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مواقف اللعب التنافسية بفارؽ األهداؼ علي مستوي تأثير تدريبات 
 التوتر النفسي وبعض األداءات المهارية المركبة لدي العبي كرة القدـ

 أ.د/ربداضحصيم رزق ربداضحصيم*                                       
 حطد طحطد حدينأ د/**

 المقدمة ومشكلة البحث :
 في بو يساىم لما الحالي لمعصر المميزة لسمةا العممي التقدم أصبح

 الحياة مجاالت جميع في المشكالت من لمعديد العممية الحمول من الكثير يجادإ
 جميا   ذلك ويظير خاصة، بصفة والرياضية البدنية التربية ومجال عامة، بصفة
حيث  ولمبيةاأل والدورات البطوالت في العالمية لممستويات متابعتنا خالل من
 أداء مستوي  في السريع رتقاءواإل اليائل التقدم مدي عمي نتعرف أن ستطيعن

جوانب العممية  في تغيرا   التقدم ىذا رافق وقد المختمفة األنشطة في الالعبين
 .والنفسي والمياري  البدني عدادواإل  التدريبية

 ويعتبر واإلنسانية الطبيعية العموم من مجموعة عمى التدريب حيث يعتمد
 التدريب عمييا يعتمد التي اإلنسانية العموم أىم من الرياضي النفس عمم

 نجاح عمى المساعدة العموم مقدمة في يأتي الرياضي النفس فعمم الرياضي،
 الرياضي التدريب خبراء أخذ لذلك ونتيجة الرياضي، األداء وتطوير المدرب
 الرياضي بالتدريب المرتبط النفسية النواحي لمختمف فائقة عناية يوجيون 

  (22: 51) .الرياضية والمنافسات
 الفترة في العالم دول غمبأ  في القدم كرة عمى طرأ الذي التطور ومع

 وتقارب التنافس شدة رتفاعا  و  وخططو المعب أساليب حيث من األخيرة
 توجيو استدعى قد ذلك فان المعبة قانون  حدود في القوى  واألداء المستويات

 لىإ بالالعب لموصول التدريب عممية جوانب جميع لىإ االىتمام من المزيد
 اإلنسانية العموم فروع ستثمارإ خالل من الممكنة، المستويات عميأ 

                                                           
 جامعة أسيوط. -أستاذ عمم النفس الرياضي ووكيل كمية التربية الرياضية لشئون الدراسات العميا والبحوث *

 امعة أسيوطج -كمية التربية الرياضية -مدرس بقسم التدريب الرياضي وعموم الحركة **
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 من الرياضي النفس وعمم التدريبية، العممية خدمة في ووضعيا والفسيولوجية
 تدعم جديدة بمفاىيم التدريبية العممية إثراء في حيويا   دورا   تؤدي التي العموم
 .لالعبين واإلنسانية السموكية الجوانب مراعاة ىميةأ  ظيارإ مع ،ياجوانب

(6 :521)    
ولعبة كرة القدم من األلعاب التى تتميز بكثرة األداء الميارى المركب 
داخميا مما يعتمد عميو الالعبون فى حسم نتيجة المباراة لصالحيم وعمى ذلك 

لتنفيذ خطط المعب أثناء  فإن امتالك الالعب ليا يعد أمرا ضروريا  وىاما  
 (52: 52) .المباراة

كما أن األداء الميارى المركب عبارة عن عدد من األداءات المستقمة          
غير المتماثمة من حيث تكوينيا وأىدافيا والتي يتم ربطيا أو دمجيا بكيفية 
تجعل أداءىا داخل إطار ىذا األداء متواصال اقتصاديا وعمى درجة عالية من 

 (506: 7).توافقال
 النفس لعمم التطبيقي بالمجال االىتمام تزايد األخيرة السنوات وتشيد

 النفسية الميارات لتدريب برامج تخصيص المألوف من وأصبح الرياضي
Psychological Skill Training  والقدرات الحركية الميارات تطوير مع 

 (522:  2) .الخططية والنواحي البدنية
ستفادة  الالعبين من إ ىمد ىالرياضي يتوقف عمن التفوق كما إ

فالميارات  ،ستفادة من قدراتيم البدنيةمياراتيم النفسية عمي نحو ال يقل عن اإل
 صيقأتعبئة قدراتيم وطاقاتيم البدنية لتحقيق  ىفراد عمتساعد األ لنفسيةا
ريبات وبرامج نفسية خالل تدداء رياضي ويمكن تطويرىا من أفضل أو 

  (  2: 2.)خاصة
ويعد التوتر النفسي من أىم المظاىر النفسية التي تواجو الالعبين في 
العصر الحالي المميء بالتعقيدات والمشكالت والمتطمبات وضغوط الحياة 
اليومية كما أنيا من اكثر المظاىر النفسية المرافقة لمسموك اإلنساني واكثرىا 
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في مواقف الحياة المختمفة  تداخميا مع مفاىيم أخرى بديمو ومستخدمول تعقيدا  
 .كالضغط النفسي والقمق والصراع والعدوان

عدم توازن بين إدراك ( أن التوتر ىو 5991) ""أسامة كامل راتبويري 
دراك قدرتو عمى إنجاز ىذا العمل مع األخذ باالعتبارات  ما ىو مطموب عممو وا 

 (225: 2.)نتيجة ىذا العمل تمثل أىميو ليذا الفرد
ض الالعبين يسيطر عمييم التوتر بدرجة عالية جدا  يؤثر وقد نرى بع

ويحصل تبديد لمطاقة  ،في نياية األمر عمى المستوى الفني ودقة األداء المياري 
ونرى البعض األخر يتميز بدرجة معقولة يمكن إن تكون  ،البدنية والميارية

 ،فدوافع ميمة تدفعو وبحماس وجدية إلى المنافسة والفوز وتحقيق األىدا
أن نعرف درجتو أو مستواه لتقدير تأثيره عمى المستوى  من فالتوتر النفسي البد

 (221: 58.)الفني لالعب
كما إتضح فى بعض الدراسات أن فارق االىداف أو النقاط بين الفريقين 
أو الالعبين يرتبط بحدوث نوع من التوتر أو العدوان الرياضي فعندما تكون 

و متعادلة فقد يبدو أن ذلك قد يقمل النقاط بين الفريقين أو ال العبين متقاربة جدا   
من السموك العدواني عمى أساس أن أى عدوان قد يؤثر عمى نتيجة المباراة 
وذلك ألن الالعب أو الفريق يصبح حريصا  لمغاية وبالتالى أقل عدوانية وعمى 

ين قد ينتج العكس من ذلك فإن الفارق الكبير فى النقاط بين الفريقين أو الالعب
عنو إحتمال كبير إلستثارة التوتر أو السموك العدواني من جانب بعض العب 

األمر الذي يؤثر سمبيا  عمي مستوي األداء لدي  ،الفريق الحائز عمى أقل نقاط
 ( 258: 2)اأداء المياري المركب لدي الرياضيين.

(56 :522 ،522 ) 
كبة وبعض مواقف الداءات الميارية المر لومن خالل العرض السابق 

في مباراة كرة القدم فقد تمثمت مشكمة البحث في كونيا دراسة التنافسية  المعب
الستكشاف وتحديد مدي تأثير تدريبات مواقف المعب التنافسية بفارق األىداف 
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عمي مستوي التوتر النفسي وبعض األداءات الميارية )لصالح الفريق المدافع( 
 المركبة.

ان فى مجال تدريب كرة القدم وخاصة قطاع ومن خالل عمل الباحث
الناشئين الحظا أنو عندما يتم إحراز أىداف في مرمي فريقيم خاصة في 
الدقائق األخيرة من المباراة ويصبحوا متأخرين بفارق األىداف فإن ىناك 
مجموعة من الالعبين يفتقدون  قدرتيم عمي ضبط النفس أو زيادة عمميات 

سمبيا  عمي قدرتيم عمي التركيز أثناء األداء بالتالي  التوتر النفسي مما يؤثر
ضعف القدرة عمي أداء بعض األداءات الميارية المركبة ذات الفاعمية في انياء 

 ىجمات الفريق عمي مرمي الخصوم.
تدريبات األداءات الميارية  يؤدون  كما الحظا الباحثان أن الالعبين

 في منافس واعطاءىا من غطض ىناك يكون  ال عندما جيدة بصورة المركبة
 من خارجي ضغط وجود مع التمرينات تمك اعطاء وعند تقميدية تمرينات شكل

 الميارية االداءات مستوي  فى وانخفاض خمل وجود الباحثان الحظ منافس
 ،التنافسية المباراة فى بالفعل الالعب لو يتعرض ما وىو ضغط، تحت المركبة

 تدريبات الدراسة كمحاولة لمتعرف عمي تأثيرىذا ما دفع الباحثان لمقيام بيذه 
 وبعض النفسي التوتر مستوي  عمي األىداف بفارق  التنافسية المعب مواقف

 القدم. كرة العبي لدي المركبة الميارية األداءات
 هدؼ البحث:

مواقف المعب تدريبات استخدام الحالي إلي دراسة تأثير  ييدف البحث
الفريق المدافع( عمي مستوي التوتر النفسي  التنافسية بفارق األىداف )لصالح

 وبعض األداءات الميارية المركبة لدي العبي كرة القدم.
 فروض البحث:

توجد فروق دالة احصائيا  بين متوسطات درجات القياسين القبمى والبعدى  -5
 لدى عينة البحث لصالح القياس البعدى. مستوي التوتر النفسيفى 
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 والبعدى القبمى القياسين درجات متوسطات بين يا  احصائ دالة فروق  توجد -2
 لصالح البحث عينة لدى بعض األداءات الميارية المركبة مستوي  فى

 .البعدى القياس
مواقف المعب التنافسية بفارق األىداف عمي مستوي ما تأثير تدريبات  -2

 ؟ التوتر النفسي وبعض األداءات الميارية المركبة لدي العبي كرة القدم
 راءات البحث :إج

 منهج البحث:
باستخدام التصميم التجريبي ذو  التجريبي المنيجان الباحث ستخدما

 .البحث طبيعةل لمناسبتو وذلكالمجموعة الواحدة 
 مجتمع البحث:

 ناشئ كرة القدم بأندية محافظة أسيوط مواليد في البحث تمثل مجتمع
بفرع أسيوط لكرة  ( ناشئ والمسجمين578( أندية بواقع )8لعدد ) (م2005)

 .2059/2020موسم القدم 
 عينة البحث:
ناشئ نادي الشبان بالطريقة العمدية من  البحث اختيار عينة تم

( ناشئ كعينة 52وعدد ) ،كعينة أساسية ( ناشئ51المسممين باسيوط وعددىم )
 استطالعية.

 أسباب اختيار عينة البحث:
 لبحث.تعاون المسئولين بالنادي وتسييل ميمة إجراء ا 

  أدوات(. –أجيزة  –توافر اإلمكانيات المادية )مالعب 
 يمثل عدد العينة اكثر الالعبيين انتظاما  فى التدريب وااللتزام بالمواعيد. 
  استبعاد الالعبين المصابين والغير ممتزمين من باقى افراد الفريق وعددىم

 العب. (50)
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 تجانس عينة البحث :
لمتأكد من أن وذلك ألفراد العينة قيد البحث تجانس بإجراء ال انقام الباحث      

البيانات الخاصة بأفراد العينة قيد البحث تتوزع إعتداليا  فى جميع متغيرات النمو 
( التجانس فى المتغيرات األنثربومترية 5قيد البحث، ويتضح ذلك من جدول )

نتائج  ى، والتى قد تؤثر عمالعمر التدريبى( -الوزن  –الطول -)العمر الزمنى
 .البحث

 (1جدوؿ )
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري ومعامل االلتواء  في متغيرات النمو 

 15 =العمر التدريبي" ألفراد عينة البحث ف الوزف، الطوؿ، "السف، األساسية

وحدة  اضطتعيرات م
 اضػياس

 ضضتوصيف اإلحصائيظاضدالالت 
 اضطتودط
 اضحدابي

 االظحراف
 اضططياري

ل ططاط
 االضتواء

 5.16 0.251 59.51 سنة/شير العمر الزمنى 5
 0.272 - 0.285 5.68 سم الطول 2
 0.516 2.21 62 كجم الوزن  2
 0.262 - 0.770 1.52 سنة/شير العمرالتدريبى 2

 ( والخاص بتجانس بيانات عينة البحث أن جميع5) يتضح من جدول
( التدريبيلطول، الوزن، العمر الزمنى، ا )العمرمعامالت االلتواء في متغيرات 

( وأقل قيمة 5516) لاللتواء(، حيث كانت أعمى قيمة  2قد انحصرت ما بين )
 عينة البحث فى متغيرات النمو األساسية.   اعتدالية(، مما يدل عمى 0.272-)

 (2جدوؿ )
 (15=تجانس عينة البحث في متغيرات البحث األساسية  )ف 

 اضبحث األداديظ طتعيرات م
 ضضتوصيف اإلحصائيظضدالالت ا

 اضطتودط
 اضحدابي

 االظحراف
 اضططياري

ططاطل 
 االضتواء

 
التوتر 
 النفسي

 05502 2.26 25.22 المجال الفسيولوجي
 0.229 2522 21560 المجال العقمي

 0.576 2516 22570 المجال اإلنفعالي
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أن متغيرات البحث األساسية تتبع التوزيع ( 2) يتضح من جدول
 (، 2ما بين)القيم انحصرت العتدالي وىذا يتضح في معامل االلتواء حيث ا

مما يدل عمى  (0.502أقل قيمة )و  (93339حيث كانت أعمى قيمة لإللتواء )
 اعتدالية عينة البحث فى المتغيرات.

 :أدوات جمع البيانات
 ية:استعان الباحثان فى جمع البيانات الخاصة بالبحث باألدوات واألجيزة التال

 :تحليل المراجع واألبحاث العلمية -أ
قام الباحثان بتحميل المراجع والدراسات السابقة في مجال التدريب 

متعرف عمى الدراسات التي لالرياضي وتدريب كرة القدم وعمم النفس الرياضي 
إىتمت بمواقف المعب التنافسية واألداءات الميارية المركبة وكذلك التوتر 

 .يينالنفسي لدي الرياض
 المالحظة : -ب
 قام الباحثون بتحديد مشكمة البحث من خالل المالحظة العممية. -

كما استخدم الباحثان تسجيل المباريات وذلك لمالحظة مدي التحسن في  -
 مستوي التوتر النفسي واالداءات الميارية المركبة لدي ناشئ كرة القدم.

 ث :رأى الخبراء المستخدمة في البح استطالع استمارات -ج
 –السن –االسم (ن بتصميم استمارة تسجيل بيانات الالعبيناقام الباحث -

 (.2مرفق )العمر التدريبى(  –الوزن  –الطول
استمارة فاعمية األداءات  استمارة استطالع رأى الخبراء حول تحديد -

 (2مرفق ) الميارية المركبة لدي العبي كرة القدم.
د المحاور والفترات الزمنية استمارة استطالع رأى الخبراء حول تحدي  -

 (2مرفق ). مواقف المعب التنافسيةلتدريبات 
 :المقاييس المستخدمة -د
 (58(.)1) مرفق. (2001اعداد ىدي جالل )مقياس التوتر النفسي.  -
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 فى البحث: األجهزة واألدوات المستخدمة -و
 في تنفيذ إجراءاتبتحديد األدوات واألجيزة التى تستخدم  انقام الباحث

 البحث لمحصول عمى البيانات المراد الحصول عمييا.
 .ممعب كرة قدم -   ميزان طبي لقياس الوزن بالكيمو جرام. -
 .كاميرا فيديو -    رستاميتر لقياس الطول )بالسنتيمتر(. -

 .ساعة ايقاف -    كرات قدم، كونزات،عالمات ارشادية. -
 3المعامالت العلمية المستخدمة فى البحث

  :الصػدؽ
 صدؽ مقياس التوتر النفسي : -أ

عن طريق إيجاد الفروق بين  باستخدام صدق التمايز انقام الباحث
والمجموعة غير المميزة  ،ناشئ( 7مميزة وقواميا )مجموعتين إحداىما مجموعة 

، 51/7/2059االحد  في الفترة من المقياس اوتم إجراء ىذ ،ناشئ( 7وعددىم )
لة الفروق بين المجموعتين المميزة وغير المميزة بحساب دال انوقد قام الباحث

 يوضح ذلك.( 2، والجدول)المقياسلمتأكد من صدق 
 (3جدوؿ )

 (14= 2+ ف 1معامالت صدؽ التمايز لمقياس التوتر النفسي )ف 
طتعيرات اضتوتر 

 اضظغدي
 شيطظ طجطورظ زير اضططيزة طجطورظ اضططيزة

 ع±  س ع±  س )ت(
 *2.18 2500 21.50 5.75 29.52 الفسيولوجي المجال

 *1.00 5500 26.57 2508 22567 العقمي المجال

 *1.22 2500 26500 5572 28.52 اإلنفعالي المجال
         2.205 =( 0.01)قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 

متوسطات درجات بين ( وجود فروق دالة إحصائيا  2يتضح من جدول )
المجموعة غير المميزة في مستوي التوتر  المجموعة المميزة ومتوسطات درجات

النفسي في اتجاه ولصالح المجموعة المميزة، حيث تراوحت قيمة )ت( 
( وىى أكبر من قيمة )ت( الجدولية عند  1.22 -2.18المحسوبة بين )

 مما يدل عمى صدق المقياس واإلختبارات. ،(0501مستوى )
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 ارية المركبة:صدؽ استمارة تحليل فاعلية بعض االداءات المه -ب
حول  مرفق ) (قام الباحث باستطالع رأى الخبراء فى مجال كرة القدم 

محتويات االستمارة، حيث تم تعديل أو حذف أو إضافة ما يرونو مناسبا ، ومع 
كل تعديل تم عرض االستمارة عمييم مرة أخرى حتى تم خروج االستمارة فى 

 مرفق) (3صورتيا النيائية 
 تحليل بعض االداءات المهارية المركبة : موضوعية استمارة  -

قام الباحث بتطبيق وتصوير إحدى مواقف المعب اليجومية خارج عينة 
، م2005من العبى نادى بترول اسيوط لكرة القدم من مواليد البحث االساسية 

ثم قام بعرض الموقف الذى تم تصويره واستمارة تحميل فاعمية االداءات 
رتيا النيائية عمى بعض الخبراء لتحميل بعض الميارية المركبة فى صو 

األداءات الميارية المركبة لالعبين، ثم عرضيم مرة اخرى عمى بعض خبراء 
أسبوع حتى يتأكد من  زمنيوبفاصل اخرين  لنفس الموقف وعمى نفس العينة 

، ثم قام بجمع البيانات لممرة األولى والثانية والتى أظيرت موضوعية االستمارة
 ائج تقريبا .نفس النت
 الثبات : 

 - Test)ختبار وا عادة تطبيقو )تطبيق اإلقام الباحثان بإستخدام طريقة  

Re test ( يوم من تطبيق 52بفارق زمنى قدرة ) األثنين القياس األول
( ناشئين 7م عمى عينة قواميا )28/7/2059 األحد إلى م51/7/2059

معامالت الثبات بين  (2ويوضح جدول ) ،بالنسبة لمقياس التوتر النفسي
 التطبيقين.

 (4جدوؿ )
 (15معامالت اإلرتباط بيف التطبيق األوؿ والثانى لمقياس التوتر النفسي)ف= 

 )ر( شيطظ اضتطبيق اضثاظي اضتطبيق األول اضتوتر اضظغدي
 ع±  س ع±  س

 .86 5.00 28.00 5572 29500 الفسيولوجي المجال
 .89 5.12 25.67 2508 22567 العقمي المجال
 .98 2.00 28.00 5572 29500 عاليفاإلن المجال

 0515  =0501قيمة )ر( الجدولية عند مستوى 
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( عدم وجود فروق معنوية فى مستوي التوتر 1يتضح من جدول )
بين التطبيق األول والتطبيق الثاني حيث تراوح معامل االرتباط ما بين  النفسي

مما يؤكد أن المقياس يتسم بالثبات ( لمقياس التوتر النفسي 0.98إلي 0.86)
وأنو قد يعطى نفس النتائج إذا أعيد تطبيقيا مرة أخرى عمى نفس العينة وفى 

 نفس الظروف. 
 التدريبات المستخدمة في للبحث

 وصف تدريبات مواقف اللعب التنافسية بفارؽ االهداؼ: -

ىي عبارة عن مجموعة من التدريبات يتم فييا اعطاء الفريق المدافع 
عدد من األىداف لصالحو قبل بداية الموقف التنافسي ويحدد المدرب زمن 
الموقف حسب متغيرات األداء وامكانيات الالعبين داخل الموقف لمحاولة 

 .الوصول إلي تحقيق المكسب لمفريق المياجم قبل نياية الزمن المحدد
 الهدؼ مف تدريبات مواقف اللعب التنافسية بفارؽ االهداؼ: -

 زالة التوتر لدي ناشئ كرة القدم.تنمية الق  درة عمي الثبات اإلنفعالي وا 

 .تنمية القدرة عمي األداء المياري المركب 

 .التعود عمي مواقف المنافسة 
 وضع تدريبات مواقف اللعب التنافسية بفارؽ االهداؼ:أسس  -
 أن تحقق التدريبات األىداف التى وضع من أجميا.* 
 أفراد العينة قيد البحث.الفروق الفردية بين و خصائص المرحمة السنية مراعاة * 
مراعاة عنصر المرونة في التدريبات المقترحةة والتكيةف مةع الظةروف الطارئةة * 

 .ووضع الحمول
 .ة لمواقف المعب التنافسيةالمقترح لمتدريباتتحديد الخطة الزمنية التطبيقية * 
 .عب التنافسيةة لمواقف المالمقترح لمتدريباتة يبعاد الرئيسألتحديد ا* 
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 (5جدوؿ )

 محتوي وابعاد تدريبات مواقف اللعب التنافسية بفارؽ االهداؼ:

زطن اضتدريب  اضؼدف طظه طحتوي اضبطد االبطاد م
 خالل اضوحدة

 
 
5 
 
 

 
 
االستالم  تدريبات

 ثم التمرير

يتضمن ىذا البعد مجموعة 
من تدريبات مواقف المعب 
 التنافسية بفارق االىداف

ريبات األداء والخاصة بتد
المياري المركب االستالم 
ثم التمرير لدي ناشئ كرة 

 القدم

 اإلستجابات التحكم في
اإلنفعاليةومحاولة اتقان 
 االداء المياري المركب

 االستالم ثم التمرير

 
 
 دقيقة20

 
 
2 

 
 
االستالم  تدريبات

ثم الجرى ثم 
 التمرير

يتضمن ىذا البعد مجموعة 
من تدريبات مواقف المعب 

 تنافسية بفارق االىدافال
والخاصة بتدريبات األداء 
المياري المركب االستالم 

ثم التمرير لدي ثم الجري 
 .ناشئ كرة القدم

مساعدة الناشئ في أن 
يصبح أقل توترا  وأكثر 
قدرة عمي األداء بكفاءة 
اإلنفعاليةومحاولة اتقان 
 االداء المياري المركب

 دقيقة20

 
 
2 

 
 
االستالم تدريبات 

المراوغة ثم ثم 
 التصويب

 مجموعة البعد ىذا يتضمن
 المعب مواقف تدريبات من

 االىداف بفارق  التنافسية
 األداء بتدريبات والخاصة
 االستالم المركب المياري 

 التصويب ثم المراوغة ثم
 .القدم كرة ناشئ لدي

تنمية قدرة الناشئ عمي 
التحكم في التوتر 
والقمق اإلنفعالية 
اء ومحاولة اتقان االد

المياري المركب 
 ثم المراوغة ثم االستالم
 التصويب

 دقيقة20

 
 
2 

 
 
االستالم تدريبات 

 ثم التصويب

 مجموعة البعد ىذا يتضمن
 المعب مواقف تدريبات من

 االىداف بفارق  التنافسية
 األداء بتدريبات والخاصة
 االستالم المركب المياري 

 كرة ناشئ لدي التصويب ثم
 .القدم

الداء محاولة اتقان ا
المياري المركب 

التصويب  االستالم ثم
وسيولة األداء أثناء 

 التدريب والمنافسات

 دقيقة20

المدة الزمنية لتدريبات 
مواقف المعب 
التنافسية بفارق 

 االىداف

( 2( أسابيع بواقع )8تم تطبيق تدريبات مواقف المعب التنافسية لمدة )
 دقيقة  (20( وحدة وبمعدل )22وحدات أسبوعية بإجمالي )
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 لبحث:التجربة األساسية لإجراءات تنفيذ 
)عمي العينة بفارق األىداف  مواقف المعب التنافسيةبتنفيذ  انقام الباحث

 األساسية لمبحث( عمي النحو التالي:
 :إجراء القياسات القبلية

بإجراء القياسات القبمية لممتغيرات قيد البحث عمى عينة  انقام الباحث      
والتي  م20/7/2059، 29الموافق  والثالثاء األثنينيومى  البحث وذلك

التوتر النفسي واألداءات الميارية المركبة لدي عينة تضمنت: قياس مستوى 
 .البحث

 :التدريبات المقترحةتطبيق 
بفارق  التدريبات المقترحة لمواقف المعب التنافسيةبتطبيق  انقام الباحث       

 م20/9/2059 االثنينإلى  م25/7/2059 اءاألربعفي الفترة من األىداف 
حيث بمغت عدد  ،( ثالث وحدات في األسبوع2بواقع )ابيع ( إس8لمدة )

تدريبات مواقف المعب وتم تحديد زمن  ،وحدة أربعة وعشرون ( 22الوحدات )
وقد راعى  ،من إجمالي زمن الوحدة( دقيقة 20بواقع )التنافسية بفارق األىداف 

 ما يمي :  التدريبات المقترحةأثناء تطبيق  انالباحث
  .مراعاة توحيد أيام وتوقيت ومكان التدريب ألفراد عينة البحث -
إجراء القياسات بنفس النظام والطريقة والترتيب لعينة البحث قبل وبعد  -

 تنفيذ التجربو.
 ( دقيقة.20لمدة )بفارق األىداف  لمواقف المعب التنافسية تدريباتأداء  -
 عمى تطبيق البحث عمى عينة البحث. انإشراف الباحث -

 إجراء القياسات البعدية:
التدريبات المقترحة لمواقف المعب التنافسية بفارق نتياء من تطبيق بعد اإل      

 بإجراء القياسات البعدية عمى أفراد عينة البحث وذلك يوم انقام الباحث األىداف
القبمية والتي رتيب إجراء القياسات وبنفس شروط وت م5/50/2059 الثالثاء
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المركبة لدي عينة قياس مستوي التوتر النفسي واألداءات الميارية  تضمنت:
 البحث.

 لمعالجات اإلحصائية المستخدمة:ا
 :حصائية التاليةالمعالجات اإل انوفقا  لطبيعة البحث وأىدافو استخدم الباحث

 .معامل االلتواء -      المتوسط الحسابى. -
 .النسبة المئوية -   لداللة الفروق اإلحصائية. T. Test)) اختبار -
 .معامل اإلرتباط -  اإلنحراف المعيارى.                          -

 : عرض ومناقشة النتائج
فى ضوء أىداف البحث، وتحقيقا  لفروضو يشير الباحثان إلي عرض 

معالجات اإلحصائية النتائج التى تم التوصل إلييا ومناقشتيا من خالل ال
 .لمبيانات التى تم الحصول عمييا وذلك فيما يتفق مع طبيعة البحث وفروضو

 نتائج الفرض األوؿ : عرض ومناقشةأواًل: 

 القبمى القياسين درجات متوسطات بين احصائيا   دالة فروق  توجد"
 .البعدى" القياس لصالح البحث عينة لدى النفسي التوتر مستوي  عمي والبعدى

 (6ؿ )جدو
داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات القياسيف القبلي والبعدي في مستوي 

 (15= التوتر النفسي )ف
طتعيرات 

 اضتوتر اضظغدي
سرق  اضػياس اضبطدى اضػياس اضػبضى

 اضطتودطات
شيطظ ت 

 ع±  س ع±  س اضطحدوبظ
 2.75 8.72 2.79 22.10 2.26 25.22 الفسيولوجي المجال
 6.09 8.20 2.02 22.90 2522 22560 العقمي المجال
 2.22 6.20 2.20 26.20 2516 22570 اإلنقعالي المجال

 2.01=  0.01* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 
( وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسطات 6) يتضح من خالل جدول

درجات القياس القبمي ومتوسطات درجات القياس البعدي في مستوي التوتر 
( حيث أن قيمة 0.01عند مستوى )لح القياس البعدي لعينة البحث النفسي لصا

( 6.09إلى   2.22تراوحت ما بين ) النفسي )ت( المحسوبة لمتغيرات التوتر
 .(0501وىي أكبرمن قيمتيا الجدولية عند مستوى )
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وفي حدود القياسات المستخدمة   ،في ضوء نتائج التحميل اإلحصائي
مسترشدا  بنتائج  ،لباحثان بمناقشة النتائجومن خالل أىداف البحث قام ا

 لمتحقق من صحة الفرض األول الدراسات المرتبطة والمراجع العممية المتاحة
توجد فروؽ دالة احصائيًا بيف متوسطات درجات القياسات والذي ينص عمي "

لدى عينة البحث لصالح القياس  علي مستوي التوتر النفسيالقبلية والبعدية 
 "البعدى

جع الباحثان ذلك إلى ممارسة أفراد عينة البحث إلي التدريبات وير 
المقترحة باستخدام تدريبات مواقف المعب التنافسية بفارق األىداف والتي تتسم 

مما يساعد  ،بوضع الالعب في نفس الظروف التي يتعرض ليا خالل المنافسة
األمر الذي أدى عمي تطوير الثبات اإلنفعالي والتفكير اإليجابي خالل المباراة 

حيث أن تمرينات البرنامج  ،إلى تخفيف مستوى التوتر النفسي لدي عينة البحث
كما أن التدريب المستمر المنظم  ،اشتممت عمى تمرينات ذات طابع خاص

 .بإستخدام تمك التدريبات لو أثر فعال في تحسين مستوى األداء لدي الالعبين
 ماجدة دمحم إسماعيل""دمحم العربي شمعوف، من  حيث يشير كال  

م( أنو ال تكفي الموىبة وحدىا وال القدرات الفنية والبدنية لكي يحقق 2005)
بل يحتاج باإلضافة لذلك الثقة بالنفس  ،الرياضي التفوق واإلنجاز الرياضي

والقدرة عمي التركيز وكيفية مواجية القمق والتوتر والضغوط النفسية خالل 
 (9: 52) .ياضيةمواقف التدريب والمنافسة الر 

ن التفوق الرياضي يتوقف أم( 2000) "سامة كامل راتبأ" كما يشير
عمي نحو ال  وقدراتيم العقمية ستفادة الالعبين من مياراتيم النفسيةإعمي مدي 
فراد عمي تساعد األ لنفسيةفالميارات ا ،ستفادة من قدراتيم البدنيةيقل عن اإل

ويمكن  ،داء رياضيأفضل أو  صيقأق تعبئة قدراتيم وطاقاتيم البدنية لتحقي
  (80: 2) تطويرىا من خالل تدريبات وبرامج نفسية خاصة.

م( أن الممارسة الرياضية 2001) "طارؽ دمحم بدر الديف"ويؤكد 
وكذلك فإنيا تتطمب  ،لمرياضيين تتطمب توافر صفات بدنية وميارية وحركية
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ىل الناشئ وتساعده عمي توافر مجموعة من الميارات النفسية األساسية التي تؤ 
كما تساعده عمي ضبط النفس والتغمب عمي الضغوط النفسية  ،التوافق النفسي

 (                                                                  20: 55التي تواجيو خالل مواقف التدريب والمنافسة. )
( 6جدول ) ومن خالل العرض السابق وبناءا  عمي ما سبق من نتائج

توجد فروق دالة يتحقق صحة الفرض األول لمبحث والذي ينص عمي أنو" 
مستوي التوتر  عمياحصائيا  بين متوسطات درجات القياسات القبمية والبعدية 

 ."لدى عينة البحث لصالح القياس البعدى النفسي
 نتائج الفرض الثاني : عرض ومناقشةثانيًا: 

توسطات درجات القياسات القبمية توجد فروق دالة احصائيا  بين م
لدى عينة البحث لصالح  عمي مستوي بعض األداءات الميارية المركبةوالبعدية 

 ."القياس البعدى
 (7جدوؿ )

 داللة الفروؽ بيف متوسطي القياسيف القبلي والبعدي لعينة البحث فى
 (15بعض االداءات المهارية المركبة لصالح القياس البعدي )ف= 

 ظظــاضطي اراتــــاضطب م
 لـــساذ حــظاج 2شيطظ صا اضتصرارات

 االستالم ثم التمرير   5
 98 272 بعدي *25.72 520 582 قبمي

 التصويباالستالم ثم    2
 58 20 بعدي *6.82 27 8 قبمي

 الجرى بالكرة ثم التمريراالستالم ثم  2
 88 521 بعدي *8.57 522 555 قبمي

 التصويب المراوغة ثم ثماالستالم  2
 52 26 بعدي *2.82 25 56 قبمي

 *دال          2.82(=0.01عند مستوى ) 2قيمة كا
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( 0.01( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى )7يتضح من جدول )      
بين القياسين القبمي والبعدي في فاعمية األداءات الميارية المركبة حيث تراوحت 

 الجدولية. 2(، وىي أكبر من قيمة كا25.72: 2.82مابين ) 2قيمة كا
  
 
 
 
 
 

( يوضح متوسطي القياسيف القبلي والبعدي في فاعلية األداءات 1شكل )
 المهارية المركبة للعينة قيد البحث

وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى  (7يتضح من نتائج جدول ) 
 استمارة فاعميةي ( بين متوسطي درجات القياسين القبمي والبعدي ف0.01)

 فاعميةاألداءات الميارية المركبة قيد البحث لصالح متوسط القياس البعدي في 
: 2.82مابين) 2األداءات الميارية المركبة قيد البحث حيث تراوحت قيمة  كا

 الجدولية. 2(، وىي أكبر من قيمة كا25.72
حبراء وقياس الفاعمية كان من خالل تصميم موقف لعب بناءا عمى راى ال 

متر  x 20متر عرض 20( وكانت البيانات كالتالى: المساحة )5مرفق )
وكان عدد  –ق( 50ق( عمى قترتين مع راحة )20 –ق20الزمن ) –طول(

( والقياس من خالل تصوير 8ضد  7االعبيين المشاركين فى موقف المعب )
المركبة فيديو ومالحظة اداء كل العب بمفردة والتركيز عمى االداءات الميارية 

قيد البحث واالداء الناجح والفاشل ليا ثم جمع التكرارات الناجحة والفاشمة خالل 
 (.2مرفق )الساعة واستخالص النتائج من خالل استمارة قياس الفاعمية 

ويرجع الباحثان التحسن السابق في األداءات الميارية قيد البحث   
االستالم ثم المراوغة ثم  ،مريراالستالم ثم الجري ثم الت .االستالم ثم التمرير)

0
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تكرارات )ناجح( ال

قبلي بعدىقبلي بعدىقبلي بعدىقبلي بعدى

االستالم ثن التمريراالستالم ثن الجرى ثن التمريراالستالم ثن المراوغة ثن التصويباالستالم ثن التصويب 

متىسطً القٍاسٍن القبلً والبعدي لعٍنة البحث فى فاعلٍة بعض االداءات المهارٌة المركبة
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االستالم ثم التصويب( إلى مجموعة تدريبات مواقف المعب التنافسية ، التصويب
وتأثيرىا عمى االداءات الميارية السابقة فمثال فى الجانب بفارق األىداف 

والثاني لمميارات  ،المياري المنقسم إلى قسمين األول تدريبات لمميارات المفردة
تى تعطى فى شكل مواقف لعب بأنواع  وأشكال متنوعة ومختمفة المركبة وال

وبطرق مكثفة لتحسين األداءات الميارية المركبة والتى أدت إلى تحسين تمك 
األداءات الميارية السابقة فى الجانب الميارى مما كان لو األثر األكبر فى 

  .تحسين األداءات الميارية المركبة
حنفي ، (5986)عبد المقصود  لسيداوذلك ما اتفق عميو كال من "

عمى أن مواقف المعب المتنوعة في كرة القدم تفرض عمى ( 5992)مختار" 
الالعبين استخدام أشكال كثيرة من األداءات الميارية المركبة بالكرة لذا فمن 
 .األمور اليامة استخدام األشكال التدريبية التى تكون قريبة من شكل المنافسة

(556:6-558( ) :92:9) 
أن األداء المياري المركب يعتبر من  (5998)حسف أبو عبده" ويرى "

التدريبات األساسية في بناء الجزء الرئيسى لموحدة التدريبية اليومية، ويستخدم 
ىذا األسموب لتثبيت دقة األداء لالعب وتؤدي ىذه التدريبات مع وجود مدافع 

ه التدريبات ومن ثم يمكن سمبي أو ايجابي ويمكن تحديد مساحة وزمن أداء ىذ
 (512:8الحكم عمى قدرة الالعب ومياراتو. )

( عمي ضرورة التدريب عمى األداء 5985) "حنفي مختار"ويشير 
المياري بشكل مركب عمى أن يراعي المدرب تدريب الناشئ عمى األداء 
المياري تحت ضغط المنافس في تدريبات تشبو ما يحدث في المباراة. 

(522:50) 
ساليب وطرق التدريب عمى األداء المياري والفني طريقة بناء ومن أ

مواقف المعب وىي الطريقة التي يتشكل فييا التدريب وفق عوامل المساحة 
والمنطقة من الممعب ومجموعة من الزمالء والمنافسين بيدف الربط بين تمك 
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كن. المتغيرات وفي أقل زمن ممالعوامل وأداء الميارات بما يتالئم  مع تمك 
(26:5) 

أن لألداء المياري المركب دور أساسي يجب أن يضعو  انويرى الباحث
المدرب في كل وحدة تدريبية والتدريب عمييا يكون في ظروف تشبو ما يحدث 
تقان الالعب لألداء المياري المركب يجعل ميمتو أسيل في تنفيذ  في المباراة وا 

 بسيولة ودون تعقيد. خطط المعب المطموب منو تنفيذىا أثناء المباراة
توجد فروق  :ومما سبق يتضح صحة الفرض الثاني والذي ينص عمى
مستوي   عميدالة احصائيا  بين متوسطات درجات القياسات القبمية والبعدية 

 لدى عينة البحث لصالح القياس البعدى بعض األداءات الميارية المركبة
 نتائج الفرض الثالث : عرض ومناقشةثالثًا: 
 مستوي  عمي األىداف بفارق  التنافسية المعب مواقف تدريبات تأثير ما       
 ؟ القدم كرة العبي لدي المركبة الميارية األداءات وبعض النفسي التوتر

 (9جدوؿ )
مقدار حجـ تأثير تدريبات مواقف اللعب التنافسية علي مستوي التوتر 

 (15)ف = دي عينة البحث  بعض األداءات المهارية المركبةالنفسي و
 2ططاطل  إيتا طتعيرات اضبحث االداديظ م

n 2 

طػدار حجم 
 األثر

 التوتر 5
 النفسي

 كبير 0.75 الفسيولوجي المجال
 كبير 0.89 العقمي المجال 2
 كبير 0.94 اإلنقعالي المجال 2
األداءات  5

الميارية 
 المركبة

 كبير 0.79 االستالم ثم التمرير

 كبير 0.84 لتمريراالستالم ثم الجرى ثم ا 2

 كبير 0.92 االستالم ثم المراوغة ثم التصويب 2

 كبير 0.72 االستالم ثم التصويب 2

( تراوحت ما بين n 2)حجم التأثير( أن قيمة 9يتضح من جدول )
بالنسبة لمتغير التوتر النفسي في مجاالتو الثالث  (0.75-0.92)
كما تراوحت ما بين   ،يرةوىي قيمة كب اإلنفعالي( -العقمي –الفسيولوجي)
مما يدل عمي أن تدريبات بالنسبة لألداءات الميارية المركبة  (0.72 –0.92)
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مواقف المعب التنافسية بفارق األىداف ذو فاعمية كبيرة عمي تحسين مستوي 
 التوتر النفسي وتحسن بعض االداءات الميارية المركبة لدي ناشئ كرة القدم.

ير اإليجابي في خفض مستوي التوتر النفسي ويعزي الباحثان ذلك التأث
إلى ممارسة افراد عينة البحث لمتدريبات مواقف المعب التنافسية بفارق األىداف 
المقترحة ذات النوعية الخاصة والتي أدت لتحسين مستوي الثبات اإلنفعالي 
والقدرة عمي ضبط النفس في ظل ظروف المباراة المتغيرة من حالة التعادل إلي 

األمر الذي ساىم في التأثير اإليجابي  ،يمة أو من حالة الفوز إلي اليزيمةاليز 
 عمي مستوي التوتر النفسي لدي عينة البحث. 

كما يرجع الباحثان أن التحسن السابق في مستوي بعض االداءات 
الميارية المركبة )االستالم ثم التمرير. االستالم ثم الجري ثم التمرير. االستالم 

ة ثم التصويب. االستالم ثم التصويب( إلى أىمية مواقف المعب ثم المراوغ
وىذا ما يشير  اليجومية وتأثيرىا عمى االداءات الميارية المركبة قيد البحث.

(عمي ضرورة التدريب عمى األداء المياري بشكل 5985) "حنفي مختار"اليو 
ضغط مركب عمى أن يراعي المدرب تدريب الناشئ عمى األداء المياري تحت 

 ( 522:50المنافس في تدريبات تشبو ما يحدث في المباراة. )
م( بأن كرة القدم من األنشطة ذات المواقف 5995)"دمحم كشؾ" ويذكر 

المتغيرة المتميزة بتباين وتعقد طبيعة وظروف المنافسة بيا فضال عن احتوائيا 
مب عمى عمى ميارات فنية متعددة يتعين عمى الالعب تنفيذىا من الحركة لمتغ

وأنو لكي يتحسن سرعة ودقة التوافق الحركي  ،سرعة وقوة انقضاض الخصم
لالعب كرة القدم يمزم تطوير التركيبات المختمفة لألداء الميارى لدية أى شكل 
أداء الميارات خاصة التى يكثر الالعب من أدائيا خالل المباراة وذلك بتواليات 

 (550: 57) .حركية مختمفة
( 9السابق وبناءا  عمي ما سبق من نتائج جدول ) ومن خالل العرض

ما تأثير تدريبات "يتحقق صحة الفرض الثاني لمبحث والذي ينص عمي أنو 



 
 

 

                                                                                                                   2685    

 اططظ أديوط  اضرياضظ شوة وطن ورداضظ دضالم اضطضطى اضدوضى  ضصضيظ اضتربيظ اضرياضيظ/ج طؤتطراض

مواقف المعب التنافسية بفارق األىداف عمي مستوي التوتر النفسي وبعض 
 .؟"األداءات الميارية المركبة لدي العبي كرة القدم

 اإلستنتاجات :
وفى حدود عينة البحث وخصائصيا  0ووفروض في ضوء أىداف البحث

واستنادا إلى المعالجات االحصائية وما أسفرت عنو نتائج البحث توصل 
 : االستنتاجات التاليةالباحثان إلى 

أن تدريبات مواقف المعب التنافسية بفارق األىداف ذو فاعمية في تخفيف  -5
 –لعقميا –مستوي التوتر النفسي في مجاالتو الثالثة )الفسيولوجي

 اإلنفعالي( لدي ناشئ كرة القدم.

تحسن  مواقف المعب التنافسية بفارق األىداف ذو فاعمية في تدريبات أن -2
 .لدي عينة البحث مستوي الثبات اإلنفعالي

مواقف المعب التنافسية بفارق األىداف أثرت إيجابيا  عمي  أن تدريبات -2
 .كرة القدم داءات الميارية المركبة لدي ناشئألبعض ا تحسن مستوي 

عمي  تراوح حجم اثر تدريبات مواقف المعب التنافسية بفارق األىداف  -2
 ( لدي ناشئي كرة القدم.0.92 -0571)النفسي ما بين  التوتر مستوي 

 عمي األىداف بفارق  التنافسية المعب مواقف تدريبات اثر حجم تراوح -1
 لدي( 0.92 - 0.72)  بين ما المركبة الميارية االداءات بعض مستوي 
 .القدم كرة ناشئي

 لتوصيات :ا
 في ضوء أىداف البحث ونتائجو وفى حدود العينة، يوصى الباحثان بما يمى:

 التنافسية المعب ستخدام مدربي رياضة كرة القدم تدريبات مواقفاضرورة  -5
نخفاض مستوى التوتر الما ليا من تأثير فعال عمي  األىداف بفارق 

نعكس إيجابيا  عمى مستوى األداء النفسي لدي ناشئ كرة القدم بما ي
 .الرياضى لالعب
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 التنافسية المعب مواقف تدريبات القدم كرة رياضة مدربي ستخداما ضرورة -2
تحسن بعض األداءات  عمي فعال تأثير من ليا لما األىداف بفارق 

 مستوى  عمى إيجابيا   ينعكس بما القدم كرة ناشئ لدي الميارية المركبة
 .لالعب الرياضى األداء

إجراء المزيد من البحوث والدراسات المشابيو عمى مراحل سنية مختمفة  -2
كعوامل أساسية  األىداف بفارق  التنافسية المعب ستخدام تدريبات مواقفاب

 مؤثرة عمى مستوى األداء الرياضي.
ضرورة تواجد أخصائي نفسى رياضى ضمن الجياز الفنى لفرق كرة   -2

 القدم.

 (( عـــــــــــــــــــاضطراج)) 
 أواًل اضطراجع اضطربيظ :

: كرة القدم لمناشئين، مركز الكتاب براهيـ حنفي شعالف، دمحم كامل عفيفيإ -1
 .م2005، القاىرة، 5لمنشر، ط

دار  ،: "سيكولوجية الفريق الرياضي"بدرالديف أحمد أميف فوزي، طارؽ دمحم -2
 .م5996 ،القاىرة ،الفكر العربي

، دار الفكر العربي، 5الميارات النفسية"، ط: "تدريب أسامة كامل راتب -3
 .م2000القاىرة، 

التطبيقات("، دار الفكر  –"عمم نفس الرياضة )المفاىيم :أسامة كامل راتب -4
 .م5991 ،العربي، القاىرة

 الحر الشباب مطبعة الحركة، نظريات: المقصود عبد دمحم السيد -5
 .م5986 القاىرة، ومكتباتيا،

: "تأثير برنامج تعميمي مقترح لتطوير االداء اندراوسبطرس رزؽ هللا  -6
المياري في كرة القدم لطمبة الصف االول بكمية التربية 
الرياضية لمبنين باالسكندرية"، رسالة دكتوراة غير منشورة 
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 ،بكمية التربية الرياضية لمبنين باالسكندرية، القاىرة
 م.5999

مذكرات غير  ،مم الحركة": "عناهد الصباغ ،جماؿ دمحم عالء الديف -7
جامعة اإلسكندرية،  ،كمية التربية الرياضية ،منشورة
 م.5991

األعداد المياري في كرة القدم، منشأة المعارف،  حسف السيد أبو عبده: -8
 .م5998اإلسكندرية، 

: األسس العممية في تدريب كرة القدم، دارالفكر حنفي محمود مختار -9
 م.5992 القاىره، العربى،

: كرة القدم لمناشئين، دار الفكر العربي، القاىرة، حنفي محمود مختار -19
 م.5985

 المكتبة ،"الرياضي لمناشئ النفسية الرعاية: "الديف بدر دمحم طارؽ  -11
 .م2001 ،اإلسكندرية المصرية،

: "تأثير برنامج تدريبي لألداء الميارى المركب عمى طارؽ دمحم جابر -12
 ،لخططية اليجومية لناشئ كرة القدم"فاعمية بعض المبادئ ا

 ،جامعة أسيوط ،كمية التربية الرياضية ،رسالة ماجستير
 م.2002

 األداءات لبعض تدريبي برنامج تأثير: "الحليـ عبد دمحم الباسط عبد -13
 كمية ،دكتوراه رسالة ،"القدم كرة لناشئى المركبة الميارية
 .م5998 المنصورة، جامعة الرياضية، التربية

 ،"العقمي والتدريب الالعب: "اسماعيل دمحم ماجدة ،شمعوف  العربي دمحم -14
 .م2005،القاىرة ،االخضر الكتاب مركز ،5ط

، دار المعارف، القاىرة، 9"عمم النفس الرياضي"، ط دمحم حسف عالوى: -15
 3م5992
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، مركز الكتاب 5ط ،الجماعات الرياضية" سيكولوجية" :دمحم حسف عالوي  -16
 م.5998مصر، لمنشر، 

: "دراسة بعض القدرات الحركية وعالقتيا باألداء دمحم شوقى كشؾ -17
الحركى لبعض األنشطة ذات المواقف المتغيرة فى المرحمة 

كمية التربية  ،رسالة دكتوراه ،سنة" 52:  9السنية من 
 .م5995جامعة اإلسكندرية، ،الرياضية لمبنين

 وقمق النفسية الضغوط :يدالس دمحم منصور ،علي الحي محمودعبد -13
 لدى التراكمية التحصيل معدالت عمى واثرىا االمتحانات

 النفس، وعمم التربية في البحث مجمة ،الجامعيين طالب
 جامعو –التربية كميو تصدرىا ،سنويو ربع دوريو مجمة
 .(52) المجمد ،المنيا

ين بناء وتقنين مقياس لمتوتر النفسي لدى الالعب هدي جالؿ دمحم: -14
، رسالة دكتوراه، كمية التربية المتقدمين في األلعاب الفرقية

 م.2001الرياضية، جامعة بابل،


