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األمن النفسي وعالقته باالجتاه حنو درس الرتبية الرياضية
لدى طالب املرحلة اإلعدادية.
لطيف غين نصيف

2018م

 1439هـ
مستخلص البحث باللغة العربية.

تضمنت مقدمة البحث الحديث عن الجوانب النفسية المتعددة التي ترتبط مع بعضها وتؤثر بشكل مباشر في
شخصية الطالب وباألخص االتجاه النفسي نحو المشاركة الحقيقية والفاعلة في الدرس اذ تلعب دو اًر مباش اًر وأساسياً في
أداء المتعلم في الدرس .ومن خالل تجربة الباحث الميدانية ،الحظ تباين المشاركة للطالب في نشاطات الدرس من طالب
إلى آخر ،وقد يكون انخفاض مستوى األمن النفسي احد أهم األسباب؛ ويهدف البحث إلى إعداد مقياس لألمن النفسي،
والى التعرف على العالقة مع االتجاه النفسي نحو درس التربية الرياضية لدى طالب المرحلة اإلعدادية.
واستخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب العالقات المتبادلة وحالتها االرتباطية ،وكانت عينة البحث مكونة
من ( )336طالبا ،وقام الباحث ببناء مقياسي لألمن النفسي ،واستعان الباحث بمقياس االتجاه النفسي (وسام قاسم كاظم
 .)2016وبتطبيق المقياسين على عينة من مجتمع البحث بالطريقة العشوائية ،وقد عولجت النتائج بالوسائل اإلحصائية
(الحقيبة اإلحصائية  )SPSSوقد تم عرض النتائج ضمن جداول ونقاط ومناقشتها .وتوصلت الدراسة إلى ان هناك عالقة
ارتباط معنوية بين األمن النفسي مع االتجاه النفسي نحو درس التربية الرياضية لدى طالب المرحلة اإلعدادية في بغداد.

Abstract.
Psychological Security and Its Relationship with Physical Education Lesson In
Preparatory School Students
The problem of the research lies in differences in participating in class activity
for many reasons one of them is psychological security. The research aimed at identifying
the relationship between psychological security and attitude towards physical education class
in high school students. The researcher used the descriptive method on (336) student. He also
designed a psychological security scale and applied Wisam Qasem 2016 scale for
psychological attitude. The data was collected and treated using SPSS. The results showed a
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significant relationship between psychological security and psychological attitude to physical
education lesson in Baghdad high school students.
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