ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشدُ١

اٌغــــريح اٌـزار١ــــــــــــخ

ً
أٚال :اٌج١بٔبد اٌشخص١خ :االعُ :ػجذ إٌبصش ػجذ اٌشدُ١
زلّذ لذِٟٚ

تػػاريػػػخ الميػالد1621 /11/62 :
مكػػػػػاف الػػوالدة:

جيوس /محافظة قمقيمية /فمسطيف

الحالة االجتماعية :متزوج ولي ستة أبناء

الرتبة والوظيفػة الحػػاليػة :أستاذ (بروفسور)/فسيولوجيا الجيد وعمـ

النفس والقياس والتقويـ واإلحصاء –كمية التربية واعداد المعمميف -
جامعة النجاح الوطنية
ٔبثٍظ/فٍغؽني.

جواؿ44644866911911 :
E-mail: nasernnu@yahoo.com
Prof.qabdelnaser@gmail.com

ً
صبٔ١ب :ادلإ٘الد ٚاٌشرت اٌؼٍّ١خ:
المؤىؿ العممي /الرتب

الجامعة

بكالوريوس تربية رياضية/

األردنية

99/94

ماجستير تدريب

األردنية

61/64

9634

دكتوراه فسيولوجيا الجيد

األكاديمية الوطنية

62/68

14

العممية

فرعي عمـ نفس.

سنة التخرج

التقدير

مالحظات

9.34

األوؿ عمى الدفعة البالغ
أوؿ خريج ماجستير في

عددىا ( )46طالبا وطالبة
التدريب /الجامعة األردنية
واألوؿ عمى الدفعة

لمتربية الرياضية
رومانيا

أستاذ مساعد

جامعة النجاح

6446-1662

أستاذ مشارؾ

جامعة النجاح

6446/ 14/1

أستاذ دكتور (بروفسور)

جامعة النجاح

6444/14/1

أوؿ مف يحصؿ عمى ىذه
الرتبة في التخصص في
فمسطيف

ً
صبٌضب:اخلرباد:
الرقـ
1

اخلرباد االداس٠خ:

الجية المسؤولة

مجاؿ الخبرة

السنة

رئيس قسـ التربية الرياضية/كمية التربية

جامعة النجاح الوطنية

1666-1662

رئيس الفريؽ الوطني لمنياج مبحث التربية

وزارة التربية والتعميـ العالي

6441-1662

الرياضية

الفمسطينية

.

مدير مركز القياس والتقويـ

جامعة النجاح الوطنية

6449-6444

1

عميد كمية التربية الرياضة

جامعة النجاح الوطنية

6446- 6449

8

نائب الرئيس لمشؤوف األكاديمية

8

رئيس جامعة االستقالؿ

جامعة االستقالؿ أريحا-فمسطيف 2011-6446
جامعة االستقالؿ أريحا-فمسطيف 2018-2014

6

2

1

ساثؼب :اخلرباد اٌؼبِخ:

حاصػػؿ عمػػى جػػائزة عبدالحميػػد شػػوماف لمعممػػاء العػػرب الشػػباب فػػي العمػػوـ التربويػػة والنفسػػية عػػاـ

7998/7997

2

أستاذ لمساقات اإلحصاء ،وعمـ النفس ،والقياس والتقويـ  ،ومناىج البحث العممي  ،وحمقػة البحػث
في رسائؿ الماجسػتير  ،والحاسػوب فػي التربيػة لطمبػة ماجسػتير اإلدارة التربويػة والمنػاىج وأسػاليب
التدريس منذ عاـ -7996ولغاية اآلف.

3

أسػػتاذ لمسػػاقات :دراسػػات متقدمػػة فػػي عمػػـ الػػنفس ،الفسػػيولوجيا ،والقيػػاس والتقػػويـ ،واإلحصػػاء ،
والبحػػث العممػػي ،والتربيػػة الصػػحية  ،والتشػػريي  ،والتغذيػػة لطمبػػة الماجسػػتير و بكػػالوريوس التربيػػة
الرياضية.

4

أسػػتاذ لإلحصػػاء ،والبحػػث العممػػي ،وعمػػـ الػػنفس الفسػػيولوجي لطمبػػة البكػػالوريوس فػػي األكاديميػػة
الفمسطينية لمعموـ األمنية.

5

اإلشػراؼ عمػى  77رسػالة ماجسػتير ودكتػوراه فػػي اإلدارة التربويػة والمنػاىج والصػحة العامػة ،وعمػػـ
النفس ،والفسيولوجيا ،والرياضة.

6

رئيس وعضو لجنة مناقشة أكثر مف ( )711رسػالة ماجسػتير ودكتػوراه .جامعػة النجػاح  ،والقػدس
 ،واألقصى ،وعيف شمس.

7

عضػػو فػػي بعػػا المجػػاف اليامػػة فػػي جامعػػة النجػػاح وىػػي  :لجنػػة التفػػرغ العممػػي  ،لجنػػة البحػػث
العممػػي ،لجنػػة الجػػودة  ،لجنػػة ىيئػػة تحريػػر مجمػػة أبحػػاث النجػػاح الوطنيػػة ،لجنػػة تطػػوير الكػػادر
ألتدريسي واإلداري  ،لجنة جائزة أبحاث النجاح.

8

رئاسة وفود عممية وتوقيع اتفاقيػات مػف أىميػا :رئػيس وفػد لممركػز الػدولي لمتػدريب وادارة األزمػات
المدنية في ىنجاريا .7171/5/7-4/77

9

تقيػػيـ اإلنتػػاج العممػػي لترقيػػات أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية لرتبػػة أسػػتاذ مشػػارؾ وأسػػتاذ فػػي جامعػػات
عربية األردف  ،السعودية.

10

المشػػػاركة بصػػػفة باحػػػث فػػػي الكثيػػػر مػػػف المػػػؤتمرات العمميػػػة ،ورئػػػيس لجػػػاف عمميػػػة فػػػي بعػػػا
المؤتمرات.

11

محاضػػػر فػػػي دورات البحػػػث العممػػػي واإلحصػػػاء ،واعػػػداد االختبػػػارات التحصػػػيمية ألعضػػػاء الييئػػػة
التدريسية في جامعة النجاح الوطنية .

12
13

خبير إحصائي والكفاءة في إعطاء دورات تخصصية في برنامج )(SPSS
رئيس نادي شباب جيوس الرياضي 7116-7111

3

خبِغب :اٌٍجبْ :

 31المشاركة في منا قشة رسائؿ الماجستير كرئيس وعضو أكثر مف ( )144رسالة سواء داخؿ الجامعة أـ خارجيا.
 36وضع النظاـ الداخمي لمركز القياس والتقويـ في الجامعة.
 3.رئيس الفريؽ الوطني الفمسطيني لتأليؼ كتب مبحث التربية الرياضية.
 31عضو في ىيئة تحرير مجمة أبحاث النجاح لمعموـ اإلنسانية لثالث دورات.
 38مشارؾ في لجاف القروا الطالبية  /جامعة النجاح الوطنية( .عدة مرات)
 32اإلشراؼ عمى انتخابات مجمس الطمبة  /جامعة النجاح الوطنية( .عدة مرات)
 34ممثؿ كمية التربية في مكتبة الجامعة.
 39عضو في لجنة إعداد خطة البكالوريوس والماجستير في اإلحصاء في الجامعة.
 36عضو في لجنة عطاء شراء األدوات الرياضة في الجامعة( .عدة مرات)

 314عضو في الييئة اإلدارية لنقابة العامميف في جامعة النجاح الوطنية ( مسئوؿ المجنة العممية والثقافية).
311اإلشراؼ عمى انتقاء منتخب فمسطيف لكرة السمة.
 316مقرر لجنة اختبارات القدرات البدنية أكثر مف مرة.
 31.محرر عممي لمجمة أبحاث النجاح لمعموـ اإلنسانية
311رئيس الييئة اإلدارية لنادي شباب جيوس /بطؿ فمسطيف في الكرة الطائرة.
318مستشار دائـ لرسـ السياسات الرياضية لوزارة الشباب والرياضة/فمسطيف
 312عضو مجمس إدارة الجودة
314عضو في لجنة الكادر األكاديمي
319عضو في لجنة التفرغ العممي
316عضو في لجنة النمو الميني لممدرسييف
 364عضو في لجنة البحث العممي
361عضو في لجنة جائزة النجاح لمبحث العممي
 366رئيس لجنة عممية لمناقشة األبحاث العممية في المؤتمر الدولي الثاني لمتربية الرياضية/جامعة اليرموؾ -9
6444/8/14ـ
36.رئيس وفد عممي إلى ماليزيا 6449ـ
361عضو في الييئة االستشارية لمجودة والنوعية في وزارة التربية والتعميـ العالي
 368محاضر في دورات كبار الضباط في البحث العممي والقيادة والتحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج SPSS
 362ترقية أعضاء ىيئة تدريس لرتبة أستاذ مشارؾ وأستاذ في األردف والسعودية.
364عضو مجمس التعميـ العالي الفمسطيني.

4

عبدعب :ادلإدتشاد ٚإٌذٚاد:

ادلشبسوخ يف أوضش ِٓ (ِ )14إدتش زلٍٚ ٟدٚيل.

عبثؼب :األحببس اٌؼٍّ١خ ادلٕشٛسح ٚادلمجٌٛخ ٌٍٕشش (  )74حبضب:

ِٛصػخ وّب  43( :ٍٟ٠حبش يف ػٍُ إٌفظ  15 ٚ ،حبش يف اٌفغٌٛٛ١ج 13 ٚ ٟحبش

ل١بط ٚرم 3 ٚ ، ُ٠ٛأحببس ػبِخ).

الرقـ

والرمز
A1

اسـ الباحث وعنواف البحث

عبدالناصر قدومي ،ومرساؿ

المجمة ورابط البحث اف وجد

السنة

مالح

المجاؿ

مجمة النجاح ألبحاث (العموـ

2018

منشور

فسيولوجي

ودار النشر

مرساؿ:أثر تكرار أداء ثبلثة اإلنسانية)-191.،)14(.6 ،2018 ،
31922
أنواع مف الكاتا عمى استجابة

ظات

مشترؾ

بعض الهرمونات واألنزيمات https://journals.najah.edu/
ومكونات الدـ والجهاز الدوري article/1526/

لدى العبي الكاراتيه مف أعمار
 25-15سنة
A2

عبدالناصر

قدومي،

ومنذر دراسات ،العموـ التربوية ،الجامعة 2019

نصراهلل :البدانة والسمنة ومعدؿ األردنية .تاريخ القبوؿ .2019/4/9
النمو في طوؿ القامة وكتمة
الجسـ ومؤشر كتمة الجسـ

مقبوؿ

فسيولوجي

لمنشر

(مشتر
ؾ)

ومساحة سطح الجسـ لدى

طمبة الصفوؼ األربعة األولى
في

المدارس

الفمسطينية.
A3

عبدالناصر

قدومي،

الحكومية
ومنذر مجمػػة جامعػػة النجػػاح لؤلبحػػاث(العموـ 2019

نصراهلل :بناء مستويات معيارية اإلنسانية)

5

مقبوؿ
لمنشر

قياس

وتقويـ

لتركيب الجسـ والتمثيؿ الغذائي تاريخ القبوؿ.2019/5/6 :
خبلؿ

الراحة

لدى

(مشتر
ؾ)

طمبة

الصفوؼ األربعة األولى في

المدارس الحكومية الفمسطينية.
A4

Jamal
Shaker
1
Research in OMAR ,Ahmad
2
Naser
Pharmacy KHASATI ,Abdel
QADOUMI3,Mohammad
2
2019; 23(3): 387-394. QADOUMI4 ,Nidal
http://jrespharm.com/abstract.ph JARADAT : Watermelon
juice and aquatic exercises,
p?id=696 their synergistic effect on
some physical fitness and
physiological variables in
males
and
females
volunteers.
of

A5

عبدالناصر

قدومي:

2019

Journal

الواقع المجم ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػػة لمد ارس ػ ػ ػػات األمني ػ ػ ػػة 2019

والمأموؿ آلليات تطبيؽ الشرطة والتدريب -جامعة نايؼ العربية لمعموـ

المجتمعية لمحد مف الجريمة في األمنية ،الرياض ،السعودية.

قبػ ػػؿ عػ ػػاـ  2017وسػ ػػوؼ ينشػ ػػر فػ ػػي

فمسطيف

منشور

(مشتر

فسيولوجي

ؾ)

مقبوؿ
لمنشر

عمـ نفس
الجريمة

(منفرد)

(دراسة ميدانية مف وجهة نظر .2019

ضباط الشرطة)3
A6

عبدالناصر قدومي :مساهمة المجنة

الهوية

الشخصية

الرياضية

اإليجابية

ومؤشر 2018/5/2

األولمبية

البحرينية 2018

والروح (البحث الفائز بالمرتبة األولى لجائزة

الرياضية والتماسؾ الجماعي الشيخ ناصر بف حمد اؿ خميفة
لمفريؽ في التنبؤ باألنماط لمبحث العممي الرياضي في مجاؿ

القيادية المفضمة لمدربي اإلدارة الرياضية).
https://www.youtube.com
األلعاب الرياضية الجماعية.
/watch?v=-QpsjB5KxQU

6

دراسة

مطولة
213
صفحة

عمـ نفس
إيجابي
+ادارة

A7

عبدالناصر قدومي  ،وأخروف :مجمة

النجاح

ألبحاث

(العموـ  2018مشترؾ

بناء مستويات معيارية لقوة اإلنسانية)-669.،)16(.6 ،2018 ،
والسفمي 6.62
العموى
الطرفيف

قياس
وتقويـ

وتركيب الجسـ والتمثيؿ الغذائي https://journals.najah.edu/a
خبلؿ الراحة لدى طالبات كمية /rticle/1559

فمسطيف في راـ اهلل لمبنات.
A8

عبدالناص ػ ػػر ،ق ػ ػػدومي :التف ػ ػػاؤؿ المجم ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػػة لمد ارس ػ ػ ػػات األمني ػ ػ ػػة 2018

وجػػ ػػودة الحيػ ػ ػػاة والسػ ػ ػػعادة لػ ػ ػػدى والتدريب ،جامعة نػايؼ العربيػة لمعمػوـ

منشور

(منفرد)

عمـ نفس
إيجابي

طمبة العموـ الشػرطية والعسػكرية األمنية .الرياض ،السعودية.
واألمنية

المجم ػ ػ ػػد ( ،)33الع ػ ػ ػػدد (-191 ،)71

اإليج ػ ػػابي عم ػ ػػى طمب ػ ػػة جامع ػ ػػة

https://journals.nauss.edu.sa/index
.php/AJSS/article/view/526/499

(د ارسػػة ميدانيػػة فػػي عمػػـ الػػنفس .223
االستقبلؿ في فمسطيف)

A9

عبدالناصر ،قدومي  ،ومؤيد د ارس ػ ػػات ،العم ػ ػػوـ التربوي ػ ػػة ،الجامع ػ ػػة 2018

شناعة :التماسؾ الجماعي لدى األردنية.17-1 ،1 ،45.
العبي المستويات الرياضية https://journals.ju.edu.jo/Dir
asatEdu/article/view/4188
العميا لؤللعاب الجماعية في

منشور

عمـ نفس

اجتماعي

فمسطيف
A10

عبدالناصػ ػ ػ ػػر ،قػ ػ ػ ػػدومي :تػ ػ ػ ػػأثير المجم ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػػة لمد ارس ػ ػ ػػات األمني ػ ػ ػػة 2017

منشور

اإليق ػ ػػاع الحي ػ ػػوي الي ػ ػػومي عم ػ ػػى والتدريب -جامعة نايؼ العربية لمعموـ

(منفرد)

تحديد التوقيت المناسػب لتػدريب األمنية .الرياض ،السعودية،69 ،32.

فسيولوجي

المياق ػػة البدني ػػة لط ػػبلب الكمي ػػات .241-205
https://repository.nauss.edu.
الشرطية والعسكرية
sa/handle/123456789/65300
A11

عبدالناصر
شاكر:

قدومي،
مستوى

وجماؿ مجمػػة العمػػوـ التربويػػة -كميػػة التربيػػة2017 -
الغضب جامعػ ػ ػ ػػة الممػ ػ ػ ػػؾ سػ ػ ػ ػػعود ،السػ ػ ػ ػػعودية،

والسموؾ العدواني لدى العبي .65-45 ،)1(29
7

منشور
(مشتر
ؾ)

عمـ نفس

المستويات الرياضية العميا لكرة https://jes.ksu.edu.sa/ar/nod
e/5030
القدـ والكرة الطائرة وكرة السمة

في فمسطيف

A12

https://doaj.org/article/7d34
1a06a46946caa22b4afd748e
999d

عبدالناصر قدومي :العبلقة بيف مجم ػ ػػة العم ػ ػػوـ والد ارس ػ ػػات اإلنس ػ ػػانية2017 -

الذكاء

االنفعالي

والسيطرة المػػرج ،جامعػػة بنغػػازي ،العػػدد (،)36

الدماغية لدى ضباط الشرطة  ،33-1ليبيا.
http://artsc.uob.edu.ly/pages
الفمسطينية.
/page/205
(دار المنظومة)
A13

عبدالناصر قدومي :العبلقة بيف المؤتمر األوؿ لكميػة العمػوـ اإلنسػانية2017 :

الهوية الشرطية والسعادة لدى ( الهويػ ػ ػػة ....الحاضػ ػ ػػر والمسػ ػ ػػتقبؿ)،
ضباط الشرطة الفمسطينية.

A14

(منفرد)

منشور

(منفرد)

عمـ نفس
إيجابي

 ، 2017/1/17-16جامع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

االستقبلؿ -أريحا -فمسطيف.
http://dsr.alistiqlal.edu.ps/pa
ge-89-ar.html

عبدالناصػ ػػر ،قػ ػػدومي  ،ومعػ ػػيف مجمة أبحاث النجاح لمعمػوـ اإلنسػانية2016 .

ح ػ ػ ػ ػ ػػافظ :مص ػ ػ ػ ػ ػػادر الض ػ ػ ػ ػ ػػغوط 2016 .1432-1405 ، )7(30
النفسػػية واسػػتراتيجيات المواجهػػة

منشور

عمـ نفس

https://journals.najah.edu/article/130
0

له ػػا ل ػػدى العب ػػي ف ػػرؽ األلع ػػاب

منشور

(مشتر

عمـ نفس

ؾ)

الجماعيػػة لممسػػتويات العميػػا فػػي

فمسطيف
A15

عبدالناصر القدومي :مستوى مجمػ ػ ػػة جامعػ ػ ػػة االسػ ػ ػػتقبلؿ لؤلبحػ ػ ػػاث 2016

مهارات التفاوض لدى طمبة ،أريحا -فمسطيف
العموـ العسكرية واألمنية .46-7 ،1 ،0
http://dsr.alistiqlal.edu.ps/pa
في
والشرطية
جامعة ge-78-ar.html
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منشور

(منفرد)

عمـ نفس

االستقبلؿ.
A16

عبدالناصػ ػ ػػر القػ ػ ػػدومي :مؤشػ ػ ػػر مجمػ ػػة جامعػ ػػة االسػ ػػتقبلؿ لؤلبحػ ػػاث2016 -

الشخصية اإليجابية لدى العبي أريحا -فمسطيف.38-1 ،1، 1،
المسػ ػ ػ ػ ػػتويات العميػ ػ ػ ػ ػػا لؤللعػ ػ ػ ػ ػػاب http://dsr.alistiqlal.edu.ps/pa
ge-47-ar.html
الجماعي ػ ػػة ف ػ ػػي فمسطيف(د ارس ػ ػػة

منشور

(منفرد)

عمـ نفس
إيجابي

ميداني ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػػي عم ػ ػ ػ ػ ػػـ ال ػ ػ ػ ػ ػػنفس
اإليجابي).

A17

عبػ ػػد الناصػ ػػر قػ ػػدومي ،و قػ ػػيس

نعيػ ػرات ،وعبدالس ػػبلـ حمارش ػػه،

ومحمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدومي :قمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ
اإلص ػ ػ ػ ػ ػػابات الرياض ػ ػ ػ ػ ػػية ل ػ ػ ػ ػ ػػدى

مجمة جامعة النجاح لألبحاث (العموـ

2015

اإلنسانية) ( )6418المجمد )11(66
2189 - 2212

منشور

(مشتر

عمـ نفس

ؾ)

https://journals.najah.edu/article/
1141

العبػ ػ ػػي المسػ ػ ػػتويات الرياضػ ػ ػػية

العميػػا لك ػرة الق ػػدـ والك ػرة الط ػػائرة
في فمسطيف.

A18

عبدالناصر ،قدومي :مستوى دراسات ،العموـ التربوية ،الجامعة

A19

عبدالناصر ،قدومي  ،وقيس مجمة العموـ التربوية والنفسية ،كمية

2015

منشور

عمـ نفس

2015

منشور

عمـ نفس

(منفرد) إيجابي

التفاؤؿ لدى العبي فرؽ األردنية.723-711،)3(42،
األلعاب الرياضية الجماعية في https://journals.ju.edu.jo/Dir
asatEdu/article/view/4349
الجامعات الفمسطينية.

(مشتر

نعيرات :الرضا عف جودة التربية ،جامعة البحريف،

الحياة لدى العبي فرؽ األلعاب .324-303،)3(16
الجامعات https://journal.uob.edu.bh/ha
في
الرياضية
ndle/123456789/2761
الفمسطينية
A20

عبدالناصر ،قدومي :مساهمة المؤتمر الدولي السابع-كمية التربية
المدربيف

الرياضية

في

تعزيز

لدى

الروح الرياضية جامعة اليرموؾ-29.

البلعبيف 2015/4/30
9

إيجابي

ؾ)

2015

منشور

عمـ نفس

(منفرد) إيجابي

فمسطيف
A21

http://sports.yu.edu.jo/ar/allevents

عبدالناصر القدومي :دراسة المؤتمر الدولي السابع-كمية التربية  2015منشور

مقارنة بيف بعض المعادالت الرياضية –جامعة اليرموؾ.
المستخدمة لمتنبؤ بقياس التمثيؿ http://sports.yu.edu.jo/ar/all-
events
الغذائي خبلؿ الراحة لدى

(منفرد)

قياس

وتقويـ

العبي الكرة الطائرة.

A22

عبدالناصػ ػ ػ ػػر قػ ػ ػ ػػدومي ،وعنت ػ ػ ػ ػرة مجمة ال ارفػديف لعمػوـ الرياضػة ،جامعػة 2015

مقبوؿ

الػدوري ألداء اختبػار كػوبر لػػدى

(مشتر

جػ ػ ػ ػ ػ ػوابر  :اس ػ ػ ػ ػ ػػتجابة الجه ػ ػ ػ ػ ػػاز الموصؿ.
البلعب ػػيف المحتػ ػرفيف لكػ ػرة الق ػػدـ

لمنشر

فسيولوجي

ؾ)

في فمسطيف.
A23

عبدالناصػػر ،قػػدومي  ،و جمػػاؿ مجمػػة أبحػػاث النجػػاح لمعمػػوـ اإلنسػػانية 2014

منشور

شػ ػ ػ ػ ػػاكر  ،ويوسػ ػ ػ ػ ػػؼ دراغمػ ػ ػ ػ ػػة.594-571،)3(28 :

(مشتر

مسػ ػػاهمة إدارات شػ ػػؤوف الطمبػ ػػة

https://journals.najah.edu/article/
1007

فػ ػػي الجامعػ ػػات الفمسػ ػػطينية فػ ػػي

عمـ نفس

ؾ)

تعزيز األنشطة البلمنهجيػة لػدى

الطمبة.
A24

عبدالناص ػ ػػر ،ق ػ ػػدومي :العبلق ػ ػػة مجم ػػة العم ػػوـ التربوي ػػة والنفس ػػية ،كمي ػػة 2014

ب ػ ػػيف الهوي ػ ػػة الرياض ػ ػػية وتق ػ ػػدير التربيػ ػ ػػة ،جامعػ ػ ػػة البح ػ ػ ػريف)2014( ،

منشور

(منفرد)

عمـ نفس

الػ ػ ػػذات لػ ػ ػػدى طمبػ ػ ػػة تخصػ ػ ػػص .581-555،)2(15،
التربيػػة الرياضػػية فػػي الجامعػػات https://journal.uob.edu.bh/ha
ndle/123456789/2551
الفمسطينية.
A25

عبدالناص ػ ػ ػ ػػر ق ػ ػ ػ ػػدومي ،ووليػػ ػ ػ ػػد المؤتمر الػدولي السػادس ،كميػة التربيػة 2014

خنف ػ ػػر :مس ػ ػػتوى الطم ػ ػػوح ل ػ ػػدى الرياض ػػية ،جامع ػػة اليرم ػػوؾ19-18،
طمبة تخصص التربية الرياضية حزيراف (.926-897،)2014
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منشور

(مشتر
ؾ)

عمـ نفس

فػ ػ ػػي جامعػ ػ ػػة النجػ ػ ػػاح الوطنيػ ػ ػػة http://sports.yu.edu.jo/ar/all-
events
وعبلقته ببعض المتغيرات.
A26

عبدالناص ػ ػػر ،ق ػ ػػدومي  ،وعنتػ ػ ػرة مجمػػة أبحػػاث النجػػاح لمعمػػوـ اإلنسػػانية 2014

جوابرة :مساهمة بعض القياسات ..1172-1131،)5(28
االنثروبومترية في التنبؤ بقياس

بعػػض الحجػػوـ الرئويػػة الثابتػػة

منشور

(مشتر

قياس

وتقويـ

ؾ)

https://journals.najah.edu/artic
le/1024/

والديناميكيػػة لػػدى البلعبػػيف

المحترفيف لكرة القدـ في فمسطيف
A27

عبدالناص ػ ػ ػػر الق ػ ػ ػػدومي :د ارس ػ ػ ػػة الم ػػؤتمر ال ػػدولي ال ارب ػػع (الرياض ػػة ف ػػي 2013

منشور

مقارنة في الهويػة الرياضػية بػيف مواجهػ ػػة الجريمػ ػػة)2013/2711-25

(منفرد)

المتع ػ ػ ػػاطيف وغي ػ ػ ػػر المتع ػ ػ ػػاطيف القيادة العامة لشرطة دبي ص -209
لممنشطات.
A28

.236

عبدالناص ػ ػػر الق ػ ػػدومي ،ومحم ػ ػػد مجمد مؤتمر اإلبداع الرياضي،

2012

القػػدومي :الهويػػة الرياضػػية لػػدى الجامعة األردنية

ؾ)

لممستويات العميا في فمسطيف.

عبدالناصػ ػ ػػر القػػ ػػدومي ،وكمػ ػ ػػاؿ مجمػػػة د ارسػ ػػات تربويػػػة ونفسػ ػػية-كميػ ػػة 2011

س ػػبلمة :التواف ػػؽ الج ػػامعي ل ػػدى التربيػػة ،جامعػػة الزقػػازيؽ ،العػػدد ()73
طمبػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة البكػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالوريوس فػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي .307-263 ،
األكاديميػ ػ ػػة الفمسػ ػ ػػطينية لمعمػ ػ ػػوـ

األمنية في أريحا.
A30

منشور

عمـ نفس

(مشتر

العبػػي فػػرؽ األلعػػاب الجماعيػػة

A29

عمـ نفس

منشور

(مشتر

عمـ نفس

ؾ)

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/librari
es/start.aspx?fn=DigitalLibraryViewI
ssues&ScopeID=1.&item_id=1082850

.0.7

عبدالناص ػػر الق ػػدومي :مس ػػاهمة المػػؤتمر الػػدولي الثالػػث (الرياضػػة فػػي 2011

منشور

إدارات األنديػ ػ ػػة الرياض ػ ػ ػػية ف ػ ػ ػػي مواجهة الجريمة)2011/11-24-22

(منفرد)

تعزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز المس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤولية القيادة العامة لشرطة دبي.
الوطنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة(.النادي الرياض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
أنموذجا لمشرطة المجتمعية).
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عمـ نفس

A31

عبدالناصر

القدومي،

وعمي

الطاهر :بناء مستويات معيارية

لمؤشر كتمة الجسـ ومساحة

سطح الجسـ

والوزف المثالي

ونسبة محيط الوسط لمحيط

مجمة أبحاث النجاح لمعموـ

 2010منشور

قياس

(مشتر

وتقويـ

اإلنسانية،)6(24 ،)2010( ،
.1682-1655

ؾ)

https://journals.najah.edu/article/
/267

الحوض والتمثيؿ الغذائي خبلؿ

الراحة لدى طمبة جامعة بير

زيت.
A32

عبدالناصر القدومي :السيطرة مجمة العموـ التربوية والنفسية/جامعة  2010منشور
الدماغية لدى العبي كرة القدـ البحريف المجمد (،)11العدد (،)4

في فمسطيف.

.276-257

(منفرد)

عمـ نفس

https://journal.uob.edu.bh/h
andle/123456789/2446

A33

عبدالناصػ ػ ػػر القػ ػ ػػدومي ،واحمػ ػ ػػد مجم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أبح ػ ػ ػ ػ ػ ػػاث النج ػ ػ ػ ػ ػ ػػاح لمعم ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ 2010

الخواج ػػا :الطبلق ػػة النفس ػػية ل ػػدى اإلنسانية.1728-1703،)6(24،

العبػ ػ ػ ػػي ف ػ ػ ػ ػػرؽ أنديػ ػ ػ ػػة الدرجػ ػ ػ ػػة https://journals.najah.edu/article/
265
الممتػػازة لؤللعػػاب الجماعيػػة فػػي /

منشور

(مشتر

عمـ نفس

ؾ)

فمسطيف

A34

عبدالناصػ ػػر القػ ػػدومي ،وفيصػ ػػؿ مجمة أريحا لمدراسات األمنية والدولية2010 .

عمػ ػ ػػر  ،وكمػ ػ ػػاؿ قػ ػ ػػدومي :اثػ ػ ػػر
جػ ػػدار الفصػ ػػؿ العنصػ ػػري عمػ ػػى

منشور

(مشتر

عاـ

ؾ)

القطػػاع الز ارعػػي فػػي محافظػػات
جنيف وطولكرـ وقمقيمية.

A35

توفيػ ػػؽ الطي ػ ػراوي ،وعبدالناصػ ػػر مجمة البحػث العممػي فػي التربيػة-كميػة 2009

الق ػ ػ ػ ػ ػػدومي  ،وكم ػ ػ ػ ػ ػػؿ س ػ ػ ػ ػ ػػبلمة :التربيػػة لمبن ػػات-جامعػػة ع ػػيف ش ػػمس-
العبلق ػػة ب ػػيف الس ػػيطرة الدماغي ػػة العدد (، )10الجزء(.356-329،)4
واس ػ ػػتراتيجية الق ػ ػػدرة عم ػ ػػى ح ػ ػػؿ
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منشور

(مشتر
ؾ)

عمـ نفس

المش ػػكبلت ل ػػدى ط ػػبلب ال ػػدبموـ
األمن ػ ػ ػ ػ ػ ػػي التخصص ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
األكاديميػ ػ ػػة الفمسػ ػ ػػطينية لمعمػ ػ ػػوـ

األمنية.
A36

عبدالناص ػػر القػػػدومي ،وكاشػػػؼ الم ػ ػ ػػؤتمر ال ػ ػ ػػدولي الرياض ػ ػ ػػي األوؿ 2009 ،

ازي ػ ػػد :مس ػ ػػتوى ال ػ ػػوعي الغ ػ ػػذائي

لػ ػ ػػدى طمبػ ػ ػػة تخصػ ػ ػػص التربيػ ػ ػػة كمية التربيػة الرياضػية ،جامعػة النجػاح

منشور

(مشتر

فسيولوجي

ؾ)

الرياض ػ ػػية ف ػ ػػي جامع ػ ػػة النج ػ ػػاح

الوطنيػ ػ ػ ػ ػػة وجامعػ ػ ػ ػ ػػة السػ ػ ػ ػ ػػمطاف الوطنية.2009 ،
قابوس .

A37

الدولي

عبدالناصر القدومي  ،وصبحي المؤتمر

نمر  :مساهمة بعض القياسات اليرموؾ.

االنثروبومترية
نسبة

لمتنبؤ

الشحوـ

الثاني/جامعة 2007

بقياس

منشور

(مشتر
ؾ)

قياس

وتقويـ

بالطريقة

الكهروحيوية لمطبلب الذكور
في تخصص التربية الرياضية.
A38

عبدالناصر

القدومي،

وبدر مجمة العموـ التربوية والنفسية/جامعة 2006

بعض البحريف.247-223،)1(7،
مساهمة
رفعت:
القياسات البدنية واالنثروبومترية https://journal.uob.edu.bh/ha
ndle/123456789/2202
في مسافة رمية التماس مف

منشور

(مشتر

قياس

وتقويـ

ؾ)

الثبات والحركة لدى العبي كرة

القدـ.
A39

عبدالناصر القدومي  :دراسة

مجمة دراسات( العموـ

العبي األندية العربية لمكرة

.367-349
https://journals.ju.edu.jo/Dir
asatEdu/article/view/1420

مصادر الثقة بالنفس لدى

الطائرة كما يقدرونها بأنفسهـ

التربوية)/الجامعة األردنية،)2(33

13

2006

منشور

(منفرد)

عمـ نفس

A40

عبدالناصر القدومي  :العبلقة مجمة دراسات( العموـ التربوية) 2006 ،منشور

قياس

(منفرد)

وتقويـ

بيف

بعض

القياسات الجامعة األردنية.258-242،)1(33

االنثروبومترية و تركيب الجسـ https://journals.ju.edu.jo/Dir
عند العبي الكرة الطائرة.
A41

asatEdu/article/view/655

عبدالناصر القدومي  :مساهمة مجمػػػػػػة العمػػػػػػوـ التربويػػػػػػة والنفسػػػػػػية(كمية  2006منشور

كتمة الجسـ لمتنبؤ بقياس كتمة التربية)،جامعػػػػػػػة البحػػػػػػػريف-245،)3(7،
.270
ماء الجسـ والكتمة الخالية مف
https://journal.uob.edu.bh/han
الشحوـ وكتمة الشحوـ والتمثيؿ dle/123456789/2225

الغذائي خبلؿ الراحة

(منفرد)

قياس

وتقويـ

عند

الرياضييف الذكور
A42

عبدالناصر
مستويات

القدومي:
معيارية

بناء مجمة العموـ التربوية والنفسية/جامعة  2005منشور

قياس

(منفرد)

وتقويـ

لبعض البحريف.246-225 )3(6 ،

القياسات الرئوية الديناميكية https://journal.uob.edu.bh/h

لمطبلب الذكور في قسـ التربية andle/123456789/2184
الرياضية

الوطنية
A43

بجامعة

النجاح

عبدالناصر القدومي :النرجسية

لدى العبي الكرة الطائرة في

A44

مجمػػة العمػػوـ التربويػػة والنفسػػية/جامعة 2005

البح ػ ػ ػ ػ ػريف المجمػ ػ ػ ػ ػػد (،)6العػ ػ ػ ػ ػػدد (،)2

منشور

(منفرد)

عمـ نفس

.206-179
فمسطيف
https://journal.uob.edu.bh/ha
ndle/123456789/2168
عبدالناصر القدومي ،وصبحي مجمػػة أبحػػاث النجػػاح لمعمػػوـ اإلنسػػانية  2005منشور

قياس

(مشتر

وتقويـ

نمر :بناء مستويات معيارية (.1139-1113،)4(19،)2005

لمؤشر كتمة الجسـ

ونسبة https://journals.najah.edu/artic

الدهف ووزف العضبلت ومساحة

le/762

سطح الجسـ والتمثيؿ الغذائي

14

ؾ)

خبلؿ الراحة لدى طالبات
تخصص التربية الرياضية في

جامعة النجاح الوطنية.
A45

عبدالناص ػػر الق ػػدومي ،ومحم ػػود مجمػػة مركػػز البحػػوث التربويػػة-جامعػػة 2005

الحدي ػ ػ ػ ػ ػ ػػدي :ت ػ ػ ػ ػ ػ ػػأثير التع ػ ػ ػ ػ ػ ػػديؿ قطر ،العدد (.167-139،)27
القػػانوني لمنطقػػة اإلرسػػاؿ عمػػى http://qspace.qu.edu.qa/hand
le/10576/8134
دقػػة توجيهػػه نحػػو م اركػػز المعػػب

منشور

(مشتر

عاـ

ؾ)

المختمف ػ ػ ػػة ل ػ ػ ػػدى بع ػ ػ ػػض أندي ػ ػ ػػة
الدرج ػ ػ ػ ػػة الممت ػ ػ ػ ػػازة ف ػ ػ ػ ػػي الكػ ػ ػ ػ ػرة
الطائرة.

A46

عبدالناصر القدومي :مستوى مجمة العموـ التربوية والنفسية/جامعة  2005منشور

الوعي

الحصوؿ

الصحي
عمى

المجمد

ومصادر البحريف،

المعمومات (.263-223،)1

()6

،

العدد

(منفرد)

عمـ نفس
صحة
نفسية

الصحية لدى العبي األندية https://journal.uob.edu.bh/h

العربية لمكرة الطائرة.
A47

andle/123456789/2080

عبدالناصر القدومي ،وصبحي مجمػ ػ ػ ػػة العمػ ػ ػ ػػوـ التربويػ ػ ػ ػػة والنفسػ ػ ػ ػػية  2004 ،منشور

نمر :الحد األقصى الستهبلؾ جامعػ ػ ػ ػػة البح ػ ػ ػ ػريف،)1(5 ،)2004( ،

األكسجيف ) (Vo2maxومؤشر .227-190
كتمة الجسـ ) (BMIوالتمثيؿ https://journal.uob.edu.bh/ha
ndle/123456789/3051
الغذائي خبلؿ الراحة )(RMR
عند

العبي

فرؽ

(مشتر

فسيولوجي

ؾ)

األلعاب

الجماعية في شماؿ فمسطيف.
A48

عبدالناصر،

القدومي:

الحد مجمة اتحاد جامعة الدوؿ العربية 2004 ،منشور

األقصى الستهبلؾ األوكسجيف العدد (.37-5،)44

( )VO2maxوتركيب الجسـ
لدى الطبلب الذكور في قسـ

التربية الرياضية في جامعة

15

(منفرد)

فسيولوجي

النجاح الوطنية
A49

عبدالناصر القدومي :دراسة مجمة اتحاد جامعة الدوؿ العربية 2003 ،منشور

لبعض القياسات الفسيولوجية العدد (.44-5 ، )42

(منفرد)

قياس

وتقويـ

المختارة عند طمبة تخصص

التربية الرياضية في جامعة

النجاح الوطنية.
A50

غسػ ػػاف الحمػػػو ،وعمػ ػػي الشػ ػػكعة ،مجم ػ ػػة رس ػ ػػالة الخم ػ ػػي العرب ػ ػػي2003 ،)88(،

وعبدالناص ػ ػ ػ ػػر الق ػ ػ ػ ػػدومي :اث ػ ػ ػ ػػر .39-13

انتفاضػػة األقصػػى عمػػى مسػػتوى http://library.abegs.org/journal

الشػػعور بقمػػؽ المػػوت عنػػد طمبػػة

(مشتر
ؾ)

=/journal_issues/detail.html?id

جامعة النجاح الوطنية.
A51

منشور

عمـ نفس

5281970443517952

عبدالناص ػػر الق ػػدومي  ،وغس ػػاف مجم ػػة رس ػػالة الخم ػػي العربػ ػػي2003 ،)89( ،

الحم ػ ػ ػ ػػو :إضػ ػ ػ ػ ػرابات الض ػ ػ ػ ػػغوط .35-13

التاليػػة لمصػػدمة والتعػػايش معهػػا http://library.abegs.org/journal
=/journal_issues/detail.html?id

لػ ػ ػ ػػدى ابػ ػ ػ ػػاء وأمهػ ػ ػ ػػات ش ػ ػ ػ ػػهداء

منشور

(مشتر

عمـ نفس

ؾ)

5036145775738880

انتفاضة األقصى في محافظات
نابمس وطولكرـ وقمقيمية.

A52

عبدالناصر القدومي :اثر تقدـ مجمة جامعة القدس المفتوحة ،العدد  2004منشور

السف عمى العبلقة بيف بعض (.172-138 ،)4

القياسات

الجسمية

والتمثيؿ

الغذائي خبلؿ الراحة

(منفرد)

قياس

وتقويـ

عند

الذكور مف أعمار 18-10
سنة في المدارس الحكومية

الفمسطينية
A53

مؤشر كتمة الجسـ ) (BMIمجمة أبحاث النجاح لمعموـ اإلنسانية 2003 ،منشور
والتمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة المجمد ( ، )17عدد (.54-31 ، )1

)(RMR

لبلعبي

الفرؽ

https://journals.najah.edu/article/

16

(منفرد)

فسيولوجي

المشاركة في البطولة العربية

/852

العشريف لمكرة الطائرة لمرجاؿ

في األردف.
A54

عبدالناصر

القدومي:

تأثير مجمػ ػ ػ ػػة العمػ ػ ػ ػػوـ التربويػ ػ ػ ػػة والنفسػ ػ ػ ػػية  2003 ،منشور

أساليب مختمفة مف اإلحماء جامع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة البحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريف،)2003( ،

A55

(منفرد)

عمى مسافة الوثب العمودي .100-76،)3(4
https://journal.uob.edu.bh/ha
لدى العبي الكرة الطائرة
ndle/123456789/3032
عبدالناصػ ػ ػػر القػ ػ ػػدومي ،وعمػ ػ ػػاد مجم ػ ػ ػػة جامع ػ ػ ػػة بي ػ ػ ػػت لح ػ ػ ػػـ (2000 )2000

منشور

عب ػ ػػدالحؽ :تق ػ ػػدير ال ػ ػػذات عن ػ ػػد المجمد (.65-39 )19

(مشتر

العب ػػي والعب ػػات ف ػػرؽ األلع ػػاب https://www.jstor.org/stable/2644
8568?seq=1#page_scan_tab_cont
الرياضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية الجماعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ents

فسيولوجي

عمـ نفس

ؾ)

الجامعات الفمسطينية.
A56

عبدالناصر القدومي ،وعماد مجم ػ ػ ػػة جامعػ ػ ػ ػػة األقص ػ ػ ػػى  -بغ ػ ػ ػ ػزة  1999 ،منشور
عبدالحؽ :القدرة البلاوكسجينية

وبعض القياسات الجسمية عند

العبي

فرؽ

أندية

فسيولوجي

(مشتر

المجمد ( ،)3العدد (.102 -74 ، )2

ؾ)

الدرجة https://www.alaqsa.edu.ps/site/M
ainPage/DEFAULT_INNER.AS

الممتازة لكرة القدـ في شماؿ

فمسطيف

PX?lang=ar&ParentId=2315&Pa
geId=2680&EDITION_ID_PAR
M=70

A57

عبدالناص ػ ػػر الق ػ ػػدومي ،و وليػػ ػػد مجمة أبحاث اليرموؾ ( سمسمة العموـ
خنف ػػر ،ويحيػ ػػى خض ػػر :مفهػػػوـ

ال ػ ػػذات البدني ػ ػػة والمهاري ػ ػػة عن ػ ػػد اإلنسانية واالجتماعية)  ،المجمد
العبػ ػ ػػي منتخبػ ػ ػػات المحافظػ ػ ػػات

لمكرة الطائرة في الضفة الغربية ، )15( .العدد (.52-35 ، )4

17

1999

منشور
(مشتر
ؾ)

عمـ نفس

A58

عبدالناصػ ػ ػػر القػ ػ ػػدومي ،ومالػ ػ ػػؾ مجم ػ ػ ػ ػ ػػة جامع ػ ػ ػ ػ ػػة األقص ػ ػ ػ ػ ػػى -بغػ ػ ػ ػ ػ ػزة 1999

منشور

ش ػػاكر :اتجاه ػػات طمب ػػة جامع ػػة .68-32،)1999(،

(مشتر

النجػ ػ ػػاح الوطنيػ ػ ػػة نحػ ػ ػػو بعػ ػ ػػض https://www.alaqsa.edu.ps/site/M
ainPage/DEFAULT_INNER.AS
المػ ػ ػ ػ ػػدركات الخاطئػ ػ ػ ػ ػػة لمتربيػ ػ ػ ػ ػػة PX?lang=ar&ParentId=2315&Pa
geId=2680&EDITION_ID_PAR
الرياضية.
M=69

A59

A60

ؾ)

عبدالناصر القدومي :القدرة مجمػ ػػة جامعػ ػػة النجػ ػػاح لؤلبحػ ػػاث (ب)  1999منشور
البلأوكسجينية عند العبي فرؽ العم ػ ػ ػػوـ اإلنس ػ ػ ػػانية ( ،)1999المجم ػ ػ ػػد
(منفرد)
األلعاب الجماعية في جامعة ( ،)13العدد ( )1ص.36-1 :
النجاح الوطنية.

الممارس ػ ػ ػػيف وغي ػ ػ ػػر الممارس ػ ػ ػػيف

فسيولوجي

https://journals.najah.edu/artic
/le/533

عبدالناص ػ ػ ػػر الق ػ ػ ػػدومي ،وعم ػ ػ ػػي مجمػ ػػة جامعػ ػػة األزهػ ػػر بغ ػ ػزة2001 )2001(،

الشػ ػ ػػكعة :القمػ ػ ػػؽ النفسػ ػ ػػي عنػ ػ ػػد

عمـ نفس

العدد ()1( )4

لؤلنشطة الرياضية فػي جامعػات http://www.alazhar.edu.ps/journa
l/detailsr.asp?seqq1=580

منشور

(مشتر

عمـ نفس

ؾ)

الضفة الغربية
A61

عبدالناصر القدومي ،وليد خنفر مجم ػ ػ ػ ػ ػػة جامع ػ ػ ػ ػ ػػة األقص ػ ػ ػ ػ ػػى -بغػ ػ ػ ػ ػ ػزة 1998
:اتجاهات طمبة جامعة النجاح
الوطنية نحو االشتراؾ

 ،)1998(،المجمػػ ػ ػػد ( )2العػ ػ ػ ػػدد ( )1

باألنشطة الرياضية داخؿ الحرـ .234-195،

الجامعي

https://www.alaqsa.edu.ps/si
te/MainPage/DEFAULT_IN
NER.ASPX?lang=ar&Paren
tId=2315&PageId=2680&E
DITION_ID_PARM=71

18

منشور
(منفرد)

عمـ نفس

A62

عبدالناصر القدومي ،وفايز أبو مجمة عموـ وفنوف الرياضة ،كمية  1998منشور

(مشتر

عريضة :معادلة مقترحة لمتنبؤ التربية الرياضية لمبنات بالقاهرة .
بتحديد دليؿ القدرة عمى الوثب

لبلعبي

فرؽ

الكرة

ؾ)

قياس

وتقويـ

الطائرة

المشاركة في دورة في دورة

األلعاب األولمبية في اتبلنتا
.1996

A63

عبدالناصر القدومي  ،وصبحي مجم ػ ػ ػ ػ ػػة جامع ػ ػ ػ ػ ػػة األقص ػ ػ ػ ػ ػػى -بغػ ػ ػ ػ ػ ػزة 1998
كايد :الكفايات التعميمية لدى

معممي

ومعممات

التربية

الرياضية في محافظة طولكرـ

A64

 ،)1998(،المجمػػ ػ ػػد ( )2العػ ػ ػ ػػدد ( )2

منشور

(مشتر

عمـ نفس

ؾ)

.153-122،

https://www.alaqsa.edu.ps/si
te/MainPage/DEFAULT_IN
NER.ASPX?lang=ar&Paren
tId=2315&PageId=2680&E
DITION_ID_PARM=72
1998
عبدالناصػ ػػر القػػػدومي :مصػ ػػادر مجمة الجامعة اإلسبلمية

التػ ػ ػػوتر المهن ػ ػ ػػي لػ ػ ػػدى معمم ػ ػ ػػي

منشور

(منفرد)

عمـ نفس

ومعممػػات التربيػػة الرياضػػية فػػي

فمسطيف .
A65

فايز أبو عريضة ،عبدالناصر مجم ػ ػػة أس ػ ػػيوط لعم ػ ػػوـ وفن ػ ػػوف التربي ػ ػػة  1998منشور

القدومي،

وعماد

(مشتر

عبدالحؽ :الرياضػ ػ ػ ػ ػػية ،)1998( ،العػ ػ ػ ػ ػػدد (، )8

المياقة البدنية المرتبطة بالصحة .111-85

فسيولوجي

ؾ)

لطبلب مدارس وكالة الغوث

لمرحمة التعميـ األساسي في

فمسطيف واألردف (دراسة مقارنة)
A66

عبدالناص ػ ػػر الق ػ ػػدومي ،ويحي ػ ػػى مجمة الجامعة اإلسبلمية

19

1998

منشور

عمـ نفس

خضػ ػػر :الرضػ ػػا الػ ػػوظيفي لػ ػػدى

(مشتر

العػامميف فػي األنشػطة الرياضػػية

ؾ)

الجامعية في الجامعات األردنيػة
والفمسطينية (دراسة مقارنة).

A67

عبدالناصر القدومي :دراسة مجمة أبحاث النجاح لمعموـ اإلنسانية

مقارنة

بيف

أثر

استخداـ

 1998منشور

(منفرد)

فسيولوجي

التمرينات البميومترية والتدريب
االعتيادي

عمى

القدرة

البلأوكسجينية لدى العبي الكرة

الطائرة لممرحمة الثانوية.
A68

عبدالناصػ ػػر القػ ػػدومي :األنمػ ػػاط مجمة التقويـ والقياس النفسػي والتربػوي 1997

القيادي ػ ػ ػ ػ ػػة المفض ػ ػ ػ ػ ػػمة لم ػ ػ ػ ػ ػػدربي (غزة) ،العدد (321-295 ، )10
األلع ػػاب الجماعي ػػة ف ػػي جامع ػػة

منشور

(منفرد)

عمـ نفس

النجػ ػ ػ ػػاح الوطنيػ ػ ػ ػػة كمػ ػ ػ ػػا ي ارهػ ػ ػ ػػا
البلعبوف والبلعبات .

A69

عبدالناصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدومي :مجمة جامعة بيت لحـ()16

1997

الصػػعوبات المهنيػػة التػػي تواجػػه

منشور

(منفرد)

معممػ ػ ػ ػ ػ ػػي التربيػ ػ ػ ػ ػ ػػة الرياضػ ػ ػ ػ ػ ػػية

عمـ نفس

ومعمماتها في محافظة طولكرـ.
A70

عبدالناصر القدومي :أثر فترة مجمة جامعة بيت لحـ()15

 1996منشور

الراحة في التدريب البميومتري

فسيولوجي

(منفرد)

عمى مسافة الوثب العمودي

لدى العبي كرة السمة لممرحمة

الثانوية.
A71

عبدالناصر قدومي :األصوؿ االتحاد الدولي لعموـ الرياضة2017 2017 ،
https://www.ifssالعممية لنظرية اإليقاع الحيوي
sport.com/singlepost/2017/08/12/The20

مقاؿ

منفرد

فسيولوجي

وظاهرة الجت الج jet lagفي
Scientific-Origins-of-theCircadian-Rhythm-Theoryالقراف الكريـ ،وعبلقتهما باألداء
and-Jet-lag-Phenomenonin-the-Holy-Quran-andالرياضي"
Their-Relationship-withSports-Performance

A72

عبدالناصػ ػ ػ ػػر قػ ػ ػ ػػدومي :بعػ ػ ػ ػػض االتحاد الدولي لعموـ الرياضة2017 2017 ،
التع ػ ػ ػػديبلت المقترح ػ ػ ػػة لتط ػ ػ ػػوير https://www.ifss-
نظاـ احتساب األهػداؼ فػي كػرة sport.com/single-

مقاؿ

عاـ

منفرد

القػ ػػدـ (تعػ ػػديبلت عمػ ػػى القػ ػػانوف post/2017/09/02/Some-
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عبدالناصر قدومي :مقترح العتماد قياس اإليكو
(صدى القمب) ()Echocardiography

في

االنتقاء الرياضي وشرط إجباري لممشاركيف في
األولمبياد والبطوالت الدولية.

ساثؽخ االوبدمي١ني اٌؼشة ٌٍرتث١خ اٌجذٔ١خ ٚػٍَٛ
اٌش٠بظخ 7102/6/01
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A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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ٍَٛػٚ خ١ٔخ اٌجذ١ني اٌؼشة ٌٍرتث١ساثؽخ االوبدمي

الهوية الرياضية صماـ: عبدالناصر قدومي

2017/6/24 بظخ٠اٌش

األماف لمتربية الرياضية ولمرياضييف
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صبِٕب :ادلغبلبد اٌز ٟدسعزٙب ٚادسط ثؼعٙب دبٌ١ب:
الرقـ
1

ؼٍجخ ادلبجغزري:

المساؽ

تصميـ البحث وأساليبو اإلحصائية

المستوى الدراسي/التخصص

الكمية

طمبة الماجستير(تخصػص إدارة كميػػػة العمػػػوـ التربويػػػة  ،وكميػػػة
تربويػػػػػػػة ،أسػػػػػػػاليب تػػػػػػػدريس ،التربية الرياضية

مناىج ،تربية رياضية)
6

دراسات متقدمة في عمـ النفس

.

الحاسوب في التربية

1

القياس والتقويـ

8

حمة بحث في رسائؿ الماجستير

الماجسػػػػػػتير  ،تخصػػػػػػص إدارة كميػػػة العمػػػوـ التربويػػػة  ،وكميػػػة
تربويػػػة  ،وتخصػػػص منػػػاىج  ،التربية الرياضية

وتخصص تربية رياضية

الماجسػػػػػػتير  ،تخصػػػػػػص إدارة كميػػػة العمػػػوـ التربويػػػة  ،وكميػػػة
تربويػػػة  ،وتخصػػػص منػػػاىج  ،التربية الرياضية

وتخصص تربية رياضية

الماجسػػػػػػػػتير /تخصػػػػػػػػص إدارة كميػػػػػػػة العمػػػػػػػوـ التربوية،كميػػػػػػػة
تربويػػػػة  ،وتخصػػػػص منػػػػاىج ،التربية الرياضية
تربية رياضية

الماجسػػػػػػتير  ،تخصػػػػػػص إدارة كميػػػة العمػػػوـ التربويػػػة  ،وكميػػػة
تربويػػػة  ،وتخصػػػص منػػػاىج  ،التربية الرياضية

وتخصص تربية رياضية
2

التنظيـ واإلدارة في التربية

الماجستير /تربية رياضية

كمية التربية الرياضية

4

فسيولوجيا الجيد

الماجستير /تربية رياضية

كمية التربية الرياضية

9

الصحة والمياقة البدنية

الماجستير /تربية رياضية

كمية التربية الرياضية

التغذية

الماجستير /تربية رياضية

كمية التربية الرياضية

الرياضية

23

ؼٍجخ اٌجىبٌٛسٛ٠ط

الرقـ
1

المستوى الدراسي/التخصص

المساؽ
فسيولوجيا الجيد

طمبة البكالوريوس/تربية رياضية

6

عمـ النفس الرياضي

طمبة البكالوريوس/تربية رياضية

.

القياس والتقويـ

طمبة البكالوريوس والماجستير /تخصص (تربية رياضية  ،إدارة

1

مناىج التربية الرياضية

طمبة البكالوريوس/تربية رياضية

8

اإلحصاء الوصفي والتحميمي

طمبة البكالوريوس/تخصص(تربية ،تربية رياضية)

2

البحث العممي

تربية ،عمـ نفس  ،إحصاء)

طمبة البكالوريوس/تربية رياضية  ،تربية ،عمـ نفس

4

التشريي

طمبة البكالوريوس/تربية رياضية

9

التربية الصحية

طمبة البكالوريوس/تربية رياضية

6

التنظيـ واإلدارة

طمبة البكالوريوس/تربية رياضية
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ربعؼب :اجلٛائض اٌؼٍّ١خ:
 -1دبصً ػٍ ٝجبئضح ػجذاحلّ١ذ شِٛبْ ٌٍؼٍّبء اٌؼشة اٌشجبْ يف
اٌؼٍ َٛاٌرتث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ ٌؼبَ 1664

 -6دبصً ػٍ ٝجبئضح اٌش١خ ٔبصش ثٓ محذ اي صبٌٍٔ ٟجذش اٌؼٍّٟ
اٌش٠بظ ٟػٍِ ٝغز ٜٛاٌٛؼٓ اٌؼشث ٟيف رلبي اإلداسح اٌش٠بظ١خ
6419/8/6

 -.دبصً ػٍٚ ٝعبَ ٚشٙبدح اٌزّ١ض ِٓ ٘١ئخ اٌزذس٠ت اٌؼغىشٞ
يف فٍغؽني .6419/4/64
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ػبششا :اإلشـشا

األوـبدمي )46( ٟسعـبٌخ ٌٍّبجغـزري ٚاٌـذوزٛساٖ يف (ػٍـُ

اٌــٕفظ ٚ ،اإلداسح اٌرتث٠ٛــخٚ ،اٌصــذخ اٌؼبِــخٚ ،اٌفغــٌٛٛ١جٚ ،ٟاٌم١ــبط

ٚاٌزم:ٟ٘ٚ )ُ٠ٛ

 :7سعبئً ادلبجغزري يف اجملبي اٌرتث( ٞٛوٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌرتث٠ٛخ)

الرقـ

الرسالة

مجاؿ موضوع الرسالة

1

ناصر األشقر .)2001(.أثر االشتراؾ في المعسكرات

عمـ نفس

الصيفية عمى مفهوـ الذات الجسمية لدى طمبة صفوؼ الثامف
والتاسع والعاشر في المدارس الحكومية في محافظة قمقيمية.

كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية نابمس ،فمسطيف.
2

رقية ،زياد القاسـ .المعوقات التي تواجه المشرؼ التربوي في

إدارة

فمسطيف .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية،
نابمس ،فمسطيف.

3

عايدة ،حممي ذياب .)1999(.األنشطة الترويحية المفضمة
أثناء الوقت الحر عند طمبة جامعة النجاح الوطنية .كمية

عمـ نفس

الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية نابمس ،فمسطيف.
4

أيمف ،صالح .)2003(.معيقات البحث العممي ودوافعه لدى
أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية  .كمية

عاـ

الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
5

نضاؿ ،غناـ .)2001(.العبلقة بيف النرجسية واإلبداع لدى

عمـ نفس

طمبة الثانوية العامة في محافظات شماؿ فمسطيف .كمية

الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
6

شوكت ،سباعنه .)1999(.الثقة بالنفس والنمط القيادي لدى
مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات

شماؿ فمسطيف .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية،
نابمس ،فمسطيف.

26

عمـ نفس

7

فيصؿ  ،حمداف .)1999(.سيكولوجية التفاؤؿ والتشاؤـ لدى

عمـ نفس

طمبة الثانوية العامة في المدارس الحكومية في محافظة

جنيف .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس،
فمسطيف.

8

حاتـ ،بشارات .)2001(.تأثير الدورات التدريبية العسكرية

التأسيسية عمى بعض القياسات الفسيولوجية والبدنية المختارة.

الصحة العامة

كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس،
فمسطيف.

9

برهاف ،السعدي .)1998(.اتجاهات معممي ومعممات مرحمة
التعميـ األساسي نحو العقاب البدني في مدارس محافظات

عمـ نفس

شماؿ الضفة الغربية .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.

10

مأموف ،عورتاني .)2003(.العبلقة بيف الوالء المهني والنمط

إدارة

القيادي لدى اإلدارييف في و ازرات السمطة الوطنية الفمسطينية.
كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس،
فمسطيف.
11

نجود ،أبو زنط( .)2001العبلقة بيف إدارة الوقت والنمط

إدارة

القيادي لدى اإلدارييف في جمعية الهبلؿ األحمر الفمسطيني
في فمسطيف :دراسة حالة .كمية الدراسات العميا ،جامعة
النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.

12

إياد ،دويكات .)2001(.تقيـ المكتبات الجامعية في الجامعات
الفمسطينية .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية،

إدارة

نابمس ،فمسطيف.
13

رنا السمعوس .)2001(.سمات الشخصية لدى المرأة العاممة

عمـ نفس

في القطاعيف الحكومي والخاص في مدينة نابمس .كمية

الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
14

عاصـ ،حمداف .)2002(.واقع تقييـ أداء موظفي الشركات

27

إدارة

التجارية الفمسطينية في محافظة راـ اهلل والبيرة مف وجهة نظر
الموظفيف .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية،
نابمس ،فمسطيف.

15

مرواف وشاحي .)2002(.إدارة الصراع التنظيمي لدى إداريي
و ازرة الشباب والرياضة في فمسطيف .كمية الدراسات العميا،

عمـ نفس

جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.

16

سعيد ،حمايؿ .)2003(.اتجاهات طمبة الجامعات الفمسطينية
نحو عمؿ المرأة .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح

عمـ نفس

الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
17

رفيؽ ،سبلمه .)2002(.األنماط التي يتناولها رؤساء األقساـ

عمـ نفس

في مديريات التربية والتعميـ في فمسطيف في إدارة الصراع.
كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس،
فمسطيف.

18

تيسير نصراهلل .)2000(.اتجاهات المشرفيف األكاديمييف نحو
برنام التعميـ المفتوح في مناطؽ جامعة القدس المفتوحة

عمـ نفس

ومراكزها في فمسطيف .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.

19

صادؽ القاروط .)2006(.الجدية في العمؿ وعبلقتها بالرضا
الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شماؿ

عمـ نفس

الضفة الغربية .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية،
نابمس ،فمسطيف.

20

غيداء أبو عيشه .)2007(.مشكبلت التخطيط التربوي لدى

مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فمسطيف .كمية

إدارة

الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.

21

عناية ،خضر .)2007(.واقع معرفة وتطبيؽ إدارة الجودة
الشاممة في مديريات التربية والتعميـ الفمسطينية مف وجهة
نظر العامميف فيها .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح

28

إدارة

الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
22

دانا حمداف .)2008(.العبلقة بيف الحرية األكاديمية والوالء
التنظيمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات

إدارة

الفمسطينية .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية،
نابمس ،فمسطيف.

23

رائؼ ،شحاد  .)2008(.العبلقة بيف أنماط السموؾ القيادي
وأنماط االتصاؿ لدى اإلدارييف األكاديمييف مف وجهة نظر

إدارة

أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية .كمية

الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
24

اسعد ،حبايب .)2008(.درجة إدراؾ المشرفيف التربوييف

إدارة

لتأثير العولمة في العممية التعميمية التعممية في شماؿ الضفة

الغربية .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس،
فمسطيف.

25

فاتنة ،بمبيسي .)2007(.درجة ممارسة المهاـ القيادية لدى

مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في فمسطيف .كمية

إدارة

الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
26

فاطمة ،عبدالقادر .)2008(.واقع المناخ المنظمي في

إدارة

المدارس الحكومية الثانوية التابعة لمديريات التربية والتعميـ
في محافظات شماؿ فمسطيف مف وجهة نظر المعمميف

والمعممات فيها .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية،
نابمس ،فمسطيف.

27

Faiha Othman Albahsh.(2001) The Effect of
Altitude on Blood Biochemistry of Soccer
Players in West Bank.

الصحة العامة

28

فيصؿ دويكات .)2000(.نمط القيادة وتفويض السمطة عند

إدارة

مدراء المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شماؿ

فمسطيف مف وجهة نظر المعمميف .كمية الدراسات العميا،

29

جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
29

عثماف ،عبدو .)1998(.اتجاهات معممي المدارس األساسية
ومديريها نحو دم المعاقيف في التعميـ العاـ .كمية الدراسات

عمـ نفس

العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
30

ربيع ،عبداهلل .)2000(.األزمات التي يواجهها طمبة المدارس

عمـ نفس

في محافظات شماؿ فمسطيف مف وجهة نظر المدراء

والمرشديف .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية،
نابمس ،فمسطيف.

31

جهاد ،قمحية .)2003(.البناء القيمي لدى طمبة الجامعات
الفمسطينية .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية،

عمـ نفس

نابمس ،فمسطيف.
32

شوقي ،صبيحات .)2004(.دوافع التحاؽ الطمبة ببرام

عمـ نفس

الدراسات العميا في الجامعات الفمسطينية .كمية الدراسات
العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.

33

إيماف ،اعمر .)2008(.مدى اإللماـ بحقوؽ اإلنساف لدى

طمبة المدارس الثانوية بمحافظة نابمس – فمسطيف مف وجهة

إدارة

نظر المعمميف .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية،
نابمس ،فمسطيف.
34

جهاد،رمضاف .)1999(.ظاهرة االحتراؽ النفسي

عمـ نفس

واستراتيجيات التكيؼ لدى العامميف في و ازرات السمطة

الوطنية الفمسطينية .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
35

يحيى ،جبر .)2000(.القيـ التربوية لدى معممي المرحمة

عمـ نفس

الثانوية في محافظات شماؿ فمسطيف.

كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس،
فمسطيف.

36

حسف،رمضاف .)2001(.الرقابة واالتصاؿ اإلداري والعبلقة

30

إدارة

بينهما لدى اإلدارييف في مديريات التربية والتعميـ في
محافظات شماؿ فمسطيف مف وجهة نظر العامميف فيها .كمية
الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.

37

نسريف ،دويكات .)2001(.العبلقة بيف استراتيجية حؿ

المشكبلت وأعراض االكتئاب لدى طمبة الثانوية العامة في

عمـ نفس

محافظة راـ اهلل والبيرة .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
38

خالد ،خضر .)2001(.مستوى فاعمية معممي المدارس

عمـ نفس

الحكومية لممرحمة الثانوية في محافظة جنيف وعبلقتها بدافعية
اإلنجاز لدى الطمبة .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
39

تغريد ،قدومي .)2007(.أثر التعمـ عف طريؽ المعب في

التحصيؿ الدراسي واالحتفاظ في مادة المغة اإلنجميزية لدى

أساليب

طمبة الصؼ الرابع األساسي في مدارس مدينة نابمس

الحكومية .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية،
نابمس ،فمسطيف.
40

إبراهيـ ،مهنا .)2006(.العبلقة بيف تفويض السمطة وفاعمية

إدارة

اتخاذ الق اررات في األقساـ األكاديمية مف وجهة نظر أعضاء
الهيئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية .كمية الدراسات
العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.

41

إيناس ،عرقاوي .)2008(.أثر أسموبي التعمـ التعاوني

والتنافسي في التحصيؿ الدراسي واالحتفاظ بمهارات الفهـ

أساليب

القرائي لمشعر العربي لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي.
كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس،
فمسطيف.
42

مي ،فتحي أبو عصبه .)2005(.مشكبلت التعميـ المهني في
المدارس الثانوية المهنية الفمسطينية مف وجهة نظر المعمميف

31

إدارة

المهنييف والطمبة .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
43

عمـ نفس

توفيؽ  ،الطيراوي .)2008(.واقع األزمات والبدائؿ المقترحة
إلدارتها مف وجهة نظر قادة المؤسستيف األمنية والمدنية في
فمسطيف .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية،
نابمس ،فمسطيف.

44

عمـ نفس

مجدي ،عطاري .)2000(.استراتيجية القدرة عمى حؿ
المشكبلت لدى اإلدارييف في و ازرات السمطة الوطنية

الفمسطينية .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية،
نابمس ،فمسطيف.

45

ياسر أبو بكر ( .)2014مخاطر الحرب النفسية اإلسرائيمية

عمـ نفس

عمى األمف الفكري الفمسطيني (دراسة وصفية تحميمية كما

يدركها طمبة جامعة النجاح الوطنية ) .كمية الدراسات العميا،
جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف).

 :7ادلبجغزري يف رلبي اٌرتث١خ اٌش٠بظ١خ ٚرلبالرٙب:
الرقـ
1

الرسالة

مجاؿ موضوع الرسالة

والء ،وسطة .)7177(.العبلقة بيف هرموف المبتيف ودهنيات

الفسيولوجي

الدـ وتركيب الجسـ والتمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة لدى طمبة
تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية .كمية
الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.

2

نور ،أبو حامد .)7177(.تأثير مراحؿ الدورة الشهرية عمى

عمـ النفس الفسيولوجي

بعض المتغيرات الفسيولوجية والحالة المزاجية لدى طالبات كمية
التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية .كمية الدراسات
العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
3

عنترة  ،جوابر  .)7177( .العبلقة بيف بعض الحجوـ الرئوية

والقياسات األنثروبومترية وكفاءة الجهاز الدوري التنفسي لدى

32

الفسيولوجي

العبي أندية المحترفيف لكرة القدـ في الضفة الغربية .كمية
الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
4

مرساؿ عبداهلل مرساؿ.)7177(.اثر تكرار أداء ثبلثة أنواع مف

الكاتا عمى استجابة بعض الهرمونات واألنزيمات ومكونات الدـ

الفسيولوجي

والجهاز الدوري لدى العبي الكاراتيه مف أعمار  25-15سنة.

كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
5

منتهى ،عبدالجواد اشتيه .)7177(.الحد األقصى الستهبلؾ

الفسيولوجي

األوكسجيف والقدرة البلأكسجينية والتمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة،

وتركيب الجسـ لدى العبات كرة القدـ في الضفة الغربية .كمية
الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
6

صفواف ،عبدالمطيؼ ح عمي .)7177(.األنماط الجسمية
والقياسات االنثروبومترية والبدنية لدى ناشئي كرة السمة في

القياس والتقويـ

الضفة الغربية .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية،
نابمس ،فمسطيف.
7

ناصر ،عزازمه .)7177(.العبلقة بيف التماسؾ الجماعي

عمـ النفس

ومستوى الطموح لدى العبي كرة القدـ في فمسطيف .كمية

الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
8

عبلء ،حوتري .)7177(.بناء مستويات معيارية لبعض

القياس والتقويـ

القياسات األنثروبومترية والمياقة البدنية لدى حكاـ كرة القدـ في
فمسطيف .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس،
فمسطيف.
9

عبلـ ،حمارشه .)7177(.العبلقة بيف الرضا الرياضي

عمـ النفس

ومصادر الثقة بالنفس لدى العبي كرة القدـ في الضفة الغربية،
كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
نوقشت بتاريخ .7177/77/79

10

ريـ،عزرئيؿ .)7177(.العبلقة بيف السيطرة الدماغية ومستوى

عمـ النفس

االيجابية لدى العبي الكرة الطائرة في فمسطيف .كمية الدراسات
العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.

11

احمد جرادات .)7177(.العبلقة بيف الطبلقة النفسية واألداء

33

عمـ النفس

البدني والمهاري لدى العبي أندية المحترفيف لكرة القدـ في
فمسطيف ،كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس،
فمسطيف.

12

حامد ،سبلمة .)7172(.اثر التدريب الفتري عالي الشدة

الفسيولوجي

وتدريب الفارتمؾ عمى بعض الخصائص البدنية و الفسيولوجية
لدى ناشئي كرة القدـ .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
13

محمد ،شربجي.)7172(.اثر شكؿ المعب عمى بعض المتغيرات
البدنية والمهارية لدى ناشئي كرة القدـ .كمية الدراسات العميا،

الفسيولوجي

جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
14

فاطمه ،الفقيه .)7172( .بناء مستويات معيارية لقوة الطرفيف

الفسيولوجي

العموى والسفمي وتركيب الجسـ والتمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة
لدى طالبات كمية فمسطيف التقنية في راـ اهلل .كمية الدراسات
العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.

15

عبدالصمد ،عواد .)7172(.العبلقة بيف الجدية في التدريب

عمـ النفس

والكفايات القيادية لدى مدربي األلعاب الجماعية في الضفة

الغربية .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس،
فمسطيف.
16

عبلء ،ياسيف .)7172(.دراسة تحميمية لمصادر شغب المبلعب
في كرة القدـ مف وجهة نظر رجاؿ الشرطة والبلعبيف واإلدارييف

عمـ النفس

في انديه المحترفيف في الضفة الغربية – فمسطيف ،كمية

الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف
17

إياد ،كماؿ عيسى .)7172( .العبلقة بيف الروح الرياضية

عمـ النفس

والذكاء االنفعالي لدى العبي الكرة الطائرة في الضفة الغربية.
كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
18

هديؿ  ،أبو بكر.)7172(.العبلقة بيف الهوية الرياضية ودافعية
اإلنجاز الرياضي لدى العبي الكرة الطائرة في الضفة الغربية.

34

عمـ النفس

كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
نداء عويوي ( .)7175أثر برنام لمزومبا عمى دهنيات الدـ

19

عمـ النفس

وتركيب الجسـ والتمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة وصورة الجسـ

وتقدير الذات لدى اإلناث مف أعمار 25 – 18سنة  .كمية
الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف
احمد شرؼ .)2015(.العبلقة بيف األنماط المزاجية والغضب

20

عمـ النفس

والسموؾ العدواني لدى العبات كرة القدـ في الضفة الغربية –
فمسطيف .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس،
فمسطيف

نهاية سبوبه .)7175(.العبلقة بيف السموؾ التوافقي والذكاء

21

عمـ النفس

االنفعالي لدى طمبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات
الفمسطينية .كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية
،نابمس ،فمسطيف
22

الخططية لدى
محمود أبو الطيب ( )7175مستوى المهارات
ّ
العبي كرة السمّة وكرة القدـ في الضفّة الغر ّبية -فمسطيف ،كمية

23

حسيف قدومي .)7175(.مستوى المهارات النفسية لدى العبي

التدريب

الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف

عمـ النفس

الكرة الطائرة في الضفة الغربية -فمسطيف .كمية الدراسات
العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف
24

احمد ،صندوقة .)2016(.منحنى التغير ألثر تدريبات السرعة

والتحمؿ عمى الجياز المناعي لدى ناشئي السباحة .كمية الدراسات

الفسيولوجي

العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.

 :2سعبئً اٌذوزٛساٖ
1

إبراهيـ ناصر محمود السدة " .)7175( .التنمية المينيػة ألعضػاء ىيئػة التػدريس فػي الجامعػات

الفمسػػطينية فػػي ضػػوء مػػدخؿ إدارة التنػػوع" ،قسػػـ التربيػػة المقارنػػة واإلدارة التعميميػػة ،كميػػة التربيػػة،
جامعة عيف شمس.
2

حساـ بمعػاوي .)7171(.األداء المؤسسي لجامعة النجاح الوطنية (دراسة تقويميػة) " ،قسػـ التربيػة
35

المقارنة واإلدارة التعميمية ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس.
3

فيصؿ ،حمداف .)7115(.استخداـ مدخؿ حؿ المشكمة في صنع القرار التربوي بالمدرسة الثانوية

في فمسطيف ،" .قسـ التربية المقارنة واإلدارة التعميمية ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس.

دبد ٞػشش :زلبظش يف ثؼط احملبظشاد يف ادلإدتشاد اٌذ١ٌٚخ:
 اخر مؤتمر جامعة اليرموؾ  2016/10/6-4حوؿ اإليقاع الحيوي وتجربة جامعةاالستقال ؿ في مجاؿ الرياضة العسكرية .الرابط لممحاضرة:
http://www.alistiqlal.edu.ps/page-1431-ar.html

صبٔ ٟػششِ :مبالد ػٍّ١خ لصريح ٌشاثؽخ االوبدمي١ني اٌؼشة ٌٍرتث١خ
اٌجذٔ١خ

ٚػٍَٛ

اٌش٠بظخ

(ادلمبٌخ

اٌؼٍّ١خ):

http://arabacademics.org/articles
 -1مقترح العتماد قياس اإليكو (صدى القمب) ( )Echocardiographyفي االنتقاء
الرياضي وشرط إجباري لممشاركيف في األولمبياد والبطوالت الدولية

 " -2اليوية الرياضية صماـ األماف لمتربية الرياضية ولمرياضييف"

36

:يلٚ اٌذٟبظ٠خ لصريح الحتبد اٌش١ٍّ ِمبالد ػ:صبٌش ػشش
jet ظب٘شح اجلذ الطٚ ٞٛ١مبع احل٠خ اإل٠خ ٌٕظش١ٍّي اٌؼٛ" األص-1
"ٟبظ٠ّب ثبألداء اٌشٙػاللزٚ ،ُ٠ يف اٌمشآْ اٌىشlag
https://www.ifss-sport.com/singlepost/2017/08/12/The-Scientific-Origins-of-theCircadian-Rhythm-Theory-and-Jet-lag-Phenomenon-inthe-Holy-Quran-and-Their-Relationship-with-SportsPerformance
يف وشح

ش ٔظبَ ادزغبة األ٘ذا٠ٛالد ادلمرتدخ ٌزؽ٠ثؼط اٌزؼذ-7
)يلْٚ اٌذٛٔ اٌمبٍٝالد ػ٠اٌمذَ (رؼذ
https://www.ifss-sport.com/singlepost/2017/09/02/Some-Suggestions-for-Improving-TheSystem-of-Goals-Calculation-in-Football
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ساثغ ػشش :دساعبد ػٍّ١خ ِؽٌٛخ:
 (A1) -1اعرتار١ج١خ ِمرتدخ ٌزفؼ ً١اٌذٚس اٌرتثٌٍ ٞٛجبِؼبد يف ٔشش اٌٛػٟ
ٚاٌٛلب٠خ ِٓ اجلشائُ اإلٌىرت١ٔٚخ ٌذ ٜاٌؽٍجخ 191 ،صفذخ.

ِ -6غبّ٘خ اذل٠ٛخ اٌش٠بظ١خ ِٚإشش اٌشخص١خ اإلجيبث١خ ٚاٌشٚح اٌش٠بظ١خ
ٚاٌزّبعه اجلّبػٌٍ ٟفش٠ك يف اٌزٕجإ ثبألمنبغ اٌم١بد٠خ ادلفعٍخ دلذسثٟ

األٌؼبة اٌش٠بظ١خ اجلّبػ١خ 666 ،صفذخ  ،مخغخ فصٛيِ 199 ،شجغ .اٌجذش
اٌفبئض جببئضح اٌش١خ ٔبصش ثٓ محذ اي خٍ١فخ ٌٍجذش اٌؼٍّ.ٟ

 -3حنِٕ ٛذ ٝجذ٠ذ ٌٍزذس٠ت األِٕ ٟادلغزٕذ ئىل اٌذِبؽ ٌٍٚغ١ؽشح اٌذِبغ١خ،
 181صفذخ ،مخغخ فصٛي.

38

ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشدُ١
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األحببس ادلٕشٛسح ٚادلمجٌٛخ ٌٍٕشش يف اجملالد
اٌرتث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ ٚاٌفغٌٛٛ١ج١خ ٚاٌصذ١خ
ٚاٌؼبِخ ِشرجخ ِٓ األدذس ئىل األلذَ
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A1
أصش رىشاس أداء صالصخ أٔٛاع ِٓ اٌىبرب ػٍ ٝاعزجبثخ ثؼط اذلشِٔٛبد ٚاألٔضميبد ِٚىٔٛبد
اٌذَ ٚاجلٙبص اٌذٚسٌ ٞذ ٜالػج ٟاٌىبسار ِٓ ٗ١أػّبس  68-18عٕخ

رلٍخ إٌجبح ألحببس (اٌؼٍ َٛاإلٔغبٔ١خ)31922-191.،)14(.6 ،6419 ،
https://journals.najah.edu/article/1526/

ْذفج انذساعت انخؼشف إنٗ أرش حكشاس أداء رالرت إَٔاع يٍ انكبحب ػهٗ اعخضببت بؼض انٓشيَٕبث ٔاألَضًٚبث نذٖ
ٔنخحمٛك رنك أصشٚج انذساعت ػهٗ ػُٛت لٕايٓب ( )30الػبب يٍ يخخهف .الػب ٙانكبساح ّٛيٍ أػًبس( )25-15عُت
األَذٚت انشٚبضٛت ٔيشاكض انكبساح ّٛف ٙيُطمت شًبل انضفت انغشبٛت (َببهظ ،طٕنكشو ،صُ ،ٍٛلهمٛهٛت) ٔانحبصه ٍٛػهٗ
نذٓٚى ػهٗ )) (BMIانؼًشٔ ،انطٕلٔ ،كخهت انضغىٔ ،يؤشش كخهت انضغى(انحضاو األعٕد فًب فٕق ،حٛذ كبٌ يخٕعظ
عُت 171.77 ،عى 62.47 ،كغى 21.04 ،كغى /و ،)²حى اخخٛبسْب ببنطشٚمت انمصذٚت .حٛذ حى حمغٛى (17.13انخٕانٙ
ػُٛت انذساعت إنٗ رالد يضًٕػبث بٕالغ ( )10الػب ٍٛف ٙكم يضًٕػت ،حٛذ حٕد٘ انًضًٕػت األٔنٗ انكبحب حٛكٙ
شٕدأٌ ،انًضًٕػت انزبَ ٛت حؤد٘ انكبحب ببصب٘ دا٘ ،أيب انًضًٕػت انزبنزت فخؤد٘ انكبحب كٕاَكٕ دا٘ .أيب يخغٛشاث
 (LDH, CPK) ،انذساعت انخببؼت فكبَج بؼض انٓشيَٕبث (انخغخٕعخٛشٌٔ ،انكٕسحٛضٔل ،انزٛشٔكغٔ ،)ٍٛاألَضًٚبث
ٔ ،رنك يٍ خالل ) (SPSSيٍ أصم يؼبنضت انبٛبَبث اعخخذو انببحذ بشَبيش انشصو اإلحصبئٛت نهؼهٕو االصخًبػٛت
ٔاخخببس شف ّٛنهًمبسَبث )ٔ (One Way ANOVAححهٛم انخبب ٍٚاألحبد٘ ) (Paired-t-testاخخببس (ث) نألصٔاس
ب ٍٛانمٛبع ٍٛانمبه (α= 0.05) ٙانبؼذٚت.أظٓشث انُخبئش أَّ ال حٕصذ فشٔق راث دالنت إحصبئٛت ػُذ يغخٕٖ انذالنت
أ(LDH) ٔ(CPK) ،انبؼذ٘ نذٖ أفشاد انًضًٕػت األٔنٗ (حٛك ٙشٕداٌ) ف ٙيخغٛشاث انكٕسحٛضٔل ٔانزٛشٔكغٔ ٍٛ
ب ٍٛانمٛبع ٍٛانمبهٔ ٙانبؼذ٘ نذٖ أفشاد )(α= 0.05بًُٛب حٕصذ فشٔق راث دالنت إحصبئٛت ػُذ يغخٕٖ انذالنت
انًضًٕػت األٔنٗ (حٛك ٙشٕداٌ) ف ٙانًخغٛشاث انخغخٕعخٛشٌٔ نصبنح انمٛبط انبؼذ٘ ،كًب أظٓشث َخبئش انذساعت أَّ
ب ٍٛانمٛبع ٍٛانمبهٔ ٙانبؼذ٘ نذٖ أفشاد انًضًٕػت ) (α= 0.05ال حٕصذ فشٔق راث دالنت إحصبئٛت ػُذ يغخٕٖ انذالنت
انزبَٛت (ببصب٘ دا٘) ف ٙانًخغٛشاث انخغخٕعخٛشٌٔ ٔانكٕسحٛضٔل ٔانزٛشٔكغٔ ٍٛأَضٚى َبصػبث انٓٛذسٔصٍٛ
) ٔ (Ceratine Phosphocinaseأَضٚى انكشٚبح ٍٛفٕعفٕ كبُٛٚض )(Lactate Dehydrogenase) (LDH
ب ٍٛانمٛبع ٍٛانمبهٔ ٙانبؼذ٘ نذٖ أفشاد )(α= 0.05بًُٛب حٕصذ فشٔق راث دالنت إحصبئٛت ػُذ يغخٕٖ انذالنت )(CPK
انًضًٕػت انزبَٛت (ببصب٘ دا٘) ٔأظٓشث َخبئش انذساعت أٚضب أَّ ال حٕصذ فشٔق راث دالنت إحصبئٛت ػُذ يغخٕٖ
ب ٍٛانمٛبع ٍٛانمبهٔ ٙانبؼذ٘ نذٖ أفشاد انًضًٕػت انزبنزت (كٕاَكٕ دا٘) ف ٙانًخغٛشاث )(α= 0.05انذالنت
= (αبًُٛب حٕصذ فشٔق راث دالنت إحصبئٛت ػُذ يغخٕٖ انذالنت )(LDHانخغخٕعخٛشٌٔ ٔانكٕسحٛضٔل ٔانزٛشٔكغٔ ٍٛ
نصبنح انمٛبط )(CPKب ٍٛانمٛبع ٍٛانمبهٔ ٙانبؼذ٘ نذٖ أفشاد انًضًٕػت انزبنزت (كٕاَكٕ دا٘) ف ٙيخغٛش )0.05
ف ٙانمٛبط ) (α= 0.05انبؼذ٘.أيب َخبئش انخغبؤل انزبَ ٙأَّ ال حٕصذ فشٔق راث دالنت إحصبئٛت ػُذ يغخٕٖ انذالنت
حؼضٖ إنٗ يخغٛش َٕع انكبحب ،بًُٛب كبَج انفشٔق دانت (CPKانبؼذ٘ إنٗ يخغٛشاث انخغخٕعخٛشٌٔ ٔانزٛشٔكغٔ ٍٛ
حبؼب إنٗ يخغٛش َٕع انكبحبٔ ،نخحذٚذ )(LDHف ٙيخغٛشاث انكٕسحٛضٔل ٔ ) (α= 0.05إحصبئٛب ػُذ يغخٕٖ انذالنت
رنك حى اعخخذاو اخخببس شف ّٛنهًمبسَبث انبؼذٚتٕٚٔ .ص ٙانببحزبٌ بخؼًٛى َخبئش انذساعت انحبنٛت ػهٗ صًٛغ انضبيؼبث
انفهغطُٛٛتٔ ،يشاكض ٔأَذٚت انكبساحٔ ،ّٛاالححبداث انشٚبضٛت ،نالعخفبدة يٍ َخبئضٓب يٍ لبم انؼبيه ٍٛفْ ٙزا انًضبل
.عٕاء أكبَٕا أكبد ًٍٛٛٚأو يذسبٍٛ
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Abstract

The purpose of this study was to investigate the effect of repetition of three
types of kata on the response of selected hormones, enzymes, among karate
players aged15-25 years. The purposive sample consisted of (30) players
from various sports clubs and karate centers in the northern West Bank
(Nablus, Tulkarem, Jenin, Qalqilya) and holding a black belt and above. The
means of (age, height, weight, and body mass index) were respectively
(17.13 yr, 171.77 cm, 62.47 kg, and 21.04 kg/m²). The study sample was
divided into three groups of (10) players in each group, the first group do
Tekki Shodan Kata, the second group do Bassi Dai Kata, and the third group
do Kanku Dai Kata. The independent variables of the study consist of some
hormones (testosterone, cortisol, thyroxin), enzymes (LDH, CPK),Having
the data collected, they analyzed statistically by using (SPSS) Paired-t-test,
One Way ANOVA and Scheffe Test for post hoc. Results shows that no
statistically significant differences at the level of significance (α = 0.05)
between the pre and posttests among the members of the first group (Tekki
Shodan) in variables cortisol, thyroxin, (LDH), (CPK).There were
statistically significant differences at the level of significance (α = 0.05)
between the pre and posttests among the members of the first group (Tekki
42

Shodan) in variables testosterone, in favor of the post test.No statistically
significant differences at the level of significance (α = 0.05) between the pre
and posttests among the members of the second group (Bassi Dai) in
variables testosterone, cortisol, thyroxin, (LDH), (CPK).There were
statistically significant differences at the level of significance (α = 0.05)
between the pre and posttests among the members of the second group
(Bassi Dai.No statistically significant differences at the level of significance
(α = 0.05) between the pre and posttests among the members of the third
group (Kanku Dai) in variables testosterone, cortisol, thyroxin, (LDH),
(CPK),There were statistically significant differences at the level of
significance (α = 0.05) between the pre and posttests among the members of
the third group (Kanku Dai) in variables (CPK),in favor of the post test.
Results shows also that no statistically significant differences at the level of
significance (α = 0.05)in posttest in variables testosterone, thyroxin, CPK,
according to the type of kata. There were statistically significant differences
at the level of significance (a = 0.05)in posttest in variables cortisol, LDH,
according to the type of kata. Based on the results of the study, the
researcher recommended to generalize these results to the Palestinian
universities, karate centers and trainers (coaches) in order to design training
programs according to scientific bases containing these variables.
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A2
اٌجذأخ ٚاٌغّٕخ ِٚؼذي إٌّ ٛيف ؼٛي اٌمبِخ ٚوزٍخ اجلغُ ِٚإشش وزٍخ اجلغُ
ِٚغبدخ عؽخ اجلغُ ٌذ ٜؼٍجخ اٌصفٛ

األسثؼخ األٚىل يف ادلذاسط احلى١ِٛخ

اٌفٍغؽ١ٕ١خ

دراسات ،العموـ التربوية ،الجامعة األردنية .تاريخ القبوؿ .6416/1/6
هدفت هذ الدراسة إلى تحديد السمنة والبدانة ومعدؿ النمو في طوؿ القامة وكتمة الجسـ ومؤشر
كتمة الجسـ ومساحة سطح الجسـ ،وبناء مستويات معيارية لها لدى طمبة الصفوؼ األربعة األولى في

المدارس الحكومية الفمسطينية ،إضافة إلى المقارنة في المتغيرات قيد الدراسة تبعاً إلى متغيري الجنس،
والصؼ .ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قوامها ( )2200طالباً وطالبة مف المدارس الحكومية مف

( )11محافظة في الضفة الغربية .وتـ قياس متغيرات( :طوؿ القامة ،وكتمة الجسـ ،ومؤشر كتمة الجسـ،
ومساحة سطح الجسـ) .وتوصمت الدراسة إلى أف المتوسط الحسابي الكمي عند طمبة الصفوؼ األربعة
األولى في المدارس الحكومية الفمسطينية في متغيرات( :طوؿ القامة ،وكتمة الجسـ ،ومؤشر كتمة الجسـ،

ومساحة سطح الجسـ) عند الذكور كانت عمى التوالي126.38( :سـ26.99 ،كغـ 16.67 ،كغـ/ـ،2

0.97ـ )2وعند اإلناث عمى التوالي125.25( :سـ26.48 ،كغـ 16.65 ،كغـ/ـ 0.95 ،2ـ .)،2وتـ بناء
مستويات معيارية تبعاً إلى الجنس والصؼ ،إضافة إلى وجود فروؽ في المتغيرات قيد الدراسة ولصالح

الصؼ األعمى ،وتبعاً إلى ال جنس ولصالح الذكور في جميع المتغيرات باستثناء مؤشر كتمة الجسـ ،ولـ تكف
الفروؽ دالة إحصائيا في مؤشر كتمة الجسـ ،كما بينت النتائ أف نسبة انتشار البدانة والسمنة وصمت إلى

( .)%25.9وأوصت الدراسة بعدة توصيات مف أهمها :ضرورة االهتماـ في متابعة النمو والتغذية والسمنة
والبدانة والصحة لدى الطمبة في سف مبكرة.
الكممات الدالة :البدانة ،السمنة ،طوؿ القامة ،كتمة الجسـ ،مؤشر كتمة الجسـ ،مساحة سطي الجسـ ،الصفوؼ
األربعة األولى ،فمسطيف.
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Fatness, Obesity and Growth in Body Height, Body Mass, Body Mass Index,
Body Surface Area among the Fourth Basic Grades in
Governmental Schools in Palestine

Abstract
Dirasat : Educational Sciences, in Press: Accepted in 9/4/2019.
University of Jordan
The purpose of this study was to determine fatness, obesity and growth in
Body Height (BH), Body Mass (BM), Body Mass Index (BMI), and Body Surface
Area (BSA) among the Fourth Basic Grades in Governmental Schools in
Palestine, and construct norms of these variables. Furthermore, to determine the
differences in (BH), (BM), (BMI) and (BSA) according to the class and gender
variables. Also, to determine the prevalence of fatness and obesity among
students. The sample consisted of (2200) male and female students from (11)
educational governorate in West-Bank. The results revealed that the means of
Height (Ht), (BM), (BMI), and (BSA) for male were respectively: (126.38 cm,
26.99 kg 16.67 kg/m2 and 0.97 m2), and for female were respectively: (125.25 cm,
26.48 kg,16.65 kg/m2 and 0.95 m2 ).Furthermore, the results indicated a significant
differences in all variables except (BMI) between male and female in favor of
male, and according to the class in all variables in favor of the higher one, the
prevalence of fatness and obesity where (25.9%). Based on the findings of the
study the researchers recommended to increase attention of follow up
development, nutrition, obesity and health among students.
Key words: Fatness, Obesity, Body Height, Body Mass, Body Mass Index, Body
Surface Area, Fourth Basic Grades, Palestine.
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A3
ثٕبء ِغز٠ٛبد ِؼ١بس٠خ ٌرتو١ت اجلغُ ٚاٌزّض ً١اٌغزائ ٟخالي اٌشادخ ٌذ ٜؼٍجخ اٌصفٛ

األسثؼخ

األٚىل يف ادلذاسط احلى١ِٛخ اٌفٍغؽ١ٕ١خ
مجمة جامعة النجاح لألبحاث(العموـ اإلنسانية) تاريخ القبوؿ.6416/8/2 :

هدفت هذ الدراسة إلى بناء مستويات معيارية لتركيب الجسـ والتمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة لدى طمبة
الصفوؼ األربعة األولى في المدارس الحكومية الفمسطينية ،إضافة إلى المقارنة في المتغيرات قيد الدراسة تبعا إلى
متغيري الجنس ،والصؼ ،إضافة إلى معرفة فاعمية مؤشر كتمة الجسـ في التنبؤ في نسبة شحوـ الجسـ والتمثيؿ

الغذائي خبلؿ الراحة .ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قوامها ( )2200طالبا وطالبة مف المدارس الحكومية

مف ( )11محافظة في الضفة الغربية ،وتـ قياس متغيرات( :طوؿ القامة ،وكتمة الجسـ ،وكتمة العضبلت ،ونسبة
شحوـ الجسـ ،وكتمة ماء الجسـ ،ومؤشر كتمة الجسـ ،ومساحة سطح الجسـ ،والتمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة) ،وتـ
استخداـ الطريقة الكهرو حيوية ) (Bioelectrical Impedanceباستخداـ جهاز Tanita DC-360لقياس تركيب
الجسـ ،ومعادلة مؤشر كتمة الجسـ ،ومعادلة منظمة الصحة العالمية لقياس التمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة .وتوصمت

الدراسة أف المتوسط الحسابي الكمي عند طمبة الصفوؼ األربعة األولى في المدارس الحكومية الفمسطينية إلى
متغيرات( :طوؿ القامة ،وكتمة الجسـ ،وكتمة العضبلت ،ونسبة شحوـ الجسـ ،وكتمة ماء الجسـ ،ومؤشر كتمة الجسـ،
ومساحة سطح الجسـ ،والتمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة) عند الذكور كانت عمى التوالي126.38( :سـ26.99 ،كغـ،

20.50كغـ15.92 ،%18.38 ،كغـ 16.67 ،كغـ/ـ 0.97، 2ـ 1107.65 ،2سعرة/يوميا) وعند اإلناث عمى
2

التوالي125.25( :سـ26.48 ،كغـ19.61 ،كغـ15.15 ،%20.60 ،كغـ 16.65 ،كغـ/ـ

 0.95،ـ،2

 1092.22سعرة/يوميا) .وتـ بناء مستويات معيارية تبعا لمجنس والصؼ ،إضافة إلى وجود فروؽ في المتغيرات قيد
الدراسة باستثناء نسبة الشحوـ ولصالح الصؼ األعمى ،وتبعا لمجنس ولصالح الذكور في جميع المتغيرات باستثناء
نسبة الشحوـ كانت اإلناث أعمى ،وتـ التوصؿ إلى أربع معادالت لمتنبؤ بقياس نسبة شحوـ الجسـ ،والتمثيؿ الغذائي
خبلؿ الراحة بداللة مؤشر كتمة الجسـ ،وكانت كما يمي:
-لمذكور:

نسبة شحوـ الجسـ ((( + )11.795-( = )%مؤشر كتمة الجسـ) × (.)0.804=R ( .))1.810
2

) (RMRسعرة/يوميا= ((( + )266.487مؤشر كتمة الجسـ) × (.)0.766=R2( .))716.466

-لإلناث:

نسبة شحوـ الجسـ ((( + )15.413-( = )%مؤشر كتمة الجسـ) × (.)0.873=R ( .))2.163
2

) (RMRسعرة/يوميا= ((( + )257.375مؤشر كتمة الجسـ) × (.)0.741=R2( .))50.126

وأوصت الدراسة بعدة توصيات مف أهمها :االستفادة مف المعايير التي تـ التوصؿ اليها كقيـ مرجعية في متابعة النمو
والتغذية والسمنة والبدانة والصحة لدى الطمبة.
الكممات الدالة :تركيب الجسـ ،التمثيؿ الغذائي خالؿ الراحة ،الصفوؼ األربعة األولى ،فمسطيف.
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Constructing Norms of Body Composition and Resting Metabolic Rate amongst the
Fourth Basic Grades in Governmental Schools in Palestine
Journal of An-Najah for Research (Humaneties ), in Press, accepted in 6/5/2019.
An-najah National University
The purpose of this study was to construct norms of Body Composition (PC) and
Resting Metabolic Rate (RMR) amongst the fourth basic grades in governmental schools
in Palestine. Furthermore, to determine the differences in (PC) , (RMR), Body Mass
Index (BMI), and Body Surface Area (BSA) according to the class and gender variables.
Also, to determine the contribution of (BMI) in predicting Fat Percent (% Fat) and
(RMR) . The sample consisted of (2200) male and female students from (11) educational
governorate in West-Bank. Tanita DC-360 Bioelectrical impedance analyzer (BIA) was
used to determine (PC), WHO equation to determine (RMR), and (BMI) equation were
used for data collection. The results revealed that the means of Height (Ht), Body Mass
(BM), Lean Body Mass (LBM), % Fat, Body Water Mass (BWM), (BMI), BSA and
RMR for male were respectively: (126.38 cm, 26.99 kg, 20.50 kg, 18.38%, 15.92 kg,
16.67 kg/m2, 0.97 m2, and 1107.22 kcal/day), and for female were respectively: (125.25
cm, 26.48 kg, 19.61 kg, 20.60%, 15.15 kg, 16.65 kg/m2, 0.95 m2 and 1092.22 kcal/day
).Furthermore, the results indicated a significant differences in all variables between male
and female in favor of male except % Fat in favor of female, and according to the class in
all variables except % Fat in favor of the higher one. Also, the results of Regression (R2)
contribute in developing four equations for the prediction of % Fat and RMR, using BMI
as independent variable, the equations were as follow:
Male:
(%BF) = (-11.795) + ((BMI)× (1.810)). (R2 =0.804).
(RMR) kcal/day = (266.487) + ((BMI) × (716.466)). (R2 =0.766).
Female:
(%BF) = (-15.413) + ((BMI)× (2.163)). (R2 =0.873).
(RMR) kcal/day = (257.375) + ((BMI) × (50.126)). (R2 =0.741).
Based on the findings of the study the researchers recommended using the norms
as critical values for follow up development, nutrition, obesity and health among
students.
Key words: Body Composition, Resting Metabolic Rate, Fourth Basic
Grades, Palestine.
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A4
Watermelon juice and aquatic exercises, their synergistic effect on some physical
fitness and physiological variables in males and females volunteers
Journal of Research in Pharmacy, 2019; 23(3): 387-394.
http://jrespharm.com/abstract.php?id=696
DOI : 10.12991/jrp.2019.146

During the last century there were significant changes in elucidating the

role of functional foods on the human’s health. Recently the global interest is focusing on the natural
diets due to their important role on the physical and physiological performances. The current study
aimed to evaluate the synergistic effect of watermelon juice and aquatic exercises on some physical
fitness and physiological variables depending on experimental and reference groups. Thirty-six
students (18 males and 18 females) in the age (19-22) from the Physical Education Department at AnNajah National University volunteered to participate in the experiment. An anthropometric
measurement was performed alongside with specific medical examinations to determine the effect of
both aquatic and watermelon juice and aquatic exercises alone on some physical fitness and
physiological variables. The results show that both, watermelon juice and aquatic exercises, revealed
statistically significant differences at p value < 0.05 compared with aquatic exercises alone. In case of
gender, male and female the F-values were found significant at p ˂ 0.05 for the variables (endurance,
sprint 30m, sit up, total cholesterol, high density lipoproteins). Furthermore, these findings indicated
that male students were better than female students in (endurance, sprint 30 m, sit up test, and total
cholesterol); in contrast female students had more high-density lipoproteins than male students. The
synergistic effects of watermelon juice with aqua exercises improved the performance and
physiological variables for the experimental group.
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A5
اٌٛالغ ٚادلأِٛي ١ٌ٢بد رؽج١ك اٌششؼخ اجملزّؼ١خ ٌٍذذ ِٓ اجلشميخ يف فٍغؽني
(دساعخ ِ١ذأ١خ ِٓ ٚجٙخ ٔظش ظجبغ اٌششؼخ)

المجمة العربية لمدراسات األمنية والتدريب ،)6416(-جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية(مقبوؿ
لمنشر)

هدفت الدراسة إلى تحديد درجة الواقع

والمأموؿ آلليات تطبيؽ الشرطة

المجتمعية لمحد مف الجريمة في فمسطيف مف وجهة نظر ضباط الشرطة ،إضافة إلى
تحديد الفروؽ في الواقع الحالي والمأموؿ تبعا إلى متغيرات الرتبة العسكرية ،والمؤهؿ
العممي ،ونوع العمؿ عند الضباط ،ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قوامها
( )132ضابط ،وطبؽ عميها استبانة مكونة مف ( )40فقرة موزعة عمى ثبلثة مجاالت
لآلليات هي ( :اإلداري ،واالجتماعي ،والثقافي واإلعبلمي).
أظهرت نتائ الدراسة أف درجة الواقع قمية ،والمأموؿ كبيرة ،ووجود فروؽ بينهما
ولصالح المأموؿ ،وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الواقع تبعا لممتغيرات
الم ستقمة ،ووجود فروؽ في المأموؿ تبعا لممؤهؿ العممي ولصالح المؤهؿ األعمى ،ونوع
العمؿ ولصالح العمؿ اإلداري .ولـ تكف الفروؽ في المأموؿ دالة إحصائيا تبعا إلى
متغير الرتبة العسكرية.
الكممات الدالة :الشرطة المجتمعية ،الجريمة ،فمسطيف.
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Abstract
The Current Reality and Expectation of Community Policing Mechanisms
Applied to Reduce Crime in Palestine: A field Study from the Point of View
Police Officers

Prof. Abdelnaser A. Qadumi
Arab Journal of Security and Training Studies, 2019, in press.

Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS
The purpose of this study was to determine the degree of the current reality
and expectation of Community Policing Mechanisms (CPM) applied to reduce
crime in Palestine from the point of view police officers. Furthermore, to
determine the differences in (CPM) for both current reality and expectation
according to the officers' military rank, qualification and type of work.
The sample of the study consisted of (132) officers, A (40) items
questionnaire distributed to three domains :( administration, social and culture &
media) was used for the measurement of (CPM).
The results of the study revealed that the degree of the current reality was
low and the expectations were high. Also, the results indicated a significant
difference in (CPM) between the current reality and expectation in favor of
expectation. For the differences in (CPM) for both current reality and expectation
according to the independent variables, the results indicated that there were no
significant differences in the current reality. For the expectation the results
revealed significant differences according to qualification in favor of higher level,
and in nature of job in favor of administrative, while there were no significant
differences due to military rank variable.
Key words: Community Policing, Crime, Mechanisms, Palestine.
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A6
ِغبّ٘خ اذل٠ٛخ اٌش٠بظ١خ ِٚإشش اٌشخص١خ اإلجيبث١خ ٚاٌشٚح اٌش٠بظ١خ ٚاٌزّبعه
اجلّبػٌٍ ٟفش٠ك يف اٌزٕجإ ثبألمنبغ اٌم١بد٠خ ادلفعٍخ دلذسث ٟاألٌؼبة اٌش٠بظ١خ اجلّبػ١خ
المجنة األولمبية البحرينية ( ،2018/5/2البحث الفائز بالمرتبة األولى لجائزة الشيخ ناصر بف حمد
اؿ خميفة لمبحث العممي الرياضي).
https://www.youtube.com/watch?v=-QpsjB5KxQU

هدفت الدراسة إلى تحديػد مسػتوى الهويػة الرياضػية ومؤشػر الشخصػية اإليجابيػة والػروح الرياضػية

والتماسؾ الجماعي لمفريؽ واألنمػاط القياديػة المفضػمة لمػدربي األلعػاب الرياضػية الجماعيػة مػف وجهػة
نظػػر البلعبػػيف ،إضػػافة إلػػى مسػػاهمة الهويػػة الرياضػػية ومؤشػػر الشخصػػية اإليجابيػػة والػػروح الرياضػػية
والتماسؾ الجماعي لمفريؽ في التنبؤ في األنماط القيادية المفضػمة لممػدربيف ،كػذلؾ تحديػد الفػروؽ فػي

المتغيػرات قيػػد الد ارسػػة تبعػػا إلػػى متغيػرات :المعبػػة ،والمؤهػػؿ العممػػي ،والخبػرة فػػي المعػػب  ،والمشػػاركات

الدولية عند البلعبيف.

ولتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة قوامهػػا ( )240العبػػا مػػف العبػػي أنديػػة المحتػػرفيف لكػرة

القػػدـ ،وأنديػػة الدرجػػة الممتػػازة لمك ػرة الطػػائرة وك ػرة السػػمة ،وك ػرة اليػػد فػػي فمسػػطيف ،وطبػػؽ عميهػػا خمػػس
أدوات بحثية لقياس الهوية الرياضية ومؤشر الشخصية اإليجابية والروح الرياضية والتماسؾ الجماعي

لمفريؽ واألنماط القيادية .ومف اهـ النتائ التي توصمت إليها الد ارسة ما يمي:

-إف مسػػتوى الهويػػة الرياضػػية ومؤشػػر الشخصػػية اإليجابيػػة والػػروح الرياضػػية والتماسػػؾ الجمػػاعي

لمفري ػػؽ عن ػػد أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة ك ػػاف عالي ػػا ،وك ػػاف ال ػػوزف النس ػػبي لبلس ػػتجابة عميه ػػا عم ػػى التػ ػوالي:
(.)%78.97( ،)%79.77( ، )%77.48( ،)%78.56
إف اكثػػر األنمػػاط القياديػػة المفضػػمة لػػدى المػػدربيف مػػف وجهػػة نظػػر البلعبػػيف كػػاف نمػػط التػػدريبوالتعميمات ،ونمط التغذية الراجعة اإليجابية.
إف افضػػؿ المتغي ػرات قػػدرة فػػي التنبػػؤ فػػي األنمػػاط القياديػػة المفضػػمة لممػػدربيف كانػػت كمػػا يمػػي:ال ػػروح الرياض ػػية ل ػػنمط الت ػػدريب والتعميم ػػات ) ، (R2=0.435وال ػػروح الرياض ػػية لم ػػنمط الػ ػديموقراطي

( ،(R2=0.298والهوية الرياضية لمنمط الديكتاتوري ) ،(R2=0.053والتماسؾ الجماعي لمفريؽ لػنمط
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الػ ػػدعـ االجتمػ ػػاعي ) ، (R2=0.351والتماسػ ػػؾ الجمػ ػػاعي لمفريػ ػػؽ لػ ػػنمط التغذيػ ػػة الراجعػ ػػة اإليجابيػ ػػة

(.(R2=0.404

وجود فروؽ في مستوى الهوية الرياضية ومؤشر الشخصية اإليجابية والروح الرياضية والتماسؾالجمػػاعي لمفريػػؽ واألنمػػاط القياديػػة المفضػػمة لممػػدربيف تبعػػا إلػػى متغيػػر المعبػػة وكانػػت غالبيػػة الفػػروؽ

لصػالح العبػػي كػرة القػػدـ .إضػػافة إلػػى وجػػود فػروؽ فػػي بعػػض المتغيػرات تبعػػا لممؤهػػؿ العممػػي لصػػالح
المؤهؿ األعمى ،وتبعا لمخبرة لصالح الخبرة األطوؿ ،وتبعا لممشاركات الدولية لصالح المشاركيف.

وخرجت الدراسة بعدة توصيات تبعا لممتغيرات قيد الدراسة ،ومف أهمها :تطوير نموذج في ضوء

العبلقات التي تـ التوصؿ إليها الستخدامه في اإلعداد المعرفي والنفسي لبلعبيف.

الكممػػات الدالػػة :اليويػػة الرياضػػية ،مؤشػػر الشخصػػية اإليجابيػػة ،الػػروح الرياضػػية ،التماسػػؾ
الجماعي لمفريؽ ،أنماط قيادية لممدربيف ،ألعاب جماعية.
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The Contribution of Athletic Identity, Positive
Personality Index, Sportsmanship, and Team
Cohesion in Predicting Preferred Coaches
Leadership Styles in Team Games
https://www.youtube.com/watch?v=-QpsjB5KxQU
Prof. Abdelnaser A. M.Qadumi

The purpose of this study was to determine the level of Athletic
Identity (AI), Positive Personality Index (PPI), Sportsmanship (SMS), Team
Cohesion (TC), and Preferred Coaches Leadership Styles (PCLS) in team
games from the players' point of view. In addition, to determine the
contribution (AI), (PPI), (SMS)and(TC) in the prediction of the (PCLS), as
well as identifying the differences in (AI), (PPI), (SMS),(TC) and (PCLS)
according to the game, educational qualification, experience in play, and
international participations variables.
To achieve that, the study was conducted on a sample consisted of
(240) players from the professional soccer clubs, the Premier clubs of
volleyball, basketball and handball in Palestine, and five scales applied to
measure (AI), (PPI), (SMS),(TC) and (PCLS).
The results of the study revealed the following:
-The level of (AI), (PPI), (SMS) and (TC) were high, and the relative weight
of the response were respectively: (78.56%), (77.48%), (79.77%), and
(78.97%).
- Training and instructions and positive feedback leadership styles, were the
most preferred styles from the players' point of view.
53

- The contribution (AI), (PPI), (SMS) and (TC) in the prediction of the
(PCLS), were as follow: Sportsmanship with training and instructions style
(R2= 0.435), Sportsmanship with democratic style (R2=0.298), athletic
identity with autocrat style (R2=0.053), team cohesion with social support
style (R2=0.351), and team cohesion with positive feedback style (R2=0.404)
-there were significant differences in(AI), (PPI), (SMS),(TC) and (PCLS)
according to the game in favor of soccer, and partial differences according to
educational qualification, experience in play, and
international
participations variables.
Based on the findings of the study, the researcher recommended
developing a model in light of the relations among variables that have been
reached in cognitive and psychological preparation of the players.
Key words: Athletic Identity, Positive Personality Index, Sportsmanship,
Team Cohesion, Coaches Leadership Styles, Team Games.
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A7
ثٕبء ِغز٠ٛبد ِؼ١بس٠خ ٌمٛح اٌؽشفني اٌؼٍٚ ٜٛاٌغفٍٚ ٟرشو١ت اجلغُ ٚاٌزّضً١
اٌغزائ ٟخالي اٌشادخ ٌذ ٜؼبٌجبد وٍ١خ فٍغؽني يف ساَ اهلل ٌٍجٕبد
رلٍخ إٌجبح ألحببس (اٌؼٍ َٛاإلٔغبٔ١خ)6.62-669.،)16(.6 ،6419 ،
/https://journals.najah.edu/article/1559
ْذفج ْزِ انذساعت إنٗ بُبء يغخٕٚبث يؼٛبسٚت نمٕة انطشف ٍٛانؼهٕٖ ٔانغفهٔ ٙحشكٛب انضغى ٔانخًزٛم انغزائ ٙخالل
انشاحت نذٖ طبنببث كهٛت فهغط ٍٛانخمُٛت ف ٙساو هللا ،إضبفت إنٗ ححذٚذ دٔس كم يٍ يخغٛش٘ انًًبسعت انشٚبضٛت
ٔيكبٌ انغكٍٔ ،اعخخذيج انببحزت انًُٓش انٕصف ٙاالسحببط ٙنًالءيخّ طبٛؼت ٔأْذاف انذساعتٔ ،حكَٕج ػُٛت
انذساعت يٍ طبنببث كهٛت فهغط ٍٛانخمُٛت ف ٙساو هللأ ،انببنغ ػذدٍْ ( )179طبنبت أ٘ يب َغبخّ ( )%30يٍ يضخًغ
انذساعت ،حى اخخٛبسٍْ ببنطشٚمت انطبمٛت انؼشٕائٛت ،اػخًذث انببحزت اخخببساث نخمٛظ لٕة انطشف انؼهٕ٘ يخًزهت فٙ
(لٕة انمبضت  ،ًٍٛٚ /شًبل ،سي ٙكشة طبٛت 2كغى يٍ ٔضغ انضهٕط ػهٗ كشع ،ًٍٛٚ ،ٙشًبل ٔ انزساػبٌ يؼبً)،
ٔاخخببساث لٕة انطشف انغفه ٙيخًزهت ف( ٙانٕرب انطٕٚم ٔانٕرب انؼًٕد٘) ،إضبفت انٗ لٛبعبث حشكٛب انضغى
ٔانخًزٛم انغزائ ٙخالل انشاحت يخًزهت فَ :ٙغبت انشحٕو)ٔ ، (BF%كخهت انضغى انخبنٛت يٍ انشحٕو  (FFMكغى)،
ٔيؤشش كخهت انضغى ) (BMIكغى /و ،2كخهت انشحٕو FAT-MASS /كغى ،كخهت يبء انضغى (TBWكغى)ٔ ،يغبحت
عطح انضغى) (BSAؤ ،2انخًزٛم انغزائ ٙخالل انشاحت ) (RMRعؼشةٕٚ/يٛبً ،حى اعخخذاو بشَبيش انشصو اإلحصبئٛت
نهؼهٕو االصخًبػٛت ) (SPSSنخحهٛم انُخبئش .أظٓشث َخبئش انذساعت إيكبَٛت بُبء يغخٕٚبث يؼٛبسٚت نمٕة انطشف ٍٛانؼهٕ٘
ٔانغفهٔ ٙحشكٛب انضغى ٔانخًزٛم انغزائ ٙخالل انشاحت نطبنببث كهٛت فهغط ٍٛانخمُٛت ف ٙساو هللأ ،رنك اػخًبداً ػهٗ
انشحب انًئُٛٛت .كًب أظٓشث انُخبئش فشٔلبً راث دالنت إحصبئٛت ػُذ يغخٕٖ انذالنت ( ) ف ٙلٕة انطشف ٍٛانؼهٕٖ ٔانغفهٙ
ٔحشكٛب انضغى ٔانخًزٛم انغزائ ٙخالل انشاحت نذٖ طبنببث كهٛت فهغط ٍٛانخمُٛت ف ٙساو هللا حؼضٖ إنٗ يخغٛش انًًبسعت
انشٚبضٛت (يًبسعت ،غٛش يًبسعت) ٔنصبنح انًًبسعت انشٚبضٛت .كًب أظٓشث انُخبئش فشٔلب ً راث دالنت إحصبئٛت ػُذ
يغخٕٖ انذالنت ) ( ف ٙلٕة انطشف ٍٛانؼهٕٖ ٔانغفهٔ ٙحشكٛب انضغى ٔانخًزٛم انغزائ ٙخالل انشاحت نذٖ طبنببث كهٛت
فهغط ٍٛانخمُٛت ف ٙساو هللا حؼضٖ إنٗ يخغٛش يكبٌ انغكٍ (يخٛى ،لشٚت ،يذُٚت) ٔنصبنح انًذُٚتٔ .صٕد ػاللت بٍٛ
يخغٛشاث انذساعت حٛذ كبَج دانت إحصبئٛب ً ب ٍٛيخغٛش يؤشش كخهت انضغى )ٔ (BMIب ٍٛانخًزٛم انغزائ ٙخالل انشاحت،
َٔغبت انشحٕو ،كخهت انشحٕؤ ،كخهت انضغى انخبنٛت يٍ انشحٕؤ ،كخهت يبء انضغى لٕة انمبضت ،ًٍٛٚ/لٕة انمبضت
/شًبلٔ ،رب طٕٚم ٔيغبحت يغطح انضغىٔ .صٕد ػاللت ب ٍٛيخغٛشاث انذساعت حٛذ كبَج دانت إحصبئٛبً ب ٍٛانخًزٛم
انغزائ ٙخالل انشاحت)َٔ ، (RMRغبت انشحٕؤ ،كخهت انشحٕؤ ،كخهت انضغى انخبنٛت يٍ انشحٕؤ ،كخهت يبء انضغى
لٕة انمبضت  ،ًٍٛٚ/لٕة انمبضت /شًبلٔ ،سي ٙكشة طبٛت 2كغى /انزساػبٌ يؼبًٔ ،رب ػًٕد٘ ٔيغبحت يغطح انضغى.
ٔأٔصج انببحزت بؼذة حٕصٛبث يٍ أًْٓب إػذاد ب شايش حذسٚبٛت بذَٛت نًضخًغ انذساعتٔ ،رنك ببالػخًبد ػهٗ انًغخٕٚبث
انًؼٛبسٚت نٓزِ انذساعت نالسحمبء بًغخٕٖ انهٛبلت انبذَٛت نهطبنببث ٔنخطٕٚش لٕة انطشف ٍٛانؼهٕ٘ ٔانغفهٙ؛ ٚضب انخشكٛض
ػهٗ (انخذسٚب ببألرمبل) بشكم يخكشس ٔيُظى.
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The purpose of this study is to construct Norms of Upper and Lower Limbs
strength, Body Composition, and Resting Metabolic Rate Amongst Female
in Palestinian Technical Collage in Ramallah. Furthermore, determine the
correlation coefficient among (the place of residence & practitioner) with
(BF%, FFM, BMI, FAT-MASS, TBW, BSA, hand grip /right hand, hand
grip/ left hand, throw ball 2kg /right hand, throw ball 2kg
/left hand, throw ball 2kg / with two hands). The sample consisted of all
female students (179) in Palestinian Technical Collage in Ramallah, and this
constitutes (30%) of the community, sample which was chosen on purpose.
Six physical test have been chosen for measuring the elements of Upper
Limbs strength, they were: hand grip /right hand, hand grip /left hand, throw
ball 2kg /right hand, throw ball 2kg /left hand, throw ball 2kg
/ with two hands. Tow tests for measuring the elements of Lower Limbs
strength were used (Vertical jump, long jump), the measured variables
include: RMR, body composition (BF%, FFM, BMI, FAT-MASS, TBW,
BSA). Data has been gathered, codified, entered the computer and
statistically processed by using the Statistical Package of the Social Science
(SPSS). The results showed that there is a possibility for building standard
levels. For Upper and Lower Limbs strength, Body Composition and
Resting Metabolic Rate Amongst Female in Palestinian Technical Collage in
Ramallah according to the ranks. There were significant differences at (0.05
56

= α) in Upper and Lower Limbs Strength Body Composition and Resting
Metabolic Rate Amongst Female in Palestinian Technical Collage in
Ramallah due to the variables of the (practitioner and non- practitioner) in
favor of practitioner. There were significant differences at (0.05 = α) in
Upper and Lower Limbs Strength Body Composition and Resting Metabolic
Rate Amongst Female in Palestinian Technical Collage in Ramallah due to
the variables of the place of residence (camp, village, city) in favor of the
city. There were significant differences at (0.05 = α) in the variable of BMI
and RMR, BF%, FFM, TBW, BSA, Hand grip /right hand, Hand grip /left
hand, long jump). According to the study results, several recommendations
have been suggested, the most important one is to prepare physical training
programs relying on standard levels of the research community, in order to
elevate the level of fitness of the students.
Keywords: Upper and Lower Limbs strength, Body Composition and
(RMR) Resting Metabolic Rate.
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A8
اٌزفبؤي ٚجٛدح احل١بح ٚاٌغؼبدح ٌذ ٜؼٍجخ اٌؼٍ َٛاٌششؼ١خ ٚاٌؼغىش٠خ ٚاألِٕ١خ

(دساعخ ِ١ذأ١خ يف ػٍُ إٌفظ اإلجيبث ٟػٍ ٝؼٍجخ جبِؼخ االعزمالي يف فٍغؽني)

المجمة العربية لمدراسات األمنية والتدريب ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية .الرياا ،السعودية .المجمد (،)..
العدد (.66.-161 ،)41
https://journals.nauss.edu.sa/index.php/AJSS/article/view/526/499
https://journals.nauss.edu.sa/index.php/AJSS/article/view/526
DOI: 10.26735/13191241.2018.007
يعد عمـ النفس اإليجابي  Positive psychologyمف العموـ الحديثة  ،والذي
يهتـ بدراسة الجانب المشرؽ مف الشخصية ،حيث انه في السنوات األخيرة زاد االهتماـ في دراسة المؤشرات اإليجابية
وحسف توظيفها في مختمؼ مجاالت الحياة  ،وهذا التوجه الذي أخذ عمـ النفس اإليجابي والذي شجع عمماء النفس
لمبحث عف القوى اإليجابية لدى البشر بدال مف البحث في تمؾ الجوانب السمبية أو المضطربة في الشخصية

اإلنسانية .لذلؾ هدفت هذ الدراسة إلى توظيؼ عمـ النفس اإليجابي في مجاؿ العموـ الشرطية والعسكرية واألمنية
وذلؾ مف خبلؿ التعرؼ إلى مستوى التفاؤؿ وجودة الحياة والسعادة لدى طمبة العموـ الشرطية والعسكرية واألمنية في
جامعة االستقبلؿ في فمسطيف  ،إضافة إلى تحديد العبلقة بيف التفاؤؿ وجودة الحياة والسعادة ،وتطوير مؤشر لقياس

التفاؤؿ وجودة الحياة والسعادة بصورة مجتمعة ،ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قوامها (  )200طالب
وطالبة.
وتوصمت الدراسة إلى أف المستوى الكمي لكؿ مف :التفاؤؿ كاف عاليا  ،وجودة الحياة كاف عاليا جدا  ،والسعادة

كاف عاليا ،ووجود عبلقة إيجابية دالة إحصائيا بيف التفاؤؿ وجودة الحياة والسعادة ،وتـ تطوير مؤشر لقياس التفاؤؿ
وجودة الحياة ،والسعادة بصورة مجتمعة وأطمؽ عميه (مؤشر الشخصية اإليجابية) ،أيضا تـ التوصؿ إلى صبلحية

جودة الحياة كوسيط  Mediatorبيف التفاؤؿ والسعادة.
وفي ضوء نتائ الدراسة ،أوصى الباحث بضرورة توظيؼ مجاالت عمـ النفس اإليجابي في العموـ الشرطية

والعسكرية واألمنية ،إضافة إلى االىتماـ باألنشطة المساندة لممناىج الدراسية لدورىا اإليجابي في بناء الشخصية
وصقميا والترويي عف النفس ،وتقميؿ التوتر ،وحسف التكيؼ مع الحياة الجامعية ،وتطوير الجانب المشرؽ مف

الشخصية لدى طمبة العموـ الشرطية والعسكرية واألمنية .

الكممات الدالة :التفاؤؿ ،جودة الحياة ،السعادة ،العموـ الشرطية والعسكرية واألمنية ،عمـ النفس اإليجابي ،فمسطيف.
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(A8)
Optimism , Quality of Life , and Happiness amongst Students of Police, Military
and Security Sciences
(Field Study in Positive Psychology at Al-Isteqla University-Palestine)

Prof. Abdelnaser A. Qadumi
Arab Journal of Security and Training Studies, 2018, 33(71), 191-223.

Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS)
https://journals.nauss.edu.sa/index.php/AJSS/article/view/526

DOI: 10.26735/13191241.2018.007
The purpose of this study was to identify the level of optimism, quality of life and
happiness amongst Students of Police, military and security sciences at the Al-Istiqlal
University in Palestine, as well as to determine the correlation among optimism, quality
of life and happiness. In addition , to develop index for measuring optimism , quality of
life and happiness, to achieve this, the study was conducted on a sample of (200)
students.
The study indicated that the total level of optimism, quality of life and happiness were
high for optimism and happiness, and very high for quality of life . Also, the results
revealed a significant positive correlation among optimism, quality of life and happiness.
In addition, we develop an index to measure optimism, quality of life and happiness.
Key words: Optimism, Quality of Life, Happiness, Police, Military, Security,
Positive Psychology, Palestine.
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A9

اٌزّبعه اجلّبػٌ ٟذ ٜالػج ٟادلغز٠ٛبد اٌش٠بظ١خ اٌؼٍ١ب ٌألٌؼبة
اٌش٠بظخ اجلّبػ١خ يف فٍغؽني

دراسات ،العموـ التربوية ،الجامعة األردنية.14-1 ،1 ،18.
https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/4188
هدفت الدراية إلى تحديد مستوى التماسؾ الجماعي لدى العبي المستويات الرياضية العميا لؤللعاب الرياضة الجماعية في
فمسطيف ،إضافة إلى تحد يد الفروؽ مستوى التماسؾ الجماعي تبعا إلى متغيري المعبة والخبرة في المعب والتفاعؿ بينهما،
ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قوامها ( )225العبا لكرة القدـ وكرة الطائرة وكرة السمة وكرة اليد ،وطبؽ عميها
مقياس كاروف واخروف ( )Carron, etal,1985لمتماسؾ الجماعي لمفريؽ  ،والمكوف مف ( )34فقرة .
وتوصمت الدراسة إلى أف المستوى الكمي لمتماسؾ الجماعي لمفريؽ لدى العبي المستويات الرياضية العميا لؤللعاب
الرياضة الجماعية في فمسطيف كاف عاليا  ،حيث وصمت النسبة المئوية لبلستجابة إلى ( ، )%78.21وكاف أفضؿ األبعاد
بعد التكامؿ الجماعي فيما يتعمؽ في الجوانب االجتماعية (  ،)%82.08يميه بعد التكامؿ الجماعي فيما يتعمؽ بواجبات
العمؿ ( ، )%79.52يميه بعد جاذبية الفرد نحو مهاـ الجماعة ( ، )%76.65وأخي ار بعد جاذبية الفرد نحو الجوانب
االجتماعية لمجماعة ( . )%74.57كما أظهرت النتائ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التماسؾ الجماعي تبعا إلى
متغير المعبة ولصالح العبي الكرة الطائرة ،بينما لـ تكف الفروؽ دالة إحصائيا تبعا إلى متغير الخبرة في المعب والتفاعؿ بيف
متغيري المعبة والخبرة في المعب.
وأوصى الباحثاف بعدة توصيات مف أهمها ضرورة االهتماـ مف قبؿ المدربيف بالتماسؾ الجماعي عند إعداد وتدريب
الفرؽ الرياضية.
الكممات المفتاحية :التماسؾ الجماعي  ،األلعاب الجماعية  ،فمسطيف.
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Team Cohesion amongst Players of the High Level in the
Collective Games in Palestine
Prof. Abdelnaser A. Qadumi & Dr. Moaiyed A. Shanaha

Dirasat. Educational Sciences, The University of Jordan, 2018,
45(1) 1-17.
https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/4188
The purpose of this study was to determine the level of team cohesion amongst players
of the high level in the collective games in Palestine, in addition to determine the
differences in the level of team cohesion according to game, playing experience and
interaction variables. To achieve that, the study was conducted on a sample which was
consisted of (225) players for soccer, volleyball, basketball, and handball. A (34) items
Questioner (Group Environmental Questioner) (GEQ) (Carron, et al, 1985) was used to
measure the team cohesion.
The results of the study revealed that the level of team cohesion amongst players of
high level of the collective games in Palestine was high, where the percentage of response
for the total score was (78.21%), and the rank order of domains were as follow: Group
Integration-Social (82.08%), Group Integration-Task (79.52%), Individual Attractions to
the Group-Social (76.65%), Individual Attractions to the Group-Task (74.57%).
Also, the results indicated a significant difference in team cohesion amongst players of
the high level in the collective games in Palestine due the game variable in favor of
volleyball players, while there were no significant difference in team cohesion due to
playing experience, and the interaction between game and playing experience variables.
Based on the findings of the study the researches recommend the coaches to give more
attention for team cohesion in the preparation and training of sports teams.
Key words: Team Cohesion, Collective Games, Palestine.
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A10
رأصري اإل٠مبع احل ٞٛ١اٌ ِٟٛ١ػٍ ٝرٛل١ذ رذس٠ت اٌٍ١بلخ اٌجذٔ١خ ٌؽالة اٌىٍ١بد اٌششؼ١خ
ٚاٌؼغىش٠خ

المجمة العربية لمدراسات األمنية والتدريب -جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية .الرياا،
السعودية.611-648 ،26 ،.6 ،6414.
https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/65300

يعػد اإليقػاع الحيػوي ) (Circadian Rhythmمػف المواضػيع التػي شػغمت اإلنسػاف منػذ القػدـ ،فحيثمػا توجػد
حياة  -سواء أكاف ذلؾ لئلنساف أـ الحيواف أـ النبات -تظهر أهمية اإليقاع الحيوي ،ويعد مف أهـ المواضيع لمعامميف
وفؽ نظاـ المناوبات الميمية ،سػواء أكػانوا أطبػاء  ،أـ عسػكرييف  ،أـ ح ارسػا ،أـ طياريف...وغيرهػا مػف المهػف المشػابهة،
إض ػػافة إل ػػى الرياض ػػييف ،ويظه ػػر اإليق ػػاع الحي ػػوي لمكائن ػػات الحي ػػة بوض ػػوح ف ػػي قول ػػه تع ػػالى    :
(            سورة طه).
لذلؾ هدفت الدراسة إلى تحديد تأثير اإليقاع الحيػوي اليػومي عمػى توقيػت تػدريب المياقػة البدنيػة لػدى طػبلب

البكالوريوس في جامعة االستقبلؿ في أريحا في فمسطيف ،وذلؾ فػي أوقػات مختمفػة ( 6صػباحا 2 ،ظهػرا 6 ،مسػاء8 ،

مسػػاء).ولتحقيؽ ذلػػؾ أجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة قوامهػػا ( )23طالبػػا  ،وطبػػؽ عميهػػا اختبػػارات قػػوة القبضػػة ،والوثػػب
الطويؿ مف الثبات ،وثني الذراعيف ومدهما لمدة دقيقة ،واختبار الجموس مف الرقود لمدة دقيقة ،واختبار عدو  40متػرا،
وكػػاف المعػػدؿ العػػاـ ألداء أف ػراد العينػػة عمػػى هػػذ االختبػػارات عمػػى الت ػوالي 57.23( :كغػػـ 2.31 ،متػػر 45.73 ،م ػرة،

 44.09م ػرة 5.89،ثانية).إضػػافة إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي جميػػع القياسػػات تبعػػا لتوقيػػت القيػػاس ،
وكانت غالبية الفروؽ لصالح الساعة  6مسػاء ،مقارنػة فػي الفتػرة الصػباحية ،ولعػؿ السػبب فػي ظهػور الفػروؽ ولصػالح
الفتػرة المسػائية يعػود إلػى عػدة عوامػؿ مػف أهمهػا :ارتفػاع درجػة حػ اررة الجسػـ الداخميػة Body Core Temperature
حيث يوجد اتفاؽ في الدراسات العممية إلى أف أفضؿ درجة لح اررة الجسـ الداخمية تكوف في المساء ،وبالتحديد الساعة
( )6مساء ،والسيطرة الحركيػة تكػوف أفضػؿ فػي المسػاء مقارنػة فػي الصػباح ،وقمػة تركيػز هرمػوف الميبلتػونيف (هرمػوف
السعادة) في المساء مقارنة في الساعة ( 6صباحا)  .وبناء عمػى نتػائ الد ارسػة ،فقػد أوصػى الباحػث بضػرورة م ارعػاة

أف التدريب الصباحي لمياقة البدنيػة يعػد غيػر مناسػب وهػو مػف االعتقػادات الخاطئػة ،ويجػب أف يكػوف بمثابػة تمرينػات
هادئػة لبلنتقػاؿ مػف مرحمػػة الخمػوؿ إلػى مرحمػػة النشػاط فػي الحيػاة اليوميػػة ،أمػا التػدريب الرئيسػػي الهػادؼ لتنميػة المياقػػة
ػر والسػاعة
البدنية لطمبة الكميات العسكرية والشرطية والرياضػييف فيجػب أف يكػوف فػي الفتػرة مػا بػيف السػاعة الثانيػة ظه ا
الثامنػة مسػاء ،واف أفضػػؿ توقيػت لتػدريب المياقػػة البدنيػة السػاعة السادسػػة مسػاء ،ويسػتمر لغايػػة السػاعة الثامنػة مسػػاء،
ومف ثـ يبدأ المستوى في التراجع.
الكممات الدالية :اإليقاع الحيوي  ،المياقة البدنية  ،كميات شرطية و عسكرية.
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The Effect of Daily Circadian Rhythm on the Timing of Physical Fitness Training for the
Students of Police and Military Colleges

Prof. Abdelnaser A. Qadumi
Arab Journal of Security and Training Studies, 2017, 32(69), 205-241.
https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/65300
he Circadian Rhythm is considered a very important topic that attracts the attention of the
human being from ancient times. The Circadian Rhythm exists in all living creatures; human
beings, animals, and plants. The Circadian Rhythm theory of the living creatures is apparent in
the Holy Qur'an in Allah saying: "Fir'aun (Pharaoh) said: "Who then, O Mûsâ (Moses), is the Lord
of you two?" Mûsâ (Moses) said: " Our Lord is He Who gave to each thing its form and nature,
then guided it aright." Fir'aun (Pharaoh) said: " "What about the generations of old?" Mûsâ
(Moses) said: "The knowledge thereof is with my Lord, in a Record. My Lord neither errs nor He
forgets." (Tâ-Hâ: 49-52). Therefore, this study tries to determine the effect of daily Circadian
Rhythm on the Timing of Physical Fitness Training for the Bachelor students of Al-ISTIQLAL
university in Jericho – Palestine. This university is a military, security, and police one. The effect
of Circadian Rhythm will be measured during four different times; 6 AM, 2 PM, 6 PM, 8 PM. To
achieve the desired goal, the study targets a sample of (23) students representing the university
sport teams. The tests of fist strength, long jumping from the constancy, and arms bending and
extension for a minute are made. These tests also include sitting up from decubitus for a minute
and running for 40 meters. The general averages of the sample individuals performance during
these tests are successively as follow:  57.23 kilograms,  2.31 meters,  45.73 times,  44.09
times,  5.89 seconds. However, there are statistical discrepancies in all measurements. These
discrepancies are based on the different times of measurement. Most discrepancies have been
apparent at 6 P.M. The logic reasons behind the emergence of such discrepancies during the
evening time is associated with many factors such as:  The high degree of the body core
temperature. The scientific studies confirm that the best temperature degree of the body core is
realized in the evening; specially at 6 P.M,  The best motor control that is better in the evening
time than morning hours,  The low concentration of the Hormone of Happiness or the
Hormone of Darkness (Melatonin) in the evening. The concentration of this hormone is lower in
the evening than its concentration at 6 A.M. This hormone reaches to the highest level during
the period 2-4 P.M. However, its concentration continues during the morning hours. It gives a
feeling of rest and comfort. The illumination causes a very negative effect on the concentration
of the Hormone of Darkness. Accordingly, it is prescribed for sleeping during the long-distance
travels and for treating the Jet Lag "Desynchronosis". Upon the findings of this study, the
researcher presents some recommendations. These are as under:  The physical fitness training
is not suitable in the morning. The trainings during the morning hours should be moderate to
only activate the body,  The basic training for increasing the level of physical fitness of both
sportsmen and students of military and police colleges should be from 2 P.M to 8 P.M,  The
best training for enhancing the physical fitness can be realized from 6 P.M to 8 P.M.  The
physical fitness trainings and sport competitions shouldn't be made in the morning hours,  The
military colleges and sports unions should pay more attention to the timings of training and
sport competitions, and  The timing of training should be reconsidered in order to obtain the
best possible achievement
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A11
ِغز ٜٛاٌغعت ٚاٌغٍٛن اٌؼذٚأٌ ٟذ ٜالػج ٟادلغز٠ٛبد اٌش٠بظ١خ اٌؼٍ١ب
ٌىشح اٌمذَ ٚاٌىشح اٌؽبئشح ٚوشح اٌغٍخ يف فٍغؽني

مجمة العموـ التربوية -كمية التربية -جامعة الممؾ سعود ،السعودية.28-18 ،)1(66 ،6414،
https://jes.ksu.edu.sa/ar/node/5030

https://doaj.org/article/7d341a06a46946caa22b4afd748e999d
هدفت هذ الدراسة إلى تحديد مستوى الغضب والسموؾ العدواني لدى العبي

المستويات الرياضية العميا لكرة القدـ والكرة الطائرة وكرة السمة في فمسطيف ،إضافة إلى تحديد
الفروؽ في مستوى الغضب والسموؾ العدواني تبعا إلى متغيرات المعبة ،والخبرة في المعب،

والمشاركات الدولية.

ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينه قوامها ( )147العبا ،وطبؽ عميها مقياس ماكسويؿ

ومورس ( )Maxwel & Moores, 2007لقياس الغضب والسموؾ العدواني في المجاؿ
الرياضي ،والمكوف مف ( )12فقرة موزعة بالتساوي بواقع ( )6فقرات لكؿ مف الغضب والسموؾ

العدواني.

وتوصمت نتائ الدراسة إلى أف مستوى الغضب كاف متوسطا وبنسبة مئوية لبلستجابة

مقدارها ( ،)%66.71في حيف كاف مستوى السموؾ العدواني منخفضا وبنسبة مئوية لبلستجابة
مقدارها ( .)%54.17كما أظهرت النتائ أف مستوى الغضب والسموؾ العدواني كاف أعمى لدى
العبي كرة القدـ مقارنة ببلعبي الكرة الطائرة وكرة السمة ،وأف مستوى الغضب والسموؾ

العدواني لدى البلعبيف مف أصحاب المشاركات الدولية أقؿ مف البلعبيف غير المشاركيف .وال
يوجد تأثير إلى متغير الخبرة في المعب عمى مستوى الغضب والسموؾ العدواني لدى البلعبيف.

وأوصت الدراسة بعدة توصػيات مػف أهمهػا :ضػرورة االهتمػاـ مػف قبػؿ المػدربيف فػي األسػباب

التي تؤدي إلى ارتفػاع مسػتويات الغضػب والسػموؾ العػدواني عنػد البلعبػيف ،واخضػاعهـ إلػى

مواقػػؼ متنوعػػة الضػػغوط ،وذلػػؾ بهػػدؼ تنميػػة تنظػػيـ االنفعػػاالت وحسػػف التكيػػؼ لػػديهـ فػػي

مختمؼ المواقؼ.

الكممات الدالة :ضغوط ،ألعاب جماعية ،ضبط انفعالي.
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The Level of Anger and Aggressive Behavior amongst High Level of
Soccer, Volleyball and Basketball Players in Palestine
Prof. Abdelnaser A. Qadum& Dr.Jamal Shaker
Journal of Educational Sciences, King Saud University, 2017, 29(1) ,4565.
https://jes.ksu.edu.sa/ar/node/5030

https://doaj.org/article/7d341a06a46946caa22b4afd748e999d
The purpose of this study was to determine the level of anger
and aggressive behavior of soccer, volleyball and basketball players in
Palestine. Furthermore, to determine the differences in the level of anger and
aggressive behavior according to the sport, playing experience and
international participation variables.
The sample of this study consisted of (147) players, Maxwel &
Moores (2007( twelve items scale was applied for the measurement of anger
and aggressive behavior.
The results of the study revealed a moderate level of anger where the
percentage of response was (66.71%), and low level of aggressive behavior
where the percentage of response was (54.17%). Also, the results indicated
that the level of anger and aggressive behavior for soccer players was higher
that of volleyball and basketball players, and lower for the players who
participated at an international level compared with players who did not
participated at that level. Furthermore, the results indicated that there were
no significant influences of playing experience variable on the level of anger
and aggressive behavior.
Based on the findings of the study the researchers' recommended that
coaches should give more attention towards determining the reasons that
lead to the anger and aggression of players.
Key words: stressors, Team Sports, Emotional Regulation.
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A12

اٌؼاللخ ثني اٌزوبء االٔفؼبيل ٚاٌغ١ؽشح اٌذِبغ١خ ٌذ ٜظجبغ اٌششؼخ
اٌفٍغؽ١ٕ١خ

مجمة العموـ والدراسات اإلنسانية -المرج ،جامعة بنغازي ،العدد ( ،6414 ،..-1 ،).2ليبيا.
http://artsc.uob.edu.ly/pages/page/205
هػػدفت هػػذ الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى مسػػتوى الػػذكاء االنفعػػالي والسػػيطرة الدماغيػػة لػػدى ضػػباط
الشػػرطة فػػي فمسػػطيف ،إضػػافة إلػػى تحديػػد العبلقػػة بػػيف الػػذكاء االنفعػػالي والسػػيطرة الدماغيػػة ،ولتحقيػػؽ
ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قوامها (  )205ضابط مف الشرطة الفمسطينية ،وطبؽ عميهػا مقياسػيف
 ،األوؿ لقياس الذكاء االنفعالي واآلخر لقياس السيطرة الدماغية .
وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف المسػػتوى الكمػػي لمػػذكاء االنفعػػالي لػػدى ضػػباط الشػػرطة كػػاف عاليػػا
،وشيوع النمط التكاممي لمسيطرة الدماغيػة ،ووجػود عبلقػة إيجابيػة دالػة إحصػائيا بػيف الػذكاء االنفعػالي
والسيطرة الدماغية لدى ضباط الشرطة .
وفػػي ضػػوء نتػػائ الد ارسػػة ،أوصػػى الباحػػث بضػػرورة اعتمػػاد معيػػار لقيػػاس الػػذكاء االنفعػػالي
والسيطرة الدماغية في الدورات التدريبية التخصصية لمضباط.
الكممات الدالة :الذكاء االنفعالي ،السيطرة الدماغية ،ضباط الشرطة ،فمسطيف.
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Abstract

The Relationship between Emotional Intelligence and Brain
Dominance amongst Police Officers in Palestinian
Prof . Abdelnaser Qadumi

The purpose of this study was to determine the level of emotional
intelligence and brain dominance among police officers in Palestine, as well
as to determine the relationship between emotional intelligence and brain
dominance. To achieve that the study was conducted on a sample of (205)
police officers in Palestinian and two scales applied to measure emotional
intelligence and brain dominance.
The study indicated that the total level of emotional intelligence, was high,
and the prevalence of integrated brain dominance. Also, the results revealed
a significant positive correlation between emotional intelligence and brain
dominance.
Based on the findings of the study, the researcher recommended to more
attention should be given to keep in mind the criteria of applying emotional
intelligence and brain dominance in selecting officers before conducting
specific training courses.
Key words: Emotional Intelligence, Brain Dominance, Police Officers,
Palestine
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A13
اٌؼاللخ ثني اذل٠ٛخ اٌششؼ١خ ٚاٌغؼبدح ٌذ ٜظجبغ اٌششؼخ اٌفٍغؽ١ٕ١خ
مجمة جامعة االستقالؿ لألبحاث – أريحا -فمسطيف ()2018
http://dsr.alistiqlal.edu.ps/page-89-ar.html

هػػدفت هػػذ الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى مسػػتوى الهويػػة الشػػرطية والسػػعادة لػػدى ضػػباط
الشػرطة الفمسػطينية  ،إضػافة إلػى تحديػد العبلقػة بػيف الهويػة الشػرطية والسػعادة ،ولتحقيػػؽ
ذلػػؾ أجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة قوامهػػا (  )205ضػػابط مػػف الشػػرطة الفمسػػطينية ،وطبػػؽ
عميها مقياسيف األوؿ لقياس الهوية الشرطية واآلخر لقياس السعادة.
وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف المسػػتوى الكمػػي لمهويػػة الشػػرطية والسػػعادة لػػدى ضػػباط
الشػػرطة كػػاف عاليػػا ،ووجػػود عبلقػػة إيجابيػػة دالػػة إحصػػائيا بػػيف الهويػػة الشػػرطية والسػػعادة
لدى ضباط الشرطة .
وفػػي ضػػوء نتػػائ الد ارسػػة ،أوصػػى الباحػػث بضػػرورة توظيػػؼ مجػػاالت عمػػـ الػػنفس
اإليجابي في العموـ الشرطية وزيادة االهتماـ بدراسة الجوانب المشرقة مف الشخصية لػدى
الضباط.
الكممات الدالة :الهوية الشرطية ،السعادة ،ضباط الشرطة ،فمسطيف.
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The relationship between Police Identity and Happiness amongst Police
Officers in Palestinian
Prof . Abdelnaser Qadumi
http://dsr.alistiqlal.edu.ps/page-89-ar.html
The present study aimed to determine the level of police identity and
happiness among police officers in Palestine, as well as to determine the
relationship between police identity and happiness. To achieve these
purposes
the study was conducted on a sample consisted of (205) police officers in
Palestine and two scales applied to measure police identity and happiness.
The study indicated that the total level of police identity and happiness was
high. Also, the results revealed a significant positive correlation between
police identity and happiness.
Based on the findings of the study, the researcher recommended applying
positive psychology in the field of police sciences.
Key words: Police Identity, Emotional Intelligence, Brain Dominance,
Happiness, Police Officers, Palestine.
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A14
ِصبدس ظغٛغ ادلٕبفغخ ٚاعرتار١ج١بد ادلٛاجٙخ ٌذ ٜالػج ٟاألٌؼبة اجلّبػ١خ
ٌٍّغز٠ٛبد اٌش٠بظ١خ اٌؼٍ١ب يف فٍغؽني

مجمة أبحاث النجاح لمعموـ اإلنسانية6412 .11.6-1148 ، )4(.4 .
https://journals.najah.edu/article/1300
هدفت هذ الدراسة إلى تحديد مستوى مصادر ضغوط المنافسة استراتيجيات المواجهة لدى

العبي األلعاب الجماعية لممستويات الرياضية العميا في فمسطيف .إضافة لمتعرؼ إلى الفروؽ في

مصادر ضغوط المنافسة واستراتيجيات المواجهة تبعا لمتغيرات المعبة ،والمؤهؿ العممي ،والخبرة في
المعب .ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قوامها ( )147العبا مف أعمى مستوى لكرة القدـ
والكرة الطائرة وكرة السمة ،وطبؽ عميها أداة الدراسة المكونة مف ( )13مصد ار لضغوط المنافسة ،

ومقياس جورديو وبمونديف ) (Gaudreau & Blondin, 2002الستراتيجيات المواجهة والمكوف

مف ( )39فقرة موزعة عمى ( )10استراتيجيات.
وأظهرت نتائ

الدراسة أف الدرجة الكمية لمصادر الضغوط كانت مرتفعة ،حيث وصمت

النسبة المئوية لبلستجابة ( ،)%71.20وكانت غالبية المصادر مرتفعة ،وشكمت أهمية المنافسة

(المباراة) ،وادارة النادي ،والمدربيف ،والحكاـ أعمى هذ المصادر .كما أظهرت النتائ أف الدرجة
الكمية لبلستراتيجيات المواجهة لضغوط المنافسة كانت كبيرة ،حيث وصمت النسبة المئوية لبلستجابة

إلى ( ،)%70.40وأف جميع استراتيجيات المواجهة لضغوط المنافسة مستخدمة مف قبؿ العبي
األلعاب الجماعية لممستويات الرياضية العميا ،وكانت االستراتيجيات األكثر استخداما (:التحكـ في

التفكير ،والتصور العقمي ،واالسترخاء ،واستثمار الجهد ) .إضافة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا في
مصادر الضغوط تبعا إلى متغيري المعبة ،والمؤهؿ العممي ولـ تكف الفروؽ دالة تبعا لمتغير الخبرة

في المعب ،كذلؾ أظهرت النتائ وجود فروؽ دالة إحصائيا في الدرجة الكمية الستراتيجيات المواجهة
تبعا لمتغير المعبة ،ولـ تكف الفروؽ دالة تبعا لمتغيري المؤهؿ العممي والخبرة .وتـ التوصية بعدة

توصيات مف أهمها ضرورة وجود منهاج تدريبي لتعميـ استراتيجيات مواجهة ضغوط المنافسة
لبلعبيف في سف مبكرة.

الكممات الدالة :مصادر ضغوط المنافسة ،استراتيجيات المواجهة ،العاب جماعية ،فمسطيف .
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Sources of Competition Stress and Coping Strategies among High Level
Team Sports in Palestine



Abed Alnaser ALqadoumi
Muain Hafez

https://journals.najah.edu/article/1300
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Abstract
The purpose of this study was to test the Sources of Competition Stress
(SCS) and Coping Strategies (CS) among high level team sports in Palestine.
Furthermore, to determine the differences in (SCS) and (CS) according to
game, educational qualification and playing experience variables. The
sample of the study consisted of (147) soccer, volleyball and basketball
players, and a (13) items of (SCS) and (Gaudreau & Blondin, 2002) (39)
items scale of (CS) were applied. The results indicated high level of (SCS)
among players, where the percentage of response for the total score was
(71.20%), the highest (SCS) were for: importance of competition, club
administrators, coaches, and referees. Also, the results indicated high level
of (CS) among players, where the percentage of response for the total score
was (70.40%), the highest (CS) were for: thought control, mental imagery,
relaxation and effort expenditure. In addition, the results revealed significant
differences in total score of (SCS) due to game and educational qualification
variables, while there were no significant differences in (SCS) due to
playing experience. For (CS) the results revealed a significant differences
according to game, while there were no significant differences in (CS) due to
educational qualification and playing experience variables. Based on the
results of the study the researchers recommended to construct a curricula for
learning Coping Strategies especially for beginners.
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A15
ِغزِٙ ٜٛبساد اٌزفبٚض ٌذ ٜؼٍجخ اٌؼٍ َٛاٌؼغىش٠خ ٚاألِٕ١خ ٚاٌششؼ١خ يف جبِؼخ
االعزمالي

مجمة جامعة االستقالؿ لألبحاث ،أريحا -فمسطيف6414،

.12-4 ،1 ،4
http://dsr.alistiqlal.edu.ps/page-78-ar.html
هدفت الدراسة التعرؼ إلى مستوى مهارات التفاوض لدى طمبة العمػوـ العسػكرية واألمنيػة والشػرطية

فػي جامعػة االسػتقبلؿ فػػي فمسػطيف  ،إضػافة إلػػى تحديػد الفػروؽ فػي مسػػتوى مهػارات التفػاوض تبعػػا
إلى متغيرات الجنس والتخصص والمستوى الدراسي عند الطمبة  ،ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى

عينة قوامها ( ) 215طالبا وطالبة  ،وطبؽ عميها مقياس الشوريجي والحربي) ، )2013والمكوف مف

( ) 47فقرة موزعة في ثماني مهارات تفاوضية هي:

( التػروي فػي اتخػاذ القػرار ،والمفاجػأة ،واألمػر الواقػع ،واالنسػحاب ،والتػدرج ،والوكالػة ،والمشػاركة،
والتمويه).

وتوصمت الدراسة إلى أف المستوى الكمي لمهارات التفاوض لدى عينة الد ارسػة كػاف متوسػطا ،حيػث
وصػؿ الػوزف النسػبي لبلسػػتجابة إلػى (  ،)% 52.70وكػاف المسػتوى متوسػػطا عمػى جميػع المهػػارات،
وكانػػت افضػػؿ مهػػارة المشػػاركة وذلػػؾ بػػوزف نسػػبي ( ، )% 62.33واقػػؿ مسػػتوى مهػػارة التمويػػه وذلػػؾ

بوزف نسبي (  ،)% 46.73كما أظهرت النتائ وجود فروؽ في الدرجة الكمية لممهارات تبعػا لمتغيػر
الجػػنس ولصػػالح الػػذكور ،والمسػػتوى الد ارسػػي بػػيف السػػنة األولػػى والثانيػػة والثالثػػة والرابعػػة ولصػػالح
الثانية والثالثة والرابعة .بينما ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تبعا إلى متغير التخصص.

وتمت التوصية بضرورة االهتماـ بتنمية مهارات التفاوض فػي المحاضػرات بػيف الطمبػة والمدرسػيف،
والطمبػػة مػػع بعضػػهـ بعضػػا ،إضػػافة إلػػى االهتمػػاـ فػػي األنشػػطة المسػػاندة لممنػػاه الد ارسػػية والتػػي

تشجع التفاوض والحوار والمناقشة لدى الطمبة.
الكممػػػػات الدالػػػػة :مه ػػارات التف ػػاوض ،العمػػػوـ العس ػػكرية واألمني ػػة والش ػػرطية ،جامع ػػة االسػػػتقبلؿ،
فمسطيف.
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Level of negotiation skills among cadets of military,
security and police sciences at Al-Istiqlal University
Prof . Abdelnaser Qadumi
Al-istiqlal Journal for Research,2017, 0(1), 7-46.
http://dsr.alistiqlal.edu.ps/page-78-ar.html
The study aimed to identify the Level of negotiation skills among cadets
of military, security and police sciences at Al-Istiqlal University in Palestine.
Besides it determined the differences in the level of negotiation skills
according to gender, specialization and academic level among students. To
achieve that, the study was conducted on a sample of (132) students, and
(47) items (Alhorrege &Al-Harbi, 2013) scale applied to them for measuring
(NS), the scale consisted of eight skills: (Forbearances, Surprise, Fait
Accompli, Withdrawal, Graduation, Agency , Participation, and Feinting).
The results of the study indicated that the level of the total score of
negotiation skills was moderate , where the percentage of response as
(52.70%), and the level for all skills were moderate, the highest skill was
Participation (62.33%), and the lowest skill was Feinting ( 46.73%). In
addition,
The results revealed a significant difference in the total score of negotiation
skills according to gender in favor of males, and academic level between the
first, second, third and fourth years in favor of the second, third and fourth
years. While there were no significant differences due to specialty variable.
Based on the findings of the study, the researcher recommended increasing
attention to the development of negotiation skills in lectures between
students and instructors, and students with each other; in addition, increase
interest in co-curricular activities which encourage negotiation, dialogue and
discussion among students.
Key words: Negotiation Skills, Military Security Police Sciences (MSPS),
Al-Istiqlal University.
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A16
ِإشش اٌشخص١خ اإلجيبث١خ ٌذ ٜالػج ٟادلغز٠ٛبد اٌؼٍ١ب ٌألٌؼبة اجلّبػ١خ يف فٍغؽني
(دساعخ ِ١ذأ١خ يف ػٍُ إٌفظ اإلجيبث)ٟ
مجمة جامعة االستقالؿ لألبحاث -أريحا -فمسطيف..9-1 ،1، 1،
http://dsr.alistiqlal.edu.ps/page-47-ar.html
يعد عمـ النفس اإليجابي) ) Positive Psychologyمف العموـ الحديثة الذي يهتـ بدراسة الجوانب
المشرقة مف الشخصية ،لذلؾ هػدفت الد ارسػة الحاليػة إلػى توظيػؼ عمػـ الػنفس اإليجػابي فػي المجػاؿ

الرياضي ،وذلؾ مف خبلؿ دراسة مستوى مؤشر الشخصػية اإليجابيػة لػدى العبػي المسػتويات العميػا
لؤللعاب الجماعيػة فػي فمسػطيف ،وتحديػد الفػروؽ فػي مؤشػر الشخصػية اإليجابيػة تبعػا إلػى متغيػرات
المعبػػة ،والخب ػرة فػػي المعػػب ،والمشػػاركات الدوليػػة ،ولتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة قوامهػػا

( ) 224العب ػػا لكػ ػرة الق ػػدـ والكػ ػرة الط ػػائرة وكػ ػرة الس ػػمة وكػ ػرة الي ػػد ،وطب ػػؽ عميه ػػا مؤش ػػر الشخص ػػية
اإليجابية المكوف مف ( ) 15فقرة ،وموزعة بالتساوي عمى ثبلثة مجاالت هػي :التفػاؤؿ وجػودة الحيػاة

والسعادة ( 5فقرات لكؿ مجاؿ).

وأظهػػرت نتػػائ الد ارسػػة أف المسػػتوى الكمػػي لمؤشػػر الشخصػػية اإليجابيػػة ومجػػاالت التفػػاؤؿ وجػػودة

الحيػػاة والسػػعادة كػػاف عاليػػا ،كمػػا أظهػػرت النتػػائ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا فػػي مؤشػػر الشخصػػية
اإليجابي ػػة تبع ػػا إل ػػى متغي ػػر المعب ػػة ولص ػػالح العب ػػي الكػ ػرة الط ػػائرة ،والمش ػػاركات الدولي ػػة ولص ػػالح

المشاركيف ،ولـ تكف الفروؽ دالة إحصائيا تبعا إلى متغير الخبرة في المعب.

وأوصت بعدة توصيات مف أهمها :توظيؼ عمـ الػنفس اإليجػابي فػي المجػاؿ الرياضػي فػي اإلعػداد
النفسػ ي لبلعبػػيف كاسػػتراتيجيات مواجهػػة لمضػػغوط الناجمػػة عػػف المنافسػػة ،وضػػرورة اهتمػػاـ العػػامميف
في المجاؿ الرياضي بالتأليؼ في مجاؿ عمـ النفس الرياضي اإليجابي.

الكممات الدالة :مؤشر الشخصية اإليجابية ،ألعاب جماعية ،عمـ النفس اإليجابي ،فمسطيف.
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Positive Personality Index among The Higher Levels of Collective
Games Players in Palestine: A field Study in Positive Psychology
Prof . Abdelnaser Qadumi
Al-istiqlal Journal for Research,2017, 1(1), 1-38.
http://dsr.alistiqlal.edu.ps/page-47-ar.html
Positive Psychology is a modern science, which is interested in studying
the positive sides of personality. The present study aimed to employ this
science in the field of sport sciences through identifying the level of Positive
Personality Index (PPI) among the higher level of collective games players
in Palestine. Furthermore, to determine the differences in (PPI) according to
the game, playing experience and international participation variables. To
achieve these purposes the study was conducted on a sample of (224) layers
of soccer, volleyball basketball, and handball in Palestine, and a(15) items
(PPI) applied.
The study indicated that the total level of (PPI) among players was high.
Also, the results revealed significant differences in level of (PPI) among
the higher level of collective games players in Palestine due to the game
in favor of volleyball players, and to the international participation in favor
of participant, while there were no significant differences due to playing
experience variable.
Based on the findings of the study, the researcher recommended to apply
positive psychology in the field of sport sciences, and in the psychological
preparation of the players as a coping strategies to the competition stressors,
and more attention should be given by the workers in the field of sports
authors for publication in Sport Positive Psychology.
Key words: Positive Personality Index (PPI), collective games, Palestine.
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A17
لٍك اإلصبثبد اٌش٠بظ١خ ٌذ ٜالػج ٟادلغز٠ٛبد اٌش٠بظ١خ اٌؼٍ١ب ٌىشح اٌمذَ ٚاٌىشح
اٌؽبئشح يف فٍغؽني

مجمة جامعة النجاح لألبحاث (العموـ اإلنسانية) ( )6418المجمد 2189 - 2212 )11(66
https://journals.najah.edu/article/1141

هدفت الدراسة لتحديد مستوى قمؽ اإلصابات الرياضية لدى العبي المستويات الرياضية العميا لكرة
القدـ والكرة الطائرة في فمسطيف ،إضافة إلى تحديد الفروؽ في مستوى قمؽ المنافسة تبعا إلى متغيرات المعبة،
والخبرة ،والمشاركات الدولية ،والمعب مع المنتخب الوطني ،ووضع البلعب في الفريؽ ،ولتحقيؽ ذلؾ أجريت

الدراسة عمى عينة قوامها( )91العبا  ،وذلؾ بواقع (  ) 54العبا لكرة القدـ و (  ) 34العبا لمكرة الطائرة،
وطبؽ عميها مقياس كاميمي ) (Camille,2006لقمؽ اإلصابات الرياضية  ،والمكوف مف ( )29فقرة موزعة

عمى سبعة مجاالت.

وأظهرت نتائ الدراسة أف الدرجة الكمية لقمؽ اإلصابات الرياضية لدى العبي المستويات العميا لكرة القدـ
والكرة الطائرة في فمسطيف كانت متوسطة ،حيث وصمت النسبة المئوية لبلستجابة إلى ( .)%53.05واف

ترتيب مجاالت قمؽ اإلصابات الرياضية لدى العبي المستويات العميا لكرة القدـ والكرة الطائرة في فمسطيف
كاف في المرتبة األولى مجاؿ القمؽ مف خبرة األلـ ( ،)%63.68يميه مجاؿ القمؽ مف عودة اإلصابة
( ،)%60.05يميه مجاؿ القمؽ مف التوقؼ عف المعب الرياضي ( ، )%56.22يميه مجاؿ القمؽ مف اختبلؿ
تقدير الذات ( ،)%50.99يميه مجاؿ القمؽ مف فقداف الدعـ االجتماعي ( ، )%47.14يميه مجاؿ القمؽ مف
النظر لبلعب بالضعيؼ ( ،)%46.21وأخي ار مجاؿ القمؽ مف خذالف اآلخريف (.)%47.03
إضافة إلى انه ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في قمؽ اإلصابات الرياضية لدى البلعبيف تعزى إلى
متغيرات المعبة ،والخبرة ،والمشاركات الدولية ،والمعب مع المنتخب الوطني ،ووضع البلعب في الفريؽ.
وأوصى الباحثوف بعدة توصيات مف أهمها ضرورة اخذ المدربيف بعيف االعتبار أف القدرات البدنية

والمهارية والفسيولوجية غير كافية لمحكـ عمى عودة البلعب لمعب بعد اإلصابة  ،وانما يجب التأكيد عمى
اإلعداد النفسي ،وذلؾ مف خبلؿ االستفادة مف النماذج العالمية مثؿ نموذج تايمور وتايمور Taylor and
Taylor, 1997
الكممات الدالة :قمؽ اإلصابات الرياضية  ،كرة القدـ  ،الكرة الطائرة ،فمسطيف.
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Abstract
The purpose of this study was to determine the level of sports injuries anxiety (SIA)
amongst high-level soccer and volleyball players in Palestine. Furthermore, it sought to
determine the differences in SIA according to variables of game, playing experience,
international participation, playing in national team, and position in team. The sample of
study consisted of 91 players, (soccer and volleyball), and (Camille, 2006), A 29-item
SIA scale was administered. The results of the study indicated that the level of SIA
amongst high-level soccer and volleyball players in Palestine was moderate. The average
for the total score was (53.05%), and the ranks order of SIA domains were as follow:
domain of experiencing pain: 63.68%; domain of re-injury: 60.05%; domain of loss of
athleticism: 56.22%; domain of having an impaired self-image: 50.99%; domain of losing
social support: 47.14%; domain of being perceived as weak: 46.21%; and domain of
letting down important others. Also, the results revealed that there were no significant
differences in the level of SIA amongst high level soccer and volleyball players in
Palestine due to game, playing experience, international participation, playing in national
team, and position in team variables. Based on the findings of the study, the researchers
recommend that the coaches must recognize that the physical technical and physiological
abilities are insufficient to judge the player’s return to play after the injury, they must
take care of the psychological preparation of players, and take advantage of the global
models such as the model of Taylor and Taylor, 1997.
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ِغز ٜٛاٌزفبؤي ٌذ ٜالػج ٟفشق األٌؼبة اٌش٠بظ١خ اجلّبػ١خ يف اجلبِؼبد اٌفٍغؽ١ٕ١خ
دراسات ،العموـ التربوية ،الجامعة األردنية.46.-411،).( 16 ، )6418( ،

https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/4349
هدفت هذ الدراسة التعرؼ إلى مستوى التفاؤؿ لدى العبي فرؽ األلعاب الرياضية الجماعية
في الجامعات الفمسطينية  ،إضافة إلى تحديد الفروؽ في التفاؤؿ تبعا إلى متغيرات المعبة
والمستوى الدراسي والخبرة في المعب  ،ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قوامها ()246
العبا ،وطبؽ عميها مقياس عبدالخالؽ ( )1996لقياس التفاؤؿ والمكوف مف ( )15فقرة.
وتوصمت الدراسة إلى أف المستوى الكمي لمتفاؤؿ لدى أفراد عينة الدراسة كاف عاليا ،حيث
وصمت النسبة المئوية لبلستجابة إلى ( . )%76.20وأظهرت النتائ انه ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية في مستوى التفاؤؿ لدى العبي فرؽ األلعاب الرياضية الجماعية في الجامعات الفمسطينية
تعزى إلى متغير الخبرة في المعب  ،بينما كانت الفروؽ دالة إحصائيا تبعا إلى متغيري المعبة
ولصالح العبي كرة السمة ،والمستوى الدراسي ولصالح طمبة السنة الرابعة.
وفي ضوء نتائ الدراسة أوصى الباحث بضرورة االهتماـ باألنشطة الرياضية لدورها االيجابي
في صقؿ شخصية الطمبة وحسف التكيؼ مع البيئة الجامعية.

الكممات الدالة :التفاؤؿ  ،األلعاب الجماعية ،الجامعات الفمسطينية.
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The Level of Optimism amongst Players of The Collective Teams in The
Palestinian Universities
Abdelnaserr Abdelrahim Qadomi

https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/4349
The purpose of this study was to investigate the level of optimism amongst
players of the collective teams in the Palestinian universities. In addition, to
determine the differences in optimism according to game, year of study and
playing experience variables. The sample of the study consisted of ( 246)
players from different universities. For measurement of optimism a (15)
items
Abdel-Khalek
(1996)
scale
was
used.
The results of the study revealed that the level of optimism amongst players
of the collective teams in the Palestinian universities was high where the
percentage of response for the total score was ( 76.20 %).
Furthermore, the results indicated that there were no significant differences
in optimism due playing experience, while the results revealed a significant
differences in optimism due to the game and year of study variables.
Based on the study findings the researcher recommended to increase
attention to sport activities for its positive role in the refinement of students
and good personal adjustment with the university environment .
Key words: Optimism , Collective Teams , Palestinian Universities.
Keywords: Optimism , Collective Teams , Palestinian Universities.
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اٌشظب ػٓ جٛدح احل١بح ٌذ ٜالػج ٟفشق األٌؼبة اٌش٠بظ١خ يف اجلبِؼبد اٌفٍغؽ١ٕ١خ
مجمة العموـ التربوية والنفسية ،كمية التربية ،جامعة البحريف..61-.4. ،).(12 ،)6418( ،

https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2761
DOI: http://dx.doi.org/10.12785/JEPS/160311

دائما اإلنساف السوي في حراؾ وسعي ليعيش حياة سعيدة بعيدا عف القمؽ والضغوط النفسية
والتوترات ،حيث انه كمما قمت درجة الضغوط النفسية وتوفرت سبؿ المعيشة الجيدة والكريمة،
استطاع اإلنساف التكيؼ والعيش حياة سعيدة ،لذلؾ هدفت هذ الدراسة التعرؼ إلى مستوى الرضا
عف جودة الحياة لدى العبي فرؽ األلعاب الرياضية الجماعية في الجامعات الفمسطينية ،إضافة إلى
تحديد الفروؽ في الرضا عف جودة الحياة تبعا إلى متغيري المعبة والخبرة في المعب والتفاعؿ بينهما،
ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قوامها ( )263العبا ،وطبؽ عميها مقياس الرضا عف جودة
الحياة المكوف مف (  )15فقرة.
وتوصمت الدراسة إلى أف المستوى الكمي لمرضا عف جودة الحياة لدى أفراد عينة الدراسة كاف
عاليا ،حيث وصمت النسبة المئوية لبلستجابة إلى ( .)%79.44وأظهرت النتائ انه ال توجد فروؽ
ذات داللة إحصائية في مستوى جودة الحياة لدى العبي فرؽ األلعاب الرياضية الجماعية في
الجامعات الفمسطينية تعزى إلى متغير الخبرة في المعب ،والتفاعؿ بيف متغيري المعبة والخبرة في
المعب ،بينما كانت الفروؽ دالة إحصائيا تبعا إلى متغير المعبة.
الكممات المفتاحية :الرضا ،جودة الحياة ،األلعاب الجماعية ،الجامعات الفمسطينية.
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الخالصة:

The purpose of this study was to investigate the level of Quality of Life
Satisfaction(QLS) amongst players of the collective teams in the Palestinian
universities. In addition, It aims to determine the differences in (QLS)
according to game, and playing experience variables. The sample of the
study consisted of (263) players from different universities. For
measurement of (QLS) a (15) items scale was used. The results of the study
revealed that the level of (QLS) amongst players of the collective teams in
the Palestinian universities was high where the percentage of response for
the total score was (79.44 %). Furthermore, the results indicated that there
were no significant differences in (QLS) due to playing experience, and the
interaction between game and playing experience, while the results revealed
significant differences in (QLS) due to the game variable. Based on the
study findings, the researchers recommended to increase attention to sport
activities for its positive role in the refinement of students and good personal
adjustment with the university environment.
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ِغبّ٘خ ادلذسثني يف رؼض٠ض اٌشٚح اٌش٠بظ١خ ٌذ ٜاٌالػجني يف فٍغؽني
المؤتمر الدولي السابع-كمية التربية الرياضية-جامعة اليرموؾ6418/1/.4-66.

http://sports.yu.edu.jo/ar/all-events
هدفت الدراسة التعرؼ إلػى مسػاهمة المػدربيف فػي تعزيػز الػروح الرياضػية لػدى البلعبػيف فمسػطيف ،إضػافة إلػى

تحديػػد الفػػروؽ فػػي درجػػة المسػػاهمة تبعػػا إلػػى متغيػػر المعبػػة ،ولتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة قوامهػػا
( )165العبا و تمثؿ ما نسبته ( )%30تقريبا مف العبي أندية المحترفيف والدرجة الممتازة لكػرة القػدـ والكػرة
الطائرة وكرة السمة وكرة اليد في فمسطيف.

ولغاي ػ ػ ػ ػ ػة قيػ ػ ػ ػ ػػاس مسػ ػ ػ ػ ػػاهمة المػ ػ ػ ػ ػػدربيف فػ ػ ػ ػ ػػي تعزيػ ػ ػ ػ ػػز الػ ػ ػ ػ ػػروح الرياضػ ػ ػ ػ ػػية تػ ػ ػ ػ ػػـ تطػ ػ ػ ػ ػػوير مقيػ ػ ػ ػ ػػاس روبػػ ػ ػ ػػرت
واخروف)،( Robert,etal,1997لكي يناسب موضػوع الد ارسػة ،حيػث يشػتمؿ المقيػاس عمػى ( )25فقػرة تقػيس

الروح الرياضية موزعة عمى خمسة مجػاالت هػي( :مجػاؿ احتػراـ التقاليػد االجتماعيػة ،ومجػاؿ احتػراـ األنظمػة
والق وانيف ،ومجاؿ االلتزاـ الكامػؿ بالمشػاركة الرياضػية ،و مجػاؿ الحػرص عمػى احتػراـ المنػافس ،ومجػاؿ الػنه

االيجابي تجا الرياضة ) ،ومف اجؿ تحميؿ النتػائ تػـ اسػتخداـ المتوسػطات الحسػابية واألوزاف النسػبة لتحديػد
درجػػة المسػػاهمة ،وتحميػػؿ التبػػايف األحػػادي ) ، (One Way ANOVAإضػػافة إلػػى تحميػػؿ التبػػايف متعػػدد
المتغيرات التابعة ) (MANOVAباستخداـ اختبار هوتمن .

وتوصمت الدراسة إلى أف الدرجة الكمية لمساهمة المدربيف الرياضييف في تعزيز الروح الرياضية لدى

البلعبيف في فمسطيف كانت كبيرة ،حيث وصمت النسبة المئوية لبلستجابة إلى ( ،)%71.40واف درجة

المساهمة كانت كبيرة عمى جميع المجاالت باستثناء مجاؿ االلتزاـ الكامؿ بالمشاركة الرياضية  ،وكانت

أعمى درجة لمجاؿ النه االيجابي تجا الرياضة ( ،)%75.15واقؿ درجة مجاؿ االلتزاـ الكامؿ بالمشاركة

الرياضية ( .)%69.60إضافة إلى ذلؾ أظهرت النتائ وجود فروؽ في مساهمة المدربيف الرياضييف في
تعزيز الروح الرياضية لدى البلعبيف في فمسطيف تبعا إلى متغير المعبة ولصالح العبي كرة السمة .وأوصى
الباحث بعدة توصيات مف أهمها :ضرورة مراعاة المدربيف لمتكامؿ في إعداد البلعبيف مهاريا وبدنيا وخططيا
ونفسيا ،وزيادة التركيز عمى اإلعداد التربوي والنفسي واالجتماعي لبلعبيف لما لها مف دور في الثبات

االنفعالي والتحمي بالروح الرياضية عند البلعبيف.

الكممات المفتاحية :المدربيف ،الروح الرياضية ،البلعبيف ،فمسطيف.
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Coaches Contribution in Reinforcing Sportsmanship among
Players in Palestine
Prof . Abdelnaser Qadumi

The Seventh International Conference, 29-30/4/2015, Faculty
of Physical Education, Yarmok University.
The study aimed to identify the contribution of coaches in the promotion of
sportsmanship among Palestinian players, as well as to determine the
differences in the degree of contribution according to the game, to achieve
this the study was conducted on a sample of (165) players and representing
(30%) from the population, of professional and Premier League players of
soccer, volleyball, basketball and handball in Palestine .
To measure the contribution of coaches in the promotion of the
sportsmanship Robert et Robert, etal, (1997) scale was developed, to suit the
subject of the study, which includes the scale on (25) items distributed on
five domains: (respect for social traditions, respect for laws and regulations,
commitment to full participation sports, the area of concern for the respect
for the opponent, and the positive approach towards sport).
The results of the study indicated that the degree of the contribution of
coaches in the promotion of sportsmanship among Palestinian players was
high, where the percentage of response was (71.40%), and the degree were
high on all domains except full commitment to participate sports , the
highest level was of positive approach towards the sport domain (75.15%),
and lowest degree was for full commitment to sports participation domain
(69.60%).Also, the results indicated a significant differences at ( = 0.05) in
the degree of contribution due to the game variable in favor of basketball.
Based on the findings of the study, the researcher recommended the coaches
to confirm on sportsmanship among players through integration of technical,
physical, tactical, and psychological preparation of players.
Key words: Coaches, Sportsmanship, Team Sports, Palestine.
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دساعخ ِمبسٔخ ثني ثؼط ادلؼبدالد ادلغزخذِخ ٌٍزٕجإ يف ل١بط اٌزّض ً١اٌغزائ ٟخالي
اٌشادخ ( )RMRػٕذ الػج ٟاٌىشح اٌؽبئشح

المؤتمر الدولي السابع-كمية التربية الرياضية-جامعة اليرموؾ6418.

http://sports.yu.edu.jo/ar/all-events
هدفت هذ الدراسة التعرؼ إلى الفروؽ بػيف أربػع معػادالت مسػتخدمة لمتنبػؤ فػي قيػاس
التمثيػػؿ الغػػذائي خػػبلؿ ال ارحػػة ( )RMRسػػعر/يوميا عنػػد العبػػي الك ػرة الطػػائرة ،إضػػافة إلػػى التعػػرؼ
عمى فاعمية سطح الجسـ لمتنبؤ في قياس ( ، )RMRلتحقيؽ ذلؾ أجريػت الد ارسػة عمػى عينػة قوامهػا
مئة العب والعب مف مختمؼ الدرجات لمكرة الطائرة في فمسطيف متوسط أعمارهـ ،ووزنهـ ،وطولهـ،

ومؤشر كتمة الجسػـ لػديهـ ،وسػطح الجسػـ كػاف عمػى التػوالي21.02( :سػنة74.60 ،كغػـ1.80 ،متػر،

22.77كغـ/ـ1.9426 ، 2ـ ،)2وبعػد جمػع البيانػات األوليػة طبقػت أربػع معػادالت لقيػاس ()RMR
وهػذ المعػادالت هػيWHO, ( ،)Mifflin et al., 1990( ،)DeLorenzo, et al., 1999( :

 )Harris & Benedick, 1919( ،)1985حيػػث أظهػػرت نتػػائ تحميػػؿ التبػػايف متعػػدد المتغيػرات

التابعػ ػػة ( )MANOVAباسػ ػػتخداـ اختبػ ػػار هػ ػػوتمن ت ػ ػريس واختبػ ػػار سػ ػػداؾ لممقارنػ ػػات الثنائيػ ػػة بػ ػػيف
المتوس ػػطات وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف المع ػػادالت األرب ػػع ،وك ػػاف أعم ػػى متوس ػػط إل ػػى

( )RMRمعادلػة ( )DeLorenzo et al, 1999حيػث وصػؿ إلػى ()1930.38سػعر /يوميػا ،يميهػا
معادلة ( )1854.30( )Harris & Benedict, 1999سػعر/يوميا ،يميهػا معادلػة ()WHO, 1985

()1817.26سعر /يوميا ،وأخي ار معادلة ( )1777.95( )Mifflin, et al, 1990سعر /يوميا.

كػػذلؾ أظهػػرت النتػػائ فاعميػػة مسػػاحة مسػػطح الجسػػـ لمتنبػػؤ فػػي قيػػاس ( ، )RMRحيػػث تػػـ

التوصؿ باستخداـ االنحدار الخطي R2إلى المعادلة اآلتية:

))RMRسعر/يوميا = ((×)14613146(( +)863222-مساحة مسطي الجسـ بالمتر المربع))
والخطأ المعياري ( )SEلممعادلة ( ) 20±سعر/يوميا .وقيمة .)0.962( R2

وأوصػػى الباحػػث بعػػدة توصػػيات مػػف أهمهػػا إجػراء د ارسػػات حػػوؿ ( )RMRأللعػػاب وفعاليػػات

رياضية أخرى ،إضافة إلى بحث العبلقة بيف القياسات االنثروبومترية و ( )RMRعند الرياضييف.
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“A comparison Study Among Selected Equations For Predicting
Resting Metabolic Rate of Volleyball Players”
Prof . Abdelnaser Qadumi

The Seventh International Conference, 29-30/4/2015, Faculty
of Physical Education, Yarmok University.
The purpose of this study was to examine the differences of four
published equations for predicting (RMR) kcal/ day in male volleyball
players, and determine the efficacy of Body Surface Area (BSA) in the
prediction of (RMR) . The sample consisted of (101) players from different
grades in Palestine. (DeLorenzo et al., 1999), (Mifflin et al., 1990), (WHO,
1985) and (Harris & Benedict, 1919) equations were used in measuring
(RMR). The results of (MANOVA) using Hotelling’s Trace Test, and Sidak
post-hoc test indicated a significant differences at (α = 0.05) among all
equations. The highest mean was for using (DeLorenzo et al. , 1999)
equation (1930.38)kcal/day, while the lowest mean was for (Mifflin et al.,
1990) equation (1777.95) kcal/day. Also, the results revealed high
correlation between (BSA) and (RMR), The regression equation was:
(RMR) kcal/day = (-59.666) +((1024.402)*(BSA Meter Square ))
(R2= 0.962; SE= 20 kcal/day, Beta = 0.99)
Based on the study finding the researcher recommended to conduct other
research studies for different games and sport events. In addition, studying
the correlation between anthropometric measures and (RMR) for athletes.
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اعزجبثخ اجلٙبص اٌذٚس ٞألداء اخزجبس وٛثش ٌذ ٜاٌالػجني احملرتفني ٌىشح اٌمذَ
يف فٍغؽني

مجمة الرافديف لمعموـ الرياضة ،جامعة الموصؿ )6418( ،

هدفت الدراسة الحالية التعرؼ إلػى اثػر أداء اختبػار كػوبر عمػى اسػتجابة الجهػاز الػدوري لػدى
البلعبػيف المحتػرفيف لكػرة القػػدـ فػي فمسػػطيف ،إضػػافة إلػى تحديػػد الفػروؽ فػػي الحػد األقصػػى السػػتهبلؾ

األوكسجيف وأقصى دفع قمبي بعد أداء اختبار كوبر لػدى البلعبػيف المحتػرفيف لكػرة القػدـ فػي فمسػطيف
تبعػا إلػى متغيػػر مركػز المعػػب .ولتحقيػؽ ذلػػؾ أجريػت الد ارسػة عمػػى عينػة قوامهػػا ( )72العبػا ،متوسػػط

أعم ػػارهـ (  ) 23.53س ػػنة ،وت ػػـ قي ػػاس ض ػػغط ال ػػدـ االنقباض ػػي ،وض ػػغط ال ػػدـ االنبس ػػاطي ،ون ػػبض
الراحة ،وحجـ النبضة ،والدفع القمبي قبؿ وبعد جري اختبار كوبر لمدة  12دقيقػة ،إضػافة إلػى انػه تػـ

قياس الحد األقصى الستهبلؾ األوكسجيف بعد الجري فقط ،وتـ إجراء مقارنة في أقصى دفع قمبي و

الحد األقصى الستهبلؾ األوكسجيف تبعا إلى متغير مركز المعب.

وتوصمت الدراسة إلى حدوث تغيػر وزيػادة فػي جميػع المتغيػرات بػيف القياسػيف القبمػي والبعػدي

لجميع المتغيرات  ،حيث كانت النسبة المئوية لمتغير فػي متغيػرات( :ضػغط الػدـ االنقباضػي ،وضػغط

الػػدـ االنبسػػاطي ،والنػػبض  ،وحجػػـ النبضػػة ،والػػدفع القمبػػي )عمػػى التػوالي،%17.31 ،%62.46 ( :
،)484.26% ،%41.19 ،%165.66وكانت أعمى نسبة مئويػة لمتغيػر فػي الػدفع القمبػي ،واقػؿ نسػبة

فػػي ضػػغط الػػدـ االنبسػػاطي ،إضػػافة إلػػى ذلػػؾ أظهػػرت النتػػائ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي
أقص ػػى دف ػػع قمب ػػي والح ػػد األقص ػػى الس ػػتهبلؾ األوكس ػػجيف تبع ػػا لمرك ػػز المع ػػب ولصػ ػالح العب ػػي خ ػػط

الوسػػط .وكػػاف أقصػػى دف ػػع قمبػػي والحػػد األقص ػػى السػػتهبلؾ األوكسػػجيف لمعين ػػة ككػػؿ عمػػى التػ ػوالي:

( 24.13لتر/دقيقة ،و  53.26مميمتر/كغـ /دقيقة).

وأوصى الباحثاف بعدة توصيات مف أهمها ضرورة استفادة المدربيف مف النتائ الحالية في

تقويـ الحالة الصحية والتدريبية لبلعبيف.

الكممات الدالة :الجهاز الدوري  ،اختبار كوبر ،الحد األقصى الستهبلؾ األوكسجيف كرة القدـ ،
فمسطيف.
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The Response of Circulatory System to The Performance of Cooper
Test amongst Professional Soccer Players in Palestine
Prof. Qadumi, Abdel N. & Antarah J.

The purpose of this study was to investigate the response of
circulatory system to the performance of Cooper Test amongst professional
soccer players in Palestine. Furthermore, to determine the differences in
maximum cardiac output (max CO) and maximum oxygen consumption
(Vo2max) according to the playing position.
The sample of the study was consisted of (72) professional soccer
player in Palestine mean age (23.53) years. The measures of Systolic Blood
Pressure (SBP) ,Diastolic Blood Pressure (DBP), Heart Rate (HR),Stork
Volume (SV), cardiac output (CO) at rest and after 12- minutes run test, and
(Vo2max) were conducted.
The results of the study revealed a significant increased in all variable
between pre and post 12- minutes run test, these changes in (SBP), (DBP),
(HR), (SV),and (CO) were respectively :(62.46 %, 17.31%,
165.66%,41.19%,and 484.26% ). Also, the results indicated a significant
differences in(max CO), and(Vo2max) according to the playing position in
favor of midfielders.
Bases on the findings of the study the researchers recommend the
Coaches to benefit from the current results in the evaluation of health and
training status of the players.
Keywords: Circulatory System , Maximum Oxygen Consumption Coopers
12-m run Test, Soccer, Palestine.
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ِغبّ٘خ ئداساد شإ ْٚاٌؽٍجخ يف اجلبِؼبد اٌفٍغؽ١ٕ١خ يف رؼض٠ض األٔشؽخ اٌالِٕٙج١خ
ٌذ ٜاٌؽٍجخ

مجمة جامعة النجاح لألبحاث (العموـ اإلنسانية) (.861-841،).(69 ، )6411

https://journals.najah.edu/article/1007
هدفت هذ الدراسة إلى تحديد مساهمة إدارات شؤوف الطمبة في الجامعات الفمسطينية في
تعزيز األنشطة البلمنهجية في مجاالت النشاط ( :الثقافي ،والفني ،والرياضي ،والوطني –
االجتماعي) لدى الطمبة .إضافة إلى تحديد درجة رضا طمبة الجامعات الفمسطينية عف الجوانب
المتعمقة في األنشطة ،ودرجة تفضيؿ طمبة الجامعات الفمسطينية لمختمؼ األنشطة.
ولتحقيؽ تمؾ األهداؼ أجريت الدراسة عمى عينة قوامها ( )1030طالبا وطالبة مف مختمؼ
الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية ،وتوصمت الدراسة إلى أف مساهمة إدا ارت شؤوف الطمبة في
الجامعات الفمسطينية في تعزيز األنشطة االمنهجية لدى الطمبة كانت منخفضة ،حيث وصمت النسبة
المئوية لبلستجابة إلى (  ،)%53.20إضافة إلى أف درجة الرضا عف المجاالت المرتبطة باألنشطة
أيضا كانت منخفضة ووصمت النسبة المئوية الستجابة إلى (  ،)%55.87وكانت أكثر األنشطة
تفضيبل مف قبؿ الطمبة وبدرجة كبيرة النشاط الرياضي (  ،)%70.17واقؿ األنشطة تفضيبل النشاط
السياسي ( .)%56.70
وبناء عمى نتائ الدراسة تـ التوصية ب ( )15توصية لتفعيؿ عمؿ إدارات شؤوف الطمبة في
مجاؿ األنشطة الطبلبية.
الكممات الدالة :إدارات شؤوف الطمبة ،الجامعات الفمسطينية ،األنشطة البلمنهجية.
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The Contribution of Administrations of Students Affaires in Palestinian
Universities in Reinforcing Extra-Curricular Activities among Students





Abdel Naser Qadomi
Jamal Shaker
Yousof Draghma

https://journals.najah.edu/article/1007



Abstract

The purpose of this study was to determine the contribution of
administration of student’s affairs on Palestinian Universities in reinforcing
Extra-curricular Activities among students. Furthermore, to determine
students satisfaction of different related domains to student’s activities, and
the preference activities domain among students. The sample of the study
consisted of (1030) male and female students from different Palestinian
Universities in West Bank. The results of the study revealed that the
contribution of administration of student’s affairs on Palestinian Universities
in reinforcing Extra-curricular Activities among students was low, where the
percentage of response for the total score was (53.20%). Also, the results
indicated low level students satisfaction of different related domains to
student’s activities, where the percentage of response for the total score was
(55.87%).Furthermore, the results indicated that the best preference domain
was sports domain (70.17%), and the lowest preference domain was the
political domain (56.70%). Based on the findings of the study the
researchers recommended (15) recommendation to increase efficacy in the
contribution of administration of students affairs on Palestinian Universities
in reinforcing Extra-curricular Activities among students.
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اٌؼاللخ ثني اذل٠ٛخ اٌش٠بظ١خ ٚرمذ٠ش اٌزاد ٌذ ٜؼٍجخ ختصص اٌرتث١خ
اٌش٠بظ١خ يف اجلبِؼبد اٌفٍغؽ١ٕ١خ

مجمة العموـ التربوية والنفسية ،كمية التربية ،جامعة البحريف.891-888،)6(18، )6411( ،

https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2551
DOI: http://dx.doi.org/10.12785/JEPS/150217

هدفت الدراسة التعرؼ إلى العبلقة بيف الهوية الرياضية وتقدير الذات لدى طمبة تخصص

التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية ،والتعرؼ إلى الفروؽ في مستوى لهوية الرياضية وتقدير
الذات تبعا إلى متغيرات الجنس ،والجامعة  ،والمستوى الدراسي ،والمعدؿ التراكمي .ولتحقيؽ ذلؾ

أجريت الدراسة عمى عينة قوامها ( )305طالبا وطالبة مف الجامعات الفمسطينية ،وطبؽ عميها

مقياسيف األوؿ لمهوية الرياضية واآلخر لتقدير الذات.

وبعػػد جمػػع البيانػػات ومعالجتهػػا إحصػػائيا أظهػػرت نتػػائ الد ارسػػة أف مسػػتوى الهويػػة وتقػػدير

الػػذات الرياضػػية لػػدى طمبػػة تخصػػص التربيػػة الرياضػػية فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية كػػاف عاليػػا  ،حيػػث
وص ػػمت النس ػػبة المئويػ ػة لبلس ػػتجابة عميهم ػػا عم ػػى التػ ػوالي إل ػػى %76.29( :و  .)%78.25وكان ػػت
العبلق ػػة ايجابي ػػة ب ػػيف الهوي ػػة الرياض ػػية وتق ػػدير ال ػػذات ووص ػػمت قيم ػػة معام ػػؿ االرتب ػػاط بيرس ػػوف إل ػػى

( ، )0.74كما أظهرت النتائ

انػه ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي مسػتوى الهويػة الرياضػية

لدى طمبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية تعزى إلى متغيرات الجامعػة والمسػتوى

الد ارسػػي والمعػػدؿ التراكمػػي .بينمػػا كانػػت الفػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف الػػذكور واإلنػػاث ولصػػالح الػػذكور.
أيضػػا أظهػػرت النتػػائ انػػه ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )0.05=فػػي
مس ػػتوى تق ػػدير ال ػػذات ل ػػدى طمب ػػة تخص ػػص التربي ػػة الرياض ػػية ف ػػي الجامع ػػات الفمس ػػطينية تع ػػزى إل ػػى

متغيػرات الجػػنس ،والجامعػػة ،والمعػػدؿ التراكمػػي ،بينمػػا كانػػت الفػػروؽ دالػػة إحصػػائيا تبعػػا إلػػى متغيػػر
المستوى الدراسي.

وأوصت الدراسة بإجراء دراسات أخرى حوؿ الهوية الرياضية لؤللعاب والفعاليات الرياضية ،لكبل

الجنسيف ولكافة المستويات الرياضية ،واألعمار.

الكممات الدالة :الهوية الرياضية  ،تقدير الذات  ،طمبة تخصص التربية الرياضية

،الجامعات الفمسطينية.
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The Relationship between Athletic Identity and Self-Esteem
among Physical Education Students in Palestinian Universities
Prof. Qadumi, Abdel N.
DOI: http://dx.doi.org/10.12785/JEPS/150217
ISSN: 1726-3678
خٚانخبس: 2014

https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2551

The purpose of this study was to investigate the relationship
between athletic identity and self-esteem among physical
education students in Palestinian Universities. The study sample
consisted of (305) male and female students. To collect data,
athletic identity, and self-esteem scales were applied. The results
of the study indicated that the levels of both athletic identity and
self-esteem were high, where the percentage of response for the
total score was respectively: (76.29% and 78.25%), and the results
of Pearson correlation between athletic identity and self-esteem
were positive (0.74). The results also indicated that there were no
significant differences in students’ athletic identity due to
university, academic level, and academic achievement variables.
While the results revealed significant differences in students’
athletic identity between male and female in favor of male
students. Furthermore, the results indicated that there were no
significant differences in students’ self-esteem due to gender,
university, and academic achievement variables. While the results
revealed a significant difference in students athletic identity
according to the academic level in favor of the fourth year.
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A25
ِغز ٜٛاٌؽّٛح ٌذ ٜؼٍجخ ختصص اٌرتث١خ اٌش٠بظ١خ يف جبِؼخ إٌجبح اٌٛؼٕ١خ
ٚػاللزٗ ثجؼط ادلزغرياد

المؤتمر الدولي السادس ،كمية التربية الرياضية ،جامعة اليرموؾ 19-18،حزيراف (.926-897،)2014

http://sports.yu.edu.jo/ar/all-events
هدفت الدراسة التعرؼ إلى مستوى الطموح لدى طمبة تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح
الوطنية ،إضافة لتحديد االختبلؼ بيف أبعاد مقياس الطموح .والتعرؼ إلى الفروؽ في مستوى الطموح تبعا
إلى متغيرات الجنس ،والمستوى الدراسي ،والمعدؿ التراكمي .ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قوامها
( )170طالبا وطالبة مف مختمؼ السنوات الدراسية ،وطبؽ عميها مقياس معوض وعبدالعظيـ (، )2005
والمكوف مف ( )36فقرة موزعة عمى أربعة أبعاد وهي( :التفاؤؿ ،والمقدرة عمى وضع األهداؼ ،وتقبؿ الجديد
 ،وتحمؿ اإلحباط).
وبعد جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا أظهرت نتائ

الدراسة أف مستوى الطموح لدى طمبة

تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية كاف متوسطا ،حيث وصمت النسبة المئوية لبلستجابة
إلى ( ،)%65.67وكاف أفضؿ األبعاد بعد التفاؤؿ ( ،)%70.33يميه بعد تقبؿ التجديد ( ،)%67يميه بعد
المقدرة عمى وضع األهداؼ ( ،)%65وأخي ار بعد تحمؿ اإلحباط ( . )%60.33كما أظهرت النتائ

انه ال

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الطموح تعزى إلى متغيري الجنس ،والمستوى الدراسي ،بينما
كانت الفروؽ دالة إحصائيا تبعا إلى متغير المعدؿ التراكمي ولصالح المعدؿ األعمى.
وأوصى الباحثاف بعدة توصيات مف أهمها عقد ورشات عمؿ لمطمبة في كمية التربية الرياضية في جامعة
النجاح الوطنية ،لتوعية الطمبة حوؿ مستقبمهـ المهني ومجاالت العمؿ ،وذلؾ في ضوء إعدادهـ وقدراتهـ
واستعداداتهـ لمعمؿ في مختمؼ مياديف التربية الرياضية بعد التخرج.
الكممات الدالة :الطموح  ،طمبة تخصص التربية الرياضية  ،جامعة النجاح الوطنية.
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Level of Aspiration Among Physical Education Students at AnNajah National University as Related to
Selected Variables
Prof . Abdel Naser . Qadumi Dr. Walid. Khanfar
Faculty of Physical Education- An-Najah National University
Nablus-Palestine
The Sixth International Conference, 18-19/7/2014, 897-926,
Faculty of Physical Education, Yarmok University.
The purpose of this study was to investigate the level of aspiration
among physical education students at An-Najah National University (ANU)
, and to determine differences in aspiration according to gender, academic
level, and academic achievement. The study sample consisted of (170) male
and female students. To collect data, aspiration scale developed by
(Moawad& Abdel Atheem,2005) was applied .To address questions in the
study, means, percentages, independent t-tests, One Way ANOVA and
Scheffes’ post-hoc test were used.
The results of the study indicated that students’ aspiration was
moderate, where the percentage of response for the total score was
(65.67%), and the rank order for domains were as flowed: optimistic
domain (70.33%),a challenge acceptance ( 67%), ability of goals orientation
(65%), and depression (60.33%).Also, the results indicated that there were
no significant differences in students aspiration due to gender and academic
level variables. While, the results revealed a significant in students
aspiration according to academic achievement in favor to highest
achievement.
Based on the findings of the study the researchers recommended to
Hold workshops for students in the Faculty of Physical Education at AnNajah University, to educate students about their careers and work areas, and
advise them according to their preparation, abilities and aptitudes to work in
various fields of physical education after graduation.
Key Words: Aspiration , Physical Education Students, An-Najah National
University.
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ِغبّ٘خ ثؼط اٌم١بعبد االٔضشٚثِٛرت٠خ يف اٌزٕجإ ثم١بط ثؼط احلج َٛاٌشئ٠ٛخ
اٌضبثزخ ٚاٌذٕ٠بِ١ى١خ ٌذ ٜاٌالػجني احملرتفني ٌىشح اٌمذَ يف فٍغؽني

مجمة جامعة النجاح لألبحاث (العموـ اإلنسانية) (.1146-11.1،)5(69 ، )6411
https://journals.najah.edu/article/1024/
هػػدفت هػػذ الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى مسػػاهمة بعػػض القياسػػات االنثروبومتريػػة فػػي التنبػػؤ بقيػػاس بعػػض الحجػػوـ الرئويػػة الثابتػػة
والديناميكية لبلعبي كرة القدـ المحترفيف في فمسطيف ،ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قوامهػا ( )72العبػا ،متوسػط
العمػػر ،و طػػوؿ القامػػة ،وكتمػػة الجسػػـ لػػديهـ عمػػى التػوالي 23.8( :سػػنة 176 ،سػػـ71،كغػػـ)  ،وتػػـ إجػراء بعػػض القياسػػات
االنثروبومتري ػػة والحج ػػوـ الرئوي ػػة الثابت ػػة والديناميكي ػػة ،وت ػػـ التوص ػػؿ باس ػػتخداـ معام ػػؿ االرتب ػػاط بيرس ػػوف وتحمي ػػؿ االنح ػػدار

المتػدرج ) (Stepwise Regression ) (R2إلػى خمػس معػادالت لمتنبػؤ فػي قيػاس السػعة الحيويػة ) ،(VCوحجػـ التػنفس
) ،(TVوالسػػعة الحيويػػة القصػػوى ) ،(FVCوالحج ػػـ الزفيػػري القسػػري عنػػد الثانيػػة األولػػى ) ،(FEV1واإلمكانيػػة التنفسػػية
القصوى ) (MVVبداللة القياسات االنثروبومترية وهي:
المعادلة التي تـ التوصؿ الييا

الحجوـ

المتغيرات المساىمة في

نسبة

الرئوية

المعادلة

التفسير

)(VC

الطوؿ ،مساحة سطح الجسـ

%74

( × 010.0({ +)11877-طوؿ القامة بالسنتيمتر) +
( × 118.7مساحة سطح الجسـ)} )(R2=0.74

(({+)71010-الطوؿ بالسنتيمتر×(+ )01070كتمة الجسـ

الطوؿ ،كتمة الجسـ الخالية مف
الشحوـ ،محيط الصدر عند

%82

)(FVC

الطوؿ  ،مساحة سطح الجسـ

%81

)(FEV1

الطوؿ  ،مساحة سطح الجسـ

%71

)(TV

أقصى شهيؽ

الحجـ الزفيري القسري عند
)(MVV

الثانية األولى )(FEV1

الخالية مف الشحوـ × ( + )01000محيط الصدر عند أقصى
شهيؽ × (R2=82) })0100.-
( ×01011({ + )771.77-طوؿ القامة بالسنتيمتر) +
( × 11717مساحة سطح الجسـ)} )(R2=81
( × 0.043({ + )8.448-الطوؿ بالسنتيمتر) 2.762( +
× مساحة سطح الجسـ)} )(R2=0.71

%74.5

(R2=0.745) )FEV1 ×31.994( + 23.834

وأوصػى الباحثػاف بتعمػيـ النتػػائ السػتفادة مػف المعػادالت التػػي تػـ التوصػؿ إليهػا مػػف قبػؿ المػدربيف والبػػاحثيف
لتقويـ الحالة الصحية لبلعبيف وفاعمية البرام التدريبية.
الكممات الدالة :القياسات االنثروبومترية ،الحجوـ الرئوية ،كرة القدـ.
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The Contribution of Some Anthropometric Measures in Predicting
Selected Static and Dynamic Pulmonary Volumes amongst Professional
Soccer Players in Palestine




Abdelnaser Qadomi
& Antarah Jawaada


https://journals.najah.edu/article/1024/

Abstract
The purpose of this study was to determine the contribution of some anthropometric
measures in predicting selected static and dynamic pulmonary volumes amongst
professional soccer players in Palestine, The study was conducted on a sample of (72)
players, mean age, height, and body mass were respectively: (23.8 years, 176 cm and 71
kg), some anthropometric measures and selected static and dynamic pulmonary volumes
were measured. Based on using Pearson correlation coefficient (R) and stepwise
regression analysis (R2) the results of the study revealed five equations to predict the
measures of Vital Capacity (VC), Tidal Volume (TV),Forced Vital Capacity (FVC),
Forced Expiratory Volume at first second (FEV1), and maximum Voluntary Ventilation
(MVV) according to anthropometric measures. The researchers recommended
generalizing the results to benefit the coaches and researchers to evaluate player’s health
status and the effectiveness of training programs.
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دساعخ ِمبسٔخ يف ِغز ٜٛاذل٠ٛخ اٌش٠بظ١خ ثني اٌش٠بظ١ني ادلزؼبؼني ٚغري
ادلزؼبؼني ٌٍّٕشؽبد

المؤتمر الدولي الرابع (الرياضة في مواجية الجريمة) 641./6411-68القيادة العامة لشرطة دبي ص -646
.6.2

هدفت الدراسة التعرؼ إلى مستوى الهوية الرياضية لدى الرياضييف المتعاطيف وغير
المتعاطيف لممنشطات .،والتعرؼ إلى الفروؽ في مستوى لهوية الرياضية تبعا إلى متغيري تعاطي

المنشطات .وتحديد أكثر أبعاد الهوية قدرة عمى التنبؤ في الدرجة الكمية لمهوية الرياضية .ولتحقيؽ
ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قوامها ( )190العبا لممستويات العميا بواقع (  ) 96متعاطيا

لممنشطات ،و ( )94مف غير المتعاطيف ،وطبؽ عميها مقياس بروور وكورلنز & (Brewer
) Cornelius, 2001لمهوية الرياضية والمكوف مف سبع فقرات ،موزعة عمى ثبلثة إبعاد هي( :بعد

الهوية االجتماعية ثبلث فقرات ،وبعد التفرد فقرتاف ،وبعد االنفعاؿ السمبي فقرتاف).

وبعػػد جمػػع البيانػػات ومعالجتهػػا إحصػػائيا باسػػتخداـ المتوسػػطات الحسػػابية ،والنسػػب المئويػػة،

واختبػار (ت) ،وتحميػػؿ االنحػدار ،أظهػػرت نتػائ الد ارسػػة أف مسػػتوى الهويػة الرياضػػية لػدى أفػراد عينػػة

الدراسة كاف عاليا  ،حيث وصمت النسبة المئوية لبلستجابة إلى (.)%79.03كما أظهرت النتائ

انه

توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة( ) 0.05=فػػي مسػػتوى الهويػػة الرياضػػية بػػيف

المتعػػاطيف وغيػػر المتعػػاطيف لممنشػػطات و لصػػالح غيػػر المتعػػاطيف .وعمػػى اعتبػػار أف أبعػػاد مقيػػاس

الهوي ػ ػػة تفس ػ ػػر مجتمع ػ ػػة ( )%100م ػ ػػف الدرج ػ ػػة الكمي ػ ػػة لمهوي ػ ػػة الرياض ػ ػػية  ،أظه ػ ػػرت نت ػ ػػائ تحمي ػ ػػؿ
االنحدار) (R2أف بعػد التفػرد فسػر مػا نسػبته (  ، )%70يميػه بعػد االنفعػاؿ السػمبي وفسػر ( ،)%20
وأخي ار بعد الهوية االجتماعية وفسر (.)% 10

وأوصت الدراسة بعدة توصيات مف أهمها ضرورة اهتماـ إدارات األندية الرياضية والمدربيف

في تنمية الهوية الرياضية لدى الناشئيف لما لها مف دور في التأثير عمى االلتزاـ واالنتماء الرياضي

والوطني في المستقبؿ ،ومحاربة المنشطات.

الكممات الدالة :اليوية الرياضية ،المنشطات.
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اذل٠ٛخ اٌش٠بظ١خ ٌذ ٜالػج ٟفشق األٌؼبة اجلّبػ١خ ٌٍّغز٠ٛبد اٌش٠بظ١خ
اٌؼٍ١ب يف فٍغؽني

مجمد مؤتمر اإلبداع الرياضي ،الجامعة األردنية2012،
هدفت الدراسة التعرؼ إلى العبلقة بيف الهوية الرياضية وتقدير الذات لدى طمبة تخصص التربية
الرياضية في الجامعات الفمسطينية .،والتعرؼ إلى الفروؽ في مستوى لهوية الرياضية وتقدير الذات
تبعا إلى متغيرات الجنس ،والجامعة  ،والمستوى الدراسي ،والمعدؿ التراكمي .ولتحقيؽ ذلؾ أجريت

الدراسة عمى عينة قوامها ( )305طالبا وطالبة مف الجامعات الفمسطينية ،وطبؽ عميها مقياسيف
األوؿ لمهوية الرياضية واآلخر لتقدير الذات.

وبعػػد جمػػع البيانػػات ومعالجتهػػا إحصػػائيا أظهػػرت نتػػائ الد ارسػػة أف مسػػتوى الهويػػة وتقػػدير

الػػذات الرياضػػية لػػدى طمبػػة تخصػػص التربيػػة الرياضػػية فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية كػػاف عاليػػا  ،حيػػث
وص ػػمت النس ػػبة المئويػ ػة لبلس ػػتجابة عميهم ػػا عم ػػى التػ ػوالي إل ػػى %76.29( :و  .)%78.25وكان ػػت
العبلق ػػة ايجابي ػػة ب ػػيف الهوي ػػة الرياض ػػية وتق ػػدير ال ػػذات ووص ػػمت قيم ػػة معام ػػؿ االرتب ػػاط بيرس ػػوف إل ػػى

( ، )0.74كما أظهرت النتائ

انػه ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي مسػتوى الهويػة الرياضػية

لدى طمبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية تعزى إلى متغيرات الجامعػة والمسػتوى

الد ارسػػي والمعػػدؿ التراكمػػي .بينمػػا كانػػت الفػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف الػػذكور واإلنػػاث ولصػػالح الػػذكور.

أيضا أظهرت النتائج انه ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05=فػي مسػتوى
تقػػدير الػػذات لػػدى طمبػػة تخصػػص التربيػػة الرياضػػية فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية تعػػزى إلػػى متغي ػرات

الجػػنس ،والجامعػػة ،والمعػػدؿ التراكمػػي ،بينمػػا كانػػت الفػػروؽ دالػػة إحصػػائيا تبعػػا إلػػى متغيػػر المسػػتوى
الدراسي.

وأوصت الدراسة بإجراء دراسات أخرى حوؿ الهوية الرياضية لؤللعاب والفعاليات الرياضية ،لكبل

الجنسيف ولكافة المستويات الرياضية ،واألعمار.

الكممات الدالة :الهوية الرياضية  ،تقدير الذات  ،طمبة تخصص التربية الرياضية

،الجامعات الفمسطينية.
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Athletic Identity amongst High Level Players of Soccer, Volleyball and
Basketball in Palestine
The purpose of this study was to investigate the level of athletic
identity amongst high level players of soccer, volleyball and basketball in
Palestine, and to determine differences in athletic identity according to game
and experience variables. The study sample consisted of (147) players. To
collect data, (Brewer & Cornelius, 2001) athletic identity 7-items scale were
applied .To address questions in the study, means, percentages, One Way
The results of the study ANOVA and Tukeys’ post-hoc test were used.
indicated that the levels of athletic identity amongst high level players of
soccer, volleyball and basketball in Palestine were high, where the
percentage of response for the total score was (76.86%). Also, the results
indicated that there were a significant differences in athletic identity due to
game in favour of soccer players, while there were no significant differences
in athletic identity due to experience. Furthermore, the results of regression
indicated that the contribution of athletic identity domains in explanation (R2)
of total score of athletic identity were respectively: Exclusivity domain
domain (67.3%), Negative Affectivity domain (22.7%) and Social Identity
Based on the findings of the study the researchers recommended to (10%).
give more attention by clubs administrators and coaches on developing
athletic identity for the beginners
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اٌزٛافك اجلبِؼٌ ٟذ ٜؼٍجخ اٌجىبٌٛسٛ٠ط يف األوبدمي١خ اٌفٍغؽ١ٕ١خ ٌٍؼٍَٛ
األِٕ١خ يف أسحيب

مجمة دراسات تربوية ونفسية ،كمية التربية ،جامعة الزقازيؽ ( )6411العدد (..44-62. ،)4.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=DigitalLibraryViewIss
.ues&ScopeID=1.&item_id=10828500.7

هدفت هذ الدراسة التعرؼ إلى مستوى التوافؽ الجامعي لدى طمبة البكالوريوس في األكاديمية
الفمسطينية لمعموـ األمنية في أريحا ،إضافة إلى تحديد الفروؽ في التوافؽ الجامعي تبعا لمتغيرات

الجنس  ،والتخصص ،ومعدؿ الثانوية العامة  ،ومكاف السكف الدائـ ،ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة
عمى جميع طمبة البكالوريوس في األكاديمية في تخصصي عمـ النفس األمني  ،وأنظمة المعمومات

والبالغ عددهـ (  )121طالبا وطالبة ،وطبؽ عميها مقياس الميؿ ( )1993لمتوافؽ الجامعي والمكوف

مف ( )44فقرة موزعة عمى أربعة أبعاد هي( :االجتماعي ،واالنضباطي ،واالنفعالي ،والدراسي).

وتوصمت الدراسة إلى أف مستوى التوافؽ الجامعي الكمي لدى أفراد عينة الدراسة كاف عاليا حيث

وصمت النسػبة المئويػة لبلسػتجابة عمػى الدرجػة الكميػة لمتوافػؽ إلػى ( ،) %82.50وكانػت أعمػى درجػة
مف التوافؽ في البعد االجتماعي حيث وصمت النسبة إلى(  ،)% 88يميه البعد االنفعالي بػوزف نسػبي

( ،)%82يميػ ػػه البع ػ ػػد الد ارسػ ػػي ب ػ ػػوزف نس ػ ػػبي ( ،)%80.50وأخي ػ ػ ار البع ػ ػػد االنضػ ػػباطي ب ػ ػػوزف نس ػ ػػبي
(.)%78.50

وفيما يتعمؽ بالفروؽ في التوافؽ تبعا لمتغيرات الدراسة كانت دالة إحصائيا في الدرجة الكمية

لمتوافؽ بيف الذكور واإلناث ولصالح الذكور ،بينما لـ تكف الفروؽ دالة إحصائيا تبعا لمتغيرات

التخصص ،ومعدؿ الثانوية العامة  ،ومكاف السكف الدائـ.

وفي ضوء نتائ الدراسة أوصى الباحثاف بعدة توصيات مف أهمها ،زيادة االهتماـ باألنشطة

البلمنهجية لما لها مف دور ايجابي في صقؿ شخصية الطمبة وحسف توافقهـ.

الكممات المفتاحية :التوافؽ الجامعي ،األكاديمية الفمسطينية لمعموـ األمنية ،أريحا.
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ِغبّ٘خ ئداساد األٔذ٠خ اٌش٠بظ١خ يف رؼض٠ض ادلغإ١ٌٚخ

اٌٛؼٕ١خ (إٌبد ٞاٌش٠بظ ٟأمنٛرجب ٌٍششؼخ اجملزّؼ١خ)
(دساعخ ِ١ذأ١خ ِٓ ٚجٙبد ٔظش اإلداس٠ني ٚادلذسثني ٚاٌالػجني يف األٔذ٠خ اٌش٠بظ١خ اٌفٍغؽ١ٕ١خ )

المؤتمر الدولي الثالث (الرياضة في مواجية الجريمة) 6411/11-61-66القيادة العامة لشرطة دبي.

هػ ػػدفت هػ ػػذ الد ارسػ ػػة إلػ ػػى تحديػ ػػد إمكانيػ ػػة تفعيػ ػػؿ دور األنديػ ػػة الرياضػ ػػية لمعمػ ػػؿ كشػ ػػرطة

مجتمعيػػة ،والتعػػرؼ إلػػى درجػػة مسػػاهمة إدارات األنديػػة الرياضػػية الفمسػػطينية فػػي تعزيػػز المسػػؤولية
الوطنية في مجاالت ( :المػدربيف ،والبلعبػيف ،والجمهػور ،واألنشػطة) ،إضػافة إلػى تحديػد الفػروؽ فػي

درج ػػة مس ػػاهمة إدارات األندي ػػة الرياض ػػية الفمس ػػطينية ف ػػي تعزي ػػز المس ػػؤولية الوطني ػػة ب ػػيف اإلداري ػػيف
والمدربيف والبلعبيف .ولتحقيؽ هذ األهداؼ أجريت الد ارسػة عمػى عينػة قوامهػا ( )522مػف اإلداريػيف
والمدربيف والبلعبيف في األندية الرياضية الفمسطينية.

ولجمػػع البيانػػات تػػـ إعػػداد اسػػتبانة مكونػػة م ػف قسػػميف القسػػـ األوؿ ي ػرتبط فػػي درجػػة القابميػػة لعمػػؿ

النػػادي كشػػرطة مجتمعيػػة وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اإلجابػػة عػػف ( )10أسػػئمة ب (نعػػـ) أو (ال) ،أم ػا القسػػـ

الثاني فانه يتناوؿ استبانة مكونة مف (  )51فقرة لقياس مساهمة إدارات األنديػة الرياضػية الفمسػطينية
في تعزيز المسؤولية الوطنية في مجاالت ( :المدربيف ،والبلعبيف ،والجمهور ،واألنشطة).
وحاولت الدراسة اإلجابة عف التساؤالت اآلتية:

 -1ما إمكانية تفعيؿ دور األندية الرياضية لمعمؿ كشرطة مجتمعية؟
 -2ما درجة مسػاهمة إدارات األنديػة الرياضػية الفمسػطينية فػي تعزيػز المسػؤولية الوطنيػة فػي مجػاالت( :
الم ػػدربيف ،والبلعب ػػيف ،والجمه ػػور ،واألنش ػػطة)؟ وه ػػؿ يوج ػػد اخ ػػتبلؼ ف ػػي درج ػػة المس ػػاهمة ب ػػيف ه ػػذ
المجاالت؟
 -3هؿ توجد فروؽ في درجة مساهمة إدارات األندية الرياضػية الفمسػطينية فػي تعزيػز المسػؤولية الوطنيػة
بيف اإلدارييف والمدربيف والبلعبيف؟

ولئلجابة عف هذ التسػاؤالت اسػتخدـ الباحػث برنػام الػرزـ اإلحصػائية لمعمػوـ االجتماعيػة ) (SPSSوذلػؾ

باستخداـ المتوسطات الحسابية والنسب المئويػة لتحديػد درجػة مسػاهمة إدارات األنديػة الرياضػية فػي المسػؤولية

الوطني ػ ػػة ،و تحمي ػ ػػؿ التب ػ ػػايف متع ػ ػػدد المتغيػ ػ ػرات التابع ػ ػػة) (MANOVAباس ػ ػػتخداـ اختب ػ ػػار ه ػ ػػوتمن تػ ػ ػريس

( )Hotelling’s Traceواختبػػار سػػداؾ ( )Sidak Testلتحديػػد الفػػروؽ بػػيف مجػػاالت اسػػتبانة المسػػؤولية
الوطنيػة ،و تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي ) (One Way ANOVAواختبػػار شػػفيه ) (Scheffe Testلتحديػػد
الفروؽ في درجة المسؤولية الوطنية تبعا إلى متغير العمؿ الحالي.

وتوصمت الدراسة إلى النتائ اآلتية:
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 إف أعمػػى نسػػبه مػػف أف ػراد العينػػة ( )%67.6تؤيػػد عمػػؿ النػػادي كشػػرطة مجتمعيػػة ،يميهػػا تأييػػد وجػػود ممثػػؿع ػػف جه ػػاز الش ػػرطة ف ػػي الهيئ ػػة اإلداري ػػة لمن ػػادي لتفعي ػػؿ عم ػػؿ الن ػػادي ك ػػأنموذج لمش ػػرطة المجتمعي ػػة بواق ػػع

( ،)%65.1يميها الرضا عػف أداء الشػرطة الفمسػطينية فػي الحػد مػف شػغب المبلعػب والقيػاـ بػدور ايجػابي فػي
المباريات بنسبة ( .)%64.9بينما كانت اقػؿ نسػبة لمرضػا عػف األنشػطة الرياضػية والثقافيػة واالجتماعيػة التػي
يقدمها النادي بواقع (.)%44.6

 إف مسػػاهمة إدارات األنديػػة الرياضػػية الفمسػػطينية فػػي تعزيػػز المسػػؤولية الوطنيػػة مػػف وجهػػة نظػػر اإلداريػػيفوالمػػدربيف والبلعبػػيف كانػػت بدرجػػة متوسػػطة  ،حيػػث كانػػت النسػػبة المئويػػة لبلسػػتجابة لمدرجػػة الكميػػة(،)%65
وفيم ػػا يتعم ػػؽ ف ػػي المج ػػاالت كان ػػت أعم ػػى درج ػػة لمس ػػاهمة إدارات األندي ػػة الرياض ػػية الفمس ػػطينية ف ػػي تعزي ػػز

المس ػػؤولية الوطني ػػة ف ػػي مج ػػاؿ الم ػػدربيف وبنس ػػبة مئوي ػػة ( ، )% 67.40يمي ػػه البلعب ػػيف وبنس ػػبة مئوي ػػة (

 ، )% 67.20يميػ ػ ػػه مجػ ػ ػػاؿ الجمهػ ػ ػػور وبنسػ ػ ػػبة مئويػ ػ ػػة (  )%64وأخي ػ ػ ػ ار مجػ ػ ػػاؿ األنشػ ػ ػػطة وبنسػ ػ ػػبة مئويػ ػ ػػة

(.)%61.20

 ال توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي مسػاهمة إدارات األنديػة الرياضػية الفمسػطينية فػي تعزيػز المسػؤوليةالوطنية في مجالي البلعبيف والجمهور بػيف اإلداريػيف والمػدربيف والبلعبػيف ،بينمػا كانػت الفػروؽ دالػة إحصػائيا
في مجالي المدربيف واألنشطة ،والدرجة الكمية بيف اإلدارييف والمدربيف والبلعبػيف ،وكانػت هػذ الفػروؽ لصػالح

المدربيف.
وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:
تشجيع عمؿ النادي كشػرطة مجتمعيػة .وضػرورة أف يكػوف احػد أعضػاء الهيئػة اإلداريػة لؤلنديػة مػف الشػرطة
لحسػػف التواصػػؿ بػػيف األنديػػة والشػػرطة نظػ ار لكونػػه اقػػرب األجهػزة لمعمػػؿ المػػدني والقريػػب مػػف أفػراد الشػػعب ،و
لتفعيػػؿ عمػػؿ النػػادي كػػأنموذج لمشػػرطة المجتمعيػػة ،ضػػرورة تفعيػػؿ دور األنديػػة لمحػػد مػػف الجريمػػة ومشػػكبلت

الشباب وحسف شغؿ وقت الفراغ لديهـ بأنشطة ايجابية هادفة ،وضرورة بنػاء اسػتراتيجية عربيػة تكامميػة لتفعيػؿ
دور األنديػػة الرياضػػية لمعمػػؿ كشػػرطة مجتمعيػػة .وكػػذلؾ ضػػرورة نشػػر الػػوعي األمنػػي فػػي مختمػػؼ المؤسسػػات

وتقميؿ الفجوة بيف رجؿ األمف والمواطنيف.
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ثٕبء ِغز٠ٛبد ِؼ١بس٠خ دلإشش وزٍخ اجلغُ ِٚغبدخ عؽخ اجلغُ ٚاٌٛصْ

ادلضبيل ٔٚغجخ زل١ػ اٌٛعػ حمل١ػ احلٛض ٚاٌزّض ً١اٌغزائ ٟخالي اٌشادخ
ٌذ ٜؼٍجخ جبِؼخ ثريص٠ذ

مجمة أبحاث النجاح لمعموـ اإلنسانية.1296-1288 ،)2(61 ،)6414( ،
/https://journals.najah.edu/article/267

هػػدفت هػػذ الد ارسػػة إلػػى بنػػاء مسػػتويات معياريػػة لمؤشػػر كتمػػة الجسػػـ ومسػػاحة سػػطح الجسػػـ والػػوزف
المثالي ونسبة محيط الوسط لمحيط الحوض والتمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة لدى طمبة جامعػة بيرزيػت ،إضػافة

إلى تحديد العبلقة بيف هذ المتغيػرات ،ونسػبة القابميػة لمبدانػة لػدى الطمبػة ،ولتحقيػؽ ذلػؾ أجريػت الد ارسػة عمػى
عينة قوامها ( )421طالبا وطالبة ،وكانت متوسطات العمػر ،والطػوؿ ،والػوزف ،ومؤشػر كتمػة الجسػـ ،ومسػاحة
سػػطح الجسػػـ ،والػػوزف المثػػالي ،ونسػػبة محػػيط الوسػػط لمحػػيط الحػػوض ،والتمثيػػؿ الغػػذائي خػػبلؿ ال ارحػػة عمػػى

التػوالي :لمػػذكور ( 18.59سػػنة 1.75 ،متػػر 75.22 ،كغػػـ 24.46 ،كغػػـ/ـ1.90 ،2ـ 68.93 ،2كغػػـ،0.84 ،

 1759.55سػػعرة  /يوميػػا) ،ولئلنػػاث 18.37 :سػػنة 1.62 ،متػػر 58.79،كغػػـ 22.37 ،كغػػـ/ـ 1.61 ،2ـ،2
 56.07كغ ػػـ 1348.025 ،0.78 ،س ػػعرة  /يومي ػػا) ولمعين ػػة كك ػػؿ 18.48 :س ػػنة 1.68 ،مت ػػر 66.91،كغ ػػـ،
 23.40كغػػـ/ـ 1.75 ،2ـ 62.40 ،2كغػػـ 1551.34 ،0.81،سػػعرة  /يوميػػا) وكانػػت أفضػػؿ الرتػػب المئينيػػة
لمتغيرات مؤشػر كتمػة الجسػـ ،ومسػاحة سػطح الجسػـ ،والػوزف المثػالي ،ونسػبة محػيط الوسػط لمحػيط الحػوض،

والتمثيػػؿ الغػػذائي خػػبلؿ ال ارحػػة عمػػى الت ػوالي :لمػػذكور ( 20.50كغػػـ/ـ 1.70 ،2ـ 74 ،2كغػػـ1950 ،0.77 ،

س ػػعرة  /يومي ػػا) ،ولئلن ػػاث 17.70( :كغػ ػـ/ـ 1.44 ،2ـ 60 ،2كغ ػػـ 1500 ،0.70،س ػػعرة  /يومي ػػا) ،كم ػػا ت ػػـ
التوصػؿ باسػتخداـ معامػؿ االنحػدار ) (R2إلػى ثبلثػة معػدالت لمتنبػؤ فػي قيػاس التمثيػؿ الغػذائي خػبلؿ ال ارحػة
بداللة مساحة سطح الجسـ وهي- :
المعادلػػػة األولػػػػى (لمػػػػذكور

)(RMR

):سػػػػعرة/يوميا = ( (( + )83649-مسػػػػاحة سػػػػطي الجسػػػػـ) ×

()) . (R2)=0.99.( - 6693162المعادلػة الثانيػة (لإلنػاث )): (RMRسػعرة  /يوميػا= (((+)213168-
مسػاحة سػطي الجسػػـ) ×()). (R2)=0.99. - 94.318المعادلػػة الثالثػة (لمػذكور واإلنػػاث )): (RMR
سعرة/يوميا= ( ((+)141389.-مساحة سطي الجسـ) ×(. (R2)= 0.94. 11843946
وأوصى الباحثاف ببناء معايير لمثؿ هذ القياسات لمطمبة في الجامعات الفمسطينية.
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Constructing Norms of Body Mass Index, Body Surface Area, Ideal
Body Weight, Waist –to-Hip Ratio and Resting Metabolic Rate among
Students in Birzeit University
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Abstract

The purpose of this study was to construct norms of Body Mass Index
(BMI), Body Surface Area (BSA), Ideal Body Weight (IBW), Waist –to-Hip
Ratio (WHR) and Resting Metabolic Rate (RMR) Among Students in
Birzeit University. Furthermore, determine the correlation coefficient
between BMI, BSA, WHR and RMR, also, determine the predisposition of
obesity among students. The sample consisted of (421) students, five
formulas were used to determine variables. The results revealed that the
means of BMI, % Fat, LBW, BSA (WT) and RMR were respectively: for
males (24.46 kg/m2, 1.90 m2, 68.93 kg, 0.84, and 1759.55 kcal/day),for
females (22.37 kg/m2, 1.61 m2, 56.07 kg, 0.78, and 1348.025 kcal/day), for
total (23.40 kg/m2, 1.75 m2, 62.40 kg, 0.81, and 1551.34 kcal/day). The best
percentile ranks for variables were respectively: for males (20.50 kg/m2,
1.70 m2, 74 kg, 0.77, and 1950 kcal/day), for females (17.70 kg/m2, 1.44
m2, 60 kg, 0.70, and 1500 kcal/day). In addition, the results revealed a
significant positive correlation between all variables. Also, the results of
Regression (R2) contribute in developing three equations for the prediction
of RMR, using BSA as a predictor: - Male: RMR = (-5.908) + ((BSA) ×
(928.196). (R2) = 0.99. - Female: RMR = (-64.195) + ((BSA) ×(873.45).
(R2) = 0.99. - Total: RMR = (-471.583) + ((BSA) ×(1150.872). (R2)=0.94.
Based on the study findings the researchers recommend to construct norms
of these variables for students in different Palestinian universities.
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اٌغ١ؽشح اٌذِبغ١خ ٌذ ٜالػج ٟوشح اٌمذَ يف فٍغؽني
مجمة العموـ التربوية والنفسية/جامعة البحريف.276-257 ،)4(11 ،)2010( ،

https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2446

هدفت الدراسة التعرؼ إلى نمط السيطرة الدماغيػة السػائد لػدى العبػي كػرة القػدـ فػي فمسػطيف ،ونسػبة

شػػيوع أنمػػاط السػػيطرة الدماغيػػة ( أيسػػر  ،أيمػػف  ،تكػػاممي)  ،إضػػافة إلػػى تحديػػد الفػػروؽ فػػي السػػيطرة الدماغيػػة
لدى العبي كرة القدـ في فمسطيف تبعا لمتغيرات الدرجػة ،ومركػز المعػب ،والقػدـ األكثػر اسػتخداما فػي المعػب ،
والخبػ ػرة ،والمؤه ػػؿ العمم ػػي .ولتحقي ػػؽ تم ػػؾ األه ػػداؼ ت ػػـ إجػ ػراء الد ارس ػػة عم ػػى عين ػػة قوامه ػػا ( )214العب ػػا م ػػف

مختمؼ مف أندية الدرجتيف الممتازة واألولى في فمسطيف  ،ولغايػة قيػاس السػيطرة الدماغيػة تػـ اسػتخداـ مقيػاس

دياف) (Diane,2005لمسيادة الدماغية ،حيث يشػتمؿ المقيػاس عمػى ( )21سػؤاال  ،يػتـ اإلجابػة عنهػا باختيػار
احػػد البػػديميف ( أ أو ب)  ،ولكػػؿ سػؤاؿ درجػػة واحػػدة  ،والدرجػػة القصػػوى لممقيػػاس ( )21درجػػة ،ويػػتـ تصػػنيؼ
البلعبيف تبعا لمدرجة الكمية لممقياس عمى النحو اآلتي:
 ( )8-0درجات سيادة النصؼ األيسر. )13-9( -درجة سيادة النمط التكاممي.

 ( )21-14درجة سيادة النصؼ األيمف.وتوصمت الدراسة إلى النتائ اآلتية-:
 إف نمػػط السػػيطرة الدماغيػػة السػػائد لػػدى العبػػي ك ػرة القػػدـ فػػي فمسػػطيف هػػو الػػنمط التكػػاممي وفػػؽ معػػاييرمقياس دياف لمسػيادة الدماغيػة ،حيػت وصػؿ المتوسػط الحسػابي إلػى ( )11.25درجػة ،وكانػت أعمػى نسػبة

لمنمط التكاممي ( ، )%84.6يميه النمط األيسر ( ، )%7.9وأخي ار النمط األيمف (.)%7.5
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 = في السيطرة الدماغية لػدى العبػي كػرةالقدـ في فمسطيف تعزى لمتغيرات الدرجة ولصػالح الدرجػة الممتػازة ،ومركػز المعػب ولصػالح خػط الوسػط ،

والخب ػرة ولصػػالح  10سػػنوات فػػأعمى ،بينمػػا ل ػـ تكػػف الفػػروؽ دالػػة إحصػػائيا تبعػػا لمتغيػػر المؤهػػؿ العممػػي ،
والقدـ األكثر استخداما في المعب.
وأوص ػػى الباح ػػث بع ػػدة توص ػػيات م ػػف أهمه ػػا التركي ػػز عم ػػى نم ػػط الس ػػيطرة الدماغي ػػة عن ػػد تعم ػػيـ المه ػػارات

لمناشئيف  ،ومراعاة نمط السيطرة الدماغية عند تعميـ وتنفيذ الواجبات الخططية العبي المستويات العالية.
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Brain Dominance Among Soccer Players in Palestine
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خٚانخبس: 2010
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The purpose of this study was to investigate brain dominance among soccer
players in Palestine. In addition, to determine brain dominance according to
club division, playing position, the most used playing foot, experience and
educational qualification variables. The sample consisted of (214) players,
and a (21) questions (Diane, 2005) scale was used for measurement of brain
dominance. The results of the study revealed that the integrated brain
dominance was the most common type among soccer players in Palestine
where the rank order of brain dominance types were respectively: integrated
brain dominance (84.6%), left-brain dominance (7.9%) and right brain
dominance (7.5%). Also, the results indicated that there were a significant
differences in brain dominance of soccer players in Palestine due to division
in favor of excellence one, playing position in favor of middle players, and
experience in favor of 10 years and more. While there were no significant
differences in brain dominance among soccer players in Palestine due to
educational qualification and the most used playing foot variables.
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A33
اٌؽاللخ إٌفغ١خ ٌذ ٜالػج ٟفشق أٔذ٠خ اٌذسجخ ادلّزبصح ٌألٌؼبة
اجلّبػ١خ يف فٍغؽني

مجمة أبحاث النجاح لمعموـ اإلنسانية.1469-144.،)2(61 ،)6414(،
https://journals.najah.edu/article/265
/
هػػدفت الد ارسػػة التع ػػرؼ إلػػى مسػػتوى الطبلق ػػة النفسػػية لػػدى العب ػػي فػػرؽ أنديػػة الدرج ػػة الممتػػازة لؤللع ػػاب

الجماعيػػة فػػي فمسػػطيف ؛ إضػػافة إلػػى تحديػػد أثػػر متغيػرات المعبػػة والخبػرة فػػي المعػػب  ،والمشػػاركات الدوليػػة لبلعػػب
عمػػى مسػػتوى الطبلقػػة النفسػػية  ،ولتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة قوامهػػا ( )254العبػاً مػػف أنديػػة الدرجػػة
الممتػػازة لكػ ػرة الق ػػدـ  ،والكػ ػرة الط ػػائرة  ،وكػ ػرة الس ػػمة  ،وك ػرة الي ػػد  ،وطب ػػؽ عميهػ ػػا مقي ػػاس ارت ػػب واخ ػػروف ()2004

لمطبلقة النفسية في المجاؿ الرياضي والذي اشتمؿ عمى ( )72فقرة موزعة عمى ستة مجػاالت هػي( :الثقػة بػالنفس
 ،وتركيػػز االنتبػػا  ،ومواجهػػة القمػػؽ  ،واالسػػتمتاع  ،والػػتحكـ والسػػيطرة  ،واليػػة األداء) .وأظهػػرت نتػػائ الد ارسػػة أف
مسػػتوى الطبلقػػة النفسػػية لػػدى العبػػي فػػرؽ أنديػػة الدرجػػة الممتػػازة لؤللعػػاب الجماعيػػة فػػي فمسػػطيف كػػاف كبيػ ار حيػػث

وصػػمت النسػػبة المئويػػة لبلسػػتجابة عمػػى الدرجػػة الكميػػة إلػػى ( ،) %76وكػػاف مجػػاؿ الثقػػة بػػالنفس بالمرتبػػة األولػػى
بواقع ( ، )%81.66ومجاؿ تركيز االنتبا في المرتبة األخيرة بواقع (.)%69.66
كما أظهرت النتائ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 = في مستوى الطبلقة النفسية لػدى
العبػػي فػػرؽ أنديػػة الدرجػػة الممت ػػازة لؤللعػػاب الجماعيػػة فػػي فمسػػطيف تبع ػػا لمتغي ػرات المعبػػة والخب ػرة فػػي المع ػػب و

المشػػاركات الدوليػػة لبلع ػب ،حيػػث كانػػت الفػػروؽ لصػػالح العبػػي ك ػرة اليػػد  ،ولصػػالح أصػػحاب الخب ػرة الطويمػػة ،
ولصالح أصحاب المشاركات الدولية.

وأوصى الباحثاف بعدة توصيات مف أهمها زيادة اهتماـ المدربيف والمسػئوليف باألنديػة بالطبلقػة النفسػية واعػداد

البرام التدريبية المناسبة لتنميتها في سف مبكرة لدى الرياضييف.
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The Flow State among Top Division Team Games Players in Palestine




Abdel Naser Qadoumi
Ahmed Kawajah
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Abstract

The purpose of this study was to determine the level of Flow State (FS)
among top division team games players in Palestine, furthermore, determine
the effect of game, experience, and international participations on Flow
State. To achieve that the study was conducted on (254) soccer, volleyball,
basketball, and hand handball players, and a (72) items questionnaire was
used for measuring Flow State. The results indicated high level of Flow
State among players where the percentage of response for total score was
(76%), and the highest rank order was for self –confidence domain
(81.66%), and the lowest domain was for attention concentration (69.66%).
Furthermore, the results indicated a significant differences the level of Flow
State (FS) among excellent division team games players in Palestine due to
game, experience, and international participations variable, in favor of
handball players, long experience and to whom they participate in
international competitions. Based on the study findings, the researchers
recommended coaches to increase attention of flow state especially when
training beginners.
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A34
اصش جذاس اٌفصً اٌؼٕصش ٞػٍ ٝاٌمؽبع اٌضساػ ٟيف زلبفظبد جٕني ٚؼٌٛىشَ ٚلٍم١ٍ١خ"
مجمة أريحا لمدراسات األمنية والدولية -6414،جامعة االستقالؿ ،اريحا  -فمسطيف

هػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى اثػػر جػػدار الفصػػؿ العنصػػري عمػػى القطػػاع الز ارعػػي فػػي محافظػػات جنػػيف

وطػػولكرـ وقمقيميػػة .إضػػافة إلػػى اثػػر جػػدار الفصػػؿ العنصػػري عمػػى الػػدخؿ الشػػهري لممػزارعيف فػػي محافظػػات ،
واج ػراء مقارنػػات فػػي األثػػر تبعػػا لمتغي ػرات المحافظػػة  ،ومكػػاف سػػكف الم ػزارعيف  ،ومكػػاف األ ارضػػي الزراعيػػة.
والتعرؼ إلى واقع المساعدات لممزارعيف في محافظات جنيف وطولكرـ وقمقيمية.

ولتحقيػػؽ األهػػداؼ السػػابقة أجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة قوامهػػا ( )343مزارعػػا ،طبػػؽ عميهػا اسػػتبانة مكونػػة مػػف
( )36فقرة تتطمب االستجابة قبؿ وبعد إقامة الجدار ،وموزعة عمى ثبلثة مجػاالت هػي ) ( :وتوصػمت الد ارسػة
إلى ما يمي:

 -وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )0.05= αفػػي اثػػر جػػدار الفصػػؿ العنصػػري عمػػى

القطاع الزراعي في محافظات جنيف وطولكرـ وقمقيمية ولصالح بعد الجدار ،حيث كانػت النسػبة لمئويػة لمتغيػر
فػػي زي ػػادة األزم ػػات عمػػى مج ػػاالت( :التس ػػويؽ لممنتجػػات الزراعي ػػة ،التش ػػغيؿ والعمالػػة والتك ػػاليؼ الزراعيػػة ،و
االسػ ػػتثمار فػ ػػي القطػ ػػاع الز ارعػ ػػي) والدرجػ ػػة الكميػ ػػة عمػ ػػى الت ػ ػوالي، % 53.62، % 62.96، % 74.56( :
 )%63.48وبهذا يكوف تكوف أعمى درجة مف األثر في مجاؿ التسويؽ لممنتجات الزراعية (. )%74.56
-وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )0.05= αفػػي اثػػر جػػدار الفصػػؿ العنصػػري عمػػى

القطاع الزراعي في محافظات جنيف وطولكرـ وقمقيمية عمى الدخؿ الشهري لممػزارعيف ،حيػث حػدث ت ارجػع فػي
الدخؿ الشهري بنسبة (.)%40.23

وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )0.05= αفػػي اثػػر جػػدار الفصػػؿ العنصػػري عمػػىالقطػػاع الز ارعػػي فػػي محافظػػات جنػػيف وطػػولكرـ وقمقيميػػة تبعػػا لمتغيػرات المحافظػػة  ،ومكػػاف سػػكف المػزارعيف ،

ومكاف األراضي الزراعية.

 -إف ( )%50.1م ػػف المػ ػزارعيف تمقػ ػوا مس ػػاعدات  ،و ( )%49.9ل ػػـ يتمقػ ػوا مس ػػاعدات ،وكان ػػت غالبي ػػة ه ػػذ

المساعدات مالية ( )%45.34ومف جهات غير حكومية.

وأوص ػػى الب ػػاحثوف بع ػػدة توص ػػيات م ػػف أهمه ػػا  :إيج ػػاد الي ػػة لمس ػػاعدة المػ ػزارعيف ف ػػي الوص ػػوؿ لمحق ػػوؿ

الزراعي ػػة بيس ػػر  ،والمس ػػاهمة ف ػػي تغطي ػػة قس ػػـ م ػػف نفق ػػات التنق ػػؿ الت ػػي أوج ػػدها الج ػػدار ،وت ػػوفير ال ػػدعـ

لممنتجات الزراعية لبيعها بسعر ثابت مف الحكومة.
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A35
اٌؼاللخ ثني اٌغ١ؽشح اٌذِبغ١خ ٚاعرتار١ج١خ اٌمذسح ػٍ ٝدً ادلشىالد ٌذ ٜؼالة
اٌذثٍ َٛاألِٕ ٟاٌزخصص ٟيف األوبدمي١خ اٌفٍغؽ١ٕ١خ ٌٍؼٍ َٛاألِٕ١خ

مجمة البحث العممي في التربية-كمية التربية لمبنات-جامعة عيف شمس-العدد (، )14الجزء(..82-.66،)1

هدفت الدراسة لتحديد نمط السيطرة الدماغية السائد ،واستراتيجية القدرة عمى حؿ المشكبلت  ،والعبلقة بينهما لدى
طبلب الدبموـ األمني التخصصي في األكاديمية الفمسطينية لمعموـ األمنية ،ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى

جميع الطبلب والبالغ عددهـ ( )135طالبا  ،وطبؽ عميهـ مقياساف األوؿ لقياس السيطرة الدماغية  ،واألخر
لقياس استراتيجية القدرة عمى حؿ المشكبلت.
أظهرت نتائ الدراسة إف نمط السيطرة السائد لدى طبلب الدبموـ األمني في األكاديمية الفمسطينية لمعموـ األمنية

كاف النمط التكاممي وفؽ معايير مقياس دياف لمسيطرة الدماغية ،حيث وصؿ المتوسط الحسابي إلى ()11.60

درجة مف أصؿ ( )21درجة ،وكاف األكثر شيوعا ،حيث وصمت النسبة المئوية إلى ( ،)%80.1يميه النمط
األيمف ( ، )%14.3وأخي ار النمط األيسر ( .)%5.6كما أظهرت النتائ إف الدرجة الكمية الستراتيجية القدرة عمى

حؿ المشكبلت لدى طبلب الدبموـ األمني في األكاديمية الفمسطينية لمعموـ األمنية كانت كبيرة جدا ،حيث

وصمت النسبة المئوية لبلستجابة إلى (. )%82.2وفيما يتعمؽ بترتيب مجاالت استراتيجية القدرة عمى حؿ
المشكبلت لدى طبلب الدبموـ األمني في األكاديمية الفمسطينية لمعموـ األمنية جاء عمى النحو اآلتي:

المرتبة األولى  :مجاؿ تحديد البدائؿ لحؿ المشكمة (.)%83.3
المرتبة الثانية :مجاؿ تعريؼ المشكمة (.)%83.24
المرتبة الثالثة :مجاؿ مرحمة صنع القرار (.)%82.2

المرتبة الرابعة :مجاؿ مرحمة التوجه العاـ لممشكمة (.)%81.6

المرتبة الخامسة :مجاؿ مرحمة التقويـ (.)%81.4
إضافة إلى ذلؾ أظهرت النتائ وجود عبلقة ارتباطيه ايجابية دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05بيف

السيطرة الدماغية واستراتيجية القدرة عمى حؿ المشكبلت لدى طبلب الدبموـ األمني في األكاديمية الفمسطينية
لمعموـ األمنية  ،حيث كانت قيمة معامؿ االرتباط عالية ووصمت إلى (.)0.86
وأوصى الباحثوف بعدة توصيات مف أهمها:

 -بناء منه دراسي تدريبي إلعداد القادة في األكاديمية الفمسطينية لمعموـ األمنية في ضوء السيطرة الدماغية و

استراتيجية القدرة عمى حؿ المشكبلت.
 -تطوير مقياس لمسيطرة الدماغية خػاص فػي المجػاؿ األمنػي وذلػؾ بمػا يتفػؽ مػع نتػائ األبحػاث العمميػة الحديثػة

في مجاؿ عمـ الدماغ.
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A36

ِغز ٜٛاٌٛػ ٟاٌغزائٌ ٟذ ٜؼٍجخ ختصص اٌرتث١خ اٌش٠بظ١خ يف جبِؼخ
إٌجبح اٌٛؼٕ١خ ٚجبِؼخ اٌغٍؽبْ لبثٛط

المؤتمر الدولي الرياضي األوؿ  ،كمية التربية الرياضية ،جامعة النجاح الوطنية.6446 ،
https://www.researchgate.net/publication/249968184_mstwy_alwy_alghdhayy_ldy_t
lbt_tkhss_altrbyt_alryadyt_fy_jamt_alnjah_alwtnyt_wjamt_alsltan_qabws

هػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى مسػػتوى الػػوعي الغػػذائي لػػدى طمبػػة تخصػػص التربيػػة الرياضػػية فػػي

جامعػػة النجػػاح الوطنيػػة وجامعػػة السػػمطاف قػػابوس  ،إض ػػافة إلػػى تحديػػد الفػػروؽ فػػي مسػػتوى ال ػػوعي
الغذائي تبعا لمتغيرات الجامعة  ،والجنس ،والمستوى الدراسي ،والمعدؿ التراكمػي لػدى الطمبػة ،إضػافة
لتحديد أكثر الفقرات قدرة عمى التنبؤ بالمستوى الكمي لموعي ،ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينػة

قوامهػػا ( )207طالبػػا وطالبػػة وذلػػؾ بواقػػع ( )105مػػف جامعػػة النجػػاح الوطنيػػة و ( )102مػػف جامعػػة
السمطاف قابوس  ،وطبؽ عميها استبانة قياس الوعي الغذائي والتي تكونت مف ( )15فقػرة  ،وعولجػت
البيان ػػات باس ػػتخداـ المتوس ػػطات الحس ػػابية والنس ػػب المئوي ػػة ،وتحمي ػػؿ التب ػػايف األح ػػادي

) ،ANOVAواختبار

سداؾ)(Sidak Test

(One-Way

لممقارنات الثنائية بيف المتوسطات ،ومعامؿ االنحدار.

أظهػػرت نتػػائ الد ارسػػة أف مسػػتوى الػػوعي الغػػذائي العػػاـ لػػدى أفػراد العينػػة كػػاف منخفضػػا  ،حيػػث

وصػمت النسػػبة المئويػػة لبلسػػتجابة إلػػى ( ،)%59إضػػافة إلػى انػػه ال توجػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية
فػػي الػػوعي الغػػذائي لػػدى الطمبػػة تبعػػا لمتغيػرات الجامعػػة  ،والجػػنس ،والمسػػتوى الد ارسػػي  ،بينمػػا كانػػت

الفروؽ دالة إحصائيا تبعا المعدؿ التراكمي ولصالح المعدؿ األعمى ،كما تـ التوصؿ إلى أعمى خمس
فقرات لديها قدرة عمى التنبؤ وتفسير ما نسبته ( )%77.4مف الوعي الغذائي العاـ.

وأوصػػى الباحثػاف بعػػدة توصػػيات مػػف أهمهػػا إعػػادة النظػػر فػػي المنػػاه الد ارسػػية ذات العبلقػػة

بالصحة ،وضرورة عقد ورشات عمؿ حوؿ التغذية لطمبة تخصص التربية الرياضية.
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Dietary Awareness Level Among Physical Education Majors at AnNajah National University and Sultan Qaboos University
https://www.researchgate.net/publication/249968184_mstwy_alwy_alghdhayy_ldy_t
lbt_tkhss_altrbyt_alryadyt_fy_jamt_alnjah_alwtnyt_wjamt_alsltan_qabws

The purpose of this study was to investigate dietary awareness level among
physical education majors at An-Najah National University (ANU) and
Sultan Qaboos University (SQU). Furthermore, to determine the effect of
Students University, gender, academic level and accumulative average on
dietary awareness level.
The sample was consisted from (207) student, (105) from (ANU) whom
(102) from (SQU). The questionnaire contains (15) items of dietary
awareness.
The results indicate that there was a low degree of dietary awareness level
among physical education majors at (ANU) and (SQU), where the overall
percentage of response amounted to (59%). Also, the results revealed that
there were no significant differences in dietary awareness level Among
physical education majors at (ANU) and (SQU) due to the students
university, gender, academic level. While, the results revealed that there
were significant differences in dietary awareness level due to accumulative
average in favor of highest average .Also, the results of stepwise regression
revealed the best five items in predicting total score of dietary awareness,
where the percentage of explanation of these items was (59%).
Based on the study findings, the researchers recommend to reconstructing
curricula which related to health, and conducting workshops for physical
education majors in dietary awareness.
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ِغبّ٘خ ثؼط اٌم١بعبد االٔضشٚثِٛرت٠خ ٌٍزٕجإ ثم١بط ٔغجخ اٌشذَٛ

ثبٌؽش٠مخ اٌىٙشٚد٠ٛ١خ ٌٍؽالة اٌزوٛس يف ختصص اٌرتث١خ اٌش٠بظ١خ
المؤتمر الدولي الثاني/جامعة اليرموؾ.6444،

هدفت الدراسة التعرؼ إلى مساهمة بعض القياسات االنثروبومترية لمتنبؤ بقياس نسبة الشحوـ
بالطريقة الكهروحيوية لمطبلب الذكور في تخصص التربية الرياضية  ،لتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى

عينة قوامها( )124طالبا مف قسـ التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية .حيث كاف متوسط (العمر،
وكتمة الجسـ ،وطوؿ القامة  ،ومساحة سطح الجسـ) لديهـ عمى التوالي21.96( :سنة74.80 ،كغـ1.79 ،
متر 1.93 ،ـ .) 2وتـ إجراء القياسات االنثروبومترية مف حيث ( :العمر ،الطوؿ  ،كتمة الجسـ ،مساحة

سطح الجسـ ومحيطات:الرقبة  ،العضد ،الساعد  ،رسغ اليد  ،الصدر ،البطف ،الوسط ،الفخذ  ،والساؽ) ،
إضافة إلى قياس نسبة الشحوـ بالطريقة الكهروحيوية باستخداـ جهاز تانتا ).(Tanita TBF-410

أظهرت نتائ الدراسة أف متوسطات محيطات الرقبة  ،العضد ،الساعد  ،رسغ اليد  ،الصدر ،البطف

،الحوض ،الفخذ  ،والساؽ كانت عمى التوالي 77.93 ، 90.19، 17.35 ، 25.74 ، 28.32 ، 36.70( :
 )39.09 ، 59.90، 83.16 ،سـ .كما أظهرت النتائ أف متوسط نسبة الشحوـ باستخداـ جهاز تانتا وصؿ
إلى ( ،)% 13.08كما أظهرت النتائ وجود عبلقة ارتباط دالة إحصائيا بيف نسبة الشحوـ وجميع المتغيرات
باستثناء طوؿ القامة  ،ومحيط الساؽ  ،وباستخداـ تحميؿ االنحدار المتدرج ) (Stepwise Regression

) (R2تـ التوصؿ إلى معادلتيف لمتنبؤ بقياس نسبة الشحوـ  ،األولى بداللة محيطي العضد والبطف ،
والثانية بداللة مؤشر كتمة الجسـ  ،وذلؾ كما يمي :
نسبة الشحوـ (((+693692- =)%محيط العضد ((+))43291 Xمحيط البطف))43661 X

()R2=0.731
نسبة الشحوـ (((+683692- =)%مؤشر كتمة الجسـ )R2=0.70( ))13441 X

وعند المقارنة بيف المعادلتيف والنسبة المقاسة باستخداـ جهاز تانتا أظهرت نتائ اختبار هوتمن تريس انه ال

توجد فروؽ دالة إحصائيا بينها  ،ووصؿ صدؽ المحؾ لممعادلة األولى إلى  ، 0.85ولممعادلة الثانية .0.83
وأوصى الباحثاف باستخداـ المعادلتيف التي تـ التوصؿ إليهما لمتنبؤ بقياس نسبة الشحوـ.
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Abstract
The Contribution Of Selected Anthropometric Measures in The
Prediction Percent of Fat Using Bioelectrical Impedance For Male
Physical Education Majors
The purpose of this study was to investigate the contribution selected
anthropometric measures in the prediction percent of fat using Bioelectrical
Impedance for male physical education majors. The sample consisted of (124)
subjects at An-Najah University.
The means of age, body mass, height, and body surface area were respectively
(21.96 years, 74.80 kg, 1.79 meter, and 1.93 m2 ).The researchers conducted
anthropometric measures age, height, body mass, body surface area, and
circumference of : neck, upper arm, , forearm, wrist, abdomen, thigh, hip and calf,
and the percent of body fat using Tanita TBF-410.
The results indicated that the means of circumferences of neck, upper arm, ,
forearm, wrist, abdomen, thigh, hip and calf, were respectively (36.70, 28.32 ,
25.74 , 17.35 , 90.19 , 77.93 , 83.16 , 59.90 and 39.09 )centimeter .Also, the results
revealed a significant correlation between percent body fat (PBF), and all
measures despite height and calf circumference. Also, using stepwise regression
R2 , we achieve two equations for predicting (PBF):
Fat%= -28.986+ ((upper arm cm)*(0.684))+((abdomen cm)*(0.291)) (R2
= 0.731)

Fat%= -25.986+ (BMI)*(1.701)) (R2
= 0.70) .
Based on the study findings the researchers recommended to use equations in
predicting (PBF) .
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"ِغبّ٘خ ثؼط اٌم١بعبد اٌجذٔ١خ ٚاالٔضشٚثِٛرت٠خ مبغبفخ سِ١خ اٌزّبط
ِٓ اٌضجبد ٚاحلشوخ ػٕذ الػج ٟوشح اٌمذَ"

مجمة العموـ التربوية والنفسية (،كمية التربية) جامعة البحريف.614-66.،)1(4 ،)6448( ،

https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2202
هدفت الدراسة التعرؼ إلى مساهمة بعض القياسات البدنية واالنثروبومترية بمسافة رمية التماس مف الثبات
والحركة عند العبي كرة القدـ  ،ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قوامها( )31العبا لكرة القدـ في جامعة
النجاح الوطنية .حيث كاف متوسط (العمر ،وكتمة الجسـ ،وطوؿ القامة  ،ومؤشر كتمة الجسـ) لديهـ عمى التوالي:
(20.35سنة78.93 ،كغـ 1.79 ،متر  24.37 ،كغـ/ـ .)2وتـ إجراء القياسات البدنية مف حيث (قوة القبضة  ،قوة
الرجميف  ،ومرونة أسفؿ الظهر والعضبلت الخمفية لمفخذ) والقياسات االنثروبومترية مف حيث( :الطوؿ  ،كتمة الجسـ،
وأطواؿ  :الساؽ ،الفخذ ،الجذع  ،القدـ  ،الذراع  ،والكؼ .ومحيطات :الساعد  ،العضد  ،البطف  ،الفخذ  ،والساؽ).
أظهرت نتائ الدراسة أف متوسطات قوة القبضة  ،وقوة الرجميف  ،ومرونة أسفؿ الظهر والعضبلت الخمفية لمفخذ
كانت عمى التوالي 47.69( :كغـ  165.30 ،كغـ  7.22 ،سـ) ،ومتوسطات أطوؿ الساؽ ،والفخذ ،والجذع  ،والقدـ
 ،والذراع  ،والكؼ كانت عمى التوالي  ) 22.11 ، 54.51 ، 30.54 ، 53.77 ، 52.77 ، 50.35( :سـ
،ومتوسطات محيطات الساعد  ،والعضد  ،والبطف  ،والفخذ  ،والساؽ كانت عمى التوالي ، 29.35 ، 44.09( :
 )39.25 ، 53.16 ، 47.16سـ .كما أظهرت النتائ أف أفضؿ عبلقة في القياسات البدنية بيف قوة الرجميف مع
مسافة رمية التماس مف الثبات والحركة ،أما القياسات االنثروبومترية كانت أفضؿ عبلقة بيف طوؿ القامة ومسافة
رمية التماس مف الثبات حيث وصمت قيمة معامؿ االنحدار إلى
(  ، )0.468وكانت أفضؿ عبلقة بيف كتمة الجسـ ومسافة رمية التماس مف الحركة حيث وصمت قيمة معامؿ
االنحدار إلى (.) 0.534
وأوصى الباحثاف بضرورة التركيز عمى طوؿ القامة وكتمة الجسـ وقوة الرجميف عند اختيار البلعب المختص في رمية
التماس .
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The Contribution of Selected Physical and Anthropometric Measures in
the Distance of Throw of Soccer Players
Al-Qadumi, Abdel-Naser A.; Refa�t, Bader
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خٚانخبس: 2006-03-01

https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2202
The purpose of this study was to investigate the contribution of selected
physical and anthropometric measures in the distance of throw in of soccer
players. The sample consisted of soccer players (31) at An-Najah University.
The researchers conducted physical measures of: (handgrip strength, leg
strength, and low back-hamstrings flexibility) and, anthropometric measures
of: (height, body mass, lengths ; lower leg thigh, upper body, foot, arm and
hand; circumference of : forearm , upper arm, abdomen, thigh and calf) . The
results indicated that the means of measures (handgrip strength ,leg strength,
and low back- hamstrings flexibility )were respectively :(47.69 kg, 165.30
kg, and 7.22 cm), lengths of: lower leg ,thigh ,upper body , foot, arm , and
hand were respectively : (50.35; 52.77 ; 53.77 ; 30.54 ; 54.51 ; and 22.11)
centimeter, circumferences of forearm , upper arm, abdomen, thigh and calf,
were respectively (44.09 ; 29.35 ; 47.16 ; 53.16 and 39.25)centimeter .Also,
the results revealed that the best correlation was between distance of throw
in from static and movement positions and leg strength, and the best
anthropometric predictor of distance of throw in from static position , and
the best anthropometric predictor of distance of throw in from movement
position. Based on the study findings the researchers recommended on
concentration on body height and mass and leg strength when selecting the
player who is responsible of trouncing.
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" دساعخ ِصبدس اٌضمخ ثبٌٕفظ ٌذ ٜالػج ٟاألٔذ٠خ اٌؼشث١خ ٌٍىشح اٌؽبئشح وّب
٠مذسٙٔٚب ثأٔفغ" ُٙ

مجمة دراسات( العموـ التربوية)/الجامعة األردنية.24-.16،)6( ..، )6442( ،

https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/1420
هػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى مصػػادر الثقػػة بػػالنفس لػػدى العبػػي األنديػػة العربيػػة لمك ػرة الطػػائرة كمػػا

يقػػدرونها بأنفسػػهـ؛ إضػػافة إلػػى تحديػػد أثػػر متغي ػرات الخب ػرة فػػي المعػػب  ،ومهمػػة البلعػػب الرئيسػػة فػػي الفريػػؽ،
وعػػدد المشػػاركات الدوليػػة لبلعػػب عمػػى هػػذ المصػػادر ،لتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة قوامهػػا ()90

العباً لمكرة الطائرة مف المشاركيف فػي بطولػة األنديػة العربيػة الثانيػة والعشػريف والتػي عقػدت فػي األردف بتػاريخ

 2003/12/5وغاي ػػة 200/12/13ـ  ،طب ػػؽ عميهػ ػػا مقي ػػاس الثق ػػة ب ػػالنفس ف ػػي المج ػػاؿ الرياض ػػي ال ػػذي طػػور

فيػػالي واخػػروف ( )Vealey et al, 1998والػػذي يشػػتمؿ عمػػى ( )40فق ػرة موزعػػة عمػػى تسػػعة مصػػادر هػػي
(ال ػػتمكف الرياض ػػي ،اس ػػتعراض الق ػػدرة ،اإلع ػػداد الب ػػدني والمعرف ػػي ،ال ػػذات البدني ػػة ،ال ػػدعـ االجتم ػػاعي ،ال ػػنمط
القيػػادي لممػػدرب ،الخب ػرات غيػػر المباش ػرة ،ال ارحػػة فػػي بيئػػة المعػػب ،والتفضػػيؿ المػػوقفي) .وقػػد أظهػػرت نتػػائ

الدراسة أف المصادر السابقة كانت عالية عند أفراد عينة الدراسة حيث كاف متوسط االستجابة عميها أكبػر مػف
( ) 6.5درج ػػة م ػػف أص ػػؿ تس ػػعة درج ػػات ،وك ػػاف مص ػػدر اس ػػتعراض التف ػػوؽ الرياض ػػي بالمرتب ػػة األول ػػى بواق ػػع
( )7.67درجة ،ومصدر التفصيؿ الموقفي في المرتبة األخيرة بواقع ( )6.74درجة.

وفيمػػا يتعمػػؽ بػػأثر متغي ػرات الخب ػرة فػػي المعػػب ،ومهمػػة البلعػػب الرئيسػػة فػػي الفريػػؽ ،وعػػدد المشػػاركات الدوليػػة
لبلع ػػب عم ػػى مص ػػادر الثق ػػة ب ػػالنفس أظه ػػرت نت ػػائ تحمي ػػؿ التب ػػايف األح ػػادي أن ػػه ال توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة
إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )0.05 ≤ فػػي مصػػادر الثقػػة بػػالنفس تعػػزى لمتغيػػري الخب ػرة فػػي المعػػب ،والمهمػػة
الرئيسػػة لبلعػػب ،بينمػػا كانػػت الفػػروؽ دالػػة إحصػػائيا تبعػػا لمتغيػػر عػػدد المشػػاركات الدوليػػة ولصػػالح أصػػحاب
المش ػػاركات األكث ػػر ع ػػددا .وأوص ػػى الباح ػػث بع ػػدة توص ػػيات م ػػف أهمه ػػا زي ػػادة اهتم ػػاـ الم ػػدربيف والمس ػػئوليف

باألنديػػة بمصػػدر التفضػػيؿ المػػوقفي و ال ارحػػة فػػي بيئػػة المعػػب كمصػػادر أساسػػية فػػي تحقيػػؽ الثقػػة بػػالنفس عنػػد
البلعبيف.
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Sources of Sport Self- confidence of Arab Clubs for Volleyball Players
Abd Al-Nasser Al-Qaddoumi

https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/1420
The purpose of this study was to determine the sources of sport selfconfidence of Arab clubs for volleyball players, furthermore, to determine
the effect of experience, player’s duty and number of international
participations
on
sources
of
self
confidence.
To achieve that, the study was conducted on (90) players, and Vealey et al.
(1998) questionnaire was used for measuring sources of self - confidence.
The results indicated high level of all sources and of the total score.
Furthermore, the results indicated significant differences in sources of selfconfidence due to the number of international participations variable, while
there were no significant differences found due to experience of player and
player
duty
variables.
Based on the study findings, the researcher recommended that the volleyball
coaches should increase the attention of situational favorableness and
environmental comfort domains when training players.
Keywords

Self-confidence, Volleyball, Arab Clubs
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اٌؼاللخ ثني ثؼط اٌم١بعبد االٔضشٚثِٛرت٠خ ٚرشو١ت اجلغُ ػٕذ الػجٟ
اٌىشح اٌؽبئشح

مجمة دراسات (العموـ التربوية) ،الجامعة األردنية (.689-616 ،)1(.. ،)6442

https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/655
هدفت الدراسة التعرؼ إلى العبلقة بػيف بعػض القياسػات االنثروبومتريػة و تركيػب الجسػـ عنػد

العبػػي الك ػرة الطػػائرة ،لتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة قوامهػػا( )84العبػػا لمك ػرة الطػػائرة فػػي
فمس ػػطيف وم ػػف مختم ػػؼ ال ػػدرجات الممت ػػازة واألول ػػى والثاني ػػة .حي ػػث ك ػػاف متوس ػػط (أعم ػػارهـ ،أوزانه ػػـ،

وأطوالهـ) عمى التوالي24.35( :سػنة80.88 ،كغػـ 1.84 ،متػر) .وتػـ إجػراء القياسػات االنثروبومتريػة
مػف حيػث ( :العمػر ،الطػوؿ  ،الػوزف ،ومحيطػات :الرقبػة والعضػد ورسػغ اليػد والػبطف والفخػذ والعضػػمة
التوأمية) ،ومؤشر كتمة الجسـ ،ومساحة سطح الجسـ ،إضافة إلى اسػتخداـ ممقػط الػدهف لقيػاس سػمؾ
ثنايا الجمد مف ثبلث منا طؽ هي( :الصدر  ،البطف ،والفخذ) وتحديد تركيب الجسـ باسػتخداـ معادلػة

جاكسوف وبالؾ ).(Jackson & Pollock,1978

أظهػػرت نتػػائ الد ارسػػة أف متوسػػطات محيطػػات الرقبػػة والعضػػد ورسػػغ اليػػد والػػبطف والفخػػذ والعضػػمة

التوأميػػة كانػػت عمػػى الت ػوالي) 38.71، 59.85، 81.64، 18.60، 30.42، 38.4( :سػػـ  ،وكانػػت
متوسػػطات نسػػبة الػػدهف ،ووزف العضػػبلت ،وكثافػػة الجسػػـ  ،ومؤشػػر كتمػػة الجسػػـ  ،ومسػػاحة سػػطح

الجسػ ػػـ عمػ ػػى الت ػ ػوالي64.52 ،%13.5 ( :كغػ ػػـ1.06 ،غـ/مػ ػػؿ23.66،كغػ ػػـ/ـ2.04 ، 2ـ .) 2كمػ ػػا
أظهػػرت النتػػائ أف أفضػػؿ عبلقػػة بػػيف القياسػػات االنثروبومتريػػة ونسػػبة الػػدهف كػػاف مػػع محػػيط الػػبطف

( ،)0.79وكانػػػت أفضػ ػػؿ عبلقػ ػػة بػػػيف وزف العضػ ػػبلت ووزف الجس ػػـ (  .)0.77وباس ػػتخداـ االنحػػػدار
المتدرج )  (R2 ) (Stepwise Regressionتـ تطوير معادلتيف لمتنبؤ بقياس تركيب الجسـ ،األولى
لنسبة الدهف ،والثانية لوزف العضبلت وذلؾ عمى النحو اآلتي:

نسبة الدىف= ((×)43164((+).13616-محيط الػبطف سػـ))( × )43891((+العمػر سػنة))(× )13864-((+محػيط
رسغ اليد سـ))(× )43661(( +الوزف كغـ)).
(()43488 = )R2

وزف العضالت ) (LBWكغـ =( (×)43981((+)683481الوزف كغـ))(× )43242-(( +محيط الػبطف سػـ))-((+

( × )43292العمر سنة))(× )13616((+محيط رسغ اليد سـ)).
(()43492 = )R2
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The Relationship Between Selected Anthropometric Measures and Body
Composition of Volleyball Players
Abdul Nasser Al-Qaddoumi

https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/655
The purpose of this study was to investigate the relationship between selected
anthropometric measures and Body Composition (BC) of volleyball players. The sample
consisted of (84) players, from different divisions of volleyball clubs in Palestine.The
means of age, body mass and height were (24.35 years, 80.88 kg, and 1.84 m),
respectively. The researcher conducted anthropometric measures (age, height, body mass,
circumference of neck, biceps, hand wrist, abdomen, thigh and calf ) Body Mass Index
(BMI), Body Surface Area (BSA), and three skin folds measures (chest, abdomen, thigh)
to determine body density using Jackson and Pollock (1978) equation.
The results indicated that the means of circumferences of neck, biceps, hand wrist,
abdomen, thigh and calf, were respectively (38.4, 30.42, 18.60, 81.60, 59.85, 38.71)
centimeters, respectively. In addition, the means of percent of body fat, Lean Body Mass
(LBM), Body Density (BD), (BMI), and (BSA) were (13.5%, 64.52 kg, 1.06 g/ml, 23.66
kg/m2, 2.04 m2) respectively. Also, the results revealed that the best correlation between
anthropometric measures and (BC) was between fat and abdomen circumference (0.79),
and between body mass and (LBM) (0.77).
Furthermore, the results of stepwise regression R2 revealed the following two
equations:
%Fat =(34.949)+((0.490)*(abdomen circumference, cm))+((0.584)*(age, yr))
+((-1.590)*(hand wrist circumference, cm))+((0.294)*(body mass, kg)
(R2 =0.755)
(LBM) kg =(25.754)+((0.851)*(body mass, kg)) +((-0.606)*(abdomen circumference,
cm))+((-0.686)*
(age, yr)) +((1.942)*(hand wrist circumference, cm))
(R2 =0.786)
Based on the study findings, the researcher recommended to apply these two equations
for predicting (BC), the first one for fat and the other for (LBM).
Keywords: Anthropometric Measures, Body Composition, Volleyball
Full Text:PDF
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ِغبّ٘خ وزٍخ اجلغُ ٌٍزٕجإ ثم١بط وزٍخ ِبء اجلغُ ٚاٌىزٍخ اخلبٌ١خ ِٓ

اٌشذٚ َٛوزٍخ اٌشذٚ َٛاٌزّض ً١اٌغزائ ٟخالي اٌشادخ ػٕذ اٌش٠بظ١ني
اٌزوٛس

مجمة العموـ التربوية والنفسية(كمية التربية)،جامعة البحريف.270-245،)3(، )2006(7،
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2225

هدفت الدراسة التعرؼ إلى مساهمة كتمة الجسـ لمتنبؤ بقياس كتمة ماء الجسـ والكتمة الخالية مف
الشحوـ وكتمة الشحوـ والتمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة عند الرياضييف الذكور ،ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة

عمى عينة قوامها ( ) 50العبا مف المتطوعيف مف العبي منتخبات جامعة النجاح الوطنية  ،والعبي

المنتخبات الوطنية في محافظة نا بمس ،وتـ قياس المتغيرات قيد الدراسة باستخداـ جهاز ((Tanita TBF-

 410في مختبر القياس الرياضي في جامعة النجاح الوطنية.

أظهرت نتائ الدراسة أف متوسطات متغيرات كتمة الجسـ ،و كتمة ماء الجسـ ،والكتمة الخالية مف الشحوـ،

وكتمة الشحوـ ،والتمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة عند افرد عينة الدراسة كانت عمى التوالي69.54 ( :كغـ
 44.92،كغـ 60.85 ،كغـ 8.76 ،كغـ  1755.48 ،سعر/يوميا) ،كما أشارت النتائ لصبلحية كتمة
الجسـ لمتنبؤ بقياس كتمة ماء الجسـ والكتمة الخالية مف الشحوـ وكتمة الشحوـ والتمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة

عند الرياضييف الذكور ،حيث تـ التوصؿ باستخداـ تحميؿ االنحدار ( )R2إلى المعادالت اآلتية:
-كتمة ماء الجسـ (كغـ)= ((×)43198((+)113194كتمة الجسـ)) ()43468=R2

الكتمة الخالية مف الشحوـ )( (FFMكغـ)= ((×)43288((+)183.19كتمة الجسـ)) ()43966=R2كتمة الشحوـ )( (FMكغـ)= ((×)43.14((+)113981-كتمة الجسـ)) ()43416=R2 التمثيؿ الغذائي خالؿ الراحة)( (RMRسعر/يوميا)=((×)183968((+)2843416كتمة الجسـ))()43614=R2

وأوصى الباحث باستخداـ المعادالت التي تـ التوصؿ إليها لقياس كتمة ماء الجسـ والكتمة الخالية

مف الشحوـ وكتمة الشحوـ والتمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة عند الرياضييف الذكور بداللة متغير كتمة الجسـ
كمتغير مستقؿ.
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Contribution of Body Mass in the Prediction of Body Water Mass, Fat
Free Mass, Fat Mass and Resting Metabolic Rate of Male Athletes
Al-Qadumi, Abdel-Naser A.
DOI: http://dx.doi.org/10.12785/JEPS/070310
ISSN: 1726-3678
خٚانخبس: 2006-09-01
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2225

The purpose of this study was to determine the contribution of Body Mass
(BM) in the prediction of Body Water Mass (BWM), Fat Free Mass (FFM),
Fat Mass (FM) and Resting Metabolic Rate (RMR) of Male Athletes. The
sample consisted of (50) volunteer athletes from An-Najah University and
national teams in Nablus District. All measures conducted using (Tanita
TBF-410) body composition analyzer in physical education measurement
lab at An-Najah University. The results revealed that the means of (BM),
(BWM), (FFM), (FM) and (RMR) were respectively: 69.54 kg, 44.92 kg,
60.85 kg, 8.76 kg and 1755.48 kcal/day. Also, the results of simple
regression (R2) lead to the development of four equations for the prediction
of (BWM), (FFM), and (FM) and (RMR), using (BM) as predictor. Based on
the study findings the researcher recommended the usage of the above
equations in measuring (BWM), (FFM), (FM) and (RMR) depending on
(BM) as independent variable.
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A42
ثٕبء ِغز٠ٛبد ِؼ١بس٠خ ٌجؼط اٌم١بعبد اٌشئ٠ٛخ اٌذٕ٠بِ١ى١خ ٌٍؽالة
اٌزوٛس يف لغُ اٌرتث١خ اٌش٠بظ١خ جببِؼخ إٌجبح اٌٛؼٕ١خ
مجمة العموـ التربوية والنفسية/جامعة البحريف.246-225 )3(6 ،)2005(،

https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2184
هػػدفت الد ارسػػة إلػػى بنػػاء مسػػتويات معياريػة لػػبعض القياسػػات الرئويػػة الديناميكيػػة لمطػػبلب الػػذكور فػػي
قسػػـ التربيػػة الرياضػػية بجامعػػة النجػػاح الوطنيػػة ،إضػػافة إلػػى إج ػراء مقارنػػة فػػي هػػذ القياسػػات بػػيف المػػدخنيف
وغيػػر المػػدخنيف ،لتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة قوامهػػا ( )192طالبػػا  ،وتػػـ إج ػراء قياسػػات الحجػػـ
الزفيػ ػػري القسػ ػػري فػ ػػي الثانيػ ػػة األولػ ػػى ) ، (FEV1واإلمكانيػ ػػة التنفسػ ػػية القصػ ػػوى ) ، (MVVوالسػ ػػعة الحيويػ ػػة
القس ػرية ) ، (FVCونسػػبة الحجػػـ الزفيػػري القسػػري فػػي الثانيػػة األولػػى إلػػى السػػعة الحيويػػة القسػػري
)(FEVI/FVC%وذلؾ باستخداـ جهاز االسبيروميتر االلكتروني مف نوع ). (Spirovit SP- 1
توصػمت الد ارسػة إلػػى أف المتوسػطات الحسػػابية لمحجػـ الزفيػري القسػػري فػي الثانيػػة األولػى ) ، (FEV1والسػػعة
الحيويػػة القس ػرية ( ،(FVCواإلمكانيػػة التنفسػػية القصػػوى ) ، (MVVونسػػبة الحجػػـ الزفيػػري القسػػري فػػي الثانيػػة
األولػ ػػى إلػ ػػى السػ ػػعة الحيويػ ػػة القس ػ ػرية ) (FEVI/FVC%كانػ ػػت عمػ ػػى الت ػ ػوالي5.005 ( :لتػ ػػر 5.69 ،لتػ ػػر
 159.87،لتر/دقيق ػػة ، )%88.03 ،أيض ػػا ك ػػاف أفض ػػؿ معي ػػار له ػػا عم ػػى التػ ػوالي5.90( :لت ػػر  6.65،لت ػػر
 185،لتر/دقيقػػة ،)% 90 ،إضػػافة إلػػى ذلػػؾ أظهػػرت النتػػائ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا فػػي جميػػع القياسػػات
بػػيف المػػدخنيف وغيػػر المػػدخنيف ولصػػالح غيػػر المػػدخنيف .وأوصػػى الباحػػث بعػػدة توصػػيات مػػف أهمهػػا اعتمػػاد
قياسات القياسات الرئوية كقياس دوري عند البلعبيف وطمبة تخصص التربيػة الرياضػية  ،وذلػؾ نظػ ار ألهميتهػا
في إعطاء مؤشر عمى سبلمة الرئتيف وخموها مف األمراض.
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Constructing Norms of Some Dynamic Pulmonary Measures of Male
Physical Education Majors at An-Najah National University
Al-Qadumi, Adbel-Naser A.
DOI: http://dx.doi.org/10.12785/JEPS/060309
ISSN: 1726-3678
خٚانخبس: 2005-09-01

https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2184
The purpose of this study was to construct norms of some dynamic
pulmonary measures of male physical education majors at An-Najah
National University. Furthermore, to determine the difference in pulmonary
measures according to smoking variable. The sample of the study consisted
of (192) male physical education majors at An-Najah National University,
and (Spirovit SP- 1) spirometer was used for measuring Forced Expiratory
Volume in one second (FEV1) L, Maximum Voluntary Ventilation (MVV)
L/M, Forced Vital Capacity (FVC) L, and FEVI/ FVC%. The results
revealed that the means of (FEV1), (FVC), (MVV) and FEVI/FVC% were
respectively: (5.005 L, 5.69 L, 159.87 L/M, and 88.03%), and the best norms
of these variables were respectively: (5.90 L, 6.65 L, 185 L/ M, and
90%).Furthermore, the results revealed significant differences in these
variables between smokers and nonsmokers in favor of non-smokers. Based
on the study findings, the researcher recommended to conduct pulmonary
function tests regulary because of their significance of pulmonary health,
and diagnosis of deseases.
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إٌشجغ١خ ٌذ ٜالػج ٟاٌىشح اٌؽبئشح يف فٍغؽني

)(R36
مجمة العموـ التربوية والنفسية/جامعة البحريف ، )6448( ،المجمد (،)2العدد (.642-146 ،)6

https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2168

هػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى شػػيوع النرجسػػية لػػدى العبػػي الك ػرة الطػػائرة فػػي فمسػػطيف،
إضػ ػ افة إل ػػى تحدي ػػد اث ػػر متغيػ ػرات الخبػ ػرة ف ػػي المع ػػب  ،والمش ػػاركات الدولي ػػة ،والمهم ػػة الرئيس ػػة
لبلعػػب فػػي الفريػػؽ عمػػى مسػػتوى النرجسػػية ،ولتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة قوامهػػا
( )108العبػ ػػا مػ ػػف مختمػ ػػؼ الػ ػػدرجات  ،وطمػ ػػؽ عميهػ ػػا مقيػ ػػاس امػ ػػونز)(Emmons’,1984
لمنرجسػػية الػػذي اشػػتمؿ عمػػى ( )37فق ػرة موزعػػة عمػػى أربعػػة مجػػاالت هػػي ( :القيػػادة والسػػمطة،
اإلعجاب بالنفس ،التفوؽ والغرور ،العصابية).
أظهرت نتائ الدراسة أف النرجسية شائعة لدى العبي الكرة الطػائرة فػي فمسػطيف حيػث وصػمت
النسبة المئويػة لبلسػتجابة عمػى الدرجػة الكميػة إلػى ( .)% 73كمػا أظهػرت النتػائ وجػود فػروؽ
فػي النرجسػية تبعػا لمتغيػرات الخبػرة فػي المعػب  ،والمشػاركات الدوليػة ،والمهمػة الرئيسػة لبلعػب
فػػي الفريػػؽ  ،حيػػث كانػػت الفػػروؽ لصػػالح الخب ػرة األطػػوؿ  ،ولممشػػاركيف فػػي بط ػوالت دوليػػة ،
ولممهاجميف ،وحائط الصد ،والمعدييف مقارنة بالبلعب الحر.
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The purpose of this study was to investigate narcissism of volleyball players
in Palestine. Furthermore, to determine the effect of playing experience,
international participation, and player duty variables on the level of
narcissism. The sample of the study consisted of 108 volleyball players,
from different divisions in Palestine. Emmons’ (1984) inventory consisting
of 37 items was used for measuring narcissism. The results revealed that
narcissism is prevailing among volleyball players in Palestine, where the
percentage of response of total score was 73%.Furthermore, the result
revealed significant differences in narcissism due to playing experience,
international participation, and player duty variables. Differences were in
favor of longer experience, participants in international competition,
attackers, wall defenders, and prepares.
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ثٕبء ِغز٠ٛبد ِؼ١بس٠خ دلإشش وزٍخ اجلغُ ٔٚغجخ اٌذ٘ٓ ٚٚصْ اٌؼعالد ِٚغبدخ عؽخ
اجلغُ ٚاٌزّض ً١اٌغزائ ٟخالي اٌشادخ ٌذ ٜؼبٌجبد ختصص اٌرتث١خ اٌش٠بظ١خ يف
جبِؼخ إٌجبح اٌٛؼٕ١خ
مجلة أبحاث النجاح للعلوم اإلنسانية (.11.6-111.،)1(16،)6448
https://journals.najah.edu/article/762
/

هددت ا درتسد دددى نردد

ددد م دديات ا مات ستدددى رمتلددس جيمدددى درا ددن ا ددد ى دردددته اا

دراض د ا ام د طى ددسم درا ددن ادريماتددخ دراددادة د د خ درسدطددى رددتب س ر د ا يد د
درست ضتى
ا

ا ماى در ا ح دراس تدى نضد ى نرد ماس دى درا يدى دت مياتدسدا متلدس جيمدى درا دن

ى درته اا

يد د

دريس تددى

دراض ا ام طى سم درا ن مع دريماتخ دراادة دد خ درسدطدى ردتب س ر د ا

دريس تددى درست ضددتى د ا ماددى در اد ح دراس تدى ريطيتددل ارد لاستدا درتسد ددى مد امتددع

درس ر ا م مديمف در د ادا درتسد دتى ادر د رد دتته
ادرساخ ادرا

 )62س ر دى اج دا ميا دس ا درامدس

امتلس جيمى درا ن ام طى سم درا دن ا د ى دردته

اا

ادريماتخ دراادة د خ درسدطى م دريادر  20.25 :ى 1.61ميس  58.97جان

دراضد ا
22.46جان/ن

2

 1.62ن44.19 % 24.15 2جان  1427.95اس/تامت ) اج ا ل ضخ درسيب درمةت تدى رمياتدسدا
متلس جيمى درا ن ام طى سم درا ن ا
درسدطى

م دريادر 19.30 :جان/ن

2

ى درته

اا

دراض ا ادريماتخ دراادة د خ

 1.76ن47.21 %17 2جادن  1559داس/تامت ) ارا تدى

امع در ت ا د يدتن اه ) (Tanita TBF-410جم ين دريا خ

يدتدن ما مدخ دن طدتدس نرد

ا ث ماتنا رمي ت يت س دريماتخ دراادة د خ درسدطى اج ا ل ضخ ما ترى
طتث ا ما يتمى  )R2نر

يدتدن ا

درا ن

 )0.971ا تم تيامل رما تنا درا ث ج ا م در طا دآلي -:

) (RMRسعر/يوميا= (((+)834.824وزف الجسـ) ×(.))10.058
) (RMRسعر/يوميا= (((+)266.487مساحة سطح الجسـ) ×(.))716.466
) (RMRسعر/يوميا= (((+)146.294وزف العضبلت) ×(.))29.001
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Constructing Norms of Body Mass Index, Fat Percent, Lean Body
Weight, Body Surface Area and Resting Metabolic Rate of Female
Physical Education Majors



Abed Elnaser Al-Qadomi
Subhi Nemr
https://journals.najah.edu/article/762



Abstract

The purpose of this study was to construct norms of Body Mass Index
(BMI), Fat Percent (% Fat), Lean Body Weight (LBW), Body Surface Area
(BSA) and Resting Metabolic Rate (RMR) of female physical education
majors at An-Najah National University. Furthermore, determine the
correlation coefficient among (BMI, % Fat, LBW, BSA and weight (WT)
with RMR. The sample consisted of all female physical education majors’
(62) students, Tanita TBF-410 Bioelectrical impedance analyzer (BIA) was
used to determine variables. The results revealed that the means of BMI, %
Fat, LBW, BSA (WT) and RMR were respectively: (22.46 kg/m2, 24.15%,
44.19 kg, 1.6211 m2, 58.97 kg, and 1427.95 kcal/day), and the best
percentile ranks are respectively: (19.30kg/m2, 17%, 47.21 kg, 1.76m2,
1560 kcal/day). In addition, the results revealed a significant positive
correlation between BMI, LBW, BSA (WT) and RMR, and negative
correlation between % fat and age with RMR. Also, the results of
Regression (R2) contribute in developing three equations for the prediction
of RMR, using WT, BSA, and LBW as predictors, the best predictor was
WT where (R2) was (0.971), the equations were as follow: RMR
kcal/day=834,824 + WT * 10,58 RMR kcal/day=266,487 + BSA + 716,466
RMR kcal/day=146,294 + LBW * 29,001
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"رأصري اٌزؼذ ً٠اٌمبٔ ٟٔٛدلٕؽمخ اإلسعبي ػٍ ٝدلخ رٛج ٗٙ١حنِ ٛشاوض اٌٍؼت
ادلخزٍفخ ٌذ ٜثؼط أٔذ٠خ اٌذسجخ ادلّزبصح يف اٌىشح اٌؽبئشح "
مجمة مركز البحوث التربوية-جامعة قطر ، )6448( ،العدد (.124-1.6،)64

http://qspace.qu.edu.qa/handle/10576/8134

هدفت الدراسة التعػرؼ إلػى تػأثير التعػديؿ القػانوني لمنطقػة اإلرسػاؿ عمػى دقػة توجيهػه
نحػػو م اركػػز المعػػب المختمفػػة لػػدى بعػػض أنديػػة الدرجػػة الممتػػازة فػػي الك ػرة الطػػائرة فػػي فمس ػطيف

واألردف ،لتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمػى عينػة قوامهػا ( )72بواقػع ( )36العبػاً مػف فمسػطيف،

و ( )36العب ػاً مػػف األردف ،طبػػؽ عميهػػا اختبػػار اإلرسػػاؿ الػػذي تػػـ إعػػداد فػػي الد ارسػػة الحاليػػة

ليناس ػػب التع ػػديؿ الجدي ػػد ف ػػي الق ػػانوف ،وت ػػـ اس ػػتخراج الص ػػدؽ التمي ػػزي لبلختب ػػار ،والثب ػػات ف ػػي

اإلعادة حيث وصؿ الثبات إلى (.)0.88

وبعد جمع البيانات عولجت إحصائيا باستخداـ تحميؿ التبايف متعدد المتغيرات التابعة

 MANOVAواختبػار سػداؾ ) (Sidak Testلممقارنػات الثنائيػة بػيف المتوسػطات الحسػابية
حيػػث أظهػػرت نتػػائ الد ارسػػة ،أف الم اركػػز الخمفيػػة ( )1،5،6أكثػػر دقػػة فػػي توجيػػه اإلرسػػاؿ إليهػػا

مقارنة بالمراكز( ،)2،3،4وكانت أعمى المراكز دقة في توجيػه اإلرسػاؿ إليهػا ( ،)1،5،6إضػافة
إلػػى أف أكثػػر المنػػاطؽ دقػػة فػػي توجيػػه اإلرسػػاؿ كانػػت المنطقػػة اليمنػػى مػػف الحػػد النهػػائي ،يميهػػا

المنطقة الوسطى ،وأخي اًر المنطقة اليسرى مف الحد النهائي.

وأوصػػى الباحثػػاف بعػػدة توصػػيات مػػف أهمهػػا ضػػرورة م ارعػػاة المػػدربيف لمتنويػػع فػػي أداء

اإلرساؿ مػف مختمػؼ المنػاطؽ لمحػد النهػائي واالسػتفادة مػف ذلػؾ فػي الجانػب الخططػي ،إضػافة

إلى إجراء دراسات أخرى في المجاؿ.
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ِغز ٜٛاٌٛػ ٟاٌصذِٚ ٟصبدس احلصٛي ػٍ ٝادلؼٍِٛبد اٌصذ١خ ٌذٜ
الػج ٟاألٔذ٠خ اٌؼشث١خ ٌٍىشح اٌؽبئشح

جملة العلوم الرتبوية والنفسية/جامعة البحرين)2005( ،اجمللد ( ، )6العدد (.263-223،)1

https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2080
ه ػػدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ إل ػػى مس ػػتوى ال ػػوعي الص ػػحي ومص ػػادر الحص ػػوؿ عم ػػى المعموم ػػات

الصػػحية لػػدى العبػػي األنديػػة العربيػػة لمك ػرة الطػػائرة ،إضػػافة إلػػى تحديػػد الفػػروؽ فػػي مسػػتوى الػػوعي
الصحي تبعا لمتغيري الخبرة في المعب والمؤهؿ العممي لدى البلعبػيف ،ولتحقيػؽ ذلػؾ أجريػت الد ارسػة

عمى عينة قوامها ( )90العبا مف المشاركيف فػي بطولػة األنديػة العربيػة الثانيػة والعشػريف فػي األردف،
وطبؽ عميها استبانة قياس الوعي الصحي ومصادر الحصوؿ عمى المعمومات الصحية والتي تكونػت

مف ( )57فقرة لقياس الوعي الصحي موزعة عمى أربعة مجاالت هي( :مجاؿ التغذية ،مجاؿ التدريب

الرياضػي ،المجػاؿ االجتمػػاعي والػتحكـ بالضػػغوط النفسػية ،ومجػػاؿ العنايػة الصػػحية) إضػافة إلػػى ()8
فقرات لقياس مصادر المعمومات الصحية ،وعولجت البيانات باستخداـ المتوسطات الحسػابية والنسػب

المئويػ ػػة ،وتحميػ ػػؿ التبػ ػػايف الثنػ ػػائي)ANOVA

 ،(Tow-Wayوتحميػ ػػؿ التبػ ػػايف متع ػػدد المتغي ػ ػرات

التابعة) (MANOVAواختبار سداؾ) (Sidak Testلممقارنات الثنائية بيف المتوسطات.

أظهػػرت نتػػائ الد ارسػػة أف مسػػتوى الػػوعي الصػػحي العػػاـ لػػدى أف ػراد العينػػة كػػاف عاليػػا  ،حيػػث

وصػػمت النسػػبة المئويػػة لبلسػػتجابة إلػػى ( ،)%81إضػػافة إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف

مجاالت الوعي الصػحي ،حيػث كػاف أعمػى مجػاؿ المجػاؿ االجتمػاعي والػتحكـ فػي الضػغوط النفسػية،
بينما لـ تكػف الفػروؽ دالػة إحصػائيا تبعػا لمتغيػري الخبػرة فػي المعػب والمؤهػؿ العممػي والتفاعػؿ بينهمػا،

كم ػػا أظه ػػرت النتػ ػػائ أف وس ػػائؿ اإلع ػػبلـ أعمػ ػػى مص ػػدر لمحص ػػوؿ عمػػػى المعموم ػػات الص ػػحية عنػػػد
البلعبيف .وأوصى الباحث بعدة توصيات مف أهمها  ،توجيه البلعبيف إلػى إجػراء فحػص طبػي شػامؿ

كؿ سنة عمى األقؿ.

132

Health Awareness Level and Sources of Health Information of Arab
Clubs Players in Volleyball
Al-Qadomi, Abed Naser
DOI: http://dx.doi.org/10.12785/JEPS/060108
ISSN: 1726-3678
خٚانخبس: 2005-03-01

https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2080
The purpose of this study was to investigate health awareness level and
sources of health information of Arab clubs players in Volleyball.
Furthermore, its purpose was to determine the effect of players experience
and qualification on health awareness level. The sample consisted of 90
players who participated in the twenty second Arab clubs championship held
in Jordan. The questionnaire contains 57 items on health awareness which
covers the domains of the study, and 8 items measure sources of health
information. The results indicate that there was a high degree of health
awareness level of Arab clubs players in Volleyball, where the overall
percentage of response amounted to (81%). Also, the results revealed a
significant difference among health awareness domains in favor of social
and psychological stress control domain. In addition, there were nonsignificant differences at (α = 0.05) on health awareness level of Arab clubs
players in Volleyball due to playing experience, qualification and
interaction. The media was the first source of health information of players.
Based on the study findings, the researcher recommended guiding players in
conducting comprehensive medical tests at least once a year.
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A47
"احلذ األلص ٝالعزٙالن األٚوغجني (ِٚ )VO2maxإشش وزٍخ اجلغُ(ٚ )BMIاٌزّضً١
اٌغزائ ٟخالي اٌشادخ (ٌ )RMRذ ٜالػج ٟأٔذ٠خ اٌذسجخ ادلّزبصح ٌألٌؼبة اٌش٠بظ١خ
اجلّبػ١خ يف مشبي فٍغؽني"

مجمة العموـ التربوية والنفسية  ،جامعة البحريف.664-164 ،)1(8 ،)6441( ،

https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/3051
هدفت الدراسة التعرؼ إلى الحد األقصػى السػتهبلؾ األوكسػجيف ( ،)VO2maxومؤشػر كتمػة الجسػـ
( ،)BMIوالتمثي ػػؿ الغ ػػذائي خ ػػبلؿ ال ارح ػػة ( ،)RMRل ػػدى العب ػػي أندي ػػة الدرج ػػة الممت ػػازة لؤللع ػػاب الرياض ػػية
الجماعيػة فػػي فمسػػطيف ،لتحقيػؽ ذلػػؾ أجريػػت الد ارسػػة عمػى عينػػة قوامهػػا( )160العبػا ،بواقػػع ( )60العبػػا لكػرة
الق ػػدـ ،و( )40العب ػػا لكػ ػرة الط ػػائرة ،و( )30العب ػػا لكػ ػرة الس ػػمة ،و( )30العب ػػا لكػ ػرة الي ػػد .حي ػػث ك ػػاف متوس ػػط
(أعمػػارهـ ،أوزانهػػـ ،وأط ػوالهـ) عمػػى الت ػوالي22.666( :سػػنة75.33 ،كغػػـ1.76 ،متػػر) .طبػػؽ عمػػيهـ اختبػػار
الخطػػوة لجامعػػة كاليفورنيػػا لقيػػاس ( ،)VO2maxومعادلػػة ( )BMIالػػوزف كغـ/مربػػع الطػػوؿ بػػالمتر ،ومعادلػػة
( )DeLorenzo, etal, 1999لقياس (.)RMR
أظهػػرت نتػػائ الد ارسػػة أف مسػػتوى ( )VO2maxو( ،)BMIو( ،)RMRكػػاف جيػػدا عنػػد أف ػراد العينػػة حي ػػث
كانػػت القػػيـ عمػػى الت ػوالي43.40( :مميمتر/كغـ/دقيقػػة32.71 ،كغػػـ/ـ1906.72 ،2سػػعر/يوميا) كػػذلؾ أظهػػرت
النتائ أنه ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في ( )VO2maxتبعا لمعبة ،بينما كانت الفروؽ دالػة إحصػائيا
عمى متغيري ( ،)BMIو( )RMRتبعا لمتغير المعبة.
وأوصػػى الباحثػػاف بعػػدة توصػػيات مػػف أهمهػػا المحاولػػة لتطػػوير معادلػػة لمتنبػػؤ فػػي قيػػاس ( ، )RMRواج ػراء

د ارس ػػة إل ػػى ( )RMRل ػػدى العب ػػي ف ػػرؽ األلع ػػاب الفردي ػػة ف ػػي فمس ػػطيف ،واجػ ػراء مقارن ػػات ف ػػي ( )RMRب ػػيف
العبي فرؽ األلعاب الرياضية الجماعية والفردية في القياسات قيد الدراسة.
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Maximum Oxygen Uptake, Body Mass Index and Resting Metabolic
Rate of the First Grade Team Sports Players in The Northern of
Palestine
Al-Qadomi, Abdel-Naser; Nemer, Subhi
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ISSN: 1726-5231
خٚانخبس: 2004

https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/3051
The purpose of this study was to determine VO2max, BMI and RMR of the
first grade team sports games in Palestine. Furthermore, proposed equation
to predict (RMR). The sample consisted of (160) players, and they were
distributed according to the games as follows: (60) soccer, (40) volleyball,
basketball (30) and handball (30) players. The means of age, weight, and
height were respectively (22.67 years, 75.33kg, and 1.76 meter). California
State University, long Bach (SULB) step-test (DeLoronzo, et al., 1999)
equation, and BMI kg/height m2 were used for measuring (VO2max )
(RMR), and (BMI). The results indicated a good level of VO2max, BMI,
and RMR; there values were respectively (43.40ml/kg/min, 23.71 kg.m2 and
1907, 72kcal/day). In addition, the results revealed significant differences
among games in (BMI) and (RMR), while there are no significant difference
in VO2max. Based on the study findings the researchers recommend the
development of an equation for predicting (RMR) using other
anthropometric measures, and other research studies should be conducted for
individual events, and conducting comparative studies between team sports
and individual sports players in such measures.
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احلذ األلص ٝالعزٙالن األٚوغجني ٚرشو١ت اجلغُ ٌذ ٜاٌؽالة اٌزوٛس يف
لغُ اٌرتث١خ اٌش٠بظ١خ يف جبِؼخ إٌجبح اٌٛؼٕ١خ
مجمة اتحاد جامعة الدوؿ العربية (..4-8، )11( ،)6441

هدفت الد ارسػة التعػرؼ إلػى مسػتوى الحػد األقصػى السػتهبلؾ األوكسػجيف ( ،)VO2maxوتركيػب الجسػـ لػدى
الطبلب الذكور في قسػـ التربيػة الرياضػية فػي جامعػة النجػاح الوطنيػة ،إضػافة إلػى إجػراء مقارنػات فػي هػذ المتغيػرات
تبعا لممستوى الدراسي ،والتعرؼ إلى العبلقة بػيف الحػد األقصػى السػتهبلؾ األوكسػجيف ( ،)VO2maxوتركيػب الجسػـ
لػػدى الطػػبلب الػػذكور فػػي قسػػـ التربيػػة الرياضػػية فػػي جامعػػة النجػػاح الوطنيػػة ،لتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة
قوامهػػا ( )88طالبػػا مػػف مختمػػؼ المسػػتويات الد ارسػػية ،وبعػػد عمميػػة جمػػع البيانػػات باسػػتخداـ اختبػػار الخطػػوة لجامعػػة
كميفونيا لقياس ( ، ،)VO2maxامميس درته ومعادلة بالؾ وجاكسوف لتحديد نسبة الدهف ،ووزف العضػبلت أظهدسا
ي د ةا درتسد ددى أف متوسػػط الحػػد األقصػػى السػػتهبلؾ األوكسػػجيف وصػػؿ إلػػى ( )42.63مميمتػػر  /جان/تيتيددى امتوسػػط
ى درته

 )%10.20امتوسط وزف العضبلت ) )67.066( (LBWكغـ.

كمػػا أظهػػرت النتػػائ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي الحػػد األقصػػى السػػتهبلؾ األوكسػػجيف  ،ونسػػبة الػػدهف تبعػػا
لممسػػتوى الد ارسػػي ولصػػالح طػػبلب السػػنة الرابعػػة  ،ول ػـ تكػػف الفػػروؽ دالػػة إحصػػائيا فػػي وزف العضػػبلت تبعػػا لمتغيػػر
المسػػتوى الد ارسػػي ،كمػػا أظهػػرت النتػػائ وجػػود عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )0.01بػػيف الحػػد األقصػػى
الستهبلؾ األوكسجيف ( )VO2maxوتركيب الجسـ عند الطبلب الذكور في قسـ التربيػة الرياضػية فػي جامعػة النجػاح
الوطنية ،وكانت هذ العبلقة إيجابية بيف ( )VO2maxووزف العضػبلت) (LBWحيػث وصػمت قيمػة معامػؿ االرتبػاط
بيرسوف إلى ( ،)0.82بينما كانت العبلقة سمبية بيف ( )VO2maxونسبة الدهف  ،حيث وصمت قيمػة معامػؿ االرتبػاط
إلى ( ،)0.46-وكانت العبلقة عكسية وغير دالة إحصائيا بيف نسبة الدهف ووزف العضبلت.
وأوصى الباحثاف بزيادة التركيز عمى التمرينات األكسجينية لمطبلب وعمى وجه الخصوص طمبة السنة األولى.
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دساعخ ٌجؼط اٌم١بعبد اٌفغٌٛٛ١ج١خ ادلخزبسح ػٕذ ؼٍجخ ختصص اٌرتث١خ
اٌش٠بظ١خ يف جبِؼخ إٌجبح اٌٛؼٕ١خ
مجمة اتحاد جامعة الدوؿ العربية ، 2003 ،العدد (.44-5 ، )42

هدفت الدراسة التعرؼ إلى مسػتوى بعػض القياسػات الفسػيولوجية المختػارة عنػد طمبػة تخصػص التربيػة
الرياضية في جامعة النجاح الوطنية ،إضافة إلى إجراء مقارنات في هذ القياسات تبعاً لمتغيري الجنس والمسػتوى

الدراسي ،وتطوير معادلتاف لمتنبؤ في قياس التحصيؿ الغػذائي أثنػاء ال ارحػة ،ومسػاحة سػطح الجسػـ ،والتعػرؼ إلػى
مػػدى ش ػػيوع األنيمي ػػا الرياضػػية عن ػػد الطمب ػػة .لتحقيػػؽ ذل ػػؾ أجري ػػت الد ارسػػة عم ػػى عين ػػة قوامهػػا ( )108طالبػ ػًا م ػػف

المتطوعيف بواقع ( )73طالباً و ( )35طالبة .أظهػرت نتػائ الد ارسػة أف مسػتوى جميػع القياسػات الفسػيولوجية عنػد
العينة كانت ضمف المستويات الطبيعية ،ووجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ( )0.05=aفػي قياسػات

(نػػبض ال ارحػػة ،والهيموجمػػوبيف) التمثيػػؿ الغػػذائي أثنػػاء ال ارحػػة ،مسػػاحة سػػطح الجسػػـ ،ومؤشػػر كتمػػة الجسػػـ ،بػػيف
الػ ػػذكور واإلنػ ػػاث ولصػ ػػالح الػ ػػذكور ولػ ػػـ تكػ ػػف الفػ ػػروؽ دالػ ػػة إحصػ ػػائيا عمػ ػػى متغي ػ ػرات (ضػ ػػغط الػ ػػدـ االنبسػ ػػاطي،
واالنقباضي ،ومعد ضغط الدـ الشرياني ،وسكر الدـ) تبعًا لمتغير الجنس ،وكانت الفروؽ دالة إحصائيا فقػط عمػى

متغيػػر نػػبض ال ارحػػة تبع ػاً لممسػػتوى الد ارسػػي ،ولصػػالح المسػػتوى الد ارسػػي األعمػػى .وتبػػيف أف نسػػبة شػػيوع األنيميػػا

الرياض ػػية كان ػػت أكث ػػر عن ػػد ال ػػذكور بنس ػػبة ( )%23.1م ػػف اإلن ػػاث بنس ػػبة ( )%2.8وت ػػـ تط ػػوير معادلت ػػاف لقي ػػاس

( )RMRو ( )BSAوذلؾ عمى النحو التالي:

 التمثيؿ الغذائي أثناء الراحة ( )RMRسعر /يومياً:

لمذكور ( =)RMRسعر /يومياً = (( ×)16143914( +)18843684-لطوؿ بالمتر)

( ، 4346 = R2الخطأ المعياري ( 119 = )SEسعر /يومياً وبيتا = )4399

لإلناث ( =)RMRسعر /يومياً = (( ×)1812344( +)61.31.1-لطوؿ بالمتر)
( ، 4396 = R2الخطأ المعياري ( 16. = )SEسعر /يومياً وبيتا = )4364
 مساحة سطح الجسـ ()BSAـ2

لمذكور ( =)RMRسعر /يومياً = (( ×)4341494( +)13412الوزف كغـ)

( ، 4396 = R2الخطأ المعياري (43441 = )SEوبيتا = )4364

لإلناث ( =)RMRسعر /يومياً = (( ×)1368.( +)13146-لطوؿ بالمتر)

( ، 4396 = R2الخطأ المعياري ( 16. = )SEسعر /يومياً وبيتا = .)4364

وأوصى الباحث بعدة توصيات مػف أهمهػا االهتمػاـ باألنشػطة البلمنهجيػة لئلنػاث ،واسػتخداـ المعػادالت المقترحػة،
واجراء دراسات أخرى في المجاؿ.
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A50
أصش أزفبظخ األلص ٝيف ِغز ٜٛاٌشؼٛس ثمٍك ادلٛد ٌذ ٜؼٍجخ اجلبِؼخ
(دساعخ رؽج١م١خ ػٍ ٝؼٍجخ جبِؼخ إٌجبح اٌٛؼٕ١خ ثٕبثٍظ/فٍغؽني) "
رسالة الخميج العربي.39-13 ، )88( ،644.،

http://library.abegs.org/journal/journal_issues/detail.html?id=5281970443517952

ه ػ ػػدفت الد ارس ػ ػػة إل ػ ػػى تع ػ ػػرؼ أث ػ ػػر انتفاض ػ ػػة األقص ػ ػػى ف ػ ػػي مس ػ ػػتوى الش ػ ػػعور بقم ػ ػػؽ الم ػ ػػوت
لػ ػػدى طمبػ ػػة جامع ػ ػة النجػ ػػاح الوطنيػ ػػة ،إضػ ػػافة إلػ ػػى تحديػ ػػد أثػ ػػر متغي ػ ػرات الجػ ػػنس ،ومكػ ػػاف اإلقامػ ػػة
الدائـ ،وموقع السكف بالنسبة لممواجهات.
لتحقي ػ ػػؽ ذل ػ ػػؾ أجري ػ ػػت الد ارس ػ ػػة عم ػ ػػى عين ػ ػػة قوامه ػ ػػا ( )706م ػ ػػف الط ػ ػػبلب والطالب ػ ػػات ت ػ ػػـ
اختيػ ػػارهـ عش ػ ػوائيا مػ ػػف شػ ػػعب متطمبػ ػػات الجامعػ ػػة ،طبػ ػػؽ عميهػ ػػا مقيػ ػػاس قمػ ػػؽ المػ ػػوت(
Scale

 )Anxietyالػ ػػذي أعػ ػػد عبػ ػػد الخػ ػػالؽ (1996

Khalek,

Death

 )Abdelليقػ ػػيس ثبلثػ ػػة

مج ػ ػػاالت ه ػ ػػي :مج ػ ػػاؿ التفكي ػ ػػر المس ػ ػػتمر ب ػ ػػالموت ،ومج ػ ػػاؿ س ػ ػػيطرة فكػ ػ ػرة الم ػ ػػوت ،ومج ػ ػػاؿ تكػ ػ ػرار
فكرة الموت ،وهو مف المقاييس الثابتة والصادقة عالمياً.
وق ػػد توص ػػمت نتػ ػػائ الد ارس ػػة إلػػػى أن ػػه يوجػػػد ت ػػأثير النتفاضػ ػػة األقص ػػى عمػػػى زي ػػادة شػ ػػعور
الطمبػ ػػة بقمػ ػػؽ المػ ػػوت حيػ ػػث كانػ ػػت النسػ ػػبة المئويػ ػػة لزيػ ػػادة مثػ ػػؿ هػ ػػذا الشػ ػػعور قبػ ػػؿ االنتفاضػ ػػة ومنػ ػػذ
بداي ػ ػػة االنتفاض ػ ػػة ولغاي ػ ػػة  2001/7/25عم ػ ػػى المج ػ ػػاالت والدرج ػ ػػة الكمي ػ ػػة عم ػ ػػى التػ ػ ػوالي(،%31.3
 ،)%28.15 ،%22.78 ،%30.48كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذلؾ أظه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرت النت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائ وج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػود ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػروؽ ذات دالل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
إحصػ ػػائية فػ ػػي مسػ ػػتوى الشػ ػػعور بقمػ ػػؽ المػ ػػوت بػ ػػيف الطمبػ ػػة المقيمػ ػػيف داخػ ػػؿ مدينػ ػػة نػ ػػابمس وخارجهػ ػػا
ولصػ ػػالح المقيمػ ػػيف داخػ ػػؿ مدينػ ػػة نػ ػػابمس ،وبػ ػػيف الػ ػػذكور واإلنػ ػػاث ولصػ ػػالح اإلنػ ػػاث ،وبػ ػػيف الق ػ ػريبيف
والبعيديف عف المواجهات ولصالح القريبيف مف المواجهات.
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A51
اظؽشاة اٌعغٛغ اٌزبٌ١خ ٌٍصذِخ ٚاٌزؼب٠ش ِؼٙب ٌذ ٜآثبء ٚأِٙبد
شٙذاء أزفبظخ األلص ٝيف زلبفظبد ٔبثٍظ ٚؼٌٛىشَ ٚلٍم١ٍ١خ

مجمة رسالة الخميج العربي ، )644.(،العدد (..8-1. ،)96
http://library.abegs.org/journal/journal_issues/detail.html?id=5036145775738880

هدفت الدراسة التعرؼ إلى مستوى اضطراب الضغوط التالية لمصدمة ودرجة التعايش معها لدى
اباء وأمهات شهداء انتفاضة األقصى في محافظات نابمس وطولكرـ وقمقيمية ،إضافة إلى معرفة أثر
متغيرات صمة القرابة مع الشهيد ،والدخؿ الشهري لؤلسرة ،ومكاف السكف بالنسبة لممواجهات في ذلؾ.
ولتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة قوامهػػا ( ) 100أب وأـ لمشػػهداء بواقػػع (ً )48أب ػ ا و()52
أمػا ،طبقػت عميهػػا اسػػتبانة مكونػػة مػػف ( )52فقػرة وذلػػؾ بواقػػع ( ) 38فقػرة لقيػػاس اضػػطراب الضػػغوط التاليػػة
ً
لمصدمة و( ) 13فقرة لقياس التعايش مع الصدمة ،وقد أظهرت نتػائ الد ارسػة أف اضػطراب الضػغوط التاليػة
لمصدمة كانت كبيرة عند اباء وأمهات الشهداء حيث وصػمت النسػبة المئويػة لمدرجػة الكميػة إلػى (،)%71.4
وكانت درجة التعايش كبيرة أيضػا حيػث وصػمت النسػبة المئويػة إلػى ( .)% 79.8كمػا أظهػرت النتػائ وجػود
فروؽ دالة إحصػائيا فػي الضػغوط التاليػة لمصػدمة بػيف اآلبػا ء واألمهػات لصػالح األمهػات ،ولػـ تكػف الفػروؽ
دالػػة إحصػػائيا بينهمػػا فػػي التعػػايش مػػع الصػػدمة ،كمػػا دلػػت النتػػائ عمػػى وجػػود فػػروؽ فػػي الضػػغوط التاليػػة
لمصػػدمة بػػيف أصػػحاب الػػدخؿ المتػػدني والعػػالي ولصػػالح أصػػحاب الػػدخؿ المتػػدني ،ولػػـ تكػػف الفػػروؽ دالػػة
إحصػػائيا فػػي التعػػايش مػػع الصػػدمة ،كمػػا دلػػت النتػػائ أف متغيػػر مكػػاف السػػكف بالنسػػبة لممواجهػػات لػػيس لػػه
تػػأثير فػػي الدرجػػة الكميػػة لمتعػػايش مػػع الصػػدمة بينمػػا كػػاف لػػه تػػأثير فػػي الضػػغوط التاليػػة لمصػػدمة ولصػػالح
مكاف السكف القريب مف المواجهات.
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A52
اصش اٌزمذَ ثبٌغٓ ػٍ ٝثؼط اٌم١بعبد اجلغّ١خ ٚاٌزّض ً١اٌغزائ ٟخالي اٌشادخ ػٕذ
اٌزوٛس ِٓ أػّبس  19-14عٕخ يف ثؼط ادلذاسط احلى١ِٛخ اٌفٍغؽ١ٕ١خ
مجمة جامعة القدس المفتوحة 2004 ،العدد (.172-138 ،)4

http://journals.qou.edu/index.php/jrresstudy/article/view/1291

هػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى ديناميكيػػة التطػػور فػػي بعػػض القياسػػات الجسػػمية والتمثيػػؿ الغػػذائي خػػبلؿ
الراحة عند الذكور مف أعمار  18-10سنة في المدارس الحكومية الفمسػطينية  ،إضػافة إلػى تطػوير معػادلتيف
األولػػى لمتنبػػؤ فػػي قيػػاس التمثيػػؿ الغػػذائي
مسطح الجسـ

)(BSA

)(RMR

سػػعر/يوميا خػػبلؿ ال ارحػػة واألخػػرى لمتنبػػؤ فػػي قيػػاس مسػػاحة

ـ ،2ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قوامهػا ( )1537طالبػا ،وتػـ قيػاس العمػر،

والوزف  ،والطوؿ  ،ومؤشر كتمة الجسػـ)(BMIكغػـ/ـ ، 2ومسػاحة مسػطح
خبلؿ الراحة

)(RMR

سعر/يوميا ألفراد عينة الدراسة.

أظهرت نتائ تحميػؿ التبػايف المتعػدد القياسػات التابعػة
)Lambda

الجسػـ)(BSA

ـ ، 2والتمثيػؿ الغػذائي

وتحميػؿ التبػايف

)(MANOVA

األحػادي)(One Way ANOVA

باسػتخداـ اختبػار ولكػس المبػدا

واختبػار شػفية

)(Scheffe Test

’(Wilks

لممقارنػات البعديػة بػيف

المتوسطات الحسابية وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.01= في متغيػرات الػوزف ،
والطػػوؿ  ،ومؤشػػر كتمػػة
الراحة

)(RMR

الجسػػـ)(BMI

كغػػـ/ـ ، 2ومسػػاحة مسػػطح

الجسػػـ)(BSA

ـ ، 2والتمثيػػؿ الغػػذائي خػػبلؿ

سعر/يوميا تبعا لمتغير العمر ولصالح العمر األعمى.

وأوصػػى الباحػػث بعػػدة توصػػيات مػػف أهمهػػا ضػػرورة أف تأخػػذ و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي فػػي فمسػػطيف بعػػيف
االعتبػػار بمثػػؿ هػػذ القياسػػات عنػػد تصػػميـ وشػراء األدوات المدرسػػية لمطػػبلب  ،إضػػافة إلػػى بنػػاء معػػايير لهػػذ
القياسات لمذكور واإلناث في المدارس الفمسطينية.
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"ِإشش وزٍخ اجلغُ )ٚ (BMIاٌزّض ً١اٌغزائ ٟخالي اٌشادخ )ٌ (RMRالػجٟ
اٌفشق ادلشبسوخ يف اٌجؽٌٛخ اٌؼشث١خ اٌؼششٌٍ ٓ٠ىشح اٌؽبئشح ٌٍشجبي يف األسدْ"
مجمة أبحاث النجاح لمعموـ اإلنسانية، )644.( ،المجمد ( ، )17عدد (.54-31 ، )1
/https://journals.najah.edu/article/852

هػ ػػدفت هػ ػػذ الد ارسػ ػػة التعػ ػػرؼ إلػ ػػى مؤشػ ػػر كتمػ ػػة الجسػ ػػـ ( ،)BMIوالتمثيػ ػػؿ الغػ ػػذائي خػ ػػبلؿ ال ارحػ ػػة
( ،)RMRوتطوير معادلة لقيػاس ( )RMRوبنػاء معػايير إلػى ( )BMIو ( )RMRلبلعبػي الفػرؽ المشػاركة
في البطولة العربية العشػريف لمكػرة الطػائرة لمرجػاؿ فػي األردف ،لتحقيػؽ ذلػؾ أجريػت الد ارسػة عمػى عينػة قوامهػا
 186العبا وتـ اعتماد البيانات الرسمية الواردة في كشوؼ البطولة مف حيػث (العمػر ،والطػوؿ ،والػوزف) وبعػد
إدخاؿ البيانات تـ حساب مؤشر كتمة الجسـ كما يمي:
( )BMIكغـ/ـ = 2الوزف كغـ( /الطوؿ بالمتر). 2
ولحسػاب ( )RMRتػـ اسػتخداـ معادلػة ( )De Lorenzo et.al, 1999الخاصػة بالرياضػييف وذلػؾ عمػى
النحو التالي )RMR( :سعر /يوميا = (( × )6((+)984-الوزف كغـ)) ()1134((+الطوؿ سـ))
بع ػػد ذل ػػؾ عولج ػػت البيان ػػات إحص ػػائيا باس ػػتخداـ الرزم ػػة اإلحص ػػائية لمعم ػػوـ االجتماعي ػػة ( )SPSSباس ػػتخداـ
المتوسػطات الحسػابية ،واالنح ارفػات المعياريػػة ،ومعامػؿ االنحػدار ( ،)R2والرتػػب المئينيػه  ،وتوصػمت الد ارسػػة
إلػػى أف مسػػتوى ( )BMIكػػاف جيػػدا حيػػث وصػػؿ المتوسػػط إلػػى 23.38كغػػـ/ـ ،2كػػذلؾ كػػاف المسػػتوى جيػػدا
بالنسػبة ( )RMRحيػػث وصػؿ المتوسػػط إلػػى 2067.60سػعر/يوميا .إضػػافة إلػى ذلػػؾ كػػاف أفضػؿ معيػػار إلػػى
(20.76 )BMIكغ ػػـ/ـ ،2وال ػػى ( 2500 )RMRس ػػعر /يومي ػػا .ك ػػذلؾ ت ػػـ تط ػػوير معادل ػػة لقي ػػاس ()RMR
بداللػػة طػػوؿ القامػػة لبلعػػب عمػػى اعتبػػار أف الطػػوؿ عنصػػر أساسػػي لمنجػػاح فػػي المعبػػة وال يتػػأثر فػػي الب ػرام
التدريبيػػة ،ووصػػؿ معامػػؿ االنحػػدار لممعادلػػة إلػػى ( )0.71وصػػدقها بداللػػة المحػػؾ إلػػى ( )0.93وكانػػت كمػػا
يمي )RMR( :سعر /يوميا = (()6444381.(+)1441.67-الطوؿ بالمتر).

144

Body Mass Index and Resting Metabolic Rate of the Men Volleyball
Players


Abed Nasir Qaddomi

Availabe online 2003-01-05
Pages 31 - 54
/https://journals.najah.edu/article/852

Abstract

The purpose of this study was to determine Body Mass Index (BMI),
Resting Metabolic Rate (RMR), proposed equation for predicting (RMR),
and constructing Norms for )BMI( and (RMR). Of 20th Arab Volleyball for
men championship in Jordan. The study sample consisted of (186) volleyball
players, data collected of (age, weight, height) based on the formal scripts of
championship, for measuring (BMI) the following equation was used: BMI
(kg/m²)= weight kg/(height in meters)² and De Lorenzo et.al (1999) equation
was used for measuring (RMR) as follow: RMR (kcal/d)= -857+9(wt in kg)
+11.7(Ht in cm) Obtained data was computerized, then analyzed using
means, standard deviation, R², and percentile Ranks. The results indicated a
good level both (BMI) and (RMR), where the mean were respectively
(23.38)kg/m², and (2067.60)kcal/d, and the best level of (BMI) was
(20.76)kg/m², and (2500)kcal/d for (RMR). The proposed equation to
predicting (RMR) based on height of players as follow: RMR (kcal/d)= (1704.67) + ((2007.513) (Ht meter)).
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رأصري أعبٌ١ت سلزٍفخ ِٓ اإلمحبء ػٍِ ٝغبفخ اٌٛصت اٌؼّٛدٌ ٞذ ٜالػجٟ
اٌىشح اٌؽبئشح

مجمة العموـ التربوية والنفسية  ،جامعة البحريف.144-42،).(1 ،)644.( ،
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/3032
هدفت هذ الدراسة إلى تحديػد تػأثير أربعػة أسػاليب مػف اإلحمػاء عمػى مسػافة الوثػب العمػودي
لدى العبي الكرة الطائرة ،لتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قوامها ( )68العبػاً لكػرة الطػائرة فػي
فمسطيف ،طبؽ عميها اختبار الوثب العمػودي خمػس مػرات هػي (بػدوف إحمػاء ،بعػد هرولػة  15دقيقػة،
بعػػد  10دقػػائؽ إطالػػة  5 +دقػػائؽ هرولػػة ،بعػػد  10دقػػائؽ هرولػػة  5 +دقػػائؽ إطالػػة ،بعػػد  5دقػػائؽ
إطالة 10 +دقائؽ هرولة) .وأظهرت نتائ تحميؿ التبايف متعدد القياسات التابعة باستخداـ اإلحصائي
ولكػس المبػدا ()Wilks’ Lambdaواختبػار سػداؾ ( )Sidakلممقارنػات الثنائيػة بػيف المتوسػطات أف
استخداـ أي أسموب مف أساليب اإلحماء يؤثر إيجابياً عمى مسافة الوثػب العمػودي مقارنػة بعػدـ القيػاـ
باإلحمػػاء .وأف أفضػػؿ أسػػاليب اإلحمػػاء تػػأثي اًر عمػػى مسػػافة الوثػػب العمػػودي كػػاف أسػػموب ( 10دقػػائؽ
هرولة  5 +دقائؽ إطالة).
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The Influence of Four Styles of Warming up on Vertical Jump Distance
for Valley ball Players
Al-Qadomi, Abdel-Naser
DOI: http://dx.doi.org/10.12785/JEPS/040303
ISSN: 1726-5231
خٚانخبس: 2003

https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/3032

The purpose of this study was to determine the influence of four styles of
warming up on vertical jump distance for volleyball players. To achieve that,
the study conducted on (68) players from the first and second grade clubs in
Palestine. All players performed vertical jump test five times (without
warming up, after 15m jogging, after 10m stretching + 5m jogging, after
10m jogging +5m stretching, and after 5m stretching + 10m jogging). The
results Wilks’ Lambda and Sidak post-hoc test indicated that all warmingup styles had appositive effect on vertical jump distance compared with no
warming up. Furthermore the best style of warming-up was (10 minutes
jogging + 5 minutes stretching).

147

A55

رمذ٠ش اٌزاد ػٕذ الػجٚ ٟالػجبد فشق األٌؼبة اجلّبػ١خ
يف اجلبِؼبد اٌفٍغؽ١ٕ١خ

مجمة جامعة بيت لحـ ( )6444المجمد (.28-.6 )16
https://www.jstor.org/stable/26448568?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/26448568

هػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى تقػػدير الػػذات لػػدى العبػػي والعبػػات األلعػػاب الجماعيػػة فػػي
الجامع ػػات الفمس ػػطينية (النج ػػاح ،بيرزي ػػت ،بي ػػت لح ػػـ) ،باإلض ػػافة إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى أث ػػر متغيػ ػرات
الجامعة ،المستوى الدراسي ،العمر ،الجنس ،مكاف اإلقامة ونوع المعبة التخصصية عميها.
ولتحقي ػػؽ ذل ػػؾ أجري ػػت الد ارس ػػة عم ػػى عين ػػة مكون ػػة م ػػف  126العبػ ػاً والعب ػػة مػ ػف الجامع ػػات
الفمسطينية (النجاح ،بيرزيت ،بيت لحـ) طبؽ عميها استبانة تقدير الذات (صالح.)1993 ،
أظهرت نتائ الدراسة أف مستوى تقدير الذات كاف إيجابياً عند العبي والعبػات فػرؽ األلعػاب
الجماعيػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية ،إضػػافة إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي تقػػدير الػػذات
تعزى لمتغيرات (الجامعػة ،المسػتوى الد ارسػي ،مكػاف اإلقامػة) فيمػا لػـ تكػف الفػروؽ دالػة إحصػائياً تبعػاً
لمتغي ػرات (المعبػػة ،العمػػر ،الجػػنس) وأوصػػى الباحثػػاف بضػػرورة زيػػادة االهتمػػاـ مػػف قبػػؿ المػػدربيف فػػي
تنمية مفهوـ الذات لدى العبي والعبات األلعاب الجماعية في الجامعات الفمسطينية.
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Self-esteem of Team-sport Players at Palestinian Universities
Bethlehem University Journal
Vol. 19 (2000), pp. ٩٣- ٥٦
Published by: Pluto Journals
https://www.jstor.org/stable/26448568
https://www.jstor.org/stable/26448568?seq=1#page_scan_tab_contents
Page Count: 27

Abstract
The purpose of this study was to investigate factors that affect self-esteem of
team-sport players at Palestinian universities, including: academic level, age,
gender, and place of living. The study was conducted on 126 players from
three local universities: Bethlehem, Bir-Zeit, and An-Najah. The results
indicated positive self-esteem for the total sample. There was a significant
difference at 0.05 in the players' self-esteem due to university, academic
level, and place of living. However, there were no significant differences
due to gender, age, or type of sport. The researchers recommend that
coaches should engage their players in more activities meant to develop
players' self-esteem.
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اٌمذسح اٌالاٚوغج١ٕ١خ ٚثؼط اٌم١بعبد اجلغّ١خ ػٕذ الػج ٟأٔذ٠خ اٌذسجخ
ادلّزبصح ٌىشح اٌمذَ يف مشبي فٍغؽني
مجمة جامعة األقصى -بغزة  ،)1666(،المجمد ( ،).العدد (.146 -41 ، )6
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&Pare
ntId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=70

ه ػػدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ إل ػػى مس ػػتوى الق ػػدرة البلاوكس ػػجينية وبع ػػض القياس ػػات الجس ػػمية عن ػػد
العبػػي أنديػػة الدرجػػة الممتػػازة لكػرة القػػدـ فػػي محافظػػات شػػماؿ فمسػػطيف ،لتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الد ارسػػة
عمى عينة قوامها ( )79العبا  ،طبؽ عميها االختبارات اآلتية ( :الوثب العمودي ،الوثػب الطويػؿ مػف
الثبات  ،العدو  30مترا ،وتـ حساب معادلة لويس لمقدرة البلاوكسجينية وكذلؾ مؤشر كتمة الجسـ).
أظهرت نتائ الدراسة أف مستوى القدرة البلاكسجينية عند العبي أندية الدرجة الممتازة لكرة القدـ في
شماؿ فمسطيف اقؿ مف المستوى عند الكثير مف الفرؽ العالمية ،إضافة إلى انه ال توجد فروؽ في
متغيري العمر وطوؿ القامة تبعا لمتغير النادي ،بينما أظهرت نتائ تحميؿ التبايف

األحادي(One-

) Way ANOVAواختبار شفيه لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية (Scheffe Post
) Hoc Testوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى متغيرات الوزف ،ومؤشر كتمة الجسـ  ،والوثب
الطويؿ مف الثبات ،وزمف عدو  30مت ار  ،والقدرة البلاوكسجينية باستخداـ معادلة لويس تبعا لمتغير
النادي.
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"ِف َٛٙاٌزاد اٌجذٔ١خ ٚادلٙبس٠خ ٌذ ٜالػجِٕ ٟزخجبد احملبفظبد ٌٍىشح
اٌؽبئشح يف اٌعفخ اٌغشث١خ"
مجمة أبحاث اليرموؾ ( سمسمة العموـ اإلنسانية واالجتماعية)  ،1666 ،المجمد ( ، )18العدد ( ، )1ص ص -.8
.86

ه ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى درج ػػة مفه ػػوـ ال ػػذات البدني ػػة والمهاري ػػة ل ػػدى العب ػػي منتخب ػػات
المحافظػات لمكػرة الطػائرة بالضػػفة الغربيػػة ،باإلضػافة إلػػى التعػػرؼ عمػى اثػػر متغيػرات العمػر ،الخبػرة ،والمؤهػػؿ
العممػػي عميهػػا .لتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الد ارسػػة عمػػى جميػػع العبػػي المحافظػػات المهتمػػة بالمعبػػة وهػػي ( قمقيميػػة،
نػػابمس ،راـ اهلل ،وجنػػيف) وبمػػغ عػػدد البلعبػػيف ( )48العب ػاً  ،طبػػؽ عميهػػا مقياسػػاف األوؿ لقيػػاس مفهػػوـ الػػذات
البدنية واآلخر لقياس مفهوـ الذات المهارية لدى العبػي الكػرة الطػائرة .أظهػرت نتػائ الد ارسػة أف درجػة مفهػوـ
الػذات البدنيػة كانػت عاليػة عنػد أفػراد عينػة الد ارسػة حيػث وصػمت النسػبة المئويػة لبلسػتجابة إلػى (،)%70.96
بينمػػا كانػػت درجػػة مفهػػوـ الػػذات المهاريػػة متوسػػطة حيػػث وصػػمت النسػػبة المئويػػة لبلسػػتجابة إلػػى (،)%63.5
أيضػػا أظهػػرت النتػػائ عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػي مفهػػوـ الػػذات البدنيػػة والمهاريػػة تبعػػا لمتغيػػر
العمر ،وعدـ وجود فروؽ فػي الػذات البدنيػة تبعػا لمتغيػر الخبػرة ،بينمػا كانػت الفػروؽ دالػة إحصػائيا فػي مفهػوـ
الذات المهارية بيف أصحاب الخبػرة الطويمػة وأصػحاب الخبػرة القصػيرة لصػالح أصػحاب الخبػرة الطويمػة ،كػذلؾ
أظهرت النتائ وجود فروؽ دالة إحصائيا في مفهوـ الذات البدنيػة والمهاريػة بػيف أصػحاب مؤهػؿ ثانويػة عامػة
فمػػا دوف وأصػػحاب مؤهػػؿ أعمػػى مػػف ثانويػػة عامػػة لصػػالح مؤهػػؿ أعمػػى مػػف ثانويػػة عامػػة؛ وأوصػػى البػػاحثوف
بضرورة زيادة االهتماـ مف قبؿ المدربيف في تنمية مفهوـ الذات المهارية لدى البلعبيف.
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اجتب٘بد ؼٍجخ جبِؼخ إٌجبح اٌٛؼٕ١خ حن ٛثؼط ادلذسوبد اخلبؼئخ ٌٍرتث١خ
اٌش٠بظ١خ
مجمة جامعة األقصى-بغزة .29-.6،)1666(،
=https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId
2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=69

هػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ عمػػى اتجاهػػات طمبػػة جامعػػة النجػػاح الوطنيػػة نحػػو بعػػض المػػدركات
الخاطئة لمتربية الرياضية ،إضافة إلى التعرؼ عمى اثػر متغيػرات الجػنس والكميػة والممارسػة الرياضػية
والمعدؿ التراكمي ومكاف اإلقامة الدائـ عند الطمبة عمى هذ االتجاهات .مف اجؿ تحقيؽ ذلؾ أجريػت
الدراسة عمى عينة قوامها ( )740طالبا وطالبة ،أظهرت نتائ الدراسة انه يوجػد ( )9مػدركات خاطئػة
مف أصؿ ( )30مدركا خاطئا ،إضافة إلى ذلؾ أظهرت النتائ وجود فروؽ ذات داللػة إحصػائية تبعػا
لمتغي ػرات الجػػنس ،والمعػػدؿ التراكمػػي ،والممارسػػة الرياضػػية  ،حيػػث كانػػت المػػدركات الخاطئػػة أكثػػر
شيوعا عند اإلنػاث وعنػد أصػحاب المعػدؿ التراكمػي العػالي وعنػد غيػر الممارسػيف لؤللعػاب الرياضػية.
بينما لـ تكف الفروؽ دالة إحصائيا تبعا لمتغيري الكمية ومكاف اإلقامة الدائـ لدى الطمبة.
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Attitudes of An-Najah National University students towards
Miss Conceptions of physical education.
ABSTRACT
This study aims at studying the attitudes of An-Najah National
University students towards Miss Conceptions of physical
education. The research was covered (740) students using a
questionnaire of (30)items.
The results indicated a positive attitude of students towards
physical education for (21) items, and it was negative for (9) items.
Furthermore the results indicated a significant differences at(
=0.05) in the students attitudes due to gender, participation in
activity, and achievement variables, while the results were not
significant According to the type of college, and place of students
residence variables, the researchers recommended to increase
attention
for
physical
education
atschools
level.
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اٌمذسح اٌالأٚوغج١ٕ١خ ػٕذ الػج ٟفشق األٌؼبة اجلّبػ١خ يف جبِؼخ إٌجبح
اٌٛؼٕ١خ يف ٔبثٍظ
مجمة جامعة النجاح لألبحاث (ب) العموـ اإلنسانية ( ،)1666المجمد ( ،)1.العدد ( )1ص..2-1 :
/https://journals.najah.edu/article/533

هػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى مسػػتوى القػػدرة البلأوكسػػجينية عنػػد العبػػي فػػرؽ ك ػرة القػػدـ والطػػائرة والسػػمة
واليد في جامعػة النجػاح الوطنيػة ،باإلضػافة إلػى إجػراء مقارنػات فػي القػدرة البلأوكسػجينية بػيف العبػي
ه ػػذ االلع ػػاب ،لتحقي ػػؽ ذل ػػؾ أجري ػػت الد ارس ػػة عم ػػى عين ػػة قوامه ػػا ( )50العبػ ػاً ت ػػـ اختياره ػػا بالطريق ػػة
العشوائية وزعت تبعاً لؤللعاب كما يمي :كرة القدـ ( )14العباً ،وكرة الطػائرة ( )12العبػاً ،وكػرة السػمة
( )12العباً ،وكػرة اليػد ( )12العبػاً  ،طبػؽ عميهػا أربعػة اختبػارات لقيػاس القػدرة البلأوكسػجينية وهػي:
الوثب العمودي ،والوثب الطويؿ مف الثبات ،وزمف عدو  30مت اًر ،ومعادلػة لػويس لقيػاس دليػؿ القػدرة.
أظهػػرت نتػػائ الد ارسػػة ضػػعؼ مسػػتوى القػػدرة البلأوكسػػجينية عنػػد العبػػي فػػرؽ األلعػػاب الجماعيػػة فػػي
جامعة النجاح ،باإلضافة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05=عمى اختبػار
الوثػػب العمػػودي بػػيف العبػػي ك ػرة القػػدـ والعبػػي ك ػرة الطػػائرة والعبػػي ك ػرة السػػمة لصػػالح العبػػي الك ػرة
الطائرة والعبي كرة السمة ،وعمى اختبار زمف عدو  30مت اًر بيف العبػي كػرة القػدـ والعبػي كػرة الطػائرة
والعبي كرة السمة لصالح العبي كػرة القػدـ ،ومعادلػة لػويس بػيف العبػي كػرة القػدـ والعبػي كػرة الطػائرة
والعبي كرة السمة لصالح العبي كرة الطػائرة والعبػي كػرة السػمة ،ولػـ تكػف الفػروؽ دالػة إحصػائيا عمػى
اختبار الوثب الطويؿ مف الثبات بيف العبي األلعاب المختمفة.
وأوصى الباحث بضرورة مراعاة مبدأ الخصوصية في القياس عند قياس القدرة البلأوكسػجينية

بما يتناسب مع طبيعة المعبة الممارسة.

155

Anaerobic Power of Team Sports Players at An-Najah National
University in Nablus


Abdel Naser Qadumi

Availabe online 1997-11-30
Pages 0 – 0
/https://journals.najah.edu/article/533

Abstract

The purpose of this study was to determine the level of anaerobic power of
soccer, volleyball, basketball, and handball teams at An-Najah National
University. The sample of study included (50) players selected randomly,
and it is assigned according to teams as follows: (14 soccer) players, and
(12) players for each of volleyball, basketball, and handball teams. For
measuring anaerobic power all players tested on Vertical jump, broad jump,
30 meters sprint, and Lewis formula measures. The results indicated a lower
level in anaerobic power of team sports players at An-Najah National
University, Furthermore, results indicated a significant differences at
(a=0.05) in the vertical jump distance between soccer and volleyball,
Handball players in favour of volleyball and Handball players, and in 30
meters sprint time between soccer and volleyball, basketball players in
favour of soccer players, and in Lewis formula between soccer and
volleyball, basketball, Handball players in favour of volleyball,basketbal1
and Handball players, while the results were not significant on broad jump
test. The researcher recommended to use the suitable anaerobic test for each
sport according to the specificity of measurement principle.
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اٌمٍك إٌفغ ٟػٕذ ادلّبسعني ٚغري ادلّبسعني ٌألٔشؽخ اٌش٠بظ١خ يف جبِؼبد
اٌعفخ اٌغشث١خ
مجمة جامعة األزىر بغزة )6441(،العدد ()1( )1
http://www.alazhar.edu.ps/journal/detailsr.asp?seqq1=580

هػدفت الد ارسػػة التعػرؼ إلػػى درجػة القمػػؽ النفسػي عنػػد الممارسػيف وغيػػر الممارسػيف لؤلنشػػطة الرياضػػية

في جامعات الضفة الغربيػة  ،إضػافة إلػى التعػرؼ عمػى اثػر متغيػرات الممارسػة الرياضػية ،والجامعػة،
والكميػػة ،والمسػػتوى الد ارسػػي عمػػى ذلػػؾ .لتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة قوامهػػا ( )579طالبػػا
وطالبة مف جامعات النجاح الوطنية وبير زيت وبيت لحػـ ،طبػؽ عميهػا مقيػاس القمػؽ النفسػي لمباحػث

جميؿ الميؿ ( )1994الذي اشتمؿ عمى ( )56فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت هي-:

المجاؿ االنفعػالي ( )17فقػرة ،والمجػاؿ العقمػي ( )8فقػرات ،والمجػاؿ الجسمي(الفسػيولوجي) ( )21فقػرة
 ،والمجاؿ السموكي ( )10فقػرات ،ووصػؿ معامػؿ الثبػات لممقيػاس باسػتخداـ معادلػة كرونبػاخ ألفػا إلػى

( ،)0.93وبعػػد عممي ػػة جم ػػع البيان ػػات عولج ػػت إحصػػائيا باس ػػتخداـ برن ػػام ال ػػرزـ اإلحص ػػائية لمعم ػػوـ
االجتماعية ) (SPSSوقد توصمت الدراسة إلى النتائ اآلتية:

إف درجة القمؽ النفسي عند الممارسيف وغير الممارسيف لؤلنشطة الرياضية في جامعػات الضػفة

الغربيػػة كانػػت متدنيػػة حيػػث وصػػمت النسػػبة المئويػػة لبلسػػتجابة إلػػى ( ،)%48.2كػػذلؾ أظهػػرت النتػػائ

وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي درجػػة القمػػؽ النفسػػي الكميػػة تبعػػا لمتغيػرات الممارسػػة الرياضػػية،
والكمي ػػة ،والمس ػػتوى الد ارس ػػي .بينم ػػا ل ػػـ تك ػػف الف ػػروؽ دال ػػة إحص ػػائيا تبع ػػا لمتغي ػػر الجامع ػػة .وأوص ػػى

الباحثاف بعدة توصيات مف أهمها ضرورة تشجيع الطمبة عمى ممارسػة األنشػطة الرياضػية أثنػاء وقػت

الفػراغ لمػػا لهػػا مػػف دور إيجػػابي فػػي تقميػػؿ مسػػتوى القمػػؽ النفسػػي لػػدى الطمبػػة ومسػػاعدتهـ عمػػى حسػػف
التكيؼ االجتماعي.
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اجتب٘بد ؼٍجخ جبِؼخ إٌجبح اٌٛؼٕ١خ حن ٛاالشرتان ثبألٔشؽخ اٌش٠بظ١خ داخً احلشَ
اجلبِؼٟ
مجمة جامعة األقصى -بغزة  ،)1669(،المجمد ( )6العدد ( .6.1-168، )1

=https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang
ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=71
هدفت الدراسة التعرؼ إلػى اتجاهػات طمبػة جامعػة النجػاح الوطنيػة نحػو االشػتراؾ باألنشػطة
الرياضية داخؿ الحرـ الجامعي ،إضافة إلى تحديد اثر متغيرات الجنس ،ونوع الكميػة ،ومكػاف السػكف،
والسنة الدراسية لمطمبػة عمػى هػذ االتجاهػات .لتحقيػؽ ذلػؾ أجريػت الد ارسػة عمػى عينػة قوامهػا ()263
طالبا وطالبة.
أظهرت نتائ الدراسة أف درجة االتجاهات كانت إيجابية عمى مجالي أهمية النشػاط ،والقػائميف عمػى
النشاط ،في حيف كانت االتجاهات سمبية عمى مجاؿ اإلمكانات واألدوات الرياضية .إضػافة إلػى ذلػؾ
أظهػػرت النتػػائ انػػه ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي اتجاهػػات طمبػػة جامعػػة النجػػاح الوطنيػػة
نحو االشتراؾ باألنشطة الرياضية داخؿ الحرـ الجامعي تعزى لمتغيرات الجنس ،ونوع الكمية ،ومكاف
السكف ،والسنة الدراسية لمطمبة.
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اٌٍ١بلخ اٌجذٔ١خ ادلشرجؽخ ثبٌصذخ ٌؽالة ِذاسط ٚوبٌخ اٌغٛس دلشدٍخ اٌزؼٍ ُ١األعبعٟ
يف فٍغؽني ٚاألسدْ ( دساعخ ِمبسٔخ)
مجمة أسيوط لعموـ وفنوف التربية الرياضية ،)1669( ،العدد (111-98 ، )9
هدفت الدراسة التعرؼ إلػى مسػتوى المياقػة البدنيػة المرتبطػة بالصػحة لطػبلب مػدارس وكالػة الغػوث
لمرحمة التعميـ األساسي في فمسطيف واألردف ومقارنة ذلؾ بالمعايير العالمية  ،إضافة إلى التػرؼ إلػى
الفػروؽ تبعػػا لمتغيػري الدولػػة والصػػؼ ،ولتحقيػؽ ذلػػؾ أجريػت الد ارسػػة عمػػى عينػة قوامهػػا ( )376طالبػػا
مف الذكور مف صفوؼ (الخامس وحتى العاشر) وذلؾ بواقع ( )186طالبا مف كؿ دولة ،طبؽ عميهـ
البطارية األمريكية لمياقة البدنية المرتبطة بالصحة ) (AAHPERD,1980والمكونة مف  ( :اختبػار
جري ميؿ ،سمؾ دهف خمؼ العضد ولموح ،المرونة ،وقػوة التحمػؿ لعضػبلت الػبطف) ،أظهػرت النتػائ
ت ػػدني مس ػػتوى المياق ػػة البدني ػػة المرتبط ػػة بالص ػػحة عن ػػد أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة مقارن ػػة بمع ػػايير بطاري ػػة
) ، )AAHPERD,1980إضافة إلػى انػه ال توجػد فػروؽ عمػى جميػع مفػردات البطاريػة تبعػا لمتغيػر
الدولة  ،بينما كانت الفروؽ دالة إحصائيا تبعا لمتغير الصؼ.
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اٌىفب٠بد اٌزؼٍ١ّ١خ ٌذِ ٜؼٍِّٚ ٟؼٍّبد اٌرتث١خ
اٌش٠بظ١خ يف زلبفظخ ؼٌٛىشَ
مجلة جامعة األقصى (.18.-166 )1669

=https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang
ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=72

هدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة الكفايات التعميمية لدى معممي ومعممات التربية
الرياضػػية فػػي محافظػػة طػػولكرـ باإلضػػافة إلػػى التعػػرؼ عمػػى اثػػر متغيػػري المؤهػػؿ العممػػي ومػػدة

الخدمػػة عمػػى ذلػػؾ  ،لتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػه قوامهػػا ( )104معممػػا ومعممػػة ،

طبؽ عميها استبانة تضمنت ( )78فقرة وزعت عمى سبعة مجاالت كما يمي:

مجاؿ كفايات التخطيط ( )12فقرة  ،مجاؿ كفايات األهداؼ ( )11فقر  ،مجاؿ كفايات التعمػيـ
وادارة الصػػؼ ( )12فقػػر  ،مجػػاؿ كفايػػات األسػػاليب والوسػػائؿ واألنشػػطة ( )10فق ػرات ،مجػػاؿ
كفايػػات العبلقػػات االجتماعيػػة ( )10فق ػرات ،مجػػاؿ كفايػػات النمػػو المهنػػي ( )12فقػػر  ،مج ػػاؿ

كفايات التقويـ ( )11فقر  .أشارت نتائ الدراسة إلى أف درجة الكفايات التعميمية الكميػة كانػت

متوس ػػطة حي ػػث وص ػػمت النسػ ػػبة المئوي ػػة لبلس ػػتجابة إلػ ػػى ( ، )%79.91باإلض ػػافة إل ػػي ذلػ ػػؾ
أظهرت النتائ إلى أف ترتيب مجاالت الكفايات التعميمية جاء عمى النحو التالي :مجاؿ التعميـ

وادارة الصػ ػ ػ ػػؼ ( ) %84.45مجػ ػ ػ ػػاؿ العبلقػ ػ ػ ػػات االجتماعيػ ػ ػ ػػة ()%81.72مجػ ػ ػ ػػاؿ األهػ ػ ػ ػػداؼ

( ، )%80.74مجاؿ النمو المهني ( ، )%80.26مجاؿ التخطػيط ( ، )%79مجػاؿ األسػاليب
والوسػػائؿ واألنشػػطة ( ، )%76.72وأخيػ ار مجػػاؿ التقػػويـ ( ، )%76.27أيضػػا أظهػػرت النتػػائ

وجػػود فػػروؽ فػػي درجػػة الكفايػػات التعميميػػة بػػيف حممػػة مؤهػػؿ بكػػالوريوس وحممػػه مؤهػػؿ دبمػػوـ

ولص ػػالح حمم ػػة البك ػػالوريوس وأص ػػحاب الخدم ػػة القص ػػيرة والخدم ػػة الطويم ػػة ولص ػػالح أص ػػحاب
الخدمة الطويمة  ،بناء عمى نتائ الدراسة أوصى الباحثػاف بعػد توصػيات أهمهػا ضػرورة عمػؿ

برنام تأهيؿ لحممة درجة الدبموـ.
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ِصبدس اٌزٛرش ادل ٟٕٙػٕذ ِؼٍِّٚ ٟؼٍّبد اٌرتث١خ اٌش٠بظ١خ يف فٍغؽني
مجمة الجامعة اإلسالمية  ،غزة1669 ،

ه ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى مص ػػادر الت ػػوتر المهن ػػي عن ػػد معمم ػػي ومعمم ػػات التربي ػػة
الرياضػػية فػػي فمسػػطيف ،إضػػافة إلػػى التعػػرؼ عمػػى اثػػر متغيػػري المؤهػػؿ العممػػي والخب ػرة عمػػى ذلػػؾ،
لتحقيػػؽ هػػذ األهػػداؼ أجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػه قوامهػػا ()443معممػػا ومعممػػة لمتربيػػة الرياضػػية فػػي

فمسػػطيف ،طب ػػؽ عميهػ ػا مقي ػػاس مو اركػػو( )Moraccoلمت ػػوتر المهن ػػي عن ػػد المعممػػيف ال ػػذي ترجم ػػه وعدل ػػه
الباحػػث أبػػو حميمػػة( )1993ليناسػػب معممػػي التربيػػة الرياضػػية حيػػث يتكػػوف المقيػػاس مػػف ( )34فقػػر
موزعة عمى خمسة مجاالت كما يمي:

الرت ػػب ()4فقػ ػرات،
مج ػػاؿ ال ػػدعـ اإلداري()8فقػ ػرات ،مج ػػاؿ العم ػػؿ م ػػع التبلمي ػػذ ( )8فقػ ػرات  ،مج ػػاؿ ا
مجاؿ العبلقة مع المدرسيف ( )8فقرات  ،مجاؿ اإلمكانات وعدد الحصص ( )6فقرات .أظهرت نتائ

الد ارس ػػة أف ترتي ػػب مج ػػاالت مص ػػادر الت ػػوتر المهن ػػي عن ػػد معمم ػػي ومعمم ػػات التربي ػػة الرياض ػػية ف ػػي
فمسطيف جاء عمى النحو التالي :مجاؿ الراتب (، )%78مجاؿ اإلمكانات وعػدد الحصػص (، )%71

مج ػػاؿ العم ػػؿ م ػػع التبلمي ػػذ ( ، )%64مج ػػاؿ العبلق ػػة م ػػع المعمم ػػيف ( ، )%46,33المج ػػاؿ اإلداري
( . )%40,33كمػػا أظهػػرت النتػػائ عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػه إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( ).،05=
في التوتر المهني عند معممي ومعممات التربية الرياضػية فػي فمسػطيف تعػزى لمتغيػري المؤهػؿ العممػي

والخبرة .أوصى الباحثوف بعدة توصيات مف أهمها:

ضػػرورة إعػػادة النظػػر فػػي ال ارتػػب الشػػهري والعػػبلوات السػػنوية لممعممػػيف وذلػػؾ بهػػدؼ تحفيػػزهـ وزيػػادة

عطػػائهـ ،العمػػؿ عمػػى زيػػادة أعػػداد األجه ػزة واألدوات الرياضػػية البلزمػػة لمنجػػاح فػػي تػػدريس األلعػػاب
الجماعيػػة والفرديػػة فػػي حصػػص التربيػػة الرياضػػية ،تػػوفير المبلعػػب والسػػاحات بمػػا يتناسػػب مػػع أعػػداد
التبلميػػذ فػػي المػػدارس ،تػػوفير فػػرص نمػػو مهنػػي كافيػػه لمعممػػي التربيػػة الرياضػػية ومعمماتهػػا وذلػػؾ عػػف
طريؽ عقد الندوات  ،والدورات والبعثات الدراسية  ،والنشرات العممية المتصمة بالتربية الرياضية.
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Sources of Occupational Stress for the Physical Education
Teachers in Palestine
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the sources of
occupational stress for the physical education teachers in Palestine
.Furthermore determine the effect of qualification and experience
variables on that. The sample of the study included (443) male and
female physical education teachers in Palestine schools, The
subjects were tested on the occupational stress scale 34-items
MONARCCO scale ,measure five domains: administration support
(8 items),work with students (8 items), salary (4 items),
relationship between teachers (8 items) and facilities (6 items).
The results indicated that the rank of occupational stress of
physical education teachers in Palestine were as follows: salary
(78%),facilities (71%), work with students (64%), relationship
between teachers (46.33%) and administration support
(40.33%).Furthermore, the results indicated that there is no
significant differences were found due to qualification and
experience variables. The researchers recommended increasing
attention to teachers' salaries and building physical education
facilities and reducing the number of students in classes.
Furthermore, training courses and programs should be constructed
for developing teachers.
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A65

"ِؼبدٌخ ِمرتدخ ٌٍزٕجإ ثزذذ٠ذ دٌ ً١اٌمذسح ػٍ ٝاٌٛصت ٌالػجٟ

فشق اٌىشح اٌؽبئشح ادلشبسوخ يف دٚسح األٌؼبة األٚدلج١خ يف ارالٔزب "1662
مجمة عموـ وفنوف الرياضة ،كمية لتربية الرياضية لمبنات بالقاىرة .1.4-161 ،1669 ،
(دار المنظومة)

هدفت الدراسة إلى التعرؼ عمػى مسػتوى الوثػب لمضػرب السػاحؽ ،وثػب حػائط الصػد  ،ودليػؿ
الوثب لبلعبي الكرة الطائرة لمدوؿ المشاركة في دورة األلعاب األولمبية في اتبلنتا  ،1996إضافة إلى
تطوير معادلة لمتنبؤ بدليؿ الوثب عند العبي الكرة الطائرة لممستويات الرياضية العالية  ،لتحقيؽ ذلؾ
تـ تحميؿ البيانات الخاـ الواردة في نشرة االتحاد الدولي لمكرة الطائرة لبلعبي فرؽ الدوؿ المشاركة فػي
دورة اتبلنتػػا لعينػػة مكونػػة مػػف ( )209العب ػاً مػػوزعيف عمػػى ( )12دولػػة هػػي ( أمريكػػا ،األرجنتػػيف ،
الب ارزيؿ  ،بمغاريا  ،كوبا ،إيطاليا ،كوريا  ،هولندا ،بولندا ،روسيا ،تونس ،ويوغوسبلفيا) .
أظهرت نتائ الدراسة تػدني مسػتوى الفػرؽ الحاليػة مقارنػة بمػا توصػؿ إليػه سػاوال

)(Sawla

حػوؿ العبػي

المس ػػتويات العالمي ػػة ع ػػاـ( ، )1979وباس ػػتخداـ معام ػػؿ االنح ػػدار الخط ػػي ت ػػـ التوص ػػؿ إل ػػى المعادل ػػة
التالية لقياس دليؿ القدرة عمى الوثب -:
دليػػػػؿ الوثػػػػب (متػػػػر) = (الثابػػػػت ()13.1(+ )1318-طػػػػوؿ الالعػػػػب) ( )4394( +وثػػػػب الضػػػػرب
الساحؽ).
وأوصى الباحثاف ببناء معايير لمفػرؽ المحميػة  ،وتطػوير معػادالت تنبئيػة تناسػب هػذ الفػرؽ ولمختمػؼ
الفئات ( أطفاؿ  ،سيدات  ،ورجاؿ).
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اٌشظب اٌٛظ١فٌ ٟذ ٜاٌؼبٍِني يف إٌشبغ اٌش٠بظ ٟيف اجلبِؼبد األسدٔ١خ
ٚاٌفٍغؽ١ٕ١خ (دساعخ ِمبسٔخ)

مجمة الجامعة اإلسالمية بغزة،)1669( ،المجمد ( ، )2العدد (144-26 ، )1

هدفت الدراسة إلى إجراء مقارنة بدرجة الرضا الوظيفي بيف العامميف في النشاط الرياضي في

الجامعػ ػػات األردنيػ ػػة والفمسػ ػػطينية ،باإلضػ ػػافة إلػ ػػى التعػ ػػرؼ عمػ ػػى أثػ ػػر تغيػ ػػري نػ ػػوع الجامعػ ػػة والحالػ ػػة
االجتماعية عمى درجة الرضا الوظيفي عند أفراد عينة الدراسة.

لتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قوامها ( )60مشرفا ومشرفة تمثؿ مجموع أفراد مجتمع الد ارسػة
في الجامعات األردنية والفمسطينية بواقع ( )44مشرفاً ومشرفة مف الجامعػات األردنيػة و ( )16مشػرفاً
ومشرفة مف الجامعات الفمسطينية ،طبؽ عميها مقياس الرضا الوظيفي الػذي اشػتمؿ عمػى ( )70فقػرة،

وزعت بالتساوي بواقع ( )10فقرات لكؿ مجاؿ عمى سبعة مجاالت هي:

(مجاؿ طبيعة العمؿ ،مجاؿ الحوافز المادية ،مجاؿ زمبلء العمؿ ،مجاؿ إدارة النشػاط ،مجػاؿ الطمبػة،

مجاؿ النمو المهني ،ومجاؿ اإلمكانات واألدوات).

أظهػػرت نتػػائ الد ارسػػة أف درجػػة الرضػػا الػػوظيفي كانػػت جيػػدة لػػدى العػػامميف فػػي النشػػاط الرياضػػي فػػي
الجامعػػات األردنيػػة حيػػث وصػػمت النسػػبة المئويػػة لبلسػػتجابة إلػػى ( ،)%73.07فػػي حػػيف كانػػت درجػػة
الرضا الوظيفي متوسطة لدى العامميف في النشاط الرياضي في الجامعػات الفمسػطينية حيػث وصػمت

النسبة المئوية لبلستجابة إلى ( ،)%63.92كما أظهرت النتائ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بػيف
العػػامميف فػػي النشػػاط الرياضػػي فػػي الجامعػػات األردنيػػة والفمسػػطينية لصػػالح العػػامميف فػػي الجامعػػات

األردني ػػة ،ووج ػػود ف ػػروؽ ف ػػي درج ػػة الرض ػػا ال ػػوظيفي تبع ػػا لمتغي ػػر ن ػػوع الجامع ػػة لص ػػالح الجامع ػػات
الحكوميػ ػػة ،بينمػ ػػا لػػػـ تكػػػف الفػ ػػروؽ فػ ػػي درجػ ػػة الرضػ ػػا الػػػوظيفي دال ػػة إحصػ ػػائيا تبعػ ػػا لمتغي ػػر الحالػ ػػة

االجتماعية.
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A67
دساعخ ِمبسٔخ ثني أصش اعزخذاَ اٌزّشٕ٠بد اٌجٍِٛ١رت٠خ ٚاٌزذس٠ت االػز١بد ٞػٍٝ
اٌمذسح اٌالأٚوغج١ٕ١خ ٌذ ٜالػج ٟاٌىشح اٌؽبئشح ٌٍّشدٍخ اٌضبٔ٠ٛخ.
مجمة أبحاث النجاح لمعموـ اإلنسانية )1669( ،

هدفت هذ الدراسة إلى إجػراء مقارنػه بػيف اسػتخداـ التمرينػات البميومتريػة والتػدريب االعتيػادي
عمى القدرة البلأوكسجينية لدى العبػي الكػرة الطػائرة لممرحمػة الثانويػة ،وقػد شػممت عينػة الد ارسػة ()18

العبػاً يمثمػػوف فريػػؽ الكػرة الطػػائرة لممرحمػػة الثانويػػة فػػي الكميػػة العمميػػة اإلسػػبلمية ،تػػـ توزيػػع أفػراد عينػػة
الدراسة بالتساوي إلى مجمػوعتيف تجريبيػة أولػى وتجريبيػة ثانيػه ،قػاـ أفػراد المجموعػة التجريبيػة األولػى
بالتدريب ثبلث مػرات فػي األسػبوع لمػدة ثمانيػة أسػابيع بالوثػب مػف فػوؽ مقعػد إسػمنتي ارتفػاع  45سػـ

بمعػػدؿ  4مجموعػػات لمتػػدريب الواحػػد ،وعش ػرة تك ػ اررات لممجموعػػة الواحػػدة وبفت ػرة ارحػػة دقيقتػػاف بػػيف
المجموع ػػات .باإلض ػػافة إل ػػى ممارس ػػة نش ػػاط الكػ ػرة الط ػػائرة ف ػػي حص ػػص التربي ػػة الرياض ػػية والنش ػػاط
االعتيادي .في حيف مارس أفراد المجموعة التجريبية الثانيػة نشػاط الكػرة الطػائرة فػي حصػص التربيػة

الرياضية باإلضافة إلى التدريب االعتيادي لمدة  3أياـ في األسبوع.

تـ اختبار المجموعتيف عمى اختبارات الوثب العمودي (دليؿ القدرة)  ،عدو  40ياردة ،والوثب

الطويؿ مف الثبات قبؿ وبعد التدريب.

أشػػارت نتػػائ الد ارسػػة إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )0.05=عمػػى

دليػػؿ القػػدرة ،زمػػف عػػدو  40يػػاردة ،والوثػػب الطويػػؿ مػػف الثبػػات بػػيف القياسػػيف القبمػػي والبعػػدي لصػػالح
القياس البعدي عند أفراد المجموعة التجريبية األولى.

في حػيف كػاف التحسػف داؿ إحصػائيا عمػى دليػؿ القػدرة ،والوثػب الطويػؿ مػف الثبػات عنػد أفػراد

المجموعة التجريبية الثانية.

كػػذلؾ أظهػػرت النتػػائ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )0.05=فػػي دليػػؿ

القػػدرة والوثػػب الطويػػؿ مػػف الثبػػات عمػػى القيػػاس البعػػدي بػػيف أف ػراد المجموعػػة التجريبيػػة األولػػى وأف ػراد
المجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة لصػػالح أفػراد المجموعػػة التجريبيػػة األولػػى .فػػي حػػيف لػػـ تكػػف الفػػروؽ دالػػة

إحصائيا بيف المجموعتيف عمى القياس البعدي لزمف عدو  40ياردة.
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A68
األمنبغ اٌم١بد٠خ ادلفعٍخ دلذسث ٟوشح اٌغٍخ ٚوشح اٌؽبئشح ٚوشح اٌ١ذ يف جبِؼخ إٌجبح
اٌٛؼٕ١خ وّب ٠شا٘ب اٌالػجٚ ْٛاٌالػجبد

مجمة التقويـ والقياس النفسي والتربوي (غزة) ،)1664(،العدد ( ، )14ص ص .61-668

هدفت الدراسة إلى تحديد األنماط القياديػة المفضػمة لمػدربي كػرة السػمة وكػرة الطػائرة وكػرة اليػد

فػػي جامعػػة النجػػاح الوطنيػػة كمػػا ي ارهػػا البلعبػػوف والبلعبػػات  ،إضػػافة إلػػى التعػػرؼ عمػػى اثػػر متغيػرات
الجػػنس  ،والخبػرة  ،والمعبػػة عمػػى تمػػؾ األنمػػاط .لتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة قوامهػػا ()75
العبا والعبة ،طبػؽ عميػا مقيػاس صػالح وشػبلدوريا ) (Saleh& Chilladuria,1980لقيػاس القيػادة

في المجاؿ الرياضي  ،حيث يتكػوف المقيػاس مػف ( )40فقػرة موزعػة عمػى خمسػة أبعػاد كمػا يمػي :بعػد

التدريب والتعميمات ( )13فقرة ،وبعد السموؾ الديموقراطي ( )9فقرات  ،وبعد السموؾ الػديكتاتوري ()5
فقرات ،وبعد الدعـ االجتماعي ( )8فقرات ،وبعد التغذية الراجعة اإليجابية ( )5فقرات.

أظهػرت نتػائ الد ارسػػة أف ترتيػب األنمػػاط القياديػة المفضػػمة لممػدربيف كانػػت كمػا يمػػي :التغذيػة الراجعػػة

اإليجابيػػة ( ،)%84.36التػػدريب والتعميمػػات ( ، )%83.61الػػدعـ االجتمػػاعي ( ،)%72.87السػػموؾ
الديموقراطي ( ، )%71.17وأخي ار السموؾ الديكتاتوري ( .)%57.32كما أظهرت النتائ وجػود فػروؽ
ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف البلعب ػػيف والبلعب ػػات عم ػػى بع ػػدي الت ػػدريب والتعميم ػػات ،والتغذي ػػة الراجع ػػة
اإليجابيػػة لصػػالح البلعبػػات ،وعمػػى بعػػدي السػػموؾ الػػديكتاتوري والػػدعـ االجتمػػاعي لصػػالح البلعبػػيف،

بينا لـ تكف الفػروؽ دالػة إحصػائيا عمػى بعػد السػموؾ الػديموقراطي .أيضػا أظهػرت النتػائ انػه ال توجػد

فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عمػػى جميػػع أبعػػاد المقيػػاس باسػػتثناء بعػػد الػػدعـ االجتمػػاعي تبعػػا لمتغيػػر
الخبرة حيث كانت الفروؽ لصالح أصحاب الخبرة الطويمة ،وفيما يتعمؽ بمتغير المعبة أظهػرت النتػائ

وجود فروؽ عمى جميع األبعاد باستثناء البعد الديموقراطي ،وكانت جميػع الفػروؽ بػيف كػرة اليػد والكػرة

الط ػػائرة ولص ػػالح كػ ػرة الي ػػد  ،وأوص ػػى الباح ػػث بع ػػدة توص ػػيات م ػػف أهمه ػػا اس ػػتخداـ التغذي ػػة الراجع ػػة
اإليجابية  ،والتدريب والتعميمات عند تدريب العبي والعبات كرة السمة والطائرة واليد في الجامعات.
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اٌصؼٛثبد ادل١ٕٙخ اٌز ٟرٛاجٗ ِؼٍِّٚ ٟؼٍّبد اٌرتث١خ اٌش٠بظ١خ
يف زلبفظخ ؼٌٛىشَ

مجلة جامعة بيت لحم ()1664
هػػدفت الد ارسػػة إل ػػى التعػػرؼ عم ػػى درجػػة الص ػػعوبات المهنيػػة الت ػػي تواجػػه معمم ػػي ومعممػػات التربيػػة
الرياضية في محافظة طػولكرـ ،لتحقيػؽ ذلػؾ تػـ إجػراء الد ارسػة عمػى عينػة قوامهػا ( )92معممػا ومعممػا  ،طبػؽ
عميها استبانة تضمنت ( )96فقرة وزعت عمى عشرة مجاالت كما يمي-:
مجػػاؿ اإلدارة المدرسػػية ( )11فق ػرة  ،مجػػاؿ طبيعػػة العمػػؿ ( )9فق ػرات مجػػاؿ اإلش ػراؼ التربػػوي ()15
فق ػرة  ،مجػػاؿ المنهػػاج ( )13فق ػرة  ،مجػػاؿ أوليػػاء أمػػور الطمبػػة ( )7فق ػرات ،مجػػاؿ الطمبػػة ( )8فق ػرات ،مجػػاؿ
زمبلء العمػؿ ( )8فقػرات ،مجػاؿ اإلمكانػات واألدوات الرياضػية ( )9فقػرات  ،مجػاؿ الحػوافز الماديػة والمعنويػة
لممعمـ ( )8فقرات ومجاؿ النمو المهني ( )8فقرات0
أش ػػارت نت ػػائ الد ارس ػػة إل ػػى أف درج ػػة الص ػػعوبات المهني ػػة الكمي ػػة كان ػػت كبيػ ػرة حي ػػث وص ػػمت النس ػػبة
المئوية لبلستجابة إلػى( ،)%69 ، 48باإلضػافة إلػى ذلػؾ أظهػرت النتػائ إلػى أف ترتيػب مجػاالت الصػعوبات
المهنية جػاء عمػى النحػو التػالي :مجػاؿ النمػو المهنػي ( ،)%82 ، 84مجػاؿ الحػوافز الماديػة والمعنويػة لممعمػـ
( ، )%82، 12مجاؿ أولياء أمور الطمبػة ( ،)%81، 64مجػاؿ اإلمكانػات واألدوات الرياضػية (،)%80، 63
مج ػػاؿ المن ػػاه (  )%72، 07مج ػػاؿ اإلشػ ػراؼ الترب ػػوي ( )%71، 45مج ػػاؿ الطمب ػػة ( ،)%68، 78مج ػػاؿ
طبيعة العمؿ ( ،)%58 ، 94مجاؿ زمبلء العمؿ ( ،)%52، 28وأخيػ ار مجػاؿ اإلدارة المدرسػية ()%49، 61
 0بناء عمى نتائ الدراسة أوصى الباحث ب ( )52توصػية فرعيػة لػو ازرة التربيػة والتعمػيـ فػي السػمطة الوطنيػة
الفمسطينية.
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أصش فرتح اٌشادخ يف اٌزذس٠ت اٌجٍِٛ١رت ٞػٍِ ٝغبفخ اٌٛصت اٌؼّٛدٌ ٞذٜ
الػج ٟوشح اٌغٍخ ٌٍّشدٍخ اٌضبٔ٠ٛخ
مجمة جامعة بيت لحـ )1662( ،

هدفت هذ الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر فترة الراحة في التدريب البميومتري عمى مسػافة الوثػب

العمودي لدى العبي كرة السػمة لممرحمػة الثانويػة ،وقػد شػممت عينػة الد ارسػة ( )24العبػاً يمثمػوف فريػؽ

كرة السمة لممرحمة الثانوية في الكمية العممية اإلسػبلمية ،تػـ توزيػع أفػراد العينػة عشػوائيا تبعػاً إلػى فتػرة
الراحة إلى ثبلث مجموعات :تجريبية أولى (راحة دقيقة) ،تجريبية ثانية (راحة دقيقتاف) ،تجريبية ثالثػة

( ارحػػة ثػػبلث دقػػائؽ) ،قػػاـ أف ػراد الػػثبلث مجموعػػات بالتػػدريب ثػػبلث م ػرات فػػي األسػػبوع ولمػػدة ثمانيػػة
أسػػابيع بالوثػػب مػػف فػػوؽ مقعػػد إسػػمنتي ارتفػػاع  45سػػـ ،بمعػػدؿ  4مجموعػػات لمتػػدريب الواحػػد ،وعشػرة
تك اررات لممجموعة الواحدة ،وبفترة راحة دقيقة ،دقيقتاف ،وثبلث دقائؽ تبعاً لممجموعات عمى التوالي .
تػـ اختبػػار المجموعػػات الػػثبلث عمػػى اختبػػار الوثػب العمػػودي قبػػؿ وبعػػد التػػدريب .أشػػارت نتػػائ

الد ارسػػة وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )0.05 =فػػي مسػػافة الوثػػب العمػػودي بػػيف
القياسيف القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي عند أفراد المجموعػات التجريبيػة الػثبلث ،وكانػت نسػبة

التحسف عمى التوالي عند أفراد المجموعات التجريبية الثبلث .%25.45 ،%21.16 ،%11.57 :

كػػذلؾ أظهػػرت النتػػائ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى( )0.05=فػػي مسػػافة

الوثب العمودي عمى القياس البعدي بػيف أفػراد المجموعػة التجريبيػة األولػى وأفػراد المجموعػة التجريبيػة

الثانيػة ،لصػالح أفػراد المجموعػة التجريبيػة الثانيػػة  ،باإلضػافة إلػػى ظهػور الفػروؽ بػػيف أفػراد المجموعػػة

التجريبية األولى وأفراد المجموعة التجريبيػة الثالثػة لصػالح أفػراد المجموعػة التجريبيػة الثالثػة ،فػي حػيف
لـ تكف الفروؽ دالة إحصائيا بيف أفػراد المجموعػة التجريبيػة الثانيػة وأفػراد المجموعػة التجريبيػة الثالثػة.
واعتمػادا عمػى نتػائ الد ارسػة فقػد أورد الباحثػاف عػدة توصػيات منهػا :اسػتخداـ التػدريب البميػومتري فػػي
تنمية القدرة العضمية لمرجميف لزيادة مسافة الوثب العمودي لػدى العبػي كػرة السػمة لممرحمػة الثانويػة ،

باإلضافة إلى إجراء دراسات حوؿ اثر استخداـ التدريب البميومتري مف ارتفاعات مختمفػة عمػى مسػافة

الوثب العمودي لدى العبي كرة السمة لممرحمة الثانوية .
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