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 الطاقة االجيابية وعالقتها باحلالة املزاجية لناشىء كرة القدم

 مبحافظة بىن سويف 
 *خمتار امني عبد الغىن

 حممد عاطف*اسراء *                        
 

 :introduction مقدمة
بمعرفة الطاقة اإليجابية والحالة المزاجية للناشىء الرياضى  يهتم الباحثان      

ة الحالة المزاجية واستجاباتها فى التدريب أوالمنافسة  الرياضية هى باعتبار أن معرف
األساس لتنمية وتطوير وتحقيق األداء األقصى فضاًل عن التنمية المتكاملة 

 للشخصية الرياضية . 
هى طاقة الطاقة اإليجابية  ( أن 33:  2014ويشير " رشاد عبد العزيز )   

ت ، وهى طاقة مرتدة ، فالطاقة التى يعطيها نفسية روحية تشبة كافة أنواع الطاقا
شخص ما إلى شخص اخر سوف ترتد إليه مرة أخرى . وهذه الطاقة هى عبارة عن 
قوة منتشرة من الموجات العقلية الفعالة وغير المرئية ، وهى عبارة عن موجات 

  اهتزازية تشبة موجات الصوت ، والكهرباء ، والضوء ، وموجات التليفزيون .
 ( Berger, Friedman,& Eatonبيرجير، فيردمان  “ويرى كل من       

 &,Josephson, singer، جوزيف سون وسينجر  (444 – 437  :1988
salovey, )1996  “( بأن المزاج هو مجموعة من الصفات التى تميز انفعاالت

كية الفرد عن غيره من األفراد ، وهو من الخصائص النفسية الفردية التى تميز دينامي
 العمليات النفسية للفرد . 

 
 

------------------ 
 *    أستاذ علم النفس الرياضي وعميد سابقا لكلية الرتبية الرياضية جبامعة بني سويف 

 **  أخصائية رياضية جبامعة بني سويف 
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 – showers kling (1996 :578ويضيف كل من" كلينج شويرز   
المزاجية  حالة من األستعدادات  الحالة ( " بأن1997)   sousou، سويسيو 590

الثابتة نسبيًا على ما لدى الشخص من الطاقة األنفعالية ، والدوافع الغريرة التى 
يزود بها منذ طفولته والتى تعتبر ورائية فى أساسها ولذا ال تتغير كثيرًا طول حياته 

المشاعر ألنها تعتمد على التكوين الكيمائى وتظهر فى الحاالت الوجدانية و 
واالنفعاالت من حيث سرعة استثارتها أو بطئها ، ومن حيث قوتها أو ضعفها ، ومن 

 حيث قابليتها للبقاء أو الزوال .  
( أن الحالة المزاجية   1997  :112  _132) Tanya Berry "يشير "        

ها أحدى الحاالت النفسية التى تؤثر إيجابًا أو سلبًا فى الممارسين وقد يغفل عن
الكثير من المدربين بالرغم من أهميتها . فمعرفة الحالة المزاجية للناشىء يمكن 
األستفادة منها فى اكتشاف التغيرات للحالة االنفعالية فى أوقات مختلفة . وأيضا 
سرعة تأهب الناشىء ، ومالحظة أهم التغيرات فى االستجابة المختلفة والتى قد 

ى شئون الناشىء وقد تمد المدرب بالمعلومات التى تكون إشارة للحاجة إلى التدخل ف
 تمنع األداء الضعيف التى تؤدى إلى الهزيمة .

 :Research problemمشكلة البحث 
الحظ الباحثان  والقراءات النظرية من خالل االطالع علي الدراسات السابقهو        

الرياضى  انه لم تشير هذه الدراسات الى متغيرات الدراسة وخاصة في المجال
وباألخص العالقة بين الطاقة اإليجابية وحالة الالعب المزاجية بالرغم من ان الحالة 
المزاجية لالعب كرة القدم من اهم مسببات هبوط او صعود الطاقة اإليجابية لديهم 

 عند الالعب الرياضيوخاصة لحاالت الغضب والتعب واالرتباك والتوتر والحيوية 
بناشئي كرة القدم من اجل تطوير مستوى الناشئء الرياضى  واهتم الباحثان       

للوصول الى اعلى المستويات والحفاظ على الطاقة المثلى وحالة الالعب المزاجية 
وطبيعىة العالقة بينهم سواء كانت في االتجاه االيجابى او السلبي فالتطوير الرياضي 
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قفه الرياضية وهنا نالحظ يبدأ من الناشئء الرياضى لقلة خبرته ومماراساته وموا

انفعاالت مزاجية حادة وغير مستقرة وطاقة كثيرا ما تكون سلبية مما اعطى للباحثان 
ويرى الباحثان بأن على مدربي كرة القدم الناجحين، مبررا الجراء مثل تلك الدراسة ، 

ة والمتميزين أن يناضلوا من أجل الحفاظ على الحالة المزاجية عند العبيهم، فالقاعد
األساسية في هذا المجال تؤكد أن الحالة المزاجية االيجابية تعني اإلبداع، واالبتكار 

 .أثناء المباريات، والحالة المزاجية السلبية تعني الجمود السلوكي، واإلبداعي
 : : يهدف البحث إىل دراسةResearch aimsهدف البحث 

ء كرة القدم بمحافظة لعالقة بين الطاقة االيجابية والحالة المزاجية لناشيا .1
 بنى سويف .

 .  الفروق بين عينة البحث فى كاًل من الطاقة اإليجابية والحالة المزاجية .2
 :Research hypothesesفروض البحث 

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين الطاقة االيجابية والحالة  .1
 المزاجية لناشيء كرة القدم بمحافظة بنى سويف .

لفروق بين عينة البحث فى كاًل من الطاقة اإليجابية والحالة اتوجد فروق  .2
 .المزاجية

 :Search termsمصطلحات البحث 
 positive Energyالطاقة اإلجيابية : *

بأنها شعور داخلي يحس   م(2020) "عاطف، اسراء  "مختار امين "يعرف 
وية والتفكير به الرياضي يظهر في مشاعر الفرح والسعادة والتفاؤل والنشاط والحي

اإليجابي والكفاءة االجتماعية والبدنية ألداء مختلف المهام الرياضية المطلوبة ، 
 وبمعنى آخر ما يقيسه مقياس الطاقة النفسية المصمم 
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 Mood Stateاحلالة املزاجية : *

( بأنها حالة انفعالية 5:  2012فى " ) محمود الحو ، يعرفها " مختار أمين 
، أي أنها حالة  ى الفرد فترة من الزمن أو تعاوده بين حين وأخرمعتدلة نسبيا تغش

 ، أو بالسعادة أو الحزن . مؤقتة قد تصطبغ بالفرح أو االكتئاب
 :Search proceduresاجراءات البحث 

  : Research Methodologyمنهج البحث
 .ث استخدم الباحثان المنهج الوصفي حيث أنه المنهج المناسب لطبيعة البح      

 :research communityجمتمع البحث 
ناشىء كرة القدم بمحافظة بنى سويف ، والمقيدين على  يمثل مجتمع البحث

/ 2019بسجالت االتحاد المصرى لكرة القدم فرع بنى سويف ، بالموسم الرياضى 
والبالغ عددهم م ألندية) الواسطى ، ناصر ، ببا ، الفشن ، بنى سويف ، ( ،2020

 .( العب 150)
 :   The research sampleعينة البحث

( العب ، 50وقوامها )، قام الباحثان باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية 
( العب كعينة استطالعية إلجراء المعامالت العلمية عليها من صدق 20وعدد )
 . وثبات

 :  Data collection toolsأدوات مجع البيانات
 األدوات األتية : انستخدم الباحثع البيانات الخاصة بالبحث إلجم

 م .2020 مختار امين ، اسراء عاطف إعداد :        الطاقة االيجابيةمقياس  -1
  م . 2012 محمود الحوفى: مختار امين ، إعداد     الحالة المزاجية مقياس  -2
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  :(1ملحق)Positive Energy Scale الطاقة اإلجيابيةأوالً: مقياس 

مختار قام بإعداد المقياس :Description of the scale المقياس وصف *

، ويقوم  عبارة( 38ويتكون المقياس من ) م(  2020امين ، اسراء عاطف ،)

استجابات ويتم تقدير درجة المفحوص  ثالثةباإلجابة عليها باالختيار بين  مفحوصال

تبار ( على كل بند وذلك وفقا لمفتاح تصحيح االخ3 - 1بإعطائه درجة تتراوح بين )

،  السعادة والتفاؤلللمقياس وهى )  االربعةثم يتم جمع درجة المفحوص على األبعاد 

 .( التفكير االيجابى،  االنفعالى الثبات، الدافع لالنجاز
 : Psychometric analysisالتحليل السيكومرتى *
 :لحساب الصدق المقياس أستخدم الباحثان الطرق التالية  :Validity الصدق-أ
قام الباحثان بعرض المقياس فى  :Content Validity المحتوى صدق-1

صورته األولية على اثنى عشر خبير فى مجال علم النفس الرياضى وذلك إلبداء 
الرأى حول مدى ارتباط كل فقرة بالعامل الخاص بها وفقًا للتعريف اإلجرائى على 

التعديالت الخاصة اجراء مقياس تدرج ثنائى ) مناسب ـ غير مناسب ( للراي ، مع 
 فاكثر . %80بالخبراء بنسبة موافقة على االبعاد والفقرات 

بحساب صدق مقياس  قام الباحثان: Factor Analysis الصدق العاملى-2
طريق الصدق العاملى وهو اسلوب  عنPositive energyالطاقة االيجابية 

اعها إلى أهم احصائى يساعد الباحثين فى دراسة المتغيرات المختلفة بقصد ارج
وقد أسفر التحليل العاملى على اربع عوامل لمقياس" ، العوامل التى أثرت فيها 

 ( عبارة38( عبارات وبذلك يشمل المقياس على )4الطاقة اإليجابية ، وتم استبعاد )
( العب الجراء التحليل العاملى عليها ،  50وتم التطبيق على عينة عددها )، 

ان التشبعات قبل ، ة التدوير المتعامد بعد التدويرويتضح ذلك من خالل مصفوف
التدوير والجذور الكامنة الخاصة بها والنسبة المئوية لكل عامل حيث تراوحت 
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( وجميع هذه الجذور اكبر من الواحد  5.35،  4.44الجذور الكامنة ما بين )

س فى ( ، وأصبح المقيا%46الصحيح  وكذا التباين االرتباطى والذى بلغت قيمته )
 .فقرة  38صورته النهائية 

 Cronbach'sاستخدم الباحثان معامل ألفا كرونباخ  :Reliabilityالثبات -ب
Alpha وبلغت  ) طريقة التجزئة النصفية ( وذلك لتعيين معامل ثبات االستبيان ،
 . (0.77قيمته) 

 :Exploratory studyالدراسة االستطالعية 
حيـــث تـــم  لمقيـــاس الطاقـــة االيجابيـــةعية قـــام الباحثـــان بـــأجراء دراســـة اســـتطال

( 20تطبيقها على عينة تجريبية مـن مجتمـع البحـث ومـن غيـر العينـة األساسـية قوامهـا )
ناشىء كرة القدم بمحافظـة بنـى سـويف ، والمقيـدين بسـجالت االتحـاد المصـرى العب 

 .م 2020/ 2019لكرة القدم فرع بنى سويف ، بالموسم الرياضى 
 Positive energy الطاقة اإليجابيةلحساب صدق مقياس  :Validityالصدق -أ

صدق المفهوم أو التكوين  استخدم الباحثان لالعبى الدورى الممتاز فى الكرة الطائرة
 Internalعن طريق االتساق الداخلي Constrent Validityالفرضي

Consistency عن طريق معامل االرتباط بين نتيجة كل فقرة في االختبار على ، 
من ( العب 20حده مع نتيجة االختبار ككل ، حيث تم تطبيقه على عينة قوامها )

من مجتمع البحث ومن غير العينة األساسية بمحافظة بنى سويف ناشئي كرة القدم 
، وذلك بإيجاد معامل االرتباط بين درجة كل عبارة مع درجات البعد الذى تنتمى إليه 

ات البعد مع المجموع الكلى للمقياس لعدد والمجموع الكلى للمقياس ، وكذلك درج
 .عبارة  (38)
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 (1جدول)
 ومجموع درجاته السعادة والتفاؤلمعامالت االرتباط بين درجة عبارات بعد 

 (20)ن=            الطاقة االيجابيةوالمجموع الكلي لمقياس              

 العبارات م

 االرتباط

بمجموع 

 البعد

 االرتباط

بمجموع 

 اسالمقي

1 
بعض  اتقبل ادائي في الفريق كما هو حتي ولو كان ضعيفا

 الشيئ
** 80.0  0.74** 

** المكان لليأس في حياتي المهنيه 2 73.0  0.55* 

ريقاحس بالسعاده لوجود عالقات طيبه تربطني بزمالء الف 3  ** 67.0  0.63** 

** ااتمتع بحياه مثيره وافاق طيبه في لعبتي 4 60.0  0.59** 

بأنني محبوب لدي زمالئي يالفرقاشعر  5  ** 75.0  0.70** 

6 
 احس بأنني كفئ عندما انتهي من المهمام المكلف بها في

 التدريب والمنافسه
** 62.0  0.55* 

يتقد االخرين اليقف عائقا بيني وبين تحقيق اهداف 7  ** 64.0  ** 59.0  

** اتوقع االحداث الجيده في حياتي المهنيه 8 71.0  ** 66.0  

بالرضا التام عند قدرتي علي مواجهه مشاكلياشعر  9  ** 70.0  ** 66.0  

** استسلم بسهوله عندما اواجه منافس اقوي مني 10 62.0  * 53.0  

    0.01**مستوى داللة عند               0.05*مستوى داللة عند       
 ( ما يلي :1يتضح من جدول)

لى ارتباط عبارات بعد إ Internal Consistency تشير نتائج االتساق الداخلي-
، وتراوح هذا لهوالمجموع الكلى  Happiness and optimism السعادة والتفاؤل

( وهى قيم دالة احصائيًا مما يشير إلى صدق 0.80،  0.60االرتباط ما بين )
 العبارة مع البعد المنتمية إليه داخليًا .

تباط عبارات بعد إلى ار  Internal Consistency تشير نتائج االتساق الداخلي-
 الطاقةوالمجموع الكلي لمقياس Happiness and optimism السعادة والتفاؤل

( وهى قيم دالة احصائيًا مما 0.74،  0.53، وتراوح هذا االرتباط ما بين ) االيجابية
 يشير إلى صدق العبارة مع المجموع الكلي للمقياس داخليًا 
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 (2جدول)

 ومجموع درجاته لالنجاز الدافعرات بعد معامالت االرتباط بين درجة عبا
 (20)ن=             الطاقة االيجابيةوالمجموع الكلي لمقياس              

 العبارات م

 االرتباط

بمجموع 

 البعد

 االرتباط

بمجموع 

 المقياس

** رغبتى فى األداء الناجح ال تتوقف وليس لها حدود 1 77.0  0.72** 

خسارة فشل ال اقبل بهاالفوز بالنسبة لى نجاح وال 2  ** 66.0  0.60** 

** اسعى جاهدا لألداء بهمة ونشاط بالتعاون مع زمالء الفريق 3 60.0  0.54* 

** استطيع التكيف مع ظروف المسابقة الغير متوقعة 4 70.0  0.65** 

ةابذل قصارى جهدى ألداء المهام المكلف بها أثناء التدريب والمنافس 5  ** 65.0  0.62** 

اضيهمن امكانياتي بإستمرار للوصول الي اعلي المستويات الرياطور  6  ** 59.0  0.56** 

** اكافح بإستمرار مع زمالء الفريق اثناء الخساره 7 70.0  **0.62 

** الاهتم بمشاكلي محاوال النهوض رغبه في تحقيق هدفي 8 67.0  ** 62.0  

اتارييثيرني حماسي اهتمام االخرين تقديرا ألدائي الجيد في المب 9  ** 59.0  * 55.0  

حدييصبح ادائي ضعيفاً في المواقف التنافسيه التي تتطلب الت 10  * 55.0  * 45.0  

 0.01**مستوى داللة عند               0.05*مستوى داللة عند                   
 ( ما يلي :2يتضح من جدول)

ارات بعد إلى ارتباط عب Internal Consistencyتشير نتائج االتساق الداخلي -
، وتراوح هذا لهوالمجموع الكلى  Motivation for achievementلالنجاز الدافع

( وهى قيم دالة احصائيًا مما يشير إلى صدق 0.55،  0.77االرتباط ما بين )
 العبارة مع البعد المنتمية إليه داخليًا .

بعد  تباط عباراتإلى ار  Internal Consistencyتشير نتائج االتساق الداخلي -
 الطاقةوالمجموع الكلي لمقياس  Motivation for achievement الدافع لالنجاز

( وهى قيم دالة احصائيًا مما 0.72،  0.45، وتراوح هذا االرتباط ما بين ) االيجابية
 يشير إلى صدق العبارة مع المجموع الكلي للمقياس داخليًا .

 
 
 
 



 

- 149 - 
 

 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية 

 
 (3جدول)
 ومجموع درجاته االنفعالى الثباتبعد معامالت االرتباط بين درجة عبارات 

 (20)ن=             الطاقة االيجابيةوالمجموع الكلي لمقياس              

 العبارات م

 االرتباط

بمجموع 

 البعد

 االرتباط

بمجموع 

 المقياس

1 
اتحكم بمشاعرى تجاه زمالء الفريق أو المنافسين فى حاالت الخسارة 

 لمعاودة الكفاح الرياضى
** 80.6  0.62** 

2 
ال يدفعنى الغضب إلى القيام بأفعال غير منضبطة تجاه زمالء الفريق أو 

 المنافسين األخرين
** 70.0  0.66** 

3 
لدى مرونة في التعامل مع السلوكيات الغير مرغوبه لالخرين من حولي 

 احتراما لهم
**0.65 0.60** 

** تدريب والمنافسهاقدر انفعاالت المدربين في المواقف المختلفه اثناء ال 4 57.0  0.49* 

5 
أتفهم محاوله اثاره غضبي من الجمهور المنافس بأفعال غبر ناضجه 

 تقدير لطبيعه المنافسه
** 77.0  0.70** 

6 
اليثير غضبي قررارت الحكام الغير عادله من وجه نظر وأقابلها بكل 

 هدوء واحترام
** 77.0  0.72** 

** 0.69** زائد يؤثر علي عالقتي بهماحوال توضيح اخطاء دون غضب اوتعصب  7 61.0  

8 
تستغرق انفعاالتي وقتا كثيرا والتنتهي بإنتهاء الموقف المثير مع ترك 

 يغضبنى اثر سلبي
* 55.0  * 47.0  

 0.01**مستوى داللة عند                0.05*مستوى داللة عند                      
 ( ما يلي :3يتضح من جدول)

إلى ارتباط عبارات بعد  Internal Consistency تساق الداخليتشير نتائج اال -
، وتراوح هذا لهوالمجموع الكلى Emotional constancy الثبات االنفعالى
( وهى قيم دالة احصائيًا مما يشير إلى صدق 0.77،  0.55االرتباط ما بين )

 العبارة مع البعد المنتمية إليه داخليًا .
إلى ارتباط عبارات بعد  Internal Consistency اخليتشير نتائج االتساق الد-

 الطاقةوالمجموع الكلي لمقياس Emotional constancy الثبات االنفعالى
( وهى قيم دالة احصائيًا مما 0.72،  0.47، وتراوح هذا االرتباط ما بين ) االيجابية

 يشير إلى صدق العبارة مع المجموع الكلي للمقياس داخليًا 
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 (4جدول)

 ومجموع درجاته االيجابى التفكيرمعامالت االرتباط بين درجة عبارات بعد 
 (20)ن=             الطاقة االيجابيةوالمجموع الكلي لمقياس              

 العبارات م

 االرتباط

بمجموع 

 البعد

 االرتباط

بمجموع 

 المقياس

 *0.55 0.60** حدياحب ان اقوم بعملي بكل جديه ونشاط وسط زمالء الفريق وليس و 1

 **0.66 0.70** حياتي ليس لها قيمه ان لم تكن مليئه باالنجازات الرياضيه 2

 **0.59 0.65** استفيد من اخطائي جيدا في الماضي واتخذمنها نقطه انطالق للحاضر 3

4 
ال أعتبر مساعده االخرين لي قله حيله وضعف بل عونا لي علي 

 المواقف الرياضيه الصعبه
**0.78 0.72** 

 **0.65 0.70** اعيش بمبدأ الفرد للجماعه والجماعه للفرد 5

6 
من اليسير علي انا اتفهم اصل المشكالت بين االشخاص واتناول حلها 

 بموضوعيه
**0.65 0.57** 

 0.47* 0.56** الأتخذ قرارا وانا في حاله غضب بل اتروي ذلك حتي اهدئ 7

8 
ما أكلف به من اعمال وسط زمالء  أستطيع بعون هللا وقدرتي علي أداء

 الفريق
**0.66 *0.48 

9 
التوجد طريقه واحده صحيحه وناجحه في الحياه علي اتباعها بل 

 الموقف هو من يحدد ذلك
**0.62 *0.55 

 0.63** 0.70** االختالف معي في الراي  يؤثر سلبياً على عالقتي باالخرين 10

 0.01**مستوى داللة عند              0.05د *مستوى داللة عن                     
 ( ما يلي :4يتضح من جدول)

إلى ارتباط عبارات بعد  Internal Consistency تشير نتائج االتساق الداخلي-
، وتراوح هذا االرتباط ما لهوالمجموع الكلى Positive thinking التفكير االيجابى

ا يشير إلى صدق العبارة مع البعد ( وهى قيم دالة احصائيًا مم0.78،  0.56بين )
 المنتمية إليه داخليًا .

إلى ارتباط عبارات بعد  Internal Consistencyتشير نتائج االتساق الداخلي -
 االيجابية الطاقةوالمجموع الكلي لمقياس Positive thinking التفكير االيجابى

Positive energy( وهى قيم دالة 0.72،  0.47، وتراوح هذا االرتباط ما بين )
 احصائيًا مما يشير إلى صدق العبارة مع المجموع الكلي للمقياس داخليًا .
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 (5جدول )

  الطاقةمعامالت االرتباط بين مجموع درجات كل بعد لمقياس 
 ( 20والمجموع الكلى له      )ن =  االيجابية          

 م
 األبعاد

Dimensions 

 معامل االرتباط

Correlation coefficient 

 **0.66 السعادة والتفاؤل 1

 **0.70 الدافع لالنجاز 2

 **0.77 الثبات االنفعالى 3

 **0.68 التفكير االيجابى 4

 0.01**مستوى داللة عند        0.05*مستوى داللة عند                      
 ( ما يلي :5يتضح من الجدول )

الطاقة د من أبعاد مقياس تراوحت معامالت االرتباط بين درجات كل بع   
( وهى 0.75، 0.66والمجموع الكلى له ما بين )Positive energy االيجابية

معامالت ارتباط دالة إحصائيًا مما يشير أن المقياس على درجة مقبولة من الصدق 
. 

 Positive الطاقة اإليجابيةلحساب ثبات مقياس  :Reliabilityب ـ الثبات 
energyقامت الباحثة  العبى كرة الطائرة بمحافظة بنى سويفللدورى الممتاز ل

كرونباخ( -عن طريق معامل )الفا Split-Halfباستخدام طريقة التجزئة النصفية 
Cronbach's Alpha( العب 20، وذلك بتطبيقه على عينة استطالعية قوامها )
من مجتمع البحث ومن غير العينة  بمحافظة بنى سويفمن ناشئي كرة القدم 

( يوضح ذلك 8( أبعاد  للمقياس وجدول )4( عبارة موزعة على )38اسية لعدد )األس
: 
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 (6جدول )

 معامل الثبات باستخدام التجزئة النصفية عن طريق معامل 
 ( 20)ن =     االيجابية الطاقةكرونباخ  لمقياس -الفا    

 م
 األبعاد

Dimensions 

 كرونباخ-معامل الفا

Cronbach's 

Alpha 

 **0.77 السعادة والتفاؤل 1

 **0.75 الدافع لالنجاز 2

 **0.60 الثبات االنفعالى 3

 **0.77 التفكير االيجابى 4

 **0.80 المجموع الكلى 5

 0.01**مستوى داللة عند        0.05*مستوى داللة عند                      
 ( ما يلى :6يتضح من جدول )

الطاقة لمقياس   Cronbach's Alphaنباخ كرو -تراوحت معامالت الفا       
( وهى معامالت دالة 0.80،  0.60ما بين ) Positive energy االيجابية

 احصائية مما يشير إلى أن المقياس على درجة من الثبات.  
 :( 2ملحق) Mood scale احلالة املزاجيةثانيًا: مقياس 

المقياس مختار قام بإعداد : Description of the scale*وصف المقياس 

( عبارة ، ويقوم 25م(  ويتكون المقياس من ) 2012امين ، محمود الحوفى ،)

المفحوص باإلجابة عليها باالختيار بين خمسة استجابات ويتم تقدير درجة 

( على كل بند وذلك وفقا لمفتاح 5 - 1المفحوص بإعطائه درجة تتراوح بين )

للمقياس وهى )  الخمسةعلى األبعاد تصحيح االختبار ثم يتم جمع درجة المفحوص 

 .( األرتباك ، الحيوية ،  التوتر، التعب،  الغضب
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قام الباحثان  Psychometric analysisالتحليل السيكومرتى 

 :حبساب 
 Constructباستخدام صدق المفهوم أو التكوين الفرضي  :Validityصدق ال-أ

Validity  االتساق الداخلي (Internal Consistency )  حيث تم تطبيق ،
( خمسة وعشرون العبًا من مجتمع 25االستبيان على عينة استطالعية قوامها )

البحث ومن خارج عينة البحث األساسية ، وتم حساب معامل االرتباط بين درجة كل 
عبارة والمجموع الكلى للبعد ، وحساب معامل ارتباط بين درجة العبارة بالمجموع 

 .  الكلى لالستبيان
 Cronbach'sاستخدم الباحثان معامل ألفا كرونباخ  :Reliabilityالثبات -ب

Alpha وبلغت  ) طريقة التجزئة النصفية ( وذلك لتعيين معامل ثبات االستبيان ،
 . (0.82 )قيمته

 :Exploratory studyالدراسة االستطالعية 
تـم تطبيقهـا حيـث  لمقياس الحالة المزاجيـةقام الباحثان بأجراء دراسة استطالعية 

العــب ( 20علــى عينــة تجريبيــة مــن مجتمــع البحــث ومــن غيــر العينــة األساســية قوامهــا )
ناشــىء كــرة القــدم بمحافظــة بنــى ســويف ، والمقيــدين بســجالت االتحــاد المصــرى لكــرة 

 .م 2020/ 2019القدم فرع بنى سويف ، بالموسم الرياضى 
ـــاس  :Validity الصـــدق-أ ـــةلحســـاب صـــدق مقي ـــة المزاجي   Mood state الحال
 Constrentصـدق المفهـوم أو التكـوين الفرضـي استخدم الباحثان عبى كرة القدملال

Validity عــن طريــق االتســاق الــداخليInternal Consistency  كمــا أشــار ،
( 20(، و تــم تطبيقــه علــى عينــة قوامهــا )35-33:1999ســابقًا "مصــطفى بــاهى" )

من مجتمع البحـث ومـن غيـر العينـة  بمحافظة بنى سويفمن ناشئي كرة القدم العب 
األساسية ، وذلك بإيجاد معامل االرتبـاط بـين درجـة كـل عبـارة مـع درجـات البعـد الـذى 
تنتمـــى إليـــه والمجمـــوع الكلـــى للمقيـــاس ، وكـــذلك درجـــات البعـــد مـــع المجمـــوع الكلـــى 
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 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية 

 
،  9( أبعـاد ، والجـداول )5( عبارة موزعة على )25للمقياس واشتمل المقياس على )

 توضح النتائج كما يلى :  ( 13،  12،  11 ، 10
 (7جدول)

 ومجموع درجاتهالغضب معامالت االرتباط بين درجة عبارات بعد 
 (20)ن=             المزاجية الحالةلمقياس              

 بمجموع البعد االرتباط العبارات م

 0.70** الطعام بشكل محدد اليروق لي 1

 0.66** شعرت بنفاذ صبري 2

 0.70** كنت مستثاراً وسهل الغضب 3

 0.75** أشعر باإلحباط 4

 0.77** شعرت باليأس وهبوط فى دوافعي 5

 0.01**مستوى داللة عند                0.05*مستوى داللة عند                      
 ( ما يلي :7يتضح من جدول)

رتباط إلى ا Internal Consistency تشير نتائج االتساق الداخلي-
 0.66والمجموع الكلى له، وتراوح هذا االرتباط ما بين ) الغضبعبارات بعد 

( وهى قيم دالة احصائيًا مما يشير إلى صدق العبارة مع البعد 0.77، 
 المنتمية إليه داخليًا .

 (8جدول)

 ومجموع درجاتهالتعب معامالت االرتباط بين درجة عبارات بعد 

 (20)ن=         لمزاجيةالحالة المقياس              

 العبارات م

 االرتباط

بمجموع 

 البعد

 0.55* نسبة تركيزي ممتازة اآلن 1

 0.80** شعرت بالضيق للحالة المزاجية السلبية كالغضب واإلحباط والتوتر 2

 0.75** أرتضى بنسبة النوم التي أحصل عليها 3

 0.70** صعب أن أعير األشياء انتباهي 4

 0.66** ام كثيراً أفكر في الطع 5

 0.01**مستوى داللة عند              0.05مستوى داللة عند *                     
 ( ما يلي :8يتضح من جدول)
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 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية 

 
إلى ارتباط  Internal Consistency تشير نتائج االتساق الداخلي-

،  0.55والمجموع الكلى له، وتراوح هذا االرتباط ما بين ) التعبعبارات بعد 
( وهى قيم دالة احصائيًا مما يشير إلى صدق العبارة مع البعد 0.80

 المنتمية إليه داخليًا .
 (9جدول)

 ومجموع درجاته التوترمعامالت االرتباط بين درجة عبارات بعد 

 (20)ن=        الحالة المزاجيةلمقياس              

 العبارات م
 االرتباط

 بمجموع البعد

 0.75** راً لقد كنت متوتراً أو مثا 1

 0.80** استيقظت من النوم عدة مرات 2

 0.65** وجدت نفسي قلق بشأن مشكالتي أو همومي 3

 0.72** شعرت بالخوف مؤخراً  4

 0.67** نومي قد توتر 5

 0.01**مستوى داللة عند              0.05*مستوى داللة عند                      
 ( ما يلي :9يتضح من جدول)

إلى ارتباط  Internal Consistencyتائج االتساق الداخلي تشير ن-
،  0.65والمجموع الكلى له، وتراوح هذا االرتباط ما بين ) التوترعبارات بعد 

( وهى قيم دالة احصائيًا مما يشير إلى صدق العبارة مع البعد 0.80
 المنتمية إليه داخليًا .

 (10جدول)
 ومجموع درجاته االرتباك معامالت االرتباط بين درجة عبارات بعد

 (20)ن=       الحالة المزاجيةلمقياس              

 العبارات م
 االرتباط

 بمجموع البعد

 0.78** أحصل على نوم مريح 1

 0.70** أرغب في تناول وجبات خفيفة أو حلوى بصفة متكررة 2

 0.60** لدى رغبة في األكل بكثرة 3

 0.75** شعرت بالجوع 4

 0.66** ب التفكير بموضوع معينمن الصع 5



 

- 156 - 
 

 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية 

 0.01**مستوى داللة عند                0.05*مستوى داللة عند                       
 ( ما يلي :10يتضح من جدول)

إلى ارتباط  Internal Consistency تشير نتائج االتساق الداخلي-
 0.60ا بين )والمجموع الكلى له، وتراوح هذا االرتباط م االرتباكعبارات بعد 

( وهى قيم دالة احصائيًا مما يشير إلى صدق العبارة مع البعد 0.78، 
 المنتمية إليه داخليًا .

 (11جدول)
 ومجموع درجاته الحيويةمعامالت االرتباط بين درجة عبارات بعد 

 (20)ن=         الحالة المزاجيةلمقياس              

 العبارات م
 االرتباط

 بمجموع البعد

 0.59** عرت بالتميز والتفاؤلش 1

 0.60** شعرت بأألرتياح مؤخراً  2

 0.75** أشعر بالسعادة والرضي 3

 0.73** أشعر بالنشاط والحيوية 4

 0.70** أشعر بأني أحصل على قدر كافي من النوم 5

 0.01**مستوى داللة عند          0.05*مستوى داللة عند                      
 ( ما يلي :11ل)يتضح من جدو
إلى ارتباط  Internal Consistencyتشير نتائج االتساق الداخلي -

 0.59والمجموع الكلى له، وتراوح هذا االرتباط ما بين ) الحيويةعبارات بعد 
( وهى قيم دالة احصائيًا مما يشير إلى صدق العبارة مع البعد 0.75، 

 المنتمية إليه داخليًا .
  Mood state :لحساب ثبات مقياس الحالة المزاجيةReliabilityب ـ الثبات 

عن  Split-Halfقام الباحثان باستخدام طريقة التجزئة النصفية  عبى كرة القدمالل
، وذلك بتطبيقه على عينة Cronbach's Alphaكرونباخ( -طريق معامل )الفا

من  بمحافظة بنى سويف( العب من ناشئي كرة القدم 20استطالعية قوامها )
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( أبعاد 5( عبارة موزعة على )25مع البحث ومن غير العينة األساسية لعدد )مجت

 ( يوضح ذلك :14للمقياس وجدول )
 (12جدول )

 معامل الثبات باستخدام التجزئة النصفية عن طريق معامل 

 (20كرونباخ  لمقياس الحالة المزاجية   )ن = -الفا    

 م
 األبعاد

Dimensions 

 كرونباخ-معامل الفا

Cronbach's Alpha 

 **0.75 الغضب 1

 **0.70 التعب 2

 **0.66 االرتباك 3

 **0.75 التوتر 4

 **0.60 الحيوية 5

 0.01**مستوى داللة عند        0.05*مستوى داللة عند 
 ( ما يلى :12يتضح من جدول )

لمقيــاس الحالــة   Cronbach's Alphaكرونبــاخ -تراوحــت معــامالت الفــا       
( وهــى معــامالت دالــة احصــائية 0.76،  0.60مــا بــين )  Mood state جيــةالمزا

 مما يشير إلى أن المقياس على درجة من الثبات. 

 : Show resultsومناقشة النتائج عرض -
 والذى ينص على : First hypothesis test اختبار صحة الفرض األول

اإليجابية والحالة  توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين الطاقة ال أنه "
ا الفرض استخدم والختبار هذالمزاجية لناشئي كرة القدم بمحافظة بنى سويف .

عند مستوى ثقة  persone Correlation .الباحثان معامل ارتباط بيرسون
 ( يوضح ذلك :13وجدول ) (داللة الطرفين0.95)
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 (13جدول )

 والحالةع الكلى لها والمجمو  االيجابية الطاقةابعاد معامالت االرتباط بين 
 (50ن= )      بمحافظة بنى سويف كرة القدم لناشئي المزاجية            

 المتغيرات
 الحالة المزاجية

 الحيوية التوتر االرتباك التعب الغضب

بية
يجا
 اال
اقة
الط

 

 **0.47 **0.64- **0.45- **0.60- *0.35- السعادة والتفاؤل

 **0.60 **0.50- *0.36- **0.55- *0.40- الدافع لالنجاز

 **0.55 **0.40- **0.45- *0.67- *0.35- الثبات االنفعالى

 **0.50 **0.40- *0.47- *0.45- *0.33- التفكير االيجابى

 **0.52 **0.63- **0.55- **0.65- **0.50- المجموع الكلى

   0.01**مستوى داللة عند            0.05*مستوى داللة عند          
 ( ما يلى :13يتضح من جدول )

،  التفاؤل السعادةتوجد عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائية بين أبعاد ) -
الطاقة ( من أبعاد التفكير االيجابى، الثبات االنفعالى،  الدافع لالنجاز

 الحالة المزاجية( من أبعاد الحيويةمع أبعاد )و المجموع الكلى لها  االيجابية
( وهي قيم دالة 0.60،  0.47تباطات ما بين )وتراوحت هذه االر ، 

  لناشئي كرة القدم بمحافظة بنى سويف .احصائية 
توجد عالقة ارتباطية سلبية دالة احصائية بين أبعاد )السعادة التفاؤل ،  -

الدافع لالنجاز ، الثبات االنفعالى، التفكير االيجابى( من أبعاد الطاقة 
بعاد )الغضب ، التعب ، االرتباك ، مع أوالمجموع الكلى لها االيجابية 

التوتر( من أبعاد الحالة المزاجية ، وتراوحت هذه االرتباطات ما بين 
( وهي قيم دالة احصائية لناشئي كرة القدم بمحافظة -0.67،  -0.33)

 بنى سويف . 
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أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين بالفرض  حقق*وبذلك ي

 الحالة المزاجية لناشئي كرة القدم بمحافظة بنى سويف .الطاقة اإليجابية و 
 :Discuss the results of the first hypothesisمناقشة نتائج الفرض االول 

توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائية بين ( أنه 13يتضح من جدول)         
التفكير االيجابى( من أبعاد )السعادة التفاؤل ، الدافع لالنجاز ، الثبات االنفعالى، 

أبعاد الطاقة االيجابية و المجموع الكلى لها مع أبعاد )الحيوية( من أبعاد الحالة 
( وهي قيم دالة 0.60،  0.47المزاجية ، وتراوحت هذه االرتباطات ما بين )
هذه النتيجة الى  ويعزى الباحثان،  احصائية لناشئي كرة القدم بمحافظة بنى سويف

بأنها شعور داخلي يحس به الرياضي يظهر التجريبي جابية بمفهومها ان الطاقة االي
في مشاعر الفرح والسعادة والتفاؤل والنشاط والحيوية والتفكير اإليجابي ألداء 

ومن نتائج البحث ان الطاقة اإليجابية بابعادها مختلف المهام الرياضية المطلوبة ،
الحيوية والنشاط إيجابيا حيث  انما تشير الى حالة من الرضا النفسي ينعكس على

كلما زادت الطاقة اإليجابية يزيد معها الحيوية وهذا طبيعى فالالعب الذى يتمتع 
بالسعادة والنظرة المتفاءلة ، او الذى لديه رغبة في النجاح ومستقر انفعاليا ويمتلك 

ا الالعب تفكيرا إيجابيا انما بالضرورة يشعر بالحيوية والنشاط كحالة مزاجية يتمتع به
ثوثر إيجابيا على اداءه الحالي والمستقبلى وهذا ما شارت اليه الدراسات السابقة 
والقراءات النظرية ، والناشئء الرياضى يحاول إيجاد نفسه واثبات ذاته مهما واجه 
من ضغوط ومشكالت محاوال تفادى ذلك للوصول الى هدفى وتحقيق حلمه ولهذا 

الحيوية  هالرغبة في النجاح والتفاؤل وهذا يتطلب منيحاول ان يتمتع بشعور الرضا و 
ويتفق ذلك مع نتائج   توى رياضى ممكن ،للوصول الى افضل مسوالنشاط لالداء 

  James Lowther   & Andrew Laneدراسة جيمس لوثر واندرو لين 
التى تشير الى وجود عالقة ارتباطية ايجابية طردية بين الحيوية (  2002)  

 لناجح فى كرة القدم ، وان المزاج المكتئب يرتبط بسوء االداء .واألداء ا
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 والذى ينص على :Second hypothesis test : الثانيصحة الفرض  اختبار

 الفروق بين عينة البحث فى كاًل من الطاقة اإليجابية والحالة المزاجيةانه  "
ستخدم الباحثان ، .والختبار هذا الفرض ا لناشئي كرة القدم بمحافظة بنى سويف .

لدراسة الفروق بين مرتفعى ومنخفضى الطاقة  .(t.test) الفروق االحصائية
االحصائي عند   state 12االيجابية على الحالة المزاجية  من خالل برنامج 

 ( يوضح ذلك :14وجدول )(داللة الطرفين 0.95مستوى ثقة )
 (14جدول )

 لطاقة اإليجابية مرتفعى ومنخفضى ابين داللة الفروق االحصائية 

 (50)ن=على ابعاد الحالة المزاجية لناشئي كرة القدم 

 0.01**دال عند مستوى معنوية          0.05معنويةعند مستوى *دال                  

 ما يلى :( 14يتضح من جدول )
)الغضب  ابية والحالة المزاجيةالفروق بين عينة البحث فى كاًل من الطاقة اإليج -

، التعب ، االرتباك ، التوتر . الحيوية ( وهذه الفروق في اتجاه مرتفعى الطاقة 
  اإليجابية لناشئي كرة القدم بمحافظة بنى سويف .

 الفروق بين عينة البحث فى كاًل من الطاقة اإليجابية والحالة المزاجية*وبذلك 
 يف .لناشئي كرة القدم بمحافظة بنى سو 

 
 

 المتغيرات
 منخفضى الطاقة االيجابية اإليجابيةمرتفعى الطاقة 

 قيمة "ت"
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 3.83** 3.27 18.25 3.52 12.91 الغضب

 2.15* 1.43 18.66 3.76 16.16 التعب

 2.27* 1.56 17.50 3.60 14.91 االرتباك

 2.84** 3.28 16.58 2.37 13.25 التوتر

 2.72* 3.08 14.33 2.05 17.25 الحيوية
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 Discuss the results of the secondمناقشة نتائج الفرض الثانى 

hypothesis: 
الفروق بين عينة البحث فى كاًل من الطاقة ( أنه 14يتضح من جدول)         

)الغضب ، التعب ، االرتباك ، التوتر . الحيوية ( وهذه  اإليجابية والحالة المزاجية
هذه النتيجة الى ان ويعزى الباحثان اإليجابية ، الفروق في اتجاه مرتفعى الطاقة 

اللالعبين الناشئين الذين يتمتعون بمستوى مثالى من الطاقة اإليجابية والتي تظهر 
من خالل السعادة والتفاؤل والدافعية لالنجاز واالستقرار االنفعالى وأساليب التفكير 

يراتهم عنها من خالل االيجابى يكون لديهم إحساس افضل لحاالتهم المزاجية وتعب
تجنبهم لمشاعر الغضب تجاه األشخاص والمواقف المختلفة ، وقدرتهم على البقاء 
والعطاء دون تعب او ملل وتمتعهم بقدر من النشاط والحيوية وتمتعهم بقدر من 

 االتزان وعدم التوتر واالرتباك الذين يؤثران سلبيا على أداء الالعبين .

 Research conclusionsاستخالصات البحث -
ارتبـــــــاط الســـــــعادة والتفـــــــاؤل ، الـــــــدافع لالنجـــــــاز ، الثبـــــــات االنفعـــــــالى ،  -1

ــــــة  ــــــب الحال ــــــة مــــــن جوان ــــــة بالحيوي ــــــة االيجابي ــــــر االيجــــــابى للطاق التفكي
 المزاجية طرديا .

ارتبـــــــاط الســـــــعادة والتفـــــــاؤل ، الـــــــدافع لالنجـــــــاز ، الثبـــــــات االنفعـــــــالى ،  -2
كاحــــــد جوانـــــب الطاقــــــة  التفكيـــــر االيجـــــابى للطاقــــــة االيجابيـــــة بالحيويـــــة

ـــــة  ـــــوتر مـــــن جوانـــــب الحال االيجابيـــــة بالغضـــــب ، التعـــــب ، االرتبـــــاك ، الت
 المزاجية عكسيا  .
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  :Research recommendationsتوصيات البحث -

ضرورة العمل على توعية الناشىء على أهمية الطاقة اإليجابية والحالة  .1
هم بكل خبرات التى المزاجية ، ودورها فى األرتقاء بالمستوى األداء وتزويد

مكانياتهم المتوفرة لديهم .  تمكنهم من توجية واستغالل قدراتهم وا 

تطبيق نتائج البحث واالستفادة منها فى مجـاالت التـدريب والمنافسـة لالعبـى  .2
 كرة القدم الناشين .

مــل علــى تنميــة الطاقــة االهتمــام بعمــل البــرامج االرشــادية والرياضــية التــى تع .3
 االيجابية وتطورها.

 قائمة املصادر
 أوالً : باللغة العربية

( : طرق 1999إخالص محمد عبد الحفيظ "، مصطفى حسين باهى" ) .1
 البحث 

العلمي والتحليل اإلحصائي في المجاالت التربوية والنفسية والرياضية ،  
 مركز 

 الكتاب للنشر والتوزيع ، القاهرة . 
النمو النفسى للناشئ ( : " المنافسة الرياضية و 1999أسامة كامل راتب ) .2

الرياضى علم النفس الرياضى بين النظرية والتطبيق " ، إصدار الجمعية 
 المصرية لعلم النفس الرياضى ، مارس ، اإلصدار األول .

 طرح"  االيجابية للطاقة التحفيزى اإلرشاد( : 2014) موسى على رشاد .3
 جامعه ، التربية كلية ، ومقاالت بحوث،  النفسى السواء لتحقيق جديد
 . األزهر

( : تأثير برنامج تدريبي لألداء المهارى  2002طارق محمد جابر )  .4
المركب على فاعلية بعض المبادئ الخططية الهجومية لناشئ كرة القدم ، 

 رسالة ماجستير، غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة أسيوط .
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 الفكر دار ة، اهرالق. للرياضيين النفسي اإلعداد : ( 1991)كاشفعزت  .5

 . العربي
( : بناء مقياس 2020مختار أمين عبد الغنى ، إسراء عاطف محمد ) .6

الطاقة اإليجابية لالعبى الدورى الممتاز فى الكرة الطائرة بمحافظة بنى 
 سويف " مجلة علوم الرياضية ، كلية التربية الرياضية جامعة بنى سويف . 

( : عالقة الحالة  2012حوفى ) مختار أمين عبد الغنى ، محمود حسن ال .7
المزاجية بفاعلية أداء بعض المهارات المندمجة الهجومية لدى العبى كرة 

 القدم " مجلة غازى للتربية البدنية وعلوم الرياضة ، جامعة تركيا .
العملية بين النظرية  ( : المعامالت العلمية1999مصطفى حسين باهي ،) .8

المعايير( ، مركز الكتاب  –وضوعية الم 0الصدق  –)الثبات بيق والتط
 للنشر ، القاهرة .

مد سعيد محمد مصطفى حسين باهي ، أحمد عبد الفتاح سالم ، مح .9
عملي ، مكتبة األنجلو  –في االحصاء التطبيقي نظري ( : المرجع 2015)

 المصرية ، القاهرة .
صطفى حسين باهي ، محمود عبد الفتاح عنان ، حسنى محمد عز  -10

التطبيق ، مركز الكتاب  –التحليل العاملي النظرية ( : 2002الدين )
 للنشر، القاهرة .

أدوات التقويم ( :2006مصطفى حسين باهي ، منى أحمد االزهري ) -11
البناء ، مكتبة االنجلو المصرية .  –، التصميم في البحث العلمي 

 القاهرة 
ل مصطفى حسين باهي ، منى أحمد األزهري ، نرمين محمود خلي -12

عملي ، مكتبة األنجلو  –البحث العلمي نظري ( :المرجع في 2018)
 المصرية القاهرة .
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 ملخص البحث

 القدمكرة وعالقتها باحلالة املزاجية لناشىء  الطاقة االجيابية
 مبحافظة بىن سويف

وعالقتها باحلالة املزاجية لناشىء  الطاقة االجيابيةقام الباحثان بدراسة بعنوان 
 القدمكرة 

 الطاقة ينب العالقةالتعرف على . حيث هدف البحث إلى بمحافظة بنى سويف
 بين الفروق، و   سويف بنى بمحافظة القدم كرة لناشيء المزاجية والحالة االيجابية
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 بمحافظة القدم كرة لناشيء اىمزاجية الحالة فى االيجابية الطاقة ومنخفضى مرتفعى

أنه ال توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين ؛ وكان من أهم النتائج: .  سويف بنى
انه ا توجد  .والحالة المزاجية لناشئي كرة القدم بمحافظة بنى سويف الطاقة اإليجابية

الفروق بين عينة البحث فى كاًل من الطاقة اإليجابية فروق دالة احصائيا بين 
 .  لناشئي كرة القدم بمحافظة بنى سويف والحالة المزاجية
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 ملخص البحث باللغة االجنليزية

Positive energy and its relationship to the mood of 

footballers 

In Beni Suef Governorate 
The two researchers conducted a study entitled positive energy 
and its relationship to the mood of footballersIn Beni Suef 
Governorate. Where the aim of the research is to identify the 
relationship between the positive energy and the mood of the 
football youth in Beni Suef Governorate, and the differences 
between the highs and lows of positive energy in the moody 
state of the football youth in Beni Suef Governorate. ; Among the 
most important results: There is no statistically significant 
correlation between the positive energy and the mood of the 
football beginners in Beni Suef Governorate. There are no 
statistically significant differences between high and low positive 
energy in the mood of footballers in Beni Suef governorate. 

 

 

 


