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 :المستخلص
س الخوف من الفشل هدف البحث إلي التحقق من الخصائص السيكومترية لمقيا     

األكاديمي لدي طالب الصف الثاني الثانوي،واستخدم المنهج شبة التجريبي،وتكون 
،للعام  (طالب70طالب وطالبة،وتكونت عينة البحث من) (210مجتمع البحث من)

،وتم التحقق من صدق المقياس بطريقتين وهي صدق م 2019-2018الدراسي
حقق من ثبات درجات المقياس بطريقتين باستخدام المحكمين والتحليل العاملي كما تم الت

وجتمان والتحقق من األتساق الداخلي  كرونباخ والتجزئة النصقية لسيبرمانمعادلة ألفا 
 وأظهرت النتائج دالالت صدق وثبات مقبولة للمقياس.

الخصائص -الثبات-الصدق-الخوف من الفشل األكاديمي -الكلمات المفتاحية:
 السيكومترية.
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Abstract: 

The research aims to verify the psychometric characteristics of the 

measure of fear of academic failure in the second secondary 

students, and used the semi-experimental curriculum, and the 

research community consisted of (210) students, and the research 

sample consisted of (70) students, for the academic year 2018-

2019, , the validity of the scale was verified in two ways, namely 

the validity of the arbitrators and the global analysis. The stability 

of the scale was verified in two ways using the Alpha Cronbach 

equation and the text fragmentation of spearman and Jettmann and 
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the verification of internal consistency .The results showed the 

validity and reliability of the scale. 

Keywords: - Fear of academic failure - honesty - persistence - 

psychometric characteristics. 

 مقدمة:
قد يكون للخوف من الفشل أهمية كبيرة في مدي تحقيق الطالب لما يصبو إليه ومدي 
ه قدرته علي إنجاز األهداف والطموحات التي وضعها لنفسه وكذلك ضعف دوافع

وكفاءته، ، كما أن خبرات الفشل المتكررة تجعل الطالب يشعرون بالقلق وعدم 
 (.2001االهتمام)سيد محمد عبد العظيم،

كما يعد الخوف من الفشل بوجه عام وخاصة في المجال األكاديمي من أهم المتغيرات 
طالب األساسية للصحة النفسية لما له من آثار سلبية قد تؤثر علي التوافق النفسي لل

وخاصة عند مواجهته للعقبات التي تعوق تحقيق أهدافه)نهلة فرج علي 
 (.2016الشافعي،

وأشارت العديد من الدراسات إلي أن من أهم صفات األشخاص الذين يخافون من 
الفشل تتمثل في اآلتي: أنهم ال يعيشون رغباتهم ،وال يبذلون الجهد المطلوب في أداء 

يق النجاح، فقدان السيطرة علي مشاعر الفشل، اإلدراك األعمال ،ضعف الدافعية لتحق
بأن الفرص تكون أكيدة للنجاح، شيوع القلق والتوجس والحذر من كل المهام اإلنجازية 
الصعبة، اضطرابات في االهتمام باألخرين أي تغير في العالقات الخاصة بالفرد، نقد 

الفشل، فقدان  الذات واإلحراج من الظهور علنا وعدم االنسجام في حالة
(Conroy&Eilliot,2004)الثقة بالنفس في أداء المهمات 

وهناك العديد من الدراسات التي تناولت الخوف من الفشل األكاديمي لدي طالب 
الخوف  Caraway,Tucker,Reinke,Hall(2003)المرحلة الثانوية، ومنها دراسة 

 Conroyودراسة  من الفشل وعالقته بالكفاءة الذاتية والتوجه نحو الهدف،
&Coatsworth(2007)  ،الخوف من الفشل وعالقته بالحاجة إلي الرضا ولوم الذات

الخوف من الفشل وعالقته بالحاجة Steinmayr & Spinath(2009) ودراسة 
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لإلنجاز والقدرة علي إدراك الذات ،ودراسة مرام شهاب طربية وعبدالناصر دياب 
بالكفاءة األكاديمية المدركة واالنغماس  (الخوف من الفشل وعالقته2016الجراح)

 المدرسي.
لذلك كان من الضروري مساعدة طالب المرحلة الثانوية على تحسين ثقتهم بأنفسهم 

 والتخفيف من شعورهم بالخوف من الفشل األكاديمي.

 -مشكلة البحث:
ة بجانب مشكالت فترة المراهق،طالب مرحلة الثانوية العامة ضغوط نفسية كبيرة يعيش 

همال التعليم  ،وأن األزمات النفسية واالنفعالية تقود الطالب إلي الفشل األكاديمي وا 
ذا كانت الضغوط هي سمة العصر وكل إنسان  وعدم االستفادة منه بمراحله المختلفة، وا 

فهذه الضغوط تختلف من مرحلة إلي مرحلة ولما كانت ،البد ان يتعرض للضغوط 
هم وأخطر المراحل في حياة الطالب، حيث تنبع من المرحلة الثانوية العامة من أ

وكذلك  ،والصراعات،المصادر الداخلية الذاتية من شخصية الفرد ذاته كاإلحباطات 
 ،الشعور بالفشل والخوف وعدم الثقة بالنفس ،بينما تنبع من المصادر الخارجية البيئية

 معية.من البيئة المحيطة بالفرد كالمعتقدات والقيم والعادات المجت

كما أن األفراد الذين يعانون من الخوف من الفشل يتصفون بفقدان الثقة 
بالنفس،واالحباط من عدم القدرة علي العيش وفقا للتوقعات التي وضعوها ألنفسهم 
وانخفاض تقدير الذات واالنسحاب والهروب والسلبية)في: محسوب عبدالقادر 

 (.2016الضوي،

االشتراط واالستجابة للمثيرات التي تثير انفعال  ويتم تعلم الخوف من الفشل نتيجة
الخوف ،وقد تكون نتيجة خبرة مؤلمة فيظهر الطالب غالبا استجابة مناسبة لمثير 
الخوف ولهذا فإن أداء الفرد قد يفشل في اداء السلوك المناسب لذلك المثير نتيجة 

 (.2014خوفه)ليث كريم حمد ونمر خضير عباس،



 ةالعام يةالثانوب طالالخصائص السيكومترية لمقياس الخوف من الفشل األكاديمي لدي 

                                                                                                                                                                                 أ/ إيمان محمد همام أبوزيد                 شيماء سيد سليمان    /لدردير                    دأ.د/ عبدالمنعم أحمد ا

 2019ديسمبر                                 - 438 -                             واألربعون  حاديالعدد ال

من الفشل األكاديمي يؤثرن في سلوك الفرد في توافقه النفسي  مما يتضح أن إن الخوف
مع ذاته وبيئته التي يعيش فيها، وعلى الرغم من تعدد البحوث والدراسات التي تناولته، 
إال أنها لم تعطي االهتمام الكافي بالبرامج التدريبية وتخفيف الخوف من الفشل 

 األكاديمي لدي طالب الثانوية. 

 :ينالتاليالسؤالين الحالي في محاولة اإلجابة عن  بحثالمشكلة تتحدد 

هل توجد فروق ذات داللةة إحصةائية بةين متوسةط درجةات المجموعةة التجريبيةة فةي -1
 البعدي؟القياس القبلي والبعدي لمقياس الخوف من الفشل لصالح القياسين 

بيةةة يوجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةةط درجةةات المجموعةةة التجري ال هةةل-2
علةةى مقيةةةاس الخةةوف مةةن الفشةةل األكةةاديمي لةةد  عينةةةة  يالبعةةدي التتبعةةالقياسةةين فةةي 

 البحث؟

 

 -:البحث أهداف

 -إلى: البحثهدف ي

 الكشةةةف عةةةن أثةةةر اسةةةتخدام برنةةةامج قةةةائم علةةةى البرمجةةةة اللغويةةةة العصةةةبية فةةةي -1
 الخوف من الفشل األكاديمي لد  طالب المرحلة الثانوية.التخفيف من 

 -البحث: أهمية

تظهر أهمية البحث من أهميةة المتغيةرات النفسةية التةي تتصةدي لدراسةتها وهةي   -1
 الخوف من الفشل األكاديمي التي يعد أحد معايير وعالمات الشخصية السوية.

الحاجةةة إلةةى اسةةتخدام أسةةاليب تدريبيةةة حديثةةة تتفةةق مةةع الحاجةةات التربويةةة التةةي   -2
 تجعل المتعلم محور العملية التعليمية.
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ب بطةةةةرق واسةةةةتراتيجيات تسةةةةاعدهم علةةةةي التخفيةةةةف مةةةةن الشةةةةعور تزويةةةةد الطةةةةال  -3
 بالخوف من الفشل األكاديمي مما يؤدي إلي تحسين صحتهم النفسية.

 -فروض البحث:

 -ختبار صحة الفروض اآلتية:سعي هذا البحث إل

-يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات المجموعتين)التجريبية -1
 ل األكاديمي لصالح المجموعة الضابطة.الضابطة(في مقياس الخوف من الفش

يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في  -2
التطبيقين)القبلي، البعدي(في مقياس الخوف من الفشل األكاديمي لصالح 

 التطبيق القبلي.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في  -3

اس البعدي والقياس البعدي التتبعي في األداء علي مقياس الخوف من القي
 الفشل األكاديمي لدي عينة البحث.

 

 -: مصطلحات البحث

 -:Fear of academic failureالخوف من الفشل األكاديمي: 

الخوف من الفشل بأنه ميل لتجنب المواقف ذات Elliot &Thrash (2004)عرف
خوفا من الشعور بالخجل من الفشل سواء كان ذلك واقعيا أو  احتمالية النتائج السلبية،

 وهميا.

 -الفشل األكاديمي إجرائيا: الخوف من ويمكن تعريف

بأنةةةه شةةةعور سةةةلبي نةةةاجم عةةةن ضةةةعف الثقةةةة بةةةالنفس، والخةةةوف مةةةن النقةةةد واللةةةوم 
المتوقةةةع عنةةةد اإلخفةةةاق فةةةي تحقيةةةق النجةةةاح، ويقةةةاس بالدرجةةةة الكليةةةة التةةةي يحصةةةل عليهةةةا 
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علةةي مقيةةاس الخةةوف مةةن الفشةةل األكةةاديمي الةةذي سيسةةتخدم لتحقيةةق أهةةداف المسةةتجيب 
 الدراسة الحالية.

 

 -:حدود البحث

ر عينة البحث على عينة من طلبة وطالبات مرحلة الثانوية العامة صتقت-:عينة البحث

 محافظة قنا. –بمركز نجع حمادي 

 -خطوات إعداد المقياس في صورته النهائية:
 ،عةن الخةوف مةن الفشةل األكةاديمي ه ألخةذ آراء الطةالبل اسةتبيانالباحثةة بعمةقامت -1

 علي طالب مرحلة الصف الثاني الثانوي.
 ،قيةةاس الخةوف مةةن الفشةل األكةةاديمي اسةتهدفتاألطةالع علةي بعةةض المقةاييس التةةي -2

حمةد ونمةر خضةير ليةث كةريم  مقيةاس و( 2015مقياس رحيم عبداهلل جبر الزبيدي))مثل
 Stuart(2013.)(، ،ومقياس2015عباس)

 -كفاءة المقياس:
 interrater agreementصدق المحكمين-1
مةةن أسةةاتذة التربيةةة وعلةةم الةةنفس  (10تةةم عةةرض المقيةةاس فةةي صةةورته األوليةةة علةةي)--1

 (عبارة.56وكان المقياس مكون من)،التربوي 
وتغييةر صةياغتها  ،أشار إليها السةادة المحكمةين بتعةديلها التي(عبارة 35تم تعديل )--2
 (عبارة 52وبالتالي أصبح المقياس في صورته النهائية)،لم يتم حذف أي عبارة و 

 -وصف المقياس:
مفردة ويتم اإلجابة علي هذه المفردات من  (53) لنهائيةاتضمن المقياس في صورته 

ال -تنطبةةق إلةةي حةةد مةةا-تنطبةةق بدرجةةة كبيةةرة-خةةالل ميةةزان تقةةدير خماسةةي)تنطبق تمامةةا
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( فةةةي حالةةةة المفةةةردة 1-2-3-4-5القةةةًا( يقابلهةةةا الةةةدرجات)ال تنطبةةةق إط-تنطبةةةق كثيةةةراً 
، والدرجةةةة المرتفعةةةة علةةةي (5-4-3-2-1اإليجابيةةةة والعكةةةس فةةةي حالةةةة المفةةةردة السةةةالبة)

 المقياس تدل علي الخوف من الفشل األكاديمي.
 التي تم تعديلها بنودال (1جدول )

 البنود بعد التعديل البنود قبل التعديل رقم البند

1 
لخوف معععن ععععدم تحمعععل أشععععر بعععا

 المسئولية.

يقلقنعععععي ععععععدم تعععععدرتي علعععععي تحمعععععل 

 المسئولية.

2 
تزعجني طريقة تفكير األخرين بي 

 عندما أفشل

تزعجنعععي ن عععري األخعععرين لعععي عنعععدما 

 أفشل

3 
أشععععععر بععععععالحره عنععععععدما يشععععععاهد 

 األخرين فشلي.

ينتعععابني شععععور بالدعععير عنعععدما يعععري 

 األخرين فشلي.

5 
 عنعععدما أفشعععل أشععععر بعععالخزي معععن

 رؤية األخرين.

عنعععععدما أفشعععععل أشععععععر بعععععالخزي معععععن 

 مواجهة األخرين.

6 
أشعععععععر بععععععالخوف مععععععن مواجهععععععة 

 األخرين إذا فشلت.

أتجنب مواجهة األخرين عندما أفشل 

 في تحقير النجاح.

9 
أشعر بالخوف من مراتبة األخرين 

 لي.

 أتوتر من مراتبة األخرين ألفعالي.

10 
تيمتي في ن ر األخرين تعتمد علي 

 احي.نج

ععععدم نجعععاحي يقلعععل معععن تيمتعععي لعععدي 

 األخرين.

11 
أشعر بالخوف من فقعدان األصعدتاء 

 بسبب فشلي.

أفقعععد بععععق األصعععدتاء بسعععبب إخفعععاتي 

 المتكرر.

12 
أتجنععب منافسععة األخععرين خوفععا  مععن 

 الفشل.

أبتععععد ععععن أي منافسعععة مععع  األخعععرين 

 تجنبا  إلخفاتي فيها
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13 
أستطي  الرد علي من يطلر علي 

 السلبية.الصفات 

أرد علي من يطلر علي الصفات 

 السلبية.

15 
أتجنععععب المشععععاركة فععععي األنشععععطة 

 المدرسية خوفا  من الفشل.

أتجنععععععب المشععععععاركة فععععععي ا نشععععععطة 

 المدرسية خوفا  من إخفاتي فيها.

أشعر بالتوتر من ن ري األخرين عندما  أشعر بالخوف من شماتة األخرين. 16

 أخفر في أمر ما.

17 
خععاب  ععن األشععخاص كلمععا فشععلت 

 المهتمين بي.

أشعععععر باإلهمععععال مععععن تبععععل األخععععرين 

 عندما أخفر في تحقير النجاح.

18 
أخشي اللوم من تبل الوالدين عنعدما 

   احقر النجاح.

أخشي اللوم من والدي عندما أخفر في 

 تحقير النجاح.

19 

أشعر بالقلر عندما أتكلم عن 

الدراسة والمستقبل أمام األهل 

 واألصدتاء.

أتجنعععععععععب الحعععععععععدي  مععععععععع  ا هعععععععععل 

 واألصدتاء عن مستقبلي الدراسي.

22 
أخشععي مععن أن ين ععر إلععي األخععرين 

 ن ري استحقار ومهانة.

 أخشي من ن ري األخرين المهينة.

23 
عنعععدما أفشعععل أخشعععي معععن فقعععد ثقعععة 

 الناس المهمين بالنسبة لي.

عنععععدما أفشععععل أخشععععي مععععن فقععععد ثقععععة 

 الناس.

25 
الطالعب أشعر أن المجتمع    يهعتم ب

 الفاشل.

أري أن المجتمععععععع  يحتقعععععععر الطالعععععععب 

 الذي يخفر في تحقير النجاح.

26 
عندما أفشل أخشي من النقعد العالذ  

 من تبل األخرين.

 يعردني الفشل لنقد المعلمين.

29 
أخشي معن التقصعير فعي حعر أهلعي 

 إذا لم أحقر لهم رغبتهم في التفور

هلي إذا لم أخشي من التقصير في حر أ

 انجح

 أفقد احترام األخرين إذا فشلت.أعتقد أنني سأفقد احترام األخرين  30
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 إذا فشلت

31 
عندما أفشل افقد سيطرتي علي 

 حدا .األ
عندما اخفر في تحقير النجاح أفقد 

 سيطرتي علي األحدا .

28 
أحعععاول بعععذل أتصعععي جهعععد عنعععدي 

 خشية من نقد األخرين لي

أبذل أتصي جهد عنعدي خشعية معن نقعد 

 .األخرين لي

32 
أسعي للحصول علي درجات عالية 

 في المواد الدراسية.

أسعي للحصعول علعي درجعات مرتفععة 

 في المقررات الدراسية.

33 
أشعر بالقلر عندما   أحقر النجاح 

 في الدراسة.

أشعععر بععالقلر عنععدما أخفععر فععي تحقيععر 

 النجاح.

34 
  أجيب عن أسئلة المعلم خوفا  معن 

 الفشل.

اإلجابة عن أسعئلة أتجنب المشاركة في 

 المعلم خوفا  من اإلخفار.

 أواجه تصور في تدراتي األكاديمية أخاف من الفشل ألنه ي هر عجزي 35

36 

أخشععععي معععععن عععععدم وجعععععود وتعععععت 

لالستذكار بسبب تديي  الوتت فعي 

 الدروس الخصوصية

 أخشي من عدم وجود وتت لالستذكار

37 

أشععععر بعععالخوف معععن اإلخفعععار فعععي 

تععدرتي علععي مقععرر مععا بسععبب عععدم 

 استيعاب ألجزاء منه.

ينتابني الخوف معن اإلحقعار فعي مقعرر 

 ما.

39 

أشععععر بعععالخوف معععن ععععدم تحقيعععر 

التفور بسعبب دععف مهعاراتي فعي 

 ا ستذكار.

 أشعر بالتوتر من عدم تحقير التفور.

41 
أشععععر بعععالخوف معععن رسعععوبي فعععي 

 ا متحان.

ينتعععابني شععععور القلعععر المسعععتمر تجعععا  

 ت.رسوبي في ا متحانا
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 ينتابني شعور با رتباك يوم ا متحان. أشعر با رتباك يوم ا متحان. 48

55 
أجععد نفسععي غيععر تععادر علععي تحقيععر 

 رغبتي في دخول كليات القمة.

أجعععد نفسعععي غيعععر تعععادر علعععي تحقيعععر 

 رغبتي.

52 

أشعععر بععأن جهععدي الععذي أبذلععه فععي 

ا سعععععتذكار غيعععععر كعععععافي لتحقيعععععر 

الععدرجات المرتفعععة فععي المقععررات 

 دراسية.ال

أشعععععر بععععأن جهععععدي الععععذي ابذلععععه فععععي 

 ا ستذكار غير كافي.

56 

أخشعععي معععن ععععدم الحصعععول علعععي 

درجات مرتفعة تؤهلني للكلية التعي 

 أرغب فيها.

أخشي من عدم الحصول علي درجعات 

 مرتفعة أطلبها.

 

  -:العامليصدق التحليل  -2

 Exploratory Factorial Analysisتم استخدام التحليل العاملي االستكشافي 

 Components الصدق العاملي للمقياس بطريقة المكونات األساسية  تحقق منل

Principle   لةHolting  وتم التدوير المتعامد بطريقةVarimax  وقد تم االختيار ،

 بناء على مراعاة المعايير الثالثة للمقياس .

 1≤ر كامنذهو ما كان له ج الجوهريالعامل  -

 جليفورد0.3 ≤للبند  الجوهريمحك التشبع  -

 ( تشبعات جوهرية على االقل .3محك اعتماد العامل ) -
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 Bartlett's واختبارللحكم على مدى كفاية العينة  Kaiser-Meyer-Olkin محك -

Test of Sphericity  

 

 

 (2)جدول 
KMO and Bartlett's Test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .709 

Bartlett's Test of Sphericity Approx . Chi-Square 13950.379 

Df 1540 

Sig. .000 

 
للتحليةةل ، يوضةةح مقيةةاس زكةةايزر ميةةر أولكةةنز للحكةةم علةةى مةةد  كفايةةة العينةةة (2)جةةدول 
 Kaiser-Meyer-Olkin Measure ure of Sampling)العةةةةاملي

Adequacy.    ) (KMO)( واختبةار زBartlett's Test of Sphericity نجةد أن )
( وهةةةةذا يةةةةدل علةةةةى زيةةةةادة 0.5( وهةةةةى أكبةةةةر مةةةةن )0.709قيمةةةةة المقيةةةةاس أولكةةةةن تسةةةةاو )

 .  العاملينحصل عليها من التحليل  التي للعوامل Reliabilityاالعتمادية 
لي وبما أن اختبار بارتلت دالة إحصائيًا إذن المصفوفة العاملية بعيدة عن الوحدة ،وبالتا
 في ضوء نتيجة االختبارين كايزر وبارتلت يتضح مالئمة البيانات للتحليل العاملي.

على  وتصنيفها( 0.3تزيد على ) التيذات التشبعات   البنودوبناء على انتقاء  -
 Bartlett's Test of واختبار، العامل الذ  كان تشبعها عليه أكبر

Sphericity  ثة عوامل ويتم عرض عن ثال العاملي،أسفرت نتائج التحليل
 : التاليالنتائج على النحو 
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   (3)جدول
بالعوامل بعد التدوير مقياس الخوف من الفشل األكاديمي تشبعات بنود 

 وجذورها الكامنة ونسب التباين والشيوع
 

 نسبة العوامل

 الشيوع 

نسبة  العوامل 

 الشيوع
 الثالث الثاني األول الثالث الثاني األول

1 0.282 
 

0.188 0.137 .134 29 0.133 0.011 0.604 .383 

2 0.392 0.160 0.1833

33333

3333 

.213 30 0.610 0.185 0.211 .451 

3 0.642 0.177 0.11 .457 31 0.471 0.125 0.166 .265 

4 0.650 0.169 0.13 .469 32 0.042

2 

0.061

1 

0.502 .265 

5 0.610 0.134 0.16 .418 33 0.337 0.299 0.333 .314 

6 0.586 0.139 0.121 .377 34 0.309 0.455 0.299 .392 

7 0.652 0.089 0.01 .433 35 0.563 0.199 0.156 .381 

8 0.019 0.520 0.0511 .273 36 0.179 0.373 0.199 .211 

9 0.299 0.496 0.351 .298 37 0.213 0.412 0.265 .285 

10 0.382 0.001 0.13 .163 38 0.237 0.467 0.288 .357 

11 0.475 0.0321

1 

0.0400

0000 

.228 39 0.101 0.608 0.145 .401 

12 0.361 0.311 0.2866 .309 40 0.021 0.670 0.016 .450 

13 0.101 0.012 0.341 .126 41 0.221 0.511 0.133 .328 

14 0.434 0.144 0.1777

7 

.240 42 0.131 0.155 0.413 .212 

15 0.321 0.298 0.31 .288 43 0.103 0.398 0.012 .169 

16 0.505 0.209 0.19 .338 44 0.011 0.109 0.490 .252 

17 0.546 0.012 0.0455

555 

.300 45 0.299 0.476 0.279 .394 

18 0.346 0.205 0.20 .203 46 0.513 0.233 0.259 .385 

19 0.035 0.543 0.0355

555 

.297 47 0.102 0.532 0.112 .306 

20 0.221 0.454 0.185 .289 48 0.143 0.581 0.166 .386 

21 0.347 0.205 0.15 .187 49 0.199 0.329 0.229 .200 

22 0.560 0.101 0.103 .334 50 0.119 0.113 0.513 .290 

23 0.532 0.114 0.1033 .307 51 0.268 0.192 0.194 .146 

24 0.474 0.101 0.09 .244 52 0.111

1 

0.163 0.424 .219 

25 0.021 0.092 0.1999 .049 53 0.213 0.496 0.299 .381 

26 0.494 0.112 0.15 .279 54 0.211 0.488 0.162 .309 

27 0.201 0.329 0.155 .173 55 0.251 0.434 0.213 .297 

28 0.352 0.241 0.2544 .247 56 0.211 0.439 0.106 .248 
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 16.49 3.36 5.88 7.25 الجذورالكامنة
 12.95 النسب المئوية لتباين العامل

% 

10.5

% 

5.99

% 

 

 %29.44 النسب المئوية للتباين الكلى للعوامل الثالثة

( بنةةةةةةةد موزعةةةةةةةة علةةةةةةةى 53(أن عةةةةةةةدد البنةةةةةةةود  المستخلصةةةةةةةة )3يتضةةةةةةةح مةةةةةةةن جةةةةةةةدول ) 
املي اسةةةةةتوعبت ثالثةةةةةة عوامةةةةةل وأن العوامةةةةةل الثالثةةةةةة  المستخلصةةةةةة مةةةةةن التحليةةةةةل العةةةةة

 %( من التباين الكلى لمتغيرات المصفوفة .57.330تباين بمقدار )

 
 

  (1)شكل 
 يوضح العالقة بين العوامل والجذور الكامنة

قةةةةةةةيم الجةةةةةةةذور الكامنةةةةةةةة تتنةةةةةةةاقص تةةةةةةةدريجًيا ابتةةةةةةةداًء  مةةةةةةةن العامةةةةةةةل  (1ويوضةةةةةةةح شةةةةةةةكل )
ألن  األول حيةةةةث لةةةةه أكبةةةةر جةةةةذر كةةةةامن وحتةةةةةى العامةةةةل الثالةةةةث ولةةةةه أقةةةةل جةةةةذر كةةةةةامن

 .الممكن لتباين كل عامل في كل مرةالتحليل العاملي، يستخرج الحد األقصى 
 يمكن استخالص العوامل التالية :  (3)من جدول

  -العامل األول : -1

  0.652& 0.321تراوحةةةةةت تشةةةةةبعاتها فيمةةةةةا بةةةةةين  بندددددد 24تشةةةةةبع هةةةةةذا العامةةةةةل بعةةةةةدد 
والجةةةةةةةةذر  فةللمصةةةةةةةةفو مةةةةةةةةن نسةةةةةةةةبة التبةةةةةةةةاين الكلةةةةةةةةى  %25.653مقةةةةةةةةداره هينةةةةةةةةابتونسةةةةةةةةبة 

% وبةةةةةتفحص بنةةةةةود هةةةةةذا العامةةةةةل االكبةةةةةر تشةةةةةبًعا وجةةةةةدا  14.366الكةةةةةامن لهةةةةةذا العامةةةةةل
تجنبببب  أنهةةةةا تةةةةدور حةةةةول )الخةةةةوف مةةةةن نظةةةةرة االخةةةةرين، الخةةةةوف مةةةةن فقةةةةد ثقةةةةة النةةةةاس ،

الشبببعور والمشببباركة ابببي االلشبببية المدرسبببية والشبببعور  بببالتوتر مبببن ل بببر  األخبببرين 

 مبببن الخبببوفو خبببرين الم ينبببة اإلهمبببان مبببن قببببل األخبببرين والخبببوف مبببن ل بببر  األ

الخدددوف مدددن ( لةةةذلك يمكةةةن تسةةةمية هةةةذا البعةةةد بةةةة)تفكيبببر  علبببي المحييبببة البيئبببة تبببر ير
 (.نقد األخرين
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 (4)جدول 
 تشبعات بنود العامل األول لمقياس الخوف من الفشل األكاديمي

 التشبعات البنود رقم البند
 0.652 أعتقد أن الفشل يجعلني مراوضاً من األخرين. 7

 0.650 قلقني ل ر  األخرين لي إذا اشلت.ت 4

 0.642 ينتا ني شعور  الضيق عندما ير  األخرين اشلي. 3

 0.610 عندما أاشل أشعر  الخز  من مواج ة األخرين. 5

 0.610 أخشى من تر ير البيئة المحيية علي تفكير . 30

 0.586 أتجن  مواج ة األخرين عندما أاشل اي تحقيق النجاح. 6

 0.563 واجه قصور اي قدراتي األكاديميةأ 35

 0.560 أخشي من ل ر  األخرين الم ينة. 22

 0.546 أشعر باإلهمال من قبل األخرين عندما أخفق في تحقيق النجاح. 17

 0.532 عندما أاشل أخشي من اقد  قة الناس. 23

 0.513 أشعر  الخوف من الوحد  عندما أاشل. 46

 0.505 األخرين عندما أخفق اي أمر ما. أشعر  التوتر من ل ر  16

 0.494 يعرضني الفشل لنقد المعلمين. 26

 0.475 أاقد  عض األصدقاء  سب  إخفاقي المتكرر. 11

 0.474 أخشي من لقد األخرين لي. 24

 0.471 أ ذن أقصي ج د عند  خشية من لقد األخرين لي. 31

 0.434 أخشي الفشل أمام من يكرهني. 14

 0.392 ي ل ر  األخرين لي عندما أاشلتزعجن 2

 0.382 عدم لجاحي يقلل من قيمتي لد  األخرين. 10

 0.361 أ تعد عن أ  منااسة مع األخرين تجنباً إلخفاقي اي ا 12

 0.352 أاقد احترام األخرين إذا اشلت. 28

عندما أاشل أتوقع أن يتم التقاد  من قبل األخرين الم تمين  21

  ي.

0.347 

 0.346 أخشي اللوم من والد  عندما أخفق اي تحقيق النجاح. 18

 0.321 أتجن  المشاركة اي االلشية المدرسية خوااً من إخفاقي اي ا. 15
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  -:العامل الثاني -2

ونسةبة تيانيةه  323.& 670.تراوحةت تشةبعاتها فيمةا بةين  بندد22العامةل بعةدد تشبع هذا 

فوفة والجةةةةةةةةذر الكةةةةةةةةامن لهةةةةةةةةذا مةةةةةةةةن نسةةةةةةةةبة التبةةةةةةةةاين الكلةةةةةةةةى للمصةةةةةةةة %21.256مقةةةةةةةةدارها

% وبةةةةتفحص بنةةةةود هةةةذا العامةةةةل وجةةةةدا أنهةةةةا تةةةدور حةةةةول )القلةةةةق عنةةةةدما 12.256العامةةةل

الخةوف مةن ،تجنب المشاركة فةي اإلجابةة عةن أسةئلة المعلةم ، اإلخفاق في تحقيق النجاح

اإلخفاق في مقرر ما، الخوف مةن صةعوبة أسةئلة االمتحانةات، الخةوف مةن عةدم تحقيةق 

تقبل، الشعور بالتوتر أثناء المراجعة، الخوف من عدم تحقيق أهدافي طموحاتي في المس

( لةذلك يمكةن تسةمية هةذا التفبو  ابي رغبتبي تحقيبق علبي قبدرتي ابي األكاديمية، الفشةل

 (.الخوف من اإلخفاق ة)البعد ب
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 (5)جدول 
 شبعات بنود العامل الثاني لمقياس الخوف من الفشل األكاديميت

 التشبعات دالبنو  البند رقم
 0.670 أشعر  الخوف من صعو ة أسئلة االمتحالات. 40

 0.608 أشعر  التوتر من عدم تحقيق التفو . 39

 0.581 ينتا ني شعور  االرتباك يوم االمتحان. 48

 0.543 أتجن  الحديث مع االهل واألصدقاء عن مستقبلي الدراسي. 19

 0.532 أشعر  التوتر أ ناء المراجعة. 47

 0.520 شعر  الخوف اي  داية العام الدراسي.أ 8

 0.511 ينتا ني شعور القلق المستمر تجاه رسو ي اي االمتحالات. 41

 0.497 أخشي من التقصير اي حق لفسي إذا لم أحقق هداي. 53

 0.496 أتوتر من مراقبة األخرين ألاعالي. 9

 0.488 أغير من خييي المستقبلية عند الفشل. 54

 0.476 الخوف من الفشل عندما أقوم  عمل ما.أشعر   45

 0.467 أشعر  خوف شديد اي الت ار أمل النجاح وألم الفشل. 38

 0.455 أتجن  المشاركة اي اإلجا ة عن أسئلة المعلم خوااً من اإلخفا . 34

 0.454 أخشي من اقدان  قة األهل  قدراتي اي تحقيق النجاح. 20

 0.439 رجات مرتفعة أطلب ا.أخشي من عدم الحصون علي د 56

 0.434 أخشي الفشل اي قدرتي علي تحقيق رغبتي اي التفو . 55

 0.412 ينتا ني الخوف من اإلحقا  اي مقرر ما. 37

 0.398 أشعر  الخوف من عدم تحقيق طموحاتي اي المستقبل. 43

 0.373 أخشي من عدم وجود وقت لالستذكار 36

 0.329 أهدااي األكاديمية.أشعر  الخوف من عدم تحقيق  49

 0.328 أخشي من التقصير اي حق اهلي إذا لم الجح 27

 0.324 أشعر  القلق عندما أخفق اي تحقيق النجاح. 33
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 -:العامل الثالث-3

ونسةةبة   0.604&  0.341تراوحةت تشةبعاتها فيمةا بةين  بندود7تشةبع هةذا العامةل بعةدد 
لكلى للمصفوفة والجذر الكامن لهذا العامةل من نسبة التباين ا% 5.483تباينه مقدارها 

الخةةةوف مةةةن الصةةةفات ) % وبةةةتفحص بنةةةود هةةةذا العامةةةل وجةةةدا أنهةةةا تةةةدور حةةةول9.792
لةذلك يمكةن تسةمية  خةرين(السلبية، الخوف من تصحيح ورق االمتحان، التمييز عن األ

 (خرين السلبيةالخوف من توقعات األبة)هذا البعد 
 (6جدول)

  األكاديميالث لمقياس الخوف من الفشل شبعات بنود العامل الثت
 التشبعات البنود رقم البند

 0.604 عندما اخفر في تحقير النجاح أفقد سيطرتي علي األحدا . 29

أجد نفسي غير تادر علي تحقير رغبتي في دخول كليات  50
 القمة.

0.513 

أسعي للحصول علي درجات مرتفعة في المقررات  32
 الدراسية.

0.502 

 0.490 سعي أن أكون مميزا  عن األخرين.أ 44

 0.424 أشعر بأن جهدي الذي ابذله في ا ستذكار غير كافي. 52

 0.413 أشعر بالخوف من أن أ لم في تصحيح ورتة ا متحان. 42

 0.341 أرد علي من يطلر علي الصفات السلبية. 13

( بنةد 53رته النهائيةة )ما سبق أصبح المقياس بعةد التحليةل العةاملي فةي صةو  وبناًء عليه
 .0.3ألن تشبعاتهم أقل من ( 51-25-1)وذلك لحذف ثالث بنود وهى

 -:ثانيا : ثبات المقياس `
 -:معامل ألفا كرونباخ  - أ

لقياس مد  ثبات أداة الدراسة )مقياس ( استخدمت الباحثة )معادلة ألفا كرونباخ( 
( وقد تم 30ن )للتأكد من ثبات اداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة م

 ( يوضح معامالت ثبات اداة الدراسة.1استبعادها من العينة الكلية والجدول رقم )
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 (7)جدول 
 (األكاديميداة الدراسة )مقياس الخوف من الفشل أمعامل ألفا كرونباح لقياس ثبات 

 الثبات عدد البنود األبعاد
 0.891 24 البعد األول
 0.871 22 البعد الثاني

 0.648 7 الثالبعد الث

 0.803 53 الثا ت العام للمقياس

أن معامةةل الثبةةات العةةام لابعةةاد اداة الدراسةةة مرتفةةع حيةةث بلةة   (7)يتضةةح مةةن الجةةدول 
( فقةةةةرة، فيمةةةةةا يتةةةةراوح ثبةةةةات األبعةةةةةاد مةةةةا بةةةةةين 53( إلجمةةةةالي فقةةةةرات المقيةةةةةاس )0.803)
يتمتةةةع  ( كحةةةد أعلةةةى، وهةةةذا يةةةدل علةةةى أن المقيةةةاس0.891( كحةةةد أدنةةةى وبةةةين )0.648)

بدرجةةةة عاليةةةة مةةةن الثبةةةات يمكةةةن االعتمةةةاد عليةةةه فةةةي التطبيةةةق الميةةةداني للدراسةةةة بحسةةةب 
دنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى للثبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات أكحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  0.7مقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاس نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانلى والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ  اعتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 

(Nunnally&Bentien,1994:264-264) 

 -:الثبات بالتجزئة النصفية-2

فقةةرات ذات قامةةت الباحثةةة بتقسةةيم الفقةةرات المقيةةاس الةةى نصةةفين ، النصةةف األول يمثةةل ال
األرقةةام الفرديةةة، والنصةةف الثةةاني يمثةةل الفقةةرات ذات األرقةةام الزوجيةةة وكانةةت النتةةائج كمةةا 

 هو موضح في الجدول التالي :
 نتائج معامل الثبات باستخدام التجزئة النصفية (8)جدول 

 ثبات جتمان عدد البنود األبعاد
 0.895 24 البعد األول
 0.862 22 البعد الثاني

 0.569 7 ثالثالبعد ال
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( ، 0.895ن معامةةل االرتبةةاط بةةين نصةةفى فقةةرات البعةةد االول )أ(8)يتضةةح مةةن الجةةدول 
( ،بينما معامل االرتباط بةين 0.862ومعامل االرتباط   بين نصفى فقرات البعد الثاني )

 أنممةا يبةين  إحصةائيا( ،وكل هذه القيم جاءت دالة 0.569نصفى فقرات البعد الثالث )
 ع بدرجة عالية من الثبات.المقياس يتمت

 -أتساق المفردات:-3
 -البعد األول:الداخلي  تساقال  -1

وقد جر  التحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس بحساب معامل بيرسون بين 
ليه الفقرة إدرجات كل فقرة من فقرات األبعاد الثالثة والدرجة الكلية للبعد الذ  تنتمى 

،والجدول التالي يوضح  23اصدار  spssصائي وذلك باستخدام البرنامج اإلح
 . معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد االول والدرجة الكلية للبعد

 والدرجة الكلية للبعد األول بند معامالت الرتباط بين كل درجة وبين درجة كل (9)جدول 

 معامل اإلرتباط بنود البعد معامل اإلرتباط لبعدبنود ا
1 0.786** 13 0.260** 

2 0.511** 14 0.343** 

3 0.502** 15 0.289** 

4 0.399** 16 0.321** 

5 0.317** 17 0.385** 

6 0.274** 18 0.302** 

7 0.166* 19 0.309** 

8  0.366** 20 0.212** 

9 0.340** 21 0.248** 

10 0.311    **
 22 0.334** 

11 0.163* 23 0.354** 

12 0.368** 24 0.830** 

 (0.01)** دال عند     (0.05*دال عند )                 
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نجةةد أن جميةةع معةةامالت ارتبةةاط بيرسةةون بةةين فقةةرات البعةةد األول  (9)جةةدول مةةن نتةةائج 
( حيةث ان الحةد 0.05&0.01والدرجة الكليةة للبعةد األول دالةة إحصةائيًا عنةد مسةتويين )

( ، وعليةةه فةةإن 0.825د األعلةةى ) ( فيمةةا كةةان الحةة0.140األدنةةى لمعةةامالت االرتبةةاط )
مةةةع البعةةةد الةةةذ  تنتمةةةى لةةةه ممةةةا يثبةةةت صةةةدق  داخليةةةاً  متسةةةقةجميةةةع فقةةةرات البعةةةد األول 

 .االتساق الداخلي لفقرات البعد األول 
 -:تساق الداخلي البعد الثانيال -2

وقةةد جةةر  التحقةةق مةةن صةةدق االتسةةاق الةةداخلي للمقيةةاس بحسةةاب معامةةل بيرسةةون بةةين 
مةةن فقةةرات األبعةةاد الثالثةةة والدرجةةة الكليةةة للبعةةد الةةذ  تنتمةةى اليةةه الفقةةرة درجةةات كةةل فقةةرة 

،والجةةةةةةدول التةةةةةةالي يوضةةةةةةح  23اصةةةةةةدار  spssوذلةةةةةةك باسةةةةةةتخدام البرنةةةةةةامج اإلحصةةةةةةائي 
 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد الثاني والدرجة الكلية للبعد .

 ة كل فقرة والدرجة الكلية للبعد الثانيمعامالت الرتباط بين كل درجة وبين درج (10جدول)

 معامل الرتباط البعدبنود  معامل الرتباط البعدبنود 
25 0.771** 36 0.351** 

26 0.384** 37 0.223** 

27 0.312** 38 0.197* 

28 0.289** 39 0.407** 

29 0.170* 40 0.301** 

30 0.157* 41 0.371** 

31 0.280** 42 0.290** 

32 0.211** 43 0.326** 

33 0.322** 44 0.368** 

34 0.257** 45 0.416** 

35 0.299** 46 0.770** 

 (0.01** دال عند )     (0.05*دال عند )                 
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نجد أن جميع معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات البعةد الثةاني  (10)من نتائج الجدول 
( حيةةث ان الحةةد األدنةةى 0.01يًا عنةةد مسةةتو  )والدرجةةة الكليةةة للبعةةد الثةةاني دالةةة إحصةةائ

( ، وعليةةه فةةإن جميةةع 0.774( فيمةةا كةةان الحةةد األعلةةى ) 0.171لمعةةامالت االرتبةةاط ) 
فقةةرات البعةةد الثةةاني مشةةتقة داخليةةًا مةةع البعةةد الةةذ  تنتمةةى لةةه ممةةا يثبةةت صةةدق االتسةةاق 

 الداخلي لفقرات البعد الثاني .
 -البعد الثالث:الداخلي  تساقل ا-3
د جر  التحقق من االتساق الداخلي للمقياس بحساب معامل بيرسون بين درجات كةل وق

فقرة من فقرات األبعاد الثالثة والدرجة الكلية للبعد الذ  تنتمى اليه الفقرة وذلك باستخدام 
ين ،والجةدول التةالي يوضةح معةامالت االرتبةاط بة 23اصةدار  spssالبرنامج اإلحصائي 

 والدرجة الكلية للبعد . د الثالثمن فقرات البع كل فقرة 
فقرة والدرجة الكلية للبعد معامالت الرتباط بين كل درجة وبين درجة كل  (11)جدول 

 الثالث
 معامل الرتباط البعدفقرات 

47 0.795** 

48 0.154* 

49 0.141* 

50 0.176* 

51 0.152* 

52 0.200** 

53 0.653** 

 (0.01** دال عند )     (0.05*دال عند )                 

الثالةث نجد أن جميع معةامالت ارتبةاط بيرسةون بةين فقةرات البعةد  (11)من نتائج جدول 
( حيةث ان الحةد 0.05&0.01) والدرجة الكلية للبعد الثالث دالة إحصةائيًا عنةد مسةتويين
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( ، وعليةةه فةةإن 0.792( فيمةةا كةةان الحةةد األعلةةى ) 0.146األدنةى لمعةةامالت االرتبةةاط ) 
االتسةةاق  البعةةد الةةذ  تنتمةةى لةةه ممةةا يثبةةت مشةةتقة داخليةةًا مةةع  د الثالةةثيةةع فقةةرات البعةةجم
 . اخلي لفقرات البعد الثالثالد

 -:الصورة النهائية للمقياس
 ( بند كما بالجدول التالي : 52صورته النهائية من ) فييتكون المقياس 

 
 (12)جدول 

 عاد الثالثة األبعلى توزيع بنود مقياس الخوف من الفشل األكاديمي 
 عدد البنود في كل بعد البنود المنتمية للبعد م

1 
2-3-4-5-6-7-10-11-12-14-15-16-17-18-

21-22-23 

24-26-28-30-31-35-46 
24 

2 
8-9-19-20-27-33-343637--38--39-40-41-

43-45-47-48-49-53-54-55-56 22 

3 13-29-32-42-44-50-52 7 
 52 المقياس ككل

 

 :قياسدرجة الم

( والدرجةةةةة المرتفعةةةةة تشةةةةير إلةةةةى ارتفةةةةاع 265 -52تتةةةةراوح درجةةةةة المفحةةةةوص مةةةةا بةةةةين )
درجة وتشير الى   53احساس  الفرد بالخوف من الفشل األكاديمي  والدرجة الصغر   

 احساس الفرد بالخوف من الفشل األكاديمي .   انخفاض
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 (1ملحق )

 قائمة بأسماء السادة محكمي أدوات البحث.

 جهة العمل الدرجة العلمية والتخصص مــاألس م

 إيمان صالح الدين حسين الشريف -1

مدرس  بقسم علم النفس 

التربوي ومدير مركز 

 اإلرشاد النفسي والتربوي

جامعة -كلية التربية

 أسيوط

 أسماء محودأحممد سباق -2
مدرس  بقسم الصحة 

 النفسية

جامعة -كلية التربية

 جنوب الوادي بقنا

 ح عبدالمحسنعلى صال -3

مدرس علم النفس التربوى 

ومدير مركز اإلرشاد 

 النفسى والتربوى

جامعة –كلية التربية 

 أسيوط

 فاطمة محمد عمران -4
مدرس بقسم الصحة 

 النفسية

جامعة -كلية التربية

 أسيوط

 أبوالمجد حسن عثمان ودممح -5
مدرس  بقسم الصحة 

 النفسية

جامعة -كلية التربية

 جنوب الوادي بقنا

 محمد شبيب حسن محمود -6

أستاذ بقسم  علم النفس 

التربوي ورئيس قسم علم 

 النفس سابقا

جامعة -كلية التربية

 نوب الوادي بقنا

 نورا تاج الدين جعفر -7
مدرس  بقسم الصحة 

 النفسية

جامعة -كلية التربية

 جنوب الوادي بقنا

 نهلة عبد الرازق عبدالمجيد -8
مدرس  بقسم علم النفس 

 ويالترب

جامعة -كلية التربية

 أسيوط

 منصور عبدالفتاح -9
أستاذ بقسم المناهج وطرق 

 التدريس

جامعة –كلة التربية 

 جنوب الوادى بقنا

 هالة احمد عبدالستار -10
مدرس بقسم المناهج 

 وطرق التدريس

جامعة –كلية التربية 

 جنوب الوادى بقنا
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لة األكاديمية وعالقتها بالخوف من الفشل لدي (.المماط2016سارة عاصم رياض)
 280-235(،3)22دراسات تربوية واجتماعية،طالب الجامعة الموهوبين فنييًا، 

وزينب عبد الرزاق غريب و محمد محمد عبد  سيد عبدالعظيم محمد
الخوف من الفشل وعالقته بالكفاءة الذاتية لد  عينة من طالب السنة .(2015)المنعم

 .298-269،(3)21،دراسات تربوية واجتماعيةجامعة الملك فيصل. التحضيرية ب
(.اإلج اد الفكر  وعالقته  الخوف من الفشل لد  2015رحيم عبدهللا جبر الز يد )

و مجلة آداب البصر و كلية اآلدابو جامعة البصر و طلبة المرحلة اإلعدادية
 .243-200(و69و)العرا 

بناء مقياس الخوف من الفشل الدراسي (. 2014ليث كريم حمد، نمر خضير عباس)
 .18-1، جامعة ديالي،مجلة الفتحلدي طالب المرحلة اإلعدادية، 
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العلوم التربوية   كلية (،لة ماجستيررسا)األساسية والثانوية 
 .،األردنوالنفسية
(.الخوف من الفشل وعالقته بدافعية اإلنجاز لدي عينة 2001سيد عبد العظيم محمد)

 .298-266(،4)2التربية، عالممن طالب الجامعة، 
(.التسويف األكاديمي في ضوء بعض المتغيرات 2016محسوب عبد القادر الضوي)

 .341-268(، 26) 91المجلة المصرية للدراسات النفسية، فية ،النفسية والديموغرا
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بالخوف من الفشل األكاديمي لدي عينة من معاوني أعضاء هيئة 
 مجلة العلوم التربوية والنفسية، (دراسة سيكومترية كلينيكية )التدريس
 .471-437(،4)17رين،،البح

(.الخوف وعالقته  التوااق النفسي لد  2018هيام سعدون عبود ولسيمة عباس صالح)

مجلة طريق العلوم ساحة والميدان والطالبات الجامعة اي اعاليات 
.259-244(و6)5التر وية واالجتماعية جامعة دياليو  
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