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 لدى طلبة كلية الرتبية الرياضية  يف جامعة املوصلاملخاوف الرياضية بناء مقياس 

 م . وليد ذنون يونس             * يوسفا. د ناظم شاكر  
 nadhimyousif@yahoo.com/كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل/العراق  العموم الرياضية فرع *

 ( 8108  ايلول 6......... القبول  8108 ايار 82)االستالم  

 امللخص

 في جامعة الموصل بناء مقياس المخاوف الرياضية لدى طمبة كمية التربية  الرياضية إلىهدف البحث 
 اختيارهم(طالبا وطالبة تم 124والبالغ عددهم )لكمية التربية الرياضية السنة الدراسية األولى طمبة  وقد أجري البحث عمى

)النسبة المئوية اآلتية  اإلحصائية% ( من مجتمع البحث ،وقد استخدمت الوسائل 76يمثمون نسبة) إذبطريقة عشوائية 
 إحصائيالتحميل البيانات  كرونباخ ( ألفامعامل و معامل االرتباط البسيط  و ت اختبارو االنحراف المعياري و الوسط الحسابي و 

 يأتي :  ما انوقد استنتج الباحث
  لكمية التربية الرياضية في جامعة الموصل .  األولىالسنة الدراسية لطمبة التوصل لبناء مقياس المخاوف الرياضية 
 ( البدنية والنفسية وعدد  اإلصابة( محاور وهي )الخوف من 7قبول كل المحاور التي كونت موضوع البحث وعددها

 و فقرات(7فقراته )وعدد  اآلخرينالخوف من تأثير وجود و  فقرات(6) الخوف من الفشل وعدد فقراتهو  فقرات(8فقراته )
والسالمة وعدد فقراته  األمنالخوف من عدم توفر وسائل  و فقرات(6الخوف من عدم التوافق النفسي وعدد فقراته )

 . فقرات( 3عم االجتماعي وعدد فقراته )دمن فقدان الفقرات والخوف ( 6)

 بما يأتي انوقد أوصى الباحث  : 
  كمية التربية الرياضيةفي  األولىالسنة الدراسية يتعرض لها طمبة  المقياس لقياس المخاوف التي استخدامضرورة.  

 طمبة كمية التربية الرياضية   - الرياضية مقياس المخاوف - بناء الكممات المفتاحية:
Constructing Athletic Fear Scale for the Students of the College of Physical 

Education at Mosul University 

Prof. Dr. Nadhim Shakir Al-Wattar          Lecturer. Waleed Thanoun Younis 

Abstract 

The research aims at constructing athletic fear scale for the students of the college of 

physical education at Mosul university . 

The research has been performed on 1
st
 class students of the college of physical 

education representing (142) female and male students selected randomly. They represent a 

rate of (67%) of the research community . The following means have been used ( percentage, 

arithmetic mean, standard deviation, t-Test, simple correlation coefficient and Alfa coefficient 

(cronbach)  to analyze data statistically . The researchers have recommended the following : 

- Constructing an athletic fear scale for the students of the physical education college / 

Mosul university. 

  8102 –( 60) –العدد  –( 01) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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- Accepting all axes that form the subject matter which are six axes ( fear of physical and 

psychological injury consisting of (8) items, fear of failure consisting of (7)items, fear of 

the others’ presence consisting of (6) items, fear of the absence of psychological harmony 

consisting of (7) items, fear of the unavailability of security and safety means consisting of 

(7) items, and fear of losing the social support consisting of (3)items ). 

The researchers have recommended the following  

- The necessity of using the scale to measure fears exposed by the 1
st
 class students of the 

college of physical education. 

Keywords: Constructing - Athletic Fear Scale - Students of the College of Physical Education  

 المقدمة وأهمية البحث   -1
سيطر العقل  فإذاالقوى الفعالة التي تعمل عمى البناء أو اليدم في تكوين الشخصية ونموىا أحد يعد الخوف      

من ىذا النوع  الخوف كان إذاعمى الخوف يصبح من أعظم القوى نفعا لممجتمع وتصبح لو قيمة بنائية فائقة ، 
 .أو فطنة لألموريعتبر وقاية أو وزنا  إذيسترعي النظر ، عابرا ال كثيرا ما يمر مرورافانو ، البنائي

 (  541، 5891)توم ، 
ارتباطو بمسبباتو بعد يتعقد بنوازع النفس أو يشتد في الدرجة أو يستمر  أنوالخوف أحد مقومات حياتنا السوية قبل 

فيطمق الطاقة الالزمة لمجابية الموقف  ،كوالخطر وتدار  إدراكزواليا، انو يفيدنا بيولوجيا في شحذ االنتباه لسرعة 
،والبت في اتخاذ القرار ، والقدرة عمى  اإلقدامواتخاذ االحتياطات المتسمة بالحرص والحذر مما يكسب الفرد شجاعة 

 .يتحدوا ويتعاونوا في مواجية الشدائد أن إلى األفراددفع يالنفس ،فالخوف ىو الذي  ضبط
 ( 998، 5894)دسوقي ،

ز الطالب عمى النجاح والمثابرة والتقدم ، ومنو يحفتستويات شتى فمنو المستوى البسيط الذي يعد ميما في ولمخوف م
تصبح حجر عثرة في تحصيمو  أنالنفسية التي يمكن  األعراضالشديد الذي يعرض الطالب لممعاناة في بعض 

منتج وتصيبو غير  إنساناجعل منو العممي ،وىو من بين االضطرابات التي تترك أثرا غير محسوب في الفرد فت
ما يتأثر بو الطالب نتيجة ليذا الخوف ىو عجزه عن التحصيل الدراسي  أكثرولياتو ولعل ؤ مس أداءبالعجز عن 

 (.  591، 9002العقمية )العنزي ، إمكانياتوبالصورة التي تتفق مع 
رت اليوم تحتل مركزا وأىمية ال يقالن عما الصحة النفسية التي صا إلىفالخوف يخل باالتزان البدني ،ويسيء كثيرا 

 .تكون المخاوف تكون االضطرابات النفسية والجسمية مايخصص لمصحة البدنية فحيث
 (  549، 5891)زيعور ، 

 إلىفي مجال التربية الرياضية عدة أشكال لمخوف يمكن أن تنتاب الطالب خالل الدروس العممية كالرفض وتظير 
 أشكاال يتخذ الخوف أنأو الخوف من أداء حركة معينة في درس الجمناستك ، كما يمكن دخول حوض السباحة مثال 

أخرى منيا اليرب من أداء بعض الفعاليات أو الحركات التي يشعر الطمبة بأنيا سوف تؤذييم بدنيا أو نفسيا أو 
يل الذي قد ينتاب الطالب في ، فضال عن التردد الطو االنقطاع عن الدراسة  إلىبالطالب  األمر، وقد يصل  اجتماعيا

المؤسسات  إحدىبوصفيا لذا تسعى كمية التربية الرياضية  .أداء تمرين خطر في فعالية ما  خالل الدروس  العممية 
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ىؤالء الطمبة في مرحمة تبمور  أنالعممية جاىدة لالرتقاء بمستوى طمبتيا العممي واالجتماعي والنفسي ، فضال عن 
 كل واضح مما ينبغي التخطيط لحياتيم والحفاظ عمى طاقاتيم وتوظيفيا بشكل جيد .الشخصية واستقرارىا بش

دون تعرضيم لممخاوف  من ومن ىنا تتجمى أىمية البحث  الحالي في محاولة لمساعدة طمبة الكمية لمحيمولة 
ىذه المخاوف إلى   من خالل التعرف األكاديميالرياضية خالل الدروس العممية التي قد تسبب ليم التأخر والتدىور 

حالة مرضية ظيورىا من أجل تالفييا قبل أن تصبح  إلىالتي تؤدي  األسبابالتي يواجيونيا ومحاولة الوقوف عمى 
    الدراسية المختمفة . ترافق الطمبة خالل مراحل حياتيم

 مشكمة البحث    -4
لى اختبارات القبول التي تحددىا الكمية وىذه من المعموم أن الطمبة المتقدمين إلى كمية التربية الرياضية يخضعون إ

االختبارات تتضمن الجانب المياري لعدد من األلعاب الرياضية وكذلك الجانب البدني وتفتقر ىذه االختبارات لبعض 
ومن المالحظ أن الطمبة عند شروعيم في الدوام  . الفعاليات منيا السباحة ورفع األثقال و بعض فعاليات الجمناستك

والخوف والقمق من أداء بعض الميارات والفعاليات الموجودة التردد والحيرة  دات المحاضرات ينتاب الكثير منيم ومفر 
 ميارات حركية وبدنية معينة .   أداء إلىخالل الدروس العممية التي تحتاج  السيماو   في محاضرات المواد الدراسية

انو ال توجد  امؤلفات في مواضيع عمم النفس الرياضي الحظوال األدبياتعمى  انالباحث اطالعكما انو من خالل 
 مقياس معد ليذا الغرض .  إيجاد إلىالذي دفعيم  األمرالمخاوف في الجانب الرياضي حصرا  لقياسمقاييس معدة 

تتطمب عممية القياس  توافر مقياس موضوعي مقنن لقياس السمة معد عمى البيئة والمجتمع الذي تقاس فيو تمك  إذ
 ،كمية التربية الرياضية( معد عمى طمبة  ان) عمى حد عمم الباحثالمخاوف الرياضيةسمة ، ونظرا لعدم توافر مقياس ال

بعدم وجود مقياس يمكن  دلذا فان مشكمة البحث الحالي يمكن أن تنبثق من الحاجة لمثل ىذا المقياس وتتحد
 في جامعة الموصل . التربية الرياضية األولى لكميةية السنة الدراس قياس المخاوف الرياضية لدى طمبةاستخدامو في 

 هدف البحث   -2
كمية التربية  في  السنة الدراسية األولىالمخاوف الرياضية لدى طمبة ييدف البحث الحالي إلى بناء مقياس     

 الرياضية
   مجاالت البحث -4
 . 9059-9055لرياضية لمعام الدراسيلكمية التربية ا السنة الدراسية األولى المجال البشري :طمبة 4-5
 . 9059/   2/  1 ولغاية 9055/   1/  59من  ابتداء: ألزمانيالمجال  4-9
 المجال المكاني :قاعات ومالعب كمية التربية الرياضية جامعة الموصل .   4-2
   تحديد المصطمحات : -1

  Fearالخوف 
شديدة أو شيء مخيف موجود فعال أو  إثارةعن انفعال ناتج بأنو  "(  English&English,1958عرفو )

ثارةمتوقع حدوثو يتسم بالخطورة          ( English&English,1958,204)  ".األلم وا 
 ( 9000ويعرفو الطالب والويس )

                                               ( 902، 9000)الطالب والويس،"حالة نفسية تنتاب الفرد عند تعرضو لمواقف مفاجئة تيدده أو تيدد كيانو "بوصفو
بأنو حالة انفعالية تنتاب الطالب خالل الدروس العممية وتقاس بالدرجة الكمية من خالل  إجرائيا انويعرفو الباحث

  لبحث الحالي .المبني في امقياس المخاوف الرياضية عن  اإلجابة
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 المشابهة النظري والدراسات  اإلطار -4
   النظري طاراإل4-1
    الخوف 4-1-5

اختمفت أراء عمماء النفس في الماضي مع عمماء النفس الحديث في ماىية الخوف ،فالعمماء سابقا عدوه 
غريزة إنسانية بينما تحدث عمم النفس الحديث عنو كونو يمثل ميال فطريا لو وظيفية حيوية أال وىي حماية ذات 

اطر ،وميما كان نوع الخوف فانو يؤدي إلى استجابات انفعالية تؤثر في السموك الكائن الحي من عوامل التيديد والمخ
العام لمفرد ،وتتوقف ىذه االستجابة عمى قوة الحافز الخارجي )الخطر( ومدى قابمية الجسم المؤثر في الرد عميو أو 

ب و ير الىذه الحالة يؤدي إلى  االستكانة لو فنجده مرة خوفا حركيا حينما يفاجئ الكائن الحي بخطر ما ،وان خوفو في
،أو قد يؤدي ىذا الخوف إلى تأىب واستعداد أو دفاع أو ىجوم ،حينما يجد الكائن الحي نفسو قادرا عمى مواجية ذلك 
الخطر . فالخوف حالة انفعالية ترافقيا عوامل فيزيولوجية وسيكولوجية تتجمى بردود أفعال متباينة من شخص آلخر 

                                                                                               (                                                                                                                             www.annabaa.org/nba61/khauf.htm،9008.)الناصري ،
اك مجموعة من المصطمحات المستخدمة لمتعبير عن حالة الخوف مثل االضطراب ،والقمق ،والتوتر وىن     

،والرعب،والفزع،والذعر،واليمع،وىذه المصطمحات جميعيا تعبر عن درجة الخوف أو حالتو وليست ذات مفيوم واحد 
نما لكل من ىذه التسميات مستوى أو درجة من اإلحساس  أو المعاناة من الخوف، وىو إذا لمختمف حاالت الخوف ،وا 

كان مسيطرا شديدا يؤدي إلى حالة من اليمع في حين تسمى حالة الكراىية أو االمتناع عن مواجية المواقف الرىبة 
وال يرتبط  (. 51، 9055الصميدعي،( ) phobia،وعندما يستمر الخوف غير المنطقي يصبح خوفا مرضيا )

تبط أيضا ببعض الدوافع والعوامل النفسية الداخمية وىذا مما يجعل ميمة البحث الخوف بالعوامل الخارجية فقط بل ير 
يمكن تحديد مثير الخوف بداللة  ( وال591، 5819عن سبب الخوف أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة .)القيسي وآخرون،

لحي في لحظة اإلثارة الحوادث الخارجية وحدىا كون استجابة الفرد تتوقف عمى عوامل أخرى كثيرة منيا حالة الكائن ا
والظروف المحيطة بو واالرتباطات السابقة والقدرة عمى إدراك ما تحممو حادثة ما في طياتيا من خطر وكذلك ظروف 

 ( 502، 5811حياة الفرد التي زعزعت ثقتو بنفسو.)جيتس وآخرون ،
األلم الجسدي ىو المثير الفطري  وقد اختمف العمماء في تحديد عدد المثيرات الفطرية لمخوف فمنيم من قال أن     

الوحيد لمخوف عند اإلنسان ،وما عدا ذلك من المخاوف فيو مكتسب مشتق من ىذا األلم عن طريق التعمم)فيمي 
( ، وبذلك يمكن تقسيم العوامل المثيرة لمخوف عند اإلنسان إلى عوامل فطرية ىي العوامل التي ال  519، 5892،

من العوامل فيي العوامل المكتسبة أي المثيرات  اآلخرة عمى إثارة االنفعال ،أما النوع دخل لمتعمم في إعطائيا القدر 
 .التي اكتسبت القدرة عمى إثارة االنفعال ،أي التي تعمم اإلنسان أن يستجيب ليا استجابة انفعالية

 (  599، 5895)عبد الغفار ،
 أنواع الخوف  4-1-4

المتغيرات التي اعتمدوىا في تقسيميم لممخاوف ،فمنيم من يقسميا عمى اختمف الباحثون وعمماء النفس حول      
أساس المخاوف المعقولة والشاذة،ومنيم من يقسميا عمى أساس الواقعية والوىمية أو الحسية وغير الحسية،ومنيم من 

 أىم ىذه التقسيمات :  أتييقسميا عمى أساس موضوعيا وطبيعتيا وفيما ي
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 خوف طبيعي معقول :-أ
( وىذا النوع 599، 5894ىو الخوف من األشياء الضارة الذي يدفع باإلنسان إلى الحذر أو الحيطة )عريفج،     

نارية يصادف اإلنسان في حياتو اليومية ومثال ذلك عند سماع منبو سيارة بصورة مفاجئة أو سماع صوت اطالقة 
ظات أي بعد زوال الخطر)البشتاوي يسمى أيضا بالخوف المفاجئ وىذا الخوف ال يدوم طويال ويزول بعد لح

( ويطمق عميو أيضا بالخوف االعتيادي ألنو حالة انفعالية طبيعية يتعرض ليا معظم الناس  912، 9050والخواجا،
 ويكون مصدره حقيقي ويمكن تخفيفو وتقميمو بدرجة ممحوظة وذلك بمعالجة مصدر الخوف الفعمي .

 خوف غير طبيعي شاذ: -ب
ألنو خوف دائم من شيء أو موقف أو مكان ىو في الواقع غير مخيف وال يستند إلى أساس ىو خوف مرضي      

( وىذا الخوف ناتج عن تفكير الفرد فاإلنسان ىو الذي يبني لنفسو المخاوف 599، 5891واقعي . )  بحري وسيام،
العالج ( وىذا الخوف يضر بشخصية الفرد وسموكو مما يستدعي  914، 9050)البشتاوي والخواجا ،

 (. 599، 5894)عريفج،
 النظريات النفسية التي فسرت الخوف  4-1-3 
   James-Langeالنغ -نظرية جيمس   4-1-3-1 

وفق ىذه النظرية بأنو مجموعة اإلحساسات المختمفة المتسببة عن التغيرات العضوية  عمى يفسر الخوف     
نما ىي ا ن رؤية أمر إ( إذ 12 ،5890لسبب في ظيوره .)يونس،والمظاىر الجسمية وىي ليست نتيجة االنفعال وا 

غير مألوف يولد لدينا شعور الخوف وىذا الشعور يولد تغيرات جسمية فسيولوجية وكذلك سموك معين كاليرب مثال 
( "نحن ال نشعر بالخوف إن لم نحس بخفقان القمب والعرق البارد وتجمد األطراف"  (James.ويقول جيمس 
 (.508، 9055)الزعبي والخياط،

 نظرية التحميل النفسي      4-1-3-4 
تيجة التفاعالت ن يرى فرويد أن الخوف ما ىو إال سموك غريزي لممحافظة عمى الجنس والنوع والذات وىو ينشأ     

 ( 99، 5894األبوين )الزاروس، السيمااألولية االجتماعية لمطفل مع أفراد أسرتو و 
ل داخمية وان كانت العوامل الخارجية تشترك معيا في إثارة الخوف ومن جممة وينسب فرويد الخوف إلى عوام     

( أي أن 588، 5891العوامل الخارجية ،الخوف من الغرباء، والخوف من الوحدة، والخوف من الظالم. )الخولي، 
طوال حياتو الخبرات التي يتعرض ليا الشخص في طفولتو ال تتالشى بل تترسب في الالشعور وتبقى تيدد شخصيتو 

 (. 511، 5899)أسعد،
 ويقسم فرويد الخوف إلى قسمين بحسب طبيعة موضوع الخوف وىي:  
التي يكرىيا الناس جميعا مثل الخوف من كافة ىي عبارة عن خوف مبالغ فيو من األشياء  مخاوف عامة :-أ

 المرض .
الخوف في نفس الشخص السوي  ىي الخوف من األشياء أو المواقف الخاصة التي ال تبعث مخاوف نوعية: -ب

 (. 995، 5894كالخوف من األماكن الضيقة )دسوقي،
 النظرية السموكية    3- 4-1-3 

من المؤسسين األوائل  (جون واطسون د)ترى ىذه النظرية بان كل سموك يتكون من مثير واستجابة ،ويع      
فالمخاوف تفسر في   Jersild,1975,p319)ي )لممدرسة السموكية ومن األوائل الذين اعتمدوا عمى التعمم الشرط
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ضوء ىذه النظرية بأنيا نوع من التعمم الشرطي انتقمت فيو القدرة عمى إحداث االستجابة من المثير األصمي الطبيعي 
إلى بعض الظروف التي اقترنت بالمثير األصمي في حادثة قديمة في طفولتو ونتيجة الترابط يكتسب المثير غير 

ن ارتباط انفعال الخوف بشيء ما غير مخيف إ( إذ 919، 5899رطي( صفات المثير الطبيعي )فيمي،األصمي )الش
، 9009ال يجعل الفرد يخاف من ىذا الشيء فحسب بل يجعمو يخاف من أي شيء أخر يشبيو )السيد والسماح،

99 .) 
نما نتعمم ما نخاف منو نما يتغير الشيء فالخوف في  وتؤكد ىذه النظرية بأننا ال نتعمم الخوف وا  حقيقتو ال يتغير وا 

الذي يثير الخوف ويسببو ،والخوف في ذاتو أمر فطري في حياة الفرد ولكن منبياتو ومثيراتو إنما ىي مكتسبة بفعل 
 .(  509، 5899التعمم أو اإليحاء أو بتأثير عوامل البيئة المختمفة )الياشمي،

 نظرية مكدوجل  4-1-3-2
في ىذه النظرية بأن كل التغيرات الجسمية والعضوية المصاحبة لالنفعال ليا غرض  (مكدوجل)تتمخص فكرة      

( فالغريزة ىي مظير نفسي ثالثي األبعاد بمعنى 595، 5819أساسي بيولوجي وىو خدمة الفعل الغريزي )القوصي، 
 ( 250، 5899أنو يوجد ليا إدراك يثيرىا ونشاط انفعالي يصاحبيا وسموك تعبر بو عن نفسيا )صالح،

وترى ىذه النظرية أن الخوف شعور واستعداد غريزي كامن في التكوين األساسي النفسي والبدني لمفرد ،وان اإلحساس 
بالخوف يأتي بعد نضج المراكز الال حسية والعاطفية العميا في الدماغ وأجزاء من الجياز العصبي المركزي ،فالفرد ال 

ناطق في الدماغ ولكنو قبل ذلك ال يكون متجردا بشكل مطمق من اإلحساس يعيش حالة الخوف إال بعد اكتمال نمو م
بالخوف، أي أنو يبدي عالئم التخوف والتردد والحذر بشكل أو بأخر في حاالت ومواقف معينة أي أن بذرة الخوف 

 .( 929، 5899موجودة وكامنة وال تظير بشكميا المألوف إال بعد مرحمة النضج العصبي )العظماوي،
 الخوف في المجال الرياضي    4-1-2 

إن تحقيق أعمى درجات المستوى الرياضي يتقرر أكثر فأكثر من خالل الصفات الشخصية والوضع العاطفي        
لمفرد ومعنى ذلك أن العوامل النفسية تزداد أىمية بالنسبة لقدرة االنجاز ،فاالنفعاالت النفسية المتمثمة بالخوف 

سية عوامل مؤثرة في تحديد المستوى الرياضي المطموب والنشاط الرياضي بصورة عامة،وكما والشجاعة والصدمة النف
ىو معموم أن الفرد الرياضي يعتريو الخوف في أوضاع معينة إذ تظير عميو عالمات الخوف عمى شكل تييجات 

 غير مألوفة أو قوية . 
لة طبيعية يمكننا القول أن لمخوف فائدة كبيرة في حا وصفولمفيوم الخوف بالمذكور آنفا ومن خالل االستعراض      

المجال الرياضي ألنو يحفزنا لمعرفة الخطورة ومصدر الخطر ، فالعبو الجمناستك مثال يقومون بأداء حركات ذات 
أثناء تعمم الحركة أما في حالة التكرار والممارسة فان حالة الخوف قد ال بالخوف في صعوبة عالية وىم قد شعروا 

أثناء مزاولة في خاف الالعب من السقوط أو االرتطام بالجياز ،وعميو فان حاالت الخوف تظير كثيرا اليبيم ،و تنتا
 .( 20، 5899)حنتوش ، حالة حمى البداية السيماالنشاط الرياضي و 

 أسباب الخوف في المجال الرياضي   4-1-5  
 الخوف إلى ثالثة أقسام ىي : قسم )ليفشي (في البحث الذي أجراه عمى بعض الرياضيين أسباب 

الخوف الصادر عن انعدام الثقة  بصحة تنفيذ التمارين الرياضية وىذا يحدث عندما ال ينال الرياضي -: القسم األول
من التدريب ما يكفي لتنمية الثقة بنفسو وبقدرتو عمى تنفيذ التمارين أو ربما يأتي من ضعف ثقة الالعبين بقدرة 

 ميارة كما يجب . مدربيم عمى تعميم ال
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من تجربة سابقة يأتي أثناء تأدية الميارة وىذا الخوف في الخوف الصادر عن إمكانية حدوث إصابة -: القسم الثاني
 حدثت لمرياضي . 

الخوف من شيء غير معروف ومحدد وىذا يمكن أن يكون ناتج عن ضعف اإلعداد البدني -: القسم الثالث
 (.   520- 598، 9009والمياري لمرياضي )عودة ،

ويشير البعض أنو كمما ارتفعت الحاالت الذاتية لممجازفة بالنسبة لمرياضي وكذلك درجة الخطورة التي تظيرمن 
  (. 591، 5880التمارين ازدادت احتماالت نشوء الخوف لدى الرياضي )حسين ،

 أشكال الخوف في المجال الرياضي  4-1-7
 لمخوف نوجز منيا اآلتي :  دةع يمكن أن تنتاب الرياضي أشكال       

 الخوف من المنافس القوي الذي يتفوق عميو بدنيا ومياريا.   -
 الخوف من المنافس األكثر خبرة .  -
 الخوف من اإلصابة التي تحرمو من المنافسة مستقبال .  -
 . الخوف من اليزيمة في المباراة )الخوف من الفشل(أو قد يخاف الالعب عندما يمعب في ممعب المنافس -
 الخوف من تشجيع الجميور لخصمو .  -
 الخوف من األرضية غير الجيدة إلجراء السباق )عدم توفر وسائل األمن والسالمة(.  -
 الخوف من الحكم صاحب التجربة القاسية مع الالعب سابقا .  -

عرضة وتختمف درجة  الخوف الذي ينتاب الرياضيين باختالف خبراتيم السابقة فالالعب الناشئ يكون أكثر  
لمخوف من الحاالت السابقة عند مقارنتو بالالعب المتقدم صاحب الخبرة ،كما أن الخوف يختمف من فعالية إلى 

ردية  أخرى فالخوف من الخصم في العاب المنازالت يختمف عن الخوف في األلعاب الجماعية أو الف
 ( . 541-541، 9009،)الحوري

 الرياضي         سبل السيطرة عمى الخوف في المجال 4-1-6  
انفعال  يمكن السيطرة عمى انفعال الخوف بالتكرار والممارسة وعمى مدرس التربية الرياضية مالحظة            

أثناء تعمم أداء الحركات الجديدة أو التدريب عمييا ومساعدة الالعب في السيطرة عمى في الخوف عند الطالب 
 : يأتيالخوف عن طريق ما

 يم من السيل إلى الصعب . التدرج في التعم -
 إبعاد األشياء المؤذية الموجودة في القاعة وكذلك إبعاد العوائق . -
 عرض الحركات من قبل المدرس)المدرب(أومن قبل الالعبين اآلخرين . -
 تصحيح األخطاء . -
 الشرح الوافي لضمان التصور الحركي . -
 (.   25-20، 5899تييئة مكان جيد لمسقوط واستبعاد اإلصابة المتوقعة )حنتوش، -
 أثناء األداء وحثو عمى أداء الحركة منفردا .  في تقميل المساعدة لمرياضي -
 تكرار تنفيذ الحركة لمرات عديدة بحيث يصبح األداء من قبل الرياضي )اوتماتيكيا(.  -
 استخدام مبدأ التشجيع باستمرار الذي يؤدي دورا ميما في التغمب عمى حالة الخوف والتردد .  -
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)عودة  ع المراحل السابقة يكون المدرب )المدرس(بقرب الالعب لمساعدتو وليشعر باالطمئنانفي جمي -
،9009 ،520-525  .) 
أثناء مزاولة النشاط الرياضي حاالت طبيعية لعمميات إعاقة يمكن في وتعد حاالت الخوف التي تحدث      

الخارجية والداخمية ويحاول الرياضي التخمص تحميميا نفسيا تحدث نتيجة لمؤثرات قوية غير مألوفة من البيئة 
 بمختمف أنماط السموك من المواقف المحفوفة بالخطر بالنسبة لو ،وترتبط قوة درجة الخوف أساسا بالعوامل

 : اآلتية
 كبر حجم الخطر الذاتي الذي يختبره الرياضي.  -
 التعود عمى المواقف الخطرة المحسوسة .  -
 لجياز العصبي(. نوع النمط السموكي لمفرد)نمط ا -
 درجة وضوح الصفات النفسية)الدوافع،المواقف(وغيرىا من الصفات النفسية.                  -
 ويمكن التغمب عمى حاالت الخوف الناشئة من خالل مايأتي:       

إضعاف الخوف المركب : ويتحقق من خالل التعود عمى المواقف التي تنشأ فييا حاالت الخوف من خالل  - أ
التحميل العممي لمخطر الفعمي لكامل فضال عن درجة الصعاب ومن ثم التصعيد التدريجي لمصعاب تقميل 

 الموقف ولإلمكانيات الذاتية . 
شعاره بمتعة االنجاز استنادا   - ب دوافع إلى تقوية مركب اليدف: ويتحقق من خالل التربية الموجية لمرياضي وا 

 (  504-502،  5895)الويس،سميمة كالمديح واستخدام العالقات االجتماعية 
 المشابهة  الدراسات  4-4

عمى حد عمم الباحثان ال توجد دراسة مشابية في ىذا المجال تناولت المخاوف الرياضية لدى الطمبة في كميات 
    التربية الرياضية قاطبة  .

  البحث  إجراءات-3
  لمالئمتو وطبيعة البحث باألسموب المسحي استخدم الباحث المنيج الوصفي-منهج البحث : 3-1

  مجتمع البحث وعينته 3-4
يعرف مجتمع البحث بأنو "مجموعة العناصر واألفراد الذين ينصب عمييم االىتمام في دراسة معينة أو           

 ( . 948، 9000مجموعة المشاىدات أو  القياسات التي تم جمعيا عن تمك العناصر ")أبو صالح ،
  األولى لمعام الدراسيلمسنة الدراسية حث الحالي من طمبة كمية التربية الرياضية وقد تكون مجتمع الب     
وطالبة حسب خطة القبول السنوية ، استنادا إلى إحصائية تم  َّا(طالب952( والبالغ عددىم )9059- 9055) 

ءات البحث عمييم ، وقد تم تنفيذ إجرا(9059- 9055لمعام الدراسي)  الحصول عمييا من شعبة التسجيل في الكمية
%(من مجتمع البحث 19ما نسبتو )   عشوائية أي(طالبا وطالبة بطريقة 549بوصفيم عينة لمبناء ،وقد تم اختيار )

  .ليمثموا عينة البناء 
  -أداة البحث : 3-3

  ف الرياضية . االستبيان كوسيمة لجمع البيانات إذ تطمبت الدراسة الحالية بناء مقياس لممخاو  اناستخدم الباحث        
 خطوات بناء مقياس المخاوف الرياضية : 3-1- 2

 ( إلى أن عممية بناء أي مقياس تمر بأربع مراحل رئيسة ىي:   Allen&Yen,1979يشير )    
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 التخطيط لممقياس وذلك بتحديد المحاور )األبعاد( التي تغطي فقراتو .  -
 صياغة فقرات لكل محور .  -
 مة لمجتمع البحث . تطبيق الفقرات عمى عينة ممث -
  (.  Allen & Yen,1979,118-119إجراء تحميل لفقرات المقياس ) -

 تحديد محاور المقياس    2-2-9
تمثيل االختبار  إمكانيةأن "صدق المحتوى لالختبار يعتمد بصورة أساسية عمى مدى  إلى( 9004يشير)الحكيم ،     

يسيا تمثيال صادقا ومتجانسا وذا معنوية عالية لتحقيق اليدف لمحتويات عناصره ،وكذلك المواقف والجوانب التي يق
                                                 .( 92، 9004)الحكيم ، الذي وضع من أجمو االختبار" 

عمى المراجع والدراسات النظرية لموضوع الخوف بشكل عام والخوف في المجال  انوبعد اطالع الباحث      
بشكل خاص وكذلك الدراسات السابقة لممقاييس النفسية التي تناولت ىذا الموضوع وتوظيفيا بما يخدم  الرياضي

 البحث وىي : 
 تحميل محتوى المصادر .   -
 ( . 9055مقياس المخاوف لدى طمبة المرحمة الثانوية )الصميدعي ، -
 (.  5899مقياس المخاوف المدرسية )الزبيدي، -
 ( . 5884رياضيين )عالوي ،مقياس القمق لدى ال -
ن عممية تحديد المحاور )األبعاد( تعد من أىم متطمبات بناء المقاييس النفسية لكونيا تبرز  نطاق السموك المراد إإذ 

  قياسو وتمكن الباحث من انتقاء الفقرات التي تقيس ىذا السموك بدقة
 ( يبين ذلك 5( والممحق ) 9، 5884)الكبيسي ، 
( 9بتوجيو استبيان مغمق إلى عدد من التخصصين في العموم الرياضية والتربوية والنفسية  ممحق ) انقام الباحث إذ

حول مدى صالحية محاور الدراسة ، ونتيجة لمسح الدراسات المشار إلييا آنفا وتحميل محتواىا  آرائيملغرض معرفة 
محاور  بين( ي5ساسية لممقياس والجدول )،وفضال عن اخذ أراء السادة الخبراء والمختصين حول تحديد المحاور األ

  .المقياس ونسبة اتفاق السادة الخبراء
 (1الجدول )

 أراء الخبراء حول محاور المقياس ونسبة االتفاق وقيمة مربع كآييبين  

 قيمة كآي نسبة االتفاق الرافضون الموافقون محاور المقياس ت
 42 %111 ---- 42 الخوف من  اإلصابة البدنية والنفسية   -1
 42 %111 ---- 42 الخوف من الفشل   -4
 41،17 %55 1 43 الخوف من تأثير وجود اآلخرين   -3
 8،17 %65 5 15 الخوف من عدم التوافق النفسي   -2
 41،17 %55 1 43 الخوف من عدم توفر وسائل األمن والسالمة   -5
 13،51 %86 3 41 الخوف من فقدان الدعم االجتماعي   -7

  3082( =1015( ومستوى معنوية )1*قيمة كآي الجدولية عند درجة حرية )



 ......بناء مقياس املخاوف الرياضية لدى طلبة كلية الرتبية الرياضية

45 

 

انو ال يوجد تطابق بين إجابات الخبراء تبين (  2894وبمقارنة قيمة كآي المحتسبة  مع قيمة كآي الجدولية البالغة )
  ن بشكل  معنوي .ياكبر من الرافض ينحول صالحية محاور المقياس  أي الموافق

 :د الصيغة األولية لممقياسإعدا 3-3-1-4
بدأت بعممية تحديد المحاور الخاصة بالمقياس ثم تحديد  عدة تطمب إعداد الصيغة األولية لممقياس إجراءات      

الفقرات الخاصة بكل محور من ىذه المحاور بما يتالءم وبيئة البحث ومستوى التحصيل العممي لممجتمع ووضع 
 . ابة عنيا وطريقة التصحيحالتعميمات المتعمقة بكيفية اإلج

 تحديد أسموب صياغة الفقرات واإلجابة عنها: 3-3-1-3
في صياغة الفقرات عمى أسموب)ليكرت( المطور وىو شبيو بأسموب االختيار من متعدد، "إذ يقدم  اناعتمد الباحث 

، 5880")العجيمي وآخرون،لممستجيب فقرات ويطمب منو تحديد إجابتو باختيار بديل من عدة بدائل ليا أوزان مختمفة
 وفق األسس اآلتية: عمى  ( 299
 أن ال تكون الفقرة طويمة بمفرداتيا بحيث تؤدي إلى الممل في اإلجابة. -
 ن تكون العبارة بصيغة المتكمم.أ -
 (.19،  9008أن تكون العبارة قابمة لتفسير واحد)الطويل، -
 لجميع أو ال يجيب لكي ال تنعدم          عدم استخدام العبارات التي يحتمل أن يجيب عنيا ا -
 فرصة المقارنة أمام الباحث.   
 أن تكون الفقرة واضحة ومفيومة المعنى واليدف.  -
 (524،  5898ومحمود،  أبو عالم)أن ال تكون الفقرات كاشفة عن نفسيا.  -

 صياغة فقرات المقياس :  2 -3-3-1
قراتيا مفيومة وتعميمات اإلجابة عنيا واضحة لمذين يعد ليم من شروط بناء المقاييس النفسية أن تكون ف"
وبعد االنتياء من الخطوة األولى لبناء المقاييس النفسية والمتضمنة اإلطالع (، 11، 5898،عبد الخالقالمقياس")

الصيغة بإعداد  انعمى األدبيات والبحوث والمقاييس السابقة  وبعد تحديد المحاور األساسية لممقياس، قام الباحث
( فقرة وقد 41األولية لممقياس بوضع عدد من الفقرات باالستناد إلى المقاييس السابقة بما يتناسب وكل محور وبواقع )

 الخوف من الفشل ، ات( فقر 9الخوف من اإلصابة البدنية والنفسية ) توزعت الفقرات عمى محاور المقياس الستة
، الخوف من  ات( فقر 9، الخوف من عدم التوافق النفسي ) اتفقر ( 9، الخوف من تأثير وجود اآلخرين) ات(فقر 9)

 بينعمى التوالي كما م ات(فقر  9، الخوف من فقدان الدعم االجتماعي ) ات( فقر 9عدم توفر وسائل األمن والسالمة )
  (.2في الممحق )

 صدق الفقرات وصالحيتها :  2-3-1-5
ختبار الصادق ىو ذلك االختبار القادر عمى قياس "يعد الصدق من الخصائص الميمة في االختبارات فاال

( إذ يعتبر صدق المقياس الخاصية األكثر أىمية  592، 5881السمة أو الظاىرة التي وضع من أجميا ")حسانين ،
 ( . 598،  9050من بين خصائص المقياس الجيد )عمر وآخرون ،

حكمين لمحكم عمى مدى صالحيتيا أن "عرض الفقرات عمى مجموعة من الم إلى( Eble ,1972ويشير )
 ( . (Eble ,1972,55 "الصدق الظاىري  استخراجفي قياس الخاصية المراد قياسيا تعد أفضل طريقة في 
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 الظاىري " صدقاتفاق المحكمين يعد نوعا من أنواع ال أن(" Fergson,1981ويؤكد )
                                                 (,104 Fergson,1981  ) 

عمى السادة ذوي الخبرة واالختصاص  األوليصدق الفقرات تم عرض المقياس بشكمو إلى ولغرض التعرف 
فقراتو لقياس المخاوف  مالئمة( لمعرفة أرائيم في كل محور ومدى 9في العموم الرياضية والتربوية والنفسية ممحق )

فقرة وتحت البديل المناسب )تصمح ،ال تصمح ،تصمح (أمام كل  ےالرياضية لدى الطمبة ،ومن خالل وضع عالمة )
 ( .2بعد التعديل ( فضال عن تدوين التعديل المناسب في حقل )المالحظات( ممحق )

وبعد جمع االستمارات تم استخراج الصدق الظاىري لممقياس من خالل قانون النسبة المئوية وقيمة      
اس ، إذ تم االعتماد عمى قيمة كآي المحتسبة بعد مقارنتيا بالقيمة )كآي سكوير ( التفاق الخبراء حول فقرات المقي

% 91الجدولية  لغرض إبقائيا في المقياس إذ يشير بموم إلى انو "يمكن االعتماد عمى موافقة أراء الخبراء بنسبة 
يتم استبعاد (.وبموجب ىذا اإلجراء اإلحصائي لم  591، 5892فأكثر في مثل ىذا النوع من الصدق )بموم وآخرون ،

( 41ليصبح المقياس كما ىو عميو بواقع ) %(91)أي فقرة من فقرات المقياس لحصوليا عمى نسبة اتفاق اكبر من
  ذلك .  بين( ي9فقرة والجدول )

 (4جدول )
 آراء الخبراء حول صالحية فقرات مقياس المخاوف الرياضية  ونسبها المئوية وقيمة مربع كآي

عدد  رقم الفقرة المحاور
قيمة كآي  نسبة االتفاق المعارضون الموافقون الخبراء

 الداللة المحسوبة

 ( 8،  6، 3) االول

 دالة 44 %111 صفر 44 44
 ( 2، 3، 4) الثاني
 ( 8، 6، 7، 1) الثالث
 (5) الرابع
 ( 7، 2، 4) االول

 دالة 18018 55025% 1 41 44

 ( 6، 7) الثاني
 ( 2، 3) الثالث
 ( 6، 3) الرابع

 ( 5، 3، 4، 1) الخامس
 ( 8، 6، 3) السادس
 ( 5، 1) االول

 دالة 12064 % 51051 4 41 44
 ( 1) الثاني
 ( 4) الثالث
 ( 2، 4، 1) الرابع

 ( 6، 2) الخامس
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 ( 7، 1) السادس
 ( 5) الثاني

 دالة 11073 % 87037 3 15 44
 ( 7) الرابع

 ( 6) الخامس
 ( 2، 4) السادس
 44 ( 5) الثالث

 دالة 8051 81081% 2 18 
 ( 5) السادس
 دالة 7025 %66046 5 16 44 ( 7) الخامس

  (3082( تساوي ) 1015) ≥( ونسبة خطا 1الجدولية عند درجة حرية ) 2*قيمة كا
 ربة االستطالعية التج 3-2

  54/59/9055بتاريخ السنة الدراسية األولى ( طالب من طمبة 9تم إجراء تجربة استطالعية عمى عينة قواميا )     
( فقرة ."إذ تم توزيع فقرات المقياس توزيعا عشوائيا منتظما لتجنب تأثر 41لإلجابة عمى فقرات المقياس المتكون من )

( ويكون الغرض من إجراء التجربة  509، 9001ت المقياس" )باىي واألزىري ،المجيب بنمط كل مجال من مجاال
 االستطالعية ما يأتي : 

 مدى وضوح الفقرات ودرجة استجابتيم ليا .  -
 التأكد من مدى وضوح تعميمات المقياس .  -
 اإلجابة عن التساؤالت واالستفسارات إن وجدت .  -
 تصادف الباحث . تشخيص المعوقات والسمبيات التي قد  -
 الوقت الذي يستغرقو المختبر في اإلجابة عمى المقياس .  -
  .( 984،  9009معرفة كفاءة الكادر المساعد )طبيل ،  -

( دقيقة أنظر 51 - 50بمغ )إذ وقد كانت طريقة اإلجابة واضحة ومفيومة وتم تحديد الوقت المستغرق لإلجابة 
 (  . 2الممحق )

 صدق البناء  3-5
يسمى ىذا اإلجراء أيضا بصدق المفيوم أو الصدق التكويني ، ويقصد بو "مدى قياس االختبار لتكوين فرض       

أو سمة معينة " وقد تم الكشف عن صدق البناء المفردة )القوة التميزية لمفقرات (، ومعامل االتساق الداخمي  لممقياس 
"من مواصفات أن( .كما  521، 9000وآخرون ، ،وتعد ىذه الطرائق مؤشرات إحصائية لصدق البناء )القمش

الذين يحصمون عمى  األفرادلفقراتو لمعرفة قدرة الفقرات لمتمييز بين  اإلحصائيعممية التحميل  إجراءالمقياس الجيد ىو 
 " درجات عالية والذين يحصمون عمى درجات منخفضة في المقياس نفسو أي استخراج القوة التميزية لمفقرات

 ( 591، 891،ن ،)دروا     
حد كبير عمى الخصائص القياسية )السيكومترية (لفقراتو ،فكمما كانت ىذه  إلىكما أن "خصائص المقياس تعتمد 

الخصائص لمفقرات عالية في درجتيا أو  قوتيا التمييزية ،أعطت مؤشرا عمى دقة المقياس وقدرتو عمى قياس ما 
 (. Ellis,1976,184وضع من أجل قياسو ")



 ......بناء مقياس املخاوف الرياضية لدى طلبة كلية الرتبية الرياضية

42 

 

 بطريقتين ىما : اإلحصائيالتحميل  إجراء وقد تم
 أسموب المجموعتين المتطرفتين 3-5-1

إن اليدف من تحميل الفقرات ىو التأكد من كفاءتيا في تحقيق مبدأ الفروق الفردية الذي يقوم عميو المقياس فيتم       
غير المميزة ، وقد تم ترتيب درجات  حساب القوة التميزية لمفقرات لغرض اإلبقاء عمى الفقرات المميزة وحذف الفقرات

% ( من الدرجات العميا والدرجات الدنيا 99الالعبين تنازليا إلى أسموب المجموعتين المتطرفتين إذ تم اختيار نسبة )
( طالبا لكل مجموعة لتمثال المجموعتين المتطرفتين ، إذ يتوقف حجم كل مجموعة من المجموعتين 21وبواقع )

عمى العدد المالئم بالنسبة لعممية التحميل اإلحصائي ،كما يتوقف عمى العدد الكمي لإلجابات وقد )العميا والدنيا (
% ( بالنسبة لكل مجموعة وربما "يكون الرقم 22%_91ارتضى عمماء القياس أن تتراوح ىذه النسبة من )

من حيث  ( شخص ،إذ تساعد في الحصول عمى مؤشرات أولية عن خصائص الفقرات 900-500المطموب)
(، وعميو فالثقة تزداد في الفقرة عندما يتم التحميل  91، 9004معامالت الشدة والشيوع والصعوبة والتمييز" )النبيان ،

(  259-251، 9001( )رضوان ،500( مفحوص أو أكثر وتنخفض عندما يقل العدد عن)500اإلحصائي عمى )
 المجموعتين مثاليتين من جانبي الحجم والتمايز"("إن ىذه النسبة تجعل   Stanly & hophinsىذا ويؤكد )

                                                 (Stanly&hophins,1972,286 ) 
بإجراء االختبار التائي عمى المجموعتين المتطرفتين بيدف معرفة الفرق بينيما واعتمد في ذلك عمى  انوقام الباحث 

( 2(عمى الحاسوب اآللي والجدول ) spssلتمييز الفقرات وذلك باستخدام نظام ) قيمة )ت( الدالة إحصائيا مؤشرا
 يوضح ذلك 

 (3جدول )
 القوة التميزية بأسموب المجموعتين المتطرفتين لفقرات مقياس المخاوف الرياضية 

رقم 
 الفقرة

قيمة )ت(  المجموعة الدنيا المجموعة العميا
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 القدرة التميزية
 ع س ع س لمفقرة

 مميزة 08005 28191 08929 58299 58908 98999 5
 مميزة 08000 48999 58458 98299 58299 28844 9
 مميزة 08000 48282 08929 58011 58920 58899 2
 مميزة 08000 48109 08191 58222 58490 98192 4
 مميزة 08000 18998 58999 98222 58509 28899 1
 غير مميزة 08229 *08899 08809 58111 58929 58901 1
 مميزة 08000 18899 58219 98000 58919 48529 9
 مميزة 08000 48821 08929 58011 58999 98092 9
 مميزة 08050 98114 08852 58999 08810 98201 8
 مميزة 08000 18945 58599 98299 58041 28915 50
 مميزة 08008 98195 08845 58100 08222 58011 55
 غير مميزة 08519 *58410 58989 98111 58204 98555 59
 مميزة 08009 28544 08991 58444 58280 98201 52
 مميزة 08002 28012 58402 98199 58442 28111 54
 مميزة 08000 18989 08114 58499 58510 98915 51
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 مميزة 08000 98051 08191 58201 58589 98915 51
 مميزة 08000 18095 58511 98201 58558 28844 59
 غير مميزة 08852 *08550 58519 58199 08895 58100 59
 مميزة 08000 18945 58904 98092 58522 28199 58
 مميزة 08000 18121 08929 58155 58959 28000 90
 غير مميزة 08591 *58295 58229 58910 58450 98584 95
 مميزة 08050 98111 08999 58100 58445 98910 99
 مميزة 08000 18951 58949 98222 58999 48529 92
 غير مميزة 08911 *08590 58292 98511 58281 98999 94
 مميزة 08000 48918 08102 58910 58292 98499 91
 مميزة 08024 98514 58910 48201 08191 48901 91
 مميزة 08000 28190 08802 58299 58580 98201 99
 مميزة 08000 48029 08289 58555 58520 58851 99
 مميزة 08000 48252 58519 98100 58580 28184 98
 مميزة 08055 98158 58418 98999 58551 28184 20
 مميزة 08000 18499 08924 58111 58929 28555 25
 مميزة 08000 18091 08898 98999 58041 28129 29
 مميزة 08000 18910 58519 58922 58944 28999 22
 مميزة 08055 98100 58415 28451 58548 48999 24
 مميزة 08000 18010 58592 98999 58940 28844 21
 مميزة 08005 28129 58199 28201 08824 48299 21
 مميزة 08000 98099 58019 58999 58912 28844 29
 مميزة 08000 18811 08149 58215 58501 98192 29
 غير مميزة 08490 *08955 58594 58129 58498 58999 28
 مميزة 08099 98912 08845 58100 58999 98092 40
 مميزة 08000 48819 58992 98451 58041 28999 45
 مميزة 08002 28022 58159 98910 58199 28215 49
 مميزة 08000 88511 08984 58111 08811 28111 42
 مميزة 08000 98599 08191 58222 58551 28555 44
 مميزة 08000 48059 58529 98444 58519 28199 41
 غير مميزة 08940 *08902 58599 58155 58541 58111 41

 98000= 0801( ومستوى معنوية 90قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )
( وعند مقارنتيا مع  88511    -  08550( إن القيم التالية لفقرات المقياس تراوحت بين )  2يتضح من الجدول )

(  9ىناك ) أن(  يتبين لنا 98000(والبالغة ) 0801( ومستوى معنوية )90قيمة )ت( الجدولية أمام درجة حرية )
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( 0801فقرات غير مميزة  الن قيم )ت( المحسوبة ليا اصغر من قيمة )ت( الجدولية  ومستوى الداللة ليا اكبر من )
 ( .41، 28، 94، 95، 59،59، 1وىذه الفقرات ىي )

  معامل االتساق الداخمي 3-5-4
يقدم لنا ىذا األسموب مقياسا متجانسا في فقراتو بحيث تقيس كل فقرة البعد السموكي نفسو الذي يقيسو  

( ويسمى ىذا 505، 5880المقياس ككل ،فضال عن قدرتو عمى إبراز الترابط بين فقرات المقياس    )كاظم ،
الداخمي ،ويتم قياسو من خالل حساب معامل االرتباط بين المفردة والدرجة الكمية لممقياس األسموب بصدق االتساق 

الحصول عمى تقدير  إلى(. كما "يؤدي فحص االتساق الداخمي لالختبار أو معامل تجانسو  19،  9005)فرحات ،
قرات االختبار والدرجة الكمية ويمكن إيجاده عن طريق أيجاد العالقة بين ف( ،  21، 5888لصدقو التكويني ")باىي ،

                                                       (42، 5895)الزوبعي وآخرون،      لمفرد التي تعد معيارًا لصدق االختبار.
   (،510 -548، 9004" كما  يصار  إلى  إيجاد  ارتباط  الفقرة  بالبعد  الذي  تنتمي  إليو " )برىوم وعبد النور، 

.وعميو "كمما كان معامل ارتباط درجات االختبارات الفرعية بالدرجة الكمية لالختبار عاليا دل ذلك عمى توافر التناسق 
( ،والستخراج معامل االتساق تم استخدام معامل االرتباط  295، 9009الداخمي لالختبار ككل )عالوي ورضوان ،

درجة الفقرات الكمية لممقياس ، ودرجة كل فقرة مع درجة البعد الذي البسيط لبيرسون لقياس درجة ارتباط كل فقرة مع 
  ( 4( عمى الحاسوب اآللي وكما موضح في الجدول ) spssباستخدام نظام )  إليوتنتمي 

 (2الجدول )
 قيم معامالت االرتباط لعبارات المقياس بالدرجة الكمية لممقياس يبين

معامل  الفقرة تباطمعامل االر  الفقرة معامل االرتباط الفقرة
 االرتباط

معامل  الفقرة
 االرتباط

5 08228 52 08295 91 08991 21 08215 
9 08411 54 08259 99 08295 29 08124 
2 08498 51 08414 99 08219 29 08495 
4 08248 51 08480 98 08449 40 08921 
1 08491 59 08194 20 08240 45 08104 
9 08488 58 08148 25 08110 49 08284 
9 08452 90 08499 29 08444 42 08195 
8 08204 99 08992 22 08491 44 08149 

50 08494 92 08414 24 08219 41 08291 
55 08994 91 08490 21 08142   

  (08594(= ) 0801(ومستوى داللة )529القيمة الجدولية لمعامل االرتباط بدرجة حرية )
 08994امل االرتباط بين فقرات المقياس والدرجة الكمية لممقياس قد تراوحت بين )( أن قيم مع4يتضح من الجدول )

 (0801وأمام مستوى معنوية ) (529( وعند الرجوع إلى جداول داللة معامل االرتباط عند درجة حرية ) 08124 -
الرتباط لمفقرات نجد أن (عند مقارنتيا مع قيمة )ر( المحتسبة لمعامالت ا08594نجد أن قيمة )ر( الجدولية تساوي )
 .جميع فقرات المقياس كانت مميزة 
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 (5الجدول )

 معامالت االرتباط بين فقرات المقياس والبعد الذي ينتمي اليه

 المحور الذي تمثمه معامل االرتباط الفقرة المحور الذي تمثمه معامل االرتباط الفقرة
1 10315 

الخوف من 
 اإلصابة البدنية

2 10251 

 افق النفسيعدم التو 

6 10711 11 10743 
13 10211 17 10515 
15 10716 44 10285 
45 10588 48 10551 
31 10732 32 10215 
36 10644 21 10215 
23 10753  
4 10748 

 الخوف من الفشل

5 10714 

 عدم توفر وسائل األمن والسالمة

8 10251 11 10155 
12 10711 16 10764 
41 10774 43 10747 
47 10514 45 10715 
34 10523 35 10774 
38 10374 21 10718 
3 10553 

تأثير وجود 
 اآلخرين

25 10721 
5 10521 31 10615 

 10622 37 10261 15 فقدان الدعم االجتماعي
46 10512 24 10741 
33 10771 

 
22 10732 

  (08594(= )0801(ومستوى داللة ) 529بدرجة حرية ) القيمة الجدولية لمعامل االرتباط
جداول  إلى(وعند الرجوع 08999 -10155 ( أن قيم معامل االرتباط قد تراوحت بين )  1يتضح من الجدول ) 

( نجد أن قيمة )ر( الجدولية تساوي 0801مستوى معنوية ) ( وأمام529داللة معامل االرتباط  عند درجة حرية )
قارنتيا مع قيمة )ر( المحتسبة لمعامالت االرتباط لمفقرات نجد أن جميع فقرات المقياس كانت مميزة ( وعند م08594)

 . ( من الخوف من عدم توفر وسائل األمن والسالمة55.عدا الفقرة رقم )
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 (7جدول )

 الفقرات المستبعدة من مقياس المخاوف الرياضية

 المحور الذي يمثميا الفقرات المستبعدة ت
 فقدان الدعم االجتماعي 41، 94، 59، 59 ،1 5
 تأثير وجود اآلخرين 28، 95 9
الخوف من عدم توفر وسائل  55 2

 األمن والسالمة
 ثبات المقياس    3-7

يعد مفيوم الثبات من المفاىيم األساسية في القياس ،ويجب توافرىا في المقياس كي يكون صالحا لالستخدام )اإلمام 
( وىو احد المؤشرات التي تدل عمى دقة المقياس واتساق فقراتو في قياس ما يجب قياسو  542، 5880وآخرون ،

(Cracker&Algiam,1986,125 إذ يشير الثبات إلى االتساق في مجموعة درجات فقرات المقياس التي يفترض )
ة استخدام أي (ويعد الثبات من الخصائص الواجب توفرىا لصالحيMarshall,1972,104أن تقيس ما يجب قياسو )

مقياس إذ تعتمد صحة المقياس عمى مدى ثبات وصدق نتائجو ،وبدونيما ال يكون ىناك أي ثقة في تمك النتائج 
( ، كما أن وجود الثبات في المقياس يعني أن المقياس موثوق بو ويمكن االعتماد عميو في  542، 9005.)فرحات،

 (  112، 5891عديدة  )الغريب، إعطاء النتائج التي توصل إلييا عند تطبيقو مرات 
طريقتين الستخراج معامل الثبات وىي  انولغرض إيجاد معامل الثبات لمقياس المخاوف الرياضية، أختار الباحث

(،وذلك لقناعة  Alpha Gronbach( وطريقة ألفا كرونباخ )Test. Retestإعادة االختبار )–طريقة االختبار 
 قة الستخراج الثبات يعزز من سالمة اإلجراءات .بان استخدام أكثر من طري انالباحث

 (Test. Retestطريقة إعادة االختبار )  3-7-5
(  coffecient if stabilityيطمق عمى معامل الثبات الذي يتم الحصول عميو بيذه الطريقة ،بمعامل االستقرار )

عمى المقاييس عبر مدة من  ( أي استقرار استجابات المفحوصين 99، 9000()النعيمي ، 541، 5880)موسى،
 الزمن.

(طالبا اختيروا بطريقة عشوائية من مجتمع عينة بناء المقياس،ثم 20بتطبيق المقياس عمى عينة بمغت ) انقام الباحث
("أن إعادة  Adams,1964أعيد تطبيقو عمى العينة نفسيا بعد مرور أسبوعين من التطبيق األول ،حيث ترى أدامز)

رف عمى ثباتيا ينبغي أن ال يتجاوز فترة األسبوعين من تطبيقيا عمييم لممرة األولى )الحياني، تطبيق المقاييس لمتع
(بين درجات التطبيق األول ودرجات التطبيق  Pearson(.وباستخدام معامل ارتباط بيرسون ) 551، 5898

  ( 0895الثاني،كانت النتيجة أن معامل الثبات لممقياس بمغ )
 فا كرونباخ :  معامل ثبات أل  3-7-4

تعتمد ىذه الطريقة عمى اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى وىذا يشير إلى قوة االرتباطات بين الفقرات في االختبار 
(Nunnally,1978,320 ولحساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ تم حساب التباين لكل فقرة من فقرات مقياس )
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(وىو معامل ثبات عال نسبيا 0891مقياس .فكانت قيمة معامل الثبات بيذه الطريقة )المخاوف الطمبة والتباين الكمي لم
 (.Anastasi,1988,126)             ومؤشر جيد عمى اتساق الفقرات وتجانسيا 

                                                                                
  وصف المقياس وتصحيحه  3-6
 لقياس المخاوف الرياضية لدى طمبة كمية التربية الرياضية   إعدادهذا المقياس قد تم ى إن
 وقد أحتوى  عمى خمسة بدائل  ىي  ( أبعاد 1( فقرة موزعة عمى )29من ) وقد تألف المقياس 

ميمة ، )تنطبق عمي بدرجة كبيرة جدا ، تنطبق عمي بدرجة كبيرة ،تنطبق عمي بدرجة متوسطة ،تنطبق عمي بدرجة ق
-2-4-1تنطبق عمي بدرجة قميمة جدا(. وقد شممت جميع فقرات المقياس عمى عبارات سمبية وأعطيت الدرجات )

( 554بمتوسط فرضي )و  ( درجة580 -29ما بين)   لمقياسدرجة ا( عمى التوالي لمعبارات . وتراوحت 9-5
وجود مخاوف عالية لدى الطالب وكمما  ويشير ىذا انو كمما ارتفعت درجة المجيب عمى المقياس فانو يشير إلى

( يبين توزيع الفقرات عمى المحاور 9والجدول )انخفضت درجة المجيب فانو يشير إلى عدم وجود مخاوف . 
 لممقياس بشكمو النيائي . 

 (6الجدول )
 يبين توزيع الفقرات عمى المحاور لممقياس بشكمه النهائي

 المجموع تسمسل الفقرات المحاور ت
 8 37، 34، 46، 43، 15، 13، 6، 1 وف من  اإلصابة البدنية والنفسيةالخ -5
 6 38، 33، 48، ، 41، 12، 8، 4 الخوف من الفشل -9
 7 36، ، 45، 42، ، 15، 5، 3 الخوف من تأثير وجود اآلخرين -2
 6 32، 31، 45، 41، 17، 11، 2 الخوف من عدم التوافق النفسي -4
ل األمن الخوف من عدم توفر وسائ -1

 والسالمة
5 ،11 ،16 ،44 ،47 ،31 ،35 6 

 3 18، ، 14، 7 الخوف من فقدان الدعم االجتماعي -1
 38   المجموع

البدنية والنفسية ويتكون من  الخوف من  اإلصابة( محاور وىي 1( يتبين أن عدد المحاور بمغ )9من الجدول )
 ( فقرات، 1الخوف من تأثير وجود اآلخرين ويتكون من ) ( فقرات ،9الخوف من الفشل ويتكون من ) ( فقرات ،9)
الخوف من عدم توفر وسائل األمن والسالمة ويتكون من  ( فقرات ، 9لخوف من عدم التوافق النفسي ويتكون من)ا
وبذلك اكتمل المقياس بشكمو النيائي ( فقرات ،  2الخوف من فقدان الدعم االجتماعي ويتكون من ) ( فقرات ،9)

 ( 4ممحق )انظر ال
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 االستنتاجات والتوصيات : -2
 االستنتاجات :  2-1

 :  اآلتي إلىبعد أن استكمل الباحثان معالجة وعرض النتائج تم التوصل 
 لطمبة كمية التربية الرياضية . تم التوصل لبناء مقياس المخاوف الرياضية  -
البدنية  )الخوف من  اإلصابة( محاور وىي 1تم قبول كل المحاور التي كونت موضوع البحث وعددىا ) -

الخوف من عدم و  الخوف من عدم التوافق النفسيو  الخوف من تأثير وجود اآلخرينو  الفشلالخوف من و والنفسية 
 الخوف من فقدان الدعم االجتماعي (. و   توفر وسائل األمن والسالمة

( فقرات لعدم قدرتيا 9استبعدت )( فقرة مثمت فقرات المقياس النيائية بعد أن 29ما مجموعو ) إلىتم التوصل  -
أصحاب الدرجات الدنيا وكذلك فقرة واحدة خالل  أولئكمن ذوي الدرجات العميا من  األفرادعمى التمييز بين 

 االتساق بين الفقرة والمحور الذي تمثمو.   
  التوصيات : 2-4
 لكمية التربية الرياضية.ولى السنة الدراسية األضرورة استخدام المقياس لقياس المخاوف التي يتعرض ليا طمبة  -

 المصادر
،دار العمم لمطباعة  9(،الفروق الفردية وتطبيقاتيا التربوية ،ط 5898، رجاء محمد وشريف ،نادية محمود )عالم أبو .5

  .والنشر ،الكويت
 (:الشخصية القوية ،مكتبة غريب ،القاىرة ،مصر .5899اسعد،يوسف ميخائيل ) .9
 .التقويم والقياس،وزارة التعميم العالي والبحث العممي،جامعة بغداد(،5880صطفى محمود وآخرون.)، ماإلمام .2
 .(:المعامالت العممية بين النظرية والتطبيق،مركز الكتاب لمنشر،القاىرة  5888،مصطفى حسين)باىي .4
 بغداد .( ،الطفولة المتأخرة ،مطبعة جامعة 5891بحري ،منى يونس وسيام ،شوكت القره غولي .) .1
(:تصميم المقياس المعياري،مجمة جامعة الشارقة لمعموم الشرعية  9004 ،اسكندر)رو نوعبد ال ،محمد عيسى برىوم .1

  .(،جامعة الشارقة،اإلمارات العربية المتحدة5(،العدد)5واإلنسانية،المجمد)
دار وائل لمنشر والتوزيع ،عمان ، 9(،مبادئ التدريب الرياضي ،ط9050.) إبراىيمالبشتاوي ،ميند حسين والخواجا،احمد  .9

 .   األردن،
(: تقييم تعمم الطالب التجميعي والتكويني، ترجمة، محمد أمين المفتي وآخرون، دار 5892بنيامين وآخرون ) بموم، .9

 مكاروىيل، القاىرة، مصر .
  ،بيروت،لبنان.آسيارمزي،دار  إسحاقاليومية،ترجمة  األطفال(:مشكالت 5891توم ،دجالس ) .8

( ،عمم النفس التربوي ،ترجمة إبراىيم حافظ  وآخرون،مكتبة النيضة المصرية 5811،آرثر وآخرون.)جيتس  .50
 ،القاىرة،مصر .   

،دار الفكر العربي لمطباعة والنشر 2ط القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية،(:5881حسانين،محمد صبحي) .55
 .،القاىرة

جامعة ، وزارة التعميم العاليياضي مبادئو وتطبيقو في مجال التدريب ،(: عمم النفس الر 5880قاسم حسن) .،حسين .59
 .بغداد

(:االختبارات والقياس واإلحصاء في المجال الرياضي ، الطيف لمطباعة،جامعة  9004 ،عمي سموم جواد) الحكيم .52
 القادسية .

 .  ( ،عمم النفس الرياضي ،دار الكتب لمطباعة والنشر،جامعة5899حنتوش، معيوف ذنون.) .54
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 (1ق )ممح
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 جامعة الموصل 
 كمية التربية الرياضية 

 م/استبيان أراء السادة الخبراء حول صالحية محاور المقياس
 حضرة الخبير ........................................ المحترم 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته : 
 اء مقياس المخاوف الرياضية لدى طمبة كمية التربية الرياضية  في جامعة الموصل(يروم الباحث إجراء الدراسة الموسومة )بن

بأنيا حالة من االضطراب الفكري والبدني والنفسي تنتاب الالعب أو الطالب في -:المخاوف الرياضية  انويعرف الباحث
 قة األداء لمميارة أو التمرين . المجال الرياضي وينتج عن ىذه المخاوف إرباك في عممية التفكير مما يؤدي إلى إعا

بناء مقياس المخاوف الرياضية ،ولغرض بناء مقياس المخاوف تم االطالع  انولتحقيق أىداف الدراسة تطمب قيام الباحث
عمى األدبيات والبحوث والدراسات   السابقة والمصادر العممية وبعض التعريفات المتعددة ذات العالقة بالموضوع إذ 

 إلى عدد من المحاور  ) األبعاد( التي يعتقد أنيا ذات عالقة بموضوع المخاوف في المجال الرياضي . توصل الباحث 
وبصفتكم من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال العموم التربوية والنفسية والعموم الرياضية يرجى تفضمكم بقراءة المحاور 

بداء الرأي حول مدى صالحيتيا ومالئمتيا لع  نوان البحث .  المرفقة طيا وا 
 مع تقبل وافر الشكر والتقدير

 
 

 التوقيع :
 

 الباحثان                المقب العممي واالختصاص:                                             
 ا.د ناظم شاكر الوتار                                                                                

 م. وليد ذنون يونس            عمل :                                                         مكان ال
 التاريخ :  
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 تصمح بعد التعديل  ال تصمح  تصمح  المحاور ت

 الخوف من اإلصابة البدنية والنفسية:  -5
يشمل هذا المحور الخوف من اإلصابة الرياضية وتأثيراتها  

ى األداء وهو من أكثر المخاوف شيوعا ويحدث النفسية عم
غالبا في الدروس العممية التي تتميز بزيادة درجة االحتكاك 

 الجسماني . 

   

 الخوف من الفشل: -9
يتضمن هذا المحور الخوف من الفشل في أداء المهارة أو 
التمرين أو فقدان بعض الدرجات االمتحانية في أثناء األداء 

 متحان .أو تراجعه عند اال

   

 الخوف من تأثير وجود اآلخرين: -2
يشمل هذا المحور السموك السمبي من قبل اآلخرين أثناء 
أداء الطالب لمتمرين أو المهارة وتأثيرهم في قدرته عمى 
التحصيل واألداء ألسباب تتعمق بعالقاتهم الشخصية معه أو 

 قدرتهم عمى التقويم .

   

 تكيف الجامعي : الخوف من عدم القدرة عمى ال -4
يشمل هذا المحور عدم القدرة عمى التكيف مع األجواء    

الجامعية وأنظمتها والتي تتمثل في نظام التدريس أو أسموبه 
 واإلدارة الجامعية وأسموب التقويم والتخطيط اليومي لمدروس .

   

 الخوف من عدم توفر وسائل األمن والسالمة :  -1
الب بالخوف نتيجة عدم وجود ويشمل هذا المحور شعور الط

وسائل أمان كافية أثناء أداء التمرين أو المهارة في الدروس 
 العممية .

   

 الخوف من فقدان الدعم االجتماعي :  -1
ويتضمن هذا المحور فقدان الدعم االجتماعي لمطالب من قبل    

أعضاء هيئة التدريس والزمالء والعائمة واألصدقاء نحو التربية 
 ية بشك عام والدروس العممية والنظرية في الكمية .     الرياض
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 (4ممحق )

 أسماء الخبراء الذين استعان الباحثان بآرائهم في بعض إجراءات البحث
 ت
 
 
 

 مكان العمل االختصاص اسم الخبير والمقب العممي
صالحية 
محاور 
 المقياس

صالحية 
فقرات 
 المقياس

 X X كمية التربية الرياضية /جامعة تكريت الرياضي عمم النفس أ.د كامل طو الويس -5
  X كمية التربية الرياضية لمبنات/جامعة بغداد عمم النفس الرياضي أ.د ساىرة رزاق كاظم -9
  X كمية التربية الرياضية لمبنات/جامعة بغداد عمم النفس الرياضي احمد إبراىيمأ.د خالدة  -2
 X X كمية التربية الرياضية / جامعة بابل ياضيعمم النفس الر  أ.د ياسين عموان -4
 X X كمية التربية الرياضية / الجامعة المستنصرية عمم النفس الرياضي غازي صالح محمودد  أ. -1
 X X كمية التربية /جامعة الموصل عمم النفس حامد أسامةأ. د  -1
 X X ألساسية / جامعة الموصلكمية التربية ا عمم النفس الرياضي أ.م.د عكمة سميمان الحوري -9
 X X /جامعة الموصل األساسية كمية التربية عمم النفس أ.م.د معيوف ذنون حنتوش -9
 X X كمية التربية /جامعة الموصل عمم النفس أ.م.د سمير يونس -8
 X X كمية التربية األساسية / جامعة الموصل عمم النفس أ.م.د خشمان حسن -50
 X X كمية التربية األساسية / جامعة الموصل عمم النفس مأ.م.د أنور قاس -55
 X X كمية التربية لمبنات / جامعة الموصل الرياضيعمم النفس  أ.م.د نبراس يونس -59
 X X كمية التربية الرياضية /جامعة تكريت النفس الرياضي عمم أ.م.د عبد الودود احمد -52
 X X كمية التربية الرياضية /جامعة  الموصل الرياضي عمم النفس أ.م.د عصام محمد عبد الرضا -54
 X X كمية التربية /جامعة الموصل عمم النفس أ.م.د احمد يونس -51
 X X كمية التربية /جامعة الموصل عمم النفس أ.م.د خالد خير الين -51
 X X كمية التربية /جامعة الموصل عمم النفس أ.م.د عمي عميج -59
 X X كمية التربية الرياضية /جامعة  الموصل عمم النفس الرياضي حيىأ.م.د زىير ي -59
 X X كمية التربية الرياضية /جامعة  الموصل عمم النفس الرياضي أ.م.د مؤيد عبد الرزاق -58
 X X كمية التربية الرياضية /جامعة  الموصل عمم النفس الرياضي أ.م.د نغم محمود -90
 X X كمية التربية /جامعة الموصل عمم النفس الرياضي أ. م .د احمد وعد اهلل -95
 X X كمية التربية األساسية / جامعة الموصل عمم النفس الرياضي أ. م .د ثامر معيوف -99
 X X كمية التربية /جامعة الموصل عمم النفس م.د عمي سميمان -92
 X X الرياضية /جامعة  الموصلكمية التربية  عمم النفس الرياضي م .د رافع إدريس عبد الغفور -94
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 (3ممحق )

 مقياس المخاوف الرياضية قبل التحميل اإلحصائي
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 جامعة الموصل            
 كمية التربية الرياضية        

   
 عزيزي الطالب :   

نشاط الرياضي والمطموب منك أن تجيب بصراحة ووضوح أمامك مجموعة من العبارات التي تواجيك خالل ممارستك لم
( أمام كل عبارة تالئمك )تنطبق عمي بدرجة كبيرة جدا ،تنطبق عمي بدرجة كبيرة ، تنطبق عمي  ےوذلك بوضع عالمة ) 

بدرجة متوسطة ،، تنطبق عمي بدرجة قميمة ، تنطبق عمي بدرجة قميمة جدا ( ونود أن نذكرك بأنو ال توجد إجابات 
جابات خاطئة فكل إجابة تعد صحيحة طالما تعبر عن رأيك في نفسك بصدق  صح  يحة وا 

 عمما بان إجابتك سوف تستخدم إلغراض البحث العممي وال حاجة لذكر اسمك عمى االستمارة  
 ، ونتمنى لك الموفقية والنجاح . الرجاء عدم ترك أي عبارة بدون إجابة وضع عالمة )واحدة( أمام كل عبارة -
 
 
 
 الباحثان                                                                           

 ا.د ناظم شاكر الوتار                                                                    
 س  م. وليد ذنون يون                                                                    

 
تنطبق  الفقرات ت

بدرجة 
 كبيرة جدا

تنطبق 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
بدرجة 
 قميمة

تنطبق 
بدرجة قميمة 

 جدا
      أشعر بالخوف عندما أقدم عمى ممارسة بعض الميارات الرياضية -1
      التزم بالتدريب عمى الميارات الرياضية خوفا من الفشل -4
      الميارات الرياضية  أثناء وجود زمالئي أتيرب من أداء -3
      يقمقني االنتقال من المرحمة اإلعدادية إلى المرحمة الجامعية -2
      عدم االنتباه إلى توفر مستمزمات األمان يشعرني بالخوف   -5
      توفر لي عائمتي  وسائل الدعم االجتماعي لكي أتفوق رياضيا -7
      د إصابات زمالئي في المراحل الدراسية المتقدمة  أقمق عندما أشاى -6
      اشعر بالخوف عندما أمارس أي ميارة رياضية حتى لو كانت سيمة -8
      يشاركني عدد من الزمالء مشاعر الخوف عند تنفيذ الميارات أمام اآلخرين -5

      اشعر بالحاجة إلى الوقت  لكي أتوافق مع الوسط الرياضي -11
      أشعر بالراحة عندما ييتم  المدرسين بتوفير وسائل األمن والسالمة -11
      تساىم الكمية في توفير الفرص لممتميزين رياضيا -14
      ادعي اإلصابة عند أكون غير مستعد  ألداء ميارة صعبة -13
      أخشى أن يكون مستوى أدائي ال يرتقي إلى مستوى أداء زمالئي -12
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      أتردد في تأدية الميارة الرياضية أمام المدرسين -15
      أشعر بالخوف من  أنظمة وقوانين وتعميمات الجامعة -17
      أخشى أداء حركات ذات صعوبة بدون وسائل أمان كافية -16
      تشجيع أساتذتي لي يعزز من أدائي الرياضي -18
      بالخوف من اإلصابة تشعرني  صعوبة بعض الميارات الحركية -15
      أشعر بعدم الثقة بقدراتي عند تطبيق بعض الميارات الرياضية الصعبة -41
      يحفزني وجود أآلخرين لتقديم أفضل أداء -41
      وجود الجنس اآلخر في الكمية يعتبر ظاىرة غير مألوفة بالنسبة لي -44
      ساعدتي عند أدائي أي ميارة رياضيةاشعر بالخوف نتيجة إىمال أساتذتي من م -43
      أحظى بمساندة زمالئي عندما أحقق أي انجاز رياضي -42
      أخشى المشاركة في الدروس العممية خوفا من اإلصابة -45
      ابذل قصارى جيدي في األداء لتجنب الفشل -47
      فشل أحد الزمالء في األداء الصحيح لمميارة يعطل أدائي -46
      الدروس العممية  ىي مصدر خوف لي -48
      أتردد في تنفيذ الحركات بسبب قدم األجيزة الرياضية -45
      األساليب القديمة التي يستخدميا بعض األساتذة تؤخر من مستوى أدائي -31
      أتردد في تنفيذ الميارات الحركية الصعبة -31
      ندما تضعف  إمكانياتي البدنية والمياريةتثار مشاعر الخوف لدي ع -34
      يقمقني نقد اآلخرين ألدائي الرياضي -33
      نظام التدريس المعتمد في الجامعة يختمف  عما تعودت عميو في مراحل سابقة من حياتي -32
      اشعر بالخوف من عدم تييئة مكان جيد لمتدريب -35
      الكمية بنتائجي المتميزة يقمقني عدم اىتمام عمادة -37
      يمتمكني الخوف عندما اسمع عن اإلصابات الشديدة في دروس التربية الرياضية -36
      أتردد في تنفيذ بعض الميارات الرياضية -38
      أتخمى عن كل مشاعر الخوف عندما أجد من يشجعني في أثناء أداء الميارة -35
      ما أتعامل مع أي زميل في الجامعةأشعر باالرتباك عند -21
      سبب فقداني لبعض الدرجات االمتحانية ىو الخشية من عدم توفر وسائل األمان -21
      أخشى فقدان دعم عائمتي عندما اخفق في نتائجي االمتحانية -24
      أخاف عندما أتذكر اإلصابات الرياضية المؤلمة -23
      وف  من وجود بعض الغرباء في الممعب  ينتابني شعور بالخ -22
      أتردد في تنفيذ الميارة بسبب قدم األجيزة الرياضية   -25
      أعتقد أن  نظرة المجتمع لي تعزز في روح التحدي والمثابرة في الرياضة -27
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 (2ممحق)

 يمقياس المخاوف الرياضية بصيغته النهائية  بعد التحميل اإلحصائ
            

 ت
تنطبق  الفقرات                                                                                             

بدرجة كبيرة 
 جدا

تنطبق 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
بدرجة 
 قميمة

تنطبق 
بدرجة قميمة 

 جدا
      ض الميارات الرياضيةأشعر بالخوف عندما أقدم عمى ممارسة بع -1
      التزم بالتدريب عمى الميارات الرياضية خوفا من الفشل -4
      أتيرب من أداء الميارات الرياضية  أثناء وجود زمالئي -3
      يقمقني االنتقال من المرحمة اإلعدادية إلى المرحمة الجامعية -2
      عرني بالخوف  عدم االنتباه إلى توفر مستمزمات األمان يش -5
      األساليب القديمة التي يستخدميا بعض األساتذة تؤخر من مستوى أدائي -7
      أقمق عندما أشاىد إصابات زمالئي في المراحل الدراسية المتقدمة   -6
      اشعر بالخوف عندما أمارس أي ميارة رياضية حتى لو كانت سيمة -8
      مشاعر الخوف عند تنفيذ الميارات أمام اآلخرينيشاركني عدد من الزمالء  -5

      اشعر بالحاجة إلى الوقت  لكي أتوافق مع الوسط الرياضي -11
      أتردد في تنفيذ الميارة بسبب قدم األجيزة الرياضية   -11
      يقمقني عدم اىتمام عمادة الكمية بنتائجي المتميزة -14
      ون غير مستعد  ألداء ميارة صعبةادعي اإلصابة عندما أك -13
      أخشى أن يكون مستوى أدائي ال يرتقي إلى مستوى أداء زمالئي -12
      أتردد في تأدية الميارة الرياضية أمام المدرسين -15
      أشعر بالخوف من  أنظمة وقوانين وتعميمات الجامعة -17
      أمان كافية أخشى أداء حركات ذات صعوبة بدون وسائل -16
      أخشى فقدان دعم عائمتي عندما اخفق في نتائجي االمتحانية -18
      تشعرني  صعوبة بعض الميارات الحركية بالخوف من اإلصابة -15
      أشعر بعدم الثقة بقدراتي عند تطبيق بعض الميارات الرياضية الصعبة -41
      اىرة غير مألوفة بالنسبة ليوجود الجنس اآلخر في الكمية يعتبر ظ -41
      اشعر بالخوف نتيجة إىمال أساتذتي من مساعدتي عند أدائي أي ميارة رياضية -44
       أخشى المشاركة في الدروس العممية خوفا من اإلصابة -43

      فشل أحد الزمالء في األداء الصحيح لمميارة يعطل أدائي -42
      مصدر خوف ليالدروس العممية  ىي  -45
      أخشى األداء عمى بعض األجيزة واألدوات الرياضية لعدم صالحية استعماليا -47
      أتردد في تنفيذ الميارات الحركية الصعبة -46
      تثار مشاعر الخوف لدي عندما تضعف  إمكانياتي البدنية والميارية -48
      يقمقني نقد اآلخرين ألدائي الرياضي -45
      نظام التدريس المعتمد في الجامعة يختمف  عما تعودت عميو في مراحل سابقة من حياتي -31
      اشعر بالخوف من عدم تييئة مكان جيد لمتدريب -31
      يمتمكني الخوف عندما اسمع عن اإلصابات الشديدة في دروس التربية الرياضية -34
      الرياضيةأتردد في تنفيذ بعض الميارات  -33
      أشعر باالرتباك عندما أتعامل مع أي زميل في الجامعة -32
      سبب فقداني لبعض الدرجات االمتحانية ىو الخشية من عدم توفر وسائل األمان -35
      أخاف عندما أتذكر اإلصابات الرياضية المؤلمة -37
      الممعب  ينتابني شعور بالخوف  من وجود بعض الغرباء في  -36
      ابذل قصارى جيدي في األداء لتجنب الفشل -38

 


