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  وليد ذنون يونس  م.                 *د ناظم شاكر يوسف 0أ
 nadhimyousif@yahoo.com/كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل/العراق  فرع العموم الرياضية *

 ( 8108  األول تشرين 0ل ......... القبو 8108 ايار 88)االستالم  

 امللخص

كمية التربية  الرياضية. وقد أجري لاألولى السنة الدراسية  المخاوف الرياضية لدى طمبة  إلىهدف البحث التعرف      
(طالبا وطالبة تم اختيارهم 50لكمية التربية الرياضية والبالغ عددهم ) السنة الدراسية األولى طمبة عينة من البحث عمى

)النسبة المئوية اآلتية وقد استخدمت الوسائل اإلحصائية  ، % ( من مجتمع البحث23ة عشوائية إذ يمثمون نسبة)بطريق
معامل ألفا كرونباخ ( لتحميل و معامل االرتباط البسيط ،و المتوسط الفرضي ، و االنحراف المعياري ،و الوسط الحسابي ،و ،

 البيانات إحصائيا وقد استنتج الباحثان ما يأتي :
السنة الدراسية ظهور محور الخوف من فقدان الدعم االجتماعي كأحد أبرز المخاوف الرياضية التي يعاني منها طمبة  -

 األولى لكمية التربية الرياضية .
 ظهور بقية محاور الخوف األخرى بصورة معتدلة وطبيعية.   -

 وقد أوصى الباحثان بما يأتي : 
تماعي لمطمبة في الكمية من قبل التدريسيين واألهل والزمالء  من اجل تشجيعهم عمى ضرورة االهتمام بمبدأ الدعم االج -

 األداء المهاري بشكل أفضل وتجنب حدوث مخاوف لهم .
التركيز عمى المخاوف األخرى التي قد تنتاب الطمبة خالل الدروس العممية والعمل عمى خفضها إلى أدنى مستوى من  -

  . جيه النفسي الرياضيخالل استخدام اإلرشاد والتو 
 جامعة الموصل - طمبة كمية التربية الرياضية - الكممات المفتاحية: المخاوف الرياضية

Studying the Athletic Fears for the Students of College of Physical Education / 

Mosul University 

 Prof.Dr. Nadhim Shakir Yosif                                      Lecturer. Waleed Thanoun Younis 

Abstract 

The research aims at recognizing the athletic fears for the 1
st
-year students of college of 

physical education . The research has been performed on a sample of 1
st
. year students/college 

of physical education as (50) students (of both sexes) who are randomly selected to represent 

(23%) of the study community. The following statistical means have been used (percentage, 

arithmetic mean, standard deviation, assumptive mean, simple correlation coefficient, and 

Alpha Cronbach coefficient) in analyzing the data statistically . 

The researchers have concluded  the following : 

- There are fear axis of losing social support as the most significant athletic fears suffered 

by the 1
st
.-year students / college of physical education. 
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- The presence of the other fears axes in moderate and natural form. 

The researchers have recommended the following : 

- The necessity of paying attention to the principle of social support for the students by the 

lecturers, families and colleagues to encourage them to skilful performing in a better way 

and avoiding any fears. 

- Concentrating on the other fears that may the students suffer from during the practical 

lessons and working to reduce the fears to the lowest level via using athletic psychological 

guidance and direction.  

Keywords: Athletic Fears - Student of College of Physical Education - University of Mosul 

 

 التعريف بالبحث  -1
 لمقدمة وأهمية البحث: ا 1-1

فإذا سيطر العقل  ،يعد الخوف إحدى القوى الفعالة التي تعمل عمى البناء أو اليدم في تكوين الشخصية ونموىا     
عمى الخوف يصبح من أعظم القوى نفعا لممجتمع وتصبح لو قيمة بنائية فائقة ، والخوف إذا كان من ىذا النوع 

 . ( 541، 5891أو فطنة )توم ، كثيرا ما يمر مرورا عابرا ال يسترعي النظر ،إذ يعتبر وقاية أو وزنا لألمور البنائي ،
والخوف أحد مقومات حياتنا السوية قبل أن يتعقد بنوازع النفس أو يشتد في الدرجة أو يستمر ارتباطو بمسبباتو بعد 

ة إدراك الخطر وتداركو ،فيطمق الطاقة الالزمة لمجابية الموقف زواليا ، انو يفيدنا بيولوجيا في شحذ االنتباه لسرع
واتخاذ االحتياطات المتسمة بالحرص والحذر مما يكسب الفرد شجاعة اإلقدام ،والبت في اتخاذ القرار،والقدرة عمى 

 ( 998، 5894دسوقي ،ىو الذي دفع األفراد إلى أن يتحدوا ويتعاونوا في مواجية الشدائد ) ،فالخوفضبط النفس
ز الطالب عمى النجاح والمثابرة والتقدم ، ومنو يحفتولمخوف مستويات شتى فمنو المستوى البسيط الذي يعد ميما في 

الشديد الذي يعرض الطالب لممعاناة في بعض األعراض النفسية التي يمكن أن تصبح حجر عثرة في تحصيمو 
وب في الفرد فتجعل منو إنسانا غير منتج وتصيبو العممي ،وىو من بين االضطرابات التي تترك أثرا غير محس

ولياتو ولعل أكثر ما يتأثر بو الطالب نتيجة ليذا الخوف ىو عجزه عن التحصيل الدراسي ؤ بالعجز عن أداء مس
 (.  591، 9002بالصورة التي تتفق مع إمكانياتو العقمية )العنزي ،

لنفسية التي صارت اليوم تحتل مركزا وأىمية ال يقالن عما فالخوف يخل باالتزان البدني ،ويسيء كثيرا إلى الصحة ا
 ( .  549، 5891يخصص لمصحة البدنية فحيث تكون المخاوف تكون االضطرابات النفسية والجسمية )زيعور ،

لمخوف يمكن أن تنتاب الطالب خالل الدروس العممية كالرفض إلى عدة وفي مجال التربية الرياضية تظير أشكال 
لسباحة مثال أو الخوف من أداء حركة معينة في درس الجمناستك ، كما يمكن أن يتخذ الخوف أشكاال دخول حوض ا

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

لذا تسعى كمية التربية الرياضية باعتبارىا إحدى المؤسسات  .أداء تمرين خطر في فعالية ما  خالل الدروس  العممية 
العممية جاىدة لالرتقاء بمستوى طمبتيا العممي واالجتماعي والنفسي ، فضال عن أن ىؤالء الطمبة في مرحمة تبمور 

 ة واستقرارىا بشكل واضح مما ينبغي التخطيط لحياتيم والحفاظ عمى طاقاتيم وتوظيفيا بشكل جيد .الشخصي
ومن ىنا تتجمى أىمية البحث  الحالي في محاولة لمساعدة طمبة الكمية لمحيمولة دون تعرضيم لممخاوف الرياضية  

ىذه المخاوف التي إلى خالل التعرف  خالل الدروس العممية التي قد تسبب ليم التأخر والتدىور األكاديمي من
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يواجيونيا ومحاولة الوقوف عمى األسباب التي تؤدي إلى ظيورىا من أجل تالفييا قبل أن تصبح حالة مرضية ترافق 
 الطمبة خالل مراحل حياتيم الدراسية المختمفة .   

 مشكمة البحث:   1-2
ية الرياضية يخضعون إلى اختبارات القبول التي تحددىا الكمية من المعموم أن الطمبة المتقدمين إلى كمية الترب        

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

الدوام ومفردات المحاضرات ينتاب الكثير منيم  التردد والحيرة والخوف والقمق من أداء بعض الميارات والفعاليات 
الموجودة في محاضرات المواد الدراسية  والسيما خالل الدروس العممية التي تحتاج إلى أداء  ميارات حركية وبدنية 

 معينة . 
ثان عمى األدبيات والمؤلفات في مواضيع عمم النفس الرياضي الحظ الباحثان انو ال كما انو من خالل اطالع الباح

توجد دراسات تطرقت لممخاوف في الجانب الرياضي حصرا األمر الذي دفعيم إلى دراسة ىذه الظاىرة النفسية 
 الميمة. 

 هدف البحث :1-3
 . في جامعة الموصل  كمية التربية  الرياضيةلولى األالسنة الدراسية المخاوف الرياضية لدى طمبة إلى التعرف      

 البحث : ةيفرض1-4
 األولى في كمية التربية  الرياضية. السنة الدراسيةالمخاوف الرياضية لدى طمبة وجود مستوى عالي من      

   مجاالت البحث  1-5
 . 9059-9055ام الدراسياألولى لكمية التربية الرياضية لمعالسنة الدراسية المجال البشري:طمبة 5 -5-1
 . 9059/   2/  1ولغاية  9059/   9/  1من  ابتداًء لزماني :االمجال 9 -5-1
 المجال المكاني :قاعات ومالعب كمية التربية الرياضية جامعة الموصل . 5-1-2
   تحديد المصطمحات : 1 -5
  Fearالخوف  

يدة أو شيء مخيف موجود فعال أو متوقع حدوثو ( "انفعال ناتج عن إثارة شد English&English,1958عرفو )
ثارة األلم".  )  (        English&English,1958,204يتسم بالخطورة وا 

 ( 9000ويعرفو الطالب والويس )
 بأنو "حالة نفسية تنتاب الفرد عند تعرضو لمواقف مفاجئة تيدده أو تيدد كيانو "

  (  902، 9000)الطالب والويس،                                                      
 ويعرف الباحثان المخاوف الرياضية نظريا: 

ىي عدد من المخاوف تظير في المجال الرياضي نتيجة لحالة من عدم التكيف مع البيئة الرياضية ويعبر فييا 
 .  از الرياضيالرياضي عن مخاوفو عمى شكل انفعاالت تأخذ أشكال مختمفة تسيطر عمى السموك وتثبط االنج
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 كما يعرف الباحثان المخاوف الرياضية إجرائيا: 
خالل الدروس العممية تتمثل بالخوف من اإلصابة البدنية  بأنيا مجموعة مخاوف تنتاب الرياضي )الطالب(     

عمييا والخوف من الفشل في األداء وغيرىا من المخاوف التي تعتريو ويمكن قياسيا من خالل الدرجة التي يحصل 
 الطالب عمى مقياس المخاوف الرياضية . 

 : النظري والدراسات المشابهة اإلطار-1
 النظري   اإلطار 2-1

 الخوف في المجال الرياضي    9-5-5
إن تحقيق أعمى درجات المستوى الرياضي يتقرر أكثر فأكثر من خالل الصفات الشخصية والوضع العاطفي        

النفسية تزداد أىمية بالنسبة لقدرة االنجاز ،فاالنفعاالت النفسية المتمثمة بالخوف لمفرد ومعنى ذلك أن العوامل 
والشجاعة والصدمة النفسية عوامل مؤثرة في تحديد المستوى الرياضي المطموب والنشاط الرياضي بصورة عامة،وكما 

لخوف عمى شكل تييجات ىو معموم أن الفرد الرياضي يعتريو الخوف في أوضاع معينة إذ تظير عميو عالمات ا
 غير مألوفة أو قوية . 

حالة طبيعية يمكننا القول أن لمخوف فائدة كبيرة في  وصفوومن خالل االستعراض السابق لمفيوم الخوف ب     
ألنو يحفزنا لمعرفة الخطورة ومصدر الخطر ، فالعبو الجمناستك مثال يقومون بأداء حركات ذات ،المجال الرياضي 
أثناء وتعمم الحركة أما في حالة التكرار والممارسة فان حالة الخوف قد ال  في ىم قد شعروا بالخوفصعوبة عالية و 

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

 أسباب الخوف في المجال الرياضي   9-5-9
 قسم )ليفشي (في البحث الذي أجراه عمى بعض الرياضيين أسباب الخوف إلى ثالثة أقسام ىي :      

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

 مدربيم عمى تعميم الميارة كما يجب . 
من تجربة  أثناء تأدية الميارة وىذا الخوف متأت  في  الخوف الصادر عن إمكانية حدوث إصابة-: القسم الثاني

 سابقة حدثت لمرياضي . 
من شيء غير معروف ومحدد وىذا يمكن أن يكون ناتج عن ضعف اإلعداد البدني  الخوف-: القسم الثالث

 (.   520- 598، 9009والمياري لمرياضي )عودة ،
من  ويشير البعض أنو كمما ارتفعت الحاالت الذاتية لممجازفة بالنسبة لمرياضي وكذلك درجة الخطورة التي تظير

 رياضي التمارين ازدادت احتماالت نشوء الخوف لدى ال
 (. 591، 5880)حسين ،                                                                

 أشكال الخوف في المجال الرياضي  9-5-2
 لمخوف نوجز منيا اآلتي :  عدة يمكن أن تنتاب الرياضي أشكال       

 الخوف من المنافس القوي الذي يتفوق عميو بدنيا ومياريا.   -
 المنافس األكثر خبرة .  الخوف من -
 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.  -
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 الخوف من تشجيع الجميور لخصمو .  -
 األمن والسالمة(.  الخوف من األرضية غير الجيدة إلجراء السباق )عدم توفر وسائل -
 الخوف من الحكم صاحب التجربة القاسية مع الالعب سابقا .  -
وتختمف درجة  الخوف الذي ينتاب الرياضيين باختالف خبراتيم السابقة فالالعب الناشئ يكون أكثر عرضة  

فعالية إلى  لمخوف من الحاالت السابقة عند مقارنتو بالالعب المتقدم صاحب الخبرة ،كما أن الخوف يختمف من
أخرى فالخوف من الخصم في العاب المنازالت يختمف عن الخوف في األلعاب الجماعية أو الفردية  )الحوري 

،9009 ،541-541 . )  
 الدراسات المشابهة   2-2
 ( 1892دراسة )الزبيدي، -

 "   "المخاوف المدرسية ومصادرها لدى تالميذ المرحمة االبتدائية في مدينة بغداد
المخاوف المدرسية التي يعاني منيا تالميذ وتمميذات الصفين الخامس والسادس إلى  ىدفت الدراسة التعرف     

ىذه المخاوف من وجية نظر المعممين والمعممات وىل ىناك فرق في المخاوف بين  االبتدائي وما ىي مصادر
( من اإلناث من 410(من الذكور و)410)( تمميذ وتمميذة وبواقع 800الذكور واإلناث.وقد تألفت عينة الدراسة من)

 مدارس مدينة بغداد .
استخدمت الباحثة مقياس المخاوف المدرسية كأداة لجمع البيانات ،وبعد تحميل استجابات عينة البحث إحصائيا      

ائج أن مربع كاي( .أظيرت النتو معادلة فيشر،و )معامل االرتباط البسيط،النسبة المئوية،اآلتية باستخدام الوسائل 
 الخوف منو الخوف من االمتحانات، و اإلناث والذكور يعانون من مخاوف مدرسية تتعمق )الخوف من الرسوب، 

الخوف من االشتراك في الفعاليات واألنشطة المدرسية وأخيرا و الخوف من بعض الزمالء في المدرسة،، و المعمم
  الخوف من صعود ونزول الساللم(. 

 إجراءات البحث  -3
 المنيج الوصفي باألسموب المسحي لمالئمتو وطبيعة البحث  اناستخدم الباحث-ج البحث :منه 3-1
  مجتمع البحث وعينته 3-2

يعرف مجتمع البحث بأنو "مجموعة العناصر واألفراد الذين ينصب عمييم االىتمام في دراسة معينة أو           
 ( . 948، 9000)أبو صالح ، لعناصر "مجموعة المشاىدات أو  القياسات التي تم جمعيا عن تمك ا

 كمية التربية الرياضية لمعام الدراسيالسنة الدراسية األولى ل وقد تكون مجتمع البحث الحالي من طمبة      
( طالبا وطالبة 10تم اختيار )طالب وطالبة حسب خطة القبول السنوية ،  (952( والبالغ عددىم )9059- 9055) 

من مجتمع البحث ليمثموا عينة  % (92) أي ما نسبتو ( طالب 49( طالبة و)9بواقع )و  منيم بطريقة  عشوائية
 البحث الحالي .

  -أداة البحث : 3-3
  (5استخدم الباحثان مقياس المخاوف الرياضية كأداة لجمع البيانات انظر الممحق )

  وتصحيحه وصف المقياس 3-3-1
،وتحت عنوان التوجو نحو رياضية لدى طمبة كمية التربية الرياضيةإن ىذا المقياس قد تم إعداده لقياس المخاوف ال

   التربية الرياضية لضمان إجابة  صدق المبحوث عميو.
 ( أبعاد  وقد أحتوى  عمى خمسة بدائل  ىي 1( فقرة موزعة عمى )29وقد تألف المقياس من ) 
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درجة متوسطة ،تنطبق عمي بدرجة قميمة ، )تنطبق عمي بدرجة كبيرة جدا ، تنطبق عمي بدرجة كبيرة ،تنطبق عمي ب
تنطبق عمي بدرجة قميمة جدا(. وقد شممت جميع فقرات المقياس عمى عبارات سمبية وأعطيت الدرجات 

( 554)بمغ( درجة بمتوسط فرضي 580الدرجة الكمية لممقياس ) تقاربت( عمى التوالي لمعبارات . و 1،4،2،9،5)
جيب عمى المقياس فانو يشير إلى وجود مخاوف عالية لدى الطالب وكمما ويشير ىذا انو كمما ارتفعت درجة الم

( يبين توزيع الفقرات عمى محاور 5انخفضت درجة المجيب فانو يشير إلى عدم وجود مخاوف . والجدول )
 لمقياس. ا

 ( 5) رقم الجدول
 المجموع تسمسل الفقرات المحاور ت
 9 21، 29، 99، 92، 58، 52 ،5،9 الخوف من  اإلصابة البدنية والنفسية -5
 9 29، 22، 99، ، 90، 54، 9، 9 الخوف من الفشل -9
 1 29، ، 98، 94، ، 51، 8، 2 الخوف من تأثير وجود اآلخرين -2
 9 24، 20، 91، 95، 51، 50، 4 الخوف من عدم التوافق النفسي -4
 9 21، 25، 91، 99، 59، 55، 1 الخوف من عدم توفر وسائل األمن والسالمة -1
 2 59، ، 59، 1 الخوف من فقدان الدعم االجتماعي -1

 29   المجموع
 صدق المقياس3-3-2

)الزوبعي  يعد الصدق "أىم شروط االختبار الجيد الصادق ىو الذي ينجح في مقياس ما وضع من اجمو "      
                                                                                                (2895899والغنام،

(في ىذا المجال إلى أن "أفضل Eble ،1972( إذ أشار )face validityفقد اعتمد الباحثان عمى الصدق الظاىري )
وسيمة لمتأكد من صدق األداة ىو أن يقرر عدد من المختصين مدى تغطية وشمولية الفقرات لجوانب الصفة المراد 

( ولغرض التأكد من صدق المقياس قام الباحثان بعرضو عمى الخبراء المختصين في Eble ،555،1972قياسيا ")
الخبراء وبعد اتفاق  ،(9انظر الممحق)عمم النفس الرياضي لتأكد من صالحية المقياس العموم التربوية والنفسية و  مجال

االتفاق لجميع فقرات را وكانت نسبة صدق المقياس )الصدق الظاىري(تم استخدام قانون النسبة المئوية معيا ىعم
  .%( وىي نسبة مقبولة في البحوث النفسية  99من ) أكثرالمقياس 

 ثبات المقياس    3-3-3
يعد مفيوم الثبات من المفاىيم األساسية في القياس ،ويجب توافرىا في المقياس كي يكون صالحا لالستخدام      

مؤشرات التي تدل عمى دقة المقياس واتساق فقراتو في قياس ما يجب ( وىو احد ال 542، 5880)اإلمام وآخرون ،
( إذ يشير الثبات إلى االتساق في مجموعة درجات فقرات المقياس التي Cracker&Algiam,1986,125قياسو )

(ويعد الثبات من الخصائص الواجب توفرىا لصالحية Marshall,1972,104يفترض أن تقيس ما يجب قياسو )
استخدام أي مقياس إذ تعتمد صحة المقياس عمى مدى ثبات وصدق نتائجو ،وبدونيما ال يكون ىناك أي ثقة في تمك 

( ، كما أن وجود الثبات في المقياس يعني أن المقياس موثوق بو ويمكن االعتماد  542، 9005النتائج .)فرحات،
 ( . 112، 5891طاء النتائج التي توصل إلييا عند تطبيقو مرات عديدة )الغريب، عميو في إع
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 (Alpha Gronbachولغرض إيجاد معامل الثبات لمقياس المخاوف الرياضية، أختار الباحثان طريقة ألفا كرونباخ )
 لمحصول عمى درجة الثبات لممقياس .

 معامل ثبات ألفا كرونباخ :    3-3-3-1
ذه الطريقة عمى اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى وىذا يشير إلى قوة االرتباطات بين الفقرات في تعتمد ى     

( ولحساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ تم حساب التباين لكل فقرة من Nunnally,1978,320االختبار )
وىو معامل ثبات  (09911ت بيذه الطريقة )فقرات مقياس المخاوف والتباين الكمي لممقياس .فكانت قيمة معامل الثبا

  (.   Anastasi,1988,126عال نسبيا ومؤشر جيد عمى اتساق الفقرات وتجانسيا  )
  اإلحصائيةالوسائل  3-4
 الوسط الحسابي  -
 االنحراف المعياري  -
 معامل االرتباط البسيط )بيرسون (  -
     معادلة سبيرمان براون  -
   .( 908-502،  5881التكريتي والعبيدي،)     اختبار )ت(          -
   . ( 541، 5889)عالوي ،        المتوسط الفرضي  -
  عرض النتائج ومناقشتها :-4

بغية تحقيق ىدف البحث وتوضيح األسباب التي كانت وراءىا ولتفسير النتائج ،وبعد جمع البيانات فقد قام الباحثان 
     : يأتيبمعالجتيا إحصائيا وكما

 (9)رقم  الجدول
 القيم اإلحصائية ألفراد عينة البحث عمى مقياس المخاوف الرياضية

الوسط  المحاور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

قيمة )ت( 
 المحتسبة

مستوى 
 الداللة

 09000 99189 94 49499 599110 الخوف من  اإلصابة البدنية والنفسية
 09000 19985 95 49484 519190 الخوف من الفشل

 09000 99812 59 49590 599990 الخوف من تأثير وجود اآلخرين
 09000 19994 95 49129 599140 الخوف من عدم التوافق النفسي

 0.094 99229 95 49118 589410 الخوف من عدم توفر وسائل األمن والسالمة
 09010 59892 8 99192 89900 الخوف من فقدان الدعم االجتماعي

 09000 99510 554 589591 849100 المخاوف الرياضية الكمية 
( 599110الخوف من  اإلصابة البدنية والنفسية بمغ ) الوسط الحسابي لمحور أنبين ت( ي9)رقم  الجدولمن  

( وبانحراف معياري 519190أما الوسط الحسابي لمحور الخوف من الفشل بمغ )(،49499وبانحراف معياري قدره )
( وبانحراف معياري 599990( ، أما الوسط الحسابي لمحور الخوف من تأثير وجود اآلخرين فقد بمغ )49484)قدره 
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( وبانحراف معياري قدره 599140(، أما الوسط الحسابي لمحور الخوف من عدم التوافق النفسي بمغ )49590قدره )
( وبانحراف 589410من والسالمة بمغ )( ، أما الوسط الحسابي لمحور الخوف من عدم توفر وسائل األ49129)

( 89900الوسط الحسابي لو )االجتماعي فقد بمغ  ( ،وأخيرا محور الخوف من فقدان الدعم49118معياري قدره )
( وبانحراف 849100)فقد بمغ ألفراد عينة البحث الكمي  لوسط الحسابي ،أما ا (99192وبانحراف معياري قدره )

 ( تبين554إجراء المقارنة بين الوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لممقياس والبالغ)( وعند 589591معياري قدره )
(وىو اصغر من قيمة  09000( وبمستوى داللة )99510وجود فروق معنوية إذ بمغت قيمة )ت( المحتسبة) عدم 

وان   البحثوجود مخاوف واضحة يمكن تأشيرىا عمى أفراد عينة  عدم  ( مما يدل عمى 0901الداللة المعتمدة )
حد ما عدا محور الخوف من فقدان الدعم  إلىمستوى المخاوف لدى  الطمبة كانت معتدلة لجميع المحاور 

( 09010بمغ مستوى الداللة لو ) إذاالجتماعي فقد كانت قيمة الوسط الحسابي لو اكبر من قيمة المتوسط الفرضي 
  . (  0901وىو اكبر من قيمة الداللة المعتمدة )

 
الطمبة من الممارسين  أن إلىنخفاض درجة المخاوف الرياضية في اغمب محاور المقياس إسبب  انالباحث ويعزو

البدنية   لإلصابةالميارات الحركية بما يضمن عدم تعرضيم  أداءلدييم خبرة في كيفية  أصبحلمنشاط الرياضي وقد 
الذي ينعكس عمى العينة في التغمب  األمري الرياضة ىي عبارة عن نشاط اجتماع أن،فضال عمى  األداءوالفشل في 

والسالمة فقد يعود  األمنتوفر وسائل عدم  فيما يخص الخوف من أما. اآلخرينعمى المخاوف المتأتية من وجود 
تدريجي  بأسموبالمحاضرات العممية  إلقاءخبرة مدرسي التربية الرياضية في  إلىالسبب في عدم ظيور مخاوف 

،فضال عن الرياضية  واألدوات األجيزةالتخفيف من حدة المخاوف المتعمقة باستخدام  إلىدي وبتوجيو مباشر مما يؤ 
بما  اإلمكانوالسالمة قدر  األمنالرياضية التي تتوفر فييا عوامل  واألجيزة األدواتالكمية في توفير  إدارةحرص 

عمى انفعال الخوف بالتكرار ( "من انو يمكن السيطرة  5899يناسب مستوى الطمبة وىذا ما يؤكده )حنتوش،
والممارسة وعمى مدرس التربية الرياضية مالحظة انفعال الخوف عند الطالب أثناء تعمم أداء الحركات الرياضية 
 إلىالجديدة أو التدريب عمييا ومساعدة الالعب في السيطرة عمى الخوف عن طريق التدرج في التعميم من السيل 

بعادالصعب  وعرض الحركات من قبل المدرس وتييئة العوائق  إبعادالموجودة في القاعة وكذلك المؤذية  األشياء وا 
 .(  5899،20المتوقعة ") حنتوش، اإلصابةمكان جيد لمسقوط واستبعاد 

 فيعزو الباحثان سبب ذلك  ارتفاع قيمة محور الخوف من فقدان الدعم االجتماعي لدى عينة البحثأما فيما يخص 
في  اإلخفاقيخشى فقدان دعم عائمتو لو في حالة  األفرادشئة االجتماعية والوالدية فكثير من اختالف التن إلىربما 
في الكمية  األصدقاءعائمتو أم   أفرادمعنويا من  أوالعممي والنظري سواء كان ىذا الدعم الذي يتمقاه ماديا  األداء

لو نوع من الخوف وىذا ما يؤكده )عودة  .فضال عن عدم تشجيع الطالب خالل أداء الميارات الحركية ربما يسبب
 مبدأ التشجيع باستمرار يؤدي دورا ميما في التغمب عمى حالة الخوف والتردد" استخدام أن("من  9009،

 (  9009،525، عودة )                                                                 
لمرحمة الدراسية والتدريسيين يعد نوعا من الدعم االجتماعي بالنسبة في ا واألصدقاء األىلإذ إن التشجيع من قبل 

 لمطمبة .
 االستنتاجات والتوصيات :  -5
  االستنتاجات  :1-1
طمبة السنة ظيور محور الخوف من فقدان الدعم االجتماعي كأحد أبرز المخاوف الرياضية التي يعاني منيا 1-5-5

 ية .األولى لكمية التربية الرياضالدراسية 
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 ظيور بقية محاور الخوف األخرى بصورة معتدلة وطبيعية.  1-5-9
 :  التوصيات 1-2

 بناء" عمى ماورد من استنتاجات يوصي الباحثان ما يأتي:       
بمبدأ الدعم االجتماعي لمطمبة في الكمية من قبل التدريسيين واألىل والزمالء  من اجل تشجيعيم ضرورة االىتمام  1-9-5

 داء المياري بشكل أفضل وتجنب حدوث مخاوف ليم .عمى األ
المخاوف األخرى التي قد تنتاب الطمبة خالل الدروس العممية والعمل عمى خفضيا إلى أدنى مستوى من التركيز عمى  1-9-9

  خالل استخدام اإلرشاد والتوجيو النفسي الرياضي .
 المصادر

 .  ،دار المعارف لمنشر والتوزيع،عمان5،طاإلحصائية:الطرق (9000) محمد صبحي ، صالح أبو. 5
،دار الكتب  ( :التطبيقات اإلحصائية في بحوث التربية الرياضية5881التكريتي ،وديع ياسين والعبيدي ،حسن محمد عبد ) .9

 لمطباعة والنشر ،جامعة الموصل .  
 سحاق رمزي،دار آسيا،بيروت،لبنان.(:مشكالت األطفال اليومية،ترجمة إ5891توم ،دجالس ). 2
 (: عمم النفس الرياضي مبادئو وتطبيقو في مجال التدريب ،وزارة التعميم العالي ،جامعة بغداد.5880حسين،. قاسم حسن). 4
 ( ،عمم النفس الرياضي ،دار الكتب لمطباعة والنشر،جامعة . 5899حنتوش، معيوف ذنون.). 1
 مبادئ عمم نفس التدريب الرياضي ،دار ابن األثير لمطباعة والنشر،جامعة الموصل.( : 9009الحوري،عكمة سميمان ). 1
 (:الطب العقمي والنفسي،دار النيضة العربية،بيروت ،لبنان. 5894دسوقي،كمال). 9
الة (:المخاوف المدرسية ومصادرىا لدى تالميذ المرحمة االبتدائية في مدينة بغداد،رس5899الزبيدي،خمدون نجيب رشيد ). 9

 ماجستير غير منشورة،كمية التربية ،جامعة بغداد .
  ،مطبعة جامعة بغداد . 5(:مناىج البحث في التربية ،ج5895الزوبعي ،عبد الجميل إبراىيم والغنام ،محمد احمد ). 8

 ،دار الطميعة ،بيروت،لبنان.5(:التحميل النفسي والصحة العقمية،ط5891زيعور،عمي ). 50
  العممي،جامعة بغداد.         ،وزارة التعميم العالي والبحث 9(:عمم النفس الرياضي ،ط9000ويس،كامل )الطالب،نزار وال. 55
 ،مركز الكتاب لمنشر ،القاىرة،مصر.5(:موسوعة االختبارات النفسية لمرياضيين،ط5889عالوي ،محمد حسن ). 59
المرضية وقمق االمتحان لدى عينة من طالب (:التحصيل الدراسي وعالقتو بالمخاوف 9002العنزي ،فريح عويد ). 52

 ،جامعة الكويت . 555المرحمة الثانوية بدولة الكويت ،مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية ،العدد
 ،المكتبة الوطنية ،بغداد.5(،المدرب وعممية اإلعداد النفسي ،ط9009عودة، احمد عريبي.). 54
 ،دار النيضة العربية،بيروت،لبنان . 5في المدرسة الحديثة،ط(:التقييم والقياس 5891الغريب،رمزية). 51
  ،مركز الكتاب لمنشر،القاىرة،مصر .5(:القياس واالختبار في التربية الرياضية،ط9005فرحات،ليمى السيد ). 51

17.Anastasi,A.(1988):Psychological Testing.(6th ed).New York. Macmillan Publishing Co,Inc. 
18.Cracker,L.&Algiam,J.(1986):Introduction to Classical and Modern test Theory ,New 
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 (5ممحق)
 مقياس التوجو نحو التربية الرياضية

            

ًت

ً
ًاؾػؼرات

تـطلقً
بدرجةً
ًؽلريةًجدا

تـطلقً
بدرجةً
ًؽلرية

تـطلقً
بدرجةً
ًؿمودطة

تـطلقً
بدرجةً
ًؼؾقؾة

تـطلقً
بدرجةًؼؾقؾةً

ًجدا

ًًًًًًاتًاؾرقاضقةأذعرًباخلوفًعـدؿاًأؼدمًعؾىًمماردةًبعضًادلفار -0

ًًًًًًاؾمزمًباؾمدرقبًعؾىًادلفاراتًاؾرقاضقةًخوػاًؿنًاؾػشل -8

ًًًًًًأتفربًؿنًأداءًادلفاراتًاؾرقاضقةًًأثـاءًوجودًزؿالئي -2

ًًًًًًقؼؾؼينًاالـمؼالًؿنًادلرحؾةًاإلعدادقةًإىلًادلرحؾةًاجلاؿعقة -4

ًًًًًًوفًًاألؿانًقشعرـيًباخلًتعدمًاالـملاهًإىلًتوػرًؿيمؾزؿا -5

ًًًًًًاألداؾقبًاؾؼدميةًاؾيتًقيمىدؿفاًبعضًاألداتذةًتؤخرًؿنًؿيموىًأدائي -6

ًًًًًًأؼؾقًعـدؿاًأذافدًإصاباتًزؿالئيًيفًادلراحلًاؾدرادقةًادلمؼدؿةًً -7

ًًًًًًاذعرًباخلوفًعـدؿاًأؿارسًأيًؿفارةًرقاضقةًحمىًؾوًؽاـتًدفؾة -8

ًًًًًًوفًعـدًتـػقذًادلفاراتًأؿامًاخآخرقنقشارؽينًعددًؿنًاؾزؿالءًؿشاعرًاخل -9

ًًًًًًاذعرًباحلاجةًإىلًاؾوؼتًًؾؽيًأتواػقًؿعًاؾودطًاؾرقاضي -01

ًًًًًًأترددًيفًتـػقذًادلفارةًبيلبًؼدمًاألجفزةًاؾرقاضقةًً -00

ًًًًًًقؼؾؼينًعدمًافمؿامًعؿادةًاؾؽؾقةًبـمائهيًادلمؿقزة -08

ًًًًًًيمعدًًألداءًؿفارةًصعلةادعيًاإلصابةًعـدؿاًأؽونًغريًؿ -02

ًًًًًًأخشىًأنًقؽونًؿيموىًأدائيًالًقرتؼيًإىلًؿيموىًأداءًزؿالئي -04

ًًًًًًأترددًيفًتأدقةًادلفارةًاؾرقاضقةًأؿامًادلدردني -05

ًًًًًًؿنًًأـظؿةًوؼواـنيًوتعؾقؿاتًاجلاؿعةًفأذعرًباخلو -06

ًًًًًًػقةأخشىًأداءًحرؽاتًذاتًصعوبةًبدونًودائلًأؿانًؽا -07

ًًًًًًأخشىًػؼدانًدعمًعائؾيتًعـدؿاًاخػقًيفًـمائهيًاالؿمواـقة -08

ًًًًًًتشعرـيًًصعوبةًبعضًادلفاراتًاحلرؽقةًباخلوفًؿنًاإلصابة -09

ًًًًًًأذعرًبعدمًاؾنؼةًبؼدراتيًعـدًتطلققًبعضًادلفاراتًاؾرقاضقةًاؾصعلة -81

ًًًًًًؿأؾوػةًباؾـيلةًؾيًوجودًاجلـسًاخآخرًيفًاؾؽؾقةًقعمربًظافرةًغري -80

ًًًًًًاذعرًباخلوفًـمقهةًإفؿالًأداتذتيًؿنًؿياعدتيًعـدًأدائيًأيًؿفارةًرقاضقة -88

ًًًًًًأخشىًادلشارؽةًيفًاؾدروسًاؾعؿؾقةًخوػاًؿنًاإلصابةً -82

ًًًًًًيفًاألداءًاؾصوقحًؾؾؿفارةًقعطلًأدائيًءػشلًأحدًاؾزؿال -84

ًًًًًًؾيًاؾدروسًاؾعؿؾقةًًفيًؿصدرًخوف -85

ًًًًًًأخشىًاألداءًعؾىًبعضًاألجفزةًواألدواتًاؾرقاضقةًؾعدمًصالحقةًادمعؿاهلا -86

ًًًًًًأترددًيفًتـػقذًادلفاراتًاحلرؽقةًاؾصعلة -87

ًًًًًًتنارًؿشاعرًاخلوفًؾديًعـدؿاًتضعفًًإؿؽاـقاتيًاؾلدـقةًوادلفارقة -88

ًًًًًًقؼؾؼينًـؼدًاخآخرقنًألدائيًاؾرقاضي -89

ًًًًًًـظامًاؾمدرقسًادلعمؿدًيفًاجلاؿعةًخيمؾفًًعؿاًتعودتًعؾقهًيفًؿراحلًدابؼةًؿنًحقاتي -21

ًًًًًًاذعرًباخلوفًؿنًعدمًتفقكةًؿؽانًجقدًؾؾمدرقب -20

ًًًًًًميمؾؽينًاخلوفًعـدؿاًامسعًعنًاإلصاباتًاؾشدقدةًيفًدروسًاؾرتبقةًاؾرقاضقة -28

ًًًًًًأترددًيفًتـػقذًبعضًادلفاراتًاؾرقاضقة -22

ًًًًًًأذعرًباالرتلاكًعـدؿاًأتعاؿلًؿعًأيًزؿقلًيفًاجلاؿعة -24

ًًًًًًدلبًػؼداـيًؾلعضًاؾدرجاتًاالؿمواـقةًفوًاخلشقةًؿنًعدمًتوػرًودائلًاألؿان -25

ًًًًًًاإلصاباتًاؾرقاضقةًادلؤدلةًرأخافًعـدؿاًأتذؽ -26

ًًًًًًقـمابينًذعورًباخلوفًًؿنًوجودًبعضًاؾغرباءًيفًادلؾعبًً -27

ًًًًًًابذلًؼصارىًجفديًيفًاألداءًؾمهـبًاؾػشل -28
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 مكان العمل االختصاص اسم الخبير والمقب العممي

 ريتكمية التربية الرياضية /جامعة تك عمم النفس الرياضي   أ.د كامل طو الويس  -5
 كمية التربية الرياضية لمبنات/جامعة بغداد  عمم النفس الرياضي   أ.د ساىرة رزاق كاظم  -9
 كمية التربية الرياضية لمبنات/جامعة بغداد عمم النفس الرياضي   احمد إبراىيمأ.د خالدة  -2
 كمية التربية الرياضية / جامعة بابل  عمم النفس الرياضي   أ.د ياسين عموان  -4
 كمية التربية الرياضية / الجامعة المستنصرية  عمم النفس الرياضي   غازي صالح محمودد  أ. -1
 كمية التربية /جامعة الموصل عمم النفس    حامد    أسامةد  أ. -1
 كمية التربية الرياضية /جامعة تكريت عمم النفس الرياضي   د عبد الودود احمد    أ. -9
 كمية التربية األساسية / جامعة الموصل عمم النفس الرياضي   لحوري  أ.د عكمة سميمان ا -9
 كمية التربية األساسية / جامعة الموصل عمم النفس الرياضي   أ.م.د معيوف ذنون حنتوش  -8

 كمية التربية /جامعة الموصل  عمم النفس   أ.م.د سمير يونس       -50
 ية التربية األساسية / جامعة الموصلكم عمم النفس    أ.م.د خشمان حسن    -55
 كمية التربية األساسية / جامعة الموصل عمم النفس    أ.م.د أنور قاسم    -59
 كمية التربية لمبنات / جامعة الموصل  عمم النفس    أ.م.د نبراس يونس    -52
 موصلكمية التربية الرياضية /جامعة  ال عمم النفس الرياضي   أ.م.د زىير يحيى -54
 كمية التربية /جامعة الموصل عمم النفس    أ.م.د احمد يونس    -51
 كمية التربية /جامعة الموصل عمم النفس    أ.م.د خالد خير الين    -51
 كمية التربية /جامعة الموصل عمم النفس    أ.م.د عمي عميج -59
 لتربية الرياضية /جامعة  الموصل كمية ا عمم النفس الرياضي   أ.م.د عصام محمد عبد الرضا   -59
 كمية التربية الرياضية /جامعة  الموصل عمم النفس الرياضي   أ.م.د نغم محمود  -58
 كمية التربية الرياضية /جامعة  الموصل عمم النفس الرياضي   أ.م.د مؤيد عبد الرزاق  -90
 ساسية / جامعة الموصلكمية التربية األ عمم النفس الرياضي   م .د ثامر معيوف أ. -95
 كمية التربية /جامعة الموصل عمم النفس الرياضي   وعد اهلل احمدد  م . -99
 كمية التربية الرياضية /جامعة  الموصل عمم النفس الرياضي   عبد الغفور  إدريسم .د رافع  -92

    


