015وبيذا فأن اعمى درجة يحصل عمييا الفرد )

 مقياس قمق المستقبل: 3-4-2
عمى مقياس قمق لغرض تحقيق اىداف البحث الحالي ، قام الباحثان باالعتماد 

( فقرة ، اما البدائل 31(،وتكون المقياس من )5116المستقبل الذي اعدتو )مسعود،
 ( )تنطق عمٌي( ، ) تنطبق عمُي احيانًا( ، ) ال تنطبق عمٌي(.3فكانت،)

 مفتاح تصيح المقياس:
( اما الفقرات 0-3ان الفقرات االيجابية في مقياس قمق المستقبل أوزان تتراوح من )

( إذ اعطي لمبديل تنطبق عمٌي ثالث درجات ولمبديل 3-0ية فقد كانت أوزانيا من )السمب
تنطبق عمٌي احيانًا درجتان ولمبديل ال تنطبق عمٌي درجة واحدة ىذه بالنسبة لمفقرات االيجابية 

 وتعكس االوزان في حالة كون الفقرة سمبية . 
 التجربة االستطالعية  3-4-3

-05-5التجربة االستطالعية عمى ثالث من أولياء االمور قام الباحثان بأجراء 
 لمتعرف عمى التالي: 5108

 الوقت الالزم لمميء االستمارتين. -
 مدى فيم المعبين لمحتوى االستمارتين. -
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ومن خالل ما سبق استطاع الباحثان توضيح بعض نقاط الغير واضحة في 
ذي تحتاجو عينة البحث لمميء االستمارات قت الن الخاصة بالمقياسين ، ومعرفة الو االستمارتي

 ( دقيقة.45-31وقد تراوح الوقت بين )
 التجربة الرئيسية 3-4-4

في الساعة الثانية عشر  5108 -05-01اجرى الباحثان التجربة الرئيسة في تاريخ 
بتوزيع االستمارات لعينة البحث والتي تشمل مقياسي الصحة النفسية وقمق  اقام اذظيرًا، 
قبل بعد ان اوضحا الفقرات بالكامل الى عينة البحث وفيما لو كان ىناك سؤال او عدم المست

وضوح لدييم وبعدىا تم اعطائيم الوقت الالزم لمميء المقياسين وتم جمعيا من عينة البحث 
وتفريغ البيانات اعتمادًا عمى مفتاح حل االسئمة وبذلك حصل الباحث عمى الدرجات الخام 

ختبار، بعدىا تم معالجتيا احصائيًا بشأن ارتباط الصحة النفسية بقمق المستقبل كنتائج ليذا اال
 الوسائل اإلحصائية 3-6 .

لمتحقق من اىداف البحث ثم تحميل البيانات الخاصة بالبحث تم استخدام الحقيبة 
 حيث تم استخراج: SPSSاإلحصائية 
 االوساط الحسابية . -
 االنحرافات المعيارية. -
 الرتباط البسيط بيرسون.معامل ا -

 الفصل الرابع
عرض وتحميل نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل من الصحة  4-1

 النفسية وقمق المستقبل
لكي يتم التعرف ما اذا تحققت اىداف البحث ام ال ، تم معالجتيا احصائيًا وقد تم 

الحسابية لكل منيما ، حيث كان التعرف عمى اليدفين األول والثاني من خالل االوساط 
 اليدفين كالتالي:

 باضطرابالتعرف عمى الصحة النفسية الولياء امور االطفال المصابين   -
 التوحد.

 باضطرابالتعرف عمى قمق المستقبل لدى اولياء امور االطفال المصابين  -
 التوحد.
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 (1جدول )
االرتباط ومستوى الخطأ المعياري لكل من األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل 

 الصحة النفسية وقمق المستقبل
معامل  قمق المستقبل صحة نفسية

 األرتباط
مستوى 
 الخطأ

انحراف  وسط حسابي
 معياري

انحراف  وسط حسابي
 معياري

 

0.40 
0.04 

81.17 14.881 60.25 16.144 
 

( اما 81.17النفسية ىو )( نجد ان الوسط الحسابي لمصحة 0من خالل الجدول )
( في حين بمغ الوسط الحسابي لقمق المستقبل 14.881االنحراف المعياري نجد انو )

( وعند مقارنة األوساط الحاسبي لكل منيما 16.144( اما االنحراف المعياري )60.25)
الوسط الحسابي لمصحة النفسية اعمى من الوسط الحسابي لقمق المستقبل مما يدل عمى ان 

ياء األمور يتمتعون بصحة نفسية اعمى من قمق المستقبل ، وىذا ما يؤثر بصورة ايجابية أول
عمى المستوى العام  لمتعامل مع ىؤالء األطفال اضافة الى انيم يتمتعون بصحة نفسية جيدة 
 في الحياة العامة ، وان الوضع العام الذي يعيشو أولياء األمور لم يؤثر عمييم بصورة سمبية .

ننا نجد ان عينة البحث ال تخمو من القمق حول المستقبل ولكن بارتفاع األوساط كما ا
الحسابية لمصحة النفسية يجعل قمقيم حالة صحية وليس سمبية الن األنسان الطبيعي ال يخمو 
من حالة القمق والتفكير بالمستقبل  عمى ان يكون القمق بالمستوى الطبيعي  وليس المرضي 

وان عينة البحث تعاني من مشكمة التفكير بالمستقبل المجيول او المضطرب خصوصًا 
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(  58:511-55وتكون الرؤيا عندىم مشوشة وغير واضحة وجاء ىذا موافقًا لرأي )مرسي،
والذي اكد عمى ان القمق يكون واضحًا عنما يعني الشخص من حاالت مرضية صعبة وذلك 

محة التي تجعمو يتعرض لضغوط نفسية بسبب طبيعة التغيرات المختمفة كما ان التحديات الم
 كالتفكير السمبي لذا يعد القمق حالة صحية اذا كان في الحدود الطبيعية.

 ولتحقيق ىدف البحث الثالث والذي يمثل:
التعرف عمى العالقة بين الصحة النفسية وقمق المستقبل لدى اولياء امور  -

 التوحد . باضطراباالطفال المصابين 
بين كل من الصحة النفسية وقمق المستقبل، نجد  طمعامل االرتبا تم ايجاده عن طريق

( اي ان ىناك عالقة ارتباط بين المتغيرين الن نسبة الخطأ ىي) 0.40أن قيمتو بمغت )
لذا تعتبر العالقة معنوية بينيم ، وىذا يدل عمى ان حالة القمق   %5( وىي اقل من 0.04

لدييم طبيعية الن صحتيم النفسية جيدة ، ويعزوا الباحثان ىذه النتيجة الى أن أولياء األمور 
قد وصموا الى حالة من الوعي والقدرة عمى التعامل مع اطفاليم ومدى ايمانيم بأن ما حدث 

جب االيمان بو والتعامل معو بشكل ايجابي يجعمو السبيل الى ألطفاليم ىو قضاء من اهلل ي
 دخول الجنة وليس عقاب من اهلل وىذا ما جاء عمى لسان الكثير من أولياء األمور.

 االستنتاجات 
في ضوء اىداف وفرضيات البحث ونتائجو التي حصل عمييا الباحثان تم التوصل 

 الى : 
تتمتع عينة البحث بصحة نفسية جيدة وىذا جانب ميم ينعكس بصورة ايجابية عمى 

التوحد اما نسبة القمق فكانت في حدىا الطبيعي عند مقرنتيا  باضطراباطفاليم المصابين 
 بمتغير الصحة النفسية.

 التوصيات
 ضرورة توعية أولياء األمور باالىتمام بالصحة النفسية ومتابعتيم . -0
لة االنتباه الى حاالت القمق التي تنتاب اولياء االمور وتجنبيا من خالل التوعية محاو  -5

 وبث روح الطمأنينة فيما بينيم.
اجراء بحوث اخرى تيتم بالجوانب النفسية ومحاولة حل المشكالت التي تحدث عندىم  -3

 بطريقة عممية وصحية.
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اهلل عز وجل بل ىي اختبار محاولة تثقيف المجتمع بأن االعاقة ىي ليست عقاب من  -4
 وقد تكون باب لمدخول الى الجنة.

 قائمة المصادر
(، ازمة اليوية واالكتئاب النفسي لدى الشباب الجامعي ،  5111مرسي، ابو بكر؛  ) -0

 .58-55( ،ص3(، العدد)7دراسة نفسية ، المجمد )
، القاىرة، 5( الصحة النفسية والعالج النفسي، ط 5116حامد عبد السالم ؛ ) زىران، -5

 .57،ص  0979عالم الكتب، 
(، بعض المتغيرات المرتبطة بقمق المستقبل ، 5116مسعود، سناء منير مسعود ؛ )  -3

 .055رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كمية التربية ، مصر، ص
(  الشخصية السميمة ، ترجمة حمدلي  0988سيدني م . الندزمن ،جوردان وتيد ؛ )   -4

 .59فق الحمداني ، بغداد، مطبعة التعميم العالي ، صالكربولي ومو 
(،  بناء مقياس الصحة النفسية لدى العبي اندية دوري النخبة 5106عبد اهلل، فريق ؛  ) -5

 076بكرة القدم في بغداد، اطروحة دكتوراه غير منشورة، ص
ا ، امراضيا وعالجي –(، مشكالت الصحة النفسية  5119العبيدي ،محمد جاسم ؛ )  -6
 .01، عمان ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، ص0ط
(، اثر كل من العالج المعرفي والعالج النفسي 0996معوض ،محمد عبد التواب ؛)  -7

الديني في تخفيف قمق المستقبل لدى عينة من طمبة الجامعة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، 
 .68كمية التربية جامعة القاىرة،،ص

( ، اصول عمم النفس ، عمان دار المسيرة لمنشر والتوزيع، 5101اتة ؛) ربيع ،محمد شح -8
 .469ص
التمييز بين القمق واالكتئاب )دراسات نفسية( ، المجمد  (، وآخرون؛0999محمد، مي ) -9

 .87،ص 4،5115، العدد 05
( ،الصحة النفسية وعالقتيا بالتفاعل 0998الزوبعي، ناصر ىراطة فارس ؛  ) -01

 لدى طمبة الجامعة ، جامعة بغداد ، كمية اآلداب ، اطروحة دكتوراه.االجتماعي 
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( ، قمق المستقبل عند الشباب وعالقتو ببعض 5105ىبة مؤيد ؛ ) محمد، -00
المتغيرات، مجمة البحوث النفسية والتربوية، العدد السابع ، مركز الدراسات التربوية واالبحاث 

  النفسية ، القاىرة.
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