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 الملخص

هدفت الدراسة التعرف على قلق المستقبل وعالقته بأحداث الحياة الضاغطة لدى الممارسات 

ته في تحقيق المنهج الوصفي لمألملألنشطة الرياضية ,استخدم الباحثان وغير الممارسات 

هدف البحث ، حيث ان المنهج الوصفي أسلوب يعتمد على دراسة الواقع او الظاهر كما 

( طالبة من طالبات 31كانت عينة البحث تتكون من )وتوجد في الواقع ويهتم بدراستها.

( طالبة من كلية 31مقسم الى مجموعتين ) جامعة ديالى تم اختيارهن بطريقة عشوائية

( طالبة من طالبات كلية التربية البدنية وعلوم 31التربية للعلوم لإلنسانية )األصمعي ( و )

من األسباب التي تجعل الفرد قلق على مستقبله  االرياضة واستنتجت  الدراسة ان هناك كثير

نقص الخبرة من اجل بناء أفكار  المشكالت التي تواجهه النمع وعدم قدرته على التكيف 

ايجابية عن المستقبل وذلك يرجع الى الحروب واالنفتاح اإلعالمي وغالء المعيشة والبطالة 

وتأخر الشباب عن الزواج ونتيجة كل هذه الظروف تؤدي إلى تقاطع بين األماني والواقع 

وير برامج ودورات الذي يعيشه مما ينعكس سلباً على المستقبل . وأوصت  الدراسة منها تط

وورش عمل لتخفيف قلق المستقبل لدى طالب وطالبات الجامعات وتعليمهم مهارات 

 التخطيط للمستقبل على أسس سليمة لتجاوز اي صعوبات قد توجه في المستقبل.* 
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Events in  Stressing-LifeFuture Concern and Its Relationship to 

Practices and Non-Practices of Sports Activities  
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Inst. Hiyam Sadoun Aboud Al-Khafaji (Ph.D.) 
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Abstract : 

     The study aimed to identify " The Future Concern and Its 

Relationship to Life-Stressing Events in Practices and Non-Practices 

of Sports Activities". The researchers used the descriptive method for 

being suitable in achieving the goal of research. The descriptive 

method is a style based on the study of reality or apparent as it 

actually exists and cares about its study. The research sample 

consisted of (60 female students) from University of Diyala who were 

randomly selected and are divided into two groups (30 female 

students) from the College of Education for Humanities (Al-Asamy) 

and (30 female students) from the College of Physical Education and 

Sports Sciences. The study concluded that there are many reasons 

which makes the individual worried about his future and his inability 

to adapt with the problems facing him because the lack of experience 

in order to build positive ideas about the future due to wars, the 

openness of media, high cost of living, unemployment, and the delay 

of youth from marriage, and as a result all these circumstances lead to 

an intersection between wishes and reality which he is living in and 

has a negative impact on the future. The study recommended 

developing programs, courses, and workshops to ease future concern 

among university (male and female) students and teach them the skills 

of planning for the future on a sound basis to overcome any 

difficulties that may be faced in the future.  

 

 -واهمية البحث :مقدمة  0-0

يعيييا االنسييان فييي عريير كثييير التفيييرات والتفيياعالت المرييحوبة بالعديييد ميين التعقيييدات 

والمشيياكل السياسييية واالجتماعييية وفييي مختلييف المجيياالت التييي اثييرت وانعكسييت فييي جميييع 

مظاهر الحياة ,ومارافقتها مين اضيطرابات نفسيية وسيلوكية نتيجية لضيفوط الحيياة ,فميع تقيدم 
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ديثة وتطورها السريع اصبح االنسان وخاصة الشباب يواجهون العديد من المواقيف الحياة الح

االفييراد يتعرضيين الييى الكثييير ميين  رالتييي قييد تهييدد حييياتهم ومسييتقبلهم , فنجييد ان الفتيييات كسييائ

الضفوط منهيا اجتماعيية وسياسيية .وقيد تكيون اقتريادية مميا ييؤثر بشيكل سيلبي عليى حياتهيا 

 مستقبلها.تشعر بالقلق على  من ثمو

ميين قلييق وتييوتر وضييفوط  ات تيييفوهنييا تكميين اهمييية هييذه الدراسيية ان كييل ميياتمر بييه اغليي  ال

مختلفة في حياتها العامة والخاصة وماتفرزه الحياة من ضفوط سلبية مما يجعلهيا تشيعر بقليق 

عليى مسييتقبلها وحياتهييا وتشيعر انهييا تفتقييد الييى االمين النفسييي وعييدم قيدرتها علييى التكيييف مييع 

 ات والمشكالت التي تواجهها ولذلك ينعكس بشكل واضح على تفكيرها بالمستقبل.الرعوب

واالقتريادية المتجيددة روف والتفييرات السياسيية ,واالجتماعيية ظالبي وتتلخص مشكلة البحث

والمتالحقيية فييي كييل يييوم وفييي كييل يييوم التعييرف لضييفوط وتحييديات فييي مييدى قييدرتهم علييى 

 مواجهة مختلف االزمان .

المختلفية وعيدم القيدرة عليى وان فقدان االمن االنفسي وعدم القدرة على التكيف مع الظيروف 

كل هذه الظيروف عليى قليق المسيتقبل وبالتيالي تيؤثر تواجهن مما تنعكس حل المشكالت التي 

وشخريتهن بشكل سلبي بحيث تشعر بالقلق على مستقبلها بعد الدراسة وهل لهيا سلوكهن  في

ل سييوف تسييتقر اجتماعييياً   وغيرهييا ميين االمييور التييي تشييفلها وتشييعرها مسييتقبل وفيفييي   هيي

بالخوف واالحبياط ,مميا نجيد ان جمييع هيذه التسيا الت او هيذه العواميل تعيد مريادر اساسيية 

 كونها حاجات ترتبط بالنمو والتطور وتحقيق الذات .للقلق المستقبل 

 

 -ويهدف البحث الى :

بأحييداث الحيياة الضيياغطة ليدى الممارسييات لالنشييطة *التعيرف علييى قليق المسييتقبل وعالقتيه 

 الرياضية .

*التعرف على على قليق المسيتقبل وعالقتيه بأحيداث الحيياة الضياغطة ليدى غيير الممارسيات 

 لالنشطة الرياضية.

 

 فروض البحث :

*وجييود عالقيية ارتباطييية بييين قلييق المسييتقبل واحييداث الحييياة الضيياغطة لييدى الممارسييات 

 لالنشطة الرياضية .

* وجود عالقة ارتباطية بين قليق المسيتقبل واحيداث الحيياة الضياغطة ليدى غيير الممارسيات 

 لالنشطة الرياضية .

 -تحديد مصطلحات البحث : 

جيذوره فيي الواقيع قلق المستقبل : هو جيزء مين القليق العيام المعميم عليى المسيتقبل , يمتليك  -

العجيز فيي تحقييق االهيداف الهامية  الراهن ويتمثل في مجموعة من البنيى كالتشيا م او ادراك

وفقدان السييطرة عليى الحاضير وعيدم التأكيد مين المسيتقبل وال يتضيح اال ضيمن اطيار فهمنيا 

 ( .33،9116للقلق العام ) سعود, 
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الحييياة الضيياغطة : هييي التعييرف لمشييكالت واحييداث تواجييه الفييرد ,وتسييب  لييه اربيياك فييي  -

طلي  منيه القييام بمجهيود اضيافي للعيودة للتيوازن توازنه الداخلي نتيجية للشيعور بالتهدييد ,وتت

 (3, 9113الطبيعي )مظلوم ,

 

 البحث الميدانية راءاتاج

 اجراءات البحث-2

ان طبيعة المشكلة هي التي تحدد المنهج اليذي يختياره الباحيث لفيرف منهج الدراسة :  2-0

حيييث ان ، متييه فييي تحقيييق هييدف البحييث ألالتوصييل الييى النتييائج وقييد اتبييع الميينهج الوصييفي لم

الميينهج الوصييفي اسييلوب يعتمييد علييى دراسيية الواقييع او الظيياهر كمييا توجييد فييي الواقييع ويهييتم 

 بدراستها.

طالبية مين طالبيات جامعية دييالى تيم ( 31كانت عينة البحيث تتكيون مين )عينة البحث :  2-3

ييية التربييية للعلييوم ( طالبيية ميين كل31اختيييارهن بطريقيية عشييوائية مقسييم الييى مجمييوعتين )

( طالبية مين طالبيات كليية 31و )غيير الممارسيات لالنشيطة الرياضيية لالنسانية )االصمعي (

 .ممارسات لالنشطة الرياضية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 اجهزة البحث :  2-2
 المرادر العربية واالجنبية .-

 . DELL)جهاز الحاسوب )الب توب ( نوع )-

 المستقبل .استبانة قلق -

 استبانة الحياة الضاغطة .-

 اجراءات البحث الميدانية : 2-4

  مقياس قلق المستقبل -2-4-0

( ( تكيون المقيياس مين 9113ه )مسيعود ,تعدعلى مقياس قلق المستقبل الذي ا اناعتمد الباحث

)التنطبيق عليى ( ان ،(، )تنطبق عليى احيانياً ( ) تنطبق على( 3( فقرة اما البدائل فكانت )31)

( امييا الفقييرات السييلبية فقييد كانييت 0-9-3اوزان تتييراوح ميين )الفقييرات االيجابييية فييي المقييياس 

( درجييات للبييديل )تنطبييق علييى ( 3( فييي الفقييرات االيجابييية تعطييي )3-9-0اوزانهييا ميين )

كميا ( للبديل )التنطبق عليى ( وفيي الفقيرات السيلبية بيالعكس 0( درجتان ودرجة )9وتعطي )

 -و مبين في الجدول االتي :ه

 

 

 البدائل للفقرات تنطبق على تنطبق على احياناً  التنطبق

 الفقرات االيجابية 3 9 0

 الفقرات السلبية 0 9 3
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 مقياس احداث الحياة الضاغطة : 2-4-3

مقيياس ابيو مريطفى  اناسيتخدم الباحثي، يهدف الكشف عن مستوى احداث الحيياة الضياغطة 

وتعطي عنيد ، ( تكون المقياس من خمس بدائل هي تنطبق بدرجة كبيرة جداً 9113السميري )

تنطبيييق ، ( درجيييات 4وتعطييي )، وتنطبييق بدرجييية كبييييرة ، ( درجيييات 6ترييحيح المقيييياس )

وال تنطبيق ، ( درجة 9وتعطي )، تنطبق بدرجة قليلة ، ( درجات 3بدرجة متوسطة وتعطي )

 . (401،9113جة واحدة .)ابو مرطفى ,السميري ,( در0,تعطي )

 *صدق المقياس 

 -: تي( من الخبراء ذوي االختراص وذلك للتعرف على اال6بتحكيم ) انقام الباحث

 تحديد مدى صحة اختبار المقياس او اقتراح اضافة فقرات اخرى .-0

 تحديد مدى صحة اختيار الفقرات .-9

 او اقتراح او اضافة عبارة جديدة . تعديل لفوي الي عبارة تحتاج لذلك-3

 *ثبات المقياس 

( 01تم ايجاد ثبات المقياس بأستخدام طريقة اعيادة التطبييق لالختبيار عليى عينية مكونية مين )

 ( ايام .6طالبات من مجتمع خارج عينة الدراسة وقد كانت الفترة بين االختبارين )

 

 التجربة االستطالعية  2-4-2
 3/4/9103وذلييك فييي تيياري  سييتطالعية عليى عينيية غييير عينيية البحيث تيم اجييراء التجربيية اال

تم اختيارهن بطريقة عشيوائية وذليك للوقيوف عليى ، ( طالبات من طالبات الجامعة 01على )

 المشاكل التي تواجه الباحثة اثناء تنفيذ التجربة االستطالعية وتجاوزها في التجربة الرئيسة .

 التجربة الرئيسية  2-4-4

بتوزيع االسيتبانة عليى طالبيات عينية البحيث وهين طالبيات جامعية دييالى والبيال   انالباحثقام 

( طالبيية ميين 31و)، ( ميين طالبييات كلييية التربييية للعلييوم االنسييانية 31( طالبيية ,)31عييددهن )

وبعيدها اسيتالم االسيتبانة مين الطالبيات لتفريي   ،طالبات كلية التربية البدنية وعليوم الرياضية 

 اجراء العمليات االحرائية .البيانات و

 

 الوسائل االحصائية  2-4-5

 اليجاد الوسائل االحرائية التالية :

 SPSSاستخدمت الباحثة نظام  -
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 عرض النتائج ومناقشتها 4-0

 (0جدول )

يبين قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للممارسات وغير الممارسات والكلي لقلق 

 الحياة الضاغطة .المستقبل واحداث 

 العينة المتفيرات
وسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ق 
قل

ل
قب
ست
لم
ا

 

 3.33 36.01 ممارسات

غير 

 ممارسات
36.31 3.33 

ة 
يا
ح
 ال
ث
دا
ح
ا

طة
غ
ضا

ال
 

 66.09 044.13 ممارسات

غير 

 ممارسات
993.23 60.26 

الوسيييط الحسيييابي لمقيييياس قليييق المسيييتقبل ليييدى الطالبيييات  ( يبيييين ان0رقيييم) الجيييدول        

( اميييا غيييير 3.33( وييييأتي انحيييراف معيييياري )36.01الممارسيييات لالنشيييطة الرياضيييية )

( وكيييان الوسيييط 3.33( وبيييأنحراف معيييياري )36.31الممارسيييات كيييان الوسيييط الحسيييابي )

نحراف ( وبييأ36.41الحسييابي الكلييي للممارسييات وغييير ممارسييات لمقييياس قلييق المسييتقبل )

( ، امييا الوسييط الحسييابي لمقييياس احييداث الحييياة الضيياغطة لييدى الممارسييات 3.34معييياري )

( وغيير ممارسيات كيان 66.09( ، وبيانحراف معيياري )044.13لالنشطة الرياضية كيان )

( وكييان الوسييط الحسييابي للعينيية 60.26( وبييأنحراف معييياري )993.23الوسييط الحسييابي )

 ( .  33.36ري )( ، وبأنحراف معيا034.19ككل )

 

 (3جدول )

بين معامالت  االرتباط المحسوبة والجدولية لمجموعات البحث بين قلق المستقبل واحداث 

 الحياة الضاغطة

 المعالجات للمتفيرات
عدد 

 العينة

قيمة )ر( 

 المحسوبة

قيمة )ر( 

 الجدولية
 الداللة

درجة 

 الحرية

الممارسات لالنشطة 

 الرياضية
 93 دال 1.313 1.333 31

غير ممارسات 

 لالنشطة الرياضية
 93 دال 1.313 1.333 31

 63 دال 1،90 %93 31 الكلي
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( فقد بين ان قيمة )ر( المحسوبة لدى الطالبات الممارسات لالنشطة الرياضية 9الجدول )     

( ، عنييد درجيية 1.313( ، وقيميية )ر( الجدولييية )1.333( طالبيية كانييت )31البييال  عييددهن )

( ، بمييا ان قيميية )ر( المحسييوبة اكبيير ميين الجدولييية ، لييذلك االختبييار دال معنوييياً 93حرييية )

( ليذلك يعتبير معنيوي ومين هيذه النتيائج يبيين لنيا ان 963، 9111) ابراهيم ،،  وبدرجة عالية

ذلك ان اغلي  ميا  ،الىبين قلق المستقبل واحداث الحياة الضاغطة موجبة هناك عالقة ارتباط 

نظيرة  فيييمر به الفرد مين ضيفوط وفيروف اجتماعيية ونفسيية وعيدم االسيتقرار تيؤثر سيلباً 

( بييأن المسييتقبل الشخرييي مكانيياً 23، 9116مييع ) حمييزة ،  انالباحثييتفييق يالفييرد لمسييتقبله و

للتخطيط ووضع االهداف وتحقيقها من هيذا المعنيى يكيون للمسيتقبل معنيى ايجيابي تحفييزي ، 

ويمثل قلق المستقبل احد انواع القلق التي تشكل حضوره في حياة الفرد والتي تمثل خوفياً مين 

ماضية وحاضرة يعيشها الفرد تجعليه يشيعر بعيدم االمين القادم المجهول والناجم من تفييرات 

ولوقوع الخطر ، مما تسب  لديه هذه الحالة بشيء من التشا م واليأس وقد يؤدي به في نهايية 

االميير الييى اضييطراب حقيقييي وخطييير مثييل االكتبيياب او اضييطراب نفسييي ، وقييد بينييا قلييق 

يييؤول الواقييع ميين حولييه وكييذلك المسييتقبل ميين افكييار خاطبيية وال عقالنييية لييدى الفييرد تجعلييه 

المواقف واالحداث والتفاعالت بشكل خاطئ ، مما يدفعه الى حالة مين الخيوف والقليق الهيائم 

الييذي يفقييده السيييطرة علييى مشيياعره وعلييى افكيياره الواقعييية وميين ثييم عييدم االميين واالسييتقرار 

واالنشيطة  النفسي والرياضي سواء كيان ) ذكير ام انثيى ( رغيم ممارسياتهم لمختليف االلعياب

الرياضية ورغم تفري  طاقته السلبية وانفعاالته فيي ممارسية االنشيطة الرياضيية اليى انيه هيذا 

 اليمنع ان لديه حقوق وقلق كبير حول مستقبله وخوفه من القادم . 

( ان القلق المستمر قد ييؤدي Macleod et,at 1997, p.15ويشير ماكليود واخرون )       

رتبط باالحييداث المسييتقبلية السييلبية المحتمليية فيمييا كانييت االحييداث ييي ميين ثييمالييى االكتبيياب و

 المستقبلية االيجابية غير محتملة . 

يبيييين قيمييية )ر( المحسيييوبة ليييدى الطالبيييات  غيييير ممارسيييات لالنشيييطة  -:( 9)الجيييدول     

( عند 1.313( ، وقيمة )ر(  الجدولية )1.333( طالبة كانت )31الرياضية والبال  عددهن )

ذا االختبييار ا( ، وبمييا ان قيمية )ر( المحسييوبة اكبيير مين قيميية )ر( الجدولييية 93حرييية )درجية 

 دال معنوياً وبدرجة عالية . 

( اذا قيمية )ر( 1.90( وهيي قيمية )ر( الجدوليية )1.93وكانت )ر( المحسوبة للعينة ككل )   

 المحسوبة اكبر من قيمة )ر( الجدولية اذا االختبار دال بدرجة عالية .

وممييا تقييدم نجييد اغليي  الشييابات تشييعر بييالخوف ميين مواجهيية الحييياة المسييتقبلية لخوفهييا بعييد    

التخيرج التجيد فرصية للعمييل ، أو خوفهيا مين عيدم حرييولها فرصية زواج واالسيتقرار الييذي 

تحلم به اي فتاة وكل هذه السيلبية نحيو المسيتقبل هيي ناتجية مين افيرازات الحيياة اليوميية التيي 

ع الحيالي اليذي يمير بيه البليد مين عيدم اسيتقرار اجتمياعي ، واقتريادي ، تمر بها نتيجة الوض

قلق المستقبل لدى كل افراد المجتميع وخروصياً مجتميع  فيوسياسي ، مما اثر بشكل عكسي 

تيرى مين ثيم الشباب ) الذكور و االناث ( على حد سيواء ، وتوقعياتهم السيلبية عين مسيتقبلهم و

ان الفرد يشعر بالخوف واليأس وتنتابه االفكار الوسواسية ، فنجد اغلي  الشيباب ينظير للحيياة 

اغلي  طيالب وطالبيات الجامعية تحرييله ان كونها تدريسيي انرى الباحثينظرة تشا م ، حيث 
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الدراسي منخفض واغلبهم اليهتم للنتائج التي يحرل عليها في الدراسة لكونه يشعر باالحباط 

ه سيوداوية نحيو مسيتقبله ، فنجيده اغلي  االحييان طموحيه محيدود ، يشيعر ان الدراسية ونظرت

الجدوى منها اذا لم يحريل عليى فرصية عميل مميا يضيطر اغلي  الشيبان للهجيرة وهيذا بحيد 

ذاتيه مشيكلة جدييدة ، حييث تسييهم بجعيل الشيباب يفكيرون بتييرك بليده عسيى ان يسيتقر ويشييعر 

عن اهله ووطنه وهنا المشكلة تتفاقم وتكبير وتينعكس  باالمان ويحرل على فرصة عمل بعيداً 

سيلباً علييى بليد بأعتبيياره تفقييد اهيم شييريحة فيي البلييد وهييم الشيبا ، وايضيياً اليفوتنيا ان نييذكر قليية 

فرص الزواج بسب  هجرة الشباب وفضالً عن الحروب والحالة االقترادية الرعبة كل هيذه 

لق نحييو مسييتقبلهم وحييياتهم رون بييالقاالمييور تسييهم فييي جعييل الشييباب ) ذكييور وانيياث( يشييع

 . القادمة

 

 والتوصياتاالستنتاجات  -5

 االستنتاجات  5-0

ان قلق المستقبل له عالقة بضفوط الحيياة التيي يمير بهيا الفيرد وان هيذه الضيفوط لهيا  -0

 .تأثير واضح على مالمح المستقبل

عينة البحث بفض النظير اذ كيانوا ممارسيات لالنشيطة الرياضيية او غيير ممارسيات   -9

فنجيييد ان الكيييل يشيييعر بيييالقلق وهيييو قليييق منطقيييي نتيجييية الظيييروف االجتماعيييية والسياسيييية 

 .واالقترادية 

تيينعكس علييى المجتمييع ككييل وخروصيياً علييى شييريحة الشييباب االجتماعييية  الظييروف  -3

، فكلميا كانيت فيروف الحيياة التيي يعيشيها الفيرد مسيتقرة كلميا سواء كانوا ) ذكوراً أو اناثياً ( 

 نعكس ذلك ايجابياً على المستقبل . 

االسباب التي تجعل الفرد قلق على مستقبله وعدم قدرته على التكييف المشيكالت التيي  -4

تواجهه الن نقص الخبرة من اجل بناء افكار ايجابيية عين المسيتقبل وذليك يرجيع ال الحيروب 

العالمييي وغييالء المعيشيية والبطاليية وتييأخر الشييباب عيين الييزواج ونتيجيية كييل هييذه واالنفتيياح ا

 الظروف تؤدي الى تقاطع بين االماني والواقع الذي يعيشه مما ينعكس سلباً على المستقبل . 

 

 التوصيات  5-3

   -في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية يوصي الباحث بما يلي :     

النشيطة والخيدمات االرشييادية المختلفية فيي الجامعييات وتتويعهيا ، ورفيع مسييتوى تيوفير ا  -0

 الخدمات االدارية واالكاديمية مما يؤدي الى خفض قلق المستقبل . 

تطيييوير بيييرامج ودورات وورش عميييل لتخفييييف قليييق المسيييتقبل ليييدى طيييالب وطالبيييات  -9

تجياوز اي صيعوبات قيد الجامعات وتعلييمهم مهيارات التخطييط للمسيتقبل عليى أسيس سيليمة ل

 توجه في المستقبل . 

تطوير قدرات الشباب ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المهنية حتى تتوافق ميع طموحياتهم  -3

 وتكون لديهم القدرة على مواجهة التحديات الواقع االجتماعي والمتفيرات العررية . 
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طبيعيية العالقيية بييين قلييق  االهتمييام بييأجراء المزيييد ميين الدراسييات والبحييوث العلمييية بتحييث -4

 المستقبل وربطه بمتفيرات اخرى وفي االنشطة الرياضية المختلفة .

 

 المصادر 

، دار الفكيير 0، ط االحريياء الوصييفي االسييتداللي( 9111ابييراهيم ، مييروان عبييد المجيييد ) -0

 االردن . –للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان 

الحياتييييية وعالقتهييييا بييييبعض االعييييراف الضييييفوط ( : 0229ابييييراهيم احمييييد ابييييراهيم )- -9
 .914-033( ,ص0، جامعة قطر ) السكومترية، مجلة مركز البحوث التربوية

عالقة االحداث الضياغطة بالسيلوك العيدواني ( : 9113ابو مرطفى ، السميري، نجاح )- -3
، مجلة الجامعية االسيالمية )الدراسيات )دراسة مقارنة على عينة من طالب جامعة االقرى (

 .401-343( ص0) 03انية ( االنس

قليق المسيتقبل وعالقتيه بكيل مين فاعليية اليذات ( : 9106المرري ، تيقيين عبيدالرحمن )- -4
,رسييالة ماجسييتير غييير  ومسييتوى الطمييوح االكيياديمي لييدى عينيية ميين طلبيية جامعيية االزهيير

 منشورة ، كلية التربية ، جامعة غزة .

ت وعالقته بقليق المسيتقبل ليدى الجاليية تقدير الذا( : 9113بالكيالني، ابراهيم بن محمد )- -6
، رسيالة ماجسيتير غيير منشيورة ، كلييية االداب،  العربيية المقيمية بمدينية او سيلو فيي التييرويج

 .33االكادمية العربية المفتوحة في الدنمارك ، ص

خفض حدة بعض اضطرابات القلق لدى اطفال ماقبيل ( : 9114بطرس ، حافظ بطرس )- -3
 مركز االرشاد النفسي ، جامعة عين شمس .، بحث منشور ل المدرسة

ميدى فاعليية العيالج الجشيتالي فيي تخفييف القليق ليدى ( : 0230حافظ ، نبيل عبيد الفتياح ) -3
 ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة عين شمس  طلبة المرحلة الثانوية

مجليية  ، قلييق المسييتقبل لييدى ابنيياء العيياملين بالخييارج( : 9116حمييزة ، جمييال مختييار ، ) -3

 العلوم التربوية ، جامعة القاهرة ، العدد االول .

,رسيالة  قلق المستقبل وعالقته بمستوى التفا ل والتشيا م( : 9113سعود ، ناهد شريف )- -2

 دكتوراه غير منشورة ، جامعة دمشق ، سوريا.

 ، القاهرة االنجلو المررية  مقياس قلق المستقبل( :9116شقير ، زين  محمود ) -01

قلييق المسييتقبل لييدى الطاليي  والمعلييم وعالقتييه ( : 9109مسيياوي ، محمييد بيين علييي ) -00
 ( .36، العدد ) ببعض المتفيرات ، مجلة كلية التربية الزقازيق

مسييييتوى الطمييييوح االكيييياديمي وعالقتييييه بحييييوادث الحييييياة ( 9113مظلييييوم ، علييييي ) -09
 .910: (0) 03، مجلة جامعة بابل للعلوم االنسانية ،الضاغطة لدى طلبةجامعة 

 المرادر االجنبية 

13- LyubmirskyDickenhoofsousal; R (2006) .The costs and benefits of 

writing talking and thinking about lifecs .Trumphs and Defeats 

Tourhal of Dersonality and social psychology 90. 



  9102سنة مجلة الفتح ...................................................................................... العدد ثمانون .كانون االول ل 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

-346- 
 

14- maddux (1987) self-efficacy theory and research application in 

clinic and counselling psychology. 

15- Molinc ,R (1996) fuberanxicty : clinical lssus of children in the 

latter phases of foster care ,child and adolescent social work journal 

(7,(6)). 

16- schwarzor R (1995) self-efficacy rol(73.NO(1)). -Zaleski,Z(1996) 

: Future Anxicty . concept measurement and preliminary research 

journal of personally and in dividual Differences (2). 

17-Macleod, A; Tata, K; Kentish , J. Carroll, F; & Hunter , E(1997) 

Anxiety , Depression . and Explanation based pessimism for future 

positive and negative events Journal. Of clinical psychology vol . 4 

(1) p15-24                                         

 


