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فاعلية استراتيجية الرؤوس المرقمة في تطوير مهارات التدريس لطالب المرحلة 
 الثالثة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية 

 م.م عمر رشيد م.م احمد عقيل عباس           م.د قحطان فاضل علي         
 جامعة ديالى  -لية التربية البدينة و علوم الرياضة ك

ahmedaqeel067@gmail.com 
 الكلمات المفتاحية: استراتيجية الروس المرقمة : مهارات التدريس 

 ملخص البحث 
س و الطالب تهدف أن عملية التدريس عبارة عن سلسلة مستمرة من العالقات بين المدر 

الى تطوير الطالب مهاريا ومعرفيا وتربويا من خالل نقل المعرفة من المدرس الى الطالب 
وتظهر نتائجها ترجمة ألفعال الطلبة االيجابية وتقدمهم في االداء ، فكلما كان المجهود اكبر 

التعليمية في مجال مرتكزا على االسس العلمية كلما زادت فاعلية وتأثير الدرس، إن نجاح العملية 
التربية الرياضية تعتمد على عوامل كثيرة ومتعددة ال تقتصر على القدرات الذاتية للمدرس فحسب 
بل تتعدى ذلك لتشمل دور الطالب ومقدرته على التفاعل مع المدرس، ومن خالل ادراك 

احتياجات المختصين لهذه الحقيقة ظهر االهتمام بتنوع طرائق واساليب التدريس لتتماشى مع 
واحد من  االهتمامات البارزة في مجال اساليب ات الحاصلة في اهتمامات الطلبة و التغير و  العصر

األساليب التي تعزيز عمليات التفكير  احدالمرقمة التربية الرياضية. اذ تعد استراتيجية الروس 
ة الفاعلة في التعلم المشاركو  المعرفةما وراء العليا وتنميتها والتي يمكن أن تؤدي إلى التفكير 

توفير آليات  - .وتكوين المتعلم للمعرفة وبنائها بنفسه والمنطلقة من فكر البنائية ومبادئها
التواصل االجتماعي للمجموعات والسماح بتبادل األفكار وتوجيه األسئلة بشكل حر، وشرح الفرد 

(بأنها  428م، ص:84:لآلخر، ومساعدة الغير في فهم األفكار بشكل له معنى، يعرفها )بدير:
أعضاء ويتخذ كل عضو رقمًا  7-0استراتيجية يتم خاللها تقسيم المدرس الطالب إلى فرق 

ثم يتم طرح السؤال على الطالب مثل من كم قسم تتكون خطة درس التربية  7-4يتراوح ما بين 
كدوا من الرياضية و كم عدد اجزاء كل قسم في الخطة ؟ ثم يضع الطالب رؤوسهم معًا لكي يتأ

أن كل فرد يعرف اإلجابة بعدها ينادي المدرس على رقم فيرفع المرقمون بنفس الرقم أيديهم 
النظري لمادة طرائق التدريس وعدم اخذ  استعمال المنهاجويعد  .ويقدموا إجابات للصف ككل

الفرصة الكافية للطالب لتطوير من مهارتهم التدريسية من خالل استعمال استراتيجية الروس 
العملية لتمكنهم من تطوير المهارات التدريسية . اذ انها مجموعة الدروس النظرية و  فيالمرقمة 

من السلوكيات التدريسية الفاعلة التي يظهرها المدرس في نشاطه التعليمي داخل الصف او 
خارجه في شكل حركات لفظية او غير لفظية ، تتميز بعناصر السرعة و الدقة في االداء 
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المهارية والوجدانية)ابراهيم ، فاضل خليل و داف العملية التعليمة ومنها المعرفية ،وتحقق اه
( ومن خالل ادراك المختصين لهذه الحقيقة ظهر االهتمام بتنوع طرائق واساليب 2::ص 848::

التدريس لتتماشى مع احتياجات العصر و التغيرات الحاصلة في اهتمامات الطلبة ، ومن خالل 
التدريس المالئمة التي تعد من اهم العوامل المؤثرة في تطوير مهارات التدريس   استخدام اساليب

وخاصة اذ تم استخدامها بصورة مجدية وصحيحة .ومن هنا برزت اهداف البحث الى معرفة 
فاعلية استراتيجية الروس المرقمة في تطوير مهارات التدريس لطالب المرحلة الثالثة كلية التربية 

الرياضة  التعرف على مهارات التدريس لطالب المرحلة الثالثة كلية التربية البدنية  البدنية وعلوم
وعلوم الرياضة  ، اما فروض البحث تضمنت توجد فروق معنوية بين االختبارات القبلية و 
البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح االختبار البعدي، وهناك فروق معنوية في 

اذ استخدم  .ي بين المجموعة التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبيةاالختبار البعد
الباحث التصميم التجريبي الذي يطلق عليه تصميم اسلوب المجموعات المتكافئة ذات االختبار 

( ويتم هذا التصميم بإدخال المتغير المستقل على مجموعة 02:ص:430البعدي )بدر، احمد:
ة الضابطة في ظروفها الطبيعية . اجريت الدراسة على طالب المرحلة التجريبية وترك المجموع

والبالغ  840: -845:ديالى للعام الدراسي –الثالثة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة 
(طالبا وقع االختيار عشوائيا على شعبتي ) د، ه( لتكون المجموعتان الضابطة و :4:عددهم )

( من مجتمع البحث موزعين 47.831(طالبا يمثلون نسبة ):0ي وبواقع )التجريبية  وعلى التوال
مقياس مهارات التدريس المعد من قبل )علي،  وقد استخدم الباحثبالتساوي على المجموعتين 

وحددت مقررات المادة الدراسية للفصل االول على وفق منهاج ( 453:ص:84:سنان عباس:
تربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة ديالى للفصل الدراسي الهيأة القطاعية في ضوء منهاج كلية ال

االول وتم اجراء االختبارات وجمع البيانات قبل البداء بالمنهج وتكرر ذلك بعد اكمال كل المنهج 
( اظهرت النتائج ان استراتيجية الروس المرقمة  spssالتعليمي وبعد التحليل االحصائي بنظام )

( و  0.05ات التدريس  وبداللة احصائية عند مستوى الداللة )لها تأثير ايجابي على مهار 
استنتج الباحث ان ان استراتيجية الروس المرقمة لها تاثير مباشر في تطوير مهارات التدريس  

 ،و ثم يليه االسلوب المتبع 
   المقدمة : -4

و فـي االتجـاه يقصد بالتربية بمفهومها العام عملية ربط الصـلة بـين الفـرد وبيئتـه تسـاعد علـى النمـ
الصحيح وهي بصورة عامة مواصـفات االنسـان فـي مجتمـع محـدد االهـداف و واضـح المعـالم .ان 
االهتمام بالتدريس  تطوير مهارته يعد من اهـم الخطـوات ، الن تطـوير نوعيـة التـدريس ال تـتم اال 

ــــون االجتماع ــــن مــــن الفن ــــدريس ف ــــة المطلوبــــة إن الت ــــات المهني يــــة مــــن خــــالل المــــدرس ذو الكفاي
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واالنسـانية، والمـدرس الجيـد والنـاجح هــو فنـان لديـه امكانيـات يســتطيع بهـا توظيـف الـدرس لخدمــة 
الطـالب ورفـع امكانـاتهم العلميـة والتربويـة واشـراكهم بأنشـطة الـدرس وذلـك ال يـتم بـال ادراك للمهنـة 

لخدمـة الطـالب ولألساليب التي يبتكرها نتيجة المواقف التعليمية التي يتعايش معها والتـي يسـيرها 
واستخالص استراتيجيته التدريسية التي توفر التفاعـل الجيـد فيمـا بينـه وبـين طالبـه وبـين الطـالب 

 أنفسهم.
 :مفهوم واستراتيجية الروس المرقمة 

أعضاء ويتخذ كل عضو رقمًا  7-0استراتيجية يتم خاللها تقسيم المدرس الطالب إلى فرق هي  
 ( 428م، ص:84:سؤال على الطالب. بدير:ثم يتم طرح ال 7-4يتراوح ما بين 

 أهداف استراتيجية الرؤوس المرقمة : 
-488م، ص880:تتمثل أهداف استراتيجية الرؤوس المرقمة  كما يوضحها )سعادة وآخرون

 :-(كما يلي 480
 لتشجيع على األداء المتواصل واإلنجاز المستمر من جانب الطلبة ضمن المجموعة الواحدة. .4
التحصيل مقارنة مع تحصيل الطلبة الذين يتعلمون من خالل الطرق  تعمل على زيادة  .:

 التقليدية
إيجاد نوع من التربية المتكاملة للمتعلم، وذلك من خالل الربط بين النمو الفردي له من   .0

 جهة، والنمو الجماعي من جهة ثانية
والمنافسة غير  تساعد على التخلص من االتجاهات وأنماط السلوك السلبية العديدة كاألنانية، .1

 الشريفة، والفردية المفرطة
تنمية المحافظة على النظام واحترامه، مما يساهم في بناء االنضباط الذاتي لدى المتعلمين،   .7

 .وبالتالي تهذيب الذات، وجعلها قادرة على العمل الجماعي البناء
 : خطو ات استراتيجية الرؤوس المرقمة Kagan & Kagan ) :84437م، ص) 

 خطوات االستراتيجية كما يلي قسم ك
 يقسم المعلم الطالب إلى مجموعات تشمل كل مجموعة على ستة طالب وقد تزيد1 .
  .( أو حسب عدد أفراد المجموعة2-4يعطي كل عضو في المجموعة رقم من األرقام )2 .

 يناقش الطالب شفويًا أو يتفقون على اإلجابة بحيث يكون في النهاية كل طالب قاد ا على3
 اإلجابة

( مستخدمًا طريقة عشوائية باستخدام النرد أو أي طريقة تضمن :ينادي المعلم مثاًل الرقم )4 .
 العشوائية ثم يطرح السؤال مرة أخرى
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( ليقدم إجابة مجموعته أمام الطالب، ويقول اتفقنا جميعًا في اإلجابة :يقوم كل طالب رقمه)5 .
ي مجموعة أخرى أو المجموعة أن جاء بأفكار أخرى هي ... ولو اختلفت إجابة الطالب األخر ف

 .وضح للصف السبب ويذكر تفسير ذلكجديدة ي
 :  مراحل تنفيذ استراتيجية الرؤوس المرقمة 

 (720-:72م، ص885:يرتبط نجاح االستراتيجية باإلعداد الجيد االستراتيجية )زيتون، 
طالب نحو موضوع الدرس أو المهمة األولى: مرحلة التهيئة الحافزة: وتهدف إلى جذب انتباه ال

الثانية: .أو المشكلة المراد بحثها، ومن ثم إثارة الطالب فكريًا وتحفيزهم للتعلم بأساليب مختلفة
مرحلة توضيح المهام: وتهدف إلى قيام المعلم بإفهام الطلبة المهمات أو المشكالت نجازها، 

ذات العالقة بتلك المهام أو المشكالت، ومناقش المطلوب بحثها والة متطلبات التعلم السابقة 
 وتباين معيار النجاح في أداء المهمة .نجازها

الثالثة: المرحلة االنتقالية: وتهدف إلى تهيئة الطالب للعمل التعاوني، وتيسير أمر انتقالهم 
يع للمجموعات التي ينتمون إليها، وتزويدهم باإلرشادات والتوجيهات الالزمة للعمل التعاوني، وتوز 

 .األدوار بين طالب المجموعات
وانتقاله تهدف إلى قيام الطالب بالمهام الرابعة: مرحلة عمل المجموعات: نجازها، وتحرك المعلم و 

بين المجموعات لغرض التفقد والتدخل واإلرشاد والتوجيه الالزم، لعمل المجموعات في نجازها 
رحلة المناقشة الصفية: وفيها يتم تبادل الخامسة: م .كلما ا تنفيذ المهمة واقتضت الضرورة ذلك

المجموعات ألفكار والنتائج، وتعرض كل مجموعة ما توصلت إليه من أفكار أو نتائج تتعلق 
بالمهمة بتلخيصها على الطالب جميعهم، كما يتم في هذه المرحلة تصحيح أخطاء التعلم، 

 .اء إنجاز المهام بنجاحومناقشة المشكالت أو الصعوبات التي صادفتها المجموعات في أثن
السادسة: مرحلة إنهاء الدرس: ويتم فيها تلخيص الدرس بعرض األفكار والنتائج والحلول التي  

توصل إليها الطالب، كما يمكن تعيين بعض الواجبات أو المهمات البيتية لبحثها في الدرس 
 .القادم، ومنح المكافآت للمجموعات التي أنجزت المهام بنجاح

 ت البحث :اجراءا-2
 منهج البحث : 2-1

استخدم الباحث التصميم التجريبي الذي يطلق عليه تصميم اسلوب المجموعات المتكافئة ذات 
( ويتم هذا التصميم بإدخال المتغير المستقل على 02:ص:430االختبار البعدي )بدر، احمد:

 .مجموعة التجريبية وترك المجموعة الضابطة في ظروفها الطبيعية
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 ينة البحث :ع 2-2
ديالى –اجريت الدراسة على طالب المرحلة الثالثة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة 

( طالبا وقع االختيار عشوائيا على شعبتي ) :4:والبالغ عددهم ) 840: -845:للعام الدراسي 
يمثلون نسبة  ( طالبا:0د، ه( لتكون المجموعتان الضابطة والتجريبية  وعلى التوالي وبواقع )

 ( من مجتمع البحث موزعين بالتساوي على المجموعتين.47.831)
 ادوات البحث : 2-3

حددت مقررات المادة الدراسية للفصل االول على وفق منهاج الهيأة القطاعية في ضوء منهاج 
( تم 840:-845:كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة ديالى للفصل الدراسي االول )

التأكيد على االسس العلمية الصحيحة اذا تم وضع مجموعة من و ق المنهج التعليمي تطبي
و  الوحدات التعليمة التي تم تنفيذها في المنهج التعليمي لمجموعة استراتيجية الروس المرقمة

( دقيقة للوحدة 38( حدتين اسبوعيا بزمن قدره ):تضمن المنهج  )لمجموعة االسلوب المتبع  و 
 واحدة التعليمة ال

 وسائل جمع المعلومات و االجهزه و االدوات المستخدمة: 2-4
 وسائل جمع المعلومات : 2-4-1

 المصادر العربية واالجنبية  .4
 المقابالت الشخصية  .:
 التجارب االستطالعية .0
 شبكة المعلومات الدولية لالتصاالت )االنترنيت( .1

 االجهزة والبرامج المستخدمة في البحث 2-4-2
 made in China( SONYوع)كاميرة فديو ن .4
 ( LENOVOحاسبة الكترونية نوع) .:
 اقراص مدمجة .0
 made in Chinaحاسبة يدوية  .1

 االدوات المستخدمة  2-4-3
 ملعب   .4
 (:صافرة عدد) .:
 اوراق واقالم  .0
 المعالجات االحصائية : 2-4-4

 لتحليل نتائج المنهج .  spss)تم استخدام برنامج الرزم االحصائية )
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 وتحليلها ومناقشتها :عرض النتائج  -3
 ( 1جدول) 

 يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة

الوســاط الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لالختبــارين القبلــي والبعــدي للمجموعــة ( ا4يبــين جــدول )
ـــي  الضـــابطة اذ بلـــغ الوســـط الحســـابي للمجموعـــة الضـــابطة لمهـــارات التـــدريس فـــي االختبـــار القبل

(، وكـــان  الوســـط الحســـابي فـــي االختبـــار البعـــدي  5.07239( وبـــانحراف معيـــاري)51.5625)
 ( 5.39096)( وبانحراف معياري 63.4375)

 ( 2جدول) 
يبين قيم فروق االوساط الحسابية وانحرافها وقيمة )ت( المحسوبة بين االختبارين القبلي 

 والبعدي للمجموعة الضابطة

ــــين :ن جــــدول )يبــــي  ــــروق االوســــاط الحســــابية وانحرافهــــا وقيمــــة )ت( المحســــوبة ب ــــيم ف ــــين ق ( يب
-)االختبـــارين القبلــــي والبعـــدي للمجموعــــة الضـــابطة اذ بلــــغ فـــرق االوســــاط لمهـــارات التــــدريس )

( وبلغــت قيمــة  1.57288( وبخطــاء معيــاري ) 6.29153و كــان فــرق االنحــراف ) 11.8750
 ( وهذا يدل على معنوية الفروق .8.888سبة خطاء )( وبن 7.550-)ت( المحسوبة )

 ( 3جدول) 
 يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

( االوســاط الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لالختبــارين القبلــي والبعــدي للمجموعــة 0يبــين جــدول )
التجريبيــة  اذ بلـــغ الوســط الحســـابي للمجموعــة الضـــابطة لمهــارات التـــدريس فــي االختبـــار القبلـــي 

ـــانحراف معيـــاري)51.2500) عـــدي (، وكـــان  الوســـط الحســـابي فـــي االختبـــار الب5.00000( وب
 ( 5.31311( وبانحراف معياري)69.6875)
 

وحدة  المتغيرات
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع± -س ع± -س

 5.39096 63.4375 5.07239 51.5625 درجة مهارات التدريس

 ع ف ف-س المتغيرات
الخطا 
 المعياري

 ت المحسوبة
 نسبة
 الخطأ

 الداللة

 معنوي ..... 7.550- 1.57288 6.29153 11.8750- مهارات التدريس

وحدة  المتغيرات
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع± -س ع± -س

 5.31311 69.6875 5.00000 51.2500 درجة  مهارات التدريس
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 (4جدول)
يبين قيم فروق االوساط الحسابية وانحرافها وقيمة )ت( المحسوبة بين االختبارين القبلي 

 والبعدي للمجموعة التجريبية

( يبين قيم فروق االوساط الحسابية وانحرافها وقيمة )ت( المحسوبة بين االختبارين 1يبين جدول )
و كان  18.4375-)بلغ فرق االوساط لمهارات التدريس ) التجريبية اذالقبلي والبعدي للمجموعة 

                يمة )ت( المحسوبة( وبلغت ق1.92130( وبخطاء معياري ) 7.68521فرق االنحراف )
 ( وهذا يدل على معنوية الفروق .8.888( وبنسبة خطاء )9.596-)

 ( 5جدول ) 
االنحرافات المعيارية لالختبار البعدي وقيمة )ت( المحسوبة يبين قيم االوساط الحسابية و 

 الختبارات البحث للمجموعتين التجريبية والضابطة

يبين قيم االوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية لالختبار البعدي وقيمة )ت( المحسوبة 
جموعتين التجريبية والضابطة اذ بلغ الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية الختبارات البحث للم

( و بلغ الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة  5.31311( وبانحراف معياري ) 69.6875)
(  3.303-( وكانت قيمة )ت( المحسوبة ) 5.39096( وبانحراف معياري ) 63.4375)

 الفروق .(  وهذا يدل على معنوية  :8.88وبنسبة خطاء )
( أحدثته االستراتيجية إلى أن استخدامه في التدريس تسمح للطالب 7من خالل جدول )

فرصة للتعبير عن رأيهم ، التي تنمي مهارة  القراءة  كما أنها تحفز الطالب وتدخلهم في جو من 
التعاون والمشاركة اإليجابية التي أتاحت فرصة للطالب  ممارسة أشكال التواصل وايضا إن 

ستخدام استراتيجية الرؤوس المرقمة ساعدت الطالب على بناء معرفتهن بأنفسهم، وربط تعلمهم ا
السابق بالتعلم وان  تطبيق استراتيجية الرؤوس المرقمة معا جعل الطالب في حالة تنافس شديد 

ريبية على حساب مما جذب انتباه الطالب ، وتبين تفوق كان لصالح طالب المجموعة التج
 .الضابطة المجموعة

الخطا  ع ف ف-س المتغيرات
 المعياري

 نسبة ت المحسوبة
 الخطأ

 الداللة

 معنوي ..... 9.596- 1.92130 7.68521 18.4375- مهارات التدريس

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

ت  المجموعة الضابطة موعة التجريبيةالمج
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

 الداللة
 ع± -س ع± -س

مهارات 
 معنوي 2.... 3.303- 5.39096 63.4375 5.31311 69.6875 درجة التدريس
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اعتماد الرؤوس المرقمة في تدريس التاريخ بدل من االسماء جعل جميع الطالب ينتبهون 
وينتظرون تحديد الرقم المجيب. هذه االستراتيجية تقوم على المجاميع التعاونية غير المتجانسة 
مما يولد التفاعل بين أعضائها، ومن خصائص استراتيجية الرؤوس المرقمة تجعل الجميع 

علين كي يؤدي كل فرد دوره تجنبًا للحرج كما وأن تعدد اآلراء يؤدي الى ارتفاع مستوى المعرفة  فا
إلفرادها.  الستراتيجية التي تركز على الطالب بشكل مخطط ومدروس وتعده هو المحور والهدف 

 من الدرس تؤدي الى ارتفاع تحصيله.
 الخاتمة -4

التدريس باستعمال استراتيجية الرؤوس المرقمة  أتي:في ضوء نتائج الدراسة استنتج الباحث ما ي
في تحصيل لطالب المرحلة الثالثة كلية التربية البدينة و علوم الرياضة أكثر فاعلية من التدريس 
بالطريقة االعتيادية. ويوصي الباحث اتباع االستراتيجيات التي تتعزز تفاعل الطالب مع المواد 

 رؤوس المرقمة.الدراسية والسيما استراتيجية ال
 المصادر والمراجع :

  تاثير التدريس المصغر في تطوير مهارات التدريس للطالب المطبقين سنان عباس علي ؛
  :84::اطروحة دكتوراه ، في كلية التربية البدينة و علوم الرياضة جامعة ديالى

  للنشر  : )دار الشروقالتعلم النشط بين النظرية والتطبيق. عمانسعادة، جودت وآخرون؛
  480-488( ص88:،والتوزيع

 دار الشروق للنشر  (عمان)النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم. زيتون، عايش ؛
 720-:72(ص 885:والتوزيع 

  428( ص:84:، :، :عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع ط التعلم النشطبدير، كريمان؛  
 عمان: دار الفكر  تعلم الرياضيات.:استراتيجيات في تعليم وتقويم بدوي، رمضان ؛(

 20( ص 880:للطباعة والنشر والتوزيع 
 الموصل ،دار ابن االثير للطباعة المدخل الى طرائق التدريس العامةفاضل خليل ابراهيم؛( :

 2:(ص 848:و النشر ،
 Kagan، S. & Kagan، M. (2009). Kagan Cooperative Learning. San 

Clemente : Kagan Publishing. 
 
 
 
 


