
  

  الفصـل الخـامـس
  االستنتاجـات والتـوصیـات – ٥

  االستنتاجات ١ – ٥
یرها ومعالجتهـا سـیلهـا وتفلهداف البحث واسـتنادا علـى مـا ورد مـن نتـائج وعرضـها وتحأفي ضوء   

  :إحصائیًا فقد توصل الباحث إلى االستنتاجات التالیة
قــد تمثلــت  فیمــا  رو ان وفــق المحــالمشــكالت التــي تواجــه الفریــق القــومي فــي الكــرة الطــائرة للناشــئی  

  :یلي
  
  المشكالت الخاصة بمحور اإلمكانیات   ١ – ١ – ٥
  :من وجهة نظر المدربینمحور اإلمكانیات المشكالت   ١– ١ – ١ – ٥
  .عدم كفایة المیزانیة ووصولها في توقیت متأخر )١
  .ات مالیة للطوارئ في الصرف على المنتخبطعدم وجود احتیا  )٢
  .الیة التي تقدم للقائمین على المنتخبقلة الحوافز الم  )٣
  .عدم وجود أجهزة حدیثة لتطویر التدریب )٤
  .عدم توفر وسائل األمن والسالمة لالعبین   )٥
  .عدم وجود متخصص لإلشراف على التغذیة   )٦
  .  عدم تناسب التغذیة مع احتیاجات مرحلة الناشئین   )٧
  . في اللقاءات الخارجیةمما یقدم أقل التغذیة المستخدمة لالعبین داخل السودان   )٨
  . عدم توافر إسعافات أولیة لمعالجة الالعبین في التدریبات والمباریات   )٩
    
  من وجهة نظر الالعبینمشكالت محور اإلمكانیات   ٢ – ١ – ١ – ٥
  .عدم كفایة المیزانیة ووصولها في وقت متأخر )١
  .قلة الحوافز المالیة التي تقدم للقائمین على المنتخب   )٢
  . وجود أجهزة حدیثة لتطویر التدریبعدم    )٣
  .عدم توفر وسائل األمن والسالمة لالعبین   )٤
  .عدم تناسب التغذیة مع احتیاجات مرحلة الناشئین   )٥
  .عدم توفر إسعافات أولیة لمعالجة الالعبین في التدریبات والمباریات   )٦
  
  
  
  



  

  مشكالت محور اإلمكانیات من وجهة نظر اإلداریین  ٣ – ١ – ١ – ٥
  .ت متأخریوقتم كفایة المیزانیة ووصولها في عد )١
  .في الصرف على المنتخب للطوارئعدم وجود احتیاطات مالیة   )٢
  .قلة الحوافز المالیة التي تقدم للقائمین على المنتخب   )٣
  .عدم وجود أجهزة حدیثة لتطویر التدریب   )٤
  .عدم توفر وسائل األمن والسالمة لالعبین   )٥
  .يعدم توفر الملعب القانون   )٦
  .عدم وجود متخصص لإلشراف على التغذیة   )٧
  .تناسب التغذیة مع احتیاجات مرحلة الناشئینعدم    )٨
  .التغذیة المستخدمة لالعبین داخل السودان أقل مما یقدم في اللقاءات الخارجیة   )٩

  . توفر إسعافات أولیة لمعالجة الالعبین في التدریبات والمباریاتعدم   )١٠
  
  :اصة بمحور المشكالت الفنیةالمشكالت الخ  ٢ – ١ – ٥
  :المشكالت من وجهة نظر المدربین  ١ – ٢ – ١ – ٥
  .عدم كفایة التدریب المعرفي )١
  .عدم كفایة المباریات التنافسیة التجریبیة للوقوف على مستوي الفریق  )٢
  عدم االهتمام بتقویم مستوى المنتخب خالل العام   )٣
  
  ینالمشكالت من وجهة نظر الالعب  ٢ – ٢ – ١ – ٥
  .عدم كفایة التدریب المعرفي )١
  .عدم كفایة المباریات التنافسیة التجریبیة للوقوف على مستوى الفریق   )٢
  .عدم إجراء الفحوصات الطبیة قبل بدایة الموسم   )٣
   
  المشكالت من وجهة نظر اإلداریین  ٣ – ٢ – ١ – ٥
  .عدم كفایة التدریب المعرفي )١
  .بیة للوقوف على مستوى الفریقعدم كفایة المباریات التنافسیة التجری   )٢
  .عدم تحلیل المباریات الدولیة التي یجریها للمنتخب   )٣
  .عدم االهتمام بتقویم مستوى المنتخب خالل العام   )٤
  .عدم االهتمام بالتقویم الدوري للمستوى المهاري لالعبین   )٥
  



  

  مشكالت محور المشكالت اإلداریة  ٣ – ١ – ٥
  ة نظر المدربینالمشكالت من وجه  ١ – ٣ – ١ – ٥
  .عدم االهتمام بتقییم أداء العاملین بالمنتخب  )١
  المشكالت من وجهة نظر الالعبین  ٢ – ٣ – ١ – ٥
  عدم جمع معلومات عن الفرق الخارجیة التي تقابل المنتخب  )١
  
  المشكالت من وجهة نظر اإلداریین  ٣ – ٣ – ١ – ٥
  قابل المنتخبعدم جمع معلومات عن الفرق الخارجیة التي ت  )١
  .عدم االهتمام بتقییم أداء العاملین بالمنتخب  )٢
  
  مشكالت محور مشكالت الالعبین  ٤ – ١ – ٥
  المشكالت من وجهة نظر المدربین  ١ – ٤ – ١ – ٥
  .عدم شعور الالعبین بالرضا عندما تتم مقارنتهم بالمنتخبات األخرى  )١
  .ر بالمظهر المشرفعدم كفایة الدعم الذي یقدم لالعبین للظهو   )٢
  .  عدم شعور الالعبین باالطمئنان للمستقبل بعد نهایة مرحلة الناشئین  )٣
  .عدم تناسب مواعید المنافسات المحلیة مع التوقیت الدراسي لالعبین  )٤
  .ال تتوفر فرص لتحصیل الدروس التي درست خالل المعسكرات والمنافسات  )٥
  .لالعبین فوریاً  عدم معالجة اإلصابات التي تحدث  )٦
  .هداخلعالجهم هناك صعوبات في عالج الالعبین خارج السودان عندما ال یمكن   )٧
  
  المشكالت من وجهة نظر لالعبین  ٢ – ٤ – ١ – ٥
  .عدم وجود سجالت صحیة لالعبین  )١
  عدم معالجة اإلصابات التي تحدث لالعبین فوریًا )  ٢
  .داخلهعالجهم السودان عندما ال یمكن  صعوبات في عالج الالعبین خارج هناك  )٣
  المشكالت من وجهة نظر اإلداریین   ٣ – ٤ – ١ – ٥
  .للمستقبل بعد نهایة مرحلة الناشئین باالطمئنانعدم شعور الالعبین   )١
  . ال تتوفر فرص لتحصیل الدروس التي درس خالل المعسكرات أو المنافسات  )٢
  .عدم وجود سجالت صحیة لالعبین  )٣
  .هناك صعوبات في عالج بالخارج لالعبین عندما ال یمكن عالجهم داخل السودان  )٤
  



  

ــق القــومي  ٥ – ١ – ٥ ــات   الترتیــب النســبي لمشــكالت الفری فــي الكــرة الطــائرة للناشــئین وفــق عین
  :البحث

وجــد الباحــث أن الترتیــب النســبي للمشــكالت لكــل مــن المــدربین والالعبــین واإلداریــین كــان   كمــا   
  -:یلي
  :نـودربـالم)  ١

  مشكالت اإلمكانیات  :المشكلة األولي  
  مشكالت الالعبین  :المشكلة الثانیة  
  المشكالت اإلداریة  :المشكلة الثالثة  
    المشكالت الفنیة: المشكلة الرابعة  

  ن   ـوالالعب)   ٢
  مشكالت اإلمكانیات  :المشكلة األولي  
  مشكالت الالعبین  :المشكلة الثانیة  
  المشكالت الفنیة   :لثالثةالمشكلة ا  
    المشكالت اإلداریة: المشكلة الرابعة  

  ن ـوإلداریا)   ٣
  مشكالت اإلمكانیات  :المشكلة األولي  
  مشكالت الالعبین  :المشكلة الثانیة  
  المشكالت الفنیة   :المشكلة الثالثة  
    المشكالت اإلداریة: المشكلة الرابعة  

  
 للمشكالت  يمختلفة في الترتیب النسبمدي اتفاق عینات البحث ال  ٦ – ١ – ٥

هنــاك اتفــاق تــام بــین عینــات البحــث بخصــوص الترتیــب النســبي لمحــاور المشــكالت التــي تواجــه   
واإلداریـین علـى أن المشـكلة  الفریق القومي في الكرة الطائرة للناشئین، ویتفق كـل مـن المـدربین والالعبـین

ة هــي مشــكالت الالعبــین بینمــا هنــاك تبــاین فــي تحدیــد األولــي هــي مشــكالت اإلمكانیــات والمشــكلة الثانیــ
المشـــكلة الثالثـــة والرابعـــة، فیـــري كـــل مـــن الالعبـــین واإلداریـــین أن المشـــكلة الثالثـــة هـــي المشـــكالت الفنیـــة 
والمشكلة الرابعة هي المشـكالت اإلداریـة یـري المـدربون أن المشـكلة الثالثـة هـي المشـكالت اإلداریـة بینمـا 

  . أتي في المرتبة األخیرةالمشكالت الفنیة ت
  
  
  



  

  التوصیــات    ١ – ٥
وبعـد مناقشـة بحـث اعتمادًا على ما توصل إلیـه الباحـث وفـي ضـوء أهـداف وتسـاؤالت ومحـاور ال  

  :التالیةالباحث بالتوصیات یوصي توصل إلیها تم الالنتائج واالستنتاجات التي 
  محور اإلمكانیات  ١ – ٢ – ٥
  .جمیع احتیاجات المنتخب توفیر میزانیة كافیة لتغطیة )١
  .وصول المبالغ المخصصة للمنتخب قبل وقت كاف من بدء استعداداتهأن یتم مراعاة    )٢
  .إعادة النظر في الحوافز المالیة الحالیة للقائمین على المنتخب   )٣
  .استعمال األجهزة الحدیثة لتطویر اإلدارة والتدریب   )٤
  .عبینالعمل على توفیر أدوات األمن والسالمة لال   )٥
  .العمل على بناء ملعب یحتوى على المواصفات والمقاییس القانونیة   )٦
  .إسناد اإلشراف على التغذیة لخبیر متخصص   )٧
  . تنفیذ تغذیة على أسس علمیة لالعبین تراعي نموهم واحتیاجاتهم الجسمیة   )٨
  .توفیر إسعافات أولیة مناسبة لمعالجة الالعبین في التدریبات والنافسات   )٩
  محور المشكالت الفنیـة  ٢ – ٢ – ٥
  .زیادة ساعات التدریب المعرفیة  )١
  .توفیر الفرص المالئمة للمنتخب لعمل منافسات تجریبیة قویة )٢
    .  وضع آلیات مناسبة لتقویم مستوى المنتخب خالل العام   )٣
  .  إسناد تحلیل المباریات الدولیة التي یجریها المنتخب للمدربین المتمیزین   )٤
  .ت مناسبة للفحص الطبي لالعبین قبل بدایة الموسموضع آلیا   )٥
  .زمنیة متقاربة تتقویم المستوى المهاري لالعبین على فترا   )٦
  

  اإلداریةمحور المشكالت   ٣ – ٢ – ٥
  التقویم السنوي ألداء العاملین بالمنتخبضرورة إجراء   )١
  

  محور مشكالت الالعبین  ٤ – ٢ – ٥
 . مستقبل الالعبین بعد أن یتجاوزوا مرحلة الناشئینأعداد ضمانات مناسبة تؤمن   )١

  .وحتى نهایة المرحلة مالعمل على توفیر سجالت صحیة لالعبین منذ تسجیله  )٢
  .إعادة النظر في جداول المنافسات المحلیة حتى تتناسب مع الموسم الدراسي  )٣
جــودهم فــي المعســكرات أو خــالل و  نفــذتوضــع إلیــه مناســبة حتــى یســتعید الالعبــون الــدروس التــي   )٤

  .المنافسات



  

  . سرعة معالجة اإلصابات التي تحدث لالعبین وضرورة معالجتهم فوریاً   )٥
  .عالج بعض اإلصابات لالعبین في الخارج عندما یتعذر عالجهم بالداخل  )٦
ـــذلك مـــن مظهـــر معـــین مناســـب أمـــام   )٧ تـــوفیر الـــدعم المناســـب لالعبـــین كـــونهم یمثلـــون الـــبالد والبـــد ل

  .اآلخرین
  
  ملخـص الدراسـة  ٣ – ٥

تتطلع الفرق والمنتخبات القومیة إلى تحقیق إنجازات عالمیة ویعـوق هـذا التطلـع تعرضـها لـبعض   
المشــكالت التــي تجعــل الفریــق یعــاني مــن اخــتالف المســتوي مــن مبــاراة األخــرى وبالتــالي تقهقــر النتـــائج 

ت ومن ثم عالجها هو أمـر ضـروري لتطـویر هـذه وانتهاج األسلوب العلمي في تحدید المشكال. عهاجوترا
لـذا فقـد . والفریق القومي في الكرة الطائرة للناشـئین هـو إحـدى الفـرق التـي تعـاني مـن هـذه المشـكلة ،الفرق

الحــظ الباحــث كونــه قــد عمــل مــدربًا فــي الفــرق القومیــة ومنهــا الفریــق القــومي فــي الكــرة الطــائرة للناشــئین 
التربیـة الریاضـیة بجامعـة السـودان للعلـوم والتكنولوجیـا أن النتـائج التـي تحققــت وكـذلك عملـه مدرسـًا بكلیـة 

ال تحمــل مــن المؤشــرات العلمیــة فــي التعــرف علــى المشــكالت التــي تواجــه هــذا الفریــق باعتبارهــا الخطــوة 
  .األولي في طریق حلها ومعالجتها

ة التـي احتــوت علــى فصـول وتضــمن الفصــل األول خطـة الدراســ) ٥(اشـتملت هــذه الدراسـة علــى   
المقدمــة ومشــكلة الدراســة التــي تمثلــت فــي التعــرف علــى المشــكالت التــي تواجــه الفریــق القــومي فــي الكــرة 

  .الطائرة للناشئین ومن ثم تحلیلها وتفسیرها
  : وقد قام الباحث بتحدید ثالثة محاور رئیسیة للبحث   
  :لتالیةالطائرة للناشئین في المحاور التعرف على المشكالت التي تواجه الفریق القومي في الكرة ا )١

  .مشكالت اإلمكانیات)    أ
    . المشكالت الفنیة  )ب   
  .المشكالت اإلداریة)  ج    
  .مشكالت الالعبین)  د   
  .التعرف على الترتیب النسبي لهذه المشكالت)  ٢
ســـاؤالت وقـــد تحـــددت ت. مـــدي اتفـــاق مجموعـــات البحـــث المختلفـــة فـــي الترتیـــب النســـبي للمشـــكالت )  ٣

  .البحث وفقًا لهذه األهداف
  
  



  

أما الفصل الثاني الذي یشتمل على اإلطار النظري والدراسات السابقة فقـد تنـاول فیـه الباحـث مـا 
  -:یلي
مبحث اإلمكانیات ویشتمل هذا المبحث على الجوانـب المالیـة واألجهـزة والوسـائل واألدوات والمالعـب   -

  .والتغذیة والمعسكرات واإلسعافات
الخططــي  –المهــاري  –البــدني  –النفســي  –مبحــث التــدریب ویشــتمل علــى المــدرب وأنــواع األعــداد   -
  )العقلي(
  .ثم تناول في المبحث الثالث اإلدارة واإلداري  -

ـــــوى المبحـــــث الرابـــــع علـــــى المشـــــكالت  االجتماعیـــــة واالقتصـــــادیة والتعلیمیـــــة والصـــــحیة  –وأحت
  .لالعبین
إلــــى     ) م١٩٧٩(ابقة التــــي شــــملت دراســــات امتــــدت فــــي الفتــــرة ثــــم تنــــاول الباحــــث الدارســــات الســــ  

مــع عــدم تــوفر أي دراســة متشـــابهة بالســودان إذ تعتبــر هــذه الدراســـة األولــي مــن نوعهــا التـــي ) م٢٠٠٢(
هــدفت إلــى التعــرف علــى المشــكالت التــي تواجــه الفریــق القــومي فــي الكــرة للناشــئین وقــد اســتعان الباحــث 

  .لتي تمت ببعض الدول العربیةببعض الدراسات المشابهة ا
وقــد اختــار الباحــث اســتخدام . ضــمن إجــراءات الدراســة تثــم أنتقــل الباحــث إلــى الفصــل الثالــث الــذي   -

  .المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمناسبته لطبیعة البحث
فـي الفریـق تم تحدید مجتمع البحث والعینة وقد كانت من المدربین والالعبین واإلداریـین الـذین عملـوا   -

 اً العبــ) ٢٠( ًا مــدرب) ١٢(القــومي فــي الكــرة الطــائرة للناشــئین، اختیــرت العینــة بالطریقــة العمدیــة وبلغــت 
  . یمثلون مجتمع الدراسة) ٤٤(بإجمالي  اً إداری) ١٢(

اختیرت االستبانة كأداة لجمع البیانـات وقـد قـام الباحـث بتصـمیمها لتحقیـق الهـدف مـن إجـراء الدراسـة   -
  :ع الباحث األسس العلمیة في تصمیمها كاآلتيوقد اتب

  .المقابالت الشخصیة مع الخبراء في مجال التربیة الریاضیة  -
  .اإلطالع على الدراسات السابقة والمراجع  -

وبعد التأكد من صدق وثبات االستبانة تـم أعـداد االسـتبانة فـي صـورتها النهائیـة وطبقـت الدراسـة 
  .م٢٥/٢/٢٠٠٣م وحتى ١٩/١/٢٠٠٣میدانیًا في الفترة من 

  :المعالجات اإلحصائیة للبیانات عن طریق متت  -
  .التوزیع التكراري لإلجابات  -
  . معادلة سبیر مان للتجزئة النصفیة  -
  ).قوة اإلجابة(حساب المتوسطات الموزونة   -
  .تحلیل التباین األحادي  -

  



  

  .معنوياختبار أقل فرق   -
للحصول علـى نتـائج دقیقـة فـي الفصـل الرابـع عـرض ومناقشـة   SPSSي استخدام البرنامج اإلحصائ  -

  .بحثالنتائج وفق تساؤالت ال
-:أن أهـم المشـكالت لكــل محـور كانــت كمـا یلــي: ولقـد جـاءت النتــائج الخاصـة بالتســاؤل األول 

  محور اإلمكانیات:  أوالً 
   :مشكلة وزعت على العناصر المرتبطة بها كما یلي) ١١(تضمن هذا المحور 

  ، وال تصل في الوقت المناسب وال یوجد یةالمیزانیة المخصصة للمنتخب غیر كاف –النواحي المالیة 
  مبالغ احتیاطیة للصرف الطارئ، والحوافز المالیة للقائمین على المنتخب              التمشك)  ٤(

  .  غیر كافیة                   
  ود أجهزة ووسائل حدیثة الستخدامات اإلدارة    هناك مشكلة في عدم وج  -األجهزة والوسائل  

  والتدریب   مشكلة واحدة     
    عدم توفر أدوات األمن والسالمة المخصصة لتجنب اإلصابات   -األدوات 

  مشكلة واحدة    
  نونيقاال یوجد ملعب   -المالعـب

  مشكلة واحدة
  التغذیة مع مرحلة الناشئین،    ال یوجد متخصص لإلشراف على التغذیة ، عدم تناسب  -التغـذیـة 

  .  مشكالت    نوع الغذاء الذي یقدم لالعبین أقل مما یقدم بالخارج ٣
  ال توجد إسعافات أولیة في مواقع التدریبات أو المباریات  -اإلسعافات  
  مشكلة واحدة

  محور المشكالت الفنیـة:  ثانیـاً 
  :مشكالت تفصیلها كاآلتي) ٦(تضمن هذا المحور   

  عدم كفایة ساعات التدریب المعرفیة الثقافیة، الحاجة إلى مباریات تجریبیة كافیة،      – دریبالتـ
مشكالت    الحاجة إلى تقویم مستوى المنتخب دوریًا ، الحاجة إلى تحلیل للمباریات الدولیة التي ) ٤(

  . یجریها المنتخب
  عدادعدم إجراء فحص طبي لالعبین قبل فترة األ  - دنيبـاألعداد ال

  مشكلة واحدة
  .عدم تقویم المستوى المهاري لالعبین دوریاً   - األعداد المهاري

  مشكلة واحدة
  
  



  

  محور المشكالت اإلداریة:  ثالثـًا 
   : تفصیلها كاآلتي مشكلتینتضمن هذا المحور   

ملین عدم تقویم أداء العا ،عدم جمع معلومات عن الفرق الخارجیة التي تقابل المنتخب   -  اإلدارة
  .مشكلتان      بالمنتخب

  محور مشكالت الالعبین:  رابعاً 
  :مشكالت تفصیلها كاآلتي) ٨(تضمنت هذا المحور   

ــة ــة االجتماعی ه مــن اهتمــام للمنتخبــات نــعــدم رضــاء الالعبــین عــن أنفســهم مقارنــة بمــا یجدو   -  الناحی
  .األخرى  مشكلة واحدة    

ســب لالعبــین، عــدم وجــود ضــمانات لمســتقبل الالعبــین بعــد تــوفیر المظهــر المنا  - الناحیــة االقتصــادیة
  . نهایة مرحلة الناشئین      مشكلتان

عــدم تناســب جــداول المنافســات المحلیــة مــع الموســم الدراســي، وعــدم وجــود فــرص   - الناحیــة التعلیمیــة
  .فترة المعسكرات والمنافسات لالستعادة الدروس التي نفذت خال          مشكلتان

ال یتـــوفر ســـجل صـــحي لالعبـــین، عـــدم معالجـــة إصـــابات الالعبـــین فـــي الوقـــت      - ةالناحیـــة الصـــحی
  .المناسب، عدم توفیر العالج بالخارج عندما ال یمكن العالج بداخل السودان        ثالث مشاكل

  
  :نتائج التساؤل الثانـي فیما یلي

للناشـئین وجـد الباحـث أن  الترتیب النسبي للمشكالت التي تواجه الفریق القـومي فـي الكـرة الطـائرة  
  :الترتیب النسبي للمشكالت لكل من المدربین والالعبین واإلداریین كان كالتالي

  نوالمـدربـ )١
  مشكالت اإلمكانیات  المشكلة األولي
  مشكالت الالعبین  المشكلة الثانیة
  المشكالت اإلداریة  المشكلة الثالثة
  المشكالت الفنیة  المشكلة الرابعة

    نوالالعبـ )٢
  مشكالت اإلمكانیات  لة األوليالمشك

  مشكالت الالعبین  المشكلة الثانیة
  المشكالت الفنـیة  المشكلة الثالثة
  المشكالت اإلداریة  المشكلة الرابعة



  

  نواإلداریـ )٣
  مشكالت اإلمكانیات  المشكلة األولي
  مشكالت الالعبین  المشكلة الثانیة
  المشكالت الفنـیة  المشكلة الثالثة
  كالت اإلداریةالمش  المشكلة الرابعة

  
  نتـائج التسـاؤل الثالـث

هنـاك اتفـاق نجـد أن  )اتفاق مجموعات البحث المختلفـة فـي الترتیـب النسـبي للمشـكالت ما مدي(  
بــین مجموعــات البحــث مــن المــدربین والالعبــین واإلداریــین علــى أن مشــكالت اإلمكانیــات هــي المشــكلة 

  .األولي وأن مشكالت الالعبین هي المشكلة الثانیة
وفــي حــین یــري المــدربون أن المشــكالت اإلداریــة تــأتي بالمرتبــة الثالثــة وتلیهــا المشــكالت الفنیــة   

  .ن على أن المشكالت الفنیة تأتي بالمرتبة الثالثة ثم المشكالت اإلداریةو ن واإلداریو یتفق الالعب
 وبصـــورة  عامـــة هنـــاك اتفـــاق تـــام بـــین مجموعـــات البحـــث المختلفـــة بخصـــوص الترتیـــب النســـبي

  .لمحاور المشكالت
ثـــم أنتقـــل الباحـــث إلـــى الفصـــل الـــذي تضـــمن االســـتنتاجات والتوصـــیات وقائمـــة المراجـــع العلمیـــة 

  :وقد كانت االستنتاجات على النحو التالي. والمالحق
المختلفـــة للفریـــق وافتقــــاره لألجهـــزة والوســــائل واألدوات  االحتیاجــــاتعـــدم تناســـب الــــدعم المـــالي مـــع  )١

  .ف التغذیة وعدم وجود إسعافات أولیةوالمالعب الحدیثة وضع
لــیس هنــاك اهتمــام بالتــدریب المعرفــي والمباریــات التجریبیــة وتحلیــل المباریــات بجانــب عــدم التقــویم    )٢

  .المهاري لالعبین وفحصهم طبیاً 
هنـــاك نقـــص فـــي المعلومـــات عـــن الفـــرق الخارجیـــة وعـــدم قیـــام اإلدارة بـــدورها فـــي تقـــویم العـــاملین    )٣

  .بالمنتخب
د مشــــكالت اجتماعیــــة واقتصــــادیة وتعلیمیــــة وصــــحیة لالعبــــین تحتــــاج إلــــى اهتمــــام مــــن قبــــل توجـــ   )٤

  .المسؤولین
  :وقد توصلت الدراسة إلى التوصیات التالیة

هنـــاك حاجـــة ماســـة لزیـــادة الـــدعم المـــالي المقـــدم للفریـــق لتغطیـــة احتیاجاتـــه المختلفـــة فـــي مجـــاالت  )١
  .السلیمة لالعبینالمیزانیة واألجهزة الحدیثة والمنشآت والتغذیة 

عطـــاء ا )٢ الهتمــام باألعـــداد المعرفــي وضـــرورة تــوفیر فـــرص لالحتكــاك الخـــارجي وتحلیــل المباریـــات وإ
  .عملیات التقویم اهتمام أكثر

  



  

إیجـــاد الوســـائل المناســـبة لجمـــع المعلومـــات عـــن الفـــرق التـــي تقابـــل المنتخـــب ووضـــع آلیـــات مناســـبة   )٣
  .لتقویم العاملین بالمنتخب

یــــد مــــن الــــدعم المــــالي لحــــل المشــــكالت التــــي تواجــــه الالعبــــین والتــــي أثــــرت علــــیهم تخصــــیص المز   )٤
  .اجتماعیًا واقتصادیًا وتعلیمیًا وصحیاً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  قائمـة المـراجـع العلمیـة    ٤ – ٥
  
الطبعــة األولــي، دار الفكــر   ،ةاألســس والفســیولوجی –التــدریب الریاضــي :  أبــو العــال عبــد الفتــاح )١

  . م١٩٩٧العربي، القاهرة، 
الطبعـــة األولـــي، دار الفكـــر العربـــي،   األعـــداد النفســـي لتـــدریب الناشـــئین،:  أســـامة كامـــل راتـــب  )٢

 .م١٩٩٧القاهرة، 

الطبعـــة األول، دار الفكـــر العربـــي،   دوافـــع التفـــوق فـــي النشـــاط الریاضـــي،:  ____________ )٣
   .م١٩٩٩٠القاهرة، 

الطبعــة األولــي، دار  ســیكولوجیة الفریــق الریاضــي،:  لــدین أحمــد أمــین فــوزي، طــارق محمــد بــدر ا )٤
 .م٢٠٠١الفكر العربي، القاهرة، 

 –منــاهج  –خطواتــه  –تعریفــة  –البحــث العلمــي : أحمــد عبــد اهللا اللحلــح، مصــطفي بكــر محمــود  )٥
 .م٢٠٠٢الدار الجامعیة، اإلسكندریة،   المفاهیم اإلحصائیة،

الطبعـــة الرابعـــة، دار   یـــاس فـــي المجـــال الریاضـــي،الق: أحمـــد محمـــد خـــاطر، علـــى فهمـــي البیـــك  )٦
 .م١٩٩٦الكتاب الحدیث، القاهرة، 

الطبعــــة األولــــي، دار الفكــــر العربــــي، القــــاهرة،   الصــــحة والتربیــــة الصــــحیة،: بهــــاء الــــدین ســــالمة )٧
 .م١٩٩٧

الجـــزء األول ، المكتبـــة األكادیمیـــة،  اإلدارة فـــي المیـــدان الریاضـــي،:  حلــیم المنیـــري، عصـــام بـــدوي )٨
 .م١٩٩١قاهرة ، ال

الطبعـــة األولـــي دار الفكـــر، القـــاهرة ،   االجتمــــاع الریاضـــي،: خیـــر الـــدین عـــویس، عصـــام هاللـــي  )٩
 .م١٩٩٧

 .م١٩٩٧منشاة المعارف، اإلسكندریة،   أسس العمل في مهنة التدریب،:  زكي محمد حسن   )١٠

 .م١٩٩٧دار المعارف، القاهرة،  مدرب الكرة الطائرة،:  ___________   )١١

ــدریب،:  عبــد البصــیر علــى عــادل   )١٢ ــین النظریــة والت مركــز الكتــاب  التــدریب الریاضــي والتكامــل ب
 .م١٩٩٩للنشر، القاهرة، 

مركــز الكتــاب للنشــر،  اإلدارة فــي التربیــة الریاضــیة بــین النظریــة والتطبیــق،: عبــد الحمیــد شــرف   )١٣
  .م١٩٩٨القاهرة، 

 
ـــة الریا:  ___________   )١٤ ـــي التربی ـــق، التخطـــیط ف ـــة والتطبی ـــین النظری مركـــز الكتـــاب  ضـــیة ب

 .م١٩٩٦للنشر، القاهرة، 

  



  

 .م١٩٩٥مركز الكتاب للنشر، القاهرة،  التربیـة الریاضیـة للطفل، :  ___________  )١٥
 

 .م١٩٩١دار الفكر العربي، القاهرة،   اإلعـداد النفسي للریاضیین،:  عزت محمود الكاشف  )١٦

 .م٢٠٠١ الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة  المعسكـر الریاضي،: ___________   )١٧

الكــرة الطــائرة الحدیثــة مفتــاح الوصــول للمســتوى العــالمي، دار الفكــر العربــي، : ي  حعصــام الوشــا  )١٨
 .م١٩٩٤القاهرة، 

ـــذ المـــدارس،:  ____________  )١٩ دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرة،   الكـــرة الطـــائرة للناشـــئین وتالمی
 .م١٩٨٣

اإلمكانیات في التربیة الریاضیة، أهمیتها، أنواعها أقسـامها، :  شحاته درویـش عفاف عبد المنعم  )٢٠
 .م١٩٩٨منشأة دار المعارف، اإلسكندریة،   مجاالتها،

 .م١٩٩٣منشأة المعارف باإلسكندریة،   تخطیط التدریب الریاضي،:  على البیــك   )٢١

ــة للریاضــیی  :كمــال عبــد الحمیــد، أبــو العــالء عبــد الفتــاح ، محمــد الســید أمــین    )٢٢ مركــز   ،نالتغذی
 .م١٩٩٨الكتاب للنشر، القاهرة، 

الطبعــة األولــي،  التقــویم فــي التربیــة الریاضــیة، ةمقدمــ: كمــال عبــد الحمیــد، نصــر الــدین رضــوان  )٢٣
   .   م١٩٩٤دار الفكر العربي، القاهرة، 

لفكـر العربـي، ،  الطبعـة األولـي، دار االتدریب العقلي في المجال الریاضي:  محمد العربي شـمعون )٢٤
 .م١٩٩٦القاهرة، 

دار الفكـر   البحـث العلمـي فـي التربیـة الریاضـیة وعلـم الـنفس الریاضـي،:  محمد حسن عـالوى   )٢٥
 .م١٩٩٨العربي، القاهرة، 

ــنفس : محمــد حســن عــالوى، محمــد نصــر الــدین رضــوان  )٢٦ ــم ال ــة الریاضــیة وعل ــاس فــي التربی القی
 .م٢٠٠٠دار الفكر العربي، القاهرة ،   الریاضي،

        مركـــز  األســـس الفنیـــة لمهـــارات الكـــرة الطـــائرة،  :محمـــد ســـعد زغلـــول، محمـــد لطفـــي الســـعید ) ٢٧ 
 .م٢٠٠١الكتاب للنشر، القاهرة، 

 األســـس العلمیـــة للكـــرة الطـــائرة وطـــرق القیـــاس:  محمـــد صـــبحي حســـانین، حمـــدي عبـــد المـــنعم ) ٢٨
 .م١٩٩٧مركز الكتاب للنشر، القاهرة،   ،والتقویم

مركــز الكتـــاب للنشــر، القـــاهرة،   التغذیــة والصـــحة للحیــاة والریاضـــة،: مــد محمــد الحمـــاحمي مح)  ٢٩
 .م٢٠٠٠

ــــة،  دراســــات حــــول مشــــكالت الطــــب الریاضــــي، :  مرفــــت الســــید یوســــف )  ٣٠ ــــة اإلشــــعاع الفنی مكتب
 .م٢٠٠٢اإلسكندریة، 



  

ـــم االجتمـــاع الریاضـــي،:  مصـــطفي الســـائح محمـــد ) ٣١ شـــعاع الفنیـــة، الطبعـــة األولـــي، مكتبـــة اإل  عل
 .م٢٠٠٢اإلسكندریة ، 

الطبعـة األولـي، دار   التدریب الریاضي الحدیث، تخطیط ، تطبیـق، قیـادة، :  مفتي إبراهیم حماد ) ٣٢
 .م١٩٩٨الفكر العربي، القاهرة، 

ــــى المراهقــــة، :  ____________ ) ٣٣ ــــة إل ـــــدریب الریاضــــي للجنســــین مــــن الطفول الطبعــــة   الت
  .م١٩٩٨بي، القاهرة، األولي،دار الفكر العر 

دار الفكـر العربـي،   .الجدید في األعداد المهـاري والخططـي لالعـب كـرة القـدم:  _________  ) ٣٤
  .م١٩٩٤القاهرة، 

 .م١٩٩٩مركز الكتاب للنشر، القاهرة،   ،تطبیقات اإلدارة الریاضیة:  ___________ )  ٣٥

حـــث العلمـــي فـــي البحـــوث التربویـــة أصـــول الب: منـــى أحمـــد األزهـــري، مصـــطفي حســـین البـــاهي ) ٣٦
  . م٢٠٠٠مركز الكتاب للنشر، القاهرة،   والنفسیة واالجتماعیة والریاضیة،

ـــي :  جـــيبهشـــام أمـــین كب )٣٧ ـــرق األلعـــاب الریاضـــیة ف اســـتراتیجیة حـــل بعـــض مشـــكالت العبـــي ف
 –الخرطـــوم  –كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة  –رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة   الجامعـــات الفلســـطینیة،

  .م٢٠٠٢
  

  :الـدوریـات
  م ٢٠٠٠، الخرطوم  نشرة االتحاد السوداني للكرة الطائرة)  ٣٨


