
 تأثيز أساليب التذريس في ضىء الذكاءاث المتعذدة علي 
 ساسيت في كزة اليذتعلم المهاراث األ

 د / هِاح عثد اثسؼِخ اثعشذاىٍ

البحث المقدمة ومشكلة  

أهرذتتتد اثعدُتتتد دتتتز اثدزاظتتتاخ ىاثثؽتتتيز ةتتتٌ دعتتتاة ثعثتتتح اتتتسج اثِتتتد عجتتتٌ اثثؽتتتس عتتتز أظتتتاثِة 

ي سؽتتتي ذؽلِتتتم ا هتتتداو اثرعجِذِتتتح ىاثرستيُتتتح ىاثذعسةِتتتح عجتتتَ دزظتتتح عاثِتتتح دتتتز  درشيعتتتح ثردزُعتتتوا ظتتتعِا

االسعتتتتاش ةذتتتتا اثرلِتتتتساخ ىاثرلتتتتيزاخ ةتتتتٌ دعتتتتاة اثذعسةتتتتح ىاالسنعتتتتاز اثوا تتتتت ةِوتتتتا ىاثرلتتتتدح ةتتتتٌ س تتتتخ 

ىاالذصتتتاة ىاثصُتتتادج ةتتتٌ اعتتتداد اثذرعجذتتتِز تاثذتتتدازض ىاثعادعتتتاخ أًتتتثػ اثعوتتتد أاصتتتس ذساِتتتصاي  اثذعجيدتتتاخ

ي سؽتتتتي ذصتتتتذِخ تِمتتتتاخ ذعجِذِتتتتح دشاظتتتتثح ىأظتتتترمداح اظتتتترساذِعِاخ أة تتتتت ثجرعجتتتتِخ ةتتتتٌ عصتتتتس  أى ذيظِوتتتتا

ي عذتتتا ظتتتثلن دتتتز عصتتتيز ىدتتتز  تتت ة عذتتتت  اذتتتدزض اتتتسج اثِتتتد تبجِتتتح اثرستِتتتح  الباحثةةةتدمرجتتتم ذذادتتتا

ادعتتتح اثعتتتاداخ ىظتتتد ار هشتتتاا تصتتتيزاي ةتتتٌ اظتتترمداح اظتتتاثِة اثرتتتدزُط اثؽدُصتتتح تيظتتتن عتتتاح ظ –اثسُاضتتتِح 

ىا ظتتتاثِة اثرتتتٌ ذعرذتتتد عجتتتٌ س سُتتتح اثتتترااخاخ اثذرعتتتددج تيظتتتن  تتتاى  ؼِتتتس ار اثبصِتتتس ُعرذتتتدىر عجتتتٌ 

 أظاثِة اثردزُط اثرلجِدُح اثرٌ ذساص عجٌ ظياسة دؽددج ةٌ اثردزُط .

البحث : هذف  

و عجتتتَ ذتتتسشِس أظتتتاثِة اثرتتتدزُط ةتتتَ ضتتتيخ اثتتترااخاخ اثذرعتتتددج عجتتتَ ُوتتتدو اثثؽتتتس اثتتتَ اثرعتتتس -1

ظادعتتح  –ذعجتتخ اثذوتتازاخ ا ظاظتتِح ةتتَ اتتسج اثِتتد ثلاثثتتاخ اثنستتتح اثصاسِتتح تبجِتتح اثرستِتتح اثسُاضتتِح 

 ددُشح اثعاداخ 

 فزوض البحث:

ي تتتتتتِز دريظتتتتتلَ دزظتتتتتاخ اثلِاظتتتتتِز اثلثجتتتتتَ ىاثثعتتتتتدٍ ثجذعذيعتتتتتح  -1 ذيظتتتتتد ةتتتتتسىا داثتتتتتح اؼصتتتتتا ِا

دعتتتتريٍ االداخ اثذوتتتتازٍ ةتتتتَ اتتتتسج اثِتتتتد ثجلاثثتتتتاخ تِتتتتد اثثؽتتتتس ىثصتتتتاثػ اثلِتتتتاض  اث تتتتاتلح ةتتتتَ

 اثثعدٍ .

ي تتتتتتِز دريظتتتتتلَ دزظتتتتتاخ اثلِاظتتتتتِز اثلثجتتتتتَ ىاثثعتتتتتدٍ ثجذعذيعتتتتتح  -2 ذيظتتتتتد ةتتتتتسىا داثتتتتتح اؼصتتتتتا ِا

اثرعستثِتتتتح ةتتتتَ دعتتتتريٍ االداخ اثذوتتتتازٍ ةتتتتَ اتتتتسج اثِتتتتد ثجلاثثتتتتاخ تِتتتتد اثثؽتتتتس ىثصتتتتاثػ اثلِتتتتاض 

 اثثعدٍ .

ي تتتتتِز دريظتتتتتلَ دزظتتتتاخ اثلِاظتتتتتِز اثثعتتتتدُز ثذعذتتتتتيعرَ اثثؽتتتتتس ذيظتتتتد ةتتتتتسىا داثتتتتح اؼصتتتتت -3 ا ِا

اثرعسُثِتتتح ىاث تتتاتلح ةتتتَ دعتتتريٍ االداخ اثذوتتتازٍ ةتتتَ اتتتسج اثِتتتد ثجلاثثتتتاخ تِتتتد اثثؽتتتس ىثصتتتاثػ 

 اثذعذيعح اثرعسُثِح.



ذيظتتتتد سعتتتتة ذؽعتتتتز تتتتتِز اثلِتتتتاض اثلثجتتتتَ ىاثثعتتتتدٍ ثبتتتت  دتتتتز اثذعذيعتتتتح اث تتتتاتلح ىاثذعذيعتتتتح  -4

ثثعتتتدٍ ىتتتتِز اثثعتتتدٍ ذعسُثِتتتح ىاثثعتتتدٍ ضتتتاتلح ثصتتتاثػ اثذعذيعتتتح اثرعسُثِتتتح ىثصتتتاثػ اثلِتتتاض ا

 اثرعسُثِح  ةَ دعريٍ االداخ اثذوازٍ ثجلاثثاخ تِد اثثؽس.

 -اجزاءاث البحث :

 منهج البحث :

اثذتتتتتشوط اثرعسُثتتتتتَ ترصتتتتتذِخ اثذعذتتتتتيعرِز اؼتتتتتداهذا ذعسُثِتتتتتح ىاال تتتتتسٍ  الباحثةةةةةتاظتتتتترمددد 

ي  ضتتتاتلح اثتتترٍ ُعرذتتتد عجتتتَ اثلِتتتاض اثلثجتتتَ ىاثثعتتتدٍ ثجذعذتتتيعرِز س تتتساي ثذ  ذرتتتح ثلثِعتتتح اثثؽتتتس ىذؽلِلتتتا

 الهداةن ىةسىضن .

 مجتمع البحث :

ددُشتتتتح ظادعتتتتح  –ُرذصتتتتت دعرذتتتتا اثثؽتتتتس عجتتتتَ ثاثثتتتتاخ اثنستتتتتح اثصاسِتتتتح تبجِتتتتح اثرستِتتتتح اثسُاضتتتتِح 

 ( ثاثثح. 72ح اثثاثغ عددهخ )  2112/  2112اثعاداخ ثجعاح اثعادعَ 

 عينت البحث :

ذتتتتخ ا رِتتتتاز عِشتتتتح اثثؽتتتتس تاثلسُلتتتتح اثعذدُتتتتح دتتتتز ثاثثتتتتاخ اثنستتتتتح اثصاسِتتتتح تشتتتتاخ تبجِتتتتح اثرستِتتتتح 

ح ، ؼِتتتتس تجتتتتغ عتتتتدد أةتتتتساد عِشتتتتح  2112/  2112ظادعتتتتح ددُشتتتتح اثعتتتتاداخ ثجعتتتتاح اثعتتتتادعَ  –اثسُاضتتتتِح 

( ثاثثتتتاخ ثربتتتساز  ِتتتاتوز ىعتتتدح اسر تتتادوز ةتتتَ اثؽ تتتيز  2( ثاثثتتتح تعتتتد اظتتترثعاد عتتتدد )  71اثثؽتتتس ) 

( ثاثثتتتح دتتتز ثاثثتتتاخ  21( ثاثثتتتح اثتتتَ دتتتا ُجتتتَ)  71ىذتتتخ ذلعتتتِخ أةتتتساد عِشتتتح اثثؽتتتس اثثتتتاثغ عتتتددهز ) 

( ثاثثتتتح الظتتتساخ اثرعستتتتح االظتتترل عِح .ىذتتتخ ذلعتتتِخ  21اثنستتتتح اثصاسِتتتح تشتتتاخ ثعِشتتتح اثثؽتتتس االظاظتتتِح ) 

عِشتتتتح اثثؽتتتتس االظاظتتتتِح تلسُلتتتتح عشتتتتيا ِح اثتتتتَ دعذتتتتيعرِز درعتتتتاىُرِز اؼتتتتداهذا  دعذيعتتتتح ذعسُثِتتتتح 

ىاث  تتتَ   تتتعز ثجثسستتتادط اثرعجِذتتتَ اثذلرتتتسغ ةتتتَ ضتتتيخ  اثتتترااخاخ اثذرعتتتددج ىاال تتتسٍ ضتتتاتلح   تتتعز 

 ثجثسسادط اثرعجِذَ اثرلجِدٍ.

 -ادواث ووسائل جمع البياناث :

 أجهزة وادوات البحث :
 ثلِاض اثلية تاثعشرذِرس   RESTAMETERس ظواش زظرادِر

 دِصار ثثَ ثلِاض اثيشر تاثبِجيظساح

 ثلِاض اثصدز تاثصاسِح  Stop watchظاعح اُلاو 

 اظرذازاخ ظذا اثثِاساخ 



 ؼثاة ( –اساخ ثثِح  –اتذاع  –ادىاخ ) اسج ُد 

 دجعة اسج ُد 

 استماراث تسجيل البياناث 

ترصتتتتذِخ اظتتتترذازاخ ذعتتتتعِت اثلِاظتتتتاخ اثماًتتتتح تاثثؽتتتتس ، ؼِتتتتس ُرتتتتياةس توتتتتا  الباحثةةةةتتادتتتتد 

اثثعتتاثح ىظتتويثح ىدتتتح ىظتتسعح اثرعتتعِت دتتز اظتتتت ذعذِتتا اثثِاستتاخ ىظتتدىثروا ثذعاثعروتتا اؼصتتا ِا ىهتتتَ 

 .اثيشر (  –اثلية  –اظرذازج ذععِت تِاظاخ اثلاثثاخ ) اثعز  -: 

 .اثثدسِحاظرذازج ذععِت تِاظاخ اثلاثثاخ ةَ اثذرلِساخ  -

 .اظرذازج ذععِت تِاظاخ اثلاثثاخ ةَ اثذرلِساخ اثذوازُح -

 .اظرذازج ذععِت تِاظاخ اثرااخاخ اثذرعددج -

 استمارة استطالع اراء الخبزاء ) االستبيان (

ترصتتتتذِخ اظتتتترذازاخ اظتتتترل ع ازاخ اثعتتتتادج اثمثتتتتساخ ةتتتتَ دعتتتتاالخ اتتتتسج اثِتتتتد  الباحثةةةةتتادتتتتد 

 ىثسا اثردزُط ىذثك ثرؽدُد ىاال رثازاخ ىاثذلاُِط ىاثذشاهط 

ي تاثذوازاخ تِد اثدزاظح   -  .اثعشاًس اثثدسِح االاصس ازذثاثا

 .اال رثازاخ اثرَ ذلِط اثعشاًس اثثدسِح اثماًح تاثذوازاخ تِد اثدزاظح  -

 .ا رثازاخ اثذوازاخ ) تِد اثدزاظح ( ةَ اسج اثِد ثلاثثاخ اثنستح اثصاسِح تشاخ دسةم  -          

 إعداد اثثسسادط اثرعجِذٌ ثذشوط اسج اثِد ديضيع اثدزاظح .  -          

 ذصذِخ ى إعداد ا ثعاب اثصلِسج اثذشاظثح ثجذوازاخ اثذعرودو ذعجذوا . -         

 خطوات تنفيذ الدراسة 
 القياسات القبلية 

البدنية وادلهارية ومتغريات الذكاءات  إبجراء القياسات القبلية يف ادلتغريات ةالباحث تقبل البدء يف تنفيذ الوحدة التدريسية قام      
 .4/20/5026إيل  52/9/5026يف الفرتة من  ادلتعددة 

 تنفيذ الوحدة التعليمية 
/  25/  55حيت  5026/  20/  9خالل الفرتة من كل أسبوع   حماضرة( اسابيع بواقع 20التدريسية دلدة ) اتمت تنفيذ  الوحد      

 (.6وذلك وفقا آلراء اخلرباء مرفق) اساليب التدريس ادلختارةالتدريسية ات يس الوحديف تدر  ةالباحث تواستخدم 5026
 القياس البعدي

إبجراء القياس البعدي لالختبارات ادلهارية يف كرة اليد  ةالباحث تبعد االنتهاء من ادلدة احملددة لتنفيذ الوحدة التدريسية قام      
 .5026/ 25/ 52إيل  52/25/5026يف الفرتة من  ومستوي الذكاءات ادلتعددة

 المعالجة االحصائية المستخدمة 



 يف معاجلته االحصائية للدرجات اخلام األساليب االحصائية األتية : ةالباحث تاستخدم      
الوسيط ـ االحنراف ادلعياري ـ معامل االلتواء ـ معامل االرتباط ـ اختبار)ت( ـ النسبة ادلئوية ـ النسبة ادلئوية دلعدل " ادلتوسط احلسايب ـ 

اإلحصائي حلساب    spssبرانمج  ةالباحث مت( , كما استخد02,0مستوي داللة عند مستوي ) ةالباحث تالتغري " وقد ارتض
 بعض ادلعامالت اإلحصائية .

 

 االستخالصات 
 -اثٌ االظرشراظاخ اّذِح : الباحثتةٌ ضيخ سرا ط اثثؽس ذيًجد 

  أر أظجيب اثردزُط اثلا خ عجٌ اثرااخاخ اثذرعددج ىاثرً ذخ اثردزُط تن ثجذعذيعح اثرعسُثِح اظوس

ي ةٌ ذعجِخ دوازاخ اسج اثِد تِد اثدزاظح دلازسح تا ظجيب اثرلجِدً اثرً ذخ اثردزُط تن  ذؽعشا دجؽيظا

 ثجذعذيعح اث اتلح .

  ار االظجيب اثردزُط اثرلجِدٍ اثلا خ عجَ اثذعجخ تاعلاخ شسغ ثجذوازج ىاثردزض ةَ ذعجِخ اثذوازج

ىاعلاخ سذيذض ثجذوازج ُؤشس تشبت ظِد عجَ ذعجِخ دوازاخ اسج اثِد تِد اثدزاظح ىُرشاظة دا االعداد 

أاصس ةاعجِح دز االظجيب اثرلجِدٍ ةَ  االتت تِشذا اظجيب اثردزُط اثلا خ عجَ اثرااخاخ اثذرعددج

 االعداد اثبثِسج .

 ثانيًا : التوصيات 
 بما يلى : ةالباحثوصى ت فى ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث

  العمل على تطبيق الوحدة التدريسية القائمة على الذكاءات المتعددة فى تدريس رياضة كرة اليد ليذة
 طالباتلدى  المياري قيد الدراسة مستوى االداء  وتحسن فيالمرحلة السنية لما ليا من تأثير ايجابى 

 ىذه المرحلة .
 ل :ميارات التمرير البندولى اجراء دراسة مشابية على بعض الميارات االخرى فى كرة اليد مث

 ,والتصويب بالطيران .
  اجراء دراسات مشابية باستخدام أساليب التدريس القائمة على الذكاءات المتعددة فى تدريس بعض

 الميارات باألنشطة الرياضية الفردية والجماعية وأنشطة المراحل التعليمية المختلفة .
 القائمة المختلفة  اساليب التدريس  استخدامضية على كيفية تنظيم دورات تدريبية لمدرسى التربية الريا

 على الذكاءات المتعددة .


