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 اٌؼ١ٍّخ: اٌشرتصب١ًٔب: ادلإ٘الد ٚ
/الرتب المؤىؿ العممي 
 العممية

 مالحظات التقدير سنة التخرج الجامعة

بكالوريوس تربية رياضية/ 
 .فرعي عمـ نفس

البالغ األوؿ عمى الدفعة  9.34 94/99 األردنية
 ( طالبا وطالبة46عددىا )

أوؿ خريج ماجستير في  9634 64/61 األردنية ماجستير تدريب 
 التدريب /الجامعة األردنية
 واألوؿ عمى الدفعة

األكاديمية الوطنية  فسيولوجيا الجيددكتوراه 
لمتربية الرياضية 

 رومانيا

68/62 14  

   6446-1662 جامعة النجاح أستاذ  مساعد
    6446/ 1/14 جامعة النجاح مشارؾأستاذ 

ى ىذه أوؿ مف يحصؿ عم  1/14/6444 جامعة النجاح أستاذ دكتور )بروفسور(
الرتبة في التخصص في 

 فمسطيف
 

:اخلرباد:  صبٌضبً
 اخلرباد االداس٠خ:

 السنة الجية المسؤولة مجاؿ الخبرة الرقـ
 1666-1662 الوطنية جامعة النجاح رئيس قسـ التربية الرياضية/كمية التربية 1
رئيس الفريؽ الوطني لمنياج مبحث التربية  6

 الرياضية
وزارة التربية والتعميـ العالي 

 الفمسطينية
1662-6441 

 6449-6444 جامعة النجاح الوطنية مدير مركز القياس والتقويـ  .
 6446- 6449 جامعة النجاح الوطنية عميد كمية التربية الرياضة 1
 2011-6446 فمسطيف-جامعة االستقالؿ أريحا الرئيس لمشؤوف األكاديميةنائب  8
 2014-2018 فمسطيف-جامعة االستقالؿ أريحا رئيس جامعة االستقالؿ 8
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 : اخلرباد اٌؼبِخ:ساثؼب
حاصػػؿ عمػػى جػػائزة عبدالحميػػد شػػوماف لمعممػػاء العػػرب الشػػباب فػػي العمػػـو التربويػػة والنفسػػية عػػاـ  1

7997/7998 
والقياس والتقويـ ، ومناىج البحث العممي ، وحمقػة البحػث  وعمـ النفس،لمساقات اإلحصاء ، أستاذ 2

 وأسػاليبفي رسائؿ الماجسػتير ، والحاسػوب فػي التربيػة لطمبػة ماجسػتير اإلدارة التربويػة والمنػاىج 
 ولغاية اآلف.-7996التدريس منذ عاـ 

الفسػػيولوجيا، والقيػػاس والتقػػويـ، واإلحصػػاء ،  : دراسػػات متقدمػػة فػػي عمػػـ الػػنفس،أسػػتاذ لمسػػاقات 3
والبحػػث العممػػي، والتربيػػة الصػػحية ، والتشػػريي ، والتغذيػػة لطمبػػة الماجسػػتير و بكػػالوريوس التربيػػة 

 الرياضية.
 األكاديميػػة،والبحػػث العممػػي،  وعمػػـ الػػنفس الفسػػيولوجي لطمبػػة البكػػالوريوس فػػي  لإلحصػػاء أسػػتاذ 4

 األمنية.الفمسطينية لمعمـو 
وعمػػـ  فػػي اإلدارة التربويػة والمنػاىج والصػحة العامػة، ودكتػوراه رسػالة ماجسػتير 77اإلشػراؼ عمػى  5

 ، والرياضة.والفسيولوجيا ،النفس
. جامعػة النجػاح ، والقػدس ودكتػوراه( رسػالة ماجسػتير 711) أكثر مفرئيس وعضو لجنة مناقشة  6

 ، واألقصى، وعيف شمس.
لجنػػة التفػػرغ العممػػي ، لجنػػة البحػػث عضػػو فػػي بعػػا المجػػاف اليامػػة فػػي جامعػػة النجػػاح وىػػي :  7

العممػػي ،لجنػػة الجػػودة ، لجنػػة ىيئػػة تحريػػر مجمػػة أبحػػاث النجػػاح الوطنيػػة، لجنػػة تطػػوير الكػػادر 
 .ألتدريسي واإلداري ، لجنة جائزة أبحاث النجاح

دارة: رئػيس وفػد لممركػز الػدولي لمتػدريب أىميػارئاسة وفود عممية وتوقيع اتفاقيػات مػف  8  األزمػات وا 
 .7/5/7171-77/4المدنية في ىنجاريا 

العممػػي لترقيػػات أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية لرتبػػة أسػػتاذ مشػػارؾ وأسػػتاذ فػػي جامعػػات  اإلنتػػاجتقيػػيـ  9
 عربية األردف ، السعودية. 

ورئػػػيس لجػػػاف عمميػػػة فػػػي بعػػػا  العمميػػػة،المشػػػاركة بصػػػفة باحػػػث فػػػي الكثيػػػر مػػػف المػػػؤتمرات  10
 المؤتمرات.

عػػػداد االختبػػػارات التحصػػػيمية ألعضػػػاء الييئػػػة  11 محاضػػػر فػػػي  دورات البحػػػث العممػػػي واإلحصػػػاء، وا 
 في جامعة النجاح الوطنية . ةالتدريسي

 (SPSS)دورات تخصصية في برنامج  إعطاءوالكفاءة في  إحصائيخبير  12

 7116-7111رئيس نادي شباب جيوس الرياضي  13
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 : اٌٍجبْ :خبِغب

 ( رسالة سواء داخؿ الجامعة أـ خارجيا.144) أكثر مف  المشاركة في منا قشة رسائؿ الماجستير كرئيس وعضو 13
 .وضع النظاـ الداخمي لمركز القياس والتقويـ في الجامعة 63
 رئيس الفريؽ الوطني الفمسطيني لتأليؼ كتب مبحث التربية الرياضية. 3.
 .لثالث دوراتعضو في ىيئة تحرير مجمة أبحاث النجاح لمعموـ اإلنسانية  13
 مشارؾ في لجاف القروا الطالبية / جامعة النجاح الوطنية. )عدة مرات( 83
 اإلشراؼ عمى انتخابات مجمس الطمبة / جامعة النجاح الوطنية. )عدة مرات( 23
 ممثؿ كمية التربية في مكتبة الجامعة. 43
 خطة البكالوريوس والماجستير في اإلحصاء في الجامعة. عضو في لجنة إعداد 93
 عضو في لجنة عطاء شراء األدوات الرياضة في الجامعة. )عدة مرات( 63

 عضو في الييئة اإلدارية لنقابة العامميف في جامعة النجاح الوطنية ) مسئوؿ المجنة العممية والثقافية(.143
 اإلشراؼ عمى انتقاء منتخب فمسطيف لكرة السمة.113
 مقرر لجنة اختبارات القدرات البدنية أكثر مف مرة. 163
 محرر عممي لمجمة أبحاث النجاح لمعموـ اإلنسانية 1.3
 رئيس الييئة اإلدارية لنادي شباب جيوس/ بطؿ فمسطيف في الكرة الطائرة.113
 مستشار دائـ لرسـ السياسات الرياضية لوزارة الشباب والرياضة/فمسطيف183
 عضو مجمس إدارة الجودة 123
 عضو في لجنة الكادر األكاديمي143
 عضو في لجنة التفرغ العممي193
 عضو في لجنة النمو الميني لممدرسييف163
 عضو في لجنة البحث العممي 643
 جائزة النجاح لمبحث العممي  عضو في لجنة613
-9وؾ رئيس لجنة عممية لمناقشة األبحاث العممية في المؤتمر الدولي الثاني لمتربية الرياضية/جامعة اليرم 663
 ـ14/8/6444
 ـ6449رئيس وفد عممي إلى ماليزيا 6.3
 عضو في الييئة االستشارية لمجودة والنوعية في وزارة التربية والتعميـ العالي 613
 SPSSمحاضر في دورات كبار الضباط في البحث العممي والقيادة والتحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج   683
 ترقية أعضاء ىيئة تدريس لرتبة أستاذ مشارؾ وأستاذ في األردف والسعودية. 623

 عضو مجمس التعميـ العالي الفمسطيني.643
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 ٚإٌذٚاد:: ادلإدتشاد عبدعب
 

 ( ِإدتش زلٍٟ ٚدٚيل.14ادلشبسوخ يف أوضش ِٓ )
 ( حبضب:74األحببس اٌؼ١ٍّخ ادلٕشٛسح ٚادلمجٌٛخ ٌٍٕشش ) : عبثؼب

 حبش 13حبش يف اٌفغ١ٌٛٛجٟ ٚ  15حبش يف ػٍُ إٌفظ ، ٚ  43)ِٛصػخ وّب ٠ٍٟ: 
 أحببس ػبِخ(. 3، ٚ   ل١بط ٚرم٠ُٛ

الرقـ 
 والرمز

المجمة ورابط البحث اف وجد  اسـ الباحث وعنواف البحث
 ودار النشر

مالح السنة 
 ظات

 المجاؿ

A1  عبدالناصر قدومي، ومرساؿ
مرساؿ:أثر تكرار أداء ثبلثة 

عمى استجابة أنواع مف الكاتا 
بعض الهرمونات واألنزيمات 
ومكونات الدـ والجهاز الدوري 
لدى العبي الكاراتيه مف أعمار 

 سنة 15-25

مجمة النجاح ألبحاث )العمـو 
-.191(،14)6.، 2018اإلنسانية(، 

19223  

https://journals.najah.edu/

article/1526/ 

 منشور 2018
 مشترؾ

 فسيولوجي

A2  عبدالناصر قدومي، ومنذر
البدانة والسمنة ومعدؿ نصراهلل: 

النمو في طوؿ القامة وكتمة 
الجسـ ومؤشر كتمة الجسـ 
ومساحة سطح الجسـ لدى 
طمبة الصفوؼ األربعة األولى 
في المدارس الحكومية 

 .الفمسطينية

دراسات، العموـ التربوية، الجامعة 
 .9/4/2019األردنية. تاريخ القبوؿ 

مقبوؿ  2019
 لمنشر
)مشتر 
 ؾ(

 فسيولوجي

A3  عبدالناصر قدومي، ومنذر
نصراهلل: بناء مستويات معيارية 

مجمػػػة جامعػػػة النجػػػاح لؤلبحػػػاث)العمـو 
 اإلنسانية(

مقبوؿ  2019
 لمنشر

قياس 
 وتقويـ

https://journals.najah.edu/article/1526/
https://journals.najah.edu/article/1526/
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لتركيب الجسـ والتمثيؿ الغذائي 
خبلؿ الراحة لدى طمبة 
الصفوؼ األربعة األولى في 

 .ينيةالمدارس الحكومية الفمسط

)مشتر  .6/5/2019تاريخ القبوؿ: 
 ؾ(

A4 Jamal Shaker 

OMAR
1
,Ahmad 

KHASATI
2
,Abdel Naser 

QADOUMI
3
,Mohammad 

QADOUMI
2
,Nidal 

JARADAT
4
: 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.ph
p?id=696 

 

 منشور 2019
)مشتر 
 ؾ(

 فسيولوجي

A5  عبدالناصر قدومي: الواقع
والمأموؿ آلليات تطبيؽ الشرطة 
المجتمعية لمحد مف الجريمة في 

 فمسطيف
)دراسة ميدانية مف وجهة نظر 

 3ضباط الشرطة(

المجمػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة لمدراسػػػػػػػػات األمنيػػػػػػػػة 
العربية لمعمـو  جامعة نايؼ -والتدريب

 األمنية، الرياض، السعودية.
وسػػػػوؼ ينشػػػػر فػػػػػي  2017قبػػػػؿ عػػػػاـ 

2019. 

مقبوؿ  2019
 لمنشر
 )منفرد(

عمـ نفس 
 الجريمة

A6 :مساهمة  عبدالناصر قدومي
الهوية الرياضية ومؤشر 
الشخصية اإليجابية والروح 
الرياضية والتماسؾ الجماعي 
لمفريؽ في التنبؤ باألنماط 
القيادية المفضمة لمدربي 

 .األلعاب الرياضية الجماعية

المجنة األولمبية البحرينية 
2/5/2018 
البحث الفائز بالمرتبة األولى لجائزة )

خميفة الشيخ ناصر بف حمد اؿ 
لمبحث العممي الرياضي في مجاؿ 

 (.اإلدارة الرياضية
https://www.youtube.com

/watch?v=-QpsjB5KxQU 

 

دراسة  2018
 مطولة
213 

 صفحة 

عمـ نفس 
 إيجابي
 +ادارة

http://jrespharm.com/abstract.php?id=696
http://jrespharm.com/abstract.php?id=696
https://www.youtube.com/watch?v=-QpsjB5KxQU
https://www.youtube.com/watch?v=-QpsjB5KxQU
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A7  :عبدالناصر قدومي ، وأخروف
معيارية لقوة بناء مستويات 

الطرفيف العموى والسفمي 
وتركيب الجسـ والتمثيؿ الغذائي 
خبلؿ الراحة لدى طالبات كمية 

 .فمسطيف في راـ اهلل لمبنات

مجمة النجاح ألبحاث )العمـو 
-.669(،16)6. ،2018اإلنسانية(، 

6.62 

.najah.edu/ahttps://journals

rticle/1559/ 

قياس  مشترؾ 2018
 وتقويـ

A8  :التفػػػػػػاؤؿ عبدالناصػػػػػػر، قػػػػػػدومي
وجػػػػػػودة الحيػػػػػػاة والسػػػػػػعادة لػػػػػػدى 
طمبة العموـ الشػرطية والعسػكرية 

 واألمنية
)دراسػػة ميدانيػػة فػػي عمػػـ الػػنفس 
اإليجػػػػػػابي عمػػػػػػى طمبػػػػػػة جامعػػػػػػة 

 االستقبلؿ في فمسطيف(

المجمػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة لمدراسػػػػػػػػات األمنيػػػػػػػػة 
والتدريب، جامعة نػايؼ العربيػة لمعمػـو 

 األمنية. الرياض، السعودية.
-191(، 71(، العػػػػػػػدد )33المجمػػػػػػػد )

223. 
https://journals.nauss.edu.sa/index

.php/AJSS/article/view/526/499 
 

 منشور 2018
 )منفرد(

عمـ نفس 
 إيجابي

A9  عبدالناصر، قدومي ، ومؤيد
شناعة: التماسؾ الجماعي لدى 
العبي المستويات الرياضية 
العميا لؤللعاب الجماعية في 

 فمسطيف

دراسػػػػػػات، العمػػػػػػـو التربويػػػػػػة، الجامعػػػػػػة 
 .17-1، 1، 45األردنية.

https://journals.ju.edu.jo/Dir

asatEdu/article/view/4188 
 

عمـ نفس  منشور 2018
 اجتماعي

A10  عبدالناصػػػػػػػػر، قػػػػػػػػدومي :تػػػػػػػػػأثير
اإليقػػػػػاع الحيػػػػػوي اليػػػػػومي عمػػػػػى 
تحديد التوقيت المناسػب لتػدريب 

لطػػػبلب الكميػػػات المياقػػػة البدنيػػػة 
 الشرطية والعسكرية

المجمػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة لمدراسػػػػػػػػات األمنيػػػػػػػػة 
جامعة نايؼ العربية لمعمـو  -والتدريب

، 69، 32األمنية. الرياض، السعودية.
205-241. 

https://repository.nauss.edu.

456789/65300sa/handle/123 
 

 منشور 2017
 )منفرد(

 فسيولوجي

A11  عبدالناصر قدومي، وجماؿ
شاكر: مستوى الغضب 
والسموؾ العدواني لدى العبي 

 -كميػػة التربيػػة -مجمػػة العمػػـو التربويػػة
جامعػػػػػػػػة الممػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػعود، السػػػػػػػػعودية، 

29(1 ،)45-65. 

 منشور 2017
)مشتر 
 ؾ(

 عمـ نفس

https://journals.najah.edu/article/1559/
https://journals.najah.edu/article/1559/
https://journals.nauss.edu.sa/index.php/AJSS/article/view/526/499
https://journals.nauss.edu.sa/index.php/AJSS/article/view/526/499
https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/4188
https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/4188
https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/65300
https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/65300
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المستويات الرياضية العميا لكرة 
القدـ والكرة الطائرة وكرة السمة 

 في فمسطيف

https://jes.ksu.edu.sa/ar/nod

e/5030 
 

https://doaj.org/article/7d34

1a06a46946caa22b4afd748e

999d 
 

A12  عبدالناصر قدومي: العبلقة بيف
الذكاء االنفعالي والسيطرة 
الدماغية لدى ضباط الشرطة 

 الفمسطينية.

 -مجمػػػػػة العمػػػػػـو والدراسػػػػػات اإلنسػػػػػانية
(، 36المػػػرج، جامعػػػة بنغػػػازي، العػػػدد )

 ، ليبيا.1-33
http://artsc.uob.edu.ly/pages

/page/205 
 )دار المنظومة(

 منشور 2017
 )منفرد(

 عمـ نفس

A13 العبلقة بيف  عبدالناصر قدومي:
الهوية الشرطية والسعادة لدى 

 ضباط الشرطة الفمسطينية.

المؤتمر األوؿ لكميػة العمػـو اإلنسػانية: 
) الهويػػػػػػة.... الحاضػػػػػػر والمسػػػػػػتقبؿ(، 

جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ،  16-17/1/2017
 فمسطيف. -أريحا -االستقبلؿ

http://dsr.alistiqlal.edu.ps/pa

ar.html-89-ge 
 

 منشور 2017
 )منفرد(

عمـ نفس 
 إيجابي

A14  ومعػػػػػيف عبدالناصػػػػػر، قػػػػػدومي ،
حػػػػػػػػػػػافظ: مصػػػػػػػػػػػادر الضػػػػػػػػػػػغوط 
النفسػػية واسػػتراتيجيات المواجهػػػة 

لػػػدى العبػػػي فػػػرؽ األلعػػػاب لهػػػا 
الجماعيػػة لممسػػتويات العميػػا فػػي 

 فمسطيف

مجمة أبحاث النجاح لمعمػوـ اإلنسػانية. 
30(7 ، )1405-1432 .2016 

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

0 
 

 منشور 2016
)مشتر 
 ؾ(

 عمـ نفس

A15  عبدالناصر القدومي: مستوى
مهارات التفاوض لدى طمبة 
العموـ العسكرية واألمنية 
والشرطية في جامعة 

مجمػػػػػػػة جامعػػػػػػػة االسػػػػػػػتقبلؿ لؤلبحػػػػػػػاث 
 فمسطيف -،أريحا

0 ،1 ،7-46. 
http://dsr.alistiqlal.edu.ps/pa

ar.html-78-ge 
 

 منشور 2016
 )منفرد(

 عمـ نفس

https://jes.ksu.edu.sa/ar/node/5030
https://jes.ksu.edu.sa/ar/node/5030
https://doaj.org/article/7d341a06a46946caa22b4afd748e999d
https://doaj.org/article/7d341a06a46946caa22b4afd748e999d
https://doaj.org/article/7d341a06a46946caa22b4afd748e999d
https://doaj.org/article/7d341a06a46946caa22b4afd748e999d
http://artsc.uob.edu.ly/pages/page/205
http://artsc.uob.edu.ly/pages/page/205
http://dsr.alistiqlal.edu.ps/page-89-ar.html
http://dsr.alistiqlal.edu.ps/page-89-ar.html
https://journals.najah.edu/article/1300
https://journals.najah.edu/article/1300
http://dsr.alistiqlal.edu.ps/page-78-ar.html
http://dsr.alistiqlal.edu.ps/page-78-ar.html
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 االستقبلؿ.

A16  عبدالناصػػػػػػر القػػػػػػدومي: مؤشػػػػػػػر
الشخصية اإليجابية لدى العبي 
المسػػػػػػػػػػتويات العميػػػػػػػػػػا لؤللعػػػػػػػػػػػاب 
الجماعيػػػػػػة فػػػػػػي فمسطيف)دراسػػػػػػة 
ميدانيػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػنفس 

 اإليجابي(.

 -مجمػػػػػة جامعػػػػػة االسػػػػػتقبلؿ لؤلبحػػػػػاث
 .38-1، 1، 1فمسطيف، -أريحا

http://dsr.alistiqlal.edu.ps/pa

ar.html-47-ge 
 

 منشور 2016
 )منفرد(

عمـ نفس 
 إيجابي

A17  عبػػػػد الناصػػػػر قػػػػدومي، و قػػػػيس
نعيػػػػرات، وعبدالسػػػػبلـ حمارشػػػػه، 
ومحمػػػػػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػػػػػػدومي: قمػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
 اإلصػػػػػػػػػػػابات الرياضػػػػػػػػػػػية لػػػػػػػػػػػدى
العبػػػػػػػي المسػػػػػػػتويات الرياضػػػػػػػية 
العميػػػا لكػػػرة القػػػدـ والكػػػرة الطػػػائرة 

 في فمسطيف.

مجمة جامعة النجاح لألبحاث )العموـ 
( 11)66( المجمد 6418اإلنسانية( )

2189 - 2212 
https://journals.najah.edu/article/

1141 
 

 منشور 2015
)مشتر 
 ؾ(

 عمـ نفس

A18  مستوى عبدالناصر، قدومي:
التفاؤؿ لدى العبي فرؽ 
األلعاب الرياضية الجماعية في 

 الجامعات الفمسطينية.

دراسات، العمـو التربوية، الجامعة 
 .723-711(،3)42األردنية،

https://journals.ju.edu.jo/Dir

asatEdu/article/view/4349 
 

 منشور 2015
 )منفرد(

عمـ نفس 
 إيجابي

A19  وقيس عبدالناصر، قدومي ،
نعيرات :الرضا عف جودة 
الحياة لدى العبي فرؽ األلعاب 
الرياضية في الجامعات 

 الفمسطينية

مجمة العمـو التربوية والنفسية، كمية 
البحريف، التربية، جامعة 

16(3،)303-324. 
https://journal.uob.edu.bh/ha

ndle/123456789/2761 

 
 

 منشور 2015
)مشتر 
 ؾ(

عمـ نفس 
 إيجابي

A20  مساهمة عبدالناصر، قدومي:
المدربيف في تعزيز الروح 
الرياضية لدى البلعبيف 

كمية التربية -المؤتمر الدولي السابع
-29الرياضية جامعة اليرموؾ.

30/4/2015 

 منشور 2015
 )منفرد(

عمـ نفس 
 إيجابي

http://dsr.alistiqlal.edu.ps/page-47-ar.html
http://dsr.alistiqlal.edu.ps/page-47-ar.html
https://journals.najah.edu/article/1141
https://journals.najah.edu/article/1141
https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/4349
https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/4349
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2761
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2761
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 فمسطيف
 

-http://sports.yu.edu.jo/ar/all

events 
 

A21  عبدالناصر القدومي: دراسة
مقارنة بيف بعض المعادالت 
المستخدمة لمتنبؤ بقياس التمثيؿ 
الغذائي خبلؿ الراحة لدى 

 العبي الكرة الطائرة.

كمية التربية -المؤتمر الدولي السابع
 جامعة اليرموؾ.–الرياضية 

-http://sports.yu.edu.jo/ar/all

events 
  

 منشور 2015
 )منفرد(

قياس 
 وتقويـ

A22  عبدالناصػػػػػػػػر قػػػػػػػػدومي، وعنتػػػػػػػػرة
جػػػػػػػػػػػوابر  : اسػػػػػػػػػػػتجابة الجهػػػػػػػػػػػاز 
الػدوري ألداء اختبػار كػوبر لػػدى 
البلعبػػػيف المحتػػػرفيف لكػػػرة القػػػدـ 

 في فمسطيف.

مجمة الرافػديف لعمػوـ الرياضػة، جامعػة 
 الموصؿ.

مقبوؿ  2015
 لمنشر
)مشتر 
 ؾ(

 فسيولوجي

A23  و جمػػاؿ عبدالناصػػر، قػػدومي ،
دراغمػػػػػػػػػػػة: شػػػػػػػػػػاكر ، ويوسػػػػػػػػػػؼ 

مسػػػػػاهمة إدارات شػػػػػؤوف الطمبػػػػػة 
فػػػػي الجامعػػػػات الفمسػػػػطينية فػػػػي 
تعزيز األنشطة البلمنهجيػة لػدى 

 .الطمبة

مجمػػة أبحػػاث النجػػاح لمعمػػـو اإلنسػػانية 
28(3،)571-594. 

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

1007 
 

 منشور 2014
)مشتر 
 ؾ(

 عمـ نفس

A24  عبدالناصػػػػػػر، قػػػػػػدومي :العبلقػػػػػػة
بػػػػػيف الهويػػػػػة الرياضػػػػػية وتقػػػػػدير 
الػػػػػػػذات لػػػػػػػدى طمبػػػػػػػة تخصػػػػػػػص 
التربيػػة الرياضػػية فػػي الجامعػػات 

 الفمسطينية.
 

مجمػػػة العمػػػـو التربويػػػة والنفسػػػية، كميػػػة 
( 2014التربيػػػػػػة، جامعػػػػػػة البحػػػػػػريف، )

،15(2،)555-581. 
https://journal.uob.edu.bh/ha

ndle/123456789/2551 
 

 

 منشور 2014
 )منفرد(

 عمـ نفس

A25  عبدالناصػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػدومي، ووليػػػػػػػػػػد
خنفػػػػػػر: مسػػػػػػتوى الطمػػػػػػوح لػػػػػػدى 
طمبة تخصص التربية الرياضية 

المؤتمر الػدولي السػادس، كميػة التربيػة 
 19-18الرياضػػػػية، جامعػػػػة اليرمػػػػوؾ،

 .926-897(،2014حزيراف )

 منشور 2014
)مشتر 
 ؾ(

 عمـ نفس

http://sports.yu.edu.jo/ar/all-events
http://sports.yu.edu.jo/ar/all-events
http://sports.yu.edu.jo/ar/all-events
http://sports.yu.edu.jo/ar/all-events
https://journals.najah.edu/article/1007
https://journals.najah.edu/article/1007
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2551
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2551
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فػػػػػػػي جامعػػػػػػػة النجػػػػػػػاح الوطنيػػػػػػػة 
 .المتغيراتوعبلقته ببعض 

-http://sports.yu.edu.jo/ar/all

events 
 

A26  وعنتػػػػػرة عبدالناصػػػػػر، قػػػػػدومي ،
 القياسات بعض جوابرة: مساهمة

 بقياس التنبؤ في  االنثروبومترية

الثابتػػة  الرئويػػة الحجػػوـ بعػػض
 البلعبػػيف لػػدى والديناميكيػػة

 فمسطيف في القدـ لكرة المحترفيف

مجمػػة أبحػػاث النجػػاح لمعمػػـو اإلنسػػانية 
28(5،)1131-1172.. 

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

 

 منشور 2014
)مشتر 
 ؾ(

قياس 
 وتقويـ

A27  عبدالناصػػػػػػػر القػػػػػػػدومي: دراسػػػػػػػة
مقارنة في الهويػة الرياضػية بػيف 
المتعػػػػػػػاطيف وغيػػػػػػػر المتعػػػػػػػاطيف 

 .لممنشطات

المػػػؤتمر الػػػدولي الرابػػػع )الرياضػػػة فػػػي 
 2711/2013-25مواجهػػػػة الجريمػػػػة(

-209 القيادة العامة لشرطة دبي ص
236. 

 منشور 2013
 )منفرد(

 عمـ نفس

A28  عبدالناصػػػػػر القػػػػػدومي، ومحمػػػػػد
القػػدومي: الهويػػة الرياضػػية لػػدى 
العبػػػي فػػػرؽ األلعػػػاب الجماعيػػػة 
 لممستويات العميا في فمسطيف.

مجمد مؤتمر اإلبداع الرياضي، 
 الجامعة األردنية 

 منشور 2012
)مشتر 
 ؾ(

 عمـ نفس

A29  عبدالناصػػػػػػر القػػػػػػدومي، وكمػػػػػػاؿ
سػػػبلمة: التوافػػػؽ الجػػػامعي لػػػدى 
طمبػػػػػػػػػػػػػػػػة البكػػػػػػػػػػػػػػػػالوريوس فػػػػػػػػػػػػػػػػي 
األكاديميػػػػػػة الفمسػػػػػػطينية لمعمػػػػػػـو 

 األمنية في أريحا.

كميػػػػة -مجمػػػػة دراسػػػػات تربويػػػػة ونفسػػػػية
( 73التربيػػة، جامعػػة الزقػػازيؽ، العػػدد )

 ،263-307. 
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/librari

es/start.aspx?fn=DigitalLibraryViewI

ssues&ScopeID=1.&item_id=1082850

0.7. 
 

 منشور 2011
)مشتر 
 ؾ(

 عمـ نفس

A30  عبدالناصػػػػر القػػػػدومي: مسػػػػاهمة
إدارات األنديػػػػػػػة الرياضػػػػػػػية فػػػػػػػي 
تعزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤولية 
الوطنيػػػػػػػػػػػػػػػة.)النادي الرياضػػػػػػػػػػػػػػػي 

 أنموذجا لمشرطة المجتمعية(.

المػػؤتمر الػػدولي الثالػػث )الرياضػػة فػػي 
 11/2011-24-22مواجهة الجريمة(

 القيادة العامة لشرطة دبي.

 منشور 2011
 )منفرد(

 عمـ نفس

http://sports.yu.edu.jo/ar/all-events
http://sports.yu.edu.jo/ar/all-events
https://journals.najah.edu/article/1024/
https://journals.najah.edu/article/1024/
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=DigitalLibraryViewIssues&ScopeID=1.&item_id=10828500.7
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=DigitalLibraryViewIssues&ScopeID=1.&item_id=10828500.7
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=DigitalLibraryViewIssues&ScopeID=1.&item_id=10828500.7
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=DigitalLibraryViewIssues&ScopeID=1.&item_id=10828500.7
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A31  عبدالناصر القدومي، وعمي
الطاهر: بناء مستويات معيارية 
لمؤشر كتمة الجسـ ومساحة 

والوزف المثالي   سطح الجسـ
ونسبة محيط الوسط لمحيط 
الحوض والتمثيؿ الغذائي خبلؿ 
الراحة لدى طمبة جامعة بير 

 زيت.

مجمة أبحاث النجاح لمعموـ      
(، 6)24(، 2010، )اإلنسانية

1655-1682. 
https://journals.najah.edu/article/

267/ 

 

 منشور 2010
)مشتر 
 ؾ(

قياس 
 وتقويـ

A32  عبدالناصر القدومي: السيطرة
الدماغية لدى العبي كرة القدـ 

 في فمسطيف.

مجمة العموـ التربوية والنفسية/جامعة 
(، 4(،العدد )11)البحريف المجمد 

257-276. 
https://journal.uob.edu.bh/h

andle/123456789/2446 

 منشور 2010
 )منفرد(

 عمـ نفس

A33  عبدالناصػػػػػػػر القػػػػػػػدومي، واحمػػػػػػػد
الخواجػػػا: الطبلقػػػة النفسػػػية لػػػدى 
العبػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػرؽ أنديػػػػػػػػػة الدرجػػػػػػػػػة 

لؤللعػػػاب الجماعيػػػة فػػػي  الممتػػػازة
 فمسطيف

مجمػػػػػػػػػػػػػة أبحػػػػػػػػػػػػػاث النجػػػػػػػػػػػػػاح لمعمػػػػػػػػػػػػػـو 
 .1728-1703(،6)24اإلنسانية،

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

265 

 / 
 

 منشور 2010
)مشتر 
 ؾ(

 عمـ نفس

A34  عبدالناصػػػػر القػػػػدومي، وفيصػػػػؿ
اثػػػػػػر عمػػػػػػر ، وكمػػػػػػاؿ قػػػػػػدومي: 

جػػػػدار الفصػػػػؿ العنصػػػػري عمػػػػى 
القطػػاع الزراعػػي فػػي محافظػػات 

 جنيف وطولكـر وقمقيمية.

 منشور 2010 مجمة أريحا لمدراسات األمنية والدولية.
)مشتر 
 ؾ(

 عاـ

A35  توفيػػػػؽ الطيػػػػراوي، وعبدالناصػػػػر
القػػػػػػػػػػػدومي ، وكمػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػبلمة: 
العبلقػػػة بػػػيف السػػػيطرة الدماغيػػػػة 
واسػػػػػػتراتيجية القػػػػػػدرة عمػػػػػػى حػػػػػػؿ 

كميػة -مجمة البحػث العممػي فػي التربيػة
-جامعػػػة عػػػيف شػػػمس-التربيػػػة لمبنػػػات

 .356-329(،4( ،الجزء)10العدد )

 منشور 2009
)مشتر 
 ؾ(

 عمـ نفس

https://journals.najah.edu/article/267/
https://journals.najah.edu/article/267/
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2446
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2446
https://journals.najah.edu/article/265
https://journals.najah.edu/article/265
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لػػػدى طػػػبلب الػػػدبمـو المشػػػكبلت 
األمنػػػػػػػػػػػػػػي التخصصػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػي 
األكاديميػػػػػػة الفمسػػػػػػطينية لمعمػػػػػػـو 

 األمنية.

A36  عبدالناصػػػػر القػػػػدومي، وكاشػػػػؼ
زايػػػػػد: مسػػػػػتوى الػػػػػوعي الغػػػػػذائي 

طمبػػػػػػة تخصػػػػػػص التربيػػػػػػة لػػػػػػدى 
الرياضػػػػػية فػػػػػي جامعػػػػػة النجػػػػػاح 
الوطنيػػػػػػػػػػة وجامعػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػمطاف 

 . قابوس

المػػػػػػػػؤتمر الػػػػػػػػدولي الرياضػػػػػػػػي األوؿ ، 

كمية التربيػة الرياضػية، جامعػة النجػاح 

 .2009الوطنية، 

 منشور 2009
)مشتر 
 ؾ(

 فسيولوجي

A37  عبدالناصر القدومي ، وصبحي
نمر : مساهمة بعض القياسات 

لمتنبؤ بقياس االنثروبومترية 
نسبة الشحوـ بالطريقة 
الكهروحيوية لمطبلب الذكور 
 .في تخصص التربية الرياضية

المؤتمر الدولي الثاني/جامعة 
 اليرموؾ.

 

 منشور 2007
)مشتر 
 ؾ(

قياس 
 وتقويـ

A38  عبدالناصر القدومي، وبدر
رفعت: مساهمة بعض 
القياسات البدنية واالنثروبومترية 

مف في مسافة رمية التماس 
الثبات والحركة لدى العبي كرة 

 القدـ.
 

مجمة العموـ التربوية والنفسية/جامعة 
 .247-223(،1)7البحريف،

https://journal.uob.edu.bh/ha

ndle/123456789/2202 
 

 منشور 2006
)مشتر 
 ؾ(

قياس 
 وتقويـ

A39 دراسة  عبدالناصر القدومي :
مصادر الثقة بالنفس لدى 
العبي األندية العربية لمكرة 
 الطائرة كما يقدرونها بأنفسهـ

مجمة دراسات) العمـو 
(، 2)33التربوية(/الجامعة األردنية

349-367. 
.ju.edu.jo/Dirhttps://journals

asatEdu/article/view/1420 

 منشور 2006
 )منفرد(

 عمـ نفس

https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2202
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2202
https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/1420
https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/1420
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A40  عبدالناصر القدومي : العبلقة
بيف بعض القياسات 
االنثروبومترية و تركيب الجسـ 

 عند العبي الكرة الطائرة.

مجمة دراسات) العموـ التربوية(، 
 .258-242(،1)33الجامعة األردنية

https://journals.ju.edu.jo/Dir
asatEdu/article/view/655 

 

 منشور 2006
 )منفرد(

قياس 
 وتقويـ

A41 مساهمة  عبدالناصر القدومي :
كتمة الجسـ لمتنبؤ بقياس كتمة 
ماء الجسـ والكتمة الخالية مف 
الشحوـ وكتمة الشحوـ والتمثيؿ 
الغذائي خبلؿ الراحة عند 

 الذكور  الرياضييف

مجمػػػػػػة العمػػػػػػوـ التربويػػػػػػة والنفسػػػػػػية)كمية 
-245(،3)7التربية(،جامعػػػػػػػة البحػػػػػػػريف،

270. 
https://journal.uob.edu.bh/han

dle/123456789/2225 
 

 

 منشور 2006
 )منفرد(

قياس 
 وتقويـ

A42  عبدالناصر القدومي: بناء
مستويات معيارية لبعض 
القياسات الرئوية الديناميكية 
لمطبلب الذكور في قسـ التربية 
الرياضية بجامعة النجاح 

 الوطنية

مجمة العموـ التربوية والنفسية/جامعة 
 .246-225( 3)6البحريف، 

https://journal.uob.edu.bh/h
andle/123456789/2184 

 

 

 منشور 2005
 )منفرد(

قياس 
 وتقويـ

A43  القدومي: النرجسية عبدالناصر
لدى العبي الكرة الطائرة في 

 فمسطيف

مجمػػة العمػػـو التربويػػة والنفسػػية/جامعة 
(، 2(،العػػػػػػػػػػدد )6البحػػػػػػػػػػريف المجمػػػػػػػػػػد )

179-206. 
https://journal.uob.edu.bh/ha

ndle/123456789/2168 

 منشور 2005
 )منفرد(

 عمـ نفس

A44  عبدالناصر القدومي، وصبحي
نمر: بناء مستويات معيارية 
لمؤشر كتمة الجسـ ونسبة 
الدهف ووزف العضبلت ومساحة 
سطح الجسـ والتمثيؿ الغذائي 

مجمػػة أبحػػاث النجػػاح لمعمػػـو اإلنسػػانية 
(2005،)19(4،)1113-1139 . 

https://journals.najah.edu/artic

le/762 

 

 منشور 2005
)مشتر 
 ؾ(

قياس 
 وتقويـ

https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/655
https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/655
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2225
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2225
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2184
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2184
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2168
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2168
https://journals.najah.edu/article/762
https://journals.najah.edu/article/762
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خبلؿ الراحة لدى طالبات 
تخصص التربية الرياضية في 

 جامعة النجاح الوطنية.
A45  عبدالناصػػػر القػػػػدومي، ومحمػػػػود

الحديػػػػػػػػػػػػػدي: تػػػػػػػػػػػػػأثير التعػػػػػػػػػػػػػديؿ 
اإلرسػػػاؿ عمػػػى القػػػانوني لمنطقػػػة 

دقػػة توجيهػػه نحػػو مراكػػز المعػػب 
المختمفػػػػػػػػة لػػػػػػػػدى بعػػػػػػػػض أنديػػػػػػػػة 
الدرجػػػػػػػػػة الممتػػػػػػػػػازة فػػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػرة 

 الطائرة.

جامعػػة -مجمػػة مركػػز البحػػوث التربويػػة
 .167-139(،27قطر، العدد )

http://qspace.qu.edu.qa/hand

le/10576/8134 
 

 منشور 2005
)مشتر 
 ؾ(

 عاـ

A46  عبدالناصر القدومي :مستوى
الوعي الصحي ومصادر 
الحصوؿ عمى المعمومات 
الصحية لدى العبي األندية 

 .العربية لمكرة الطائرة

مجمة العموـ التربوية والنفسية/جامعة 
( ، العدد 6البحريف، المجمد )

(1،)223-263. 
https://journal.uob.edu.bh/h

andle/123456789/2080 

 منشور 2005
 )منفرد(

عمـ نفس 
صحة 
 نفسية

A47  عبدالناصر القدومي، وصبحي
نمر: الحد األقصى الستهبلؾ 

ومؤشر  (Vo2max)األكسجيف 
والتمثيؿ  (BMI)كتمة الجسـ 

 (RMR)الغذائي خبلؿ الراحة 
عند العبي فرؽ األلعاب 

 الجماعية في شماؿ فمسطيف.

مجمػػػػػػػػة العمػػػػػػػػـو التربويػػػػػػػػة والنفسػػػػػػػػية ، 
(، 1)5(، 2004جامعػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػريف، )

190-227. 
https://journal.uob.edu.bh/ha

ndle/123456789/3051 
 

 منشور 2004
)مشتر 
 ؾ(

 فسيولوجي

A48  عبدالناصر، القدومي: الحد
األقصى الستهبلؾ األوكسجيف 

(VO2max وتركيب الجسـ )
لدى الطبلب الذكور في قسـ 
التربية الرياضية في جامعة 

مجمة اتحاد جامعة الدوؿ العربية، 
 .37-5(،44العدد )

 منشور 2004
 )منفرد(

 فسيولوجي

http://qspace.qu.edu.qa/handle/10576/8134
http://qspace.qu.edu.qa/handle/10576/8134
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2080
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2080
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/3051
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/3051
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 النجاح الوطنية
A49 

 
عبدالناصر القدومي: دراسة 
لبعض القياسات الفسيولوجية 
المختارة عند طمبة تخصص 
التربية الرياضية في جامعة 

 النجاح الوطنية.

مجمة اتحاد جامعة الدوؿ العربية، 
 .44-5( ، 42العدد )

 منشور 2003
 )منفرد(

قياس 
 وتقويـ

A50  ،غسػػػػاف الحمػػػػو، وعمػػػػي الشػػػػكعة
وعبدالناصػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػدومي: اثػػػػػػػػػر 
انتفاضػػة األقصػػى عمػػى مسػػتوى 
الشػػعور بقمػػؽ المػػوت عنػػد طمبػػة 

 .جامعة النجاح الوطنية

(، 88مجمػػػػػة رسػػػػػالة الخمػػػػػي  العربػػػػػي،)
13-39. 

http://library.abegs.org/journal

/journal_issues/detail.html?id=

5281970443517952 
 

 منشور 2003
)مشتر 
 ؾ(

 عمـ نفس

A51  عبدالناصػػػر القػػػدومي ، وغسػػػاف
الحمػػػػػػػػػو: إضػػػػػػػػػرابات الضػػػػػػػػػغوط 
التاليػػػة لمصػػػدمة والتعػػػايش معهػػػا 
لػػػػػػػػػدى ابػػػػػػػػػاء وأمهػػػػػػػػػات شػػػػػػػػػهداء 
انتفاضة األقصى في محافظات 

 .وقمقيميةنابمس وطولكـر 

(، 89مجمػػػػة رسػػػػالة الخمػػػػي  العربػػػػي، )
13-35. 

http://library.abegs.org/journal

/journal_issues/detail.html?id=

5036145775738880 

 

 منشور 2003
)مشتر 
 ؾ(

 عمـ نفس

A52  عبدالناصر القدومي: اثر تقدـ
السف عمى العبلقة بيف بعض 
القياسات الجسمية والتمثيؿ 
الغذائي خبلؿ الراحة عند 

 18-10الذكور مف أعمار 
سنة في المدارس الحكومية 

 الفمسطينية

مجمة جامعة القدس المفتوحة، العدد 
(4 ،)138-172. 

 منشور 2004
 )منفرد(

قياس 
 وتقويـ

A53  مؤشر كتمة الجسـ(BMI) 
والتمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة 

(RMR)  لبلعبي الفرؽ

مجمة أبحاث النجاح لمعموـ اإلنسانية، 
 .54-31( ، 1( ، عدد )17المجمد )

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

 منشور 2003
 )منفرد(

 فسيولوجي

http://library.abegs.org/journal/journal_issues/detail.html?id=5281970443517952
http://library.abegs.org/journal/journal_issues/detail.html?id=5281970443517952
http://library.abegs.org/journal/journal_issues/detail.html?id=5281970443517952
http://library.abegs.org/journal/journal_issues/detail.html?id=5281970443517952
http://library.abegs.org/journal/journal_issues/detail.html?id=5036145775738880
http://library.abegs.org/journal/journal_issues/detail.html?id=5036145775738880
http://library.abegs.org/journal/journal_issues/detail.html?id=5036145775738880
http://library.abegs.org/journal/journal_issues/detail.html?id=5036145775738880
https://journals.najah.edu/article/852/
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المشاركة في البطولة العربية 
العشريف لمكرة الطائرة لمرجاؿ 

 في األردف.

852/ 

 

A54  عبدالناصر القدومي: تأثير
أساليب مختمفة مف اإلحماء 
عمى مسافة الوثب العمودي 

 لدى العبي الكرة الطائرة

مجمػػػػػػػػة العمػػػػػػػػـو التربويػػػػػػػػة والنفسػػػػػػػػية ، 
(، 2003جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريف، )

4(3،)76-100. 
https://journal.uob.edu.bh/ha

ndle/123456789/3032 

 منشور 2003
 )منفرد(

 فسيولوجي

A55  عبدالناصػػػػػػر القػػػػػػدومي، وعمػػػػػػػاد
عبػػػػػػدالحؽ: تقػػػػػػدير الػػػػػػذات عنػػػػػػد 
العبػػػػي والعبػػػػات فػػػػرؽ األلعػػػػاب 
الرياضػػػػػػػػػػػػػػية الجماعيػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػي 

 الفمسطينية.الجامعات 

( 2000مجمػػػػػػػة جامعػػػػػػػة بيػػػػػػػت لحػػػػػػػـ )
 .65-39( 19المجمد )

https://www.jstor.org/stable/2644

8568?seq=1#page_scan_tab_cont

ents 
 

 منشور 2000
)مشتر 
 ؾ(

 عمـ نفس

A56  القدومي، وعماد عبدالناصر
: القدرة البلاوكسجينية  عبدالحؽ

وبعض القياسات الجسمية عند 
العبي فرؽ أندية الدرجة 
الممتازة لكرة القدـ في شماؿ 

 فمسطيف

بغػػػػػػػػزة ،  -مجمػػػػػػػػة جامعػػػػػػػػة األقصػػػػػػػػى 

 .102 -74( ، 2(، العدد )3المجمد )

https://www.alaqsa.edu.ps/site/M

ainPage/DEFAULT_INNER.AS

PX?lang=ar&ParentId=2315&Pa

geId=2680&EDITION_ID_PAR

M=70 
 

 منشور 1999
)مشتر 
 ؾ(

 فسيولوجي

A57  عبدالناصػػػػػػر القػػػػػػدومي، و وليػػػػػػد
 خنفػػػػر، ويحيػػػػى خضػػػػر: مفهػػػػوـ
الػػػػػػذات البدنيػػػػػػة والمهاريػػػػػػة عنػػػػػػد 
العبػػػػػػي منتخبػػػػػػات المحافظػػػػػػات 
 لمكرة الطائرة في الضفة الغربية.

مجمة أبحاث اليرموؾ ) سمسمة العموـ 

اإلنسانية واالجتماعية( ،  المجمد 

 .52-35( ، 4( ، العدد )15)

 منشور 1999
)مشتر 
 ؾ(

 عمـ نفس

https://journals.najah.edu/article/852/
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/3032
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/3032
https://www.jstor.org/stable/26448568?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/26448568?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/26448568?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/26448568?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=70
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=70
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=70
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=70
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=70
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=70
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A58  عبدالناصػػػػػػر القػػػػػػدومي، ومالػػػػػػؾ
جامعػػػة شػػػاكر: اتجاهػػػات طمبػػػة 

النجػػػػػػاح الوطنيػػػػػػة نحػػػػػػو بعػػػػػػض 
المػػػػػػػػػػدركات الخاطئػػػػػػػػػػة لمتربيػػػػػػػػػػة 

 الرياضية.

بغػػػػػػػػػػػزة  -مجمػػػػػػػػػػػة جامعػػػػػػػػػػػة األقصػػػػػػػػػػػى
(،1999،)32-68. 

/site/Mhttps://www.alaqsa.edu.ps

ainPage/DEFAULT_INNER.AS

PX?lang=ar&ParentId=2315&Pa

geId=2680&EDITION_ID_PAR

M=69  
 

 منشور 1999
)مشتر 
 ؾ(

 عمـ نفس

A59  عبدالناصر القدومي: القدرة
البلأوكسجينية عند العبي فرؽ 
األلعاب الجماعية في جامعة 

 النجاح الوطنية.

مجمػػػػة جامعػػػػة النجػػػػاح لؤلبحػػػػاث )ب( 
(، المجمػػػػػػػد 1999اإلنسػػػػػػػانية )العمػػػػػػػـو 

 .36-1( ص: 1(، العدد )13)
https://journals.najah.edu/artic

le/533/ 
 

 منشور 1999
 )منفرد(

 فسيولوجي

A60  عبدالناصػػػػػػػر القػػػػػػػدومي، وعمػػػػػػػي
الشػػػػػػػكعة: القمػػػػػػػؽ النفسػػػػػػػي عنػػػػػػػد 
الممارسػػػػػػػيف وغيػػػػػػػر الممارسػػػػػػػيف 
لؤلنشطة الرياضية فػي جامعػات 

 الضفة الغربية

( 2001مجمػػػػة جامعػػػػة األزهػػػػر بغػػػػزة،)

 (1( )4العدد )

http://www.alazhar.edu.ps/journa

l/detailsr.asp?seqq1=580 

 منشور 2001
)مشتر 
 ؾ(

 عمـ نفس

A61 وليد خنفرالقدومي عبدالناصر ، 
:اتجاهات طمبة جامعة النجاح 

الوطنية نحو االشتراؾ 
باألنشطة الرياضية داخؿ الحـر 

 الجامعي

بغػػػػػػػػػػػزة  -مجمػػػػػػػػػػػة جامعػػػػػػػػػػػة األقصػػػػػػػػػػػى

( 1( العػػػػػػػػدد ) 2(، المجمػػػػػػػػد )1998،)

،195-234. 

https://www.alaqsa.edu.ps/si

te/MainPage/DEFAULT_IN

NER.ASPX?lang=ar&Paren

tId=2315&PageId=2680&E

DITION_ID_PARM=71 

 منشور 1998
 )منفرد(

 عمـ نفس

https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=69
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=69
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=69
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=69
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=69
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=69
https://journals.najah.edu/article/533/
https://journals.najah.edu/article/533/
http://www.alazhar.edu.ps/journal/detailsr.asp?seqq1=580
http://www.alazhar.edu.ps/journal/detailsr.asp?seqq1=580
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=71
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=71
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=71
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=71
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=71
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=71
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A62  أبوعبدالناصر القدومي، وفايز 
عريضة: معادلة مقترحة لمتنبؤ 
بتحديد دليؿ القدرة عمى الوثب 
لبلعبي فرؽ الكرة الطائرة 
المشاركة في دورة في دورة 

في اتبلنتا   األولمبيةاأللعاب 
1996. 

مجمة عموـ وفنوف الرياضة ،كمية 
 التربية الرياضية لمبنات بالقاهرة .

 منشور 1998
)مشتر 
 ؾ(

قياس 
 وتقويـ

A63  القدومي ، وصبحي عبدالناصر
كايد: الكفايات التعميمية لدى 
معممي ومعممات التربية 

 الرياضية في محافظة طولكـر

بغػػػػػػػػػػػزة  -مجمػػػػػػػػػػػة جامعػػػػػػػػػػػة األقصػػػػػػػػػػػى

( 2( العػػػػػػػػدد ) 2(، المجمػػػػػػػػد )1998،)

،122-153. 

https://www.alaqsa.edu.ps/si

te/MainPage/DEFAULT_IN

NER.ASPX?lang=ar&Paren

tId=2315&PageId=2680&E

DITION_ID_PARM=72 

 منشور 1998
)مشتر 
 ؾ(

 عمـ نفس

A64  عبدالناصػػػػر القػػػػدومي: مصػػػػادر
التػػػػػػػوتر المهنػػػػػػػي لػػػػػػػدى معممػػػػػػػي 
ومعممػػػات التربيػػػة الرياضػػػية فػػػي 

 فمسطيف .

 منشور 1998 مجمة الجامعة اإلسبلمية
 )منفرد(

 عمـ نفس

A65  فايز أبو عريضة، عبدالناصر
القدومي، وعماد عبدالحؽ: 
المياقة البدنية المرتبطة بالصحة 
لطبلب مدارس وكالة الغوث 
لمرحمة التعميـ األساسي في 
 فمسطيف واألردف )دراسة مقارنة( 

التربيػػػػػة مجمػػػػػة أسػػػػػيوط لعمػػػػػـو وفنػػػػػوف 
( ،  8(، العػػػػػػػػػػدد )1998الرياضػػػػػػػػػػية، )

85-111. 

 منشور 1998
)مشتر 
 ؾ(

 فسيولوجي

A66  عمـ نفس منشور 1998 مجمة الجامعة اإلسبلميةعبدالناصػػػػػر القػػػػػدومي، ويحيػػػػػػى 

https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=72
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=72
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=72
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=72
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=72
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=72
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خضػػػػر: الرضػػػػا الػػػػوظيفي لػػػػدى 
العػامميف فػي األنشػطة الرياضػػية 
الجامعية في الجامعات األردنيػة 

 والفمسطينية )دراسة مقارنة(.

)مشتر 
 ؾ(

A67  عبدالناصر القدومي: دراسة
مقارنة بيف أثر استخداـ 
التمرينات البميومترية والتدريب 
االعتيادي عمى القدرة 
البلأوكسجينية لدى العبي الكرة 

 الطائرة لممرحمة الثانوية.

 منشور 1998 مجمة أبحاث النجاح لمعمـو اإلنسانية
 )منفرد(

 فسيولوجي

A68 :األنمػػػػاط  عبدالناصػػػػر القػػػػدومي
القياديػػػػػػػػػػػػة المفضػػػػػػػػػػػػمة لمػػػػػػػػػػػػدربي 
األلعػػػػاب الجماعيػػػػة فػػػػي جامعػػػػة 
النجػػػػػػػػاح الوطنيػػػػػػػػة كمػػػػػػػػا يراهػػػػػػػػا 

 البلعبوف والبلعبات .

مجمة التقويـ والقياس النفسػي والتربػوي 
 321-295( ،  10)غزة(، العدد )

 

 منشور  1997
 )منفرد(

 عمـ نفس

A69  :عبدالناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدومي
الصػػعوبات المهنيػػة التػػي تواجػػه 
معممػػػػػػػػػػػػػي التربيػػػػػػػػػػػػػة الرياضػػػػػػػػػػػػػية 
.  ومعمماتها في محافظة طولكـر

 منشور  1997 (16مجمة جامعة بيت لحـ)
 )منفرد(

 عمـ نفس

A70  عبدالناصر القدومي: أثر فترة
الراحة في التدريب البميومتري 
عمى مسافة الوثب العمودي 
لدى العبي كرة السمة لممرحمة 

 الثانوية.

 منشور  1996 (15مجمة جامعة بيت لحـ)
 )منفرد(

 فسيولوجي

A71 : األصوؿ عبدالناصر قدومي

العممية لنظرية اإليقاع الحيوي 

 2017االتحاد الدولي لعموـ الرياضة، 
https://www.ifss-
sport.com/single-
post/2017/08/12/The-

مقاؿ  2017
 منفرد

 فسيولوجي

https://www.ifss-sport.com/single-post/2017/08/12/The-Scientific-Origins-of-the-Circadian-Rhythm-Theory-and-Jet-lag-Phenomenon-in-the-Holy-Quran-and-Their-Relationship-with-Sports-Performance
https://www.ifss-sport.com/single-post/2017/08/12/The-Scientific-Origins-of-the-Circadian-Rhythm-Theory-and-Jet-lag-Phenomenon-in-the-Holy-Quran-and-Their-Relationship-with-Sports-Performance
https://www.ifss-sport.com/single-post/2017/08/12/The-Scientific-Origins-of-the-Circadian-Rhythm-Theory-and-Jet-lag-Phenomenon-in-the-Holy-Quran-and-Their-Relationship-with-Sports-Performance
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في   jet lagوظاهرة الجت الج

القراف الكريـ، وعبلقتهما باألداء 

 الرياضي"

 

Scientific-Origins-of-the-
Circadian-Rhythm-Theory-
and-Jet-lag-Phenomenon-
in-the-Holy-Quran-and-
Their-Relationship-with-
Sports-Performance 

 
 

A72 : بعػػػػػػػػػض عبدالناصػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػدومي
التعػػػػػػػديبلت المقترحػػػػػػػة لتطػػػػػػػوير 
نظاـ احتساب األهػداؼ فػي كػرة 

)تعػػػػػديبلت عمػػػػػى القػػػػػانوف القػػػػػدـ 
 الدولي

 2017االتحاد الدولي لعموـ الرياضة، 
-https://www.ifss

-sport.com/single

-mepost/2017/09/02/So

-Improving-for-Suggestions

-Goals-of-System-The

Football-in-Calculation 
 

مقاؿ  2017
 منفرد

 عاـ

A73 : مقترح العتماد قياس اإليكو عبدالناصر قدومي
(  في Echocardiography)صدى القمب( )

لممشاركيف في  إجبارياالنتقاء الرياضي وشرط 
 .األولمبياد والبطوالت الدولية

 

االوبدمي١ني اٌؼشة ٌٍرتث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ ساثؽخ 
 01/6/7102اٌش٠بظخ 

-org/455http://arabacademics.
%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D
8%AD%20%D9%84%D8%A7%D8%B9%
D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20

%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D
9%83%D9%88%20(%D8%B5%D8%AF%
D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%
D9%84%D8%A8)%20(Echocardiography)
%20%20%20%D9%81%D9%8A%20%D8

%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A%A7
A%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%
A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7

مقاؿ  2017
 منفرد

 فسيولوجي

https://www.ifss-sport.com/single-post/2017/08/12/The-Scientific-Origins-of-the-Circadian-Rhythm-Theory-and-Jet-lag-Phenomenon-in-the-Holy-Quran-and-Their-Relationship-with-Sports-Performance
https://www.ifss-sport.com/single-post/2017/08/12/The-Scientific-Origins-of-the-Circadian-Rhythm-Theory-and-Jet-lag-Phenomenon-in-the-Holy-Quran-and-Their-Relationship-with-Sports-Performance
https://www.ifss-sport.com/single-post/2017/08/12/The-Scientific-Origins-of-the-Circadian-Rhythm-Theory-and-Jet-lag-Phenomenon-in-the-Holy-Quran-and-Their-Relationship-with-Sports-Performance
https://www.ifss-sport.com/single-post/2017/08/12/The-Scientific-Origins-of-the-Circadian-Rhythm-Theory-and-Jet-lag-Phenomenon-in-the-Holy-Quran-and-Their-Relationship-with-Sports-Performance
https://www.ifss-sport.com/single-post/2017/08/12/The-Scientific-Origins-of-the-Circadian-Rhythm-Theory-and-Jet-lag-Phenomenon-in-the-Holy-Quran-and-Their-Relationship-with-Sports-Performance
https://www.ifss-sport.com/single-post/2017/08/12/The-Scientific-Origins-of-the-Circadian-Rhythm-Theory-and-Jet-lag-Phenomenon-in-the-Holy-Quran-and-Their-Relationship-with-Sports-Performance
https://www.ifss-sport.com/single-post/2017/09/02/Some-Suggestions-for-Improving-The-System-of-Goals-Calculation-in-Football
https://www.ifss-sport.com/single-post/2017/09/02/Some-Suggestions-for-Improving-The-System-of-Goals-Calculation-in-Football
https://www.ifss-sport.com/single-post/2017/09/02/Some-Suggestions-for-Improving-The-System-of-Goals-Calculation-in-Football
https://www.ifss-sport.com/single-post/2017/09/02/Some-Suggestions-for-Improving-The-System-of-Goals-Calculation-in-Football
https://www.ifss-sport.com/single-post/2017/09/02/Some-Suggestions-for-Improving-The-System-of-Goals-Calculation-in-Football
https://www.ifss-sport.com/single-post/2017/09/02/Some-Suggestions-for-Improving-The-System-of-Goals-Calculation-in-Football
http://arabacademics.org/455-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%20%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%20(%D8%B5%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8)%20(Echocardiography)%20%20%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D9%88%D8%B4%D8%B1%D8%B7%20%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
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http://arabacademics.org/466-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%B5%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://arabacademics.org/466-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%B5%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://arabacademics.org/466-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%B5%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://arabacademics.org/466-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%B5%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://arabacademics.org/466-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%B5%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://arabacademics.org/466-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%B5%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://arabacademics.org/466-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%B5%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://arabacademics.org/466-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%B5%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://arabacademics.org/466-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%B5%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
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 دب١ٌب: ثؼعٙب ادلغبلبد اٌزٟ دسعزٙب ٚادسط :صبِٕب
 ؼٍجخ ادلبجغزري:

 الكمية المستوى الدراسي/التخصص المساؽ الرقـ
طمبة الماجستير)تخصػص إدارة  تصميـ البحث وأساليبو اإلحصائية 1

تربويػػػػػػػة، أسػػػػػػػاليب تػػػػػػػدريس، 
 (، تربية رياضيةمناىج

التربويػػػة ، وكميػػػة كميػػػة العمػػػـو 
 التربية الرياضية

إدارة تخصػػػػػػص  الماجسػػػػػػتير ، دراسات متقدمة في عمـ النفس 6
تربويػػػة ، وتخصػػػص منػػػاىج ، 

 وتخصص تربية رياضية

كميػػػة العمػػػـو التربويػػػة ، وكميػػػة 
 التربية الرياضية

إدارة تخصػػػػػػص  الماجسػػػػػػتير ، الحاسوب في التربية .
تربويػػػة ، وتخصػػػص منػػػاىج ، 

 رياضيةوتخصص تربية 

كميػػػة العمػػػـو التربويػػػة ، وكميػػػة 
 التربية الرياضية

إدارة الماجسػػػػػػػػتير/ تخصػػػػػػػػص  القياس والتقويـ  1
تربويػػػػة ، وتخصػػػػص منػػػػاىج، 

 تربية رياضية

كميػػػػػػػة العمػػػػػػػـو التربوية،كميػػػػػػػة 
 التربية الرياضية

إدارة تخصػػػػػػص  الماجسػػػػػػتير ، حمة بحث في رسائؿ الماجستير 8
تربويػػػة ، وتخصػػػص منػػػاىج ، 

 تربية رياضيةوتخصص 

كميػػػة العمػػػـو التربويػػػة ، وكميػػػة 
 التربية الرياضية

التنظيـ واإلدارة في التربية  2
 الرياضية

 كمية التربية الرياضية الماجستير/ تربية رياضية

 كمية التربية الرياضية الماجستير/ تربية رياضية فسيولوجيا الجيد  4
 كمية التربية الرياضية رياضيةالماجستير/ تربية  الصحة والمياقة البدنية 9
 كمية التربية الرياضية الماجستير/ تربية رياضية التغذية 

 
 
 



 24 

 
 

 ؼٍجخ اٌجىبٌٛس٠ٛط
 

 
 الرقـ

 المستوى الدراسي/التخصص المساؽ

 طمبة البكالوريوس/تربية رياضية الجيد  فسيولوجيا  1
 طمبة البكالوريوس/تربية رياضية عمـ النفس الرياضي 6
إدارة طمبة البكالوريوس والماجستير/ تخصص )تربية رياضية ،  القياس والتقويـ  .

 ، إحصاء( ية، عمـ نفسترب
 طمبة البكالوريوس/تربية رياضية مناىج التربية الرياضية 1
 طمبة البكالوريوس/تخصص)تربية، تربية رياضية( اإلحصاء الوصفي والتحميمي 8
 ، عمـ نفسالبكالوريوس/تربية رياضية ، تربيةطمبة  البحث العممي   2
 طمبة البكالوريوس/تربية رياضية التشريي  4
 طمبة البكالوريوس/تربية رياضية التربية الصحية 9
 طمبة البكالوريوس/تربية رياضية التنظيـ واإلدارة  6
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 :  اجلٛائض اٌؼ١ٍّخ:ربعؼب
 

اٌشجبْ يف  دبصً ػٍٝ جبئضح ػجذاحل١ّذ شِٛبْ ٌٍؼٍّبء اٌؼشة -1
 1664اٌؼٍَٛ اٌرتث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ ٌؼبَ 

دبصً ػٍٝ جبئضح اٌش١خ ٔبصش ثٓ محذ اي صبٟٔ ٌٍجذش اٌؼٍّٟ  -6
اٌش٠بظٟ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌٛؼٓ اٌؼشثٟ يف رلبي اإلداسح اٌش٠بظ١خ 

6/8/6419 

دبصً ػٍٝ ٚعبَ ٚشٙبدح اٌز١ّض ِٓ ١٘ئخ اٌزذس٠ت اٌؼغىشٞ   -.
 .64/4/6419يف فٍغؽني 
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سعـبٌخ ٌٍّبجغـزري ٚاٌـذوزٛساٖ يف )ػٍـُ  (64) األوـبدميٟاإلشـشا  ػبششا: 
ــبط  ــ١ٌٛٛجٟ، ٚاٌم١ ــخ، ٚاٌفغ ــذخ اٌؼبِ ــخ، ٚاٌص ــٕفظ ، ٚاإلداسح اٌرتث٠ٛ اٌ

 ٚاٌزم٠ُٛ( ٟٚ٘:

 : سعبئً ادلبجغزري يف اجملبي اٌرتثٛٞ )و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌرتث٠ٛخ(7

 مجاؿ موضوع الرسالة الرسالة الرقـ
أثر االشتراؾ في المعسكرات  (.2001.)األشقرناصر  1

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

 ، فمسطيف.الوطنية نابمسكمية الدراسات العميا، جامعة النجاح 

 عمـ نفس

المعوقات التي تواجه المشرؼ التربوي في  رقية، زياد القاسـ. 2
 فمسطيف. كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية،

 نابمس، فمسطيف.

 إدارة

األنشطة الترويحية المفضمة  (.1999عايدة، حممي ذياب.) 3
أثناء الوقت الحر عند طمبة جامعة النجاح الوطنية .كمية 

 ، فمسطيف.نابمس الوطنيةالدراسات العميا، جامعة النجاح 

 عمـ نفس

(. معيقات البحث العممي ودوافعه لدى 2003صالح.) أيمف، 4
أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية . كمية 

نابمس، فمسطيف. الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية،  

 عاـ

(. العبلقة بيف النرجسية واإلبداع لدى 2001نضاؿ، غناـ.) 5
الثانوية العامة في محافظات شماؿ فمسطيف. كمية طمبة 

 نابمس، فمسطيف. الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية،

 عمـ نفس

(. الثقة بالنفس والنمط القيادي لدى 1999شوكت، سباعنه.) 6
مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات 

 لنجاح الوطنية،شماؿ فمسطيف. كمية الدراسات العميا، جامعة ا
 نابمس، فمسطيف.

 عمـ نفس
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(. سيكولوجية التفاؤؿ والتشاؤـ لدى 1999فيصؿ ، حمداف.) 7
طمبة الثانوية العامة في المدارس الحكومية في محافظة 

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

 عمـ نفس

التدريبية العسكرية (. تأثير الدورات 2001بشارات.) حاتـ، 8
التأسيسية عمى بعض القياسات الفسيولوجية والبدنية المختارة. 

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

 الصحة العامة

(. اتجاهات معممي ومعممات مرحمة 1998برهاف، السعدي.) 9
التعميـ األساسي نحو العقاب البدني في مدارس محافظات 

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

 عمـ نفس

(. العبلقة بيف الوالء المهني والنمط 2003عورتاني.) ،مأموف 10
القيادي لدى اإلدارييف في وزارات السمطة الوطنية الفمسطينية. 

نابمس،  كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية،
 سطيف.فم

 إدارة

(. العبلقة بيف إدارة الوقت والنمط 2001زنط) أبونجود،  11
القيادي لدى اإلدارييف في جمعية الهبلؿ األحمر الفمسطيني 
في فمسطيف: دراسة حالة. كمية الدراسات العميا، جامعة 

 نابمس، فمسطيف. النجاح الوطنية،

 إدارة

الجامعية في الجامعات (. تقيـ المكتبات 2001، دويكات.)إياد 12
 الفمسطينية. كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية،

 نابمس، فمسطيف.

 إدارة

(. سمات الشخصية لدى المرأة العاممة 2001رنا السمعوس.) 13
في القطاعيف الحكومي والخاص في مدينة نابمس. كمية 

 نابمس، فمسطيف. الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية،

 عمـ نفس

 إدارة(. واقع تقييـ أداء موظفي الشركات 2002عاصـ، حمداف.) 14
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التجارية الفمسطينية في محافظة راـ اهلل والبيرة مف وجهة نظر 
 الموظفيف. كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية،

 نابمس، فمسطيف.
(. إدارة الصراع التنظيمي لدى إداريي 2002مرواف وشاحي.) 15

الدراسات العميا،  ةفمسطيف. كميرة الشباب والرياضة في وزا
 نابمس، فمسطيف. جامعة النجاح الوطنية،

 عمـ نفس

(. اتجاهات طمبة الجامعات الفمسطينية 2003سعيد، حمايؿ.) 16
نحو عمؿ المرأة. كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح 

 نابمس، فمسطيف. الوطنية،

 عمـ نفس

(. األنماط التي يتناولها رؤساء األقساـ 2002سبلمه.)رفيؽ،  17
في مديريات التربية والتعميـ في فمسطيف في إدارة الصراع. 

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

 عمـ نفس

(. اتجاهات المشرفيف األكاديمييف نحو 2000تيسير نصراهلل.) 18
مناطؽ جامعة القدس المفتوحة  برنام  التعميـ المفتوح في

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

 عمـ نفس

(. الجدية في العمؿ وعبلقتها بالرضا 2006صادؽ القاروط.) 19
الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شماؿ 

 يا، جامعة النجاح الوطنية،الضفة الغربية. كمية الدراسات العم
 نابمس، فمسطيف.

 عمـ نفس

(. مشكبلت التخطيط التربوي لدى 2007عيشه.) أبوغيداء  20
مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فمسطيف. كمية 

 نابمس، فمسطيف. الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية،

 إدارة

(. واقع معرفة وتطبيؽ إدارة الجودة 2007عناية، خضر.) 21
الشاممة في مديريات التربية والتعميـ الفمسطينية مف وجهة 
نظر العامميف فيها. كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح 

 إدارة
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 نابمس، فمسطيف. الوطنية،
(. العبلقة بيف الحرية األكاديمية والوالء 2008دانا حمداف.) 22

مي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات التنظي
 الفمسطينية. كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية،

 نابمس، فمسطيف.

 إدارة

(. العبلقة بيف أنماط السموؾ القيادي 2008رائؼ، شحاد .) 23
وأنماط االتصاؿ لدى اإلدارييف األكاديمييف مف وجهة نظر 

عات الفمسطينية. كمية أعضاء هيئة التدريس في الجام
 نابمس، فمسطيف. الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية،

 إدارة

(. درجة إدراؾ المشرفيف التربوييف 2008اسعد، حبايب.) 24
لتأثير العولمة في العممية التعميمية التعممية في شماؿ الضفة 

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

 إدارة

(. درجة ممارسة المهاـ القيادية لدى 2007فاتنة، بمبيسي.) 25
مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في فمسطيف. كمية 

 نابمس، فمسطيف. الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية،

 إدارة

(. واقع المناخ المنظمي في 2008فاطمة، عبدالقادر.) 26
الثانوية التابعة لمديريات التربية والتعميـ  المدارس الحكومية

في محافظات شماؿ فمسطيف مف وجهة نظر المعمميف 
 والمعممات فيها. كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية،

 نابمس، فمسطيف.

 إدارة

27 Faiha Othman Albahsh.(2001) The Effect of 

Altitude on Blood Biochemistry of Soccer 

Players in West Bank. 

 

 الصحة العامة

(. نمط القيادة وتفويض السمطة عند 2000فيصؿ دويكات.) 28
مدراء المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شماؿ 
فمسطيف مف وجهة نظر المعمميف. كمية الدراسات العميا، 

 إدارة
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 نابمس، فمسطيف. جامعة النجاح الوطنية،
اتجاهات معممي المدارس األساسية (. 1998عثماف، عبدو.) 29

ومديريها نحو دم  المعاقيف في التعميـ العاـ. كمية الدراسات 
 نابمس، فمسطيف. العميا، جامعة النجاح الوطنية،

 عمـ نفس

(. األزمات التي يواجهها طمبة المدارس 2000ربيع، عبداهلل.) 30
في محافظات شماؿ فمسطيف مف وجهة نظر المدراء 

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

 عمـ نفس

(. البناء القيمي لدى طمبة الجامعات 2003جهاد، قمحية.) 31
 الفمسطينية. كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية،

 نابمس، فمسطيف.

 عمـ نفس

(. دوافع التحاؽ الطمبة ببرام  2004شوقي، صبيحات.) 32
الدراسات العميا في الجامعات الفمسطينية. كمية الدراسات 

 نابمس، فمسطيف. العميا، جامعة النجاح الوطنية،

 عمـ نفس

(. مدى اإللماـ بحقوؽ اإلنساف لدى 2008إيماف، اعمر.) 33
فمسطيف مف وجهة  –طمبة المدارس الثانوية بمحافظة نابمس 

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

 إدارة

(. ظاهرة االحتراؽ النفسي 1999جهاد،رمضاف.) 34
واستراتيجيات التكيؼ لدى العامميف في وزارات السمطة 
الوطنية الفمسطينية. كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح 

 نابمس، فمسطيف. الوطنية،

 عمـ نفس

لدى معممي المرحمة (. القيـ التربوية 2000يحيى، جبر.) 35
 الثانوية في محافظات شماؿ فمسطيف.
نابمس،  كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية،

 فمسطيف.

 عمـ نفس

 إدارة(. الرقابة واالتصاؿ اإلداري والعبلقة 2001حسف،رمضاف.) 36
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بينهما لدى اإلدارييف في مديريات التربية والتعميـ في 
نظر العامميف فيها. كمية محافظات شماؿ فمسطيف مف وجهة 

 نابمس، فمسطيف. الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية،
حؿ  استراتيجية(. العبلقة بيف 2001نسريف، دويكات.) 37

المشكبلت وأعراض االكتئاب لدى طمبة الثانوية العامة في 
محافظة راـ اهلل والبيرة. كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح 

 نابمس، فمسطيف. الوطنية،

 عمـ نفس

(. مستوى فاعمية معممي المدارس 2001خالد، خضر.) 38
الحكومية لممرحمة الثانوية في محافظة جنيف وعبلقتها بدافعية 

لدى الطمبة. كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح  اإلنجاز
 نابمس، فمسطيف. الوطنية،

 عمـ نفس

(. أثر التعمـ عف طريؽ المعب في 2007تغريد، قدومي.) 39
التحصيؿ الدراسي واالحتفاظ في مادة المغة اإلنجميزية لدى 
طمبة الصؼ الرابع األساسي في مدارس مدينة نابمس 

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

 أساليب

(. العبلقة بيف تفويض السمطة وفاعمية 2006إبراهيـ، مهنا.) 40
اتخاذ القرارات في األقساـ األكاديمية مف وجهة نظر أعضاء 
الهيئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية. كمية الدراسات 

 نابمس، فمسطيف. الوطنية،العميا، جامعة النجاح 

 إدارة

(. أثر أسموبي التعمـ التعاوني 2008إيناس، عرقاوي.) 41
والتنافسي في التحصيؿ الدراسي واالحتفاظ بمهارات الفهـ 
القرائي لمشعر العربي لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي. 

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

 أساليب

(. مشكبلت التعميـ المهني في 2005عصبه.) أبومي، فتحي  42
المدارس الثانوية المهنية الفمسطينية مف وجهة نظر المعمميف 

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

(. واقع األزمات والبدائؿ المقترحة 2008توفيؽ ، الطيراوي.) 43
رتها مف وجهة نظر قادة المؤسستيف األمنية والمدنية في إلدا

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

 عمـ نفس

القدرة عمى حؿ  استراتيجية(. 2000مجدي، عطاري.) 44
المشكبلت لدى اإلدارييف في وزارات السمطة الوطنية 
 الفمسطينية. كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية،

 نابمس، فمسطيف.

 عمـ نفس

45 
(. مخاطر الحرب النفسية اإلسرائيمية 2014ياسر أبو بكر )

عمى األمف الفكري الفمسطيني )دراسة وصفية تحميمية كما 
يدركها طمبة جامعة النجاح الوطنية ( .كمية الدراسات العميا، 

 (نابمس، فمسطيف. جامعة النجاح الوطنية،

 عمـ نفس

 : ادلبجغزري يف رلبي اٌرتث١خ اٌش٠بظ١خ ٚرلبالرٙب:7

 مجاؿ موضوع الرسالة الرسالة الرقـ
العبلقة بيف هرموف المبتيف ودهنيات  (.7177والء، وسطة.) 1

الدـ وتركيب الجسـ والتمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة لدى طمبة 
. كمية تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية

 الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.

 الفسيولوجي

تأثير مراحؿ الدورة الشهرية عمى  (.7177نور، أبو حامد.) 2
بعض المتغيرات الفسيولوجية والحالة المزاجية لدى طالبات كمية 

. كمية الدراسات التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية
 العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.

 عمـ النفس الفسيولوجي

العبلقة بيف بعض الحجـو الرئوية  (.7177عنترة ، جوابر . ) 3
والقياسات األنثروبومترية  وكفاءة الجهاز الدوري التنفسي لدى 

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

ثبلثة أنواع مف  اثر تكرار أداء(.7177مرساؿ عبداهلل مرساؿ.) 4
الكاتا عمى استجابة بعض الهرمونات واألنزيمات ومكونات الدـ  

. سنة 25-15مف أعمار  هوالجهاز الدوري لدى العبي الكاراتي
 كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.

 الفسيولوجي

الحد األقصى الستهبلؾ  (.7177منتهى، عبدالجواد اشتيه.) 5
األوكسجيف والقدرة البلأكسجينية والتمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة، 

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

 الفسيولوجي

األنماط الجسمية  (.7177صفواف، عبدالمطيؼ ح  عمي.) 6
 فيالسمة لدى ناشئي كرة والقياسات االنثروبومترية والبدنية 

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

 القياس والتقويـ

(. العبلقة بيف التماسؾ الجماعي 7177ناصر، عزازمه.) 7
طيف. كمية ومستوى الطموح لدى العبي كرة القدـ في فمس

 الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.

 عمـ النفس

بناء مستويات معيارية لبعض  (.7177عبلء، حوتري.) 8
القياسات األنثروبومترية والمياقة البدنية لدى حكاـ كرة القدـ في 

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

 القياس والتقويـ

(. العبلقة بيف الرضا الرياضي 7177عبلـ، حمارشه.) 9
ومصادر الثقة بالنفس لدى العبي كرة القدـ في الضفة الغربية، 
كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف. 

 .79/77/7177نوقشت بتاريخ 

 عمـ النفس

يطرة الدماغية ومستوى (. العبلقة بيف الس7177ريـ،عزرئيؿ.) 10
االيجابية لدى العبي الكرة الطائرة في فمسطيف. كمية الدراسات 

 العميا، جامعة النجاح الوطنية ،نابمس، فمسطيف.

 عمـ النفس

 عمـ النفسالعبلقة بيف الطبلقة النفسية واألداء  (.7177احمد جرادات.) 11
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البدني والمهاري لدى العبي أندية المحترفيف لكرة القدـ في 
كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس،  ،فمسطيف

 فمسطيف.
اثر التدريب الفتري عالي الشدة   (.7172حامد، سبلمة.) 12

وتدريب الفارتمؾ عمى بعض الخصائص البدنية و الفسيولوجية 

كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح  لدى ناشئي كرة القدـ.

 الوطنية، نابمس، فمسطيف.

 الفسيولوجي

(.اثر شكؿ المعب عمى بعض المتغيرات 7172محمد، شربجي.) 13
كمية الدراسات العميا،  لدى ناشئي كرة القدـ. البدنية والمهارية

 جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.

 الفسيولوجي

بناء مستويات معيارية لقوة الطرفيف  (.7172)فاطمه، الفقيه.  14
العموى والسفمي وتركيب الجسـ والتمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة 

كمية الدراسات  لدى طالبات كمية فمسطيف التقنية في راـ اهلل.
 العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.

 الفسيولوجي

ية في التدريب العبلقة بيف الجد (.7172عبدالصمد، عواد.) 15
الجماعية في الضفة  األلعابوالكفايات القيادية لدى مدربي 

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

 عمـ النفس

دراسة تحميمية لمصادر شغب المبلعب  (.7172عبلء، ياسيف.) 16
ارييف في كرة القدـ مف وجهة نظر رجاؿ الشرطة والبلعبيف واإلد

، كمية فمسطيف –في انديه المحترفيف  في الضفة الغربية 
 الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف

 عمـ النفس

(. العبلقة بيف الروح الرياضية 7172إياد، كماؿ عيسى. ) 17
والذكاء االنفعالي لدى العبي الكرة الطائرة في الضفة الغربية. 

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

 عمـ النفس

(.العبلقة بيف الهوية الرياضية ودافعية 7172هديؿ ، أبو بكر.) 18
اإلنجاز الرياضي لدى العبي الكرة الطائرة في الضفة الغربية. 

 عمـ النفس
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 كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.
أثر برنام  لمزومبا عمى دهنيات الدـ  (.7175وي )نداء عوي 19

وتركيب الجسـ والتمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة وصورة الجسـ 
كمية  سنة  . 25 – 18وتقدير الذات لدى اإلناث مف أعمار

 الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية ،نابمس، فمسطيف

 عمـ النفس

المزاجية والغضب العبلقة بيف األنماط (.2015احمد شرؼ .) 20
 –والسموؾ العدواني لدى العبات كرة القدـ في الضفة الغربية 

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

 عمـ النفس

العبلقة بيف السموؾ التوافقي والذكاء  (.7175نهاية سبوبه.) 21
االنفعالي لدى طمبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات 

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

 عمـ النفس

مستوى المهارات الخططّية لدى  (7175محمود أبو الطيب ) 22
، كمية فمسطيف -الضّفة الغربّية العبي كرة السّمة وكرة القدـ في 

 الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية ،نابمس، فمسطيف

 التدريب

مستوى المهارات النفسية لدى العبي (. 7175حسيف قدومي.) 23
.كمية الدراسات   فمسطيف -الكرة الطائرة في الضفة الغربية

 العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف

 عمـ النفس

 السرعةتدريبات  ألثرمنحنى التغير  (.2016احمد، صندوقة.) 24
كمية الدراسات  .السباحةوالتحمؿ عمى الجياز المناعي لدى ناشئي 

 .العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف

 الفسيولوجي

 

 : سعبئً اٌذوزٛسا2ٖ

فػي الجامعػات التنمية المينيػة ألعضػاء ىيئػة التػدريس "  (.7175. )إبراهيـ  ناصر محمود السدة 1
قسػػـ التربيػػة المقارنػػة واإلدارة التعميميػػة، كميػػة التربيػػة، الفمسػػطينية  فػػي ضػػوء مػػدخؿ إدارة  التنػػوع"، 

 جامعة عيف شمس.
قسػـ التربيػة "  (،المؤسسي لجامعة النجاح الوطنية )دراسة تقويميػة األداء(. 7171حساـ بمعػاوي.) 2
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 المقارنة واإلدارة التعميمية، كمية التربية، جامعة عيف شمس.
استخداـ مدخؿ حؿ المشكمة في صنع القرار التربوي بالمدرسة الثانوية (. 7115فيصؿ، حمداف.)  3

 قسـ التربية المقارنة واإلدارة التعميمية، كمية التربية، جامعة عيف شمس."،  في فمسطيف.
 ػشش: زلبظش يف ثؼط احملبظشاد يف ادلإدتشاد اٌذ١ٌٚخ: دبدٞ

الحيوي وتجربة جامعة  اإليقاعحوؿ  6/10/2016-4اخر مؤتمر جامعة اليرموؾ  -

 الرابط لممحاضرة:. في مجاؿ الرياضة العسكرية ؿاالستقال 

ar.html-1431-http://www.alistiqlal.edu.ps/page 

ػشش: ِمبالد ػ١ٍّخ لصريح ٌشاثؽخ االوبدمي١ني اٌؼشة ٌٍرتث١خ  صبٟٔ

 اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بظخ )ادلمبٌخ اٌؼ١ٍّخ(:

http://arabacademics.org/articles 

(  في االنتقاء Echocardiographyيكو )صدى القمب( )مقترح العتماد قياس اإل -1
 لممشاركيف في األولمبياد والبطوالت الدولية إجباريالرياضي وشرط 

 " اليوية الرياضية صماـ األماف لمتربية الرياضية ولمرياضييف"  -2

http://www.alistiqlal.edu.ps/page-1431-ar.html
http://www.alistiqlal.edu.ps/page-1431-ar.html
http://arabacademics.org/articles
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 ػشش: ِمبالد ػ١ٍّخ لصريح الحتبد اٌش٠بظٟ اٌذٚيل: صبٌش

 jetاحل١ٛٞ ٚظب٘شح اجلذ الط اإل٠مبعاٌؼ١ٍّخ ٌٕظش٠خ  األصٛي" -1

lag  "ٟيف اٌمشآْ اٌىش٠ُ، ٚػاللزّٙب ثبألداء اٌش٠بظ 

https://www.ifss-sport.com/single-

post/2017/08/12/The-Scientific-Origins-of-the-

Circadian-Rhythm-Theory-and-Jet-lag-Phenomenon-in-

the-Holy-Quran-and-Their-Relationship-with-Sports-

Performance 
يف وشح  األ٘ذا ثؼط اٌزؼذ٠الد ادلمرتدخ ٌزؽ٠ٛش ٔظبَ ادزغبة -7

 اٌمذَ )رؼذ٠الد ػٍٝ اٌمبْٔٛ اٌذٚيل(

https://www.ifss-sport.com/single-

post/2017/09/02/Some-Suggestions-for-Improving-The-

System-of-Goals-Calculation-in-Football 

https://www.ifss-sport.com/single-post/2017/08/12/The-Scientific-Origins-of-the-Circadian-Rhythm-Theory-and-Jet-lag-Phenomenon-in-the-Holy-Quran-and-Their-Relationship-with-Sports-Performance
https://www.ifss-sport.com/single-post/2017/08/12/The-Scientific-Origins-of-the-Circadian-Rhythm-Theory-and-Jet-lag-Phenomenon-in-the-Holy-Quran-and-Their-Relationship-with-Sports-Performance
https://www.ifss-sport.com/single-post/2017/08/12/The-Scientific-Origins-of-the-Circadian-Rhythm-Theory-and-Jet-lag-Phenomenon-in-the-Holy-Quran-and-Their-Relationship-with-Sports-Performance
https://www.ifss-sport.com/single-post/2017/08/12/The-Scientific-Origins-of-the-Circadian-Rhythm-Theory-and-Jet-lag-Phenomenon-in-the-Holy-Quran-and-Their-Relationship-with-Sports-Performance
https://www.ifss-sport.com/single-post/2017/08/12/The-Scientific-Origins-of-the-Circadian-Rhythm-Theory-and-Jet-lag-Phenomenon-in-the-Holy-Quran-and-Their-Relationship-with-Sports-Performance
https://www.ifss-sport.com/single-post/2017/09/02/Some-Suggestions-for-Improving-The-System-of-Goals-Calculation-in-Football
https://www.ifss-sport.com/single-post/2017/09/02/Some-Suggestions-for-Improving-The-System-of-Goals-Calculation-in-Football
https://www.ifss-sport.com/single-post/2017/09/02/Some-Suggestions-for-Improving-The-System-of-Goals-Calculation-in-Football
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 ساثغ ػشش: دساعبد ػ١ٍّخ ِؽٌٛخ:

1-  (A1) ٟاعرتار١ج١خ ِمرتدخ ٌزفؼ١ً اٌذٚس اٌرتثٛٞ ٌٍجبِؼبد يف ٔشش اٌٛػ
 .صفذخ 191، ٚاٌٛلب٠خ ِٓ اجلشائُ اإلٌىرت١ٔٚخ ٌذٜ اٌؽٍجخ

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

اٌجذش  ِشجغ. 199صفذخ ، مخغخ فصٛي،  666، األٌؼبة اٌش٠بظ١خ اجلّبػ١خ
 اٌفبئض جببئضح اٌش١خ ٔبصش ثٓ محذ اي خ١ٍفخ ٌٍجذش اٌؼٍّٟ.

حنٛ ِٕذٝ جذ٠ذ ٌٍزذس٠ت األِٕٟ ادلغزٕذ ئىل اٌذِبؽ ٌٍٚغ١ؽشح اٌذِبغ١خ،  -3
.صفذخ، مخغخ فصٛي 181
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 ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشد١ُ

يف  ٚادلمجٌٛخ ٌٍٕشش ٍِخصبد األحببس اٌؼ١ٍّخ ادلٕشٛسح
 رلالد ػ١ٍّخ زلىّخ

 
 لذِٟٚزلّذ اٌذوزٛس ػجذإٌبصش ػجذاٌشد١ُ األعزبر 

 ادلؼٍّنيو١ٍخ اٌرتث١خ ٚئػذاد 
 جبِؼخ إٌجبح اٌٛؼ١ٕخ

 / فٍغؽنئبثٍظ
nasernnu@yahoo.com 

prof.qabdelnaser@gmail.com 
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يف اجملالد  األحببس ادلٕشٛسح ٚادلمجٌٛخ ٌٍٕشش
اٌرتث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ ٚاٌفغ١ٌٛٛج١خ ٚاٌصذ١خ 

 ِشرجخ ِٓ األدذس ئىل األلذَ ٚاٌؼبِخ
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A1 

أصش رىشاس أداء صالصخ أٔٛاع ِٓ اٌىبرب ػٍٝ اعزجبثخ ثؼط اذلشِٛٔبد ٚاألٔضميبد ِٚىٛٔبد 
عٕخ 68-18اٌذَ ٚاجلٙبص اٌذٚسٞ ٌذٜ الػجٟ اٌىبسار١ٗ ِٓ أػّبس   

19223-.191(،14)6.، 6419َٛ اإلٔغب١ٔخ(، رلٍخ إٌجبح ألحببس )اٌؼٍ  

https://journals.najah.edu/article/1526/ 

 

ْذفج انذساعت انخؼشف إنٗ أرش حكشاس أداء رالرت إَٔاع يٍ انكبحب ػهٗ اعخضببت بؼض انٓشيَٕبث ٔاألَضًٚبث نذٖ 

( عُت25-15يٍ أػًبس)الػبٙ انكبساحّٛ  ( الػبب يٍ يخخهف 30ٔنخحمٛك رنك أصشٚج انذساعت ػهٗ ػُٛت لٕايٓب ) .

األَذٚت انشٚبضٛت ٔيشاكض انكبساحّٛ فٙ يُطمت شًبل انضفت انغشبٛت )َببهظ، طٕنكشو، صٍُٛ، لهمٛهٛت( ٔانحبصهٍٛ ػهٗ 

)انحضاو األعٕد فًب فٕق، حٛذ كبٌ يخٕعظ  ٔيؤشش كخهت انضغىانؼًش، ٔانطٕل، ٔكخهت انضغى،   (BMI))  ٗنذٚٓى ػه

(، حى اخخٛبسْب ببنطشٚمت انمصذٚت. حٛذ حى حمغٛى ²كغى/ و 21.04كغى،  62.47عى،  171.77عُت،  17.13)انخٕانٙ 

( الػبٍٛ فٙ كم يضًٕػت، حٛذ حٕد٘ انًضًٕػت األٔنٗ انكبحب حٛكٙ 10ػُٛت انذساعت إنٗ رالد يضًٕػبث بٕالغ )

ٛت حؤد٘ انكبحب ببصب٘ دا٘، أيب انًضًٕػت انزبنزت فخؤد٘ انكبحب كٕاَكٕ دا٘. أيب يخغٛشاث شٕداٌ، ٔانًضًٕػت انزبَ

، (LDH, CPK) انذساعت انخببؼت فكبَج بؼض انٓشيَٕبث )انخغخٕعخٛشٌٔ، انكٕسحٛضٔل، انزٛشٔكغٍٛ(، ٔاألَضًٚبث

بػٛتيٍ أصم يؼبنضت انبٛبَبث اعخخذو انببحذ بشَبيش انشصو اإلحصبئٛت نهؼهٕو االصخً  (SPSS) ٔرنك يٍ خالل ،

ٔاخخببس شفّٛ نهًمبسَبث (One Way ANOVA) ٔححهٛم انخببٍٚ األحبد٘ (Paired-t-test) اخخببس )ث( نألصٔاس

بٍٛ انمٛبعٍٛ انمبهٙ  (α= 0.05) انبؼذٚت.أظٓشث انُخبئش أَّ ال حٕصذ فشٔق راث دالنت إحصبئٛت ػُذ يغخٕٖ انذالنت

ٔنٗ )حٛكٙ شٕداٌ( فٙ يخغٛشاث انكٕسحٛضٔل ٔانزٛشٔكغٍٛ ٔٔانبؼذ٘ نذٖ أفشاد انًضًٕػت األ (LDH) ٔ(CPK)  ،ا

بٍٛ انمٛبعٍٛ انمبهٙ ٔانبؼذ٘ نذٖ أفشاد  (α= 0.05)بًُٛب حٕصذ فشٔق راث دالنت إحصبئٛت ػُذ يغخٕٖ انذالنت 

خبئش انذساعت أَّ انًضًٕػت األٔنٗ )حٛكٙ شٕداٌ( فٙ انًخغٛشاث انخغخٕعخٛشٌٔ نصبنح انمٛبط انبؼذ٘، كًب أظٓشث َ

بٍٛ انمٛبعٍٛ انمبهٙ ٔانبؼذ٘ نذٖ أفشاد انًضًٕػت  (α= 0.05) ال حٕصذ فشٔق راث دالنت إحصبئٛت ػُذ يغخٕٖ انذالنت

انزبَٛت )ببصب٘ دا٘( فٙ انًخغٛشاث انخغخٕعخٛشٌٔ ٔانكٕسحٛضٔل ٔانزٛشٔكغٍٛ ٔأَضٚى َبصػبث انٓٛذسٔصٍٛ 

(Lactate Dehydrogenase) (LDH)  انكشٚبحٍٛ فٕعفٕ كبُٚٛض ٔ أَضٚى (Ceratine Phosphocinase) 

(CPK)  بًُٛب حٕصذ فشٔق راث دالنت إحصبئٛت ػُذ يغخٕٖ انذالنت(α= 0.05)  بٍٛ انمٛبعٍٛ انمبهٙ ٔانبؼذ٘ نذٖ أفشاد

انًضًٕػت انزبَٛت )ببصب٘ دا٘( ٔأظٓشث َخبئش انذساعت أٚضب أَّ ال حٕصذ فشٔق راث دالنت إحصبئٛت ػُذ يغخٕٖ 

ذالنت ان (α= 0.05)  بٍٛ انمٛبعٍٛ انمبهٙ ٔانبؼذ٘ نذٖ أفشاد انًضًٕػت انزبنزت )كٕاَكٕ دا٘( فٙ انًخغٛشاث

 =α) بًُٛب حٕصذ فشٔق راث دالنت إحصبئٛت ػُذ يغخٕٖ انذالنت (LDH)انخغخٕعخٛشٌٔ ٔانكٕسحٛضٔل ٔانزٛشٔكغٍٛ ٔ

انزبنزت )كٕاَكٕ دا٘( فٙ يخغٛشبٍٛ انمٛبعٍٛ انمبهٙ ٔانبؼذ٘ نذٖ أفشاد انًضًٕػت  (0.05 (CPK)  نصبنح انمٛبط

فٙ انمٛبط  (α= 0.05) انبؼذ٘.أيب َخبئش انخغبؤل انزبَٙ أَّ ال حٕصذ فشٔق راث دالنت إحصبئٛت ػُذ يغخٕٖ انذالنت

حؼضٖ إنٗ يخغٛش َٕع انكبحب، بًُٛب كبَج انفشٔق دانت  CPK)انبؼذ٘ إنٗ يخغٛشاث انخغخٕعخٛشٌٔ ٔانزٛشٔكغٍٛ ٔ

بئٛب ػُذ يغخٕٖ انذالنتإحص  (α= 0.05) ٔ فٙ يخغٛشاث انكٕسحٛضٔل(LDH)  حبؼب إنٗ يخغٛش َٕع انكبحب، ٔنخحذٚذ

انببحزبٌ بخؼًٛى َخبئش انذساعت انحبنٛت ػهٗ صًٛغ انضبيؼبث  ٙانبؼذٚت. ٕٔٚصرنك حى اعخخذاو اخخببس شفّٛ نهًمبسَبث 

ٚبضٛت، نالعخفبدة يٍ َخبئضٓب يٍ لبم انؼبيهٍٛ فٙ ْزا انًضبل انفهغطُٛٛت، ٔيشاكض ٔأَذٚت انكبساحّٛ، ٔاالححبداث انش

 .عٕاء أكبَٕا أكبدًٍٚٛٛ أو يذسبٍٛ

https://journals.najah.edu/article/1526/
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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 

https://journals.najah.edu/authors/393/
https://journals.najah.edu/authors/1956/
https://journals.najah.edu/article/1526/
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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 إٌّٛ يف ؼٛي اٌمبِخ ٚوزٍخ اجلغُ ِٚإشش وزٍخ اجلغُ 
ادلذاسط احلى١ِٛخ ِٚغبدخ عؽخ اجلغُ ٌذٜ ؼٍجخ اٌصفٛ  األسثؼخ األٚىل يف 

 اٌفٍغؽ١ٕ١خ
.6/1/6416دراسات، العمـو التربوية، الجامعة األردنية. تاريخ القبوؿ   

هدفت هذ  الدراسة إلى تحديد السمنة والبدانة ومعدؿ النمو في طوؿ القامة وكتمة الجسـ ومؤشر 
األربعة األولى في بناء مستويات معيارية لها لدى طمبة الصفوؼ كتمة الجسـ ومساحة سطح الجسـ، و 

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

)طوؿ القامة، وكتمة الجسـ، ومؤشر كتمة الجسـ، وتـ قياس متغيرات:  .( محافظة في الضفة الغربية11)
وتوصمت الدراسة إلى أف المتوسط الحسابي الكمي عند طمبة الصفوؼ األربعة . ومساحة سطح الجسـ(

األولى في المدارس الحكومية الفمسطينية في متغيرات: )طوؿ القامة، وكتمة الجسـ، ومؤشر كتمة الجسـ، 
، 2كغـ/ـ 16.67كغـ، 26.99سـ، 126.38نت عمى التوالي: )ومساحة سطح الجسـ( عند الذكور كا

،(. وتـ بناء 2ـ 0.95 ،2كغـ/ـ 16.65كغـ، 26.48سـ، 125.25( وعند اإلناث عمى التوالي: )2ـ0.97
مستويات معيارية تبعًا إلى الجنس والصؼ، إضافة إلى وجود فروؽ في المتغيرات قيد الدراسة ولصالح 

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

منة أوصت الدراسة بعدة توصيات مف أهمها: ضرورة االهتماـ في متابعة النمو والتغذية والسو %(. 25.9)
 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/m
2
 and 0.97 m

2
), and for female were respectively: (125.25 cm, 

26.48 kg,16.65 kg/m
2 

and 0.95 m
2 

).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 
٠خ ٌرتو١ت اجلغُ ٚاٌزّض١ً اٌغزائٟ خالي اٌشادخ ٌذٜ ؼٍجخ اٌصفٛ  األسثؼخ ثٕبء ِغز٠ٛبد ِؼ١بس

 األٚىل يف ادلذاسط احلى١ِٛخ اٌفٍغؽ١ٕ١خ

 .2/8/6416مجمة جامعة النجاح لألبحاث)العموـ اإلنسانية(  تاريخ القبوؿ: 
الراحة لدى طمبة بناء مستويات معيارية لتركيب الجسـ والتمثيؿ الغذائي خبلؿ  إلىالدراسة هذ  هدفت 

، إضافة إلى المقارنة في المتغيرات قيد الدراسة تبعا إلى الصفوؼ األربعة األولى في المدارس الحكومية الفمسطينية
متغيري الجنس، والصؼ، إضافة إلى معرفة فاعمية مؤشر كتمة الجسـ في التنبؤ في نسبة شحـو الجسـ والتمثيؿ 

( طالبا وطالبة مف المدارس الحكومية 2200ريت الدراسة عمى عينة قوامها )الغذائي خبلؿ الراحة. ولتحقيؽ ذلؾ أج
)طوؿ القامة، وكتمة الجسـ، وكتمة العضبلت، ونسبة ( محافظة في الضفة الغربية، وتـ قياس متغيرات: 11مف )

احة(، وتـ شحـو الجسـ، وكتمة ماء الجسـ، ومؤشر كتمة الجسـ، ومساحة سطح الجسـ، والتمثيؿ الغذائي خبلؿ الر 
لقياس تركيب  Tanita DC-360جهازباستخداـ  (Bioelectrical Impedance)الطريقة الكهرو حيوية استخداـ 

وتوصمت  الجسـ، ومعادلة مؤشر كتمة الجسـ، ومعادلة منظمة الصحة العالمية لقياس التمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة.
 إلى عند طمبة الصفوؼ األربعة األولى في المدارس الحكومية الفمسطينية ف المتوسط الحسابي الكميأ الدراسة

متغيرات: )طوؿ القامة، وكتمة الجسـ، وكتمة العضبلت، ونسبة شحـو الجسـ، وكتمة ماء الجسـ، ومؤشر كتمة الجسـ، 
كغـ، 26.99، سـ126.38ومساحة سطح الجسـ، والتمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة( عند الذكور كانت عمى التوالي: )

عمى  اإلناثسعرة/يوميا( وعند  1107.65، 2ـ 0.97، 2كغـ/ـ 16.67كغـ، 15.92%، 18.38كغـ، 20.50
، 2ـ 0.95، 2كغـ/ـ 16.65كغـ، 15.15%، 20.60كغـ، 19.61كغـ، 26.48سـ، 125.25التوالي: )
ود فروؽ في المتغيرات قيد . وتـ بناء مستويات معيارية تبعا لمجنس والصؼ، إضافة إلى وجسعرة/يوميا( 1092.22

الدراسة باستثناء نسبة الشحـو ولصالح الصؼ األعمى، وتبعا لمجنس ولصالح الذكور في جميع المتغيرات باستثناء 
نسبة الشحـو كانت اإلناث أعمى، وتـ التوصؿ إلى أربع معادالت لمتنبؤ بقياس نسبة شحـو الجسـ، والتمثيؿ الغذائي 

 كتمة الجسـ، وكانت كما يمي:خبلؿ الراحة بداللة مؤشر 

 لمذكور: -
R. )((1.810) ( ×مؤشر كتمة الجسـ)) + (11.795-= )نسبة شحـو الجسـ )%( 

2=0.804). 
 (RMR)  ((716.466) ( ×مؤشر كتمة الجسـ)) + (266.487/يوميا= )ةسعر( .R

2=0.766). 
 لإلناث:-

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

(RMR)  0.741. )((50.126)× ( )مؤشر كتمة الجسـ)( + 257.375/يوميا= )ةسعر=R
2). 

كقيـ مرجعية في متابعة النمو  التي تـ التوصؿ اليها : االستفادة مف المعاييرأهمهاالدراسة بعدة توصيات مف  وأوصت
والصحة لدى الطمبة. والسمنة والبدانة والتغذية  

  الدالة: تركيب الجسـ، التمثيؿ الغذائي خالؿ الراحة، الصفوؼ األربعة األولى، فمسطيف.الكممات 
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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/m
2
, 0.97 m

2
, 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/m
2
, 0.95 m

2 
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 (R
2
) 

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)).  (R
2 

=0.804). 

(RMR) kcal/day = (266.487) + ((BMI)   × (716.466)).  (R
2 

=0.766). 

   Female: 

 (%BF) = (-15.413) + ((BMI)  ×  (2.163)).  (R
2 

=0.873). 

(RMR) kcal/day = (257.375) + ((BMI)   × (50.126)).  (R
2 

=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 An-

Najah 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.  

http://jrespharm.com/abstract.php?id=696
http://jrespharm.com/abstract.php?id=696


 49 

A5 
 ي ١ٌ٢بد رؽج١ك اٌششؼخ اجملزّؼ١خ ٌٍذذ ِٓ اجلشميخ يف فٍغؽنياٌٛالغ ٚادلأِٛ

 )دساعخ ١ِذا١ٔخ ِٓ ٚجٙخ ٔظش ظجبغ اٌششؼخ(
)مقبوؿ (، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية6416)-المجمة العربية لمدراسات األمنية والتدريب

 لمنشر(

الشرطة الواقع  والمأموؿ آلليات تطبيؽ  هدفت الدراسة إلى تحديد درجة
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 

( فقرة موزعة عمى ثبلثة مجاالت 40ستبانة مكونة مف )( ضابط، وطبؽ عميها ا132)
 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 

ستقمة، ووجود فروؽ في المأموؿ تبعا لممؤهؿ العممي ولصالح المؤهؿ األعمى، ونوع الم
العمؿ ولصالح العمؿ اإلداري. ولـ تكف الفروؽ في المأموؿ دالة إحصائيا تبعا إلى 

 متغير الرتبة العسكرية.
 

 الشرطة المجتمعية، الجريمة، فمسطيف.الكممات الدالة: 
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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 
 اجلّبػٟ ٌٍفش٠ك يف اٌزٕجإ ثبألمنبغ اٌم١بد٠خ ادلفعٍخ دلذسثٟ األٌؼبة اٌش٠بظ١خ اجلّبػ١خ

البحث الفائز بالمرتبة األولى لجائزة الشيخ ناصر بف حمد )، 2/5/2018األولمبية البحرينية المجنة 
 (.اؿ خميفة لمبحث العممي الرياضي

QpsjB5KxQU-https://www.youtube.com/watch?v= 

الرياضػية ومؤشػر الشخصػية اإليجابيػة والػروح الرياضػية  الهويػةهدفت الدراسة إلى تحديػد مسػتوى 
والتماسؾ الجماعي لمفريؽ واألنمػاط القياديػة المفضػمة لمػدربي األلعػاب الرياضػية الجماعيػة مػف وجهػة 

الهويػػة الرياضػػية ومؤشػػر الشخصػػية اإليجابيػػة والػػروح الرياضػػية ، إضػػافة إلػػى مسػػاهمة نظػػر البلعبػػيف
لتنبؤ في األنماط القيادية المفضػمة لممػدربيف، كػذلؾ تحديػد الفػروؽ فػي والتماسؾ الجماعي لمفريؽ في ا

المتغيػػرات قيػػد الدراسػػة تبعػػا إلػػى متغيػػرات: المعبػػة، والمؤهػػؿ العممػػي، والخبػػرة فػػي المعػػب ، والمشػػاركات 
 الدولية عند البلعبيف.

فيف لكػػرة ( العبػػا مػػف العبػػي أنديػػة المحتػػر 240ولتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة قوامهػػا )
القػػدـ، وأنديػػة الدرجػػة الممتػػازة لمكػػرة الطػػائرة وكػػرة السػػمة، وكػػرة اليػػد فػػي فمسػػطيف، وطبػػؽ عميهػػا خمػػس 

الهوية الرياضية ومؤشر الشخصية اإليجابية والروح الرياضية والتماسؾ الجماعي أدوات بحثية لقياس 
 سة ما يمي:. ومف اهـ النتائ  التي توصمت إليها الدرالمفريؽ واألنماط القيادية

الهويػػة الرياضػػية ومؤشػػر الشخصػػية اإليجابيػػة والػػروح الرياضػػية والتماسػػؾ الجمػػاعي إف مسػػتوى -
عنػػػد أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة كػػػاف عاليػػػا، وكػػػاف الػػػوزف النسػػػبي لبلسػػػتجابة عميهػػػا عمػػػى التػػػوالي:  لمفريػػػؽ

(78.56( ،)%77.48( ، )%79.77( ،)%78.97.)% 

لػػدى المػػدربيف مػػف وجهػػة نظػػر البلعبػػيف كػػاف نمػػط التػػدريب  إف اكثػػر األنمػػاط القياديػػة المفضػػمة-
 والتعميمات، ونمط التغذية الراجعة اإليجابية.

إف افضػػؿ المتغيػػرات قػػدرة فػػي التنبػػؤ فػػي األنمػػاط القياديػػة المفضػػمة لممػػدربيف كانػػت كمػػا يمػػػي: -
R)الػػػػروح الرياضػػػػية لػػػػنمط التػػػػدريب والتعميمػػػػات 

ديموقراطي ، والػػػػروح الرياضػػػػية لمػػػػنمط الػػػػ (0.435=2
((R

R)، والهوية الرياضية لمنمط الديكتاتوري 0.298=2
، والتماسؾ الجماعي لمفريؽ لػنمط (0.053=2

https://www.youtube.com/watch?v=-QpsjB5KxQU
https://www.youtube.com/watch?v=-QpsjB5KxQU
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R)الػػػػػدعـ االجتمػػػػػاعي 
، والتماسػػػػػؾ الجمػػػػػاعي لمفريػػػػػؽ لػػػػػنمط التغذيػػػػػة الراجعػػػػػة اإليجابيػػػػػة  (0.351=2

(0.404(R
2=. 

لروح الرياضية والتماسؾ الهوية الرياضية ومؤشر الشخصية اإليجابية واوجود فروؽ في مستوى -
الجمػػاعي لمفريػػؽ واألنمػػاط القياديػػة المفضػػمة لممػػدربيف تبعػػا إلػػى متغيػػر المعبػػة وكانػػت غالبيػػة الفػػروؽ 

إضػػافة إلػػى وجػػود فػروؽ فػػي بعػػض المتغيػػرات تبعػػا لممؤهػػؿ العممػػي لصػػالح  لصػالح العبػػي كػػرة القػػدـ.
 ممشاركات الدولية لصالح المشاركيف.المؤهؿ األعمى، وتبعا لمخبرة لصالح الخبرة األطوؿ، وتبعا ل

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.

 

الػػروح الرياضػػية، التماسػػؾ الكممػػات الدالػػة: اليويػػة الرياضػػية، مؤشػػر الشخصػػية اإليجابيػػة، 
 الجماعي لمفريؽ، أنماط قيادية لممدربيف، ألعاب جماعية.

  



 53 

 

 

The Contribution of Athletic Identity, Positive 

Personality Index, Sportsmanship, and Team 

Cohesion in Predicting Preferred Coaches 

Leadership Styles in Team Games 

QpsjB5KxQU-https://www.youtube.com/watch?v= 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=-QpsjB5KxQU
https://www.youtube.com/watch?v=-QpsjB5KxQU


 54 

- The contribution (AI), (PPI), (SMS) and (TC) in   the prediction of the 

(PCLS), were as follow: Sportsmanship with training and instructions style 

(R
2= 0.435), Sportsmanship with democratic style (R

2=0.298), athletic 

identity with autocrat style (R
2=0.053), team cohesion with social support 

style (R
2=0.351), and team cohesion with positive feedback  style (R

2=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 اٌؼٍٜٛ ٚاٌغفٍٟ ٚرشو١ت اجلغُ ٚاٌزّض١ً 
 اٌغزائٟ خالي اٌشادخ ٌذٜ ؼبٌجبد و١ٍخ فٍغؽني يف ساَ اهلل ٌٍجٕبد

6.62-.669(،16)6.، 6419رلٍخ إٌجبح ألحببس )اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ(،   

https://journals.najah.edu/article/1559/ 

ْذفج ْزِ انذساعت إنٗ بُبء يغخٕٚبث يؼٛبسٚت نمٕة انطشفٍٛ انؼهٕٖ ٔانغفهٙ ٔحشكٛب انضغى ٔانخًزٛم انغزائٙ خالل 

انشاحت نذٖ طبنببث كهٛت فهغطٍٛ انخمُٛت فٙ ساو هللا، إضبفت إنٗ ححذٚذ دٔس كم يٍ يخغٛش٘ انًًبسعت انشٚبضٛت 

ببطٙ نًالءيخّ طبٛؼت ٔأْذاف انذساعت، ٔحكَٕج ػُٛت ٔيكبٌ انغكٍ، ٔاعخخذيج انببحزت انًُٓش انٕصفٙ االسح

%( يٍ يضخًغ 30( طبنبت أ٘ يب َغبخّ )179انذساعت يٍ طبنببث كهٛت فهغطٍٛ انخمُٛت فٙ ساو هللا، ٔانببنغ ػذدٍْ )

ٙ ببنطشٚمت انطبمٛت انؼشٕائٛت، اػخًذث انببحزت اخخببساث نخمٛظ لٕة انطشف انؼهٕ٘ يخًزهت ف اخخٛبسٍْانذساعت، حى 

كغى يٍ ٔضغ انضهٕط ػهٗ كشعٙ، ًٍٚٛ، شًبل ٔ انزساػبٌ يؼبً(، 2)لٕة انمبضت / ًٍٚٛ، شًبل، سيٙ كشة طبٛت 

لٕة انطشف انغفهٙ يخًزهت فٙ )انٕرب انطٕٚم ٔانٕرب انؼًٕد٘(، إضبفت انٗ لٛبعبث حشكٛب انضغى  ثٔاخخببسا

كغى(،  FFM) كخهت انضغى انخبنٛت يٍ انشحٕو، ٔ(%BF) ٔانخًزٛم انغزائٙ خالل انشاحت يخًزهت فٙ: َغبت انشحٕو

كغى(، ٔيغبحت  TBW)كغى، كخهت يبء انضغى/ FAT-MASS ، كخهت انشحٕو2كغى /و (BMI) ٔيؤشش كخهت انضغى

 اإلحصبئٛتعؼشة/ٕٚيٛبً، حى اعخخذاو بشَبيش انشصو  (RMR) ، ٔانخًزٛم انغزائٙ خالل انشاحت2و(BSA) عطح انضغى

نخحهٛم انُخبئش. أظٓشث َخبئش انذساعت إيكبَٛت بُبء يغخٕٚبث يؼٛبسٚت نمٕة انطشفٍٛ انؼهٕ٘  (SPSS) نهؼهٕو االصخًبػٛت

انغزائٙ خالل انشاحت نطبنببث كهٛت فهغطٍٛ انخمُٛت فٙ ساو هللا، ٔرنك اػخًبداً ػهٗ  ٔانخًزٛمٔانغفهٙ ٔحشكٛب انضغى 

ذ يغخٕٖ انذالنت ) ( فٙ لٕة انطشفٍٛ انؼهٕٖ ٔانغفهٙ كًب أظٓشث انُخبئش فشٔلبً راث دالنت إحصبئٛت ػُ انشحب انًئُٛٛت.

ٔحشكٛب انضغى ٔانخًزٛم انغزائٙ خالل انشاحت نذٖ طبنببث كهٛت فهغطٍٛ انخمُٛت فٙ ساو هللا حؼضٖ إنٗ يخغٛش انًًبسعت 

ت ػُذ انشٚبضٛت )يًبسعت، غٛش يًبسعت( ٔنصبنح انًًبسعت انشٚبضٛت. كًب أظٓشث انُخبئش فشٔلبً راث دالنت إحصبئٛ

فٙ لٕة انطشفٍٛ انؼهٕٖ ٔانغفهٙ ٔحشكٛب انضغى ٔانخًزٛم انغزائٙ خالل انشاحت نذٖ طبنببث كهٛت  ( ) يغخٕٖ انذالنت

ػاللت بٍٛ  دانًذُٚت. ٔصٕفهغطٍٛ انخمُٛت فٙ ساو هللا حؼضٖ إنٗ يخغٛش يكبٌ انغكٍ )يخٛى، لشٚت، يذُٚت( ٔنصبنح 

ٔبٍٛ انخًزٛم انغزائٙ خالل انشاحت،  (BMI) ٍٛ يخغٛش يؤشش كخهت انضغىيخغٛشاث انذساعت حٛذ كبَج دانت إحصبئٛبً ب

َٔغبت انشحٕو، كخهت انشحٕو، ٔكخهت انضغى انخبنٛت يٍ انشحٕو، ٔكخهت يبء انضغى لٕة انمبضت/ًٍٚٛ، لٕة انمبضت 

انخًزٛم  بٍٛٔصٕد ػاللت بٍٛ يخغٛشاث انذساعت حٛذ كبَج دانت إحصبئٛبً  /شًبل، ٔرب طٕٚم ٔيغبحت يغطح انضغى.

، َٔغبت انشحٕو، ٔكخهت انشحٕو، ٔكخهت انضغى انخبنٛت يٍ انشحٕو، ٔكخهت يبء انضغى (RMR) انغزائٙ خالل انشاحت

 كغى /انزساػبٌ يؼبً، ٔرب ػًٕد٘ ٔيغبحت يغطح انضغى.2شًبل، ٔسيٙ كشة طبٛت /لٕة انمبضت /ًٍٚٛ، لٕة انمبضت 

شايش حذسٚبٛت بذَٛت نًضخًغ انذساعت، ٔرنك ببالػخًبد ػهٗ انًغخٕٚبث ٔأٔصج انببحزت بؼذة حٕصٛبث يٍ أًْٓب إػذاد ب

انًؼٛبسٚت نٓزِ انذساعت نالسحمبء بًغخٕٖ انهٛبلت انبذَٛت نهطبنببث ٔنخطٕٚش لٕة انطشفٍٛ 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 

https://journals.najah.edu/authors/1991/
https://journals.najah.edu/authors/1399/
https://journals.najah.edu/authors/1992/
https://journals.najah.edu/article/1559/


 57 

= 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 ٌذٜ ؼٍجخ اٌؼٍَٛ اٌششؼ١خ ٚاٌؼغىش٠خ ٚاأل١ِٕخ
 ػٍٝ ؼٍجخ جبِؼخ االعزمالي يف فٍغؽني( اإلجيبثٟ)دساعخ ١ِذا١ٔخ يف ػٍُ إٌفظ 

(، ..المجمد ) لمعموـ األمنية. الرياا، السعودية. المجمة العربية لمدراسات األمنية والتدريب، جامعة نايؼ العربية
 ..66-161(، 41العدد )

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 

مف العمـو الحديثة ، والذي  Positive psychology يعد عمـ النفس اإليجابي  
 اإليجابيةالسنوات األخيرة زاد االهتماـ في دراسة المؤشرات  يهتـ بدراسة الجانب المشرؽ مف الشخصية ،حيث انه في

وهذا التوجه الذي أخذ  عمـ النفس اإليجابي والذي شجع عمماء النفس  وحسف توظيفها في مختمؼ مجاالت الحياة ،
ية لدى البشر بدال مف البحث في تمؾ الجوانب السمبية أو المضطربة في الشخصية لمبحث عف القوى اإليجاب

إلى توظيؼ عمـ النفس اإليجابي في مجاؿ العمـو الشرطية والعسكرية واألمنية  هدفت هذ  الدراسة. لذلؾ اإلنسانية
رطية والعسكرية واألمنية في التعرؼ إلى مستوى التفاؤؿ وجودة الحياة والسعادة لدى طمبة العمـو الش وذلؾ مف خبلؿ

وتطوير مؤشر لقياس  ،التفاؤؿ وجودة الحياة والسعادة تحديد العبلقة بيف جامعة االستقبلؿ في فمسطيف ، إضافة إلى
( طالب 200، ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قوامها ) بصورة مجتمعة التفاؤؿ وجودة الحياة والسعادة

 وطالبة.
 والسعادةكاف عاليا جدا ،  وجودة الحياةكاف عاليا ، لتفاؤؿ ا  لكؿ مف: أف المستوى الكمي وتوصمت الدراسة إلى

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

 بيف التفاؤؿ والسعادة. Mediator جودة الحياة كوسيط 
في العمـو الشرطية    اإليجابيبضرورة توظيؼ مجاالت عمـ النفس وفي ضوء نتائ  الدراسة، أوصى الباحث 

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

 .  لعسكرية واألمنيةالعمـو الشرطية وا طمبةلدى  الشخصية
 ، فمسطيف.اإليجابيالعمـو الشرطية والعسكرية واألمنية، عمـ النفس  السعادة،التفاؤؿ ،جودة الحياة ،الكممات الدالة: 

  

https://journals.nauss.edu.sa/index.php/AJSS/article/view/526/499
https://journals.nauss.edu.sa/index.php/AJSS/article/view/526
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and Security Sciences 
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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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 اٌزّبعه اجلّبػٟ ٌذٜ الػجٟ ادلغز٠ٛبد اٌش٠بظ١خ اٌؼ١ٍب ٌألٌؼبة 
 اٌش٠بظخ اجلّبػ١خ يف فٍغؽني                                   

 .14-1، 1، 18دراسات، العمـو التربوية، الجامعة األردنية.
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 

يد الفروؽ  مستوى التماسؾ الجماعي تبعا إلى متغيري المعبة والخبرة في المعب والتفاعؿ بينهما، فمسطيف، إضافة إلى تحد

( العبا لكرة القدـ وكرة الطائرة وكرة السمة وكرة اليد، وطبؽ عميها 225ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قوامها )

 .( فقرة 34لمفريؽ ، والمكوف مف )( لمتماسؾ الجماعي Carron, etal,1985مقياس كاروف واخروف )

وتوصمت الدراسة إلى أف المستوى الكمي لمتماسؾ الجماعي لمفريؽ لدى العبي المستويات الرياضية العميا لؤللعاب 

%( ، وكاف أفضؿ األبعاد 78.21كاف عاليا ، حيث وصمت النسبة المئوية لبلستجابة إلى ) الرياضة الجماعية في فمسطيف

%(، يميه بعد التكامؿ الجماعي فيما يتعمؽ بواجبات 82.08الجماعي فيما يتعمؽ في الجوانب االجتماعية ) بعد التكامؿ 

%( ، وأخيرا بعد جاذبية الفرد نحو الجوانب 76.65%( ، يميه بعد جاذبية الفرد نحو مهاـ الجماعة )79.52العمؿ )

ذات داللة إحصائية في التماسؾ الجماعي تبعا إلى  %( . كما أظهرت النتائ  وجود فروؽ74.57االجتماعية لمجماعة )

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.

لمدربيف بالتماسؾ الجماعي عند إعداد وتدريب وأوصى الباحثاف بعدة توصيات مف أهمها ضرورة االهتماـ مف قبؿ ا

 الفرؽ الرياضية.

 الكممات المفتاحية: التماسؾ الجماعي ، األلعاب الجماعية ، فمسطيف.
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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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 اٌششؼ١خ ؽالة اٌى١ٍبدٌرذس٠ت ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ  رٛل١ذ احل١ٛٞ ا١ٌِٟٛ ػٍٝ  اإل٠مبع رأصري
 اٌؼغىش٠خٚ

جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية. الرياا،  -المجمة العربية لمدراسات األمنية والتدريب
 .611-648، 26، 6.، 6414السعودية.

https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/65300 
فحيثمػا توجػد مػف المواضػيع التػي شػغمت اإلنسػاف منػذ القػدـ،  (Circadian Rhythm)يعػد اإليقػاع الحيػوي 

يعد مف أهـ المواضيع لمعامميف و تظهر أهمية اإليقاع الحيوي،  -سواء أكاف ذلؾ لئلنساف أـ الحيواف أـ النبات -حياة 
 مػف المهػف المشػابهة، وغيرهػاأـ طياريف... ،اسػواء أكػانوا أطبػاء ، أـ عسػكرييف ، أـ حراسػ ،وفؽ نظاـ المناوبات الميمية
  :ائنػػػات الحيػػػة بوضػػػوح فػػػي قولػػػه تعػػػالى ويظهػػػر اإليقػػػاع الحيػػػوي لمك إضػػػافة إلػػػى الرياضػػػييف،     

                         )سورة طه(. 

طػبلب تػدريب المياقػة البدنيػة  لػدى توقيػت الحيػوي اليػومي عمػى  اإليقاع لذلؾ هدفت الدراسة إلى تحديد تأثير
 8مسػاء،  6ظهػرا،  2صػباحا،  6البكالوريوس في جامعة االستقبلؿ في أريحا في فمسطيف، وذلؾ فػي أوقػات مختمفػة )

، وطبػػؽ عميهػػا اختبػػارات قػػوة القبضػػة، والوثػػب  ( طالبػػا23أجريػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة قوامهػػا ) ذلػػؾولتحقيؽ مسػػاء(.
متػرا،  40ار الجموس مف الرقود لمدة دقيقة، واختبار عدو لمدة دقيقة، واختب ومدهما الطويؿ مف الثبات، وثني الذراعيف

مػػرة،  45.73متػػر،  2.31كغػػـ،  57.23)وكػػاف المعػػدؿ العػػاـ ألداء أفػػراد العينػػة عمػػى هػػذ  االختبػػارات عمػػى التػػوالي: 
وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي جميػػػع القياسػػػات تبعػػػا لتوقيػػػت القيػػػاس ،  ثانية(.إضػػػافة إلػػػى 5.89مػػػرة، 44.09

السػبب فػي ظهػور الفػروؽ ولصػالح  مسػاء، مقارنػة فػي الفتػرة الصػباحية، ولعػؿ 6غالبية الفروؽ لصالح الساعة  نتوكا
  Body Core Temperatureارتفػاع درجػة حػرارة الجسػـ الداخميػة الفتػرة المسػائية يعػود إلػى عػدة عوامػؿ مػف أهمهػا:

وبالتحديد الساعة  ،الجسـ الداخمية تكوف في المساء ف أفضؿ درجة لحرارةأإلى في الدراسات العممية حيث يوجد اتفاؽ 
)هرمػوف  قمػة تركيػز هرمػوف الميبلتػونيف،و السيطرة الحركيػة تكػوف أفضػؿ فػي المسػاء  مقارنػة فػي الصػباح ، و ( مساء6)

، فقػد أوصػى الباحػث بضػرورة مراعػاة . وبناء عمػى نتػائ  الدراسػة صباحا( 6في المساء مقارنة في الساعة ) السعادة( 
تمرينػات بمثابػة يكػوف  أف، ويجػب وهػو مػف االعتقػادات الخاطئػة غيػر مناسػبالتدريب الصباحي لمياقة البدنيػة يعػد  فأ

الهػادؼ لتنميػة المياقػػة  التػدريب الرئيسػػي أمػامرحمػػة النشػاط فػي الحيػاة اليوميػػة،  إلػىهادئػة لبلنتقػاؿ مػف مرحمػػة الخمػوؿ 
والسػاعة  ايكػوف فػي الفتػرة مػا بػيف السػاعة الثانيػة ظهػر  أفيجػب ف البدنية لطمبة الكميات العسكرية والشرطية والرياضػييف

ف أفضػػؿ توقيػت لتػدريب المياقػػة البدنيػة السػاعة السادسػػة مسػاء، ويسػتمر لغايػػة السػاعة الثامنػة مسػػاء،  الثامنػة مسػاء ،وا 
 وى في التراجع.ومف ثـ يبدأ المست

 الكممات الدالية: اإليقاع الحيوي ، المياقة البدنية ، كميات شرطية و عسكرية.
  

https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/65300
https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/65300
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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 
 

https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/65300
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A11 
ِغزٜٛ اٌغعت ٚاٌغٍٛن اٌؼذٚأٟ ٌذٜ الػجٟ ادلغز٠ٛبد اٌش٠بظ١خ اٌؼ١ٍب 

 ٌىشح اٌمذَ ٚاٌىشح اٌؽبئشح ٚوشح اٌغٍخ يف فٍغؽني
 .28-18(، 1)66 ،6414جامعة الممؾ سعود، السعودية، -كمية التربية -ربويةمجمة العمـو الت

https://jes.ksu.edu.sa/ar/node/5030 
 

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

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

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

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

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

مستوى السموؾ العدواني منخفضا وبنسبة مئوية لبلستجابة %(، في حيف كاف 66.71)مقدارها 
السموؾ العدواني كاف أعمى لدى كما أظهرت النتائ  أف مستوى الغضب و  %(.54.17)مقدارها 

ف مستوى الغضب والسموؾ أالعبي كرة القدـ مقارنة ببلعبي الكرة الطائرة وكرة السمة، و 
وال  قؿ مف البلعبيف غير المشاركيف.أالعدواني لدى البلعبيف مف أصحاب المشاركات الدولية 

 عدواني لدى البلعبيف.يوجد تأثير إلى متغير الخبرة في المعب عمى مستوى الغضب والسموؾ ال
وأوصت الدراسة بعدة توصػيات مػف أهمهػا: ضػرورة االهتمػاـ مػف قبػؿ المػدربيف فػي األسػباب 
خضػاعهـ إلػى  التي تؤدي إلى ارتفػاع مسػتويات الغضػب والسػموؾ العػدواني عنػد البلعبػيف، وا 

وذلػػػؾ بهػػدؼ تنميػػػة تنظػػيـ االنفعػػػاالت وحسػػف التكيػػػؼ لػػديهـ فػػػي  ،مواقػػؼ متنوعػػػة الضػػغوط
 مختمؼ المواقؼ.
 ضبط انفعالي.، ألعاب جماعية ضغوط،الكممات الدالة: 

https://jes.ksu.edu.sa/ar/node/5030
https://jes.ksu.edu.sa/ar/node/5030
https://doaj.org/article/7d341a06a46946caa22b4afd748e999d
https://doaj.org/article/7d341a06a46946caa22b4afd748e999d
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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 
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65.  

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. 

https://jes.ksu.edu.sa/ar/node/5030
https://jes.ksu.edu.sa/ar/node/5030
https://doaj.org/article/7d341a06a46946caa22b4afd748e999d
https://doaj.org/article/7d341a06a46946caa22b4afd748e999d
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A12 

 اٌزوبء االٔفؼبيل ٚاٌغ١ؽشح اٌذِبغ١خ ٌذٜ ظجبغ اٌششؼخاٌؼاللخ ثني 
 اٌفٍغؽ١ٕ١خ

 ، ليبيا.6414، ..-1(، 2.المرج، جامعة بنغازي، العدد ) -مجمة العمـو والدراسات اإلنسانية
http://artsc.uob.edu.ly/pages/page/205 

 

ضػػػباط لػػػدى  الػػػذكاء االنفعػػػالي والسػػػيطرة الدماغيػػػةالتعػػػرؼ إلػػػى مسػػػتوى  هػػػدفت هػػػذ  الدراسػػػة

، ولتحقيػػؽ الػػذكاء االنفعػػالي والسػػيطرة الدماغيػػة يػػد العبلقػػة بػػيفتحد ، إضػػافة إلػػىفػػي فمسػػطيف الشػػرطة

ضابط مف الشرطة الفمسطينية، وطبؽ عميهػا مقياسػيف ( 205ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قوامها ) 

 .  ، األوؿ لقياس الذكاء االنفعالي واآلخر لقياس السيطرة الدماغية

عاليػػا  ضػػباط الشػػرطة كػػافلػػدى  نفعػػاليلمػػذكاء اال وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى أف المسػػتوى الكمػػي

الػذكاء االنفعػالي  وشيوع النمط التكاممي لمسيطرة الدماغيػة ،ووجػود عبلقػة إيجابيػة دالػة إحصػائيا بػيف،

 ضباط الشرطة .لدى   والسيطرة الدماغية

اعتمػػاد معيػػار لقيػػاس الػػذكاء االنفعػػالي وفػػي ضػػوء نتػػائ  الدراسػػة، أوصػػى الباحػػث بضػػرورة 

 الدماغية في الدورات التدريبية التخصصية لمضباط.والسيطرة 

 ، فمسطيف.ضباط الشرطة الذكاء االنفعالي، السيطرة الدماغية،الكممات الدالة: 

  

http://artsc.uob.edu.ly/pages/page/205
http://artsc.uob.edu.ly/pages/page/205
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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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 اٌفٍغؽ١ٕ١خ اٌششؼخ اذل٠ٛخ اٌششؼ١خ ٚاٌغؼبدح ٌذٜ ظجبغاٌؼاللخ ثني 
(2018) فمسطيف -أريحا – لألبحاثمجمة جامعة االستقالؿ   

ar.html-89-http://dsr.alistiqlal.edu.ps/page 
ضػػػباط والسػػػعادة لػػػدى الهويػػػة الشػػػرطية التعػػػرؼ إلػػػى مسػػػتوى  هػػػدفت هػػػذ  الدراسػػػة

، ولتحقيػػؽ ةوالسػعادالهويػة الشػرطية  تحديػد العبلقػة بػيف ، إضػافة إلػى الفمسػطينيةالشػرطة 

ضػػابط مػػف الشػػرطة الفمسػػطينية، وطبػػؽ ( 205ذلػػؾ أجريػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة قوامهػػا ) 

 . السعادةعميها مقياسيف األوؿ لقياس الهوية الشرطية واآلخر لقياس 

ضػػباط والسػػعادة لػػدى لمهويػػة الشػػرطية  وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى أف المسػػتوى الكمػػي

والسػػعادة الهويػػة الشػػرطية  دالػػة إحصػػائيا بػػيف إيجابيػػةعاليػػا  ،ووجػػود عبلقػػة  الشػػرطة كػػاف

 ضباط الشرطة .لدى 

وفػػي ضػػوء نتػػائ  الدراسػػة، أوصػػى الباحػػث بضػػرورة توظيػػؼ مجػػاالت عمػػـ الػػنفس 

لمشرقة مف الشخصية لػدى وزيادة االهتماـ بدراسة الجوانب افي العمـو الشرطية اإليجابي 

 الضباط.
 

 ، فمسطيف.ضباط الشرطة الهوية الشرطية، السعادة،الكممات الدالة: 
  

http://dsr.alistiqlal.edu.ps/page-89-ar.html
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The relationship between Police Identity and Happiness amongst Police 

Officers in Palestinian 

 

 Prof . Abdelnaser Qadumi 

ar.html-89-http://dsr.alistiqlal.edu.ps/page 
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.

http://dsr.alistiqlal.edu.ps/page-89-ar.html
http://dsr.alistiqlal.edu.ps/page-89-ar.html
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A14 
ِصبدس ظغٛغ ادلٕبفغخ ٚاعرتار١ج١بد ادلٛاجٙخ ٌذٜ الػجٟ األٌؼبة اجلّبػ١خ 

 ٌٍّغز٠ٛبد اٌش٠بظ١خ اٌؼ١ٍب يف فٍغؽني 
 6412. 11.6-1148( ، 4)4.لمعمـو اإلنسانية. مجمة أبحاث النجاح 

https://journals.najah.edu/article/1300 
المواجهة  لدى  تاستراتيجيامصادر ضغوط المنافسة  تحديد مستوىهدفت هذ  الدراسة إلى 

العبي األلعاب الجماعية لممستويات الرياضية العميا في فمسطيف. إضافة لمتعرؼ إلى  الفروؽ في 
لمتغيرات المعبة، والمؤهؿ العممي، والخبرة في  المواجهة تبعا تواستراتيجيامصادر ضغوط المنافسة 

ف أعمى مستوى لكرة القدـ ( العبا م147المعب. ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قوامها )
(  مصدرا لضغوط المنافسة ، 13والكرة الطائرة وكرة السمة، وطبؽ عميها أداة الدراسة المكونة مف )

الستراتيجيات المواجهة والمكوف  (Gaudreau & Blondin, 2002) ومقياس جورديو وبمونديف 
 ( استراتيجيات.10( فقرة موزعة عمى )39مف )

، حيث وصمت مرتفعة تلمصادر الضغوط كان ةالكمي الدرجةوأظهرت نتائ  الدراسة أف 
، وشكمت أهمية المنافسة مرتفعة%(، وكانت غالبية المصادر 71.20النسبة المئوية لبلستجابة )

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

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

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

ستراتيجيات المواجهة في المعب، كذلؾ أظهرت النتائ  وجود فروؽ دالة إحصائيا في الدرجة الكمية ال
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.
 . العاب جماعية ،فمسطيف ،استراتيجيات المواجهة مصادر ضغوط المنافسة، :الكممات الدالة
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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.  

 

 

https://journals.najah.edu/authors/1572/
https://journals.najah.edu/authors/1573/
https://journals.najah.edu/article/1300
https://journals.najah.edu/article/1300


 72 

A15 

ٚاٌششؼ١خ يف جبِؼخ ِغزٜٛ ِٙبساد اٌزفبٚض ٌذٜ ؼٍجخ اٌؼٍَٛ اٌؼغىش٠خ ٚاأل١ِٕخ 
 االعزمالي

 6414،فمسطيف -مجمة جامعة االستقالؿ لألبحاث ،أريحا
4 ،1 ،4-12. 

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

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

( ، والمكوف مف 2013(لحربي، وطبؽ عميها مقياس الشوريجي واوطالبة ا( طالب 215عينة قوامها )
 ( فقرة موزعة في ثماني مهارات تفاوضية هي:  47)

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

 والتمويه(.

لمهارات التفاوض لدى عينة الدراسػة كػاف متوسػطا، حيػث  وتوصمت الدراسة إلى أف المستوى الكمي
%(، وكػاف المسػتوى متوسػػطا عمػى جميػع المهػػارات، 52.70وصػؿ الػوزف النسػبي لبلسػػتجابة إلػى ) 

%( ، واقػػؿ مسػػتوى مهػػارة التمويػػه وذلػػؾ 62.33وكانػػت افضػػؿ مهػػارة المشػػاركة وذلػػؾ بػػوزف نسػػبي )
فروؽ في الدرجة الكمية لممهارات تبعػا لمتغيػر  %(، كما أظهرت النتائ  وجود46.73بوزف نسبي ) 

الجػػنس ولصػػالح الػػػذكور، والمسػػتوى الدراسػػػي بػػيف السػػنة األولػػػى والثانيػػة والثالثػػػة والرابعػػة ولصػػػالح 
 الثانية والثالثة والرابعة. بينما ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تبعا إلى متغير التخصص. 

مهارات التفاوض فػي المحاضػرات بػيف الطمبػة والمدرسػيف،  وتمت التوصية بضرورة االهتماـ بتنمية
والطمبػػة مػػع بعضػػهـ بعضػػا، إضػػػافة إلػػى االهتمػػاـ فػػي األنشػػػطة المسػػاندة لممنػػاه  الدراسػػية والتػػػي 

 تشجع التفاوض والحوار والمناقشة لدى الطمبة. 

، سػػػػتقبلؿجامعػػػػة اال العسػػػػكرية واألمنيػػػػة والشػػػػرطية،العمػػػػوـ  مهػػػػارات التفػػػػاوض، الكممػػػػات الدالػػػػة: 
 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. 

ar.html-78-http://dsr.alistiqlal.edu.ps/page 

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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 اٌؼ١ٍب ٌألٌؼبة اجلّبػ١خ يف فٍغؽنيِإشش اٌشخص١خ اإلجيبث١خ ٌذٜ الػجٟ ادلغز٠ٛبد 

 )دساعخ ١ِذا١ٔخ يف ػٍُ إٌفظ اإلجيبثٟ(

 .9.-1، 1، 1فمسطيف، -أريحا -مجمة جامعة االستقالؿ لألبحاث
ar.html-47-http://dsr.alistiqlal.edu.ps/page 

( مف العموـ الحديثة الذي يهتـ بدراسة الجوانب (Positive Psychologyيعد عمـ النفس اإليجابي
المشرقة مف الشخصية، لذلؾ هػدفت الدراسػة الحاليػة إلػى توظيػؼ عمػـ الػنفس اإليجػابي فػي المجػاؿ 
الرياضي، وذلؾ مف خبلؿ دراسة مستوى مؤشر الشخصػية اإليجابيػة لػدى العبػي المسػتويات العميػا 

فمسػطيف، وتحديػد الفػروؽ فػي مؤشػر الشخصػية اإليجابيػة تبعػا إلػى متغيػرات لؤللعاب الجماعيػة فػي 
المعبػػة، والخبػػرة فػػي المعػػب، والمشػػاركات الدوليػػة، ولتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة قوامهػػا 

( العبػػػا لكػػػرة القػػػدـ والكػػػرة الطػػػائرة وكػػػرة السػػػػمة وكػػػرة اليػػػد، وطبػػػؽ عميهػػػا مؤشػػػر الشخصػػػػية 224)
( فقرة، وموزعة بالتساوي عمى ثبلثة مجاالت هػي: التفػاؤؿ وجػودة الحيػاة 15) اإليجابية المكوف مف

 فقرات لكؿ مجاؿ(. 5والسعادة )

وأظهػػرت نتػػائ  الدراسػػة أف المسػػتوى الكمػػي لمؤشػػر الشخصػػية اإليجابيػػة ومجػػاالت التفػػاؤؿ وجػػودة 
شػػر الشخصػػية الحيػػاة والسػػعادة كػػاف عاليػػا، كمػػا أظهػػرت النتػػائ  وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا فػػي مؤ 

اإليجابيػػػػة تبعػػػػا إلػػػػى متغيػػػػر المعبػػػػة ولصػػػػالح العبػػػػي الكػػػػرة الطػػػػائرة، والمشػػػػاركات الدوليػػػػة ولصػػػػالح 
 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 
ي لبلعبػػيف كاسػػتراتيجيات مواجهػػة لمضػػغوط الناجمػػة عػػف المنافسػػة، وضػػرورة اهتمػػاـ العػػامميف النفسػػ

 في المجاؿ الرياضي بالتأليؼ في مجاؿ عمـ النفس الرياضي اإليجابي.

 مؤشر الشخصية اإليجابية، ألعاب جماعية، عمـ النفس اإليجابي، فمسطيف.الكممات الدالة: 
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Games Players in Palestine: A field Study in Positive Psychology 
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Al-istiqlal Journal for Research,2017, 1(1), 1-38. 

ar.html-47-http://dsr.alistiqlal.edu.ps/page 
 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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الػجٟ ادلغز٠ٛبد اٌش٠بظ١خ اٌؼ١ٍب ٌىشح اٌمذَ ٚاٌىشح  لٍك اإلصبثبد اٌش٠بظ١خ ٌذٜ
 اٌؽبئشح يف فٍغؽني

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

 
لتحديد مستوى قمؽ اإلصابات الرياضية لدى العبي المستويات الرياضية العميا لكرة  هدفت الدراسة

القدـ والكرة الطائرة في فمسطيف، إضافة إلى تحديد الفروؽ في مستوى قمؽ المنافسة تبعا إلى متغيرات المعبة، 
ولتحقيؽ ذلؾ أجريت  والخبرة، والمشاركات الدولية، والمعب مع المنتخب الوطني، ووضع البلعب في الفريؽ،

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

 عمى سبعة مجاالت.

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

 ة في فمسطيفقمؽ اإلصابات الرياضية لدى العبي المستويات العميا لكرة القدـ والكرة الطائر ترتيب مجاالت 
%(، يميه مجاؿ القمؽ مف عودة اإلصابة 63.68كاف في المرتبة األولى مجاؿ القمؽ مف خبرة األلـ )

%( ، يميه مجاؿ القمؽ مف اختبلؿ 56.22المعب الرياضي ) التوقؼ عف %(، يميه مجاؿ القمؽ مف60.05)
ؿ القمؽ مف %( ، يميه مجا47.14%(، يميه مجاؿ القمؽ مف فقداف الدعـ االجتماعي )50.99ذات )ال تقدير

 %(.47.03%(،  وأخيرا مجاؿ القمؽ مف خذالف اآلخريف )46.21) النظر لبلعب بالضعيؼ
إضافة إلى انه ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في قمؽ اإلصابات الرياضية لدى البلعبيف تعزى إلى 

 خب الوطني، ووضع البلعب في الفريؽ.متغيرات المعبة، والخبرة، والمشاركات الدولية، والمعب مع المنت

وأوصى الباحثوف بعدة توصيات مف أهمها ضرورة اخذ المدربيف بعيف االعتبار أف القدرات البدنية 
نما يجب الت كيد عمى أوالمهارية والفسيولوجية غير كافية لمحكـ عمى عودة البلعب لمعب بعد اإلصابة ، وا 

 Taylor and وتايمور رمف النماذج العالمية مثؿ نموذج تايمو  اإلعداد النفسي، وذلؾ مف خبلؿ االستفادة

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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 اٌش٠بظ١خ اجلّبػ١خ يف اجلبِؼبد اٌفٍغؽ١ٕ١خ األٌؼبةِغزٜٛ اٌزفبؤي ٌذٜ الػجٟ فشق 
 ..46-411(،.) 16( ، 6418) دراسات، العموـ التربوية، الجامعة األردنية،

https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/4349 
 

الرياضية الجماعية  األلعابلدى العبي فرؽ  التفاؤؿ هدفت هذ  الدراسة التعرؼ إلى مستوى

في الجامعات الفمسطينية ، إضافة إلى تحديد الفروؽ في التفاؤؿ تبعا إلى  متغيرات المعبة 

( 246والمستوى الدراسي والخبرة في المعب ، ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قوامها )

 .( فقرة15س التفاؤؿ والمكوف مف )( لقيا1996العبا، وطبؽ عميها مقياس عبدالخالؽ )

لمتفاؤؿ لدى أفراد عينة الدراسة كاف عاليا، حيث  الكمي مستوىالوتوصمت الدراسة إلى أف 

%( . وأظهرت النتائ  انه ال توجد فروؽ ذات داللة 76.20وصمت النسبة المئوية لبلستجابة إلى )

فمسطينية الرياضية الجماعية في الجامعات ال األلعابإحصائية في مستوى التفاؤؿ لدى العبي فرؽ 

متغيري المعبة  إلىتبعا  إحصائياتعزى إلى متغير الخبرة في المعب ، بينما كانت الفروؽ دالة 

 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. 

 

 الجماعية، الجامعات الفمسطينية. األلعابالكممات الدالة: التفاؤؿ ، 
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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 ٌذٜ الػجٟ فشق األٌؼبة اٌش٠بظ١خ يف اجلبِؼبد اٌفٍغؽ١ٕ١خ
 .61.-.4.، (.)12(، 6418)مجمة العموـ التربوية والنفسية، كمية التربية، جامعة البحريف، 

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

 

 السوي في حراؾ وسعي ليعيش حياة سعيدة بعيدا عف القمؽ والضغوط النفسية اإلنسافدائما 

 ،والتوترات، حيث انه كمما قمت درجة الضغوط النفسية وتوفرت سبؿ المعيشة الجيدة والكريمة

هذ  الدراسة التعرؼ إلى مستوى الرضا  تهدف ، لذلؾسعيدةاستطاع اإلنساف التكيؼ والعيش حياة 

لدى العبي فرؽ األلعاب الرياضية الجماعية في الجامعات الفمسطينية، إضافة إلى  عف جودة الحياة

لتفاعؿ بينهما، تبعا إلى متغيري المعبة والخبرة في المعب وا تحديد الفروؽ في الرضا عف جودة الحياة

( العبا، وطبؽ عميها مقياس الرضا عف جودة 263ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قوامها )

 .( فقرة15الحياة المكوف مف ) 

لدى أفراد عينة الدراسة كاف  وتوصمت الدراسة إلى أف المستوى الكمي لمرضا عف جودة الحياة

وأظهرت النتائ  انه ال توجد فروؽ  .%(79.44لى )عاليا، حيث وصمت النسبة المئوية لبلستجابة إ

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 

 بعا إلى متغير المعبة.المعب، بينما كانت الفروؽ دالة إحصائيا ت

 
 األلعاب الجماعية، الجامعات الفمسطينية. الرضا، جودة الحياة،: مفتاحيةالكممات ال
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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. 

http://dx.doi.org/10.12785/JEPS/160311
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 فٍغؽني يفاٌالػجني اٌشٚح اٌش٠بظ١خ ٌذٜ ِغبّ٘خ ادلذسثني يف رؼض٠ض 
 4/1/6418.-66.جامعة اليرموؾ-كمية التربية الرياضية-المؤتمر الدولي السابع
events-http://sports.yu.edu.jo/ar/all 

إضػافة إلػى  ،فمسػطيف البلعبػيفالػروح الرياضػية لػدى مسػاهمة المػدربيف فػي تعزيػز الدراسة التعرؼ إلػى  هدفت
قوامهػػا  الدراسػػة عمػػى عينػػة أجريػػتولتحقيػػؽ ذلػػؾ  ،متغيػػر المعبػػة إلػػىتبعػػا  درجػػة المسػػاهمة تحديػػد الفػػروؽ فػػي 

القػدـ والكػرة لكػرة  مف العبي أندية المحترفيف والدرجة الممتازة  %( تقريبا 30تمثؿ ما نسبته ) ( العبا و165)
 فمسطيف.الطائرة وكرة السمة وكرة اليد في 

مقيػػػػػػػػػػاس روبػػػػػػػػػػرت تػػػػػػػػػػـ تطػػػػػػػػػػوير الػػػػػػػػػػروح الرياضػػػػػػػػػػية مسػػػػػػػػػػاهمة المػػػػػػػػػػدربيف فػػػػػػػػػػي تعزيػػػػػػػػػػز ة قيػػػػػػػػػػاس ولغايػػػػػػػػػػ
( فقػرة تقػيس 25حيػث يشػتمؿ المقيػاس عمػى ) ،لكي يناسب موضػوع الدراسػة،) (Robert,etal,1997واخروف

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

،ومف اجؿ تحميؿ النتػائ  تػـ اسػتخداـ المتوسػطات الحسػابية واألوزاف النسػبة لتحديػد تجا  الرياضة  (  االيجابي
إلػػى تحميػػؿ التبػػايف متعػػدد  ، إضػػافة (One Way ANOVA)درجػػة المسػػاهمة، وتحميػػؿ التبػػايف األحػػادي 

 باستخداـ اختبار هوتمن  . (MANOVA)المتغيرات التابعة 
الروح الرياضية لدى الدرجة الكمية لمساهمة المدربيف الرياضييف في تعزيز  أف إلىوتوصمت الدراسة 

درجة اف و  ،%(71.40) إلى، حيث وصمت النسبة المئوية لبلستجابة كانت كبيرة البلعبيف في فمسطيف
 تعمى جميع المجاالت باستثناء مجاؿ االلتزاـ الكامؿ بالمشاركة الرياضية ، وكان كانت كبيرة المساهمة 

مجاؿ االلتزاـ الكامؿ بالمشاركة  درجة%(، واقؿ 75.15تجا  الرياضة ) االيجابيلمجاؿ النه   درجة أعمى
مساهمة المدربيف الرياضييف في النتائ  وجود فروؽ في  أظهرتذلؾ  إلى إضافة. %(69.60الرياضية )

 صىو وأمتغير المعبة ولصالح العبي كرة السمة.  إلىالبلعبيف في فمسطيف تبعا الروح الرياضية لدى تعزيز 
البلعبيف مهاريا وبدنيا وخططيا  إعداد: ضرورة مراعاة المدربيف لمتكامؿ في أهمهاالباحث بعدة توصيات مف 

التربوي والنفسي واالجتماعي لبلعبيف لما لها مف دور في الثبات  داإلعداونفسيا، وزيادة التركيز عمى 
 .عند البلعبيف الرياضية االنفعالي والتحمي بالروح

 
 .البلعبيف، فمسطيف، الروح الرياضية، المدربيف: مفتاحيةالكممات ال
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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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ل١بط اٌزّض١ً اٌغزائٟ خالي  ادلغزخذِخ ٌٍزٕجإ يف ؼبدالد ثؼط ادلدساعخ ِمبسٔخ ثني 
 ( ػٕذ الػجٟ اٌىشح اٌؽبئشح RMRاٌشادخ )

 6418.اليرموؾجامعة -كمية التربية الرياضية-المؤتمر الدولي السابع
events-http://sports.yu.edu.jo/ar/all 

لمتنبػؤ فػي قيػاس  مسػتخدمة  التعرؼ إلى الفروؽ بػيف أربػع معػادالت  ةالدراسهدفت هذ               
الطػػائرة ،إضػػافة إلػػى التعػػرؼ ( سػػعر/يوميا عنػػد العبػػي الكػػرة RMRالتمثيػػؿ الغػػذائي خػػبلؿ الراحػػة )

( ، لتحقيؽ ذلؾ أجريػت الدراسػة عمػى عينػة قوامهػا RMRعمى فاعمية سطح الجسـ لمتنبؤ في قياس )
مئة العب والعب مف مختمؼ الدرجات لمكرة الطائرة في فمسطيف متوسط أعمارهـ، ووزنهـ، وطولهـ، 

متػر، 1.80كغػـ، 74.60سػنة، 21.02) :ومؤشر كتمة الجسػـ لػديهـ، وسػطح الجسػـ كػاف عمػى التػوالي
( RMR(، وبعػد جمػع البيانػات األوليػة طبقػت أربػع معػادالت لقيػاس )2ـ1.9426،   2كغـ/ـ22.77

 ,DeLorenzo, et al., 1999( ،)Mifflin et al., 1990( ،)WHOوهػذ  المعػادالت هػي: )

1985( ،)Harris & Benedick, 1919يػػرات ( حيػػث أظهػػرت نتػػائ  تحميػػؿ التبػػايف متعػػدد المتغ
( باسػػػػتخداـ اختبػػػػار هػػػػوتمن  تػػػػريس واختبػػػػار سػػػػداؾ لممقارنػػػػات الثنائيػػػػة بػػػػيف MANOVAالتابعػػػػة )

المتوسػػػػطات وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف المعػػػػادالت األربػػػػع، وكػػػػاف أعمػػػػى متوسػػػػط إلػػػػى 
(RMR( معادلػة  )DeLorenzo et al, 1999( حيػث وصػؿ إلػى )سػعر /يوميػا، يميهػا 1930.38)

( WHO, 1985( سػعر/يوميا، يميهػا معادلػة )Harris & Benedict, 1999( )1854.30معادلة )
 ( سعر/ يوميا.Mifflin, et al, 1990( )1777.95(سعر/ يوميا، وأخيرا معادلة )1817.26)

( ، حيػػث تػػـ RMRسػػطح الجسػػـ لمتنبػػؤ فػػي قيػػاس )مكػػذلؾ أظهػػرت النتػػائ  فاعميػػة مسػػاحة 
R التوصؿ باستخداـ االنحدار الخطي

 المعادلة اآلتية: إلى 2
RMR)( = سعر/يوميا)-سطي الجسـ بالمتر المربع((ممساحة (×)14613146(+ ))863222 

R( سعر/يوميا. وقيمة  20±( لممعادلة )SEوالخطأ المعياري )
2 (0.962.) 

( أللعػػاب وفعاليػػات RMRوأوصػػى الباحػػث بعػػدة توصػػيات مػػف أهمهػػا إجػػراء دراسػػات حػػوؿ )
 ( عند الرياضييف.RMRبحث العبلقة بيف القياسات االنثروبومترية و )، إضافة إلى ىرياضية أخر 
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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 ))  

 (R
2
= 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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اخزجبس وٛثش ٌذٜ اٌالػجني احملرتفني ٌىشح اٌمذَ  ألداءاعزجبثخ اجلٙبص اٌذٚسٞ 

 يف فٍغؽني

 ( 6418، )عموـ الرياضة، جامعة الموصؿ ممجمة الرافديف ل
اختبػار كػوبر عمػى اسػتجابة الجهػاز الػدوري لػدى  أداءاثػر  هدفت الدراسة الحالية التعرؼ إلػى
فػػي الحػد األقصػػى السػػتهبلؾ  الفػروؽ، إضػػافة إلػى تحديػػد البلعبػيف المحتػػرفيف لكػرة القػػدـ فػي فمسػػطيف

اختبار كوبر لػدى البلعبػيف المحتػرفيف لكػرة القػدـ فػي فمسػطيف  أداءدفع قمبي بعد  وأقصىاألوكسجيف 
متوسػػط  ( العبػا،72ولتحقيػؽ ذلػػؾ أجريػت الدراسػة عمػػى عينػة قوامهػػا ) متغيػػر مركػز المعػػب. إلػىتبعػا 

ضػػػغط الػػػدـ االنقباضػػػي، وضػػػغط الػػػدـ االنبسػػػاطي، ونػػػبض وتػػػـ قيػػػاس  ( سػػػنة، 23.53أعمػػػارهـ )  
دقيقػة، إضػافة إلػى انػه تػـ  12قبؿ وبعد جري اختبار كوبر لمدة الراحة، وحجـ النبضة، والدفع القمبي 

بعد  الجري فقط، وتـ إجراء مقارنة في أقصى دفع قمبي و  الستهبلؾ األوكسجيفقياس الحد األقصى 
 تبعا إلى متغير مركز المعب. الستهبلؾ األوكسجيفالحد األقصى 

وتوصمت الدراسة إلى حدوث تغيػر وزيػادة فػي جميػع المتغيػرات بػيف القياسػيف القبمػي والبعػدي 
)ضػغط الػدـ االنقباضػي، وضػغط لجميع المتغيرات ، حيث كانت النسبة المئوية لمتغير فػي متغيػرات: 

%، 17.31%، 62.46تػػوالي: )  نػػبض ، وحجػػـ النبضػػة، والػػدفع القمبػػي (عمػػى الالالػػدـ االنبسػػاطي، و 
،وكانت أعمى نسبة مئويػة لمتغيػر فػي الػدفع القمبػي، واقػؿ نسػبة (%484.26، %41.19%، 165.66

فػػي ضػػغط الػػدـ االنبسػػاطي، إضػػافة إلػػى ذلػػؾ أظهػػرت النتػػائ  وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي 
الح العبػػػي خػػػط أقصػػػى دفػػػع قمبػػػي والحػػػد األقصػػػى السػػػتهبلؾ األوكسػػػجيف تبعػػػا لمركػػػز المعػػػب ولصػػػ

وكػػػاف أقصػػػى دفػػػع قمبػػػي والحػػػد األقصػػػى السػػػتهبلؾ األوكسػػػجيف لمعينػػػة ككػػػؿ عمػػػى التػػػوالي:  الوسػػػط.
 مميمتر/كغـ/ دقيقة(. 53.26لتر/دقيقة، و  24.13)

بعدة توصيات مف أهمها ضرورة استفادة المدربيف مف النتائ  الحالية في  افوأوصى الباحث
 عبيف.تقويـ الحالة الصحية والتدريبية لبل

 ،القدـ  كرة ، الحد األقصى الستهبلؾ األوكسجيفاختبار كوبر ،الجهاز الدوري الكممات الدالة: 
 .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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A23 

ِغبّ٘خ ئداساد شإْٚ اٌؽٍجخ يف اجلبِؼبد اٌفٍغؽ١ٕ١خ يف رؼض٠ض األٔشؽخ اٌالِٕٙج١خ 
 ٌذٜ اٌؽٍجخ

 .861-841(،.)69( ، 6411مجمة جامعة النجاح لألبحاث )العموـ اإلنسانية( )
https://journals.najah.edu/article/1007 

تحديد مساهمة إدارات شؤوف الطمبة في الجامعات الفمسطينية في  هدفت هذ  الدراسة إلى

–تعزيز األنشطة البلمنهجية في مجاالت النشاط: ) الثقافي، والفني، والرياضي، والوطني 

الجامعات الفمسطينية عف الجوانب تحديد درجة رضا طمبة  إضافة إلى .االجتماعي( لدى الطمبة

 ودرجة تفضيؿ طمبة الجامعات الفمسطينية لمختمؼ األنشطة. المتعمقة في األنشطة،

( طالبا وطالبة مف مختمؼ 1030ولتحقيؽ تمؾ األهداؼ أجريت الدراسة عمى عينة قوامها )

ت شؤوف الطمبة في الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية، وتوصمت الدراسة إلى أف مساهمة إدارا

الجامعات الفمسطينية في تعزيز األنشطة االمنهجية لدى الطمبة كانت منخفضة، حيث وصمت النسبة 

%(، إضافة إلى أف درجة الرضا عف المجاالت المرتبطة باألنشطة 53.20المئوية لبلستجابة إلى )  

كانت أكثر األنشطة %(، و 55.87أيضا كانت منخفضة ووصمت النسبة المئوية الستجابة إلى )  

%(، واقؿ األنشطة تفضيبل النشاط 70.17تفضيبل مف قبؿ الطمبة وبدرجة كبيرة النشاط الرياضي )  

 %(.56.70السياسي ) 

( توصية لتفعيؿ عمؿ إدارات شؤوف الطمبة في 15وبناء عمى نتائ  الدراسة تـ التوصية ب )

 مجاؿ األنشطة الطبلبية.

 .منهجيةالبل األنشطة الفمسطينية، الجامعات الطمبة، شؤوف إدارات :الدالة الكممات

  

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


 89 

 

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.  

 

https://journals.najah.edu/authors/1241/
https://journals.najah.edu/authors/239/
https://journals.najah.edu/authors/1242/
https://journals.najah.edu/article/1007
https://journals.najah.edu/article/1007
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A24 
اٌؼاللخ ثني اذل٠ٛخ اٌش٠بظ١خ ٚرمذ٠ش اٌزاد ٌذٜ ؼٍجخ ختصص اٌرتث١خ 

 اٌش٠بظ١خ يف اجلبِؼبد اٌفٍغؽ١ٕ١خ
 .891-888(،6)18( ،6411مجمة العموـ التربوية والنفسية، كمية التربية، جامعة البحريف، )

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

الرياضية وتقدير الذات لدى طمبة تخصص العبلقة بيف الهوية إلى هدفت الدراسة التعرؼ 
لهوية الرياضية وتقدير مستوى التعرؼ إلى الفروؽ في و ، التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية

. ولتحقيؽ ذلؾ التراكمي، والمعدؿ المستوى الدراسيو والجامعة ، تبعا إلى متغيرات الجنس،  الذات
، وطبؽ عميها ا وطالبة مف الجامعات الفمسطينيةطالب( 305أجريت الدراسة عمى عينة قوامها )

  يف األوؿ لمهوية الرياضية واآلخر لتقدير الذات.مقياس
وتقػػدير  مسػػتوى الهويػػة وبعػػد جمػػع البيانػػات ومعالجتهػػا إحصػػائيا أظهػػرت نتػػائ  الدراسػػة أف

حيػػث الجامعػػات الفمسػػطينية كػػاف عاليػػا ، طمبػػة تخصػػص التربيػػة الرياضػػية فػػي  الػػذات الرياضػػية لػػدى
وكانػػػػت  .(%78.25و  %76.29)لبلسػػػػتجابة عميهمػػػػا عمػػػػى التػػػػوالي إلػػػػى:  ةوصػػػػمت النسػػػػبة المئويػػػػ

العبلقػػػة ايجابيػػػة بػػػيف الهويػػػة الرياضػػػية وتقػػػدير الػػػذات ووصػػػمت قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط بيرسػػػوف إلػػػى 
  ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي مسػتوى الهويػة الرياضػيةانػه  ت النتائ  كما أظهر  ( ،0.74)

لدى طمبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية تعزى إلى متغيرات الجامعػة والمسػتوى 
. واإلنػػاث ولصػػالح الػػذكورالدراسػػي والمعػػدؿ التراكمػػي. بينمػػا كانػػت الفػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف الػػذكور 

فػػي  (=0.05الداللػػة ) ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوىانػػه ال توجػػد فػػروؽ  أيضػػا أظهػػرت النتػػائ 
لػػػى مسػػػتوى تقػػػدير الػػػذات لػػػدى طمبػػػة تخصػػػص التربيػػػة الرياضػػػية فػػػي الجامعػػػات الفمسػػػطينية تعػػػزى إ

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

اب والفعاليات الرياضية، لكبل وأوصت الدراسة بإجراء دراسات أخرى حوؿ الهوية الرياضية لؤللع
 ، واألعمار.الجنسيف ولكافة المستويات الرياضية

الهوية الرياضية ، تقدير الذات ، طمبة تخصص التربية الرياضية  الكممات الدالة:
 ،الجامعات الفمسطينية.

  

https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2551
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2551
http://dx.doi.org/10.12785/JEPS/150217
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Prof. Qadumi, Abdel N.  
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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. 

 

http://dx.doi.org/10.12785/JEPS/150217
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2551
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2551
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A25 
ِغزٜٛ اٌؽّٛح ٌذٜ ؼٍجخ ختصص اٌرتث١خ اٌش٠بظ١خ يف جبِؼخ إٌجبح اٌٛؼ١ٕخ 

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

events-http://sports.yu.edu.jo/ar/all 

مستوى الطموح لدى طمبة تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح هدفت الدراسة التعرؼ إلى 

الطموح تبعا  مستوىوالتعرؼ إلى الفروؽ في  أبعاد مقياس الطموح.إضافة لتحديد االختبلؼ بيف  ،الوطنية

. ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قوامها إلى متغيرات الجنس، والمستوى الدراسي، والمعدؿ التراكمي

، ( 2005) معوض وعبدالعظيـ، وطبؽ عميها مقياس طالبا وطالبة مف مختمؼ السنوات الدراسية( 170)

وتقبؿ الجديد  والمقدرة عمى وضع األهداؼ،التفاؤؿ، : )وهي عمى أربعة أبعاد( فقرة موزعة 36والمكوف مف )

 (. ، وتحمؿ اإلحباط

مستوى الطموح لدى طمبة  وبعد جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا أظهرت نتائ  الدراسة أف

لبلستجابة  ةتخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية كاف متوسطا، حيث وصمت النسبة المئوي

%(، يميه بعد 67%(، يميه بعد تقبؿ التجديد )70.33وكاف أفضؿ األبعاد بعد التفاؤؿ ) %(،65.67إلى )

انه ال  ت النتائ  كما أظهر %( . 60.33%(، وأخيرا بعد تحمؿ اإلحباط )65المقدرة عمى وضع األهداؼ )

ينما ب في مستوى الطموح تعزى إلى متغيري الجنس، والمستوى الدراسي، وجد فروؽ ذات داللة إحصائيةت

 كانت الفروؽ دالة إحصائيا تبعا إلى متغير المعدؿ التراكمي ولصالح المعدؿ األعمى.

عقد ورشات عمؿ لمطمبة في كمية التربية الرياضية في جامعة  وأوصى الباحثاف بعدة توصيات مف أهمها

إعدادهـ وقدراتهـ مستقبمهـ المهني ومجاالت العمؿ، وذلؾ في ضوء  حوؿ الطمبة عيةالنجاح الوطنية، لتو 

 رج.واستعداداتهـ لمعمؿ في مختمؼ مياديف التربية الرياضية بعد التخ

 الطموح ، طمبة تخصص التربية الرياضية ، جامعة النجاح الوطنية. الكممات الدالة:

  

http://sports.yu.edu.jo/ar/all-events
http://sports.yu.edu.jo/ar/all-events
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Level of Aspiration Among Physical Education Students at An-

Najah 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 An- 

Najah 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. 
 



 94 

A26 
ِغبّ٘خ ثؼط اٌم١بعبد االٔضشٚثِٛرت٠خ يف اٌزٕجإ ثم١بط ثؼط احلجَٛ اٌشئ٠ٛخ 

 اٌضبثزخ ٚاٌذ٠ٕب١ِى١خ ٌذٜ اٌالػجني احملرتفني ٌىشح اٌمذَ يف فٍغؽني
 .1146-11.1(،5)69( ، 6411مجمة جامعة النجاح لألبحاث )العموـ اإلنسانية( )

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

هػػدفت هػػذ  الدراسػػة التعػػرؼ إلػػى مسػػاهمة بعػػض القياسػػات االنثروبومتريػػة فػػي التنبػػؤ بقيػػاس بعػػض الحجػػـو الرئويػػة الثابتػػة 
( العبػا، متوسػط 72حقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قوامهػا )والديناميكية لبلعبي كرة القدـ المحترفيف في فمسطيف، ولت

كغػػـ( ، وتػػـ إجػػراء بعػػض القياسػػات 71سػػـ، 176سػػنة،  23.8العمػػر، و طػػوؿ القامػػة، وكتمػػة الجسػػـ  لػػديهـ عمػػى التػػوالي: )
تحميػػػؿ االنحػػػدار االنثروبومتريػػػة والحجػػػـو الرئويػػػة الثابتػػػة والديناميكيػػػة، وتػػػـ التوصػػػؿ باسػػػتخداـ معامػػػؿ االرتبػػػاط بيرسػػػوف و 

نفس تػحجػـ الو  ،(VC)السػعة الحيويػة  إلػى خمػس معػادالت لمتنبػؤ فػي قيػاس (R2) ( Stepwise Regression)المتػدرج 
(TV)،  السػػػعة الحيويػػػة القصػػػوى و(FVC) ، األولػػػىالحجػػػـ الزفيػػػري القسػػػري عنػػػد الثانيػػػة و (FEV1) ، التنفسػػػية  اإلمكانيػػػةو

 بداللة القياسات االنثروبومترية وهي: (MVV)القصوى 

الحجـو 

 الرئوية

المتغيرات المساىمة في 

 المعادلة

نسبة 

 التفسير

 التي تـ التوصؿ اليياالمعادلة 

(VC) 74 الطوؿ، مساحة سطح الجسـ% 
 + طوؿ القامة بالسنتيمتر( × 010.0(+ })11877-)
 (R2=0.74) مساحة سطح الجسـ({ × 118.7)

(TV) 

كتمة الجسـ الخالية مف الطوؿ، 
، محيط الصدر عند  الشحـو

 أقصى شهيؽ
82% 

( +)كتمة الجسـ 01070×(+})الطوؿ بالسنتيمتر71010-)
 أقصى( + )محيط الصدر عند 01000× الخالية مف الشحـو 

 (R2=82) ({.0100-× شهيؽ 

(FVC) 81 الطوؿ ، مساحة سطح الجسـ% 
بالسنتيمتر( + طوؿ القامة × 01011( + })771.77-)
R) مساحة سطح الجسـ({×  11717)

2
=81) 

(FEV1) 71 الطوؿ ، مساحة سطح الجسـ% 
 2.762الطوؿ بالسنتيمتر( + ) × 0.043)}+  (8.448-)

R)   {مساحة سطح الجسـ(× 
2
=0.71) 

(MVV) 

الحجـ الزفيري القسري عند 

 (FEV1)الثانية األولى 

74.5% 23.834 ( +31.994 ×FEV1 )(R
2
=0.745) 

وأوصػى الباحثػاف بتعمػيـ النتػػائ  السػتفادة مػف المعػادالت التػػي تػـ التوصػؿ إليهػا مػػف قبػؿ المػدربيف والبػػاحثيف 

 لتقويـ الحالة الصحية لبلعبيف وفاعمية البرام  التدريبية.

 الحجوـ الرئوية، كرة القدـ.، القياسات االنثروبومترية الكممات الدالة:

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

 

https://journals.najah.edu/authors/1261/
https://journals.najah.edu/authors/1262/
https://journals.najah.edu/article/1024/
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ادلزؼبؼني ٚغري دساعخ ِمبسٔخ يف ِغزٜٛ اذل٠ٛخ اٌش٠بظ١خ ثني اٌش٠بظ١ني 
 ادلزؼبؼني ٌٍّٕشؽبد

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

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

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

 & Brewer)ميها مقياس بروور وكورلنز ، وطبؽ ع( مف غير المتعاطيف94لممنشطات ،و )

Cornelius, 2001)   لمهوية الرياضية والمكوف مف سبع فقرات، موزعة عمى ثبلثة إبعاد هي: )بعد
 الهوية االجتماعية ثبلث فقرات، وبعد التفرد فقرتاف، وبعد االنفعاؿ السمبي فقرتاف(.

الحسػػابية، والنسػػب المئويػػة،  وبعػػد جمػػع البيانػػات ومعالجتهػػا إحصػػائيا باسػػتخداـ المتوسػػطات
أفػػراد عينػػة ، وتحميػػؿ االنحػدار، أظهػػرت نتػائ  الدراسػػة أف مسػػتوى الهويػة الرياضػػية لػدى واختبػار )ت(

%(.كما أظهرت النتائ   انه 79.03كاف عاليا ، حيث وصمت النسبة المئوية لبلستجابة إلى )الدراسة 
بػػيف ( فػػي مسػػتوى الهويػػة الرياضػػية  =0.05توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة)

. وعمػػى اعتبػػار أف أبعػػاد مقيػػػاس غيػػر المتعػػاطيفو لصػػالح  المتعػػاطيف وغيػػر المتعػػاطيف لممنشػػطات
%( مػػػػػف الدرجػػػػػة الكميػػػػػة لمهويػػػػػة الرياضػػػػػية ، أظهػػػػػرت نتػػػػػائ  تحميػػػػػؿ 100الهويػػػػػة تفسػػػػػر مجتمعػػػػػة )

R)االنحدار
2
%(، 20%( ، يميػه بعػد االنفعػاؿ السػمبي وفسػر )  70أف بعػد التفػرد فسػر مػا نسػبته )  (

 %(. 10وأخيرا بعد الهوية االجتماعية وفسر )
اهتماـ إدارات األندية الرياضية والمدربيف  أهمها ضرورةوأوصت الدراسة بعدة توصيات مف 

 لرياضيفي تنمية الهوية الرياضية لدى الناشئيف لما لها مف دور في التأثير عمى االلتزاـ واالنتماء ا
 ، ومحاربة المنشطات.في المستقبؿوالوطني 

 المنشطات. الرياضية،اليوية  الكممات الدالة:
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اذل٠ٛخ اٌش٠بظ١خ ٌذٜ الػجٟ فشق األٌؼبة اجلّبػ١خ ٌٍّغز٠ٛبد اٌش٠بظ١خ 

 اٌؼ١ٍب يف فٍغؽني 
 2012مجمد مؤتمر اإلبداع الرياضي، الجامعة األردنية،

العبلقة بيف الهوية الرياضية وتقدير الذات لدى طمبة تخصص التربية إلى هدفت الدراسة التعرؼ 
 لهوية الرياضية وتقدير الذاتمستوى التعرؼ إلى الفروؽ في و ،. الرياضية في الجامعات الفمسطينية

. ولتحقيؽ ذلؾ أجريت التراكمي، والمعدؿ المستوى الدراسيو والجامعة ، تبعا إلى متغيرات الجنس، 
يف ، وطبؽ عميها مقياسطالبا وطالبة مف الجامعات الفمسطينية( 305عينة قوامها )الدراسة عمى 

  األوؿ لمهوية الرياضية واآلخر لتقدير الذات.
وتقػػدير  مسػػتوى الهويػػة وبعػػد جمػػع البيانػػات ومعالجتهػػا إحصػػائيا أظهػػرت نتػػائ  الدراسػػة أف

لفمسػػطينية كػػاف عاليػػا ، حيػػث الجامعػػات اطمبػػة تخصػػص التربيػػة الرياضػػية فػػي  الػػذات الرياضػػية لػػدى
وكانػػػػت  .(%78.25و  %76.29)لبلسػػػػتجابة عميهمػػػػا عمػػػػى التػػػػوالي إلػػػػى:  ةوصػػػػمت النسػػػػبة المئويػػػػ

العبلقػػػة ايجابيػػػة بػػػيف الهويػػػة الرياضػػػية وتقػػػدير الػػػذات ووصػػػمت قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط بيرسػػػوف إلػػػى 
مسػتوى الهويػة الرياضػية   ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػيانػه  ت النتائ  كما أظهر  ( ،0.74)

لدى طمبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية تعزى إلى متغيرات الجامعػة والمسػتوى 
. الدراسػػي والمعػػدؿ التراكمػػي. بينمػػا كانػػت الفػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف الػػذكور واإلنػػاث ولصػػالح الػػذكور

فػي مسػتوى  (=0.05عند مستوى الداللة ) إحصائيةذات داللة انه ال توجد فروؽ  أيضا أظهرت النتائج
لػػػى متغيػػػرات تقػػػدير الػػػذات لػػػدى طمبػػػة تخصػػػص التربيػػػة الرياضػػػية فػػػي الجامعػػػات الفمسػػػطينية تعػػػزى إ

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

الهوية الرياضية لؤللعاب والفعاليات الرياضية، لكبل وأوصت الدراسة بإجراء دراسات أخرى حوؿ 
 ، واألعمار.الجنسيف ولكافة المستويات الرياضية

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

ANOVA and Tukeys’ post-hoc test were used. The results of the study 

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 

(R2) indicated that the contribution of athletic identity domains in explanation 

of total score of athletic identity were respectively:  Exclusivity domain 

(67.3%), Negative Affectivity domain (22.7%) and Social Identity domain 

(10%). Based on the findings of the study the researchers recommended to 

give more attention by clubs administrators and coaches on developing 

athletic identity for the beginners 
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اٌفٍغؽ١ٕ١خ ٌٍؼٍَٛ اٌزٛافك اجلبِؼٟ ٌذٜ ؼٍجخ اٌجىبٌٛس٠ٛط يف األوبدمي١خ 
 األ١ِٕخ يف أسحيب

 .44.-.62(، .4العدد ) (6411مجمة دراسات تربوية ونفسية، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ )
4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=DigitalLibraryViewIsshttp://srv

ues&ScopeID=1.&item_id=10828500.7. 
 

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

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 

( لمتوافؽ الجامعي والمكوف 1993ميؿ )( طالبا وطالبة، وطبؽ عميها مقياس ال121والبالغ عددهـ ) 
 ( فقرة موزعة عمى أربعة أبعاد هي: )االجتماعي، واالنضباطي، واالنفعالي، والدراسي(.44مف )

وتوصمت الدراسة إلى أف مستوى التوافؽ الجامعي الكمي لدى أفراد عينة الدراسة كاف عاليا  حيث 
% (، وكانػت أعمػى درجػة 82.50لمتوافػؽ إلػى ) وصمت النسػبة المئويػة لبلسػتجابة عمػى الدرجػة الكميػة

%(، يميه البعد االنفعالي بػوزف نسػبي  88مف التوافؽ في البعد االجتماعي حيث وصمت النسبة إلى) 
%(، وأخيػػػػػرا البعػػػػػد االنضػػػػػباطي بػػػػػوزف نسػػػػػبي 80.50%(، يميػػػػػه البعػػػػػد الدراسػػػػػي بػػػػػوزف نسػػػػػبي )82)
(78.50.)% 

تغيرات الدراسة كانت دالة إحصائيا في الدرجة الكمية وفيما يتعمؽ بالفروؽ في التوافؽ تبعا لم
لمتوافؽ بيف الذكور واإلناث ولصالح الذكور، بينما لـ تكف الفروؽ دالة إحصائيا تبعا لمتغيرات 

 التخصص، ومعدؿ الثانوية العامة ، ومكاف السكف الدائـ.
الهتماـ باألنشطة وفي ضوء نتائ  الدراسة أوصى الباحثاف بعدة توصيات مف أهمها، زيادة ا

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

 الكممات المفتاحية: التوافؽ الجامعي، األكاديمية الفمسطينية لمعمـو األمنية، أريحا.

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=DigitalLibraryViewIssues&ScopeID=1.&item_id=10828500.7
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=DigitalLibraryViewIssues&ScopeID=1.&item_id=10828500.7
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ِغبّ٘خ ئداساد األٔذ٠خ اٌش٠بظ١خ يف رؼض٠ض ادلغإ١ٌٚخ 
 ششؼخ اجملزّؼ١خ(اٌٛؼ١ٕخ )إٌبدٞ اٌش٠بظٟ أمنٛرجب ٌٍ

 )دساعخ ١ِذا١ٔخ ِٓ ٚجٙبد ٔظش اإلداس٠ني ٚادلذسثني ٚاٌالػجني يف األٔذ٠خ اٌش٠بظ١خ اٌفٍغؽ١ٕ١خ (
 .القيادة العامة لشرطة دبي 11/6411-61-66المؤتمر الدولي الثالث )الرياضة في مواجية الجريمة(          

الدراسػػػػة إلػػػػى تحديػػػػد إمكانيػػػػة تفعيػػػػؿ دور األنديػػػػة الرياضػػػػية لمعمػػػػؿ كشػػػػرطة  هػػػػذ  هػػػػدفت 
مجتمعيػػػة، والتعػػػرؼ إلػػػى درجػػػة مسػػػاهمة إدارات األنديػػػة الرياضػػػية الفمسػػػطينية فػػػي تعزيػػػز المسػػػؤولية 
الوطنية في مجاالت: ) المػدربيف، والبلعبػيف، والجمهػور، واألنشػطة(، إضػافة إلػى تحديػد الفػروؽ فػي 

ارات األنديػػػة الرياضػػػية الفمسػػػطينية فػػػي تعزيػػػز المسػػػؤولية الوطنيػػػة بػػػيف اإلداريػػػيف درجػػػة مسػػػاهمة إد
( مػف اإلداريػيف 522والمدربيف والبلعبيف. ولتحقيؽ هذ  األهداؼ أجريت الدراسػة عمػى عينػة قوامهػا )

 .  في األندية الرياضية الفمسطينية والمدربيف والبلعبيف
ف قسػػػميف القسػػػـ األوؿ يػػػرتبط فػػػي درجػػػة القابميػػػة لعمػػػؿ ولجمػػػع البيانػػػات تػػػـ إعػػػداد اسػػػتبانة مكونػػػة مػػػ

القسػػػـ  ا( أسػػػئمة ب )نعػػػـ( أو )ال(، أمػػػ10النػػػادي كشػػػرطة مجتمعيػػػة وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ اإلجابػػػة عػػػف )
مساهمة إدارات األنديػة الرياضػية الفمسػطينية  ( فقرة لقياس51استبانة مكونة مف )  الثاني فانه يتناوؿ

 .مجاالت: ) المدربيف، والبلعبيف، والجمهور، واألنشطة(في تعزيز المسؤولية الوطنية في 
 وحاولت الدراسة اإلجابة عف التساؤالت اآلتية:

 ما إمكانية تفعيؿ دور األندية الرياضية لمعمؿ كشرطة مجتمعية؟ -1

ما درجة مسػاهمة إدارات األنديػة الرياضػية الفمسػطينية فػي تعزيػز المسػؤولية الوطنيػة فػي مجػاالت: )  -2
البلعبػػػيف، والجمهػػػور، واألنشػػػطة(؟ وهػػػؿ يوجػػػد اخػػػتبلؼ فػػػي درجػػػة المسػػػاهمة بػػػيف هػػػذ  المػػػدربيف، و 
 المجاالت؟

هؿ توجد فروؽ في درجة مساهمة إدارات األندية الرياضػية الفمسػطينية فػي تعزيػز المسػؤولية الوطنيػة  -3
 بيف اإلدارييف والمدربيف والبلعبيف؟

وذلػؾ  (SPSS)اسػتخدـ الباحػث برنػام  الػرـز اإلحصػائية لمعمػـو االجتماعيػة  ولئلجابة عف هذ  التسػاؤالت    
درجػة مسػاهمة إدارات األنديػة الرياضػية فػي المسػؤولية باستخداـ المتوسطات الحسابية والنسب المئويػة لتحديػد 

باسػػػػػػتخداـ اختبػػػػػار هػػػػػػوتمن  تػػػػػػريس  (MANOVA)تحميػػػػػػؿ التبػػػػػايف متعػػػػػػدد المتغيػػػػػػرات التابعػػػػػة الوطنيػػػػػة، و
(Hotelling’s Trace)  واختبػػار سػػداؾ(Sidak Test لتحديػػد الفػػروؽ بػػيف مجػػاالت  ) اسػػتبانة المسػػؤولية

لتحديػػد  (Scheffe Test)واختبػػار شػػفيه   (One Way ANOVA)تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي  الوطنيػة، و
 .الفروؽ في درجة المسؤولية الوطنية تبعا إلى متغير العمؿ الحالي

 ائ  اآلتية:وتوصمت الدراسة إلى النت
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تأييػػد وجػػود ممثػػؿ  يميهػػا،عمػػؿ النػػادي كشػػرطة مجتمعيػػة  تؤيػػد %(67.6)مػػف أفػػراد العينػػة  نسػػبه إف أعمػػى  -
عػػػػف جهػػػػاز الشػػػػرطة فػػػػي الهيئػػػػة اإلداريػػػػة لمنػػػػادي لتفعيػػػػؿ عمػػػػؿ النػػػػادي كػػػػأنموذج لمشػػػػرطة المجتمعيػػػػة بواقػػػػع 

المبلعػب والقيػاـ بػدور ايجػابي فػي  %(، يميها الرضا عػف أداء الشػرطة الفمسػطينية فػي الحػد مػف شػغب65.1)
%(. بينما كانت اقػؿ نسػبة لمرضػا عػف األنشػطة الرياضػية والثقافيػة واالجتماعيػة التػي 64.9المباريات بنسبة )

 .%(44.6يقدمها النادي بواقع )
إف مسػػاهمة إدارات األنديػػة الرياضػػية الفمسػػطينية فػػي تعزيػػز المسػػؤولية الوطنيػػة مػػف وجهػػة نظػػر اإلداريػػيف  -

%(، 65والمػػدربيف والبلعبػػيف كانػػت بدرجػػة متوسػػطة ، حيػػث كانػػت النسػػبة المئويػػة لبلسػػتجابة لمدرجػػة الكميػػة)
وفيمػػػا يتعمػػػػؽ فػػػػي المجػػػػاالت كانػػػػت أعمػػػػى درجػػػة لمسػػػػاهمة إدارات األنديػػػػة الرياضػػػػية الفمسػػػػطينية فػػػػي تعزيػػػػز 

عبػػػػيف  وبنسػػػػبة مئويػػػػة ) %( ، يميػػػػه البل  67.40المسػػػػؤولية الوطنيػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ المػػػػدربيف  وبنسػػػػبة مئويػػػػة )
%( وأخيػػػػػػرا مجػػػػػػاؿ األنشػػػػػػطة وبنسػػػػػػبة مئويػػػػػػة 64%( ، يميػػػػػػه مجػػػػػػاؿ الجمهػػػػػػور  وبنسػػػػػػبة مئويػػػػػػة ) 67.20

(61.20)%. 
ال توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي مسػاهمة إدارات األنديػة الرياضػية الفمسػطينية فػي تعزيػز المسػؤولية  -

يف والمػدربيف والبلعبػيف، بينمػا كانػت الفػروؽ دالػة إحصػائيا الوطنية في مجالي البلعبيف والجمهور بػيف اإلداريػ
في مجالي المدربيف واألنشطة، والدرجة الكمية بيف اإلدارييف والمدربيف والبلعبػيف، وكانػت هػذ  الفػروؽ لصػالح 

 المدربيف.
 وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها: 
ء الهيئػة اإلداريػة لؤلنديػة مػف الشػرطة وضػرورة أف يكػوف احػد أعضػا تشجيع عمؿ النادي كشػرطة مجتمعيػة.  

 لحسػػف التواصػػؿ بػػيف األنديػػة والشػػرطة نظػػرا لكونػػه اقػػرب األجهػػزة لمعمػػؿ المػػدني والقريػػب مػػف أفػػراد الشػػعب، و
ضػػرورة تفعيػػؿ دور األنديػػة لمحػػد مػػف الجريمػػة ومشػػكبلت ، لتفعيػػؿ عمػػؿ النػػادي كػػأنموذج لمشػػرطة المجتمعيػػة

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

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

 اٌشادخ خالي اٌغزائٟ ٚاٌزّض١ً احلٛض حمل١ػ زل١ػ اٌٛعػ ٚٔغجخ ادلضبيل

 ثريص٠ذ جبِؼخ ؼٍجخ ٌذٜ
 .1296-1288(، 2)61(، 6414، )مجمة أبحاث النجاح لمعموـ اإلنسانية

https://journals.najah.edu/article/267/ 
هػػدفت هػػذ  الدراسػػة 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 

ؽ ذلػؾ أجريػت الدراسػة عمػى إلى تحديد العبلقة بيف هذ  المتغيػرات، ونسػبة القابميػة لمبدانػة لػدى الطمبػة، ولتحقيػ
( طالبا وطالبة، وكانت متوسطات العمػر، والطػوؿ، والػوزف، ومؤشػر كتمػة الجسػـ، ومسػاحة 421عينة قوامها )

سػػطح الجسػػـ، والػػوزف المثػػالي، ونسػػبة محػػيط الوسػػط لمحػػيط الحػػوض، والتمثيػػؿ الغػػذائي خػػبلؿ الراحػػة عمػػى 
، 0.84كغػػـ،  68.93، 2ـ1.90، 2كغػػـ/ـ 24.46 كغػػـ، 75.22متػػر،  1.75سػػنة،  18.59التػػوالي: لمػػذكور )

، 2ـ 1.61، 2كغػػػـ/ـ 22.37كغػػػـ،  58.79متػػػر، 1.62سػػػنة،  18.37سػػػعرة / يوميػػػا(، ولئلنػػػاث:  1759.55
كغػػػػـ،  66.91متػػػػر، 1.68سػػػػنة،  18.48سػػػػعرة / يوميػػػػا( ولمعينػػػػة ككػػػػؿ:  1348.025، 0.78كغػػػػـ،  56.07
سػػػعرة / يوميػػػا( وكانػػػت أفضػػػؿ الرتػػػب المئينيػػػة  1551.34، 0.81كغػػػـ، 62.40، 2ـ 1.75، 2كغػػػـ/ـ 23.40

لمتغيرات مؤشػر كتمػة الجسػـ، ومسػاحة سػطح الجسػـ، والػوزف المثػالي، ونسػبة محػيط الوسػط لمحػيط الحػوض، 
 1950، 0.77كغػػـ،  74، 2ـ 1.70، 2كغػػـ/ـ 20.50والتمثيػػؿ الغػػذائي خػػبلؿ الراحػػة عمػػى التػػوالي: لمػػذكور )

سػػػعرة / يوميػػػػا(، كمػػػا تػػػػـ  1500، 0.70كغػػػػـ، 60، 2ـ 1.44، 2ـ/ـكغػػػ 17.70سػػػعرة / يوميػػػا(، ولئلنػػػػاث: )
إلػى ثبلثػة معػدالت لمتنبػؤ فػي قيػاس التمثيػؿ الغػذائي خػبلؿ الراحػة   (R2)التوصػؿ باسػتخداـ معامػؿ االنحػدار
  -بداللة مساحة سطح الجسـ وهي: 

× الجسػػػػـ( ( + )) مسػػػػاحة سػػػػطي 83649-سػػػػعرة/يوميا = ) (RMR) :(المعادلػػػة األولػػػػى )لمػػػػذكور
(6693162 - ()) . (R2)=0.99.(المعادلػة الثانيػة )لإلنػاث: (RMR) ( =213168-سػعرة / يوميػا ((+)

 (RMR) :(المعادلػػة الثالثػة )لمػذكور واإلنػػاث .0.99=(R2) .((- 94.318×)مسػاحة سػطي الجسػػـ( 

  .0.94 =(R2) .11843946×)(+)) مساحة سطي الجسـ( .141389-سعرة/يوميا= )
 .احثاف ببناء معايير لمثؿ هذ  القياسات لمطمبة في الجامعات الفمسطينيةوأوصى الب

  

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

 
 

https://journals.najah.edu/authors/393/
https://journals.najah.edu/authors/395/
https://journals.najah.edu/article/267/
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 وشح اٌمذَ يف فٍغؽنياٌغ١ؽشح اٌذِبغ١خ ٌذٜ الػجٟ 
 .276-257، (4)11(، 2010، )مجمة العموـ التربوية والنفسية/جامعة البحريف

https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2446 
ونسػبة  لػدى العبػي كػرة القػدـ فػي فمسػطيف،هدفت الدراسة التعرؼ إلى نمط السيطرة الدماغيػة السػائد 

شػػيوع أنمػػاط السػػيطرة الدماغيػػة ) أيسػػر ، أيمػػف ، تكػػاممي( ، إضػػافة إلػػى تحديػػد الفػػروؽ فػػي السػػيطرة الدماغيػػة 
 والقػدـ األكثػر اسػتخداما فػي المعػب ،لدى العبي كرة القدـ في فمسطيف تبعا لمتغيرات الدرجػة، ومركػز المعػب ،

( العبػػػا مػػػف 214ولتحقيػػػؽ تمػػػؾ األهػػػداؼ تػػػـ إجػػػراء الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة قوامهػػػا ) .والخبػػػرة، والمؤهػػػؿ العممػػػي
الممتازة واألولى في فمسطيف ، ولغايػة قيػاس السػيطرة الدماغيػة تػـ اسػتخداـ مقيػاس  فمختمؼ مف أندية الدرجتي

باختيػار ( سػؤاال ، يػتـ اإلجابػة عنهػا 21لمسيادة الدماغية، حيث يشػتمؿ المقيػاس عمػى ) (Diane,2005)دياف
( درجػػة، ويػػتـ تصػػنيؼ 21احػػد البػػديميف ) أ  أو ب( ، ولكػػؿ سػػؤاؿ درجػػة واحػػدة ، والدرجػػة القصػػوى لممقيػػاس )

 البلعبيف تبعا لمدرجة الكمية لممقياس عمى النحو اآلتي:
 ( درجات سيادة النصؼ األيسر.0-8) -
 ( درجة سيادة النمط التكاممي.9-13) -

 ( درجة سيادة النصؼ األيمف.14-21) -
 -توصمت الدراسة إلى النتائ  اآلتية:و  
إف نمػػط السػػيطرة الدماغيػػة السػػائد لػػدى العبػػي كػػرة القػػدـ فػػي فمسػػطيف هػػو الػػنمط التكػػاممي وفػػؽ معػػايير  -

( درجػة، وكانػت أعمػى نسػبة 11.25مقياس دياف لمسػيادة الدماغيػة، حيػت وصػؿ المتوسػط الحسػابي إلػى )
 %(.7.5%( ، وأخيرا النمط األيمف )7.9%( ، يميه النمط األيسر )84.6لمنمط التكاممي )

( في السيطرة الدماغية لػدى العبػي كػرة   =0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
القدـ في فمسطيف تعزى لمتغيرات الدرجة ولصػالح الدرجػة الممتػازة، ومركػز المعػب ولصػالح خػط الوسػط ، 

ـ تكػػف الفػػروؽ دالػػة إحصػػائيا تبعػػا لمتغيػػر المؤهػػؿ العممػػي ، سػػنوات فػػأعمى، بينمػػا لػػ 10والخبػػرة ولصػػالح 
 والقدـ األكثر استخداما في المعب.

وأوصػػػى الباحػػػث بعػػػدة توصػػػيات مػػػف أهمهػػػا التركيػػػز عمػػػى نمػػػط السػػػيطرة الدماغيػػػة عنػػػد تعمػػػيـ المهػػػارات    
 المستويات العالية.لمناشئيف ، ومراعاة نمط السيطرة الدماغية عند تعميـ وتنفيذ الواجبات الخططية العبي 

  

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

 

http://dx.doi.org/10.12785/JEPS/110409
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2446
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ٌؼبة اٌؽاللخ إٌفغ١خ ٌذٜ الػجٟ فشق أٔذ٠خ اٌذسجخ ادلّزبصح ٌأل
 اجلّبػ١خ يف فٍغؽني

 .1469-.144(،2)61(، 6414مجمة أبحاث النجاح لمعموـ اإلنسانية،)
https://journals.najah.edu/article/265 

/ 
الدرجػػػة الممتػػػازة لؤللعػػػاب مسػػػتوى الطبلقػػػة النفسػػػية لػػػدى العبػػػي فػػػرؽ أنديػػػة هػػػدفت الدراسػػػة التعػػػرؼ إلػػػى         

المشػػاركات الدوليػػة لبلعػػب و الخبػػرة فػػي المعػػب ، المعبػػة و ؛ إضػػافة إلػػى تحديػػد أثػػر متغيػػرات  الجماعيػػة فػػي فمسػػطيف
مػػف أنديػػة الدرجػػة ( العبػػًا 254لتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة قوامهػػا )و ، مسػػتوى الطبلقػػة النفسػػية عمػػى 

( 2004راتػػػب واخػػػروف )طبػػػؽ عميهػػػػا مقيػػػاس و ،  الطػػػائرة ، وكػػػرة السػػػمة ، وكػػػرة اليػػػدالممتػػػازة لكػػػرة القػػػدـ ، والكػػػرة 
)الثقػة بػالنفس  :هػي ستة مجػاالت( فقرة موزعة عمى 72في المجاؿ الرياضي والذي اشتمؿ عمى ) لمطبلقة النفسية

ظهػػرت نتػػائ  الدراسػػة أف . وأ، وتركيػػز االنتبػػا  ، ومواجهػػة القمػػؽ ، واالسػػتمتاع ، والػػتحكـ والسػػيطرة ، واليػػة األداء(
كػػاف كبيػػرا حيػػث  مسػػتوى الطبلقػػة النفسػػية لػػدى العبػػي فػػرؽ أنديػػة الدرجػػة الممتػػازة لؤللعػػاب الجماعيػػة فػػي فمسػػطيف

بالمرتبػػة األولػػى  الثقػػة بػػالنفس مجػػاؿ، وكػػاف % (76وصػػمت النسػػبة المئويػػة لبلسػػتجابة عمػػى الدرجػػة الكميػػة إلػػى )
 (.%69.66في المرتبة األخيرة بواقع )   ومجاؿ تركيز االنتبا( ، %81.66بواقع )

في مستوى الطبلقة النفسية لػدى  (  =0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )كما أظهرت النتائ  وجود  
 والخبػػػرة فػػػي المعػػػب العبػػػي فػػػرؽ أنديػػػة الدرجػػػة الممتػػػازة لؤللعػػػاب الجماعيػػػة فػػػي فمسػػػطيف تبعػػػا لمتغيػػػرات المعبػػػة و 

، حيػػث كانػػت الفػػروؽ لصػػػالح العبػػي كػػرة اليػػد ، ولصػػالح أصػػحاب الخبػػرة الطويمػػػة ، بالمشػػاركات الدوليػػة لبلعػػ
 ولصالح أصحاب المشاركات الدولية.

عػداد باألنديػة  والمسػئوليفبعدة توصيات مف أهمها زيادة  اهتماـ المدربيف  افوأوصى الباحث    بالطبلقػة النفسػية وا 
 .ة لدى الرياضييفالبرام  التدريبية المناسبة لتنميتها في سف مبكر 

  

https://journals.najah.edu/article/265
https://journals.najah.edu/article/265
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The Flow State among Top Division Team Games Players in Palestine 

 Abdel Naser Qadoumi  

 Ahmed Kawajah  

  

 https://journals.najah.edu/article/265 

 

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.  

https://journals.najah.edu/authors/393/
https://journals.najah.edu/authors/394/
https://journals.najah.edu/article/265
https://journals.najah.edu/article/265
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 ٚؼٌٛىشَ ٚلٍم١ٍ١خ"اصش جذاس اٌفصً اٌؼٕصشٞ ػٍٝ اٌمؽبع اٌضساػٟ يف زلبفظبد جٕني 
 فمسطيف -جامعة االستقالؿ، اريحا  -6414مجمة أريحا لمدراسات األمنية والدولية،

جػػدار الفصػػؿ العنصػػري عمػػى القطػػاع الزراعػػي فػػي محافظػػات جنػػيف هػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ إلػػى اثػػر        
عيف فػػي محافظػػات ، جػػدار الفصػػؿ العنصػػري عمػػى الػػدخؿ الشػػهري لممػػزار إلػػى اثػػر  ة. إضػػافوقمقيميػػةوطػػولكـر 

جػػراء مقارنػػات فػػي األثػػر تبعػػا لمتغيػػرات المحافظػػة ، ومكػػاف سػػكف المػػزارعيف ، ومكػػاف األراضػػي الزراعيػػة  .وا 
 .محافظات جنيف وطولكـر وقمقيميةوالتعرؼ إلى واقع المساعدات لممزارعيف في 

اسػػتبانة مكونػػة مػػف  اميهػػ( مزارعػػا، طبػػؽ ع343ولتحقيػػؽ األهػػداؼ السػػابقة أجريػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة قوامهػػا )
( فقرة تتطمب االستجابة قبؿ وبعد إقامة الجدار، وموزعة عمى ثبلثة مجػاالت هػي: ) ( وتوصػمت الدراسػة 36)

 إلى ما يمي:
جػػدار الفصػػؿ العنصػػري عمػػى ( فػػي اثػػر α =0.05وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ) -

ولصالح بعد الجدار، حيث كانػت النسػبة لمئويػة لمتغيػر  وقمقيمية القطاع الزراعي في محافظات جنيف وطولكـر
)التسػػػويؽ لممنتجػػػات الزراعيػػػة، التشػػػغيؿ والعمالػػػة والتكػػػاليؼ الزراعيػػػة، و : فػػػي زيػػػادة األزمػػػات عمػػػى مجػػػاالت

% ،  53.62% ، 62.96% ، 74.56االسػػػػتثمار فػػػػي القطػػػػاع الزراعػػػػي(  والدرجػػػػة الكميػػػػة عمػػػػى التػػػػوالي: )
 %( .74.56يكوف تكوف أعمى درجة مف األثر في مجاؿ التسويؽ لممنتجات الزراعية )%( وبهذا 63.48

جػػدار الفصػػؿ العنصػػري عمػػى ( فػػي اثػػر α =0.05وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة )-
عمى الدخؿ الشهري لممػزارعيف، حيػث حػدث تراجػع فػي  القطاع الزراعي في محافظات جنيف وطولكـر وقمقيمية

 %(.  40.23دخؿ الشهري بنسبة )ال
جػػدار الفصػػؿ العنصػػري عمػػى ( فػػي اثػػر α =0.05وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة )-

المحافظػػة ، ومكػػاف سػػكف المػػزارعيف ، تبعػػا لمتغيػػرات  القطػػاع الزراعػػي فػػي محافظػػات جنػػيف وطػػولكـر وقمقيميػػة
 .ومكاف األراضي الزراعية

%( لػػػػـ يتمقػػػػوا مسػػػػاعدات، وكانػػػػت غالبيػػػػة هػػػػذ  49.9عيف تمقػػػػوا مسػػػػاعدات ، و )%( مػػػػف المػػػػزار 50.1إف ) -
 %( ومف جهات غير حكومية.45.34المساعدات مالية )

وأوصػػػى البػػػاحثوف بعػػػدة توصػػػيات مػػػف أهمهػػػا : إيجػػػاد اليػػػة لمسػػػاعدة المػػػزارعيف فػػػي الوصػػػوؿ لمحقػػػوؿ  
وتػػػوفير الػػػدعـ  أوجػػػدها الجػػػدار، الزراعيػػػة بيسػػػر ، والمسػػػاهمة فػػػي تغطيػػػة قسػػػـ مػػػف نفقػػػات التنقػػػؿ التػػػي

 لممنتجات الزراعية لبيعها بسعر ثابت مف الحكومة.
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اٌمذسح ػٍٝ دً ادلشىالد ٌذٜ ؼالة  ٚاعرتار١ج١خاٌؼاللخ ثني اٌغ١ؽشح اٌذِبغ١خ 
 اٌذثٍَٛ األِٕٟ اٌزخصصٟ يف األوبدمي١خ اٌفٍغؽ١ٕ١خ ٌٍؼٍَٛ األ١ِٕخ

 .82.-66.(،1( ،الجزء)14العدد )-جامعة عيف شمس-التربية لمبناتكمية -مجمة البحث العممي في التربية
القدرة عمى حؿ المشكبلت ، والعبلقة بينهما لدى  واستراتيجيةهدفت الدراسة لتحديد نمط السيطرة الدماغية السائد، 

اسة عمى طبلب الدبمـو األمني التخصصي في األكاديمية الفمسطينية لمعمـو األمنية، ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدر 
( طالبا ، وطبؽ عميهـ مقياساف األوؿ لقياس السيطرة الدماغية ، واألخر 135جميع الطبلب والبالغ عددهـ )

 القدرة عمى حؿ المشكبلت. استراتيجيةلقياس 
السائد لدى طبلب الدبمـو األمني في األكاديمية الفمسطينية لمعمـو األمنية  ةأظهرت نتائ  الدراسة إف نمط السيطر 

( 11.60النمط التكاممي وفؽ معايير مقياس دياف لمسيطرة الدماغية، حيث وصؿ المتوسط الحسابي إلى )كاف 
%(، يميه النمط 80.1( درجة، وكاف األكثر شيوعا، حيث وصمت النسبة المئوية إلى )21درجة مف أصؿ )

القدرة عمى  الستراتيجيةكمية الالدرجة إف %(. كما أظهرت النتائ  5.6%( ، وأخيرا النمط األيسر )14.3األيمف )
حيث حؿ المشكبلت لدى طبلب الدبمـو األمني في األكاديمية الفمسطينية لمعمـو األمنية كانت كبيرة جدا  ،

القدرة عمى حؿ  استراتيجيةمجاالت ترتيب وفيما يتعمؽ ب%( .82.2وصمت النسبة المئوية لبلستجابة إلى )
 جاء عمى النحو اآلتي:ألكاديمية الفمسطينية لمعمـو األمنية المشكبلت لدى طبلب الدبمـو األمني في ا

 %(.83.3) مجاؿ تحديد البدائؿ لحؿ المشكمةالمرتبة األولى : 
 %(.83.24) مجاؿ تعريؼ المشكمةالمرتبة الثانية: 

 %(.82.2المرتبة الثالثة: مجاؿ مرحمة صنع القرار )
 %(.81.6) المرتبة الرابعة: مجاؿ مرحمة التوجه العاـ لممشكمة

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

القدرة عمى حؿ المشكبلت لدى طبلب الدبمـو األمني في األكاديمية الفمسطينية  واستراتيجيةالسيطرة الدماغية 
 (.0.86معمـو األمنية ، حيث كانت قيمة معامؿ االرتباط عالية ووصمت إلى )ل

 وأوصى الباحثوف بعدة توصيات مف أهمها:
بناء منه  دراسي تدريبي إلعداد القادة في األكاديمية الفمسطينية لمعمـو األمنية في ضوء السيطرة الدماغية و  -

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

 في مجاؿ عمـ الدماغ.
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ِغزٜٛ اٌٛػٟ اٌغزائٟ ٌذٜ ؼٍجخ ختصص اٌرتث١خ اٌش٠بظ١خ يف جبِؼخ 
 إٌجبح اٌٛؼ١ٕخ ٚجبِؼخ اٌغٍؽبْ لبثٛط

 .6446التربية الرياضية، جامعة النجاح الوطنية، المؤتمر الدولي الرياضي األوؿ ، كمية 
184_mstwy_alwy_alghdhayy_ldy_thttps://www.researchgate.net/publication/249968

lbt_tkhss_altrbyt_alryadyt_fy_jamt_alnjah_alwtnyt_wjamt_alsltan_qabws 
 

هػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ إلػػى مسػػتوى الػػوعي الغػػذائي لػػدى طمبػػة تخصػػص التربيػػة الرياضػػية فػػي       
سػػػتوى الػػػوعي ، إضػػػافة إلػػػى تحديػػػد الفػػػروؽ فػػػي م جامعػػػة النجػػػاح الوطنيػػػة وجامعػػػة السػػػمطاف قػػػابوس

إضػافة  ،الطمبػةلػدى  الجامعة ، والجنس، والمستوى الدراسي، والمعدؿ التراكمػي اتتبعا لمتغير  الغذائي
ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينػة  لتحديد أكثر الفقرات قدرة عمى التنبؤ بالمستوى الكمي لموعي،

( مػػف جامعػػة 102الوطنيػػة و )( مػػف جامعػػة النجػػاح 105طالبػػا وطالبػػة وذلػػؾ بواقػػع )( 207قوامهػػا )
( فقػرة ، وعولجػت 15والتي تكونت مف ) الغذائيقياس الوعي  استبانة، وطبؽ عميها  السمطاف قابوس

 One-Way)األحػػػػاديالبيانػػػػات باسػػػػتخداـ المتوسػػػػطات الحسػػػػابية والنسػػػػب المئويػػػػة، وتحميػػػػؿ التبػػػػايف 

ANOVA)واختبار سداؾ ،(Sidak Test) ومعامؿ االنحدار.توسطاتلممقارنات الثنائية بيف الم ، 
، حيػػث  منخفضػػاالعػػاـ لػػدى أفػػراد العينػػة كػػاف الغػػذائي أظهػػرت نتػػائ  الدراسػػة أف مسػػتوى الػػوعي      

د فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية وجػػانػػه ال ت %(، إضػػافة إلػى59وصػمت النسػػبة المئويػػة لبلسػػتجابة إلػػى )
 كانػػت، بينمػػا س، والمسػػتوى الدراسػػي الجامعػػة ، والجػػن فػػي الػػوعي الغػػذائي لػػدى الطمبػػة تبعػػا لمتغيػػرات

تـ التوصؿ إلى أعمى خمس ، كما المعدؿ التراكمي ولصالح المعدؿ األعمىالفروؽ دالة إحصائيا تبعا 
 . %( مف الوعي الغذائي العاـ77.4فقرات لديها قدرة عمى التنبؤ وتفسير ما نسبته )

المنػػاه  الدراسػػية ذات العبلقػػة إعػػادة النظػػر فػػي  بعػػدة توصػػيات مػػف أهمهػػا افوأوصػػى الباحثػػ 
 .التغذية لطمبة تخصص التربية الرياضية ؿبالصحة، وضرورة عقد ورشات عمؿ حو 

  

https://www.researchgate.net/publication/249968184_mstwy_alwy_alghdhayy_ldy_tlbt_tkhss_altrbyt_alryadyt_fy_jamt_alnjah_alwtnyt_wjamt_alsltan_qabws
https://www.researchgate.net/publication/249968184_mstwy_alwy_alghdhayy_ldy_tlbt_tkhss_altrbyt_alryadyt_fy_jamt_alnjah_alwtnyt_wjamt_alsltan_qabws
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Dietary Awareness Level Among Physical Education Majors at An-

Najah National University and Sultan Qaboos University 
https://www.researchgate.net/publication/249968184_mstwy_alwy_alghdhayy_ldy_t

t_alsltan_qabwslbt_tkhss_altrbyt_alryadyt_fy_jamt_alnjah_alwtnyt_wjam 
 

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. 

https://www.researchgate.net/publication/249968184_mstwy_alwy_alghdhayy_ldy_tlbt_tkhss_altrbyt_alryadyt_fy_jamt_alnjah_alwtnyt_wjamt_alsltan_qabws
https://www.researchgate.net/publication/249968184_mstwy_alwy_alghdhayy_ldy_tlbt_tkhss_altrbyt_alryadyt_fy_jamt_alnjah_alwtnyt_wjamt_alsltan_qabws
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ٌٍزٕجإ ثم١بط ٔغجخ اٌشذَٛ ِغبّ٘خ ثؼط اٌم١بعبد االٔضشٚثِٛرت٠خ 
 ثبٌؽش٠مخ اٌىٙشٚد٠ٛ١خ ٌٍؽالة اٌزوٛس يف ختصص اٌرتث١خ اٌش٠بظ١خ

 .6444،اليرموؾالمؤتمر الدولي الثاني/جامعة 

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

جامعة النجاح الوطنية. حيث كاف متوسط )العمر،  طالبا مف قسـ التربية الرياضية في( 124عينة قوامها)
 1.79كغـ، 74.80سنة، 21.96( لديهـ عمى التوالي: )، ومساحة سطح الجسـ وكتمة الجسـ، وطوؿ القامة

مساحة  (. وتـ إجراء القياسات االنثروبومترية مف حيث: ) العمر، الطوؿ ، كتمة الجسـ،2ـ1.93،  متر
،  الفخذ ، والساؽ( ،الوسطالبطف ،الصدر ،،  رسغ اليدالساعد ، عضد ،الرقبة ، الومحيطات: سطح الجسـ

 .(Tanita TBF-410)إضافة إلى قياس نسبة الشحـو بالطريقة الكهروحيوية باستخداـ جهاز تانتا 
البطف الصدر ،،  رسغ اليدالساعد ، الرقبة ، العضد ،أظهرت نتائ  الدراسة أف متوسطات محيطات      

 77.93،  90.19، 17.35،  25.74،  28.32،  36.70، والساؽ كانت عمى التوالي : )الفخذ  الحوض،،
متوسط نسبة الشحـو باستخداـ جهاز تانتا وصؿ  ( سـ. كما أظهرت النتائ  أف39.09،  59.90، 83.16، 

رات %(، كما أظهرت النتائ  وجود عبلقة ارتباط دالة إحصائيا بيف نسبة الشحـو وجميع المتغي13.08إلى )
 ( Stepwise Regression)طوؿ القامة ، ومحيط الساؽ ، وباستخداـ تحميؿ االنحدار المتدرج  ءباستثنا

(R2)   ، تـ التوصؿ إلى معادلتيف لمتنبؤ بقياس نسبة الشحـو ، األولى بداللة محيطي العضد والبطف
 والثانية بداللة مؤشر كتمة الجسـ ، وذلؾ كما يمي :

(( X43661 ((+))محيط البطفX 43291+))محيط العضد 693692-نسبة الشحوـ )%(= 
(R2=0.731) 

 (R2=0.70(( )X 13441+))مؤشر كتمة الجسـ 683692-نسبة الشحـو )%(= 
وعند المقارنة بيف المعادلتيف والنسبة المقاسة باستخداـ جهاز تانتا أظهرت نتائ  اختبار هوتمن  تريس انه ال 

 .0.83، ولممعادلة الثانية  0.85دالة إحصائيا بينها ، ووصؿ صدؽ المحؾ لممعادلة األولى إلى  توجد فروؽ
 .  وأوصى الباحثاف باستخداـ المعادلتيف التي تـ التوصؿ إليهما لمتنبؤ بقياس نسبة الشحـو
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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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A38 

"ِغبّ٘خ ثؼط اٌم١بعبد اٌجذ١ٔخ ٚاالٔضشٚثِٛرت٠خ مبغبفخ س١ِخ اٌزّبط 
 ِٓ اٌضجبد ٚاحلشوخ ػٕذ الػجٟ وشح اٌمذَ"

 .614-.66(،1)4 ،(6448جامعة البحريف، ) )كمية التربية(مجمة العموـ التربوية والنفسية ،
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2202 

هدفت الدراسة التعرؼ إلى مساهمة بعض القياسات البدنية واالنثروبومترية بمسافة رمية التماس مف الثبات 

( العبا لكرة القدـ في جامعة 31والحركة عند العبي كرة القدـ ، ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قوامها)

لقامة ، ومؤشر كتمة الجسـ( لديهـ عمى التوالي: النجاح الوطنية. حيث كاف متوسط )العمر، وكتمة الجسـ، وطوؿ ا

(. وتـ إجراء القياسات البدنية مف حيث )قوة القبضة ، قوة 2كغـ/ـ 24.37متر ،  1.79كغـ، 78.93سنة، 20.35)

 الرجميف ، ومرونة أسفؿ الظهر والعضبلت الخمفية لمفخذ( والقياسات االنثروبومترية مف حيث: )الطوؿ ، كتمة الجسـ،

 .الساعد ، العضد ، البطف ، الفخذ ، والساؽ( : الساؽ ،الفخذ، الجذع ، القدـ ، الذراع ، والكؼ. ومحيطات: وأطواؿ

أظهرت نتائ  الدراسة أف متوسطات قوة القبضة ، وقوة الرجميف ، ومرونة أسفؿ الظهر والعضبلت الخمفية لمفخذ      

( ،ومتوسطات أطوؿ الساؽ ،والفخذ، والجذع ، والقدـ سـ 7.22كغـ ،  165.30كغـ ،  47.69كانت عمى التوالي: )

( سـ   22.11،  54.51،  30.54،  53.77،  52.77،  50.35، والذراع ، والكؼ كانت عمى التوالي : )

،  29.35،  44.09،ومتوسطات محيطات الساعد ، والعضد ، والبطف ، والفخذ ، والساؽ كانت عمى التوالي : )

سـ. كما أظهرت النتائ  أف أفضؿ عبلقة في القياسات البدنية بيف قوة الرجميف مع  (39.25،  53.16،  47.16

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

ؿ عبلقة بيف كتمة الجسـ ومسافة رمية التماس مف الحركة حيث وصمت قيمة معامؿ ( ، وكانت أفض0.468)  

 (.  0.534االنحدار إلى )

وأوصى الباحثاف بضرورة التركيز عمى طوؿ القامة وكتمة الجسـ وقوة الرجميف عند اختيار البلعب المختص في رمية 
 التماس .

  

https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2202
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2202
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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. 

http://dx.doi.org/10.12785/JEPS/070110
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2202
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2202
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A39 

" دساعخ ِصبدس اٌضمخ ثبٌٕفظ ٌذٜ الػجٟ األٔذ٠خ اٌؼشث١خ ٌٍىشح اٌؽبئشح وّب 
 ٠مذسٚٔٙب ثأٔفغُٙ "

 24.-16.(،6) ..( ،6442، )مجمة دراسات) العموـ التربوية(/الجامعة األردنية
https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/1420 

 
هػػدفت الدراسػػػة التعػػػرؼ إلػػى  مصػػػادر الثقػػػة بػػػالنفس لػػدى العبػػػي األنديػػػة العربيػػة لمكػػػرة الطػػػائرة كمػػػا 

الخبػػرة فػػي المعػػب ، ومهمػػة البلعػػب الرئيسػػة فػػي الفريػػؽ، يقػػدرونها بأنفسػػهـ؛ إضػػافة إلػػى تحديػػد أثػػر متغيػػرات 
( 90مػػى عينػػة قوامهػػا )عمػػى هػػذ  المصػػادر، لتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الدراسػػة عوعػػدد المشػػاركات الدوليػػة لبلعػػب 

العبًا لمكرة الطائرة مف المشاركيف فػي بطولػة األنديػة العربيػة الثانيػة والعشػريف والتػي عقػدت فػي األردف بتػاريخ 
  ـ ، طبػػػؽ عميهػػػػا مقيػػػاس الثقػػػة بػػػالنفس فػػػي المجػػػاؿ الرياضػػػي الػػػذي طػػػور 13/12/200وغايػػػة  5/12/2003

فقػػرة موزعػػة عمػػى تسػػعة مصػػادر هػػي ( 40عمػػى ) ( والػػذي يشػػتمؿVealey et al, 1998فيػػالي واخػػروف )
)الػػػتمكف الرياضػػػي، اسػػػتعراض القػػػدرة، اإلعػػػداد البػػػدني والمعرفػػػي، الػػػذات البدنيػػػة، الػػػدعـ االجتمػػػاعي، الػػػنمط 
القيػػػادي لممػػػدرب، الخبػػػرات غيػػػر المباشػػػرة، الراحػػػة فػػػي بيئػػػة المعػػػب، والتفضػػػيؿ المػػػوقفي(. وقػػػد أظهػػػرت نتػػػائ  

كانت عالية عند أفراد عينة الدراسة حيث كاف متوسط االستجابة عميها أكبػر مػف  الدراسة أف المصادر السابقة
( درجػػػة مػػػف أصػػػؿ تسػػػعة درجػػػات، وكػػػاف مصػػػدر اسػػػتعراض التفػػػوؽ الرياضػػػي بالمرتبػػػة األولػػػى بواقػػػع 6.5)
 ( درجة.6.74( درجة، ومصدر التفصيؿ الموقفي في المرتبة األخيرة بواقع )7.67)

الخبػػرة فػػي المعػػب، ومهمػػة البلعػػب الرئيسػػة فػػي الفريػػؽ، وعػػدد المشػػاركات الدوليػػة وفيمػػا يتعمػػؽ بػػأثر متغيػػرات 
عمػػػى مصػػػادر الثقػػػة بػػػالنفس أظهػػػرت نتػػػائ  تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادي أنػػػه ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة لبلعػػػب 

( فػػػي مصػػػادر الثقػػػة بػػػالنفس تعػػػزى لمتغيػػػري الخبػػػرة فػػػي المعػػػب، والمهمػػػة  ≤ 0.05)إحصػػائية عنػػػد مسػػػتوى 
سػػة لبلعػػب، بينمػػا كانػػت الفػػروؽ دالػػة إحصػػائيا تبعػػا لمتغيػػر عػػدد المشػػاركات الدوليػػة ولصػػالح أصػػحاب الرئي

اهتمػػػاـ المػػػدربيف والمسػػػئوليف  المشػػػاركات األكثػػػر عػػػددا. وأوصػػػى الباحػػػث بعػػػدة توصػػػيات مػػػف أهمهػػػا زيػػػادة 
الثقػػة بػػالنفس عنػػد كمصػػادر أساسػػية فػػي تحقيػػؽ  الراحػػة فػػي بيئػػة المعػػب باألنديػػة بمصػػدر التفضػػيؿ المػػوقفي و

 البلعبيف.
  

https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/1420
https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/1420
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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 self- 

confidence 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 self- 

confidence 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 

https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/1420
https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/1420
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A40 
ضشٚثِٛرت٠خ ٚرشو١ت اجلغُ ػٕذ الػجٟ اٌؼاللخ ثني ثؼط اٌم١بعبد االٔ

 اٌىشح اٌؽبئشح
 .689-616(، 1)..(، 6442)العمـو التربوية(، الجامعة األردنية ) مجمة دراسات

https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/655 
 

تركيػب الجسػـ عنػد  وبعػض القياسػات االنثروبومتريػة  العبلقة بػيفهدفت الدراسة التعرؼ إلى 
( العبػػا لمكػػرة الطػػائرة فػػػي 84العبػػي الكػػرة الطػػائرة، لتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة قوامهػػا)

فمسػػػطيف ومػػػف مختمػػػؼ الػػػدرجات الممتػػػازة واألولػػػى والثانيػػػة. حيػػػث كػػػاف متوسػػػط )أعمػػػارهـ، أوزانهػػػـ، 
متػر(. وتػـ إجػراء القياسػات االنثروبومتريػة  1.84كغػـ، 80.88سػنة، 24.35وأطوالهـ( عمى التوالي: )

مػف حيػث: ) العمػر، الطػوؿ ، الػوزف، ومحيطػات: الرقبػة والعضػد ورسػغ اليػد والػبطف والفخػذ والعضػػمة 
س سػمؾ التوأمية(، ومؤشر كتمة الجسـ، ومساحة سطح الجسـ، إضافة إلى اسػتخداـ ممقػط الػدهف لقيػا

ثنايا الجمد مف ثبلث منا طؽ هي: )الصدر ، البطف، والفخذ( وتحديد تركيب الجسـ باسػتخداـ معادلػة 
 .(Jackson & Pollock,1978)جاكسوف وبالؾ 

أظهػػػرت نتػػػائ  الدراسػػػة أف متوسػػػطات محيطػػػات الرقبػػػة والعضػػػد ورسػػػغ اليػػػد والػػػبطف والفخػػػذ والعضػػػمة 
(سػػـ ، وكانػػت   38.71، 59.85، 81.64، 18.60، 30.42، 38.4التوأميػػة كانػػت عمػػى التػػوالي: )

متوسػػػطات نسػػػبة الػػػدهف، ووزف العضػػػبلت، وكثافػػػة الجسػػػـ ، ومؤشػػػر كتمػػػة الجسػػػـ ، ومسػػػاحة سػػػطح 
(. كمػػػػػا  2ـ2.04،  2كغػػػػػـ/ـ23.66غـ/مػػػػػؿ،1.06كغػػػػػـ، 64.52%، 13.5الجسػػػػػـ عمػػػػػى التػػػػػوالي: ) 

نسػػبة الػػدهف كػػاف مػػع محػػيط الػػبطف أظهػػرت النتػػائ  أف أفضػػؿ عبلقػػة بػػيف القياسػػات االنثروبومتريػػة و 
(. وباسػػػػتخداـ االنحػػػػدار 0.77(، وكانػػػػت أفضػػػػؿ عبلقػػػػة بػػػػيف وزف العضػػػػبلت ووزف الجسػػػػـ ) 0.79)

R) المتدرج
2
 ) (Stepwise Regression )  تـ تطوير معادلتيف لمتنبؤ بقياس تركيب الجسـ، األولى

 لنسبة الدهف، والثانية لوزف العضبلت وذلؾ عمى النحو اآلتي:
محػيط ( ×)13864-)العمػر سػنة((+))( × 43891محيط الػبطف سػـ((+))(×)43164(+))13616.-نسبة الدىف= )

 الوزف  كغـ((.( ×)43661رسغ اليد سـ((+ ))
 ((R

2 =   )43488) 
-محيط الػبطف سػـ((+))( ×)43242-الوزف كغـ((+ ))(×)43981(+))683481كغـ =)  (LBW)وزف العضالت 

 محيط رسغ اليد سـ((.( ×)13616)))العمر سنة((+( × 43292
((R

2 =   )43492) 

https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/655
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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/m
2
, 2.04 m

2
) 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 R
2
 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) 

             (R
2
   =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))  

                    (R
2
   =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 اخلب١ٌخ ِٓ 
  اٌشذَٛ ٚوزٍخ اٌشذَٛ ٚاٌزّض١ً اٌغزائٟ خالي اٌشادخ ػٕذ اٌش٠بظ١ني

 اٌزوٛس
 .270-245(،3)( ،2006)7،جامعة البحريف)كمية التربية(،مجمة العموـ التربوية والنفسية

https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2225 
بقياس كتمة ماء الجسـ والكتمة الخالية مف هدفت الدراسة التعرؼ إلى مساهمة كتمة الجسـ لمتنبؤ            

الذكور، ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة   الشحـو وكتمة الشحـو والتمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة عند الرياضييف
( العبا مف المتطوعيف مف العبي منتخبات جامعة النجاح الوطنية ، والعبي  50عمى عينة قوامها )

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

 في مختبر القياس الرياضي في جامعة النجاح الوطنية. 410
 ، أظهرت نتائ  الدراسة أف متوسطات متغيرات كتمة الجسـ ،و كتمة ماء الجسـ، والكتمة الخالية مف الشحـو

، والتمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة ع كغـ 69.54ند افرد عينة الدراسة كانت عمى التوالي: )  وكتمة الشحـو
سعر/يوميا(، كما أشارت النتائ  لصبلحية كتمة  1755.48كغـ  ، 8.76كغـ ،   60.85كغـ،  44.92،

الجسـ لمتنبؤ  بقياس كتمة ماء الجسـ والكتمة الخالية مف الشحـو وكتمة الشحـو والتمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة 
Rالذكور، حيث تـ التوصؿ باستخداـ تحميؿ االنحدار )  عند الرياضييف

 ( إلى المعادالت اآلتية: 2
Rكتمة الجسـ((   )(×)43198(+))113194كتمة ماء الجسـ )كغـ(= )-

2=43468 ) 
Rكتمة الجسـ(( )(×)43288(+))183.19)كغـ(= ) (FFM)الكتمة الخالية مف الشحـو -

2=43966) 
Rكتمة الجسـ(( )(×)43.14(+))113981-)كغـ(= ) (FM)كتمة الشحـو -

2=43416) 
 كتمة الجسـ(((×)183968(+))2843416)سعر/يوميا(=) (RMR)التمثيؿ الغذائي خالؿ الراحة -
(R

2=43614) 
وأوصى الباحث باستخداـ المعادالت التي تـ التوصؿ إليها لقياس كتمة ماء الجسـ والكتمة الخالية 

الذكور بداللة متغير كتمة الجسـ   والتمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة عند الرياضييف مف الشحـو وكتمة الشحـو
 كمتغير مستقؿ.
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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. 

http://dx.doi.org/10.12785/JEPS/070310
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ثٕبء ِغز٠ٛبد ِؼ١بس٠خ ٌجؼط اٌم١بعبد اٌشئ٠ٛخ اٌذ٠ٕب١ِى١خ ٌٍؽالة 
 اٌرتث١خ اٌش٠بظ١خ جببِؼخ إٌجبح اٌٛؼ١ٕخاٌزوٛس يف لغُ 

 .246-225 (3)6 (،2005)مجمة العموـ التربوية والنفسية/جامعة البحريف،
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2184 

 

ة لػػبعض القياسػػات الرئويػػة الديناميكيػػة لمطػػبلب الػػذكور فػػي هػػدفت الدراسػػة إلػػى بنػػاء مسػػتويات معياريػػ

قسػػـ التربيػػة الرياضػػية بجامعػػة النجػػاح الوطنيػػة، إضػػافة إلػػى إجػػراء مقارنػػة فػػي هػػذ  القياسػػات بػػيف المػػدخنيف 

( طالبػػا ، وتػػـ إجػػراء قياسػػات الحجػػـ 192وغيػػر المػػدخنيف، لتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة قوامهػػا )

، والسػػػػعة الحيويػػػػة  (MVV)، واإلمكانيػػػػة التنفسػػػػية القصػػػػوى  (FEV1)فػػػػي الثانيػػػػة األولػػػػى  الزفيػػػػري القسػػػػري

   األولػػى إلػػى السػػعة الحيويػػة القسػػري     ، ونسػػبة الحجػػـ الزفيػػري القسػػري فػػي الثانيػػة  (FVC)القسػػرية 

(FEVI/FVC%) وذلؾ باستخداـ جهاز االسبيروميتر االلكتروني مف نوع(Spirovit SP- 1)    . 

، والسػػعة  (FEV1)توصػمت الدراسػة إلػػى أف المتوسػطات الحسػػابية لمحجػـ الزفيػري القسػػري فػي الثانيػػة األولػى 

، ونسػػبة الحجػػـ الزفيػػري القسػػري فػػي الثانيػػة  (MVV)، واإلمكانيػػة التنفسػػية القصػػوى FVC)الحيويػػة القسػػرية )

لتػػػػػر  5.69لتػػػػػر ، 5.005كانػػػػػت عمػػػػػى التػػػػػوالي: )  (%FEVI/FVC)األولػػػػػى إلػػػػػى السػػػػػعة الحيويػػػػػة القسػػػػػرية 

لتػػػر  6.65لتػػػر ،5.90%( ، أيضػػػا كػػػاف أفضػػػؿ معيػػػار لهػػػا عمػػػى التػػػوالي: )88.03لتر/دقيقػػػة،  159.87،

%(، إضػػافة إلػػى ذلػػؾ أظهػػرت النتػػائ  وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا فػػي جميػػع القياسػػات  90لتر/دقيقػػة،  185،

بعػػدة توصػػيات مػػف أهمهػػا اعتمػػاد  بػػيف المػػدخنيف وغيػػر المػػدخنيف ولصػػالح غيػػر المػػدخنيف. وأوصػػى الباحػػث

قياسات القياسات الرئوية كقياس دوري عند البلعبيف وطمبة تخصص التربيػة الرياضػية ، وذلػؾ نظػرا ألهميتهػا 

 في إعطاء مؤشر عمى سبلمة الرئتيف وخموها مف األمراض.

  

https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2184
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2184


 125 

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  

  01-09-2005 :انخبسٚخ

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 ٌذٜ الػجٟ اٌىشح اٌؽبئشح يف فٍغؽني
(R36) 

 .642-146(، 6(،العدد )2المجمد ) ( ،6448، )والنفسية/جامعة البحريفمجمة العموـ التربوية 
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2168 

هػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ إلػػى شػػيوع النرجسػػية لػػدى العبػػي الكػػرة الطػػائرة فػػي فمسػػطيف،    

افة إلػػػى تحديػػػد اثػػػر متغيػػػرات الخبػػػرة فػػػي المعػػػب ، والمشػػػاركات الدوليػػػة، والمهمػػػة الرئيسػػػة إضػػػ

لبلعػػب فػػي الفريػػؽ عمػػى مسػػتوى النرجسػػية، ولتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة قوامهػػا 

 (Emmons’,1984)( العبػػػػػا مػػػػػف مختمػػػػػؼ الػػػػػدرجات ، وطمػػػػػؽ عميهػػػػػا مقيػػػػػاس امػػػػػونز108)

( فقػػرة موزعػػة عمػػى أربعػػة مجػػاالت هػػي : )القيػػادة والسػػمطة، 37لمنرجسػػية الػػذي اشػػتمؿ عمػػى )

 اإلعجاب بالنفس، التفوؽ والغرور، العصابية(.

أظهرت نتائ  الدراسة أف النرجسية شائعة لدى العبي الكرة الطػائرة فػي فمسػطيف حيػث وصػمت 

%(. كمػا أظهػرت النتػائ  وجػود فػروؽ  73النسبة المئويػة لبلسػتجابة عمػى الدرجػة الكميػة إلػى )

فػي النرجسػية تبعػا لمتغيػرات الخبػرة فػي المعػب ، والمشػاركات الدوليػة، والمهمػة الرئيسػة لبلعػب 

فػػي الفريػػؽ ، حيػػث كانػػت الفػػروؽ لصػػالح الخبػػرة األطػػوؿ ، ولممشػػاركيف فػػي بطػػوالت 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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A44 

ثٕبء ِغز٠ٛبد ِؼ١بس٠خ دلإشش وزٍخ اجلغُ ٚٔغجخ اٌذ٘ٓ ٚٚصْ اٌؼعالد ِٚغبدخ عؽخ 
خالي اٌشادخ ٌذٜ ؼبٌجبد ختصص اٌرتث١خ اٌش٠بظ١خ يف اجلغُ ٚاٌزّض١ً اٌغزائٟ 

 جبِؼخ إٌجبح اٌٛؼ١ٕخ
 . 11.6-.111(،1)16،(6448مجلة أبحاث النجاح للعلوم اإلنسانية )

https://journals.najah.edu/article/762 

/ 

م دديات ا مات ستدددى رمتلددس جيمدددى درا ددن ا  ددد ى دردددته  اا    هددت ا درتسد دددى  نردد    ددد           

دراضدد ا ام دد طى  ددسم درا ددن ادريماتددخ دراددادة  ددد خ درسدطددى رددتب س ر دد ا يد دد  دريس تددى 

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

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

يد د  دريس تددى درست ضددتى  د  ا ماددى در ادد ح دراس تدى  ريطيتددل اردد  لاستدا درتسد ددى  مدد  امتددع 

( س ر دى   اج  دا ميا دس ا درامدس   62درس ر  ا م  مديمف در د ادا درتسد دتى ادر د رد  دتته    

درا دن   ا  د ى دردته   اا   دراضد ا  ادرساخ  ادرا     امتلس جيمى درا ن   ام  طى  سم 

 2جان/ن22.46جان      58.97ميس 1.61  ى  20.25ادريماتخ دراادة  د خ درسدطى  م  دريادر :  

 اس/تامت ( اج  ا ل ضخ درسيب درمةت تدى رمياتدسدا 1427.95جان 44.19%   24.15 2ن 1.62  

  دراض ا  ادريماتخ دراادة  د خ متلس جيمى درا ن   ام  طى  سم درا ن   ا   ى درته   اا 

 داس/تامت (   ارا تدى 1559جادن 47.21%  17  2ن 1.76   2جان/ن19.30درسدطى   م  دريادر :  

 جم  ين دريا خ    يدتدن ما مدخ دن طدتدس  نرد  (Tanita TBF-410)امع در ت   ا د يدتن اه   

ج  ا ل ضخ ما ترى    يدتدن ا   درا ن ا ث ماتنا رمي  ت  يت س دريماتخ دراادة  د خ درسدطى  ا

Rطتث ا ما يتمى  
  -(  ا تم  تيامل   رما تنا درا ث ج  ا  م  در طا دآلي :0.971( نر   2

(RMR)                 ( =834.824سعر/يوميا )((.10.058×)(+))وزف الجسـ 

(RMR)                 ( =266.487سعر/يوميا )((.716.466×)(+))مساحة سطح الجسـ 

(RMR)                   ( =146.294سعر/يوميا )((.29.001×)(+))وزف العضبلت  
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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 اٌزؼذ٠ً اٌمبٟٔٛٔ دلٕؽمخ اإلسعبي ػٍٝ دلخ رٛج١ٙٗ حنٛ ِشاوض اٌٍؼت 

 ادلخزٍفخ ٌذٜ ثؼط أٔذ٠خ اٌذسجخ ادلّزبصح يف اٌىشح اٌؽبئشح "
 .124-1.6(،64العدد )( ، 6448) جامعة قطر،-مجمة مركز البحوث التربوية

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

هدفت الدراسة  التعػرؼ إلػى تػأثير التعػديؿ القػانوني لمنطقػة اإلرسػاؿ عمػى دقػة توجيهػه  
طيف فػػي فمسػػ نحػػو مراكػػز المعػػب المختمفػػة لػػدى بعػػض أنديػػة الدرجػػة الممتػػازة فػػي الكػػرة الطػػائرة

( العبػًا مػف فمسػطيف، 36( بواقػع )72واألردف، لتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمػى عينػة قوامهػا )
( العبػػًا مػػف األردف، طبػػؽ عميهػػا اختبػػار اإلرسػػاؿ الػػذي تػػـ إعػػداد  فػػي الدراسػػة الحاليػػة 36و )

ليناسػػػب التعػػػديؿ الجديػػػد فػػػي القػػػانوف، وتػػػـ اسػػػتخراج الصػػػدؽ التميػػػزي لبلختبػػػار، والثبػػػات فػػػي 
 (.0.88عادة حيث وصؿ الثبات إلى )اإل

  وبعد جمع البيانات عولجت إحصائيا باستخداـ تحميؿ التبايف متعدد المتغيرات التابعة

    MANOVAواختبػار سػداؾ(Sidak Test)   لممقارنػات الثنائيػة بػيف المتوسػطات الحسػابية
جيػػه اإلرسػػاؿ إليهػػا دقػػة فػػي تو  أكثػػر( 1،5،6حيػػث أظهػػرت نتػػائ  الدراسػػة، أف المراكػػز الخمفيػػة )

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

 المنطقة الوسطى، وأخيرًا المنطقة اليسرى مف الحد النهائي.
الباحثػػاف بعػػدة توصػػيات مػػف أهمهػػا ضػػرورة مراعػػاة المػػدربيف لمتنويػػع فػػي أداء وأوصػػى 

اإلرساؿ مػف مختمػؼ المنػاطؽ لمحػد النهػائي واالسػتفادة مػف ذلػؾ فػي الجانػب الخططػي، إضػافة 
 إلى إجراء دراسات أخرى في المجاؿ.
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ِغزٜٛ اٌٛػٟ اٌصذٟ ِٚصبدس احلصٛي ػٍٝ ادلؼٍِٛبد اٌصذ١خ ٌذٜ 
 ذ٠خ اٌؼشث١خ ٌٍىشح اٌؽبئشحالػجٟ األٔ

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

https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/2080 

الػػػوعي الصػػػحي ومصػػػادر الحصػػػوؿ عمػػػى المعمومػػػات هػػػدفت الدراسػػػة التعػػػرؼ إلػػػى مسػػػتوى  
الصػػػحية لػػػدى العبػػػي األنديػػػة العربيػػػة لمكػػػرة الطػػػائرة، إضػػػافة إلػػػى تحديػػػد الفػػػروؽ فػػػي مسػػػتوى الػػػوعي 
الصحي تبعا لمتغيري الخبرة في المعب والمؤهؿ العممي لدى البلعبػيف، ولتحقيػؽ ذلػؾ أجريػت الدراسػة 

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

( فقرة لقياس الوعي الصحي موزعة عمى أربعة مجاالت هي: )مجاؿ التغذية، مجاؿ التدريب 57مف )
( 8بالضػػغوط النفسػية، ومجػػاؿ العنايػة الصػػحية( إضػافة إلػػى )الرياضػي، المجػاؿ االجتمػػاعي والػتحكـ 

فقرات لقياس مصادر المعمومات الصحية، وعولجت البيانات باستخداـ المتوسطات الحسػابية والنسػب 
، وتحميػػػػؿ التبػػػػايف متعػػػػدد المتغيػػػػرات (Tow-Way ANOVA)المئويػػػػة، وتحميػػػػؿ التبػػػػايف الثنػػػػائي

 لممقارنات الثنائية بيف المتوسطات. (Sidak Test)واختبار سداؾ (MANOVA)التابعة
أظهػػػرت نتػػػائ  الدراسػػػة أف مسػػػتوى الػػػوعي الصػػػحي العػػػاـ لػػػدى أفػػػراد العينػػػة كػػػاف عاليػػػا ، حيػػػث      

%(، إضػػافة إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف 81وصػػمت النسػػبة المئويػػة لبلسػػتجابة إلػػى )
مػاعي والػتحكـ فػي الضػغوط النفسػية، حيػث كػاف أعمػى مجػاؿ المجػاؿ االجت مجاالت الوعي الصػحي،

بينما لـ تكػف الفػروؽ دالػة إحصػائيا تبعػا لمتغيػري الخبػرة فػي المعػب والمؤهػؿ العممػي والتفاعػؿ بينهمػا، 
كمػػػػا أظهػػػػرت النتػػػػائ  أف وسػػػػائؿ اإلعػػػػبلـ أعمػػػػى مصػػػػدر لمحصػػػػوؿ عمػػػػى المعمومػػػػات الصػػػػحية عنػػػػد 

البلعبيف إلػى إجػراء فحػص طبػي شػامؿ توجيه  البلعبيف. وأوصى الباحث بعدة توصيات مف أهمها ،
 كؿ سنة عمى األقؿ.
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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 non-

significant 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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( ٚاٌزّض١ً BMI( ِٚإشش وزٍخ اجلغُ)VO2max"احلذ األلصٝ العزٙالن األٚوغجني )
اٌذسجخ ادلّزبصح ٌألٌؼبة اٌش٠بظ١خ ( ٌذٜ الػجٟ أٔذ٠خ RMRاٌغزائٟ خالي اٌشادخ )

 "اجلّبػ١خ يف مشبي فٍغؽني
 .664-164(، 1)8، (6441مجمة العموـ التربوية والنفسية ، جامعة البحريف، )

https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/3051 
 

(، ومؤشػر كتمػة الجسػـ VO2maxالتعرؼ إلى الحد األقصػى السػتهبلؾ األوكسػجيف )هدفت الدراسة 

(BMI( والتمثيػػػؿ الغػػػذائي خػػػبلؿ الراحػػػة ،)RMR لػػػدى العبػػػي أنديػػػة الدرجػػػة الممتػػػازة لؤللعػػػاب الرياضػػػية ،)

( العبػػا لكػػرة 60( العبػا، بواقػػع )160الجماعيػة فػػي فمسػػطيف، لتحقيػؽ ذلػػؾ أجريػػت الدراسػػة عمػى عينػػة قوامهػػا)

( العبػػػا لكػػػرة اليػػػد. حيػػػث كػػػاف متوسػػػط 30( العبػػػا لكػػػرة السػػػمة، و)30( العبػػػا لكػػػرة الطػػػائرة، و)40القػػػدـ، و)

متػػر(. طبػػػؽ عمػػػيهـ اختبػػػار 1.76كغػػػـ، 75.33سػػػنة، 22.666)أعمػػارهـ، أوزانهػػػـ، وأطػػػوالهـ( عمػػى التػػػوالي: )

لطػػوؿ بػػالمتر، ومعادلػػة ( الػػوزف كغـ/مربػػع اBMI(، ومعادلػػة )VO2maxالخطػػوة لجامعػػة كاليفورنيػػا لقيػػاس )

(DeLorenzo, etal, 1999( لقياس )RMR.) 

(، كػػػاف جيػػػدا عنػػػد أفػػػراد العينػػػة حيػػػث RMR(، و)BMI( و)VO2maxأظهػػػرت نتػػػائ  الدراسػػػة أف مسػػػتوى )

سػػعر/يوميا( كػػذلؾ أظهػػرت 1906.72، 2كغػػـ/ـ32.71مميمتر/كغـ/دقيقػػة، 43.40كانػػت القػػيـ عمػػى التػػوالي: )

( تبعا لمعبة، بينما كانت الفروؽ دالػة إحصػائيا VO2maxذات داللة إحصائية في ) النتائ  أنه ال توجد فروؽ

 ( تبعا لمتغير المعبة.RMR(، و)BMIعمى متغيري )

جػػػراء RMRوأوصػػػى الباحثػػػاف بعػػػدة توصػػػيات مػػػف أهمهػػػا المحاولػػػة لتطػػػوير معادلػػػة لمتنبػػػؤ فػػػي قيػػػاس ) ( ، وا 
جػػػراء مقارنػػػات فػػػي ) ( لػػػدى العبػػػي فػػػرؽ األلعػػػاب الفرديػػػة فػػػيRMRدراسػػػة إلػػػى ) ( بػػػيف RMRفمسػػػطيف، وا 

 العبي فرؽ األلعاب الرياضية الجماعية والفردية في القياسات قيد الدراسة.
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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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اٌؽالة اٌزوٛس يف  احلذ األلصٝ العزٙالن األٚوغجني ٚرشو١ت اجلغُ ٌذٜ
 لغُ اٌرتث١خ اٌش٠بظ١خ يف جبِؼخ إٌجبح اٌٛؼ١ٕخ

 .4.-8( ،11) ،(6441مجمة اتحاد جامعة الدوؿ العربية )
(، وتركيػب الجسػـ لػدى VO2maxهدفت الدراسػة التعػرؼ إلػى مسػتوى الحػد األقصػى السػتهبلؾ األوكسػجيف )         

جامعػة النجػاح الوطنيػة، إضػافة إلػى إجػراء مقارنػات فػي هػذ  المتغيػرات الطبلب الذكور في قسػـ التربيػة الرياضػية فػي 

(، وتركيػب الجسػـ VO2maxتبعا لممستوى الدراسي، والتعرؼ إلى العبلقة بػيف الحػد األقصػى السػتهبلؾ األوكسػجيف )

مػػى عينػػة لػػدى الطػػبلب الػػذكور فػػي قسػػـ التربيػػة الرياضػػية فػػي جامعػػة النجػػاح الوطنيػػة، لتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الدراسػػة ع

( طالبػػػا مػػػف مختمػػػؼ المسػػػتويات الدراسػػػية، وبعػػػد عمميػػػة جمػػػع البيانػػػات باسػػػتخداـ اختبػػػار الخطػػػوة لجامعػػػة 88قوامهػػػا )

هدسا أظ ومعادلة بالؾ وجاكسوف لتحديد نسبة الدهف، ووزف العضػبلت امميس درته   (، ،VO2maxكميفونيا لقياس )

 متوسػػط / جان/تيتيددى  اميمتػػر ( م42.63كسػػجيف وصػػؿ إلػػى )أف متوسػػط الحػػد األقصػػى السػػتهبلؾ األو  يدد ةا درتسد ددى 

 ( كغـ.67.066) (LBW)متوسط وزف العضبلت %(   ا10.20   ى درته   

كمػػا أظهػػرت النتػػائ  وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي الحػػد األقصػػى السػػتهبلؾ األوكسػػجيف ، ونسػػبة الػػدهف تبعػػا 

ـ تكػػف الفػػػروؽ دالػػة إحصػػػائيا فػػي وزف العضػػػبلت تبعػػا لمتغيػػػر لممسػػتوى الدراسػػي ولصػػػالح طػػبلب السػػػنة الرابعػػة ، ولػػػ

( بػػيف الحػػد األقصػػى 0.01المسػػتوى الدراسػػي، كمػػا أظهػػرت النتػػائ  وجػػود عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى )

( وتركيب الجسـ عند الطبلب الذكور في قسـ التربيػة الرياضػية فػي جامعػة النجػاح VO2maxالستهبلؾ األوكسجيف )

حيػث وصػمت قيمػة معامػؿ االرتبػاط  (LBW)( ووزف العضػبلتVO2max، وكانت هذ  العبلقة إيجابية بيف )الوطنية

( ونسبة الدهف ، حيث وصمت قيمػة معامػؿ االرتبػاط VO2max(، بينما كانت العبلقة سمبية بيف )0.82بيرسوف إلى )

 زف العضبلت.(، وكانت العبلقة عكسية وغير دالة إحصائيا بيف نسبة الدهف وو 0.46-إلى )

 وأوصى الباحثاف بزيادة التركيز عمى التمرينات األكسجينية لمطبلب وعمى وجه الخصوص طمبة السنة األولى.
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دساعخ ٌجؼط اٌم١بعبد اٌفغ١ٌٛٛج١خ ادلخزبسح ػٕذ ؼٍجخ ختصص اٌرتث١خ 
 اٌش٠بظ١خ يف جبِؼخ إٌجبح اٌٛؼ١ٕخ

 .44-5( ، 42العدد )،  2003مجمة اتحاد جامعة الدوؿ العربية، 
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 تبعًا لمتغيري الجنس والمسػتوى 
ياس التحصيؿ الغػذائي أثنػاء الراحػة، ومسػاحة سػطح الجسػـ، والتعػرؼ إلػى الدراسي، وتطوير معادلتاف لمتنبؤ في ق

( طالبػػػًا مػػػف 108مػػػدى شػػػيوع األنيميػػػا الرياضػػػية عنػػػد الطمبػػػة. لتحقيػػػؽ ذلػػػؾ أجريػػػت الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة قوامهػػػا )
عنػد  ( طالبة. أظهػرت نتػائ  الدراسػة أف مسػتوى جميػع القياسػات الفسػيولوجية35( طالبًا و )73المتطوعيف بواقع )

( فػي قياسػات a=0.05العينة كانت ضمف المستويات الطبيعية، ووجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى )
)نػػبض الراحػػػة، والهيموجمػػػوبيف( التمثيػػػؿ الغػػذائي أثنػػػاء الراحػػػة، مسػػػاحة سػػػطح الجسػػـ، ومؤشػػػر كتمػػػة الجسػػػـ، بػػػيف 

متغيػػػػرات )ضػػػػغط الػػػػدـ االنبسػػػػاطي،  الػػػػذكور واإلنػػػػاث ولصػػػػالح الػػػػذكور ولػػػػـ تكػػػػف الفػػػػروؽ دالػػػػة إحصػػػػائيا عمػػػػى
، وكانت الفروؽ دالة إحصائيا فقػط عمػى نسي، وسكر الدـ( تبعًا لمتغير الجواالنقباضي، ومعد ضغط الدـ الشريان

متغيػػر نػػبض الراحػػة تبعػػًا لممسػػتوى الدراسػػي، ولصػػالح المسػػتوى الدراسػػي األعمػػى. وتبػػيف أف نسػػبة شػػيوع األنيميػػا 
%( وتػػػـ تطػػػوير معادلتػػػاف لقيػػػاس 2.8%( مػػػف اإلنػػػاث بنسػػػبة )23.1كور بنسػػػبة )عنػػػد الػػػذ أكثػػػرالرياضػػػية كانػػػت 

(RMR( و )BSA:وذلؾ عمى النحو التالي ) 
 ( التمثيؿ الغذائي أثناء الراحةRMR:سعر /يوميًا ) 

 )لطوؿ بالمتر((× 16143914(+ )18843684-(= سعر/ يوميًا = )RMRلمذكور )
(R2  =4346 ( الخطأ المعياري ،SE = )119  = 4399سعر/ يوميًا وبيتا) 

 )لطوؿ بالمتر( (× 1812344(+ )61.31.1-(= سعر/ يوميًا = )RMRلإلناث )
(R2  =4396 ( الخطأ المعياري ،SE = )16.  = 4364سعر/ يوميًا وبيتا) 

 ( مساحة سطح الجسـBSAـ)2 
 )الوزف كغـ((× 4341494(+ )13412(= سعر/ يوميًا = )RMRلمذكور )

(R2  =4396 ا ،( لخطأ المعياريSE = )43441 = 4364وبيتا) 
 )لطوؿ بالمتر( (× .1368(+ )13146-(= سعر/ يوميًا = )RMRلإلناث )

(R2  =4396 ( الخطأ المعياري ،SE = )16.  = 4364سعر/ يوميًا وبيتا.) 
المعػادالت المقترحػة، أوصى الباحث بعدة توصيات مػف أهمهػا االهتمػاـ باألنشػطة البلمنهجيػة لئلنػاث، واسػتخداـ و 

جراء دراسات أخرى في المجاؿ.  وا 
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 أصش أزفبظخ األلصٝ يف ِغزٜٛ اٌشؼٛس ثمٍك ادلٛد ٌذٜ ؼٍجخ اجلبِؼخ

 " )دساعخ رؽج١م١خ ػٍٝ ؼٍجخ جبِؼخ إٌجبح اٌٛؼ١ٕخ ثٕبثٍظ/فٍغؽني(
 .39-13( ، 88، ).644رسالة الخميج العربي،

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

هػػػػػدفت الدراسػػػػػة إلػػػػػى تعػػػػػرؼ أثػػػػػر انتفاضػػػػػة األقصػػػػػى فػػػػػي مسػػػػػتوى الشػػػػػعور بقمػػػػػؽ المػػػػػوت 

ة النجػػػػػاح الوطنيػػػػػة، إضػػػػػافة إلػػػػػى تحديػػػػػد أثػػػػػر متغيػػػػػرات الجػػػػػنس، ومكػػػػػاف اإلقامػػػػػة لػػػػػدى طمبػػػػػة جامعػػػػػ

 الدائـ، وموقع السكف بالنسبة لممواجهات.

( مػػػػػػف الطػػػػػػبلب والطالبػػػػػػات تػػػػػػـ 706لتحقيػػػػػػؽ ذلػػػػػػؾ أجريػػػػػػت الدراسػػػػػػة عمػػػػػػى عينػػػػػػة قوامهػػػػػػا )

 Death )اختيػػػػارهـ عشػػػػوائيا مػػػػف شػػػػعب متطمبػػػػات الجامعػػػػة، طبػػػػؽ عميهػػػػا مقيػػػػاس قمػػػػؽ المػػػػوت

Anxiety Scale( الػػػػػذي أعػػػػػد  عبػػػػػد الخػػػػػالؽ )Abdel Khalek, 1996 ليقػػػػػيس ثبلثػػػػػة )

مجػػػػػاالت هػػػػػي: مجػػػػػاؿ التفكيػػػػػر المسػػػػػتمر بػػػػػالموت، ومجػػػػػاؿ سػػػػػيطرة فكػػػػػرة المػػػػػوت، ومجػػػػػاؿ تكػػػػػرار 

 فكرة الموت، وهو مف المقاييس الثابتة والصادقة عالميًا.

زيػػػػادة شػػػػعور وقػػػػد توصػػػػمت نتػػػػائ  الدراسػػػػة إلػػػػى أنػػػػه يوجػػػػد تػػػػأثير النتفاضػػػػة األقصػػػػى عمػػػػى 

الطمبػػػػة بقمػػػػؽ المػػػػوت حيػػػػث كانػػػػت النسػػػػبة المئويػػػػة لزيػػػػادة مثػػػػؿ هػػػػذا الشػػػػعور قبػػػػؿ االنتفاضػػػػة ومنػػػػذ 

%، 31.3عمػػػػػى المجػػػػػاالت والدرجػػػػػة الكميػػػػػة عمػػػػػى التػػػػػػوالي) 25/7/2001بدايػػػػػة االنتفاضػػػػػة ولغايػػػػػة 

%(، كػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ أظهػػػػػػػػػػػػػػػرت النتػػػػػػػػػػػػػػػائ  وجػػػػػػػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػػػػػػػة %28.15، %22.78، 30.48

لشػػػػعور بقمػػػػؽ المػػػػوت بػػػػيف الطمبػػػػة المقيمػػػػيف داخػػػػؿ مدينػػػػة نػػػػابمس وخارجهػػػػا إحصػػػػائية فػػػػي مسػػػػتوى ا

ولصػػػػالح المقيمػػػػيف داخػػػػؿ مدينػػػػة نػػػػابمس، وبػػػػيف الػػػػذكور واإلنػػػػاث ولصػػػػالح اإلنػػػػاث، وبػػػػيف القػػػػػريبيف 

 والبعيديف عف المواجهات ولصالح القريبيف مف المواجهات.

http://library.abegs.org/journal/journal_issues/detail.html?id=5281970443517952
http://library.abegs.org/journal/journal_issues/detail.html?id=5281970443517952
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 ِٙبداظؽشاة اٌعغٛغ اٌزب١ٌخ ٌٍصذِخ ٚاٌزؼب٠ش ِؼٙب ٌذٜ آثبء ٚأ
 شٙذاء أزفبظخ األلصٝ يف زلبفظبد ٔبثٍظ ٚؼٌٛىشَ ٚلٍم١ٍ١خ

 .8.-.1(، 96( ، العدد ).644مجمة رسالة الخميج العربي،)
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 وطولكـر وقمقيمية، إضافة إلى معرفة أثر 

 ذلؾ. فيمتغيرات صمة القرابة مع الشهيد، والدخؿ الشهري لؤلسرة، ومكاف السكف بالنسبة لممواجهات 

( 52و) ا( أًبػػ 48( أب وأـ لمشػػهداء بواقػػع )100لتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة قوامهػػا )و 

( فقػػرة لقيػػاس اضػػطراب الضػػغوط التاليػػة 38( فقػػرة وذلػػؾ بواقػػع )52عميهػػا اسػػتبانة مكونػػة مػػف ) ت، طبقػػاأًمػػ 

راب الضػغوط التاليػة ( فقرة لقياس التعايش مع الصدمة، وقد أظهرت نتػائ  الدراسػة أف اضػط13لمصدمة و)

%(، 71.4لمصدمة كانت كبيرة عند اباء وأمهات الشهداء حيث وصػمت النسػبة المئويػة لمدرجػة الكميػة إلػى )

%(. كمػا أظهػرت النتػائ  وجػود 79.8كانت درجة التعايش كبيرة أيضػا حيػث وصػمت النسػبة المئويػة إلػى )و 

ء واألمهػات لصػالح األمهػات، ولػـ تكػف الفػروؽ فػي الضػغوط التاليػة لمصػدمة بػيف اآلبػا افروؽ دالة إحصػائي  

وجػػود فػػروؽ فػػي الضػػغوط التاليػػة عمػػى بينهمػػا فػػي التعػػايش مػػع الصػػدمة، كمػػا دلػػت النتػػائ   ادالػػة إحصػػائي  

لمصػػدمة بػػيف أصػػحاب الػػدخؿ المتػػدني والعػػالي ولصػػالح أصػػحاب الػػدخؿ المتػػدني، ولػػـ تكػػف الفػػروؽ دالػػة 

دلػػت النتػػائ  أف متغيػػر مكػػاف السػػكف بالنسػػبة لممواجهػػات لػػيس لػػه فػػي التعػػايش مػػع الصػػدمة، كمػػا  اإحصػػائي  

الضػػغوط التاليػػة لمصػػدمة ولصػػالح  فػػيالدرجػػة الكميػػة لمتعػػايش مػػع الصػػدمة بينمػػا كػػاف لػػه تػػأثير  فػػيتػػأثير 

 مكاف السكف القريب مف المواجهات.

 

 

http://library.abegs.org/journal/journal_issues/detail.html?id=5036145775738880
http://library.abegs.org/journal/journal_issues/detail.html?id=5036145775738880
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اٌشادخ ػٕذ اصش اٌزمذَ ثبٌغٓ ػٍٝ ثؼط اٌم١بعبد اجلغ١ّخ ٚاٌزّض١ً اٌغزائٟ خالي 
 عٕخ يف ثؼط ادلذاسط احلى١ِٛخ اٌفٍغؽ١ٕ١خ 19-14اٌزوٛس ِٓ أػّبس 

 .172-138(، 4العدد ) 2004مجمة جامعة القدس المفتوحة، 

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

 

هػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ إلػػى ديناميكيػػة التطػػور فػػي بعػػض القياسػػات الجسػػمية والتمثيػػؿ الغػػذائي خػػبلؿ 

سنة في المدارس الحكومية الفمسػطينية ، إضػافة إلػى تطػوير معػادلتيف  18-10الراحة عند الذكور مف أعمار 

سػػعر/يوميا خػػبلؿ الراحػػة واألخػػرى لمتنبػػؤ فػػي قيػػاس مسػػاحة  (RMR)األولػػى لمتنبػػؤ فػػي قيػػاس التمثيػػؿ الغػػذائي 

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

، والتمثيػؿ الغػذائي  2ـ (BSA)، ومسػاحة مسػطح الجسػـ 2كغػـ/ـ(BMI)والوزف ، والطوؿ ، ومؤشر كتمة الجسػـ

 سعر/يوميا ألفراد عينة الدراسة. (RMR)خبلؿ الراحة 

 ’Wilks)باسػتخداـ اختبػار ولكػس المبػدا  (MANOVA)أظهرت نتائ  تحميػؿ التبػايف المتعػدد القياسػات التابعػة  

Lambda) وتحميػؿ التبػايف األحػادي (One Way ANOVA)  واختبػار شػفية(Scheffe Test)  لممقارنػات البعديػة بػيف

( في متغيػرات الػوزف ،  =0.01ت داللة إحصائية عند مستوى الداللة )المتوسطات الحسابية وجود فروؽ ذا

، والتمثيػػؿ الغػػذائي خػػبلؿ  2ـ (BSA)، ومسػػاحة مسػػطح الجسػػـ 2كغػػـ/ـ (BMI)والطػػوؿ ، ومؤشػػر كتمػػة الجسػػـ

 .سعر/يوميا تبعا لمتغير العمر ولصالح العمر األعمى (RMR)الراحة 

ف تأخػػذ وزارة التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي فػػي فمسػػطيف بعػػيف وأوصػػى الباحػػث بعػػدة توصػػيات مػػف أهمهػػا ضػػرورة أ

االعتبػػار بمثػػؿ هػػذ  القياسػػات عنػػد تصػػميـ وشػػراء األدوات المدرسػػية لمطػػبلب ، إضػػافة إلػػى بنػػاء معػػايير لهػػذ  

 القياسات لمذكور واإلناث في المدارس الفمسطينية.

  

http://journals.qou.edu/index.php/jrresstudy/article/view/1291
http://journals.qou.edu/index.php/jrresstudy/article/view/1291
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ٌالػجٟ  (RMR)ٚاٌزّض١ً اٌغزائٟ خالي اٌشادخ  (BMI)"ِإشش وزٍخ اجلغُ 
 اٌفشق ادلشبسوخ يف اٌجؽٌٛخ اٌؼشث١خ اٌؼشش٠ٓ ٌٍىشح اٌؽبئشح ٌٍشجبي يف األسدْ"

 .54-31( ، 1( ، عدد )17،المجمد ) (.644مجمة أبحاث النجاح لمعموـ اإلنسانية، )
https://journals.najah.edu/article/852/ 

(، والتمثيػػػػؿ الغػػػػذائي خػػػػبلؿ الراحػػػػة BMIهػػػػدفت هػػػػذ  الدراسػػػػة التعػػػػرؼ إلػػػػى مؤشػػػػر كتمػػػػة الجسػػػػـ )

(RMR( وتطوير معادلة لقيػاس ،)RMR( وبنػاء معػايير إلػى )BMI( و )RMR لبلعبػي الفػرؽ المشػاركة )

عينػة قوامهػا في البطولة العربية العشػريف لمكػرة الطػائرة لمرجػاؿ فػي األردف، لتحقيػؽ ذلػؾ أجريػت الدراسػة عمػى 

العبا وتـ اعتماد البيانات الرسمية الواردة في كشوؼ البطولة مف حيػث )العمػر، والطػوؿ، والػوزف( وبعػد  186

 إدخاؿ البيانات تـ حساب مؤشر كتمة الجسـ كما يمي:

(BMIكغـ/ـ )2= الوزف كغـ/ )الطوؿ بالمتر( 2 . 

( الخاصػة بالرياضػييف وذلػؾ عمػى De Lorenzo  et.al, 1999( تػـ اسػتخداـ معادلػة )RMRولحسػاب )

   ()الطوؿ سـ((1134)الوزف كغـ(( +))( × 6(+))984-( سعر/ يوميا = )RMR) :النحو التالي

( باسػػػتخداـ SPSSبعػػػد ذلػػػؾ عولجػػػت البيانػػػات إحصػػػائيا باسػػػتخداـ الرزمػػػة اإلحصػػػائية لمعمػػػـو االجتماعيػػػة )

Rاالنحػدار  )المتوسػطات الحسػابية، واالنحرافػات المعياريػػة، ومعامػؿ 
، وتوصػمت الدراسػػة  (، والرتػػب المئينيػه2

، كػػػذلؾ كػػػاف المسػػػتوى جيػػػدا 2كغػػػـ/ـ23.38( كػػػاف جيػػػدا حيػػػث وصػػػؿ المتوسػػػط إلػػػى BMIإلػػػى أف مسػػػتوى )

سػعر/يوميا. إضػػافة إلػى ذلػػؾ كػػاف أفضػؿ معيػػار إلػػى 2067.60( حيػػث وصػؿ المتوسػػط إلػػى RMRبالنسػبة )

(BMI )20.76لػػػى )2كغػػػـ/ـ ( RMRيوميػػػا. كػػػذلؾ تػػػـ تطػػػوير معادلػػػة لقيػػػاس ) سػػػعر/ RMR )2500، وا 

بداللػػة طػػوؿ القامػػة لبلعػػب عمػػى اعتبػػار أف الطػػوؿ عنصػػر أساسػػي لمنجػػاح فػػي المعبػػة وال يتػػأثر فػػي البػػرام  

( وكانػػت كمػػػا 0.93( وصػػدقها بداللػػػة المحػػؾ إلػػػى )0.71التدريبيػػة، ووصػػؿ معامػػػؿ االنحػػدار لممعادلػػػة إلػػى )

 .()الطوؿ بالمتر(.6444381(+)1441.67-( سعر/ يوميا = )RMR) يمي:

https://journals.najah.edu/article/852/
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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)).  

  

https://journals.najah.edu/authors/1054/
https://journals.najah.edu/article/852/
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 أعب١ٌت سلزٍفخ ِٓ اإلمحبء ػٍٝ ِغبفخ اٌٛصت اٌؼّٛدٞ ٌذٜ الػجٟ ريأصر
 اٌىشح اٌؽبئشح

 .144-42(،.)1، (.644مجمة العمـو التربوية والنفسية ، جامعة البحريف، )
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/3032 

هدفت هذ  الدراسة إلى تحديػد تػأثير أربعػة أسػاليب مػف اإلحمػاء عمػى مسػافة الوثػب العمػودي 

( العبػًا لكػرة الطػائرة فػي 68الدراسة عمى عينة قوامها )لدى العبي الكرة الطائرة، لتحقيؽ ذلؾ أجريت 

دقيقػة،  15فمسطيف، طبؽ عميها اختبار الوثب العمػودي خمػس مػرات هػي )بػدوف إحمػاء، بعػد هرولػة 

دقػػػائؽ  5دقػػػائؽ إطالػػػة، بعػػػد  5دقػػػائؽ هرولػػػة +  10دقػػػائؽ هرولػػػة، بعػػػد  5دقػػػائؽ إطالػػػة +  10بعػػػد 

تحميؿ التبايف متعدد القياسات التابعة باستخداـ اإلحصائي  دقائؽ هرولة(. وأظهرت نتائ  10إطالة+ 

( لممقارنػات الثنائيػة بػيف المتوسػطات أف Sidak(واختبػار سػداؾ )Wilks’ Lambdaولكػس المبػدا )

استخداـ أي أسموب مف أساليب اإلحماء يؤثر إيجابيًا عمى مسافة الوثػب العمػودي مقارنػة بعػدـ القيػاـ 

دقػػائؽ  10ب اإلحمػػاء تػػأثيرًا عمػػى مسػػافة الوثػػب العمػػودي كػػاف أسػػموب )باإلحمػػاء. وأف أفضػػؿ أسػػالي

 دقائؽ إطالة(. 5هرولة + 

  

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

up 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). 

 

http://dx.doi.org/10.12785/JEPS/040303
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/3032
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/3032
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 رمذ٠ش اٌزاد ػٕذ الػجٟ ٚالػجبد فشق األٌؼبة اجلّبػ١خ 
 يف اجلبِؼبد اٌفٍغؽ١ٕ١خ

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

https://www.jstor.org/stable/26448568 

والعبػػات األلعػػاب الجماعيػػة فػػي هػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى تقػػدير الػػذات لػػدى العبػػي  

الجامعػػػػات الفمسػػػػطينية )النجػػػػاح، بيرزيػػػػت، بيػػػػت لحػػػػـ(، باإلضػػػػافة إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى أثػػػػر متغيػػػػرات 

 الجامعة، المستوى الدراسي، العمر، الجنس، مكاف اإلقامة ونوع المعبة التخصصية عميها.

ف الجامعػػػػات العبػػػػًا والعبػػػة مػػػػ 126ولتحقيػػػؽ ذلػػػػؾ أجريػػػت الدراسػػػػة عمػػػى عينػػػػة مكونػػػػة مػػػف  

 (.1993الفمسطينية )النجاح، بيرزيت، بيت لحـ( طبؽ عميها استبانة تقدير الذات )صالح، 

أظهرت نتائ  الدراسة أف مستوى تقدير الذات كاف إيجابيًا عند العبي والعبػات فػرؽ األلعػاب 

الػػذات الجماعيػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية، إضػػافة إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي تقػػدير 

تعزى لمتغيرات )الجامعػة، المسػتوى الدراسػي، مكػاف اإلقامػة( فيمػا لػـ تكػف الفػروؽ دالػة إحصػائيًا تبعػًا 

لمتغيػػرات )المعبػػة، العمػػر، الجػػنس( وأوصػػى الباحثػػاف بضػػرورة زيػػادة االهتمػػاـ مػػف قبػػؿ المػػدربيف فػػي 

 مسطينية.تنمية مفهـو الذات لدى العبي والعبات األلعاب الجماعية في الجامعات الف

  

https://www.jstor.org/stable/26448568
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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. 

 

 

https://www.jstor.org/publisher/plutojournals?refreqid=excelsior%3A3db2e0b5324769322bde67c911ff6db6
https://www.jstor.org/stable/26448568
https://www.jstor.org/stable/26448568?seq=1#page_scan_tab_contents


 150 

A56 

اٌمذسح اٌالاٚوغج١ٕ١خ ٚثؼط اٌم١بعبد اجلغ١ّخ ػٕذ الػجٟ أٔذ٠خ اٌذسجخ 

 ادلّزبصح ٌىشح اٌمذَ يف مشبي فٍغؽني

 .146 -41( ، 6(، العدد ).(، المجمد )1666بغزة ،) -عة األقصىجاممجمة 

https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&Pare

ntId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=70 
عػػػرؼ إلػػػى مسػػػتوى القػػػدرة البلاوكسػػػجينية وبعػػػض القياسػػػات الجسػػػمية عنػػػد هػػػدفت الدراسػػػة الت  

العبػػي أنديػػة الدرجػػة الممتػػازة لكػػرة القػػدـ فػػي محافظػػات شػػماؿ فمسػػطيف، لتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الدراسػػة 

( العبا ، طبؽ عميها االختبارات اآلتية: ) الوثب العمودي، الوثػب الطويػؿ مػف 79عمى عينة قوامها )

 مترا، وتـ حساب معادلة لويس لمقدرة البلاوكسجينية وكذلؾ مؤشر كتمة الجسـ(. 30الثبات ، العدو 

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 

-One)متغيري العمر وطوؿ القامة تبعا لمتغير النادي، بينما أظهرت نتائ  تحميؿ التبايف األحادي

Way ANOVA) واختبار شفيه لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية(Scheffe Post 

Hoc Test)  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى متغيرات الوزف، ومؤشر كتمة الجسـ ، والوثب

مترا ، والقدرة البلاوكسجينية باستخداـ معادلة لويس تبعا لمتغير  30مف الثبات، وزمف عدو  الطويؿ

 النادي.

  

https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=70
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=70
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ِٕزخجبد احملبفظبد ٌٍىشح  "ِفَٙٛ اٌزاد اٌجذ١ٔخ ٚادلٙبس٠خ ٌذٜ الػجٟ

 اٌعفخ اٌغشث١خ" اٌؽبئشح يف
-8.( ، ص ص 1( ، العدد )18المجمد )، 1666، مجمة أبحاث اليرموؾ ) سمسمة العموـ اإلنسانية واالجتماعية( 

86. 
هػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى درجػػػة مفهػػػـو الػػػذات البدنيػػػة والمهاريػػػة لػػػدى العبػػػي منتخبػػػات           

المحافظػات لمكػػرة الطػائرة بالضػػفة الغربيػػة، باإلضػافة إلػػى التعػػرؼ عمػى اثػػر متغيػػرات العمػر، الخبػػرة، والمؤهػػؿ 

ذلػػؾ أجريػػت الدراسػػة عمػػى جميػػع العبػػي المحافظػػات المهتمػػة بالمعبػػة وهػػي ) قمقيميػػة، العممػػي عميهػػا. لتحقيػػؽ 

( العبػػًا ، طبػػؽ عميهػػا مقياسػػاف األوؿ لقيػػاس مفهػػـو الػػذات 48نػػابمس، راـ اهلل، وجنػػيف( وبمػػغ عػػدد البلعبػػيف )

سػة أف درجػة مفهػـو البدنية واآلخر لقياس مفهـو الذات المهارية لدى العبػي الكػرة الطػائرة. أظهػرت نتػائ  الدرا

%(، 70.96الػذات البدنيػة كانػت عاليػة عنػد أفػراد عينػة الدراسػة حيػث وصػمت النسػبة المئويػة لبلسػتجابة إلػى )

%(، 63.5بينمػػا كانػػت درجػػة مفهػػـو الػػذات المهاريػػة متوسػػطة حيػػث وصػػمت النسػػبة المئويػػة لبلسػػتجابة إلػػى )

ي مفهػػـو الػػذات البدنيػػة والمهاريػػة تبعػػا لمتغيػػر أيضػػا أظهػػرت النتػػائ  عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػ

العمر، وعدـ وجود فروؽ فػي الػذات البدنيػة تبعػا لمتغيػر الخبػرة، بينمػا كانػت الفػروؽ دالػة إحصػائيا فػي مفهػـو 

الذات المهارية بيف أصحاب الخبػرة الطويمػة وأصػحاب الخبػرة القصػيرة لصػالح أصػحاب الخبػرة الطويمػة، كػذلؾ 

فروؽ دالة إحصائيا في مفهـو الذات البدنيػة والمهاريػة بػيف أصػحاب مؤهػؿ ثانويػة عامػة  أظهرت النتائ  وجود

فمػػا دوف وأصػػحاب مؤهػػؿ أعمػػى مػػف ثانويػػة عامػػة لصػػالح مؤهػػؿ أعمػػى مػػف ثانويػػة عامػػة؛ وأوصػػى البػػاحثوف 

 بضرورة زيادة االهتماـ مف قبؿ المدربيف في تنمية مفهـو الذات المهارية لدى البلعبيف.
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اجتب٘بد ؼٍجخ جبِؼخ إٌجبح اٌٛؼ١ٕخ حنٛ ثؼط ادلذسوبد اخلبؼئخ ٌٍرتث١خ 

 اٌش٠بظ١خ

 .29-6.(،1666بغزة ،)-جامعة األقصىمجمة 

aqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=https://www.al

2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=69 

هػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ عمػػى اتجاهػػات طمبػػة جامعػػة النجػػاح الوطنيػػة نحػػو بعػػض المػػدركات     

الخاطئة لمتربية الرياضية، إضافة إلى التعرؼ عمى اثػر متغيػرات الجػنس والكميػة والممارسػة الرياضػية 

ت والمعدؿ التراكمي ومكاف اإلقامة الدائـ عند الطمبة عمى هذ  االتجاهات. مف اجؿ تحقيؽ ذلؾ أجريػ

( مػدركات خاطئػة 9( طالبا وطالبة، أظهرت نتائ  الدراسة انه يوجػد )740الدراسة عمى عينة قوامها )

( مدركا خاطئا، إضافة إلى ذلؾ أظهرت النتائ  وجود فروؽ ذات داللػة إحصػائية تبعػا 30) أصؿمف 

 أكثػػػرئػػػة لمتغيػػػرات الجػػػنس، والمعػػػدؿ التراكمػػػي، والممارسػػػة الرياضػػػية ، حيػػػث كانػػػت المػػػدركات الخاط

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.

  

https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=69
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=69
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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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اجلّبػ١خ يف جبِؼخ إٌجبح  اٌالأٚوغج١ٕ١خ ػٕذ الػجٟ فشق األٌؼبةٌمذسح ا
 يف ٔبثٍظ اٌٛؼ١ٕخ

 .2.-1( ص: 1(، العدد ).1(، المجمد )1666مجمة جامعة النجاح لألبحاث )ب( العموـ اإلنسانية )
https://journals.najah.edu/article/533/ 

هػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ إلػػى مسػػتوى القػػدرة البلأوكسػػجينية عنػػد العبػػي فػػرؽ كػػرة القػػدـ والطػػائرة والسػػمة 

واليد في جامعػة النجػاح الوطنيػة، باإلضػافة إلػى إجػراء مقارنػات فػي القػدرة البلأوكسػجينية بػيف العبػي 

( العبػػػًا تػػػـ اختيارهػػػا بالطريقػػػة 50راسػػػة عمػػػى عينػػػة قوامهػػػا )هػػػذ  االلعػػػاب، لتحقيػػػؽ ذلػػػؾ أجريػػػت الد

( العبػًا، وكػرة السػمة 12( العبًا، وكرة الطػائرة )14العشوائية وزعت تبعًا لؤللعاب كما يمي: كرة القدـ )

( العبػًا ، طبػؽ عميهػا أربعػة اختبػارات لقيػاس القػدرة البلأوكسػجينية وهػي: 12( العبًا، وكػرة اليػد )12)

مترًا، ومعادلػة لػويس لقيػاس دليػؿ القػدرة.  30ودي، والوثب الطويؿ مف الثبات، وزمف عدو الوثب العم

أظهػػرت نتػػائ  الدراسػػة ضػػعؼ مسػػتوى القػػدرة البلأوكسػػجينية عنػػد العبػػي فػػرؽ األلعػػاب الجماعيػػة فػػي 

( عمى اختبػار =0.05جامعة النجاح، باإلضافة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )

العمػػودي بػػيف العبػػي كػػرة القػػدـ والعبػػي كػػرة الطػػائرة والعبػػي كػػرة السػػمة لصػػالح العبػػي الكػػػرة  الوثػػب

مترًا بيف العبػي كػرة القػدـ والعبػي كػرة الطػائرة  30الطائرة والعبي كرة السمة، وعمى اختبار زمف عدو 

كػرة الطػائرة  والعبي كرة السمة لصالح العبي كػرة القػدـ، ومعادلػة لػويس بػيف العبػي كػرة القػدـ والعبػي

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  
 ع طبيعة المعبة الممارسة.بما يتناسب م

  

https://journals.najah.edu/article/533/
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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.  

 

https://journals.najah.edu/authors/716/
https://journals.najah.edu/article/533/
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اٌمٍك إٌفغٟ ػٕذ ادلّبسعني ٚغري ادلّبسعني ٌألٔشؽخ اٌش٠بظ١خ يف جبِؼبد 

 اٌعفخ اٌغشث١خ

 (1) (1( العدد )6441مجمة جامعة األزىر بغزة،)

http://www.alazhar.edu.ps/journal/detailsr.asp?seqq1=580 
هػدفت الدراسػػة التعػرؼ إلػػى درجػة القمػػؽ النفسػي عنػػد الممارسػيف وغيػػر الممارسػيف لؤلنشػػطة الرياضػػية 

رؼ عمػى اثػر متغيػرات الممارسػة الرياضػية، والجامعػة، في جامعات الضفة الغربيػة ، إضػافة إلػى التعػ
( طالبػػا 579والكميػػة، والمسػػتوى الدراسػػي عمػػى ذلػػؾ. لتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة قوامهػػا )

وطالبة مف جامعات النجاح الوطنية وبير زيت وبيت لحػـ، طبػؽ عميهػا مقيػاس القمػؽ النفسػي لمباحػث 
 -( فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت هي:56)( الذي اشتمؿ عمى 1994جميؿ الميؿ )

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

إحصػػػائيا باسػػػتخداـ برنػػػام  الػػػرـز اإلحصػػػائية لمعمػػػـو (، وبعػػػد عمميػػػة جمػػػع البيانػػػات عولجػػػت 0.93)
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائ  اآلتية: (SPSS)االجتماعية 

عند الممارسيف وغير الممارسيف لؤلنشطة الرياضية في جامعػات الضػفة إف درجة القمؽ النفسي 
كػػذلؾ أظهػػرت النتػػائ  %(، 48.2الغربيػػة كانػػت متدنيػػة حيػػث وصػػمت النسػػبة المئويػػة لبلسػػتجابة إلػػى )

وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي درجػػة القمػػؽ النفسػػي الكميػػة تبعػػا لمتغيػػرات الممارسػػة الرياضػػية، 
والكميػػػة، والمسػػػتوى الدراسػػػي. بينمػػػا لػػػـ تكػػػف الفػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيا تبعػػػا لمتغيػػػر الجامعػػػة. وأوصػػػى 

ألنشػطة الرياضػية أثنػاء وقػت الباحثاف بعدة توصيات مف أهمها ضرورة تشجيع الطمبة عمى ممارسػة ا
الفػػراغ لمػػا لهػػا مػػف دور إيجػػابي فػػي تقميػػؿ مسػػتوى القمػػؽ النفسػػي لػػدى الطمبػػة ومسػػاعدتهـ عمػػى حسػػف 

 التكيؼ االجتماعي.
  

http://www.alazhar.edu.ps/journal/detailsr.asp?seqq1=580
http://www.alazhar.edu.ps/journal/detailsr.asp?seqq1=580
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اجتب٘بد ؼٍجخ جبِؼخ إٌجبح اٌٛؼ١ٕخ حنٛ االشرتان ثبألٔشؽخ اٌش٠بظ١خ داخً احلشَ 
 اجلبِؼٟ

 .6.1-168( ،1( العدد ) 6المجمد )(، 1669بغزة ،) -جامعة األقصىمجمة 

https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=

TION_ID_PARM=71ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDI 

اتجاهػات طمبػة جامعػة النجػاح الوطنيػة نحػو االشػتراؾ باألنشػطة هدفت الدراسة التعرؼ إلػى           

الرياضية داخؿ الحـر الجامعي، إضافة إلى تحديد اثر متغيرات الجنس، ونوع الكميػة، ومكػاف السػكف، 

( 263الدراسػة عمػى عينػة قوامهػا )والسنة الدراسية لمطمبػة عمػى هػذ  االتجاهػات. لتحقيػؽ ذلػؾ أجريػت 

 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 

داللػػة إحصػػائية فػػي اتجاهػػات طمبػػة جامعػػة النجػػاح الوطنيػػة  أظهػػرت النتػػائ  انػػه ال توجػػد فػػروؽ ذات

نحو االشتراؾ باألنشطة الرياضية داخؿ الحـر الجامعي تعزى  لمتغيرات الجنس، ونوع الكمية، ومكاف 

 السكف، والسنة الدراسية لمطمبة.

  

https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=71
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=71
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األعبعٟ ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ ادلشرجؽخ ثبٌصذخ ٌؽالة ِذاسط ٚوبٌخ اٌغٛس دلشدٍخ اٌزؼ١ٍُ 
 ) دساعخ ِمبسٔخ( يف فٍغؽني ٚاألسدْ

 111-98 ( ، 9(، العدد )1669لرياضية، )مجمة أسيوط لعمـو وفنوف التربية ا
      

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 

( طالبػػا 376هػػا )لتحقيػؽ ذلػػؾ أجريػت الدراسػػة عمػػى عينػة قوامو الفػروؽ تبعػػا لمتغيػري الدولػػة والصػػؼ، 

( طالبا مف كؿ دولة، طبؽ عميهـ 186مف الذكور مف صفوؼ )الخامس وحتى العاشر( وذلؾ بواقع )

والمكونة مف : ) اختبػار  (AAHPERD,1980)البطارية األمريكية لمياقة البدنية المرتبطة بالصحة 

أظهػرت النتػائ   جري ميؿ، سمؾ دهف خمؼ العضد ولموح، المرونة، وقػوة التحمػؿ لعضػبلت الػبطف(،

تػػػػدني مسػػػػتوى المياقػػػػة البدنيػػػػة المرتبطػػػػة بالصػػػػحة عنػػػػد أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة مقارنػػػػة بمعػػػػايير بطاريػػػػة 

AAHPERD,1980))  إضافة إلػى انػه ال توجػد فػروؽ عمػى جميػع مفػردات البطاريػة تبعػا لمتغيػر ،

 الدولة ، بينما كانت الفروؽ دالة إحصائيا تبعا لمتغير الصؼ.
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 اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌذٜ ِؼٍّٟ ِٚؼٍّبد اٌرتث١خ اٌىفب٠بد
 اٌش٠بظ١خ يف زلبفظخ ؼٌٛىشَ

 ..18-166( 1669) األقصىمجلة جامعة 

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          
متغيػػري المؤهػػؿ العممػػي ومػػدة الرياضػػية فػػي محافظػػة طػػولكـر باإلضػػافة إلػػى التعػػرؼ عمػػى اثػػر 

( معممػػا ومعممػػة ، 104الخدمػػة عمػػى ذلػػؾ ، لتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الدراسػػة عمػػى عينػػه قوامهػػا )
 ( فقرة وزعت عمى سبعة مجاالت كما يمي:78طبؽ عميها استبانة تضمنت )

( فقر  ، مجاؿ كفايات التعمػيـ 11( فقرة ، مجاؿ كفايات األهداؼ )12مجاؿ كفايات التخطيط )
دارة الصػػؼ ) ( فقػػرات، مجػػاؿ 10( فقػػر  ، مجػػاؿ كفايػػات األسػػاليب والوسػػائؿ واألنشػػطة )12وا 

( فقػػػر ، مجػػػاؿ 12( فقػػػرات، مجػػػاؿ كفايػػػات النمػػػو المهنػػػي )10كفايػػػات العبلقػػػات االجتماعيػػػة )
أشارت نتائ  الدراسة إلى أف درجة الكفايات التعميمية الكميػة كانػت   .( فقر 11كفايات التقويـ )

%( ، باإلضػػػػافة إلػػػػي ذلػػػػؾ 79.91حيػػػػث وصػػػػمت النسػػػػبة المئويػػػػة لبلسػػػػتجابة إلػػػػى ) متوسػػػػطة
أظهرت النتائ  إلى أف ترتيب مجاالت الكفايات التعميمية جاء عمى النحو التالي: مجاؿ التعميـ 

دارة الصػػػػػػػػؼ ) %(مجػػػػػػػػاؿ األهػػػػػػػػداؼ 81.72% ( مجػػػػػػػػاؿ العبلقػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػة )84.45وا 
%( ، مجػاؿ األسػاليب 79%( ، مجاؿ التخطػيط )80.26%( ، مجاؿ النمو المهني )80.74)

%( ،  أيضػػا أظهػػرت النتػػائ  76.27%( ، وأخيػػرا مجػػاؿ التقػػويـ )76.72والوسػػائؿ واألنشػػطة )
وجػػػود فػػػروؽ فػػػي درجػػػة الكفايػػػات التعميميػػػة بػػػيف حممػػػة مؤهػػػؿ بكػػػالوريوس وحممػػػه مؤهػػػؿ دبمػػػـو 

طويمػػػة ولصػػػالح أصػػػحاب ولصػػػالح حممػػػة البكػػػالوريوس وأصػػػحاب الخدمػػػة القصػػػيرة والخدمػػػة ال
الخدمة الطويمة ، بناء عمى نتائ  الدراسة أوصى الباحثػاف بعػد  توصػيات أهمهػا ضػرورة عمػؿ 

 ـ.برنام  تأهيؿ لحممة درجة  الدبمو 
  

https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=72
https://www.alaqsa.edu.ps/site/MainPage/DEFAULT_INNER.ASPX?lang=ar&ParentId=2315&PageId=2680&EDITION_ID_PARM=72
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 ِصبدس اٌزٛرش ادلٕٟٙ ػٕذ ِؼٍّٟ ِٚؼٍّبد اٌرتث١خ  اٌش٠بظ١خ يف فٍغؽني
 1669، غزة،  مجمة الجامعة اإلسالمية

 
الدراسػػػػة إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى مصػػػػادر التػػػػوتر المهنػػػػي عنػػػػد معممػػػػي ومعممػػػػات التربيػػػػة  هػػػػدفت 

إضػػػافة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى اثػػػر متغيػػػري المؤهػػػؿ العممػػػي والخبػػػرة عمػػػى ذلػػػؾ،  الرياضػػػية فػػػي فمسػػػطيف،
(معممػػا ومعممػػة لمتربيػػة الرياضػػية فػػي 443لتحقيػػؽ هػػذ  األهػػداؼ أجريػػت الدراسػػة عمػػى عينػػه قوامهػػا )

( لمتػػػوتر المهنػػػي عنػػػد المعممػػػيف الػػػذي ترجمػػػه وعدلػػػه Moraccoا مقيػػػاس موراكػػػو)فمسػػػطيف ،طبػػػؽ عميهػػػ
( فقػػر   34( ليناسػػب معممػػي التربيػػة  الرياضػػية حيػػث يتكػػوف المقيػػاس مػػف )1993الباحػػث أبػػو حميمػػة)

 موزعة عمى خمسة مجاالت كما يمي:
(فقػػػرات،  4اتػػػب )( فقػػػرات ، مجػػػاؿ الر 8(فقػػػرات، مجػػػاؿ العمػػػؿ مػػػع التبلميػػػذ )8مجػػػاؿ الػػػدعـ اإلداري)

( فقرات. أظهرت نتائ  6( فقرات ، مجاؿ اإلمكانات وعدد الحصص )8مجاؿ العبلقة مع المدرسيف )
الدراسػػػة أف ترتيػػػب مجػػػاالت مصػػػادر التػػػوتر المهنػػػي عنػػػد معممػػػي ومعممػػػات التربيػػػة  الرياضػػػية فػػػي 

%( ، 71ص )%( ،مجاؿ اإلمكانات وعػدد الحصػ78فمسطيف جاء عمى النحو التالي: مجاؿ الراتب )
%( ، المجػػػػاؿ اإلداري 46,33%( ، مجػػػػاؿ العبلقػػػػة مػػػػع المعممػػػػيف )64مجػػػػاؿ العمػػػػؿ مػػػػع التبلميػػػػذ )

،.( =05%( . كمػػا أظهػػرت النتػػائ  عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػه إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ) 40,33)
لعممػي في التوتر المهني عند معممي ومعممات التربية الرياضػية فػي فمسػطيف تعػزى لمتغيػري المؤهػؿ ا

 والخبرة. أوصى الباحثوف بعدة توصيات مف أهمها:     
ضػػرورة إعػػادة النظػػر فػػي الراتػػب الشػػهري والعػػبلوات السػػنوية لممعممػػيف وذلػػؾ بهػػدؼ تحفيػػزهـ وزيػػادة  

عطػػائهـ، العمػػؿ عمػػى زيػػادة أعػػداد األجهػػزة واألدوات الرياضػػية البلزمػػة لمنجػػاح فػػي تػػدريس األلعػػػاب 
التربيػػة الرياضػػية، تػػوفير المبلعػػب والسػػاحات بمػػا يتناسػػب مػػع أعػػداد  الجماعيػػة والفرديػػة فػػي حصػػص

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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 "ِؼبدٌخ ِمرتدخ ٌٍزٕجإ ثزذذ٠ذ د١ًٌ اٌمذسح ػٍٝ اٌٛصت ٌالػجٟ
 "1662فشق اٌىشح اٌؽبئشح ادلشبسوخ يف دٚسح األٌؼبة األٚدلج١خ يف ارالٔزب  

 .1.4-161 ،1669اضية لمبنات بالقاىرة ، مجمة عمـو وفنوف الرياضة، كمية لتربية الري
 )دار المنظومة(

هدفت الدراسة إلى التعرؼ عمػى مسػتوى الوثػب لمضػرب السػاحؽ، وثػب حػائط الصػد ، ودليػؿ         

، إضافة إلى 1996الوثب لبلعبي الكرة الطائرة لمدوؿ المشاركة في دورة األلعاب األولمبية في اتبلنتا 

عالية ، لتحقيؽ ذلؾ تطوير معادلة لمتنبؤ بدليؿ الوثب عند العبي الكرة الطائرة لممستويات الرياضية ال

تـ تحميؿ البيانات الخاـ الواردة في نشرة االتحاد الدولي لمكرة الطائرة لبلعبي فرؽ الدوؿ المشاركة فػي 

( دولػػػة هػػػي ) أمريكػػػا، األرجنتػػػيف ، 12( العبػػػًا مػػػوزعيف عمػػػى )209دورة اتبلنتػػػا  لعينػػػة مكونػػػة مػػػف )

 بولندا، روسيا، تونس، ويوغوسبلفيا( . كوريا ، هولندا، البرازيؿ ، بمغاريا ، كوبا، إيطاليا،

حػوؿ العبػي  (Sawla)أظهرت نتائ  الدراسة تػدني مسػتوى الفػرؽ الحاليػة مقارنػة بمػا توصػؿ إليػه سػاوال 

( ، وباسػػػتخداـ معامػػػؿ االنحػػػدار الخطػػػي تػػػـ التوصػػػؿ إلػػػى المعادلػػػة 1979المسػػػتويات العالميػػػة عػػػاـ)

 -التالية لقياس دليؿ القدرة عمى الوثب :

( )وثػػػػب الضػػػػرب 4394()طػػػػوؿ الالعػػػػب( + )13.1( +)1318-الوثػػػػب )متػػػػر( = )الثابػػػػت دليػػػػؿ 

 الساحؽ(.

وأوصى الباحثاف ببناء معايير لمفػرؽ المحميػة ، وتطػوير معػادالت تنبئيػة تناسػب هػذ  الفػرؽ ولمختمػؼ 

 الفئات ) أطفاؿ ، سيدات ، ورجاؿ(.
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يف اجلبِؼبد األسد١ٔخ اٌش٠بظٟ  اٌشظب اٌٛظ١فٟ ٌذٜ اٌؼبٍِني يف إٌشبغ
 )دساعخ ِمبسٔخ(   ٚاٌفٍغؽ١ٕ١خ
 144-26 ،( 1( ، العدد )2(،المجمد )1669مجمة الجامعة اإلسالمية بغزة، )

هدفت الدراسة إلى إجراء مقارنة بدرجة الرضا الوظيفي بيف العامميف في النشاط الرياضي في 
أثػػػػر تغيػػػػري نػػػػوع الجامعػػػػة والحالػػػػة  الجامعػػػػات األردنيػػػػة والفمسػػػػطينية، باإلضػػػػافة إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى
 االجتماعية عمى درجة الرضا الوظيفي عند أفراد عينة الدراسة.

( مشرفا ومشرفة تمثؿ مجموع أفراد مجتمع الدراسػة 60لتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قوامها )
( مشػرفًا 16ة و )( مشرفًا ومشرفة مف الجامعػات األردنيػ44في الجامعات األردنية والفمسطينية بواقع )

( فقػرة، 70ومشرفة مف الجامعات الفمسطينية، طبؽ عميها مقياس الرضا الوظيفي الػذي اشػتمؿ عمػى )
 ( فقرات لكؿ مجاؿ عمى سبعة مجاالت هي:10وزعت بالتساوي بواقع )

)مجاؿ طبيعة العمؿ، مجاؿ الحوافز المادية، مجاؿ زمبلء العمؿ، مجاؿ إدارة النشػاط، مجػاؿ الطمبػة، 
 اؿ النمو المهني، ومجاؿ اإلمكانات واألدوات(.مج

أظهػػرت نتػػائ  الدراسػػة أف درجػػة الرضػػا الػػوظيفي كانػػت جيػػدة لػػدى العػػامميف فػػي النشػػاط الرياضػػي فػػي 
%(، فػػي حػػيف كانػػت درجػػة 73.07الجامعػػات األردنيػػة حيػػث وصػػمت النسػػبة المئويػػة لبلسػػتجابة إلػػى )

ط الرياضي في الجامعػات الفمسػطينية حيػث وصػمت الرضا  الوظيفي متوسطة لدى العامميف في النشا
%(، كما أظهرت النتائ  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بػيف 63.92النسبة المئوية لبلستجابة إلى )

العػػػامميف فػػػي النشػػػاط الرياضػػػي فػػػي الجامعػػػات األردنيػػػة والفمسػػػطينية لصػػػالح العػػػامميف فػػػي الجامعػػػات 
ظيفي تبعػػػػا لمتغيػػػػر نػػػػوع الجامعػػػػة لصػػػػالح الجامعػػػػات األردنيػػػػة، ووجػػػػود فػػػػروؽ فػػػػي درجػػػػة الرضػػػػا الػػػػو 

الحكوميػػػػة، بينمػػػػا لػػػػـ تكػػػػف الفػػػػروؽ فػػػػي درجػػػػة الرضػػػػا الػػػػوظيفي دالػػػػة إحصػػػػائيا تبعػػػػا لمتغيػػػػر الحالػػػػة 
 االجتماعية.
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دساعخ ِمبسٔخ ثني أصش اعزخذاَ اٌزّش٠ٕبد اٌج١ٍِٛرت٠خ ٚاٌزذس٠ت االػز١بدٞ ػٍٝ 
 اٌؽبئشح ٌٍّشدٍخ اٌضب٠ٛٔخ.اٌمذسح اٌالأٚوغج١ٕ١خ ٌذٜ الػجٟ اٌىشح 

 (1669مجمة أبحاث النجاح لمعمـو اإلنسانية ، )
 

والتػدريب االعتيػادي  التمرينػات البميومتريػةهدفت هذ  الدراسة إلى إجػراء مقارنػه بػيف اسػتخداـ  
( 18عمى القدرة البلأوكسجينية لدى العبػي الكػرة الطػائرة لممرحمػة الثانويػة، وقػد شػممت عينػة الدراسػة )

العبػػًا يمثمػػوف فريػػؽ الكػػرة الطػػائرة لممرحمػػة الثانويػػة فػػي الكميػػة العمميػػة اإلسػػبلمية، تػػـ توزيػػع أفػػراد عينػػة 
تجريبيػة ثانيػه، قػاـ أفػراد المجموعػة التجريبيػة األولػى الدراسة بالتساوي إلى مجمػوعتيف تجريبيػة أولػى و 

سػـ  45بالتدريب ثبلث مػرات فػي األسػبوع لمػدة ثمانيػة أسػابيع بالوثػب مػف فػوؽ مقعػد إسػمنتي ارتفػاع 
مجموعػػػات لمتػػػدريب الواحػػػد، وعشػػػرة تكػػػرارات لممجموعػػػة الواحػػػدة وبفتػػػرة راحػػػة دقيقتػػػاف بػػػيف  4بمعػػػدؿ 

نشػػػاط الكػػػرة الطػػػائرة فػػػي حصػػػص التربيػػػة الرياضػػػية والنشػػػاط  المجموعػػػات. باإلضػػػافة إلػػػى ممارسػػػة
االعتيادي. في حيف مارس أفراد المجموعة التجريبية الثانيػة نشػاط الكػرة الطػائرة  فػي حصػص التربيػة 

 أياـ في األسبوع.  3الرياضية باإلضافة إلى التدريب االعتيادي لمدة 
ياردة، والوثب  40)دليؿ القدرة( ، عدو  تـ اختبار المجموعتيف عمى اختبارات الوثب العمودي 

 الطويؿ مف الثبات قبؿ وبعد التدريب. 
( عمػػى =0.05)أشػػارت نتػػائ  الدراسػػة إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى  

يػػاردة، والوثػػب الطويػػؿ مػػف الثبػػات بػػيف القياسػػيف القبمػػي والبعػػدي لصػػالح  40دليػػؿ القػػدرة، زمػػف عػػدو 
 أفراد المجموعة التجريبية األولى.  القياس البعدي عند

في حػيف كػاف التحسػف داؿ إحصػائيا عمػى دليػؿ القػدرة، والوثػب الطويػؿ مػف الثبػات عنػد أفػراد  
 المجموعة التجريبية الثانية. 

( فػػي دليػػؿ =0.05كػػذلؾ أظهػػرت النتػػائ  وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ) 
القيػػاس البعػػدي بػػيف أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة األولػػى وأفػػراد القػػدرة والوثػػب الطويػػؿ مػػف الثبػػات عمػػى 

المجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة لصػػالح أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة األولػػى. فػػي حػػيف لػػـ تكػػف الفػػروؽ دالػػة 
 ياردة. 40إحصائيا بيف المجموعتيف عمى القياس البعدي لزمف عدو 
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ٚوشح اٌؽبئشح ٚوشح ا١ٌذ يف جبِؼخ إٌجبح األمنبغ اٌم١بد٠خ ادلفعٍخ دلذسثٟ وشح اٌغٍخ 
 اٌٛؼ١ٕخ وّب ٠شا٘ب اٌالػجْٛ ٚاٌالػجبد

 61.-668( ، ص ص 14(، العدد )1664مجمة التقويـ والقياس النفسي والتربوي )غزة(،)
              

هدفت الدراسة إلى تحديد األنماط القياديػة المفضػمة لمػدربي كػرة السػمة وكػرة الطػائرة وكػرة اليػد 
جامعػػة النجػػاح الوطنيػػة كمػػا يراهػػا البلعبػػوف والبلعبػػات ، إضػػافة إلػػى التعػػرؼ عمػػى اثػػر متغيػػرات  فػػي

( 75الجػػنس ، والخبػػرة ، والمعبػػة عمػػى تمػػؾ األنمػػاط. لتحقيػػؽ ذلػػؾ أجريػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة قوامهػػا )
دة لقيػاس القيػا (Saleh& Chilladuria,1980)العبا والعبة، طبػؽ عميػا مقيػاس صػالح وشػبلدوريا 
( فقػرة موزعػة عمػى خمسػة أبعػاد كمػا يمػي: بعػد 40في المجاؿ الرياضي ، حيث يتكػوف المقيػاس مػف )

( 5( فقرات ، وبعد السموؾ الػديكتاتوري )9( فقرة، وبعد السموؾ الديموقراطي )13التدريب والتعميمات )
 فقرات. ( 5( فقرات، وبعد التغذية الراجعة اإليجابية )8فقرات، وبعد الدعـ االجتماعي )

أظهػرت نتػائ  الدراسػػة أف ترتيػب األنمػػاط القياديػة المفضػػمة لممػدربيف كانػػت كمػا يمػػي: التغذيػة الراجعػػة 
%(، السػػػموؾ 72.87%( ، الػػػدعـ االجتمػػاعي )83.61%(، التػػػدريب والتعميمػػات )84.36اإليجابيػػة )

تائ  وجػود فػروؽ %(. كما أظهرت الن57.32%( ، وأخيرا السموؾ الديكتاتوري )71.17الديموقراطي )
ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف البلعبػػػيف والبلعبػػػات عمػػػى بعػػػدي التػػػدريب والتعميمػػػات، والتغذيػػػة الراجعػػػة 
اإليجابيػػة لصػػالح البلعبػػات، وعمػػى بعػػدي السػػموؾ الػػديكتاتوري والػػدعـ االجتمػػاعي لصػػالح البلعبػػيف، 

ظهػرت النتػائ  انػه ال توجػد بينا لـ تكف الفػروؽ دالػة إحصػائيا عمػى بعػد السػموؾ الػديموقراطي. أيضػا أ
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  

، وكانت جميػع الفػروؽ بػيف كػرة اليػد والكػرة وجود فروؽ عمى جميع األبعاد باستثناء البعد الديموقراطي
الطػػػائرة ولصػػػالح كػػػرة اليػػػد ، وأوصػػػى الباحػػػث بعػػػدة توصػػػيات مػػػف أهمهػػػا اسػػػتخداـ التغذيػػػة الراجعػػػة 
 اإليجابية ، والتدريب والتعميمات عند تدريب العبي والعبات كرة السمة والطائرة واليد في الجامعات.
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 ِٚؼٍّبد اٌرتث١خ اٌش٠بظ١خ اٌصؼٛثبد ادل١ٕٙخ اٌزٟ رٛاجٗ ِؼٍّٟ
 يف زلبفظخ ؼٌٛىشَ 

 ( 1664مجلة جامعة بيت لحم )
 

هػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى درجػػػة الصػػػعوبات المهنيػػػة التػػػي تواجػػػه معممػػػي ومعممػػػات التربيػػػة  

، لتحقيػؽ ذلػؾ تػـ إجػراء الدراسػة عمػى عينػة قوامهػا ) ( معممػا ومعممػا ، طبػؽ 92الرياضية في محافظة طػولكـر

 -( فقرة وزعت عمى عشرة مجاالت كما يمي:96استبانة تضمنت ) عميها

( 15( فقػػرات مجػػاؿ اإلشػػراؼ التربػػوي )9( فقػػرة ، مجػػاؿ طبيعػػة العمػػؿ )11مجػػاؿ اإلدارة المدرسػػية ) 

( فقػػرات، مجػػاؿ 8( فقػػرات، مجػػاؿ الطمبػػة )7( فقػػرة ، مجػػاؿ  أوليػػاء أمػػور الطمبػػة )13فقػػرة ، مجػػاؿ المنهػػاج )

( فقػرات ، مجػاؿ الحػوافز الماديػة والمعنويػة 9فقػرات، مجػاؿ اإلمكانػات واألدوات الرياضػية )( 8زمبلء العمػؿ )

    0( فقرات8( فقرات ومجاؿ النمو المهني )8لممعمـ )

أشػػػارت نتػػػائ  الدراسػػػة إلػػػى أف درجػػػة الصػػػعوبات المهنيػػػة الكميػػػة كانػػػت كبيػػػرة حيػػػث وصػػػمت النسػػػبة  

ة إلػى ذلػؾ أظهػرت النتػائ  إلػى أف ترتيػب مجػاالت الصػعوبات %(، باإلضػاف69،  48المئوية لبلستجابة إلػى)

%(، مجػاؿ الحػوافز الماديػة والمعنويػة لممعمػـ 82،  84المهنية جػاء عمػى النحػو التػالي: مجػاؿ النمػو المهنػي )

%(، 80، 63%(، مجػاؿ اإلمكانػات واألدوات الرياضػية )81، 64%( ، مجاؿ أولياء أمور الطمبػة )82، 12)

%(، مجػػػاؿ 68، 78%( مجػػػاؿ الطمبػػػة )71، 45%( مجػػػاؿ اإلشػػػراؼ التربػػػوي )72، 07  مجػػػاؿ المنػػػاه  )

%( 49، 61%(، وأخيػرا مجػاؿ اإلدارة المدرسػية )52، 28%(، مجاؿ زمبلء العمؿ )58،  94طبيعة العمؿ )

نيػة ( توصػية فرعيػة  لػوزارة التربيػة والتعمػيـ فػي السػمطة الوط52بناء عمى نتائ  الدراسة أوصى الباحث ب ) 0

 .الفمسطينية
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اٌٛصت اٌؼّٛدٞ ٌذٜ  أصش فرتح اٌشادخ يف اٌزذس٠ت اٌج١ٍِٛرتٞ ػٍٝ ِغبفخ
 الػجٟ وشح اٌغٍخ ٌٍّشدٍخ اٌضب٠ٛٔخ

 (1662مجمة جامعة بيت لحـ ، )
هدفت هذ  الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر فترة الراحة في التدريب البميومتري عمى مسػافة الوثػب  

( العبػًا يمثمػوف فريػؽ 24العمودي لدى العبي كرة السػمة لممرحمػة الثانويػة، وقػد شػممت عينػة الدراسػة )
عشػوائيا  تبعػًا إلػى فتػرة كرة السمة لممرحمة الثانوية في الكمية العممية اإلسػبلمية، تػـ توزيػع أفػراد العينػة 

الراحة إلى ثبلث مجموعات: تجريبية أولى )راحة دقيقة(، تجريبية ثانية )راحة دقيقتاف(، تجريبية ثالثػة 
)راحػػة ثػػبلث دقػػائؽ(، قػػاـ أفػػراد الػػثبلث مجموعػػات بالتػػدريب ثػػبلث مػػرات فػػي األسػػبوع ولمػػدة ثمانيػػة 

مجموعػػات لمتػػدريب الواحػػد، وعشػػرة  4عػػدؿ سػػـ، بم 45أسػػابيع بالوثػػب مػػف فػػوؽ مقعػػد إسػػمنتي ارتفػػاع 
 تكرارات لممجموعة الواحدة، وبفترة راحة دقيقة، دقيقتاف، وثبلث دقائؽ تبعًا لممجموعات عمى التوالي . 

تػـ اختبػػار المجموعػػات الػػثبلث عمػػى اختبػػار الوثػب العمػػودي قبػػؿ وبعػػد التػػدريب. أشػػارت نتػػائ   
( فػػي مسػػافة الوثػػب العمػػودي بػػيف  =0.05مسػػتوى )الدراسػػة وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد 

القياسيف القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي عند أفراد المجموعػات التجريبيػة الػثبلث، وكانػت نسػبة 
 %. 25.45%، 21.16%، 11.57التحسف عمى التوالي عند أفراد المجموعات التجريبية الثبلث : 

(  فػػػي مسػػػافة =0.05داللػػػة إحصػػػائية عنػػد مسػػػتوى)كػػذلؾ أظهػػػرت النتػػػائ  وجػػود فػػػروؽ ذات  
الوثب العمودي عمى القياس البعدي بػيف أفػراد المجموعػة التجريبيػة األولػى وأفػراد المجموعػة التجريبيػة 
الثانيػة، لصػالح أفػػراد المجموعػة التجريبيػة الثانيػػة ، باإلضػافة إلػػى ظهػور الفػروؽ بػػيف أفػراد المجموعػػة 

مجموعة التجريبيػة الثالثػة لصػالح أفػراد المجموعػة التجريبيػة الثالثػة، فػي حػيف التجريبية األولى وأفراد ال
 لـ تكف الفروؽ دالة إحصائيا بيف أفػراد المجموعػة التجريبيػة الثانيػة وأفػراد المجموعػة التجريبيػة الثالثػة.

تري فػػي واعتمػادا عمػى نتػائ  الدراسػة فقػد أورد الباحثػاف عػدة توصػيات منهػا: اسػتخداـ التػدريب البميػوم
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 .


