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 يجهت تطبُقاث عهىو انرَاضت 

  0202انعذد يائت و ثًانُت َىنُى
 جايعت األصكنذرَت " –نهبناث "أثر إصتخذاو إصتراتُجُت انرؤوس انًرقًت عهً بعض نىاتج تعهى يضابقت انىثب انطىَم نطانباث انفرقت   األونً بكهُت انتربُت انرَاضُت 

 أصًاء عاطف صعُذ   و.د

      

 Introduction - : المقدمـــــة -
 

شهدت السنوات القليلة الماضية تسارع وتيرة التقدم العلمى والتكنولوجى ، وهذا أدى إلى أن تواجه التربية          
لومتات على مستتوى العتالم تيتديات كةيترة متعتددة ومتستارعة وذلت  نتيجتة التهيترات الهاملتة  تى المعتار  والمع

( وقد 2007:5)مير ت خفاجه ومصطفى السايح، وتتطلب هذه التيديات مراجعة شاملة لمنظومة التعليم وتيديةه
ركتت ت هتتذه المتتداخد علتتى دور المتتتعلم وجعلتتته ميتتور العمليتتة التعليميتتة وأكتتدت علتتى إمكانيتتة تعلتتم كتتد طالتتب 

يتناسب وقدراته وذكاءاته وأنماط تعلمته ) ينتب والوصود به إلى مستوى اإلتقان إذا توا ر له أسلوب التعلم الذى 
نٛكٌٕ لادرا  لهاٗ يذدة اج ٔ صاذٛ دط ي  ٛادح  ناإاث  نذمُٛاج  نماٚااج ةًاد ٚضآى  اٙ 7) :2008على وغادة جالد،

 ئلا ر  ن ابط نًًٓادح ٔورٔ ا ياٚااث نًٕ يٓاج  جذٛديادح اإاث  نً هٕيادح  اٙ يرذًال  نماوٌ  نمادر٘ ٔ ن  اوٍٚ
تيجيات اليديةتة المناستتبة للتتدريب يجتتب ايختذ بعتين اإلعتبتتار عتدد المتعلمتتين المتتو ر  تت   عنتد إختيتار اتستتترا،

الص ، وايهدا  الت  يسعى إلى إيصالها، وطبيعة المادة التعليمية وعالقتهتا بتالواق ، ومتن الضترورا مراعتاة 
لطتالب وقتدراتهم المختلفتة الوقت المخصص للتدريب، ويستطي  المعلم الماهر أن ييدد الفروقات التعليميتة بتين ا

ونرى أن إعتمتاد المعلتم علت  إستتراتيجية أو أستلوب (.42   التعلم، ومدى استجابة كد منهم للمادة المطروية )
(، ومتن 14-12:2003وايد ت يؤدا بالضرورة إل  تعلم جمي  المتعلمين بنفب المستوا)يسن يستين  يتتون،

وإستتراتيجيات التتعلم ليصتبح المتتعلم نشتط ومنتدمذ  تى هتذه  ةم يجب عليه أن ينوع    إستتخدام طترو وأستاليب
( ، وبذل  تتكون مؤشرات التعلم النشط التفتاعل  بتين طر ت  العمليتة التعليميتة 2006:22،العملية )ميمد يمدان

(،  طبيعتة التتعلم النشتط  7:1993،( ،)عفا  عبتد الكتريم  25 :2001وهذا ما يتفو عليه كال من ،)و يقة سالم،
لى  المشاركة الفعالة من قبد المتعلم  ى عملية التعلم ، وإستخدام مهارات تفكير عليا كالتيليتد و التركيتب تقوم ع

و التقويم ، وقيام المتعلمون بأنشطة تفاعليتة تتطلتب منته اليركتة وايداء و يمتمد مشكلمتمة تتعلمتمو بممتما يتعلمونته 
(، وهتتذا متتا أكدتتته ,Lorenzen,M 0101: 01(هأوعتترع عملمتتمى ، وتطبيممتتمو متتا تعلمتتوه  تتى مواقتت  تطبيقيتت

(، دراستة ) إيمتان عبتد  2015ييث تناولت أهمية التعلم النشط كدراسة)نعيم يوس  ميمد، نتامذ عدة دراسات
(، دراسة  تاندوجان 2012(، دراسة )ماجدة ميمد يميد،2012(، دراسة )عمار ميمد جاسم،2014عبداليميد،
(، دراستة  ,0112Daison, Bendict(، دراسة بندكت دايستون),0112TandrogenAkinogluواكينجلو)
( ييتث يشتيروا إلت  أن ,0110Lynda,Susa( ، دراستة لينتدا وستو ان ),0110HelenKellerهيلين كيلر)

إستراتيجية التعلم النشط  ومنها استراتيجية الرؤوب المرقمته أةترت تتأةيراي إيجابيتاي علت  تعلتم المهتارات اليركيتة 
المعر   لدا المتعلم وكذل  تيسين مهارات التواصد بين كد من المعلم والمتعلم، وهنا  أيضا العديد والتيصيد 

( 2018من اتبياث النظرية التى تناولت استراتيجية الترؤوب المرقمتة كدراستة دراستة )عنايتة يوست  يمت ه ،
(، دراستة )متتمم جمتاد 2017( ،دراسة )أيمد هاشم ميمد ونورة خالتد جهتاد،2018،دراسة )ميمد خالد  اي  ،

(،دراستتة ) 2015(،دراستتة )يستتان علتتى عبتتد جتتواد ،2016(، دراستتة )ستتهاد  ختترى عتتادد ،2016الياستترى،
( ييتث أوضتيوا متن ختالد النتتامذ متدى 2012(،دراسة )انتصار خليتد واخترون ،2015وجدان جاسم ميمد ،

 تجعتد المتعلمتين ميتور العمليتة التعليميتة.  اعلية استراتيجية الرؤوب المرقمه  ى التعلم الجماعى وكذل  كونها
ويعد مجاد التربية الرياضية مجاتي خصباي إلتبتاع إستتراتيجية الترؤوب المرقمتة ييتث أنهتا تعتمتد بشتكد أساست  
علتت  أن يكتتون للمتتتعلم دوراي إيجابيتتاي  تت  إكتشتتا  جانتتب كبيتتر متتن اليقتتامو والمفتتاهيم والمعلومتتات، وإكتستتاب 

) مصتطفى الستايح                     نميتة القتدرة علت  يتد المشتكالت التتم  تواجهمتمهالمهتارات وتطويرهتا، وت
 إستراتيجية الرؤوب المرقمة وايتده متن أهتم إستتراتيجيات التتدريب اليديةتة والتتى تقتت  (2009:110ميمد،

َذادج  د هًٛٛاج دضآى ة اكم  دلام  اٙ د ارٛل  ناذ هى  نُ اػ نااٖ  نًذ هًاٍٛ ٔدمماك نجاح كبير لدى المتعلمين  هتى 

 خ ٕ دٓد ٔ َ كدس يوظٛج نهً هى صٕ ء لهٗ يضذٕٖ دمصٛم  نًذ هًٍٛ ؤ لهٗ  َضٛدةٛج



 أصًاء عاطف صعُذ  

  (0202يونيو مجلة تطبيقات علوم الرياضة )                                                                                                     317

( و ى إطار ذل  ترى البايةه بضرورة تطبيو تل  اتستراتيجات 47)َذدجرٓد لهٗ يضذٕٖ ور ء  نً هى  ٙ  نااس

لمستابقات الميتدان والمضتمار تنهتا  اليديةه أةنتاء البتدء  تى التعلتيم لمختلت  اتنشتطة اليركيتة المختلفتة وخاصتة

 بمةابة ميسر للعملية التعليمية نيو اتهدا  المرجو تيقيقها. 

( أن مسابقة الوةب الطويتد تعتد متن المستابقات التتى 210: 2000ومن جانب أخر يرى)عبد اليليم واخرون،   

ن لكتد مريلتة مهتام يركيمتمة هبتوط( وأ –طيتران  –إرتقتاء  –تيتوى على أربعة مرايد  نيه أساسية ) أقتراب 

مستوى عتاد متن التتيكم  تى التوقيتت اليركتى واتداء المهتارى وأنهتا بمةابتة تيتد بتين ميددة ييث انها تتطلب  

اتستتراتيجيات  ومن هنا نجد أنته يجتب اتعتمتاد علتى اليتديث متن .الالعب وذاته لتيقيو مستمموى  رقمى أعلى

كونها تيتاج الى قدر كا ى من التصورلالداء الصييح متن ختالد عتدة  أةناء عملية تدريب مسابقة الوةب الطويد

 أنشطة عملية تساهم  ى استدعاء اتيساب باتداء اتمةد وهذا ما تو رة استراتيجة الرؤوب المرقمة.

 Research Problem and its importanceيشكهت انبحث وأهًُتها :   -

تتجه نيو التعليم التلقينى بمعنى رؤيتة نمتوذج والبتدء  تى التطبيتو  ت ش  ان مسابقة الوةب الطويد ما الت      
وهذا بدوره يصبح غير  عاد ومالمم م  نتامذ الدراسات اليديةة التى كانت من نتامجها تيسن المهارات اليركية 

عتع (أن استتخدام ب288:2003المختلفه عند اختيار ا ضد استراتيجيات للتدريب وهذا ما يؤكده )ميمد الييلتة،
استراتيجيات التتعلم النشتط التتى تقتوم علتى التفاعتد والمشتاركة النشطمممتمة ممممتمن جانتب المتعلممممتمم والتوجيممممتمه 

تنمتت  التفكيتتر وتشتتج  البيتتث ويتتب اتستتتطالع لتتديهم خاصتتة بالجانتتب  المستتتمر تيتتت إشتترا  وتوجيتته المعلتتم
 2000، ورشترا  ستعيد عبتد الختالو،)أبتو طالتب ميمتد ستعيد,van Dijk) 519:0111التطبيقى ، ويضي  )

(  ،  وبعد إطالع البايةة على دراستات و توصتيات المتؤتمرات العلميتة 176: 2010)نا   أيمد بقيع ،،( 90:
وجدت أنها توصى بضرورة ايخذ بالطرامو واتستراتيجيات اليديةة ييث أوضيوا أن إستراتيجيمممتمة الترؤوب 

التفكيرالعليتتا وتقتتدم مجموعتتة واستتعة متتن  تترص التتتعلم وكتتذل  تتتو ر المرقممتتممه تستتاعد علتتى تع يتت  مستتتويات 
إذ  –إستتتمرارية التتتعلم  تتى مواضتتي  مختلفتتة ويتطلتتب متتن الطالبتتات تيمتتد مستتؤولية أكبتتر  تتى العمليتتة التعليميتتة 

عليهمممم العمتمد لتيقيتو النجتاح وأيضتا تستمح للطالبتات علتى العمتد بشتكد تعتاونى ،  تى ضتوء متا ذكتر شتعرت 
بوجتتود مشتتكلة تتمةتتد  تت  كيفيتتة اشتترا  أكبتتر عتتدد ممكتتن متتن الطالبتتات  تت  مجريتتات المياضتترة ومتتا البايةتتة 

اتستراتيجيات اليديةة المناسبة الت  تسهم    جعد الطالبة  اعلة خالد التطبيو، وتأسيساي علتى متا تقتدم تبلتورت 
ة يسب علمها  ى الجانب التطبيقى لدى البايةة  كرة إجراء دراسة باستخدام استراتيجية يديةة سبو ان جربها قل

كونها تمكن من أيداث التفاعد    المياضرة و ى تدريب مسابقة الوةب الطويد بصفه خاصة لتيستين كتال متن 
المستوى المهارى والرقمى  من خالد طرح اتسملة على مجموعات العمد والمنا سة بينهما يخلمممو جوا تعليميتا 

يعتبتتتر أضتتتا ه نوعيتتتة جديتتتدة لدراستتتات التربيتتتة الرياضتتتية  تتت  مجتتتاد   :أمةتتتد ، وعتتتن أهميتتتة البيتتتث النظريتتتة 
استتتتراتيجيات التتتتعلم الجتتتامع  إذ يستتتاعد المياضتتترين متتتن أعضتتتاء هيمتتتة التتتتدريب  تتت  التعتتتر  علتتت  ايتتتدا  
اتستراتيجيات اليديةة المبنية عل  النظرية البنامية  ت  مجتاد تتدريب مستابقة الوةتب الطويتد ، أمتا عتن ايهميتة 

قية : يمكن أن تسهم نتامذ هتذا البيتث  ت  توجيته أنظتار أعضتاء هيمتة التتدريب نيتو تطتوير التتدريب  ت  التطبي
التربية الرياضتية الجامعيتة متن ختالد التركيت  علت  موضتوع اتستتراتيجيات اليديةتة والمتمةلتة  ت  إستتراتيجية 

 الرؤوب المرقمة .
        
 

 Reference studiesالدراسات المرجعٌة :

   تدريب العلوم المختلفة تم الرجوع إل  بعع الدراسات  يهمية استخدام إستراتيجية الرؤوب المرقمه نظرا 

الت   استخدمت  هذا النمط اإلجرام  التدريس     المجالين الرياض  وايكاديم  للعلوم التربوية     

 المتهيرات التابعة المختلفة من هذه الدراسات :

ْٔا خ ئنٙ  نذ وف لهٙ واو ئصذو دٛرٛج  نوؤٔس  نًولًج لهٙ دًُٛج )  Hadi,s، 3122)ْدر٘ را صج  -   

 نمااث لهٙ  نمو ءث نا٘ غهتج  نصف  ناديٍ يٍ  نُظدو  نذردا٘  نًذ ار  ألغو ف ٔوصذخاو  نتدجث  نًُٓ  

مدةهج ( غدنتدً جٛث وصذخاو  نتدجث  خذتدا  نذمصٛم  نً و ٙ ٔ ن25ً نذروٚتٙ ٔ دأنفخ لُٛج  ناا صج يٍ )

ٔ نًبجظج ٔ الصذتٛدٌ  كأر ث يًل  نتٛدَدح ٔكدَخ وْى َذدجرٓد   دلهٛج  إلصذو دٛرٛج  ٙ دمضٍٛ ٔدًُٛج  نمااث لهٙ 
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( ْٔا خ Afrilia,R، 3123را صج )  - نمو ءث ٔزٚدرث  نذًذل ٔ نً داكج ٔ نامج ٔ نا   ٛج ٔ نذ دٌٔ ةٍٛ  ن بط 

لًج لهٙ غهتج  نصف  ناديٍ  ألصدصٙ  ٙ دممٛك  نمو ءث ٔ نفٓى ئنٙ  نذ وف لهٗ واو ئصذو دٛرٛج  نوؤٔس  نًو

( غدنـــب 50غدنب ٔغدنتج ) (100نًدرث  نهغج  إلَرهٛزٚج ٔوصذخاو  نتدجث  نًُٓ   نذروٚتٙ ٔةهغ لار  ن ُٛج )

 نتدجــــث ( ًٚاهـــٌٕ  نًرًٕلـج  نعدة ــــج جٛـــث وصذخـــاو 50ٔغدنتــج ًٚاهـــٌٕ  نًرًٕلــج  نذروٚتٛـــج ٔ)

 خذتدا  نذمصٛم  نً و ٙ كأر ث يًل  نتٛدَدح ٔكدَخ وْى َذدجرٓد  ٔيٕر  ؤق ذ ح رالنج ئجصدجٛج لُا 

(  ـــٙ  الخذتدا  نذمصٛهٙ  نت ا٘ نهًرًٕلذٍٛ ٔنصدنح  نًرًٕلج  نذروٚتٛج ، ٔكذنك دفٕلخ 1012يضذٕ٘)

( ْٔا خ ئنٙ ي و ج آاو دٕظٛف ئصذو دٛرٛج 2016،را صج )صٓدر  نُّمدل  - نًرًٕلج  نذروٚتٛج  ٙ  خذتدا  نمو ءث

 نوؤٔس  نًولًج لهٙ دًُٛج يٓدا ح  نذٕ صم ٔر  ل  الَردز  ٙ  نوٚدظٛدح نا٘ غدنتدح  نصف  نضدةل  ألصدصٙ 

( غدنتج يٕزلدح لهٙ 84ةغزث ٔ صذخايخ  نتدجاج  نًُٓ   نذروٚتٙ ٔ غتمخ  ناا صج لهٙ لُٛج ةهغ لارْد )

اصج  نو  اٍٚ  ألصدصٛج " و "ٔ صذخايخ  نتدجاج  خذتدا يٓدا ح  نذٕ صم  نوٚدظٙ  صهٍٛٛ را صٍٛٛ يٍ يا

ٔيمٛدس ر  ل  الَردز كأر ث يًل  نتٛدَدح ٔكدَخ وْى َذدجرٓد  ّ دنٛج  صذخا و ئصذو دٛرٛج  نوؤٔس  نًولًج  ٙ 

را صج )يذًى  - نوٚدظٛج   نذفدلم ٔ نُ دغ  ٙ  نتٛئج  نصفٛج ٔزٚدرث  وصج  ن دنتدح نهذ تٛو لٍ آا جٍٓ ٔو كداٍْ

( ْٔا خ ئنٙ  نذ وف لهٙ يا٘  ّ دنٛج  نذااٚش ةدصذ ًدل ئصذو دٛرٛج  نوؤٔس  نًولًج  ٙ 2016 نٛدصو٘،

دمصٛم غبط  نصف  نادنث يذٕصػ ةًدرث  نذداٚخ  نماٚث ٔوصذخاو  نتدجث  نًُٓ   نذروٚتٙ ٔ ةهغ لار  ن ُٛج 

( غدنتدً ةدنًرًٕلج  نعدة ج جٛث وصذخاو  نتدجث  خذتدا 27ٔ) ( نهًرًٕلج  نذروٚتٛج27( غدنتدً ةٕ لل )54)

 نذمصٛم  نً و ٙ نًدرث  نذداٚخ  نماٚث ٔيمٛدس  الدردِ كأر ث يًل  نتٛدَدح ٔكدَخ وْى َذدجرٓد  زٚدرث  ّ دنٛج 

ٚث  نذااٚش ةدصذ ًدل ئصذو دٛرٛج  نوؤٔس  نًولًج  ٙ دمصٛم غبط  نصف  نادنث  نًذٕصػ ةًدرث  نذداٚخ  نما

( ْٔا خ ئنٙ  نذ وف لهٗ  دّلهٛج ئصذو دٛرٛج  نوؤٔس  نًولًج  ٙ  نذمصٛم  ٙ 2016را صج )ٚدصو  نكتٛضٙ، -

يدرث  نرغو  ٛج ٔدًُٛج  نا   ٛج َمٕ را صذٓد نا٘ غهتج  نصف  ألٔل  نًذٕصػ ٔوصذخاو  نتدجث  نًُٓ   نذروٚتٙ ٔ 

( غدنتدً نهًرًٕلج  نعدة ج 26تدً نهًرًٕلج  نذروٚتٛج ٔ)( غدن26( غدنتدً يمضًج ئنٙ )52ةهغخ لار  ن ُٛج  نكهٙ )

جٛث وصذخاو  نتدجث  خذتدا  نذمصٛم  نً و ٙ نًدرث  نرغو  ٛد كأر ث يًل  نتٛدَدح ٔكدَخ وْى َذدجرٓد  دفٕق 

 نًرًٕلج  نذروٚتٛج  ٙ  نذمصٛم ٔ نا   ٛج يمداَذدً ةدنًرًٕلج  نعدة ج يًد ٚ كش يا٘  دلهٛج  صذخا و 

( ْٔا خ ئنٙ  نذ وف لهٗ آاو دٕظٛف 2017، را صج )وجًا يًٛم -ٛج  نوؤٔس  نًولًج  ٙ  نذااٚش ئصذو دٛر

ئصذو دٛرٛج  نوؤٔس  نًولًج  ٙ دًُٛج ة ط يٓدا ح  نمو ءث نا٘ دبيٛذ  نصف  نادَٙ  ألصدصٙ ةغزث ٔوصذخاو 

صٍٛٛ يٍ يااصج ر ا  ألالى ( غدنتدً يٕزلٍٛ لهٙ  صهٍٛ را 76 نتدجث  نًُٓ   نذروٚتٛٙ ٔ ةهغ لار ن ُٛج )

 نًُٕذيٛج  نذدة ج نًاٚوٚج شوق غزث جٛث وصذخاو  نتدجث  خذتدا  نذمصٛم  نً و ٙ نًٓدا ح  نمو ءث كأر ث يًل 

 نتٛدَدح ٔكدَخ وْى َذدجرٓد  زٚدرث يضذٕ٘  نذمضٍ  ٙ يٓدا ح  نمو ءث نهًرًٕلج  نذروٚتٛـــج يمداَذدً ةألو َٓـى  ٙ 

لم دٌ  دظم )را صج  -ٚإكا  ّ دنٛج  نذااٚش ةدصذخا و ئصذو دٛرٛج  نوؤٔس  نًولًج  نًرًٕلج  نعدة ج يًد 

( ْٔا خ ئنٙ  نذ وف لهٗ  دلهٛج ئصذو دٛرٛج  نوؤٔس  نًولًج  ٙ د ٕٚو يٓدا ح  نذااٚش 2018ٔآخؤٌ،

ةهغ لار  ن ُٛج ن بط  نًوجهج  نادناج كهٛج  نذوةٛج  نتاَٛج ٔلهٕو  نوٚدظج ٔوصذخاو  نتدجث  نًُٓ   نذروٚتٙ ٔ

( غدنتدً ٔلل  الخذٛدا ل ٕ جٛدً لهٙ ش تذٙ )ر، ْـ ( جٛث وصذخاو  نتدجث ئخذتدا  نذمصٛم  نً و ٙ كأر ث 212)

يًل  نتٛدَدح ٔكدَخ وْى َذدجرٓد وٌ  صذخا و ئصذو دٛرٛج  نوؤٔس  نًولًج  ٙ د ٕٚو يٓدا ح  نذااٚش ن بط 

 نوٚدض وكاو  دلهٛج يٍ  نذااٚش ةدن وٚمج  اللذٛدرٚج 0  ٙ ظٕء يد   نًوجهج  نادناج كهٛج  نذوةٛج  نتاَٛج ٔلهٕو

صتك يٍ وْا ف نهاا صدح  نًوي ٛج  دو٘  نتدجاّ  وٌ  ناا صج  نمدنٛج دخذهفخ لٍ صدةمٛٓد  ٙ دٕظٛف ئصذو دٛرٛج 

  نوؤٔس  نًولًج ر خم  نًمدظو ح  نذ تٛمٛج نًضدةمج  نٕاب  ن ٕٚم0
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 Research goalهدف البحث:  -
 يهد  البيث إلى التعر  على :      
تأةير إستخدام إستراتيجية الرؤوب المرقمتة علتى كتال متن المستتوى المهتارى والرقمتى لمستابقة الوةتب الطويتد  

 اإلسكندرية .  –بطريقة القر صاء لطالبات الفرقة ايولى بكلية التربية الرياضية للبنات 
 

  Research hypotheses فروض البحث : -  
توجد  روو دالة إيصاميا بين القياسين القبل  والبعدى للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة    المستوى   -

 المهارا والمستوا الرقم  لصالح القياب البعدى لمسابقة الوةب الطويد.
ارا توجتتد  تتروو دالتتة إيصتتاميا بتتين القياستتين البعتتديين للمجموعتتة التجريبيتتة والضتتابطة  تت  المستتتوى المهتت -

 والمستوا الرقم  لصالح المجموعة التجريبية المطبقة تستراتيجيةالرؤوب المرقمة.
  روو  التيسن  ى المستوى المهارى والرقمى لصالح المجموعة التجريبية. -
 

  Search terms مصطلحات البحث : -
 

  -الرؤوس المرقمة:استراتٌجٌة * 
 

 

تيجية تقوم على تقسيم الطالبات داخد المياضرة الى مجموعات يرم  بأنها: إسترا ) إجرائٌاً(عر تها البايةة * 
يعضامها بايرقام بدد اتسماء مما يؤدا الى تكرار الرقم الوايد بعدد المجموعات الموجودة واختيار رقما 

 ممةال من كد مجموعه لتنفيذ مجموعة من اينشطة واتسملة  ى مسابقة الوةب الطويد.
 إجرائى(* المستوى الرقمى ) 

 " ى مسابقة الوةب الطويد "هو ناتذ أداء الطالبات من خالد أ ضد مسا ة يتم تيقيقها
 * المستوى المهارى )إجرائى(

بأقد قدرمن  للمرايد الفنية المرتبطة بمسابقة الوةب الطويد اليركى المطلوب اتداءعل   الطالبات"هو قدرة 
 الطاقة المستهلكه"

 

 Methodological procedures for the research حث :اإلجراءات المنهجٌة للب -

يدخد هذا البيث    إطار الدراسات الميدانية الت  تعتمد على المتنهذ التجريبتى ذو التصتميم :  ** منهج البحث
 .التجريبى للمجموعتين ايداهما تجريبية واتخرى ضابطة

 

  -** مجاالت البحث:  تشتمل المجاالت على :
 جامعة اإلسكندرية . -كلية التربية الرياضية للبنات انً  : المجال المك   -
يعتتتين  بالمتتتدة التتتت  قضتتتتها البايةتتتة  تتت  إجتتتراء الدراستتتة التجريبيتتتة للعتتتام الجتتتامعى المجاااال اليمناااً  :    -

2018/2019  
 

  The research sampleمجتمع وعٌنة البحث:  -
 

جامعتتتتة اتستتتتكندرية  -ليتتتتة التربيتتتتة الرياضتتتتية مجتمتتتت  البيتتتتث علتتتتى طالبتتتتات الفرقتتتتة اتولتتتتى بكإشتتتتتمد      
م، وقتتتتد تتتتتم اختيتتتار عينتتتتة الدراستتتتة بالطريقتتتة العمديتتتتة بواقتتتت   2018/2019للفصتتتد الدراستتتتى اتود للعتتتام 

( طالبتتتتتة 40( لعتتتتدم انتظتتتتامهن  تتتتتى اليضتتتتور، و)7( طالبتتتتة للمجموعتتتتة التجريبيتتتتتة واستتتتتبعاد عتتتتتدد )40)
( طالبتتتتة 14يب لتتتتديهن المتتتتاده، كمتتتتا تتتتتم اختيتتتتار )( طالبتتتتات لتتتت10للمجموعتتتتة الضتتتتابطة واستتتتتبعاد عتتتتدد )

وقتتد قامتتت  كمجموعتتة للدراستتات اتستتتطالعية وهتتم متتن مجتمتت  البيتتث ومتتن ختتارج عينتتة البيتتث ايساستتية
( 2البايةتتتتة بتتتتإجراء التجتتتتانب علتتتت  عينتتتتة البيتتتتث الكليتتتتة  تتتت  متهيتتتترات النمتتتتو ومستتتتتوى التتتتذكاء مليتتتتو)

 والجدود التال  يوضح ذل  .
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                                                                        80وصٌف اإلحصائً لبٌانات عٌنة البحث الكلٌة فً المتغٌرات األولٌة األساسٌة ن = ( الت1جدول )

 المتغٌرات

 الدالالت اإلحصائٌة للتوصٌف

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعٌارى

معامل 
 التفلطح

معامل 
 االلتواء

 1.02 0.62 0.84 19.10 )سنة(السن 

 0.46 -0.46 6.52 162.40 الطول )سم(

 -1.44 0.58 7.49 59.48 الوين )كجم(

 0.17 0.67 3.81 36.80 الذكاء )درجة(

( والخاااااج بتجااااانس بٌانااااات عٌنااااة البحااااث الكلٌااااة فااااً )المتغٌاااارات األولٌااااة(  ن معااااام ت 1ٌتضااااح ماااان جاااادول )  
( مماااا ٌااادل علاااى  ن القٌاساااات المستخلصاااة قرٌباااة مااان اإلعتدالٌاااة حٌاااث 1..1إلاااى -1.11االلتاااواء تتاااراوي ماااا باااٌن )

وتقتااارد جااادا مااان الصااافر ع  كماااا بلااا  معامااال الاااتفلطح ماااا باااٌن  3± ن قاااٌم معامااال االلتاااواء اإلعتدالٌاااة تتاااراوي ماااابٌن  
تذباااذبا ألعلاااى ( ع وهاااذا ٌعناااى ان تذباااذد المنحناااى االعتااادالى ٌعتبااار مقباااوالً وفاااى المتوساااط ولاااٌس م0.58إلاااى -0.46)

 وال ألسفل مما ٌؤكد تجانس  فراد مجموعة البحث الكلٌة فى )المتغٌرات األولٌة(.

 

 Tools and means of data collection : دوات ووسائل جمع البٌانات -

 
 اختبارات القدرات  البدنٌة . - جهاي الرٌستامٌتر لقٌاس الطول )سم( -
 استمارة االداء المهـــارى . - ( مٌــــــيان طبً لقٌاس الوين ) كجم -
 اختبــــــار االداء الرقمــً . - ساعــــــة إٌقاف لقٌاس اليمن ) ث ( -

 اختبار الذكاء. - 

 االختبارات البدنٌة األكثر ارتباطا بمسابقة الوثد الطوٌل  -
Physical tests most related to the long jump competition 

اصتر اللياقتة البدنيتة المرتبطتة بالمستابقةالمتعلمة تتم الرجتوع إلت  المصتادر والدراستات التاليتة: لتيديد أهتم عن    
نتادر ( ،(,0112Stephen ,C( )2002( ،)عبد اليليم ميمد وستام  نصتر :2001)ميمد صبي  يسانين :

تاليتة  وأصتبح ( ييث اتفقتت علت  عناصتر اللياقتة البدنيتة ال2018( ،)اشر  أبو الو ا :2017أسماعيد يالوة :
   -بمةابة صدو الميكمين :

 ث(.1اختبار الجلوس من الرقود )      قوة عض ت البطن

 اختبار القدرة العمودٌة للوثد )سم( القدرة للرجلٌن

 اختبار القبة  سم المرونة

 من الثبات بالمسافة ألقرد سم الوثد العرٌض

 الجري اليجياجً ) اليمن ألقرد ث( الرشاقة

 

لجمتوعتى البيتث لهتذه اتختبتارات إليجتاد التكتا ؤ  تى القتدرات البدنيته ييتث اتضتح عتدم  عمد تكا ؤ وقد تم
ث( ، اختبار القتدرة 01 ى اختبارات )اختبار الجلوب من الرقود ) 1.19وجود  روو بين القياسين عند مستوى 

، ييتث تراويتت قيمتة ت متا بتين  العمودية للوةب ، اختبار القبة ،اختبار الوةب العتريع متن الةبتات ، الرشتاقة(
مما يشير إلى تكا ؤ مجموعتى البيث  1.19( وهذه القيم أقد من قيمة ت الجدولية عند مستوى 1.39الى 0.46)

 (3( ) مليو 2 ى القدرات البدنيه قيد البيث . جدود )
 استمارة تقٌٌم االداء المهاري لمسابقة الوثد الطوٌل -

Skill Performance Assessment Form for the long jump competition     
(  2009لبناء استمارة قياب اتداء المهارا تم الرجوع إل  المصادر والدراسات  التاليتة : )شتبيبه الستعدون : 

( ، 2002( ، )عبتتد اليلتتيم ميمتتد وستتام  نصتتر :2006( ، )طتتارو عتت  التتدين :2006، )عتتامر  تتاخر :
المياور ايساسية الت  تشتمد عليها استمارة القيتاب وقتد اشتتمال ( ، وذل  لوضح 1997بسطويس  ايمد : (
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 عل  المياور التالية :
 هبوط -4طيران                 -3ارتقاء             - 2أقتراب                  1-

 لوض  العبارات السلوكية تيت كد ميور تم الرجوع إل  نفب المراج  السابو ذكرهتا  ومتن ةتم تتم التوصتد -
( خبيتتر متخصتتص  تت  مجتتال  10 (إلتت  الميتتاور ايساستتية والتتت  تتتم عرضتتها علتت  المتخصصتتين وعتتددهم 

 ( 1التدريب والتدريب لمسابقة الميدان والمضمار والذين وا قوا عل  اتستمارة  مليو )
ة ( درجت20تم تيديد درجات لعبارات كد ميور بدرجة وايدة بييث أصبح مجموع درجمممتمات اتستتمارة )  -

 (  5مو عة كالتال  : كد مريلة من اترب  مرايد خمب درجات ) مليو
تم الرجوع مرة ةانية لنفب الخبراء وذل  يخذ رأيهم النهام     استمارة القياب وذل  بعد تيديتد التدرجات ،  -

 (1وا و الخبراء دون تعديد او يتى صياغة للعبارات وبذل  أصبيت اتستمارة صادقة الميتوا مليو )
 

 المعام ت العلمٌة الستمارة تقٌٌم االداء المهاري  : -
Scientific transactions of the skill performance evaluation form- 

 الصدق الستمارات تقٌٌم األداء المهارى لـمسابقة الوثد الطوٌل :   -
اتستطالعية إيداهما ممي ه     تم تطبيو استمارة اتداء المهارى على مجموعتين مختلفتين من أ راد العينة

(  عشرة طالبات ، ييث تراوح معامد 10مسابقات العاب القوى وايخرى غير ممي ه وبلغ عدد كد عينه )
 ( 4( مليو)(3( مما يؤكد أن اتستمارة صادقة ويوضح ذل  جدود  0.954الى  0.883الصدو بين ) 

 ٌل:ثبات استمارة التقٌٌم المهارى لمسابقه الوثد الطو -
أيتام  علت   6بفاصتد  منت    Test Retestتم إيجاد معامد الةبتات عتن طريتو التطبيتو وإعتادة التطبيتو 

( طالبتة ييتث  تتراوح معامتد 14عينة ممةلة لمجتم  البيث ومن خارج العينتة المستتهد ة للتطبيتو عتددها )
قه الوةتتب الطويتتد يتستتم ( ممتتا يؤكتتد أن  استتتمارة التقيتتيم المهتتارى لمستتاب0.993إلتتى  0.836الةبتتات بتتين )

ويوضتح  بالةبات وانه يعطى نفب النتامذ إذا أعيد تطبيقه مرة أخرى علتى نفتب العينتة و تى نفتب الظترو 
 ( 4( مليو ) 4ذل   جدود ) 

 Equivalent research sample  : تكافؤ عٌنة البحث -

 مٌة والجدول التالً ٌوضح ذلكتم إٌجاد التكافؤ بٌن المجموعتٌن فً المتغٌرات البدنٌة والمهارٌة والرق 

 -دالله الفروق بين المجموعه التجريبية والمجموعه الضابطه إليجاد التكافؤ فى القدرات البدنيه : -
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 ( الفروق بٌن المجموعتٌن إلٌجاد التكافؤ فً المتغٌرات البدنٌة والمهارٌة والرقمٌة2جدول )   
 

 
 متغٌرات البحث

وحدة 
 القٌاس

وعة التجرٌبٌة  المجم
 .3ن=

المجموعة الضابطة 
 .3ن=

الفرق بٌن 
 المتوسطات

 قٌمة 
 ت

 ع س ع س ع س

         المتغٌرات البدنٌة 

اختبار الجلوس من 
 ث( .1الرقود )

 0.96 7.07 0.83 6.87 ث
0.20 0.13 1.31 

اختبار القدرة العمودٌة 
 للوثد 

 7.89 61.43 7.88 61.40 سم
0.03 0.01 0.52 

 0.51 0.39 0.13 2.03 18.60 1.64 18.47 سم ختبار القبة    ا

اختبار الوثد العرٌض 
 من الثبات 

 0.12 1.50 0.10 1.47 سم
0.03 0.02 0.46 

 1.39 0.71  0.13  1.36 6.87 0.65 7.00 ث الرشاقة

         المستوى المهارى       

( 5مرحلة اقتراد )
 درجات

 1.41 0.52 1.53 0.66 0.12 0.13 1.35 

( 5مرحلة ارتقاء)
 درجات

 1.51 0.47 1.62 0.59 0.11 0.12 1.77 

( 5مرحلة الطٌران)
 درجات

 1.31 0.29 1.45 0.30 0.14 0.02 1.64 

( 5مرحلة الهبوط )
 درجات

 1.37 0.42 1.46 0.59 0.08 0.17 1.07 

 1.02 0.09 0.46 1.35 4.63 1.44 5.09  المجموع الكلى

 1.09 0.04 0.28 0.43 1.79 0.47 2.07  المستوي الرقمً 

  0.0.*معنوى عند مستوى 
( والخاج بالفروق بٌن المجموعة التجرٌبٌاة الضاابطة إلٌجااد التكاافؤ فاً  متغٌارات البحاث البدنٌاة 2ٌتضح من جدول )

قٌمااة ) ت( فااً جمٌااع االختبااارات ع حٌااث كاناات  5...والمهارٌااة والرقمٌااة عاادم وجااود فااروق بااٌن القٌاسااٌن عنااد مسااتوى 
مما ٌشٌر إلى تكافؤ مجموعتً البحث فً  جمٌع المتغٌرات قٌد البحاث  5...اإلحصائٌة   قل من قٌمة ت الجدولٌة عند مستوى 

. 
 Steps to implement the numbered :خطااوات تنفٌااذ إسااتراتٌجٌة الاارؤوس المرقمااه  -

Strategy  ( 7ملحق) 

  الهدف من إستخدام االستراتٌجٌة :  -
أةر إستخدام إستراتيجية الرؤوب المرقمة على كال من المستوى المهتارى والرقمتى لمستابقة التعر  على            

 . اتسكندرية -الوةب الطويد بطريقة القر صاء لطالبات الفرقة ايولى بكلية التربية الرياضية للبنات 

 األسس التً ٌجد مراعاتها عند تطبٌق االستراتٌجٌة : -
 م مراعاة بعع ايسب عند تجهي ميتوى المياضرات باستخدام  إستراتيجية الرؤوب المرقمة وهى :ت             

أن يتيح  الميتوى  --أن تراعى الفروو الفردية بين الطالبات  --أن ييقو الميتوى ايهدا  المطلوبه 
 يةير --بيقاته أن يتمي  الميتوى بالبساطة والتنوع    تط --مشاركة جمي  الطالبات داخد المجموعات

أن ييقو الميتوىباستخدام استراتيجية  --دوا   الطالبات وتشوقهن نيو الممارسة والمشاركة     المسابقة 
 الرؤوب المرقمة تكامال لشخصية  الطالبة م  ذاتها وم   ميالتها .
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 محتوى استراتٌجٌة الرؤوس المرقمة :  -
يد ، اتعداد البدنة الخاص والمرايد الفنيه  للمسابقة. كما يضمن الميتوى خلفية عامة عن مسابقة الوةب الطو

ايتوا على بعع الواجبات التى يتم تنفيذها داخد كد مجموعه على يدى وذل  تستةاره الدا عيه ووالقدره علة 
 التوصد لصورة أوليه لالداء م  التوجيه المستمر من قبد البايةه.

 خطوات تنفٌذ االستراتٌجة: -
هى  إستراتيجيمممة   Strategy Numbered Heads Togetherتيجية الرؤوب المرقمة إن إسترا      

تقمممموم على ترقيم الطالب بأرقام غير معرو ه لدى المعلم، وهو إجراء يجعد كد متعلم عرضة للمشاركة    
بسبب تكرار  مجريات الدرب واإلجابة عن اتسملة الت  تطرح عندما يتم إختيار رقم كونه يشمد أكةر من طالب

تبنى عملية اتنتباه واتستعداد عند الهد  من اإلستراتيجية   كد رقم على عدد المجامي  الموجودة داخد الص 
وتتبلور أهميتها  إنها تجذب انتباه المتعلمين الى اتنشطة الطالب وت يد من اتيساب بالمسؤولية الفردية 
( متعلمين 6ا تختصرجمي  متعلمين الص     كد نشاط الى )وات عاد الت  يؤديها المدرب اةناء الدرب كونه

تبتعد عن التقليد و تشج  على التعاون والعمد    مجموعات متفاهمة و تد   للتفكير    اتجابة  و قاي ترقامهم
  .(26-29:  2018)ميمد خالدعبد القادر، الصييية عندما يتم اختيار ايد ا راد الرقم المعن  بالسؤاد

 
 ر العام لتنفٌذ االستراتٌجٌة: اإلطا -

طبقت إستراتيجية الرؤوب المرقمه من خالد المرايد الفنية  للمسابقة ، ييث نفذت بواق  مياضرة أسبوعياي 
مياضرات    الشهر وهذا الوقت المخصص لتدريب هذه المسابقة    جدود  4أسابي ( أا بواق  )4لمدة )

 دقيقة. 90المياضرات( أما  من المياضرة 
 

 ( التويٌع اليمنً ألجياء المحاضرة 3جدول رقم )

 انزين انًحتىي أجزاء انًحاضرة

 الجزء التمهيدي
 ق  15 تمرينات عامة لتهيئة الجسم –اإلحماء  -أ

 ق 25 اإلعداد البدني الخاص –ب 

 ق تعلٌمى 40 النشاط التعميمي والتطبيقى الجزء الرئيسي

 ق  تطبٌقى10

 ق 5 تمرينات استرخاء  –ختامي النشاط ال الجزء الختامي

 ق 90 انًجًىع

 

 ثالثا : التجربة األساسٌة والقٌاسات القبٌلة والبعدٌة قٌد البحث :
 Executive Steps Of The Researchالخطوات التنفٌذٌة للبحث : 

  
 الدراسات االستط عٌة – 1

/ 2018دراسى اتود من العام الدراسى )تم إجراء الدراسة اإلستطالعية    اتسبوع اتود من الفصد ال     
التاكد من صاليية اتدوات وهد ت إلى من مجتم  البيث . ( طالبة 14) عل عينة ال وقد اشتملت( 2019

والتأكد من التو ي  ال منى المالمم للتطبيو المستخدمة    البيث و مراعاة اتمن والسالمة  ى استخدامها 
، كما تم التاكد من استيعاب الطالبات لميتوا تنفيذ اجة البايةة عند التنفيذ لتعر  على الصعوبات التى قد تووا

 . استراتيجية الرؤب المرقمة
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 القٌاسات القبلٌة :  - 1
 

تم تطبيو الدراسة اإلستطالعية و أخذ القياسات القبلية لالداء المهارى والمستوى الرقمى لمسابقة الوةب     
( على العينة 2019/ 2018ود من الفصد الدراسى ايود للعام الدراس  )الطويد )قيد البيث(    ايسبوع اي

 ايساسية. 
 التجربة األساسٌة :  - 3

بواقت   9/12/2018إلتى  9/11/2018تم تطبيو التجربة ايساسية للبيث على مجموعة البيث من الفتتره     
ء المياضره المترتبط باتستتراتيجية مياضرات كماهو بخطة الكلية للفرقة ايولى بميتوى كد ج ء من أج ا 4

 (6المقتريه مليو )
 

 القٌاس البعدى :  -1
تم إجراء القياسات البعدية  ى اتداء المهارى والمستوى الرقمى لمسابقة الوةب الطويد للمجموعة التجريبية                

 2018/   12/  12واتيد الموا و   11/12/2018والضابطة يوم  السبت الموا و
 

 Statistical processors used المعالجات االحصائٌة : – 5
  ى المعالجات اتيصامية وتمةلت  ى :  spssتم استخدام برنامذ الي م اإليصامية     

المتوسط اليسابى ، الوسيط ،  معامد اتلتواء ، النسبة المموية ، اتنيرا  المعيارى ، معامد اترتباط ، اختبار 
 "ت" الفروو.

 

 View, discuss and interpret results ض النتائج ومناقشتها وتفسٌرها:عر
 

 

لمساابقة الوثاد  والرقماى دالله الفروق بٌن القٌاس القبلى والبعدى للمجموعه التجرٌبٌة فً المستوى المهاري -  
 الطوٌل :

 والرقمى لمهاري( الفروق بٌن القٌاس القبلى والقٌاس البعدى للمجموعة التجرٌبٌة فً المستوى ا4جدول )
  .1ن =     لمسابقة الوثد الطوٌل 

 الدالالت اإلحصائٌة              
 

 المتغٌرات     

 القٌاس البعدى القٌاس القبلى
     الفرق بٌن      
 قٌمة المتوسطٌن     

 ت
 نسبة 
 التحسن %

 ع± س ع± س ع± س

 0.32 0.51 1.01 2.28 0.69 1.76 ( درجات5مرحلة اقتراد )
*3.46 %29.1 

 0.33 0.35 0.92 2.14 0.59 1.79 ( درجات5مرحلة ارتقاء)
*3.34 %19.6 

 0.20 0.25 0.80 2.16 0.61 1.91 ( درجات5مرحلة الطٌران)
*3.29 %13.1 

 0.58 0.50 1.17 2.23 0.59 1.73 ( درجات5مرحلة الهبوط )
*433. %29.0 

 1.90 1.61 3.34 8.80 1.44 7.19 المجموع الكلى للمسابقة
*764. %22.4 

  24.6% 3.42* 0.04 0.51 0.51 2.58 0.47 2.07 المستوى الرقمى لمسابقة الوثد الطوٌل

 2.04 =  5...*معنوى عند مستوى 
 

( والخااج باالفروق باٌن القٌااس القبلاى والقٌااس البعادى لمجموعاة البحاث التجرٌبٌاة فاً المساتوى 4ٌتضح من جادول )
فى جمٌع المتغٌرات لصالح القٌاس البعادىع حٌاث  5...فروق بٌن القٌاسٌن عند مستوى  فهناكٌل المهاري لمسابقة الوثد الطو
كمااا تراوحاات نساابة   5...( وهااذا القااٌم اكباار مان قٌمااة ت الجدولٌااة عنااد مسااتوى 4.67الااى  2.67تراوحات قٌمااة ت مااا بااٌن )

فاى جمٌاع  5...باٌن القٌاساٌن عناد مساتوى  فاروق عوتام إٌجااد%(1..1% الى  13.1التحسن لصالح القٌاس البعدى ما بٌن )
( وهذا القٌم اكبار مان قٌماة ت الجدولٌاة عناد 3.42ع حٌث بلغت قٌمة ت ) فى المستوى الرقمى المتغٌرات لصالح القٌاس البعدى

 %. 11.2كما بلغت نسبة التحسن   5...مستوى 
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 ثانٌا : عرض نتائج الفرض الثانً والذي ٌنج على  نه :
التة إيصتاميا بتين متوستط  القياستين القبلت  و البعتدى للمجموعتة الضتابطه المستتخدمة الطريقتة " توجد  تروو د

 التقليدية    المستوى المهارا والمستوا الرقم  لمسابقة الوةب الطويد" 
 

 ٌل :لمسابقة الوثد الطو والرقمى دالله الفروق بٌن القٌاس القبلى والبعدى للمجموعه الضابطه فً المستوى المهاري - 
 

 والرقمى ( الفروق بٌن القٌاس القبلى والقٌاس البعدى للمجموعة الضابطه فً المستوى المهاري5جدول )
  .1ن =     لمسابقة الوثد الطوٌل              

 الدالالت اإلحصائٌة                      
 

 المتغٌرات     

 القٌاس البعدى القٌاس القبلى
الفرق بٌن 
 قٌمة المتوسطٌن

 ت
 نسبة 
 التحسن %

 ع± س ع± س ع± س

 21.3% 1..3* 0.11 0.30 0.63 1.71 0.52 1.41 ( درجات5مرحلة اقتراد )

 18.5% 3..1* 0.11 0.28 0.58 1.79 0.47 1.51 ( درجات5مرحلة ارتقاء)

 28.2% 2..3* 0.26 0.27 0.62 1.58 0.36 1.31 ( درجات5مرحلة الطٌران)

 13.1% 1..1* 0.28 0.26 0.70 1.63 0.42 1.37 ( درجات5مرحلة الهبوط)

 24.1% 3.21* 0.12 1.11 1.02 5.71 0.90 4.60 المجموع الكلى للمسابقة

 %11 2.78* 0.17 0.16 0.51 1.62 0.34 1.46 المستوى الرقمى لمسابقة الوثد الطوٌل

 2.04=   5...*معنوى عند مستوى 
س القبلى والقٌااس البعادى للمجموعاة الضاابطه فاً المساتوى المهااري ( والخاج بالفروق بٌن القٌا5ٌتضح من جدول )

فى جمٌع المتغٌرات لصالح القٌاس البعادىع حٌاث تراوحات  5...لمسابقة الوثد الطوٌل وجود فروق بٌن القٌاسٌن عند مستوى 
راوحات نسابة التحسان ع كماا ت 5...( وهاذا القاٌم اكبار مان قٌماة ت الجدولٌاة عناد مساتوى 3.74الاى  2.61قٌمة ت ماا باٌن )

فاروق باٌن  تام إٌجااد المساتوى الرقماى لمساابقة الوثاد الطوٌال ماا فاى  %(.28.4% الاى 13.1لصالح القٌاس البعدى ما باٌن )
( وهذا القٌم اكبر مان قٌماة 2.78فى جمٌع المتغٌرات لصالح القٌاس البعدى ع حٌث بلغت قٌمة ت ) 5...القٌاسٌن عند مستوى 
 %(.11كما بلغت نسبة التحسن )   5... ت الجدولٌة عند مستوى

 
 

 ثالثا :  عرض نتائج الفرض الثالث والذي ٌنج على  نه :
 

" توجااد فااروق دالااة إحصااائٌا بااٌن القٌاااس البعاادى للمجموعااة التجرٌبٌااة والقٌاااس البعاادى للمجموعااه الضااابطه فااً المسااتوى  
 المهاري والمستوي الرقمً لمسابقة الوثد الطوٌل " .

 

 روق بٌن المجموعه التجرٌبٌه والمجموعه الضابطه فً المستوى المهاري لمسابقة الوثد الطوٌل:دالله الف -  

 ( الفروق بٌن المجموعه التجرٌبٌه والمجموعه الضابطه فً المستوى المهاري6جدول )

 .0ن =         لمسابقة الوثد الطوٌل           

 الدالالت اإلحصائٌة                     
 

 متغٌراتال     

 المجموعه التجرٌبٌة
 .1ن=

 المجموعه الضابطه
 .1ن=

الفرق بٌن 
 قٌمة المتوسطٌن

 ت
 ع± س ع± س ع± س

 4.20* 0.78 1.08 0.49 1.84 1.27 2.92 ( درجات5مرحلة اقتراد )

 2.86* 0.56 0.65 0.51 1.90 1.07 2.55 ( درجات5مرحلة ارتقاء)

 4.85* 0.66 1.10 0.40 1.51 1.06 2.61 ( درجات5مرحلة الطٌران)

 5.34* 0.93 0.56 0.40 1.43 1.33 1.98 ( درجات5مرحلة الهبوط )

 2.97* 5.97 1.21 0.73 7.08 6.70 8.29 المجموع الكلى للمسابقة

  5...*معنوى عند مستوى 
 

فاً  لضاابطه( والخااج باالفروق باٌن المجموعاه التجرٌبٌاه والمجموعاه ا1( و الشاكل البٌاانى رقام)6ٌتضاح مان جادول )
فااى جمٌااع المتغٌاارات لصااالح  5...المسااتوى المهاااري لمسااابقة الوثااد الطوٌاال . وجااود فااروق بااٌن المجمااوعتٌن عنااد مسااتوى 
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( وهاذا القاٌم اكبار مان قٌماة ت الجدولٌاة عناد مساتوى  5.34الاى  2.86المجموعه التجرٌبٌةع حٌث تراوحت قٌمة ت ما باٌن ) 
...5. 

 

  
 رتقاءمرحلة اال مرحلة االقتراد

  
 مرحلة الهبوط مرحلة الطٌران

 
 المجموع الكلى للمسابقة

 

 ( انفرق فٍ انقُاصُن انبعذَُن نهًجًىعتُن انتجرَبُت وانضابطت فٍ  يضتىٌ االداء انًهارٌ 2شكم )
 

رقمى لمسابقة الوثد دالله الفروق بٌن القٌاس البعدى للمجموعه التجرٌبٌه والقٌاس البعدى للمجموعه الضابطه فً المستوى ال - د

 الطوٌل  :
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 فروق انًتىصطاث بُن انًجًىعتُن انتجرَبُت و انضابطت فٍ انًضتىٌ انرقًٍ ( 7جدول )

 .0ن =         لمسابقة الوثد الطوٌل نًضابقت           

 الدالالت اإلحصائٌة                         
 

 المتغٌرات     

 المجموعه التجرٌبٌة
 .1ن=

 لمجموعه الضابطها
 .1ن=

الفرق بٌن 
 قٌمة المتوسطٌن

 ت
 ع± س ع± س ع± س

 3.12* 0.17 0.68 0.89 2.48 1.06 3.16 المستوى الرقمى لمسابقة الوثد الطوٌل

  5...*معنوى عند مستوى 
 

والقٌاااس  ( والخاااج بااالفروق بااٌن القٌاااس البعاادى للمجموعااه التجرٌبٌااه1( و الشااكل البٌااانى رقاام )7ٌتضااح ماان جاادول )
فاى  5...فً المساتوى الرقماى لمساابقة الوثاد الطوٌال . وجاود فاروق باٌن القٌاساٌن عناد مساتوى  البعدى للمجموعه الضابطه

( وهذا القٌم اكبر مان قٌماة ت الجدولٌاة 3.46جمٌع المتغٌرات لصالح القٌاس البعدى للمجموعه التجرٌبٌةع حٌث بلغت قٌمة ت )
 . 5...عند مستوى 

 
 الرقمى لمسابقة الوثد الطوٌلالمستوى 

 ( الفروق فً القٌاسٌن البعدٌٌن للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً  المستوي الرقمً 1شكل )
 

 Discussion and interpretation of resultsمناقشة النتائج وتفسٌرها :  -
 

 مناقشة الفرض االول و الذي ٌنج على : -1
القبلً والبعدى للمجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضاابطة فاً المساتوى المهااري  توجد فروق دالة إحصائٌا بٌن القٌاسٌن"

 "والمستوي الرقمً لصالح القٌاس البعدى لمسابقة الوثد الطوٌل

( بتين القيتاب القبلت  1 .19( وجتود  تروو ذات دتلتة إيصتامياي عنتد مستتوا )4يتضح من نتتامذ جتدود )       
( وتراويتت نستبة 4.67لح القياب البعدا، وقد بلهتت قيمتة )ت( الميستوبة )والبعدا للمجموعة التجريبية ولصا

وترج  البايةتة تلت  الفتروو إلت  تطبيتو استتراتيجية الترؤوب المرقمته ضتمن استتراتيجيات %( 22.8التيسن )
لته  التعلم النشط على المجموعه التجريبية ،  يسن  التنفيذ إلجراءات اتستتراتيجية والخطتوات العلميتة المنتظمتة

وهتذا أوضتيه ,المستتوى المهتارى لمستابقة الوةتب الطويتد بطريقتة القر صتاء "قيتد البيتث"دوراي هاماي    تيسن 
و يتفو . ( أن استراتيجية الرؤوب المرقمه تسير و و خطوات متسلسلة ومترابطة131: 2004)يييى وأخرون،

 و مصتتتطف  الستتايح،( )عمتتر21: 2015)شتتتفي  شتتعبان يستتن،متت  متتا أشتتارت إليتتته دراستتة كتتد متتن ذلتت  
أن وضتتت  أى برنتتتامذ بدقتتتة و تتتو التعليمتتتات المبنيتتتة علتتت  أستتتب علميتتتة  (2012،)آةتتتار يستتتن يامتتتد،(2015

تساعد الطالبات عل   هم وإتقان متا يتعلمونته  ت  مواقت  جديتدة كمتا أنهتا وإستراتيجيات تعليمية يديةة ومتنوعة 
كمتا قتد يرجت  التيستن إلتى إستتخدام بعتع  تكتار.تساهم    تنمية قدراتهم علت  يتد المشتكالت بشتكد يتستم باإلب

أساليب التدريب ومنها العص  الذهن  ، وأسلوب اليوار والمناقشة وجمي  هتذه ايستاليب ستاعدت الطالبتات أن 
تكون لديها إلمام بمعلومات ومعار  خاصة بالجانب التطبيقى للمسابقة، وتشجيعهن علت  توليتد أكبتر قتدر ممكتن 

(،)يستتتن 165-160: 2004واتقترايتتتات ويوضتتتح ذلتتت  )أبتتتو يتتترب واختتترون، رمتتتن المعلومتتتات واي كتتتا
(بضرورة المساهمه باتنشطة  المشاركة بات كار وتقديم التهذية الراجعتة  كتد طالتب لديته 1993:245قطامى،
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(، )رنتتدة 2010يستن، )وليتد عصتتاممت  نتتتامذ دراستة ذلتت  يتفتو  كتره يجتب المشتتاركة بهتا واتستتتماع اليهتا ، و
(،   قد أكدت هذه الدراسات على إستخدام طرو وأساليب التدريب المتنوعة الت  تساعد  ت  2007لسيد، اروو ا

إشترا  المتعلم بفاعلية عالية. وتع ى ايضا البايةه هذا التيسن لما أةرت به استتراتيجية الترؤوب المرقمته علتى 
ييتث أكتد ذلت  ود اتداء اتمةد للمستابقه  تيسن وتفاعد الطالبات للتعلم واتستعداد لتقبد م يد من المعلومات ي

( أن التعلم النشط هو التعلم المنتذ اتبداعى التذى يستتةير جميت  اتمكانتات والطاقتات 35: 2008)كريمان بدير،
أن التعلم النشط يساعد    أن  (13:2015أكد كد من )خيرا عبد  سليم وآخرون، ،وأيضا الكامنه لدى ات راد
ستمرة    الت ود بالمعر ة وهتو متا يتوامم التطتور الستري   ت  ميتادين العلتم. وبتالنظر لنتتامذ يكون هنا  رغبة م

( بتين القيتاب القبلت  والبعتدا 1 .19( والشكد البيتانى نجتد  تروو ذات دتلتة إيصتامياي عنتد مستتوا )4جداود )
( 2.20الميستتوبة ) للمجموعتتة التجريبيتتة ولصتتالح القيتتاب البعتتدا  تتى المستتتوى الرقمتتى ييتتث بلهتتت قيمتتة )ت(

(علتى  اعليتتة استتتراتيجيات 2015%( . وهتذا متتا أكدتتته دراستة )أمتتانى  تتو ى،02.6وتراويتت نستتبة التيستتن )
التدريمتتمب لتيسيمممتتمن مسابقمممتتمة الوةممتتمب الطمممتتمويد لتلميتتذات المريلتتة اتعداديتتة وايضتتا دراستتة ) أيمتتد عبتتد 

النشتط لتتدريب مقتررات التربيتة الرياضتية ويختص  ( ييث أوصتى بضترورة اتتجتاه نيتو التتعلم2018الخالو،
مسابقات الميدان والمضمار تنها تعتمد على  اعلية المتتعلم واشتراكة  تى عمليممتمة التعلممتميم مماي يتد متن قدراتته 

( أن الممتمتدريب باستعممممتماد استراتيجيمممتمة الترؤوب 2018وذكاءه ، ويضي  )قطيان  اضتد علتى وأخترون ،
يد لطتتالب المريلتته الةالةتتة كليتتة التربيتتة البدنيتتة وعلتتوم الرياضتتة أكةتتر  اعليتتة متتن التتتدريب المرقمتتة  تتى تيصتت

بالطريقتتة اتعتياديتتة ويوصتتى البايتتث اتبتتاع اتستتتراتيجيات التتتى تعتت   تفاعتتد الطتتالب مممتتم  المتتواد الدراستتية 
(أنهتا تستاعد  تى ر ت  ,5,0115kagan، وهذا ما أكده أيضا كاجان )وتسيما استراتيجيممممة الرؤوب المرقممممة

وبذل  يتيقو صية الفترع اتود والتذى  .دا عية التعلم وتيسن نتامجه للذين يعانون من انخفاع مستوى ايداء
توجد فروق دالة إحصائٌا بٌن القٌاسٌن القبلً والبعدى للمجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة  ينص على"

 "لح القٌاس البعدى لمسابقة الوثد الطوٌلفً المستوى المهاري والمستوي الرقمً لصا
 والذي ٌنج على  نه : الثانى: عرض نتائج الفرض  ثانٌا
توجاد فاروق دالاة إحصاائٌا باٌن القٌاساٌن البعادٌٌن للمجموعاة التجرٌبٌاة والضاابطة فاً المساتوى المهاااري " 

 "  مةوالمستوي الرقمً لصالح المجموعة التجرٌبٌة المطبقة الستراتٌجٌةالرؤوس المرق

( بتين القيتاب القبلت  والبعتدا 1 .19( نجد  روو ذات دتلتة إيصتامياي عنتد مستتوا )5توضح نتامذ جدود )         

( وتراويتت نستبة التيستن 2.60للمجموعة الضابطة ولصالح القياب البعتدا، وقتد بلهتت قيمتة )ت( الميستوبة )

موعته التجريبيته وذلت  تنهتا مستابقة جديتده %( وتع ى البايةه هذا التيسن وان كان ضتميال بعكتب المج02.0)

والطالبات لديها شه   ى معر تها وأدامهتا ولكتن نستبة التيستن لتم تكتن عاليته وذلت  تتبتاع الطترو التقليديتة  تى 

التدريب وكذل  عدم التفاعد وانعدام اليتوار والمناقشته وعتدم استتخدام ادوات ووستامد مستاعده لعمليتة التتدريب 

( نجد  روو  ذات دتلتة إيصتامياي 5مستوى المجموعه الضابطه، وباستعراع نتامذ جدود )وهذا بدوره أةر  ى 

( بتتين القيتتاب القبلتت  والبعتتدا للمجموعتتة الضتتابطه ولصتتالح القيتتاب البعتتدا  تتى المستتتوى 1 .19عنتتد مستتتوا )

ا التيسن %( . وتع ى البايةة هذ00( وتراويت نسبة التيسن )0.22الرقمى ييث بلهت قيمة )ت( الميسوبة )

من خالد الطريقة المتبعة    التدريب وإستخدام بعع تمرينات اتعداد البدنى الخاص لتنمية العضتالت العاملته 

للمسابقة قد يققت التقدم عندما إستخدمت    التقييم النهام  ولكن التقدم ليب بدرجة كبيرة بمقارنته بالنتتامذ التت  

ةبت مدا تأةير إستخدام إستراتيجيات التعلم النشط وتيديدا إستراتيجية يققتها المجموعة التجريبية والذا يؤكد وي

الرؤوب المرقمه والذا ساعد الطالبات علت  إستتدعاء المعلومتات بصتورة مريليتة  وريتة وتنميتة قتدراتهم علت   

صتر ( أن التركي  على تنميتة عنا39:2017التفكير بصفة داممة، ويؤكد ذل  م  ما ذكره )نادر اسماعيد يالوه،

وبذل  يتيقتو صتية الفترع  اللياقه البدنيه الخاصه لمسابقة الوةب الطويد يؤةر بدوره لتيسن المستوى الرقمى.

توجد فروق دالة إحصائٌا بٌن القٌاسٌن البعدٌٌن للمجموعة التجرٌبٌة والضابطة فً الةانى والذى ينص على " 

 "  ة المطبقة الستراتٌجٌةالرؤوس المرقمةالمستوى المهاري والمستوي الرقمً لصالح المجموعة التجرٌبٌ

 والذي ٌنج على  نه : الثالث: عرض نتائج الفرض  ثالثا
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 "فروق التحسن فى المستوى المهارى والرقمى لصالح المجموعة التجرٌبٌة" 

" وبإستعراع النتامذ الخاصة بالقياب القبل  والبعدا    المستوى المهارى لمسابقة الوةب الطويتد "قيتد البيتث 
( وجود  روو بتين 0( والشكد البيانى )6) جدودلكال من المجموعه التجريبية والمجموعه الضابطه، يتضح من 

(  ى جمي  المتهيرات لصتالح المجموعته التجريبيتة، ييتث تراويتت قيمتة ت متا 1.19المجموعتين عند مستوى)
( . وترجتت  البايةتتة تلتت  1.19) ( وهتتذه القتتيم اكبتتر متتن قيمتتة ت الجدوليتتة عنتتد مستتتوى 5.34التتى  2.86بتتين ) 

الفتتروو الدالتتة بتتين متوستتط درجتتات المجموعتتة التجريبيتتة والضتتابطة  تت  القيتتاب البعتتدا لصتتالح المجموعتتة 
التجريبية، إل  أةر المتهير المستتقد لهتذا البيتث، وهتو استتخدام إستتراتيجة الترؤوب المرقمته ييتث أن التتدريب 

تفاعتد المتعلمتين ييتث أن هتذه اتستتراتيجية تقتوم علتى المجتامي   باستخدام استراتيجية الترؤوب المرقمته تعت  
التعاونيه غير المتجانسة ممايولد التفاعد بين أعضامها  هى تجعد الجمي   اعلين  هى تركت  علتى الطالتب بشتكد 

وقد أتفتو كتال  مخطط وتعده هو الميور والهد  من الدرب  يؤدى ذل  الى ارتفاع تيصيله مماي يد من التيسن
( على  عالية اتستراتيجيات التى تتأسب على التعاون داخد الموق  التعليمى 556: 2007ن )عاي  و يتون،م

يتفتتو متت  نتتتامذ دراستتة )يستتين علتتى لمتتا لهتتا متتن  امتتده لتيقيتتو واكتستتاب مهتتارات التواصتتد الرياضتتى، وهتتذا 
الد التتتعلم النشتتط ، وقتتد ( لتيستتن الجوانتتب المعر يتتة والمهاريتتة لمهتتارات العتتاب القتتوى متتن ختت12:2012يمتتد،

(  عالية إستخدام 2000(، )ليل  عباب سليمان،2006أسفرت أيضا نتامذ دراسة كال من )سعد عبدالجليد ميمد،
إستراتيجيات التعلم النشط عل  مستتوا التيصتيد المعر ت  واليركت  وتعلتم بعتع مهتارات اينشتطة الرياضتية 

( )نجتاة عبتد 2008( ،)رانيتا عتادد ستالمة،2018د يستن،المختلفة. وأيضا أكدت دراستة كتال متن )شتوهنداميم
(  عاليتتة استتتراتيجيات التتتعلم النشتتط لتيستتن اتداء التدريستتى. وقتتد يرجتت  التيستتن النستتبى للمجموعتتة 2007 ،

الضابطة أةناء تقيميهن لمسابقة الوةب الطويد إل  أن الطريقة الت  تم من خاللها تدريب الطالبات عل  كيفية أداء 
يد الفنية للمسابقة لم تساعد عل  ت ويدهن بالخبرات الكا ية والتمكن منها بالقدر الكا   ييث كانتت  رصتة المرا

الممارسة العملية قصيرة نظراي لكةرة عدد الطالبات وعدم كفاية الوقت المخصص للتدريب والذا أدا بدوره إل  
)عبدالستتالم مصتتطف  مذ متت  متتا أشتتار إليتته جعتتد  تترص التهذيتتة الراجعتتة والتقيتتيم غيتتر كا يتتة وتتفتتو هتتذه النتتتا

( أن الطريقة المتبعتة  ت  التتدريب تعجت  عتن تيقيتو متردود تعليمت  أ ضتد وأنهتا تستهم 22: 2000عبدالسالم،
( أن الفروو بين القياسين 2( والشكد البيانى رقم )6ويوضح جدود )  بدرجة قليلة    تيقيو ايهدا  المرجوه.

متهيتترات لصتتالح القيتتاب البعتتدى للمجموعتته التجريبيتتة، ييتتث بلهتتت قيمتتة ت (  تتى جميتت  ال1.19عنتتد مستتتوى) 
( . وتعت ى البايةته هتذا التيستن التى المتام 1.19( وهذه القتيم اكبتر متن قيمتة ت الجدوليتة عنتد مستتوى )3.46)

اتداء الطالبات بالمعلومات الال مه الخاصه بالمرايد الفنيه لمسابقة الوةب الطويد مما أدى ترجمتهتا متن ختالد 
( أن عمليتتة 31: 2006اتمةتتد وبالتتتالى نتتتذ عنتته تيستتن بالمستتتوى الرقمتتى للمستتابقه ييتتث يشتتير)ميمد يستتن،

اكتساب الفرد للمعلومات والمعار  المرتبطه باتنشطة الرياضية تيتد مكانه لها أهمية خاصة اذ أنها تساهم  ى 
بايةه أنته متن ختالد تطبيتو استتراتيجيه الترؤوب اكتساب الفرد التطورات الال مه لالداء اليركى،وأيضا ترى ال

 تترص اليتتوار والمناقشتتة كمتتا أنهتتا تيفتت  الطالبتتات وتتتدخلهم  تتى جتتو متتن التعتتاون واليتتوار ة المرقمتته انهتتا اتايتت
( علتى أن تطبيتو استتراتيجية الترؤوب 2016والمشاركه اتيجابيه وهذا متا تؤكتده دراستة )ستهاد  خترى عتادد،

وعتته التجريبيتتة  تتى يالتتة تنتتا ب للعمتتد بتتروح الفريتتو تةبتتات أنفستتهن وانتبتتاههن المرقمتتة جعلتتت طالبتتات المجم
 لقرينتتتتتاتهن متتتتتن المجموعتتتتتات اةنتتتتتاء اليتتتتتوار والمناقشتتتتته ووتتالقتتتتتى هتتتتتذه النتيجتتتتته متتتتت  دراستتتتتة كتتتتتال متتتتتن

 وانتتذ( ،Hunter,Maheady,Haydon،0101)هتتانتر، ) Hadi،0100) هتتادى، (Afrilia،0100)ا تتريال
(Wang،0112أن استراتي ) جية الرؤوب المرقمة قد أعطت تأةيرا بار ا  ى تنمية التيدث واتستماع الرياضى

لدى الطالبات اللواتى درب بالطريقة المعتادة، ومن ناييه أخرى  ان التدريب بالطريقه المعتادة التقليدية واعطاء 
ث قامتت البايةته باعطتاء نموذج لالداء له تأةير ايجابى ايضا  ى تيسن المستوى الرقمى للمجموعه الضابطه يي

المعتتار  والمعلومتتات المرتبطتتة بمستتابقة الوةتتب الطويتتد والتتتى ستتاهمت  تتى تكتتوين صتتورة واضتتية للمستتابقة 
باعتبارها اتساب المعر ى الذى يسبو الممارسة الفعلية للمسابقة )قيتد البيتث( وهتذا يتفتو مت  نتتامذ دراستة كتال 

( ييتث أشتاروا إلتى أن 2015( ، )أمتانى  تو ى،2013يمتد،( ، )منتى م2012من)ايمان عبد المقتدر ميمود ،
الطريقة التقليدية المتبعة م  المجموعة الضابطة والتى تعتمد على الشرح اللفظى وأداء النموذج العملى أدت إلتى 

وبذل  يتيقو صية الفرع الةالث والذى ينص على  استيعاب المتعلم للمهارات اليركية وتعلمها بشكد ايجابى .
 "التحسن فى المستوى المهارى والرقمى لصالح المجموعة التجرٌبٌة فروق" 
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 Extractionsاالستخ صات :  -

 - ى ضوء أهدا  و روع البيث ومن خالد المعالجات اإليصامية للبيانات أستخلصت البايةة التالى:     
المستتوى المهتارى والرقمتى  أن استخدام استراتيجية الرؤوب المرقمتة أدت التى التتأةير اتيجتابى  تى كتال متن -

 لمسابقة الوةب الطويد بطريقة القر صاء لطالبات الفرقة ايولى بكلية التربية الرياضية للبنات.
  Recommendationsالتوصٌات :   -
ضتترورة إدختتاد طتترو واستتتراتيجيات يديةتتة  تتى العمليتتة التعليميتتة وبتتايخص استتتراتيجية التترؤوب المرقمتتة  - 

 التعلم النشط . كإيدى استراتيجيات
 

 :Executing authorities - جهات التنفٌذ : -
 – عضاء هٌئة التدرٌس بقسم المناهج وطرق التدرٌس تخصج مسابقات مٌدان ومضامار ع بكلٌاة التربٌاة الرٌاضاٌة للبناات 

 جامعة اإلسكندرٌة.  
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  والً: المراجع العربٌة:
 

 (0..1صطفــــى حمـــاد )إبراهٌـــم م -1
 

مساق االختبارات النفسٌة )عملً( اختبارات المصفوفات  :
المتتابعة الملون لجون رافنع بحث ترقٌة غٌر منشورع قسم 

 علم النفس بالجامعةع األسكندرٌة.
 بااااو حاااارد عٌحٌااااى الموسااااوعىععلى  -1

 (1..1ععطا)
لعالىى ع الجدٌد فى التعلم التعاونى لمراحل التعلٌم والتعلم ا :

 مكتبة الف يعبٌروت.

 بو طالد محمد سعٌدع ورشراش ساعٌد  -3
 (1..1)                      عبدالخالق

علم التربٌة العام مٌادٌنه وفروعهع دار النهضة العربٌةع  :
 بٌروتعلبنان.

 (1.11)    ثــــار حســـــــن حامـــــــد -1
 

جاند المعرفً لمقرر فعالٌة إستراتٌجٌة التعلم النشط فً ال :
 ساسٌات الرٌاضات المائٌة على نواتج التعلم لطالبات كلٌة 

سكندرٌةع رسالة ماجستٌر غٌر منشورةع إلالتربٌة الرٌاضٌة با
 سكندرٌة.إلكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبناتعجامعة ا

 
 

بعض   ثر توظٌف استراتٌجٌة الرؤوس المرقمة فى تنمٌة : ( .1.1 حمد جمٌل محمد حنونه ) -5
مهارات القراءا لدى ت مٌذ الصف الثانى االساسى 
 بغياعرسالة ماجستٌرعكلٌة التربٌةعالجامعة االس مٌة بغيا.

 (1.10)   حمد عبــد الخــالق محمــود -2
 

تأثٌر استخدام التعلم النشط على بعض مهارات العد القوى  :
ة بدرس التربٌة الرٌاضٌة لت مٌذ المرحلة االعدادٌة بادار
االبراهٌمٌة التعلٌمٌة بالشرقٌةعرسالة ماجستٌر غٌر 

 منشوراعكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها.
 

 ثر استراتٌجٌة الرؤوس المرقمة فى تحصٌل طالبات الصف  : (.1.1 حمد هاشم ونورا خالد جهاد ) -.
الثانى المتوسط فى مادة التارٌخ ع مجلة البحوث التربوٌة 

 عع جامعة بغدادع كلٌة التربٌة للبنات.(51والنفسٌةع العدد)
 

اثر استخدام نموذج التعلم التولٌدي فً تدرٌس مهارة الوثاد  : (  1.10 شرف  بو الوفا عبد الرحٌم  ) -0
الطوٌل علً التحصاٌل المعرفاً واألداء المهااري لادي طا د 
المرحلااة الثانوٌااة ع بحااث منشااور بالمجلااة العلمٌااة للتربٌااة 

ع كلٌااة التربٌااة الرٌاضااٌة  01ٌاضااةع عااددالبدنٌااة وعلااوم الر
 للبنٌن ع جامعة حلوان. 

 (1.15)       مانــى فــــويى نصٌــــر -.
 

فاعلٌة استخدام التعلم النشط على تحسن مهارة الوثد الطوٌل  :
والتحصٌل المعرفى لتلمٌذات المرحلة االعدادٌةعرسالة 

ت ع جامعة ماجستٌر غٌر منشوراعكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنا
 اليقايٌق.

انتصاااارخلٌل وفااا  محماااد  باااو عاااواد  -.1
     والهام على الشلبى واٌمان رسمى 

                                  (1.11) 

 ثااار اساااتراتٌجٌات الاااتعلم النشاااط فاااى تنمٌاااة الفاعلٌاااة الذاتٌاااة  :
والتحصااٌل األكااادٌمى لاادى طلبااة كلٌااة العلااوم التربوٌااة التابعااة 

عالعادد 10غوث الدولٌاةع مجلاة جامعاة دمشاقعالمجلد لوكالة ال
 االول.

 (1.11)   إٌمان عبد هللا عبد الحمٌـــد -11
 

فاعلٌة برنامج للتعلم الفردى بمساعدة الكمبٌوتر على تحصٌل  :
ويمن تعلم طالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ومستوى  دائهن فى 

ٌة التربٌة الجمباي اإلٌقاعًع رسالة دكتوراا غٌر منشورةع كل
 الرٌاضٌة للبناتع جامعة االسكندرٌة.

 

 (1.11)      اٌمان عبد المقتدر محمد -11
 

بناء برنامج تعلٌمى على شبكة المعلومات الدولٌة وتاأثٌرة فاى  :
جوانااد تعلاام بعااض مهااارات الكاارة الطااائرة لتلمٌااذات الحلقااة 
الثانٌاااااة مااااان التعلاااااٌم االساساااااىع رساااااالة دكتاااااوراا غٌااااار 

 التربٌة الرٌاضٌةعجامعة طنطا. منشورةعكلٌة
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 (1.11)     المكاشفى عثمان القاضى  -13
 

التخطاااٌط االساااتراتٌجى للتربٌاااة والتعلاااٌمع دارالعلااام واالٌماااان  :
 للنشر والتويٌعع القاهرة.

 

تدرٌد ( دار  –تكنٌك –سباقات المٌدان والمضمار ) تعلٌم  : (...1)    بسطـــوٌســــــً احمـــــد  -11
 .كر العربً ع القاهرة الف

التعلم النشط الصفى كمركي تعلم حقٌقى ع منشورات مركي  : (1..1جبران وحٌد ) -15
 االع م والتسوٌقعرام هللا.

جــــــودت احمـــــــد سعــــادة   -12
                                 واخرون  

 (1..2) 

لشروق للنشر التعلم النشط بٌن النظرٌة والتطبٌق ع دار ا :
 والتويٌعع عمان.

 

فى تحصٌل مادة   NHT ثر استراتٌجٌة الرؤوس المرقمة  : (1.15)        حسان على عبد جواد  -.1
االدد والنصوج لدى ط د الصف الخامس االعدادى عمجلة 

 عجامعة سامراء.13ععدد11سرمرر ى عمجلد 
https://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=6

580&uiLanguage=ar 
 
 

 (3..1)  حســـن حسٌــــن يٌتـــــون  -10
 

استراتٌجٌات التدرٌس )رؤٌة معاصرة لطرق التعلٌم والتعلم(ع  :
 عالم الكتدع القاهرة.

 

 نماذج التدرٌس الصفى عمكتبة يهران ع عمان. : (3..1حسن قطامـى وناٌفه           ) -.1

 (1.11)   حسٌـــــــن علـــــى حمــــد  -.1
 

فعالٌة التعلم النشط فى تنمٌة بعض الجواند المعرفٌة  :
والمهارٌة لمهارات العاد القوى ل طفال بدولة الكوٌتعرسالة 
ماجستٌر غٌر منشورةع كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ع جامعة 

 ليقايٌق.ا
خــــٌـري عـــــبدهللا سلٌــــــمع محمــــد  -11

حسن إبــراهٌمع مٌشــٌـل 
                            عـــبدالمسٌـح 

      (1.15) 

التعلم النشط وجودة التعلٌمع دار الكتاد الحدٌثع القاهرةع  :
 مصر.

 ( 0..1رانٌــــــا عــــادل س مـــــه   )  -11
 

ج تدرٌبى مقتري على استخدام استراتٌجٌة التعلم النشط برنام :
واثرا على االداء التدرٌسى للط د معلمى العلوم البٌولوجٌة 
والجٌولوجٌةع رسالة ماجستٌرغٌر منشورةع كلٌة التربٌةع 

 جامعة االسكندرٌة.
 (...1رنـــــدا فـــــاروق السٌــــد   ) -13

 
مو المهنً لمعلمة التربٌة فعالٌة برنامج مقتري لتطوٌر الن :

الرٌاضٌة فً التعبٌر الحركً فً ضوء االتجاهات المعاصرةع 
رسالة دكتوراا غٌر منشورةع كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبناتع 

 جامعة اإلسكندرٌة.
 

يٌند على عمرع غادة ج ل  -15
                                عبدالحكٌم 

  (1..0) 

رٌاضااٌة االسااس النظرٌااة والتطبٌقااات طاارق تاادرٌس التربٌااة ال :
 العملٌةع دار الفكر العربىعالقاهرة.

 

 (2..1سعد عبــد الجلٌــل محمــــد   )  -12
 

تأثٌر إستخدام  سلود التعلم التعاونً واإلتقان علً الجاند  :
المعرفً والمهاري لسباحة اليحف علً البطنع قسم التربٌة 

ةع كلٌة التربٌةع الرٌاضٌةع رسالة ماجستٌر غٌر منشور
 جامعة األيهر.

 

 (1.12سهــــاد فخــــرى عــــادل     ) -.1
 

 ثر توظٌف استراتٌجٌة الرؤوس المرقمة معا على تنمٌة  :
مهارات التواصل ودافع االنجاي فى الرٌاضٌات لدى طالبات 
الصف السابع االساسى بغيةعرسالة ماجستٌر غٌر 

 س مٌة.غية.منشوراعكلٌة التربٌةع الجامعه اال
 

https://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=6580&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=6580&uiLanguage=ar
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  www.alnoor.seموسوعة العاد القوي العالمٌة  : (...1شبٌبـــــــــة السعــــــــــدون   ) -10
 

 (1.15شفٌع شعبــــان حســــن       ) -.1
 

تأثٌر التعلم النشط فً دروس التربٌة الرٌاضٌة علً بعض  :
مٌذ الحلقة الثانٌة من التعلٌم األساسًع رسالة نواتج التعلم لت 

دكتوراا غٌر منشورةع كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌنع جامعة 
 اإلسكندرٌة.

 

 (.1.1شوهنــدا حمــــدى حســــن   ) -.3
 

تأثٌر استخدام استراتٌجٌة التعلم النشط على تحسٌن مهارات  :
اي لغة الجسد فى ضوء المهارات التدرٌسٌة لدرس الجمب
االٌقاعىعرسالة دكنوراا غٌر منشوراع كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 للبناتع جامعة االسكندرٌة.
 

مبااادم مسااابقات المٌاادان والمضاامار ع دار اإلخااوة للطباعااة ع  : (2..1طــــارق عـــي الدٌــــن        ) -31
 .طنطا
 

ادم واألسااس الفنٌااة أللعاااد الساااحة والمٌاادان ع تطبٌقااات للمباا : (2..1عـــامـــــر فــــاخـــــــر        ) -31
 مكتبة الكرار للطباعة.

النظرٌااة البنائٌااة واسااتراتٌجٌات تاادرٌس العلااوم عدار الشااروق  : (...1عاٌــش ويٌتـــــون           ) -33
 للنشر ع عمان.

         عبد الحلٌم محمد وسامً نصر  -31
                                  (1..1) 

نظرٌاااات وتطبٌقاااات مساااابقات المٌااادان والمضااامار ) الجااايء  :
الثاااااانً ( مكتباااااة ومطبعاااااة اإلشاااااعاع الفنٌاااااة ع المنتااااايا ع 

 اإلسكندرٌة 

        عبد الس م مصاطفى عبدالسا م  -35
                                  (1...) 

 ساسٌات التدرٌد والتطوٌر المهنً للمعلمع دار الفكر العربًع  :
 .لطبعة األولًع القاهرةا
 

طرق التدرٌس فً التربٌة البدنٌة والرٌاضةع منشأة المعارفع  : (3..1عفـــــاف عبـــد الكرٌــــم      ) -32
 اإلسكندرٌة.

 

 (1.11عمــــار محمـــــد جاســـــم    ) -.3
 

 ثر استخدام التعلم النشط علً التحصٌل المعرفً وبعض  :
كرة الٌد لط د كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  المهارات الحركٌة فً

عمانع بحث منشور بمجلة البحوث التربوٌة والنفسٌة العدد 
 ( عمان.31)
 

تأثٌر إستخدام التعلم النشط علً تحسٌن بعض القدرات البدنٌة  : (1.15عـــــمـــرو مصطفــً الساٌــح) -30
-.والمهارات الحركٌة فً كرة القدم للمرحلة السنٌة من 

سنةع رسالة دكتوراا غٌر منشوراع كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 11
 بنٌنع جامعة اإلسكندرٌة.

 

 ثر استعمال استراتٌجٌة الرؤوس المرقمة فى تحصٌل مادة  : (1.10عناٌــــــــة ٌوســـــف حمــيا ) -.3
الب غة والتطبٌق واستبقائها لدى طالبات المرحلة االعدادٌةع 

عالجامعة ..1ععدد11سٌةع مجلد مجلة كلٌة التربٌة االسا
 المستنصرٌة.

 

 (0..1فتحــــى محمــــد الشرقاوى   ) -.1
 

تأثٌر  نماط تنظٌم المعلومات اإلجتماعٌة ومستوٌاتها على  :
الذكاء اإلجتماعى لت مٌذ الصف الثانً االعدادىع رسالة 
ماجستٌر غٌر منشوراع فً التربٌة "تخصصصحة نفسٌة" 

 جامعة اإلسكندرٌة. -فسٌةع كلٌة التربٌة من قسـم الصحة الن
 

 (0..1فـــرٌـج محـــمــد العطـــوى  ) -11
 

المستوى العادى للفئة  –تقنٌن اختبارات رافن المتتابعة  :
( سنة بالسعودٌةعرسالة ماجٌستٌر غٌر 10-12العمرٌة )

 منشوراع جامعة مؤته.
 

التقنٌات التربوٌاه ودورهاا فاى تطاوٌر طرائاق تادرٌس التربٌاة  : ( 1.11جاســــم البـــدراوى ) فــــــواي -11
الرٌاضاااٌة فاااى مجاااال التعلاااٌم العاااالى عمجلاااة جامعاااة كركاااوك 

 للدراسااااااااااااااات االنسااااااااااااااانٌهعكلٌة التربٌااااااااااااااة.
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aI

http://www.alnoor.se/
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=60562فواز
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=60562فواز
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=60562
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d=60562 
 

قحطان فاضل علًع  حمد عقٌل عباسع  -13
 (1.10)         عمـر رشٌــد محمـــــد

فاعلٌة استراتٌجٌة الرؤوس المرقمة فى تطوٌر مهارات  :
التدرٌس لط د المرحلة الثالثة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 

لمؤتمر العلمى االول عكلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌةعا
 الرٌاضةع جامعة دٌالىع العراق.

 

 التعلم النشط المٌسرع للنشر والتويٌعع عمان. : (0..1كرٌمـــان بدٌـــر محمـــد      ) -11
 

علً مستوي فعالٌة إستخدام إستراتٌجٌة التعلم التعاونً  : (...1لـــٌلـً عبـــاس سلٌمــــــــان ) -15
التحصٌل المعرفً والحركً وبقاء  ثر التعلم لمهارة الشقلبة 
األمامٌة علً الٌدٌن علً حصان القفيع رسالة دكتوراا غٌر 
 منشورةع كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبناتع جامعة األسكندرٌة.

 
 

لمهارات الحركٌة فً كرة التعلم النشط وتأثٌرا علً بعض ا : (1.11ماجــــــدة محمــــــــد حمٌـــــد) -12
السلة للطالبات فً درس التربٌة الرٌاضٌة بالمرحلة 
المتوسطةع بحث منشور بمجلة دٌالً للبحوث العلمٌة 

 ( العراق.33والتربوٌة لعدد )
 

 فـتـٍ انًرقًتت انترؤوس اصتتراتُجُت باصتعًال انتذرَش فاعهُت :  (0227 ) انُـــاصرٌ غــنٍ جًال يتًى -.1

 انحتتذَث  انتتتارَ  بًتتادة يتىصتتظ انثانتتث انصتتف طانتتب تحصتتُم

 جايعتت   واالنضانُت انتربىَت نهعهىو االصاصُت انتربُت كهُت جهت

 .انعراق   بابم   07ع   بابم

https://www.new.educ.com/ 
 علم النفس الرٌاضى ع دار المعارفع القاهرة : (2..1محمــــــد حســـــن عــــ وى ) -10

 ثر توظٌف إستراتٌجٌة الروؤس المرقمة فً تنمٌة مهارات  : (1.10ـد فاٌي عبـدالقـادر)محمـد خـالـ -.1
التفكٌر البصري فً الرٌاضٌات والمٌل نحوها لدي ط د 
الصف الرابع األساسًع رسالة ماجستٌر غٌر منشورةع كلٌة 

 التربٌة قسم مناهج وطرق تدرٌسع جامعة غية.
 

مؤشرات التعلم النشط فً القرن الواحد والعشرٌنع قسم  : (2..1مـــــدان)محــمــــد يٌـاد حـــــــ - .5 
المناهج وطرق التدرٌسعرسالة ماجستٌر غٌر منشورةع كلٌة 

 التربٌة جامعة اليقايٌق.
 

القٌاس والتقوٌم فً التربٌة الرٌاضٌة ع دار الفكر العربً ع  : (1..1محمــــد صبحـــً حسانٌـــن  ) - 51
 القاهرة.

 

 طرائق التدرٌس واستراتٌجٌاتهعالعٌنع دار الكتاد الجامعى. : (3..1محمـــــد محمـــودالحٌلــــــــة ) - 51
 دبٌات البحث فً تدرٌس التربٌة الرٌاضٌةع دار الوفاء لدنٌا  : (...1مصطفى الساٌــــــح محمـــــد ) - 53

 الطباعة والنشرع اإلسكندرٌة.
 

 (1.13شـــــــوي )منــــى محمــــد شر -51
 

دراسة التفاعل بٌن القادرات البدنٌاة وبعاض  ساالٌد التادرٌس  :
فاااى تعلااام مهاااارة االرساااال المواجاااه مااان  سااافل فاااى الكااارة 
الطائرةعرسااالة دكتااوراا غٌاار منشااوراعكلٌة التربٌااة الرٌاضااٌة 

 بناتعجامعة االسكندرٌة.
 

مٌرفااات علاااى خفاجهعمصاااطفى السااااٌح  - 55
 (...1)                           محمد 

المدخل الى طرائق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌةعماهى للنشر  :
 والتويٌع عاالسكندرٌة.

 

 (.1.1نــــادر اسماعٌــــل حــــــ وة ) - 52
 

برنامج تدرٌبى لتطوٌر بعض المتغٌرات البدنٌة والمستوى  :
الرقمى لمسابقة الوثد الطوٌل لط د كلٌة التربٌة البدنٌة 

ة االقصى عسلسلة العلوم االنسانٌة عمجلة جامعة بجامع
-1.2االقصىع المجلد الحادى والعشرون عالعدد االول ج 

512. 
 

https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=60562
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 (.1.1نافـــــــي  حمـــــــد بقٌعــــــى ) -.5
 

التربٌة العملٌة الفاعلةع دار المسٌرة للنشر والتويٌعع عمانع  :
 االردن.

 

 (...1ـد )نجـــاة عبــداللـــه محمـــــــ -50
 

 ثر استخدام اساراتٌجٌة التعلم النشط والتدرٌد المباشر على  :
التحصٌل االجل وتنمٌة مهارات التدرٌس لدى الطالبات 
المعلماتعرسالة ماجستٌر غٌر منشوراعكلٌة التربٌةجامعة 

 الملك عبد العيٌيعجدةع المملكة العربٌة السعودٌة.
 

 (1.15د )نعٌـــــــم ٌوســـــف محمــــــ -.5
 

فاعلٌة برنامج تدرٌبً قائم علً استراتٌجٌات التعلم النشط  :
 TIMSSوالمهارات الرٌاضٌة المتضمنه بالدراسة الدولٌة 

داء التدرٌسً للمعلمٌن ومستوي الط دع رسالة ألفً تنمٌة ا
دكتوراا غٌر منشورةع كلٌة البنات لآلداد والعلوم والترٌٌةع 

 جامعة عٌن شمس.
فاعلٌة إستراتٌجٌة الرؤوس المرقمة فى تحصٌل طالبات  : (1.15ن جاســم محمد سعٌد )وجـــدا -.2

الصف الثانى المتوسط فى مادى التارٌخ ع مجلة جامعة 
 عجامعة دٌالى.1عالعدد11تكرٌت للعلوم االنسانٌةعمجلد

 

ٌة الرٌاضٌةع الجيء األولع تكنولوجٌا التعلٌم والتعلم فً الترب : (...1وفٌقـــــة مصطفـــى سالــــــم ) -21
 منشأة المعارفع اإلسكندرٌة.

 

  فعالٌة إستخدام التعلٌم االلكترونً فى التنمٌة المهنٌة لمعلم : (.1.1ولـــٌـــد عصــــام حســـــــــن ) -21
التربٌة الرٌاضٌةع رسالة دكتوراة غٌر منشورةع كلٌة التربٌة 

 الرٌاضٌة للبنٌنع جامعة األسكندرٌة.
فاعلٌة استراتٌجٌة الرؤوس المرقمة معا فى التحصٌل فى  : (1.11ٌاسر عبد الواحد الكبٌسى ) -23

مادة الجغرافٌا وتنمٌة الدافعٌة نحو دراستها لدى طلبة الصف 
 االول المتوسطع مجلة سر من ر ىع جامعة سامراء.

 ثانٌاً: المراجع األجنبٌة:
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Build a model using the educational learning 
cognitive motional which contribute in achieve the 
standads of physical education studie  
Review.vol,2004.                  
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-25  
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-.3 
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: (1...) Van Dijk, L.A. -.1 
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TeachingMethods in College English Teachers 
The Journal of Human. Resource and Adult 
Learning, 3(2), 23-30.      

: (1...)Wang, T. -.5 
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 الملخج العربً 
                   تعلم مسابقة الوثد الطوٌل بعض نواتج  ثر إستخدام إستراتٌجٌة الرؤوس المرقمة على        
 سكندرٌة جامعة األ –لى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات األو الفرقةلطالبات 

 
 

القٌاادا والاتحكم فاى إدارة الفصال و ن الاتعلم النشاط  ٌضاا لاه  تساعـــاـد فـــاـى استراتٌجٌة الرؤوس المرقماةن إستخـــدام إ       

ٌـاـع الـاـى االنتبااا والتفاعــــاـل وإعمـــاـال الفكــــاـر تأثٌر إٌجابـى علــــى نتائج المتعلمٌـــــن ويٌادة دافعٌتهـــم ممـــا ٌدفـــع الجم

إساتخدام  تاأثٌروٌهادف البحاث الحاالً الاً التعارف علاً ع فً اٌجاد الحــــل االمثــــل لمـــا ٌطرحه المدرس من مشك ت وافكاار 

ة القرفصااء لطالباات الفرقاة الوثاد الطوٌال بطرٌقاالمستوي المهااري والرقماً لمساابقة  استراتٌجٌة الرؤس المرقمة فى تحسٌن

اإلسااكندرٌة اسااتخدم الماانهج التجرٌبااً ذو القٌاسااٌن القبلااً البعاادي علااً مجمااوعتٌن )  –األولاى بكلٌااة التربٌااة الرٌاضااٌة للبنااات 

طالبااة ع اسااتخدمت  .0الرٌاضااٌة عااددهن  تجرٌبٌااة وضااابطة ( ع مثلاات العٌنااة المسااتهدفة طالبااات الفرقااة األولااً بكلٌااة التربٌااة 

التاأثٌر االٌجاابى فاى كا  مان المساتوى بارات البدنٌة والمهارٌة والرقمٌاة وتام إٌجااد المعاام ت العلمٌاة لهاا ع مان  هام النتاائج االخت

ع ومان  هام التوصاٌات المهارى والرقمى لمسابقة الوثد الطوٌل بطرٌقة القرفصاء لطالبات الفرقاة األولاى بكلٌاة التربٌاة الرٌاضاٌة للبناات

 نشط. استراتٌجٌة الرؤوس المرقمة كإحدى استراتٌجٌات التعلم الواستراتٌجٌات حدٌثة فى العملٌة التعلٌمٌة وباألخج ضرورة إدخال طرق 
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Summary 

“The effect of using numbered heads strategy on some learning outcomes of the long jump 

competition for first year students at the Faculty of Physical Education for Girls - Alexandria 

University” 

 

The use of the numbered heads strategy helps in the leadership and control in class 

management and that active learning also has a positive impact on the outcomes of learners 

and increase their motivation, which leads everyone to attention and interaction and the work 

of thinking in finding the best solution to the problems posed by the teacher. The present 

research aims to identify the effect of using the numbered heads strategy in improving the skill 

and digital level of the long jump competition squatting method for students of the first year of 

the Faculty of Physical Education for Girls - Alexandria. Faculty of Physical Education 

number 80 students, used physical tests and skills and digital and found scientific transactions 

One of the most important results of the positive impact in both the skill and digital level of the 

long jump competition squatting method for students of the first year at the Faculty of Physical 

Education for Girls, and one of the most important recommendations is the need to introduce 

modern methods and strategies in the educational process, especially the strategy of numbered 

heads as one of the strategies of active learning. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


