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. قصدية
 اعتمد الباحث في دراسته على املنهج الوصفي كونه يتالئم مع طبيعة املشكلة املدروسة:  منهج الدراسة استخدم الباحث في دراسته مقياس األمن النفس ي كأداة لجمع البيانات:  أدوات الدراسة:  أهم النتائج. وجود أمن نفس ي عالي لدى تالميذ املرحلة الثانوية. ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األمن النفس ي تعزى ملتغير الجنس ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األمن النفس ي تعزي ملتغير املستوى الدراس ي.  النشاط البدني الرياض ي التربوي –األمن النفس ي – مرحلة الثانوية-:  الكلمات املفتاحية-

Résumé de l'étude : -Objectifs de l'étude:
- Apprendre sur la relation entre l'activité physique sportive éducative et la sécurité
psychologique chez les étudiants du secondaire
- Identifier le niveau de sécurité psychologique des élèves du secondaire
- Identification des différences de signification statistique dans le niveau de sécurité
psychologique en raison de la variable de genre
- Identification des différences de signification statistique dans le niveau de sécurité
psychologique en raison du niveau d'étude variable. -Connaître la contribution réelle de
la formation dans le processus décisionnel de l'institution sportive
- Le problème de l'étude: l'environnement de travail joue-t-il un rôle dans le processus
décisionnel de l'institution sportive?
- hypothèses de l'étude:
Hypothèse générale: Il existe une relation corrélative entre activité physique et
éducation sportive en ce qui concerne le niveau de sécurité psychologique parmi les
élèves du secondaire.
- hypothèses partielles:

38

عالقة النشاط البدني الرياضي التربوي بمستوى األمن النفسي لدى تالميذ المرحلة الثانوية

- Il y a un niveau élevé de confiance en soi parmi les lycéens
- Il existe des différences de signification statistique dans le niveau de sécurité
psychologique en raison de la variable de genre
- Il existe des différences de signification statistique dans le niveau de sécurité
psychologique en raison du niveau d'étude variable
- Échantillon d'étude: L'échantillon d'étude était composé de 140 élèves et étudiants
du secondaire.
- Méthodologie de l'étude: Le chercheur s'est appuyé sur l'approche descriptive dans
son étude car elle correspond à la nature du problème étudié
- Outils d'étude: Le chercheur a utilisé la mesure de sécurité psychologique comme
outil de collecte de données.
. Résultats:
- Haute sécurité psychologique parmi les lycéens.
- Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dans le niveau de sécurité
psychologique attribué à la variable de genre.
- Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dans le niveau de sécurité
psychologique attribuable à la variable du niveau académique

Keywords: keywords- l'activité physique sportive éducative - la sécurité psychologique
-les élèves du secondaire .

39

بشيري بن عطية

مقدمةلعل أهللم األشللياا ال للي تتميللا شعللا الشللعوف الصديثللة فللي عصللرنا هللذا هللو تقللدير الرياضللة و العمل علللى
تللدعيم ا و إيدللاد السللب مللن اجل ال عللور شعللا و تطويرهللا ،فالرياضللة ذات أهميللة كبيللرة مللن جوانل
ش ى م علا النفسلية و الصركيلة و العقليلة و االجتماعيلة تقلوي النسلا االجتملافي و النفسل ي لكلي ينملو
الفرد فلي اججتملع سلليم و يتفاعل معله إيدابيلا و ينهل ش فيله نشليه اجتماعيلة جيلدة و يعت لر النشلاط
البللدني الرياض ل ي التربللوي مللن العوام ل األساسللية ال للي تسللاعد علللى تنميللة القللدرات اجفتلفللة و ال للي
تح للدا ع عل للا العدي للدين مل للن العلم للاا و بي عمل للا ال ثي للر مل للن الدراس للات إذ تبل للين دراس للة سل لليفدر أن
ممارسللة الرياضللية تلليدي دورا هامللا فللي تكللوين افصللية الفللرد و كللذل أوضلل : :فزويل أن العمليللة
التربوية يد أن تقوم أساسا على النشاط و العم و التف ير .
و تسل ى النشلاطات الرياضللية و البدنيللة علللى اك سللاف امل للارات الصركيللة و إتقانعللا و العنايللة بالياقللة
البدنيللة م للن اج ل للصة أفض ل و قللوام س للليم و حي للاة أطللو و أكث للر نش للاطا بافضللافة إل للى تحص للي
املعللارف وتنميللة األبع للاد و االتداهللات افيدابي للة نحللو األنشللطة اجفتلف للة و ال للي تع للد بالنسللبة لف للرد
جان هاما من جوان افصيته و إضافة إلىذل تساعد على ت ييف مع اججتمع و توفر له قلدرة
على اتخاذ القرارات في املواقف النفسلية املتعلددة بتف يلر مسلتق و تمثل امللدارس أهلم امليسسلات
االجتماعيلة ذلل لتأثيرهلا ال بيلر فللي اججتملع حيلث تقلع عللى عانق للا املسليولية نحلو فيلة كبيلر و هامللة
من أفراد اججتمع .
فاملدرسللة اللي افدارة ال للي تتعللاون مللع األسللرة فللي تر يللة األبنللاا ل للن األسللرة ال تسللتطيع أحيانللا القيللام
بعملية التربية بمفردها .
فالتلميذ يدخ امليسسات التعليمية ال ي تحتلوي عللى األنةملة التربويلة فلي أي مرحللة و لديله ذخيلرة
مللن أنمللاط السلللوك فمعللا مللاهو مقبللو يبقللل عليللة و م عللا مللا يحتللا إلللى تعللدي فنعدللله أو نحذفلله و
ب لذل يصللبن م للن امل للم فللي بداي للة ك ل مرحلللة تعليمي للة تحديللد نشللاط الس لللوك الللذي ينب للي للتلمي للذ
الوصو إليه بدرجة مالئمة من ال فااة و الجودة و بالتالي تصبن عملية التعليم الي هعييلة الةلروف
و الشروط و املواقف فصدار السلوك.
وقللد بللرهت أهميللة النشللاط البللدني الرياضل ي التربللوي كوسلليلة منفللردة فللي تنميللة عللدة جوانل وم عللا
الجانل النفسل ي اللذي يلعل دورا كبيلرا فلي تكلوين الفلرد تكوينلا جيلدا خلا ملن التناقضلات واألهملات
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النفسية وتم نه من القيام بواجبه على أحسن وجه.ورغم هذه األهمية البالغلة ل لذه امللادة الحةنلا
تراجع االهتمام شعا وخاصة في مرحلة جد م مة واى مرحلة املراهقة .
وق للد حاولن للا تس للليال الض للوا عل للى العالق للة املوج للودة ب للين النش للاط الب للدني الرياضل ل ي الترب للوي
ومستوى األمن النفس ي لدى تالميذ املرحلة الثانوية .
اإلشكالية :
يعم النشاط البدني الرياضل ي التربلوي ملن خلال تعلدد أنشلطته و تنوع لا عللى إعلداد الفلرد إعلدادا
متكامال و متواهنا بحيث تزوده بمختلف الف رات إذ تعت ر العام الصاسم في إعداد افصية الفلرد
و معرفلة أبعادهللا مللن خللال احتكللاك بللاألخر و ل لذا الغللرر اهتمللت أوجلله النشللاط البللدني الرياضل ي
بأع للداد التلمي للذ للصيا نفس لليا و اجتماعي للا  ،وه للذا م للن خ للال األه للداف العام للة للتربي للة البدني للة و
الرياضية من تحسين القدرات الصركية و الجسمية املعرفية و النفسلية الوجدانيلة و االجتماعيلة ،
وقللد أكللد البللاحثون علللى أهميللة النشللاط البللدني الرياض ل ي حيللث اسللتخدموا تعبيللره علللى اعتبللار انلله
اججا الرئيس ي املشتم على ألوان و إشكا الثقافة البدنية فنسان  ،وم عم الرنس اعت لر النشلاط
البدني بمناله نةام رئيس ي تندر ضمنه ك األنةمة الفرعية (محمد الصمامي  ،أنور الفولي 1996،
 ،ص. )22
وتع للد الصاج للة إل للى األم للن م للن أه للم الصاج للات النفس للية ،وم للن أه للم دواف للع الس لللوك افنس للاني ط للوا
الصي للاة ،وا للي م للن الصاج للات األساس للية الالهم للة للنم للو النفس ل ي الس للوي والتواف للا النفس ل ي وال للصة
النفسية للفرد ،وإن االهتمام بلاألمن النفسل ي للفلرد يعنلي االهتملام بال لصة النفسلية لله ،وذلل الن
ال ل لصة النفس للية ا للي حال للة دائم للة يك للون فمع للا الف للرد متوافق للا م للن الناحي للة النفس للية وال فص للية
واالجتماعيللة مللع نفسلله ومللع اكخللرين ويكللون قللادرا علللى تحقيللا ذاتلله واسل ثمار قدراتلله وإمكانياتلله إلللى
أقص ل ى ح للد مم للن ،وإن االهتم للام ب للاألمن النفس ل ي للف للرد س للواا ك للان رياض لليا أو افص للا عادي للا يعن للي
االهتم لام بال للصة النفسللية للله ،وتكللون افصلليته متكاملللة سللوية ويكللون سلللوكه منضللبطا بحيللث
يعيش بسالم ،واألمن النفس ي من ضروريات الصياة ال ي ال يم ن االسلتمرار فمعلا بدونله ويحتلا إليله
افنسللان كحاجاتلله للطعللام والشلراف وشعللذا فللان إشللباا الصاجللات لللدى افنسللان شللرط أساسل ي مللن
شروط حصوله على الت يف الذي يحقا معه االستقرار النفس ي.
ال يقتصللر األمللن النفسل ي للفللرد علللى جانل واحللد مللن جوانل افصلليته فقللال ،وإنمللا يتضللمن األمللن
النفس ي في الجوان الجسمية ،واالجتماعية ،والوجدانية ،والعقلية ،ويلرتبال األملن النفسل ي واألملن
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االجتمافي وال صة النفسية ارتباطا موجبلا فلاألمن النفسل ي هلو تحلرر الفلرد ملن الفلوف والوصلو
إل للى حال للة االطمين للان عل للى للصته ومس للتقبله ،والش للعور بالثق للة تد للاه اكخ للرين ومرك للزه االجتم للافي).
جما حسين األوس ي  ، 1988 ،ص، ( 85وهو أيضا شعور املرا بقيمته واطمينانه وثقته بنفسه ).
اسعد رهق  ،1979 ،ص( 62
و انطالق من هذا نطرح ال ساؤ التالي :
هل ل هن للاك عالق للة ارتباطي لله ب للين النش للاط الب للدني الرياضل ل ي الترب للوي بمس للتوى األم للن النفسل ل ي ل للدى
التالميذ املرحلة الثانوية ؟
التساؤالت الفرعية :
ما مستوى األمن النفس ي لدى تالميذ املرحلة الثانوية ؟
ه هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األمن النفس ي تعزي ملتغير الجنس ؟
ه هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األمن النفس ي تعزي ملتغير املستوى الدراس ي ؟
أهداف الدراسة :
التعرف على عالقة النشاط البدني الرياض ي التربوي باألمن النفس ي لدى تالميذ املرحلة الثانوية
التعرف على مستوى األمن النفس ي لدى تالميذ املرحلة الثانوية .
التعرف على الفروق ذات الداللة افحصائية في مستوى األمن النفس ي ال ي تعزي ملتغير الجنس.
التعللرف علللى الفللروق ذات الداللللة افحصللائية فللي مسللتوى األمللن النفسل ي ال للي تعللزي ملتغيللر املسللتوى
الدراس ي.
أهمية الدراسة :
ت لره أهميلة دراسل نا الصاليلة مللن خلال تناولنلا احلد أهلم املواضلليع ( األملن النفسل ي) خاصلة فلي وقتنللا
الصللالي فللي عصللر تفشللت مللاهرة األم لرار االجتماعيللة و النفسللية ال للي يفقللد فمعللا افنسللان الشللعور
بالراحة و األمن و االطمينان و االستقرار .
حيث تعت ر أنعا احد الدراسات ال ي تساعد في إثراا املعارف افنسانية .
تساهم في إعطاا أدلة لألساتذة عن عالقة النشاط البدني الرياض ي التربوي بمستوى األمن النفس ي
لدى تالميذ املرحلة الثانوية .
إبراه األهمية االجتماعية و النفسية للنشاط البدني الرياض ي التربوي .
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الفرضيات :
الفرضية العامة
 هنللاك عالقللة ارتباطيللة بللين النشللاط البللدني الرياضل ي التربللوي بمسللتوى األمللن النفسل ي لللدى تالميللذاملرحلة الثانوية .
الفرضيات الجزئية
 هناك مستوى امني نفس ي عالي لدى تالميذ املرحلة الثانوية . هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األمن النفس ي تعزي ملتغير الجنس . هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األمن النفس ي تعزي ملتغير املستوى الدراس ي .الكلمات الدالة في الدراسة :
النشاط البدني الرياض ي التربوي
التعريف االصطالحي :
في عصرنا هذا فان النشاط البدني والرياض ي أصبن عنصر من عناصر التضامن بين
اججموعات الرياضية وفرصة لشباف العالم اجمع ليتعارفوا بعض م على بعض خدمة للمدتمع
 ،بافضافة إلى ذل ف و يساهم في ) بن قبي امنة  ،بن رجم ادريس ،2015،ص. (23-22
 .التعريف افجرائي
هو ك مةاهر الصركة ال ي تتميا بالنشاط الرياض ي وفقا لقواعد و أسس تر وية .
األمن النفس ي :
التعريف اللغوي  :لقد جاات كلمة أمن في معاجم اللغة بعدو معاني نذكر م عا  :األمن ضد الفوف
يقا أمن أمنا و أمنه إذا أطمأن و لم يخف ف و أمن و املأمن ( األمن) طمأنينة النفس و هوا
الفوف ع عا .
التعريف االصطالحي :
يعرفه تغريد خلي الت نجي انه حاجة من حاجات الفرد ،إشباع ا يدعله يشعر باالرتياح
واالطمينان ومن خال شعوره باالنتماا أو تقب اكخرين له والتحرر من الفوف واأللم ).تغريد
خلي الت نجي ، 1997،ص( 19
التعريف افجرائي :هو عبارة عم حالة نفسية من الشعور باالرتياح و السكون ه الطمأنينة و
التقب من أسرته و مدتمعه ة كذل شعور الطال بالصماية من التعرر لألخطار االجتماعية و
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االقتصادية و النفسية ،وفي الدراسة يقاس األمن النفس ي بالدرجة ال ي يحص علمعا الطال في
االس بانة املعدة لذل .
املرحلة الثانوية :
تعريف إجرائي  :تعد مرحلة الثانوي من أهم املراح الدراسية ال ي يمر شعا الفرد ،حيث تبدأ
مالمن افصيته بالة ور و التبلور  ،و ت شك النواة األولى لتكوين أفراد املستقب تكوينا بدنيا ،
و عقليا  ،و اجتماعيا ،و نفسيا و تعرف هذه املرحلة بمرحلة املراهقة ومرحلة املراهقة اي
املرحلة افنمائية ،أو الطور الذي يمر فيه الناش ش وهو الفرد غير الناضج جسميا وانفعاليا
وعقليا واجتماعيا نحو بدا النضج الجسمي والعقلي واالجتمافي) احمد هكي صال، :
،1973ص( 193
الدراسات السابقةواملشابهة :
الدراسة األولى):إياد محمد نادي اقرا ( 2005 ،
الشعور باألمن النفس ي وتأثره ببعض املتغيرات لدى طلبة جامعة النداح الوطنية .
إياد محمد نادي اقرا  ،دراسة ماجستير  ،جامعة نابلس  ،فلسطين .2005
عينة الدراسة  :تم اختيار عينة الدراسة بنسبة  %10من مدتمع الدراسة فتكونت من 1002
طالبا من طلبة الجامعة .
منهج الدراسة  :استعم الباحث في هذه الدراسة املنهج الوصفي املسحي .
أدوات الدراسة  :استخدم الباحث مقياس ماسلو للشعور النفس ي  :حيث بلغ معام الثبات
املقياس 0.89
أهم النتائج املتوص إلمعا :
 أن الشعور باألمن النفس ي حص على تقدير منخفض حيث كانت النسبة امليوية %49.9بالنسبة لسيا الدراسة أما النتائج املتمخضة عن فرضيات الدراسة فأم رت انه :
-

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0.05في مستوى الشعور باألمن
النفس ي لدى طلبة جامعة النداح الوطنية  ،يعزى ملتغير الجنس و الكلية  ،ومكان
الس ن  ،واملعد التراكمي  ،واملستوى التعليمي  ،والتفاع بين متغير الجنس مع بقية
املتغيرات .
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الدراسة الثانية ):أ.د .ناهدة عبد هيد الدليمي و أ.د .محمد جاسم الياسري ( 2012 ،
األمن النفس ي وعالقته باتداهات الطالبة الجامعية نحو ممارسة األنشطة الرياضية .
أ.د .ناهدة عبد هيد الدليمي و أ.د .محمد جاسم الياسري جامعة باب -كلية التربية الرياضية2012
.
عينة الدراسة  )125( :طالبة من كليات (التربية الرياضية والتربية األساسية والعلوم والتربية
صفي الدين وال ندسة) في جامعة باب .
منهج الدراسة  :استعم الباحثان املنهج الوصفي باألسلوف املسحي والعالقات االرتباطية
ملالئمته طبيعة مشكلة البحث .
أدوات الدراسة :
 األمن النفس ي -:استعم الباحثان مقياس األمن النفسيالذي يعدف إلى التعرفعلى مقدار األمن النفس ي لدى عينة البحث والذي أعده (دورثي .ف ..هاريسون
و يت . .هاريسون) عر ه (أسامة كام رات .)1991
 مقياس االتداه نحو األنشطة الرياضية-:استعم الباحثان مقياس االتداه نحواألنشطة الرياضية الذي يعدف إلى التعرف لدرجة اتداه عينة البحث نحو
األنشطة الرياضية والذي أعدته (هدى حسن الفاجة(
أهم النتائج املتوص إلمعا :
 -1حققت عينة البحث مستوى عا في ك من األمن النفس ي ونحو األنشطة الرياضية. ،
 -2أفرهت الدراسة املقارنة أفضلية لطالبات كلية التربية الرياضية أوال وطالبات كلية التربية
األساسية ثانيا في ترتي مستويات األمن النفس ي واالتداه نحو ممارسة األنشطة
الرياضية من طالبات بقية كليات الجامعة.
 -3ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين األمن النفس ي واتداه الطالبات الجامعيات
نحو األنشطة الرياضية.
الدراسة الثالثة ):د /عقي بن ساس ي (2013
األمن النفس ي و عالقات باألنشطة افبداعية لدى تالميذ  5ابتدائي – دراسة ميدانية بمدينة
غرداية-
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و هدفت الدراسة إلى ال شف عن طبيعة العالقة بين األمن النفس ي و األنشطة افبداعية
لدى تالميذ الفامسة ابتدائي بمدينة غرداية و فحص مدى تأثير طبيعة هذه العالقة بمتغير
الجنس و املستوى التعليمي .
عينة الدراسة  93 :تلميذا )  62ذكر  31 ،أنثى (.
املنهج املتبع  :اتبع الباحث املنهج الوصفي ملالئمته لطبيعة الدراسة .
أدوات الدراسة  :تم بناا أداة لتقيس األمن النفس ي و قائمة تورانس لألنشطة افبداعية .
النتائج املتوص إلمعا :
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين األمن النفس ي واألنشطة افبداعية لدىتالميذ الفامسة ابتدائي .
 ال تختلف طبيعة العالقة بين األمن النفس ي واألنشطة افبداعية اختالفا داالإحصائيا باختالف الجنس و اختالف مستوى التحصي الدراس ي لدى تالميذ .
الجانب التطبيقي
ويتضمن مايلي :
 -1الطرق املنهجية املتبعة :
الدراسة االستطالعية :
اي عبارة عن تدري عملي للباحث للوقوف على السلبيات وااليدابيات ال ي تقابله في أثناا
إجرائه لالختبارات لتفاديعا  ).املندالوي ،1989،ص( 157
قام الباحث بالتقدم إلى امليسسات التربوية ال ي أجرينا فمعا الدراسة واملقدر عددها ف 3
ثانويات،أين تم املوافقة من قب مدراا هذه امليسسات على إجراا هذه الدراسة  ،وبعدها
قمنا بتوهيع املقياس على عينة مقدرة ف  20تلميذ قصد الوقوف على صدق وثبات املقياس ،
وبعد مدة  10أيام قمنا بإعادة توهيع املقياس على نفس العينة .بعدها قنا بتوهيع املقياس
على أفراد العينة املوهعين على  3ثانويات وبعد يوم من ذل قمنا باسترجاا استمارات
املقياس بعد افجابة علمعا من طرف للقيام بالدراسة.
منهج الدراسة :استعم الباحثان املنهج الوصفي باألسلوف املسحي والعالقات االرتباطية
ملالئمته طبيعة مشكلة البحث إذ أن املنهج الوصفي هو التصور الدقيا للعالقات املتبادلة
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بين اججتمع ،واالتداهات وامليو والرغبات والتطور بحيث يعطي صورة للواقع الصياتي
ووضع ميشرات و ناا تنبيات مستقبلية  ).وجيه محجوف ، 2002،ص( 267
حدود الدراسة:
 الصدود املكانية :أجريت الدراسة امليدانية بثانويات مدينة رأس الوادي بر بوعريريج .الصدود الزمانية :من  18فيفرى  2019إلى  25مارس .2019
 الصدود البشرية :شملت الدراسة تالميذ املرحلة الثانوية ملدينة رأس الوادي.مجتمع الدراسة :بما أن موضوا دراس نا جاا بعنوان عالقة النشاط البدني الرياض ي
التربوي بمستوى األمن النفس ي لدى تالميذ املرحلة الثانوية أشتم مدتمع بحثنا على
تالميذ الطور الثانوي  ،و تم اختيار هذا اججتمع نةرا لإلمكانيات و الةروف امل يأة فجراا
الدراسة و ذال من خال قرشعا من مكان إقامة الباحث ،مما يعت ر عامال مساعدا فنداح
الدراسة امليدانية بوقت مقبو الذي يدعلنا نوفر الج د في تحلي النتائج املتحص علمعا
مستقبال.
عينة الدراسة و كيفية اختيارها  :في دراس نا املوسومة بعنوان عالقة النشاط البدني
الرياض ي بمستوى األمن النفس ي لدى تالميذ املرحلة الثانوية تم اختيار العينة بطريقة
قصدية تمثلت في تالميذ املرحلة الثانوية البالغ عددهم  ، 140املوهعين كالتالي:
الجدول رقم  : 01يمثل التقاطع بين جنس التلميذ و املستوى الدراس ي
املستوى الدراس ي
الثانية ثانوي
األولى ثانوي
جنس
التلميذ

اججموا

ذكر

40

34

74

أنثى

35

31

66

75

65

140

اججموا

متغيرات الدراسة:
 املتغير املستقل:هو الذي ييدى في وضعيته إلى إحداا تغيير وذل عن طريا التأثير فيقيم متغيرات أخرى ذات صلة شعا ،ويتمث املتغير املستق في دراس نا هذه في النشاط
البدني الرياض ي التربوي .
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 املتغير التابع:والذي تتوقف قيمته على مفعو تأثير قيم متغيرات أخرى ،ويتمث املتغيرالتابع في دراس نا هذه في األمن النفس ي .
أدوات جمع البيانات :على ضوا أهداف البحث و طبيعة الدراسة و ألج اختبار فرضيات
الدراسة و الوقوف على مدى تحقق ا إعتمدنا على مقياس ماسلو لألمن النفس ي و الذي
يحتوى على  74بند ويعدف هذا املقياس إلى تحديد درجة األفراد في األمن النفس ي و الذي
يتاح فيه للتلميذ اختيار احد أألربع بدائ واي دائما ،أحيانا ،نادرا ،أبدا،وذل بعد مأل
البيانات ال فصية املتمثلة في الجنس واملستوى الدراس ي.
األسس العلمية للمقياس :
صدق املقياس :يعد الصدق من الشروط واألسس العلمية لالختبار الجيد ،إذ أن الصدق
يعني أن االختبار يقيس ما وضع ألج قياسه وال يقيس شييا أخر  ).مصطفل بااي1999 ،
،ص( 23
 -1صدق اجص مين ) صدق الةاهري (:
استخدمنا هذا النوا من الصدق بعد توهيع استمارة التح يم على خمسة أساتذة
مختصين،حيث قاموا بإبداا رأيعم ومالحةتعم حو بنود املقياس ومدى وضوح
صياغتعا وبعد جمع االستمارات وافطالا علمعا تم اس بعاد ثالثة بنود وتعدي
بعض ا األخر ليصبن عدد البنود  71بندا.
 -2الصدق الذاتي:
ويقصل للد بل لله الصل للدق الل للداخلي لالختبل للار ،وهل للو عبل للارة عل للن الل للدرجات التدريبيل للة لالختبل للار
منسللو ة للللدراجات الصقيقللة الفاليللة مللن أخطللاا القيللاسق ويقللاس عللن طريللا حسللاف الجللذر
التربي ي ملعام ثبات األداة ,و ما أن معام ثبات االختبار يساوي ،0.67 :فإن معامل الصلدق
الذاتي يكون كالتالي:
معام الصدق الذاتي =
الصدق الذاتي = 0.82

معامل الثبات
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وهو معام مرتفع جدا ومناس ألغرار وأهداف هذا البحث  ،وشعذا يم ننا القو إن
جميع عبارات أداة البحث اي صادقة ملا وضعت لقياسه .
ثبات املقياس:
إن الثبللات هللو الللذي يعطللي نتللائج متقار للة أو النتللائج نفس ل ا إذ طبللا أكثللر مللن مللرة فللي مللروف
متماثلة  ).عامر ف مي  ،هشام عامر ،2005،ص( 145
بلغ ثبات مقياس األمن النفس ي Alpha = 0.667
الجدو رقم  : 02يمث معام الثبات ال لي للمقياس
عدد البنود

الفا كرونباخ

71

0,669

من خال الجدو ندد أن معام الثبات ال لي للمقياس يساوي 0.669واي قيمة كبيرة تد
على أن املقياس ثابت .
وعلى ضوا النتائج افحصائية لالختبار لك من معام الصدق والثبات تم تعدي االختبار في
صورته األولية.
املوضوعية :
إن األداة س لة وواضصة و ال يتدخ في افجابة علمعا الباحث  ،ب اي أداة اتفا على
صدق ا اجص مين و ثباهعا من خال الدراسة ال ي قمنا شعا  ،حيث أن اجفت ر يدي على
األسيلة الواردة في األداة بدون إيحاا أو تدخ من قب الباحث و عليه فان الذاتية ال تدخ
ضمن إطار هذه األداة .
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اختبار معام "كوملوجوروف سمير نوف و شابيرو ويل " ألج التحقا من الطبيعية لعينة
الدراسة ومعرفة أهم االختبارات املناسبة .
األمن النفس ي

شابيرو ويل

كوملوجوروف سميرنوف
إحصائيات

اججموا

مستوى الداللة

إحصائيات

اججموا

مستوى الداللة

0.77

140

0.041

0.978

140

0.25

الجدو رقم  : 03يمث قيم الختبار كوملوجوروف سميرنوف و شابيرو ويل
بما أن حجم العينة اك ر من  50و التالي يتم االعتماد على اختبار كوملوغروف سمير نوف
و ما أن مستوى الداللة  0.077وهو اك ر من  0.05فإنبيانات الدراسة ت بع التوهيع
الطبي ي .
ومنه البد من استعم االختبارات املعلمية الختبار الفرور .
أسلوف التحلي واملعالجة افحصائية :
بعد مرحلة التطبيا تم تفريغ بيانات استمارات االختبار الصالصة لغايات الدراسة
واملستوفية افجابة في الصاس اكلي بغرر تحليل ا ومعالجتعا عن طريا ال رنامج افحصائي
للعلوم االجتماعية  ،)Statistical Package for Social Science) SPSSوهذا من أج
مناقشة الفرضيات في ضوا أهداف البحث ،و قد استخدمنا األسالي افحصائية التالية:
 حساف معادلة ألفا كرونباخ Alpha Cronbachق ومعامالت االرتباط في تقنينوتحديد الفصائص السيكومترية ألداة البحث (الثبات).
 اختبار كوملوجوروف سميرنوف و شابيرو ويل . اختبار ت  T-testللتعرف على داللة الفروق بين متوسال درجات -اختبار ت  T-testللتعرف على داللة الفروق بين متوسال درجات .
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 املتوسال الصسابي واالنحراف املعياري ،وذل للتعرف على درجات الفروق . حساف النس امليوية لت رار إجابات عينة البحث على مقياس األمن النفس ي. -3عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها
الفرضية األولى  :هناك مستوى امن نفس ي عالي لدى تلميذ املرحلة الثانوية .
و الختبار هذه الفرضية نستعم اختبار اس يودنتT-testلعينة واحدة
الجدو رقم  :04يمث املتوسال الصسابي و االنحراف املعياري و قيمة ت للمقياس .
مستوى القرار
قيمة ت
انحراف
املتوسال
اججا
املعياري
الداللة
الصسابي
األمن النفس ي

2,9079

,208880

51,427%

،000

دا

الجدو رقم  : 05يمث مستويات األمن النفس ي .
الرقم

متوسال األمن النفس ي

مستوى األمن النفس ي

1

1.66 - 1.00

منخفض

2

2.33 - 1.67

متوسلال

3

3.00 - 2.34

ع ل للالي

نالحظ من خال الجدو (  )4أن قيمة املتوسال الصسابي لألمن النفس ي لدى تالميذ املرحلة
الثانوية بلغ  2.9079و انحراف معياري قدره  0.208أما قيمة ت فقد بلغت 51.427
واي دالة إحصائيا و املقارنة مع الجدو رقم (  )5نستنتج أن مستوى األمن النفس ي لدى
تالميذ املرحلة الثانوية عالي  ،و التالي الفرضية محققة.
وهذا ما توصلت إليه دراسة )أ.د .ناهدة عبد هيد الدليمي و أ.د .محمد جاسم الياسري(
األمن النفس ي وعالقته باتداهات الطالبة الجامعية نحو ممارسة األنشطة الرياضية .
،حيث أسفرت نتائج هذه الدراسة على وجود أمن نفس ي مرتفع لدى الطالبات الجامعيات
الفرضية الثانية  :هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األمن النفس ي تعزي ملتغير
الجنس .
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الجدو رقم  : 06يمث اختبار اس يودنت  T-testلعينتين مستقلتين )الجنس(
مستوى األمن النفس ي
الجنس العدد
ذكور

66

إناا

74

املتوسال

انحراف

قيمة

مستوى

قيمة

مستوى

الصسابي

املعياري

F

الداللة

T

الداللة

2,8917

0.21379

2,9223

0,20477

0,603

0,439

0,867

0,387

القرار

غير
دا

من خال الجدو (  )6ندد املتوسال الصسابي للذكور بلغ 2,8917و انحراف معياري قدره
، 0.21379و النسبة لإلناا فان املتوسال الصسابي بلغ  2,9223و بانحراف
معياري 0.20477واى قيم متقار ة جدا.
و بما أن شرط التواهن موجود الن قيمة اختبار فيشر للتدانس بين العينتين) ل ما نفس
التباين ( يساوي  0.603عند مستوى الداللة  0.439واي اك ر من 0.05
و ما أن قيمة اس يودنت تساوي  0.867-عند مستوي الداللة يساوي  0.387واي اك ر من
 0.05نقو بأنه ال توجد فروق في األمن النفس ي تعزى ملتغير الجنس.
وهذا ماتوصلت إليه دراسة عقي ابن ساس ي  2013ال ي تمحورت دراسته حو األمن
النفس ي وعالقته باألنشطة افبداعية لدى تالميذ الفامسة ابتدائيال ي كشفت نتائد ا على
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في مستوى األمن النفس ي.
وترى النةرية افنسانية أن الفرد يزداد عنده األمن النفس ي م ما اختلف جنسه سواا كان
ذكر أم أنثى إذا أشبع رغباته و حاجاته ،وقد أرجعت في تفسيرها الرتفاا مستوى األمن
النفس ي لدى الذكور و افناا أن لك م عما رغبات داخلية قام بإشباع ا وفقا ل رم ماسلو
الذي صنف األمن النفسيفي املرتبة الثانية بعد الصاجات الفسيولوجية.
ونستطيع القو هنا أنه ال توجد فروق بين الذكور وافناا في درجة مستوى األمن النفس ي
وقد يرجع ذل إلى ما توفره األسرة و اجصيال املدرس ي من رعاية و اهتمام للتالميذ و ما توفره
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البيية من إشباا لصاجاته النفسية و االجتماعية األساسية مما ينع س إيدابا عليه و ية ر
ذل في ارتفاا شعوره باألمن النفس ي و افحساس بالطمأنينة النفسية لدى الذكور و افناا.
الفرضية الثالثة  : :هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األمن النفس ي تعزي ملتغير
املستوى الدراس ي .
الجدو رقم  : 07يمث اختبار اس يودنت  T-testلعينتين مستقلتين )املرحلة الدراسية(
مستوى األمن النفس ي
السنة
الدراسية
األولى
ثانوي
الثانية
ثانوي

املتوسال

انحراف

الصسابي

املعياري

65

2,9163

0.21994

75

2,8982

0,19660

العدد

قيمة F

0،118

مستوى
الداللة

0،669

قيمة T

0،510

مستوى
الداللة

0،611

القرار

غير
دا

من خال الجدو (  ) 7ندد املتوسال الصسابي لسنة أولى ثانوي بلغ  2.9163و انحراف
معياري قدره ،0.21994و النسبة لسنة ثانية ثانوي فان املتوسال الصسابي بلغ  2,8982و
بانحراف معياري يساوى  ،0,19660واى قيم تقريبا م ساوية إلى حد بعيد.
بما أن شرط التواهن موجود الن قيمة اختبار فيشر للتدانس بين العينتين يساوي
0.183عند مستوى الداللة  0.6690واي اك ر من 0.05
و ما أن قيمة اس يودنت تساوي  0.510عند الداللة  0.611واي اك ر من  0.05نقو بأنه ال
توجد فروق في األمن النفس ي تعزى ملتغير املستوى الدراس ي.
وهذا ماتوصلت إليه دراسة عقي ابن ساس ي  2013ال ي تمحورت دراسته حو األمن
النفس ي وعالقته باألنشطة افبداعية لدى تالميذ الفامسة ابتدائيال ي كشفت نتائد ا على
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيةفي مستوى األمن النفس ي تعزى ملتغير املستوى
الدراس ي .
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بشيري بن عطية

 -3االستنتاجات واالقتراحات:
بعد التطرق إلى الجان النةري و محاولة حصر أهم املعلومات و املعارف ال ي تخص
النشاط البدني الرياض ي التربوي و األمن النفس ي أي متغيرات الدراسة تم التطرق إلى الجان
التطبيقي من خال النتائج املستخرجة من عينة الدراسة بواسطة املقياس الذي وها على
الطلبة ،و من ثم عرر و تحلي النتائج و مناقشة الفرضيات تم استنتا النتائج التالية:
 حققت عينة الدراسة مستوى أمن نفس ي عالي. ال توجد هناك فروق بين الذكور وافناا في مستوى األمن . ال توجد فروق واضصة في مستوى األمن النفس ي تعزي ملتغير املستوى الدراس ياالقتراحات:
إن ال دف الرئيس ي ل ذه الدراسة كان معرفة عالقة النشاط البدني الرياض ي التربوي
بمستوى األمن النفس ي لدى تالميذ املرحلة الثانوية و التعرف على مستوى األمن النفس ي
لديعم ،حيث توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين النشاط البدني الرياض ي التربوي
ومستوى األمن النفس ي لدى تالميذ املرحلة الثانوية ،و وجود أمن نفس ي عالي لدى تالميذ هذه
املرحلة.
بنااا على ما تقدم من نتائج و في ضوا افطار النةري يقدم الباحث مدموعة من
االقتراحات ال ي تتمث في:
-

توفير جو آمن نفسيا للتالميذ سواا كان في ذل في البيت أو املدرسة أو الشارا،كونه يعد

من الصاجات األساسية للصياة ح ى ي سنى للفرد تحقيا مستويات أفض من النداح في جميع
مداالت الصياة.
-

هيادة حصص ممارسة التربية البدنية إلى أربع ساعات في األسبوا على األق .

-

توفير الراحة والطمأنينة لكي يعيش التلميذ مرحلة املراهقة عادية ال تسودها أي مشاك .

-

توفر األمن النفس ي يزيد من إشباا التلميذ لصاجاته املعرفية و العلمية.

-

عقد ملتقيات تبين أهمية األمن النفس ي للفرد وخاصة املراهقين.
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