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 عمم النفس الرياضي /كشافةالتخصص : 

األمن النفسي وعالقته بنشاطات الحركة الكشفية لمدرسي التربية الرياضية في المدارس المتوسطة لممنطقتين الوسطى ):عنوان الرسالة
 .(والجنوبية

 األمنالتعرف عمى مدى تأثيرات  ،مشكمة البحثالنفسي عمى  نشاطات الحركة الكشفية  األمنالتعرف عمى  إفرازات  أهمية البحث 
النفسي  األمن)النفسي عمى  نشاطات الحركة الكشفية لمدرسي التربية البدنية وعموم الرياضة من خالل العالقة الطردية بين المقياسين

التربية  االمن النفسي و نشاطات الحركة الكشفية لمدرسيكشف العالقة بين  و نشاطات الحركة الكشفية(،الهدف من البحث هو
تكونت عينة البحث من  إذاعتمد الباحث المنهج الوصفي باألسموب المسحي  ،الرياضية لممنطقتين الوسطى والجنوبية في العراق

عينة التطبيق لكال المقياسين  إما(مدرسًا لمقياس نشاطات الحركة الكشفية لعينة البناء 202و) النفسي األمن(مدرسًا لمقياس 212)
النفسي عاليًا كمما كان اشتراكه  باألمنكمما  كان شعور مدرس التربية البدنية وعموم الرياضة  إناستنتج الباحث (مدرسًا،و 101هي)

 .بنشاطات الحركة الكشفية جيداً 
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Abstract of thesis  

The importance of the research is for knowing the Psychological  security secretions on the 
activities of the scout movement .The problem of the research is knowing the influence of 
Psychological security on the faculty education and sports sciences teachers ،through knowing 
ejective relation between the two standards(Psychological  security and the scout movement 
activities ).The aim is detection the relation between the psychological  security and sport 
teachers activities in the central and southern region in Iraq .The researcher depended the 
descriptive approach the surveying method .The research specimen consists(218)teachers for 
psychological  security standard ,and (208)teachers for the scout movement activities in the 
constricting specimen .The implementing of the two standards consists (106)teachers .The 
researcher concluded that whenever the sport teacher sensation in the psychological  security is 
very high, his participate in the scout activities will be very good. 

          
      
       


