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الباحثة

شكر وتقدـير

الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف
النبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبة أجمعين.
الشكر أول واخير لله عز وجل على ما امدني به من نعمة
للكمال هذا البحث كما اتوجه بالشكر والتقدـير الى جامعة
السودان للعلوم والتكنولوجيا متمثلة في ادارتها واخص
بالشكر كلية الدراسات العليا وكلية التربية الرـياضية ممثلة
في ادارته وأساتذتها وطلبها .
وأتقدم بشكري وتقدـيري للعرفان بالجميل الى الدكتور
أحمد آدم احمد بتفضله بالشراف على هذا البحث والذي
لم ـيبخل بمعرفته وعلمه في سبيل إخراج هذا البحث.
كما اخص بالشكر لجنة المناقشة التي قامت بتقييم وتقوـيم
هذا البحث متمثله في الدكتور /شرف الدـين إبراهيم
الداروتي والدكتور  /عبد الجليل
والشكر والعرفان الى ادارة مكتبة كلية التربية الرـياضية
والتحاد السوداني للكرة الطايئرة وإدارة صالة المرحوم
هاشم ضيف الله وجميع المدربين والدارـيين واللعبين.

الباحث

ملخص الدراسة باللغة العربية
هدف هذا البحث الى التعرف على اهم المتغيرات البدنية والنفسية للعبي
المستوـيات العليا للكرة الطايئرة بالسودان.
تكونت العينة من) (55لعبا من لعبي الندـية المشاركة في مسابقة
الدوري الممتاز للكرة الطايئرة بالسودان .
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي والستبانة و الختبارات البدنية والنفسية
كأداة لجمع البيانات.
من اهم النتايئج التي توصل اليها البحث-:
ان اهم المتغيرات البدنية للعبي الكرة الطايئرة هي-:
 القوة النفجارـيةالتحمل -السرعة-الرشاقة -المرونة

التوافقواهم المتغيرات النفسية للعبي الكرة الطايئرة هي-:
 الدافعيةالثقة بالنفس الثبات النفعالي  -الطموحكما توصل البحث الى وجود علقة ارتباطيه طردـية بين كل من
 الرشاقة والسرعة -التوافق و السرعة -المرونة والرشاقةكما توجد علقة ارتباطية طردـية بين كل من
الثقة بالنفس والمثابرة -الدافعية والمثابرة -الثبات النفعالي والمثابرةكما توجد علقة ارتباطية طردـية بين كل من
 -الرشاقة والثقة بالنفس الجلد الدوري التنفسي والدافعية

من اهم التوصيات التي توصلت إليها الباحثة
 الهتمام بعناصر اللياقة البدنية الخاصة بالكرة الطايئرة وذلك بإجراء قياسللمتغيرات البدنية للعبين للتعرف على مستوى اللعبين البدني
 ضرورة تنمية متغير القوة النفجارـية لدى لعبي الكرة الطايئرة وذلكلهمية القوة النفجارـية في تنفيذ معظم مهارات الكرة الطايئرة
الهتمام بالنواحي النفسية للعبين من خلل التدرـيب وخارجه بوجودمتخصص في العداد النفسي
 اجراء بعض الدراسات والبحوث في الجوانب الجتماعية وبعض المتغيراتالنفسية ومدى ارتباطها بالنجاز الرـياضي.

Abstract
This study aimed to identify the most important physical and
psychologyical variables to players at senior volley ball sudan.
The sample consisted of (55) players from clubs particpating in the
contest perioduce excellent volley ball sudan.
The researcher used the resolution and physical and psychological
tests as tools for data collection. The main results of the research are :Explosive power- Endurance- speed - agillity – flexbility –coordination
- The most important psychological variables are :- Self confidence –motivation –emotional stability- perseverance
- The reseaech also found a link relational direct correlation between each
of :Agility and speed, speed and Agillity – flexibilty and agillity
-

Selfconfidence and perseverance:-

-

Motivation and perseverance –

-

Emotional stability and perseverance

-

Agillity and selfconfidence

-

periodic respiratoty endurance and motivation

the main recommendations of the research are :- attention elements fitness for volley ball.
- Development of explosive power of the player
- Attention to the psychological aspects of player
- Work studies in the physical and psychological psychological arpects
and their relution ship to sport superirity.
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ملحق رقم)(3أسماء الخبراء اللذين تم الستعانة بهم
فى تحديد المتغيرات البدنية لوالنفسية.
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د .حسن محمد احمد
عثمان
د .مامور كنجي سلوب
د .آمال محمد ابراهيم
د .حامد السيد دفع الله
د .دولت سعيد
د .علي حسب الله
د .سعاد موسى احمد
د .مروان دوـيعر
د .خالد ابراهيم الكردي
د .الجيلي علي البشير
ـيوسف حلباوي
محمد صالح وداعة

العنوان
عميد كلية التربية البدنية والرـياضة
كلية التربية البدنية والرـياضة
كلية التربية البدنية والرـياضة
كلية التربية البدنية والرـياضة
كلية التربية البدنية والرـياضة
كلية التربية الرـياضية للبنين )الهرم(
–مصر
جامعة الحفاد –عميد كلية علم النفس
كلية التربية الرـياضة اللزقية –سورـيا
جامعة النيلين قسم علم النفس )نايئب
العميد(
جامعة ام درمان السلمية
محاضر بالتحاد الدولي للكرة الطايئرة
مدـير مركز الخرطوم الدولي لتطوـير
الكرة الطايئرة

