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١٢/٨/٢٠٠٨:   ؛   تاریخ قبول النشر ١٦/٦/٢٠٠٨  :تاریخ تسلیم البحث  
  ملخص                                        ال

یلیة یهدف البحث إلى معرفة أثر استخدام التعیینات النظریـة والعملیـة واالختبـارات التحـص
 مجتمـــع المفاجئـــة علـــى االكتـــساب لـــبعض مفـــردات مـــادة طرائـــق التـــدریس للمرحلـــة الثانیـــة، تكـــون

جامعـــة الموصـــل للعـــام / البحـــث مـــن طـــالب الـــسنة الدراســـیة الثانیـــة فـــي كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة 
طالبــا مــوزعین بالتــساوي علــى ) ٣٨(مــن فتكونــت عینــة البحــث ، امــا  )٢٠٠٨-٢٠٠٧(الدراســي 

اسـتخدم الباحـث المـنهج التجریبـي وتـم التكـافؤ ، ًطالبـا ) ١٩(ضابطة وبواقـع تجریبیة ومجموعتین 
  .بین مجموعتي البحث في متغیري العمر الزمني واختبار الذكاء 

ــة للفتــرة مــن ) ١٢(وفــق االســلوب المقتــرح اســتغرق تنفیــذه تــم وضــع برنــامج  وحــدة تعلیمی
ضیع رئیسیة من ضـمن المنهـاج المقتـرح وتظمن ثالثة موا) ٣١/١/٢٠٠٨ ولغایة ١/١١/٢٠٠٧(

افترض وقد ) مدرس التربیة الریاضیة ، االیعاز ، التمارین البدنیة(من كلیة التربیة الریاضیة وهي 
الباحـــث وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة فـــي نتـــائج طـــالب كـــال المجمـــوعتین ولـــصالح طـــالب 

بـرز النتــائج ظهـور فـروق ذات داللــة كانـت أبعــد معالجـة البیانـات احــصائیا المجموعـة التجریبیـة و
  .معنویة في اختباري التحصیل واالحتفاظ ولصالح طالب المجموعة التجریبیة

Abstract 
The Effect of Using Theoretical and Practical 

Determination in Getting on and Retention Some 
Aspects of Methodology at Second Stage 

Dr. Ayad Mohammed  Sheet 
University of Mosul/College of physical education 
                          
The research farces to declare the effecting of using theoretical and 
practical determination in getting on and Retention some aspects of 
methodology at second stage. The sample consists  of two groups, 
fixed and intellectual test.  
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 Also, the researchers adopted program applied in first 
course, and the proposed differences in stactical in result of 
students in both groups, in site to practical group.  
 The result reveals differences in the test of getting and 
obtained in site to practical group.  

   التعریف بالبحث -١
   المقدمة وأهمیة البحث ١-١

ًیعد انتقاء الطریقـة التدریـسیة ألي مـنهج أمـرا بـالغ األهمیـة، إذ قـد تـساعد طریقـة مـا علـى   
  . من طریقة أخرىبلوغ األهداف المرجوة من تدریس منهج معین بشكل أفضل 

فاالتجــاه الحــدیث فــي التــدریس یؤكــد علــى أهمیــة التفاعــل بــین المــدرس والطالــب والمــنهج   
حیث انصب االهتمـام علـى نظریـات التـأثیر والتـأثر أو نظریـات التفاعـل، فالتفاعـل اإلیجـابي بـین 

ًس یجري نوعا المدرس والطلبة یساعد على تحسین العملیة التدریسیة، فالمدرس أثناء عملیة التدری
طرائق من طرق المن التفاعل اللفظي مع الطلبة من خالل التساؤالت والمناقشات، وهكذا تطورت 

قدیمة محورها المدرس بالدرجة األساس إلى طرائق حدیثـة تـشرك الطالـب بـدور واضـح مـن خـالل 
   .إعداد الواجب وتهیئته والمشاركة في عرض المادة الدراسیة والمناقشة وطرح األسئلة

تـه وقدرتـه علـى تنظـیم بیئـة إن جوهر التعلیم یقـوم علـى مـساعدة الطالـب الكتـشاف إمكانی  
ٕالتعلم وتوفیر التوجیه الكـافي لـضمان نجاحـه فـي اكتـشاف المفـاهیم والمبـادئ واحـدى الطـرق التـي 
یمكن بواسطتها تنظیم بیئة التعلم وتحفیز الطلبة الستخدام عقولهم طریقة تحضیر الـدرس المـسبق 

عینات التي یحددها المـدرس لطالبـه ، كمـا ان التعینـات كطریقـة حدیثـة تهـتم بتحقیـق ت خالل المن
كثیر من االهداف العامة للتربیة وهي بذلك التقتصر على تحـصیل المـادة العلمیـة فقـط بـل یمكـن 

واعتمـــاد القـــول ان المحـــور االساســـي لهـــذه الطریقـــة یتمثـــل بمراعـــاة الفـــروق الفردیـــة بـــین الطـــالب 
  . )٢٤٥، ١٩٨٤فكري ، . (طالب على انفسهم في التعلم ال

إن طریقــة التــدریس لیــست ســوى مجموعــة خطــوات یتبعهــا المــدرس لتحقیــق أهــداف معینــة   
ٕوان كانت هناك طرق متعددة مشهورة للتدریس، فـان ذلـك یرجـع باألصـل إلـى أفكـار المـربین عبـر 

ًكمــا یرجــع أیــضا إلــى مــا توصــل إلیــه العــصور عــن الطبیعــة البــشریة وعــن طبیعــة المعرفــة ذاتهــا، 
علمــاء الــنفس عــن ماهیــة الــتعلم، وهــذا مــا یجعلنــا نقــول أن هنــاك جــذور تربویــة ونفــسیة لطرائــق 

أفـضل مـن غیرهـا، ) مثالیـة(ویتفق معظم العلماء على أنه ال توجد طریقة تدریس واحـدة . التدریس
جـد طریقـة تـدریس واحـدة تناسـب بل لكل طریقة مزایا وعیوب وحجـج لهـا وحجـج علیهـا، كمـا ال تو

جمیــع األهــداف المــراد تحقیقهــا وال جمیــع الموضــوعات فــي المــادة التــي تكــون قائمــة علــى األســس 
التربویة والحقائق النفـسیة بحیـث تكـون موافقـة لطبـاع الطـالب ومالئمـة لمیـولهم فـي أطـوار نمـوهم 

شخصیتهم وأن یكون اعتمادهم ٕمؤدیة إلى شحذ أذهانهم وتنمیة مواهبهم وتهذیب أخالقهم واظهار 
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فیها على التجربة والفعل ال على التلقـین والنقـل وأن تحـوي طریقـة التـدریس مـن عناصـر التـشویق 
  :والجدة واستخدام الوسائل وتنویعها وأن تتضمن األسس والمبادئ التالیة

م ورغبـــاتهم وبیئـــتهمیـــولهم مراعـــاة میـــول الطـــالب بحیـــث یعطـــون مـــن المـــواد مـــا یتفـــق ویالئـــم  - 
  . واستعدادهم كي یستفیدوا من الدراسة

استغالل النشاط الذاتي للطالب بأن تشرك الطالب معك في كل عمل تقـوم بـه وتعطـیهم فرصـة  - 
التفكیـــر والعمـــل وتـــشجعهم علـــى أن یتعلمـــوا بأنفـــسهم ویعتمـــدوا علیهـــا ویثــــقوا بهـــا فـــي أعمـــالهم 

 . وبحوثهم

 إرهاق الطالب بأوامر أو واجبـات قـد ال یقـدرون العمل بقاعدة الحریة المعقولة في التعلیم وعدم - 
 . علیها أو ال حاجة لها

إیجاد روح التعاون بأن یتعاون الطالب مع المدرس والمدرس مع الطالب مـن خـالل التحـضیر  - 
ًالمـسبق للمـادة والتهیئــة لهـا بتـوفیر أســاس أولـي للمـادة المتعلمــة ولـو أنـه بــسیط ولكنـه مهـم جــدا 

 ).٩٧، ١٩٩٩الحیلة ،(و )١١٢، ١٩٩٧كوثر ،(. مادةویعتبر كمدخل لتعلم ال

ًوأخیــرا یمكــن القــول أو الحكــم علــى الطریقــة بأنهــا ناجحــة وجیــدة مــن خــالل وصــفها بأنهــا 
تــؤدي الغایــة المقــصودة فــي كــل وقــت وبأیــسر جهــد یبذلــه المــدرس والطالــب وهــي تثیــر اهتمــامهم 

لمشاركة الفاعلة في الدرس وتـشجع علـى ومیولهم وتحفزهم على العمل اإلیجابي والنشاط الذاتي وا
. التفكیر الحر والحكم المستقل وتشجع على العمل الجمعي التعاوني واالبتعاد عن التلقین واإللقـاء
 –وهي بنفس الوقـت طریقـة مرنـة منوعـة تـشیر تـارة فـي صـورة مناقـشة وتـارة فـي صـورة مـشكالت 

یع األحوال سیحولها مع الزمن إلـى طریقـة وهكذا وذلك ألن استمرار طریقة واحدة والتزامها في جم
  . شكلیة عقیمة

ًأخیرا تتجلـى أهمیـة البحـث الحـالي فـي محاولـة طـرق أكثـر مـن وسـیلة أو طریقـة تدریـسیة 
من خالل عدد من المتغیرات ومنها التعیینـات النظریـة والعملیـة واالختبـارات المتعـددة فـي محاولـة 

س تكــون فعالــة فــي إیــصال المــادة الدراســیة للطالــب مــن الباحــث إلیجــاد طریقــة أو وســیلة للتــدری
ـــتعلم مـــن خـــالل تحـــضیر الـــدرس، المـــشاركة فیـــه  الجـــامعي وكـــذلك إشـــراك الطالـــب فـــي عملیـــة ال
ومحاولــة االبتعــاد عـــن الــدور الـــسلبي القــدیم دور المتلقــي فقـــط إلــى دور اإلعـــداد والتهیئــة وتقـــدیم 

  . المادة الدراسیة واالشتراك فیها
  حث  مشكلة الب٢-١

 المسئولینتواجه برامج كلیات التربیة الریاضیة تحدیات من حیث مدى كفاءتها مما جعل   
ًعنها یفكرون في إحداث تغییرات شـاملة فیهـا باسـتخدام أسـالیب جدیـدة أكثـر فاعلیـة وأكثـر تحقیقـا 

ًلألهداف المتطـورة، فأهمیـة تـوفیر واعـداد المـدرس الجیـد یعـد التزامـا نحـو مـستوى مهنـة الـتعل م بـل ٕ
ٕوقد تأثر هذا كله بتغیر النظـرة إلـى أهـداف التعلـیم ومناهجـه والـى . ونحو المجتمع ومستقبل األمة
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ٕمعنــى عملیــة التــدریس والــى طبیعتهــا وأهــدافها واالتجاهــات العامــة لهــا، ویــرى الباحــث أن طبیعــة 
تعـددة أهمهـا ًالتعلم الجامعي ومستواه خاصة في المرحلة األخیـرة قـد تـدنى مـستواه كثیـرا ألسـباب م

ًعــدم تهیئــة الطالــب للمــادة الدراســیة مــسبقا وقلــة االمتحانــات التحــصیلیة المتكــررة وبالتــالي ضــعف 
واضح ألداء الطالب سواء في الدرس أو االمتحانات الفصلیة والنهائیة ممـا انعكـس بـشكل واضـح 

ك الطالــب لــذلك تتحــدد مــشكلة البحــث فــي محاولــة إیجــاد طریقــة تــشر. نحــو تحقیــق أهــداف الــتعلم
وتعیده إلى جو الصف من خـالل التعیینـات النظریـة والعملیـة واالختبـارات المتعـددة إلیجـاد طالـب 

  . ًمدرك لدوره مشارك بفعالیة في الدرس وصوال لتحقیق األهداف
  أهداف البحث  ٣-١

  :  الكشف عن یهدف البحث إلى
كتــــساب بعــــض لتحــــصیلیة الواالختبــــارات ا أثــــر اســــتخدام التعیینــــات النظریــــة والعملیــــة ١-٣-١

/ مفردات مـادة طرائـق التـدریس لطـالب الـسنة الدراسـیة الثانیـة فـي كلیـة التربیـة الریاضـیة
  . جامعة الموصل

 أثــر اســتخدام التعیینــات النظریــة والعملیــة واالختبــارات التحــصیلیة فــي االحتفــاظ بــبعض ٢-٣-١
/ فـي كلیـة التربیـة الریاضـیةمفردات مـادة طرائـق التـدریس لطـالب الـسنة الدراسـیة الثانیـة 

  . جامعة الموصل
  فروض البحث  ٤-١
 وجود فروق ذات داللة احصائیة بین متوسط تحصیل الطالب في المجموعـة التجریبیـة ١-٤-١

لــصالح متوســط ) العملــي والنظــري(والمجموعــة الــضابطة فــي اختبــار االكتــساب النهــائي 
  . طالب المجموعة التجریبیة

داللة احصائیة بین متوسط تحصیل الطالب في المجموعـة التجریبیـة  وجود فروق ذات ٢-٤-١
  . والمجموعة الضابطة في اختبار االحتفاظ لصالح طالب المجموعة التجریبیة

  مجاالت البحث  ٥-١
طـــالب الـــسنة الدراســـیة الثانیـــة فـــي كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة بجامعـــة : المجـــال البـــشري ١-٥-١

  . الموصل
  .قاعة األلعاب الریاضیة في كلیة التربیة الریاضیة بجامعة الموصل: المجال المكاني ٢-٥-١
  . ٣١/١/٢٠٠٨ ولغایة ١/١١/٢٠٠٧الفترة من : المجال الزماني ٣-٥-١
  تحدید المصطلحات  ٦-١
مهمــات یكلــف بهــا الطالــب مرتبطــة "بأنهــا ) ٢٠٠٤(وعرفهــا عبــد الــشمري : التعیینــات ١-٦-١

خـارج سـاعات الـدوام الرسـمي وتنفیـذها فـي بالمـادة الدراسـیة ویتطلـب إنجازهـا 
  )٢٠٠٤الشمري، ". (الدرس
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اختبارات یجریهـا المـدرس بعـد إتمـام "ًویعرفها الباحث إجرائیا بأنها : االختبار التحصیلي ٢-٦-١
  ".شرح الموضوع الدراسي للطالب للمواد النظریة والعملیة

   الدراسات النظریة والدراسات السابقة -٢
  نظریة  الدراسات ال١-٢
   التعیینات ١-١-٢

أســالیب الحفــظ "تعــد التعیینــات بوصــفها طریقــة فــي التــدریس ثــورة علــى األســالیب القدیمــة   
علـــى الـــرغم مـــن أن فكـــرة التعیـــین أو الواجـــب لیـــست جدیـــدة فالواجبـــات تـــستخدم فـــي " والتـــسمیع

  . ٕالمدارس منذ قدیم الزمان وان اختلفت أشكالها وأهدافها
ة حدیثة في التدریس تهتم بتحقیـق كثیـر مـن األهـداف العامـة للتربیـة، إن التعیینات كطریق  

وهــي بــذلك ال تقتــصر علــى تحــصیل المــادة العلمیــة، ویمكــن القــول بــأن المحــور األساســي لهــذه 
. الطریقة یتمثـل فـي مراعـاة الفـروق الفردیـة بـین الطـالب واعتمـاد الطـالب علـى أنفـسهم فـي الـتعلم

  ). ٢٤٥، ١٩٨٤فكري، (
 عـن ذلـك فـان القـرن العـشرین تمیـز بتطـور التربیـة وتبلـور نظریـات الـتعلم واألفكـار ًفضال  

ًالتربویة التي ركـزت علـى جعـل المـتعلم محـور العلمیـة التعلیمیـة بـدال مـن المـادة الدراسـیة، وأكـدت 
حقیقــــة أن المتعلمــــین یختلفــــون فــــي قــــدراتهم وقابلیــــاتهم وطــــرائقهم الخاصــــة فــــي التفكیــــر والتعلــــیم 

ٕیس ومستوى تحصیلهم وانجازهم فمنهم البطيء ومنهم السریع وبالتالي فإن هذه الطریقة تتیح والتدر
الفرصة لهم للسیر وفق استعداداته وقدراته إلى حد كبیر، وهو في ذلك یعتمد على نفسه في إتمام 

 جردات عزت وآخرون،. (عمله، مما یكسبه ثقة بنفسه وینمي مهاراته في القراءة وجمع المعلومات
١١٣، ١٩٨٦(  

   ممیزات استراتیجیة التعیینات٢-١-٢
  . تساعد الطالب على األداء الصحیح والدقیق ♦
  . توفر الوقت الكافي للمدرس للتدریس المؤثر ♦
  . تقلیل عدد المرات التي یقوم فیها المدرس بتوضیح العبارة ♦
  .تساعد على تزوید الطالب بمعلومات وحقائق علمیة عن األداء ♦
  . ى التفكیر االستقرائيتساعد الطالب عل ♦

ًفضال عن ذلك فان تكلیف الطالـب بواجبـات معینـة قبـل الـدرس وبعـده یـساعد علـى زیـادة   
فــرص الــتعلم ویقلــل مــن ظهــور بعــض مظــاهر العبــث والفوضــى التــي یمارســها قــسم مــن الطــالب، 
  والــــضرورة تكمــــن فــــي أهمیــــة معرفـــــة األمــــور المهمــــة التــــي تـــــدخل ضــــمن دائــــرة الــــتعلم ومنهـــــا 
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  قابلیــــــــــــة الحركیــــــــــــة ومـــــــــــــدى القــــــــــــدرة علــــــــــــى االســـــــــــــتیعاب للمــــــــــــادة واندفاعــــــــــــه للمـــــــــــــشاركة ال
  )٥٩، ١٩٨٤عبد الرزاق الطائي، .(فیها
   شروط التعیینات ٣-١-٢

  :عند توزیع التعیینات من قبل المدرس یجب مراعاة ما یلي  
  ًیجــــب أن یناســــب التعیــــین الطالــــب كمــــا وكیفیــــة بحیــــث یتجنــــب المــــدرس تكلیــــف الطــــالب  •

  . یطیقونما ال 
ًیجب أن یكون التعیین نابعا من صمیم المـادة ومـسخرا لفهمهـا، كمـا یجـب أن یكـون ذا معنـى  • ً

 . ًللطالب ومرتبطا بحیاته وخبراته

ًأن یكــون التعیــین مكتوبــا ال شــفهیا بحیــث یعطــي فرصــة لكــل طالــب لفهــم مــا مطلــوب مــنهم  • ً
 . والسیما إذا شمل واجبات مختلفة

. نات التي یكلف بها التالمیذ من حیث طبیعتها والمجهود الذي تتطلبهالتنویع في أنواع التعیی •
 )٣٤٣، ١٩٩٧كوثر حسین، (

   االحتفاظ ٤-١-٢
التعلم عملیة مركبة تسهم فیها كثیر من العملیات الفعلیة العلیا لدى اإلنسان ومنها عملیـة   

ادي الذي یقوم به اإلنسان تذكر المعلومات والخبرات السابقة وتعني عملیة التذكر بأنها العمل اإلر
  : الستعادة الصور والحقائق الماضیة ویتكون من ثالث مراحل

  . مرحلة االكتساب - 
 .مرحلة االحتفاظ - 

  .مرحلة االسترجاع - 
ــذاكرة، بقــولهم أن شــیئا قــد تــم تعلیمــه  ــتعلم یعــود دوره إلــى ال ًویؤكــد معظــم علمــاء الــنفس أن ال

  . عندما یمتلك الفرد الذاكرة لذلك الشيء
ًنطالقا مما سبق نقول أن الذاكرة والمادة هما حالتان متشابهتان في التركیـب، ونلخـص ذلـك وا

  . في أن الذاكرة القویة تظهر بعد اجتیاز الطالب حالة السقف والتوصل إلى مستوى فوق التعلم
وهناك شـواهد بـأن المـادة القویـة المتمركـزة عنـد الطالـب وبعـد فاصـلة زمنیـة مـن االحتفـاظ   

رة هــي مؤشــر واضــح علــى اكتــساب تعلــم كثیــر فــي المرحلــة األولــى وعكــسه النــسیان ویعنــي بالــذاك
  . فقدان تطور أو تحسن القابلیة على التعلم بعبارة أخرى أن النسیان هو فقدان التذكر

من ناحیة ثانیة یعني االحتفاظ المثابرة واالستمرار كما إن اختبار االحتفاظ یزودنا بنتـائج   
  .  بالذاكرة أو فقدانها ویؤدي باختبار بعدي بعد فترة من االحتفاظمقدار االحتفاظ

(Schmidt, 1982, 606)  
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أن االحتفاظ بالذاكرة من الممكن قیاسه من خـالل الطرائـق ) ١٩٨٢(وقد أضاف هوفمان   
  : اآلتیة

  .مقدار النسیان) یطرح منه(مقدار التعلم = االحتفاظ 
  . مقدار االحتفاظ) یطرح منه(مقدار التعلم = أو النسیان 

(Hoffman, 1982, 31) 
   الدراسات السابقة ٢-٢
  )٢٠٠١( دراسة الخیاط وشیت ١-٢-٢

  "أثر التعیینات في اكتساب بعض مهارات كرة السلة " 
هدفت الدراسة إلـى التعـرف علـى أثـر اسـتخدام التعیینـات فـي تعلـم مهـارتي التـصویب مـن   

طالــب مــوزعین علــى ) ٣٠(إذ تكونــت عینــة البحــث مــن الثبــات والمناولــة الــصدریة فــي كــرة الــسلة 
أسـلوب المجموعـات المتكافئـة " التـصمیم التجریبـي الباحثمجموعتین تجریبیة وضابطة، واستخدم 

  ". ذات االختبار البعدي
 فاعلیة أسلوب التعیینات في تعلیم مهارة التـصویب عـن الثبـات واكتـساب الباحثواستنتج   

  .  بالمهارةالمعلومات المعرفیة الخاصة
 على ضرورة تطبیق أسلوب التعیینات في تعلـم مهـارات أخـرى ولفعالیـات الباحثوأوصى   

  . أخرى غیر كرة السلة
  )٢٠٠٦( دراسة رشید ٢-٢-٢

  أثر استخدام أسلوبین من التعیینات في اكتساب واحتفاظ عدد من مهارات " 
  "تدریس التربیة الریاضیة 

) الفــردي والزمــري(ثــر اســتخدام نــوعین مــن التعیینــات هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى أ  
  . على االكتساب واالحتفاظ لثالث مهارات تدریسیة

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥أما عینة البحث فتكونت من طالب السنة الدراسیة الثالثـة للعـام الدراسـي   
لتكونـــا عینـــة البحـــث التجریبیـــة والـــضابطة، وقـــد افتـــرض ) آ و ب(ووقـــع االختبـــار علـــى شـــعبتین 

ـــي االختبـــار البعـــدي البا حـــث وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین معـــدل تحـــصیل الطـــالب ف
أمــا أبــرز االســتنتاجات فكانــت فاعلیــة . لمجمــوعتي البحــث ولــصالح طــالب المجموعــة التجریبیــة
  . التعیین الزمري وتفوقه على الفردي في تحصیل الطالب

ي جمیــع الــدروس والمــواد  بــضرورة تــصمیم طریقــة التعیینــات وتطبیقهــا فــالباحــثوأوصــى 
  . النظریة والعملیة في الكلیة

   إجراءات البحث -٣
   منهج البحث ١-٣
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ســتخدم الباحـــث المـــنهج التجریبـــي لمالئمتـــه وطبیعــة مـــشكلة البحـــث، حیـــث یعـــد المـــنهج ا
  . التجریبي من أفضل مناهج البحث لحل المشكالت بالطریقة العلمیة
   ) ١٠٦، ١٩٨٧عودة وملكاوي (

   البحث وعینته مجتمع٢-٣
تكــون مجتمــع البحــث مــن طــالب الــسنة الدراســیة الثانیــة فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة للعــام 

طالـــب مـــوزعین علـــى ثمانیـــة شـــعب حیـــث وقـــع ) ٢٢١( والبـــالغ عـــددهم ٢٠٠٨-٢٠٠٧الدراســـي 
 ٣٠ لیكونا مجموعتي البحث التجریبیة والضابطة وبواقع )جـ، ب (ًار عشوائیا على شعبتین یاالخت

مــــن مجتمــــع البحــــث مــــوزعین علــــى % ٢٤للــــضابطة یمثلــــون )  طالــــب٢٨(ة و یــــبیلــــب للتجرطا
ًالمجموعــة التجریبیــة والــضابطة بعــد أن أســتبعد الباحــث عــددا مــن طــالب كلتــا المجمــوعتین وكمــا 

  ) ١(موضح في الجدول 
  )١(الجدول 

  یبین عینة البحث

العدد   المجموعة
  الكلي

عدد الطالب 
  الراسبین والمؤجلین

 عدد الطالب الذین
  تخلفوا عن التجربة

عدد طالب 
  المجموعة

  ١٩  ٣  ٨  ٣٠  التجریبیة
  ١٩  ٣  ٦  ٢٨  الضابطة

  
   إجراءات التكافؤ بین مجموعتي البحث ٣-٣ 

ینبغي على الباحث تكوین مجموعـات متكافئـة فـي األقـل فیمـا ) ١٩٨٤ ،فان دالین(یذكر 
وتــم أجــراء التكــافؤ بــین  ) ٣٩٨، ١٩٨٤ ،الــینفــان د(یتعلــق بــالمتغیرات التــي لهــا عالقــة بالبحــث 

  :مجموعتي البحث لضبط المتغیرات اآلتیة
  
  

  ً العمر الزمني مقاسا باألشهر ١-٣-٣
ي ئاتــار البــ وأســتخدم االخت٢٠٠٧ / ١١ / ١قــام الباحــث بحــساب أعمــار الطــالب لغایــة 

  ) ٢(للمقارنة بین مجموعتي البحث وكما موضح في الجدول 
  )٢(الجدول                                         

  المعالم اإلحصائیة لمتغیر العمر الزمني لمجموعتي البحث
مستوى قیمة   االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  العدد  المتغیرات
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  الداللة  المحتسبة  )ع±(  )َس(
  ٥.٩١  ٥٨.٥  ١٩  التجریبیة
  ٤.٢٩  ٦٢  ١٩  الضابطة

  *غیر معنوي  ١.١٣٠

  )٢.٠١٢( والبالغة ٠.٠٥ ≤ونسبة خطأ ) ٣٨( عند درجة حریة قیمة ت الجدولیة*  
) ت(اصــغر مــن قیمــة  ١.١٣٠المحتــسبة والبالغــة ) ت(ان قیمــة ) ٢(یظهــر مــن الجــدول 

 وبالتالي عدم وجود فـروق ذات داللـة احـصائیة بـین طـالب المجمـوعتین ٢.٠١٢الجدولیة البالغة 
  .الزمنيوبالتالي تكافؤ وتجانس المجموعتین بمتغیر العمر 

   اختبار الذكاء ٢-٣-٣
اختار الباحـث اختبـار رافـن للـذكاء لمالءمتـه عینـة البحـث إضـافة إلـى سـهولة تطبیقـه، إذ   

یتألف من خمسة أقسام تختلف فیما بینها من حیث درجة الصعوبة والتعقید ویبدأ االختبـار بـشكل 
 لــم یظهــر أي فــرق ذات متــدرج مــن الــسهولة نحــو الــصعوبة وعنــد قیــاس الدرجــة لكــال المجمــوعتین

  . )٣( وكما یظهر في الجدول رقم داللة معنویة بین المجموعتین
  )٣(الجدول 

  لمجموعتي البحثاختبار الذكاء المعالم اإلحصائیة لمتغیر 

  الوسط الحسابي  العدد  المتغیرات
  )َس(

  االنحراف المعیاري
  )ع±(

قیمة 
  المحتسبة

مستوى 
  الداللة

  ٥.٠١٣  ٦٣.١  ١٩  التجریبیة
  ٤.٩١٣  ٦١.٩  ١٩  الضابطة

  *غیر معنوي  ١.٩١٨

  )٢.٠١٢( والبالغة ٠.٠٥ ≤ونسبة خطأ ) ٣٨(قیمة ت الجدولیة عند درجة حریة *  
اصــغر مـن قیمــة  وهـي ١.٩١٨المحتـسبة والبالغــة ) ت(ان قیمــة ) ٣(یظهـر مــن الجـدول 

م وجــود عــد ویعنــي ذلــك ٠.٠٥ ونــسبة خطــأ ٣٨عنــد درجــة حریــة  ٢.٠١٢الجدولیــة البالغــة ) ت(
فروق ذات داللة احصائیة بـین طـالب المجمـوعتین وبالتـالي تكـافؤ وتجـانس المجمـوعتین بمتغیـر 

  .اختبار الذكاء
   التصمیم التجریبي ٤-٣

ــة    تــم اســتخدام التــصمیم التجریبــي الــذي یطلــق علیــه تــصمیم أســلوب المجموعــات المتكافئ
بیة ویتم هذا التصمیم بإدخال المتغیر ذات االختبار ألبعدي والذي یعد من أفضل التصامیم التجری

المستقل على المجموعة التجریبیـة وتـرك المجموعـة الـضابطة فـي ظروفهـا التطبیقیـة وبـذلك یكـون 
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ًالفرق ناتجا من تأثیر المتغیر المـستقل علـى المجموعـة التجریبیـة والـذي یمكـن تمثیلـه علـى النحـو 
  : اآلتي

                  ) االختبــارات التحــصیلیة+ التعیینــات النظریــة والعملیــة : المتغیــر المــستقل (-المجموعــة التجریبیــة 
  )اختبار االحتفاظ) (اكتساب(اختبار بعدي 

ــــــــــــ    )اختبار االحتفاظ) (اختبار  االكتساب(المجموعة الضابطة ــ
  حساب الفرق بین نتائج االختبارین                 

(Best, 1981, P.155) 
  متغیرات البحث تحدید ٥-٣

  : حددت المتغیرات على النحو اآلتي  
  .االختبارات التحصیلیة+ وهو التعیینات النظریة والعملیة ) المستقل(المتغیر التجریبي  - 
 .االحتفاظ بها+ المتغیرات التابعة وهي االكتساب لمفردات المنهج  - 

ك ینبغي تحدید هـذه وقد تؤثر على سالمة التجربة وذل) الدخیلة(المتغیرات غیر التجریبیة  - 
 . المتغیرات والسیطرة علیها من خالل إجراءات السالمة الداخلیة والخارجیة للبحث

   التجربة الرئیسیة ٦-٣
وحــدة تعلیمیـة عملیـة ونظریــة ) ١٢( والمتكـون مـن يقـام الباحـث بتطبیـق البرنــامج التعلیمـ  

ووفــق األســلوب المقتــرح ) البدنیــة التمــارین – اإلیعــاز –مــدرس التربیــة الریاضــیة (لتعلــیم المفــردات 
بالنــسبة للمجموعــة التجریبیــة وباألســلوب ) االختبــارات التحــصیلیة+ التعیینــات النظریــة والعملیــة (

ٕاالعتیادي بـدون إعطـاء التعیینـات واجـراء اختبـارات تحـصیلیة بالنـسبة للمجموعـة الـضابطة ووفـق 
 ولــنفس ٣١/١/٢٠٠٨ ولغایــة ١/١١/٢٠٠٧المنهــاج المركــزي المعــد مــن قبــل الكلیــة وللفتــرة مــن 

  : وكاالتيالیوم من األسبوع في الجدول وهو الخمیس ولكلتا المجموعتین
  )مـــدرس التربیـــة الریاضـــیة(وحـــدات تعلیمیـــة للموضـــوع االول ) ٣(تـــوزع البرنـــامج التعلیمـــي بواقـــع 

ث وحــــدات تعلیمیــــة للموضــــوع الثالــــ) ٦(و ) االیعــــاز(وحــــدات تعلیمیــــة للموضــــوع الثــــاني ) ٣(و
  :ووفقا للمنهاج المعد من قبل الكلیة وتضمنت الوحدة التعلیمیة ما یاتي) التمارین البدنیة(
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  )التعیین المفتوح(قبل التدریس  -أ
یطلب من الطالب ان یحضر كل ما امكن مـن المعلومـات ) المادة(قبل اعطاء الموضوع 

دة منهـا فـي الـشرح والنقـاش والصور والوسائل التي تتحدث عن الموضوع المعین لكـي یـتم االسـتفا
العـــام للموضـــوع ثـــم یقـــوم المـــدرس بتـــدریس الموضـــوع المحـــدد باالســـتعانة بمـــا لدیـــه وبمـــا احـــضره 

تاركــا التفاصــیل للطــالب لیعالجوهــا مــن خــالل الطــالب مــن وســائل ومــواد تعلیمیــة بــشكل مــوجز 
  .تعیناتهم

  )التعیین المخصص( بعد التدریس -ب
علـى الطـالب لیتقاسـموها رض المـدرس تعیینـات مختلفـة في الثلـث االخیـر مـن الـدرس یعـ

فرادى النجازها واحضارها في الحصة المقبلة حیث یقوم بعرضـها امـام الطـالب بـشكل مـوجز مـع 
دقـائق وتحـت اشـراف المـدرس ) ١٠(السماح للطالب لمناقشتها لمدة قـصیرة مـن الـدرس التتجـاوز 

  .ومناقشته وتوجیهاته
  یلیةاجراء االختبارات التحص -ج

ـــتم اجـــراء اختبـــار تحـــصیلي عـــن الموضـــوع المـــشروح والمعـــروض مـــن خـــالل المـــدرس  ی
  .دقیقة من خالل االجابة على سؤال أو اكثر ) ١٥(في نهایة الدرس ولفترة والطالب 

امام المجموعة الضابطة فنفذ علیها االسلوب التقلیـدي المتبـع مـن قبـل مـدرس المـادة عـن 
طالب دون الزامهم بتهیئة التعیینات أو اجراء اختبار تحصیلي طریق شرح المادة وعرضها على ال

  .علیهم في نهایة الدرس 
   التقویم٧-٣

  :قام مدرس المادة بعملیة تقویم الطالب من خالل ما یاتي
  )اختبارات االكتساب( االختبارات البعدیة ١-٧-٣

لمجمــوعتین وبواقــع تــم إجــراء االختبــارات النظریــة والعملیــة للمــادة الدراســیة لطــالب كلتــا ا  
درجــة لالمتحــان العملــي وتــم وضــع أســئلة موضــوعیة ) ١٥(درجــات لالمتحــان النظــري و ) ١٠(

  : شملت
  .اختبار من متعدد - 
 .اختبارات الصح والخطأ - 

 . اختبار تعداد النقاط - 

وبالنسبة لالختبار العملي فتم وضع مجموعة أسئلة محددة یقوم الطالب باختبار سـؤالین منهـا 
  . لیها من خالل التطبیق على طالب الصفواإلجابة ع
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   اختبارات االحتفاظ ٢-٧-٣
) ٣(تـــم إجـــراء االختبـــارات النظریـــة والعملیـــة علـــى طـــالب كلتـــا المجمـــوعتین بعـــد مـــرور   

  . أسابیع لقیاس االحتفاظ للمواد الثالثة التي تم تدریسها
   الوسائل اإلحصائیة ٨-٣

  : ةاستخدم الباحث الوسائل اإلحصائیة التالی  
  .الوسط الحسابي - 
 .االنحراف المعیاري - 

 . للعینات المرتبطة) ت(اختبار  - 

 . النسبة المئویة - 

 ).  جالس(اختبار حجم األثر لـ  - 

  )٣١٠- ٢٦٩، ص٢٠٠٤الحكیم، (
   عرض النتائج ومناقشتها -٤
   عرض ومناقشة نتائج االكتساب١-٤

وجـود فـروق "هـي یتضمن هـذا الجـزء عـرض النتـائج للتحقـق مـن فرضـیة البحـث األولـى و  
ذات داللــة إحــصائیة معنویــة بــین متوســط تحــصیل الطــالب فــي المجموعــة التجریبیــة والمجموعــة 

لــصالح متوســط طــالب المجموعــة ) النظــري+ العملــي (الــضابطة فــي اختبــار االكتــساب النهــائي 
  ". التجریبیة
 وقـــد قـــام الباحـــث باختبـــار الفـــروق بـــین متوســـط درجـــات طـــالب مجمـــوعتي البحـــث وكمـــا  

  ). ٣(موضح في الجدول 
  )٣(الجدول 

  یبین المعالم اإلحصائیة لدرجات تحصیل الطالب في االختبار النهائي
  للمجموعتین التجریبیة والضابطة

  المتغیرات  القیمة التائیة
  المجموعة

الوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  الجدولیة  المحسوبة  المعیاري

  ٣.٨٠٥  ١٥.٤٢١  ١٩  التجریبیة
  ٣.٢٩٧  ١٢.٦٣  ١٩  الضابطة

٢.٢٣  *٢.٧٣٤  

) ٢.٢٣(أكبـر مـن قیمـة ت الجدولیـة ) ٢.٧٣٤(یتضح من الجدول أن القیمة التائیة المحسوبة * 
  . ٣٦ ودرجة حریة ٠.٠٥ ≤عند مستوى داللة 
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یتضح من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة معنویة بین متوسط درجات الطالب في   
ولـصالح طـالب المجموعـة التجریبیـة وبالتـالي تحقـق الفرضـیة ) لنظريالعملي وا(االختبار النهائي 

  . األولى
   مناقشة نتائج االكتساب ٢-٤

العملـي (یظهر من النتائج تفوق طـالب المجموعـة التجریبیـة فـي نتیجـة االختبـار النهـائي   
ط درجة وهو أكبر من الوس) ١٥.٤٢١(حیث كان الوسط الحسابي للمجموعة التجریبیة ) والنظري

درجة حیث استطاع طالب المجموعـة التجریبیـة أن یكتـسبوا ) ١٢.٦٣(الحسابي للضابطة والبالغ 
المــادة التعلیمیــة بــشقیها النظــري والعملــي أفــضل مــن طــالب الــضابطة ویعــزو الباحــث الــسبب فــي 

إلـى أن ) ١٩٨٤فكـري، (حدوث ذلك إلى فاعلیة التعیینات التـي تـم إعطائهـا للطـالب حیـث یـذكر 
یختلفـون فیمــا بیـنهم مــن حیـث قــدراتهم علـى التحــصیل والدراسـة، إذ مــنهم البطـيء ومــنهم الطـالب 

الــسریع وقــد أتاحــت طریقــة التعیینــات الفرصــة لكــل طالــب أن یــسیر علــى وفــق اســتعداداته وقدراتــه 
  إلـــــــــــــى حـــــــــــــد كبیـــــــــــــر، وهـــــــــــــو فـــــــــــــي ذلـــــــــــــك یعتمـــــــــــــد علـــــــــــــى نفـــــــــــــسه فـــــــــــــي إتمـــــــــــــام عملـــــــــــــه 

فكـري . (فـي القـراءة وجمـع المعلومـات واالنتقـاء منهـاوبالتالي یكسبه ثقة فـي نفـسه وینمـي مهاراتـه 
  )٢٤٥، ١٩٨٤حسن، 

بأن التعیینـات تتـیح للطالـب فرصـة التـدریب علـى أداء المهـام ) ١٩٨٥عزیز، (كما یشیر   
  . وتقلـــــل مـــــن اعتمـــــاده علـــــى مدرســـــه وتزیـــــد مـــــن شـــــعوره بالمـــــسؤولیة واالعتمـــــاد علـــــى الـــــنفس

  )٢٢٧، ١٩٨٥عزیز، (
ًات ولد لدى الطالب شعورا بالمسؤولیة في فاعلیـة الـتعلم وهـذا بـدوره كما إن أسلوب التعیین  

یـؤدي إلـى عطـاء جیـد فـي كیفیـة إیـصال المــادة إلـى أذهـان الطـالب، فالطالـب الـذي عـاش تجربــة 
الحــصول علــى المعلومــات وتهیئــة التعیینــات المكلــف بهــا وتــدوینها بجانبهــا اإلدراكــي والوجــداني 

ًوصـــول إلـــى مرحلـــة اإلبـــداع بـــدال مـــن مرحلـــة التقلیـــد المتبعـــة فـــي ســـاعد الـــزمالء اآلخـــرین فـــي ال
بأن تعود الطالب على البحث سویة والتقصي من ) ١٩٩٩الحیلة، (كما یذكر . األسلوب التقلیدي

خالل رجوعهم إلى مختلف المصادر من كتب ووسائل تعلیمیة لالستفادة منهـا فـي إنجـاز التعیـین 
  )٣٣٢، ١٩٩٩الحیلة، . (یدةوبالتالي الخروج بنتیجة مرضیة وج

ـــــض ) ١٩٩٢مطـــــر، (أمـــــا    ـــــا كثیـــــرة منهـــــا المـــــساهمة فـــــي خف   فیقـــــول أن للتعیینـــــات مزای
ـــــاط الغامـــــضة ـــــسار عـــــن بعـــــض النق ـــــشل وعـــــدم اإلحـــــراج مـــــن االستف ـــــق والخـــــوف مـــــن الف   . القل

  )٢٠٣، ١٩٩٢مطر، (
 فــي ًفـضال عـن ذلــك فـان الباحـث یــرى أن تعـدد االختبــارات التحـصیلیة التـي كانــت تجـرى  

ــة المحاضــرة الجدیــدة قــد ســاعد الطــالب فــي التهیــؤ لالختبــارات واإلعــداد  نهایــة المحاضــرة أو بدای
ًالجید لهـا مـن خـالل إكمـال التعیینـات التـي تـم إعطائهـا لهـم فـضال عـن االنتبـاه واالسـتعداد للـتعلم 
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ًفیها فضال عن ٕمن خالل إشراك الطالب في شرح المادة وابداء رأیه وتبیان النقاط واألمور المهمة 
الجانــب النفــسي لالختبــار وخاصــة إذا كانــت إجابتــه صــحیحة ســواء للمــادة النظریــة والعملیــة التــي 
ًكانت تطبق علیهم قد ولد لدیه شعورا عالیا في المسؤولیة مما ولد دافعیة في التعلم انعكست على  ً

  . نتائج معظم طالب المجموعة التجریبیة
   عرض نتائج االحتفاظ ٣-٤

وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة معنویـة بـین "حقق من الفرضیة الثانیة للبحـث وهـي وللت  
متوســـط تحـــصیل الطـــالب فـــي المجموعـــة التجریبیـــة والمجموعـــة الـــضابطة فـــي اختبـــار االحتفـــاظ 

  ". لصالح طالب المجموعة التجریبیة
وقــد اختبــرت الفــروق بــین متوســط درجــات الطــالب لمجمــوعتي البحــث وكمــا موضــح فــي   

  ). ٤(جدول ال
  )٤(الجدول 

  یبین المعالم اإلحصائیة لدرجات طالب المجموعتین في اختبار االحتفاظ
  المتغیرات  القیمة التائیة

  المجموعة
الوسط   العدد

  الحسابي
االنحراف 
  الجدولیة  المحسوبة  المعیاري

  ٣.٠٢٣  ١٣.٨٤٢  ١٩  التجریبیة
  ٢.١٠٩  ١٠.٣١٥  ١٩  الضابطة

٢.٠٢٩  *٤.١٦٩  

  ق معنــــوي حیــــث إن قیمــــة ت المحــــسوبة أكبــــر مــــن قیمــــة ت الجدولیــــة عنــــد نــــسبة خطــــأ الفــــر* 
  . ٣٦ ودرجة حریة ٠.٠٥ ≤

فــي اختبــار ) ١٣.٨٤٢(یتــضح أن المتوســط الحــسابي لطــالب المجموعــة التجریبیــة كــان   
وعنــــد حــــساب نــــسبة ) ١٠.٣١٥(االحتفـــاظ وهــــو أكبــــر مــــن قیمــــة المتوســـط الحــــسابي للــــضابطة 

لمجموعــة التجریبیــة تفوقــت بنــسبة االحتفــاظ علــى الــضابطة إذ بلــغ للتجریبیــة االحتفــاظ وجــد أن ا
  %.٨٤.١٢وللضابطة % ٨٩.٧٦

   مناقشة نتائج االحتفاظ ٤-٤
النظــــري (یظهـــر مـــن النتـــائج تفـــوق طـــالب المجموعــــة التجریبیـــة فـــي اختبـــار االحتفـــاظ   
رجـات التحـصیل على طالب المجموعة الضابطة على الرغم من حدوث انخفـاض فـي د) والعملي

لطــــالب كــــال المجمــــوعتین نتیجــــة االنقطــــاع عــــن المــــادة الدراســــیة، حیــــث یــــذكر شــــلش ومحمــــود 
إن مــا یكتــسبه الطالــب مــن خبــرة نظریــة وعملیــة تــضعف وتقــل نــسبة االحتفــاظ بهــا بعــد ) ١٩٩٤(

  )٢٠٨، ١٩٩٤شلش ومحمود، . (انتهاء التعلم مباشرة
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 حــدوث قــدر مــن النــسیان الفتــري بعــد أن مــن الممكــن"فیــذكر ) Knapp(كمــا یؤكــد ذلــك   
  )Knapp, 1997, 103". (فترات االنقطاع عن التعلم

كما یعزو الباحـث الـسبب فـي حـدوث ذلـك فـي تفـوق المجموعـة التجریبیـة علـى الـضابطة   
في اختبـار االحتفـاظ إلـى فاعلیـة األسـلوب الـذي اسـتخدمته المجموعـة التجریبیـة وخـصوصیته فـي 

دراسیة بشقیها النظري والعملي مقارنة باألسـلوب التقلیـدي للـضابطة ممـا ولـد تعلم مفردات المادة ال
  . مستوى تعلم فعال وانعكس هذا على إعطاء احتفاظ أفضل

كما أكدت الدراسات السابقة بأن ما نتذكره یتوقف على طریقة اكتساب الشخص للمعرفة،   
  هــــــــــــا فالطریقـــــــــــة التــــــــــــي یكتــــــــــــسب بهــــــــــــا الــــــــــــشخص معرفـــــــــــة مــــــــــــا تحــــــــــــدد مــــــــــــا ســــــــــــیذكره من

االزیرجــاوي، ". (إن الــذاكرة الفعالــة هــي نتــاج تعلــم فعــال"ذلــك فیــذكر ) ١٩٩١االزیرجــاوي، (ویؤیــد 
١٠٥، ١٩٩١(  

ًوكــذلك الحــال بالنــسبة للمهــارات الحركیــة بــشكل جیــد، وان االحتفــاظ یتناســب إیجابیــا مــع    ٕ
ـــاض مـــ ـــإن الباحـــث یـــرى انخف ـــك المهـــارة وتطورهـــا، فـــضال عمـــا ســـبق ف ستوى ًالمـــستوى األول لتل

  . االحتفاظ للمجموعة الضابطة ربما یعود إلى االكتساب غیر الكافي للمهارة
   االستنتاجات والتوصیات والمقترحات -٥
   االستنتاجات ١-٥
فـــي اكتـــساب طـــالب ) التعیینـــات واالختبـــارات التحـــصیلیة( فاعلیـــة األســـلوب المـــستخدم ١-١-٥

  .لتدریس المستخدمالمرحلة الدراسیة الثانیة بعض مفردات مادة طرائق ا
علــى األســلوب التقلیــدي ) التعیینــات واالختبــارات التحــصیلیة( تفــوق األســلوب المــستخدم ٢-١-٥

  . المتبع في اكتساب بعض مفردات مادة طرائق التدریس
علــى األســلوب التقلیــدي ) التعیینــات واالختبــارات التحــصیلیة( تفــوق األســلوب المــستخدم ٣-١-٥

  . مفردات مادة طرائق التدریسالمتبع في االحتفاظ لبعض 
   التوصیات ٢-٥
  .  ضرورة تعمیم األسلوب المستخدم على كافة مدرسي الكلیة ومحاولة تطبیقه من قبلهم١-٢-٥
 إدخـال هــذا األســلوب فــي الــدروس النظریــة والعملیــة ولمختلــف االختــصاصات والمراحــل ٢-٢-٥

  . الدراسیة
  المقترحات  ٣-٥
  . شابهة على عینات أخرى ولمختلف المواد الدراسیة إجراء دراسات وبحوث م١-٣-٥
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   .األردن
  .، مصر، مطابع سجل العرب، القاهرة٥ط ،التدریس): ١٩٨٤(فكري حسن  ریان، .٤
ــتعلم الحركــي ):١٩٩٤(نجــاح مهــدي، ومحمــود، أكــرم محمــد صــبحي  شــلش، .٥ الكتــب ، دار ال

  .،العراقللطباعة والنشر، جامعة البصرة
منتـــدیات طـــالب الجامعـــة العربیـــة المفتوحـــة لمنـــاهج وطرائـــق ): ٢٠٠٤(عیـــد  الـــشمري، .٦

                           com.aoya.www. ، الكویتالتدریس
اإلخراج الهادف وأثره في استثمار الوقـت المخـصص لـدرس ): ١٩٨٤(عبد الـرزاق  الطائي، .٧

  .، العراق، رسالة ماجستیر، جامعة بغدادلریاضیةالتربیة ا
محمـد نبیـل : ، ترجمـةمناهج البحث في التربیـة وعلـم الـنفس): ١٩٨٤( فاندالین، دید بولنـد، .٨

  . المصریة، القاهرة، مصر-، مكتبة االنجلو٣نوفل واخرون، ط
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