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ه د ا بحث ددى بح د بحتع د ا ى د بح د ال ق د بحهنيددب بحاهطهددب مددرس بحوددر

بحممرسيددرس اعر د بحممرسيددرس ح حعددر

بح يرضهب ق ك هرت جرمعب بحموصل .ابقت ض بحثرحثون ى م اجود ق ال معطويب ق بحهنيب بحاهطهب مرس بحور
اعر د بحممرسيددرس ح حعددر

بالستثددر

بح يرضددهب ق د ك هددرت جرمعددب بحموصددل .ابيددتم م بحثددرحثون بحمددطلو بحوص د

حمرتمتددب ا هعددب بحث ددى بح ددرح  .ابشددتمل ممتمددب بحث ددى ى د بحوددر

بحممرسيرس

براي د و بحم د

بحممرسيددرس اعر د بحممرسيددرس ح حعددر

بح يرضهب ق ك هرت جرمعب بحموصل ،ح عرم بح سبي ( )2019- 2018موزىرس ى

ك هرت جرمعب بحموصل ابحدثرحغ ى دهم

بحممرسيرس اعر بحممرسيرس ح حعدر

بح يرضدهب قد ك هدرت جرمعدب بحموصدل

( )23ك هب ،ا تكونت ىرطب بحث ى مس بحور

ابحثرحغ ى دهم ( )250العثر ابحايس تم بختهرسهم برحو ينب بحعشدوبتهب احقهدر
برىتمددرد مقهددر
بحمقهر

بحهنيددب بحاهطهددب ح د ن

بمر يرتم

ثددب بحمرمعددب (ى د

بحهنيدب بحاهطهدب حد ن ىرطدب بحث دى بدرم بحثدرحثون

 ،)2012،ابيددتم م بحثددرحثون بايددم بحع مهددب بحرزمددب حتكره د

هعب ممتمب بح سبيب بح رحهب قضرً ىس ممموىب مس بحويرتل بإلحصرتهب بحمطريثب.

وقد توصل الباحثون إلى االستنتاجات اآلتية :
 -يتمتب ر

جرمعب بحموصل بصوسة ىرمب م سجب جر مس بحهنيب بحاهطهب.

 حم ت ث ممرسيب بحطشرط بح يرضد يدون تيرردبحور

هد

حدم لصدل بحد دسجدب بحمعطويدب قد سقدب بحهنيدب بحاهطهدب ىطد منرسندب

بحممرسيرس اعر بحممرسيرس اح ب مر بظل تب نترتو بحث ى.

وأوصى الباحثون:

 بض د اسة بالهتم ددرم متطمه ددب بحن د سبت بحاهطه ددب ح و ددرموص لم نوبة ملمب ق بحممتمب ،مس خرل بحعمل ى

بحممرسي ددرس اعر د بحممرسي ددرس ح طش ددرط بح يرض د ق د جرمع ددب بحموص ددل
تطشهط ىم هب بحث ى بحع م ق هكاب ممرالت.

 -مع قب بحعوبمل بحتد تم د اتييد مدس بد سبت بحو ثدب قد بحهنيدب بحاهطهدب اتوحد حد ن بحودر

ندود مدس حرحدب بالد بس ابحدوى

 -مع قب بحعوبمل بحتد تم د اتييد مدس بد سبت بحو ثدب قد بحهنيدب بحاهطهدب اتوحد حد ن بحودر

ندود مدس حرحدب بالد بس ابحدوى

بحكرم رس.
بحكرم رس.

الكلمات المفتاحية( :بحهنيب بحاهطهب ،بحور  ،بحممرسيرس ابحير ممرسيرس ح يرضب).
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mindfulness of students practicing and not
practicing sports in the colleges of the University of Mosul
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The research aims to Identify the differences in mindfulness between students
practicing and not practicing sports in the colleges of the University of Mosul .The
Researchers assumed that There is no significant differences in the degree of mindfulness
between students practicing and not practicing sports in the colleges of the University of
Mosul.
The researchers used the descriptive method with the relational survey method for its
suitability and the nature of the present research. The research community included
students practicing and not practicing sports in the colleges of the University of Mosul, for
the academic year (2018-2019) distributed to the colleges of the University of Mosul and
the number (23). The research sample included students practicing and not practicing
sports in the colleges of the University of Mosul, who are (250) players who were chosen
randomly and to measure mental alertness in the research sample, the researchers adopted a
measure of mindfulness among university students (Abdullah, 2013),.The researchers used
the necessary scientific foundations Interferometers adapt to suit the nature of the current
study population, and the researchers used a range of statistical methods.
The researchers concluded the following:
- Mosul University students generally have a good Degree of mindfulness.
- The practice of sports activity is a slight change that did not reach the level of significant in
raising mindfulness when comparing students practitioners and non-practitioners,
according to the results of the research.
The researchers have recommended the following:
-Paying attention to developing the mental capabilities of students who are practicing and
not practicing sports activity at the University of Mosul, as they are an important nucleus
in society, by working to stimulate the process of scientific research in such areas.
-Knowing the factors that create and increase students' abilities in mindfulness and
generate students a kind of complete awareness and awareness.
Key words: (Mindfulness, students, practicing and not practicing sports).
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 -1التعريف بالبحث:
 1-1المقدمة واهمية البحث:
بن بحهنيددب بحاهطهددب حلددر بهمهددب ك ر د ة ق د حهددرة بح د د بشددكل ىددرم ابحو ثددب بشددكل خددر

بنلددر تعمددل ى د

زيددردة بالسبدة ابحددوى ح ورحددب قد بد بس م هوددب بحمددرسج امرحيددب بحددابت ،اتعد بحمرمعددب مددس بحم ي ددرت بحتد
تمت ك مطيومب تع همهب ت بويب تتمري برحمودة ابحك رءة ،تتمثل ملمتلر بايريهب ق بىد بد بحكدوبدس اتههر لددر حشدديل
موببددب بحعمددل قد ممددرالت بح هددرة بحممت ددب اموباثددب بحتوددوس ابالب ددرث بحمتع نددب برحد مرث ممددر زبد بهتمددرم بحثددرحثرس
ابحع مددرء برحهنيددب بحاهطهددب موصد لر تتضددمس بحع يد مددس بحك ددرءبت ابحند سبت بحتد برإلمكددرن تع ملددر  ،اظلد بحع يد
ىرتنلم ملمب صهرعب بحم رههم بحمتعد دة ح هنيددب بحاهطهددب اب وستلددر اقد بحوبددت بتددب

مس بحثرحث رس بحايس بخاا ى

بىت ق دوب برح د اس بحدداه ت دلددب بحو بسلددب ق د حرحددب بالنتثددرر ابحددوى ح د ن بح د د .حرددى بن بحهنيددب بحاهطهددب تعمددل ى د
تويهب بح ؤيب ازيردة بح

مر فهب مس بالمكرنرت ى

ب ددر

اتت م برحم انب  ،ابرحمن سة ى

بحتعرمل مددب كددل مددر هددو ج يد قد بح ر ددب اتطثددب بحد

بظلرس بحمع ومرت بحت ت ضلر بح ؤيب بحضددهنب بحتد ت د ض بحد اترس ابحممددود اتي د

بح ؤي ددب بحم يد د ة ابحمي ددري ة قد د بحتصد د قرت بح دداه ي دداهب بحرل ددر بح كد د بحمرمد د بح دداه يت ددم برحثث ددرت ابح د د و

بآلح (ى

)5 ، 2012 ،

اإ ن بحهنيب بحاهطهب تعمل ى

زيردة بالسبدة  ،ات لم متعييددي بحددوى امرحيددب بحددابت اتن ددل مددس بالحت بيمددرت

بح فه ددب براقك ددرس ابحمعتن د بت ،ايتو ددب بالنتث ددرر ابح ددوى ح مع وم ددرت اج ددود ىوبم ددل اج بنه ددب امع فه ددب هم ددر حرح ددب

بحهنيب أا حرحب بنع بم بحهنيددب بحاهطهددب ،قرحهنيددب بحعن هددب أا بحاهطهددب هد بح رحددب بحتد قد ضددوتلر يددتم توددوي بح د د
ح رل بحاهطهب بحت تتمري برحم انب ىط بم بد بح د ابمتكرسر ح رت تصطه هب ج ي ة)بحيبر ه.)6 ، 2012 ،
ام ددس هط ددر ت د ز بهمه ددب بحث ددى ق د بحتع د ا بح د دسج ددب بحهني ددب بحاهطه ددب ح د ن بحو ددر

بحممرسي ددرس اعر د

بحممرسيرس ح حعر

بح يرضهب ق جرمعب بحموصددل  ،قضدرً ىددس حددك حمددر ت ددلم هددار بح بسيددب مددس بضددرقب ى مهددب

بحممرسيددرس ح حعددر

بح يرضددهب حمددر حلددر مددس بهمهددب ق د تويددهب بح ؤيددب ح د د ابحورحددب بحمددرمع ممددر لعط د زيددردة

اح ددب حد د ى ددم بحث ددرحثون ىد د م اج ددود د بسي ددب تطراح ددت م ل ددوم بحهني ددب بحاهطه ددب حد د ن بحو ددر

ق

بالن ترح ى

كل ش ء ج ي ام د ابح د ملار بح رحب لكون ى

بحممرسي ددرس اعرد د

دسجددب أاثد مددس بالنتثددرر ابحددوى  ،كمددر

بن بحث ددى بح ددرح يتطددرال ش د ي ب ت بوي ددب بجتمرعهددب حلددر ىربددب الهنددب مت ددوق بحهنيددب بحاهطهددب ح د يلم اهددم ددر

بحمرمعب بحممرسيرس ح طشرط بح يرض اعر بحممرسيرس.
 2-1مشكلة البحث:

نعددها بحرددوم ق د ىددرحم لكتط ددب بحتعنر د احوبيددطر ه د ايددر ب حرنتثددرر بح د بحمثر د بت مددس حوحطددر ،اق د ظددل مددر

لعرنهب ممتمعطر بح رح مس ضدديوط متطوىددب ى د بحم ددتون بالبتصددرده ابالجتمددرى ابحثنددرق ابامطد  ،قددرن حددك

ي ل بصوسة أا بهخ ن ى

بق بد بحممتمب ،ات تل ش ي ب

ثب بحمرمعب جيء ك ر مس هدداب بحممتمددب اهددم حه دوب

بمع دديل ىد ددس هد ددار بحتيرد د بت ابحمثرد د بت  ،امد ددر ت د د ثب م ددس بضد ددو ببرت بن عرحهد ددب ايد د وكهب ت ضد ددلر ى د ددرلم بح ر د ددب
بحممتمعهددب ،اب د تمت ددا ت ددك بالضددو ببرت بالن عرحهددب ق د ح د تلر اش د تلر ح ددب بحمصددرت

بحممت ددب حكددل ق د د

قرحورحددب بحمددرمع بحدداه ل تن د ي د وكب بح د بحهنيددب بحاهطهددب ،امددر ت عثددب مددس داس قعددرل ق د بحتعرمددل مددب مثر د بت

بح ر ب مس حوحب اباليتمربب حلر اال يتمتعون ب و لنظ هطهر اال ل ددتثم ان مر ددتلم ااصددا مشددرى هم احرجددرتلم
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مس بجل ه ا معرس سيرض أا ح ق أا ملط أا لنرق بنمر ل تمر ون بح برتمب ى

اي ددر ان ق د ح نددب م عددب،

ن قهددر

نشرط عرد لنددظ هطهددر

بحهنيددب بحاهطهددب يوح د ني د ة أحردلددب بالتمددرر اعر د متوبص د ب مددب بح د بث

امثرد د بت اتيرد د بت بحممتم ددب مم ددر يد د ده بحد د بحمم ددود بح كد د ه اىد د م تن ددل تسبء اأقك ددرس ج يد د ة اه دداب لمع ددب يت ددم
برح و بآلح ابن بحو ثددب ب رجددب بحد مع قددب بن عرالتددب  ،ااصددا مشددرى هم احرجددرتلم مددس بجددل ت نرد أهد بقلم
جوبن لم بحمع فهب ،حدداحك حددرال بحثددرحثون بحتعد ا حد

بح هرتهب انلر تتضمس اى بحو ثب بمشرا لم اتهلر هر ى

بحكه هب بحت لمكددس حلددر قلددم ن ددهرت بحو ثددب ام ددرى تلم ى د تمددراز بزمددرتلم امشددرا لم ابن عددرالتلم  ،مددس خددرل

دسبيب بحهنيب بحاهطهددب حد ن بحوددر

بحممرسيددرس ح نشددوب بح يرضددهب اعرد بحممرسيددرس اداس بحطشددرط بح يرضد قد

تطمرتلر اتووي هر ممر دقب بحثرحثون بح بج بء هار بح سبيب ام راحب اضب بح ول حلار بحمشك ب.

 3-1هدفا البحث:

 -بحتع ا بح بحهنيب بحاهطهب ح ن بحور

بحممرسيرس اعر بحممرسيددرس ح حعددر

بحموصل

 -بحتعد ا ى د بح د ال قد بحهنيددب بحاهطهددب مددرس بحوددر

بح يرضددهب قد ك هددرت جرمعددب

بحممرسيددرس اعرد بحممرسيددرس ح حعددر

بح يرضددهب قد

ا هرت جرمعب بحموصل
 3-3-1فرض البحث:

 -ال توج د ق د ال معطويددب ق د بحهنيددب بحاهطهددب مددرس بحوددر

ا هرت جرمعب بحموصل

بحممرسيددرس اعر د بحممرسيددرس ح حعددر

بح يرضددهب ق د

 5-1مجاالت البحث:
 1-5-1المجااااال البشاااار  :بحود ددر

بحممرسيد ددرس اعر د د بحممرسيد ددرس ح حعد ددر

بح يرضد ددهب ق د د ك هد ددرت جرمعد ددب

بحموصل.
 2-5-1المجال الزماني :بحم ة مس  2019 / 2 / 17احيرلب .2019 /6 / 1
 3-5-1المجال المكاني :برىرت ك هرت جرمعب بحموصل.
 6-1تحديد المصطلحات:
 1-6-1اليقظة الذهنية:
حرحب مس بحوى بإلدسبا بحاه يتمري بصوسة ممت ب اقعرحب ،تت

بح د مط ت رً ى

بحم ي
(يونم)3 ،2015 ،

 2-6-1وعرفها الفرماو وحسن:

برنلددر (تعط د توجهددب بنتثددرر بح د د بشددكل متعم د بح د بحم د بت بح بخ هددب ابحمرسجهددب ق د بح يددب بح بهطددب مل د ا

تطيهم بن عرالتب ابدبستلر مس خرل تمرسيس بحتهمل ابحت كر )(بح مراه اح س)9 ،2009 ،
وعرفها الباحثون اجرائيا:

بهنل ددر بح سج ددب بحتد د ل ص ددل ى رل ددر بحم ددتمرب ى د د قند د بت مقه ددر

بح رحهب.
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 -2الدراسات السابقة:
 -دراسة (عبد هللا( :)2013 ،اليقظة الذهنية لدى طلبة الجامعة)

هاادفا الدراسااة بح د بحتع د ا ى د دسجددب بحهنيددب بحاهطهددب حو ثددب بحمرمعددب ابحتع د ا ح د بح د ال ق د دسجددب

بحهنيب بحاهطهب حو ثب بحمرمعب ى

اق متير بحمطم ( كددوس ابنددرث) ات قهندرً اهد با بحث ددى تددم ىد بد مقهددر
بحص د ل بحيددره ه اح ددر

بحهنيددب بحاهطهددب بىتمددردبً ى د ني يددب (بحددرس النم د ) اتددم ح ددر
بالختثرس ،م غ معرمل بحثثرت ( )0،79اتكون بحمقهر بصوستب بحطلرتهب مس ( )36قن ة صددرح ب حقهددر
بحاهطهب ا

ى

بحمقهر

بحثثددرت بو ينددب بىددردة
بحهنيددب

ىرطددب بحث ددى بحثددرحغ ىد دهر ( )500رحددب ا رحثددب  ،اتددم معرحمددب بح هرنددرت بحصددرتهر

بريددتم بم معرمددل بالستثددرط مر يددون ابالختثددرس بحتددرت حعرطددب ابحد ة ات رددل بحتثددريس بحثطددرت  ،اتوصد ت بحثرحثددب بن

ثددب بحمرمعددب اتوج د ق د ال بت دالحددب بحصددرتهب تثعددر حمتير د بحمددطم

دسجددب بحهنيددب بحاهطهددب كددرن م ت عددر ح د ن
(بنرث كوس) احمص ب بحاكوس.

 -3إجراءات البحث:
 1-3منهج البحث:

بيتم م بحثرحثون بحمطلو بحوص

حمرءمتب ا هعب بحث ى.

براي و بحم

 2-3مجتمع البحث وعينته:
 1-2-3مجتمع البحث:
بشددتمل ممتمددب بحث ددى ى د بحوددر

بحممرسيددرس اعر د بحممرسيددرس ح حعددر

بحموصل،ح عرم بح سبي ( )2019- 2018موزىرس ى

بح يرضددهب ق د ك هددرت جرمعددب

ك هرت بحمرمعب ابحدثرحغ ى دهم( )23ك هب.

 2-2-2عينة البحث:
بشددتم ت ىرطددب بحث ددى ى د بحوددر
بحموصل،

بحممرسيددرس اعر د بحممرسيددرس ح حعددر

تم بختهرسهم بو ينب ىشوبتهب مس ممتمددب بحث ددى ( ددر

ق د بحك هددرت مددس بحممرسيددرس اعر د بحممرسيددرس ،

م ددغ ى د د بحوددر

بح يرضددهب ق د ك هددرت جرمعددب

جرمعددب بحموصددل) ،اح ددب بىد بد بحوددر

بحممرسيددرس ح طشددرط بح يرض د ق د ك ه ددرت

بحمرمعددب ( )1360ممددرس مددس بحمشددرسكرس ق د بحثو دوالت بح يرضددهب بحت د تطيملددر اح د ة بحطشددر رت بحورمهددب ق د
جرمعب بحموصل بمر بحور
ىش دوبتهب مددطلم ،
بحور

عر بحممرسيرس قن تعاس بلمددرد بحصددرتهب بهىد بدهم ابات ددر بحثددرحثون ب د ب ىرطددب

تددم ي د ب ىرطددب ىش دوبتهب مددس بحوددر

عرد بحممرسيددرس ح حعددر

بح يرضددهب

بحممرسيددرس  ،اك داحك تددم بختهددرس ىرطددب ىش دوبتهب مددس

م يددت ىرطددب بحث ددى ( )250رحددب مددوزىرس ى د ك هددرت جرمعددب

بحموصل ابحم ال ( )1ي رس حك.
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الجدول ()1

يبين تفاصيل عينة الحث
الطالب الممارسين

الطالب الغير ممارسين

ت
.1

كلية طب نينوى

6

5

.2

كلية طب االسنان

6

5

.3

كلية طب البيطر

8

5

.4

كلية الصيدلة

5

5

.5

كلية الهندسة

7

5

.6

كلية هندسة االلكترونيات

5

5

.7

كلية العلوم

4

7

.8

كلية علوم الحاسوب والرياضيات

6

5

.9

كلية العلوم السياسية

4

5

.10

كلية العلوم االسالمية

3

5

.11

كلية علوم البيئة و تقناتها

4

5

.12

كلية التربية

5

10

.13

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

6

10

.14

كلية التربية االساسية

5

7

.15

كلية االدارة واالقتصاد

6

8

.16

كلية اآلداب

كلية الحقوق

5

5

5

5

كلية التمريض

كلية الفنون

4

5

6

5

.20

كلية الزراعة والغابات

4

8

.21

كلية طب الموصل

4

5

.22

كلية االثار

3

5

23

كلية هندسة النفط

4

5

مجموع عينة البحث

115

135

.17
.18
.19

الكلياة

 3-3أداة البحث:
 1-3-3اداة البحث:تم بيتم م مقهر

بحهنيب بحاهطهب ابحمع مس ب ل(ى

 )2013 ،كهدبة حممب بح هرنرت

 1-1-3-3المعامالت العلمية للمقياس:

 2-1-3-3الصااادق الظااااهر للمقيااااس :ت ددم بلم ددرد بحصد د ل بحي ددره ه ح مقه ددر
بحمطون ح ن بت)

تم ى ض قن بت بحمقهددر

م ددس خ ددرل ىم ه ددب (بحت ر ددل

ى د شددكل بيددت هرن ى د ىد د مددس بح ددردة بحم د بء مددس ا بحم د ة
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ابالختصر

بحم د ( )1قد ممددرل ى ددم بحددط م بح يرضد ابحع ددوم بحت بويددب ابحط ددهب ،ا حددك حيد ض تنويملددر،
حي د ض تنويملددر ابح كددم ى د مد ن صددرحرتلر ابجد بء

ددب مددطلم بم د بء بحد أه حددول صددرحهرت قند بت بحمقهددر

بحتع يرت بحمطريثب بن اج ت ابمر يترءم ا هعددب بحث ددى،

بحمقهر

ابع ت رل بيتمربرت بحم بء امرحيرتلم ى

ى د قند بت بحمقهددر

لعد هدداب بالجد بء ايددر ب مطريددثب ح تهاد مددس صد ل

قن بت بحمقهددر

ت ددرس أن ن ددثب بت ددربلم م يددت باث د مددس (،)٪90

مس تسبء بحم بء معهر بًس ى

ص ل بح ن بت.

ابعد ت رددل تسبء بحم د بء امرحيددرتلم

تددم ب ددول ن ددثب أت ددرل أا د مددس ()٪75

 3-1-3-3ثبات المقياس:
حو ك ست ىم هرت قهر

لعط بحثثرت"باليتن بس بمعط

بح د بحوبحد ح رطددت دسجتددب شد ء مددس باليددتن بس ،أا

معرمددل بحثثددرت هددو معرمددل بستثددرط دسجددرت بالق د بد ق د بالختثددرس ق د م د بت بالج د بء بحممت ددب"(بره )5 ،1990 ،

اى د د بحد د عم م ددس تمت ددب بحمقه ددر
بالختثرس ابىددردة تو هنددب ،

بحمق هر

م سج ددب لث ددرت ىرحه ددب بست ددهن بحث ددرحثون ح ددر

بالصد د

بحثث ددرت بو ين ددب تو رد د

تددم تو رد بالختثددرس ى د ىرطددب م ح ددب مددس ( )30رحثدرً كتو رد باحد ابىرد تو رد

م ة لرنهددب بعد مد اس بيد وىرس مددس موىد بحتو رد بااحد " ،

تتد باح بحمد ة ىددردة مددرس بالختثددرسيس مددرس

( )20 -10يوم درً " (بحيددره ابخ د ان )141 ، 2002 ،ابيددتم م معرمددل بالستثددرط بحث ددهط  ،قيل د ت قهمددب (س)
ت راه ( )0،81اهو دبل بحصرتهر ممر ي ل ى
 4-3وصف المقياس وتصحيحه:
مقهددر

بحهنيددب بحاهطهددب ح د ن

لثرت بحمقهر .

ثددب بحمرمعددب بحم د ( )2تددهحا بحمقهددر

مددس ( )36قن د ة ات

بحك هب ح م تمرب مس خرل جمب بح سجرت بحت ت صل ى رلر كل قن ة مس قند بت بحمقهددر

ددب بح سجددب

 ،ابدداحك تكددون بى د

دسجب ل صل ى رلر بحم تمرب ه ( )180دسجددب اببددل دسجددب هد ( )36دسجددب ابحمتويددط بح ضد هددو ()108

دسجددب ابحم ددتمرب بحدداه تكددون دسجتددب بى د مددس بحويددط بح ض د دل حددك ى د تمتعددب مهنيددب هطهددب ىرحهددب اتددتم
بالجربب ىس قند بت بحمقهددر

بحهرنر ،تطو

ى

مددس خددرل خم ددب مد بتل هد ( تطو د ى د دبتمددر ،تطو د ى د عرحثددر ،تطو د ى د

نردسب ،ال تطو د ى د بمد ب) تعود باازبن بالتهددب ( )5،4،3،2،1ح ند بت باللمرمهددب ابحعكددم

برحط ثب ح ن بت بح هب.
 4-3التطبيق النهائي لمقياس اليقظة الذهنية (التجربة الرئيسة للبحث):
برم بحثرحثون متو ر

ى

بحمقهر

بحممرسيرس مس ك هرت جرمعب بحموصل،

ىرطب بحتو ر

تم توضهح اش ح

بحثرحيب ()250

رحب مس بحممرسيرس اعر

ينب بالجربب ىس قن بت بحمقهر

ا حك موضب ىرمب ( )بمرم بح ن ة ات ت بح يل بحاه ت بر مطريثر حب ق قن ة بحمقهر

ابحتهار ى

بمرم بحو ثب

بن تكون

بالجربب ىس بح ن بت كرقب بكل دبب ااضوح ،لم تم جمب باليتمرسبت اتم تص ه لر ابلاب تكون دسجب بحممت
ى

بحمقهر

ه مممود دسجرتب ى

قن بت بحمقهر

جمهعر.

 5-3الوسائل اإلحصائية:
بحمتويد د د ددط بح

د د د ددرم  ،بالن د د د د با بحمعهد د د ددرسه ،بختثد د د ددرس(ت) حعرطد د د ددب ابح د د د د ة  -معردحد د د ددب (ي د د د د ر مرن -م د د د د بان)،

بحط ثب بحم ويب ،بحمتويط بح ض ح مقهر

(ىراه.)146 ،1998 ،
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-4عرض وتحليل النتائج ومناقشتها:
 1-4عرض نتائج عينة البحث في مقياس اليقظة الذهنية :
الجددل تنرددهم دسجددب بحهنيددب بحاهطهددب ح د ن ىرطددب بحث ددى ،بددرم بحثرحددى برلمددرد بحمتويددط بح ض د ح مقهددر ،

امنرسنتددب برحمتويددط بح

ددرم ح د يلم ،ايددوا تصددطا دسجددب بحهنيددب بحاهطهددب ى د بيددر

ل ول بحمتويط بح ض ح مقهددر

بصددوسة معطويددب دحرددل ى د بن

بن متويددط بحعرطددب بحدداه

ثددب بحمرمعددب لمت كددون لنيددب هطهددب ،فهمددر تمثددل

بحقهمددب عر د بحمعطويددب  ،ب كرنددت دسجددب بحهنيددب بحاهطهددب ضددمس ح د اد بحمتويددط بح ض د  ،بمددر بحقددهم بادن د مددس

بحمتويط بح ض قلاب لعط ى م بمتر بحو ثب لنيب هطهب .ابحم ال ( )2ي رس حك.
الجدول ()2

يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار

والمتوسط الفرضي وقيمة (ت) المحتسبة لعينة البحث في مقياس اليقظة الذهنية
المعالم االحصائية
المقياس
اليقظة الذهنية

العينة
250

المتوسط

االنحراف

المتوسط

قيمة (ت)

الحسابي

المعيار

الفرضي

المحتسبة

128 ،59

9,956

108

5,506

• معنو عند مستوى معنوية  ، )0.05( وامام درجة حرية ( ، )149قيمة (ت) =()1.684

ددرم الجرب ددرت ىرط ددب بحث ددى ى د قن د بت مقه ددر

يت ددرس م ددس بحم د ال ( :)2بن قهم ددب بحمتوي ددط بح

بحهني ددب

بحاهطهب  ،ب م يت ( )128 ،59دسجب ،ابددرن با معهددرسه بد سر ( )9,956دسجددب  ،اىطد بختثددرس معطويددب بح د ال
مرس متويط دسجرت بحعرطب  ،ابحمتويط بح ض ح مقهر

( )108دسجب ،ابريتم بم بالختثرس بحتددرت حعرطددب ابحد ة

م يددت قهمددب (ت) بحم ت ددثب ( )5,506دسجددب ،ىطد م ددتون معطويددب  ،)0.05( اهد قهمددب با د مددس قهمددب (ت)

بحم احهب بحثرحيب ( )1.684دسجب ،ممر ي ل ى

بن بح ل معطوه ،احمص ب بحمتويددط ببح

ددرم ح مقهددر

ممددر

ي د ل ى د بن بحو ثددب بحممرسيددرس ح طشددرط بح يرض د اعر د بحممرسيددرس بصددوسة ىرمددب يتمتعددون بم ددتون جر د ق د

بحهنيب بحاهطهددب  ،ايعدديا بحثددرحثون هددار بحطتهمددب حد أن تطددود بحمرنددب بحع مد حمرمعددب بحموصددل اتطددود بحمدوبد قرلددر
مس موبد ني يب ق تمصصرت ممت ب اموبد ىم هب ت ترج بح بح بب ابحت كري.
ايمكس ت ر

حك بلضر ى

اق ني يب (النم ) ق بن بحهنيب بحاهطهب تعط ت كرددي بالنتثددرر ى د

حهرتطر ق هار بح يب بن ول ح س احب باليتورد ،ابن بح بحمتير بت ق بحت بهددب بح يثددب هد بن بحمو ددو
مددس بحوددر

بن ي كددياب بنتثددرهلم حم د بت ى د ة ق د بحرددوم  ،قرحهنيددب بحاهطهددب تع ددم بحو ثددب كه هددب بحت كرددي ابالنتثددرر ،

اهار بحو ينب تعيز مس بحتع م بالاردلم ابحعر

بالنتثددرر حطكددون ابىددرس بعرحمطددر بحمددرسج ابحد بخ

ابالجتمرى  ،اككرتطرت بن رنهب قرنطر نم ك بحند سة ى د ت كرددي

ابحت رىددل مرطلمددر اهددار بحند سة ى د ت كرددي بالنتثددرر تكددون

امتهص ب بإمكرنرتطر بالن رنهب(.بحنريم )8 ،2014 ،
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الجدول ()3

يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار والمتوسط الفرضي وقيمة ()Sig

المحتسبة لعينة البحث بين الممارسين وغير الممارسين في مقياس اليقظة الذهنية
المتوسط

االنحراف

قيمة

المعالم االحصائية

الممارسين

115

129,26

10,099

0,671

غير الممارسين

135

127,92

9,868

0,671

اليقظة الذهنية

العينة

المعيار

الحسابي

Sig

• معنو عند مستوى معنوية ))0.05

يت ددرس مددس بحم د ال ( )3بن قهمددب بحمتويددط بح
بحاهطه ددب) م ددرس بحممرسي ددرس اعرد د بحممرسي ددرس ،

ددرم الجربددرت ىرطددب بحث ددى ى د قن د بت مقهددر

م ددغ بحوي ددط بح

ددرم ح و ددر

ح ممرسي ددرس حرنش ددرط بح يرضد د

( )129,26دسجددب ،ابددرن با معهددرسه ب د سر ( )10,099دسجددب ،بمددر برحط ددثب ح وددر
بح يرضد ،

م ددغ بحمتويددط بح

عر د بحممرسيددرس ح طشددرط

ددرم ( )127,92دسجددب ابددرن با معهددرسه بد سر ( ، )9,868اىط د بح جددود بحد

قهمددب ( )sigاه د قهمددب با د ( )0.05ممددر ي د ل ى د ى د م اجددود ق د ال معطويددب مددرس بحوددر

بحممرسي ددرس حرحع ددر
حصرحح بحويط بح

بح يرض ددهب ق د ك ه ددرت جرمع ددب بحموص ددل ق د مقه ددر
رم باى

(بحهنيددب

بحممرسيددرس اعر د

بحهني ددب بحاهطه ددب ي ددون تيرر د

هد

ح ن بحممرسيرس حرنشوب بح يرضهب.

 -5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجات:
 -يتمتب ر

جرمعب بحموصل بصوسة ىرمب م سجب جر مس بحهنيب بحاهطهب.

 حم ت ث ممرسيب بحطشرط بح يرض يددون تيرردىط منرسنب بحور

هد

حددم لصددل بحد دسجددب بحمعطويددب قد سقددب بحهنيددب بحاهطهددب

بحممرسيرس اعر بحممرسيرس اح ب مر بظل تب نترتو بحث ى.

 2-5التوصيات:
 -بالهتمددرم متطمهددب بحند سبت بحاهطهددب ح وددر

بحممرسيددرس اعرد بحممرسيددرس ح طشددرط بح يرضد قد جرمعددب بحموصددل

موص لم نوبة ملمب ق بحممتمب ،مس خرل بحعمل ى

تطشهط ىم هب بحث ى بحع م ق هكاب ممرالت.

 مع قددب بحعوبمددل بحت د تم د اتيي د مددس ب د سبت بحو ثددب ق د بحهنيددب بحاهطهددب اتوح د ح د ن بحوددربالد بس ابحوى بحكرم رس.
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 -6قائمة المصادر العربية:
 .1بره  ،مصو

ح رس ( :)1999المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق ،م كي بحكتر

ح طش  ،مص

 .2بح باه ،ى بح مر ى بحممر ( :)2007أساليب البحث العلمي والتحليل االحصائي :التخطيط للبحث
وجمع وتحليل البيانات يدويا  ، spssط ,1دبس بحش ال ،ىمرن.

 .3بحيبر ه م ار شلر

رسل( :)2012االستقرار النفسي وعالقة اليقظة الذهنية لدى طلبة المرحلة

االعدادية ،سيرحب مرج تر عر مطشوسة ،جرمعب دلرح  ،ك هب بحت بهب بايريهب.
 .4بح ط ه يع بنوس بو

( :)2010اليقظة العقلية وعالقتها بالنزعة االستهالكية لدى موظفي الدولة،

سيرحب مرج تر عر مطشوسة ،جرمعب بي بد ،ك هب بآلدب .

 .5الظاهر  ،زكريا محمد واخرون ( : )2002مثردئ بحقهر

ابحتنويم ق بحت بهب ،ط ،الدار العلمية والدولية

للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان .
 .6ى

 ،بحرم مل ه ( :)2013الكفاية الذاتية المدركة وعالقتها باليقظة الذهنية والوظائف المعرفية

لدى طلبة الجامعة ،أ احب دكتوسبر عر مطشوسة ،جرمعب بي بد ك هب بحت بهب بمس بح ش .
 .7ىراه ،م م ح س ( :)1998مدخل علم النفس الرياضي ،ط ،3دبس بحمعرسا ح وثرىب ابحطش  ،بحنره ة
 .8بح مراه ،حم ه ى

ط ،1دبس بحص رء ،بم.
.9

اح س ،احر سخوبن ( :)2009انفعالية لدى العاديين وذو اإلعاقة الذهنية،

بحنريم  ،سيرض نريل ( :)2014الشفقة بالذات وعالقتها ببعض سمات التنمية لدى عينة من طالب

جامعة الملك خالد ،مم ب جرمعب بحمم  1453,17بحع د1435 ،65ه.
 .10يونم ،بيملرن عثر

( :)2015اليقظة العقلية وعالقتها بأساليب التعلم لدى طلبة مرحلة االعدادية،

سيرحب مرج تر عر مطشوسة ،جرمعب ابيط ك هب بحت بهب.
الملحق ( ) 1

السادة الخبراء من ذو الخبرة واالختصاص في مجال علم النفس الرياضي والعلوم التربوية والنفسية
االسم

التخصص

الكلية

الجامعة

أ.د ناظم شاكر الوتار

علم النفس الرياضي

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

جامعة الموصل

أ.د اسامة حامد محمد

علم النفس التربو

كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل

أ.د عكلة سليمان الحور

علم النفس الرياضي

كلية التربية االساسية

جامعة الموصل

أ.د عصام محمد عبد الرضا

علم النفس الرياضي

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

جامعة الموصل

أ.م.د وليد ذنون يونس

علم النفس الرياضي

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

جامعة الموصل
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الملحق ()2

مقياس اليقظة الذهنية

بسم هللا الرحمن الرحيم

عزيزتي الطالبة  ...عزيز الطالب

تحية طيبة...

نضب مرس بي لكم ممموىب مس بح ن بت بحت تعكم بعض بآلسبء ابحمعتن بت بحت ل تل ا بحثرحى مس خرل بجرمتكم

ىطلر بحوبوا ى

موبب كم بح قهقهب ،احمر حلر مس بهمهب ك ر ة ح ث ى بحع م بشكل خر

تمث ون ش ي ب بجتمرعهب ملمب ام تون متن مرً مس بحع م ابحمع قب.

احتووي بحممتمب بشكل ىرم ،كونكم

اني بً حمر نعل ر فهكم مس موضوعهب اص بحب ق بحتع ر ىس بسبءام حاب لهمل بحثرحى تعرانكم معب ق بالجربب ى

جمب هار بح ن بت بمر لعكم بسبءام بح قهقهب تمرهلر ا حك مس خرل اضب بشرسة (√) ى

قن بت هاب بحمقهر  ،ى مرً برنب ال توج بجربب ص ه ب ابخ ن خر ب بن س مر تع
باليم .مب خرح شك ه اتن ي ه حتعرانكم معطر.

ت

أح بح بتل بحمم ب حكل قن ة مس

ىس بسبءام بح قهقهب ن وهر اال دبى حاك

تنطبق تنطبق تنطبق

الفقرات

1

اجد نفسي قادرا على االصغاء الى احد

2

انا محب لالستطالع

3

ينشغل جزء من تفكير بعيدا عن العمل الذ يقوم به

4

استخدم كل االدوات المتاحة لتحسين قدرتي على الفهم

5

احاول حل المشكالت سواء كانا سارة أو مزعجة

6

لد القدرة على ابتكار الحلول المجردة للمشكالت

7

اميل الى القيام بعدد من االشياء في نفس الوقا

8

ال احصر نفسي بطريقة واحدة لحل المشكالت

االشخاص وان اعمل اشياء اخرى في الوقا نفسه

التي تواجهني
9

استخدم بعض استراتيجيات التفكير الجديدة

10

ارى ان جميع المواد الدراسية مترابطة مع بعضها

11

استخدم خبراتي السابقة لمواجهة المشكالت المشابهة

لمواجهة المواقف الصعبة

في المستقبل

12

اشعر اني أواجه اليا دون ان اكون على وعي بما

13

من السهل ان اصاب بالشرود الذهني

افعله
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علي

علي

علي

دائما

غالبا

احيانا

تنطبق
علي
نادرا

ال

تنطبق
علي
ابدا
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14

احاول االستفادة من آراء زمالئي لحل مشكلة معينة

15

امتلك القدرة على التنبؤ باألحداث

16

اتشوق لمعرفة ما الذ سأتعلمه من مالحظتي لألشياء
التي تثير انتباهي

17

من الصعب ان اجد الكلمات التي اصف بها ما افكر

18

انا على وعي بكل ما لد من افكار ومشاعر لآلخرين

19

اجد نفسي بانه يجب ان افكر بطريقة (انا افكر إذا انا

20

لد فضول لمعرفة ما يدور في عقلي لحظة بلحظة

21

فيه

موجود)

اندمج في الفعاليات مع االخرين دون ان اكون متأكد
اني منتبه اليهم

22

انا شخص مرن

23

استطيع الحكم فيما إذا كانا افكار جيدة أو غير جيدة

24

اود

25

اتحدث عن اخطائي واجدها سبيال ألتعلم منها

26

اميل الى تقييم فيما إذا كان ما ادركه صحيح أو خاطئ

27

اميل الى تجريب كل ما هو جديد

28

انا على وعي بالعواقب الوخيمة ألفعالي

29

انا شخص مبدع

30

اميل الى تجريب كل ما هو جديد

31

احكم على االمور التي تستحق االهتمام وماال قيمة لها

32

اتمتع بروح الدعابة والفكاهة

33

اشعر بالقلق من ا تطورات تحدث في حياتي

34

اجيد اختيار الكلمات التي تصف احساسي

35

اتقبل كل االفكار السارة وغير السارة

36

امتلك افكار غير عقالنية

وظائفي والمهام الموكلة الي بشكل الي دون ان

اعي ما افعله

من خالل خبرتي

228

