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  ه بموقع الضبطاالتجاه النفسي المعرفي نحو التدریب الذهني وعالقت

  

  
  ناظم شاكر الوتار                                  السید منهل خطاب سلطان.د.م.ا

  كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل
  

  
  ملخص البحث

یة لالتجاهـــات النفـــسیة والـــذي یتبنـــى  االتجـــاه النفـــسي المعرفـــي مـــن العناصـــر االساســـیعـــد
بموجبـه الفــرد مجموعـة مــن االفكـار والمعتقــدات التــي تتـصل بموضــوع االتجـاه، ویفتــرض ان الفــرد 
مدفوع في اداءاته المختلفة للحصول على التوازن المعرفي وان طبیعة الدافعیـة التـي تـسود اداءاتـه 

  :الىهدف البحث وقد .المختلفة وتفاعله مع المواقف
  . المعرفي نحو التدریب الذهني لعینة البحث-بناء مقیاس االتجاه النفسي .١
المعرفـي نحـو التـدریب الـذهني وموقـع الـضبط لـدى -التعرف على العالقة بین االتجـاه النفـسي .٢

  . مدربي األلعاب الریاضیة وحسب توجهاتهم للضبط الداخلي والخارجي
  بانه انحثارض البتفوا

المعرفــي نحـــو التــدریب الـــذهني -اللـــة معنویــة بــین االتجـــاه النفــسيال توجــد عالقــة ذات د
  . وموقع الضبط لدى مدربي االلعاب الریاضیة

اشـتمل مجتمــع البحــث علــى مــدربي االلعـاب الریاضــي فــي مــدیریات الریاضــة الجامعیــة و 
 – كركـوك – تكریـت –) الـسلیمانیة( كویسنجق – دهوك – صالح الدین –في جامعات الموصل 

مدربین وقد تـم تقـسیم مجتمـع البحـث ) ٢٠٨( المستنصریة وبواقع – التكنولوجیة – بغداد – دیالى
المعرفـي والـذي -الى مجموعتین السـتخدامها فـي اغـراض البنـاء والتطبیـق لمقیـاس االتجـاه النفـسي

مـن % ٨٥.٨وقـد تـم اختیـار نـسبة .قام ببنائه الباحثان من خالل مجموعة من االجراءات العلمیة 
مدربا لیمثلوا عینة البناء والتجربة االستطالعیة في حـین تـم اعتمـاد ) ١٧٧( البحث وبواقع مجتمع
مدربا لیمثلوا عینة التطبیق وبذلك عمد الباحثان الى ) ٣١( من مجتمع البحث وبواقع ١٤.٩نسبة 

اسـتخدام النـسب المـذكورة والمؤشـرة فـي نـسب التمثیـل المقبولـة لعینـات البحـوث الوصـفیة ألغـراض 
وجــود عالقــة ذات داللــة معنویــة  طردیــة بــین االتجــاه النفــسي نحــو وقــد اســتنتج الباحثــان .التطبیــق

  ٢٥/٧/٢٠٠٦:تاریخ قبول النشر   ؛    ١٠/١١/٢٠٠٥: تاریخ تسلیم البحث 

 ٢٠٠٧ –) ٤٣( العدد –) ١٣( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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الهتمــام  باواوصــى الباحثــان .مــدربي االلعــاب الریاضــیة ذوي الــضبط الــداخلي  لالتــدریب الــذهني 
بتنمیـــة االتجاهــــات النفــــسیة المعرفیــــة نحــــو التــــدریب الــــذهني  وذلــــك مــــن خــــالل الــــدورات العلمیــــة 

ــــى التعریــــف او  ــــذهني ودوره فــــي اعــــداد الالعبــــین  فــــي لنفــــسیة التــــي تهــــدف ال باهمیــــة التــــدریب ال
 .المنافسات الریاضیة 

  
 

Psycho-Cognitive Attitude Towards Mental Training 
& Its Relation to Locus of Control 

 
Dr. Nadhim Al-Wattar                                        Mr. Mnhal .Kh.Sultan 

University of mosul – college of sport education 

Abstract 

The psycho-cognitive attitude is considered on of the basic 

elements through which the individual adopts a group of ideas and beliefs 

related to the subject of  his attitudes  assuming that the individual is 

motivated in his various performances to achieve cognitive balance and  

that the nature of his motivation predominates his performance and his  

interaction according to the encountered situation.  

The study aimed to investigate the following: 

• Constructing a scale for the psycho-cognitive attitude towards 

mental training of the population. 

• Expound the relation between psycho-cognitive attitude towards 

mental training and the locus of control of sport game coaches 

according to the attitudes towards internal and external control.  

The researchers postulated the following hypothesis  
• No significant correlation exists between psycho-cognitive 

attitude towards mental training and the locus of control of the 

population. 
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The population consisted of  (208) sport coaches of university 

sport directories distributed within  (10) Iraqi universities namely 

the universities of  (Mosul, Irbill, Duhok, Kuya (Sulaimania), Tikrit, 

Kirkuk, Diyala, Baghdad, Technology, and Al mustanssirya. ) 

The population   sample was divided into two groups in order to 

construct and implement the psycho-cognitive scale devised by the 

researchers through number of scientific procedures.    One hundred 

and seventy seven coaches representing of 85.8% of the population 

were selected to represent the investigated sample while (31) coaches 

representing 14.9% of the population were chosen as the 

implementation group. Thus, the researchers relayed on the stated 

percentages indicated in the ratio of representation of the descriptive 

population for the implementation.  

The researchers reached the following conclusions   
• A direct significant correlation exists between psycho-cognitive 

attitude towards mental training and the locus of control among the 

couches with internal control.  

The researchers recommend that more interest should be placed on 

psycho-cognitive attitude towards mental training which can be 

achieved through scientific and psychological courses aiming to 

expound the importance of mental training and its role to prepare the 

players in spot competitions. 
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  :التعریف بالبحث  -١
   المقدمة واهمیة البحث١-١

یة والـــذي یتبنـــى  االتجـــاه النفـــسي المعرفـــي مـــن العناصـــر االساســـیة لالتجاهـــات النفـــسیعـــد
بموجبـه الفــرد مجموعـة مــن االفكـار والمعتقــدات التــي تتـصل بموضــوع االتجـاه، ویفتــرض ان الفــرد 
مدفوع في اداءاته المختلفة للحصول على التوازن المعرفي وان طبیعة الدافعیـة التـي تـسود اداءاتـه 
  المختلفــــــــــــــــة وتفاعلــــــــــــــــه مــــــــــــــــع المواقــــــــــــــــف والخبــــــــــــــــرات المختلفــــــــــــــــة هــــــــــــــــي دافعیــــــــــــــــة داخلیــــــــــــــــة 

)Intrinsic Motivation ( یسعى الفرد فیها الـى اكتـشاف شـيء جدیـد وان الفـرد یبقـى فـي حالـة
  ).٣٠، ٢٠٠٤محمود،(من القلق حتى یتحقق التوازن المعرفي 

ین الـــى دراســـة فـــي البـــاحثان ظهـــور اســـالیب جدیـــدة مـــن التـــدریب قـــد اســـتثار الكثیـــر مـــن 
ســـالیب هـــو موضـــوع التـــدریب الـــذهني  ولعـــل مـــن اهـــم هـــذه االالباحثـــانتفاصـــیله ووســـائله ومـــنهم 

 استخدامه من لدن المدربین والنجاحات النفسیة التي تقودهم بطبیعة الحال الـى اسـتخدامه ائقوطر 
  . في العملیة التدریبیة

ـــذهني شـــكل وطبیعـــة االتجـــاه النفـــسي نحـــو هـــذه  ـــدریب ال ـــة فـــي الت وتحـــدد المعرفـــة العلمی
ي العالقة بین المدرب والالعب وال سـیما ان الكثیـر الظاهرة التي تتجه بدورها نحو نموذج ناجح ف

  . من مدربینا مازالوا ینتظرون المزید من المعارف والمعلومات في مجال تخصصهم االكادیمي
وفي مجال استعراض اهمیة البحث الحالي فانـه البـد مـن االشـارة الـى ان االتجـاه النفـسي 

عرفــي فــي هــذا النــوع مــن التــدریب الریاضــي المعرفــي نحــو التــدریب الــذهني ال یعنــي التحــصیل الم
ین وانمــا یعنــي درجــة االتجــاه النفــسي البــاحثالحــدیث علــى وجــه التحدیــد كمــا یتوقعــه الــبعض مــن 

المعرفـــي نحـــو هـــذه الظـــاهرة االجتماعیـــة فـــي التـــدریب الریاضـــي فـــي ضـــوء المعلومـــات والمعـــارف 
مثـل المیـل لالسـتجابة تجـاه مجموعـة العامة لتحقیق حالـة مـن التـوازن النفـسي لـدى الفـرد كمـا انـه ی

خاصــة مــن المثیــرات والتــي یمثلهــا بطبیعــة الحــال فــي البحــث الحــالي التــدریب الــذهني، وقــد اشــار 
الى ان اهم خاصیة من خصائص االتجاه النفسي هي انهـا تتفـاوت فـي وضـوحها ) ٢٠٠٠ملحم،(

وهذا یؤید ما اتجه ) ٣٥٧ ،٢٠٠٠ملحم،(وجالئها فمنها ماهو واضح المعالم ومنها ماهو غامض 
 عن االتجـاه النفـسي المعرفـي نحـو التـدریب الـذهني لعـدم وضـوح ما في اهمیة دراستهالباحثانالیه 

  . ذلك لدى الكثیر من العاملین في المیدان الریاضي ومنهم مدربي االلعاب الریاضیة
فــي عــام ) Locust of Control(ومــع البــدایات االولــى لظهــور مفهــوم موقــع الــضبط 

 Social Learning باعتبــاره احــد المفــاهیم االساســیة فــي نظریــة الــتعلم االجتمــاعي )١٩٦٦(

Theory) والــذي یمثــل اجابــة لكثیــر مــن التــساؤالت التــي تتعلــق فــي درجــة االعتقــاد عنــد ) لروتــر
االفراد ومنهم المدربین في ان ما یحدث لهم هو بناء على تصرفهم او نتیجة المتالكهم خصائص 
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ب ذلــك كالقابلیــة او المهــارة او الكفــاءة او القــدرات العقلیــة والتــي تــشعرهم بــانهم قــادرین نــسبیة تــسب
 )(Internalعلى الـتحكم بمـا قـد یحـدث لهـم فـي المـستقبل وهـذا النـوع مـا یـسمى بـالتحكم الـداخلي 

 فـانهم یعتقـدون ان مـا یحـدث لهـم هـو نتیجـة )External(اما االخرون من ذوي التحكم الخارجي 
  ). ٢٠ ،١٩٩٣الوتار،(والصدفة والقدر او نفوذ االخرین للحظ 

ومن خالل تحلیلنا لالدبیات المتعلقة للمتغیرات االساسیة فـي البحـث الحـالي نجـد انـه مـن 
االهمیـــة بمكـــان االشـــارة الـــى طبیعـــة االرتبـــاط العلمـــي بـــین متغیـــرات البحـــث االساســـیة والمتمثلـــة 

لضبط والتي استوجبت الدراسة الحالیة فقد اكد مثـل هـذه باالتجاه النفسي والتدریب الذهني وموقع ا
فـي ان االتجاهـات النفـسیة هـي وسـیلة ) ٢٠٠٠ملحـم،(العالقة بین االتجاه النفسي وموقـع الـضبط 

مناســبة لتفــسیر الــسلوك االنــساني والتنبــؤ بــه فــي الوقــت نفــسه فهــي تخــدم حاجــة انــسانیة تــستهدف 
الفرد وما یفكـر بـه ومـا یعملـه واعتبـر ان مـن اهـم الجوانـب ایجاد االتساق واالنسجام بین ما یقوله 

كـان داخلیـا او خارجیـا التي یجب قیاسها مع االتجاه النفـسي هـو موقـع الـضبط فـي الشخـصیة ان 
وفضال عن ذلك وفي مجال تحدید اهمیة العالقة مع المتغیر االخـر وهـو ) ٢٠٠١،٣٦١،،ملحم،(

انهــا قــد تقــع ضــمن احــد اهــم ) ٣٣٦ ،١٩٨٩اســمرو، (القــدرات العقلیــة والتــدریب الــذهني فقــد اكــد
  .  والتي ترتبط بمفهوم موقع الضبطالمهمةالخصائص الدائمیة 

وعلى هذا االساس یمكن تحدید اهمیة البحـث الحـالي فـي دراسـة االتجـاه النفـسي المعرفـي 
النفـــسي والـــذي یمثـــل صـــیغة متقدمـــة مـــن التفاعـــل االجتمـــاعي مـــابین -مـــن المنظـــور االجتمـــاعي

لالعـــب والمـــدرب فـــي قیـــاس درجـــة المیـــل نحـــو اســـتخدام التـــدریب الـــذهني فـــي التـــدریب الریاضـــي ا
بوصــفه مثیـــرًا نفـــسیًا فـــي العملیــة التدریبیـــة ومعرفـــة مـــدى ارتبـــاط ذلــك بمفهـــوم موقـــع الـــضبط لـــدى 
مــدربي االلعــاب الریاضــیة لتقــدیم اضــافة علمیــة متواضــعة للبحــوث الــسابقة فــي هــذا المجــال والتــي  

 علــى الدراســة والبحــث فــي كــل متغیــر علــى انفــراد مــن خــالل البحــوث والدراســات الــسابقة اقتــصرت
  . التي تضمنتها المكتبة الریاضیة في القطر

  
   :مشكلة البحث٢-١

ین والمنظــرین البــاحثتعـد االتجاهــات النفـسیة مــن المواضـیع التــي نالــت اهتمـام الكثیــر مـن 
یاتهــا علــى اســس علمیــة مختلفــة فعلــى ســبیل المثــال منــذ فتــرة زمنیــة لیــست بالقلیلــة وقــد فــسرت نظر 

فــان قــسم مــن النظریــات فــسرت علــى انهــا اســتجابات شــرطیة فــي اطــار كالســیكي واعتبــرت تعزیــزا 
او انهـا فـسرت فـي مجـال االتـساق ) ستیتس وویـس(النماط مختلفة من السلوك كما قدمها كل من 

م وذواتهــم كمــا فــي نظریــة التــوازن المعرفــي المعرفــي والتــي تهــتم بعالقــات االفــراد مــع غیــرهم وبیئــته
كمــا ان التــدریب الــذهني قــد شــكل مــسارا جدیــدا فــي التــدریب الریاضــي وذلــك مــن خــالل ) هیــدر(
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  ١٢٩

استخدامه للقدرات العقلیة والتغذیة الراجعة محاور اساسیة في عملیة التدریب إذ انه دخل بقـوة فـي 
 ویعـــد اتجـــاه المــدربین للتـــدریب الـــذهني مهمـــة المنــاهج التدریبیـــة لـــدى العدیــد مـــن الفـــرق الریاضــیة

ین الجــدد لتحدیــد طبیعتــه ودوره فــي تحقیــق انجــاز ریاضــي افــضل وفــي الوقــت نفــسه یبقــى البــاحث
فــي الشخــصیة وعــامال مــؤثرا فــي العالقــة مــابین االتجــاه مهمــًا مفهــوم موقــع الــضبط متغیــرا نفــسیا 

لعالقـــة العلمیـــة مـــازال یكتنفهـــا شـــيء مـــن النفـــسي المعرفـــي والتـــدریب الـــذهني اال ان طبیعـــة هـــذه ا
الغمــوض اســتوجب البحــث فیــه فــي الدراســة الحالیــة ومــا یؤكــد ذلــك هــو عــدم وجــود مقیــاس علمــي 

المعرفــي نحــو التــدریب الــذهني فــي البیئــة العربیــة وعلــى حــد علــم -حــدیث لتحدیــد االتجــاه النفــسي
ت مـازال فـي بدایاتـه االولیـة وذلـك مـا  كما ان استخراج العالقات العلمیة بین هذه المتغیـراالباحثان

) (Ibrahim,2004 فـي هـذا الموضـوع فیمـا عـدا دراسـةیفسر لنا اسباب عدم وجود دراسات سابقة
-وفي ضوء ذلك یمكن تحدید مشكلة البحث في محاولة معرفة ماهیة العالقة بین االتجاه النفـسي

 عملیة البحث العلمـي وتكاملهـا المعرفي نحو التدریب الذهني وموقع الضبط وذلك من اجل تعزیز
في استخدام متغیرات تهم العاملین في مجال التدریب الریاضـي الـذین یـسعون جاهـدین الـى خدمـة 

  . الحركة الریاضیة ودفعها نحو االمام
  
  :أهداف البحث  ٣-١
  . المعرفي نحو التدریب الذهني لعینة البحث-بناء مقیاس االتجاه النفسي ١-٣-١
المعرفي نحـو التـدریب الـذهني وموقـع الـضبط -ى العالقة بین االتجاه النفسيالتعرف عل ٢-٣-١

  . لدى مدربي االلعاب الریاضیة وحسب توجهاتهم للضبط الداخلي والخارجي
  
  : البحث فرض ٤-١

المعرفــي نحـــو التــدریب الـــذهني -ال توجــد عالقــة ذات داللـــة معنویــة بــین االتجـــاه النفــسي
  . ب الریاضیةضبط لدى مدربي االلعاوموقع ال

  :  مجاالت البحث ٥-١
مــدربو االلعــاب الریاضــیة فــي مــدیریات الریاضــة الجامعیــة فــي بعــض : المجــال البــشري ١-٥-١

  . الجامعات العراقیة
  . وشمل مدیریات الریاضة الجامعیة في بعض الجامعات العراقیة: المجال المكاني ٢-٥-١
  ). ١/١٠/٢٠٠٥(ولغایة ) ٢٥/٥/٢٠٠٥(ابتدًا من اجري البحث : المجال الزماني ٣-٥-١
  تحدید المصطلحات  ٦-١
    Attitudeاالتجاه  ١-٦-١
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  ١٣٠

بانه الموقـف الـذي یتخـذه الفـرد او االسـتجابة التـي یبـدیها ازاء شـيء ) "١٩٩٩(عرفه فرج 
او قضیة معینة اما بالقبول او الرفض نتیجة مروره بخبـرات معینـة تتعلـق بـذلك الـشيء او الحـدث 

  ). ٤٠ ،١٩٩٩فرج،(او القضیة 
هو الدرجة التي یحصل علیها مدربو االلعـاب الریاضـیة فـي " اجرائیا بأنه الباحثانویعرفه 

، والــذي تتـراوح الدرجــة الكلیــة للمقیــاس الباحثــانالمعرفـي والــذي قــام ببنائـه -مقیـاس االتجــاه النفــسي
  )". ١٧٥-٣٥(بین 

   Locust of Controlموقع الضبط  ٢-٦-١
عملیـــة تحدیـــد االفـــراد وتوقعـــاتهم المختلفـــة بوجـــه عـــام فـــي "بانـــه ) ١٩٦٦ (Rotterعرفـــه 

ضوء ادراكهـم لمـصدر التـدعیم ایجابیـا كـان ام سـلبیا ومـا اذا كـان یعتمـد علـى سـلوكهم الخـاص ام 
  ). Rotter,1966,1(انه محكوم بقوى خارجیة كالحظ او الصدفة او ادوار االخرین 

دراك الفرد لقدراتـه علـى الـتحكم فـي مجریـات على انه ا) "٢٠٠٢یعقوب وجمیعان،(وعرفه 
االحداث في حیاته وادراك مسؤولیاته عن النتائج او انها جاءت عن طریق الحظ او قوى خارجیـة 

  ). ٢١٦ ،٢٠٠٢یعقوب وجمیعان،" (او عوامل یصعب التنبؤ بها
 هو الدرجة التي یحصل علیها المـدرب فـي مقیـاس موقـع الـضبط" اجرائیا الباحثانویعرفه 

 مـن التعـدیالت بمـا یـتالءم وعینـة البحـث بعض علیه الباحثانلستیفن ناویكي ودیوك والذي اجرى 
ــــــــــة مــــــــــا بــــــــــین  ــــــــــراوح درجتــــــــــه الكلی ــــــــــضبط الــــــــــداخلي والخــــــــــارجي والــــــــــذي تت ــــــــــاس موقــــــــــع ال   لقی

)٤٠-١ ." (  
  
   االطار النظري والدراسات السابقة -٢
  اإلطار النظري في االتجاهات  ١-٢
   Attitudesاالتجاهات  ١-٢-٢

ان االتجاهات هي مظهر من المعرفة االجتماعیة التي تؤدي الى التفاعل االجتمـاعي او 
تحــد منــه وهــي مــن اغــزر الموضــوعات بحثــا فــي علــم الــنفس االجتمــاعي واكثرهــا اهمیــة فیــه، وقــد 
ـــدا علـــى قیمـــة االتجاهـــات واهمیتهـــا، الـــى االعتقـــاد بـــان معرفـــة  ذهـــب علمـــاء الـــنفس االوائـــل تأكی

اهــات الفــرد مــن االمــور االجتماعیــة، تیــسر التنبــؤ بــسلوكه نحوهــا، وتوجــه الكیفیــة التــي نــسلك اتج
  )٦٧٤ ،١٩٩٨الوقفي،. (بموجبها نحوه

  :مكونات االتجاه 

  Cognitive Component) المعرفي(المكون الفكري : اوال
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  ١٣١

یعتمــــد اتجــــاه الفــــرد للموضــــوعات او االشــــخاص علــــى مــــاذا یعــــرف عــــنهم، اذن المكــــون 
معرفي ینطوي علـى المعلومـات والحقـائق الموضـوعیة المتـوافرة لـدى الفـرد عـن موضـوع االتجـاه، ال

فــاذا كــان االتجــاه فــي جــوهره عملیــة تفــضیل موضــوع علــى اخــر فــان هــذه العملیــة تتطلــب بعــض 
العملیــات العقلیــة والحكــم لــذلك تتــضمن اتجاهــات الفــرد نحــو بعــض المــشكالت االجتماعیــة، جانبــا 

  .)٦٢ ،٢٠٠٢لي وسالمة،غابو م (. مستواه باختالف تعقید المشكللفعقلیا یخت

   Affective Component) الوجداني(المكون العاطفي : ثانیا

یشیر هذا المكون الى مشاعر الحـب والكراهیـة التـي یوجههـا الفـرد نحـو موضـوع االتجـاه، 
ه علـى نحـو ایجـابي، ویرتبط بتكوینه العاطفي، فقد یحـب موضـوعًا مـا، فینـدفع نحـوه، ویـستجیب لـ

  )٢٦٨ ،٢٠٠٤جابر،. (وقد ینفر من موضوع آخر ویستجیب له على نحو سلبي

     Behavioral Tendency Component) المیل للفعل(المكون السلوكي : ثالثا

ان . یـــشیر هـــذا المكـــون الـــى نزعـــة الفـــرد للـــسلوك وفـــق انمـــاط محـــددة فـــي اوضـــاع معینـــة
 تدفع الفرد الى العمل وفـق االتجـاه الـذي یتبنـاه، فالطالـب االتجاهات تعمل موجهات للسلوك حیث

الذي یملك اتجاهات تقبلیة نحو العمل المدرسي، یساهم فـي النـشطات المدرسـیة المختلفـة، ویثـابر 
)  Wagner,1969(ویـــــرى واجنـــــر )٤٧٢ ،٢٠٠٣نـــــشواتي،. (علـــــى ادائهـــــا بـــــشكل جـــــدي وفعـــــال

انه االتجاه بجانب المكونة الوجدانیة أي ) "Zimmhard & Ebbeson,197( وایبسون هاردوزیم
المــشاعر نحــو موضــوع مــا، وانمــا تتــضمن ایــضا مكونــة معرفیــة تتعلــق بمعــارف الفــرد وافكــاره او 
ادراكاتــه وارائــه او معتقداتــه حــول الحقــائق المرتبطــة بموضــوع االتجــاه، كمــا تتــضمن ایــضا مكونــة 

ویوضــح الــشكل ". حــظ نحــو موضــوع معــینســلوكیة تتعلــق بافعــال الفــرد واســتجاباته وســلوكه المال
  .التخطیطي هذه المكونات الثالثة لالتجاه

  

  

  

  
  
  

  
  المكونة الوجدانیة لالتجاه   

  )شعور(

  

  االتجاه

  المكونة المعرفیة لالتجاه 

  
السلوك المتعلق 

   باالتجاه
  )فعل(

  تأثیر السلوك في االتجاه
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  ١٣٢

  
  
  
  
  
  

  )١(رقم الشكل 
  كونات الوجدانیة والمعرفیة والسلوكیة لالتجاه وتفاعلها المیوضح 

  )٥٢٢ ،٢٠٠٠عالم،(
  تكوین االتجاه 

تكتــــسب وتتكــــون االتجاهــــات امــــا بــــالتعرض لموضــــوع االتجــــاه او التفاعــــل مــــع اخـــــرین 
   . كون بهذا االتجاهیتمس

تكـون بهـا ین معاصـرین یتكـامالن ال یتعارضـان یوضـحان الكیفیـة التـي ییویمكن التمییز بین منحن
  : االتجاه

  المنحنى األول 
 عملیــات الــتعلم كمــا ســاطةویــرى ان االتجــاه یتكــون مــن خــالل التعــرض لخبــرات ســابقة بو 

وفــي ضــوئه یمكــن تفــسیر دور اآلبــاء واالقــران والمدرســة والتعــرض لمــصادر ) ٢(رقــم فــي الــشكل 
  . االعالم المختلفة في تكوین االتجاه النفسي

  
  
  
  
  
  
  

  )٢ ( رقمالشكل
  )٢١، ٢٠٠١الحمداني، (تكوین االتجاه من خالل عملیات التعلیمیوضح 

  

  

  استجابة االتجاه 

  

  انفعاالت 
  عادات 
  معارف 

  اشتراط كالسیكي 
  اشتراط اجرائي
  تعلم معرفي 

  تعلم اجتماعي 

  اقتران موضوع اتجاه بمنبه انفعالي معین
  تكرار مكافأة او عقاب استجابة اتجاهیة معینة 

  التعرض ألسالیب التخاطب

  تفترضها عملیة   خبرات سابقة 
  نظریات التعلم 

  مكونات االتجاه
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  ١٣٣

  المنحي الثاني 
یرى ان االتجاه یتكون نتیجة معالجة معرفیة یقوم بها الفرد للمعلومات التي حـصل علیهـا 

یقوم هذه المعلومات وهو انذاك حكم كلي واالتجاه الذي من مصادر مختلفة عن موضوع االتجاه ل
  . كیفیة تكوین االتجاه وفق هذا المنحنى) ٣(رقم یتبناه نحو ذلك الموضوع، ویوضح الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣ ( رقم الشكل
   تكوین االتجاه من خالل عملیة معالجة المعلومات یوضح) ٣(الشكل رقم 

الــى عالقــة ســلبیة ، ) ←( اشــارة الــسهم المتــصل الــى ان) ٢٠٠١الحمــداني،(وقــد اشــارت   
والمنحنیـــان متكـــامالت ) Bagozz,1986,97. (فیـــشیر الـــى عالقـــة وظیفیـــة(       ) امـــا الـــسهم 

موضوع االتجـاه بدرجة كبیرة، اذ یبدأ تكوین االتجاه بتنمیة افكار وتصورات واخیلة من خصائص 
ومترتباتهــا،  وبعــض هــذه االفكــار او التــصورات یكــون جدیــدا وبعــضها االخــر مــستمدا مــن الــذاكرة 

  : طویلة المدى وترتبط تلك االغراءات والمترتبات بكل من
الخـصائص -االسـتدالل-المالحظـة-كـالتعلم(توقعات یكونهـا الفـرد مـن خـالل عملیـات معرفیـة  .١

  ). السلبیة
 االشـتراط االجرائـي –بـ االشتراط الكالسـیكي ( تقویمیة ینمیها الفرد من خالل التعلم استجابات .٢

  ).  التعلم المعرفي–
 االتــساق بوســاطةوتــؤدي تكامــل التوقعــات والتقویمــات معــا الــى نمــو اســتجابات انفعالیــة، 

بق باالفكـــار والتـــصورات التـــي ســـ. المعرفـــي، تـــرتبط مـــن خـــالل عملیـــات الـــتعلم بموضـــوع االتجـــاه
ــــه ــــة ) Bagozzi,1982. (تكوینهــــا عن ــــین المــــصادر الخارجی وســــائل (وفــــي ظــــل هــــذا التكامــــل ب

ومنهـا مـدى (لالتجاه تعلب خصائص الفرد المعرفیـة ) المعالجة المعرفیة(والداخلیة ) الخ…االعالم

  
تكامل 
  معلومات

معتقدات غیر 
معبر عنها حول 
  اداء ذاك العمل 

اتجاه نحو 
  )س(الموضوع 

استجابات تقویمیة أخالقیة 
واستجابات نفسیة ووجدانیة 

  اخرى لمترتبات اداءه 

معلومات عن 
  )س(الموضوع 

  استجابات 
  أقدام 

 االحجام 
  شرطیة 

إدراك مترتبات 
اداء فعل 
  مانحوه  
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وقــد ) ٢١ ،٢٠٠١الحمــداني،. (دورهــا بوصــفه أحــد محــددات تكوینــه اتجاهــه) تفــتح وانغــالق ذهنــه
   الحالیةماحثان المنحنى الثاني اساسا في دراستهتبنى البا

  النظریات التي تفسر تكوین االتجاهات  ٢-١-٢
. هناك العدید من النظریـات التـي ظهـرت نتیجـة لتنـوع التفـسیرات الخاصـة بمفهـوم االتجـاه

  :ولغرض  عرض هذه النظریات یمكن اجمالها في ثالث مجموعات هي
  -: ومنهاBehavioral Theoriesالنظریات السلوكیة  .١
   Stats Theoryنظریة ستاتس  - 
   Instrumental Conditioning Theoryنظریة االشتراط االجرائي  - 
  -: ومنها  Social Learning Theoriesنظریات التعلم االجتماعي  .٢
  Bandura Theoryنظریة باندورا  - 
  Hovland Theoryنظریة هوفالند  - 
  -: ومنها Cognitive Theories النظریات المعرفیة .٣
  . نظریة االتساق المعرفي - 
  )٢٢ ،٢٠٠١الطریا،. (نظریة التنافر المعرفي - 
    Behavioral Theoriesالنظریات السلوكیة  -١

  Stats Theoryنظریة ستاتس 
وهــي التــي تــسمى بنظریــة االشــتراك وتعنــى باالســتجابة المــشروطة ومجملهــا اقتــران مثیــر 

 الموضوع والـذي هـو المثیـر لـدینا بـالمثیر الـشرطي، وعـن طریـق عملیـة االقتـران غیر شرطي وهو
) تساسـت(یؤدي باالستجابة للمثیر الشرطي الذي كان قـد اسـتجاب لـه المثیـر الطبیعـي وقـد فـسرت 

واعـدتها تعزیـزا النمـاط مختلفـة مـن ) كالسـیكي(االتجاهات على انها استجابات شـرطیة فـي اطـار 
 مرتبطـة  مثیرات مـن شـأنها ان تكـون اهـدافًا او حـوافز او دوافـع فـي كـل حالـةالسلوك وتمثل كذلك

  )٢٠، ١٩٩٧حامد،(.ببناء االتجاه او تغیره
   Instrumental Conditioning Theoryنظریة االشتراط االجرائي 

علــى مبـــدأ ان ســـلوك الكــائن او اســـتجابته التـــي ) ســـكنر(تقــوم نظریـــة االشــتراط االجرائـــي 
وانطالقــا مــن وجهــة النظــر هــذه فــان االتجاهــات التــي یجــري تعزیــز . مــال تكرارهــاتعــزز یزیــد احت

انمــاط الــسلوك المرتبطــة بهــا یزیــد مــن احتمــال اســتبقائها مــن تلــك التــي التعــزز  مــشیرین الــى ان 
انمـــاط الـــسلوك التـــي ال تعـــزز او تلـــك التـــي یجـــري ســـحب المعـــززات عنهـــا تمیـــل الـــى االنطفـــاء 

  )٣٦٠ ،٢٠٠٠حم،مل. (واالمحاء التدریجي
   Social Learning Theoriesنظریات التعلم االجتماعي  . ٢

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٣٥

   Banduraنظریة باندورا 
ــتعلم ) Bandura,1974(فــسر بانــدورا  عملیــة تكــوین االتجاهــات وتعــدیلها وفقــا لعملیــة ال

بالمالحظة، فعندما نالحظ شخصا بطریقة معینة، ویلقي اثابة على سـلوكه، مـن المحتمـل جـدا ان 
 بتكــرار هــذا الــسلوك، امــا اذا اتبــع ســلوكا مــا عقــاب، فاالحتمــال االكبــر ان ال یقــوم بتكــراره او یقــوم
  ) ٢٢٩، ١٩٩٨ابو جادو،. (تقلیده

  Hovland Theory نظریة هوفالند 
وتؤكــد هــذه النظریــة علــى ثالثــة متغیــرات لهــا اهمیتهــا فــي تعلــم االتجاهــات الجدیــدة وهــي 

وتشیر الى ان االنتباه في مقدمة هـذه العوامـل وهـو الیحظـى ) لتقبلاالنتباه، الفهم، ا(على التوالي 
بالتفــات كـــل االفـــراد نحــو الوســـائل المثیـــرة التـــي تــواجههم فلكـــي یقتنـــع الفــرد بالمعلومـــات البـــد مـــن 
انتباهه الیها فاذا تحقق ذلـك فقـد ال یفهمـه اذا لـم یفهمهـا ومـن ثـم تقبلهـا فـضال عـن وجـود الحـوافز 

  )٥٩-٥١ ،١٩٩٠البدري،. ( والمبرراتبابومنها الحجج واالس
  Cognitive Theoryالنظریات المعرفیة . ٣

الـــى ان االتجاهــــات تتكـــون مــــن ) بیاجیــــه واوزبـــل(یـــرى اصـــحاب هــــذه النظریـــات ومـــنهم 
 الدور بسببالمعاني التي تنتظم عند الفرد من خالل الخبرة والتعلم، وهي اهم جوانب التعلم وذلك 

 a(تنظــیم المعلومــات فــي البنــى المعرفیــة للفــرد وترتیبهــا فــي شــكل حــسن الكبیــر الــذي تلعبــه فــي 

good gestalt ( فاالتجاهـــات كغیرهـــا مـــن المفـــاهیم، تنـــتظم فـــي البنیـــة المعرفیـــة للفـــرد بحـــسب
  )٤٣٥ ،١٩٨٣مرعي وبلقیس،. (محتویاتها ومعانیها واهمیتها فیما یخص الفرد

  موقع الضبط 
ین النفـسیین فـي به روتر كثیـرا مـن اهتمـام البـاحثء استقطب مفهوم موقع الضبط الذي جا  

العقــود الثالثــة االخیــرة، فكــان هــذا المفهــوم بمثابــة قاســم مــشترك لعــدد مــن النظریــات الحدیثــة التــي 
  . تتنـــــاول محـــــددات الـــــسلوك االنـــــساني والتكیـــــف بوجـــــه عـــــام والـــــسلوك االنجـــــازي بـــــشكل خـــــاص

  )٢٣٥ ،١٩٩٨حداد واالخرس،ال(                                                            
ویقـوم موقــع الــضبط علــى افتــراض مفــاده ان الطریقــة التــي یــسلك بهــا الفــرد تتــأثر الــى حــد 
بعیــد بمــا یــدرك مــن عالقــات ســببیة مــن الـــسلوك وتوابعــه فتــراه یــسلك فــي ضــوء اداركــه فــي هـــذه 

ن حیث ادراكهم في القوى المـسیرة وان االفراد یختلفون م) ٢٥ ،١٩٩٤مقابلة ویعقوب،. (العالقات
الحداث لحیاتهم، حیث یختلف هذا الموقع المدرك لهذه القوى على حـین هـو داخلـي او ذاتـي ومـا 

   .)٢٣٥ ،١٩٩٨حداد واالخرس،ال. (هو خارجي
 ذي تحكم داخلي عن كونه ذا تحكم خـارجي یوضـح روتـر انـه اإلنسان كون أفضلیةوفي 

 ذا موقـع ضـبط داخلـي عـن ان یكـون ذا اإلنـسانل ان یكـون قد یكـون صـحیحا ان نقـول انـه یفـض
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 الجیـــدة تمیـــز ذوي الـــضبط األشـــیاءموقـــع ضـــبط خـــارجي ولكـــن مـــن الخطـــأ ان نفتـــرض ان كـــل 
  )Rotter & Hochreich,1975,60. ( السیئة ذات الضبط الخارجياألشیاءالداخلي وان كل 

یم التـي قـدمتها نظریـة  هـو احـد المفـاهLocus of Controlبما ان مفهوم موقـع الـضبط 
 لروتــر فمــن الجــدیر باالهتمــام الرجــوع الـــى Social Learning Theoryالــتعلم االجتمــاعي 
  .  التي تقوم علیها تلك النظریةاألساسیةالمبادئ والمفاهیم 

  نظریة التعلم االجتماعي لروتر  ٣-١-٢
ت لفهــم الــسلوك تعــد نظریــة الــتعلم االجتمــاعي لروتــر احــدى المحــاوالت الناجحــة التــي قامــ

االنساني والكشف عن العوامل المـؤثرة فیـه، وهـي محاولـة تجمـع فـي اطـار بـین اتجـاهین مختلفـین 
االسـتجابة او نظریـات التعزیـز مـن ناحیـة، والنظریـات المعرفیـة -في علم النفس هما نظریـة المثیـر

مــن التقالیــد اذ نــشأت هــذه النظریــة ،) ٦ ،٢٠٠٣علــي،. (او نظریــات المجــال مــن الناحیــة االخــرى
ــتعلم والنظریــات الشخــصیة وجــاءت افكارهــا منــسجمة مــع اهتمامــات  الواســعة لكــل مــن نظریــات ال
علمــــــــاء الـــــــــنفس المتزایـــــــــدة التــــــــي تبحـــــــــث فـــــــــي الــــــــسلوك المعقـــــــــد فـــــــــي االفــــــــراد فـــــــــي المواقـــــــــف 

وتعد من النظریات التي اهـتم بهـا علـم الـنفس الریاضـي وقـد ، ) ١٢ ،١٩٩٤العزاوي،.(االجتماعیة
هــا اســالیب مــن بــین اهمهــا تعلــم الــسلوك مــن خــالل مالحظــة النمــاذج او الــتعلم بالقــدوة تتطــور من

 )١١٧ ،١٩٩٨عالوي،. (وتعلم السلوك عن طریق التدعیم او التعزیز

  
 الدراسات السابقة ٢-٢
  )Ibrahim, et al, 2004 ( إبراهیم وآخروندراسة ١-٢-٢ 
  "ذهنياالتجاهات المعرفیة لدى المصارعین نحو التدریب ال"

هـــدفت الدراســـة الـــى تقیـــیم مـــستوى االتجاهـــات المعرفیـــة لـــدى المـــصارعین نحـــو التـــدریب 
فقـرة علـى عینـة ) ٣٦(الذهني وقد قام الباحثون بتصمیم مقیاسـا لالتجاهـات المعرفیـة اشـتمل علـى 

  .من المصارعین المتقدمین في تركیا
لتمیــزي للفقــرات والثبــات وقــد اجــرى البــاحثون المعــامالت العلمیــة للمقیــاس ومنهــا الــصدق ا

العبـا مـن فـرق المـصارعة المحلیـة واتحـاد المـصارعة فـي اسـطنبول ) ١٠١(الذي تم تطبیقه علـى 
بأهمیـة التـدریب الـذهني ضـمن % ٥٠وقد اظهرت الدراسة ان عدد مـن الریاضـیین یؤمنـون بنـسبة 

یـضا ان المـصارعین البرنامج التدریبي الذي یستخدمه المدربون في التدریب كما اظهرت الدراسـة ا
لیست لدیهم المعلومات الكافیة حول التكنیكات المستخدمة في التدریب الذهني وقد افادت الدراسـة 
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الحالیــة الــى وجــود مؤشــرات علمیــة تــدل علــى ان هنــاك عالقــة طردیــة بــین االتجــاه المعرفــي نحــو 
  . التدریب الذهني والعمر

علمیـــة الحدیثـــة لتوجیـــه الالعبـــین نحـــو ت الیـــاوقـــد اوصـــى البـــاحثون بأهمیـــة اســـتخدام التقن
  . االفادة من التدریب الذهني في البرنامج التدریبي

  إجراءات البحث -٣
  : منهج البحث  ١-٣

  . مته وطبیعة البحثئاستخدم الباحثان المنهج الوصفي لمال
   : مجتمع البحث وعینته ٢-٣

یاضـة الجامعیـة فـي اشتمل مجتمع البحث على مدربي االلعاب الریاضي فـي مـدیریات الر 
 – بغـداد – دیـالى – كركوك – تكریت –كویسنجق – دهوك – صالح الدین –جامعات الموصل 

مــدربین وقــد تــم تقــسیم مجتمــع البحــث الــى مجمــوعتین ) ٢٠٨( المستنــصریة وبواقــع –التكنولوجیــة 
ائــــه المعرفـــي والـــذي قـــام ببن-الســـتخدامها فـــي اغـــراض البنـــاء والتطبیـــق لمقیـــاس االتجـــاه النفـــسي

الباحثــان مــن خــالل مجموعــة مــن االجــراءات العلمیــة التــي ســوف یــتم ذكرهــا الحقــا وقــد تــم اختیــار 
مدربا لیمثلوا عینة البنـاء والتجربـة االسـتطالعیة ) ١٧٧(من مجتمع البحث وبواقع % ٨٥.٨نسبة 

یق مدربا لیمثلوا عینة التطب) ٣١(من مجتمع البحث وبواقع % ) ١٤.٩ (في حین تم اعتماد نسبة
وبــذلك عمــد الباحثــان الــى اســتخدام النــسب المــذكورة والمؤشــرة فــي نــسب التمثیــل المقبولــة لعینــات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوث الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفیة ألغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض التطبیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق، اذ یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشیر    البحـــــــــــــ

الــى ان اقــل عــدد مــن االفــراد للعینــات فــي الدراســات االرتباطیــة یكــون ) ١٩٨٧عــودة والملكــاوي،(
 ،١٩٨٧عــودة والملكــاوي،( واالنحــدار المتعــددة متغیــر فــي الدراســات االرتباطیــة/فــرد) ٣٠(بنــسبة 
  .  تفاصیل ذلك یبین ) ١(، والجدول رقم )١٣٤

  ) ١(رقم الجدول 
   البحث والنسب المئویة لعینة البناء والتطبیق یبین 

 النسبة المئویة  العدد  مجتمع البحث 

 ٨٠.٢٨ ١٦٧ البناء 

 ١٤.٩ ٣١ التطبیق 

 ٤.٨٠ ١٠ التجربة االستطالعیة 

 ١٠٠ ٢٠٨ الكلي 
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  ١٣٨

  :أداتا البحث   ٣-٣
  المعرفي نحو التدریب الذهني -مقیاس االتجاه النفسي. ١

المعرفـي نحـو التـدریب الـذهني فقـد قـام الباحثـان -نظرا لعدم وجـود مقیـاس لالتجـاه النفـسي
ببنـــاء مقیـــاس لهـــذا الغـــرض وذلـــك مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن االجـــراءات العلمیـــة التـــي اســـتخدمها 

  . في عملیة البناء والتي سیتم ذكرها الحقا في اجراءات البحثالباحثان 
  مقیاس موقع الضبط  .٢

والذي یتـالف ) دیوك-ناویكي(استخدم الباحثان مقیاس موقع الضبط المعد اصال من قبل 
وتتــألف الدرجــة ) نعــم و ال(فقــرة تكــون االجابــة علیــه مــن خــالل بــدیلین همــا ) ٤٠(باالصــل مــن 

وتشیر الدرجة العلیا للمقیاس الى موقع الضبط الخارجي بینما تـشیر ) ٤٠-١(الكلیة للمقیاس من 
علیــــه بعــــض ) ٢٠٠٠الكــــواز،(وقــــد اجــــرى . الدرجــــة الــــدنیا للمقیــــاس الــــى موقــــع الــــضبط الــــداخلي

وقـد .  من خالل االجراءات العلمیة التي قام بها التعدیالت بما یتالءم والبیئة الریاضیة في العراق
  .ألغراض البحث الحاليتماد المقیاس المذكور قام الباحثان باع

  المعرفي - خطوات بناء مقیاس االتجاه النفسي ٤-٣
   للمقیاس األولیة الصورة إعداد .١

 للمقیاس وذلك من خالل االطالع علـى بعـض المقـاییس الـسابقة األولیة الصورة إعدادتم 
  : في االتجاه النفسي وهي

  .  نحو التربیة الریاضیةمقیاس ادجنجتون لالتجاه النفسي - 
  )١٥٠-١٤٥ ،٢٠٠٠الطالب ولویس،. (مقیاس االتجاه النفسي نحو الدروس الجامعیة - 
  . مقیاس كینون لالتجاهات نحو النشاط البدني - 
  )٤٦١-٤٣٥، ،١٩٩٨عالوي،. (اختبار االتجاه نحو وقت الفراغ - 
  )Ibrahim, et al, 2004. (المعرفي نحو المصارعة-مقیاس االتجاه النفسي - 
  اعداد فقرات المقیاس  .٢

الخطــوة االولــى فــي بنــاء المقــاییس هــي تهیئــة الفقــرات الالزمــة والمناســبة لطبیعــة البحــث 
  : واهدافه وقد اتبع الباحثان في صیاغة فقرات المقیاس الخطوات التالیة

  . ان ال تكون الفقرة طویلة بمفرداتها بحیث تؤدي الى الملل في االجابة - 
  .ان تكون واضحة ومفهومة في المعنى والهدف - 
 .ان تقیس الفقرة سلوكا واحدا أي هدفا واحدا - 
 :المعرفي نحو التدریب الذهني -المواصفات العلمیة لمقیاس االتجاه النفسي .٣
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  ١٣٩

  صدق المحكمین  -
 فقــرة) ٥٠(بنــاًء علــى مــا تحقــق فــي الخطــوة االولــى فقــد اعــد الباحثــان مقیاســا یتكــون مــن 

المعرفــي نحــو التــدریب الــذهني لــدى مــدربي االلعــاب الریاضــیة حیــث تــم -تتــضمن االتجــاه النفــسي
عــرض المقیــاس بــصیغته االولیــة علــى عــدد مــن الــسادة الخبــراء والمختــصین فــي العلــوم التربویــة 

المعرفـي نحـو - لغرض تقویمها والحكـم علیهـا لقیـاس االتجـاه النفـسي)١( ملحقةیوالنفسیة والریاض
) من خالل حذف او اعـادة صـیاغة عـدد مـن الفقـرات(یب الذهني واجراء التعدیالت المناسبة التدر 

  .تأكد من صدق االختبارمع ذكر صالحیة البدائل، اذ یعد هذ االجراء وسیلة مناسبة لل
 وبعــد تفریــغ المالحظــات علــى فقــرات المقیــاس تــم اســتخراج صــدق المحكمــین مــن خــالل 

% ٨٠ل فقراتــه، اذ بلغــت نــسبة اتفــاق الخبــراء علــى فقراتــه بــاكثر مــن النــسبة المئویــة التفــاقهم حــو 
 علــى نــسبة اتفــاق للخبــراء فــي صــالحیة یجــب الحــصول"الــى انــه ) ١٩٨٣بلــوم واخــرون،(ویــشیر 

وقــد بلــغ ) ،١٩٨٣بلــوم واخــرون،%)"  (٧٥(الفقــرات وامكانیــة اجــراء التعــدیالت نــسبة ال تقــل عــن 
، ٧،٨،١٢،١٣(فقــرة مــن المقیــاس وهــي الفقــرات ) ١١(لــك عــدد الفقــرات التــي تــم حــذفها بموجــب ذ

  .فقرة) ٣٩(لیصبح المقیاس مؤلفا من ) ١٤،٣٧،٣٨،٣٩،٤٢،٤٦،٤٧
  التجربة االستطالعیة للمقیاس  -
متهــا لمـــستوى افــراد العینـــة فقــد طبـــق ئوالجــل التعـــرف  علــى وضـــوح الفقــرات والتعلیمـــات ومال - 

نحو التدریب الذهني على عینة من مدربي االلعـاب المعرفي -الباحثان مقیاس االتجاه النفسي
   .مدربین) ١٠(وقد بلغ عددهم  . الریاضیة من جامعة الموصل

  صدق المحتوى   -
  : وقد تم استخدام االسالیب اآلتیة في احتساب صدق المحتوى وهي

  التحلیل اإلحصائي للفقرات 
  أسلوب المجموعات المتطرفة . ١

جامعــات عراقیــة ) ١٠(مــدربًا مــن ) ١٦٧(بنــاء التــي بلغــت اعتمــد الباحثــان علــى عینــة ال
مـن مجتمـع %) ٨٠.٢٨(والتي تم اختیارها عشوائیا من مجتمع البحث وقد بلغت نسبة الجامعات 

المعرفـي نحـو التـدریب الـذهني علـى مـدربي االلعـاب -البحث وقد تم توزیـع مقیـاس االتجـاه النفـسي
س المذكور قام الباحثان بترتیب درجاتهم تنازلیا ثم تم الریاضیة وبعد تصحیح اجاباتهم على المقیا

الـدنیا إلجابـاتهم وهـذه النـسبة یؤیـدها معظـم المختـصین فـي %) ٢٧(العلیـا و%) ٢٧(تحدید نـسبة 
ـــــاكبر حجـــــم واشـــــد  ـــــسبة ب ـــــد هـــــذه الن ـــــان عن ـــــسیة، اذ تكـــــون المجموعت ـــــاییس النف ـــــارات والمق االختب

رة كـل فقـرة علـى التمییـز فقـد اسـتخدم الباحثـان والجـل التعـرف علـى قـد).  ١٩٨٠،١٤٩فرج،(تباین
العلیـا (االختبار التائي لعینتین مستقلتین وذلك للتعرف على داللة الفروق بین درجـات المجـوعتین 
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  ١٤٠

وعنــد ) ٦.٥٤-٠.١٩(حیــث تبــین ان القــیم التائیــة المحــسوبة لجمیــع الفقــرات تتــراوح بــین ) والــدنیا
) ٩٠(ودرجـة حریـة ) ٠.٠٥(عنـد مـستوى داللـة )١.٩٩(بالغـة مقارنتها بالقیمـة التائیـة الجدولیـة وال

  . ذلكیبین ) ٢(هي فقرات ضعیفة التمییز والجدول رقم ) ٣٥.٢٢(یتضح لنا ان الفقرات 
  )٢ ( رقمجدول

  المعرفي-قیمة ت المحتسبة والجدولیة لفقرات مقیاس االتجاه النفسيیبین 
 قیمة ت الجدولیة حتسبةقیمة ت الم رقم الفقرة قیمة ت المحتسبة قم الفقرة

٥.٥٤ ٢١ ٣.٦٠ ١ 

١.٠١ ٢٢ ٤.٦٥ ٢* 
٣.١٨ ٢٣ ٢.٥١ ٣ 

٤.٦٥ ٢٤ ٣.١٨ ٤ 

٤.٢٣ ٢٥ ٢.٩٦ ٥ 

٥.٥٤ ٢٦ ٢.٧٤ ٦ 

٦.٥٤ ٢٧ ٥.٧٨ ٧ 

٢.٢٧ ٢٨ ٢.٩٦ ٨ 

٣.٣٩ ٢٩ ٤.٤٤ ٩ 

٦.٢٨ ٣٠ ٥.٧٨ ١٠ 

٨.٠٤ ٣١ ٤.٠٢ ١١ 

٣.٣٩ ٣٢ ٦.٢٨ ١٢ 

٦.٠٢ ٣٣ ٣.٦١ ١٣ 

٣.٨١ ٣٤ ٦.٥٤ ١٤ 

٠.١٩ ٣٥ ٥.٠٩ ١٥* 
٤.٤٤ ٣٦ ٥.٥٤ ١٦ 

٦.٥٤ ٣٧ *٣.١٨ ١٧ 

٥.٤٠ ٣٨ ٥.٠٩ ١٨ 

٣.٢٢ ٣٩ *٦.٢٨ ١٩ 

٣.٦٠ ٢٠   

١.٩٩ 

  معامل االتساق الداخلي . ٢
استخدم الباحثان معامل االتساق الداخلي لتحدید مدى تجانس الفقرات في قیاسها للظاهرة 

 بعدة ممیـزات فهـي تقـدم لنـا مقیاسـا متجانـسا فـي فقراتـه لتقـیس كـل السلوكیة ، وتمتاز هذه الطریقة
الزوبعــي (فقــرة البعــد الــسلوكي الــذي یقیــسه المقیــاس ككــل وقــدرتها علــى ابــراز التــرابط بــین الفقــرات 

الـــى انـــه كلمـــا زاد ارتبـــاط الفقـــرة بـــالمجموع الكلـــي كـــان ) Allen(ویـــشیر ) ٢٣٦، ١٩٨١واخــرون،
ن امكانیــــــــــة الحــــــــــصول علــــــــــى مقیــــــــــاس اكثــــــــــر تجانــــــــــسا تــــــــــضمینها فــــــــــي المقیــــــــــاس یزیــــــــــد مــــــــــ
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)Allen,1979,P.125 .( واستخدم معامل االرتباط بیرسون الیجاد العالقة االرتباطیـة بـین درجـة
كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات المقیـــاس والدرجـــة الكلیـــة وقـــد اســـتخدم الباحثـــان الحقیبـــة االحـــصائیة  للعلـــوم 

 ذلــك، اذ بلغــت معــامالت یبــین) ٣(ل رقــم الحتــساب معامــل التمییــز والجــدو ) SPSS(االجتماعیــة 
وعنـد الرجـوع الـى جـدول داللـة معامـل االرتبـاط عنـد مـستوى ) ٠.٩٣-٠.٩(االرتباط للفقـرات بـین 

) ر(المحتـسبة اكبـر مـن قیمـة ) ر(یتـضح لنـا ان قیمـة ) ١٦٥(وامام درجة حریة ) ٠.٠٥(معنویة 
 هـي فقـرات ضـعیفة التمییـز، )٣٥ ،٢٢ ،١٩ ،١٧(وبذلك فان الفقـرات ) ٠.١٥(الجدولیة والبالغة 

 الیــه ان معامــل التمییــز یفیــد فــي معرفــة صــدق المقیــاس الــداخلي والخــارجي اإلشــارةوممــا تجــدر 
  ).١١٤ ،١٩٩٠االمام،( في الصفة المقاسة اإلفرادفضال عن التمییز بین 

  )٣ ( رقمجدول
   معامل التمییز بین فقرات المقیاس والدرجة الكلیة لعینة البناءیبین 

 رقم الفقرة معامل االرتباط مع الدرجة الكلیة  رقم الفقرة 
معامل االرتباط مع الدرجة 

 الكلیة 
 قیمة ر الجدولیة 

٠.٩٣ ٢١ ٠.٦٣ ١ 

٠.١٠ ٢٢ ٠.٧٠ ٢* 
٠.٧٧ ٢٣ ٠.٦٠ ٣ 

٠.٩١ ٢٤ ٠.٧٧ ٤ 

٠.٨٩ ٢٥ ٠.٧٢ ٥ 

٠.٩٣ ٢٦ ٠.٦٧ ٦ 

٠.٩٠ ٢٧ ٠.٩٢ ٧ 

٠.٥٢ ٢٨ ٠.٧٢ ٨ 

٠.٨٠ ٢٩ ٠.٩٠ ٩ 

٠.١٥ 

٠.٩١ ٣٠ ٠.٩٢ ١٠ 

٠.٨٢ ٣١ ٠.٨٧ ١١ 

٠.٨٠ ٣٢ ٠.٩١ ١٢ 

٠.٩٢ ٣٣ ٠.٥٢ ١٣ 

٠.٨٥ ٣٤ ٠.٩٠ ١٤ 

٠.١٣ ٣٥ ٠.٩٢ ١٥* 
٠.٩٠ ٣٦ ٠.٩٣ ١٦ 

٠.٨٥ ٣٧ ٠.٧ ١٧ 

٠.٩١ ٣٨ ٠.٩٢ ١٨ 

٠.٧٧ ٣٩ ٠.٠٩ ١٩ 

٠.٨٣ ٢٠   
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  ١٤٢

ائیا بطریقتــي اســتخدام المعرفــي احــص-ومــن خــالل تحلیــل فقــرات مقیــاس االتجــاه النفــسي
 ) ٣٥ ،٢٢ ،١٩ ،١٧(اســلوب المجموعــات المتطرفــة واســلوب االتــساق الــداخلي تبــین ان الفقــرات 

قــد حــصلت اقــل القــیم بطریقتــي المجموعــات المتطرفــة واالتــساق الــداخلي وبــذلك تــم اســتبعادها مــن 
  . فقرة) ٣٥(المقیاس لیصبح بصورته النهائیة مكونا من 

  الثبات . ٣
روف ان ثبات االداء هو دقة االختبار فـي القیـاس والمالحظـة وعـدم تناقـصه مـع من المع

  نفــــــــــسه واقــــــــــسامه واطــــــــــراده، فیمــــــــــا یزودنــــــــــا بــــــــــه مــــــــــن معلومــــــــــات عــــــــــن ســــــــــلوك المفحــــــــــوص 
وان ثبــات االختبــار یعطــي النتــائج نفــسها اذا مــا اعیــد علــى ) ١٠١، ١٩٨٤ابــو حطــب واخــرون،(

  ). ٣٠ ،١٩٨١،واخرون  الزوبعي(االفراد أنفسهم وفي الظروف ذاتها 
واستخرج الباحثان ثبات المقیاس بطریقة االنصاف المنشقة وذلك النها تمتاز باالختصار 

وقــد ) ١٩٨٠،٢٦١الغریـب،(فـي الجهــد ویتحاشـى تــأثیر أثـر التــدریب وتـأثیر التــذكر یكـون معروفــا 
مـل ثبـات من مدربي االلعاب الریاضـیة فـي جامعـة الموصـل إذ بلـغ معا) ١٠(طبق المقیاس على 

ــــاس  ــــد اصــــبح المقیــــاس صــــالحا للتطبیــــقوبموجــــب اجــــراءات الــــصدق والثبــــات ) ٠.٨٩(المقی  فق
  .)٢(ملحق

  التطبیق النهائي للبحث  ٥-٣
المعرفـي لـدى مـدربي االلعـاب الریاضـیة -بعد انجاز الباحثان بنـاء مقیـاس االتجـاه النفـسي

  : ضع من اجلهوبعد التأكد من صالحیة مقیاس موقع الضبط لقیاس الغرض الذي و 
المعرفــي نحــو التــدریب الــذهني لمــدربي االلعــاب الریاضــیة -تــم تطبیــق مقیــاس االتجــاه النفــسي .١

  . على الجامعات العراقیة١/١٠/٢٠٠٥ولغایة  ٢٥/٥/٢٠٠٥ من وابتدأ
  .  الریاضیة في الوقت نفسهاأللعابتم توزیع مقیاس موقع الضبط على مدربي  .٢
 المتعلقـــــة بـــــالتطبیق النهـــــائي للبحـــــث باســـــتخدام الحقیبـــــة حـــــصائیةاإلاســـــتخرجت المعـــــامالت  .٣

  ).SPSS( للعلوم التربویة اإلحصائیة
  :الوسائل اإلحصائیة  ٦-٣

االختبـار التـائي لعینـة ). Pearson(معامل ارتباط بیرسون . االنحراف المعیاري. الوسط الحسابي
 .تحلیل االنحدار. ین باتجاه واحدتحلیل التبا.واحدة

) ٣١٠-١٠١ ،١٩٩٦یتي والعبیدي،التكر (  

  :ومناقشتهاوتحلیها عرض النتائج  -٤
 وهــــو بنــــاء مقیــــاس االتجــــاه النفــــسي األول الباحثــــان مــــن تحقیــــق الهــــدف انتهــــى بعــــد ان 

وتحلیهــــا ســــیتم عــــرض النتــــائج  الریاضــــیة األلعــــابالمعرفــــي نحــــو التــــدریب الــــذهني لــــدى مــــدربي 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٤٣

 تـــم الحـــصول علیهـــا وذلـــك بعـــد ان تـــم تـــصنیف  ضـــوء البیانـــات اإلحـــصائیة التـــيومناقـــشتها فـــي
الــى ذوي ضــبط داخلــي وذوي ضــبط خــارجي وذلــك اســتنادا الــى مقیــاس ) التطبیــق(المــدربین عینــة 

  ). ٤(الجدول رقم مبین في موقع الضبط المستخدم في البحث الحالي وكما هو 
  )٤(رقم الجدول 

   الداخلي والخارجي بعد ان تم تصنیفهم  العدد الكلي للمدربین وعدد المدربین لوفق ذوي الضبطیبین

 المدربون ذوو الضبط الخارجي  المدربون ذوو الضبط الداخلي  العدد الكلي

٢١ ١٠ ٣١ 

  
 البحــث فقــد اســتخدم الباحثــان تحلیــل االنحــدار الخطــي وســـیلة أهــدافومــن اجــل تحقیــق 

  : یأتي لتحقیق هذا الغرض وكما إحصائیة
 وموقـع  نحـو التـدریب الـذهني المعرفیـة-االتجاهـات النفـسیةمناقشة نتـائج العالقـة بـین  ١-٤

  .الضبط الداخلي
  )٥ ( رقمالجدول

المعرفي وموقع الضبط الداخلي لدى مدربي - تحلیل تباین االنحدار بین االتجاه النفسيیبین 
   الریاضیة  األلعاب

 قیمة ف  متوسط المربعات  مجموع المربعات  درجة الحریة  مصدر التباین 

 ٤٨٢٤.٥٤٩ ٤٨٢٤.٥٤٩ ١ نحداراال

 ٤٦.٩٠٩ ٤٢٢.١٧٩ ٩ البواقي

  ٥٢٤٦.٧٢٧ ١٠ المجموع

١٠٢.٨٥٠ 

ـــــین  ـــــین )ف(ان قیمـــــة ) ٥ ( رقـــــم مـــــن الجـــــدولیب ـــــاین االنحـــــدار ب ـــــل تب ـــــسبة لتحلی  المحت
وعنــد الرجــوع الــى جــداول داللــة ) ١٠٢.٨٥٠(االتجاهــات النفــسیة وموقــع الــضبط الــداخلي تــساوي 

فـإن ) ٤.٩٦(والبالغـة ) ٩-١(وامـام درجـة حریـة ) ٠.٠٥(عند مستوى معنویـةالجدولیة ) ف(قیمة 
  . ذلك یشیر الى وجود فروق ذات داللة معنویة بین كال المتغیرین

  
  ) ٦(رقم الجدول 

  المعرفیة وموقع الضبط الداخلي-معامل االرتباط ومعامل التحدید للعالقة بین االتجاهات النفسیةیبین 

 الخطأ التجریبي  دید معامل التح االرتباط 

٦.٨٤٩ ٠.٩٢٠ ٠.٩٥ 
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  ١٤٤

المحتـسبة بـین االتجاهـات النفـسیة وموقـع الـضبط ) ر(ان قیمة ) ٦(رقم  من الجدول یبین
وامــام ) ٨(وعنــد الرجــوع الــى جــداول داللــة معامــل االرتبــاط عنــد درجــة الحریــة )  ٠.٩٥ (تــساوي

ـــة ـــى) ٠.٦٣ ( نجـــد انهـــا تـــساوي)٠.٠٥ (مـــستوى معنوی ـــك یـــشیر ال ـــة وذل  وجـــود عالقـــة ذات دالل
معنویة طردیة بین كل مـن االتجـاه النفـسي المعرفـي وموقـع الـضبط الـداخلي لـدى مـدربي االلعـاب 

التـــي تـــشیر الـــى وجـــود هـــذه و ) ٠.٩٢(والبالغـــة ) ٢ر(الریاضـــیة ویؤكـــد ذلـــك قیمـــة معامـــل التحدیـــد 
  .العالقة

المعرفـــي وموقـــع الـــضبط -ویعـــزو الباحثـــان النتـــائج الحالیـــة للعالقـــة بـــین االتجـــاه النفـــسي
الداخلي الى اهمیة وجود الجانب المعرفي باعتباره احد المكونات الفكریة الهامة التـي یحتـاج الیهـا 
المــدرب لتــوفیر المیــل واالتجــاه نحــو موضــوع التــدریب وال ســیما فیمــا یخــص التــدریب الــذهني، اذ 

ضوع، اال اذا كانت عنده الى انه لن یكون للفرد أي اتجاهات حیال أي مو ) ١٩٨٧موسى،(یشیر 
اوال وقبـــل كـــل شـــيء معرفـــة عنـــه، ولیـــست بالـــضرورة ان تكـــون المعرفـــة كاملـــة وینطـــوي المكـــون 
المعرفــي علــى المعلومــات والحقــائق الموضــوعیة المتــوفرة لــدى الفــرد عــن موضــوع االتجــاه، ولــذلك 

واه بـاختالف تتضمن اتجاهات الفرد نحو بعض الموضوعات االجتماعیة جانبا عقلیـا یختلـف مـست
  .تعقید المشكلة یمكنه في اتخاذ االتجاه المناسب

  ) ٢٢٠ ،١٩٩٨ابو جادو،(   
المعرفــي -مــا ذهــب الیــه الباحثــان فــي تفــسیره لالتجــاه النفــسي) ٢٠٠٣نــشواتي،(كمــا یؤكــد 

مــن خــالل اعتقـــاده بــان المكــون المعرفـــي فــي االتجــاه النفـــسي یــدل علــى الجوانـــب المعرفیــة التـــي 
جهة نظر الفرد ذات العالقة بموقفه من موضوع االتجاه وتتوافر هذه الجوانـب عـادة تنطوي الیها و 

 ،٢٠٠٣نـشواتي،(من خالل المعلومات والحقائق الواقعیة التي یعرفها الفرد حـول موضـوع االتجـاه 
المعرفــي -وفــي هــذا االتجــاه وفــي مجــال تفــسیر العالقــة التــي ظهــرت بــین االتجــاه النفــسي) ٤٧٢

داخلي الـــى ان هـــؤالء المـــدربین مـــن ذوي الـــضبط الـــداخلي والـــذین یؤمنـــون ان وموقـــع الـــضبط الـــ
ألمكانیــاتهم وقناعــاتهم وقــدراتهم دورا مهمــا فــي تفــسیرهم لالحــداث التــي یعیــشونها هــي التــي تــؤثر 
فعال في اتجاههم النفـسي نحـو التـدریب الـذهني وال سـیما فیمـا یتعلـق بالمكونـات المعرفیـة مـن هـذا 

االحكام المنطقیة التي یـصدرونها علـى انفـسهم عنـد تقـویمهم لمـستواهم التـدریبي االتجاه في ضوء 
في ان هذه الفئـة ) ١٩٨٨الدسوقي،(وایمانهم بأهمیة االطالع والمعرفة، وذلك یتفق ایضا مع رأي 

فــي ان ) ١٩٩٦ســلیمان،(تــرى ان ســلوكها مــا هــو اال نتیجــة الرادتهــا وافعالهــا وقــد اكــد ذلــك ایــضا 
ــ داخلي یــدركون ان افعــالهم وخصائــصهم تــؤثر فــي شــكل معیــشتهم وطریقتهــا ومــن ذوي الــضبط ال

خـصائص فئـة الـضبط الـداخلي تتمثـل فـي كـونهم اكثـر حـذرا وانتباهـا لنـواحي البیئـة المختلفـة التــي 
تـزودهم بمعلومـات مفیــدة لـسلوكهم المـستقبلي وهــم یتخـذون خطـوات جــادة تتمیـز بالفعالیـة والــتمكن 
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ــــ . ة وانهــــم اكثــــر اهتمامــــا بقــــدراتهم ویــــضعون قیمــــة كبیــــرة لتعزیــــز المهــــاراتلتحــــسین احــــوال البیئ
  )٤٤ ،٢٠٠٢العكیدي،(

المعرفــــي -وفـــي هـــذا الــــصدد فـــان الباحثـــان یؤكــــد علـــى ان العالقـــة بــــین االتجـــاه النفـــسي
والمدربین ذوي الـضبط الـداخلي هـي عالقـة واضـحة یمكـن اكتـسابها وتعلمهـا وتطویرهـا مـن خـالل 

 المــستخدمة فــي الــسلوك لتنظــیم العالقــة واألســالیبن تعلــم مهــارة التــدریب الــذهني  العالقــة بــیإدراك
 عملیـة التـدریب ضـمن البیئـة التـي یعمـل بهــا إدراكبـین المـدرب والالعـب معرفیـا وذلـك مـن خـالل 

 أنـــشط ذوي الـــضبط الـــداخلي اإلفـــرادفـــي ان ) ١٩٩٤قطـــامي، (أكـــدهالمـــدرب وبـــذلك یتفـــق مـــع مـــا 
لیــة اكبــر فــي جمــع المعلومــات وتــصنیفها وتــداخلها ومعالجتهــا ولهــم القــدرة معرفیــا ویتمتعــون بفعا

 انتباها وقدرة على رصـد المعلومـات أكثر أنهمبفعالیة السلوك والتعزیز الذي یتحدد به وذلك یعني 
المهمــة واســتغاللها معرفیــا ویكونــون مــن ذوي التحــصیل العــالي ولــدیهم مــستوى عــال مــن الطمــوح 

 علمــاء الــنفس المعرفیــون فقــد أیــضا ذلــك أكــدوقــد ) ٥٠ ،١٩٩٤قطــامي،(یــة وتوقعــات تربویــة عال
"  وتوفیر االسـتقاللیةاألمنتوفیر "افترضوا وجود عاملین هامین لتطویر االدراكات لداخلي الضبط 

ویتمیــز ذوو الــضبط الــداخلي بكــونهم یبــذلون جهــدا كبیــرا فــي مواقــف التحــصیل ودافعیــتهم للتعلــیم 
 ویظهرون جهدا ممیـز أكثرن المعلومات والخبرات التي تتوافر لدیهم بفعالیة  یستخدمو وٕانهمعالیة 

  .)١٢ ،١٩٩٤قطامي،(في تحقیق الهدف 
  

 وموقـع  نحـو التـدریب الـذهني المعرفیـة-االتجاهـات النفـسیة العالقـة بـین مناقشة نتـائج ٢-٤
  الضبط الخارجي 

  )٧ ( رقمالجدول
  سي المعرفي وموقع الضبط الخارجي تحلیل تباین انحدار بین االتجاه النفیبین 

 قیمة ف  متوسط المربعات  مجموع المربعات  درجة الحریة  مصدر التباین 

 ٣٧٢٦.١٢٩ ٣٧٢٦.١٢٩ ١ االنحدار

 ٨٧.٠٩٠ ١٥٦٧.٦٢١ ١٨ البواقي

  ٥٢٩٣.٧٥٠ ١٩ المجموع

٤٢.٧٨٥ 

ین االتجاهـات المحتسبة لتحلیل تباین االنحدار ب) ف(ان قیمة ) ٧ ( رقم من الجدولیبین
) ف(وعنـــد الرجـــوع الـــى جـــداول داللـــة قیمـــة ) ٤٢.٧٨(النفـــسیة وموقـــع الـــضبط الخـــارجي تـــساوي 

ـــة والبالغـــة  ـــة ) ٤.٣٨(الجدولی والبالغـــة ) ١٨-١(وامـــام درجـــة حریـــة ) ٠.٠٥(عنـــد مـــستوى معنوی
  . والتي تشیر الى وجود فروق ذات داللة معنویة بین كال المتغیرین) ٤.٣٨(
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  )٨(رقم الجدول 
المعرفیة وموقع الضبط -معامل االرتباط ومعامل التحدید للعالقة بین االتجاهات النفسیةیبین 

  الخارجي
 الخطأ التجریبي  معامل التحدید  االرتباط 

٩.٣٣٢ ٠.٧٠٤ -٠.٨٣ 

المحتـسبة بـین االتجاهـات النفـسیة وموقـع الـضبط ) ر(ان قیمة ) ٨ ( رقم من الجدولیبین
وامـــام ) ١٨(جـــوع الـــى جـــداول داللـــة معامـــل ارتبـــاط عنـــد درجـــة حریـــة وعنـــد الر ) ٠.٨٣(تـــساوي 

وذلـك یـدل علـى وجـود معامـل ارتبـاط سـلبي عـاًل )٠.٤٤( نجـد انهـا تـساوي ٠.٠٥مستوى معنویة 
والتـي تـشیر الـى تحدیـد ) ٠.٧٠(والبالغة ) ٢ر(بین كال المتغیرین ویؤكد ذلك قیمة معامل التحدید 

  . المعرفي وموقع الضبط الخارجي-اه النفسيطبیعة العالقة بین كل من االتج
المعرفــــي -ویعــــزو الباحثــــان النتــــائج الحالیــــة فــــي العالقــــة العكــــسیة بــــین االتجــــاه النفــــسي

جولیــــــان (والمــــــدربین ذوي الــــــضبط الخــــــارجي الــــــى فلــــــسفة مفهــــــوم موقــــــع الــــــضبط والــــــذي قدمــــــه 
 تحــدده فقــط طبیعــة فــي نظریــة الــتعلم االجتمــاعي التــي اعتبــرت ان ســلوك الفــرد ال) ١٩٦٦روتــر،

 او المعــززات بــل یتحــدد ایــضا عــن طریــق التهیــؤ الــذهني او التوقــع بــان هــذه أهمیتهــا او األهــداف
 نظریــة الـــتعلم االجتمــاعي التوقعـــات محــددات اولیـــة أصــحاب ســتحدث ومـــن هنــا یعتبـــر األهــداف

لفـرد فـي عملیـة  علـى الـدور الفعـال الـذي یلعبـه اتأكیـدهاللسلوك وان اهم ما یمیز هذه النظریة هو 
ــذاتي مــستمر، هــذه القــدرة التــي تقــوم علــى تــصنیف القــرائن  ــتعلم وقــدرة االنــسان علــى التعــدیل ال ال
. البیئیـــة واســـتنباط انـــواع التبریـــر المعرفـــي واســـتخدام النتـــائج المنطقیـــة مـــن مختلـــف انـــواع الـــسلوك

  ) ٢٢ ،٢٠٠٤الجحیشي،(
د الـذین یعتقـدون فـي عـدم قـدرتهم ولما كان الضبط الخارجي یعكس مبـدأ مهمـا عنـد االفـرا

على التحكم باالحداث والـذین یفترضـون بـان للحـظ والـصدفة وقـوة االخـرین هـي المـسؤولة عـن مـا 
یحــدث لهــم وان عــدم بــذلهم لجهــود اضــافیة ســوف لــن یقــودهم الــى التعزیــز والــذي یــصاحبه عــدم 

 یواجهونهـا وهـذا مـا یفـسر الوعي بالتمییز بـین التوقعـات الخارجیـة والداخلیـة وحـسب المواقـف التـي
المعرفـي نحـو التـدریب الـذهني والمـدربین -لنا العالقة السببیة العكسیة بین كال من االتجاه النفـسي

ذوي الــضبط الخــارجي ویــشیر الباحثــان فــي هــذا االتجــاه الــى ان هــذا النــوع مــن المــدربین غالبــا مــا 
ــــسمات یتجهــــون فــــي تفــــسیرهم لالســــالیب التــــي یعتمــــدونها فــــي بــــرامجهم ال ــــى طبیعــــة ال تدریبیــــة ال

الشخـــصیة التـــي تمیـــزهم مـــن خـــالل تحدیـــدهم لالتجاهـــات العامـــة التـــي یـــستخدمونها فـــي التـــدریب 
واعتقــادهم بــان المتغیــرات الخارجیــة والبیئیــة والتــدریب باســتخدام االســالیب التقلیدیــة المعروفــة هــي 

 اصال مع فلـسفة ذوي الـضبط التي تؤثر في نتائجهم وان عملیة التصور واالدراك لالداء تتعارض
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الخارجي في تفسیرهم لالحداث التي یعیشونها والتي ال تؤمن بتأثیر المقدرة والكفاءة الذاتیـة بـشكل 
كامل في توقعهم لمستوى ادائهم وانما تعتمـد فـي مفهومهـا علـى التـأثیر النـسبي لمثـل هـذه العوامـل 

  .ریاضيفي تفسیر االحداث وال سیما في اثناء عملیة التدریب ال
وتتفــق النتــائج الحالیــة مــع روتــر والــذي اســتند فیــه لتفــسیر مثــل هــذه النتــائج الــى مدرســتین 
هما المدرسة السلوكیة والمدرسة المعرفیة، حیث یسلم روتر في نظریته بأولویة التعزیـز فـي توجیـه 

ة بـــین الـــسلوك وتـــشكیله اال انـــه یـــرى فـــي ان تـــأثیر التعزیـــز یعتمـــد علـــى ادراك الفـــرد لوجـــود عالقـــ
التعزیز الذي ناله وبین ما قام به من سلوك ومن هنا عد مركز الضبط احد ابعاد الشخصیة الذي 
یختلف فیه االفراد منهم من یربط بین التعزیز الذي یناله والسلوك الذي یقوم به شخصیا ویـستحق 

  .) ٣٥٦ ،١٩٩٥المنیزل والعبدالت،. (علیه هذا التعزیز
  

  االستنتاجات والتوصیات -٥
  :االستنتاجات ١-٥
صــالحیة مقیــاس االتجــاه النفــسي المعرفــي نحــو التــدریب الــذهني والــذي قــام ببنــاءه الباحثــان لتحقیــق اهــداف . ١

  .البحث
یــة بــین االتجــاه النفــسي المعرفــي نحــو التــدریب الــذهني  وموقــع   داللــة معنو ذاتوجــود عالقــه .٢

  .الضبط لدى مدربي االلعاب الریاضیة 
مــدربي لنحــو التــدریب الــذهني   داللــة معنویــة  طردیــة بــین االتجــاه النفــسي وجــود عالقــة ذات.٣

 .االلعاب الریاضیة ذوي الضبط الداخلي  
مــدربي لوجــود عالقــة ذات داللــة معنویــة  طردیــة بــین االتجــاه النفــسي نحــو التــدریب الــذهني  .٤

 .رجي  اااللعاب الریاضیة ذوي الضبط الخ

 :التوصیات ٢-٥
یـة االتجاهـات النفـسیة المعرفیـة نحـو التـدریب الـذهني  وذلـك مـن خـالل الـدورات االهتمام بتنم -١

باهمیـة التـدریب الـذهني ودوره فـي اعـداد الالعبـین  النفـسیة التـي تهـدف الـى التعریـف العلمیة و 
 .في المنافسات الریاضیة 

جي  فیمــــا یتعلــــق بالــــضبط  الخــــار والســــیماالعمــــل علــــى دراســــة الجوانــــب الشخــــصیة للمــــدربین -٢
ومحاولــة تعــدیل اتجاهــاتهم النفــسیة بمــا یــتالءم  والمعتقــدات األساســیة إلدراك وتوقــع األحــداث 

 . التي تمر بهم
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  المصادر
، سـیكولوجیة التنـشئة االجتماعیـة، دار المـسیرة للنـشر )١٩٩٨(ابو جادو، صالح محمـد علـي  .١

  . ، عمان، االردن١والتوزیع والطباعة، ط
  .٣، التقویم النفسي، مكتبة االنجلو مصریة، ط)١٩٨٤(ن، ابو حطب، فؤاد واخرو  .٢
، دار ١، علـــم الـــنفس االجتمـــاعي،ط)٢٠٠٢(ابـــو مغلـــي، ســـمیح  وســـالمة عبـــد الحـــافظ .٣

  .الفكر للطباعة والنشر، عمان، االردن
، تقنــین مقیــاس القــدرة علــى الــتحكم باالحــداث، مجلــة )١٩٨٩(اســمرو، صــبحي حبیــب  .٤

  . ٨ الموصل، عددالتربیة والعلم، جامعة
،  تنمیـــة االتجاهـــات االجتماعیـــة والنفـــسیة )١٩٩٠(البـــدري، ســـمیرة موســـى عبـــدالرزاق  .٥

  . السلیمة ألسر الشهداء، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة االولى، جامعة بغداد
حمد ، تقییم تعلیم الطالب التجمیعي والتكویني، ترجمة م)١٩٨٣(بلوم، بنیامین واخرون  .٦

  . أمین المفتي واخرون، دار ماكروهیل، القاهرة، مصر
، التطبیقــات االحــصائیة فــي )١٩٩٦(التكریتــي ، ودیــع یاســین والعبیــدي، حــسن محمــد  .٧

  . بحوث التربیة الریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل
ـــنفس االجتمـــاعي، ط)٢٠٠٤(جـــابر، جـــودة بنـــي .٨ ـــم ال ثقافـــة للنـــشر ، مكتبـــة دار ال١، عل

  . والتوزیع، عمان، االردن
، منــاهج الباحثــان فــي التربیــة وعلــم )١٩٧٣(جــابر، عبــد الحمیــد وكــاظم، احمــد خیــري  .٩

  . النفس، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر
، اتجاهـــــات طـــــالب كلیـــــة التربیـــــة الریاضـــــیة نحـــــو مـــــادة )١٩٩٧(حامــــد، زیـــــاد طـــــارق  . ١٠

ء وبعـــــض القـــــدرات البدنیـــــة والحركیـــــة الخاصـــــة، رســـــالة المـــــصارعة وعالقتهـــــا بفـــــن االدا
  . ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل

، موقــــع الــــتحكم المــــدرك وعالقتــــه بــــالعجز ) ١٩٩٨(الحــــداد، یاســــمین واالخــــرس نائــــل  . ١١
  . ٢، عدد٢٥، مجلد )العلوم التربویة(المتعلم لدى االطفال، مجلة دراسات 

، اثـر برنـامج تربـوي فـي تعـدیل اتجاهـات طـالب )٢٠٠١(مداني، اقبال محمد رشـید الح . ١٢
  . المرحلة المتوسطة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الموصل

، االختبـــارات والمقـــاییس النفـــسیة دار الكتـــب )١٩٨١(الزوبعـــي، عبـــد الجلیـــل واخـــرون  . ١٣
  . للطباعة والنشر ، جامعة الموصل

ــم الــنفس الریاضــي،ط)٢٠٠٠(لــویس، طــه كامــل االطالــب، نــزار و  . ١٤ ، كلیــة التربیــة ٢، عل
  . الریاضیة، جامعة بغداد

  . ، علم النفس الریاضي، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، العراق)١٩٩٣(ــــــــــــــــ  . ١٥
الموصـل وعالقتهـا ، اتجاهات الحداثة لدى طلبـة جامعـة )٢٠٠١(الطریا، احمد وعداهللا  . ١٦

  . ببعض المتغیرات، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الموصل
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، القیـــاس والتقـــویم، مطبعــة التعلـــیم العـــالي، )١٩٩٠(العجیلــي، صـــباح حـــسین واخــرون  . ١٧
  . جامعة بغداد

، موقــع الــضبط لــدى الجــامحین واقــرانهم مــن غیــر )١٩٩٤(العــزاوي، انــور قاســم یحیــى . ١٨
  . لجامحین، رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة التربیة، جامعة بغدادا
، موقع الضبط لدى طلبة جامعـة الموصـل وعالقتـه )٢٠٠٢(العكیدي، رنا كمال جیاد،  . ١٩

  . بالقیم ومفهوم الذات، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الموصل
یـــاس والتقــــویم التربــــوي النفــــسي اساســــیاته ، الق)٢٠٠٠(عـــالم ، صــــالح الــــدین محمــــود  . ٢٠

  . ، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر١وتطبیقاته وتوجهاته المعاصرة، ط
، دار المعـــارف، القـــاهرة، ٩، علـــم الـــنفس الریاضـــي، ط)١٩٩٤(عـــالوي، محمـــد حـــسن  . ٢١

  . مصر
 ومكتـب ، موقع الضبط النظریة والمفهوم،مكتـب المنـار)٢٠٠٣(علي، عبد الكریم سلیم  . ٢٢

  . ، موصل ، العراق١العال،ط
، اساسـیات فـي البحـث العلمـي، )١٩٨٧(عودة، احمد سـلیمان والملكـاوي، فتحـي حـسن  . ٢٣

 . مكتبة المنار للنشر والتوزیع، جامعة الیرموك، عمان، االردن
  . ، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر١، القیاس النفسي،ط)١٩٨٠(فرج، صفوت  . ٢٤
، مكتبـــة ١، اتجاهـــات حدیثـــة فـــي تعلـــیم وتعلـــم العلـــوم،ط)١٩٩٩( واخـــرون فـــرج، محمـــد . ٢٥

  . الفالح للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة
، الــضبط الـداخلي لـدى طلبــة الـصفوف االساسـي فــي )١٩٩٤(قطـامي، یوسـف محمـود  . ٢٦

  .٢مدینة عمان، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات، مجلد
، الــــسلوك القیــــادي لمــــدربي كــــرة القــــدم مــــن وجهــــة نظــــر )٢٠٠٠(دي غــــانم الكــــواز، عــــ . ٢٧

الالعبــین وفقــا لمركــز الــتحكم الندیــة الدرجــة االولــى، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، كلیــة 
  . التربیة الریاضیة جامعة الموصل

، قیـــــاس الـــــدافع المعرفـــــي لـــــدى طلبـــــة جامعـــــة )٢٠٠٤(محمـــــود، احمـــــد محمـــــد نـــــوري  . ٢٨
  .  دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة جامعة الموصلالموصل، اطروحة

ـــنفس التربـــوي،ط)١٩٨٣(مرعـــي، توفیـــق وبلقـــیس، احمـــد  . ٢٩ ، دار ١، المیـــسر فـــي علـــم ال
  . الفرقان، عمان االردن

، القیـــاس والتقـــویم فـــي التربیـــة وعلـــم الـــنفس، دار المـــسیرة )٢٠٠٠(ملحـــم، ســـامي محمـــد . ٣٠
  .االردنللنشر والتوزیع والطباعة، عمان، 

، موقـــــع الـــــضبط والتكیـــــف االجتمـــــاعي )١٩٩٥(المنیـــــزل، عبـــــداهللا والعبـــــدالت، ســـــعاد  . ٣١
ــــوم  ــــة دراســــات العل ــــوقین تحــــصیلیا والعــــادیین ، مجل ــــین المتف ــــة ب المدرســــي، دراســــة مقارن

  . ، الملحق، عمان ، االردن٦، العدد ) أ٢٢(االنسانیة، المجلد 
فس التربــــوي، دار الفرقــــان للنــــشر والتوزیــــع، ، علــــم الــــن)٢٠٠٣(نــــشواتي، عبــــد المجیــــد  . ٣٢

  . عمان، االردن

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٥٠

، مركز التحكم وعالقتـه بمـستوى االداء المهـاري فـي الكـرة )١٩٩٣(الوتار، ناظم شاكر  . ٣٣
الطـــائرة لـــدى بعـــض منتخبـــات الجامعـــات العراقیـــة، رســـالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة، كلیـــة 

  . التربیة الریاضیة جامعة الموصل
، مقدمة في علم الـنفس، دار الـشروق للنـشر والتوزیـع، عمـان، )١٩٩٨(راضي الوقفي،  . ٣٤

  . االردن
ـــاتح جمیعـــان  . ٣٥ ـــایف رشـــید وابـــراهیم ف مركـــز الـــضبط وعالقتـــه ) ٢٠٠٢(یعقـــوب ، نافـــذ ن

بالـسلوك العـدواني لــدى طلبـة الــصف العاشـر االساسـي فــي مدینـة اربــد فـي االردن، مجلــة 
  . ٣١، العدد١كلیة التربیة، جامعة طنطا، مجلد

 
36. Rotter, J.B (1966). “Generalized Expectancies for Internal Versus 
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  )١(ملحق 

  السادة الخبراء والمختصین حسب اللقب العلمي
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 الجامعة اء والمختصین الخبر  ت

 جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة  االستاذ الدكتور جاسم نایف الرومي  ١

 جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة  االستاذ الدكتور راشد حمدون ذنون  ٢

 جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة  االستاذ الدكتور عامر محمد سعودي  ٣

 جامعة بغداد/ كلیة التربیة  كتور كامل طه الویس االستاذ الد ٤

 جامعة الموصل/كلیة التربیة/قسم العلوم التربویة والنفسیة االستاذ الدكتور محمد یاسین وهیب  ٥

 جامعة بغداد/ كلیة التربیة الریاضیة  االستاذ الدكتور محمد جاسم عرب  ٦

 جامعة الموصل / لریاضیة كلیة التربیة ا االستاذ الدكتور محمد خضر أسمر  ٧

 جامعة الموصل/كلیة التربیة/قسم العلوم التربویة والنفسیة االستاذ المساعد الدكتور اسامة حامد ذنون  ٨

 جامعة الموصل/كلیة التربیة/قسم العلوم التربویة والنفسیة االستاذ المساعد الدكتور عبد الرزاق یاسین ٩

 جامعة الموصل/كلیة التربیة/قسم العلوم التربویة والنفسیة یداالستاذ المساعد الدكتور علي در  ١٠

 جامعة الموصل/كلیة التربیة/قسم العلوم التربویة والنفسیة االستاذ المساعد الدكتور فاتح ابلحد فتوحي ١١

 جامعة الموصل/كلیة التربیة/قسم العلوم التربویة والنفسیة االستاذ المساعد الدكتور محفوظ القزاز ١٢

 جامعة الموصل/كلیة التربیة/قسم العلوم التربویة والنفسیة االستاذ المساعد الدكتور كامل عبد الحمید ١٣

 جامعة الموصل/كلیة التربیة/قسم العلوم التربویة والنفسیة االستاذ المساعد الدكتور ندى عبد الفتاح العبایجي ١٤

 جامعة الموصل  / كلیة التربیة الریاضیة المدرس الدكتور زهیر یحیى  ١٥

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )٢(ملحق 
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     جامعة الموصل 
  كلیة التربیة الریاضیة 

     الدراسات العلیا 

  المعرفي نحو التدریب الذھني-استبیان یمثل قیاس االتجاه النفسي
  السید مدرب األلعاب الریاضیة المحترم 

المعرفـي نحــو التــدریب الــذهني -تجــاه النفــسياال (الموســوم یقـوم الباحـث بــاجراء البحـث 
، یرجى تفضلكم باالجابة على المقیاس المرفق طیـا والـذي یتـضمن قیـاس )وعالقته بموقع الضبط

اتجاهكم النفسي نحو التدریب الذهني وهو احد انواع التـدریب العقلـي الـذي یـتم باسـتخدام التـصور 
ض العناصـــر المعرفیـــة للمهـــارة ویـــتم ذلـــك الحركـــي الداء المهـــارات الریاضـــیة مـــن خـــالل تعلـــم بعـــ

بمساعدة المدرب لالعب من خالل االستعادة الذهنیـة للمعلومـات مـن جانـب الالعـب لطبیعـة اداء 
  . المهارة والتدریب علیها ذهنیا ومن ثم القیام بتطبیقها

  : ویهدف هذا النوع من التدریب الى
  .  العقلیة المرتبطة وتطویرهازیادة نوع اداء المثالیة بواسطة تنمیة المهارات .١
  . زیادة القدرة على اعادة التكرار والتثبیت والتحكم في االداء المثالي .٢
  . ازالة العوائق امام التطویر العام لالداء .٣
  . استبعاد االسباب المرتبطة بتدهور مستوى االداء .٤
  زیادة االستفادة من التدریب البدني من خالل  .٥
  . تطویر نوعیة التدریب ونظامهزیادة   . أ
  .  تطویر القدرة على استعادة الشفاء من الفترات التدریبیة  . ب
  . تطویر اداء المهارات العقلیة واالعداد للمنافسات .٦
  . تطویر الشخصیة والصحة العامة .٧

  شاكرین تعاونكم خدمة للبحث العلمي 
  : اسم المدرب

  :الجامعة
  :التحصیل الدراسي

  :وات الخدمةعدد سن
  : التوقیع

  الباحثان
  
  

  المعرفي نحو التدریب الذهني - مقیاس االتجاه النفسي
  )الصیغة النهائیة(
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 الفقرات ت
موافق 
 بشدة 

 موافق 
موافق الى 

 حد ما
غیر 
 موافق 

غیر موافق 
 بشدة 

١ 
اهـتم بالتــدریب الــذهني مــن خــالل مراجعتــي للمــصادر العلمیــة 

 . نترنیتالحدیثة في مجال التدریب واال
     

٢ 
اشــترك مــع االخــرین فــي ممارســة التــدریب الــذهني النــه یزیــد 

 .من التفاهم معهم
     

٣ 
ن و اعتقد ان المدربین الذین یستخدمون التدریب الذهني یطـور 

 .خططهم التدریبیة
     

٤ 
اعتقــد ان التــدریب الــذهني یــساهم فــي معرفــة الــسبل والوســائل 

 .بالجدیدة في مجال تطویر االلعا
     

٥ 
اؤمـــن بـــان التـــدریب الـــذهني هـــو وســـیلة صـــادقة للتعبیـــر عـــن 

 .االداء الجید النه یساعد في زیادة التطور الحركي في االداء
     

٦ 
اعتقد ان ممارسة التدریب الذهني ینشط الذاكرة واالدراك عنـد 

 .الالعبین
     

      .اسعى دائما لتقدیم افكار جدیدة عن طریق التدریب الذهني ٧

٨ 
یمكـــن ان اضـــع خطـــط لنفـــسي واحققهـــا عـــن طریـــق التـــدریب 

 .الذهني
     

      .اشعر ان التدریب الذهني یكسبني الثقة على النجاح ٩

١٠ 
ـــــاه االخـــــرین نحـــــو  ـــــب االنتب ـــــذهني یجل ـــــدریب ال اهتمـــــامي بالت

 .االتجاهات الجدیدة في التدریب الریاضي
     

      .ها عالقة بالتدریب الذهنياهتم باللقاءات والمناقشات التي ل ١١

١٢ 
اعتقــد ان هــذا النــوع مــن التــدریب یتــیح فرصــا للــتعلم والقیــادة 

 .والتوجیه
     

١٣ 
ارى ان التـــدریب الـــذهني یـــشبع رغبـــات المـــدربین فـــي تطـــویر 

 .امكانیاتهم
     

  

 الفقرات ت
موافق 
 بشدة 

 موافق 
موافق الى 

 حد ما
غیر 
 موافق 

غیر موافق 
 بشدة 

١٤ 
اعتقــــد ان موضــــوعات التــــدریب الــــذهني مــــن الحداثــــة بمكــــان 

 .تجعله موضع اهتمام لكثیر من المدربین
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١٥ 
اعتقــد ان التــدریب الــذهني یبــدو ســهال بوجــود وســائل تعلیمیــة 

 .مساعدة
     

١٦ 
ان ممارستي لهذا النوع من التـدریب تـساعدني علـى الـتخلص 

 .من التوتر النفسي
     

      .الذهني ینمي المهارات العقلیة االساسیةان التدریب  ١٧

١٨ 
یـــساهم التــــدریب الـــذهني فــــي تثبیــــت المهـــارات الحركیــــة عنــــد 

 .الریاضي
     

١٩ 
ان التــدریب الــذهني یعمــل علــى امكانیــة الحفــاظ علــى التوافــق 

 .الحركي لالداء المهاري في اثناء البرنامج التدریبي
     

٢٠ 
یـــــؤدي الـــــى تنـــــشیط العملیـــــات ان التـــــدریب الـــــذهني المنـــــتظم 

 .العقلیة
     

٢١ 
یعمــــل التــــدریب الــــذهني علــــى تنظــــیم جدیــــد الدراك الالعبــــین 

 . للبرنامج التدریبي
     

      .ال یمكن استخدام التدریب الذهني بدیأل عن التدریب البدني ٢٢

      .یعد التدریب الذهني شكال تقلیدیا للتدریب النفسي ٢٣

٢٤ 
لمعرفیـــة فــي التـــدریب الــذهني هـــي مــن العوامـــل ان الجوانــب ا

 .المساعدة لالرتقاء بالالعب الى تحقیق انجاز عالي
     

٢٥ 
التـــدریب الـــذهني یتعلـــق مبـــدئیا علـــى توقـــع متطلبـــات المحـــیط 

 .والظروف
     

٢٦ 
ان التـــدریب الـــذهني هـــو اعـــادة تكـــوین واســـترجاع الخبـــرة مـــن 

 .الذاكرة 
     

٢٧ 
هني الیمــاني بانــه نمــط للتفكیــر وكوظیفــة اســتخدم التــدریب الــذ

 .معرفیة في التدریب الریاضي
     

  

 الفقرات ت
موافق 
 بشدة 

 موافق 
موافق الى 

 حد ما
غیر 
 موافق 

غیر موافق 
 بشدة 

٢٨ 
تتــیح ممارســة التــدریب الــذهني فرصــة للتعبیــر عــن المــشاعر 

 . واالحاسیس نحو المفاهیم المعرفیة الجدیدة
     

      .نني اعبر عن امكانیاتي بدقة في التدریب الذهنياعتقد ا ٢٩
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  ١٥٥

٣٠ 
اعمــل علــى حــل المواقــف الغامــضة فــي التــدریب بــالقراءة عــن 

 .موضوعات التدریب الذهني
     

٣١ 
یكـــسبني التـــدریب الـــذهني المرونـــة فـــي التعامـــل مـــع المواقـــف 

 .المختلفة في التدریب
     

      .لخیالاحب التدریب الذهني النه یعتمد على ا ٣٢

٣٣ 
أرى ان االســـتعانة بالمـــصادر والمراجـــع فـــي التـــدریب الـــذهني 

 .تنمي افكار المدرب بشكل كبیر
     

      .یمنحني التدریب الذهني القدرة على المناقشة بشكل افضل ٣٤

٣٥ 
ینظـــر التـــدریب الـــذهني الـــى المهـــارات العقلیـــة بـــنفس الطریقـــة 

 . ةالتي ینظر بها الى المهارات البدنی
     

 
  

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

