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ىدف البحث إلى :

 -بناا برناامج اساتراتيجيات تنظاايم العاطناة لتنمياة الااعكا االننعاالي لادى طاطب مدرسااة البطال ا ولمباي فااي

محافظة نينوى .

 التعرف عمى درجة العكا االننعالي لدى ططب مدرسة البطل ا ولمبي في محافظاة نيناوى  - .الكشاف عاناثر استخدام استراتيجيات تنظيم العواطاف فاي تنمياة الاعكا االننعاالي لادى طاطب مدرساة البطال ا ولمباي فاي

محافظة نينوى.

 -الكشف عن النروق في االختبار البعدي في العكا االننعالي بين المجموعة التجريبية والضابطة .

واستخدم الباحث التصميم التجريبي العي يطمق عميو أسام تتصاميم المجموعاات المتكاف اةع العشاوا ية

االختيااار عات االختبااارين ال بمااي والبعاادي المحكاام الضاابط  ،واشااتمل مجتمااا البحااث عمااى طااطب مدرسااة البطاال

ا ولمباااي فاااي محافظاااة نيناااوى والباااال عاااددىم ت40ع العبااااً والاااعين تراوحااات أعماااارىم باااين ت17 –13ع سااانة

ينتظماون فاي فعالياات تالسااحة ،والميادان ،المصاارعة ،المطكماةع  ،وتام ت سايم عيناة البحاث العمدياة والبالغاة
ت20ع طالباااب باالختيااار العشااوا ي عمااى وفااق نظااام ال رعااة إلااى مجمااوعتين متساااويتين وبوا ااا ت10ع طااطب
لممجموعة الواحدة  ،ا ولاى تجريبياة طباق عميياا برناامج اساتراتيجيات تنظايم العاطناة لتنمياة الاعكا االننعاالي

والثانية ضابطة لم تخضا لمبرنامج المعكور.

واسااتخدم م ياااات بااار أون2000،ع المطااور لمطمبااة ل ياااا الااعكا االننعااالي ،و ااد تاام تطبيااق برنااامج

تاستراتيجيات تنظيم العاطنةع عمى المجموعة التجريبية لمدة ت7ع أسابيا وبوا ا جمستين أسابوعيا وبانمن ادره

ت35ع د ي ة لمجمسة الواحدة وعلك لممدة من ت2014/2/8ع ولغاية ت2014/3/24ع واستخدم الباحث الح يباة
اإلحصا ية )SPSSع.

وتوصل الباحث إلى :

 -1فاعمية البرنامج التدريبي الننسي باستخدام استراتيجيات تنظيم العواطف في تنمية العكا االننعالي لدى
ططب مدرسة البطل االولمبي في محافظة نينوى والمعد من بل الباحث .

 -2يؤثر برنامج التدريب الننسي باستخدام استراتيجيات تنظيم العواطف في تنمية العكا االننعالي عمى وفق
الجمسات التي تضمنيا البرنامج عند تطبي و .وتحديدا في نيادة ث ة الطعب بننسو من خطل ا ثر االيجابي

العي تعكسو عممية تنظيم العواطف واالننعاالت عمى ا نشطة الرياضية .
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The aims of the current study was to:
- Building a program of strategies to regulate emotion for the regulation of
emotions for the Olympic Champion School players' in Nineveh province.
- Recognition of the degree of emotional intelligence among the students of the
Olympic Champion School players' in Nineveh province.
- Identify the effect of using strategies to regulate emotions in the development of
emotional intelligence of the Olympic Champion School players' in Nineveh
province.
- Identify the differences in the post-test in the emotional intelligence between the
experimental and control groups.
However, the researchers used the experimental approach (Equal groups
design) with pre and post-tests. The research population involved the students of
the Olympic Champion School in Nineveh province, totaling (40) players
between( 13-17) years. The main sample of the research was (20) students, as (10)
students represented the experimental group and (10) students represented the
control group.
Nevertheless, the research results showed:
- The effect of using strategies to regulate emotions in the development of
emotional intelligence of the Olympic Champion School players' in Nineveh
province.
- There were a differences in the post-tests between the two groups and for the
experimental in the emotional intelligence of the Olympic Champion School
players' in Nineveh province.

:  التعريف بالبحث-1

: الم دمة وأىمية البحث1-1

تؤدي العواطف دو ارً مركنياً وميماً في ا دا الرياضي في المنافسة وعلك عمى اعتبار أن اإلدراك الد يق

 علك نو من دون ىعه الميارة،والسريا لطننعاالت يسمح بردود أفعال عاطنية وسموكية سريعة ود ي و

تميل ىعه الردود إلى أن تؤخر في و ت الحق ومن ثم تكون غير مناسبة لممو ف وبعبارة أخرى ين د النرد

ع2 ،2005 ، ت فراج.حساسيتو لممو ف السموكي ويكون غير ادر عمى مواجية التحديات بشكل مناسب

و د أوضح الباحثون أن ىناك مدى واسا من العواطف مرتبطة بالتغييرات في مستويات ا دا و د أجريت

العديد من الدراسات العممية من بل بعض الباحثين

مثل )(Jones, 2003

)Blanchard 2000) (Botterill and Brown,2002ع ت

Vallerand and

 (Hanin 2000التي اختصت باآلليات

التي بواسطتيا د تؤثر العواطف في ا دا وافترض ىؤال أن الحالة االننعالية لمنرد د تؤثر في ا دا إلى

جانب الوظينة البدنية واإلدراكية  ،إع يتعرض الطعبين إلى الكثير من االننعاالت وتحديداً في أثنا المنافسات

الرياضية حيث تعكا الموا ف التنافسية في السبا ات الميمة ردود أفعال الطعبين مصحوبة باننعاالت

وضغوط ننسية مختمنة ونتيجة لممو ف العي يحدث في أثنا المنافسة ويشير تالكبيسي1988،ع إلى ارتباط

اال ننعاالت بالنشاط الرياضي الممارا ارتباطاً وثي اً لما ليا من تثثير إيجابي أو سمبي في العمميات الوظينية
أو السموكية لمنرد الرياضي.

تالكبيسي33 ،1988 ،ع

ونظ ارً لعدم وجود دراسات محمية وعربية تناولت موضوع تنظيم العاطنة وخصوصا في مجال التربية الرياضاية،

ف د وجد الباحث ضرورة بناا برناامج تدريبيتإساتراتيجيات تنظايم العواطافع والىمياة المرحماة العمرياة النما ياة
في تكوين عواطف واننعاالت وسموك ا فراد ،لعا انناردت ىاعه الدراساة بكونياا ا ولاى فاي مشاروع ار اد تمدرساة

البطل ا ولمبايع الاعي يارى الباحاث فياو أناو باعرة ح ي ياة لمنياوض بوا اا الرياضاة الع ار ياة والوصاول بياا إلاى
المسااتويات العمياااب ،ممااا يسااتدعي الساايطرة والتنظاايم ليااعه العواطااف واالننعاااالت لتحسااين ا دا  ،ولتبنااي فكاارة
مدرسة البطل ا ولمبي فيي فكرة أنموعجية ت وم في صميم رسالتيا عمى إعداد وتثىيل ىاؤال الرياضايين بادنيا

وميارياً وننسياً الختيار العناصر المت دمة في رفد وتمثيل المنتخبات الوطنية .

 2-1مشكمة البحث:

تعااد الدراسااات العمميااة التااي تخااتص بدراسااة اسااتراتيجيات تنظاايم العواطااف ماان الدراسااات ال ميمااة نساابيا فااي

المجاال الرياضاي وتاارتبط ىاعه الدراساات الااى حاد كبيار باال تصااار عماى المشاكطت الننسااية والحاجاات والعواماال
الدافعة والمؤثرة في السموك و د اغنمت الدراسات العربية ىعا الجانب في شخصاية الرياضايين عماى الارغم مان

اىميتااو فااي عمميااة تح يااق االنجااان الرياضااي واالعااداد الننسااي0وان ادراك العاطنااة ماان باال الطعااب عو اىميااة
بمكااان لمباااحثين فااي ىااعا المجااال نااو يعباار عاان اسااتجابة عاطنيااة لموا ااا الننسااي ولممو ااف الااعي يوضااا فيااو

الطعب في اثنا المنافسة واالختبار وما يصحب علك من تغيرات فسيولوجية وافعاال تاؤثر عماى وظاا ف الجسام
وربماا تكاون عاامط مسااعدا اعا احساان تنظيمياا او عاامط معار ط اعا احاادث العكاا وان عممياة السايطرة عمااى
العواطااف ىااي ماان ميمااة الماادرب او االخصااا ي الننسااي الرياضااي ماان خااطل التعاماال مااا االفكااار والمشاااعر

والسموكيات التي تحدث اثنا المنافسة ونظ ار الرتباط العواطف بالعكا االننعالي لطعب فان دراسة ىاعا الجاناب
يمكن ان يسد الن ص الحاصل في الدراسات العممية التاي حاولات ان تاربط باين ىاعين المتغيارين ب صاد الاتحكم

في االلياات والسامات المنسارة لماعكا االننعاالي وادارة االننعااالت وفيمياا بطري اة عممياة وعماى ىاعا االسااا
يمكاان ان تتحاادد مشااكمة البحااث فااي محاولااة معرفااة ماااىي فاعميااة اسااتخدام اسااتراتيجيات تنظاايم العواطااف فااي
تنمية العكا االننعالي لدى ططب مدرسة البطل االولمبي في محافظة نينوى لما في علك من تثثير عماى بارامج

االعداد الننسي والتحكم في العواطف وتنظيميا من اجل تح يق االنجان في االلعاب الرياضية المختمنة.

 3-1أىداف البحث:

 1-3-1بنااا برنااامج لتنميااة الااعكا االننعااالي باسااتخدام اسااتراتيجيات تنظاايم العاطنااة لاادى طااطب مدرسااة

البطل ا ولمبي في محافظة نينوى .

 2-3-1التعرف عمى درجة العكا االننعالي لدى ططب مدرسة البطل ا ولمبي في محافظة نينوى .

 3-3-1الكشف عن اثر استخدام استراتيجيات تنظيم العواطف في تنمية العكا االننعالي لادى طاطب مدرساة
البطل ا ولمبي في محافظة نينوى.

 4-3-1الكشف عن النروق في االختبار البعدي في العكا االننعالي بين المجموعة التجريبية والضابطة .

 4-1فروض البحث:

 1-4-1وجود فروق عات داللة معنوية بين االختبارين ال بمي والبعدي لممجموعة التجريبياة فاي درجاة الاعكا
االننعالي ولمصمحة االختبار البعدي .

 2-4-1ال توجااود فااروق عات داللااة معنويااة بااين االختبااارين ال بمااي والبعاادي لممجموعااة الضااابطة فااي درجااة
العكا االننعالي.

 3-4-1وجود فروق عات داللة معنوية في االختبار البعدي باين المجماوعتين التجريبياة والضاابطة فاي درجاة
العكا االننعالي ولمصمحة المجموعة التجريبية.

 5-1مجاالت البحث:

 1-5-1المجال البشري :ططب مدرسة البطل ا ولمبي في محافظة نينوى .
 2-5-1المجال ألنماني :ابتدا ً من  2014/2/6ولغاية 2014/3/25
 3-5-1المجال المكاني :ال اعة الدراسية في ممعب جامعة الموصل.

 6-1تحديد المصطمحات:

 2-6-1تنظيم العواطفEmotions Regulation :
عرفيا تSalovey&Sluyter,1997ع :بثنو عممية إدارة االستجابات الناتجة عن أفكار النرد ووعيو
ّ
بالحالة االننعالية والتعبيرات السموكية تدالالت الجسم وتعابير الوجوع  ،والتغيرات النسيولوجية البيوكيميا ية .

تSalovey&Sluyter,1997,8ع

 2-6-1مشروع البطل ا ولمبيOlympic Champion School Project :
ىو مشروع اعدتو المجنة االولمبية الوطنية الع ار ية الكتشاف مجموعة من الرياضيين المتمينين وانت ا يم

منع المراحل العمرية المبكرة عن طريق المواصنات البدنية والميارية لص ل مواىبيم باتجاه النعاليات التي
تتناسب ما دراتيم واستعداداتيم الجسمية والننسية والعىنية والوظينية.

ت بنانة3 ،2011 ،ع

 . 2اإلطار النظري

 1-2نظرية ارتباط العواطف بادراك الحوافن لط ان روا تLazarus, 2000ع

ىي إحدى المناىج النظرية التي تؤكد أىمية دور اإلدراك في العممية االننعالية .وتوفر نظرية ارتباط العواطف

بادراك الحوافن لا تLazarus,2000ع وصنا منصطب لمعمميات اإلدراكية التي يشمميا توليد عواطف معينة.
و د تم تطبيق ىعا المنيج عمى فيم العاطنة في البي ة الرياضية ،ووف ا ليعه النظرية تحدث العواطف عند

ت ييم النرد مواجية البي ة بوصف علك عو أىمية ايجابية أو سمبيةتمعنى ترابطيع .ويرى تLazarusع العاطنة
عمى أنيا جن من عط ة متغيرة لمنرد ما البي ة  ،وىناك عنصران أساسيان ليعه العممية يتمثطن في التحنين

والت ييم.

واستخدمتLazarus,2000ع مصطمح تحنينتmotivationعلإلشارة إلى أىداف النردتمثطب التنافا

في ا لعاب االولمبيةع وكينية تعب ة علك لطستجابات الع مية والسموكية في جيد لتح يق اليدفتمثط التدريب
بصورة منتظمةع .وا ىداف النردية توفر ا ساا لت ييم الحافن البي ي حسبما يتعمق بالمساوئ والمنافا

الشخصية ،ودرا ت Lazarusع ت ييم الحافن البي ي ليشمل علك الت ييم ا ولي والثانوي .والت ييم ا ولي يتعمق
بصمة الحافن بالنرد حسبما يتعمق با ىداف .والط ار ق الثطث التي يتم فييا ت ييم ا ىداف أوليا تشمل صمة

اليدفتىل ىناك أي شي عمى المحكع انسجام أو عدم انسجام ،اليدفتىل الحافن منيد أم مؤعيع ومحتوى

اليدفتأي نوع اليدف ،مثل تعنين ىوية العاتع .وأىداف النرد ترتب بصورة ىرمية ،وكمما كان اليدف أ وى

وأكثر أىمية كمما كانت العاطنة أكثر شدة .تLazarus, 2000,230ع

و د تبنى الباحث ىعه النظرية في تحديده االستراتيجيات المستخدمة في التحكم بالعواطف وبموجب

االستراتيجيات الم ترحة في دراسة تجونا 2003ع في الدراسة الحالية.

 -3إج ار ات البحث:

 1-3منيج البحث :استخدم الباحث المنيج التجريبي وعلك لمط متو وطبيعة البحث الحاليع

 2-3مجتما البحث وعينتو:

أشتمل مجتما البحث عمى العبي مدرسة البطل ا ولمبي في محافظة نينوى والبال عددىم ت40ع العباً والعين

تراوحت أعمارىم بين ت17 –13ع سانة ينتظماون فاي فعالياات تالسااحة والميادان ،المصاارعة ،المطكماةع و اد
بمغت عينة البحث ت20ع العبا تم اختيارىم بالطري ة العمدية من مجتما البحث ومن المشاركين في المنافسات
الرياضية في محافظة نينوى والعراق لمعام ت 2014 – 2013ع.

 3-3تكافؤ عينة البحث:

ينبغي لمباحث تكوين مجم وعة متكاف ة في ا ل فيما يتعمق بالمتغيرات التي ليا عط ة بالبحث .تفان دالين،

 394 ،1984ع ف د تم اج ار التكافؤ في المتغيرات االتية :التحصيل الدراسي والعمر النمني والتدريبي والونن
والطوالالختبارات البدنية العكا االننعاليع

 4-3التصميم التجريبي  Experimental Designحيث تم استخدام التصميم التجريبي العي
يطمق عميو أسم تتصميم المجموعات المتكاف ةع العشوا ية االختيار عات االختبارين ال بمي والبعدي المحكم

الضبط ،وأتبا الباحث الخطوات اآلتية في تننيع التصميم التجريبي:
إج ار

ياا بمي في م ياا العكا االننعالي فراد عينة البحث.

إخضاع أفراد المجموعة التجريبية لبرنامج استراتيجيات تنظيم العواطف.
لم يتعرض أفراد المجموعة الضابطة إلى أي برنامج ننسي تطبي ي وتركيا الباحث في ظروفيا الت ميدية.
 إج ار

البرنامج

ياا بعدي في م ياا العكا االننعالي في نياية تطبيق البرنامج فراد عينة البحث لت دير أثر

 1-4-3تحديد متغيرات البحث وسطمة التصميم التجريبي
من خصا ص العمل التجريبي معالجة عوامل معينة مضبوطة ضبطا د ي ا لكي يتح ق من كينية حدوث حالة
معينة ويحدد أسباب حدوثيا تفان دالين348 ،1984 ،ع ،و د حدثت متغيرات البحث وكما يثتي:



المتغير المست ل Independent Variable

ىو المتغير العي يتحكم فيو الباحث ال ا م بالبحث تالسببع والعي عن طري و يتثثر المتغير التابا
ويسمى باا تالعامل التجريبيع أو بااتالمتغير التجريبيع .تالشوك والكبيسي60 ،2004 ،ع ،العي يتمثل في
البرنامج التدريبي تاستراتيجيات تنظيم العواطفع ومعرفة أثرىا عمى المتغير التابا والمتمثل بالعكا االننعالي.
المتغير التابا  Dependent variableتتنمية العكا االننعاليع

ىو عبارة عن نتا ج تثثير المتغير المست ل في الظاىرة .تعميان وغنيم 75، 2010،ع

المتغيرات غير التجريبية تالدخيمةع

ىي المتغيرات التي د تؤثر في سطمة التجربة لعلك ينبغي تحديدىا من خطل إج ار ات السطمة

الداخمية والخارجية بإع يعد ضبط المتغيرات الداخمية واحد من اإلج ار ات الميمة في البحث العممي التجريبي

درجة م بولة من الصدق التجريبيب .تعودة وممكاوي119 ،1987 ،ع

و د تم التح ق من السطمة الداخمية والخارجية لمتصميم التجريبي وكما يثتي:

أوالً :السطمة الداخمية:

تتح ق السطمة الداخمية عندما يتثكد الباحث من أنو تمكن من السيطرة عمى المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في

المتغير التابا لكي يعنن النرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة إلى المتغير المست ل وليا إلى

المتغيرات أو عوامل داخمية كانت د أثرت بل إدخال المتغير المست ل أو في إثنا و  .تممحم424 ،2010 ،ع

لعا ام الباحث بضبط المتغيرات اآلتية :
ظروف التجربة والعوامل المصاحبة ليا:

فيما يتعمق بيعا البحث لم يتعرض مجتما البحث خطل مدة التجربة لمبحث ي حادث يؤثر سمباً في

التجربة.

 النضج :ب ىو العوامل النسيولوجية والتشريحية التي تحدث لإلنسان في مدة نمنية معينة ب تعثمان،

126 ،1987ع و د تم ضبط ىعا العامل من خطل تننيع البرنامج لممدة النمنية ننسيا عمى أفراد عينة البحث
كافة فضطب عن تعرض أفراد العينة جميعيم إلى عمميات نمو واحدة.
أدوات ال ياا:

تمت السيطرة عمى ىعا المتغير باستخدام أدوات ياا موحدة لجميا ا فراد من خطل تكرار ظروف التجربة
ننسيا وأسموب موحد لجميا ا فراد.

اختيار وتونيا أفراد عينة البحث:

مصدر ىعا العامل ىو بعدم التكافؤ لتونيا أفراد عينة البحث عمى المجموعتين الضابطة والتجريبيةب تعودة
وممكاوي 175 ،1987 ،ع ولتطفي علك ف د تم ضبط ىعا العامل من خطل تح يق الظروف التجريبية وتح يق

التكافؤ بين أفراد العينة بعدد من المتغيرات وىي تالتحصيل الدراسي ،العمر النمني ،العمر التدريبي ،الونن،

الطولع

اليدر:

تمت السيطرة عمى ىعا العامل من خطل تثشير أي حالة تختمف ي فرد من أعضا المجموعة التجريبية

والعي أدى بدوره إلى ضبط المتغيرات الداخمية وضمن إج ار ات السطمة الداخمية.
ثانيا :السطمة الخارجية:

تتح ق السطمة الخارجية لمتصميم عندما يتمكن الباحث فييا من تعميم نتا ج بحثو خارج نطاق عينة البحث

وفي موا ف تجريبية مماثمة.

تعودة وممكاوي172 ،1987 ،ع

ولمتثكد من تح يق السطمة الخارجية لمتصميم كانت التجربة خالية من ا خطا التالية:
تناعل االختبار ما تحينات االختبار:

إعا كانت العينة ال تمثل المجتما أو أنيا تمثل ف ة من ف اتو ربما كانت ىعه الن ة أكثر أو أ ل درة عمى

التناعل ما المو ف التجريبي من التناعل المتو عة تعودة وممكاوي75 ،1987 ،ع حيث تم اختيار العينة

عمريا ما تح يق التجانا بعدد من المتغيرات .
تداخل الموا ف التجريبية:

لم يتعرض أفراد العينة لتجربة أخرى خطل مدة تننيع تجربة البحث.
تناعل الظروف التجريبية ما التجربة:

د تؤثر مجموعة اإلج ار ات التجريبية في مشاعر ا فراد واتجاىاتيم فالتجربة الساب ة د تؤثر إيجاباً أو سمباً

عمى تجارب النتا ج الطح ة تممحم426 ،2010 ،ع مما يجعل المو ف شبو مصطنا وينداد ىعا التناعل إعا

شعر ا فراد بثنيم م ار بون في أثنا التجربة ،وتمت السيطرة عمى ىعا العامل بسير برنامج استراتيجيات تنظيم

العواطف بشكل اعتيادي فضط عما ت دم ام الباحث بضبط العوامل اآلتية:


مكان أدا التجربة :طبق برنامج استراتيجيات تنظيم العواطف في إحدى ال اعات الدراسية /ممعب جامعة

الموصل.


نمن أدا التجربة :كان النمن المحدد لمتجربة واحدا و دره ت7ع أسابيا بد في  2014/2/8وانتيى في



إدارة الجمسات :تمت إدارة الجمسات لمبرنامج التدريبي استراتيجيات تنظيم العواطف من بل الباحث

 2014/3/24وبوا ا جمستين أسبوعياب وبنمن دره ت40ع د ي ة لمجمسة الواحدة.

وبثشراف وتوجيو السيد المشرف ،إع تمت السيطرة عمى ىعا المتغير من خطل يام الباحث بننسو تدريب

عينة التجربة ا ساسية تالمجموعة التجريبيةع ،وعلك لعنل عامل التدريب بوصنو عامطً مؤث ارً في
النتا ج.

 5-3برنامج استراتيجيات تنظيم العواطف: Emotions Regulation Strategies :
program

اعتمد الباحث عمى الن اط التالية في عممية بنا البرنامج وكما يمي:
 االططع عمى ا دبيات والدراسات والبحوث الساب ة التي تناولت موضوع تنظيم العواطف والعكا االننعالي.-

إج ار

العديد من الم ا ات والم ابطت والن اشات ما العديد من السادة الخب ار

من عوي الخبرة

واالختصاص في العموم التربوية والننسية وعمم الننا الرياضي واالستنادة من اآل ار المنط ية المطروحة من
بميم في موضوع تنمية العكا االننعالي من خطل تنظيم العواطف لدى الطعبين.

 عرض الصيغة ا ولية لبرنامج تاستراتيجيات تنظيم العواطفع ممحق ت4ععمى عدد من الخب ار والمختصينفي ميدان عمم الننا الرياضي وعمم الننا التربوي وال ياا والت ويم والبال عددىم ت17ع خبي ارً ممحق ت1ع

لمتثكد من مدى مناسبة الحاجات وا ىداف والننيات المستخدمة والنمن العي يحتاجو لتح يق تمك ا ىداف.
-

االططع عمى بعض البرامج التدريبية المتعم ة بتنظيم العاطنة وتنمية العكا

االننعالي ومنيا

دراسةتRobazza etal,2004ع ،تVallerand & Blanchard, 2000ع ،تعطم2001،ع،
تالخوالدة2003،ع ،ترنق اهلل2005،ع ،تالغرايبة2005 ،ع ،تأحمد2007،ع ،تكمور2007 ،ع،

تحميد2011،ع وبعد معرفة آ ار السادة الخب ار والمتخصصين والعين تم عكرىم ساب اً ممحق ت6ع في

معرفة مدى رأييم بالبرنامج من حيث مط مة ا ىداف واالستراتيجيات المستخدمة والنمن التي تحتاجو

لتح يق تمك ا ىداف وتم ا خع بعلك،والجدولت1ع يبين علك.

الجدول ت1ع

يبين خطوات بنا برنامج استراتيجيات تنظيم العواطف
تحديد االحتياجات

Needs Assessment

اختيار ا ولويات

Selecting Priorities

تحديد ا ىداف وكتابتيا

Determent & Write Goals

إيجاد برامج ونشاطات لتح يق ا ىداف

Develop activities (programs to

ت ويم النتا ج

Results evaluate

)meet goals and objectives

تالدوسري244 ،1985 ،ع
 تحديد االحتياجات:وىي مجموعة من الخطوات التي ينبغي أن ي وم بيا معد البرنامج لمعرفة الحاجة
ا ساسية التي يستند إلييا في صياغة ا ىداف العامة والخاصة لمبرنامج وفي ىعه الخطوة يتم التخطيط

لتننيع البرامج الموضوعة وف ا الحتياجات العبي مدرسة البطل االولمبي فضطً عن بتحديد المشكمة
وا ىداف وأبعاد البرنامج والنمن الكمي وعدد الجمساتب .تشمعون واسماعيل178 ،2002 ،ع

 و د حدد الباحث مجموعة من احتياجات الطعبين المرتبطة بتنظيم العاطنة استنادا إلى ضو الخطوات
الساب ة و د شممت ىعه الحاجات جدول ت2ع.

 تحديااد ا ولويات :ااام الباح اث بتصااميم البرنااامج التاادريبي تاسااتراتيجيات تنظاايم العواطاافع لتنميااة الااعكا

االننعالي بصايغتو ا ولياة الممحاق ت2ع واعتماد عماى أ ار الساادة الخبا ار والمتخصصاين الممحاق ت1ع فاي

ترتيب االحتياجات حسب أىميتيا وأولويتيا .

 تحديد ا ىداف:في ضو الحاجات التي توصال إليياا الباحاث اام بتحدياد ا ىاداف العاماة والخاصاة الماراد
تح ي يا لمبرنامج ما ا خع بعين االعتبار ا مور اآلتية:

 التنظيم والد ة في بنا البرنامج -.مدى ارتباط ىعه ا ىداف بتنمية العكا االننعالي لدى الطعباين -.مادىمط مااة ىااعه ا ىااداف مااا المسااتوى الع مااي عمااار الطعبااين -.ماادى ارتباااط ىااعه ا ىااداف بحشااباع حاجااات

الطعبين -.ام الباحث بتطبيق برنامج استراتيجيات تنظيم العواطف.

أوالً :اليدف العام :يظير ىدف برنامج استراتيجيات تنظيم العواطف من خطل اىداف البحث وفرضياتو
الموضوعة لمتح ق منو وىو تنمية العكا االننعالي لطعبي مدرسة البطل ا ولمبي في محافظة نينوى.

ثانياً :اليدف الخاص تم اشت اق اليدف الخاص من اليدف العام لبرنامج تاستراتيجيات تنظيم العواطفع ،و د

مثمت ىعه ا ىداف في صورة موا ف تعميمية وتطبي ية وتعديل لمسموكيات وتضم إج ار ات نظرية وعممية ي وم

بيا الباحث باالشتراك ما الطعبين وعلك عن طريق الننيات والميارات المستخدمة مثل الحوار والمنا شة
وبشكل تناعمي لتح يق ىدف البرنامج التدريبي وعلك لموصول إلى تنمية العكا االننعالي لدى أفراد المجموعة

التجريبية.

 إيجاد نشاطات وبرامج لتح يق اليدف :تم تحديد كينية تح يق ىعه النشاطات وا فراد العين سي ومون
بحدارتيا وتننيعىا با ساليب المحددة والمدة النمنية المطموبة لتننيع تمك النشاطات.

23 ،1998ع

تالعمي،

 وبعد االططع عمى ا دبيات والدراسات والبحوث الساب ة ومنا شة عدد من المتخصصين لإلفادة من

خبراتيم واالست ناا بآ ار يم ،حدد الباحث بعض الننيات وا ساليب المستخدمة ضمن الجمسات لتح يق

حاجات الطعبين من خطل اآلتي:

 -المحاضرة والمنا شة  -الوسا ل السمعية والبصرية - :الواجبات المننلية  -التعنين االجتماعي التغعية

الراجعة  -فنية النمعجة  -لعب الدور

 1-5-3صدق المحتوى لبرنامج تاستراتيجيات تنظيم العواطفع
بعد أن انتيى الباحث من أعداد البرنامج الم ترح تاستراتيجيات تنظيم العواطفع ام بحيجاد صدق المحتوى
لمبرنامج  ،اع يشيرتالحكيم  2004،ع إلى أن بصدق المحتوى لطختبار يعتمد بصورة أساسية عمى مدى

إمكانية تمثيل االختبار لمحتويات عناصره ،وكعلك الموا ف والجوانب التي ي يسيا تمثيط صاد ا ومتجانسا وعا

معنوية عالية لتح يق اليدف العي وضا من أجمو االختبارب  .تالحكيم  23، 2004،ع

ام الباحث بعرض برنامج استراتيجيات تنظيم العواطف الممحق ت2ع عمى مجموعة من الخب ار

والمتخصصين في مجال العموم الننسية والتربوية وعمم الننا الرياضي الممحق ت1ع لبيان مدى رأييم حول
مدى صطحية جمسات البرنامج التدريبي ومدى مناسبتيا لمستوى العينة من خطل إضافة أو تعديل ما يرونو

مناسبا من حيث تالمدة النمنية لمبرنامج والجمسات التدريبية الم ترحة ،الننيات المستخدمة والواجبات المننلية

ومط مة ىعه االستراتيجيات ما أعمار الطعبينع ،جا ت النتا ج مشجعة ومتن و ما آ ار الباحث ما ا خع
بنظر االعتبار اآل ار والتعديطت التي طرحت ،و د تم االعتماد عمى النسبة الم وية آل ار السادة الخب ار

بنسبةت٪87.3ع من آ ار يم ،

 2-5-3التجربة االستططعية لمبرنامج
ام الباحث بثج ار

تجربة استططعية بتاريخ ت2013/12/2ع لتطبيق بعض وحدات البرنامج التدريبي

تاستراتيجيات تنظيم العواطفع باختيار عدد من العبي مدرسة البطل ا ولمبي بصورة عشوا ية والبال عددىم
ت5ع العبين.

 6-3الخطوات العممية أثنا تننيع التصميم التجريبي:
إج ار

ياا بمي لم ياا الع كا االننعالي لعينة البحث التجريبية وعلك لغرض م ارنتيا ما ال ياا

العبدي لمعينة ننسيا لمعرفة تثثير برنامج استراتيجيات تنظيم العواطف عمى المتغير التابا تالعكا االننعاليع.

 إخضاع أفراد المجموعة التجريبية لبرنامج تاستراتيجيات تنظيم العواطفع لمدة ت7ع أسابيا وعمى شكل

جمسات والبال عددىا ت14ع جمسة وبوا ا جمستين تطبي ية في كل أسبوع.

إج ار

ياا بعدي في م ياا العكا االننعالي لعينة البحث التجريبية.

 7-3تجربة البحث الر يسة

وبعد اختيار عينة البحث وتحديد التصميم التجريبي ليا ام الباحث باإلج ار ات اآلتية:



اختيار ت20ع العباً بالطري ة العمدية وتم ت سيميم إلى مجموعتين المجموعة التجريبية وعددىا ت10ع
العبين والمجموعة الضابطة وعددىا ت10ع العبين.



إج ار ل ا ما المجموعة التجريبية لمتعرف عمييا وتعرينيم بما ىو مطموب منيم.



تحديد عدد الجمسات التدريبية باا ت14ع جمسة بوا ا جمستين أسبوعياب.



تم تحديد مكان الجمسات التدريبية في إحدى ال اعات الدراسية في ممعب جامعة الموصل في الساعة



التعرف عمى طبيعة العمل فراد المجموعة التجريبية وضرورة المحافظة عمى سرية ما يدور خطل

تالثانية والرباع بعد الظير من يومي السبت وا ثنين من كل أسبوع.
الجمسات.

 8-3تننيع البرنامج بصيغتو النيا ية
تم التثكيد عمى بعض الن اط التي يجب أن ي وم الباحث بتننيعىا وىي كاآلتي:




تطبيق البرنامج عمى المجموعة التجريبية في ممعب جامعة الموصل.

التنم الباحث بخطة التننيع المرسومة لمبرنامج ما توضيح ا ىداف فراد عينة البحث.

تم تننيع الوحدات التدريبية تالجمساتع حسب الخطة الموضوعة حيث استغر ت ت14ع جمسة وبوا ا
جمستين تدريبيتين أسبوعيا من يوم تالسبت وا ثنينع تالساعة الثانية والرباع بعد الظير ،ولمدةت7ع

أسابيا ابتدا ً من ت2014/2/8ع لغايةت2014/3/24ع الجدولت2ع

الجدول ) (2محتوى برنامج استراتيجيات تنظيم العواطف
ا سابيا
ا ول
الثاني
الثالث
الرابا
الخاما
السادا
السابا

محتوى الجمسات

اليوم والتاريخ
السبت

2014/2/8

التعارف والتعريف بالبرنامج

االثنين

2014/2/10

الوعي بالعات

السبت

2014/2/15

االستراتيجيات المعرفية

االثنين

2014/2/17

تعديل السموك العاتي

السبت

2014/2/22

التصور الع مي

االثنين

2014/2/24

التحميل العاتي

السبت

2014/3/1

تثثير النمعجة

االثنين

2014/3/3

التجارب التصحيحية

السبت

2014/3/8

المنيج التدريبي

االثنين

2014/3/10

إعادة التشكيل

السبت

2014/3/15

التنا ض اإلدراكي

االثنين

2014/3/17

حل المشكطت

السبت

2014/3/22

تثثير النمعجة

االثنين

2014/3/24

الختامية

 9-3الوسا ل اإلحصا ية
استخدم الباحث الوسا ل اإلحصا ية اآلتية والموجودة في الح يبة اإلحصا ية برنامج ت(SPSS
تالوسط

الحسابي،االنحراف

تبيرسونع،اختبار تتع.

المعياري،

الم وية،الوسط

النسبة

النرضي،

معامل

االرتباط

البسيط

 -4عرض النتا ج وتحمييا ومنا شتيا:
الجدول ت3ع

يبين ا وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و يمة تتع المحسوبة لطختبارين ال بمي والبعدي لمعكا
االننعالي لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة

المعالم االحصا ية
المجاميا
لممجموعة التجريبية
لممجموعة الضابطة

االختبار ال بمي
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معنوي
غير معنوي

يتبين من الجدول ت3ع ان الوسط الحسابي لكل من االختبارين ال بمي والبعدي لممجموعة التجريبياة والباال

ت159.4ع وت169.2ع وبااااانحراف معياااااري ت9.264ع و ت14.968ع عمااااى التااااوالي وبااااعلك كاناااات الوسااااطين
الحسابيين لطختباارين ال بماي والبعادي أكبار مان الوساط الحساابي النرضاي والباال ت150ع وعلاك يادل عماى ان
عينة البحاث تتميان بدرجاة م بولاة مان الاعكا االننعاالي باعتبااره احاد المعاايير التاي ياتم بموجبياا الحكام عماى

مسااتوى الااتعمم والتصاارف داخاال الممعااب وعمااى الاارغم ماان الت ااارب الحاصاال فااي االوساااط الحسااابية ف ااد اختباار

الباحث درجة النروق بين االختبارين ال بمي والبعدي باستخدام اختبار تt testع اع بمغات يماة تتع المحتسابة
ت3.07ع وعنااد يمااة معنويااة ت0.01ع وعلااك يشااير الااى وجااود فااروق فااي درجااات الااعكا االننعااالي بااين كااط
االختبارين ولصالح االختبار البعدي.

ويعنو الباحث النتا ج الحالية إلى أن البرنامج العي تم اعتماده كان فعاالب ومؤث ارً في ما وصمت إليو

المجموعة التجريبية في الدرجة الكمية لم ياا لمعكا االننعالي  ،وكان عو تثثي ارً ايجابيا عمى سموك الطعبين
من خطل تطبيق االستراتيجيات المعتمدة في جمساتو التدريبية والتي ساعدت أول ك الطعبين عمى إدراكيم

لمعواطف واالننعاالت وتنظيم درتيم عمى تعديل سموكيم من خطل نيادة دافعتييم نحو المشاركة بالبرنامج
واستخدام استراتيجيات تنظيم العاطنة بطري ة فاعمة تؤكد صحة ما اتجو إليو الباحث في اختيار االستراتيجيات

الم ترحة من خطل الدراسات الساب ة .وعلك يعنن فاعمية االستراتيجيات المستخدمة التي اتبعيا الباحث في
البرنامج الحالي والتي شممت ت الوعي بالعات ،االستراتيجيات المعرفية ،تعديل السموك العاتي ،التصور الع مي،
التحميل العاتي ،تثثير النمعجة ،التجارب التصحيحية ،المنيج التدريبي ،إعادة التشكيل ،التنا ض اإلدراكي ،حل

المشكطتع ،وأن البرنامج المستخدم من بل الباحث كان ادراً عمى إج ار التغيير في البنية المعرفية لدى

الطعبين من خطل تبنيو فكار وأىداف وسموكيات ،تمثمت بكونيا عمميات ننسية مترابطة ومتناعمة ومتداخمة

نجحت إلى حد ما في تعنين ا فكار االيجابية المنط ية وانالة ا فكار السمبية غير الوا عية ،وعلك يدل عمى أن
البرنامج بصيغتو النيا ية ام عمى خبرات تجريبية ود ي ة لمباحث وبمعاونة السادة الخب ار  .و د أشار سالوفي

وآخرون ) (Salovey etal, 1993, 1995إلى أن العكا االننعالي يمين ا فراد العين يحاولون التحكم

في مشاعرىم وم ار بة مشاعر اآلخرين وتنظيم اننعاالتيم وفيميا ،ويمكنيم من استخدام استراتيجيات سموكية
لمتحكم العاتي بالعواطف واالننعاالت ،وأن مرتنعي العكا االننعالي يرجح أن يكون لدييم ال درة عمى م ار بة

اننعاالتيم وعواطنيم والتحكم فييا والحساسية لحل وتنظيم تمك االننعاالت وفق اننعاالت ومشاعر اآلخرين.

تالجندي15 ،2006 ،ع

وتتنق ىعه النتيجة ما ما ورد في دراسة تGonzalez, 1990ع التي تشير إلى إمكانية تغيير بعض

الجوانب الننسية لدى ا فراد من خطل تطبيق البرامج المعدة ليعا الغرض ،إع أشارت ىعه الدراسات إلى

فعالية البرامج التدريبية الننسية في تنمية بعض الخصا ص الننسية وتطوير الكنا ة الننسية لدى

ا فراد.تالبير دار68 ،2004 ،ع

وتتنق ىعه النتيجة أيضا ما أشار لو تJones, 2003ع لمعواطف دور مركني وميم في ا دا الرياضي،

لعلك من الميم أن يكون الرياضيون ادرين في االعتماد عمى عدد من االستراتيجيات لتعنين السيطرة عمى

العواطف.

تJones , 2003, 3ع

إع ي ول ت cooperع أن العواطف واالننعاالت تمعب دور ميماب في بنا الث ة لدى ا فراد في مجال العمل،
والوال وااللتنام ،وتح يق العديد من المكاسب اإلنتاجية واالبتكارات واالنجانات العممية .تالسمادوني2001 ،

 80 ،ع ،ويمكن تثكيد علك من خطل جانب تطبي ي ميم اعتمده الباحث في دراستو الحالية ،وىو التثكيد عمى
الواجبات المننلية لدى الطعبين حيث أثمرت إلى حد كبير في تعنين نتا ج البرنامج المعتمد وعلك العتمادىا

عمى أسموب تنظيم العواطف لتنمية العكا االننعالي وىعا ما أكده تإبراىيم وآخرون 1993،ع في أن الممارسة

النعمية في موا ف حية لتعمم الخبرة الجديدة والتنوع فييا يمد النرد برصيد ىا ل من المعمومات الننسية

المط مة  ،ويجد النرد ننسو أكثر درة عمى االنططق بحمكاناتو إلى آفاق اننعالية واجتماعية أكثر امتداداً مما

كان عميو .

تإبراىيم وآخرون 16 ،1993،ع

وىعا يتنق ما ما يؤكده تالحبشي2006 ،ع بان التحسن في الجمسات التدريبية احتمال استمراره ض يل إعا لم

يتم ممارسة الميارات التي تم التدريب عمييا في موا ف الحياة الوا عية وخارج جمسات التدريب.

تالحبشي116 ،2006،ع

وكعلك كان السموب التعنين االجتماعي دو ار ايجابيا عمى الطعبين لم يام باالستجابة المطموبة وىو بأسموب
منظم وجانب تطبي ي ميم في المجال السموكي ويعني تحديد المثيرات الجيدة لمحصول عمى استجابة سموكية

مرغوبةب ت Black,1983,130ع و د راعى الباحث استخدام التعنين ما المجموعة التجريبية بعد حدوثو
مباشرة واستخدام أنواع وأشكال مختمنة من التعنين مثل تأحسنت ،فكرة جيدة ،االبتسام ،عظيم... ،ع وينظر

إلى التعنين عمى أنو الننية اإلرشادية عات ا ثر ا وى في الممارسات التدريبية من خطل شيوع استخداميا

.ويعت د الباحث كعلك ان عنصر التعمم واعادة التعمم لعبا دو ارً ر يساً ،حيث تم ت ديم المعمومات التي يحتاجيا
الطعبون المشاركون في البرنامج لتوسيا وتعميق المناىيم لدييم واكسابيم جوانب وجدانية ومعرفية وسموكية
جديدة ثم يمي علك أو يتخممو منا شة جماعية ما الطعبين  ،وىعا يتنق ما ما اكده كامل ت2005ع إن

المنا شة الجماعية تعمل عمى الن د المستمر لألفكار الخاط ة ما اال تناع مما يساعد النرد عمى اكتشاف
جوانب الخطث في ا فكار الساب ة ،كما تمكنو من تعمم طرق جديدة تؤدي إلى تنمية ال درة عمى حل المشكطت

لديو ،واكتشاف الطرق البديمة لتح يق أىداف أكثر وا عية ،مما يساعد النرد عمى التعديل في سموكو

االجتماعي والننسي .تكامل  583، 2005،ع

ويعنو الباحث كعلك النتا ج التي توصل إلييا في الجدولت3ع إلى أن التدرج العممي الصحيح العي اتبعو

الباحث في إعداد البرنامج وتدريب الطعبين عمى الميارات الننسية تأنواع االسترخا  ،التصور الع مي ،

الحديث العاتيع في اغمب جمسات البرنامج فضطب عن تدريب الطعبين عمى اكتساب ىعه الميارات في موا ف

مشابية لموا ف التدريب والمنافسة أدى ىعا إلى إثارة الدافعية والرغبة عند الطعبين وبشكل جدي وكل علك

انعكا عمى سرعة إت انيم ليعه الميارات واالستنادة من استراتيجيات البرنامج وتنو يم عمى ا رأنيم في
المجموعة الضابطة ،كعلك ساعد الطعبين في السيطرة عمي أفكارىم من خطل التعامل ما حاالت االننعال

والحد من تثثير االننعاالت السمبية التي يتعرض ليا الطعبين .إع يشير تالنبيدي2011 ،ع أن الميارات

الننسية تشكل محو ار أساسياب تستند إليو معظم برامج التدريب الع مي والننسي التي ال يكاد أي رياضي في أي
فعالية كانت أن يستغني عنيا إع البد لطعبين أن يتمتعوا ب در كاف من الميارات الع مية نيا تنيد من م درة

الطعب الننسية والننية عمى أدا الميارات المتنوعة .

تالنبيدي15 ،2011 ،ع

ويعت د الباحث بما انو تمثمت عينة البحث بالطعبين البراعم والناش ين حيث كان متوسط أعمار عينة

البحث صغيرة لعلك كان امتطكيم لمخبرة ميل ،ف د كان سموب التعمم باال تران العي استخدمو الباحث في

جميا جمسات البرنامج وبما يتناسب ما ىعه المرحمة العمرية  ،وعلك من خطل عرض الصور النوتوغرافية
والتخطيطية وا فطم النيديوية لطعبين مت دمين مشيورين في أثنا ا دا في المنافسة تحت تثثير اننعاالت

مختمنة وكينية التعامل معيا وتنظيميا والسيطرة والتدريب عمى كينية التعامل معيا خطل موا ف منترضة ا ثر

الواضح والكبير في نيادة نسبة التعمم لدى الطعبين وان ما ام بو الباحث ىو تغيير في البنية المعرفية
والث افية التي يمتمكيا الطعب لألفكار السمبية التي يتبناىا عن مخاطر العواطف واالننعاالت وعدم السيطرة

عمييا والسيما أن البعض منيم يشعر بيا ولكن ليا لديو الخبرة والمعرفة في التعامل معيا ،ومن خطل ما ام
ب و الباحث من إج ار ات جعمت الطعبين يشعرون بثنيم أكثر فاعمية وسعادة وكنا ة في السيطرة عمى العواطف
واالننعاالت في التدريب والمنافسات ،والسيما في المرحمة التي تمي تطبيق البرنامج و د الحظ الباحث علك في

أثنا تننيع الجمسات التدريبية واحدة بعد ا خرى نيادة في تناعل الطعبين ما الباحث من خطل تبادل

المعمومات وا فكار التي تضمنيا البرنامج مما أدى إلى إكسابيم المرونة واإلرادة والث ة بالننا من خطل

تعكر ما طرح في البرنامج في أثنا التدريب وعلك ن الطعبين يمتح ون بالتدريب مباشرة بعد الجمسات ،

وا ترح تHanin, 2000ع بثنو يتوجب عمى المشاركين بتطوير مياراتيم من أجل التميين والسيطرة عمى
عواطنيم  ،ويمكن ال ول أيضاً أن الدليل الم دم أعطه ينحان بصورة ريبة جداً إلى تركيبة العكا االننعالي

باعتبار أن بنية العكا االننعالي يمكن تعرينيا عمى إنيا ال درة عمى إدراك وم ار بة وتوظيف والسيطرة عمى
العواطف  ،وعميو فانو من الضروري ت ييم العط ة بين العكا االننعالي وتنظيم العواطف ،وتوصل الباحث إلى

أن التنظيم االننعالي يمكن أن يؤدي إلى حاالت أدا أفضل .ت Hanin, 2000, 7ع
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يتبين من الجدول ت4ع أن الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية ت169.4ع بانحراف معياري دره

ت14.968ع ،ولممجموعة الضابطة ت155.6ع بانحراف معياري دره ت9.240ع.

واستخدام الباحث االختبار التا ي تt. testع لمعرفة داللة النروق في االختبار البعدي بين

المجموعتين التجريبية والضابطة في الدرجة الكمية لم ياا العكا االننعالي  ،وأظيرت نتيجة االختبار عن

وجود فروق عات داللة معنوية في الدرجة الكمية لمم ياا ولمصمحة االختبار البعدي لممجموعة التجريبية ،إع
كان المتوسط الحسابي الكمي لممجموعة التجريبية اكبر من المتوسط النرضي البال ت150ع وبمغت يمة

تتع المحتسبة ت2.48ع فيي ضمن يمة تsigع والبالغة ت0.02ع  ،مما يؤكد ارتناع درجة العكا االننعالي
لدى المجموعة التجريبية م ارنة بالمجموعة الضابطة.

ويعنو الباحث النتا ج الحالية إلى أن البرنامج المستخدم من بل الباحث والعي اعتمد موضوع

استخدام استراتيجيات تنظيم العاطنة كثحد ا ساليب التدريبية الننسية لتنظيم العاطنة لدى ططب مدرسة البطل
ا ولمبي في محافظة نينوى كان اد ارً عمى إج ار التغيير في البنية المعرفية لدى الطعبين من خطل مساعدة
الطعبين عمى تكوين استجابات تواف ية والتحكم في ردود ا فعال تجاه الموا ف الضاغطة المثيرة لمعواطف
واالننعاالت في أثنا التدريب والمنافسات والتعرف عمى االننعاالت غير المرغوبة وعمى ا فكار والمعت دات

الغير ع طنية ومحاولة تغييرىا والسيطرة عمييا  ،وان يظير تنو ا في مياراتو التي اكتسبيا ولكن ف ط يحتاج

باستخدام ميارات جديدة لكي ساعدتو في تكوين اتجاىات معرفية واننعالية وسموكية تجاه االننعاالت الناش ة
عن الموا ف الضاغطة مما أتيح لو ال درة عمى تعديل استجاباتو إعا لنم ،و د تمثمت ىعه الميارات

باالستراتيجيات التي تدربوا عمييا من خطل جمسات البرنامج ،كما أن التناعل االيجابي لطعبين ما

االستراتيجيات المطروحة في البرنامج أدى ىعا إلى نيادة الث ة لدييم وبالتالي فيم وأدراك الكثير من العواطف

واالننعاالت والصعوبات التي من المحتمل أن يتعرض ليا الطعب خطل المنافسة وتيي ة الطعب عمى التكيف

معيا باالعتماد عمى م درتو في تنظيم عواطنو وادراكو لمستوى وحجم وأىمية ىعه االننعاالت من خطل تعكر
ما طرح عميو من استراتيجيات تنظيم العاطنة وتتنق ىعه النتيجة ايضا ما تBaumeister,2005ع إع

أشار إلى أن المحور ا ساا لتنظيم االننعاالت ال تشمل تجنب االننعال أو ردود النعل السموكية الحادة
والشديدة وانما ال درة عمى تكيف مستويات ىعه االننعاالت بما يتناسب ما متطمبات المو ف .فالنرد ال يخضا

لآللية وردود النعل المباشرة لممثيرات وانما يمتمك المرونة ،واإلرادة ،وال صد الختيار االستجابة السموكية
ا فضل لتح يق ا ىداف .ت Baumeister,2005 ,589-604ع

ويشير الباحث في ىعا الصدد ان سموب التعمم باستخدام الستراتيجية نمعجة سموكيات رياضية مط مة في

التدريب والتناعل معيا اث ار بارنا في االستنادة من خبراتيم في كينية التعامل ما العواطف واالننعاالت وكينية

تنظيميا والسيطرة عمييا واكتساب العديد من الميارات وعلك من خطل احتكاك أفراد المجموعة التجريبية

المباشر ما الطعبين الدوليين وبثسموب الحوار والمنا شة كان لو دوراب كبي ارً في ارتناع درجات الطعبين في
المجموعة التجريبية في االختبار البعدي وتنو يم عمى المجموعة التجريبية .ويتنق الباحث ما كل من

تالخطيب 2003 ،ع و تع ل 2000 ،ع اع عكر الخطيب ت2003ع ان النمعجة تستخدم لمساعدة الطالب في
تح يق استجابات مرغوب فييا من خطل مشاىدة سموك شخص آخر .ويمكن أن تكون بمشاىدة نموعج وا عي

لمسموك  ،إع يمكن استخدام ىعه الطري ة ما كثير من المشكطت واالضطرابات مثل حاالت ال مق والعدوان

والوسواا والمخاوف .تالخطيب  386، 2003،ع

وفي ضو ما ت دم يشير الباحث إلى أن ىكعا نوع من بحوث البرامج التدريبية الننسية تعد أمراب نافعاً لدى

الطعبين الناش ين لنيم وادراك االننعاالت وادارتيا وطرق التعامل معيا بصورة ايجابية وأىمية تنظيميا

والسيما إدامة االننعاالت االيجابية والسيطرة عمى السمبية منيا يعد مورداً ميماب لمخبرة في معرفة العواطف

وخصوصا لدى الناش ين ،بنظرا ّن خصا ص العكا االننعالي يعني بطبيعة ا فراد والجماعات والمجتما
برمتو ،ويمكن لمنرد أن ينظم العط ة بين اننعاالتو وتنكيره من ناحية وبين تنكير واننعاالت اآلخرين العين
وفعالة لموصول إلى النجاح في المجاالت
يتعامل معيم من ناحية أخرى ،بحيث يجعل تمك العط ة مثمرة ّ
المختمنة من الحياة.ب تالعبدالت 104 ،2008،ع

ويشيرتإبراىيم2007 ،ع انو عمى الرغم من أن معظم االنجانات العممية التي تح ت تعتمد بدرجة كبيرة

عمى التنكير المنط ي والرياضي فان ىنالك حاجة لمتنكير العي يدعو إلى ضبط االننعاالت ،فالتنكير الصحيح
يييئ اإلنسان لطننعال المناسب إع إن االننعال في حاالت كثيرة د يكون مضمل وخاط اً إعا كان في معنل عن
التنكير ،وان تجنب إصدار ا حكام االرتجالية واعطا العناية لمن اط جميعيا إلى تتصل بالمو ف ودراسة
الجوانب كافة بتثن بل الشروع باتخاع ال رار يستوجب ال درة عمى التنكير الصحيح.
تإبراىيم53 ،2007 ،ع

وتتنق ىعه الدراسة ما ما توصمت اليو دراسة تLan et al, 2010ع الى ان الطعبين العين لدييم

عكا اننعالي جيد واننعاالت ايجابية كان االدا لدييم افضل وبالتالي وجود عط ة ايجابية بين كل من العكا

االننعالي وضبط االننعاالت ما مستوى االدا .كما تتنق ما دراسة تBatinić etal, 2013ع ان توصل

الباحثون الى ان التمرين البدني والرياضي ينيد من درة الرياضيين عمى التحكم بالعواطف بغض النظر عن
نوع النعالية.

 -5االستنتاجات والتوصيااات :
 1-5االستنتاجات :

 -1فاعمية البرنامج التدريبي الننسي باستخدام استراتيجيات تنظيم العواطف في تنمية العكا االننعالي لدى
العبي مدرسة البطل ا ولمبي في محافظة نينوى والمعد من بل الباحث .

 -3يؤثر برنامج التدريب الننسي باستخدام إستراتيجيات تنظيم العواطف في تنمية العكا االننعالي عمى وفق
الجمسات التي تضمنيا البرنامج عند تطبي و وتحديدا في نيادة ث ة الطعب بننسو من خطل ا ثر االيجابي

العي تعكسو عممية تنظيم العواطف واال ننعاالت عمى ا نشطة الرياضية .

 2-5التوصيات :
 -1االستنادة من إستراتيجيات تنظيم العواطف أساليب في إمكانية تنمية العكا االننعالي لدى العبي مدرسة
البطل ا ولمبي في محافظة نينوى.

 -2اعتماد إستراتيجيات تنظيم العواطف في فتح أفاق جديدة لمباحثين بحج ار دراسات أخرى مماثمة عمى
عينات أخرى من الطعبين وفي أماكن أخرى.

 -3تضمين المناىج التدريبية في المشروع وحدات تدريبية ننسية تؤكد عمى أىمية التعرف عمى العواطف
واالننعاالت واثارىا االيجابية والسمبية في حسم نتيجة السبا ات وكينية التعامل والسيطرة عمييا لما ليا من
أىمية في بنا وتنمية شخصية الرياضي و تحصيمو وتنو و .

المصادر
الشوك ،نوري إبراىيم والكبيسي ،رافا صالح فتحي ت2004ع :دليل ا بحاث لكتابة ا بحاث في التربية
الرياضية ،مطابا التعميم العالي والبحث العممي ،جامعة بغداد.
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 .9حميد  ،صنية مبارك موسى ت2011ع :فاعمية برنامج إرشادي لتنمية العكا الوجداني لدى المعو ين
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 .11الخوالدة ،محمود عبد اهلل ت2003ع :أثر برنامج تدريبي لتطوير ميارات العكا االننعالي في تحصيل
طمبة الصف السادا ا ساسي في مبحث التربية اإلسطمية .أطروحة دكتوراه غير منشورة .جامعة عمان

العربية لمدراسات العميا ،ا ردن.

 .12رنق اهلل ،رندا ت 2005ع  :برنامج تدريبي لتنمية العكا العاطني لدى تطميع الصف السادا  ،أطروحة
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ع1ممحق ت
برنامج استراتيجيات تنظيم العواطف
د ي ة35:النمن

الجمسة الثامنة

تثثير النمعجة

اليدف  :نمعجة سموكيات رياضية مط مة في التدريب والتناعل معيا .

محتويات الجمسة :

 .1استخدام نماعج سموكية رياضية مثل تأبطال دوليين ساب ينع.

 .2الحديث العاتي ما الننا لممشاكل التي يتعرض ليا الرياضيين لتغير االستجابة االننعالية.
 .3الم ار بة العاتية لمسيطرة عمى العواطف السمبية لدى الرياضيين.
اإلج ار ات:

 .1منا شو الواجب المننلي السابق.

 .2مانح الطعباون فرصاة ممارساة اسااتجابات بديماة لموا اف مثيارة لمغضااب  ،وعلاك باساتخدام نماوعجين ماان
االسااترخا وىمااا االسااترخا الجساادي تالتخيماايع لمو ااف ىااادئ ومااريح والنمااوعج الثاااني االسااترخا الجساادي

تالتخيميع ولكن في موا ف مشابيو جوا المباراة

 .3استخدام نماعج ايجابية لخنض السموكيات السمبية عند الطعبين وعلك من خطل:

 .4استخدام ا نموعج الصريح :نماعج حية تؤدي السموك المطموب من خارج المجموعة.

حيث تم استضافة البطل الدولي السابق في المسافات الطويمة محسن محمد خضير  ،والبطل الدولي

السابق في ال نن بالنانا محمد عبد الجبار .حيث دار الحوار والمنا شة ما الطعبين حول موضوع العواطف

واالننعاالت وكيف يتم التعامل معيا ،عندما كان يصادف ىؤال الرياضيين أي اننعال بل وأثنا السباق في

أثنا مسيرتيم الرياضية.

استخدام ا نموعج الضمني  :حيث يتخيل كل العب في المجموعة المطموب لموصول إلى ىعه النماعج

السموكية تااليجابي الصريحع ت وم بالسموك المطموب لموصول إلييا في كينية التعامل في ضبط وتنظيم
العواطف واالننعاالت في أثنا السباق.

-

استخدام ا نموعج بالمشاركة حيث يطمب من كل العب بثدا السموك المطموب ثم ت ويمو وت ديم التغعية

-

ومن ثم استخدم ا ن موعج بالمشاركة حيث يطمب من كل العب بثدا السموك المطموب ثم ت ويمو وت ديم

الراجعة في أثنا الجمسة.

التغعية الراجعة في أثنا الجمسة.

 .5مطحظة إمكانية معرفة الطعب لمستوى التحسن الحاصل في تنظيمو عواطنو خطل فترات تطبيق
البرنامج وبشكل تدريجي .وعلك من خطل :

-

تدريب الطعبين عمى استخدام أسموب الم ارنة بين ا فكار والت ارير العاتية ال ديمة والحديثة وعلك

لمطحظة التطور الحاصل لديو من خطل نظرتو الشخصية عمى اعتبار أن الت ارير العاتية ىي وسيمة مساعدة

في تنظيم العواطف العاتية .
-

التثكيد عمى دور الت ارير العاتية في غرا الث ة بالننا لطعب وتعنين درتو عمى تنيمو لعاتو وتحسينو

لسموكو من خطل الم ار بة العاتية ولنترات مختمنة من التدريب والمنافسة .

-

استخدام الت ارير تمكن الطعب من تحديد ا فكار السمبية التي تواجو واستبداليا بثفكار ايجابية منط ية

بعد م ارنتيا ما ت اريره الساب ة بل دخولو البرنامج .

الننيات المستخدمة:
الراجعة.

المحاضرة ،المنا شة الجماعية ،لعب الدور ،النمعجة ،التعنين االجتماعي ،التغعية

الوسا ل المساعدة :ت ديم عروض بوربوينت.

الواجب ألبيتي  :اإلجابة عن السؤال اآلتي  :كيف تتمكن من جعل ننسك نموعجاب رياضياب ي تدي بو من حيث

السيطرة عمى االننعاالت والعواطف في الموا ف الرياضية المختمنة .

الممحق ت2ع
تأسما السادة الخب ار ع
ت

االساااام

االختصاص

الكمية

الجامعة

1

أ.د ساىرة رناق كاظم

أ.د خالدة إبراىيم احمد

عمم الننا الرياضي
عمم الننا الرياضي

التربية الرياضية

بغداد
لمبنات
لمبنات/جامعة
التربية

بغداد
بغداد

3

أ.د ياسين عموان إسماعيل

عمم الننا الرياضي

التربية الرياضية

بابل

4

أ.د أسامة حامد محمد

عمم الننا التربوي

التربية

الموصل

5

أ .د ثابت محمد خضير

عمم الننا التربوي

التربية ا ساسية

الموصل

6

أ.د غاني صالح محمود

عمم الننا الرياضي

التربية الرياضية

مستنصرية

7

أ.د عبد الودود احمد النيدي

عمم الننا الرياضي

التربية الرياضية

تكريت

8

أ.م.د عكرى يوسف الطا ي

عمم الننا التربوي

التربية ا ساسية

الموصل

9

أ.م.د نبراا يونا محمد

عمم الننا الرياضي

التربية لمبنات

الموصل

10

أ.م.د عصام محمد عبد الرضا

عمم الننا الرياضي

التربية الرياضية

الموصل

11

أ.م.د نىير يحيى المعاضيدي

عمم الننا الرياضي

التربية الرياضية

الموصل

12

أ.م.د مؤيد عبد الرناق حسو

عمم الننا الرياضي

التربية الرياضية

الموصل

13

أ.م.د احمد يونا البجاري

إرشاد ننسي وتوجيو تربوي

التربية

الموصل

14

أ.م.د يا محمد عمي

عمم الننا التربوي

التربية

الموصل

15

أ.م.د احمد وعد اهلل الطريا

عمم الننا التربوي

التربية

الموصل

16

م.د رافا إدريا عبد الغنور

عمم الننا الرياضي

التربية الرياضية

الموصل

17

م.د وليد عنون يونا الحيالي

عمم الننا الرياضي

التربية الرياضية

الموصل

2

