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 المستخلص

تعلـم رفعـة الخطـف والتفكيـر المنظـومى مخرجـات  فـي تحسـين المنظومية يهدف البحث إلى معرفة فاعلية استخدام النماذج
نمــاذج المنظوميــة، ومقــاييس الدراســة، الوصــفي بغــرض التحليــل وبنــاء ال اســتخدم الباحــث المــنهج. لطالبــات كليــة التربيــة الرياضــية

( 11)تـم اختيـار عـدد  .البعـديو بواسطة القيـاس القبلـي  (ضابطة –تجريبية )المجموعتين  التجريبي باستخدام التصميم ذو والمنهج
لبدنيـة االختبـارات ا: تضـمنت أدوات البحـث. طالبـة( 01)طالبة كعينة أساسية، وتم تقسيمهن إلـى مجمـوعتين متكـافئتين كـل منهمـا 

اظهــرت . والمهاريــة، والتحصــيل المعرفــي، ومقيــاس مــدركات الطالبــات واتجاهــاتهن نحــو رفــع األثقــال، ومقيــاس التفكيــر المنظــومي
في تحسين وتطوير مخرجـات ( أسلوب األوامر)لطالبات أفضل من لفي تدريس رفع األثقال ( النماذج المنظومية)استخدام النتائج أن 

توي المهاري لرفعة الخطـف، والتحصـيل المعرفـي، وتحسـين مـدركات الطالبـات واتجاهـاتهن نحـو رياضـة رفـع المس)التعلم المستهدفة 
    .واكسابهن التفكير المنظومي( األثقال

رفعة الخطف، النماذج المنظومية، التحصيل، االتجاه، التفكير المنظومي: الكلمات المفتاحية  

Abstract 

 The research aims to know the effectiveness of using systematic models in improving the learning 

outcomes of snatch lift and systematic thinking for students of the Faculty of sports Education. The 

researcher used the descriptive method for analyzing and building both the systematic models and study 

measures. Also the experimental method “the two-group design, experimental and control” with pre- and 

post-measurement was used. 40 female students were selected as a basic sample. They were divided into 

two equal groups, each of them (20) female students. The research tools included: physical and skill tests, 

cognitive achievement, scale of students' perceptions and their attitudes towards weightlifting, and the 

systematic thinking scale. The results showed that the use of systematic models in teaching weightlifting 

to female students is better than command style in improving and developing the learning outcomes (skill 

level of snatch, cognitive achievement, improving students' perceptions and their attitudes towards 

weightlifting) and systematic thinking. 

Key words: Snatch lift, Systematic models, Achievement, Attitude, Systematic thinking.  
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الطلبــة )تهــتم جميــع عمليــات التــدريس اهتمامــا بالغــا بمراعــاة الفــروق الفرديــة بــين المتعلمــين، وخاصــة الفــروق بــين الجنســين 
ة البدنية والرياضية، ولذا يسعي الباحثون فـي مجـال طـرق التـدريس مـن وقـت ألخـر إليجـاد والسيما عند تعليم وتدريس األنشط( والطالبات

أنسب الطرق واألسـاليب واالسـتراتيجيات التـي تـتالءم مـع طبيعـة المتعلمـين وتراعـي الفـروق بيـنهم فـي السـن والجـنس ومسـتوي الخبـرة أو 
 .القدرة

مـن أجـل فهـم  اسـتخدامهاالتربيـة  فييحاول الباحثون  التين المداخل أن المدخل المنظومى يعتبر م( 0113) يذكر عبد الجوادو 
جـوهره مجموعـة  فـييعنـى  والذي "مفهوم النظام"ـ الظواهر التربوية بأبعادها المتعددة المتداخلة، ويعتمد المدخل المنظومى على ما يسمي ب

 .هـا عالقـات متفاعلـة تسـتهدف تحقيـق أهـداف معينــةوتوجـد فيمـا بين ،مجـال معـينموضـوع أو  فـيمـع بعضـها  العناصـر التـي تتجمـعمـن 
، وهـو أيضـا يعنـى التعليميـة الموضـوعاتمكونـات عناصـر و المدخل المنظومى يكشف عن العالقات الكلية وأنماط التفاعالت الشـاملة بـين ف

كمـا  ،هـذه العناصـر والمقومـات إلى عناصره ومقوماته األساسية من أجل وضع نمـاذج تبـين العالقـات القائمـة بـين التعليمي الموقفتحليل 
 بالنظـام عنصـر أليتعـديل أو تـأثير  أي ، وأنينتسـب إليـه الـذيإطـار الكـل  فـيقيمـة للعنصـر إال  وأنـه ال ،أنه يؤكد على األجزاء والعناصر

 الـذي الـديناميكيتنـاغم ومـن هنـا ال يمكـن أن نغفـل التفاعـل وال ،نتسب إليـهي الذيالتأثير على جملة النظام بالتعديل أو ب ينعكسأن  ينبغي
 .كل ال  يتجزأ أجزائه ويكون والتناسق بين التكامل عندما يتحقق به نظاماً  فالنظام يوصف بأنه النظام، أعضاءو  عناصر بينينشأ 

ــك ( 0113) الشــربينيويشــير  ــق الجــودة للتعلــيم وذل ــدريس المنظــومى يســعى إلــى تحقي بالمــدخالت وصــواًل  باالهتمــامإلــى أن الت
مخرجاتــه، حيــث يتكــون مــن عملياتــه و التعليميــة المناســبة، فأســلوب الــنظم ينظــر إلــى التــدريس علــى أنــه نظــام لــه مدخالتــه و  للمخرجــات

 .مجموعة من العناصر المرتبطة تبادليًا والمتكاملة وظيفيًا، التي تعمل وفق نسق معين لتحقيق أهداف محددة

 مـن يسـتخدم فـي جميـع مراحـل الـدرس، ل المنظومي فـي عمليـة التـدريسالمدختوظيف أن  (0110)عبد الصبور  وفهمي ويذكر      
أثنـاء  للمتعلمـين، كمـا يسـتخدم ففي بداية الدرس يستخدم لربط المفاهيم الجديـدة بمخـزون البنيـة المعرفيـة، بداية الموضوع حتى نهايته

أو النموذج المنظومى، كما يستخدم فـي /المخطط  شرح موضوع الدرس لتوضيح العالقات المتبادلة بين المفاهيم المختلفة الموجودة في
براز العالقات بين المفاهيم والمساعدة في التمييز بينها، ومن ثم تنمية قدرة المتعلمين على استخدامها فـي مواقـف  نهاية الدرس لربط وا 

أهــداف اســتخدام المــدخل  جديــدة أخــرى تتفــق مــع مــدى فهمــه للموضــوع، ممــا يســاعد علــى تنميــة الفكــر المنظــومى الــذي يعــد مــن أهــم
 .المنظومى في التعليم والتعلم وبذلك نرفع من كفاءة العمليات والمخرجات التعليمية

يعني في جوهره تنظيم للخبـرات  النموذج المنظومي في المجال التعليميأن  (0111)عزيز  ،(0110)عبد الصبور و فهمى ويري 
تــرابط كافــة عناصــر ومكونــات وأجــزاء المفــاهيم أو الموضــوع التعليمــي مــع بعضــها محــدد، بحيــث ت نظــاميبنــاء  التعليميــة لموضــوع مــا فــي

وتعمل معا ككل نحو تحقيق أهداف أو مخرجـات تعليميـة محـددة، مـع تتوحد لكي ، البعض بعالقات شبكية تبادلية تكاملية وتفاعلية واضحة
 .عمليات ومخرجات المنظومة التعليمية تغيرت تبعًا لذلك المكوناتالعناصر أو هذه  أو بعض/ إذا تغير أحد الوضع في االعتبار أنه

قـوم بهـا، يعلى المعلـم أن  التيالمهام أحد أهم تشكل  النموذج المنظوميعناصر تخطيط وتنسيق إلى أن ( 0111)ويشير الضبع 
ترتيــب مــا يــتم تحديــده وتنســيقه  تحديــد أبعــاد بيئــة الــتعلم ومكوناتهــا، ثــمو لمحتــوى المــراد تعلمــه، لمهــام التخطــيط المســبق  تتضــمن والتــي
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على مستوى المناهج مجتمعة جنبـًا إلـى  أو مستوي المنهج وقد يتمالمقرر الدراسي الواحد،  وقد يتم ذلك علي مستوى الدرس أومنظوميًا، 
 .جنب

ــري ــد يــةالمنظوماســتخدام النمــاذج أن ( 0117)الشــريف  وي ــدريس يع ــي الت ــك  ،الهامــة التوجهــاتمــن  ف ــق ن أل وذل لمــدخل اتطبي
 ألينظـرة شـاملة ومتكاملـة دون إهمـال  الموضـوعإلـى  ينظـرون معلى التفكير المنظـومى فـيجعله المتعلمينيساعد في التدريس المنظومى 

 .سابقًا من مفاهيم وقواعد ونظريات واضوء ما تعلم فيعنصر من عناصره 

رفـع كفـاءة التعلـيم  تهـدف إلـي المنظـومى ريسأن نمـاذج التـد (0101) حسين و الرواحي والدسوقي ، (0110)فهمى كما يتفق 
تنميـة القـدرة علـى التفكيـر كمـا تسـاعد علـي بـداًل مـن كونهـا مـواد منفـرة لهـم،  للمتعلمـينمـواد جـذب  الدراسـية الموضوعاتجعل توالتعلم، و 

جزئياتـه،  يفقـددون أن  إطـار كلـيفـي  والمتكاملـة ألي موضـوع والمترابطة قادر على الرؤية الشاملة المتعلم يكونبحيث  م،المنظومي لديه
لديـه القدرة  كذا مساعده المتعلم علي اكتساب الخبرة التعليمية بصورة منظومية تتناغم فيها الجوانب المعرفية والمهارية واالنفعالية، وتنمي

 فـيالطريقـة المنظوميـة  تخداماسـتنميـة القـدرة علـى إضـافة إلـي ، ةمخرجات التعليميـالمن أهم  هي التيالعالقات بين العناصر  تمييزعلى 
 .وضع الحلول اإلبداعية لهابحيث يتمكن من االستنباط واالستدالل و  مشكلة أيالتفكير عند تناول 

ــة ( 0113)حيــث يوضــح ســالم  ــات المعرفي ــتمكن مــن المتطلب ــيح للمــتعلم ال ــة التفكيــر بمــا يت ــيم هــو تنمي أن الهــدف النهــائي للتعل
. حديات الحياة بعيدا عن التفكير احادي أو ثنائي التوجه، بـل البـد مـن التعامـل معهـا بفكـر منظـومي شـاملوالمهارية واالنفعالية لمواجهة ت

 ويـتمكن فيـهيتبـع المنحنـى غيـر الخطـى،  فهـو ،يختلف عن غيره من أنمـاط التفكيـر األخـرى المنظوميأن التفكير ( 0105)الفيل  كما يري
تفسـير هـذه النمـاذج وتحليلهـا إلـى أجزائهـا المكونـة لهـا، حيـث يكـون قـادر علـي ومحـددة، نماذج واضـحة  المنطقي فيمن التفكير  المتعلم

عادة هيكلة بناء هذه النماذج وكذا توافر القدرة علي فالتفكير المنظومي يعتمد علي العديد من المهارات أهمها مهـارة التعـرف علـي . بناء وا 
عادة هيكلتهاالمنظومة، ومهارة إدراك العالقات بين مكونات المنظوم  .ة، ومهارة تحليل عناصر المنظومة، ومهارة بناء المنظومة وا 

مزاولتهـا كجـزء مــن النشـاط اليـومي فـي العصــور تـم حيــث كبيـرة، لرياضـة رفـع األثقــال مكانـة تاريخيـة أن ( 0101)ويشـير مهـدي 
إلى أن وصلت إلى ماهي عليه اليـوم  ديمة والحديثةالق األولمبيةكـرياضة ضمن األلعاب ثم تطورت  بأشكال مختلفة ممارستها وتمالقديمة، 

 ،(والنطـر الكلـينورفعـة  ،رفعـة الخطـف)من األداء الفني المعتمد لدى االتحاد الدولي لرفـع األثقـال والـذي اعتمـد نـوعين مـن الرفعـات وهـي 
 ويـرتبط .قيهـا االجتمـاعي واالقتصـاديأصبح تحقيق المستويات الرياضية العالمية من أهـم مظـاهر التقـدم الحضـاري للـدول، ودليـل علـى ر و 

والتــي تبــدأ  بسلســلة متصــلة ومتكاملــة مــن اإلجــراءات المبنيــة علــى أســس علميــةرفــع األثقــال فعاليــات كافــة فــي  االنجــازات العاليــة تحقيــق
 تم اختــزال زمــن الــتعلمبحيــث يــ ،لتحقيــق الكفايــة التعليميــةواألســاليب ، لــذلك اتجهــت األبحــاث إلــى دراســة أفضــل الطرائــق بــإجراءات التعلــيم

العلـوم وتسـخيرها و  فاالستفادة مـن النظريـاتالمتعلقة بالمادة التعليمية، والمعوقات تقلل األخطاء و ق توفيرا في الوقت والجهد المبذول يتحقو 
 .ألجل االرتقاء بمستوى هذه الرياضة له دور فاعل في تحقيق المستويات العليا التي نشاهدها اليوم

ولقد كان ممارسة رياضة رفع األثقال علي مر تاريخها العالمي واألولمبي يقتصر علي الرجال إلـي أن تـم ( 0101)ويذكر العميري 
م بإدخــال رياضــة رفــع األثقــال النســائية ضــمن برنــامج المســابقات 0581اتخــاذ قــرار خــالل المــؤتمر األولمبــي بــدورة لــوس أنجلــوس ســنة 
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تدريجيا في جميع دول العالم ومنها مصر برفع األثقال النسائية، حيث قام االتحاد المصـري لرفـع  األولمبية، ومنذ ذلك الوقت تزايد االهتمام
 .األثقال بالعمل علي نشر ودعم ممارسة رفع األثقال للسيدات خالل العقدين المنصرمين

 :والحاجة إليه البحث مشكلة

لتوضــح وتفســر لمصــممي اســتراتيجيات ونمــاذج  أن نظريــات الــتعلم توضــع( 0100)نقــال عــن الخزرجــي ( 0107)توضــح مفتــاح 
التدريس كيف يعمـل عقـل المـتعلمك وكيـف يعـالج الخبـرات والمعـارفك ومـا دور المعرفـة السـابقة فـي الـتعلم الجديـدك وكيـف يـتم ربـط المعرفـة 

لشكل المناسب لظروف الموقـف السابقة بالجديدةك، وهذا من شأنه يساعد المعلم في تصميم وتطبيق نماذج ومخططات األنشطة التعليمية با
 .التعليمي والمستوى الراهن من أجل تحقيق مخرجات التعلم المرجوة

، ونظريــة Piagetأن نظريــة الــتعلم ذو المعنــي التــي تؤكــد علــي بنــاء أو إعــادة بنــاء المعرفــة لبياجيــه  (0113)الحكيمــي يشيــــر و 
إنمـا يحـدث نتيجـة " الـتعلم"ا مـن أهـم النظريـات المعرفيـة التـي توضـح أن والتـي تؤكـد علـي التركيـب الهرمـي للـذاكرة تعـد Ausubelأوزوبـل 

ولقـد نجـم عـن . لتكوين تفاعالت وعالقات تربط بين الخبرات الجديدة التي تقدم للمتعلم وبـين الخبـرات السـابقة الموجـودة فـي بنيتـه المعرفيـة
لــيم والتــدريس، والــذي يتســم بخصــائص التفاعليــة واالســتنتاجية هــذه النظريــات تطبيقــات تربويــة منهــا اســتحداث المــدخل المنظــومى فــي التع

 .والتتابعية في بناء وزيادة وعمق الخبرة التعليمية واتساعها، كما أنه يجعل عقل المتعلم معالجا للمعلومات وليس مستقبال سلبيا لها

حيـث  Ausubelيعتمد علي نظرية أن األساس الفلسفي للمدخل المنظومي في التدريس ( "0101)كما يوضح الدسوقي وآخرون 
ص، " )يتم تقديم الخبرات في صورة نماذج ومخططات منظومية تؤكد علي الترابط والتداخل والتفاعل والتكامل بين الخبـرات السـابقة والجديـدة

0) 

طالبــات، ففــي ضــوء خبــره الباحــث الســابقة فــي تــدريس مقــرر رفــع األثقــال لل. ولقــد نبعــت مشــكلة البحــث الحــالي مــن عــدة مصــادر
و جد أن تدريس مقرر رفع األثقال للطالبات يوجه تحديات ومشكالت كثيرة أدت إلـي ( 0)باإلضافة إلي الدراسة االستكشافية ونتائجها مرفق 

ت عدم إدراج المقرر أو إلغائه من لوائح بعض كليات التربية الرياضية، أهمها اتجاه سلبي للطالبات نحو دراسـة رفـع األثقـال ووجـود مـدركا
خاطئــة، ومضــمونها أن تمرينــات األثقــال لإلنــاث ينــتج عنهــا بنــاء عضــالت ضــخمة تقلــل مــن أنــوثتهن، ولقــد تولــد عــن هــذا االتجــاه وتلــك 

 .المدركات عدم وجود أي خبرات سابقة لديهن عن تمرينات األثقال

دمـة إلـيهن أثنــاء المحاضـرات بخبــرات وعليـه اسـتنتج الباحــث أن الطالبـات أصـبحن غيــر قـادرات علــي ربـط الخبـرات التعليميــة المق 
إلي صعوبة في إدراك ومعالجة المعلومات والمفاهيم والمعارف الجديدة برياضة رفع األثقال والتي يتطلب اكتسـابها " أوال"سابقة، وهذا يؤدي 

لممارسـات الحياتيـة مـن أعمـال أو وجود حد أدني من الخبرات السابقة المرتبطة باألثقال وهي الخبرات التي يكتسبها الطلبة الـذكور خـالل ا
وجـود صـعوبة لـديهن فـي القـدرة علـي تنظـيم وتكـوين التصـور  إلـي" ثانيـا"العاب تعتمد علي القوة العضـلية قبـل الدراسـة الجامعيـة، ويـؤدي 

علمهـم بالطريقـة المتبعـة عند ت -بنفس الفرقة الدراسية-الحركي الصحيح ألداء الرفعات بالسرعة الكافية مقارنة بأقرانهم من الطلبة الذكور 
 .   إلي زيادة االتجاه السلبي لديهن عند دراسة مقرر رفع األثقال كمقرر إجباري بالكلية" ثالثا"، وكما يؤدي (اسلوب األوامر)
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، ووفقا لذلك يري الباحث أن تحسين مستوي تعليم رفع األثقال للطالبات والتغلب علي الصعوبات التـي تـواجه ن خـالل عمليـة الـتعلم
عـادة  يتطلب استخدام مدخل تدريسي مناسب لطبيعتهن، ويتميز بقدرته علي تحقيق الترابط والتسلسل بين المفاهيم ويقوم بتنظيم الخبرات وا 

بعــد تحليــل المحتــوي إلــي عناصــره ثــم ( الخطــف، الكلــين والنطــر)هيكلــة األنشــطة التعليميــة والمحتــوي المكــون للوحــدات التعليميــة للرفعــات 
كل منطقي ومنظومي بحيـث ي سـهل مـن فهـم واسـتيعاب الطالبـات ويحـدد ويبـرز العالقـات المتبادلـة بـين األجـزاء والمراحـل بطريقـة ترتيبه بش

تمكن الطالبات من تكوين صورة كلية ومتكاملة لألداء برفع األثقال مبنية علي أساس منظـومي يتفـق مـع مسـتوي خبـراتهن، ويعمـل ضـمن 
 . لديهن وتغير االتجاه نحو رفع األثقال إجراءاته علي تصحيح المدركات

أن المــدخل المنظــومي مــن المــداخل التــي تســتخدم حــديثا للتغلــب علــي الكثيــر مــن أوجــه ( 0101)حيــث يــذكر الدســوقي، واخــرون 
ثر وتتـأثر كـل القصور في العملية التعليمية، حيث يعتبرها منظومة كلية وينظر لمكوناتها وعناصـرها كمنظومـات فرعيـة تتـداخل وتتـرابط وتـؤ 

 .منها باألخرى، بما يعني أن رفع كفائه أي منها يؤدي لرفع كفائه النظام ككل

أو المخططـــات المنظوميـــة لدراســـة الموضـــوعات والمفـــاهيم علـــى / أنـــه يمكـــن أن اســـتخدام النمـــاذج( 0110)تـــذكر الشـــريف كمـــا 
سـابيع أو يسـتخدم لموضـوعات تـدرس فـي يـوم واحـد أو عـدة مستويات مختلفة لمقرر دراسي أو جزء من المقرر، وقـد يسـتغرق اسـتخدامه أ

يجـاد العالقـات بينهـا، وتنظـيم األفكـار والمعـاني والصـور الذهنيـة فـي بنيـة  أيام، وهـذه المنظومـات تسـاعد المتعلمـين علـى تحديـد المفـاهيم وا 
 .معرفية متكاملة للمتعلمين

عبـد ()0113 ،سـالم ()0110 ،فهمـى)بالمـدخل المنظـومي  وبعـد مراجعـة توصـيات بعـض المـؤتمرات الخاصـةوفي ضوء ما سـبق، 
، كــذلك االطـالع علـي العديـد مــن (0115 ،نصـر()0111 ،مركـز تطـوير العلــوم بجامعـة عـين شـمس ()0113 ،الشـربيني()0113 ،الجـواد

ديـدة والتوصـية التـي أوضـحت فاعليـة المـدخل المنظـومي فـي مجـاالت ع( 0107 ،صـيام()0115 ،نصر()0113 ،سالم)الدراسات السابقة 
وة بتنمية التفكير المنظومي خالل مختلف المراحل التعليميـة، واالعتمـاد علـي الـتعلم البنـائي لتنميـة التفكيـر المنظـومي وتحسـين الـتعلم، عـال 
ئمـة علي عدم وجود دراسة سـابقة تناولـت المشـكلة الحاليـة مـن ناحيـة أخـري، ونظـرا أيضـا للحاجـة الملحـة للبحـث عـن مـداخل تدريسـية مال 

لطبيعة الخبرة المتوفرة لدي الطالبات عنـد دراسـة مقـرر المبـادس األساسـية لرفـع األثقـال، وجـد الباحـث أن المـدخل المنظـومي بـه العديـد مـن 
المميـزات والخصـائص التــي قـد تسـاهم فــي حـل مشـكلة البحــث وتطـوير مخرجـات الــتعلم وتحسـين عمليـات التفكيــر للطالبـات، ويتطلـب األمــر 

األولمبيــة لطالبــات كليــة التربيــة الرياضــية بغــرض معرفــة تــأثيره علــي مخرجــات الــتعلم / خل تدريســي لتعلــيم الرفعــات الكالســيكيةتجريبــه كمــدا
 . وبذلك يتضح األهمية القصوى لهذه الدراسة. المستهدفة

  :أهمية البحث النظرية والتطبيقية
ــ - ــنظم فــي تــدريس رياضــة رفــع األثقــال وتوظيفــه فــي تعل وكــذا تطــوير التفكيــر ( مهــاري، معرفــي)يم رفعــة الخطــف تجريــب مــدخل ال

 .المنظومي لطالبات كلية التربية الرياضية
خطوة علي الطريق لسد النقص والبحث عن أساليب وطرق مناسبة لتدريس رياضة رفع األثقال للطالبات بكليـات التربيـة الرياضـية  -

 .وتحديد مداخل تدريسية أكثر فاعلية
جديدة بعيدة عن سلبيات األساليب التقليدية، وتتماشي مع التغيـرات العالميـة الحاليـة وأهـداف التـدريس  البحث عن أساليب تدريس -

بالمرحلة الجامعيـة والتـي تتضـمن االهتمـام بتنميـة قـدرة الطـالب علـي التفكيـر بمختلـف أشـكاله والسـيما التفكيـر المنظـومي ليكونـوا 
 .   تعامل مع المواقف المختلفة وحل المشكالت التي توجهن بطريقة منظوميةقادرين علي اتباع االسلوب العلمي في البحث وال
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تزويد المكتبة العربية والمهتمـين برياضـة رفـع األثقـال النسـائية بأبحـاث نوعيـة ومتخصصـة فـي مجـال تعلـيم وتـدريس رفـع األثقـال  -
 .للسيدات

ذج المنظوميــة فــي تحســين مخرجــات الــتعلم المهاريــة تعريــف القــائمين علــي تــدريس رفــع األثقــال بحجــم الــدور الــذي تلعبــه النمــا -
 .والمعرفية والوجدانية لدي طالبات كلية التربية الرياضية

على التعلم بشكل ذو معنى، حيث يؤكد المدخل المنظـومى علـى ضـرورة أن تـدرك الطالبـة طبيعـة ودور المفـاهيم  اتمساعدة الطالب -
تعرض الخبرات في شكل متتابع وخطي مما يؤدى إلى اكتسـاب الطالبـة للتعلم والتي  بعيدا عن الصورة النمطية بينهمافيما والعالقة 

 .الخبرات في صورة متناثرة ومنفصلة وغير مترابطة ال يجمعها نظام متكامل وشامل مما يؤدى إلى ركام معرفي مجزأ
تتنـاغم فيهـا جوانـب الخبـرة المختلفـة أثنـاء ا و تبرز العالقات فيما بينهالتعليمية بصورة منظومية، والمعارف إعطاء الطالبة الخبرات  -

 .مما قد يوضح البنية الهيكلية والتنظيمية للمحتوي في ذهن الطالبة، وقد يعمل علي تنمية التفكير المنظومي لديها عملية التعلم
جديـدة مقننـة لقيـاس  نموذج تطبيقي للمدخل المنظومي لالسترشاد به في تدريس رفـع األثقـال، كمـا يقـدم أدوات قيـاسيوفر البحث  -

 .يفيد الباحثين في أبحاث أخري مستقبليةقد  التفكير المنظومي، وقياس مدركات الطالبات واتجاهاتهن نحو مقرر رفع األثقال مما
   :هدف البحث

مى لطالبـات تعلـم رفعـة الخطـف والتفكيـر المنظـو مخرجـات  فـي تحسـين المنظوميـة يهدف البحث إلى معرفة فاعلية استخدام النماذج      
 :، وذلك من خالل تحقيق األهداف الفرعية التاليةكلية التربية الرياضية

 .تعلم رفعة الخطف لطالبات كلية التربية الرياضية في تحسين مخرجات المنظومية معرفة فاعلية النماذج  -0
 .ضيةالتفكير المنظومى لطالبات كلية التربية الريافي تحسين  المنظومية معرفة فاعلية النماذج -0
دراسة الفروق في مستوي التعلم لرفعة الخطف والتفكير المنظومي بين الطالبات التي تستخدم الطريقة التقليدية في التدريس  -3

 . المنظومية بكلية التربية الرياضية الطالبات التي تستخدم النماذجو  (اسلوب األوامر)
 :ض البحثو فر 

 (التي تستخدم أسلوب األوامر) الضابطة تينلمجموعل "يةالبعد – يةالقبل" اتالقياسمتوسطات توجد فروق دالة إحصائيًا بين   -
لصالح مستوي مخرجات التعلم لرفعة الخطف والتفكير المنظومي  في( المنظومية التي تستخدم النماذج)وكذا التجريبية 

 .ية بكل مجموعةالبعد اتالقياس
التي )التجريبية و  (األوامر أسلوبالتي تستخدم )الضابطة  ينتتوجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسات البعدية للمجموع -

للمجموعة لصالح القياسات البعدية  مستوي مخرجات التعلم لرفعة الخطف والتفكير المنظومي في (المنظومية النماذجتستخدم 
 .التجريبية

  :مصطلحات البحث

 :System( المنظومة)النظام 

، وعمليات (العناصر األولية للتعلم) Inputsمدخالت : يمية تتكون منالمنظومة التعل"أن ( 0110)يشير زيتون 
Processes (إجراءات وطرق وأساليب معالجة العناصر األولية وتحويلها إلي مكونات مرتبطة ذات مغزى)،  ومخرجاتOutputs ( نواتج
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 Feedbackوالتغذية الراجعة  Feed-forwardاقية ، والتغذية االستب(نهائية يمكن من خاللها التأكد من نجاح النظام في تحقيق أهدافه
 .(18 ص)(" وهي مكون مسئول عن التعديل والتطوير والتحسين لمخرجات النظام)

 :Systematic Approachفي التدريس  المدخل المنظومي

تتضح فيها  ة متكاملةيمنظومنماذج هو دراسة المفاهيم أو الموضوعات من خالل "أنه  (0111) جوالجوسكى وفهمى يذكر 
قادر على ربط ما سبق دراسته مع ما  المتعلممفهوم أو موضوع وغيره من المفاهيم أو الموضوعات مما يجعل  أيكافة العالقات بين 

 .(1ص، )" أو تخصص معين ة لمقرروواضح محددة خطة إطار برنامج أو فيمرحلة من مراحل الدراسة  أي فيدرسه يسوف 

 :Systematic Model  *النموذج المنظومي

 Non-linearوغير خطي  Systematicنظامي  Schemaتخطيطي للوحدة التعليمية في شكل  Paradigm هو تمثيل
( وطرق واساليب التدريس المستخدمة، والوسائل التعليمية، وأدوات التقويم األنشطة،/ األهداف، والمحتوي)يجمع ما بين مدخالتها من 

مترابط، ويؤثر كل منها في االخر ويتفاعل معه، وتتضح فيه كافة العالقات المتبادلة بينها، ويهدف إلي في كٍل واحد، متكامل، ومتداخل، و 
معرفية، )للدرجة التي تمكن المتعلمين من اإلدراك الكلي للموقف التعليمي وربط جوانب الخبرة المقدمة ( عمليات التدريس)رفع كفائه 

تعريف *) مستهدفة" مخرجات تعليمية"بقة المتاحة لديهم مما يمكنهم من تحقيق أفضل السا همبسهولة مع خبرات( مهارية، وجدانية
   (.إجرائي

 :Systematic Thinnking* المنظومي التفكير

دون وجود اجابات ( مواجهة المشكالت)مجموعة من العمليات العقلية المنظمة الناجمة عن التفاعل مع المواقف أو الخبرات 
طلب األمر البحث عن حلول، والقيام بتحليل الموقف إلي عناصره، وايجاد العالقات بينها، ومتابعة سلسلة من جاهزة مسبقة، حيث يت

الخطوات المنطقية، بهدف استيعاب الموقف الكلي بشكل متكامل وديناميكي، والتوصل إلي النتائج والحلول الفعلية، ثم مفاضلتها 
ول إلي قرار أو حكم نهائي صحيح، ويقاس بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة في المقياس للوص( المثلي)ومقارنتها بالنتائج المتوقعة 

   (.تعريف إجرائي*)الم عد بهذه الدراسة 

 :Learning Outcomesمخرجات التعلم 

ها هي مجاالت المعرفة والمهارات المختلفة التي يكتسب"أنها ( 0107)يوضح دليل كتابة مخرجات التعلم بجامعة بيرزيت 
ويتوقع . وهي تحدد وتصف ما ينبغي أن يتعلمه أو يكتسبه الطالبة وتكون قادرة علي أدائه. الطالبات عند اكمالهن لمستوي تعليمي معين

 (.0ص، )من الطالبة انجازه في نهاية مقرر دراسي أو برنامج تعليمي محدد 

 : Cognitive Achievement *التحصيل المعرفي
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حصل عليها ن يأ المعرفية الخاصة برفعة الخطف والنواحي القانونية لها والتي يجب لخبرات التعليميةومات والالمعهو مجموع  
 االختبار في الطالبة حصل عليهات التيقاس بالدرجة يو طالبات الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية خالل دراسة مقرر رفع األثقال، 

 لطالبات للمعلومات والخبرات التعليمية التي اكتسبنها خالل تطبيق الدراسة الحاليةالمعرفي الذي يهدف إلي قياس مدي استيعاب ا

 .(تعريف إجرائي*)

 *:مدركات واتجاهات الطالبات نحو مقرر المبادس األساسية لرفع األثقال

قاس بالدرجة تو لبنات، هي مجموعة األفكار المدركة التي تكونت لدي الطالبات عن رياضة رفع األثقال قبل وبعد دراستها كمقرر ل
استبانة استطالع رأي معدة تهدف إلي قياس أراء الطالبات حول دراسة مقرر المبادس األساسية لرفع  في الطالبة حصل عليهات التي

 .(تعريف إجرائي*)األثقال 

 :الدراسات المرجعية

للعـالم  (GST)ظرية مدخل الـنظم العامـة هذه الدراسة إلى تطبيق ن هدفت Katrakazas, P., et. al. (0101)كتراكازس دراسة  -1
كار لودفيج في مجال الرعاية الصحية واقتراح نموذج منظومي جديد للعالج واإلدارة، تم استخدام المـنهج الوصـفي لتحليـل األدبيـات 

فـي جميـع خالل العشر سنوات الماضية ومناقشـتها، وتوصـلت النتـائج إلـي أنـه يمكـن تطبيـق مـدخل نظريـة الـنظم لتحقيـق التـوازن 
 .المستويات والتنبؤ وتعزيز الصحة العامة فيما يتعلق بالعالج والرعاية الصحية واإلدارة

هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى تــأثير برنــامج باســتخدام المــدخل المنظــومى المتعــدد علــى الكفايــات  هــدفت (0105)جمــال دراســة  -0
، تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية، وبلـغ إجمـالي عـدد أفـراد جامعة المنصورة –التدريسية لطالبات كلية التربية الرياضية 

طالبــة، تــم اســتخدام ( 31)طالبــة، و تجريبيــة ( 31)طالبــة مقســمين إلــى مجمــوعتين متســاويتين ضــابطة ( 11)العينــة األساســية 
فايـات التدريسـية فـي ضـوء المـدخل تفـوق المجموعـة التجريبيـة التـي اسـتخدام برنـامج الكالمنهج التجريبي، وتوصـلت النتـائج إلـي 

 .المنظومى على المجموعة الضابطة التي استخدمت الطريقة التقليدية في مستوى الكفايات التدريسية للطالبة المعلمة

هـذه الدراســة إلـى دراسـة التراكيــب النفسـية لإلمكانــات الكامنـة للــتعلم  هــدفت Mudrak, Jiri et. al. (0105)دراسـة مـودراك  -3
منظـومي لتنميـة التميـز المهنـي، تــم اسـتخدام المـنهج الوصـفي القـائم علــي تصـنيف وتحليـل جوانـب الدراسـة وتحليلهــا، والمـدخل ال

اقتراح نموذج منظومي نظري لتطوير المهن األكاديمية وتحقيق التميز بها، حيـث يـتمكن النمـوذج المنظـومي وتوصلت النتائج إلي 
ظريات تمثل االسس النفسية لإلمكانات الكامنة للتعلم وتـم توضـيح كيـف يمكـن للنظـام من التوفيق بين الجوانب المتناقضة لثالث ن

 .أن ينظم التفاعل بينهم

مقترحة قائمة على نظرية المخططات العقليـة لتـدريس العلـوم،  هذه الدراسة إلى تصميم استراتيجية هدفت( 0105)الوهابة دراسة  -1
تــم اختيــار عينــة البحــث . وبقــاء أثــر الــتعلم لــدى طالبــات المرحلــة المتوســطة وتقصــي فعاليتهــا فــي التحصــيل والتفكيــر المنظــومي

( 30)طالبــة مقســمين إلــى مجمــوعتين متســاويتين ضــابطة ( 10)بالطريقــة العشــوائية، وبلــغ إجمــالي عــدد أفــراد العينــة األساســية 
داللـة  ذاتوجود فـرق وصلت النتائج إلي طالبة، تم استخدام المنهج الوصفي والمنهج شبه التجريبي، وت( 30)طالبة، و تجريبية 

لمجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي اختبــار التحصــيل والتفكيــر ل فــي القياســات البعديــة طالبــاتالإحصــائية بــين متوســطي درجــات 
بقـاء ) المقترحـة كـان لـه حجـم أثـر االسـتراتيجية، كما أسفرت أن استخدام لصالح القياسات البعدية للمجموعة التجريبيةالمنظومي 
 .كبير لدى طالبات المجموعة التجريبية( أثر تعلم
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 المهـارات بعـض تعلـم علـى المنظـومى المـدخل اسـتخدام هـدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى فاعليـة( 0108)دراسـة المغـاوري  -5

ئية، وبلـغ إجمـالي العينـة تـم اختيـار عينـة البحـث بالطريقـة العشـوا. الطـائرة الكـرة رياضـة المعرفي للمبتدئين في والتحصيل األساسية
طالبــا، تــم اســتخدام المــنهج التجريبــي، ( 31)طالبــا، و تجريبيــة ( 31)طالبــا مقســمين إلــى مجمــوعتين، ضــابطة ( 11)األساســية 

تعلمـت بأسـلوب )علـي المجموعـة الضـابطة ( التي تعلمت وفقا للمدخل المنظـومي)وتوصلت النتائج إلي تفوق المجموعة التجريبية 
، حيث ظهر وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعة الضـابطة والتجريبيـة فـي اختبـار التحصـيل، ومسـتوي األداء (ضالشرح والعر 

 .للمهارت قيد البحث لصالح المجموعة التجريبية، كما أوصي الباحث بإجراء المزيد من الدراسات علي أنشطة رياضية أخري
 أداء بعـض المهـارات استخدام وحدات تعليمية منظومية علـى على فاعلية هدفت هذه الدراسة إلى التعرف( 0107)دراسة الشاعر  -1

تـم اختيـار عينـة البحـث بالطريقـة العشـوائية، وبلـغ إجمـالي . المعرفـي بالجمبـاز لـدي تالميـذ المرحلـة االعداديـة والتحصـيل الحركيـة
تلميـذ وتلميـذة، تـم ( 31)لميـذة، و تجريبيـة تلميـذ وت( 01)تلميذ وتلميذة مقسمين إلى مجموعتين، ضابطة ( 11)العينة األساسية 

التـي تعلمـت بالوحـدات )استخدام المنهج الوصفي التحليلي و المنهج التجريبي، وتوصـلت النتـائج إلـي تفـوق المجموعـة التجريبيـة 
ة الضـابطة ، حيث ظهر وجود فـروق دالـة إحصـائيا بـين المجموعـ(تعلمت بالطريقة التقليدية)علي المجموعة الضابطة ( المنظومية

والتجريبيـة فــي اختبــار التحصــيل، ومســتوي األداء للمهـارت الحركيــة قيــد البحــث لصــالح المجموعـة التجريبيــة، كمــا أوصــي الباحــث 
 .بإجراء المزيد من الدراسات باستخدام المنظومة المنهجية علي أنشطة رياضية أخري

أو مخطـط تنفيـذي لمـنهج مفـاهيمي وفقـا /لـى تصـميم نمـوذج هدفت هذه الدراسـة إ Oberlea E., et. al. (0101)اوبرال دراسة  -7
. لمدخل النظم لتعلم المهارات االنفعالية واالجتماعية وربطها منظوميا بالتعلم األكاديمي للطالب بمدارس الواليات المتحدة األمريكية

االنفعـالي واالجتمـاعي وأهـم نقـاط القـوة تم استخدام المنهج الوصفي من خالل التحليـل البيئـي، وتوصـلت النتـائج إلـي فوائـد الـتعلم 
والفــرص، كمــا تــم تحديــد المعوقــات والمخــاطر والتحــديات ومناقشــة كيــف يمكــن التغلــب عليهــا بــالنموذج المقتــرح، وتــم وضــعها فــي 

وطويلة نموذج منظومي يتضمن المهارات واألنشطة والسياسات المتبعة والسياق البيئي والجوانب الداعمة للنظام ومخرجاته قصيرة 
 .األمد

تطـوير بعـض  فـيالمـدخل المنظـومى  اسـتراتيجيةفعاليـة  هـدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى (0101)الدسوقي واخـرون دراسة  -8
تـم اختيـار . مهارات كرة القدم وتنمية القدرات التوافقية لدى طالب الصف الحادي عشر من التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمـــان

( 01)طالبــا مقســمين إلــى مجمــوعتين، ضــابطة ( 11)قــة العشــوائية العمديــة، وبلــغ إجمــالي العينــة األساســية عينــة البحــث بالطري
طالبــا، تــم اســتخدام المــنهج التجريبــي، وتوصــلت النتـائج إلــي وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــين المجموعــة ( 01)طالبـا، و تجريبيــة 

المهــاري، والقــدرات التوافقيــة قيــد البحــث لصــالح المجموعــة التجريبيــة  الضــابطة والتجريبيــة فــي اختبــار التحصــيل، ومســتوي األداء
 .، كما أوصي الباحثون بإجراء المزيد من الدراسات علي أنشطة رياضية أخري(تعلمت باستراتيجية المدخل المنظومي)

بعـض المهـارات الحركيـة  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير اسـتخدام المـدخل المنظـومى فـي تعلـيم (0100)سلطح دراسة  -5
والتحصــيل المعرفــي والقــدرة علــى التفكيــر االبتكــاري بــدرس التربيــة الرياضــية لتالميــذ المرحلــة اإلعداديــة، تــم اختيــار عينــة البحــث 

تلميذ، و تجريبية ( 00)تلميذ مقسمين إلى مجموعتين ضابطة ( 15)بالطريقة العشوائية، وبلغ إجمالي عدد أفراد العينة األساسية 
 ىالمـدخل المنظـوم اسـتخدمت التـيتفـوق المجموعـة التجريبيـة تلميذ، تم استخدام المنهج التجريبـي، وتوصـلت النتـائج إلـي ( 07)

 .المهارات الحركية والتحصيل المعرفي والقدرة على التفكير االبتكاري بدرس التربية الرياضيةكل من  فيعلى المجموعة الضابطة 

فعاليــة تــدريس القــانون الــدولي ومهــارات كــرة الســلة فــي ضــوء  الدراســة إلــى التعــرف علــى هــدفت هــذه (0101)بركــات دراســة  -01
المدخل المنظومى على نواتج التعلم لطالبات كلية التربية الرياضية، تم اختيـار عينـة البحـث بالطريقـة العمديـة، وبلـغ إجمـالي عـدد 

ين ضـابطة، تـم اسـتخدام المـنهج التجريبـي، وتوصـلت النتـائج طالبة مقسمين إلى مجموعتين متسـاويت( 71)أفراد العينة األساسية 
إلي أن المدخل المنظومى حقق نتائج إيجابية في القياسات البعدية عن القبلية للمجموعة التجريبيـة فـي مسـتوى التحصـيل العلمـي 

 .واألداء الحركي وشكل األداء الفني للمهارات األساسية واتجاهات الطالبات نحو كرة السلة
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 فيتعليم بعض المهارات األساسية  فيفعالية المنظومة المنهجية  ىالتعرف علهدفت هذه الدراسة إلى  (0115)مبارك ة دراس -00
لطالبات كلية التربية الرياضية، تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية من طالبات الفرقة الرابعة شعبة تعليم،  تنس الطاولة

طالبة، واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين تجريبية وضابطة، وتوصلت ( 15)وبلغ إجمالي عدد أفراد العينة 
واألداء المهارى لمهارات تنس الطاولة باإلضافة  المعرفيالتحصيل  فيتفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة النتائج 

    .إيجابية للطالبات اتجاهاتإلى تنمية 
 فيتطوير منهج التعبير الحركى بكلية التربية الرياضية للبنات باإلسكندرية هدفت هذه الدراسة  (0117) الشريفدراسة  -00

خبير في مجال مناهج وطرق ( 07)ى، تم اختيار عينة البحث من أعضاء هيئة التدريس وبلغ عددهم ضوء المدخل المنظوم
طالبة من طالبات الفرقة ( 50)تدريس التعبير الحركي، وعدد  من القائمات علي( 5)تدريس التعبير الحركي، كما تم اختيار عدد 

المطور  الحركيتم وضع تصور لمنهج التعبير الرابعة شعبة تعليم، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وتوصلت النتائج إلي أنه 
 .ىضوء المدخل المنظوم في

باستخـدام الحاسب اآللي  ىم على المدخل المنظومـبناء مواقف تعليمية تقو هدفت الدراسة إلي ( 0117) الشرقاويدراسة  -03
، تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية، وبلغ المهارات التدريسية لدى الطالبات المعلماتفي مستوي والتعرف على تأثيرها 

خدمت الباحثة المنهج طالبة، مقسمين إلى مجموعتين متساويتان تجريبية وضابطة، واست( 01)إجمالي عدد أفراد العينة األساسية 
التحسن في مستوى أداء المهارات التدريسية لدى المجموعة التجريبية أعلى من نسبة التجريبي، وتوصلت النتائج إلي أن نسبة 

المدخل المنظومي باستخدام الحاسب اآللي له تأثير إيجابي على آراء وانطباعات أفراد ، وأن التحسن لدى المجموعة الضابطة
 .تجريبية نحو تعلم المهارات التدريسيةالمجموعة ال

كرة  ىتعلم بعض المهارات األساسية ف في ىفعالية المدخل المنظوم ىالتعرف علهدفت الدراسة إلي  (0115) هطلدراسة  -01
ة األساسية ، تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية، وبلغ إجمالي عدد أفراد العينلطالبات كلية التربية الرياضية باإلسكندرية اليد
طالبة من طالبات الفرقة الثالثة شعبة تعليم، مقسمين إلى مجموعتين متساويتان تجريبية وضابطة، واستخدمت الباحثة ( 58)

كل  فيعلى المجموعة الضابطة  ىالمدخل المنظوم استخدمت التيتفوق المجموعة التجريبية المنهج التجريبي، وتوصلت النتائج 
 .إيجابية لدى الطالبات نحو مقرر كرة اليد اتجاهات، باإلضافة إلى تنمية المعرفيو من الجانبيين المهارى 

 : االستفادة من الدراسات المرجعية

 : استفاد الباحث ما يلي

ممـا مكنـه مـن صـياغة المشـكلة وتحديـد أهميـة  -في حدود علم الباحث وما اطلـع عليـه–االطمئنان من عدم وجود دراسة سابقة  -0
 .البحث وأهدافه

التحصـيل المعرفـي، األداء المهـاري لرفعـة الخطـف، مـدركات الطالبـات واتجاهـاتهن )حديد المتغيرات التابعة وهي مخرجـات الـتعلم ت -0
 . و التفكير المنظومي( نحو مقرر رفع األثقال

تــأثير تطبيــق تحديــد منهجيــة البحــث وبالتــالي اســتخدام المــنهج الوصــفي لتصــميم النمــاذج المنظوميــة والمــنهج التجريبــي لمعرفــه  -3
 .النماذج المنظومية علي مخرجات التعلم قيد البحث

ــامج التعليمــي للطالبــات، واإلجــراءات، واختيــار األســلوب اإلحصــائي المناســب  -1 اختيــار عينــة البحــث، ومعرفــة كيفيــة تصــميم البرن
 .النتائج وتفسير ومناقشة
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جراءات البحث  :طرق وا 

 منهج البحث: أوال

الوصفي بغرض تحليل األدبيات السابقة لتصميم النماذج المنظومية، وكذا عند بناء بعض مقاييس  هجاستخدم الباحث المن      
بواسطة القياس القبلي  المجموعتين، أحدهما تجريبية واألخرى ضابطة، التجريبي باستخدام التصميم التجريبي ذو الدراسة، والمنهج

  .لحالية، بغرض التحقق من فروض الدراسة االبعدي لكل مجموعةو 

 مجتمع وعينة البحث: ثانياً 

  الرياضية، جامعة قناة السويس، حيـث أن  التربيةبكليات ( بنات)الحالي ليكون طالبات الفرقة الثانية  البحثتم اختيار مجتمع
 . جميع الطالبات من المبتدئات وليس لديهن خبرة سابقة عن رياضة رفع األثقال

 من طالبات الفرقة الثانية والثالثة بالكلية للعام الجامعي " عينات لتقنين أدوات الدراسة"ار قبل تطبيق التجربة األساسية تم اختي
االختبارات المهارية، االختبار المعرفي، مقياس لتحديد مدركات واتجاهات )، بهدف تقنين اختبارات ومقاييس الدراسة (0105/ 0108)

 : التاليوذلك علي النحو ( الطالبات، مقياس التفكير المنظومي
جامعـة قنـاة السـويس وخـارج  –طالبة بالطريقة العشوائية من طالبـات الفرقـة الثانيـة بكليـة التربيـة الرياضـية ( 01)تم اختيار عدد  -

ــات  ــاس مــدركات الطالب ــل مــن مقي ــاخ لك ــة النصــفية والفاكرونب ــات التجزئ ــداخلي، وثب ــة األساســية، لحســاب صــدق االتســاق ال العين
 .ثقال، ومقياس التفكير المنظومي للطالباتواتجاهاتهن نحو رفع األ 

جامعـة قنـاة السـويس وخـارج  –طالبة بالطريقة العشوائية من طالبـات الفرقـة الثانيـة بكليـة التربيـة الرياضـية ( 00)تم اختيار عدد  -
( تخصـص رفـع أثقـال)طالبـة بالطريقـة العمديـة مـن طالبـات الفرقـة الثالثـة ( 00)، وعـدد (عينة غيـر مميـزة)عينة البحث األساسية 

ــاة الســويس –بكليــة التربيــة الرياضــية  ــار، وذلــك (عينــة مميــزة)جامعــة قن ، لحســاب صــدق التمــايز، والثبــات بطريقــة اعــادة االختب
 .  لالختبارات البدنية والمهارية واالختبار المعرفي، ومقياس مدركات الطالبات واتجاهاتهن نحو رفع األثقال

جامعـة قنـاة السـويس، لحسـاب –طريقة العشوائية من طالبات الفرقة الثانية بكليـة التربيـة الرياضـية طالبة بال( 00)تم اختيار عدد  -
 .معامل السهولة والصعوبة والتمييز لالختبار المعرفي قيد البحث

 دهن جامعـة قنـاة السـويس والبـالغ اجمـالي عـد –تـم اختيـار عينـة الدراسـة األساسـية مـن طالبـات كليـة التربيـة الرياضـية  ولقد
طالبة عشوائيا من الطالبـات المنتظمـات كعينـة أساسـية للدراسـة، ( 11)طالبة لتطبيق التجربة األساسية عليهن، وتم اختيار عدد ( 13)

( 0)وجـدول . طالبـة لكـل مجموعـة( 01)وتم تقسيمهن عشوائيا ايضا إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة قـوام كـل منهمـا 
 .لبحثيوضح توصيف عينة ا
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 توصيف عينات البحث ( 1)جدول 

 المجموع الغرض من العينة عدد عينة البحث م

1 

من )العينة األساسية 
 (طالبات الفرقة الثانية

 جامعة قناة السويس

 التدريس بالمدخل المنظومي 02 المجموعة التجريبية
طالبة من  11

 يس بالمحاضرة التقليديةالتدر  02 المجموعة الضابطة  طالبات الفرقة الثانية

0 

عينات تقنين 
المقاييس واالختبارات 
 المستخدمة بالدراسة

حيث يكون اجمالي 
يتم ( 01)العينات 

 :سحب منهم

 10 الفرقة الثانية( 0)عينة 
لحساب صدق التمايز، والثبات بطريقة اعادة االختبار ( غير مميزة)

 .قيد البحث لالختبارات البدنية والمهارية واالختبار المعرفي

 02 الفرقة الثانية( 0)عينة 

 .طالبة لصياغة المفردات لالختبار المعرفي( 8)

طالبة لحساب السهولة والصعوبة والتمييز لالختبار ( 00)
 .المعرفي

 02 الفرقة الثانية( 3)عينة 

لحساب صدق االتساق الداخلي، وثبات التجزئة النصفية لكل من 
لطالبات نحو رفع األثقال، ومقياس مقيلس مدركات واتجاهات ا
 .التفكير المنظومي للطالبات

 .لحساب صدق التمايز لالختبارات قيد البحث( مميزة) 10 الفرقة الثالثة( تخصص)عينة  3

 :إعتدالية التوزيع التكراري لعينة البحث
من خالل حساب معامل االلتواء والتفلطح  حثفي المتغيرات قيد الب لعينة البحث بإيجاد اعتدالية التوزيع التكراريقام الباحث 

 (. 0)كما هو بالجدول رقم وذلك للتأكد من أن عينة البحث األساسية تتوزع اعتداليا في هذه المتغيرات 
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  20= اعتدالية توزيع عينة البحث في المتغيرات قيد البحث      ن ( 0)جدول 

 م
نوع 

 المتغيرات
 ت المستخدمة لقياس المتغيراتاالختبارا المتغيرات

وحدة 

 القياس
 الوسيط المتوسط

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االلتواء

معامل 

 التفلطح

0  

 اساسية

 569,- 474,- 74, 19,5 19,38 سنة تاريخ الميالد  السن

 219,- 672, 3,55 161,0 161,82 سم رستاميتر الطول 0

 490,- 719, 3,14 62,00 63,32 كجم ميزان طبي الوزن 3

1  

 

 بدنية

 826,- 405, 4,90 109,0 109,84 كجم اختبار  القوة الثابتة للرجلين بالديناموميتر القوة 

 644,- 103,- 2,13 18,0 17,51 سم اختبار  الوثب العمودي لسارجنت القدرة 5

 980,- 363,- 1,71 24,0 23,92 سم اختبار مرونة الكتفين والرسغ من االنبطاح المرونة 1

 1,050- 304, 2,14 13,0 13,13 ث اختبار الجري المتعرج لبارو الرشاقة 7

 1,030- 342, 1,56 9,0 9,07 ث متر 31اختبار العدو  السرعة  8

 055, 701,- 28, 2,5 2,47 ث اختبار الوقوف علي مشط القدم االتزان 5

 مهارية 01
 917,- 274, 38, 2,0 2,05 الدرجة تقييم مستوى األداء المهاري للخطف تكنيك الخطف

 226,- 971, 3,44 20,0 22,71 كجم تقييم المستوي الرقمي للخطف مستوي رقمي

 535,- 246,- 1,22 7,0 7,05 الدرجة االختبار المعرفي في رفعة الخطف للطالبات التحصيل المعرفي معرفية 00

00 

 

 

 وجدانية

مدركات الطالبات 
واتجاهاتهن نحو 

 قال رفع األث

مقياس 
مدركات 
الطالبات 
واتجاهاتهن 
نحو رفع 
 األثقال

 255,- 251, 5,09 26,0 26,36 الدرجة مدركات الطالبات

 143,- 738, 5,72 28,0 30,69 الدرجة اتجاهات الطالبات

 2,593 1,013 7,60 57,0 57,05 الدرجة مدركات واتجاهات الطالبات

 988,- 617, 7,34 16,5 20,00 الدرجة س التفكير المنظومي مقيا التفكير المنظومي عقلية 03

:  710،-) بــين أن جميــع قــيم معــامالت االلتــواء لعينــة البحــث فــي المتغيــرات قيــد البحــث تتــراوح مــا( 0)يتضــح مــن الجــدول رقــم 
( 3: + 3-)بـين وهي تقع جميـع تحـت المنحنـي االعتـدالي وتنحصـر  ( 0،553:  0،151-)ومعامالت التفلطح ما بين ( 0،103

  .تجانس بين أفراد عينة البحث في جميع المتغيرات قيد البحث اعتدالية التوزيع ووجودوهذا يدل على 
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 :تكافؤ عينة البحث

تم التأكد من تكافؤ عينة البحـث مـن خـالل حسـاب الفـروق بـين المجموعـة التجريبيـة والضـابطة فـي المتغيـرات قيـد البحـث، وذلـك 
 (. 3)البحث متكافئتين كما هو موضح بالجدول رقم للتأكد أن مجموعتي 

 تكافؤ مجموعتي البحث في القياس القبلى للمتغيرات قيد البحث( 3)جدول 

 م

نوع 

 المتغيرات
 االختبارات المستخدمة لقياس المتغيرات المتغيرات

وحدة 

 القياس

 المجموعة التجريبية المجموعة لضابطة 
" ت" قيمة 

 المحسوبة
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

0  

 اساسية

 1,022 786, 19,25 760, 19,50 سنة تاريخ الميالد  السن

 1,023 3,39 161,20 3,70 162,35 سم رستاميتر الطول 0

 549, 2,62 63,05 3,63 63,60 كجم ميزان طبي الوزن 3

1 

 بدنية

 216,- 4,72 110,05 5,50 109,70 كجم بالديناموميتر اختبار  القوة الثابتة للرجلين القوة 

 1,352- 1,59 18,15 2,51 17,25 سم اختبار  الوثب العمودي لسارجنت القدرة 5

 905,- 1,66 24,05 1,82 23,55 سم اختبار مرونة الكتفين والرسغ من االنبطاح المرونة 1

 303, 1,71 13,00 2,39 13,20 ث اختبار الجري المتعرج لبارو الرشاقة 7

 206,- 1,53 9,05 1,53 8,95 ث متر 31اختبار العدو  السرعة  8

 842,- 27, 2,51 29, 2,44 ث اختبار الوقوف علي مشط القدم االتزان 5

 مهارية 01
 081,- 37, 2,07 41, 2,06 الدرجة تقييم مستوى األداء المهاري للخطف تكنيك الخطف

 613, 3,33 22,20 3,37 22,85 كجم ي الرقمي للخطفتقييم المستو  مستوي رقمي

 497,- 1,16 7,10 1,37 6,90 الدرجة االختبار المعرفي في رفعة الخطف للطالبات التحصيل المعرفي معرفية 00

 وجدانية 00
مدركات الطالبات 
واتجاهاتهن نحو 
 رفع األثقال 

مقياس مدركات 
الطالبات واتجاهاتهن 
 نحو رفع األثقال

 091,- 4,97 26,25 5,40 26,10 الدرجة ت الطالباتمدركا

 189,- 5,69 31,40 5,98 31,05 الدرجة اتجاهات الطالبات

مدركات واتجاهات 
 الطالبات

 190,- 8,22 57,65 8,42 57,15 الدرجة

 021,- 7,04 20,30 7,69 20,25 الدرجة مقياس التفكير المنظومي  التفكير المنظومي عقلية 03

   0.153  ( =1.15)يمة ت الجد ولية عند مستوى  ق

 02= 0ن= 1ن
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بين مجموعتي البحث في المتغيرات قيد البحث  1.15عدم وجود فروق دالة إحصائية عند معنوية ( 3)يتضح من الجدول رقم    
مما ( 0.153)الجدولية التي تساوى " ت"وهي جميعها اقل من قيمة ( 0،350  : 021,)بين  المحسوبة ما" ت"حيث تراوحت قيم 

 .يدل على تكافئ المجموعتين

 وسائل وأدوات جمع البيانات : ثالثا

 :تحليل المراجع والدراسات السابقة -0
، (0108)المغـاوري دراسـات  مثـل}والدراسـات السـابقة فـي مجـال المـدخل المنظـومي  مرجـعلبعض القام الباحث بعمل مسح 

، (0115)، مبـارك (0101)، بركـات (0100)، سـلطح (0101)، الدسـوقي واخـرون Oberlea E. (0101)، (0107)الشـاعر 
 {(0115) هطل، (0117) ، الشرقاوي،(0117) الشريف

، (0108)عبـادة  مثـل} كذلك بعض المراجع والدراسات العلمية فـي مجـال تعلـيم رفـع األثقـال لطـالب كليـات التربيـة الرياضـية
  ,.Feher, T، فيـر (0101)العميـري ، (0103)حسـن ، (0103)سـالم ، (0108)، حسـن و العميـري (0108)باروجـا و   ،ايـان
  :وذلك بهدف {(0111)

 .بناء النماذج المنظومية التي سيتم استخدامها في تعليم رفعة الخطف -

 .والتي سيتم استخدامها بالدراسة الحالية ،البدنية وأهم االختبارات القدراتتحديد أهم  -

 :االستبيان -0
( 0)نيــة واالختبــارات التـي قــد تقيســها مــن خـالل المســح المرجعــي قــام الباحـث بتصــميم اســتمارة مرفــق بعـد أن تــم تحديــد أهـم القــدرات البد -

بهــدف اســتطالع رأيهــم حــول أنســب القــدرات البدنيــة التــي يجــب أن ي ثبــت تجــانس وتكــافؤ المجمــوعتين ( 3)اســتطالع رأي خبــراء مرفــق 
، وأوصـي الخبـراء أن يـتم قيـاس التوافـق مـن %71احث نسبة موافقة أكثر من وارتضي الب .فيها قبل اجراء التجربة( الضابطة والتجريبية)

  (.1)كما يوضحها جدول رقم وكانت أهم النتائج ( توافق خاص)خالل قياس األداء الفني لرفعة الخطف 

 القدرات البدنية المختارة واالختبارات التي تقيسها( 4)جدول 

 القدرة البدنية م
النسبة المئوية لموافقة 

 %لخبراء ا
 االختبارات 

النسبة المئوية 
 لموافقة الخبراء

%  

 %011 بالديناموميتر للرجليناختبار  القوة الثابتة  %011 القوة  0

 %011 العمودي لسارجنت الوثباختبار   %011 القدرة 0

 %75 نبطاحمن اال والرسغ اختبار مرونة الكتفين  %87.5 المرونة 3

 %87.5 ري المتعرج لبارواختبار الج %011 الرشاقة 1

 %87.5 متر 31العدو اختبار  %87.5 السرعة  5

 %011 الوقوف علي مشط القدماختبار  %011 االتزان 1
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 : واالختبارات سالمقايي -3
 (. الوزن –الطول  -السن )تم قياس : االنثروبومترية القياسات األساسية و -أ

مـن  الخاصـة بهـا المستخلصـة   (8)مرفـق  االختبـاراتباسـتخدام يـة قيـد البحـث تـم قيـاس القـدرات البدن :البدنيـة االختبارات -ب
  .ورأي الخبراء المسح المرجعي

اســتمارة تقيــيم مســتوى أداء ) العلميــة المقننــة ةاالســتمار  بواســطة تقييمــهم تــ:  المهــاريالقياســات الخاصــة بمســتوى األداء  -ج
 (1)مرفق . (0101 ،إعداد العميري، أحمد)المهاري لرفعة الخطف 

قــام الباحــث   حيــث. (5)مرفــق  (إعــداد وتقنــين الباحــث)تــم اســتخدام االختبــار المعرفــي : قيــاس التحصــيل المعرفــي للطالبــات -د
بواسـطة  للتأكد من صالحية االختبار للتطبيـق،( معامل السهولة، معامل الصعوبة، معامل التمييز)إيجاد المعامالت العلمية لالختبار 

طالبة من طالبات الفرقة الثانية، حيث تم الحصول علي معامالت سـهولة للعبـارات تراوحـت ( 00)عشوائية عددها  عينة استطالعية
( 3)وكانـت جميـع قـيم معامـل التمييـز اكبـر مـن ( 1.511 – 0.333)، ومعـامالت صـعوبة تراوحـت بـين (1.117 – 1.511)بـين 

 .صالحية المقياس مما يدل علي (1.333)حيث كانت اقل قيمة لمعامل التمييز 

تـم تحديـد مـدركات واتجاهـات  (.1)مرفـق ( إعـداد وتقنـين الباحـث) :رفـع األثقـال نحـو مدركات الطالبات واتجاهـاتهن مقياس -ه
بعـرض المقيـاس فـي صـورته " أوال"الطالبات نحو مقرر رفع األثقال من خالل اعداد وتقنـين مقيـاس يهـدف لـذلك، حيـث قـام الباحـث 

خبراء في مجال رفع ( 1)خبراء في مجال علم النفس، وعدد ( 1)منهم عدد  (3)خبراء مرفق ( 01)علي عدد  -عبارة 30-األولية 
( 3)ومالئمة العبارات لما وضعت من أجله، وفـي ضـوء أراء الخبـراء تـم حـذف ( المضمون)األثقال، وذلك للتأكد من صدق المحتوي 

 . عبارة( 05)لك وصل عدد عبارات المقياس إلي عبارات، واضافة عبارة وتعديل صياغة خمس عبارات وبذ

طالبة من نفـس ( 01)وضع ميزان ثالثي للعبارات، وتم إيجاد المعامالت العلمية للمقياس علي عينة استطالعية " ثانيا"تم        
ــة البحــث  ــة إعــادة التطبيــق)مجتمــع البحــث وخــارج عين ــداخلي، الثبــات بطريق ــاس  للتأكــد مــن صــالحية( صــدق االتســاق ال المقي

، (1.805 – 1.117)للتطبيــق، وتــم الحصــول علــي معــامالت ارتبــاط بــين العبــارات والدرجــة الكليــة لكــل محــور تراوحــت بــين 
الجدوليــة ( ر)وكانــت جميعهــا اكبــر مــن ( 1.705،  1.110)ومعــامالت ارتبــاط بــين درجــة المحــور والدرجــة الكليــة للمقيــاس 

حقــق المقيــاس معامــل ثبــات بطريقــة الفاكرونبــاخ والتجزئــة النصــفية قيمتــه ايضــا . ممــا يــدل علــي صــدق المقيــاس( 1.111)
 .بطريقة سبيرمان براون( 1.851)ومعامل ثبات قيمته ( 1.818)

(. إعـداد وتقنـين الباحـث)مقياس التفكيـر المنظـومي لطالبـات كليـة التربيـة الرياضـية  تم استخدام: التفكير المنظوميقياس م -و
علـي عـدد  -عبـارة 00-عرض المقياس فـي صـورته األوليـة " أوال: "احث بإعداد وتقنين المقياس من خاللحيث قام الب (.7)مرفق 

ومالئمـة العبـارات لمـا ( المضـمون)في مجال علم النفس والقياس والتقويم، وذلك للتأكد من صدق المحتـوي  (3)خبراء مرفق ( 01)
  .ثة عباراتوضعت من أجله، وفي ضوء أراء الخبراء تم تعديل صياغة ثال 

طالبـة مـن نفـس ( 01)وضع ميزان ثالثي للعبارات، وتم إيجاد المعامالت العلمية للمقياس علي عينة اسـتطالعية " ثانيا"تم       
ــة البحــث  ــة إعــادة التطبيــق)مجتمــع البحــث وخــارج عين ــداخلي، الثبــات بطريق ــاس ( صــدق االتســاق ال للتأكــد مــن صــالحية المقي
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، وكانـت (1.511 – 1.700)ي معـامالت ارتبـاط بـين العبـارات والدرجـة الكليـة للمقيـاس تراوحـت بـين للتطبيق، وتم الحصول علـ
ايضـا حقـق المقيـاس معامـل ثبـات بطريقـة الفاكرونبـاخ . مما يدل علي صـدق المقيـاس( 1.111)الجدولية ( ر)جميعها اكبر من 

 .قة سبيرمان براونبطري( 1.581)ومعامل ثبات قيمته ( 1.581)والتجزئة النصفية قيمته 

 :االستطالعيةالدراسات 

وذلـك . 0105 /0 /00الخمـيس يـوم  إلـى 0105 /0 / 5 السـبتتم تطبيق الدراسات االسـتطالعية فـي الفتـرة الزمنيـة مـن 
يجاد المعامالت العلمية لالختبارات المختـار ( المقاييس واالختبارات)بهدف تجهيز واعداد أدوات جمع البيانات  ة لقيـاس المستخدمة، وا 

عـدد وقـد أ جريـت  .مـن البرنـامج التعليمـي المقتـرح ةالمتغيرات قيد البحث، وتحديد الشـكل التنظيمـي لعمليـة القياسـات، وتجريـب وحـد
 اعشـوائيإلجراء التجارب االسـتطالعية اختيارهم سحبهم و تم  ة،طالب( 01)مجملها  ات استطالعيةعلى عين ة،استطالعي دراسات( 5)

طالبة من طالبات التخصـص إلجـراء ( 00)، كما تم اختيار عينة عمدية قوامها بحث األصلي وخارج عينة البحثمن داخل مجتمع ال
 :صدق التمايز كما يلي

 :الدراسة االستطالعية األولى
على  -قيد البحث في صورته األولية- رفع األثقالقام الباحث بتطبيق االختبار المعرفي في بهدف تقنين االختبار المعرفي، حيث 

 /0 /5الســبت يــوم الفرقــة الثانيــة بطالبــات  (8) ساســية وعــددهامــن مجتمــع البحــث وخــارج العينــة األعشــوائية عينــة اســتطالعية 
وقـد جابـة علـى األسـئلة، وضوح مفردات االختبار المعرفي قيـد البحـث وتحديـد زمـن اإل ، بهدف التأكد من صياغة ومالئمة و0105
 .ه الدراسةمن تحقيق أهداف هذالباحث  تمكن

 وعـددها االسـتطالعية عينـة التقنـين مـن خـالل تطبيقـه علـيقيـد البحـث،  رفـع األثقـالفي  يالباحث بتقنين االختبار المعرف ثم قام
(. 5)، مرفـق الصعوبة والتمييزو  السهولة ، بغرض تقدير معامالت0/0105 /01  حديوم األ الثانيةطالبة من طالبات الفرقة ( 00)

 .لالختبار المعرفيالصعوبة والتمييز السهولة و معامالت تحديد  هذه الدراسة عن وقد اسفرت نتائج

 :الثانيةالدراسة االستطالعية 

والوصول إلـي الشـكل النهـائي لهمـا،  "التفكير المنظومي"و " رفع األثقال نحو مدركات الطالبات واتجاهاتهن"بهدف تقنين مقياسي 
علـى  -األوليـة ماقيـد البحـث فـي صـورته- المقياسـينقـام الباحـث بتطبيـق اعدين، حيـث كذا تجهيـز مكـان االختبـارات وتـدريب المسـ

 /0 /00 االثنــينيـوم الفرقــة الثانيـة ب ةطالبـ (01) ساسـية وعـددهامــن مجتمـع البحـث وخـارج العينــة األعشـوائية عينـة اسـتطالعية 
، مرفــق (1)مرفــق  ،للمقياســين ية والفاكرونبــاخصــدق االتســاق الــداخلي والثبــات بطريقــة التجزئــة النصــف، بهــدف التأكــد مــن 0105

كمــا هــدفت الدراســة إلــي تجهيــز مكــان االختبــارات االنثروبومتريــة والبدنيــة والمهاريــة، وكــذا تــدريب المســاعدين علــي طريقــة  ،(7)
 .من تحقيق أهداف هذه الدراسةالباحث  تمكنوقد والتأكد من سالمتها  القياس وتجريب األدوات الالزمة
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 :الثالثةة االستطالعية الدراس

جميــع الطالبـات المشـاركات فــي عينـة البحـث األساســية علـى ، وتمــت هـذه الدراسـة "وحـدة تعليميــة لرفعـة الخطـف"بهـدف إعطـاء 
 /0 /00الثالثـاء يـوم طالبـة، ( 50)من الطالبات المشاركات بالعينة االستطالعية بإجمالي طالبة  (00) وعددطالبة، ( 11)وقومها 
إعطائهن وحدة تعليمية لرفعة الخطف، تم تدريسها بالطريقـة الكليـة لكـي يكتسـبن التصـور العـام لـألداء المهـارى قبـل  بهدف 0105

 .من تحقيق أهداف هذه الدراسةالباحث  تمكنوقد . تنفيذ االختبارات والقياسات المهارية

 :الرابعةالدراسة االستطالعية 

البدنيــة والمهاريــة، والمعرفيــة، لالختبــارات ( بطريقــة اعــادة االختبـار الثبــات – ايزالتمــ صـدق)بهـدف إجــراء المعــامالت العلميــة    
 /0 / 08األثنــين الموافــق إلــى  0105/ 0/ 03 األربعــاء الموافــقالدراســة فــي الفتــرة مــن هــذه تــم إجــراء  ،قيــد البحــثوالوجدانيــة 

وخــارج ( طالبــات الفرقــة الثانيــة)جتمــع البحــث مــن م طالبــة( 00) مقســمين إلــي طــالب الكليــةمــن  طالبــة( 01)، علــي عــدد 0105
وتــم ذلــك مــن خــالل التحقــق مــن صــالحية  ،البــات تخصــص رفــع األثقــال بالكليــةمــن ط طالبــة بالفرقــة الثالثــة( 00)عينتــه، وعــدد 

  :االختبارات كما يلي

  :الصدقمعامالت 
 / 03الموافق  األربعاء ييوم -يد البحثق-صدق التمايز، حيث قام الباحث بتطبيق االختبارات  بطريقةتم إجراء الصدق 

 داللة التحقق من قدرة االختبارات علي التمييز عن طريق حسابوذلك بهدف  الرابعةعلى عينة الدراسة االستطالعية  0105/ 0
 (.5)كما يوضحها جدول  (مجموعة مميزة، مجموعة غير مميزة)الفروق بين المجموعات 
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 10= 0ن=1بين المجموعتين لحساب الصدق لالختبارات قيد البحث ن داللة الفروق( 2)جدول 

 م

نوع 

 المتغيرات

 االختبارات المستخدمة لقياس المتغيرات المتغيرات
وحدة 

 القياس

 المجموعة المتميزة 
المجموعة غير 

 المميزة
" ت" قيمة 

 المحسوبة
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

0 

 دنيةب

 *9,752- 4,49 109,75 3,12 125,16 كجم اختبار  القوة الثابتة للرجلين بالديناموميتر القوة 

 *7,399- 2,15 16,91 2,57 24,08 سم اختبار  الوثب العمودي لسارجنت القدرة 0

 *9,362 1,61 24,33 965, 19,25 سم اختبار مرونة الكتفين والرسغ من االنبطاح المرونة 3

 *3,642 2,49 13,25 797, 10,50 ث اختبار الجري المتعرج لبارو رشاقةال 1

 *2,978 1,775 9,33 778, 7,66 ث متر 31اختبار العدو  السرعة  5

 *9,853- 320, 2,45 824, 4,97 ث اختبار الوقوف علي مشط القدم االتزان 1

7 

 
 مهارية

 *45,71- 371, 1,98 391, 9,10 جةالدر  تقييم مستوى األداء المهاري للخطف تكنيك الخطف

 *14,86- 3,89 23,33 2,15 42,41 كجم تقييم المستوي الرقمي للخطف مستوي رقمي

 *13,61- 1,13 7,25 2,76 19,00 الدرجة االختبار المعرفي في رفعة الخطف للطالبات التحصيل المعرفي معرفية 8

 وجدانية 5
مدركات الطالبات 
واتجاهاتهن نحو 

 ثقال رفع األ 

مقياس مدركات 
الطالبات واتجاهاتهن 
 نحو رفع األثقال

 *5,671- 5,16 27,00 1,35 35,75 الدرجة مدركات الطالبات

 *9,584- 5,43 28,91 1,23 44,33 الدرجة اتجاهات الطالبات

مدركات واتجاهات 
 الطالبات

 *14,84- 5,16 55,91 2,27 80,08 الدرجة

 دال*     0.010 ( = 1.15)عند مستوى  قيمة ت الجد ولية    

بـين  المحسـوبة تراوحـت مـا "ت"أن جميـع قـيم وجود فـروق دالـة معنويـة بـين المجمـوعتين، حيـث ( 5)يتضح من جدول رقم 
، وهــذا يــدل علــى صـــدق 1.15عنــد مســـتوى ( 0.010)الجدوليــة ( ت)وجميــع هــذه القــيم اكبــر مـــن قيمــة ( 15.70:  0.578)

 .ثقيد البح االختبارات

 : الثبات تمعامال

من مجتمع البحث وخارج عينة البحث  طالبة( 00)، على عينة قوامها Test-re-test بطريقة تم إيجاد معامل الثبات
الذي تم التطبيق الثاني و  ،0105/ 0 /03الموافق األربعاء يوم الذي تم  التطبيق األولايجاد االرتباط بين  تمحيث األساسية، 

 (.1)، كما هو موضح بجدول رقم 0105/ 0 / 08فق الموااألثنين  ييوم
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 10= درجة ثبات االختبارات قيد البحث بطريقة إعادة التطبيق  ن( 6)جدول 

 م

نوع 

 المتغيرات
 االختبارات المستخدمة لقياس المتغيرات المتغيرات

وحدة 

 القياس

 القياس الثاني القياس األول
" ر" قيمة 

 المحسوبة
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

0 

 بدنية

984, 4,36 110,16 4,49 109,75 كجم اختبار  القوة الثابتة للرجلين بالديناموميتر القوة 
*

 

971, 2,10 17,33 2,15 16,91 سم اختبار  الوثب العمودي لسارجنت القدرة 0
*

 

915, 1,62 23,91 1,61 24,33 سم اختبار مرونة الكتفين والرسغ من االنبطاح المرونة 3
*

 

924, 2,13 13,00 2,49 13,25 ث اختبار الجري المتعرج لبارو الرشاقة 1
*

 

961, 1,52 8,83 1,775 9,33 ث متر 31اختبار العدو  السرعة  5
*

 

945, 274, 2,56 320, 2,45 ث اختبار الوقوف علي مشط القدم االتزان 1
*

 

7 

 
 مهارية

946, 427, 2,15 371, 1,98 الدرجة مستوى األداء المهاري للخطفتقييم  تكنيك الخطف
*

 

822, 4,26 25,00 3,89 23,33 كجم تقييم المستوي الرقمي للخطف مستوي رقمي
*

 

829, 1,08 7,91 1,13 7,25 الدرجة االختبار المعرفي في رفعة الخطف للطالبات التحصيل المعرفي معرفية 8
*

 

 وجدانية 5
ات مدركات الطالب

واتجاهاتهن نحو 
 رفع األثقال 

مقياس مدركات 
الطالبات واتجاهاتهن 
 نحو رفع األثقال

992, 5,03 27,33 5,16 27,00 الدرجة مدركات الطالبات
*

 

978, 4,54 29,58 5,43 28,91 الدرجة اتجاهات الطالبات
*

 

مدركات واتجاهات 
 الطالبات

974, 5,28 56,91 5,16 55,91 الدرجة
*

 

985, 7,07 19,33 7,82 19,08 الدرجة مقياس التفكير المنظومي  التفكير المنظومي عقلية 01
*

 

 دال*   1.553 ( = 1.15)الجد ولية عند مستوى   "ر"قيمة    

قيـد البحـث،  لجميـع االختبـارات( 1.15)أن جميع قيم معامل االرتباط ذات دالله معنوية عنـد مسـتوى ( 1)يتضح من جدول 
الجدوليــة عنــد " ر"وهــي جميعهــا أكبــر مــن قيمــة ( 1.550:  1.800)بــين  نتــائج الجــدول أن هــذه القــيم تراوحــت مــاحيــث أشــارت 

 . المستخدمة قيد البحث مما يشير إلى ثبات االختبارات( 1.553)والتي تقدر بـ  1.15مستوى 

 :االستطالعية الخامسة الدراسة
علـى عينـة مختـارة مـن مجتمـع البحـث وخـارج عينـة البحـث  0105/ 0/ 05الموافق تم إجراء الدراسة في الفترة يوم الثالثاء       

تجريـب وحـدة تعليميـة مـن البرنـامج باسـتخدام النمـاذج المنظوميـة للوقـوف علـي : طالبـة وذلـك بهـدف( 00)األساسية وبلـغ قوامهـا 
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مـن التجربـة عـدم وجـود معوقـات للتطبيـق  اتضـحو . مدي صالحيته وتفهم العينـة لمحتوياتـه، واكتشـاف المعوقـات المحتملـة للتطبيـق
 .وتمكن الباحث من التوصل للشكل النهائي للبرنامج التعليمي باستخدام النماذج المنظومية

 (5)ق مرف: إجراءات وخطوات إعداد البرنامج التعليمي باستخدام النماذج النظومية: رابعا
الدراسـات التـي تطرقـت لتصـميم بـرامج تعليميـة علميـة فـي قام الباحث باالطالع على بعض المراجع العلمية المتخصصـة، و 

،  وذلــك لتحديــد (0100)، التكريتــي (0108)، ايــان و باروجــا (0108)، حســن و العميـري، (0108)عبــادة  رياضـة رفــع األثقــال،
مـدخل  لسـابقة فـي مجـالكما تم االطالع علي المراجـع العلميـة والدراسـات ا .أهداف و محتوي البرنامج التعليمي للطالبات قيد البحث

ســيد و  ،شوشــانعبــد الحميــد، و ، (0107)الشــاعر ، (0108)المغــاوري  للتعــرف علــي خطــوات ونمــوذج التصــميم للــدروس، الــنظم
 :وبذلك تم تصميم البرنامج وفقا لما يلي (0110)فهمى، وعبد الصبور  ،(0101)بركات ، (0101)الدسوقي واخرون ، (0107)

 :نامج التعليمي قيد البحث وأهدافه السلوكية تحديد الهدف العام من البر  -0
يهدف إلى تحسين مسـتوى تعلـم رفعـة الخطـف لـدي طالبـات الفرقـة الثانيـة بكليـة التربيـة الرياضـية عبـر اسـتخدام النمـاذج 

 .المنظومية كأحد أساليب التدريس القائمة علي مدخل النظم

 :وتتضمن األهداف السلوكية للبرنامج التعليمي
 :العقلية/ معرفيةاألهداف ال -
 أن تعرف الطالبة مراحل األداء المهاري لرفعة الخطف. 
 أن تذكر الطالبة أهم األخطاء الفنية واألخطاء القانونية لرفعة الخطف. 
 أن تعدد الطالبة بعض أدوات وأجهزة رفع األثقال. 
 أن توضح الطالبة دور العوامل الميكانيكية في رفعة الخطف. 
 درس رفع األثقال في شكل منظومي أن تلخص الطالبة محتوي. 
 :العملية/ األهداف المهارية -
 أن تؤدي الطالبة رفعة الخطف بشكل صحيح خالي من األخطاء الفنية. 
 أن تتمكن الطالبة من شرح مراحل األداء لرفعة الخطف وعمل نماذج للتمرينات المساعدة. 
 اعدها علي تالشيهاأن تمارس الطالبة دور المحاضر في اكتشاف أخطاء الزميلة وتس. 

 
 :النفسية/ األهداف الوجدانية -
 أن تحب الطالبة رياضة رفع األثقال ويكون لديه اتجاهات ايجابية لتعلمها. 
 أن تدرك الطالبة أهمية محاضرات رفع األثقال والتأثيرات االيجابية لرفع األثقال. 
  ثقال بالمجتمعأن تساهم الطالبة في نشر المعلومات الصحيحة وااليجابية عن رفع األ . 

 :أسس ومعايير وضع البرنامج التعليمي -0
 :في ضوء هدف البحث تم وضع األسس والمعايير التالية 

 :معايير عامة للبرنامج التعليمي
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 أن يحقق الهدف الذي وضع من اجله بما يتناسب مع المحتوى العلمي. 
 لتكامل، والشمولية، والمرونةأن يتوافر بالبرنامج عوامل التدرج، والترابط، ابراز العالقات، وا. 
 أن يكون مناسب وقابل للتطبيق ومراعيا للفروق الفردية ويستثير حماس وشغف الطالبات. 

 :معايير خاصة للبرنامج التعليمي

  إعــداد المحتــوي التعليمــي للبرنــامج فــي شــكل نمــاذج منظوميــة متضــمنة شــكل أداء التمرينــات وصــور بصــرية لهــا لتســهيل
 .ذا شرح يساعد الطالبة علي إدراك طبيعة المفاهيم والعالقة بينهاعملية التذكر، وك

  ــي التــدريس باســتخدام المــدخل ــي تعتبــر جــزء أساســي ف ــربط المفــاهيم والت ــتم اختيارهــا ل ــادة االهتمــام بالكلمــات التــي ي زي
 .المنظومى

 اسـتخراج مفـاهيم معينـة علـي  تطبيـق التفكيـر المنظـومي بمسـاعدتها مشـاركة فـي ةالطالبكون تعلي أن  أن يبني البرنامج
 .من المادة المكتوبة أو المعروضة وتحديد العالقة بينها

 االهتمام بتحسين اإلدراكات واالتجاهات االيجابية نحو رفع األثقال بجانب التحصيل المعرفي والمهاري. 
 : محتوي البرنامج التعليمي -3

بحيــث يســتغل كــل اإلمكانــات المتاحــة فــي " برمجــاتي"ي، برمجــاتي وتــوافقي وأدائــ راعــى الباحــث أن يكــون محتــوي البرنــامج -
بحيـث يعتمـد علـي االسـتفادة مـن العلـوم المرتبطـة واالعتمـاد علـي مبادئهـا فـي بنـاء " تـوافقي"تحقيق األهداف التعليميـة، و
حظـة وقيـاس بحيث يركز علي أداء الطالبات ويتابع التغير الحـادث فيـه مـن خـالل مال" أدائي"نماذج المنظومة التعليمية، و

 . المخرجات وتقويمها
وتم ذلك مـن خـالل خبـرة للباحـث الشخصـية فـي مجـال التـدريس، وتحديد أهم حاجات وقدرات الطالبات،  تحليلقام الباحث ب -

 .  والمقابالت لمعرفة توقعاتهن من دراسة مقرر رفع األثقالتم عمل بعض المناقشات وكذا 
الــذي يــدرس لطالبــات كليــة التربيــة  (005)كــود ( 0) رفــع األثقــالالخــاص ب تحليــل محتــوى المقــرر الدراســيقــام الباحــث ب -

 رفعـة الخطـفتقسـيم تحليل و  حيث تم الرياضية باإلسماعلية، والذي يتضمن تعليم رفعة الخطف كجزء رئيسي من المقرر، 
 .اسية لها التي يجب دراستها، وتحليل المفاهيم األس(أجزاء الرفعة ومراحلها وعناصرها) المهارات الفرعية المكونة لها إلي

 .مدلول كل مفهوم وفقًا لما ورد في المقرر أو الموضوع أو الدرسقام الباحث بتحديد  -
 .تم تحديد المفاهيم السابق دراستها في المراحل الدراسية السابقة والالزمة لدراسة رفعة الخطف -
 : نظومي ويتضمن النموذج المنظومي ما يلينموذج م/ تم ترتيب التمرينات واألنشطة للبرنامج والوحدات في مخطط -
  وتم تقسيمها إلي تمرينات اإلحماء العام وتمرينات اإلحماء الخاص: جزء اإلحماء. 
 ويعتمد بشكل رئيس علي النماذج المنظومية :الجزء التعليمي . 
 تدريب بهدف إتقان األداء الفني للمرحلة المراد تعلمها :جزء التطبيق والممارسة. 
 تنمية القدرات البدنية العامة والخاصة المرتبطة برياضة رفع األثقال: داد البدنيجزء اإلع. 
 ــة ــام والتهدئ ــة : جــزء الخت ــات التهدئ ــذ بعــض تمرين ــات بتنفي ــه تقــوم الطالب ــة)وفي ــات االســترخاء واإلطال ــاع ( تمرين ذات اإليق

عطاء ارشادات ومعلومات نظرية مرتبطة بالدرس  .البطيء وا 
 :ستخدمة في البرنامجأساليب التدريس الم -1

 :تم تصميم وتنفيذ البرنامج التعليمي المقترح لتعليم رفعة الخطف للطالبات باستخدام أسلوب النماذج المنظومية وفقا لما يلي
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 ،ووضع روابط بين المفاهيم، وروابط بـين التمرينـات المسـتخدمة  يتم ابراز العالقات بين أجزاء الدراس والمفاهيم المتضمنة
إلبراز نوعيـة العالقـة بينهـا، ويسـتخدم لـذلك خطـوط وأسـهم لهـا رؤوس لتشـير إلـى اتجـاه العالقـة مـع كتابـة تعبيـر بالوحدة 

 .مكونات الوحدة بالنموذج المنظومييوضح ( 0)والشكل رقم  .معين على الخط المشير إلى العالقة البينية

 
 (37 ، ص2882، فهمي، عبد الصبور)نظم العالقات بين مكونات الوحدة التعليمية وفقا لمدخل ال( 2)شكل 

 :اإلطار الزمني للبرنامج -5

 وحدات تعليمية،( 01)بأجمالي  .دقيقة (001) أسابيع لتطبيق البحث بواقع وحدتين كل أسبوع زمن الوحدة (5) تحديد تم -
 . (8)وجدول  (7)جدول  ذلك يوضحو 

 

 ريبية الضابطةللمجموعتين التج( للوحدة اليومية)نموذج لمخطط عام ( 7)جدول 

 الواجبات واألنشطة الزمن  أجزاء الوحدة م

0 
 اعمال ادارية و

 اإلحماء

 .اخذ الغياب وتنظيم الطالبات - ق 05
طالة)تمرينات عامة  -  (.الجري والهرولة والعاب صغيرة ومرونة وا 

 (. نوعية)تمرينات خاصة برفع األثقال  -

0 
للمجموعة التجريبية، والتعليم " المنظوميةباستخدام النماذج "التعليم  ق 35 تعليم المهارات

 .للمجموعة الضابطة( المحاضرة التقليدية" )بأسلوب األوامر"

 . تطبيقات وأنشطة متدرجة وتقويم واصالح األخطاء الفنية ق 11 تطبيق وتقويم 3

 .تمرينات بدنية لتنمية القدرات البدنية الخاصة برياضة رفع األثقال ق 01 اإلعداد البدني  1

طالة ومرونة وتعليمات ق 01 التهدئة والختام 5  .تمرينات استرخاء وا 
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 (النماذج المنظومية)الخطة الزمنية لتدريس رفعة الخطف بالمدخل المنظومي ( 8)جدول 

ع
بو
س
أل
ا

 

 (األنشطة)المحتوي  الوحدات

وع 
سب
األ

ول
األ

 

 

 (0)الوحدة 

01 /0  /0105 

تعلـيم وضـع +طريقـة القـبض + طـرق مسـك البـار +  مقدمة للتعريف برياضة رفع األثقـال-
 .تعليم مسك البار بالقبضة الخطافية والتدريب علي وضع البدء للخطفالبدء للخطف، 

 (0)الوحدة 

07 /0  /0105 

 . محتوي مفاهيمي لتثبيت الثقل فوق الرأس في منطقة التثبيت، وأهمية االتزان والمرونة-

 .الثقل مراجعة وضع البدء وتعليم تثبيت-

وع 
سب
األ

ني
الثا

 

 

 (3)الوحدة 

3 /3  /0105 

ـــيم النـــزول يمحتـــوي مفـــاهيم- ـــزول أســـفل الثقـــل والنهـــوض، تعل أســـفل الثقـــل  لطريقـــة الن
 .باستخدام مجموعة من التمرينات النوعية بالطريقة الجزئية العكسية والنهوض في الخطف

 ( 1)الوحدة 

1 /3  /0105 

 .ل، بعض النواحي الفنية والقانونية لرفعة الخطفمحتوي مفاهيمي لالمتداد الكام-

 .، وربطه بالنزول الستقبال الثقلاالمتداد الكامل في الخطفتعليم -

وع 
سب
األ

لث
الثا

 

 

 (5)الوحدة 

01 /3  /0105 

 . محتوي مفاهيمي للسحبة الثانية، وبعض مواد القانون-

 .، والنزول الستقبال الثقلاالمتداد الكامل في الخطفربطها بالسحبة الثانية و تعليم  -

 (1)الوحدة 

03 /3  /0105 

 .محتوي مفاهيمي للتمرينات المساعدة العامة والخاصة، اسباب األخطاء-

 .اتقان السحب والخطف من فوق الركبة والجلوس والنهوض بالثقل-

رابع
ع ال
سبو

األ
 

 (7)الوحدة 

07 /3  /0105 

 .بعض نواحي القانونمحتوي مفاهيمي للثني المزدوج للركبتين، و  -

 .النزول أسفل الثقل والنهوضو السحبة الثانية واالمتداد ب هربطتعليم الثني المزدوج و  -

 (8)الوحدة 

01 /3  /0105 

 .في الخطف الثني المزدوجالسحبة األولي وربطها  تعليم -

 .التدريب علي السحب الكامل كوحدة واحدة متصلة-

س
خام

ع ال
سبو

األ
 

 (5)الوحدة 

01 /3  /0105 

 .محتوي مفاهيمي لرفعة الخطف، والتمرينات الخاصة والمركبة -

 .مراجعه لوضع البدء والتدريب علي ربط جميع مراحل رفعة الخطف-

 (01)الوحدة 

07 /3  /0105 

 .محتوي مفاهيمي لرفعة الخطف-

 .تعليم واتقان رفعة الخطف كاملة من مستويات مختلفة باستخدام التمرينات المركبة -

 المجموع الكلي وحدات تعليمية 01

 : األدوات المستخدمة في تنفيذ البرنامج -1
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 .للنماذج المنظومية Worksheetأوراق عمل  -

جامعــة قنــاة  –بكليــة التربيــة الرياضــية باإلســماعلية  -األدوات واألجهــزة الخاصــة بتعلــيم رفــع األثقــال للطــالب داخــل صــالة رفــع األثقــال  -
 .السويس

 :المساعدين -7
زمالء من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في إجراء القياسات القبلية والبعدية وتسـجيل البيانـات قبـل ( 3)تم االستعانة بعدد          

 . وبعد تنفيذ البرنامج

 :أساليب تقويم البرنامج -8
 :تم تقويم البرنامج من عدة أوجه وعلي مراحل مختلفة كما يلي -
( 8)وكذا النماذج المنظومية وما تحتويه من أنشطة وأهداف في صـورتها األوليـة علـي تم عرض التقسيم الزمني للبرنامج  -

ممن لهم خبرات واسـعة فـي تـدريس وتـدريب رفـع األثقـال بكليـات التربيـة الرياضـية، وذلـك ( 3)خبراء ومتخصصين، مرفق 
 .التي أشاروا إليها بهدف تحديد صالحية البرنامج ومدي تحقيقه للهدف منه وقد تم مراعاة جميع المالحظات

للتأكد مـن إمكانيـة تنفيـذ البرنـامج وتأكـد الباحـث مـن خاللهـا مـن ( التجربة االستطالعية الخامسة)تم تجربة وحدة تعليمية  -
 .إمكانية تطبيق البرنامج ووصوله إلي صورته النهائية

وحــدات التعليميــة والتكليفــات العمليــة لل هنتنفيــذ خــالل للطالبــات المباشــرة تــم إجــراء التقــويم المرحلــي والتغذيــة الراجعــة -
وأتاحــت ذلــك اإلجــراء للباحــث إمكانيــة تقــويم وتعــديل وتطــوير البرنــامج بشــكل مســتمر ودينــاميكي وفقــا لواقــع . بالمحاضــرات

 .التطبيق من ناحية، وتقويم نقاط الضعف لدي الطالبات أثناء التنفيذ من ناحية أخري

 القياسات وتنفيذ التجربة: خامسا

 :اسات القبليةالقي-

 .قبل تطبيق التجربة  لجميع متغيرات البحث 0/0105 / 00، 01 يومي األربعاء والخميستم إجراء القياسات القبلية  -

  :تطبيق التجربة األساسية-

إلــى  0/0105 / 01 األحـد مـن أسـابيع، ابتـداء( 5)باسـتخدام النمــاذج المنظوميـة لمـدة  المقتـرحالتعليمـي تـم تنفيـذ البرنـامج  -
وحـدات تعليميـة، واجمـالي زمـن ( 01)، بإجمـالي دقيقة( 001)وزمن الوحدة  ،بواقع وحدتين في األسبوع 3/0105 / 08 لخميسا
 (.دقيقة 0011)

 :القياسات البعدية-

 / 30، 31السـبت واألحـد  يـوميفـي وذلـك  بعد االنتهاء من تطبيق البرنـامج التعليمـي قيـد البحـث، تم إجراء القياسات البعدية -
 . وبنفس إجراءات القياس القبليمتغيرات اللجميع  0105 /3

 :المعامالت االحصائية-

لمعالجــة بيانــات البحــث، وكانــت أهــم المعــامالت  Microsoft Excelاالحصــائي، وبرنــامج  SPSSتــم اســتخدام برنــامج 
للفـروق للمجموعـات المسـتقلة  T المتوسط، الوسيط، االنحـراف المعيـاري، معامـل االلتـواء، معامـل الـتفلطح، اختبـار)المستخدمة 



- 91 - 
 

والمرتبطة، معامل ارتباط بيرسون، معامالت السهولة والصعوبة والتمييز، معامل الثبات بالتجزئة النصفية والفاكرونباخ وسبيرمان 
  (. براون

 :ومناقشتها وتفسيرهاعرض النتائج : سادسا

  :عرض النتائج -أ

 :عرض نتائج الفرض األول -0
وق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في مستوى رفعة الخطف، والتحصيل المعرفي، ومدركات الطالبات داللة الفر( 5)جدول 

 28= واتجاهاتهن نحو رفع األثقال، والتفكير المنظومي  ن

 م

 

نوع 

 المتغيرات
 االختبارات المستخدمة لقياس المتغيرات المتغيرات

وحدة 

 القياس

 المجموعة الضابطة 

" ت" قيمة 

 المحسوبة

 القياس البعدي القياس القبلي

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

 مهارية 0
 *33,14- 457, 5,65 410, 2,06 الدرجة للخطف المهاريمستوى األداء  تقييم تكنيك الخطف

 *5,249- 3,72 26,75 3,37 22,85 كجم تقييم المستوي الرقمي للخطف مستوي رقمي

 *20,64- 1,49 17,85 1,37 6,90 الدرجة االختبار المعرفي في رفعة الخطف للطالبات التحصيل المعرفي معرفية 0

 وجدانية 3
مدركات الطالبات 
واتجاهاتهن نحو 
 رفع األثقال 

مقياس مدركات 
الطالبات واتجاهاتهن 
 نحو رفع األثقال

 *4,414- 4,21 27,90 5,40 26,10 الدرجة مدركات الطالبات

 *5,966- 4,53 33,95 5,98 31,05 الدرجة اتجاهات الطالبات

مدركات واتجاهات 
 الطالبات

 *7,194- 6,87 61,85 8,42 57,15 الدرجة

 *6,455- 6,01 23,80 7,69 20,25 الدرجة مقياس التفكير المنظومي  التفكير المنظومي عقلية 1

 دال*                 0.153  ( =1.15)مستوى   الجد ولية عند "ت"قيمة 

قيد -المتغيراتفي القياس القبلي والقياس البعدي لدي المجموعة الضابطة إحصائيا بين  ةوجود فروق دال( 5)يتضح من جدول رقم 
 . 1.15مستوي عند ( 0.153)الجدولية " ت"المحسوبة اكبر من قيمة " ت"قيم جميع  كانتحيث لصالح القياس البعدي  -البحث
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داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في مستوى رفعة الخطف، والتحصيل المعرفي، ومدركات ( 12)جدول 

 الطالبات واتجاهاتهن نحو رفع األثقال، والتفكير المنظومي

 م

نوع 

 المتغيرات

 االختبارات المستخدمة لقياس المتغيرات المتغيرات
ة وحد

 القياس

 المجموعة التجريبية 

" ت" قيمة 

 المحسوبة

 القياس البعدي القياس القبلي

االنحراف  المتوسط

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

 مهارية 0
 *70,29- 405, 8,96 373, 2,07 الدرجة للخطف المهاريمستوى األداء  تقييم تكنيك الخطف

 *21,39- 2,11 41,80 3,33 22,20 كجم توي الرقمي للخطفتقييم المس مستوي رقمي

 *71,24- 1,23 27,95 1,16 7,10 الدرجة االختبار المعرفي في رفعة الخطف للطالبات التحصيل المعرفي معرفية 0

 وجدانية 3
مدركات الطالبات 
واتجاهاتهن نحو 
 رفع األثقال 

مقياس مدركات 
الطالبات واتجاهاتهن 
 نحو رفع األثقال

 *8,277- 1,16 35,90 4,97 26,25 الدرجة مدركات الطالبات

 *10,48- 944, 44,95 5,69 31,40 الدرجة اتجاهات الطالبات

مدركات واتجاهات 
 الطالبات

 *11,57- 1,49 80,85 8,22 57,65 الدرجة

 *8,310- 1,17 33,30 7,04 20,30 الدرجة مقياس التفكير المنظومي  التفكير المنظومي عقلية 1

 دال*                 0.153  ( =1.15)الجد ولية عند مستوى   "ت"قيمة 

-المتغيـراتفـي القياس القبلي والقياس البعدي لدي المجموعة التجريبية إحصائيا بين  ةوجود فروق دال( 01)يتضح من جدول رقم 
 . 1.15عند مستوي ( 0.153)الجدولية " ت"كبر من قيمة المحسوبة ا" ت"قيم جميع  كانتحيث لصالح القياس البعدي  -قيد البحث
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 الثانيعرض نتائج الفرض  -0

داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في مستوى رفعة الخطف، والتحصيل المعرفي، ومدركات الطالبات ( 11)جدول  

 واتجاهاتهن نحو رفع األثقال، والتفكير المنظومي 

 م

نوع 

 يراتالمتغ

 االختبارات المستخدمة لقياس المتغيرات المتغيرات
وحدة 

 القياس

 المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 

" ت" قيمة 

 المحسوبة

 القياس البعدي القياس البعدي

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

 مهارية 0
 *24,18- 405, 8,96 457, 5,65 الدرجة للخطف المهاريمستوى األداء  تقييم تكنيك الخطف

 *15,70- 2,11 41,80 3,72 26,75 كجم تقييم المستوي الرقمي للخطف مستوي رقمي

 *23,28- 1,23 27,95 1,49 17,85 الدرجة االختبار المعرفي في رفعة الخطف للطالبات التحصيل المعرفي معرفية 0

 وجدانية 3
مدركات الطالبات 

تجاهاتهن نحو وا
 رفع األثقال 

مقياس مدركات 
الطالبات واتجاهاتهن 
 نحو رفع األثقال

 *8,178- 1,16 35,90 4,21 27,90 الدرجة مدركات الطالبات

 *10,61- 944, 44,95 4,53 33,95 الدرجة اتجاهات الطالبات

مدركات واتجاهات 
 الطالبات

 *12,07- 1,49 80,85 6,87 61,85 الدرجة

 *6,93- 1,17 33,30 6,01 23,80 الدرجة مقياس التفكير المنظومي  التفكير المنظومي عقلية 1

 دال*                 0.153  ( =1.15)الجد ولية عند مستوى   "ت"قيمة 

 -قيـد البحـث-المتغيـراتفـي  إحصـائيا بـين المجموعـة التجريبيـة والضـابطة ةوجـود فـروق دالـ( 00)يتضح من جدول رقـم 
عنـد ( 0.153)الجدوليـة " ت"المحسـوبة اكبـر مـن قيمـة " ت"قـيم جميـع  كانـتحيـث لح القياس البعدي للمجموعة التجريبيـة لصا

 .تلك المتغيراتوهذا يشير إلي تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة في  . 1.15مستوي 

 :النتائجوتفسير مناقشة  -ب
 :نتائج الفرض األولوتفسير مناقشة  -0

فـي مسـتوى القياسـين القبلـي والبعـدي لـدي المجموعـة الضـابطة إحصائيا بين  ةوجود فروق دال( 5)جدول رقم يتضح من 
، رفعة الخطف، والتحصـيل المعرفـي، ومـدركات الطالبـات واتجاهـاتهن نحـو رفـع األثقـال، والتفكيـر المنظـومياألداء المهاري والرقمي ل
 . لصالح القياس البعدي

ــدي طالبــات  والتحســن ه الفــروقيعــزي الباحــث هــذ الضــابطة فــي مســتوي األداء المهــاري والتحصــيل المجموعــة الحــادث ل
تكـون لـدي المعلـم، ( تقـويم -تنفيـذ –تخطـيط )يتصـف هـذا األسـلوب بـأن معظـم قـرارات التـدريس ، حيث األوامرأسلوب  المعرفي إلي

( 5)ممارســة المنظمــة طــوال مــدة البرنــامج التــي اســتغرقت حيــث تقــوم الطالبــات فقــط بتنفيــذ الواجبــات العمليــة المطلوبــة والتكــرار وال

 02= =0ن=1ن
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صـالح األخطـاء، وهـذا مـن شـأنه سـاعد فـي تطـوير مسـتوي األداء المهـاري وتزويـد  أسابيع إضـافة إلـي تزويـدهم بالتغذيـة الراجعـة وا 
 .الطالبات بالمعارف والمعلومات المرتبطة

وامر يؤدي إلي تحسـن مسـتوي الفـرد نتيجـة قيـام المعلـم أن التدريس باستخدام أسلوب األ ( "0103)حيث يشير عز الدين 
" بالشرح والعرض لمحتوي ومهارات الدرس، وتشخيصه للصعوبات وتصحيحه لها من خالل تقديم التغذية الراجعـة بأشـكالها المتعـددة

 (.17ص )

ي مــدركات الطالبــات كمــا يعــزي الباحــث وجــود فــروق دالــة معنويــة بــين القياســين القبلــي والبعــدي للمجموعــة الضــابطة فــ
واتجاهــاتهن نحــو رفــع األثقــال إلــي عــدم تعــرض المجموعــة الضــابطة إلــي دراســة رفــع األثقــال ومعرفــة أهــدافها ومضــمون محتواهــا 
وتأثيراتهــا االيجابيـــة قبــل تطبيـــق البرنــامج التعليمـــي علــيهن، حيـــث أدي البرنــامج التعليمـــي الدراســي إلـــي تغييــر بعـــض المـــدركات 

كما ساعد أسلوب األوامر وما يتضمنه من ضرورة اتباع الطالبات لتعليمـات المعلـم بشـكل مـنظم ومنطقـي وملـزم . واالتجاهات لديهن
 .  إلي اكتساب الطالبات بعض مالمح التفكير المنظومي وحدوث تحسن لديهن

مبـارك  ،(0101)بركـات ، (0100)سـلطح ، (0108)، المغـاوري (0105)الوهابـة  ة كـاًل مـنيتفق ذلك مـع نتـائج دراسـو 
ــه نتــائج ايجابيــة فــي تحســين  (0115) هطــل، (0117) ، الشــرقاوي(0115) فــي أن اســتخدام األســلوب التقليــدي فــي التــدريس ل

 الفـرضالشـق األول مـن تحقق يكون قد  وبذلك( المهاري، والتحصيل المعرفي، واالتجاهات، والتفكير ءمستوي األدا)مخرجات التعلم 
 .األول

فــي القياســين القبلــي والبعــدي لــدي المجموعــة التجريبيــة إحصــائيا بــين  ةوجــود فــروق دالــ( 01)يتضــح مــن جــدول رقــم و 
رفعــة الخطــف، والتحصــيل المعرفــي، ومــدركات الطالبــات واتجاهــاتهن نحــو رفــع األثقــال، والتفكيــر األداء المهــاري والرقمــي لمســتوى 
 .، لصالح القياس البعديالمنظومي

التجريبيــة فــي مســتوي األداء المهــاري والتحصــيل المجموعــة الحــادث لــدي طالبــات  ه الفــروق والتحســنيعــزي الباحــث هــذو 
، حيـث النمـاذج المنظوميـة فـي عمليـة التـدريس اسـتخدام المعرفي، واالتجاه نحـو رفـع األثقـال، والقـدرة علـي التفكيـر المنظـومي إلـي

دراك الطالبـات لطبيعـة يتصف هذا األسلوب بقدرته علي ربط المفاهيم داخل الدرس في عالقـات شـبكية م العالقـات ( اتجـاه)تتابعـة، وا 
، وكذا توضيح العالقات المتبادلـة بـين عناصـر ومراحـل األداء الفنـي لرفعـة (احادية، ام ثنائية، ام متعددة االبعاد)ونوعية االرتباطات 

ظهار التكامل بـين العناصـر النظريـة والتطبيقيـة بالوحـدة التعليميـة نفسـه ا وبـاقي الوحـدات التعليميـة بالبرنـامج الخطف من ناحية، وا 
وهذا كلـه ربمـا سـاهم فـي تطـوير قـدرة الطالبـات علـي االحتفـاظ والفهـم والتحليـل والتركيـب للمعـارف الخاصـة برفعـة . من ناحية أخري

 .الخطف وأدائها بشكل أفضل

عـة الخطـف بشـكل منظـومي، وهـذا ايضا يري الباحث أن النماذج المنظومية ربما ساعدت علي تنظيم الخبرات التعليميـة لرف
من شأنه ساعد في تنمية التفكير المنظومي، وتزويد الطالبات بالمعارف المرتبطة برفعة الخطف، وتطـوير اتجاهـات ايجابيـة وتعـديل 

ســاهمت فــي زيــادة فــرص طالبــات المجموعــة  بعبــارة اخــري يمكــن القــول أن النمــاذج المنظوميــة .المــدركات نحــو مقــرر رفــع األثقــال
تجريبية في االكتسـاب المهـاري لرفعـة الخطـف والتحصـيل المعرفـي وتكـوين اتجاهـات ومـدركات ايجابيـة نحـو رفـع األثقـال، وتطـوير ال

 .التفكير المنظومي كطريقه تفكير تتأثر بطريقه التدريس
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وطريقــه كاالتجاهــات )أن عــدد مــن االنمــاط الســلوكية ( 0101)مــع صــالح، ومــازن ( 0117)حيــث تتفــق البكــري، و عجــور 
يمكن اكتسابها بمجرد مالحظـة الـنمط وتقليـده، وهـذا يـدل علـي أن مـا يسـلكه المعلـم خـالل تدريسـه أمـام طالباتـه يمكـن أن ( التفكير

 .يؤثر في تكوين بعض االنماط السلوكية المماثلة لديهم

أهـم عوامـل تعـديل مـدركات  كما يري الباحث أن تدريس الجزء التاريخي لرياضة رفع األثقـال باألسـلوب المنظـومي كـان مـن
أن التعلـيم والتـدريس يمكـن أن يـؤدي إلـي تعـديل ( 0555)الطالبات واتجاهاتهن نحو رفع األثقال، حيـث يـذكر الكنـاني، ومبـارك 

اتجاهات الفرد نحو موضوعات معينة، وذلك عن طريق توضيح االتجاهات القائمـة ومحاولـة إلقـاء الضـوء علـي بعـض جوانبهـا، 
تمام بالعمل التشاركي والمناقشات االيجابية وامداد الطالب بـالخبرات الصـحيحة وعـرض القصـص والمواقـف التـي مع ضرورة االه

 .تستثير وجدانهم وعواطفهم وتدعم االتجاه االيجابي المستهدف

لم فالبرنامج التعليمي باستخدام النمـاذج المنظوميـة تميـز بالعديـد مـن الخصـائص التـي سـاهمت فـي تحسـين مخرجـات الـتع
اسـتخدام المـدخل المنظـومي فـي التـدريس ينظـر إليـه علـي أنـه مـدخل برمجـاتي وتـوافقي "أن Fletcher (0113 )كما يري فليتشر 

وأدائي، فهو برمجاتي ألنه يستغل كل اإلمكانات المتاحة في تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة، وتوافقي ألنه يعتمـد علـي االسـتفادة 
فس وعلــم األعصــاب وعلــم األبســتمولوجيا وغيرهــا واالعتمــاد علــي مبادئهــا فــي بنــاء نمــاذج المنظومــة مــن عــدد مــن العلــوم كعلــم الــن

ص " )التعليمية، وأدائي ألنه يركز علي أداء المتعلمين ويتابع التغير الحـادث فيـه مـن خـالل مالحظـة المخرجـات وتقويمهـا وتعـديلها
37.) 

التـرابط  تحقيـق تعمـل علـي التـيمـن المـداخل الهامـة  تعـد يـةمنظومال نمـاذج التـدريسإلى أن ( 0117)الشريف  كما تؤكد
 الموقف التعليمي، وهو ما ينعكس بعد ذلك علي تعلمهالتفاعل الناجح مع  تمكن المتعلم منوالتتابع والتسلسل بين المفاهيم بصورة 

 .وتحقيقه ألفضل مخرجات تعلم

مبـارك  ،(0101)بركـات ، (0100)سـلطح،  ،(0108)غـاوري الم ،(0105)الوهابـة  ة كـاًل مـنيتفق ذلك مع نتائج دراسو 
فــي أن اســتخدام أســلوب الــنظم لــه نتــائج ايجابيــة فــي تحســين مخرجــات الــتعلم  (0115) هطــل، (0117) ، الشــرقاوي(0115)
 .د تحقق كليااألول ق الفرضيكون  وبذلك( المهاري، والتحصيل المعرفي، واالتجاهات االيجابية، والتفكير المنظومي ءمستوي األدا)

 :الثانينتائج الفرض وتفسير ناقشة م -0

رفعــة الخطــف، األداء المهــاري والرقمــي لتفــوق المجموعــة التجريبيــة علــى الضــابطة فــي مســتوى ( 00)يتضــح مــن جــدول 
 .التفكير المنظوميالقدرة علي والتحصيل المعرفي، ومدركات الطالبات واتجاهاتهن نحو رفع األثقال، و 

النمـاذج المنظوميـة فـي التـدريس لطالبـات المجموعـة التجريبيـة، والتـي تتضـمن هذا التفـوق إلـى اسـتخدام ويعزي الباحث  
ممـا كـان لـه دور مجموعة من الخصائص والمميزات تعد بمثابة مقومات لدعم التعلم لدي المجموعة التجريبيـة أكثـر مـن الضـابطة، 

ــز ــات علــي تتبــع المفــاهيم تنميــة وتطــوير مخرجــات الــتعلم المســتهدفة بشــكل كفــي  ممي ــاذج المنظوميــة ســاعدت الطالب بيــر، فالنم
والموضوعات في نسق منظومي متشابك ومتناغم، ويعمل علي تعميق المعني ويعظم من إدراك الطالبات لموضوع التعلم بشـكل كلـي 

 . دون فقد جزئياته
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ءاتـه المـرور بمجموعـة مـن الخطـوات تبـدأ فالبرنامج التعليمي لرفعة الخطف باستخدام النماذج المنظوميـة تضـمن فـي اجرا
مـرورا باكتشـاف العالقـات بـين المفـاهيم واسـتنباط النتـائج وتوقعهـا، ويـتم ذلـك بشـكل ( التكويني والنهـائي)بالتنشيط وتنتهي بالتقويم 

ايضـا تـم بنـاء البرنـامج . ييتسم بالتنسيق والتناغم والتنوع والتكامل واالستمرارية، مما يعمل علي تنمية القدرة علي التفكير المنظوم
التـــعرف علــى التصــــورات باسـتخدام النمــاذج المنظوميـة فــي ضـوء تحليــل مسـبق الحتياجــات الطالبــات وتصـوراتهن، ممــا سـاعد فــي 

علــي النقــيض مــن ذلــك  .الموجـــــودة فــي البـــنية المعرفــــية للطالبــات وتصــويبها أثنــــاء عمـــلية الــتعلم Misconceptionsالخــــاطئة 
علــي الخطيــة فــي الــتعلم والتــي تجعــل الطالبــة متلقيــة فقــط للمعلومــات واألوامــر خــالل ( اســلوب األوامــر)تمــاد الطريقــة التقليديــة اع

 .المحاضرة مما يقلل من فعاليتها وقدرتها علي اتباع نمط متميز في التفكير

أهــداف، )عت وفقــا لخطــة مدروســة كمــا يــري الباحــث أن النمــاذج المنظوميــة شــكلت برنامجــا تعليميــا متكــامال، حيــث وضــ
أتاحت للطالبات تعلم رفعة الخطف من خالل وضع عناصرها في تصميمات تضـمنت الخبـرات ( أنشطة، طرق ووسائل تدريس وتقويم

األساســية ممــا يــؤدي لــوعيهم بالبنيــة التركيبيــة للرفعــة وتعلمهــا فــي بيئــة تتكامــل وتتفاعــل فيهــا عناصــر متعــددة لتحقيــق المخرجــات 
 .وبةالمرغ

أن المــدخل المنظــومي يهــتم بــالنظرة الكليــة والتكامليــة للعمليــة التعليميــة بكــل ( 0110)حيــث يؤكــد فهمــي وعبــد الصــبور 
حيــث تتــداخل وتتشــابك وتــؤثر كــل منهــا فــي األخــرى ولــذا تتحــدد نتــائج ( األهــداف، المحتــوي، الوســائل واســاليب التقــويم)عناصــرها 

 .ر فيهاالمنظومة الكلية وفقا لكفائه كل عنص

اعتمد علي تشعب المسارات وتعـدد الوسـائل واألنشـطة، حيـث توجـد  -قيد البحث–كما أن بناء الباحث للنماذج المنظومية 
مسارات متعددة تسلكها الطالبات وتعرف من خاللها العالقات بين المفاهيم والموضوعات، كما تسمح للطالبات بـالتعلم وفقـا لميـولهم 

يـــنهم مـــن ناحيــة اخـــري، وتعـــددت وتنوعـــت األنشـــطة والتمرينــات والواجبـــات وطـــرق التـــدريس بالنمـــاذج وتراعــي الفـــروق الفرديـــة ب
 . المنظومية بما يتالءم مع احتياجات الطالبات والموقف التدريسي

ة المسـبقالتغذية : كما تميزت النماذج المنظومية عن أسلوب األوامر في انها اشتملت علي نظام ثنائي التغذية المعلوماتية
سـاهم فـي زيـادة وهـذا ، External Feedback( الالحقـة مـن المعلـم بعـد األداء)والتغذيـة الراجعـة  Feed-forward( استباقية)

قدرة طالبات المجموعة التجريبية علـي الـربط والتكامـل بـين المفـاهيم والمعلومـات التـي تدرسـها برياضـة رفـع األثقـال مـع المعلومـات 
كمــا وفــر للطالبــات إمكانيــة القــدرة علــي اتخــاذ القــرارات والتفكيــر والمراجعــة . ضــوعات أو مقــررات اخــريالسـابقة أو التــي تدرســها بمو 

 .من البرنامج التعليمي( معرفية، مهارية، انفعالية)والتعديل لعملية التعلم مما ينجم عنه الوصول إلي أفضل مخرجات للتعلم 

مي يتصـــف بأنـــه ازدواجـــي التغذيـــة، فهـــو يقـــدم التغذيـــة أن المـــدخل المنظـــو ( 0110)حيـــث يؤكـــد فهمـــي وعبـــد الصـــبور 
االستباقية والتغذية الراجعة معا في أي موقف تعليمي بما يمكن المتعلم من الربط بين ما درسه وما يدسه ومـا سـوف يدرسـه، وهـذا 

 .يساعده في تكوين وتطوير بنيته المعرفية وتسريع عملية التعلم

اذج المنظوميـة شـكلت برنامجـا للـتعلم الـذاتي، حيـث تـم بنائهـا وفقـا للنظريـة البنائيـة اضافة لما سبق، يري الباحث أن النم
وا عتبــر أن الطالبــات محــور للعمليــة التعليميــة وأ عطــت لهــن العديــد مــن قــرارات التــدريس، ممــا شــجع الطالبـــات ( الــتعلم البنــائي)
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تنفيـذ الـدروس، كمـا سـاعد علـي دفـع الطالبـات نحـو البحـث  بالمجموعة التجريبية علـي التفاعـل والنشـاط والمشـاركة بإيجابيـة أثنـاء
والتفكيــر والمناقشــة وتحــدي قــدراتهن، وهــو مــا أدي إلــي التفــوق فــي جميــع مخرجــات الــتعلم بشــكل متــوازي ومطــرد، بعكــس الطريقــة 

 . التي تتأسس علي النظريات القديمة للتعلم( األوامر)التقليدية 

: أن النمـاذج المنظوميـة القائمـة علـي النظريـة البنائيـة تتميـز بخصـائص منهـا( 0107)حيـث يؤكـد عبـد الحميـد واخـرون 
مساعدة الطالبات علي المشاركة بفعالية في التعلم، وتشجيع البحـث والتعـاون واالتصـال فيمـا بيـنهن، وتنميـة روح التفكيـر واالبـداع 

خـاذ قـرارات ايجابيـة نحـو الموضـوعات التـي يدرسـونها، والتحدي وهو ما يولد لـديهن الثقـة بـالنفس وزيـادة التحصـيل والقـدرة علـي ات
  .جعل المادة التعليمية مادة جذب للطالبات بداًل من كونها مادة منفرةو 

ايضا يري الباحث أن النماذج المنظومية روعي بها مبدأ التدرج ومبدأ التعلم من أجل االتقان حيث يجب أن يتقن الطالبات 
الخطف قبل االنتقال إلي األجزاء األخرى األكثر تعقيدا مع ربطها ببعضها البعض بشكل يحقق التكامـل أجزاء المهارات الفرعية لرفعة 

والديناميكية وينتهي باآللية، وهـذا سـاهم فـي زيـادة انتبـاه الطالبـات اثنـاء الـتعلم وسـعيهن نحـو تحقيـق األهـداف، وتسـهيل االتصـال 
 .لتوتر الذي ينشأ بين الطالبات أثناء اتباع الطرق التقليديةوالتفاعل مع المادة التعليمية المقدمة، وتقليل ا

طبيعـة أسـلوب األوامـر إلـي  التجريبيـةعـن المجموعـة  الضـابطةالمجموعة  من ناحية اخري يعزي الباحث انخفاض مستوي
كيـف، وتـراكم المعرفـة يركـز علـي التعلـيم أكثـر مـن الـتعلم، والكـم أكثـر مـن ال -يستخدم منذ عقود طويلة مـع أنـه-الذي ( المحاضرة)

أكثــر مــن التنــاغم بينهــا، والمســتويات الــدنيا للــتعلم أكثــر مــن المســتويات العليــا، والجوانــب المعرفيــة أكثــر مــن المهاريــة والوجدانيــة، 
ة واهمل تنمية التفكيـر المنظـومي واالبـداع، بينمـا يعتقـد الكثيـر أن اسـتخدام النمـاذج المنظوميـة يعمـل علـي تطـوير مسـتويات معرفيـ

عليا كالقدرة علي التحليل، والقدرة علي التركيب، وهذا بدوره اتاح لطالبات المجموعـة التجريبيـة القـدرة علـي اكتسـاب األداء المهـاري 
لرفعه الخطف بشكل أفضل وادراك التسلسل المنطقي والتتابع الحركـي لرفعـة الخطـف والعالقـات القائمـة بـين مكوناتهـا كرفعـة مركبـة، 

هم فـي برمجـة األداء المهـاري بشـكل صـحيح فـي ذهـن الطالبـات وتكامـل الصـورة الحركيـة لـألداء لـديهن، وبالتـالي مما يكون قـد سـا
 .خروج األداء المهاري بشكل صحيح خالي من األخطاء الفنية بقدر كبير

عمـل علـي أن التعلم وفقا للمدخل المنظـومي يبـدأ بعـرض نمـوذج منظـومي بصـري ي"في ( 0101)وهذا ما يؤكده المفرق   
تنميــة الــوعي الــذاتي الــداخلي مــن خــالل اثــارة بعــض العمليــات العقليــة مثــل التركيــز، والتحليــل، والرؤيــة الشــاملة للشــكل المنظــومي، 

 (.    317ص " )إضافة إلي تحسين عملية فهم الترابط وادراك ومعالجة التسلسل بين بين المفاهيم

سـلطح  ،(0103)، العبـد (م0101)العبسـي  ،(0108)المغـاوري  ،(0105)الوهابـة  ة كاًل منيتفق ذلك مع نتائج دراسو 
فــي أن اســتخدام النمــاذج المنظوميــة وأســلوب  (0115) هطــل، (0117) ، الشــرقاوي(0115)، مبــارك (0101)بركــات ، (0100)

المهـاري، التحصـيل  ءمسـتوي األدا)فـي تحسـين مخرجـات الـتعلم  (اسـلوب األوامـر)أفضـل مـن الطريقـة التقليديـة النظم في التدريس 
 .الثاني قد تحقق كليا الفرضيكون  وبذلك. والتفكير المنظومي( المعرفي، االتجاهات

  :االستنتاجات و االستخالصات: سابعا

 :في ضوء هدف واجراءات ونتائج البحث تمكن الباحث من التوصل إلي أن
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تحسين وتطوير في ( أسلوب األوامر)لتربية الرياضية أفضل من في تدريس رفع األثقال لطالبات كلية ا( النماذج المنظومية)استخدام  -2
 ، والتحصيل المعرفي، وتحسين مدركات الطالبات واتجاهاتهن نحوالخطف رفعةل المهاريالمستوي ) مخرجات التعلم المستهدفة

 .واكسابهن طريقة التفكير المنظومي( ياضة رفع األثقالر 
أساليب التدريس الحديثة في تعليم رياضة رفع األثقال السيما لطالبات الفرقة الثانية بكلية النماذج المنظومية يمكن استخدامها كأحد  -2

التربية الرياضية، حيث تميز استخدام النماذج المنظومية بمعالجة مشكالت وسلبيات أسلوب األوامر في تدريس رفع األثقال 
 .للطالبات، وساهم في تحسين مخرجات التعلم بشكل كبير

التحصيل المعرفي، مقياس مدركات الطالبات واتجاهاتهن نحو رفع األثقال، )ت والمقاييس الم عدة والمقننة بهذه الدراسة االختبارا -7
 . صالحة لالستخدام في دراسات أخري مستقبلية لقياس المتغيرات قيد البحث( ومقياس التفكير المنظومي

 :التوصيات: ثامنا

 :لباحث بـــ في ضوء نتائج واستخالصات البحث يوصي ا

لما لها من تأثير ايجابي علي مخرجات  كليات التربية الرياضيةلطالبات  رفع األثقال في تدريس مقرر النماذج المنظوميةاستخدام  -2
 .التعلم المستهدفة

–خصص تضمين المدخل المنظومي في استراتيجيات تدريس وتعليم رفع األثقال لطالب كليات التربية الرياضية، وتدريب طالب الت -2
علي تصميم وتطبيق النماذج المنظومية في تعليم رفع األثقال كمدخل جديد من مداخل تعليم وتدريس  -شعبة مناهج وطرق تدريس

 .رفع األثقال ا ثبتت جدواه، وعمل دورات وورش عمل للخريجين والمدربين

رفع األثقال علي مراحل سنية مختلفة، كذا  في مجال تعليم وتدريس النماذج المنظوميةإجراء مزيد من الدراسات حول استخدام  -7
 .معرفة تأثيرها علي متغيرات اخري

االسترشاد واالستفادة من النماذج المنظومية واالختبارات الم عدة بالدارسة الحالية لقياس المتغيرات الخاصة بها في دراسات اخري  -4
 .مستقبلية
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