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 امللخص

 المعب،مركز  إلى متغيري تبعاً  أساليب االنتباه لدى العبي المنتخب الفمسطيني األول لكرة السمةالتعرف عمى  ىدفت الدراسة
المنتخب الفمسطيني األول لكرة من العبي  ( العباً 55ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة عمى عينة قواميا )، في المعبالخبرة و 

استخدام المنيج  ات الدراسة وتحقيق أىدافيا ، تم. ولجمع بيانتمع الدراسة %( من مج511ما نسبتو)تمثل  ،السمة
وأظيرت  .( 5998ومن تعريب عالوي )  Smmmers ، واختبار أساليب االنتباه في كرة السمة من تصميم سمرزالوصفي

حصمت عمى نسبة  اذ جاءت متوسطة أساليب االنتباه لدى العبي المنتخب الفمسطيني األول لكرة السمة أن نتائج الدراسة
 %(،68.5تركيز االنتباه الضيق أحتل المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ) يتضح من نتائج الدراسة أنو %( 65.1)ية قدرىامئو 

في تقميص تركيز االنتباه  تال ذلك  %(،67.9أحتل تركيز االنتباه الداخمي الواسع المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره )فيما 
تركيز االنتباه الخارجي الواسع المرتبة الرابعة بوزن نسبي  أحتلو  %(،65.6المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره )

التحميل الزائد  جاءو %(،63.7)المرتبة الخامسة بوزن نسبي قدره أحتل التحميل الزائد لمثيرات داخميةبينما  %(،64.5)قدره
المرتبة السابعة بوزن في ومات معالجة المعم وتال ذلك%(،63.3المرتبة السادسة بوزن نسبي قدره )في لمثيرات خارجية 

(  1.15) الداللة ئية عند مستوىال توجد فروق ذات داللة إحصا بأنوو يتضح من نتائج الدراسة  %(.63.1نسبي قدره )
 .المعبمركز المعب، الخبرة في  يمتغير إلى تعزى  في أساليب االنتباه لدى العبي المنتخب الفمسطيني األول لكرة السمة

 كرة السمة . -العب  –االنتباه أساليب احية : الكممات المفت
 

Methods to the attention of the team, the first Palestinian to basketball 

Dr. Ramzi  R. Jaber  

Abstract 
The study aimed to identify ways of attention of the team, the first Palestinian 

basketball according to the variables of center play, experience in the play, To achieve this, the 

study was conducted on a sample of (15) players from the team, the first Palestinian to 

basketball, which represent (100%) of the community study. And to collect study data and to 

achieve its objectives, the use of descriptive methodology, and test methods for attention in the 

design of basketball and Summers Smmmers Powered Allawi (1998). The study results showed 

that the methods of attention to the players the first Palestinian to basketball came medium 

where I got a percentage of (65.1%) It is clear from the results of the study to focus attention 

narrowly occupied the first rank relative weight of (68.5%), which occupied the focus of 

attention of internal wide second relative weight of (67.9%), followed by a reduction of focus 

of attention in the third relative weight of (65.6%), and occupied the focus of attention outside 

the wide fourth position relative weight of (64.5%), while his overload of stimuli internal fifth 

weight relative amount (63.7%), and came to overload external stimuli in sixth place of 

relative weight (63.3%), followed by the information processing in the seventh place of relative 

weight (63.1%). As well as is clear from the results of the study that there was no statistically 
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significant differences at the level of (0.05) in the methods of the attention of the team, the 

first Palestinian to basketball due to the variables of center play, experience in the play. 
Keywords: Methods of Attention - Player - Basketball. 

 :مقدمةال
تعػػد ارػػارن باهتمػػال اػػف باارػػاربا باهسيػػال بارسايػػال باتػػى تيػػا د باب ػػن   ػػد تر،اػػز باهتمػػال ه ػػ  ب دب     بارت ػػا   ػػى 

 باايت ى بارااضى  خاصل  هد با داث  ف  رااضل ،رن باي ل باتى تعتاد   ارا مش،ؿ ،مار أيااان باهتمال.
باات،ااػػؿ ايااػػػ   بإل ػػػدبدباايػػت ااا باعاااػػػل اػػف خػػبؿ  إاػػػدرااضػػى  ا اػػل باتػػدران بارااضػػػى تيػػالـ  ػػػى  صػػ ؿ با  

د ػػا بااختصػػ ف ا م ػػث  ػػف  يػػاسؿ  دا ػػل  اته  ػػل تيػػاهد  ب اػػر لػػذب   باهسيػػال باهػػ ب ى بامدهاػػل  بااراراػػل  باخططاػػل 
ان باػػػذلهى باػػػذل باارػػػارل ا رااضػػػااف  اهرػػػا باتػػػدر  ب دب باتع اااػػػل  باتدراماػػػل بااتمعػػػل با اااػػػل مر ػػػ  ايػػػت ى  ب يػػػااان
باتس،ار اػف خػبؿ  إادارااضى م ايل اايل  ا با ر،ى  ب دب   ياسؿ اعر ال ذبا تأ ار بايامى  ى  إيرب بااتضاف 

باهتمػال  قػدرنباطربسػؽ بارسايػل ا  صػ ؿ   ػد  تعػد ب ػدى،اػا  مػدهاا..باارػارن   دب تص ر باارارن ،اا ل  با اؿ مااهيػمل 
) باتهظػػػاـ  ب  ػػػادنم بيػػػطتت اػػػتـ تصػػسال باػػػذلف  إذباتػػدران باػػػذلهى  أهػػػ بعاماشػػػر اػػػف  هػػ ع ب خاػػػر باتر،اػػز  اػػػث اا ػػػؿ 

 (.4ص 6996شاع ف 
تعػػد باعا اػػاا باع  اػػل باع اػػا  اهرػػا )باهتمػػال( أ ػػد باا ضػػ  اا باهسيػػال بااراػػل باتػػى ارػػا  بقػػل مػػا دب  با ر،ػػى  اعػػد   

اتراػػػا  بايػػتعدبد قماػػؿ باتصػػػ ان خاصػػل  أهػػت ات ػػػدد باتر،اػػز أ ػػد ا، هػػاا باهتمػػػال بااراػػل باػػذل اػػػت د ر  ا ػػؿ  ػػى ب
 لػػػذب اتط ػػػن اػػػػف باب ػػػن باتػػػػدران باات بصػػػؿ   ػػػد تطػػػػ ار باصػػػساا باهسيػػػػال  دقتػػػػت ايػػػت ى باهيػػػاز   ػػػػد أيػػػاس 

مػؿ اػرتمط أاضػا.    ػط  باعا ااا باع  ال باع اا إذ أف برتساع دريل بإلت اف ا اراربا با ر،ال ا اػرتمط ماػالبا باتػدران 
 بهتمالت.باسرد   د تر،از  م درن
اػػػتـ ت ياػػػت باب ػػػن إاػػػد تر،اػػػز  ب ا ػػػؿ ب دب  ا  صػػػ ؿ   ػػػد  باياػػػد  اػػػءدب  ب يايػػػالباهتمػػػال اػػػف بااتط مػػػاا  د اعػػػ

باػػذل اػػا ر مطرا ػػل اماشػػرن  ػػى  ػػدـ  بذب اعػػد   ػػدبف باهتمػػال اػػف باع باػػؿ بارسايػػال  ػػى ضػػعؼ بادب   باا ظػػل باهتمػػال 
شػاا ل  إيػتربتايالت  اـ ه اط با ػ ن  باضػعؼ  ػى باهتمػال اػف خػبؿ مػربال اعػدن اػذاؾ   ضػ   اذاؾ اين باس ز ت  اؽ 

 (. 363ص   6999 شاع ف ات  اـ ،ؿ أمعاد باهتمال ) 
مصػػ رن  ب دب ارػػاربا باهتمػػال لػػى ايا  ػػل اػػف باارػػاربا باهسيػػال اهيػػاز أف  (665ص   4004 مػػالى  )  قػػد ذ،ػػر
باهتمػال ، اػا إاػد  ا اػل بهيػاز باارػارن  لػذب  ات ياػتا،ػ ف بارااضػا ف  ػى أ ضػؿ ايػت ى  اظرػر باهيػاز  هػداا  يادن 

 ص ا ل.اعتاد   د  ي د   باؿ دبخ ال  خاريال ترائ ا سرد  ا ال بهتمال 
(  اػػػث تعػػػد قػػػدرن باب ػػػن   ػػػد تر،اػػػز  ت ظاػػػؼ باهتمػػػال اػػػف باع باػػػؿ 469 ص  6995  هػػػاف  اا،ػػػد   ػػػد ذاػػػؾ ) 
 بااخت سل.ص رن اماشرن   د أدب  بااراربا بارااضال با ايال  بااا رن م

( أف باهتمال ارارن اا،ػف تع ارػا  تهااترػا اػف خػبؿ باتػدران  ب دب  باػذل اتط ػن 90ص   6999  اضؿ  تضاؼ ) 
 باات بصؿ.مذؿ بايرد 

ا  ظػػل باتػػى اشػػرع  ارػػا  ػػى ب باارػػاربا بارااضػػال بااخت سػػل  ا يػػااا ػػى أدب   ادل باهتمػػال د رب. اراػػا. اػػ اػػف ياهػػن  خػػر 
 اعػرؼ مأهػػت تر،اػز باع ػػؿ   ػػد  ب ػد اػػف باا ضػ  اا بااا،هػػل أ  تر،اػز باع ػػؿ   ػػد  بايػػ ل مااتصػػ ان   ػد باب ػن 

 .(686   ص6974 اي ل  )  ،رن اعاهل اف ماف ب  ،ار
ل تعػػزز اهػػا اػػا ا اػػل    اػػلػػ   ا اػػل هسيػػال اػػتـ  ارػػا تر،اػػز بلتاػػاـ باب ػػن   ػػد تهماػػت  يػػى خػػاص ، هػػت  باهتمػػال    

 .( 607 ص  6984 )بادماغ ا اربار،ز   ات اف اهمراا   هرغن أف ه
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ايعػؿ باب ػن زبسػل بامصػر اه ػؿ  اهػال  ت ربرإف تشتا باهتمال   ػدـ بايػ( 39  ص6987  ر مى  باعب   أم) اشار 
 بارػدؼ ص ان بادقاؽ   ػد اف ا،اف إاد أخر  لذب اادل إاد  دـ ا درتت   د أدب  بااراربا بااتاازن مااصع مل ،اات

ت اف باه ب ى باسهال  يزب  باارارن   با ر،ال.أف تر،از باهتمال اا ر   د دقل   ض ح  ب 
اذب هيد أف ب دب  باسهى اب ن ي ب  ،اف  ى باتدران أ   ى بااماربن اتط ػن  مشػ،ؿ ،ماػر باهتمػال باار،ػز  ف برتسػاع  

مػػؿ اػػرتمط أاضػػا. م ػػدرن باب ػػن   ػػد تر،اػػز  اػػالبا باتػػدران بامدهاػػل   ػػط  دريػػل بإلت ػػاف ا ارػػاربا با ر،اػػل ا اػػرتمط م
ا،ػدل  لػذب اػا ا ( .49  ص 6979   ػب ل) باهتمال  با درن   د بإليراـ با ب ى اب ن  ى بات ،ـ  ى ارارتػت باسهاػل

،ماػر اػف بارااضػى باهتمػال بااها يل اتط ػن  مشػ،ؿ  أ أف با بين با ر،ى ي ب  أ،اف  ى باتدران (  6988)ي اااف  
 باار،ز.

غاػر اػػأا ؼ  أصػػم ماػا ا ا مػػؿ باشػؾ أف  ،ػػرن ب تاػاد ب دب  بارااضػى   ػػد باياهػن بامػػدهى   يػن   اتضػ  ااػا ت ػػدـ
د اػػػهرـ باتأ،اػػػد   ػػػد باياهػػن باػػػذلهى  ػػػى باتػػػدران بارااضػػػى  بايػػػتعدبد  ػػى هظػػػر بامػػػا  اف  بااػػػدرماف  قػػػد تمهػػد باعداػػػ

ا ايام اا  قد "أ متػا باختمػاربا مػأف ب دب  باعػااى ا رااضػااف اػتـ  ػف طراػؽ بااػالبا باذلهاػل  اهرػا با ػ ى باهسيػال 
 .(Tamas , 1988 , p32)  خ ؽ ب  ،ارباهتمال  باا امرن  بايت ربر باات ر،ل  بات ب ؽ باهسيى  تر،از 

خبارػػا قػ ن بالتاػػاـ  اػػذاؾ تػزدبد قمػػؿ بااماراػاا أ    ظػاسؼ باهسيػػال ميػر لبابااماراػاا اا،ػػف با،شػؼ  ػػف   اػف خػػبؿ
با  اػػػل  قام اػػػل با،شػػػؼ  بات،اػػػؼ   يػػػـ باتر،اػػػز ابلتاػػػاـ   با ػػػدرن   ػػػد مػػػذؿ بايرػػػ د بإل يػػػاس  باتس،اػػػر  يػػػـ  ا اػػػل 

 .بإلهياز بامارز  ى بارااضل اتط ن باتر،از ،اا أفبااطر  ل  باهتمال  ين بااطاان 
(Doroghy,1984 , p 82-83 ). 

يػمن بهخسػاض ايػت ى أدبسرػـ  ػى بااها يػل إاػد   فبا، ار اف بارااضػااف اريعػ أف (366ص   6995 )ربتن  اشار 
 (.  ػدا تر،اػزل   دبف باتر،از  ، ارب اا هيا  بارااضى ا  ؿ معد بااها يل امررب ضعؼ ايت ى ب دب  أ   شػ ت )أهػى 

 بااها يل.قرـ باتى ادرم هرا إاد   دبف تر،ازلـ أ ها  ،اا اعز  باادرم ف ضعؼ ايت ى أدب   ر 
 أ ارترػا( باهتمال مأهت  مارن  ػف مػا، رن باشػع ر   ػد  ا اػاا  يايػال اعاهػل 34ص   6994  ساؼ  ى  اف ترى ) 

اعػػاف ايػػت ماؿ  اشػػار باهتمػػال   ػػد تػػا ظ  ػػى ا قػػؼ اا بايتيامايا  ػل باا اػػربا باخارياػػل أ  مػػا، رن باشػػع ر   ػػد 
بااتا ػل ااػا  بإلخطػار باهتمال باهت اسى ل  باعا ال باتى مرػا اهت ػى بااػتع ـ يااػ  اصػادر بهت اساا   اعاايتت  ب خطار

  اعاف.هشاط   غربضاين باهتمال إاات 
اال تط ار قدرن باب ن   ػد ت ياػت باهتمػال ه ػ  إاد أل (469ص  4004ربتن ) تسؽ لذل باهتايل ا  اا أشار إاات ت

باتػػػى تيػػػا دل   ػػد تعمسػػػل قػػػ بل بامدهاػػػل  باا  ػػد  اػػث ايػػػا  ذاػػػؾ مت  اػػؽ باطاقػػػل باهسيػػػال  مػػػا دب  باا اػػربا باارتمطػػػل 
 بات تر.اصدر باي مال  ب  ،ار تيهن  أ ضؿ  باهسعااال  باع  ال   د ه   

ع ر   د  ا ااا  يال اعاهل تهشأ اف باا اربا باخاريال باا يػ دن  ػى باايػاؿ  باهتمال ل   ا ال تر،از  ى مارن باش
باي  ،ى ا سرد أ  اف باا اربا باصادرن اف دبخؿ باييـ   ػث أف باسػرد ا ايػتطا  أف اهتمػت ايااػ  لػذل باا اػربا   هػت 

 د ب عت. ،ذاؾ اا ا  ؽ بلتااات أ  اختار أ  اهت ى اهرا اا اتسؽ ا   اال باتراا باع  ى ادات
 (609 ص 6994باشرقا ل   )

 ااخت ؼ   يطاف  ى بارااضااف  هديااان تر،از باهتمال أ   ؿ أيراا باتى بادربياا ه ص ظؿ   ى يمؽ اا ض    ى

 .بادربيل لذل ا ؿ إليرب  با ايل تظرر خاص مش،ؿ ،رن باي ل  ا مى  اـ مش،ؿ بارااضال ب اعان
 
 
 

http://www.sportscien.00freehost.com/sport015.htm#_ftn6#_ftn6
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 :أىمية البحث
 بااتغاػرن باا بقػؼ ، ػرن   تتااػز ماايػر ل باتػى ترػااطماعهظػرب.  ػى رااضػل ،ػرن بايػ ل   بضػ ل مصػ رن الباهتم ألاال تظرر

 اػف  ػااى مايػت ى با تسػاظ بايػ ل ،ػرن ا مػى اػف اتط ػن لهػا  اػف .  اراربترػا    باري ااػل  باد ا اػل خططرػا اتعػدد

 ط بؿ أ قاا بااماربن. بادقاؽ باهتمال إادباب ن  ا تاج اذب  ،مار مش،ؿ باتص ان دقل   د اتأ ارل باهتمال
  :اأتى ماا إايازلا  اا،ف بادربيل لذل ا ؿ إيرب  ألاال تظرر يمؽ اا ض    ى  
 أيػااان تر،اػز باهتمػال  ترػتـ مم ػث  باتػى   يػطاف ايت ى   د ب  اد - باما ث   ـ  د د  ى - با ااال بادربيل تعد-6

   يطاف.  ى ى،رن باي ل  ب اعان ب خر  ا مى ادى
    ػد أيػااان باهتمػال باتػأ ار  ػى با عػن  ػى  باخمػرن   ار،ػز باب ػن اتغاػرل د ر ت داػد  ػى با اااػل بادربيػل رـتي  -4

   يطاف.  ى ،رن باي ل ا مى ادى
 :البحث مشكمة

ا مػػى   خاصػػل أ  باياا اػػل ا مػػى ب هشػػطل بارااضػػال يػػ ب  باسرداػػل  ت بيػػتاشػػ، ل باهتمػػال اػػف بااشػػ،با باتػػى  تعػػد
اف خبؿ خمرن باما ث باع اال  ى ايااى باتدرامى      ـ باهسس بارااضى    اتامعتت اامارااا ،ػرن بايػ ل    باي ل ،رن 

اػدارـ  باهتمػال تر،اػز أيااان   ى  اال    امارااا بااهتخن باس يطاهى ب  ؿ ا،رن باي ل    د ا ظ باما ث بهخساض 
 هػػد با ػػداث  ػػف ب  قػػاا باصػػعمل  با ايػػال اػػف  اػػر  ايػػااا     بااماراػػاا  ػػى سرػػـ  ػػد أدب يػػ ما.  ااػػا اػػهع،س ذاػػؾ

 ااػا يػمؽ تت ػدد اشػ، ل بادربيػل  ،ذاؾ  دـ بلتااـ بااػدرماف متهااػل أيػااان باهتمػال اػدى باب ػن بارااضػى.  .بااماربن
 .باتعرؼ   د أيااان باهتمال ادى ا مى بااهتخن باس يطاهى ب  ؿ ا،رن باي ل  ى

 : أىدف البحث
 :إلى البحث ىدف

 .باي لأيااان باهتمال ادى ا مى بااهتخن باس يطاهى ب  ؿ ا،رن  -6
 – ار،ػػز با عػػن لاتغاػػر تمعػػا إاػػد  أيػػااان باهتمػػال اػػدى ا مػػى بااهتخػػن باس يػػطاهى ب  ؿ ا،ػػرن بايػػ لباسػػر ؽ  ػػى  -4
 .باخمرن  ى با عن  

 الدراسة: أسئمة
 التالية: حث األسئمةيضع البا البحثداف في ضوء أى

 .أيااان باهتمال ادى ا مى بااهتخن باس يطاهى ب  ؿ ا،رن باي ل اا -6
(  ػػى أيػػااان باهتمػػال اػػدى ا مػػى بااهتخػػن =a 0.05)بادااػػل  لػؿ ت يػػد  ػػر ؽ ذبا دااػػل إ صػػاسال  هػػد ايػػت ى -4

 با عن.ار،ز اتغار تعزى إاد  باس يطاهى ب  ؿ ا،رن باي ل
(  ػػى أيػػااان باهتمػػال اػػدى ا مػػى بااهتخػػن =a 0.05) بادااػػل ذبا دااػػل إ صػػاسال  هػػد ايػػت ى لػؿ ت يػػد  ػػر ؽ -3

 .باخمرن  ى با عناتغار تعزى إاد  باس يطاهى ب  ؿ ا،رن باي ل
 : البحث مجاالت

 .    يطاف أيراا بادربيل  ى  -: المجال المكاني -5

   .باس يطاهى ب  ؿ ا،رن باي ل هتخنبااأيراا بادربيل   د ا مى -المجال البشري : -2
 .66/66/4066إاد  3/7/4066ل اا ماف بازاهال با بقع أيراا بادربيل  ى باادن-ألزماني:المجال  -3
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 الدراسات السابقة المرتبطة :
( 63قػػاـ باما ػػػث مػػػ يرب  دربيػػػل ايػػػ ال ا دربيػػػاا بايػػػام ل باارتمطػػل مايػػػاؿ لػػػذب بام ػػػث    قػػػد ت صػػػؿ باما ػػػث إاػػػد )

معرض ت ؾ بادربياا    ا اتاراخ إيربسرا اػف ب  ػدث إاػد دربيل أيهمال    قاـ ( 6( دربيل  رمال   )64اهرا )دربيل  
 .  د باه   بآلتىب قدـ 

بةةين بعةةض مظةةاىر االنتبةةاه وزمةةن تركيةةز االنتبةةاه قبيةةل أداء  العالقةةة( بعنوان"2151) حسةةينو ، التكريتةةي  دراسةةة -
 "لمناشئين كرة السمة الرميات الحرة في مباريات

بايػ ل اسسػل باهاشػساف  باتعرؼ   د قاـ معض اظػالر باهتمػال  ػى باايػاؿ بارااضػى اػدى ا مػى ،ػرنإاد ا بادربيل لد  
  تر،از باهتمال قماؿ أدب  بارااػل م،ػرن بايػ ل اسسػل باهاشػساف  اعر ل بارتماط ماف اظالر باهتمال   زاف       هدال باعربؽ

قاػػاس زاػػف تر،اػػز باهتمػػال قماػػؿ بختمػػار   .اما  ػػاف بااػػهرل با صػػسىيػػتخدـ ب  ب ( ا مػػا. 50 ت، هػػا  اهػػل بام ػػث اػػف )
 ي د برتماط اعه ل ماف اظالر باهتمال   زاػف تر،اػز باهتمػال قماػؿ أدب   أيسرا هتاسل بادربيل  ف با رن. أدب  باراااا

 قػد تسػ ؽ اظرػر  ػدن باهتمػػال  .باهتمػال   ت  اػؿبا ػرن اػدل باب مػاف باهاشػساف م،ػرن بايػ ل مايػت ها  بارتمػػاط اػ بارااػاا
 . أخارب اظرر  ماا باهتمالهتمال  ـ اظرر ت زا  باهتمال   با  ى  دد بارتماطاا بااعه ال ا ات اظرر تر،از

لممراحةةل  دراسةةة مقارنةةة فةةي حةةدة االنتبةةاه والدقةةة الحركيةةة بةةين الةةذكور وا نةةاث( بعنةةوان " 2151حنتةةوش )دراسةةة  -
 "سنة 52-7العمرية 

 64- 7ا ارب ػؿ باعاراػل باتعػرؼ   ػد باسػر ؽ  ػى  ػدن باهتمػال  بادقػل با ر،اػل مػاف باػذ، ر  بإلهػاثإاػد لد ا بادربيل 
بيػتخدـ باما ػث .اػف باػذ، ر ،اػل مػاف باارب ػؿ باعاراػلبا ر  اتعػرؼ   ػد باسػر ؽ  ػى  ػدن باهتمػال  بادقػل،ػذاؾ ب  . يػهل

 ػدـ  يػ د  ػر ؽ ذبا دااػل اعه اػل  ػى  بيػتهتل باما ػث .ـ اػف قمػؿ باما ػثبااصػا بختمػار باهتمػال.   بااػهرل با صػسى
 ػر ؽ ذبا دااػل اعه اػل  ػى زاػف بختمػار   يػ د-.( يػهل64-7باهتمػال مػاف باػذ، ر  بإلهػاث  ػى باارب ػؿ بايػهال )  دن

 ر ؽ اعه اػل  ػى يهل ااص  ل بإلهاث  اـ تظرر  (64-60-9بايهال ) بادقل با ر،ال ماف باذ، ر  بإلهاث  ى باارب ؿ
مػاف باػذ، ر  بإلهػاث   ي د  ر ؽ ذبا داال اعه ال  ى  دد ب خطػا   ػى بختمػار بادقػل با ر،اػل-.بايهال ماقى باارب ؿ
( يػػهل ااصػػ  ل باػػذ، ر  اػػـ تظرػػر  ػػر ؽ 66) بايػػهال يػػه با  ااصػػ  ل بإلهػػاث   ػػى باار  ػػل (8بايػػهال) ػػى باار  ػػل 

 .اعه ال  ى ماقى باارب ؿ بايهال
 "التوحد أطفاللتنمية االنتباه وتقميل النشاط الزائد لدى  فاعمية برنامج حركي( بعنوان "  2151) حسين دراسة -

باتعػرؼ   ػد باسػر ؽ مػاف .    تااراف مدهاػل مايتخدبـ مرهاال اتهاال باهتمال  ت  اؿ باهشاط بازبسد إ دبد إاد لد ا بادربيل
 تػػـ بيػػتخدبـ بااػػهرل باتيرامػػى.  .أطسػػاؿ( 8ا  اهػػل بام ػػث   ػػد ) بشػػتا .اايا  ػػل بام ػػث باختمػاراف با م ػػى  بامعػػدل

باع  اػل   ػااا   بإل اقػلصػع ماا باػتع ـ  باعػادااف  ذ ل ب طسػاؿتشخاص ضعؼ باهتمال  باهشاط بازبسد ادى  ا ااس 
 .امعدلر با م ى  ب اف هتاسل بادربيل  ي د  ر ؽ ذ با داال ماف باختما.  بات  د

مقارنة في حةدة االنتبةاه بةين العبةي كةرة القةدم والعبةي خماسةي كةرة  دراسة( بعنوان " 2151) آخرونو حسن  دراسة -
 "القدم

 باتعػػػرؼ   ػػػد باسػػػر ؽ  ػػػى  ػػػدن باهتمػػػال مػػػاف ا مػػػى ،ػػػرن با ػػػدـ  ا مػػػى خاايػػػى ،ػػػرن إاػػػدلػػػد ا دربيػػػل بام ػػػث  

بيػػتمعاد  ـ تػ   ( ا ػن600)اػػف   ت، هػػا باعاهػل باا ارهػاا با صػسى مطرا ػػل دربيػل   بيػتخدـ بامػػا   ف بااػهرل.با ػدـ
 ػدن باا ام ػل باشخصػال  بختمػار خدـ بامػا   ف  بيػت  (  ارس اراد68اف لذل بادربيل   ددلـ ) ياا   ربس بااراد

 ي د  ػرؽ غاػر اعهػ ل   أيسرا هتاسل بادربيل  ف أف ا مػى ،ػرن با ػدـ اتااػز ف مايػت ى ات يػط اػف باهتمػال .باهتمال 
 .با دـ ا مى خاايى ،رن  ل ماف ا مى ،رن با دـ ى بختمار  دن باهتما
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   " العالقة بين مظاىر االنتباه وميارة دقة التصويب بكرة القدم "( بعنوان 2119اسة ياسين ) در  -
ث بااػػػهرل لػػد ا بادربيػػل إاػػػد اعر ػػل باعبقػػل مػػػاف اظػػالر باهتمػػػال  ارػػارن دقػػل باتصػػػ ان م،ػػرن با ػػدـ   بيػػػتخدـ باما ػػ

 ت صػؿ  با اايػاا  بااب ظػل  اػف   قد بيتخدـ باما ث باختمػاربا ( ا ما40اهل بادربيل اف )، ها   ت با صسى  

 اعه اػل برتمػاط  بقػل   يػ د. با دـ ا،رن باتص ان دقل   باهتمال تر،از دريل ماف اعه ال برتماط  بقل  ي د إاد باما ث

 باتصػ ان دقػل   باهتمػال ت زاػ  دريػل مػاف برتمػاط  بقػل  يػ د  ػدـ  . با ػدـ م،ػرن باتصػ ان دقل   باهتمال  دن دريل ماف

 .با دـ م،رن باتص ان دقل   باهتمال ت  اؿ دريل ماف برتماط  بقل  ي د   دـ. با دـ م،رن

   ""عالقة مظاىر االنتباه لالعبي كرة القدم بخطوط المعب المختمفة ( بعنوان2119فميح ) دراسة محمود ، و -

 باػػدباتعػرؼ        ػد اظػالر باهتمػال  باخايػل اب مػى ،ػرن با ػدـ مخطػ ط با عػن بااخت سػل لػد ا بادربيػل إاػد باتعػرؼ
. ( ا مػػػا45ق بارػػػا )  اهػػػل  ػػػد  ت  اػػػؿ  ا ارهػػػل  بقػػػل اظػػػالر باهتمػػػال اب مػػػى ،ػػػرن با ػػػدـ مخطػػػ ط با عػػػن بااخت سػػػل

 يػ د بهتمػال ات يػط اػدى ربيػل  ػف هتػاسل باد  أيػسرا قػاـ متصػااـ أدبن بادربيػل   .  بيتخدـ باما ث بااهرل با صػسى  
  ي د  بقل برتماط ذبا داال اعه ال ماف اظالر باهتمال  ا مى خط ط با عن بااخت سل. اهل بادربيل     

 وى أداء الرمية الحرة بكرة السمة( بعنوان " تركيز االنتباه وعالقتو بمست 2118البشتي ) دراسة  -
 ()تخصػصم،رن باي ل اط مػل بايػهل با اا ػل  از باهتمال مااراال با رن باهاي للد ا بادربيل إاد باتعرؼ   د  بقل تر،"

م، ال باترماػػل بادربيػػل اػػف ط مػػل بايػػهل با اا ػػل "تخصػػص ،ػػرن يػػ ل"   تػػـ بختاػػار  اهػػل   ػػث بااػػهرل با صػػسىأيػػتخدـ باما
تر،اػػز اايػػا ادربيػػل  ػػف  يػػ د  أيػػسرا هتػػاسل ب. اما ػػث بيػػتاارن بيػػتمااف( ط مػػل .  بيػػتخدـ ب9امدهاػػل ماازب اػػل م بقػػ  )ب

، اػػا زبدا  بذ   –مػػاف دريػػل تر،اػػز باهتمػػال  أدب  بارااػػل با ػػرن باهاي ػػل  ػػى ،ػػرن بايػػ ل .  مػػاا،مار     يػػ د برتمػػاط دبؿ
 ذاؾ إاد ت  اؽ أ ضؿ أدب  مااهيمل ا راال با رن باهاي ل م،رن باي ل . ىأد   تر،از باهتمال دريل

عالقةةة تركيةةز االنتبةةاه بدقةةة التصةةويب لةةدى العبةةي المنتخةةب الةةوطني بعنوان" ( 2117) ألحةةوري،و سةةميمان دراسةةة  -
 لمناشئين"

باتعرؼ   ػد باعبقػل مػاف زاػف تر،اػز باهتمػال قماػؿ باتصػ ان  دقػل باتصػ ان اػدى ا مػ  بااهتخػن  لد ا بادربيل إاد
باتصػػ ان اػػدى ا مػػى بااهتخػػن باعبقػػل مػػاف دريػػل تر،اػػز باهتمػػال  دقػػل  باػػدباتعػػرؼ   ضػػبع  ػػف  باػػ طهى ا هاشػػساف . 
باعبقػػل ممػػاف زاػػف تر،اػػز باهتمػػال  دريػػل تر،اػػز باهتمػػال اػػدى ا مػػى بااهتخػػن  باػػد باتعػػرؼ أاضػػا باػػ طهى ا هاشػػساف . 
بختمػار زاػف      ا اػاس باتر،اػز أد با بادربيػل بآلتاػل  ضػب.  ػف  بيتخدـ باما ث بااهرل با صػسى   با طهى ا هاشساف .
 يػػ د برتمػػاط اعهػػ ل  أيػػسرا هتػػاسل بادربيػػل  ػػف  .( ا مػػا. 66)  ػػددا  اهػػل بام ػػث مػػػ   .ؿ باتصػػ انتر،اػػز باهتمػػال قماػػ

 . ا ين ماف زاف تر،از باهتمال قماؿ أدب  باتص ان   د باردؼ  دقل باتص ان
س ( بعنةةوان " تركيةةز االنتبةةاه والتوجةةو التنافسةةي وعالقتيمةةا بنتةةائج المباريةةات فةةي رياضةةة تةةن 2114أحمةةد ) دراسةةة  -

 الطاولة "
لػػد ا بادربيػػل إاػػد باتعػػرؼ   ػػد باسػػر ؽ  ػػى تر،اػػز باهتمػػال  بات يػػت باتها يػػى   بقتراػػا مهتػػاسل بااماراػػاا  ػػى رااضػػل 

 بشػتا ا إيػرب با  ( ا مػا 63 ت، ها  اهل بادربيػل اػف )  راا   باعبقل ماه ال    ا اترتان هتاسل بااماراااتهس باطا
   أظرػػرا باهتػػاسل أف لهػػاؾ  ػػر ؽ دباػػل  ػػى بارااضػػىر،اػػز باهتمػػال    ا اػػاس بات يػػت ( اتd2بادربيػػل تطماػػؽ بختمػػار ) 

 تر،از باهتمال    ا اترتان باامارااا اصاا  باب ماف أص ان باايت ى باعااى .
 دينامية حدة االنتباه لدى المالكمين وعالقتيا بنتائج المباريات( بعنوان"2112)إبراىيم  دراسة -

اػػػد باتعػػػرؼ   ػػػد باعبقػػػل مػػػاف ظػػػالرن  ػػػدن باهتمػػػال اػػػدى بااب،اػػػاف  هتػػػاسل بااماراػػػاا    بشػػػتا ا لػػػد ا بادربيػػػل إ " 
أظرػػرا باهتػػاسل     اب،اػػا( 44)  ػػد  اهػػل ق بارػػادف بهسااػػ ؼ إيػػرب با بادربيػػل بختمػػار باتصػػ ا  بااعػػر ؼ مايػػـ مػػ ر 

 سزاف  باارز ااف اصاا  بااب،ااف باساسزاف  ي د  ر ؽ دبال  ى ظالرن  دن باهتمال قمؿ باامارااا ماف بااب،ااف باسا
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( بعنةةوان " مظةةاىر االنتبةةاه وعالقتةةو بسةةرعة رد الفعةةل " زمةةن الرجةةع "  5995وعبةةد الةةرحمن )،عبةةد الخةةالق دراسةةة  -
 م511والمستوى الرقمي لعدائي 

باسعػؿ " زاػف باريػ  " لد ا بادربيل إاػد باتعػرؼ   ػد باعبقػل مػاف ،ػؿ اػف  ػدن باهتمػال  تر،اػز باهتمػال  يػر ل رد  " 
( 43  ػد  اهػل ق بارػا ) ـ600 أاضا ااعر ل باعبقل ماف اظررل باهتمال " با دن  باتر،از "  باايت ى بارقاى اايام ى

 باهتػاسل  ػثابام أيػتهتل قػد   .بااػهرل با صػسى ما يػ  ن باايػ ى أيػتخدـ بامػا   ف. اػف ا مػى باعػد   بايػرل ا مػا

 باهتمػال اػز،تر    باهتمػال  ػدن اظرػر ألااػل ،ػذاؾ  -. باسعػؿ رد يػر ل   ػد باتػأ ار  ػى باهتمػال اػز،تر  اظرػر ألااػل

 ير ل   باهتمال أف -. باعد  زاف  ى تا ر ص تى ا ار اف باهاتل باسعؿ رد زاف ألاال  -.  اال مصسل باعد  ااتيام ى

 .   يا ا ات يطل باعد  ا مى اازبا اف باسعؿ رد
بعنوان " تأثير التةدريب عمةى تركيةز االنتبةاه لمكةرة المدفوعةة  Hill,.K.L , Borden,.F 1995دراسة ىيل وبوردن  -

 عمى المستوى الرقمي في البولينج
لد ا بادربيل إاد باتعرؼ   د ادى تأ ار باتدران   د تر،از باهتمال أ ها  د   با،رن ا،ى تيػار  ػى باشػ،ؿ بايػ اـ  " 

( ا ػن مػ ااهل 36با با ر،ال بادقا ل    بيػتعاف باما  ػاف معاهػل ق بارػا )  د ايت ى ت يف ب دب   خاصل  ى باارار 
   تػػـ  يػػان باسػػر ؽ دبخػػؿ باايا  ػػل قمػػؿ  معػػد تيراماػػل  –  تػػـ ت يػػاارـ مشػػ،ؿ  شػػ بسى إاػػد اياػػ  تاف ضػػامطل 

 اااػل  زبدا  باتدران    ،ذاؾ باسر ؽ ماف باايا  تاف   أيسرا باهتػاسل   ػد أف باايا  ػل باتيراماػل قػد    ػا هتػاسل
 داال إ صاسال ا ارهل مااايا  ل باضامطل .

   ( بعنوان " مظاىر االنتباه لدى بعض العبي األنشطة الرياضية دراسة مقارنة " 5989درويش )  ،وباىي دراسة  -

 لػػد ا بادربيػػل إاػػد باتعػػرؼ   ػػد ترتاػػن اظػػالر باهتمػػال اػػدى معػػض اب مػػى باامػػارزن  بااب،اػػل  ،ػػرن با ػػدـ  باطػػاسرن
بارااضػال  ػى اظػالر باهتمػال  ػى  ػدن باهتمػال  ب هشػطل باعان با  ى  باخاايى با داث    باا ارهل ماف معض ا مى 

 بام ػثشػا ا  اهػل     ماا باهتمال  ت  اؿ باهتمال  تر،از باهتمال   يـ باهتمال . أيتخدـ بامػا   ف بااػهرل با صػسى 

 ،ػذاؾ  -.باتػى ،اهػا ات يػطل  ب هشػطل ا مػى مػاف باهتمػال اظػالر اػنترتأيػسرا باهتػاسل    قػد. ا مػا (600)   ػد
 .  باهتمال اظالر  ى ب هشطل ماف اعه ال  ر ؽ د  يأظررا باهتاسل   

 
    السابقة:الدراسات  مناقشة

 .   ى   يطاف تها اا أيااان تر،از باهتمال  ادى ا مى ،رن باي ل ي د دربياا  اب ظ  دـ-6
 .عداا  ااال اف  ااا تر،از باهتمالا باعرمال   ب يهمال  ف ات ص ا بادربيا-4
اػػدى باب ػػن بارااضػػى    اػػـ تت صػػد   ػػار بااتغاػػربا  دربيػػل أيػػااان باهتمػػالتها اػػا بادربيػػاا باعرماػػل   ب يهماػػل -3

 باػػؿ  بااتغاػػربا اػػدى باب ػػن مصػػ رن اماشػػرن   اػػث تػػـ بالتاػػاـ مه  اػػل ق ا ػػل اػػف باع   ػػد أيػػااان باهتمػػال بااخت سػػل
 باشخصال.

 (   دربيػػل اايػػاف4060) (   دربيػػل  يػػاف4060)  دربيػػل  هتػػ ش (  4060)   يػػاف ت صػػ ا دربيػػل بات،راتػػى -4
اػػدرياا  اااػػل ( 4004(    دربيػػل أ اػػد )4004   دربيػػل بمػػربلاـ )( 4007   دربيػػل يػػ اااف    با ػػ رل )( 4009)

(   دربيػػػل ا اػػػ د     ػػػا  4060دربيػػػل  يػػػف   خػػػر ف ) هاػػػا اػػػـ تشػػػراػػػدى باب ػػػن بارااضػػػى  ما اػػػف تر،اػػػز باهتمػػػال
(   دربيػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػالى 6995(    دربيػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػد باخػػػػػػػػػااؽ    مػػػػػػػػػد باػػػػػػػػػر اف )4008(    دربيػػػػػػػػػل بامشػػػػػػػػػاتى )4009)

إاػػد ( 4008)  ػػن بارااضػػى   ت صػػ ا دربيػػل بامشػػاتىاػػدى باب ادريػػل  اااػػل اػػف تر،اػػز باهتمػػال ( 6989  در اػػش)
يػػػل مػػػالى   (    درب6995) د تر،اػػػز باهتمػػػال .   ػػػددا دربيػػػل  مػػػد باخػػػااؽ     مػػػد باػػػر افاشػػػ،با باارتمػػػل   ػػػبا

 ادى باب ن بارااضى. ( اصادر تر،از باهتمال6989 در اش )
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 :إجراءات الدراسة 
 منيج الدراسة :

 . ذل بادربيلأهت بااهرل بااهاين اطماعل ل بذببيتخدـ باما ث  ى لذل بادربيل بااهرل با صسى "أي  ن بااي "  
 عينة الدراسة :مجتمع و 

 .ادربيلماف ت زا   اهل با( 6)   بايد ؿ رقـ( ا ما. 65)تشاؿ شاا ل اايتاعرا  ش بسال  اهل بادربيل   د يرا
 ( 5جدول رقم ) 

 اتيا المستقمةمتغير إلى  توزيع عينة الدراسة تبعاً  بيني
 % النسبة المئوية التكرار المتغيرات

 
 مركز اللعب

 %40 6 برت،از ا ن

 %40 3 صاه  باعان

 %40 6 ا ن أيه ل

 %40 3 يه با 5أقؿ اف  باخمرن  ى با عن

 %33.4 5 يه با60أقؿ اف -5اف 

 %33.3 5 يهل 65أقؿ اف -60اف 

 %63.3 4 يهل  أ، ر 65

 %600 65 المجموع

 : الدراسة اةأد
 (6998 ػػب ل) اػػف تعراػػن   Smmmers يػػارز اػػف تصػػااـأيػػااان باهتمػػال  ػػى ،ػػرن بايػػ ل  بختمػػارأيػػتخدـ باما ػػث 

تر،اػػز       بات ااؿ بازبسػد اا اػربا خارياػلى تر،اػز باهتمػال باخػاريى با بيػػ  أمعػاد  تتا ػػؿ  ػ  اتضػاف باختمػار يػمعل
تر،اػػػز باهتمػػػال باضػػػاؽ    ت  ػػػاص تر،اػػػز باهتمػػػال         بات ااػػػؿ بازبسػػػد اا اػػػربا دبخ اػػػل     باهتمػػػال باػػػدبخ ى با بيػػػ 

 يػ ـ بيػتيامل   ػد  باختمػار مػاربا   ػف مارن  ا ػـ  باب ػن ماإليامػل  49اف   ات، ف باختمار  اعاايل بااع  ااا.
 .باختمار ذاؾ  ى ض   تع اااا  (دبساا–غااما–أ ااها-هادرب–باتدرال )أمدب خاايى
 ( بيتياماا  لى :5اف )  ربا باختماري ـ بايتيامل   د    ت، ف

 %  اا   ؽ دريل ،مارن يدب 80
 % دريل ،مارن 79% إاد  70
 % ات يطل 69% إاد  60
 % ق ا ل59% إاد  50

 % دريل ق ا ل يدب 50أقؿ اف 
 وثباتو عمى النحو اآلتي : الحالية حسبت الباحث صدق االختبار وفي الدراسة
 :المحتوى أواًل: صدق 
   بتس  ب امدهال  بارااضل  ى يااعل ب قصد  د خايل اف أ ضا  لاسل باتدراس  ى ، ال باترمال ب مار رض باخت

   د صب ال باا ااس ا ماسل باس يطاهال .
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 ثانيا : صدق االتساق الداخمي :
 دبخػؿف اػ ا مػاف (7)   ػد  اهػل بيػتطب ال ا، هػل اػف تمتطما ػ ختمػاريرى بات  ػؽ اػف صػدؽ باتيػاؽ باػدبخ ى اب

بادريػل با، اػل  اعااؿ برتماط ،ػؿ معػد اػف أمعػاد باا اػاس اػ أ ربد  اهل بادربيل   تـ  يان اعااؿ برتماط ماري ف ماف 
  ض  ذاؾ:ا بايد ؿ باتااى    ا ا ااس

 ( 2جدول رقم ) 
 لدرجة الكمية لالختبارمع ا االختبار ارتباط كل بعد من أبعاد معامليبين 

 مستوى الداللة معامل االرتباط البعد م

 0.01 0.759 تركيز االنتباه الخارجي الواسع  5

 0.01 0.665 التحميل الزائد لمثيرات خارجية 2

 0.01 0.770 تركيز االنتباه الداخمي الواسع 3
 0.01 0.564 التحميل الزائد لمثيرات داخمية 4

 0.01 0.668 تركيز االنتباه الضيق  5

 0.01 0.711 تقميص تركيز االنتباه  6

 0.01 0.598 معالجة المعمومات  7

 0.364( =  0.06(   هد ايت ى داال )  4 -50ر بايد اال  هد دريل  رال ) 
 0.493( =  0.05(   هد ايت ى داال )  4 -50بايد اال  هد دريل  رال ) ر 

اطػػا ذ  دااػػل إ صػػاسال  هػػد تػػرتمط ماادريػػل با، اػػل ا ا اػػاس برتم باختمػػاراتضػػ  اػػف بايػػد ؿ بايػػامؽ أف يااػػ  ا ػػا ر 
 اتات  مدريل  ااال اف باتياؽ. (  لذب اا،د أف باختمار0.05اال )ايت ى د

 
 ثبات المقياس:

   د أ ربد باعاهل بايتطب ال  ذاؾ مايتخدبـ طرا ل اعااؿ أاسا ،ر هماخ. تـ ت دار  ماا باختمار 
  ألفا كرونباخ : اختبار -

(  لػػذب اػػدؿ   ػػد أف  0.779    اػػث  صػػؿ   ػػد قااػػل اعااػػؿ أاسػػا ) مػػاا باختمػػاربيػػتخدـ باما ػػث طرا ػػل اعااػػؿ  
 .اتات  مدريل  ااال اف با ماا تطاسف باما ث إاد تطما را   د  اهل بادربيل  باختمار

 :ا حصائية اآلتية األساليبلإلجابة عن أسئمة الدراسة استخدمت المعالجات 
 ل ارا. باات يطاا با يامال  ب  زبف باهيما -
 اايا  تاف ايت  تاف.  )ا( بختمار -
 ت  اؿ باتمااف ب  ادل. -
 

 عرض النتائج ومناقشتيا:
 :اليدف االول      

 ؟أساليب االنتباه لدى العبي المنتخب الفمسطيني األول لكرة السمةما  
اف  ل  باترتان ا،ؿ معدباهيما فب ز   ببااعاارل  ااباات يطاا با يامال  باه رب بيتخدـ باما ث ايا ع  بايابؿاإليامل  ف 
 .   ،رن باي لبااهتخن باس يطاهى ب  ؿ اأيااان باهتمال ادى ا مى  أمعاد بختمار
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 األبعاد الكمية لممقياس :

 ( 3)  رقم الجدول
 (15=) ن أبعاد االختبارواألوزان النسبية والترتيب في المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات مجموع  يبين

 عدد األبعاد
 االنحراف  المتوسط الحسابي الفقرات

 المعياري

 الوزن
 النسبي 

 الترتيب

 4 64.5 4.174 18.5 6 تر،از باهتمال باخاريى با بي  

 6 63.3 6.640 37.2 12 بات ااؿ بازبسد اا اربا خاريال

 2 67.9 5.889 30.7 8 تر،از باهتمال بادبخ ى با بي 

 5 63.7 6.999 28.6 9 اربا دبخ البات ااؿ بازبسد اا 

 1 68.2 6.121 42.6 12 تر،از باهتمال باضاؽ 

 3 65.6 7.889 48.7 15 ت  اص تر،از باهتمال 

 7 63.1 6.603 41.1 19 اعاايل بااع  ااا 

  65.1 44.315 247.4 49 باايا ع

 :اا اأتى ( 3) رقـ اف بايد ؿ  مافات
 .%(68.5ارتمل ب  اد م زف هيمى قدرل )با تر،از باهتمال باضاؽأ تؿ -
 %(.67.9باارتمل با اهال م زف هيمى قدرل ) تر،از باهتمال بادبخ ى با بي أ تؿ -
 %(.65.6باارتمل با اا ل م زف هيمى قدرل ) ت  اص تر،از باهتمال أ تؿ -
 .%(64.5باارتمل باربمعل م زف هيمى قدرل ) تر،از باهتمال باخاريى با بي  أ تؿ -
 %(.63.7باارتمل باخاايل م زف هيمى قدرل )بات ااؿ بازبسد اا اربا دبخ ال  أ تؿ-
 %(.63.3باارتمل باياديل م زف هيمى قدرل )بات ااؿ بازبسد اا اربا خاريال أ تؿ -
 %(.63.1باارتمل بايامعل م زف هيمى قدرل )اعاايل بااع  ااا  أ تؿ -

 اهى ب  ؿ ا،ػػػرن بايػػػ ل يػػػا اباهتمػػػال اػػػدى ا مػػػى بااهتخػػػن باس يػػػط أف ايػػػت ى أيػػػااانهتػػػاسل بادربيػػػل   اتضػػػ  اػػػف
  ػى باػرساس بايػمن  اعػز  باما ػث . %(65.1) قػدرلا ياا  ب معاد   بادريل با، اػل يػا ا مهيػمل اس اػل ى  لات يط

بامػدهى     ب دب  ػى  فتااػز باس يػطاهى ا،ػرن بايػ ل ا نا مػى بااهتخػ أف إاػد اعػ د  اهػت باهتػاسل لػذل ا ػؿ   ػد با صػ ؿ
 .مااضعاؼ إاد  د اات صؼ  باتى باهياح  خمربا باارارل   

 اتض  اف هتاسل بادربيل ،ذاؾ  دـ  ص ؿ باب ماف ) اهل بادربيل(   د دريل ارتسعل  ى أيااان باهتمال    اري  
 ا.باهسيى قمؿ  أ ها  بااماراا بإل دبدباما ث بايمن  ى ذاؾ إاد  دـ  ي د با  ى با،ااؿ مألاال 

(    دربيل 4009(   دربيل ا ا د     ا  )4060 يف   خر ف )  تتسؽ هتاسل بادربيل با ااال ا  هتاسل دربيل
 دـ  ي د  ى ( 6989(   دربيل مالى   در اش)6995(    دربيل  مد باخااؽ    مد بار اف )4008بامشاتى )

  تر،از ،مار ادى  اهاا بادربياا بايامؽ ذ،رلا.
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  ي:اليدف الثان

( في أساليب االنتباه لدى العبي a=0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
المنتخب الفمسطيني األول لكرة السمة تعزى إلى متغير مركز المعب )العب ارتكاز،صانع العاب،العب 

 أجنحة(؟.
 ب  ادل. اإليامل  ف بايابؿ تـ  يان باسر ؽ    ذاؾ مايتخدبـ بات  اؿ باتمااف 

 (4جدول رقم )
 (15)ن = نتائج التحميل التباين األحادي لداللة الفروق تبعًا إلى متغير مركز المعبيبين 

 مصدر التباين العوامل
درجات 
 الحرية

مجموع مربعات 
 االنحراف

متوسط 
مستوى  "ف" المربعات

 الداللة
 قيمة 
 الداللة

تر،از باهتمال 
 باخاريى با بي  

 2 ماف باايا  اا
0.97 0.485 

2.012 0.775 
غار دبال 
 181 دبخؿ باايا  اا إ صاساا

43.64 0.241 

 183 باايا ع
44.61  

بات ااؿ بازبسد 
 اا اربا خاريال

 2 ماف باايا  اا
1.21 0.605 

1.443 0.327 
غار دبال 
 181 دبخؿ باايا  اا إ صاساا

75.92 0.419 

 183 باايا ع
77.13  

اهتمال تر،از ب
 بادبخ ى با بي 

 0.52 1.04 2 ماف باايا  اا

0.947 0.285 
غار دبال 
 0.549 99.42 181 دبخؿ باايا  اا إ صاساا

  100.46 183 باايا ع

بات ااؿ بازبسد 
 اا اربا دبخ ال

 0.705 1.41 2 ماف باايا  اا

1.167 0.240 
غار دبال 
 0.604 109.49 181 دبخؿ باايا  اا إ صاساا

  110.9 183 باايا ع

تر،از باهتمال 
 باضاؽ 

 0.37 0.74 2 ماف باايا  اا

0.551 0.198 
غار دبال 
 0.671 121.55 181 دبخؿ باايا  اا إ صاساا

  122.29 183 باايا ع

ت  اص تر،از 
 باهتمال 

 1.052 1.9 2 ماف باايا  اا

0.631 0.115 
غار دبال 
 1.667 108.53 181 باايا  اادبخؿ  إ صاساا

  110.43 183 باايا ع

اعاايل  
 بااع  ااا

 1.058 1.89 2 ماف باايا  اا

0.660 0.251 
غار دبال 
 1.642 110.21 181 دبخؿ باايا  اا إ صاساا

  112.1 183 باايا ع

 بادريل با، ال
 0.218 9.16 2 ماف باايا  اا

0.810 0.428 
غار دبال 

صاسااإ   
 0.269 671.95 181 دبخؿ باايا  اا

  681.11 183 باايا ع

 (.4.47( )ؼ( بايد اال )     0.05دبؿ إ صاساا داال  هد ايت ى باداال ) 
   ى بادريل با، ال    لذب  اال "ؼ" بايد اال  ى ياا  ب معاد( أف قاال "ؼ" باا ي مل أقؿ اف ق4اتض  اف بايد ؿ رقـ )
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أف ،ػرن بايػ ل تعتاػد مشػ،ؿ ،ماػر إاػد ذاػؾ باما ػث  ى إاػد اتغاػر ار،ػز با عػن. اعز   د  دـ  يػ د  ػر ؽ ذبا دااػل تعػز ادؿ 
  .إاياما. أ  ي ما.   ى أيااان باهتمال مااتااى ياا  باب ماف  ى ارب،ز با عن اتااز ف  د باتص ان اف ياا  باارب،ز   

 اليدف الثالث:
( في أساليب االنتباه لدى العبي a=0.05ائية عند مستوى الداللة )ىل توجد فروق ذات داللة إحص

أقل -51سنوات ، من  5أقل من ) متغير الخبرة في المعبالمنتخب الفمسطيني األول لكرة السمة تعزى إلى 
 (؟سنة فأكثر 55سنة،  55من 

  اإليامل  ف بايابؿ تـ  يان باسر ؽ    ذاؾ مايتخدبـ بات  اؿ باتمااف ب  ادل. 
 (5جدول رقم )
 (15)ن = المعب بعًا إلى متغير الخبرة فينتائج التحميل التباين األحادي لداللة الفروق ت

 مصدر التباين العوامل
درجات 
 الحرية

مجموع مربعات 
 االنحراف

متوسط 
مستوى  "ف" المربعات

 الداللة
 قيمة 
 الداللة

تر،از باهتمال 
 باخاريى با بي  

 2 ماف باايا  اا
1.34 1.492 

0.495 0.886 
غار دبال 
 181 دبخؿ باايا  اا إ صاساا

59.99 3.017 

 183 باايا ع
61.33  

بات ااؿ بازبسد 
 اا اربا خاريال

 2 ماف باايا  اا
2.59 0.772 

0.342 0.386 
غار دبال 
 181 دبخؿ باايا  اا إ صاساا

80.21 2.256 

 183 باايا ع
82.8  

تر،از باهتمال 
 ادبخ ى با بي ب

 1.298 1.54 2 ماف باايا  اا

0.725 0.295 
غار دبال 
 1.795 100.81 181 دبخؿ باايا  اا إ صاساا

  102.35 183 باايا ع

بات ااؿ بازبسد 
 اا اربا دبخ ال

 0.784 2.55 2 ماف باايا  اا

0.481 0.328 
غار دبال 
 1.627 111.22 181 دبخؿ باايا  اا إ صاساا

  113.77 183 باايا ع

تر،از باهتمال 
 باضاؽ 

 1.538 1.30 2 ماف باايا  اا

1.124 0.264 
غار دبال 
 1.368 132.29 181 دبخؿ باايا  اا إ صاساا

  133.59 183 باايا ع

ت  اص تر،از 
 باهتمال 

 2.247 0.89 2 ماف باايا  اا

1.240 0.546 
غار دبال 
 1.812 99.86 181 ا  اادبخؿ بااي إ صاساا

  100.75 183 باايا ع

اعاايل  
 بااع  ااا

 1.156 1.73 2 ماف باايا  اا

0.705 0.137 
غار دبال 
 1.639 110.40 181 دبخؿ باايا  اا إ صاساا

  112.13 183 باايا ع

 بادريل با، ال
 0.167 11.94 2 ماف باايا  اا

0.642 0.989 
غار دبال 
ااإ صاس  

 0.260 694.78 181 دبخؿ باايا  اا

  706.72 183 باايا ع

 (.4.47( )ؼ( بايد اال )     0.05دبؿ إ صاساا داال  هد ايت ى باداال ) 



 أساليب االنتباه لدى العبي املنتخب الفلسطيني ......

66 

 

  ى بادريل با، ال    لذب ادؿ  اال "ؼ" بايد اال  ى ياا  ب معاد( أف قاال "ؼ" باا ي مل أقؿ اف ق5اتض  اف بايد ؿ رقـ )
ا مػى بااهتخػػن  . اعػز  ذاػؾ باما ػث إاػد أفصػاسال  تعػزى إاػد اتغاػر باخمػرن  ػى با عػن  ػدـ  يػ د  ػر ؽ ذبا دااػل إ    ػد

باس يطاهى قد  ص  ب إاد ايت ى  ااى اف باخمربا باتػى تيػا دلـ   ػد بيػتخدبـ أيػااان باهتمػال   ػى ت ظاسرػا ت ظاسػا اتهايػن 
 .  د باياطرن   د بهسعااتت باتى ت  ر تأ ارب. ي ماا.   اتاا ا ال تر،از بهتمال    أدبست  ى بااماربن

 االستنتاجات والتوصيات: 
 :أوال : االستنتاجات

 في ضوء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة يمكن استنتاج التالي :
 اػث  يػطليػا ا ات  أظررا هتاسل بادربيل أف أيػااان باهتمػال اػدى ا مػى بااهتخػن باس يػطاهى ب  ؿ ا،ػرن بايػ ل -6

 .%(65.1 ص ا   د هيمل اس ال قدرلا)
 ااػػا %( 68.5اػػف هتػػاسل بادربيػػل أف تر،اػػز باهتمػػال باضػػاؽ أ تػػؿ باارتمػػل ب  اػػد مػػ زف هيػػمى قػػدرل )،ػػذاؾ اتضػ   -4

 ػػى ت  ػػاص تر،اػػز باهتمػػال  تػػب ذاػػؾ %( 67.9أ تػػؿ تر،اػػز باهتمػػال باػػدبخ ى با بيػػ  باارتمػػل با اهاػػل مػػ زف هيػػمى قػػدرل )
أ تػػؿ تر،اػػز باهتمػػال باخػػاريى با بيػػ   باارتمػػل باربمعػػل مػػ زف هيػػمى قػػدرل   %( 65.6مػػل با اا ػػل مػػ زف هيػػمى قػػدرل )باارت

أ تػػؿ بات ااػػؿ   %( 63.7أ تػػؿ بات ااػػؿ بازبسػػد اا اػػربا دبخ اػػل باارتمػػل باخاايػػل مػػ زف هيػػمى قػػدرل )ماهاػػا %( 64.5)
باارتمػل بايػامعل  ػى اعاايػل بااع  اػاا   تػب ذاػؾ%( 63.3) بازبسد اا اربا خاريال باارتمػل باياديػل مػ زف هيػمى قػدرل

 %(.63.1م زف هيمى قدرل )
(  ػى أيػااان باهتمػال  0.05) بادااػل ا ت يد  ر ؽ ذبا داال إ صاسال  هد ايػت ى اتض  اف هتاسل بادربيل مأهت-3

 .ار،ز با عناتغار إاد ادى ا مى بااهتخن باس يطاهى ب  ؿ ا،رن باي ل تعزى 
(  ػى أيػااان باهتمػال  0.05) بادااػل ا ت يد  ر ؽ ذبا داال إ صاسال  هد ايػت ى اتض  اف هتاسل بادربيل مأهت-3

 .با عنباخمرن  ى  اتغارإاد ادى ا مى بااهتخن باس يطاهى ب  ؿ ا،رن باي ل تعزى 
 ثانيا : التوصيات : 

 :الي في ضوء ما توصل إليو البحث من نتائج فإن الباحث يوصي بالت
 .مش،ؿ د رل  ايتارتط ار ارارن تر،از باهتمال ادى باب ن بارااضى مضر رن بالتااـ -6
 .تر،از باهتمال ن د  ين ااازبتت ازاادضر رن باعاؿ   د ت ظاؼ باب ماف ،ب  -4
 اال تر،از ضر رن باعاؿ   د ايا دن باب ن مااتس،ار  ى أدبست   ط   معادب.  ف باتس،ار  ى أدب  بآلخراف اا-3

 باهتمال مش،ؿ أ ضؿ. 
 . ا،ب بايهياف أخرى اشامرل  اسساا  ارال  تتمعاتدربياا  إيرب ضر رن -4
 .باردؼ إاد زؿ ياا  باا اربا باتى ا ترتمط ا  ت يات باهتمال باعاؿ   د -5

 :المصادر
زمن تركيز االنتباه قبيل بين بعض مظاىر االنتباه و  العالقة(.4060.) سا با  ياف   دا      بات،راتى  -6

  ، ال باترمال بارااضال  باااتار باع اى ام  ث باترمال  كرة السمة لمناشئين أداء الرميات الحرة في مباريات
 .  باعربؽ يااعل ت،راابارااضال   

بية مجمة كمية التر    ى أدب  باراال با رن م،رن باي لتر،از باهتمال   بقتت مايت(.4008بامشتى  ياعل.)-4
   ااماا.يااعل بايام  اف أمراؿ باعدد بايادس  ، ال باترمال بارااضال البدنية والرياضة الجماىيرية
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تركيز االنتباه والتوجو التنافسي وعالقتيما بنتائج المباريات في رياضة تنس ( .4004.)أ اد   ا اد  -3
 هاف   يااعل    بف  اصر.ل ا م  رياال ااييتار غار اهش رن   ، ال باترمال بارااضا الطاولة

  رياال  دينامية حدة االنتباه لدى المالكمين وعالقتيا بنتائج المباريات (.4004.)إمربلاـ   ا اد  -4
 .ال ا مهاف  يااعل    بف اصرااييتار غار اهش رن   ، ال باترمال بارااض

 ر بااعارؼ. با الرن:دب 5  ط عمم النفس المعرفي المعاصر(. 6994باشرقا ل   أه ر.)-5
 اطام  دبر با،تن. باا صؿ  6 طمقدمة في عمم النفس لطمبة كمية الطب (.6984.)بادماغ    خرل  -6
 .باهي   بااصرالا،تمل با الرن :   العمميات العقمية العميا( .4004.)مالى   اصطسد  -7
ل بارااضال دربيل اظالر باهتمال ادى معض ا مى ب هشط. (6989.)مالى    ياف  صدا ل در اش   -8

  يااعل بإلي،هدرال ، ال باترمال بارااضال    باعدد ب  ؿ المجمة العممية لمتربية الرياضية والرياضةا ارهل   
   اصر .

لممراحل  دراسة مقارنة في حدة االنتباه والدقة الحركية بين الذكور وا ناث(.4060اعا ؼ .)  هت ش  -9
يااعل   ، ال باترمال بارااضال   بارااضال  اى ام  ث باترمالباااتار باع   سنة  52-7العمرية 
 . باعربؽت،راا

   التوحد أطفاللتنمية االنتباه وتقميل النشاط الزائد لدى  فاعمية برنامج حركي(.4060 يرا.) ياف-60
 .  باعربؽيااعل ت،راا  ، ال باترمال بارااضال  بارااضال  باااتار باع اى ام  ث باترمال

مقارنة في حدة االنتباه بين العبي كرة القدم والعبي خماسي  دراسة(.4060 يااؿ    خر ف.) يف-66
 .  باعربؽيااعل ت،راابارااضال ، ال باترمال بارااضال   باااتار باع اى ام  ث باترمال  كرة القدم

دبر  الرن:با  4"ط تطبيقات في المجال الرياضيتدريب الميارات النفسية"( .4004.)  أياال ربتن-64
 .ىباس،ر باعرم

 .  با الرن:دبر باس،ر باعرمى 4"طالتطبيقات –" المفاىيم عمم النفس الرياضي(.6995ربتن أياال.)-63
  رياال  عالقة تركيز االنتباه بدقة التصويب في الرمية الحرة بكرة السمة (.6988.)  لاشـ ي اااف -64

   باعربؽ  . يااعل مغدبد ااييتار غار اهش رن   ، ال باترمال بارااضال   
 .دبر باس،ر باعرمىبا الرن:   التدريب العقمي في المجال الرياضي(.6996.)  ا اد  شاع ف -65
 .باعرمى دبر باس،ربا الرن:   عمم النفس الرياضي والقياس النفسي( .6999.)شاع ف   ا اد  -66
اهتخن دقل باتص ان ادى ا مى با بقل تر،از باهتمال م( .4007 ،ل   ي اااف    ى با  رل.)-67

    يااعل داااى   باعربؽ .د ب  ؿ   ، ال باترمال بارااضال  باعدمجمة عموم الرياضةبا طهى ا هاشساف  
 باايت ى بارقاى " زاف باري "باهتمال   بقتت مير ل رد باسعؿاظالر (.6995 مد باخااؽ ا اد.)-68

 .ال بارااضال يااعل    بف  اصر  ، ال باترم باعدد بايادساضيةالمجمة العممية لمتربية الريـ 600اعدبسى
  6ط  "النظرية والتطبيق والتجريبولوجية التربية البدنية والرياضة"سيك( .6995.) ا اد    هاف-69

 . با الرن:دبر باس،ر باعرمى
 :دبر بااعارؼ ا هشر. با الرنالتدريس والتعميم في التربية البدنية والرياضية(.6994 مد با،راـ  ساؼ.)-40
 . با الرن: ااـ با،تن انتقاء الموىوبين في المجال الرياضي(.6986 اد ر مى.)أم  باعب  أ مد باستاح -46
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 .با الرن : دبر بااعارؼ   6 ط عمم التدريب الرياضي (.6979.) ب ل   ا اد  -44
 ال.باهرضل باعرم دبرمار ا :   عمم النفس الفسيولوجي (.6974.) مد بار اف اي ل   -43
   (.باسر ؽ  ى بااراربا باع  ال ادى هاشساا ،رن اد طم ا هتاسل باامارااا6999.) م اهل    اضؿ  -44

 .   باعدد بايام   باعشر ف   يااعل طهطا   اصر مجمة كمية التربية
 عن بااخت سل بقل اظالر باهتمال اب مى ،رن با دـ مخط ط با (.4009ا ا د  ا ا د   زاهن   ا .)-45
 بااي د با ااف  باعدد با ادل  شر ، ال باترمال بارااضال ا مهاا  يااعل مغدبد  مجمة الرياضة المعاصرة  

 باعربؽ.
مجمة عموم  ارارن دقل باتص ان م،رن با دـ   باهتمال باعبقل ماف اظالر (.4009.)ااياف   ا ي ن  -46

 ضال   يااعل داااى   باعربؽ .   باعدد ب  ؿ   ، ال باترمال بارااالرياضة 
27- Doroghy V.Harris and Bettel . Harris .(1984).  the athletes quid to sport 
psychology , mantel skills for physical people , Leisure press , New York.  
28- Hill,.K.L , Borden,.F .(1995) . The effect of attention cueing scripts on 
competitive bowling performance . International Journal of sport 
psychology.22(2). 
29-Tamas Ajan , Lazar Baroga .(1988). weight lifting fitness for all sports, 
international weightlifting federation szechengi printing House Hungary .  

 
 االنتباه لدى العبي كرة السمةأساليب  اختبار

 دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا الفقرة م
 هدل باا درن   د باراال با بيعل بايراعل  ى ا بقؼ با عن  بات اط  6

 باب ن بااعاف باذل اا،ف باتارار إاات
     

اف بايرؿ   ى أ ها  بااماربن باتر،از   د باعداد اف ب شاا  باتى ت دث  4
  قا ى هسس با

     

اد ر  ى ذلهى باعداد اف ب شاا  أ ها  بااماربن تيمن تشتتى   دـ تذ،رل  3
 اتع اااا باادرن

     

أ ها  اماربن ،رن باي ل أغار اف أدب  ارال اعاهل إاد  خرن  دن اربا  4
 اا ا ال  اؿ با  اؿ اف ،ؿ ارال اف لذل بااراـ

     

      ف تس،ارل يراعا يدب هد بشترب،ى غى اماربن ،رن باي ل ا،   5
      أيد هسيى  ى بااماربن أهظر إاد ب شاا   أها اشتا باذلف 6
أااؿ إاد باتر،از   د يز   ب د صغار اف ت ر،اا بااها س    أتيالؿ  7

 ب شاا  باتى اف بااا،ف أف تعطاهى  ،رن أ ضؿ  اا ي ؼ اادات بااها س
     

،ازل  أ شؿ  ى راال ب  دبث باراال  هداا أ، ف ق  ا أ   صماا ا ؿ تر  8
 باتى تد ر   اى

     

       ى باا عن أيتطا  تتم   ر،اا  دن ا ماف  ى هسس با قا 9
       هد اعن ،رن باي ل أيد هسيى اشتتا ماااهاظر  ب ص با اف   اى 60
       هد اعن ،رن باي ل أ ،ر   ط  ى شئ  ب د   ط  ى هسس با قا 66
      ماربن أر،ز   د شئ  ب د  ااس ا قؼ با عن ،،ؿ ى باا 64
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      أ تاج ااعر ل ،ؿ بااع  ااا  ف بااها س قمؿ اعر تى ،اسال با عن أااات 63
      بلتااااتى  اا اى  ى ،رن باي ل أقؿ اف اعظـ باب ماف 64
أرت،ن أخطا   ى اعن ،رن باي ل  ذاؾ ميمن ياطرن  ،رن  ب دن أ  أ ياس  65

   د تس،ارل  ب د
     

       هدل طاقل أ، ر ااف لـ  ى يهى اف ا مى ،رن باي ل 66
اف باصعن اعر ل شع ر باب ماف بآلخراف مايرد رااترـ أ  بايتاتاع  67

 إاارـ   ط
     

 هدل ااؿ  هد بشترب،ى  ى با عن اهيااف ب شاا  باراال ا ؿ با قا  68
 بااتم ى اف بااماربن

     

      ماا  ؽ  بات تر  ى باامارااا باراالأشعر  69
أ ها  اماربن ،رن باي ل ايتطا  بااها ي ف خدب ى  هى ا أيتطا  راال  40

 ي ؼ ا  ا ف مرا  ىباعبااا باتى ت دد بات ر،اا بات
     

 هد تع د ب  دبث  ى اماربن ،رن باي ل اف باصعن ب تساظى مااتر،از  ل  46
  ترن اف بازاف

     

      أ رؼ اا ا ـ  مت ،ؿ ا ن ل ى ا عن ،رن باي  44
      ا، ف تس،ارل ا د دب ماااماربن  باب ماف دبخؿ باا عن ل هد اعن ،رن باي  43
 هدل باا درن   د ير ل راال أ د زابسى  ى باا عن  باتارار ات أ ها   44

 لاماربن ،رن باي 
     

      عل  أيتطا  مصع مل با تساظ مرا أ ،ارل تأتى يرا ل هد اعن ،رن باي  45
      ارتمط مأش،اؿ اتعددن اف باخطط  بات ر،اا غار باارتمطل لاعن ،رن باي  46
اف بايرؿ   ى باهتمال ا ي بهن بااخت سل اف بااماربن ا ؿ باهتايل  با قا  47

بااتم ى   دد ب خطا  باشخصال باتى برت،مترا  اهرا أيتطا  بات صؿ إاد 
 ،ار بااهايمل ااا ي ؼ أقـ  مت  هداا ايتمداهى باادرن ابشتربؾ  ى ب 

 بااماربن ارن أخرى

     

       هد باتص ان اف بايرؿ   ى أف أر،ز   د شئ  ب د  ل  إ ربز باه اط  48
      أيتطا  أف أ دد طرا ل خدبع بااها س  هد رااتت أ ها  بإل اا  49
ا  ميمن تر،ازل   د اربقمل أ د بااها ياف أ ها  بااماربن أرت،ن ب خط 30

لااؿ ماقى بااها ياف بآلخراف   ب 
     

      اراتى  ى باا عن ا ددن  ار،زن  أقـ  مرا مش،ؿ اهط ى 36
       هد اعن ،رن باي ل ب  دبث  ب شاا  خارج باا عن تشد بهتمالى 34
      أ ،ر ، ارب  ى خطط با عن 33
      باعداد اف ب شاا   ى   ا  ب د أ ها  اماربن ،رن باي لأ ا ؿ باتس،ار  ى  34
أ ها  اماربن ،رن باي ل ،ؿ شئ اظرر اى ،صااح  ضيال  ااعاف  مراؽ  35

  برتماؾ
     

      اا اى  ى ،رن باي ل أ ي  اف اعظـ باب ماف 36
      أها أياد بات  اؿ بايرا  اب ن  اعر ل ا بطف ق تت  ضعست 37
      بايرؿ   ى أف أر،ز تس،ارل  ى ا ن  ب د أ    د با،رن اف 38
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 هد اعن ،رن باي ل أياد بات  اؿ بايرا  ا ا بقؼ باصعمل باتى تد ر اف  39
   اى ا ؿ تط ر با عن أ  باتغار  ى باخطط أ  باه ب ى باسهال ا اها س

     

ابهتمال اف بايرؿ   ى تيهن ب ص با  بااهاظر اف باتدخؿ  ى تر،ازل  40
 أ ها  اعمى ،رن باي ل

     

أ ها  اماربن ،رن باي ل أيدهى اشد دب مأ ،ارل  ا أيتطا  باهتمال ااا ا دث  46
 اف   اى

     

      أيتطا  باتس،ار  ى باعداد اف بات ر،اا باايت م ال  ى اماربن ،رن باي ل 44
       ى باهادل أها بيتاا ى  أ ن باختبط ماآلخراف 43
       هد اعن ،رن باي ل أيد هسيى اشتتا مأ ،ارل  تخابتى 44
      ،رن باي ل اعمل ا ارن  تيع هى أااريرا ماهتظاـ 45
       ى ا عن ،رن باي ل أها دبساا أ ا ؿ أف أت ف ب دب  46
اف بايرؿ   ى هيااف أخطاسى باتى  د ا  ى اماربن ،رن باي ل  ف طراؽ  47

 د  اشالدن  ا ـ يادبايتاتاع ا ا يا 
     

 هداا أ بيت ا قسا لي ااا ا  باعداد اف باختماربا ا عن اصعن   ى أخذ  48
 قربر

     

اف بايرؿ   ى  ى اماربن ،رن باي ل ت يات بهتمالى  أف أر،ز مص رن ضا ل  49
   د شئ ا ؿ باي ل  هد باتص ان

     

      يادن ا  بهتمالى ا،ؿ شئامد  أههى أاعن  ى امارااا ،رن باي ل مص رن  50
      ،ؿ اا أ تايت اع  ااا ق ا ل  ف بااها س  تد أيتطا  أف أتغ ن   ات 56
       هداا أص ن اف بايرؿ   ى أ ين ،ؿ شئ مايت ها  باي ل 54
 هداا أاعن ،رن باي ل أيد صع مل  ى إمعاد أل تس،ار  ردل أ   ،ر  ف  53

    ى
     

      ا  يراعل  ى بااماربن تيع هى أرتمؾأ ااها ت دث أشا 54
      اف بايرؿ   ى  زؿ تس،ارل اف أل تدخبا أ ها  اعن اماربن ،رن باي ل 55
      أصان مااتشتا  هداا ت دث  دن أشاا   ى  قا  ب د  ى بااماربن 56
ا ـ  باادرن مت،ربر تع اااتت اى  ى با قا باايت ط   ف تس،ارل ا، ف  57

 ب شاا   بااهاظر  ب ص با اف   اى  اشتتا اف
     

اتشتا بهتمالى  هد ا ا ال اب ظل ،ؿ شئ ا دث  ى  ترن  ب دن  ى  58
 اماربن ،رن باي ل

     

ا ـ  باادرن مت،ربر تع اااتت اى  ى أ ها  با قا باايت ط   هى أصم   59
 اشتتا هتايل   ،ار غار ارتمطل ما بقؼ با عن

     

 

 


