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 الممخص

والموجو  يي بمثابة نقطة البداية والقائد االىداؼ ضرورة ممحة في العممية التعميمية ، فيعد وضع 
ويمكف مف خالليا تحقيق مجموعة مف االيجابيات ليذه العممية )التعميمية( . . . فرغبة كل  
تدريسي ىو احداث تغير مرغوب في سموؾ الطالب بعد مرورىـ بخبرة تعميمية معينة ، وعميو 

مف الضروريات الميمة التي يجب عمى التدريسي  السموكية د أسموب وضع االىداؼفاف تحدي
معرفتيا وااللماـ بيا كونيا مفتاح رئيس في اختيار األساليب التدريسية المناسبة والوسائل 

ر .ومف ىنا برزت مشكمة ىذه الدراسة التي سيحاوؿ الباحث يالتعميمية المالئمة إلحداث ذلؾ التغي
)ىل ىناؾ اختالؼ في تحصيل طالب المرحمة خالؿ االجابة عف السؤاؿ اآلتي : معالجتيا مف

في مادة التقويـ والقياس ، تبعا بجامعة المثنى الثانية في كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة 
وقد استعمل المنيج التجريبي سبيال لذلؾ اذ اختار السموكية( ،  الختالؼ أساليب وضع االىداؼ

 . موعات التجريبية المتكافئة ذات المالحظة البعديةتصميـ المج

تحصيل طالب المرحمة الثانية في مقارنة بيف لملدراسة جاء : اوعميو فاف اليدؼ الرئيس ليذه 
استعماؿ كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة بجامعة المثنى في مادة التقويـ والقياس في ضوء 

 )الذاتي ، التوكمي ، المشترؾ(. السموكية  وضع االىداؼأساليب مختمفة ل

 

 االىداؼ السموكية،  التقويـ والقياس،  تحصيل طالبالكممات المفتاحية : 
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Abstract 
Setting  objectives is considered to be  an urgent necessity in the educational 
process, it serves as the starting point and guiding and can be achieved through a 
set of positives for this educational  process. The desire any teaching staff  is to 
bring about a desirable change in the behavior of students after passing through 
certain educational experience, and therefore the determination of way of  setting  
behavioral objectives is one  of the important necessities that the teaching staff s 
know since it is the main key for  the selection of appropriate teaching methods and 
teaching aids appropriate to bring about that change. So, the problem of this study  
that the researcher will try to address  by answering the following question:  
(Is there a difference in the results of the second stage students in the Faculty of 
Physical Education and Sports Science at the University of Muthanna in the subject 
of evaluation and measurement, depending on the different methods of setting 
objectives .The researcher used the experimental  and chose to design equal 

experimental groups of dimensional observation .. 
Accordingly, the main objective of this study was the comparison between the results 
of the second stage students in the Faculty of Physical Education and Sports 
Science at the University of Muthanna in the subject of evaluation and measurement 
in the light of the use of different methods to set behavioral objectives (self, 

dependable, joint.)) 
Keywords : Results of students, evaluation and measurement, behavioral objectives 
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 :مقدمة ال -1

ميميػػػػة غيػػػػر تقميديػػػػة فػػػي ظػػػػل التطػػػػور والتحػػػػديث المسػػػػتمريف لمعمميػػػػة التعميميػػػػة وظيػػػػور بيئػػػػات تع

ودخوليا بقوة عمى مختمف نظـ التعميـ ، اسػتدعى مػف المؤسسػات التعميميػة إعػادة النظػر فػي بنيػة 

التعمػػيـ ومناىجػػو واىدافػػو ، وفػػي مقػػدمتيا مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي التػػي بػػادرت إلػػى إعػػادة النظػػر 

لػػى مخرجػػات تنسػػجـ بجديػػة فػػي وظػػائف المؤسسػػات التعميميػػة وأىػػدافيا ووسػػائميا بغيػػة الوصػػوؿ إ

 . ومتطمبات التطور الحاصل في مختمف نواحي الحياة

 (76، ص 4518)محمود داود الربيعي وآخروف ،                                                             
مػػف المفػاىيـ التػػي يجػػب تبنييػا لمحصػػوؿ عمػى عائػػد تعميمػي أكثػػر فاعميػػة  عمميػة وضػػع االىػداؼو 

تحقيػػق التحسػػيف المسػػتمر لكػػل مرافػػق العمميػػة التعميميػػة ، مػػف خالليػػا يمكػػف فوجػػودة فػػي االداء ، 

والتقميػػل مػػف الميػػاـ  والفعاليػػات قميمػػة الفائػػدة ، لمواكبػػة مسػػيرة التطػػوير والتحسػػيف ألسػػاليب التعمػػيـ 

 سػػواء حػػد عمػػى والمػػتعمـ لممعمػػـ مسػػتويات العاليػػة المتعػػارؼ عمييػػا ، فيػػي الموجػػةلموصػػوؿ الػػى ال

وبيػػػذا سػػػوؼ يكػػػوف التركيػػػز عمػػػى تطػػػوير  العمميػػػة ىػػػذه اىػػػداؼ مػػػف بينػػػة عمػػػى منيمػػػا كػػػلليكػػػوف 

 .، وبالتالي زيادة قدراتيـ عمى النمو والتواصلالعمميات أكثر مف تحديد المسؤوليات 

تبني ثقافة وضػع االىػداؼ يقتضػي تػوفير البيئػة المالئمػة والمنػاخ المناسػب الػذل يسػاعد عمػى اف 

تػػوفير فػػرص االبػػداع والتحسػػيف مػػف خػػالؿ المشػػاركة الفعالػػة لممتعممػػيف ، وتػػ ىيميـ عمميػػا ومينيػػا 

يوحػػد الػػرؤال واالسػػتراتيجيات داخػػل المؤسسػػة التربويػػة وتييػػػ   لتطبيػػق ىػػذه الثقافػػة وتبنييػػا ،ممػػا 

لمنػػاخ التعميمػػي المناسػػب الػػذل يضػػمف روح المشػػاركة لػػدييـ فػػي العمػػل وانصػػافيـ وعػػدـ التمييػػز ا

بيػػنيـ ممػػا يخمػػق بيئػػة صػػالحة لمػػتعمـ تسػػاعد عمػػى انػػدماجيـ الكامػػل فػػي العمػػل وبػػذؿ كػػل مػػا فػػي 

 وسعيـ لتحقيق تمؾ االىداؼ . 
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وال تحسف االداء لمطمبة  في كبيرة فاعمية ىناؾ اف الموضوع بيذا عالقةوتشير الدراسات التي ليا 

 واف االىػداؼ وضػع اثناء في مشاركتيـ عند االقل عمى او اىدافيـ بوضع ليـ يسمح سيما عندما

 واتجيػػػت بػػػو، اليػػػدؼ( وااللتػػػزاـ عمػػػى اليػػػدؼ )الموافقػػػة قبػػػوؿ الػػػى يعػػػزال  حسػػػفالت ىػػػذا جػػػزءان مػػػف

 التػي باألىداؼ والتزاما قبوال اكثريكونوف  الطمبة اف الى النتائج ىذه تفسير في العممية المناقشات

 اليػػػدؼ يعػػػد اذ،  االخػػػريف قبػػػل مػػػف التػػػي وضػػػعت ليػػػـ االىػػػداؼ بتمػػػؾ مقارنػػػة ب نفسػػػيـ يضػػػعونيا

 تػػػؤثر والتػػػي اليػػػدؼ نحػػو االتجػػػاه تحديػػػد فػػي عملتسػػػت التػػػي الميمػػػة الدافعيػػة آليػػػات احػػػدال بمثابػػة

 سػواء حػد عمػى عمـوالمػت عمػـالم يصػفو الػذل اليدؼ تحقيق في المنطقية السمسمة اكماؿ في بدورىا

 النشػا  وتطػوير االنتبػاه تركيػز زيادة عمى تعمل التي الميمة العوامل احدال االلية ويمكف عّد ىذه

 فػػي نفسػػية اسػػس عمػػى تعتمػػد بطريقػػة عمـالػػت فتػػرات خػػالؿ المبذولػػة الجيػػود تحقيػػق عمػػى وتبػػرىف

 (7، ص 4552، زىير يحيى دمحم عمي المعاضيدل )                .  الدراسي لممنياج االداء تحميل

 أف أىمية ىذه الدراسة ت تي مف خالؿ كشفيا عف أفضمية االساليب لوضع االىداؼ 

تبنػػػػي تػػػػدريس عمػػػػى الاالمػػػػر الػػػػذل سيسػػػػاعد اعضػػػػاء ىيئػػػػات  ،)الػػػػذاتي ، التػػػػوكمي ، المشػػػػترؾ( 
التي تساعد في الوصوؿ الى مستويات عالية مف التحصيل لدال طمبة المرحمة المناسبة االساليب 

. . . ويت مػل الباحػث اف تفػتح ىػذه الدراسػة البػاب ال جػراء المزيػد الثانية في مادة التقػويـ والقيػاس 
الكميػػات المػػواد الدراسػػية والمراحػػل الدراسػػية و  فػػي وضػػع االىػػداؼمػػف الدراسػػات المتعمقػػة بموضػػوع 

 االخرال . 

مػػف أكثػػر الخطػػوات أىميػػة فػػي تقػػدـ تعػػد عمميػػة وضػػع االىػػداؼ واسػػتعماليا عمػػى الػػرغـ مػػف أف و 
ىػو العمػل الػذل يجػب عممػو وتحػت أل  توضح لممػدرس والطالػب مػاالعممية التعممية ، حيث انيا 

يػػتـ التركيػػز عمػػى ل،  ظػػروؼ يجػػب عممػػو ، وال معػػدؿ يجػػب اسػػتعمالو لمحكػػـ عمػػى اتمػػاـ العمػػل
يرغبػػػوف فػػػي  رغػػػب المدرسػػػوف فػػػي تعميميػػػا وتطورىػػػا ، وابعػػػاد الميػػػارات التػػػي الالميػػػارات التػػػي ي

 لموصوؿ المناسب الطريقالدليل والمرشد الى  -عممية وضع االىداؼ  –تطويرىا ، وبذلؾ تكوف 
 واالعتقػاد لثقػة ايػتعطي رؤية عممية وفق عمى،  يحققو اف يحاوؿ ومالطالب ، ا اليو يرغب ما الى
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فػي  تكمػف ال  االساسػية المشػكمة. . اال اف صػعوبة واكثػر اعمى اىداؼ تحقيق عمى بالقدرة الذاتي
فػي ا وانػـلػدال الطػالب،  واالنجػاز االداء مسػتوال  تطػور فػي حققو مفتوما  األىداؼ فحسب وضع

 بتحديد ترتبط والتي التحقيقي المناسبة البرامج وتقييـ ة لوضع االىداؼالصحيح استعماؿ االساليب
 عماؿاسػػػػت فػػػػي اآلراء تاختمفػػػػ فقػػػػدسػػػػواء.  حػػػػد عمػػػػى والتدريسػػػػييف طػػػػالبلم الشخصػػػػية الطموحػػػػات
                                          (1440 واريجتػػػػػػػػت، )رايبػػػػػػػػرج مػػػػػػػػف كػػػػػػػػل اشػػػػػػػػار حيػػػػػػػػث االىػػػػػػػػداؼ لوضػػػػػػػػع االمثػػػػػػػػل االسػػػػػػػػموب

 (9، ص 4552، زىير يحيى دمحم عمي المعاضيدل )

نسبة كبيرة مػف تحسػيف االداء  المشاركة طريق عف اليدؼ وضع اسموب يحقق اف يمكف) انو الى

فتػػػػر  كػػػػل مػػػػف يفػػػػي حػػػػيف  ب نفسػػػػيـ(عنػػػػد الرياضػػػػي واف المشػػػػاركيف يفضػػػػموف وضػػػػع اىػػػػدافيـ 

                                        (Richorj M. Suim . 1994 .P.198)( 1445 )لوكوالتػاـ،

 مقارنػػة تنفيػػذه فػػي االداء او باليػػدؼ تػػزاـالمشػػاركة فػػي وضػػع االىػػداؼ ال تقػػود الػػى زيػػادة االل)اف

( وبناءن الى ما تقدـ فاف مشكمة البحث الحالي يمكف اف تتحدد بالتوكيل وصفيا يتـ التي باألىداؼ

ىل ىناؾ اختالؼ فػي تحصػيل طػالب المرحمػة الثانيػة فػي مف خالؿ االجابة عف السؤاؿ اآلتي  )

فػػػي مػػػادة التقػػػويـ والقيػػػاس ، تبعػػػا الخػػػتالؼ بجامعػػػة المثنػػػى كميػػػة التربيػػػة البدنيػػػة وعمػػػـو الرياضػػػة 

 ييدؼ البحث الى :و أساليب وضع االىداؼ( . 

فػػي مػػادة التقػػويـ والقيػػاس عمػػى طػػالب المرحمػػة  )اختيػػار مػػف متعػػدد( يتقنػػيف اختبػػار تحصػػيم -1

 .  (4510 -4518لمسنة الدراسية ) الثانية في كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة بجامعة المثنى

فػػػػي مػػػػادة  )الذاتي ، التػػػػوكمي ، المشػػػترؾ(السػػػموكية تحديػػػد اسػػػػاليب مختمفػػػة لوضػػػػع االىػػػػداؼ -4

 لطػػالب المرحمػػة الثانيػػة فػػي كميػػة التربيػػة البدنيػػة وعمػػـو الرياضػػة بجامعػػة المثنػػىالقيػػاس التقػػويـ و 

 .  (4510 -4518لمسنة الدراسية )

طالب المرحمة الثانية في كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة بجامعة تحصيل  المقارنة بيف -2
 وضع أساليب ( في مادة التقويـ والقياس عمى وفق4510 -4518المثنى لمسنة الدراسية )

 . )الذاتي ، التوكمي ، المشترؾ( السموكية االىداؼ
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 اجراءات البحث :  -4
 منيج البحث :  4-1

 المالحظػػػػة ذات المتكافئػػػػة المجموعػػػػات التجريبػػػػي ، وتحديػػػػدا )تصػػػػميـأسػػػػتعمل الباحػػػػث المػػػػنيج 

 ( يوضح ىذا التصميـ . 1تصميما تجريبا لمبحث الحالي . والمخطط ) البعدية(

(Best , John . W. 1981. P.150)                                                                     

 التجريبي لمبحثيوضح التصميـ  (1المخطط )
 التجريبية(المجاميع )

 عينة البحث
 المتغير التابع المتغير المستقل

 
 االختبار البعدل

 )المتغير التجريبي(
 أساليب وضع االىداؼ

التحصيل في مادة  الذاتي المجموعة االولى
 التقويـ والقياس

 اختبار التحصيل
 التوكمي المجموعة الثانية )اختيار مف متعدد(

 المشترؾ المجموعة الثالثة
 
 مجتمع البحث وعينتو :  4-4
كميػػة التربيػػة البدنيػػػة  المرحمػػة الثانيػػػة فػػي طػػالبشػػتمل المجتمػػع االحصػػائي لمبحػػث الحػػػالي عمػػى ا

 ( . 4510 -4518وعمـو الرياضة بجامعة المثنى، لمسنة الدراسية )
  بواقع )ب ، ج ، د( الدراسية( طالبا، موزعيف عمى الشعب 62بمغ حجـ ىذا المجتمع )

 التوالي .  ىطالبا عم (40،  48،  48)
 عينة تقنيف اختبار التحصيل :   -أ

( طالبػػػا اختيػػػرت مػػػف الشػػػعب 75وىػػػي العينػػػة التػػػي يػػػتـ عمييػػػا تقنػػػيف االختبػػػار ، وتكونػػػت مػػػف )
الباحػػث فػػي ، إذ اسػػتعاف بيػػا مػػف مجتمػػع البحػػث الدراسػػية االربعػػة باألسػػموب العشػػوائي المتسػػاول 

اختيػػر ىػػذا االختبػػار مػػف بنػػؾ االسػػئمة لمػػادة االختبػػارات لممرحمػػة الثانيػػة الخػػاص ) تقنػػيف اختبػػاره
  (الباحث –بالتدريسي 
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 العينة الرئيسة :  -ب
يمثمػػوف شػػعب ( طالػػب ، 80وىػػي العينػػة التػػي يػػتـ عمييػػا تطبيػػق التجربػػة الرئيسػػة ، وتكونػػت مػػف )

 .( طالب مف كل شعبة10باألسموب العشوائي المتساول بواقع )تـ سحبيا ( د،  ج،  ب)

 ذاتيا . االىداؼ وضع اسموب تستعمل االولى ، شعبة )ب( المجموعة -

 االىداؼ. وضع في التوكيل اسموب تستعمل الثانية ، شعبة )ج( المجموعة -

 االىداؼ. وضع في المشترؾ االسموب تستعمل الثالثة ، شعبة )د( المجموعة -

 ( يبيف ذلؾ .1والجدوؿ ) 
 (1الجدوؿ )

 الشعب الدراسية والغاية منياحث موزعة بحسب بيبيف عينات ال
 الشعبة
 

 عينة التجربة الرئيسة عينة التقنيف

 10 45 ب
 10 45 ج
 10 45 د

 80 75 المجموع
 
 وسائل جمع البيانات :  4-2
لجمع  كوسيمة أساسيةختيار مف متعدد( ، االتحصيمي )ال الختباراأستعمل الباحث نمط  4-2-1

 البيانات مف عينة البحث . 
 االجيزة واالدوات :  4-2-4

 أستعمل الباحث العديد مف االجيزة واالدوات )العندد( منيا :
 حاسبة يدوية )عممية(  -1
 توب( –جياز حاسوب )الب  -4
 أدوات مكتبية  -2
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 إجراءات البحث الميدانية :  4-8
 االختبار :  تقنيفإجراءات  4-8-1
 وضع تعميمات االختبار :  4-8-1-1

أىمية ال يستياف بيا في إنجاح عممية إجراء االختبار ، فقد أثبتت  ختبارأف لوضع تعميمات اال
الدراسات أىمية الدور الذل تمعبو ىذه التعميمات في تفسير نتائج االختبارات أو الت ثير فييا ، 

 . . .   والذل يصعب معو إجراء عممية المقارنة بيف نتائج االختبار الواحد في المواقف المختمفة
ات في صفحة مستقمة مف صفحات االختبار ، واذا دعت الحاجة فعمى القائـ وتكتب التعميم

 باالختبار أف يقرأىا دوف تعديل أو تغير فييا ولجميع المختبريف .  
 تنفيذ شرو  إجراء االختبار : 4-8-1-4

خطط لتطبيق االختبار، بحيث تتيي  يأف كاف عميو عمى استجابة صادقة ،  الباحث حصليلكي 
ظروفان مناسبة لالستجابة وفي نفس الوقت ، تضبط العوامل التي يمكف أف تتدخل في  لممختبريف

 (77، ص 4551صباح حسيف العجيمي )وآخروف( ، )     : سالمة اإلجراء ، ومف أىـ ىذه العوامل ىي
 ظروؼ إجراء االختبار أو المقياس : -
 تقنيف الموقف االختبارل :  -
 وضوح التعميمات : -

الباحث ضبط العوامل المذكورة أعاله لضماف سالمة اإلجراء قدر اإلمكاف والحرص وقد حاوؿ 
 عمى جعل التعميمات واضحة المعنى لتبسيط عممية أداء االختبار وتحقيق اليدؼ المرجو منو .

 الختبار : لحساب األسس العممية  4-8-1-2
 ختبػػاريػػد مػػدال صػػالحية االقاعػػدة أساسػػية تسػػيـ فػػي تحد ختبػػاريعػػد تػػوافر األسػػس العمميػػة فػػي اال

التػي ينبغػي الوصػوؿ مػف خالليػا إلػى  ختبػارلمتطبيق ، فيي مف المؤشػرات العمميػة الميمػة فػي اال
ات تتطمب شروطا معينة تؤدل دورا رئيسػا فػي ت كيػد ختبار اال تقنيفالجيد ، وعميو فعممية  ختباراال

مف أىـ تمؾ الشرو   وموضوعيتيا وثباتيا ختبارويعد صدؽ أداة اال،  وعمميتو التقنيفسالمة ذلؾ 
 وفيما ي تي توضيح ليا :
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 صدؽ االختبار :  -:أوال
وىو مف المؤشرات والمفاىيـ األساسية الميمة في تقويـ أدوات القياس ويعرؼ الصدؽ عمى انو " 

  الدقة التي يقيس فييا االختبار الغر  الذل وضع مف اجمو"
 (400، ص 4555،  دمحم حسف عالول ، دمحم نصر الديف رضواف)                                       

( tولمصدؽ أنواع عديدة أعتمد الباحث منيا )الصدؽ التمييزل( والذل يحسب باستعماؿ اختبار )
التائية )القيمة  بيف المجموعتيف المتطرفتيف ، الفلعينتيف مستقمتيف ، لمعرفة داللة الفرؽ 

المحسوبة لداللة الفرؽ بيف المجموعتيف المتطرفتيف في الدرجة الكمية تمثل الصدؽ التمييزل 
 (247، ص1444احمد سمماف عوده وخميل يوسف الخميمي ، )                                   . لالختبار(

لمجموعتاف ولتحقيق ذلؾ رتبت الدرجات الكمية مف أعمى درجة الى أقل درجة ، وحددت ا
( لعينتيف مستقمتيف لمعرفة t%( ، ثـ استعمل اختبار ) 22المتطرفتاف في الدرجة الكمية بنسبة )

 ( . 4ف المتطرفتيف ، كما يشير الجدوؿ )داللة الفرؽ في درجة االختبار بيف المجموعتي
 (4الجدوؿ )

 يبيف قيمة الصدؽ التمييزل ومستوال داللتو االحصائية الختبار التحصيل
 قيمة الصدؽ المجموعة الدنيا المجموعة العميا

 الداللة االحصائية مستوال الداللة المحسوبة ع -س ع -س
 معنول  53555 163225 13644 153855 13021 143205

 
 االختبار : ثبات –:ثانيا

اعتمد الباحث طريقة التجزئػة النصػفية السػتخراج ثبػات االختبػار ، إذ قسػمت فقػرات االختبػار إلػى 
نصػػفيف )الفقػػرات التػػي تحمػػل األرقػػاـ الفرديػػة والفقػػرات التػػي تحمػػل األرقػػاـ الزوجيػػة( ، وبعػػد الت كػػد 

( المحسوبة fمف تجانس درجات النصفيف مف خالؿ استخراج القيمة الفائية ليما ، إذ بمغت قيمة )
 (156، ص 4556، لجنة الت ليف والترجمة )          (4( ، ونسبة التبايف ىذه أقل مف )13186بمقدار )

مما يؤشر تجانس القسميف . ومف ثـ تـ استخراج معامػل االرتبػا  البسػيط )بيرسػوف( بػيف مجمػوع 
( وىػذا يعنػي الثبػات لنصػػف القائمػة ، وألجػل الحصػوؿ عمػػى 5361درجػات النصػفيف والػذل يبمػػغ )

( ، 5342) ثبػػات لكػػل القائمػػة طبقػػت معادلػػة )سػػبيرماف بػػراوف( ، فبمغػػت قيمػػة الثبػػات لمقائمػػة ككػػل
، الف مربػػػع ىػػػذه القيمػػػة البالغػػػة  لػػػذا يعػػػد معامػػػل الثبػػػات مرتفعػػػاوىػػػي قيمػػػة عاليػػػة فػػػي مقػػػدارىا ، 

 (412، ص 4515دمحم جاسـ الياسرل ، )                 (5360 – 5305) يقع ضمف المدال( 5374)
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 :  االختبار موضوعية -:ثالثا
لمتحػػرر مػػف تكػػوف االختبػػارات التػػي تشػػتمل عمػػى مفػػردات )االختيػػار مػػف متعػػدد( مػػثال موضػػوعيا 

الف تصحيحيا واستخراج التحيز أو عدـ إدخاؿ العوامل الشخصية فيما يصدره الباحث مف إحكاـ 
نتائجيػػا ال يتػػ ثر بذاتيػػة المصػػححيف المسػػتعمميف مفػػاتيح التصػػحيح ، وليػػذا أصػػبحت أكثػػر أنػػواع 

 . في الوقت الحاضر االختبارات شيوعا واستعماال

)االختيػػػار  وحيثمػػػا يكػػػوف االتفػػػاؽ حاصػػػال ميمػػػا اختمػػػف المصػػػححوف . يكػػػوف اختبػػػار التحصػػػيل
 في مادة التقويـ والقياس موضوعيان، لوضوح فقراتو ، وتوحيد ميزاف تصحيحو. المتعدد(

 التجربة الرئيسة :  4-0
( 4510 – 4518لمسػنة الدراسػية )سة فػي الفصػل الدراسػي الثػاني قاـ الباحث بتنفيذ التجربة الرئي

 . خالليا تنفيذ الوحدات الدراسية المقررة  لمفصل الدراسي الثاني  ،
 تنفيذ الوحدات الدراسية : –:أوال

بوحػدات  كسػاب الطػالب المعرفػةا الػى ىػدفت دراسػية ( وحػدة10)عمى  الوحدات الدراسيةاشتممت 

 في ضوء  ، وتـ تنفيذىاالخاصة بالفصل الدراسي الثاني مادة التقويـ والقياس 

 لوضػع مجموعػة كػل توجيػو حيث عمد الباحث الػى اساليب وضع االىداؼ( –)المتغير التجريبي 

 لمجموعة  بالنسبة، مراعيا بذلؾ الفروؽ الفردية بينيـ  طالب كل مستوال  حسب الخاصة االىداؼ

 .)وضع االىداؼ ذاتيا(

 البعدل :االختبار  -:ثانيا
باشػر الباحػث بتطبيػق بعد االنتياء مف تنفيذ الوحدات الدراسية جاء دور االختبار البعدل ، حيث 

 البمػػػػف الطػػػػ التجربػػػػة الرئيسػػػػة( فقػػػػرة عمػػػػى إفػػػػراد عينػػػػة 40) إجػػػػراء ( اختبػػػػاره  والمكػػػػوف مػػػػف )
 ةكميػػػالمرحمػػػة الثانيػػػة فػػػي  والػػػذيف يمثمػػػوف طػػػالب( طالبػػػا 80المشػػػموليف بالبحػػػث البػػػالغ عػػػددىـ )

 .المثنى جامعةبالتربية البدنية وعمـو الرياضية 
وجمع استمارات اإلجابة الخاصة بإفراد عينة التجربة الرئيسة  تطبيق االختباروبعد االنتياء مف 

تـ استخراج درجاتيـ الكمية باستخداـ مفتاح التصحيح المعد ليذا الغر  ، حيث أعطي الطالب 
عمى الفقرة ودرجة )صفر( لإلجابة الخاطئة ،وبعدىا قاـ الباحث لإلجابة الصحيحة  )درجة واحدة(

بترتيب البيانات في جداوؿ تمييدا لتحميميا إحصائيا . وينوه الباحث ىنا ، الى أنو قد تـ تصحيح 
 االختبار في ضوء معادلة التصحيح مف أثر التخميف . 
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 الوسائل االحصائية :  4-7
ظيار النتائج طبقا أعتمد الباحث مجمو  عة مف الوسائل االحصائية لمعالجة البيانات ، وا 

(  وفيما ي تي SPSSلمتطمباتيا وبالشكل الذل يخدـ البحث ، وقد استعاف بالحقيبة االحصائية )
 عر  لتمؾ الوسائل :

 الحسابي الوسط -
 المعيارل  االنحراؼ -
 ( لعينتيف مستقمتيف tاختبار ) -
 واحد باتجاه التبايف تحميل -
                                      (L.S.Dاختبار) -
 ( rمؤشر حجـ األثر ) -
 

 عر  النتائج وتحميميا ومناقشتيا : -2

سيتـ عر  النتائج وتحميميا ومناقشتيا في ضوء البيانات االحصائية التي تـ الحصوؿ عمييا مف 

 عينة البحث عمى وفق المتغيرات االساسية المعتمدة )االساليب الثالثة( . 

 :  )االساليب الثالثة( التوصيف االحصائي لمتغيرات البحث 2-1
االساليب )عينات البحث في  نجازالمعيارية لنتائج ابعد استخراج األوسا  الحسابية واالنحرافات 

االنحرافات المعيارية التي حققتيا  قيـ األوسا  الحسابية وقيـ( ، ظير أف ىناؾ تبايف في الثالثة
 ( .  الذاتي ، التوكمي ، المشترؾ)لألساليب المبحوثةالبحث طبقان  اتعين

 (2الجدوؿ)
 لألساليب المبحوثةطبقان المجموعات الثالثة   لتحصيل التوصيف االحصائييبيف 

 (Fقيمة ) مقاييس احصائية االسموب
مستوال  المحسوبة -ع س ع -س

 الداللة
الداللة 
 االحصائية

  53474 23608 103776 الذاتي
53118 

 
53444 

 غير معنول 
 53487 23774 123022 التوكمي
 53440 23140 173422 المشترؾ
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المتحققػػة فػػي األوسػػا  الحسػػابية واالنحرافػػات  القػػيـ( يبػػيف الفروقػػات والتباينػػات مػػا بػػيف 2الجػػدوؿ )
( حققػػت االسػػموب الػػذاتيالمبحوثػػة ، فمػػثالن نجػػد أف مجموعػػة ) االسػػاليب الثالثػػةبػػيف  المعياريػػة مػػا

( بمقػػدار االسػػموب التػػوكمي( فػػي حػػيف تحقػػق عنػػد مجموعػػة )103776وسػػطان حسػػابيان مػػا مقػػداره )
ىػػػػذه القػػػػيـ ( و 173422عػػػػة )االسػػػػموب المشػػػػترؾ( بمقػػػػدار )و فيمػػػػا جػػػػاء عنػػػػد المجم( ، 123022)

ومػا وجػدناه فػي األوسػا  الحسػابية ، نجػده فػي االنحرافػات المعياريػة  تختمف بعضيا عف بعػ  .
 حيث حققت عينات االساليب الثالثة انحرافات معيارية مقدارىا عمى التوالي 

ذه القػػيـ واف كانػػت متقاربػػة اال انيػػا تختمػػف عػػف بعضػػيا . . . ( فيػػ23140،  23774،  23608)
نتػػػائج االوسػػػا  الحسػػػػابية  تشػػػير الػػػى تفػػػوؽ عينػػػػة )االسػػػموب المشػػػترؾ( تمييػػػا عينػػػػة عمومػػػا اف 
( فػػي المرتبػػة الثالثػػة ، بينمػػا تشػػير نتػػائج التػػوكمي( فيمػػا جػػاءت عينػػة )االسػػموب الػػذاتي )االسػػموب

تمييػا أكثػر تجانسػا مػف العينػات االخػرال ، ة )االسموب المشػترؾ( عينأف االنحرافات المعيارية الى 
 ( في المرتبة الثالثة .الذاتياالسموب ( فيما جاءت عينة )التوكميعينة )االسموب 

وعند دراسة الجدوؿ أعاله نجد أف قيـ الخط  المعيارل لنتائج االساليب الثالثػة لمجموعػات البحػث 
 وتمثيميا لمجتمع البحث . اتحسف اختيار العين جاءت قيما صغيرة )صفرية( وىذا يؤكد

المحسػػوبة  -( Fقيمػػة اختبػػار ) –( Levenوبعػػودة سػػريعة لػػذات الجػػدوؿ نجػػد أف قيمػػة اختبػػار )
( وىػي أكبػر 444وأف قيمػة مسػتوال الداللػة المرافقػة ليػا جػاءت بمقػدار ) (53118جاءت بمقػدار )

 ثالثة .( وىذا مؤشر عمى تجانس تباينات العينات ال5350مف )
 :، سنستعرضيا حسب التالي  الثالثة المبحوثة لممجاميع بيف االساليبلمعرفة حقيقة الفروقات و 
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 أفراد عينات البحث لألساليب الثالثة : تحصيلالفروؽ في  2-4
 ( والتي تتعمق بتحميل التبايف لعينات البحث باختالؼ االساليب8عند استعرا  نتائج الجدوؿ )

قيمتيا  جاءت – قيمة ) ؼ ( المحسوبة –، تبيف أف القيمة المحسوبة لمنسبة الفائية  الثالثة
( وىي أصغر مف 53524واف قيمة مستوال الداللة المرافقة ليا جاءت بمقدار ) (23042)بمقدار 

االساليب الثالثة( ىي فروؽ حقيقية ذات وىذا يعني أف الفروؽ بيف متوسطات العينات ) (5350)
 لة معنوية .دال

 (8الجدوؿ )
 يبيف نتائج تحميل التبايف لمستوال انجاز عينات االساليب الثالثة

مصدر 
 التبايف

مجموع 
 التباينات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 التباينات

مستوال  (Fقيمة )
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

 حجـ االثر

بيف 
 المجموعات

443064 4 883444  
 

23042 
 

 
 

53524 

 
 
 معنول 

 
 
داخل  5324

 المجموعات
0443555 84 143061 

  88 7173064 الكمي
 

، وبيػػاف افضػػػميتيا لصػػالح أل مػػػف  االسػػاليب الثالثػػػة افػػػراد عينػػات ولمعرفػػة نتػػائج المقارنػػػات بػػيف
 ( . 8، نستعر  نتائج الجدوؿ ) االساليب

 
 (0الجدوؿ )

 (L.S.Dبقيمة اختبار)االساليب الثالثة يبيف معنوية الفروؽ بيف األوسا  الحسابية لمستوال انجاز عينات 
 حجـ االثر الداللة االحصائية مستولى الداللة فرؽ المتوسطات االساليب

 - غير معنول  53156 43122 التوكمي –الذاتي 
 - غير معنول  53222 13476 المشترؾ  -الذاتي 
 5375 معنول  53514 23855 المشترؾ –يالتوكم
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بمػػػغ ت( الػػػذاتي ، التػػػوكمي) لألسػػػموبيف( L.S.Dمػػػف الجػػػدوؿ أعػػػاله يظيػػػر أف القيمػػػة المحسػػػوبة لػػػػ)
(  ، ممػا يػدؿ 5‚50)( أكبػر مػف 53156واف قيمة مسػتوال الداللػة المرافقػة ليػا البالغػة )( 43122)

 عمى عشوائية الفروؽ ما بيف الوسطيف الحسابييف لكل منيما . 
وأف قيمػة  (23855بمغ )ت( الذاتي ، المشترؾ) لألسموبيف( L.S.Dفي حيف أف القيمة المحسوبة لػ)

ممػػا يؤشػػر حقيقػػة الفػػروؽ ( . 5‚50) ( أصػػغر مػػف 53514مسػػتوال الداللػػة المرافقػػة ليػػا البالغػػة )
 صالح االسموب ) المشترؾ ( .ومعنويتيا ل

( فقػػد كػػاف عشػػوائيان وذلػػؾ الف التػػوكمي ، المشػػترؾ) لألسػػموبيفأمػػا الفػػرؽ بػػيف الوسػػطيف الحسػػابييف 
وىػػي  (53222( جػػاءت بمقػػدار )13476البالغػػة ) (L.S.D) مسػػتوال الداللػػة المرافقػػة لقيمػػة قيمتػػو

 . مما يدؿ عمى عشوائية الفروؽ ما بيف الوسطيف الحسابييف لكل منيما . ( 5‚50)كبر ا
( وبػػالرغـ مػػف انيػػا داللػػة فيػػذا ال يعنػػي أف Fاحصػػائية اختبػػار ) وممػػا تجػػدر االشػػارة اليػػو ىنػػا اف

)حجػـ األثػر( لمعرفػة فيمػا الباحػث بقيػاس  االثر الذل تقيسو ذو معنى أو ىػاـ ، لػذلؾ قػاـ الباحػث
قيقيػػا بغػ  النظػػر عػػف قيمػػة داللتػو . . . وبمػػا أف مػػا ييمنػػا ىنػا ىػػو حجػػـ األثػػر إذا كػاف األثػػر ح

لـ ( و tفقد تـ اختبار المقارنات المنظمة باإلحصائية ) –المقارنة بيف مجموعتيف فقط  –لممقارنات 
عموما فاف قيمة حجـ األثر التي يشػير الييػا الجػدوؿ يعتمد حجـ األثر لػ )تحميل التبايف( الكمي ، 

( وىذه القيمة تمثل أثرا كبيرا ويمثل نتيجة واقعيػة حسػب معػايير حجػـ 5375ه جاءت بمقدار )أعال
 (24، ص 4556لجنة الت ليف والترجمة ، )                                                         .  األثر
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 مناقشة النتائج : 2-2
االحصائي لمتغير وضع االىداؼ لممجاميع الثالثة  التوصيف( 0،  8،  2وؿ )امف الجد بيفيت

 اختبار عماؿباست يابينالفروؽ باستعماؿ )الوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارل( و 
 :كاآلتي و  ، (L.S.Dداللة الفروؽ باستعماؿ اختبار ))تحميل التبايف االحادل( و 

الرغـ مف انيا لـ  عمىبقية المجاميع  تفوؽ مجموعة وضع االىداؼ بالطريقة المشتركة عمى -
 الذاتية :تختمف معنويا عف مجموعة وضع االىداؼ بالطريقة 
في تحصيل طالب المرحمة الثانية في كمية فاف الباحث يعزو وجود الفروؽ ذات الداللة المعنوية 

أساليب وضع التربية البدنية وعمـو الرياضية بجامعة المثنى في مادة التقويـ والقياس الختالؼ 
اختالؼ درجة الدافعية التي يحققيا كل اسموب في تطوير االداء  وتحسينو بما يتناسب فؼ االىدا

فييا ، حيث  ـالى تطوير ادائي الطالبالتي يسعى  -التقويـ والقياس  -مادة مع خصوصية 
"اف دافعية االفراد نحو تعمـ الخبرات الصفية تزداد اذ ما  ( Killer &Roynor)يؤكد كل مف 
وف باف التعمـ مثل ىذه الخبرات سوؼ يسيـ في تحقيق اىدافيـ المستقبمية ويتـ ذلؾ شعر المتعمم

مف خالؿ توليد شعور وتصور لدال ىؤالء المتعمميف باف تعمـ ىذه الخبرات تمبي الحاجات 
 (175، ص 4551عماد الزغموؿ ونائل البكور ، )                                        .  والدوافع لدييـ"

 في وضع االىداؼ فاف الباحث االسموب المشترؾ وعف سبب تفوؽ المجموعة التي استعممت
 وضع اليدؼ عمى غيره مف االساليب يعزو ذلؾ الى اف الطالب يفضموف اسموب المشاركة في
 واالخفاؽ في دراستيـ عمى ميارات لثقتيـ برأل المدرس فضال عف استغالليـ لخبرات النجاح

 مسؤولية لممدرسىذه البيئة في تحديد اليدؼ تعمل عمى تشخيص الدور والمختمفة فضال عف اف 
 (117، ص 1444 ،دمحم محمود الحيمة )           (1444والطالب ،  وىذا يتفق مع رأل )الحيمة، 

 تتفق المحتوال التعميمي وتنظيمو وترتيبو بطريقة تحديد االىداؼ تساعد عمى اختيار مف اف
 اعية وتساعده ايضا في التعرؼ عمىاالكاديمية واالجتم ودوافعو وقدراتو وخمفيتوالمتعمـ واستعداد 

 االىداؼ . اسبة في تحقيق ىذهالطرائق التعميمية المن
 أفضل النتائج لطالب وبالتالي فانو ال يؤدل الىاألسموب الذاتي يتماشى مع ميوؿ ورغبات ا اف

 غير يـبعض قد تجعل في وضع االىداؼالطالب المرجوة مف الدرس ، كما اف االعتماد عمى 
 ىداؼ وكذلؾ الفعالياتكما اف امتالؾ او كتابة العديد مف االمتعاونيف . . . 

 جيدة عمى الورؽ ولكف مف الصعوبة واالنشطة الواسعة والمتعددة التي في بع  االحياف تبدو
 ترجمتيا الى الحقيقة والواقع العممي وجعميا ضمف انجازات البرنامج . 
 كنو مف تنفيذ برنامجو الذلعميو فاف مثل ىذه المواقف تحث المدرس عمى البحث عف طرائق تم

 مع مصمحة الجميع ، وكذا تتالئـالتي  –ال رغباتيـ فقط  –رغبات وحاجات الطالب يراعي 



    7102    3العـدد         01جملة علوم الرتبية الرياضية       اجمللـد    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 

 

تمكنػػو مػػف المسػػاعدة عمػػى اسػػتمرار النشػػا  ، وبػػذلؾ سػػوؼ تمػػده بفرصػػة لتوجيػػو وارشػػاد الطػػالب 
 يف .غير المتعاون

 
عمى المجموعة التػي تسػتعمل بطريقة تحديد الذات تفوؽ المجموعة التي تستعمل وضع اليدؼ  -

 :االختالؼ لـ يكف معنويا ىذا بالرغـ مف اف التوكمي
 فػي كبيػرة فاعميػة ىنػاؾ اف وجػد الموضػوع بيػذا العالقػة ذات لمبحػوث العمميػة التحميالت ضوء في  

  عنػد االقػل عمػى او اىػدافيـ بوضػع ليػـ يسػمح وال سػيما عنػدما االفراد )الطػالب( عند تطور االداء

 اليدؼ  قبوؿ الى يعزال  الت ثير ىذا جزءان مف واف االىداؼ وضع اثناء في مشاركتيـ

 انيػـ الػى النتػائج ىػذه تفسػير فػي العمميػة المناقشػات واتجيػت بػو، اليػدؼ( وااللتػزاـ عمػى )الموافقة

التػي وضػعت  االىػداؼ بتمػؾ مقارنػة ب نفسػيـ يضػعونيا التػي باألىػداؼ والتزامػا قبػوال يكونوف اكثر

أنيـ عندما يكونوف عمػى عمػـ باألىػداؼ المػراد تحقيقيػا مػنيـ فػإنيـ ال  ، كما االخريف قبل مف ليـ

اف االتكػػاؿ عمػػى المػػدرس كميػػا فػػي وضػػع  ييػػدروف وقػػتيـ وجيػػدىـ ب عمػػاؿ غيػػر مطموبػػة مػػنيـ .

وء ما يريد ومػا يقػوـ بػو ىػو ولػيس فػي ضػوء مػا سػوؼ يقػوـ بػو االىداؼ قد يجعمو يحددىا في ض

 تحديػػد فػػي عملتسػػت التػػي الميمػػة الدافعيػػة آليػػات احػػدال بمثابػػة اليػػدؼ يعػػد اذالطػػالب مػػف سػػموؾ .

 يصػفو الذل اليدؼ تحقيق في المنطقية السمسمة اكماؿ في بدورىا تؤثر والتي اليدؼ نحو االتجاه

 عمػػى تعمػػل التػػي الميمػػة العوامػػل احػػدال االليػػة عػػّد ىػػذه ويمكػػف سػػواء حػػد عمػػى المػػدرس والطالػػب

 لتػػدريسا ةفتػػر  خػػالؿ المبذولػػة الجيػػود تحقيػػق عمػػى وتبػػرىف النشػػا  وتطػػوير االنتبػػاه تركيػػز زيػػادة

 .        الدراسي لممنياج االداء تحميل في نفسية اسس عمى تعتمد بطريقة

 (04،  ص  4554سامي دمحم ممحـ ، )                                                                    

                                            

 



    7102    3العـدد         01جملة علوم الرتبية الرياضية       اجمللـد    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

78 

 

 :والتوصيات  االستنتاجات -8

واقع مف خالؿ النتائج وعمى ضوء المنيج المستعمل وفي حدود عينة البحث ومف االستنتاجات :  8-1

 البيانات التي تجمعت لدال الباحث وفي أطار المعالجات اإلحصائية ، خرج البحث باالستنتاجات اآلتية:

 عمى :  يساعدوضع االىداؼ وتحسيف أسموب تحديدىا  -1

التنفيذ الجيد لممنيج ، مف حيث تنظيـ طرائق التدريس وأساليبيا وتنظيـ وتصميـ وسائل  -أ

 وأساليب مختمفة لمتقويـ .

 تعزيز ثقة الطالب ب نفسيـ والمحافظة عمييا باستمرار . -ب

 تحسيف كفاءة العممية التعميمية . -ت

 تقميل المياـ والفعاليات قميمة الفائدة  وزيادة قدرة الطالب عمى النمو المتواصل . -ث

تحصيل مادة التقويـ والقياس عمى  ت ثيرالفي  لوضع االىداؼ (سموب المشترؾالا)فاعمية  -4
لدال طالب المرحمة الثانية في كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة بجامعة المثنى مقارنتو مع 

 اساليب وضع اليدؼ االخرال )اسموب التوكيل ، االسموب الذاتي( .

 لتيا عةعمى المجمو  )االسموب المشترؾ( لوضع االىداؼالمجموعة التي استعممت  افضمية -2
لدال طالب المرحمة الثانية في كمية  حصيل مادة التقويـ والقياست في (اسموب التوكيل)استعممت 

 .التربية البدنية وعمـو الرياضة بجامعة المثنى

المجموعة التي  عف )االسموب المشترؾ( لوضع االىداؼالتي استعممت ال تختمف المجموعة  -8
لدال طالب المرحمة الثانية في كمية في تحصيل مادة التقويـ والقياس  (االسموب الذاتي)استعممت 

 .التربية البدنية وعمـو الرياضة بجامعة المثنى 

المجموعة التي  فع ( لوضع االىداؼاالسموب الذاتي)التي استعممت ال تختمف المجموعة  -0
لدال طالب المرحمة الثانية في  في تحصيل مادة التقويـ والقياس ي(سموب التوكيمالا)استعممت 
 .ة البدنية وعمـو الرياضة بجامعة المثنىكمية التربي

 



    7102    3العـدد         01جملة علوم الرتبية الرياضية       اجمللـد    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

70 

 

 : التوصيات 8-4

الختيار أوجو النشا  التعميمي المناسب وتحديدىا بدقة ،  السموكية االىداؼ وضع ضرورة -1

 .مف محتوال وطرائق ووسائل وأدوات تقويـ 

اساليب  تعزيز العممية التعميمية في التربية الرياضية عف طريق تشجيع التفاعل المشترؾ بيف -4

 في تقويـ االداء. عممةواالختبارات المست السموكية وضع اليدؼ

 السموكية عمى اىمية البحث في حقيقة استثارة الدافعية مف خالؿ وضع االىداؼ الت كيد -2

مواجية المواقف في تحسيف مستوال االداء مف خالؿ االعداد النفسي الجيد لمطالب في  وت ثيرىا

 .المختمفة

مف اجل تحقيق  السموكية وضع اليدؼ ألسموب عممةاالستفادة مف التطبيقات المستاىمية  -8

ادارة ناجحة لموقت مف خالؿ اختزاؿ الوقت المصروؼ في تحديد اليدؼ والذل يمكف تقميمو في 

 اساليب اكثر انتاجية في تحديد العالقة بيف اسموب وضع اليدؼ ومستوال التحسف في االداء.
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 المصادر 

:  االحصاء لمباحث في التربية والعمـو اإلنسانيةخميل يوسف الخميمي ؛ احمد سمماف عوده و  -
 (1444)عماف ، دار الفكر ، 

أثر استخداـ أساليب مختمفة لوضع األىداؼ في تعمـ عدد زىير يحيى دمحم عمي المعاضيدل ؛  -
كمية التربية الرياضية ،  مف أنواع التصويب بكرة السمة : )رسالة ماجستير ، جامعة الموصل ،

4552) 
: )عماف ، دار الميسرة لمنشر  8،   القياس والتقويـ في التربية وعمـ النفسسامي دمحم ممحـ ؛  -

 (4554والتوزيع ، 
: )بغداد ، مكتب احمد  مبدئ القياس والتقويـ التربول صباح حسيف العجيمي )وآخروف( ؛  -
 (4551دباغ لمطباعة واالستنساخ ، ال
 تحصيل في االىداؼ وتكييف باألىداؼ المسبقة المعرفة اثر:  البكور ونائل الزغموؿ عماد -

 ( 4551الموصل،  جامعة التربوية، البحوث التاسع : ) مجمة الصف طالبات
 لمطباعة الضياء دار االشرؼ، : )النجف  1  ،التربول  االحصاء مبادئ الياسرل؛ جاسـ دمحم -

 (4515والتصميـ، 
القياس في التربية الرياضية وعمـ النفس دمحم حسف عالول ، دمحم نصر الديف رضواف ؛  -

 (4555: )القاىرة ، دار الفكر العربي ،   1،   الرياضي
 (1444االردف  ، المسيرة )دار: 1  ،وممارسة نظرية التعميمي التعميـ ؛ الحيمة محمود دمحم -
والعموـ،  لمنشر شعاع : )دمشق، spss،  1  باستخداـ االحصاء ؛ والترجمة الت ليف لجنة -

4556) 
: )بيروت ، دار  1آخروف ؛ إدارة الجودة الشاممة في التربية والتعميـ ،  محمود داود الربيعي و  -

 (4518الكتب العممية ، 
- Richorj M. Suim ( 1994) psychology in sport sarjeet publication 
- Best , John . W. ( 1981) Research in education, and edition in 
Enyleweed Cliff , preatic hall , Newjersey 

 


