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 (3193أيلول  1............. القبول 3193آاير  32تالم االس
 امللخص

 هدف البحث إىل بناء مقياس املخاوف الرايضية لدى طلبة كلية الرتبية الرايضية يف جامعة املوصل
تيداأله) بررققدة  اددواإية إ   ا مت( طالبددا وطالبدة 241لبدال   ددمه)  وقدد ججدرا البحدث  لدب طلبددة الددنة الدألاىلدية اةوىل لبليدة الرتبيددة الرايضدية وا

األا وا تبداأل والوىلد  اسدداو وارادراف املعيد( من جمتمع البحث، وقد اىلتخدمت الوىلاإل اإلحصاإية اآلتيدة  النددبة امليوقدة %76ميثلون ندبة  
 إيا وقد اىلتنتج الباحثان ما أييت:لتحليل البياانت إحصا جلفا كرونباخ(البدي  ومعامل  ارألتباط معاملت و 
 لرتبية الرايضية يف جامعة املوصل.توصل لبناء مقياس املخاوف الرايضية لرلبة الدنة الدألاىلية اةوىل لبلية اال 

  قددرات ( 8البدنيددة والنفدددية و دددم  قراتدد   حمدداوأل وهددخل  امددوف مددن اإلصددابة ( 7الددك كونددت موضددوث البحددث و دددمها  قبددوك كددل ا دداوأل 
امدوف مدن  ددل التوا دن النفددخل و ددم (  قدرات و 7ثد  وجدوم اآل درقن و ددم  قراتد   واموف مدن أ قرات ( 6دم  قرات   واموف من الفال و 

 قددرات وامدوف مددن  قددان الددد ) ارجتمدا خل و دددم  قراتدد   (6دم  قراتد    ددمة و ل اةمددن والدداإامدوف مددن  ددل تددو ر وىلدا(  قددرات و 6 قراتد   
  قرات.( 3 

 د جوصب الباحثان مبا أييتوق: 

 ةوىل يف كلية الرتبية الرايضية.هلا طلبة الدنة الدألاىلية ا ملقياس لقياس املخاوف الك قتعرضخدال اضروألة اىلت 

  طلبة كلية الرتبية الرايضية -الرايضية فو املخا سمقيا -ناءب: ةالكلمات املفتاحي
 

 
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 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 (cron bach) 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. 
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1- 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 

ofpsychological 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 ). 

2- The researchers have recommended the following 

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

the college of physical education. 
4- Keywords: Constructing^ - A thletic Fear Scale - Students of_the College 

of_Physical Education 

 البحث يةوأهم ةمقدامل -5

 إ ا ىليرر العقل  لدب امدوف قصدبن مدن ج لد) القدوى بوقن الاخصية ومنوها قعد اموف جحد القوى الفعالة الك تعمل  لب البناء جو اهلدل يف ت
إ  قعترب وقاقة جو  ،خل النلررت د ق ا ما مير مروألا  ابرا رثن  كإكان اموف من هذا النوث البناإخل،  عا للمجتمع وتصبن ل  قيمة بناإية  اإقة، إ ا  نف
 موأل جو  رنة. لأانوز 

 (247، 2881 ، تول
ند  قفيددان بيولوجيدا إواهلدا، ز ببات  بعدد دداطد  مببتددتمر األ تد يف الدألجدة جو قادجو ق سث الدنفوقة قبل جن قتعقدد بندواز واموف جحد مقومات حياتنا الد

ب الفدرم ددمة ابسدر  واسدذأل  دا قبددزمة جملاهبة املوقد  واادا  ارحتياطدات املتالراقة الا ة إمألاك امرر وتداألك ،  يرلن ر د ححذ ارنتبا  ليف
 اداإد. اموف هو الذا قد ع اة رام إىل جن قتحدوا وقتعاونوا يف مواجهة ال ،س، والقدألة  لب ضب  النفوالبت يف ااا  القراأل ،حجا ة اإلقدال

 (168، 2864 ، مىلوقخل
دقد الددذا قعددرض ادد، ومندد  الثددابرة والتقدددلي  الددذا قعددد مهمددا يف لفيدد  الرالددب  لددب النجددا  واملدددى البتو  مندد  املددد ىتحددتوايت دددوللخددوف م

را غدد  ثددوهددو مددن بددر ارضددرراابت الددك تددرتك ج ،ثددرة يف لصدديل  العلمددخلجن تصددبن حجددر   نية الددك ميبدددددالرالددب للمعدداانة يف بعددا اة ددراض النف
 ن   ر ب  الرالب نتيجة هلذا اموف هو  ج  ثر ما قتأثاان غ  منتج وتصيب  ابلعج   ن جماء مدؤوليات  ولعل جكب يف الفرم  تجعل من  إندو حمد

 (.261، 1003، قلية  العن االتحصيل الدألاىلخل ابلصوألة الك تتفن مع إمبانيات  الع
ا ثمدل مركد ا وجييدة ر ققدان  مدا خيصدح للصدحة البدنيدة  حيية الك صاألت اليول لتد ا إىل الصحة النفثوقدخلء ك ، اموف خيل ابرت ان البدين

 ون ارضرراابت النفدية واجلدمية.تبون املخاوف تب
 (246، 2887،  زقعوأل

ا جو ثوتلهر يف جماك الرتبية الرايضية  دة جحباك للخوف ميبن جن تنتاب الرالب  اك الدألوس العملية كالر ا إىل م وك حوض الدباحة مد
، كمدا ميبدن جن قتخدذ امدوف جحدبار ج درى منهدا اهلدرب مدن جماء بعدا الفعاليدات جو اسركدات ء حركة معيندة يف مألس اجلمناىلدت مااموف من ج

،  ضدا  دن الدرتمم الروقدل ابلرالدب إىل ارنقرداث  دن الدألاىلدة، وقد قصل اةمر  قه) بدنيا جو نفديا جو اجتما ياالك قاعر الرلبة أبهنا ىلوف تؤ 
. لددذا تدددعب كليددة الرتبيددة الرايضددية بوصددفها إحدددى املؤىلدددات   عاليددة مددا  دداك الدددألوس العمليددةلرالددب يف جماء يددرقن  رددر يفالددذا قددد قنتدداب ا

لدة تبلدوأل الاخصدية واىلدتقراألها بادبل ح،  ضدا  دن جن هدؤرء الرلبدة يف مر لبتها العلمخل وارجتمدا خل والنفددخلالعلمية جاهدة لاألتقاء مبدتوى ط
 ظ  لب طاقاهت) وتوظيفها بابل جيد.خري  سياهت) واسفاواضن  ا قنبغخل الت
الدألوس العملية الك قدد  كضية  اايضه) للمخاوف الر طلبة البلية للحيلولة من مون تعر يية البحث اسايل يف حماولة ملدا دة جومن هنا تتجلب 

واجهوهنا وحماولة الوقوف  لدب اةىلدباب الدك تدؤما إىل ظهوألهدا التعرف إىل هذ  املخاوف الك ق ك ر والتدهوأل اةكامميخل من  اأتدبب هل) الت
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 جن تصبن حالة مرضية ترا ن الرلبة  اك مراحل حياهت) الدألاىلية املختلفة.يها قبل  جل تاجمن 
 بحثال ةمشكل -6

بليددة وهددذ  ار تبدداألات تتضددمن اجلانددب ضددية خيضددعون إىل ا تبدداألات القبددوك الددك لدددمها الايمددن املعلددول جن الرلبددة املتقدددمر إىل كليددة الرتبيددة الر 
يدات منهدا الددباحة وأل دع اةثقداك وبعدا  عاليدات ضية وكذل  اجلانب البدين وتفتقر هذ  ار تباألات لدبعا الفعالاياملهاألا لعدم من اةلعاب الر 

ماء بعدا جمم واس ة واموف والقلن مدن   منه) الرت ثحظ جن الرلبة  ند حرو ه) يف الدوال ومفرمات ا اضرات قنتاب الب. ومن املااجلمناىلت 
 نة.ماء مهاألات حركية وبدنية معيجاملهاألات والفعاليات املوجومة يف حماضرات املوام الدألاىلية ورىليما  اك الدألوس العملية الك لتاج إىل 

ن  ر توجد مقاقيس معدة لقيداس املخداوف ج ضخل رحلاايان  لب اةمبيات واملؤلفات يف مواضيع  ل) النفس الر ثالباح ثطاإ كن  من  اجكما 
 ض.ضخل حصرا اةمر الذا م عه) إىل إاجام مقياس معد هلذا الغر اييف اجلانب الر 

، ونلددرا لعدددل تددوا ر اجملتمددع الددذا تقدداس  يدد  تلدد  الدددمةإ  تترلددب  مليددة القيدداس تددوا ر مقيدداس موضددو خل مقددنن لقيدداس الدددمة معددد  لددب البييددة و 
ن مددن ثددتنب جنن ماددبلة البحددث اسددايل ميبددن إضددية، لددذا  ددايمعددد  لددب طلبددة كليددة الرتبيددة الر  (انثدد لددب حددد  لدد) الباحية  ايضددمقيدداس املخدداوف الر 

ضدية لددى طلبدة الددنة الدألاىلدية اةوىل لبليدة الرتبيدة ايل هذا املقياس وتتحدم بعدل وجوم مقيداس ميبدن اىلدتخدام  يف قيداس املخداوف الر ثاساجة مل
 وصل.ايضية يف جامعة املالر 
 بحثالهدف  -7

 ايضيةيف كلية الرتبية الر دنة الدألاىلية اةوىل ضية لدى طلبة الايقهدف البحث اسايل إىل بناء مقياس املخاوف الر 
 بحثال تاالجم -8

 .1021 -1022ايضية للعال الدألاىلخل طلبة الدنة الدألاىلية اةوىل لبلية الرتبية الر  :اجملال البشري 4-2

 .1021/ 3/ 1ولغاقة  1022/ 1 /21ابتداء من  :اجملال الزماين 4-1

 ايضية جامعة املوصل.قا ات وما ب كلية الرتبية الر  :اجملال املكاين 4-3

 : تاملصطلحاحتديد  -9
 fear اخلوف

  قتدد) ابمردوألة ثدو متوقدع حدو ججدوم  عدا جو حدخلء ييد  مو ند  انفعداك انتدج  دن إشألة حددقدة أب" (English& English, 1958) ر د  
 (English& English,1958, 204). "ألة اةمإشو 

 (1000  سقعر   الرالب والو قو 
 (103، 1000، سقالرالب والو "  و هتدم كيان جض  ملواق  مفاجية هتدم  بوصف  "حالة نفدية تنتاب الفرم  ند تعر 

اإلجابدة  دن مقيداس املخداوف  كمدن  دان  حالة انفعالية تنتاب الرالب  اك الدألوس العملية وتقداس ابلدألجدة البليدة ان إجراإيا أبثعر   الباحقو 
 ايضية املبين يف البحث اسايل.الر 
 اسات املشابهةدرلاإلطار النظري وا -2

 اإلطار النظري 3-9

 اخلوف 3-9-9

 س لد) الدنف ث العلمداء ىلدابقا  ددو  غرقد ة إنددانية بينمدا لدد ،ث يف ماهيدة امدوفاسدق سيف املاضخل مع  لماء النف سألاء  لماء النفآا تلفت 
  ندإومهمدا كدان ندوث امدوف   ،اسخل من  وامدل التهدقدد واملخداطر ل ميا  رراي ل  وظيفية حيوقة جر وهخل محاقة  ات الباإنث  كون  مي ن ثاسدق
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ر ثوتتوقد  هدذ  ارىلدتجابة  لدب قدوة اسدا   امداألجخل  امردر( ومددى قابليدة اجلدد) املدؤ  ،قؤما إىل اىلتجاابت انفعالية تؤثر يف الدلوك العال للفرم
جو قدد  ،  يف هدذ  اسالدة قدؤما إىل اهلدروبن  و دإو  ،اجئ البداإن اسدخل رردر مداركيدا حينمدا قفدحجو ارىلدتبانة لد   نجدد  مدرة  و دا الرم  لي  يف 

.  داموف حالدة انفعاليدة نفد  قامألا  لب مواجهة  لد  امردرحينما اجد الباإن اسخل  ، أهب واىلتعدام جو م اث جو هجولقؤما هذا اموف إىل
، 1008 ، الناصدددددددددددددددرا .بدددددددددددددددرموم ج عددددددددددددددداك متباقندددددددددددددددة مدددددددددددددددن حدددددددددددددددخح آل دددددددددددددددرقهدددددددددددددددا  وامدددددددددددددددل  ي قولوجيدددددددددددددددة وىلددددددددددددددديبولوجية تتجلدددددددددددددددب ترا 

www.annabaa.org/nba61/khauf.htm) 
وهدذ   واهللدع، والدذ ر، ث،والفد   والر دب، ،والتدوتر ،والقلدن ،ثدل ارضدرراباك جممو ة من املصرلحات املددتخدمة للتعبد   دن حالدة امدوف مهنو 

منا لبل من هذ  التددميات مددتوى إو  ،ت مفهول واحد ملختل  حارت اموفاملصرلحات مجيعها تعرب  ن مألجة اموف جو حالت  وليدت  ا
متنداث حدر تددمب حالدة البراهيدة جو ار جو مألجة من اإلحداس جو املعاانة من اموف، وهو إ ا كان مديررا حددقدا قدؤما إىل حالدة مدن اهللدع يف

(. ور قرتب  اموف 27، 1022 (  الصميد خل،phobiaو ندما قدتمر اموف غ  املنرقخل قصبن  و ا مرضيا   ، ن مواجهة املواق  الرهبة
ر تعقيدددا ثدد ددن ىلددبب امددوف جك ابلعوامددل اماألجيددة  قدد  بددل قددرتب  جقضددا بددبعا الدددوا ع والعوامددل النفدددية الدا ليددة وهددذا  ددا اجعددل مهمددة البحددث

اماألجيددة وحدددها كددون اىلددتجابة الفددرم تتوقدد   ث  امددوف بدرلددة اسددوامثدد( ور ميبددن لدقددد م217، 2871 القيدددخل وآ ددرون،  .ثددر صددعوبةوجك
إمألاك مدا لملد  حامثدة مدا ألة واللروف ا يرة ب  وارألتباطات الدابقة والقدألة  لدب ش ة منها حالة الباإن اسخل يف سلة اإلث لب  وامل ج رى ك

 (203، 2877، س وآ رون جيت قت  بنفد .ثالك ز   ت  ميف طياهتا من  رر وكذل  ظروف حياة الفر 
 ،الفردرا الوحيدد للخدوف  ندد اإلنددان  ثد ات الفررقدة للخدوف  مدنه) مدن قداك جن اةم اجلدددا هدو املثدوقد ا تل  العلمداء يف لدقدد  ددم امل

 ة ثد، وبدذل  ميبدن تقددي) العوامدل امل(216، 2863،   همدخل خداوف  هدو مبتددب مادتن مدن هدذا اةم  دن طرقدن الدتعل)وما  دا  لد  مدن امل
ث اآل ر مدن العوامدل  هدخل جما النو  ،شألة ارنفعاكللخوف  ند اإلندان إىل  وامل  ررقة هخل العوامل الك ر م ل للتعل) يف إ راإها القدألة  لب إ

 ب هلا اىلتجابة انفعالية.جا الك تعل) اإلندان جن قدتجي ،ألة ارنفعاك ات الك اكتدبت القدألة  لب إشثالعوامل املبتدبة جا امل
 (286، 2862 ،  بد الغفاأل

 أنواع اخلوف 3-9-3

 مدددنه) مدددن ققددددمها  لدددب جىلددداس املخددداوف املعقولدددة  ،لدددك ا تمددددوها يف تقددديمه) للمخددداوف ات اغدددحدددوك املت سون و لمددداء الدددنفثا تلدد  البددداح
ومنه) من ققدمها  لب جىلاس موضدو ها وطبيعتهدا و يمدا أييت  ومنه) من ققدمها  لب جىلاس الواقعية والويية جو اسدية وغ  اسدية، لاا ة،وا
 ه) هذ  التقديمات:ج
 خوف طبيعي معقول: -أ

قصددامف اإلندددان يف حياتدد   ثو وهددذا الندد( 288، 2884 ددرقفج،  و اسيرددة جهددو امددوف مددن اةحددياء الضدداألة الددذا قددد ع ابإلندددان إىل اسددذأل 
قضدا ابمدوف املفداجئ وهدذا امدوف ر قددول طدوقا جة انألقدة قددمب قطاإصوت  ثو مسا جة يمنب  ىلياألة بصوألة مفاج ثاليومية ومثاك  ل   ند مسا 

ة يددالدة انفعاليددة طبيعقضددا ابمدوف ار تيدداما ةندد  حجوقرلددن  ليد   (113، 1020البادتاوا وامواجددا،   وقد وك بعددد سلدات جا بعددد زواك امرددر
 و ل  مبعاجلة مصدأل اموف الفعلخل. قتعرض هلا معل) الناس وقبون مصدأل  حقيقخل وميبن افيف  وتقليل  بدألجة ملحوظة

 خوف غري طبيعي شاذ: -ب

، 2881حبدرا وىلدهال،  . ىلداس واقعدخلجقددتند إىل  و موق  جو مبان هو يف الواقع غد  ييد  ورج) من حخلء إضخل ةن   وف ماهو  وف مر 
وهدذا امددوف قضددر ( 114، 1020،  البادتاوا وامواجدداوهدذا امددوف انتدج  ددن تفبد  الفددرم  اإلندددان هدو الددذا قبدين لنفددد  املخدداوف  )218

 .(288، 2884 رقفج،  باخصية الفرم وىللوك   ا قدتد خل العاج 
 النفسية اليت فسرت اخلوف تاير النظ 3-9-2
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 James- Langeالنغ  -نظرية جيمس 3-9-2-9

 ات العضددوقة وامللدداهر اجلدددمية وهددخل ليدددت نتيجددة غددندد  جممو ددة اإلحداىلددات املختلفددة املتدددببة  ددن الت لددب و ددن هددذ  النلرقددة أبقفدددر امددوف 
 ات غددلوف قولددد لدددقنا حددعوأل امددوف وهددذا الاددعوأل قولددد تأمددر غدد  مددجإ  إن ألؤقددة ( 73، 2880قددونس،   .إمنددا هددخل الدددبب يف ظهددوأل ارنفعدداك و 

ان ر ناعر ابموف إن م اس رفقان القلب والعرق الباألم " (James)قوك جيمس قو  .مثا ىللوك معر كاهلربجدمية  ديولوجية وكذل  
 (.208، 1022 يب وامياط، ال  "  وجتمد اةطراف

  نظرية التحليل النفسي 3-9-2-3

ت اةوليدة ارجتما يدة للرفدل مدع تفدا انتيجدة ال أوالدذات وهدو قناد ثن اموف ما هو إر ىللوك غرق ا للمحا لة  لدب اجلدنس والندو جقرى  روقد 
 (81، 2884رزاألوس،  ىليما اةبوقن ج رام جىلرت  ور

امددوف مددن  ،امددوف ومددن مجلددة العوامددل اماألجيددةن كانددت العوامددل اماألجيددة تاددرتك معهددا يف إشألة إل ما ليددة و مددوقندددب  روقددد امددوف إىل  وا
حدب بدل ن امربات الدك قتعدرض هلدا الادخح يف طفولتد  ر تتاججا ( 288، 2867ويل، ام ل. دة، واموف من اللاحالغرابء، واموف من الو 

 (.277، 2868ىلعد،  جحعوأل وتبقب هتدم حخصيت  طواك حيات  ب يف الاىلترت 
 ث اموف وهخل:د اموف إىل قدمر حبدب طبيعة موضو قوققد)  رو 

 ثل اموف من املرض.قبرهها الناس مجيعا م : هخل  باألة  ن  وف مبال   ي  من اةحياء كا ة الكياوف  امة -ج

و املواقد  اماصدة الدك ر تبعدث امدوف يف نفدس الادخح الددوا كداموف مدن اةمداكن جياوف نو ية: هخل اموف من اةحدياء  -ب
 .(182، 2864مىلوقخل،  الضيقة 

 كيةالسلو  يةر نظال 3-9-2-2

قن ل الدذإدل للمدألىلدة الددلوكية ومدن اةواإدمدن املؤىلددر اةوا (طددونجدون وا  وقعدد ،كل ىللوك قتبدون مدن مثد  واىلدتجابة  نترى هذ  النلرقة أب
مدن الدتعل) الادرطخل انتقلدت  يد   ثضدوء هدذ  النلرقدة أبهندا ندو  املخداوف تفددر يف   (Jersild, 1975, p 319)ا تمددوا  لدب الدتعل) الادرطخل 

ة قدمية يف طفولت  ونتيجة الرتاب  ث  اةصلخل يف حامثت ابملنقرت   اةصلخل الربيعخل إىل بعا اللروف الك اثارىلتجابة من امل ثالقدألة  لب إحدا
اط انفعاك اموف باخلء مدا غد  ييد  ر اجعدل بإ  إن األت( 111، 2886 همخل،    الربيعخل ثصفات امل (الارطخل   غ  اةصلخل ثقبتدب امل

 (.18، 1006 دما ،الديد وال الفرم خياف من هذا الاخلء  حدب بل اجعل  خياف من جا حخلء آ ر قابه  
 ،ثدد  امددوف وقدددبب   الاددخلء الددذا قغددمنددا قتإ  و غددمنددا نددتعل) مددا هدداف مندد   دداموف يف حقيقتدد  ر قتإوتؤكددد هددذ  النلرقددة أبننددا ر نددتعل) امددوف و 

اهلدايخل،   وامدل البييدة املختلفدة   ث ات  إمنا هخل مبتدبة بفعل التعل) جو اإلحيداء جو بتدأثمر  ررا يف حياة الفرم ولبن منبهات  ومجواموف يف  ات  
2861 ،208.) 

 نظرية مكدوجل 3-9-2-2
جخل وهدو  دمدة الفعدل جىلاىلدخل بيولدو نفعاك هلدا غدرض ة املصاحبة لاق ات اجلدمية والعضو غيف هذ  النلرقة أبن كل الت (مبدوجل تتلخح  برة 

 هددا ونادداط انفعددايل قصدداحبها وىلددلوك ثجددد هلددا إمألاك قو جندد  ق ىنخل اةبعددام مبعددثدداث ددالغرق ة هددخل ملهددر نفدددخل  (262، 2816 القوصددخل، الغرقدد ا 
 (320، 2861حل، صا  ب   ن نفدها ربتع

مدوف أييت بعدد نضدج ن اإلحدداس ابإو  ،قن اةىلاىلدخل النفددخل والبددين للفدرمن اموف حعوأل واىلتعدام غرقد ا كدامن يف التبدو جوترى هذ  النلرقة 
ش حالددة امددوف إر بعددد اكتمدداك منددو مندداطن يف ي ددالفرم ر قعدد ،جدد اء مددن اجلهدداز العصدديب املركدد اجو  غحدددية والعاطفيددة العليددا يف الدددما املراكدد  الددا 

و أب در يف جن  قبدا  اإد) التخدوف والدرتمم واسدذأل بادبل جا جولبن  قبل  ل  ر قبون متجرما بابل مرلن من اإلحداس ابموف،  غالدما 
، 2888 العلمدداوا، لددة النضددج العصدديب حور تلهددر باددبلها املددألوف إر بعددد مر جددومة وكامنددة جن بددذألة امددوف مو ا جة نددحددارت ومواقدد  معي
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138). 
 ضيايال الر  اجمليف فو اخل 3-9-2

ن العوامددل ج  لدد  ىنر مددن  دداك الصددفات الاخصددية والوضددع العدداطفخل للفددرم ومعددثر  ددأكثددكجضددخل قتقددرأل ايات املدددتوى الر إن لقيددن ج لددب مألجدد
رة يف لدقددد املدددتوى ثلددة ابمددوف والاددجا ة والصدددمة النفدددية  وامددل مددؤ ث ارنفعددارت النفدددية املتم ،ازجييددة ابلندددبة لقدددألة ار ددالنفدددية تدد مام 

ة إ  تلهر  لي   امات اموف نمعي ثوضا جق  اموف يف رت ضخل قعاين الفرم الر جوكما هو معلول  ضخل بصوألة  امة،ايضخل املرلوب والنااط الر ايالر 
 .قةو قو ج لب حبل هتيجات غ  مألو ة 

ان ملعر دة ضدخل ةند  حيفد  اين للخدوف  اإددة كبد ة يف اجملداك الر جة ميبننا القدوك ينفا ملفهول اموف بوصف  حالة طبيعآارىلتعراض املذكوأل  كومن  ا
جمددا يف ندداء تعلدد) اسركددة ثا ققومددون أبماء حركددات  ات صددعوبة  اليددة وهدد) قددد حددعروا ابمددوف يف جث،  ا بددو اجلمناىلددت  مددامرددوألة ومصدددأل امرددر

ن حدارت امدوف تلهدر  إو ليد   د ،جو ارألتردال ابجلهدازخيداف الا دب مدن الددقوط  ور ،إن حالدة امدوف قدد ر تنتداهب)حالة التبراأل واملماألىلدة  د
 (.30، 2886،  حنتوشضخل ورىليما حالة محب البداقة ايثناء م اولة النااط الر ج ا يف ثك
 ضيايال الر  اجمليف فو اخل بابأس 3-9-4

 جقدال هخل:ثة اثىلباب اموف إىل جضير ايجرا   لب بعا الر جيف البحث الذا  (ليفاخل قد) 
ضخل من التدألقب ما قبفدخل لتنميدة اي ندما ر قناك الر  ثضية وهذا حيداية بصحة تنفيذ التماألقن الر ثقاموف الصامأل  ن انعدال ال -:د) اةوكلقا
 دألهب)  لب تعلي) املهاألة كما اجب.ة الا بر بقدألة مثقضع   ة بنفد  وبقدألت   لب تنفيذ التماألقن جو ألمبا أييت منثقال
 ايضخل.للر  تثحد من جتربة ىلابقة يتأيثناء أمقة املهاألة وهذا اموف جإصابة يف  ثاموف الصامأل  ن إمبانية حدو  -ين:د) الثالقا
، 1006،   دومةضدخل ايدام البددين واملهداألا للر بون انتج  دن ضدع  اإل دقن جبن مياموف من حخلء غ  معروف وحمدم وهذا  -لقد) الثالث:ا

218- 230.) 
مددن التمدداألقن ازمامت احتمددارت  ة امرددوألة الددك تلهددرايضددخل وكددذل  مألجددللر ابلندددبة اسددارت الذاتيددة للمجاز ددة  تفعددتادد  الددبعا جندد  كلمددا األ قو 

 (.287، 2880 حدر، ضخل ايناوء اموف لدى الر 
 ضيايال الر  اجمليف فو أشكال اخل 3-9-1
 يت:  منها اآلايضخل جحباك  دة للخوف نوجن تنتاب الر ج بنمي
 اي.  بدنيا ومهاأل يفوق  لقتاموف من املنا س القوا الذا  -

 ثر  ربة.اموف من املنا س اةك -

 الك لرم  من املنا دة مدتقبا. اموف من اإلصابة -

 .عب يف ملعب املنا سلقاف الا ب  ندما خيد قجو  (اموف من الفال اموف من اهل مية يف املباألاة  -

 اموف من تاجيع اجلمهوأل مصم . -

 .(مةل اةمن والداإ دل تو ر وىلا ضية غ  اجليدة إلجراء الدباق من اةأل اموف  -

 التجربة القاىلية مع الا ب ىلابقا.اموف من اسب) صاحب  -

ر  رضدة للخدوف مدن اسدارت الددابقة  ندد ثدبدون جكق ف  درباهت) الددابقة  الا دب الناحدئضير اب تااينتاب الر قواتل  مألجة اموف الذا 
تلد   دن امدوف خي رتلعاب املنداز ج رى  اموف من امص) يف جة إىل يتل  من  عالخين اموف جكما  ،تقدل صاحب امربة  ابلا ب املتمقاألن

 .(247 -241، 1008اسوألا،  و الفرمقة جة ييف اةلعاب اجلما 
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 ضيايال الر  اجمليف فو ى اخلعل ةطر يل السبس 3-9-4
جماء ثندداء تعلدد) جب يف حلددة انفعدداك امددوف  نددد الردداضددية ماايىلددة و لددب مدددألس الرتبيددة الر ماأل مببددن الددديررة  لددب انفعدداك امددوف ابلتبددراأل وامل

 أييت: ها ومدا دة الا ب يف الديررة  لب اموف  ن طرقن مايو التدألقب  لجكات اجلدقدة اسر 
 الصعب.ي) من الدهل إىل ج يف التعلقالتدأل  -

 إن.إبعام اةحياء املؤ قة املوجومة يف القا ة وكذل  إبعام العوا -

  رقن.بل الا بر اآلقمن  و( جاملدألب بل املدألس ق رض اسركات من  -

 تصحين اة راء. -

 .الار  الوايف لضمان التصوأل اسركخل -

 (.32 -30، 2886حنتوش،  وقعة تة مبان جيد للدقوط واىلتبعام اإلصابة امليهتي -

 ركة منفرما.ماء اسج   لب حثناء اةماء و ثضخل يف جايل املدا دة للر يتقل -

 (.اوياتيبيا ضخل ايبل الر قصبن اةماء من قتبراأل تنفيذ اسركة ملرات  دقدة حبيث  -

  التغلب  لب حالة اموف والرتمم.ؤما موألا مهما يفقاىلتخدال مبدج التاجيع ابىلتمراأل الذا  -

 (.232 -230، 1006،  ومة نان يابرطمياعر بقرب الا ب ملدا دت  ول  املدألس(دألب بون املقيف مجيع املراحل الدابقة 
وقدة قرات ثنتيجدة ملدؤ  ثلهدا نفدديا لدديبدن للمية قدات إ ايدة لعمليدضخل حدارت طبيعايناء م اولة النااط الر ث يف جثوتعد حارت اموف الك لد

وة قددب  توتددر  ،قدد  ا فو ددة ابمرددر ابلندددبة لدد مندداط الدددلوك مددن املواجضددخل الددتخلح مبختلدد  اية وحيدداوك الر يددة اماألجيددة والدا ليددغدد  مألو ددة مددن البي
 تية:ىلاىلا ابلعوامل اآلجمألجة اموف 

 ايضخل.الر   ترب خيكرب حج) امرر الذايت الذا  -

 ق  امررة ا دوىلة.التعوم  لب املوا -

 .(من  اجلهاز العصيب  النم  الدلوكخل للفرم ثنو  -

 وغ ها من الصفات النفدية.  ( قاملوا الدوا ع، لنفدية الصفات ا  ة وضو مألج -
 يت:أي ة من  اك مايوميبن التغلب  لب حارت اموف الناح

ة الصدعاب يدل مألجد  الدك تنادأ  يهدا حدارت امدوف مدن  داك تقلقدالتعدوم  لدب املوا اكحقن من  قت: و إضعاف اموف املركب -ج
 مبانيات الذاتية.ل العلمخل للخرر الفعلخل لبامل املوق  ولإليحل التصعيد التدألاجخل للصعاب  ضا  ن التمثومن 

مة كاملددقن واىلدتخدال ي از اىلتناما إىل موا ع ىلدلعة اإلتمب  حعاأل إضخل و ايحقن من  اك الرتبية املوجهة للر تتقوقة مركب اهلدف: وق -ب
 (204 -203، 2882الوقس،  ة يما تالعاقات ارج

 ةهباملشا تراساالد 3-3

 قاطبة.ضية ايات الرتبية الر يضية لدى الرلبة يف كلاياملخاوف الر  تان ر توجد مألاىلة مااهبة يف هذا اجملاك تناولثح لب حد  ل) البا
 بحثال تراءاإج -3
 وطبيعة البحثت  مإاىلتخدل الباحث املنهج الوصفخل ابةىللوب املدحخل ملا -بحث:ال جهنم 3-2

 بحث وعينتهمع التجم 2-3

و القياىلددات الددك مت جاهدات ادر واة ددرام الددذقن قنصدب  لدديه) ارهتمددال يف مألاىلدة معينددة جو جممو ددة املجممو ددة العناصد"قعدرف جمتمددع البحدث أبندد  
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 (.148 ،1000، جبو صاحل " مجعها  ن تل  العناصر
 (123دمه)  ( والبدال   د1021 -1022نة الدألاىلدية اةوىل للعدال الدألاىلدخل  ددوقد تبون جمتمع البحث اسايل من طلبة كلية الرتبية الرايضدية لل

 -1022  جيل يف البليددة للعدددال الدألاىلدددخلدددد، اىلدددتناما إىل إحصددداإية مت اسصددوك  ليهدددا مددن حدددعبة التلدددنوقةب  ردددة القبدددوك ادددوطالبدددة ح ا  طالبدد
 (%76دبت   نا ما جواإية اطالبا وطالبة بررققة   (241وقد مت ا تياأل   ، ليه) بوصفه)  ينة للبناء (، وقد مت تنفيذ إجراءات البحث1021

 ثلوا  ينة البناء.من جمتمع البحث ليم
 ة البحث:أدا 2-2

 .لية بناء مقياس للمخاوف الرايضيةن ارىلتبيان كوىليلة جلمع البياانت إ  ترلبت الدألاىلة اساثااىلتخدل الباح
 ضية:ايالر  فاو خاس املقياء مبن تطواخ 2-2-9
 دة هخل:يإمراحل أل  ا مقياس ير أبألبعجن  ملية بناء جإىل ( Allen& Yen, 1979   اق

 .( الك تغرخل  قرات اةبعام التخري  للمقياس و ل  بتحدقد ا اوأل  -

 صياغة  قرات لبل حموأل. -

 .رات  لب  ينة  ثلة جملتمع البحثتربين الفق -

 (.Allen& Yen, 1979, 118- 119 إجراء لليل لفقرات املقياس  -

 املقياسحتديد حماور  2-2-3

وكددذل   ، مددد بصددوألة جىلاىلددية  لددب مدددى إمبانيددة يثيددل ار تبدداأل  تددوايت  ناصددر ت تبدداأل قعا تددوى لاصدددق "إىل جن ( 1004،  اسبددي) قادد 
 (.13، 1004،  اسبي) "وقة  الية لتحقين اهلدف الذا وضع من ججل  ار تباألناملواق  واجلوانب الك ققيدها يثيا صامقا ومتجاندا و ا مع

امدوف بادبل  دال وامدوف يف اجملداك الرايضدخل بادبل  دا  وكدذل  الدألاىلدات  اىلدات النلرقدة ملوضدوثاملراجع والدأل الباحثان  لب  ثطاإوبعد 
 ث وتوظيفها مبا خيدل البحث وهخل:الدابقة للمقاقيس النفدية الك تناولت هذا املوضو 

 لليل حمتوى املصامأل. -

 (.1022،  الصميد خللة الثانوقة حمقياس املخاوف لدى طلبة املر  -

 (.2881ال بيدا،  ية ملدألىلمقياس املخاوف ا -

 .(2884  اوا، مقياس القلن لدى الرايضير  -

تعد من جه) مترلبات بناء املقاقيس النفدية لبوهنا تربز نراق الدلوك املرام قياىل  ويبن الباحدث مدن انتقداء  (اةبعام إ  إن  ملية لدقد ا اوأل 
 ( قبر  ل 2  وامللحن (1، 2884،  الببيدخل فقرات الك تقيس هذا الدلوك بدقةال

لغدرض معر دة آألاإهد) حدوك مددى ( 1 جي  اىلتبيان مغلن إىل  دم من التخصصر يف العلول الرايضدية والرتبوقدة والنفددية ملحدن إ  قال الباحثان بتو 
رباء واملختصدر حدوك لدقدد  دذ جألاء الددامة امدجو ضدا  دن  ،ملاداأل إليهدا آنفدا ولليدل حمتواهدا، ونتيجدة ملددن الدألاىلدات احية حماوأل الدألاىلةصا

 وندبة اتفاق الدامة امرباء.قبر حماوأل املقياس  (2 ا اوأل اةىلاىلية للمقياس واجلدوك 
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 (1اجلدول )
 ياس ونسبة االتفاق وقيمة مربع كآييبني أراء اخلرباء حول حماور املق

 قيمة كآا ندبة ارتفاق الرا ضون املوا قون حماوأل املقياس ت
 14 %200 ---- 14 اإلصابة البدنية والنفدية اموف من -2
 14 %200 ---- 14 اموف من الفال -1
 10,27 %81 2 13 اموف من أث  وجوم اآل رقن -3
 8,27 %68 1 28 اموف من  دل التوا ن النفدخل -4
 10,27 %81 2 13 اموف من  دل تو ر وىلاإل اةمن والدامة -1
 23,10 %86 3 12 جتما خلاموف من  قدان الد ) ار -7

 3,84(= 0,01( ومدتوى معنوقة  2قيمة كآا اجلدولية  ند مألجة حرقة   
اس جا يدحية حمداوأل املقوجد ترابن بر إجاابت امدرباء حدوك صداقن  ر جتبر  (3,84 ة البالغة يا اجلدولآيمة كقا ا تدبة مع آيمة كقة نومبقاأل 
 ا.نو كرب من الرا ضر بابل معج راملوا ق

 إعداد الصيغة األولية للمقياس: 2-2-9-3
 لدقدد الفقدرات اماصدة ببدل حمدوأل مدن هدذ  مثاس يدة لدقدد ا داوأل اماصدة ابملقيداس إجراءات  ددة بددجت بعملية للمقية اةولغترلب إ دام الصي

 فية اإلجابة  نها وطرققة التصحين.بيعلقة بتمات امليمع ووضع التعلتة البحث ومدتوى التحصيل العلمخل للمجياءل وبيقتا اوأل مبا 
 حتديد أسلوب صياغة الفقرات واإلجابة عنها: 2-2-9-2

رلدب قإ  ققددل للمددتجيب  قدرات و " ليبرت( املروأل وهو حبي  أبىللوب ار تياأل من متعددم،  ان يف صياغة الفقرات  لب جىللوبثا تمد الباح
 ىلس اآلتية:(  لب و ن اة366، 2880 العجيلخل وآ رون، " ان يتلفةز و جمن  لدقد إجابت  اب تياأل بدقل من  دة بداإل هلا 

 ث تؤما إىل امللل يف اإلجابة.ن ر تبون الفقرة طوقلة مبفرماهتا حبيج -

 جن تبون العباألة بصيغة املتبل). -

 (.11، 1008 الروقل،  ن تبون العباألة قابلة لتفد  واحدج -

 ث.مال الباحجة ن رصة املقاأل جو ر اجيب لبخل ر تنعدل نها اجلميع  دل اىلتخدال العباألات الك حيتمل جن اجيب   -

 مفهومة املعىن واهلدف.ن تبون الفقرة واضحة و ج -

 (234، 2888ل وحمموم، جن ر تبون الفقرات كاحفة  ن نفدها.  جبو  ا -

 صياغة فقرات املقياس: 2-2-9-2

(، 71، 2888  بد امالن، " إلجابة  نها واضحة للذقن قعد هل) املقياسن تبون  قراهتا مفهومة وتعليمات اجالنفدية  سمن حروط بناء املقاقي"
الددددابقة وبعدددد لدقدددد ا ددداوأل  سواملقددداقي ثالنفددددية واملتضدددمنة اإلطددداث  لدددب اةمبيدددات والبحدددو  سوبعدددد ارنتهددداء مدددن امردددوة اةوىل لبنددداء املقددداقي

الددابقة مبدا قتناىلدب وكدل حمدوأل  سبوضع  ددم مدن الفقدرات ابرىلدتنام إىل املقداقي ة اةولية للمقياسغان إب دام الصيثاةىلاىلية للمقياس، قال الباح
 (6، امددوف مددن الفاددل  (  قددرات8(  قددرة وقددد توز ددت الفقددرات  لددب حمدداوأل املقيدداس الدددتة امددوف مددن اإلصددابة البدنيددة والنفدددية  47وبواقددع  
دل تو ر وىلداإل اةمدن والددامة ، اموف من  (  قرات6التوا ن النفدخل   ، اموف من  دل(  قرات8    وجوم اآل رقنث، اموف من أ قرات

 (.3ب التوايل كما مبر يف امللحن   قرات  ل (8وف من  قدان الد ) ارجتما خل  ، ام(  قرات8 
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 صدق الفقرات وصالحيتها: 2-2-9-4

و اللدداهرة الددك وضددع مددن جامأل  لددب قيدداس الدددمة قعددد الصدددق مددن امصدداإح املهمددة يف ار تبدداألات  ار تبدداأل الصددامق هددو  لدد  ار تبدداأل القدد"
، 1020،  صدداإح املقيدداس اجليددد   مددر وآ ددرونر جييددة مددن بددر ثدد( إ  قعتددرب صدددق املقيدداس اماصددية اةك283، 2881، "  حدددانرججلهددا
288.) 

اماصدية املدرام قياىلدها تعدد  حيتها يف قيداس رض الفقدرات  لدب جممو دة مدن ا بمدر للحبد)  لدب مددى صدا"ن جإىل  (Eble, 1972وقا   
 .Eble, 1972, 55)"  ج ضل طرققة يف اىلتخراج الصدق اللاهرا

 "الصدق اللاهرا ثجن اتفاق ا بمر قعد نو ا من جنوا " (Fergson, 1981)وقؤكد 
 Fergson, 1981, 104) 

ة وار تصددا  يف العلددول الرايضددية والرتبوقددة والنفدددية ولغددرض التعددرف إىل صدددق الفقددرات مت  ددرض املقيدداس باددبل  اةويل  لددب الدددامة  وا امددرب 
جمدال كدل  قدرة  (ے وضدع  امدة  كومدن  دا ،يداس املخداوف الرايضدية لددى الرلبدةملعر ة جألاإه) يف كل حموأل ومدى ماإمدة  قراتد  لق (1 ملحن 

 (.3 ملحن  (حلاتاملا ب يف حقل ن التعدقل املناىلق ضا  ن تدو  (تصلن بعد التعدقل ،ر تصلن ، تصلنولت البدقل املناىلب 
رتفداق امدرباء حدوك  قدرات  (كدآا ىلدبوقر وبعد مجع ارىلتماألات مت اىلتخراج الصدق اللاهرا للمقياس من  اك قانون النددبة امليوقدة وقيمدة 

ميبددن ار تمددام "ند  جإ  قادد  بلددول إىل  تهددا ابلقيمددة اجلدوليدة لغددرض إبقاإهددا يف املقيداسن، إ  مت ار تمددام  لددب قيمدة كددآا ا تدددبة بعدد مقاأل يداساملق
م جدب هدذا اإلجدراء اإلحصداإخل ومبو  .(217، 2883،  بلدول وآ درونمن الصدق  ث أكثر يف مثل هذا النو  %61ة  لب موا قة جألاء امرباء بندب

 قدرة واجلددوك  (47 ليد  بواقدع ليصدبن املقيداس كمدا هدو   (%61 كدرب مدن جقت) اىلتبعام جا  قدرة مدن  قدرات املقيداس سصدوهلا  لدب نددبة اتفداق 
 ل .قبر   (1 

 (2جدول )
 فقرات مقياس املخاوف الرايضية ونسبها املئوية وقيمة مربع كآي آراء اخلرباء حول صالحية

 دم  ألق) الفقرة ا اوأل
 امرباء

قيمة كآا  ارتفاق ندبة املعاألضون املوا قون
 ا دوبة

 الدرلة

 مالة 11 %200 صفر 11 11 (8، 6، 3  اةوك
       (4، 3، 1  الثاين
       (8، 6، 7، 2  الثالث
       (1  الرابع
 مالة 28,28 %81,41 2 12 11 (7، 4، 1  اةوك
       (6، 7  الثاين
       (4، 3  الثالث
       (6، 3  الرابع

       (1، 3، 1، 2  امامس
       (8، 6، 3  الدامس
 مالة 24.61 %80.80 1 10 11 (1، 2  اةوك
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       (2  الثاين
       (1  الثالث
       (4، 1، 2  الرابع

       (6، 4  امامس
       (7، 2  الدامس
 مالة 22,73 %87,37 3 28 11 (1  الثاين
       (7  الرابع

       (6  امامس
       (4، 1  الدامس
 مالة 8,80 %82,82 4 28 11 (1  الثالث

       (1  امسلدا
 مالة 7,41 %66,16 1 26 11 (7  امامس

 (3,84( تداوا    0,01( وندبة  رأ2اجلدولية  ند مألجة حرقة   2* قيمة كا

 التجربة االستطالعية 2-2
رات املقيداس جابدة  لدب  قدلإل 1022/ 21/ 24ب مدن طلبدة الددنة الدألاىلدية اةوىل بتداألق  ( طدا8 ينة قوامهدا   مت إجراء جتربة اىلترا ية  لب

"  ابهددخل ثددر اجمليددب بددنم  كددل جمدداك مددن جمددارت املقيدداسإ  مت توزقددع  قددرات املقيدداس توزقعددا  اددواإيا منتلمددا لتجنددب أ" .(  قددرة47املتبددون مددن  
 :يت( وقبون الغرض من إجراء التجربة ارىلترا ية ما أي208، 1007، واةزهرا

 ضو  الفقرات ومألجة اىلتجابته) هلا.مدى و  -

 من مدى وضو  تعليمات املقياس.أكد الت -

 التداؤرت وارىلتفداألات إن وجدت. اإلجابة  ن -

 .ثتاخيح املعوقات والدلبيات الك قد تصامف الباح -

 املخترب يف اإلجابة  لب املقياس. الوقت الذا قدتغرق  -

 (.184، 1008 ،عر ة كفاءة البامأل املدا د  طبيلم -

 (.3نلر امللحن  ا( مقيقة 21 -20جابة إ  بل   ق لإلر لدقد الوقت املدتغ وقد كانت طرققة اإلجابة واضحة ومفهومة ومت
 صدق البناء 2-4

   دن ادوقد مت الب" و مسة معينةجمدى قياس ار تباأل لتبوقن  رض "، وققصد ب  جو الصدق التبوقينقضا بصدق املفهول جقدمب هذا اإلجراء 
 وتعدد هدذ  الرراإدن مؤحدرات إحصداإية لصددق البنداء  القمدش ،ارتدداق الددا لخل للمقيداس ومعامدل (،مة  القوة التمي قدة للفقدراتصدق البناء املفر 

من مواصدفات املقيداس اجليدد هدو إجدراء  مليدة التحليدل اإلحصداإخل لفقراتد  ملعر دة قددألة الفقدرات للتمييد  بدر "ن جكما  .(231، 1000 ،وآ رون
 "ا اىلتخراج القوة التمي قة للفقراتجمألجات منخفضة يف املقياس نفد   اة رام الذقن حيصلون  لب مألجات  الية والذقن حيصلون  لب

 (211، 881 ،ألوان م
 بلما كاندت هدذ  امصداإح للفقدرات  اليدة يف  ،القياىلية  الديبومرتقة( لفقرات   صاإح املقياس تعتمد إىل حد كب   لب امصاإح"كما جن   
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 (.Ellis, 1976, 184 " ملقياس وقدألت   لب قياس ما وضع من ججل قياىل را  لب مقة اح رت مؤ ج ،جو قوهتا التميي قةمألجتها 
 وقد مت إجراء التحليل اإلحصاإخل بررققتر يا:

 أسلوب اجملموعتني املتطرفتني 2-4-9
ي قدة للفقدرات ) حدداب القدوة التمتاس  يديد  املقيدقدول  لقالفدروق الفرمقدة الدذا  جن مبدديل الفقرات هو التأكد من كفاءهتا يف لقيإن اهلدف من لل

رددر تر إ  مت تر املتىلددلوب اجملمددو جا إىل يدديددب مألجددات الا بددر تنازلت، وقددد مت تر حددذف الفقددرات غدد  املميدد ةلغددرض اإلبقدداء  لددب الفقددرات املميدد ة و 
وقد  حجد) كدل قتإ   ،تردر ترر املتا اجملمدو ثطالبدا لبدل جممو دة لتمد (37ع  قدا والدألجات الددنيا وبوايمن الدألجات العل( %16ا تياأل ندبة  

ضب تجاابت وقد األ وق   لب العدم البلخل لإلقت،كما إخلل اإلحصاية التحلي) ابلندبة لعملإ لب العدم املا (ا والدنياير  العلتجممو ة من اجملمو 
إ  تدا د  خح،ح (100 -200  ) املرلوبقبون الر "قابلندبة لبل جممو ة وألمبا  (%33 -%11هذ  الندبة من    او رت ن تجاس ي لماء الق

  يد، و ل(81، 1004"  النبهدان، والصدعوبة والتمييد  ثالاددة والاديو  تالفقرات من حيث معداما إحة  ن  صايولجيف اسصوك  لب مؤحرات 
، 1007 ألضوان،  (200  قل العدم  نق ندما  ثر وتنخفاكجو جمفحو   (200خل  لب  إل اإلحصاي) التحلقتقة ت مام يف الفقرة  ندما ث ال

 ق "ر من جانيب اسج) والتمايتالثر متإن هذ  الندبة جتعل اجملمو " (Stanly& hophinsؤكد  قهذا و  (326 -327
(Stanly& hophins, 1972, 286) 

ا مؤحدرا يإالدالدة إحصدا ت(يمة  قمد يف  ل   لب ترر تر هبدف معر ة الفرق بينهما وا تر املتخل  لب اجملمو إان إبجراء ار تباأل التاثوقال الباح
 قوضن  ل  (3يل واجلدوك   لب اساىلوب اآل (spss  الفقرات و ل  ابىلتخدال نلال  يلتمي

 (3جدول )
  لفقرات مقياس املخاوف الرايضيةالقوة التميزية أبسلوب اجملموعتني املتطرفتني

قيمة  ت(  اجملمو ة الدنيا اجملمو ة العليا ألق) الفقرة
 ا دوبة

مدتوى 
 الدرلة

القدألة 
تمي قة ال

 للفقرة
 ث س ث س

  ي ة 0.002 3.711 0.836 2.388 2.108 1.166 2
  ي ة 0.000 4.616 2.428 1.388 2.361 3.844 1
  ي ة 0.000 4.383 0.131 2.011 2.130 2.861 3
  ي ة 0.000 4.706 0.767 2.333 2.480 1.183 4
  ي ة 0.000 1.688 2.186 1.333 2.208 3.861 1
 غ   ي ة 0.331 *0.866 0.808 2.111 2.136 2.801 7
  ي ة 0.000 7.811 2.311 1.000 2.178 4.238 6
  ي ة 0.000 4.837 0.131 2.011 2.116 1.083 8
  ي ة 0.020 1.714 0.823 2.611 0.810 1.301 8
  ي ة 0.000 1.642 2.218 1.388 2.047 3.872 20
  ي ة 0.008 1.762 0.842 2.100 0.333 2.011 22
 غ   ي ة 0.211 *2.410 2.186 1.111 2.304 1.222 21
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  ي ة 0.001 3.244 0.867 2.444 2.380 1.301 23
  ي ة 0.003 3.073 2.403 1.116 2.443 3.111 24
  ي ة 0.000 7.188 0.714 2.461 2.210 1.872 21
  ي ة 0.000 6.027 0.167 2.301 2.288 1.872 27
  ي ة 0.000 7.082 2.277 1.301 2.228 3.844 26
 غ   ي ة 0.823 *0.220 2.218 2.116 0.862 2.100 28
  ي ة 0.000 1.142 2.104 1.083 2.233 3.116 28
  ي ة 0.000 1.731 0.836 2.722 2.128 3.000 10
 غ   ي ة 0.261 *2.362 2.338 2.610 2.420 1.284 12
  ي ة 0.020 1.777 0.868 2.100 2.442 1.110 11
  ي ة 0.000 7.127 2.141 1.333 2.111 4.238 13
 غ   ي ة 0.877 *0.260 2.383 1.277 2.387 1.111 14
  ي ة 0.000 4.818 0.703 2.110 2.383 1.461 11
  ي ة 0.034 1.274 2.170 4.301 0.167 4.801 17
 ي ة  0.000 3.780 0.803 2.388 2.280 1.301 16
  ي ة 0.000 4.031 0.388 2.222 2.230 2.827 18
  ي ة 0.000 4.323 2.218 1.100 2.280 3.784 18
  ي ة 0.022 1.728 2.478 1.888 2.227 3.784 30
  ي ة 0.000 7.486 0.634 2.111 2.136 3.222 32
  ي ة 0.000 7.061 0.818 1.111 2.047 3.738 31
  ي ة 0.000 7.870 2.218 2.833 2.144 3.666 33
  ي ة 0.022 1.700 2.472 3.427 2.248 4.111 34
  ي ة 0.000 7.010 2.263 1.111 2.140 3.844 31
  ي ة 0.002 3.136 2.181 3.301 0.834 4.388 37
  ي ة 0.000 8.088 2.018 2.611 2.173 3.844 36
  ي ة 0.000 1.817 0.141 2.372 2.201 1.183 38
 غ   ي ة 0.410 *0.822 2.264 2.738 2.418 2.888 38
  ي ة 0.016 1.173 0.842 2.100 2.116 1.083 40
  ي ة 0.000 4.818 2.163 1.427 2.041 3.666 42
  ي ة 0.003 3.033 2.128 1.110 2.188 3.372 41
  ي ة 0.000 8.271 0.884 2.777 0.817 3.777 43
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  ي ة 0.000 8.266 7.767 2.333 2.221 3.222 44
  ي ة 0.000 4.021 2.231 1.444 2.218 3.116 41
 غ   ي ة 0.840 *0.103 2.266 2.722 2.247 2.777 47

 1.000= 0.01ى معنوقة و ( ومدت60قيمة  ت( اجلدولية  ند مألجة حرقة  
تها مع قيمة  ت( اجلدولية جمال مألجة حرقة ن( و ند مقاأل 8.271 -0.220( إن القي) التالية لفقرات املقياس تراوحت بر  3قتضن من اجلدوك  

 (ت صددغر مددن قيمددة جا دددوبة هلددا  (ت ن قددي)  قددرات غدد   يدد ة ة( 6( قتبددر لنددا جن هندداك  1.000والبالغددة   (0.01ى معنوقددة  و ( ومدددت60 
 (.47,38,14,12,21,28,7 وهذ  الفقرات هخل  (0.01 كرب من جاجلدولية ومدتوى الدرلة هلا 

 داخليمعامل االتساق ال 2-4-3
 ضدا  دن قدألتد   لدب  ،وكخل نفد  الدذا ققيدد  املقيداس كبدلققدل لنا هذا اةىللوب مقياىلا متجاندا يف  قرات  حبيث تقيس كل  قرة البعد الدل

قياىلدد  مددن  دداك حددداب ) وقددت ،ذا اةىلددلوب بصدددق ارتددداق الدددا لخلوقدددمب هدد (202، 2880كدداظ) ،  إبددراز الددرتاب  بددر  قددرات املقيدداس 
 تبداأل جو معامدل جتاندد  ما  حح ارتدداق الددا لخل لاؤ ق". كما (78، 1002، حات ر  ة البلية للمقياس باط بر املفرمة والدألجتمعامل ارأل 

ألجددة البليددة ة بددر  قددرات ار تبدداأل والدقدداجددام العاإ، وميبددن إاجددام   ددن طرقددن (31، 2888، "  ابهددخلإىل اسصددوك  لددب تقدددقر لصدددق  التبددوقين
 (43، 2882ال وبعخل وآ رون، ا  لصدق ار تباأل.  األ يللفرم الك تعد مع

اط بددت"كلمددا كددان معامددل األ و ليدد  (، 210 -248، 1004برهددول و بددد النددوأل،   "اط الفقددرة ابلبعددد الددذا تنتمددخل إليدد بددت"كمددا قصدداأل إىل إاجددام األ 
، 1008 ،ضددوانوا وأل  ددا  تبدداأل كبددل ك  لدد   لددب تددوا ر التناىلددن الدددا لخل لا تبدداأل  اليددا ممألجددات ار تبدداألات الفر يددة ابلدألجددة البليددة لا

ة الفقدددرات البليدددة مدددع مألجددداط كدددل  قدددرة بدددتبددداط البددددي  لب ىلدددون لقيددداس مألجدددة األ تل ارتدددداق مت اىلدددتخدال معامدددل ارأل ىلدددتخراج معامدددور ،(362
 (4  لب اساىلوب اآليل وكما موضن يف اجلدوك  (spss ة البعد الذا تنتمخل إلي  ابىلتخدال نلال للمقياس، ومألجة كل  قرة مع مألج

 (4دول )اجل
 ية للمقياسالرتباط لعبارات املقياس ابلدرجة الكلت ايبني قيم معامال

معامل  الفقرة
 ارألتباط

معامل  الفقرة
 ارألتباط

معامل  الفقرة
 ارألتباط

معامل  الفقرة
 ارألتباط

2 0.388 23 0.362 17 0.167 37 0.312 
1 0.417 24 0.328 16 0.362 36 0.734 
3 0.418 21 0.474 18 0.378 38 0.462 
4 0.348 27 0.480 18 0.441 40 0.131 
1 0.467 26 0.184 30 0.340 42 0.104 
6 0.488 28 0.148 32 0.170 41 0.384 
8 0.423 10 0.488 31 0.444 43 0.712 
8 0.304 11 0.163 33 0.467 44 0.141 
20 0.484 13 0.474 34 0.318 41 0.361 
22 0.114 11 0.480 31 0.143  
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 (0.264(=  0.01 ومدتوى مرلة ( 231 اط بدألجة حرقة بالقيمة اجلدولية ملعامل ارألت
ث و ندد الرجدو  (0.734 -0.114 ت بدر حدتراو ة البليدة للمقيداس قدد اط بر  قرات املقياس والدألجبتعامل ارأل جن قي) م (4 قتضن من اجلدوك 

 نددد  (0.264 اجلدوليددة تددداوا  (أل  ددد جن قيمددة  (0.01 وقددة نمددال مدددتوى معجو  (231 اط  نددد مألجددة حرقددة بددتإىل جددداوك مرلددة معامددل ارأل 
 ن مجيع  قرات املقياس كانت  ي ة.اط للفقرات  د جبتت ارأل ملعاما ا تدبة (أل تها مع قيمة نمقاأل 

 (5ول )اجلد
 ياس والبعد الذي ينتمي إليهمعامالت االرتباط بني فقرات املق
 

 ا وأل الذا يثل  معامل ارألتباط الفقرة ا وأل الذا يثل  معامل ارألتباط الفقرة
اموف من  0.321 2

 اإلصابة البدنية
 دل التوا ن  0.412 4

 0.713 20 0.702 6 النفدخل
23 0.422 27 0.108 
28 0.726 11 0.488 
11 0.188 18 0.110 
32 0.734 34 0.401 
36 0.611 40 0.428 
43 0.783  
اموف من  0.718 1

 الفال
 دل تو ر  0.701 1

وىلاإل اةمن 
 والدامة

8 0.482 22 0.081 
24 0.720 26 0.761 
10 0.771 13 0.717 
17 0.101 18 0.708 
31 0.143 31 0.771 
38 0.371 42 0.708 
 أث  وجوم 0.113 3

 اآل رقن
41 0.742 

 قدان الد )  0.608 30 0.142 8
 0.644 37 0.460 21 ارجتما خل

16 0.124 41 0.712 
33 0.770  
44 0.734 

 (0.264 = (0.01ومدتوى مرلة   (231القيمة اجلدولية ملعامل ارألتباط بدألجة حرقة  
و ند الرجوث إىل جداوك مرلدة معامدل ارألتبداط  ندد مألجدة  (0.661 -0.081بر   ( جن قي) معامل ارألتباط قد تراوحت1قتضن من اجلدوك  
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ت تهدددا مدددع قيمدددة  أل( ا تددددبة ملعدددامانقاأل م( و ندددد 0.264(  دددد جن قيمدددة  أل( اجلدوليدددة تدددداوا  0.01( وجمدددال مددددتوى معنوقدددة  231حرقدددة  
 مة.( من اموف من  دل تو ر وىلاإل اةمن والدا22ألق)    د جن مجيع  قرات املقياس كانت  ي ة  دا الفقرةارألتباط للفقرات 

 (6جدول )
 مقياس املخاوف الرايضيةمن الفقرات املستبعدة 

 ا وأل الذا ميثلها الفقرات املدتبعدة ت
  قدان الد ) ارجتما خل 47، 14، 28، 21، 7 2
 أث  وجوم اآل رقن 38، 12 1
 دامةاموف من  دل تو ر وىلاإل اةمن وال 22 3

 ثبات املقياس 2-1
( 243، 2880، هدا يف املقيداس كدخل قبدون صداسا لاىلدتخدال  اإلمدال وآ درونواجدب توا ر  ،يداسبات من املفداهي) اةىلاىلدية يف الققعد مفهول الث

  اد( إ  قCracker& Algiam, 1986, 125اق  قراتد  يف قيداس مدا اجدب قياىلد   ددتارات الدك تددك  لدب مقدة املقيداس و حدحدد املؤ جوهدو 
بدات مدن ثوقعدد ال (Marshall, 1972, 104مدا اجدب قياىلد    سن تقديجاق يف جممو ة مألجات  قرات املقياس الك قفدرتض دبات إىل ارتثال

وبددوهنما ر قبدون هنداك جا  ،ثبات وصدق نتاإجد ا مقياس إ  تعتمد صحة املقياس  لب مدى جحية اىلتخدال امصاإح الواجب تو رها لصا
بدد  وميبددن ار تمددام  ليدد  يف إ ردداء ثددوق ن املقيدداس مو جبددات يف املقيدداس قعددين ثن وجددوم الج، كمددا (243، 1002ات، حدد  ر  .إجثقددة يف تلدد  النتددا

 (713، 2881النتاإج الك توصل إليها  ند تربيق  مرات  دقدة  الغرقب، 
إ دامة ار تبداأل  -ثبدات وهدخل طرققدة ار تبداألج معامدل الن طدرققتر رىلدتخرا ثا تاأل الباحابات ملقياس املخاوف الرايضية، ثولغرض إاجام معامل ال

 Test. Retest لفدا كرونبداخ  ج( وطرققدةAlpha Gronbach،) بدات ثر مدن طرققدة رىلدتخراج الثدن اىلدتخدال جكن أبثداو لد  لقنا دة الباح
 ز من ىلامة اإلجراءات.قع  
 (Test. Restestار )بتخقة إعادة االيطر  2-1-9

 (247، 2880(  موىلدب، coffecient if stabilityعامدل ارىلدتقراأل  رققدة، مبقدت) اسصدوك  ليد  هبدذ  الر بدات الدذاثقرلن  لدب معامدل ال
 س  رب مدة من ال من.ا اىلتقراأل اىلتجاابت املفحوصر  لب املقاقيج( 66، 1000،  النعيمخل
ها ددمث ج يد تربيق   لب العينة نف جمتمع  ينة بناء املقياس،واإية من اطالبا ا ت وا بررققة   (30ن بتربين املقياس  لب  ينة بلغت  ثاقال الباح

باهتددا قنبغددخل آن ر ثرف  لددب س للتعددجن إ ددامة تربيددن املقدداقي" (Adams, 1964  مامدد جتددرى  ثحيدد ،بو ر مددن التربيددن اةوكىلددجبعددد مددروأل 
بدر مألجدات  (Pearsonون  ىلاط ب  بتدال معامل األ وابىلتخ (.221، 2888 رتة اةىلبو ر من تربيقها  ليه) للمرة اةوىل  اسياين،  زقتجاو 

 (0.82بات للمقياس بل   ثن معامل الجكانت النتيجة  اين،ثالتربين اةوك ومألجات التربين ال
 خ:ا نبا كرو فات ألبمعامل ث 2-1-3

 ,Nunnally, 1978ار تباأل   اطات بر الفقرات يفبتا  إىل قوة ارأل  رى وهذا قجماء الفرم من  قرة إىل جاق دتعتمد هذ  الررققة  لب ات

املخداوف الرلبددة والتبدداقن البلددخل للمقيدداس. اب التبدداقن لبددل  قدرة مددن  قددرات مقيدداس دددلفدا كرونبدداخ مت حجبددات املقيدداس بررققددة ثاب دد( وس320
 ,Anastasi) ( وهدو معامدل ثبدات  داك نددبيا ومؤحدر جيدد  لدب اتدداق الفقدرات وجتانددها0.81 باندت قيمدة معامدل الثبدات هبدذ  الررققدة  

1988, 126). 
 يحهصحتاس و قيوصف امل 2-4
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 ايضيةضية لدى طلبة كلية الرتبية الر ايإن هذا املقياس قد مت إ دام  لقياس املخاوف الر 
 احتوى  لب مخدة بداإل هخل( جبعام وقد 7(  قرة موز ة  لب  38وقد أل  املقياس من  

، تنربن  لدخل بدألجدة قليلدة جددا(. تنربن  لخل بدألجة قليلة ،تنربن  لخل بدألجة متوىلرة ،ةجة كب ة جدا، تنربن  لخل بدألجة كب   تنربن  لخل بدأل 
. وتراوحت مألجة املقياس ما (  لب التوايل للعباألات2 -1 -3 -4 -1وقد يلت مجيع  قرات املقياس  لب  باألات ىللبية وج ريت الدألجات  

  إىل وجوم ياوف  الية لدى ان  قإا األتفعت مألجة اجمليب  لب املقياس  ن  كلمج  هذا ا( وق224( مألجة ومبتوىل   رضخل  280 -38  بر
 ب ا اوأل للمقياس بابل  النهاإخل.( قبر توزقع الفقرات  ل6. واجلدوك  ا  إىل  دل وجوم ياوفن  قإالرالب وكلما اهفضت مألجة اجمليب  

 (7دول )جلا
 لنهائياه كلمقياس بشليبني توزيع الفقرات على احملاور ل

 اجملموث تدلدل الفقرات ا اوأل ت
 8 37، 31، 16، 13، 28، 23، 6، 2 اموف من اإلصابة البدنية والنفدية -2
 6 38، 33، 18، 10، 24، 8، 1 اموف من الفال -1
 7 36، 18، 14، 21، 8، 3 اموف من أث  وجوم اآل رقن -3
 6 34، 30، 11، 12، 27، 20، 4 اموف من  دل التوا ن النفدخل -4
اموف من  دل تو ر وىلاإل اةمن  -1

 والدامة
1 ،22 ،26 ،11 ،17 ،32 ،31 6 

 3 28، 21، 7 اموف من  قدان الد ) ارجتما خل -7
 38 اجملموث

ل اددوف مددن الف، امدد(  قددرات8وقتبددون مددن  دددية ( حمدداوأل وهددخل امددوف مددن اإلصددابة البدنيددة والنف7( قتبددر جن  دددم ا دداوأل بلدد   6مددن اجلدددوك  
، (  قدرات6  خل وقتبدون مدندد(  قدرات، امدوف مدن  ددل التوا دن النف7 درقن وقتبدون مدن    وجدوم اآلثد، امدوف مدن أ(  قدرات6وقتبون مدن  

، وبدذل  (  قدرات3، امدوف مدن  قددان الدد ) ارجتمدا خل وقتبدون مدن  (  قدرات6مة وقتبدون مدن  ددالاموف من  دل تدو ر وىلداإل اةمدن وا
 ( 4ل املقياس بابل  النهاإخل انلر امللحن  اكتم

 االستنتاجات والتوصيات: -4

 تاجاتنتاالس 2-9

 يت:وصل إىل اآلتان معاجلة و رض النتاإج مت الثبعد جن اىلتبمل الباح
 ايضية.ية الر برت ة اليضية لرلبة كلاياس املخاوف الر قيوصل لبناء متمت ال -

والنفدددية وامددوف مددن اإلصددابة البدنيددة  امددوف مددن حمدداوأل وهددخل ( 7  البحددث و دددمها ثموضددو  ت كونددكبددوك كددل ا دداوأل الددقمت  -
وا دن النفددخل وامدوف مدن  دددل تدو ر وىلداإل اةمدن والددامة وامدوف مددن ت درقن وامددوف مدن  ددل الثد  وجدوم اآلالفادل وامدوف مدن أ

 (.ما خلتدان الد ) ارجق 

  بدر يدميتا  لدب الهتدأل قدرات لعددل ق ( 6 ن اىلتبعدت جاإية بعد اس النهقيرات املق  تلثرة مق ( 38   وصل إىل ما جممو تمت ال -
 ل .ثرة وا وأل الذا يقارتداق بر الف كرة واحدة  اقات الدنيا وكذل   جصحاب الدألجولي  جا من يات العلة رام من  وا الدألجا
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 ياتوصتال 2-3

 ايضية.بية الر رت ة اليىلية اةوىل لبلض هلا طلبة الدنة الدألاقتعر  كاس املخاوف القياس لقيضروألة اىلتخدال امل -
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 (1ملحق )

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 جامعة املوصل
 كلية الرتبية الرايضية

 م/ استبيان آراء السادة اخلرباء حول صالحية حماور املقياس
 حضرة امب .............................. ا رتل

 :ت كابر و  ة هللمحب) وأل يل  لالدا
 ايضية يف جامعة املوصل(ضية لدى طلبة كلية الرتبية الر ايناء مقياس املخاوف الر إجراء الدألاىلة املوىلومة  ب ثقرول الباح

أبهنا حالة من ارضرراب الفبرا والبدين والنفدخل تنتداب الا دب جو الرالدب يف اجملداك الرايضدخل وقندتج  دن هدذ  املخداوف إألابك  -:املخاوف الرايضيةان ثوقعرف الباح
 قة اةماء للمهاألة جو التمرقن.إ ايف  ملية التفب   ا قؤما إىل 

والدألاىلدات الددابقة  ثطداث  لدب اةمبيدات والبحدو ولغدرض بنداء مقيداس املخداوف مت اإل ،ثان بناء مقيداس املخداوف الرايضديةولتحقين جهداف الدألاىلة ترلب قيال الباح
ة مبوضددوث املخدداوف يف قدداةبعددام( الددك قعتقددد جهنددا  ات  ا دددم مددن ا دداوأل  إىل  ثة ابملوضددوث إ  توصددل الباحددقددواملصددامأل العلميددة وبعددا التعرقفددات املتعدددمة  ات العا

 ايضخل.اجملاك الر 
ب تفضدلب) بقددراءة ا داوأل املر قدة طيدا وإبددداء الدرجا حدوك مددى صدداحيتها ايضدية قرجدوبصدفتب) مدن  وا امدربة وار تصدا  يف جمدداك العلدول الرتبوقدة والنفددية والعلددول الر 

 .حثإمتها لعنوان البوما
 مع تقبل وا ر الابر والتقدقر 

 الباحثان التوقيع:
 ج. م انظ) حاكر الواتأل

 ل. وليد  نون قونس
 اللقب العلمخل وار تصا :

 مبان العمل:
 التاألق :

 
 تصلن بعد التعدقل ر تصلن تصلن ا اوأل ت
 اموف من اإلصابة البدنية والنفدية: -2

الرايضية وأث اهتا النفدية  لب اةماء وهو من جكثر املخاوف حيو ا  قامل هذا ا وأل اموف من اإلصابة
 وحيدث غالبا يف الدألوس العملية الك تتمي  ب ايمة مألجة ارحتباك اجلدماين.

   

 اموف من الفال: -1
ثناء قتضمن هذا ا وأل اموف من الفال يف جماء املهاألة جو التمرقن جو  قدان بعا الدألجات ارمتحانية يف ج

 اةماء جو تراجع   ند ارمتحان.

   

 اموف من أث  وجوم اآل رقن: -3
قامل هذا ا وأل الدلوك الدليب من قبل اآل رقن جثناء جماء الرالب للتمرقن جو املهاألة وأث ه) يف قدألت  

 واةماء ةىلباب تتعلن بعاقاهت) الاخصية مع  جو قدألهت)  لب التقومي.  لب التحصيل

   

 اموف من  دل القدألة  لب التبي  اجلامعخل: -4
قامل هذا ا وأل  دل القدألة  لب التبي  مع اةجواء اجلامعية وجنلمتها والك تتمثل يف نلال التدألقس جو 

 جىللوب  واإلماألة اجلامعية وجىللوب التقومي والتخري  اليومخل للدألوس.

   

 اموف من  دل تو ر وىلاإل اةمن والدامة: -1
هذا ا وأل حعوأل الرالب ابموف نتيجة  دل وجوم وىلاإل جمان كا ية جثناء جماء التمرقن جو املهاألة وقامل 

 يف الدألوس العملية.

   

 اموف من  قدان الد ) ارجتما خل: -7
والعاإلة  قدان الد ) ارجتما خل للرالب من قبل ج ضاء هيية التدألقس وال ماء  وقتضمن هذا ا وأل

 با   ال والدألوس العملية والنلرقة يف البلية.لرتبية الرايضية واةصدقاء او ا
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 (1ملحن  
 جمساء امرباء الذقن اىلتعان الباحثان آبألاإه) يف بعا إجراءات البحث

صاحية  مبان العمل ار تصا  اىل) امب  واللقب العلمخل ت
حماوأل 
 املقياس

صاحية 
 قرات 
 املقياس

 × × الرايضية/ جامعة تبرقت كلية الرتبية نفس الرايضخل ل) ال ج. م كامل ط  الوقس -2
  × الرايضية للبنات/ جامعة بغدام كلية الرتبية  ل) النفس الرايضخل ج. م ىلاهرة ألزاق كاظ) -1
  × الرايضية للبنات/ جامعة بغدام كلية الرتبية  ل) النفس الرايضخل ج. م  الدة إبراهي) جمحد -3
 × × الرايضية/ جامعة اببل كلية الرتبية لنفس الرايضخل ل) ا ج. م ايىلر  لوان -4
 × × الرايضية/ اجلامعة املدتنصرقة كلية الرتبية  ل) النفس الرايضخل ج. م غازا صاحل حمموم -1
 × × / جامعة املوصلكلية الرتبية  ل) النفس ج. م جىلامة حامد -7
 × × اةىلاىلية/ جامعة املوصل لرتبيةكلية ا  ل) النفس الرايضخل ج. ل. م  بلة ىلليمان اسوألا -6
 × × اةىلاىلية/ جامعة املوصل كلية الرتبية  ل) النفس ج. ل. م معيوف  نون حنتوش -8
 × × / جامعة املوصلكلية الرتبية  ل) النفس ج. ل. م مس  قونس -8
 × × اةىلاىلية/ جامعة املوصل كلية الرتبية  ل) النفس ج. ل. م  امان حدن -20
 × × اةىلاىلية/ جامعة املوصل كلية الرتبية  ل) النفس ل. م جنوأل قاىل) ج. -22
 × × للبنات/ جامعة املوصل كلية الرتبية  ل) النفس الرايضخل ج. ل. م نرباس قونس -21
 × × الرايضية/ جامعة تبرقت كلية الرتبية  ل) النفس الرايضخل ج. ل. م  بد الوموم جمحد -23
 × × الرايضية/  جامعة املوصل كلية الرتبية  ل) النفس الرايضخل بد الرضاج. ل. م  صال حممد   -24
 × × / جامعة املوصلكلية الرتبية  ل) النفس ج. ل. م جمحد قونس -21
 × × / جامعة املوصلكلية الرتبية  ل) النفس ج. ل. م  الد    الر -27
 × × صل/ جامعة املو كلية الرتبية  ل) النفس ج. ل. م  لب  ليج -26
 × × الرايضية/ جامعة املوصل كلية الرتبية  ل) النفس الرايضخل ج. ل. م زه  حيىي -28
 × × الرايضية/ جامعة املوصل كلية الرتبية  ل) النفس الرايضخل ج. ل. م مؤقد  بد الرزاق -28
 × × الرايضية/ جامعة املوصل كلية الرتبية  ل) النفس الرايضخل ج. ل. م نغ) حمموم -10
 × × / جامعة املوصلكلية الرتبية  ل) النفس الرايضخل ج. ل. م جمحد و د هلل -12
 × × اةىلاىلية/ جامعة املوصل كلية الرتبية  ل) النفس الرايضخل ج. ل. م شمر معيوف -11
 × × / جامعة املوصلكلية الرتبية  ل) النفس ل. م  لخل ىلليمان -13
 × × الرايضية/ جامعة املوصل كلية الرتبية النفس الرايضخل ل)  ل. م ألا ع إمألقس  بد الغفوأل -14
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 (3ملحق )
 مقياس املخاوف الرياضية قبل التحليل اإلحصائي

 وزاألة التعلي) العايل والبحث العلمخل
 جامعة املوصل

 كلية الرتبية الرايضية
   ق ا الرالب:

مددة و لدد  بوضددع  اضددخل واملرلددوب مندد  جن جتيددب بصددراحة ووضددو    للنادداط الرايىلددت األ  اكجمامدد  جممو ددة مددن العبدداألات الددك تواجهدد   دد
، دألجدة قليلدة، تنربدن  لدخل بة متوىلدرة، تنربدن  لدخل بدألجدة كبد ةتربدن  لدخل بدألجد ، ة جدداربن  لخل بدألجة كبدنإم   ت( جمال كل  باألة تاے 

طاملا تعرب  ن ألجق  يف ة  بل إجابة تعد صحيحة ( ونوم جن نذكرك أبن  ر توجد إجاابت صحيحة وإجاابت  اطية قليلة جداتنربن  لخل بدألج
 نفد  بصدق

 ر حاجة لذكر امس   لب ارىلتماألةغراض البحث العلمخل و   ىلوف تدتخدل ةتن إجاب لما أب
 .مة  واحدة( جمال كل  باألة، ونتمىن ل  املو قية والنجا الرجاء  دل ترك جا  باألة بدون إجابة وضع  ا -

 الباحثان
 لواتألج. م انظ) حاكر ا

 ل. وليد  نون قونس
تنربن بدألجة  الفقرات ت

 كب ة جدا
تنربن 

 بدألجة كب ة
تنربن 
بدألجة 
 متوىلرة

تنربن 
 بدألجة قليلة

تنربن بدألجة 
 قليلة جدا

      جحعر ابموف  ندما جقدل  لب  األىلة بعا املهاألات الرايضية -2
      الت ل ابلتدألقب  لب املهاألات الرايضية  و ا من الفال -1
      جهترب من جماء املهاألات الرايضية جثناء وجوم زماإخل -3
      ققلقين ارنتقاك من املرحلة اإل دامقة إىل املرحلة اجلامعية -4
       دل ارنتبا  إىل تو ر مدتل مات اةمان قاعرين ابموف -1
      تو ر يل  اإلك وىلاإل الد ) ارجتما خل لبخل جتفوق ألايضيا -7
      جقلن  ندما جحاهد إصاابت زماإخل يف املراحل الدألاىلية املتقدمة -6
      جحعر ابموف  ندما جماألس جا مهاألة ألايضية حىت لو كانت ىلهلة -8
      قااألكين  دم من ال ماء ماا ر اموف  ند تنفيذ املهاألات جمال اآل رقن -8
      لرايضخلجحعر ابساجة إىل الوقت لبخل جتوا ن مع الوىل  ا -20
      جحعر ابلراحة  ندما قهت) املدألىلر بتو   وىلاإل اةمن والدامة -22
      تداه) البلية يف تو   الفر  للمتمي قن ألايضيا -21
      ام خل اإلصابة  ند جكون غ  مدتعد ةماء مهاألة صعبة -23
      خلج اب جن قبون مدتوى جماإخل ر قرتقخل إىل مدتوى جماء زماإ -24
      جترمم يف أمقة املهاألة الرايضية جمال املدألىلر -21
      جحعر ابموف من جنلمة وقوانر وتعليمات اجلامعة -27
      ج اب جماء حركات  ات صعوبة بدون وىلاإل جمان كا ية -26
      تاجيع جىلاتذيت يل قع ز من جماإخل الرايضخل -28
      اسركية ابموف من اإلصابة تاعرين صعوبة بعا املهاألات -28
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      جحعر بعدل الثقة بقدألايت  ند تربين بعا املهاألات الرايضية الصعبة -10
      حيف ين وجوم اآل رقن لتقدمي ج ضل جماء -12
      وجوم اجلنس اآل ر يف البلية قعترب ظاهرة غ  مألو ة ابلندبة يل -11
      ذيت من مدا ديت  ند جماإخل جا مهاألة ألايضيةجحعر ابموف نتيجة إياك جىلات -13
      جحلب مبداندة زماإخل  ندما جحقن جا إ از ألايضخل -14
      ج اب املااألكة يف الدألوس العملية  و ا من اإلصابة -11
      ابذك قصاألى جهدا يف اةماء لتجنب الفال -17
      رل جماإخلماء الصحين للمهاألة قع ال احد ال ماء يف اة -16
      الدألوس العملية هخل مصدأل  وف يل -18
      جترمم يف تنفيذ اسركات بدبب قدل اةجه ة الرايضية -18
      اةىلاليب القدمية الك قدتخدمها بعا اةىلاتذة تؤ ر من مدتوى جماإخل -30
      جترمم يف تنفيذ املهاألات اسركية الصعبة -32
      ف لدا  ندما تضع  إمبانيايت البدنية واملهاألقةثاأل ماا ر امو ت -31
      ققلقين نقد اآل رقن ةماإخل الرايضخل -33
نلال التدألقس املعتمد يف اجلامعة خيتل   ما تعومت  لي  يف مراحل ىلابقة  -34

 من حيايت
     

      جحعر ابموف من  دل هتيية مبان جيد للتدألقب -31
       مامة البلية بنتاإجخل املتمي ةققلقين  دل اهتمال  -37
      ميتلبين اموف  ندما امسع  ن اإلصاابت الادقدة يف مألوس الرتبية الرايضية -36
      جترمم يف تنفيذ بعا املهاألات الرايضية -38
      جالب  ن كل ماا ر اموف  ندما ججد من قاجعين يف جثناء جماء املهاألة -38
      ك  ندما جتعامل مع جا زميل يف اجلامعةجحعر ابرألتبا -40
ىلبب  قداين لبعا الدألجات ارمتحانية هو اماية من  دل تو ر وىلاإل  -42

 اةمان
     

      ج اب  قدان م )  اإلك  ندما ج فن يف نتاإجخل ارمتحانية -41
      ج اف  ندما جتذكر اإلصاابت الرايضية املؤملة -43
      ابموف من وجوم بعا الغرابء يف امللعب قنتابين حعوأل -44
      جترمم يف تنفيذ املهاألة بدبب قدل اةجه ة الرايضية -41
      ج تقد جن نلرة اجملتمع يل تع ز يف ألو  التحدا واملثابرة يف الرايضة -47
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 (4ملحق )
 مقياس املخاوف الرايضية بصيغته النهائية بعد التحليل اإلحصائي

تنربن بدألجة  اتالفقر  ت
 كب ة جدا

تنربن 
 بدألجة كب ة

تنربن 
بدألجة 
 متوىلرة

تنربن 
 بدألجة قليلة

تنربن بدألجة 
 قليلة جدا

      جحعر ابموف  ندما جقدل  لب  األىلة بعا املهاألات الرايضية -2
      الت ل ابلتدألقب  لب املهاألات الرايضية  و ا من الفال -1
      رايضية جثناء وجوم زماإخلجهترب من جماء املهاألات ال -3
      ققلقين ارنتقاك من املرحلة اإل دامقة إىل املرحلة اجلامعية -4
       دل ارنتبا  إىل تو ر مدتل مات اةمان قاعرين ابموف -1
اةىلاليب القدمية الك قدتخدمها بعا اةىلاتذة تؤ ر من مدتوى  -7

 جماإخل
     

      ت زماإخل يف املراحل الدألاىلية املتقدمةجقلن  ندما جحاهد إصااب -6
      جحعر ابموف  ندما جماألس جا مهاألة ألايضية حىت لو كانت ىلهلة -8
قااألكين  دم من ال ماء ماا ر اموف  ند تنفيذ املهاألات جمال  -8

 اآل رقن
     

      جحعر ابساجة إىل الوقت لبخل جتوا ن مع الوىل  الرايضخل -20
      م يف تنفيذ املهاألة بدبب قدل اةجه ة الرايضيةجترم -22
      ققلقين  دل اهتمال  مامة البلية بنتاإجخل املتمي ة -21
      ام خل اإلصابة  ندما جكون غ  مدتعد ةماء مهاألة صعبة -23
      ج اب جن قبون مدتوى جماإخل ر قرتقخل إىل مدتوى جماء زماإخل -24
      ملهاألة الرايضية جمال املدألىلرجترمم يف أمقة ا -21
      جحعر ابموف من جنلمة وقوانر وتعليمات اجلامعة -27
      ج اب جماء حركات  ات صعوبة بدون وىلاإل جمان كا ية -26
      ج اب  قدان م )  اإلك  ندما ج فن يف نتاإجخل ارمتحانية -28
      وف من اإلصابةتاعرين صعوبة بعا املهاألات اسركية ابم -28
      جحعر بعدل الثقة بقدألايت  ند تربين بعا املهاألات الرايضية الصعبة -10
      وجوم اجلنس اآل ر يف البلية قعترب ظاهرة غ  مألو ة ابلندبة يل -12
جحعر ابموف نتيجة إياك جىلاتذيت من مدا ديت  ند جماإخل جا مهاألة  -11

 ألايضية
     

      األكة يف الدألوس العملية  و ا من اإلصابةج اب املا -13
      ماء الصحين للمهاألة قعرل جماإخل ال جحد ال ماء يف اة -14
      الدألوس العملية هخل مصدأل  وف يل -11
ج اب اةماء  لب بعا اةجه ة واةموات الرايضية لعدل صاحية  -17

 اىلتعماهلا
     

      ركية الصعبةجترمم يف تنفيذ املهاألات اس -16
      تثاأل ماا ر اموف لدا   ندما تضع  إمبانيايت البدنية واملهاألقة -18
      ققلقين نقد اآل رقن ةماإخل الرايضخل -18
نلال التدألقس املعتمد يف اجلامعة خيتل   ما تعومت  لي  يف مراحل  -30

 ىلابقة من حيايت
     

      د للتدألقبجحعر ابموف من  دل هتيية مبان جي -32
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 ندما امسع  ن اإلصاابت الادقدة يف مألوس الرتبية  ميتلبين اموف -31
 الرايضية

     

      جترمم يف تنفيذ بعا املهاألات الرايضية -33
      جحعر ابرألتباك  ندما جتعامل مع جا زميل يف اجلامعة -34
دل تو ر ىلبب  قداين لبعا الدألجات ارمتحانية هو اماية من   -31

 وىلاإل اةمان
     

      ج اف  ندما جتذكر اإلصاابت الرايضية املؤملة -37
      من وجوم بعا الغرابء يف امللعب ابموف قنتابين  حعوأل -36
      ابذك قصاألى جهدا يف اةماء لتجنب الفال -38
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