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 ملخص البحث
 

 سببنة لمببا لهببا مببن61-62يهببدف البحببث الببى بنبباء مقيبباس حالببة القلببق فببي السببباحة العمببار 
واسبتخدم المبنهج الوصبفي علبى عينبة . تأثيرات سلبية على الجوانبب النفسبية والبدنيبة والفسبيولوجية

فببردًا مثلببوا ( 090)مبن اعمببار طببالب المببدارس الثانويببة فببي مركبز محافظببة االنبببار والبببالغ عببددهم 
احثبان حيبث قبام الب. اسبتمارة لبم تكتمبل اجاببات المفحوصبين عليهبا( 00)عينة البنباء بعبد اسبتبعاد 

مجاالت يراها اساسية للفئة العمرية االنفة الذكر وقد ايبده ( 1)ببناء مقياس لحالة القلق مكون من 
وأوصببت الدراسببة باعتمبباد المقيبباس . فقببرة لهببذا لمقيبباس( 17)بببذلك الخبببراء ليصببل فببي النهايببة الببى 

وبالتبببالي . الحبببالي لغبببرض تشبببخيص وتحديبببد االفبببراد البببذين يعبببانون مبببن حالبببة القلبببق فبببي السبببباحة
مساعدتهم من خالل وضع البرامج التعليمية والعالجية وتصبنيف االفبراد ذوي القلبق العبالي والقلبق 

 .الواط  في مجموعات تعليمية والعمل على تهيئة الجو المناسب لكل مجموعة
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Abstract 

The research aims to build the anxiety scale in swimming for ages 
14-16 years because of their negative effects on the mental and 
physical aspects and physiological. The descriptive method used on a 
sample of the reconstruction of high school students in the province of 
Anbar's (390) individuals representing a sample after excluding 
construction (30) form has not been completed answers subjects. 
Where the researchers built a measure of the state of anxiety 
component of (6) areas deemed essential for the age group above 
experts have endorsed this up at the end (67) of this paragraph to 
scale. The study recommended the adoption of the current measure for 
the purpose of diagnosis and identify individuals who suffer from anxiety 
in swimming. And thus help them through the development of 
educational and therapeutic programs and classification of individuals 
with higher anxiety and anxiety low in educational groups and work to 
create the right atmosphere for each group. 
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 :الباب االول

 :التعريف بالبحث  – 3

 :المقدمة وأهمية البحث  – 3 – 3

الحيباة  جوانبب في الحاصل التقدم نتيجة وفعال جدي بشكل الرياضي النفس بعلم االهتمام يزداد
 يتببأثر كائنببا بوصبفه العقليببة دالالتببه لبه وقياسببها وتحليلهبا اإلنسببان وتقيبيم تصببرفات فهببم أن اذ؛ البشبرية
 للقاعببببدة اسببببتنادا وعقببببال بببببدناً  الجسببببم وسببببالمة بصبببحة والعنايببببة االهتمببببام وجبببببلهببببذا . ةيببببالبيئ بعوامبببل
ومببن الجببدير بالببذكر ان ممارسببة الرياضببة غيببر محببدد  – السببليم الجسببم فببي السببليم العقببل –اإلنسببانية

بعمر او جنس معين حيث تجري مزاولتها منذ اقدم االزمبان، لتمبنح االفبراد الصبحة النفسبية بعيبدًا عبن 
أن عمليببة بنباء المقباييس اصبببحت فبي وقتنببا  .التبوتر واالنفعبال وتزيببد مبن رواببط العالقببات االجتماعيبة

يببة علميببة واحتلببت مكانببة مرموقببة فببي البحببوث والدراسببات عنببد وضببع المعالجببات او الحاضببر لهببا اهم
 المفاهيم من وانطالقا تقدم ما على بناءاً و . الحلول للمشاكل والمعوقات التي تم استنتاجها في التجارب

 تعلببببمفببببي  كبيببببراً  دوراً  النفسببببية للناحيببببة ان نجببببد ،اضببببييوالر  واالجتمبببباعي اإلنسبببباني للسببببلوك األساسببببية
لما سبق تتضح اهميبة . لماءا هوو  المتعلم عليه يعتد لم طبيعي غير محيط في تجري كونها ،السباحة

سببنة مببن خببالل بنبباء مقيبباس لحالببة القلببق 61-62بحثنببا الحببالي فببي الوقببوف علببى حالببة القلببق العمببار
مطابقة ومالئمة ليكون اداة علمية مبتكرة تتجاوز المقاييس القديمة المبنية في بيئات غير محلية وغير 

 .للبيئة العربية التي نحن جزءًا من نسيجها

 :مشكلة البحث  3-2

 علببى الواقعببة النفسببية تاالنفعبباال مببن مختلفببة أنببواع بوجببود الرياضببة واألنشببطة الفعاليببات تتميببز
 يةجلسبالف األجهبزة على تأثيرها وطبيعة النفسية االنفعاالت هذه أسباب تحديد فان لذا ن،المتعلمي لهكا

 متعلم لها يتعرض ال قد شديد جسو وت الرتباك السباحة متعلم يتعرض اذا. ليس باالمر الهين والنفسية
 والمجازفبة الخطبورة مبن وببه سبابقا عليه يعتد لم طبيعي غير محيط في تعلمال كون ،أخرى رياضة في

 هنببا ومببن. المببوت الببى تعلممببال بحيبباة يببؤدي قببد المبباء داخببل مببزاأ او تهبباون او خطببا اي حيببث الكثيببر
 معببدة نموذجيببة مسببابح تببوفر عببدم او قلببة منهببا العديببدة واألسببباب البحببث مشببكلة توضببيح أهميببة تبببرز
 فببي متسببتخد التببي المسبباعدة والوسببائل واألدوات األجهببزة محدوديببة نقببص فببي سببببا كببان الببذي ،للتعلببيم
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 الجانبب فبي ضبعف هنباك ان الجبدل يقببل ال وبشبكل اتضح تقدم ما خالل ومن .السباحة تعليم عملية
 للتعبرف يبةمعل مقيباس بنباء تجربةان خوض الباحث ارتأى لذا .التعلم مستوى على سلباً  انعكس النفسي
 .سنة 61-62 ألعمار حةاالسب في القلق حالة على

 :أهداف البحث  3-1 

 محافظبببة فبببي سبببنة 61-62 ألعمبببار السبببباحة فبببي القلبببق حالبببة مقيببباس بنببباءإلبببى  البحبببث يهبببدف
 .االنبار

 : مجاالت البحث 3-1

 : الى البحث يهدف

 محافظة مركز في الثانوية المدارس لطالب سنة 61-62 العمرية الفئة:  البشري المجال 0-4-0
 (.الرمادي) قضاء االنبار

 .االنبار محافظة مركز فيللمدارس الثانوية  الدراسية القاعات : المكاني المجال 0-4-7

 6/5/0060 -65/0/0060من : الزماني المجال 0-4-3

 الباب الثاني

 : الدراسات النظرية 2-3

 : مفهوم القياس 2-3-3

 فبي حديثبة دراسبة ظهبرت وقبد متعبدد معبان ولهبا كثيرا متداولة كلمة Measurement القياس 
 القيباس كلمبة ظهبرت االنكليزية اللغة في كلمة ونصف مليونين تضمنت الكلمات من عينة عن أمريكا
؛ نظيبره البى الشبي  رد اللغبة فبي والقيباس، أيضبا تقريببا معنبى أربعبين فبي مستخدمة تقريبا مرة ئةامأربع

 كببالم تتبببع بعببد القواعببد اسببتخراج وأ التقصببير يعنببي النحببو فببي والقيبباس قبباس الفعببل مصببدر والقيبباس
 يقيسبه الشبي  قباس:  منظبور اببن وقبال العبرب؛ كبالم مبن اخبر علبى كالمباً  يقيسبون كانو حيثالعرب 
 عقلبي عمبل فهبو البنفس علبم فبي القيباس معنبى أمبا .أمثالبه على قدر اذا؛ سهيوق هقتاسا  و  ،وقياساً  قيساً 
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 علببببى الحصببببول عمليببببة القيبببباس .تحتببببه تببببدرجمال الجزئبببي الببببى الكلببببي مببببن الببببذهن انتقببببال عليببببه يترتبببب
 اخببذ بهببا يببتم التببي العمليببة يعنببي فالقيبباس ،المقيسببة الظبباهرة او القببدرة أو السببمة عببن الكميببة المعلومببات

 أذن (244)".معينببة سببمة فببرد امببتالك درجببة تحديببد عمليببة مجببرد هببو ةيببالترب فببي فالقيبباس" الشببي  قيبباس
 وتكبون ،مناسببة اسيبق وحبدة بداللبة قياسبها نريبد التبي الشبي  كميبة خاللها من تحدد عملية هو القياس

ومبن ثبم تصببحيحه بمعناهبا الترببوي داللبة رقميبة يحصبل عليهبا الطالببب مبن خبالل اختببارات تحصبيلية 
 :وقد ظهرت تعريفات متعددة لهذا المفهوم منها. لمعرفة المستوى

تلك العملية التي تمكن االخصائي من الحصول على معلومات ": Mehernsتعريف مهرنز  -
 ( 245)".كمية عن ظاهرة ما

علببة انببه المالحظببات التببي يمكببن التعبيببر عنهببا بصببورة كميببة : Remmersريمــرز  وبيشــير -
 .How Muchكم : وهو بذلك أي القياس يجيب عن السؤال

 :قلق الحالة  2-1-2

ان القلق احد الظواهر التي تالزم االنسان طيلة فترة حياته وتعد سبمة او حالبة فبي الشخصبية،  
مبببن بحببوثهم ونظريببباتهم ولكنهببا لبببم تبحبببث وشببغلت هبببذه اهتمببام العلمببباء والببباحثين واخبببذت حيبببزا مهمببا 

و لم ينظر لها بوصفها ظاهرة نفسية واسعة االنتشار اال مع ظهور سبيجموند ..بصورة منفردة ومستقلة
التببي  Analysis–Psychoومدرسببة فببي علببم الببنفس والتحليببل النفسببي  Freud Sigmundفرويببد 

انفعاليبة طارئبة " ير مفهوم القلق كحالبة ويش. اعطت القلق بكل انواعه دورًا مهما في نظرية الشخصية
او مؤقتة لدى االنسان تختلف من حيث الشدة وتذبذب من وقت الخر وتبعًا لذلك يرتفبع مسبتوى حالبة 
القلبببق فبببي الظبببروف التبببي ينظبببر اليهبببا الفبببرد علبببى انهبببا ظبببروف مهبببددة لبببه بغبببض النظبببر عبببن الخطبببر 

لمواقبف غيبر الضباغطة او الظبروف التبي الحقيقي او الموضوعي، كما تنخفض شدة حالة القلبق فبي ا

                                                           

 متتةب،  ار الميستتر  : )  3، طال يتتةو  الا تتوي  الاربتتوس فتت  العم يتت  الادريستتي يتترا التتدي  مبمتتو   تتر   ( 244)

 . 31ص (3009ل جشر  الاوزيع  الطبة   ،

(245) Meherns, Willim. A. Measurment and evaluation in education in education and 

psyehdlogy. Newyork . 1975، p 34.  
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اي انببه نببوع مببن عببدم االسببتقرار والتببوتر  (246)."ال يببرى فيهببا الفببرد الخطرالقببائم خطببرا مهببددا بالنسبببة لببه
  (247)."فهو قلق يزول بزوال السبب."المؤقت

 الباب الثالث

جراءاته الميدانية -1  :منهج البحث وا 

 :منهج البحث 1-3

 .الوصفي باسلوب المسح وذلك لمالئمته طبيعة مشكلة البحثاستخدم الباحثان المنهج 

 :عينة البحث 3-2

المعرفببببة، عمببببر بببببن عبببببد )فببببردا مببببوزعين علببببى ثانويببببات ( 311)اشببببتملت عينببببة البنبببباء علببببى 
والبذي تبم اختيبارهم بطريقبة عشبوائية ( 1)كمبا فبي الجبدول ( العزيز،ابي تمام،غرناطبة،الحارث، الشبموخ

اسببببتمارة لببببم تكتمببببل اجابببببات ( 31)، بعببببد اسببببتبعاد %12,15نسبببببته  مببببن مجتمببببع البحببببث فشببببكلت مببببا
 . يبين التمثيل البياني( 1)والشكل. المفحوصين عليها

 .يبين تفاصيل عينة البناء( 1)جدول 

 اسم الثانوية ت
حجم البيئة 

 الكلي
عدد افراد 
 العينة

 المستبعدون

 3 22 20 ثانوية المعرفة للبنين -1

 2 25 21 العزيز للبنينثانوية عمر بن عبد  -2

 3 51 52 ثانوية ابي تمام للبنين -3

                                                           

(246) Spielberger, C, D: Anxiety Current Trends in Theory Andr–Esearch, Acade 

Micpress, New York, 1972 .p. 39. 

مرتر،الدار : )1،طالمد   الى االتجة تةت البديتت  فت    ت  التجدي الريةضت مرطدى بة    سمير  ة    (247)

 . 193ص, (3001العةلمي  ل جشر، 
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 5 101 101 ثانوية غرناطة للبنين -2

 2 20 51 ثانوية الحارث للبنين -5

 11 32 23 ثانوية الشموخ للبنين -1

 31 311 221 المجموع 

 

 

 .يبين مدرج التمثيل البياني ألفراد عينة البناء(  1) شكل 

 : أدوات البحث 3-3
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 .المصادر العربية واألجنبية -

 (.1)المقابالت الشخصية مع الخبراء والمختصين بشأن بناء المقياس ملحق -

 .استمارة جمع المعلومات -

 .استمارة تفريغ المعلومات -

 .الوسائل االحصائية -

 . Internetشبكة المعلومات الدولية  -

 ( .SPSS)برنامج الحزمة االحصائية  -

 (.2)العمل المساعد ملحق فريق  -

 :إجراءات البحث الميدانية  3-2

 :إجراءات بناء المقياس 3-2-1

عنبببد القيبببام ببنببباء مقيببباس يتحبببتم علبببى الباحثبببان إجبببراء خطبببوات أساسبببية يجبببب التقيبببد بهبببا بغيبببة 
ومن اجبل ,الحصول على مقياس يتمتع بصدق وثبات وموضوعية والقدرة على التميز واشتقاق المعاير

  (248) :ان يمر البناء بالمراحل األربعة التالية ذلك يجب

 التخطيط للمقياس وذلك بتحديد المجاالت التي تغطي فقراته. 

 صياغة فقرات كل مجال . 

 تطبيق الفقرات على عينة ممثلة لمجتمع البحث. 

 اجراء تحليل لفقرات المقياس . 

 

 

                                                           

(248( Allen. M. and Yen. W. M: Introduction to Measure Ment Theory. Broo  lcole 

californio, U.S.A 1979. P 118 -119   
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 :تحديد مجاالت المقياس 3-2-2

مبببن خبببالل االطبببالع علبببى البحبببوث والدراسبببات ذات الصبببلة وعلبببى المقببباييس النفسبببية والتربويبببة 
قببام الباحثببان . والتعليميببة ذات العالقببة بحالببة القلببق، ولغببرض االسببتفادة مببن توظيببف مببا يخببدم البحببث

في ضوء ذلك تم تحديد مجاالت المقياس االساسية . بمسح وتحليل تلك الكتابات ومحتواها ومصادرها
ثبببم جبببرى عبببرض مجببباالت مقيببباس علبببى مجموعبببة مبببن الخببببراء (.3)بصبببورتها االوليبببة كمبببا فبببي ملحبببق

علبببم البببنفس،علم البببنفس الرياضبببي، البببتعلم الحركي،االختببببار والقيببباس،ادارة )والمختصبببين فبببي مجببباالت 
( وتنظيم،طرائببق تببدريس،علم االجتمبباع،علم الببنفس التربوي،االرشبباد التربببوي والنفسببي،التدريب الرياضببي

. وبعببد االخببذ ببباراء واسببتبيان السببادة الخبببراء والمختصببين حببول تحديببد المجبباالت(. 2)مببا فببي الملحببقك
 : مجاالت وهي كاألتي( 1)ومن خالل ذلك توصل الباحثان الى تحديد ست

 .التأثير االجتماعي-3

 . الخوف من الفشل-2 

 . التقدير الذاتي للجسم-1

 . العوامل البيئية-1 

 .دلرغبة واالستعداا-5

 .نمط الشخصية-6

مببع تعريفاتهببا علببى الخبببراء والمختصببين الببوارد ذكببرهم فببي ( 1)و بعببد عببرض المجبباالت السببت 
سببابقًا اتضببح بانهببا قببد حببازت علببى تاييببد وموافقببة جميببع الخبببراء والمختصببين فببي صببالحيته عببدا اثنببين 

 .على مجاالت المقياس% 15منهم فقط وبهذا تكون نسبة االتفاق ( 2)

 :صياغة فقرات المقياس 1-1-1

مببن خببالل االطببالع علببى المصببادر العلميببة والبحببوث والدراسببات المرتبطببة بموضببوع الدراسببة تببم 
االعتمبباد علببى األسبببس والمعببايير واألسببباليب الببواردة فبببي أدبيببات بنببباء المقبباييس، بعبببدها قببام الباحثبببان 

مسبببتعينا (. 2)جبببدولكمبببا مببببين فبببي ال( 1)فقبببرة وزعبببت علبببى مجببباالت المقيببباس السبببتة( 12)بصبببياغة
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ومستأنسبببا ببببآراء السبببادة الخببببراء والمختصبببين فبببي مجبببال القيببباس والتقبببويم النفسبببي والرياضبببي كمبببا فبببي 
 (.5)ملحق

 ( 2)الجدول 

 .يبين عدد مجاالت مقياس حالة القلق مع عدد الفقرات لكل مجال

 عدد الفقرات المجاالت ت

 11 التاثير االجتماعي  -1

 15 الخوف من الفشل  -2

 15 التقدير الذاتي للجسم  -3

 13 العوامل البيئية  -2

 11 الرغبة واالستعداد -5

 10 نمط الشحصية  -1

 12 المجموع  

 

 (:التحليل المنطقي)صالحية الفقرات  3-1-1

مجبباالت، ( 1)فقببرة موزعببة علببى سببت( 12)بعببد ان تببم اعببداد وصببياغة الفقببرات والبببالغ عببددها 
ولغبببرض التعبببرف علبببى صبببدق الفقبببرات تبببم عبببرض المقيببباس بشبببكله األولبببى علبببى السبببادة ذوي الخببببرة 

علببببم الببببنفس الرياضببببي، علببببم الببببنفس )واالختصبببباص كمببببا فببببي الملحببببق السببببابق الببببذكر، فببببي مجبببباالت
.(  القياس، التعلم الحركي، التدريب الرياضبي، طرائبق التبدريس، االدارة والتنظبيماالجتماعي، االختبار و 

وقبببد أببببدى الخببببراء . ولغبببرض التقبببويم ومبببدى مالئمتبببه لقيببباس حالبببة القلبببق فبببي السبببباحة. لمعرفبببة ارائهبببم
وا ، كمبا قبام(التقبدير البذاتي للجسبم)مالحظاتهم وارائهم واقترحوا حذف الفقرة االولى من المجال الثالبث 
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وبعببد جمببع . بتعببديل بعببض الفقببرات التفبباق الخبببراء علببى عببدم صببدقها وارتببأوا تصببحيح البببعض االخببر
االسبتمارات تببم اسبتخراج الصببدق الظباهري للمقيبباس مبن خببالل النسببة المئويببة التفباق المحكمببين حببول 

يعببببد الصببببدق مببببن اكثببببر الصببببفات اهميببببة والتببببي يجببببب ان يتصببببف بهببببا اي "فقببببرات المقيبببباس، حيببببث 
فقبرة ( 11)لبذلك اسبتبقيت (250)."مناسببة االداة للهبدف البذي اعبدت لقياسبه"كذلك يقصبد ببه (249)"اختبار
الى انه يمكن االعتمباد علبى موافقبه اراء الخببراء " فاكثر من الخبراء، ويشير بلوم بنيامين% 15التفاق
لببذا فببان صببدق الخبببراء والمختصببين اهببم  (251)."فبباكثر فببي مثببل هببذا النببوع مببن الصببدق%( 05)بنسبببة 

الهميبة مببا يملكبه اولئبك الخببراء مبن نظبرة متفحصبة ومفيببدة " واول المرتكبزات فبي البنباء العلمبي وذلبك 
لمتغيرات الظاهرة المراد دراستها او السلوك المراد قياسه فضاًل عن قبدرتهم فبي تقبديم المشبورة باسبلوب 

لبببذا تبببم توزيبببع الفقبببرات علبببى  (252) ."وتوقبببع نتائجبببه وتفسبببيرهاونبببوع المقيببباس المناسبببب وشبببرأ تعليماتبببه 
فقبببرة لمجبببال الخبببوف مبببن ( 12) فقبببرة لمجبببال التببباثير االجتمببباعي، ( 10)بواقبببع ( 1)المجببباالت السبببت 

فقبرة لمجبال ( 11)فقبرة لمجبال العوامبل البيئيبة،( 11)فقرة لمجبال التقبدير البذاتي للجسبم، ( 11)الفشل، 
فقبد ( سبلم المقيباس)اما بخصوص بدائل االجابة . رة لمجال نمط الشخصيةفق( 10)الرغبة واالستعداد،

مببن قبببل السببادة % 111لحصببول علببى نسبببة اتفبباق ( أبببداً  -أحيانبباً  –دائمبباً )تببم اسببتخدم السببلم الثالثببي 
 . الخبراء المختصين

 :التجربة األساسية لمقياس حالة القلق 1-1-1

ان غايبببة الباحثبببان مبببن اجبببراء التجرببببة االساسبببية هبببو تطبيبببق المقيببباس لغبببرض تحليبببل الفقبببرات 
احصائيا وايجاد قوتها التمييزية ودرجبة تناسبقها البداخلي واسبتبعاد الغيبر مميبزة وايجباد الصبدق والثببات 

بتباريخ . (2)للمقياس وفي ضوء ذلك باشر الباحثان مع فريق العمل والذي تم ذكبره سبابقًا فبي الملحبق 
. فببرداً ( 221)بتطبيببق المقيبباس علببى عينببة البنبباء والبببالغ عببددها  21/2/2112ولغايببة  11/2/2112

اسبببتمارة لعبببدم اكتمبببال االجاببببة ( 31)وبعبببد االنتهببباء مبببن التطبيبببق وجمبببع االسبببتمارات اسبببتبعد الباحبببث 
 . استمارة( 311)واستنادا لما سبق يصبح عدد االستمارات الصالحة للتحليل االحصائي. عليها

                                                           

 متةب،  ار :)2، طال يتةو  الا توي   استةلين ال يتةو  الاشتايا فت  الاربيت  الاةيت تيسير مد ت  ةوافبت   ( 249)

 .108ص, (3010الميسر  ل جشر  الاوزيع  الطبة  ، 

 .680ص, (1984ال ة ر ، مقاب  االقج و المرري ،: )الا وي   ال يةو الجدس    الاربوسرم ي  الغرين  ( 250)

, (1982ال ة ر ،  ار مةةجر  ت ،:)،تر م  مبمد امي  المجد ت يي  تع   الطةلن الاجميع   الاقويج ب و  بجيةمي  (251)

 .136ص

)252 (Newly, D. J.: Fundamentals of Assessment (2nd ed), Macmillan Company India. 1992. P. 

135.  
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 :طريقة تصحيح المقياس 1-1-1

فقببرة موزعببة ( 11)مبن اجببل الحصبول علببى درجببة حالبة القلببق تببم تصبحيح المقيبباس المكببون مبن 
, 3)وتعطى اوزان الدرجات( دائمًا، احيانًا، ابداً )بعد ان اعطيت بدائل االجابة . مجاالت( 1)على ست

و لغببرض اسببتخراج الدرجببة . ة للفقببرات السببلبيةعلببى التببوالى للفقببرات االيجابيببة والعكببس بالنسببب( 1، 2
الكليبببة للمقيببباس تجمبببع البببدرجات التبببي يحصبببل عليهبببا المسبببتجيب فبببي االجاببببة علبببى فقبببرات المقيببباس 

( 11)درجبة وادنبى درجبة هبي( 203)فقرة، اذ تبلغ اعلى درجة يمكن الحصبول عليهبا هبي( 11)البالغة
جها مبن خبالل جمبع درجبات ببدائل المقيباس حيبث تبم اسبتخرا. درجة(112)درجة اما درجة الحياد فهي

وقببد تراوحببت مببدى درجببات المقيبباس التببي . فقببرة وبببذلك تببم الحصببول علببى درجببة الحيبباد( 11)البالغببة 
درجة وانحبراف معيباري ( 125)درجة وبمتوسط حسابي مقداره ( 111-111)حصل عليها االفراد بين

 (. 2)والجدول ( 3)كما في الجدول . درجة( 15.11)

 .يبين بعض المؤشرات االحصائية لنتائج االستجابات على المقياس لعينة البناء( 3) الجدول

 اعلى قيمة ادنى قيمة المدى عدد االفراد االحصاءات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 15.11 125 111 111 01 311 القيم

 

 .يبين التوزيع التكراري لدرجات عينة البناء( 2)جدول 

 النسبة التكرار الفئة

120-111 28 7.2 

130-121 52 13.3 

140-131 69 17.7 
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 :التحليل اإلحصائي للفقرات 1-1-7

اهبببتم المختصبببون ببنببباء لبببذا . مبببن مواصبببفات المقيببباس الجيبببد اجبببراء التحليبببل االحصبببائي لفقراتبببه
مبببن خبببالل بعبببض الشبببروط " المقببباييس باختيبببار فقبببرات عاليبببة الجبببودة لقيببباس الحببباالت المطلوببببة بدقبببة 

. لتكوين هذه الفقرات وصياغتها والتحقق باالساليب المنطقية وحكم الخبراء من صدق محتوى كل فقرة
فببي تحقيببق مبببدا الفببروق الفرديببة ان الهببدف مببن تحليببل الفقببرات أحصببائيًا هببو للتاكببد مببن كفايتهببا  (253)"

الذي يقوم عليه جوهر المقياس، فيتم حساب القوة التميزية للفقرات لغرض االبقاء على الفقرات المميزة 
لذا فالتحليل االحصائي يعد اكثر اهمية من التحليل المنطقي النه يتحقبق ."وحذف الفقرات الغير مميزة

من خالل التحقيق مبن بعبض المؤشبرات القياسبية للفقبرة من مضمون الفقرة في قياس ما اعدت لقياسه 
وبالرغم من ان فقرات المقيباس قبد خضبعت للتمثيبل المنطقبي  (254)."كقدرتها على التميز بين المجيبين

مببن خببالل المالحظببات واالضببافات التببي ابببداها الخبببراء والمختصببون، اال ان الباحثببان قامببا باخضبباع 
هبببو الدراسبببة التبببي تعتمبببد علبببى التحليبببل " اذ ان تحليبببل الفقبببرات االسبببتمارات البببى التحليبببل االحصبببائي 

المنطقبببي االحصبببائي والتجريببببي لوحبببدات االختببببار لغبببرض معرفبببة خصائصبببها وحبببذف او تعبببديل او 

                                                           

 .34ص, (1999 مشل،مجشورات  ةمع   مشل،: )ال يةو ف  الاربي  البديت امطةيجوو ماة ي   ( 253)

ارتر ا تارح حجت  العيجت   المجامتع االحرتة   فت  ال تدر  الاميي يت  لد ترات الم تةييي ةةم  رةمر القبيس   ( 254)

 .4ص ,(1994ة ي  اب  رشد،  ةمع  بغدا ،: )الجدسي 

150-141 142 36.4 

160-151 33 8.5 

170-161 30 7.7 

180-171 26 6.7 

190-181 10 2.6 

 100.0 390 المجموع
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اضافة او اعادة ترتيب هذه الفقرات حتى يتسنى الوصول الى اختبار ثابت وصادق مناسب من حيث 
  -:حليل االحصائي بأسلوبينوقد تم اجراء الت (255)."الطول والصعوبة

تبببم اسبببتخدام اسبببلوب المجمبببوعتين المتطبببرفتين للكشبببف عبببن : اســـلوب المجمـــوعتين المتطـــرفين -1
الفقببرات المميببزة فببي بنبباء مقيبباس حالببة القلببق واثرهببا فببي تعلببم مهببارة السببباحة الحببرة، وتعببد القببوة 

اد عليهببا فببي تقببويم احببدى الخصببائص السببيكومترية المهمببة التببي يمكببن االعتمبب"التميزيببة للفقببرة  
ولتميبببز المقيببباس نفسبببه أي اسبببتخراج القبببوة  (256)."كفببباءة الفقبببرة فبببي قيببباس السبببمة المبببراد قياسبببها

هبي القبوة علبى التمييبز "ويقصبد ببالقوة التميزيبة    Discrimination Powerالتميزيبة للفقبرات
 (257)."بين االفراد الممتازين بالصفة التي يقيسها المقياس وبين االفبراد الضبعفاء فبي تلبك الصبفة

الحقيببة االحصبائية وهبو  SPSSلذا قام الباحثان بالتحقق من ذلك من خالل برنبامج احصبائي 
العبالم ويسبتخدم لتحليبل انبوع البيانبات االحصبائية مبن اهبم الببرامج االحصبائية الجباهزة فبي "يعبد 

ولغببرض  (258)."جميعهببا مببن مختلببف انببواع العلببوم وخاصببة العلببوم االنسببانية تحببت نظببام النوافببذ
فبردا، ( 311)الكشف عن القوة التميزية للفقرات، تم تفريبغ اجاببات عينبة البنباء جميعهبا والبالغبة 

ورتبت االستمارات تنازليبا . تمارات االفراد المختبرينوتم تحديد الدرجة الكلية لكل استمارة من اس
البببدنيا مبببن %( 20)العليبببا، %( 20)مبببن اعلبببى البببدرجات البببى اوطببب  درجبببة ثبببم اختيبببرت نسببببة 

ان " Kelly, 1103اذ اكدت . الوسط%( 21)الدرجات تمثل المجموعة المتطرفة واستبعاد نسبة
جات البببدنيا يبببوفر لنبببا مجمبببوعتين مبببن البببدر %( 20)مبببن البببدرجات العليبببا و%( 20)تحديبببد نسببببة 

وبببذلك تكونببت لببدى الباحثببان مجمببوعتين عليببا ودنيببا قببوام كببل  (259)."ببباكبر حجببم واقصببى تببباين
لغببرض حسبباب ( Test-T)وتببم اسببتخدام االختبببار التببائي (.  211)ومجموعهمببا ( 115)منهببا 

لتائيببببة الدالببببة وتعببببد القيمببببة ا. فقبببرة( 11)معامبببل التميببببز لكببببل فقببببرة مبببن فقببببرات المقيبببباس البالغببببة 
وعنبببد ( 11.12 -1.35)وكانبببت القيمبببة التائيبببة تتبببراوأ ببببين . احصبببائيا مؤشبببرا لتميبببز الفقبببرا ت

وكانبت ( 1,10)البالغبة( 211)ودرجبة حريبة%( 1,15)الجدولية بمسبتوى ( ت)مقارنتها مع قيمة
 .الفقرات مميزة فوق هذا المستوى من الداللة

                                                           

, (1981ال تة ر ، مقابت  الج  ت  المرتري ،:)المج تد او  ,3،طال يتةو الجدست  الاربتوسمبمد  بد السر  احمتد  (255)

 .300ص

)256( Anastasia. Psychological Testing, New York Macmillan, 1982. op. cit. P. 200. 

)257(  Ebele . R. L: Fssentials Of Edution Measure, New Jersey Prentice-Hall, 1972 .p . 

466 

 متتةب،  ار : )1،طSPSSتب يتت  البيةقتتةت االحرتتة ي  بةستتاادا  البتترام  االحرتتة ي مبمتتد م تتدس البيتتةت    (258)

 .17ص, (3004البةمد ل جشر  الاوزيع، 

)259  ( Kelly, T. L: The Selection of Upper and Lower Group for Validation of Test 

Items Journal of Educational Psychology no, 11,1972. P. 28  
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أن معامل التمييز ببين (: عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس)معامل االتساق الداخلي  -2
يقيس تمييز كل فقرة وال يحدد مدى تجانس الفقبرات فبي قياسبها للظباهرة "المجموعتين العليا والدنيا 

رة البعببد تقببدم مقياسببا متجانسببا فببي فقراتببه بحيببث تقببيس كببل فقبب"اذ أن هببذه الطريقببة  (260)."السببلوكية
واسبتخدام هبذه األسبلوب إليجباد االتسباق البداخلي  (261)."السلوكي نفسه البذي يقيسبه المقيباس ككبل
  -:سوف يزود المقياس بمميزات مهمة منها

  (262)."يبرز الترابط بين فقرات المقياس" -1

 يعتبر معامل االتساق الداخلي احد أوجه صدق البناء  -2

  (263)."ات الفقرةاجراء االتساق الداخلي هو استخراج لثب" -3

معامل االرتباط عاليا مع الدرجة الكلية لالختبار كان ذلك دليال على توافر االتساق "و كلما كان
لهببذا اسببتخدم الباحثببان معامببل االتسبباق الببداخلي فببي تحليببل فقببرات المقيبباس عببن طريببق  (264)."الببداخلي

ايجاد العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة والدرجة الكليبة للمقيباس باسبتخدام معامبل االرتبباط البسبيط 
 وتبببم معرفبببة(. 1.01-1.11)فبببردا والتبببي تراوحبببت ببببين( 311)لجميبببع افبببراد العينبببة البالغبببة ( بيرسبببون)

وهببببي تسبببباوي (311)ودرجببببة حريببببة( 1.15)عنببببد مسببببتوى داللببببة Tمعنويتهببببا مببببن خببببالل ايجبببباد اختيببببار
، 10، 12، 12، 30، 31، 35، 10، 13)واتضح ان عشرة فقرات غير دالة احصائيا وهي( 1.11)

, 2, 1)فقبرة فقبط لمقيباس حالبة القلبق وهبي( 11)وقد تم استبعادها من المقياس وبذلك تبقبى( 11، 11
3 ,2 ,5 ,1 ,0 ,1 ,1 ,11 ,11 ,12 ,12 ,15 ,11 ,11 ,11 ,21 ,21 ,22 ,23 ,22 ,25 ,

21 ,20 ,21 ,21 ,31 ,31 ,32 ,33 ,32 ,31 ,31 ,21 ,21 ,22 ,23 ,22 ,25 ,21 ,20 ,
21 ,21 ,51 ,51 ,52 ,53 ,52 ,55 ,51 ,50 ,51 ,51 ,11 ,11 ,13 ,12 ,15 ,11 ,10 ,
11 ,11 ,01 ,01 ,02 ,03 ,02 ,05 ,01 ,00 ,01 ,01 ,11  ،11 ,13 ,12 ،15 ،11 ,
11 ,11.) 

                                                           

: بجتتتة  م يتتتةو اتجة تتتةت الط بتتت  قبتتتو م جتتت  الاتتتدرييبةستتت  ق  تتتم الستتتةمرا     طتتتةرا حميتتتد الب تتتدا س  ( 260)

 .93ص, (1987, 3/العد  , 77المج   العربي  ل ببوغ الاربوي ، مج د,بغدا )

)261(Anastasia, A, 1970,Op. Cit. p 154.  

 .103ص, المردر السةبلسةمرا    طةرا حميد الب دا س  بةس  ق  م ال (262)

, (1983 ال ة ر ، مقابت  الج  ت  المرتري ،: )1، م 3ط ،ال يةو الجدس   الاربوسمبمد  بد السر  احمد   (263)

 .391ص

 .68، ص(3001ال ة ر ، مرة  القاةن ل جشر،) :ال يةو المعرف  الريةض لي ى السيد فرحةت  ( 264)
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 :الخصائص السيكومترية للمقياس 1-1

من اجل ضمان وسالمة بناء المقياس يجب ان تتوفر شروط اساسية له حيث اهتم المختصبون 
بالمقببباييس  النفسبببية  والتربويبببة وان الصبببدق والثببببات شبببرطان اساسبببيان ويعبببدان مبببن اهبببم الخصبببائص 

وهبي قبدرة المقيباس علبى مبا اعبد لقياسبه وانبه يقبيس بدرجبة "اجب اعتماها فبي المقيباس السيكومترية الو 
   (265)."مقبولة من الدقة او باقل خطا ممكن

فاالختببببار الصبببادق اختببببار ثاببببت فبببي قياسببباته  (266)"وببببالرغم مبببن ان الصبببدق اهبببم مبببن الثببببات"
طلبب ذلبك بطبيعبة الحبال عينبة مبن وللتقليل من اخطاء القياس والتباين في نتائجبه يت. "ولمرات مختلفة

السببلوك او الفقببرات التببي تمثببل بدرجببة كبيببرة سببلوك الفببرد ومقدرتببه ومعببايره الظببروف واالجببراءات عنببد 
لببذا يؤكببد الباحثببان بببان االختبببار الجيببد ال يرتقببي لمسببتوى الجببودة اال اذا اتسببم  (267) ."تطبيببق االختبببار
 . بالصدق والثبات

 : صدق المقياس 1-1-3

هببو ان يقببيس االختبببار القببدرة او السببمة او االتجبباه او االسببتعداد الببذي وضببع "لصببدق يقصببد با
اي انبه يكشبف عبن نبوع ودرجبات كبل صبفة  (268)."االختبار لقياسة اي يقيس فعال ما يقصد ان يقيسبه

الغبببرض مبببن االختببببار والفئبببة او : "يقيسبببها االختببببار، كمبببا يتوقبببف الصبببدق علبببى عببباملين مهمبببين همبببا
هبو البذي يقبيس بدقبة كافيبة الظبباهرة "فاالختببار الصببادق  (269)."سبيطبق عليهبا االختببارالجماعبة التبي 

  (270)."التي صمم لقياسها بحيث ال يقيس شيئا بدال عنها او باالضافة اليها

 : وقد اعتمد الباحثان نوعين من الصدق هما

                                                           

, (1998االر ب،  ار االمتت  ل جشتتر  الاوزيتتع، : )3،طال يتتةو  الا تتوي  فتت  العم يتت  الادريستتي احمتتد ستت يمةب  تتو    (265)

 .224ص

 .221ص, (1980ال ة ر ،  ار الدقر العرب  ل طبة    الجشر، : )1، طال يةو الجدس يدوت فر   (266)

 62ص, (1998القويم، مطبع  الدرا، ) :3،طاسةسيةت ال يةو  الا وي  ف  الاربي فريد ةةم  ابو زيج   (267)

 .20ص, (1980بير ت،  ار الدقر العرب ،: )ال يةو  الاجرين ف      الجدي الاربوس بد الرحي   بو س  (268)

: بي قرا ب   بةو العة ل   فعةلي  االرشة  الجمع  فت  مد تو  التاات  تبمت  المستؤ لي  لتدا االحتداغ الجتة(269)

 .123ص, (1992اب  رشد،  ةمع  بغدا ،–الاربي اطر ح   ةاورا ، ة ي  )

: 2،طال يتةو فت  الاربيت  الريةضتي     ت  التجدي الاربتوس ر س  مبمد قرر التدي  رضتواب  حس  مبمد (270)

 .41، ص(3000،  ار الدقر العرب  ل طبة    الجشر، ال ة ر )
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وتحديبده مبن خبالل التحليبل لمحتبوى المقيباس "يتحقق هذا النوع مبن الصبدق : صدق المحتوى -1
االختبببار للنببواحي او المكونببات "اي هببو القيبباس الببذي يمثببل  (271) ."مسببتندا الببى احكببام ذاتيببة

الصبدق الظباهري : "وهناك نوعان من انواع الصدق هما  (272)."المختلفة للجانب المراد قياسه
  (273) ."والصدق العيني

ت االختبببار مببن قبببل بببالفحص المبببدئي لمحتويببا"يتبببين هببذا النببوع مببن الصببدق  :الصــدق الظــاهري - أ
( 274) ."لجنة من المختصين والخبراء لتقويمها وفي مدى مطابقتها للغرض الذي وضعت من اجلبه

وللتحقببق مببن الصببدق الظبباهري قببام الباحثببان بعببرض فقببرات المقيبباس علببى مجموعببة مببن اصببحاب 
الخببببرة واالختصببباص للحكبببم علبببى صبببالحيتها وتقويمهبببا وتقبببدير مبببدى قيببباس كبببل فقبببرة لمكونبببات 

 . االت المقياسمج

تحديببدا دقيقببا للمجببال والموضبباعات التببي "ان هببذا النببوع مببن الصببدق يتطلببب  :الصــدق العينــي - ب
يغطيها االختبار، وكلما كانت هذه الموضوعات اكثر تحديدا فيكون الصدق العيني اعلى، ويركبز 

وقببد تحقببق الباحثببان  (275)."هبذا النببوع علببى محتببوى االسببئلة او الفقببرات بصببرف النظببر عببن عببددها
عبببن هبببذا الصبببدق مبببن خبببالل توصبببيف حالبببة القلبببق فبببي السبببباحة وتحديبببد مجاالتهبببا وفقراتهبببا بعبببد 

علبى المقيباس فبي مجاالتبه % 111وتبم قببول الفقبرات بنسببة .. عرضها على الخبراء والمختصبين
 (. 11)وفقراته لب( 1)الست

نباء النظبري  الموضبوع لقياسبه ويقصد بصدق البناء هو مدى قياس المقياس للب: صدق البناء -2
هببو تحليببل درجببات للمقيبباس اسببتنادا الببى بنبباء الخاصببية المببراد قياسببها فببي ضببوء مفهببوم "اي 

التحقيبببق التجريببببي مبببن مبببدى تطبببابق الفقبببرات مبببع مبببا تهبببدف "كمبببا يعتمبببد علبببى  (276)."معبببين
وقد تحقبق الباحثبان مبن صبدق البنباء فبي مقيباس بحثبة الحبالي مبن خبالل ثبالث  (277)."لقياسه

  -:مؤشرات هي

 . الصدق العاملي -جـ  .االتساق الداخلي-ب.  المجموعتين المتطرفتين - أ

                                                           

)271( Alln, M, & Yen, W, 1979 . op. cit. p. 95 . 

 .96ص, (1991ال ة ر ، ار المعرف  الجةمعي ، )، قيةو الشاري مبمد ربيع شبةت   (272)

)273(Nannally, g . G : Psychometric Thory. New york megraw – hill, 1978 . P. 292  

رستةل  مة ستابر ويتر مجشتور ، ة يت  : )سة ر   بد هللا الديةض  بجة  م يتةو مد تو  التاات لارميتا االبادا يت  (274)

 .102ص, (1986اب  رشد،  ةمع  بغدا ،-الاربي 

 .271ص: المردر السةبلاحمد س يمةب  و     (275)

)276(Chronbach . L, : Essentials of Psychologieal Testion . New York : H Arper, 

Pushers. 1970. P. 120 

 .112ص, (1978بغدا ، مطبع  الجةمع ،: )الا وي  الجدس مرطدى مبمو  االمة   ( 277)
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 : ثبات المقياس 3-5-2

ويقصد به الدقة واالتقان او االتساق البذي يقبيس ببه االختببار الظباهرة ويعنبي الثببات ان االختببار 
وثببوق ويعتمببد عليببه، ويعتبببر مببن الخصببائص السببيكومترية المهمببة للمقبباييس النفسببية، وان الهببدف مببن م

اي ان درجبببات (278)."تقبببدير اخطببباء القيببباس واقتبببراأ اسببباليب للتقليبببل مبببن هبببذه االخطببباء"حسببباب الثببببات 
لنتبائج نفسببها اذا اعطبى ا"االختببار التتباثر بتغيبر العوامبل او الظبروف، لهبذا يكببون االختببار الجيبد ثابتبا 

وللتحقببق مببن ثبببات المقيبباس (279)."باسببتمرار فببي حالببة تكببرار تطبيقببه علببى انفسببهم وتحببت الشببروط نفسببها
 : استخدم الباحثان طريقتين هي

و هي طريقة تقيس التجبانس البداخلي لفقبرات المقيباس، اذ يبدل هبذا : طريقة التجزئة النصفية -1
االجابة عبن جميبع فقبرات المقيباس كمبا انبه على مدى اتساق االداء واالستقرار عند "التجانس 

مببببببن اكثببببببر االسبببببباليب شببببببيوعا السببببببتخراج الثبببببببات النببببببه يتالفببببببى عيببببببوب بعببببببض االسبببببباليب 
وفببي هببذه الطريقببة يمكببن الحصببول علببى درجتببين لكببل فببرد عببن طريببق تقسببيم  (280)."االخببرى

فيمثبل  المقياس الى قسبمين متكبافئين النصبف االول يمثبل الفقبرات الفرديبة امبا النصبف الثباني
فبردا ( 311)لذا اعتمد الباحثان على بيانات عينة التجرببة االساسبية البالغبة . الفقرات الزوجية

. لحساب معامل الثبات بهذه الطريقة واستخرج معامبل االرتبباط ببين مجمبوع درجبات النصبفين
النصببف االول مببع درجببات النصببف الثبباني مببع تببباين االختبببار كلببه، وقببد بلببغ معامببل االرتببباط 

وهببذه القيمببة تمثببل معامببل ثبببات نصببف االختبببار لببذلك يتعببين تعببديل ( 1.011)ين النصببفين ببب
هبببذا المعامبببل علبببى معامبببل ثببببات االختببببار ككبببل وعليبببه اسبببتخدمت معادلبببة سببببيرمان ببببراون 

(spearman brown ) لتصبببحيح معامبببل االرتبببباط وبعبببد التصبببحيح اصببببح معامبببل ثببببات
وهبو معامبل ثببات عبالي، يمكبن االعتمباد عليبه ( 1.111)وبمسبتوى داللبة معنويبة ( 111.1)

 .لتقدير ثبات االختبارس

ــاخ -2 تعتبببر طريقببة الفاكرونببباخ مببن أكثببر المقبباييس اسببتخدامًا النهببا :  طريقــة معامــل الفاكرونب
يبدعى بالتجبانس " تعتمد على اتساق اداء االفبراد مبن فقبرة البى اخبرى، وهبذا النبوع مبن الثببات 

                                                           

)278( Murphy. R. K.: Psychological Testing Principle Application. New York: Hall 

International, 1988, p .63. 

 ،القبباهرة) :3ترجمببة محمببد نبيببل واخببرون،ط ،التربيببة وعلببم الببنفسمنهبباج البحببث فببي  ؛ديوبولببدب فببان دالببين(  279)
 . 119ص, (1981مكتبة االنجلو المصرية، 

 .149ص, (1990بغداد،منشورات وزارة التعلم العالي والبحث العلمي،:)التقويم والقياس ؛مصطفى محمود االمام( 280)
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واليجببباد الثببببات  (281)"البببداخلي والبببذي يشبببير البببى قبببوة االرتباطبببات ببببين الفقبببرات فبببي االختببببار
لبببق اعتمبببد ان علبببى عينبببة بنببباء المقيببباس الببببالغ عبببددها بمعامبببل الفاكرونبببباخ لمقيببباس حالبببة الق

وعنببد اسببتخراج ( SPSS)فببردا اذ تببم اسببتخدام الحقيبببة االحصببائية للعلببوم االجتماعيببة( 311)
وهبو معامبل ثببات عبالي يمكبن االعتمباد عليبه والوثبوق ( 1.113)معامل الثببات كانبت قيمتبه 
 . فيه لتقدير ثبات المقياس

 :الوسائل اإلحصائية  3-1

الحقيبببببة )للوصبببول البببى نتبببائج الدراسبببة فقبببد أسببببتخدم الباحبببث البرنبببامج األحصبببائي المعبببروف ببببب
 : في أيجاد الوسائل االحصائية األتية( SPSS االجتماعيةاالحصائية للعلوم 

، الوسببببط الحسببببابي، االنحببببراف المعيبببباري، االختبببببار التببببائي، معامببببل االرتببببباط المئويببببةالنسبببببة )
 (، معادلة التصحيح لسبيرمان براون، معامل الفاكروبناخالبسيط، التحليل العاملي

 

 :الباب الرابع

 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها-1

سببنة  11-12المطلوببة تبم بنباء مقيبباس حالبة القلبق فبي السبباحة العمبار المسبتلزماتبعبد اجبراء 
 :فقرة وهو كاألتي( 10)وتكون المقياس بصيغته النهائية من 

 .في السباحة بعد االنتهاء من إجراءات البناءمقياس حالة القلق 

 أبداً  أحياناً  دائماً  الفقرة ت

    ينتابني القلق اذا مازحني زمالئي بالقرب من حوض السباحة  -3

    ال تراودني افكار تضعف قدرتي على تعلم السباحة  -2

                                                           

 ،عمان) :في التربية و العلوم االنسانية اساسيات البحث العلمي ؛احمد سليمان عودة و فتحي حسن ملكاوي( 281)
 .161ص, (1987مكتبة المنار للطباعة، 
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 المالحق

يبين أسماء الخبراء و المختصين الذي قام الباحث بأجراء المقابالت الشخصية ( 3)ملحق
 .معهم

 مكان العمل ختصاص اال االسم اللقب العلمي ت

كليـــة التربيـــة -جامعـــة تشـــرين الســـورية علم النفس الرياضي اكرم محمد صبحي العزاوي د. ا  3
 الرياضية

 كلية التربية الرياضية  –جامعة االنبار  علم االدارة و التنظيم  صالح شافي ساجت العائذي  د. ا  2

ـــــــــــــدريب  موفق اسعد محمود الهيتي  د. ا  1 ـــــــــــــم الت عل
 الرياضي

 كلية التربية الرياضية -جامعة االنبار 

 كلية التربية الرياضية -جامعة االنبار علم التعلم الحركي  خليل ابراهيم سليمان الحديثي  د. ا  1

 

 .يبين أسماء فريق العمل المساعد( 2)ملحق 

 مكان العمل المرتبة العلمية االسم ت

3- 
كريم عطيوي 

 بريك
تربية  –ماجستير

 رياضية
الكلية التربوية -المديرية العامة لتربية محافظ االنبار

 المفتوحة

 و ليد ابراهيم عبد -2
تربية  –بكلوريوس

 رياضية
 المديرية العامة لتربية محافظة االنبار

 ماجد حسين علي -1
تربية  –بكلوريوس

 رياضية
 المديرية العامة لتربية محافظة االنبار
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 .مقياس حالة القلقيبين مجاالت ( 3)ملحق

 ت
 يصلح المجال

ال 
 يصلح

 التعديل المقترح

    .التقييم االجتماعي  -3

    .الخوف من الفشل -2

    .التقدير الذاتي للجسم  -1

    . العوامل البيئية -1

    .الدافعية و االستعداد  -1

    . نمط الشخصية -1

 .المختصين حول تحديد مجاالت المقياسيبين أسماء السادة الخبراء و ( 2)ملحق

 مكان العمل االختصاص االسم اللقب العلمي ت

3- 
صـــــــالح شـــــــافي ســـــــاجت  د. ا

 العائذي 
 كلية التربية الرياضية  –جامعة االنبار  االدارة والتنظيم

2- 
ــــــونس و كــــــاع  د. ا ابــــــراهيم ي

 الراوي 
ـــــــار  االدارة  والتنظيم  ـــــــة االنب ـــــــة  -جامع ـــــــة التربي كلي

 الرياضية

 كلية التربية الرياضية  –جامعة االنبار  التدريب الرياضي  وليد خالد حمادي الفراوي   د. م. ا -1

1- 
علـــــــــــــم الــــــــــــــنفس  ناظم شاكر الوتار  د. ا

 الرياضي 
ــــــة الموصــــــل  ــــــة  -جامع ــــــة التربي كلي

 الرياضية
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 .يبين أسماء السادة الخبراء المختصين حول تحديد فقرات المقياس( 5)ملحق

 ت
اللقب 
 العلمي

 مكان العمل االختصاص االسم

3- 
ـــــــداد  التدريب الرياضي  حمدان رحيم الكبيسي  د. ا ـــــــة بغ ـــــــة  -جامع ـــــــة التربي كلي

 الرياضية

2- 
ـــــدريس عفاف عبد اهلل الكاتب  د. ا ـــــق الت -طرائ

 سباحة 
ـــــــداد  ـــــــة بغ ـــــــة  -جامع ـــــــة التربي كلي

 بنات -الرياضية

1- 
ــــــــــق  د. ا ــــــــــد اللطي قصــــــــــي عب

 السامرائي 
 -بايوميكانيــــــــــــــــــك 

 سباحة 
ـــــــداد  ـــــــة بغ ـــــــة  -جامع ـــــــة التربي كلي

 الرياضية

1- 
علــــــــــــــم الــــــــــــــنفس  خالدة ابراهيم احمد  د. ا

 الرياضي
ـــــــداد  ـــــــة بغ ـــــــة  -جامع ـــــــة التربي كلي

 بنات -الرياضية

 

 

 

 

 

 

 

 


