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تصميم أنشطة تعليمية وفقًا لنظزية الذكاءات املتعددة وتأثريها علي مستىي أداء 
 بعض مهارات جهاس احلزكات األرضية

 *م.د/ ايمان كمال الدين ابراىيم 
 المقدمة ومشكمة البحث

رياضة الجمباز مكانًا متقدمًا عن مختمف ألوان النشاط الرياضي ، نظرًا ألنيا تحتل           
الرياضات المحببة إلي النفس ، والتي تعمل عمي جذب البلعبين لممارستيا ، كما أنيا تعتبر من 

 (  2: 9ني الذي يتميز بتأثيره الشامل عمي أجيزة الجسم المختمفة . )  دمن نواحي النشاط الب
الجمباز أحد األنشطة الرياضية التي تستخدم بعض األجيزة ألداء حركات  تعد رياضةو       

بدنية عمييا ، كوسيمة تربوية تيدف لموصول بالفرد إلي أقصي ما تؤىمو قدراتو واستعداداتو البدنية 
 ( 13:  1) والعقمية والنفسية واالنفعالية واالجتماعية حتى يكون عضوًا نافعًا في المجتمع 

مياراتيا مع  لتشابوالحركات األرضية عنصرًا ىامًا في جمباز األجيزة ، وذلك  تعتبرو       
، فيي تعد أساس لجميع الحركات عمي األجيزة  األخرىالميارات التي تؤدي عمي باقي األجيزة 

وجممة الحركات االرضية لمبنات تكون مصحوبة بالموسيقى; ويجب استخدام كافة المختمفة ، 
 (  62:  4. )  لمسموح بيا قانونيا وبكافة االتجاىاتالمساحة المخصصة وا

ضافة إلي و        التي تدرس المقررات الدراسية االساسية الجمباز أحد  رياضة عتبرما سبق تا 
، لذا فإن إتقان الطالبات األداء عمي في الجامعات المصرية لطالبات كميات التربية الرياضية 

 أجيزةأحد الحركات األرضية جياز مثل أمرًا ضروريًا ، ويي الجمباز يعد األجيزة المختمفة ف
المدخل  يعتبر ىتميارات جياز الحركات األرضية  الجمباز التي تدرس لمطالبات ، كما أن

 التعميمي التربوي لجمباز األجيزة ، نظرًا ألنيا تشكل حجر الزاوية في تعميم  الجمباز . 
ولقد تميزت االتجاىات التربوية في العقود األخيرة باالىتمام بالجودة التربوية والعمل عمي     

تطوير البرامج التعميمية وبنائيا عمي أسس المعطيات العممية لمدراسات السيكولوجية المعاصرة 
يم وبخاصة في ميدان عمم النفس المعرفي ، حيث ركزت عمي تنمية إمكانات المتعممين وقدرات

 (48). عمي أفضل وجو ممكن ، لما لمثروة البشرية من أىمية في تطوير المجتمع وتقدمو
، نظرًا لما كشفتو التنوع في أساليب التدريس أحد القضايا الميمة في السنوات األخيرة  ويعد

المتعممين في نوعية الذكاءات وأساليب تعمميم ،  البحوث التربوية ، فيما يتصل باالختبلفات بين
م وفقًا لنظرية الذكاءات المتعددة ونتيجة يومن بين طرق التعميم التي ظيرت ما يعرف بالتعم

النظرية وانتشارىا في الميدان التربوي تغيرت مفاىيم كثيرة أسيمت بمجمميا في  ىذهلظيور 
، حيث اختمفت الصورة التقميدية لمتعميم وأصبح المعممون أكثر تعميق مفيومي التعميم والتعمم 

 (  4:  14فيمًا لمفروق الفردية بين المتعممين . )  ت
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وتري ىذه النظرية أن كل فرد يختص بمزيج أو توليفة منفردة من الذكاءات يطمق عمييا البعض 
لممواقف والمشكبلت المختمفة  مواجيتو، وفي  تعامبلتو( وىي التي يستخدميا في  ئية) بصمة ذكا

وىو ما يعرف بالذكاءات المتعددة والتي تتضمن الذكاءات التالية : ، حياتوالتي يتعرض ليا في 
ـ الذكاء الجسمي الحركي 4الذكاء المكاني ، ـ 3ـ الذكاء المنطقي الرياضي ، 2ـ الذكاء المغوي ، 1
ـ 9ـ الذكاء الطبيعي ،  8ـ الذكاء الشخصي ، 7،  االجتماعيـ الذكاء 6ـ الذكاء الموسيقي ، 5، 

 (  149:  25)  الذكاء الوجودي
م يسيمة مناسبة لضرورة التنوع في أساليب تعمو تعد الذكاءات المتعددة واختبلفيا لدي الطمبة إن 

من ذكاء  باالنتقالاألفراد ، من خبلل العمل عمي ترجمة المادة العممية ) المناىج ( ليتم تقديميا 
إلي أخر ، مما يقتضي من المعممين إتباع طرائق واستراتيجيات تعميمية متنوعة تتناسب مع تعدد 
الذكاءات ، ومراعاة الفروق في القدرة عمي التعمم بين األفراد ، وتصميم النماذج التعميمية بناء 

ومراعاة كافة  ، بيدف تحقيق أعمي درجة من التواصل في الغرفة الدراسية ،الفروق  ىذهعمي 
مستويات المتعممين وقدراتيم وخصائصيم ، واإلمكانات التعميمية المتاحة في المواقف التعميمية ، 
بحيث يستطيع المعمم مساعدة جميع الطبلب نتيجة إلدراكو لقدرات كل طالب ، مما يزيد من ثقة 

 ( 6:  35)الطبلب بأنفسيم وزيادة تحصيميم . 
قوم بوصف كيف ت حيث،  تعمم الطالبأساليب ألصل ىي في ا المتعددةأن الذكاءات كما 

بلب لكي يتعممون ىؤالء الط يحتاجويفكرون ، وما نوع األشياء التي يستمتعون بعمميا ، وما 
 (  53: 33بصورة أفضل . ) 

ي دأن تدريس الجمباز يختمف عن تدريس بقية المواد العممية األخرى ، حيث يمثل صعوبة ل كما
القائمين بتدريسو وصعوبة لدي المتعممين المبتدئين في تعمم الميارات المختمفة ، األمر الذي 
يفرض عمي القائمين بتدريس الجمباز تنمية قدراتيم التدريسية لمتغمب عمي ىذه الصعوبات ، 

يجاد حمول مناسبة لتحسين العممية التعميمية . )   (  23:  17وا 
انت متقدمة أو تسعي لمتقدم تعمل عمي إيجاد المواطن المفكر وحيث أن معظم الدول سواء ك

المبدع القادر عمي التعامل مع الحياة ، وبما أن التفكير ال ينفصل عن الذكاء بل ىي قدرات 
متداخمة ، لذا فيي تعمل عمي تطوير برامجيا التعميمية بأن تقدم الموضوعات بطرق متنوعة 

 (  13: 33اسب مع الذكاءات المتعددة لمطبلب . )باستخدام أنشطة وأساليب متعددة تتن
إلي أننا نحتاج إلي تنويع طرق وأساليب التدريس في أي م( 2338)حسين كوجككما تشير كوثر 

بطريقة  ال يتعممونموقف تعميمي وفي أي مرحمة ألن التبلميذ أو الطبلب الذين نود أن نعمميم 
متعددة تؤثر عمي رغباتيم في التعمم ، وفي قدراتيم عمي التعمم ، وعمي  اختبلفاتواحدة ، وبينيم 

 ، ومن ىنا نحتاج إلي تنويعمن طرق تعميم وتعمم  يفضمونوسرعتيم في التعمم ، وعمي ما 
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حقيق أعمي م مع أنواع الذكاءات المختمفة لدي تبلميذ الفصل ، وذلك يمكننا من تليتوائ التدريس
 (  58،  57:  24إنجاز لكل تمميذ . ) 

وقد الحظت الباحثة أن أسموب تدريس مادة الجمباز لطالبات كمية التربية الرياضية بجامعة 
مدينة السادات مازال قائمًا عمي الطريقة التقميدية والتي تتمثل في)الشرح المفظي وعرض النموذج( 

من حيث األسموب أو  و استخدام أسموب األوامر ، وذلك ال يراعي الفروق الفردية بين الطالبات
أسرع  تمكنو من التعمم بصورةالطريقة التي يفضميا المتعمم في تقديم المحتوي الدراسي لو ، والتي 

 ق واألساليب األخرى .وأفضل من غيرىا من الطر 
تقديم نموذج لنظرية الذكاءات المتعددة ل محاولة استخدام أنشطة تعميمية وفقالوىذا ما دعا الباحثة 

تعمل عمي زيادة  بحيثعمي ىذه النظرية  باالعتماد اتحضيرىتم متنوعة  ةيميتعم ألنشطة
دريس متنوعة تتناسب مع ت أساليبباستخدام تنفيذىا تحصيمين ، و  استيعاب الطالبات وتحسين

والوصول وذلك لمراعاة الفروق الفردية بين الطالبات ، المتعددة المرتبطة بالجمبازالذكاءات 
 .األىداف التعميمية المطموبة بالطالبات إلي تحقيق

 ىدف البحث 
 اىتأثير  عميمتعرف لفي ضوء نظرية الذكاءات المتعددة أنشطة تعميمية  تصميمييدف البحث إلي 

مستوي أداء ميارة الدحرجة الخمفية ومنيا الوقوف عمي اليدين وميارة الشقمبة الجانبية مع عمي 
 .  ربع لفة وميارة الشقمبة األمامية البطيئة

  ض البحثو فر 
بين القياس القبمي و البعدي لممجموعة الضابطة في مستوي أداء توجد فروق دالة إحصائية    .1

 . الميارات قيد البحث ولصالح القياس البعدي
توجد فروق دالة إحصائية بين القياس القبمي و البعدي لممجموعة التجريبية في مستوي أداء    .2

 . البعديالميارات قيد البحث ولصالح القياس 
في مستوي لممجموعتين الضابطة والتجريبية  د فروق دالة إحصائية بين القياس البعديتوج .3

 أداء الميارات قيد البحث ولصالح المجموعة التجريبية . 
  المصطمحات المستخدمة في البحث

: مجموعة ذكاءات تمكن المربين من إيجاد طرائق Multi-intelligencesالذكاءات المتعددة 
يجاد بيئة تعميمية مثيرة تتضمن أنشطة  تعميم تساعد المتعممين عمي إتقان المواد الدراسية ، وا 
متنوعة ، وىي الذكاء المغوي والذكاء المكاني والذكاء المنطقي والذكاء الجسمي والذكاء الموسيقي 

 (113: 15.)والذكاء الطبيعي والذكاء الوجوديوالذكاء االجتماعي والذكاء الشخصي 
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  الدراسات السابقة
( بدراسة بعنوان" العبلقة بين الذكاء المتعدد والتحصيل 45م( )2334)Shearerقام  -1

( 433( طالبا وطالبة بالمدرستين المتوسطة والعميا ، و)343الدراسي " ، عمي عينة قواميا )
طالب وطالبة بالجامعة ، وطبق عمييم جميعا مقياس الذكاءات المتعددة ،واستخدم الباحث 

النسب المئوية ومعامل االرتباط ، واختبار "ت" ، أظيرت النتائج  المنيج التجريبي ،  وباستخدام
وجود ارتباط بين الذكاءات المتعددة والتحصيل الدراسي ، ووجود فروق بين طبلب المرحمة 
المتوسطة والجامعية في الذكاءات ) الجسمية ـ المغوية ـ المكانية ـ الموسيقية ـ الطبيعية ( ، بينما 

 في كل من الذكاء الحسابي ، والشخصي واالجتماعي .  لم توجد فروق بينيم 
العبلقة بين الذكاء المتعدد والطالب "  بدراسة بعنوانSharlock (2334)(44 )قام -2

وىدفت ىذه الدراسة إلي التعرف عمي العبلقة بين الذكاءات الرياضي في المدرسة الثانوية " 
ة ، وكذلك أفضل استراتيجيات التدريس التي المتعددة والمتفوقين رياضيًا من المدارس الثانوي

( طالبًا من الفرق 43تناسبيم وفق نظرية الذكاءات المتعددة ، وتكونت عينة الدراسة من ) 
( معممين من الذين يدرسون لمطمبة وأظيرت النتائج أن 13الرياضية من المستوي الثانوي و ) 

وفي الدرجة الثانية الذكاء االجتماعي ، الطبلب سجموا مستوي عاليا من الذكاء الجسمي الحركي 
وأظيرت نتيجة المقابمة لمطبلب والمعممين ; أن الطبلب الرياضيين يفضمون طريقة التدريس 

 المتعمقة بالذكاء الجسمي الحركي أي التعمم عن طريق الحركة والممارسة . 
( بدراسة بعنوان" الذكاءات المتعددة وبعض 21م( )2335) عطية سعد فاديوقامت -3

استراتيجيات التعميم الحديثة في تعمم ميارة التصويب بالوثب العالي " ، واستخدمت الباحثة 
( طالبة من طالبات الفرقة الثالثة ، تم تقسيمين إلي 163المنيج التجريبي ، عمي عينة قواميا )

الخرائط المعرفية أكثر مناسبة لمن يتسمن  يجيةاستراتوتوصمت الباحثة إلي أن أربع مجموعات ، 
واستراتيجية  االجتماعيالتعمم التعاوني مناسبة لمن يتسمن بالذكاء  واستراتيجيةبالذكاء المغوي ، 
حل المشكبلت لمن  واستراتيجية االستقبلليأكثر مناسبة لمن يتسمن بالذكاء  التعميم المبرمج

 يتسمن بالذكاء المنطقي . 
دراسة مقارنة بين الطبلب "  بدراسة بعنوان( 47م( )2339)  Wu , Alrabahقام -4

ىدفت ىذه الدراسة إلي ترتيب والكويتيين في أنماط التعمم والذكاءات المتعددة" و و التايوانيين 
طالبًا  138الذكاءات المتعددة لدي طمبة الجامعات التايوانيين وعددىم )و أنماط التعمم المفضمة 

طالبا وطالبة ( بيدف تطوير أساليب التعمم المناسبة لكبل  112تيين وعددىم ) وطالبة( والكوي
المجموعتين ، ومن النتائج التي أظيرتيا الدراسة تصدر الذكاء البصري في الترتيب األول 
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والطبيعي في الترتيب األخير لدي الطمبة التايوانيين ، ولمطمبة الكويتيين فقد جاء الذكاء 
 الترتيب األول والموسيقي في الترتيب األخير .الشخصي الذاتي في 

( بدراسة بعنوان" تأثير استخدام بعض 39م( ) 2312)وفاء محمود عبد المطيف قامت -5
لرضا أساليب التدريس المختمفة وفقًا ألنواع الذكاء عمي تعمم بعض ميارات الكرة الطائرة وا

، الثانية ( طالبة من طالبات الفرقة 59)المنيج التجريبي  عمي عينة قواميا الحركي" ، واستخدم 
أسموب تدريس التعمم الذاتي ، وتوصمت الباحثة إلي أن تجريبية  تم تقسيمين إلي ثبلث مجموعات

أكثر مناسبة لمن يتسمن بالذكاء الذاتي ، أن أسموب تدريس التعمم التعاوني أكثر مناسبة لمن 
 األقران أكثر مناسبة لمن يتسمن بالذكاء توجيو، أسموب تدريس  االجتماعييتسمن بالذكاء 

مستوي مقياس  ات البحث بين المجموعات الثبلث فيتوجد فروق في تعمم ميار  ، الالمكاني 
 الرضا الحركي . 

 السابقة التعميق عمي الدراسات
الباحثة النقاط  استخمصتمن خبلل التحميل العممي لمدراسات والبحوث المتعمقة بموضوع البحث 

 :  اآلتية
 من حيث اليدف : -1

ثة في العممية أساليب التدريس الحدي استخداماستيدفت معظم الدراسات التعرف عمي تأثير 
باألسموب التقميدي عمي تعمم الميارات الحركية  مقارنةً وفق نظرية الذكاءات المتعددة التعميمية 
 بمستوي األداء . واالرتقاء

 من حيث المنيج: -2
 مع طبيعة وأىداف الدراسة .  لمناسبتوعمي استخدام المنيج التجريبي  اتفقت معظم الدراسات

 من حيث العينة :  -3
حيث شممت مراحل التعميم المختمفة من  البحث المستخدمة وذلك حسب طبيعة اختمفت العينة 

 طمبة وطالبات المدارس والجامعات .
 من حيث أىم النتائج : -4

التدريس الحديثة والقائمة عمي  أساليبمعظم نتائج الدراسات المرتبطة عمي أن استخدام  أسفرت
يجابية مقارنةً نظرية الذكاءات المتعددة في العممية التعميم بالطريقة التقميدية عمي  ية أكثر فاعمية وا 

 تعمم الميارات الحركية . 
 االستفادة من الدراسات السابقة : 

 يمي :ساعدت الباحثة فيما 
 .تيار المنيج المناسب لطبيعة الدراسة اخ-   تحديد مشكمة البحث وأىدافو وفروضو  -
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 مناقشة وتفسير نتائج البحث .  -    تحديد أدوات ووسائل جمع البيانات  -
 إجراءات البحث

 منيج البحث : 
تجريبية  استخدمت الباحثة المنيج التجريبي باستخدام التصميم التجريبي لمجموعتين إحداىما     

 واألخرى ضابطة } لمقياس البعدي {.
 البحث : مجتمع
يـة طالبـات الفرقـة الثالثـة بكم والـذي اشـتمل عمـي  مجتمع البحث بالطريقة العمدية اختيارتم 

والبــــال   2317/ 2316 الجــــامعيالســـادات ، والمقيــــدات بالعــــام  التربيـــة الرياضــــية جامعــــة مدينــــة
 طالبة . (87عددىن) 

 عينو البحث:
عينــة وقــد بمــ  حجــم  ثالثــةاختيــار عينــة البحــث بالطريقــة العمديــة مــن طالبــات الفرقــة ال تــم

 :  التالي( طالبة ، ثم قسمت بالطريقة العشوائية عمى النحو 58)البحث األساسية 
مــن المجتمــع األصــمي % 33.3( طالبــة بنســبة 29وعــددىا ) المجموعةةة الولةةل االةةةابطة : - أ

 فـــي التقميـــدياألســـموب ) العممـــيوأداء النمـــوذج  المفظـــيخضـــعت ألســـموب الشـــرح  التـــيلمعينـــة 
 . (ميالتعم

من المجتمع األصمي %  33.3( طالبة بنسبة 29وعددىا )المجموعة الثانية االتجريبية : - ب
في لبعض ميارات جياز الحركات األرضية  المعدة ةالتعميمي األنشطةاستخدمت  التيلمعينة 
 .نظرية الذكاءات المتعددة  ضوء 
( طالبة من مجتمع البحث وخارج العينة األساسية وذلك ألجراء 23اختيار عدد )كما تم 

 .الثبات(–المعامبلت العممية )الصدق 
 تجانس عينة البحث

قامــــت الباحثـــــة بـــــإجراء التجـــــانس واالعتداليـــــة لعينـــــة البحـــــث الكميـــــة )األساســـــية  واالســـــتطبلعية( 
 والجداول التالية توضح ذلك .

 (1جدول )
 النمو والذكاء قياساتاالعتدالية والتجانس لعينة البحث الكمية في 

 78ن=

وحدة  القياسات
 القياس

المتوسط 
االنحراف  الوسيط الحسابي

 المعياري
معامل 
 االلتواء

معامل 
 التفمطح

معامل 
 االختالف

 %2.687 1.371 1.498 3.546 23 23.32 سنو السن
 %3.595 3.234 3.752 5.86 161.5 162.961 سم الطول
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 %7.644 3.541- 3.23- 4.471 59 58.487 كجم الوزن
 %15.838 3.837- 3.214 13.691 66 67.5 درجة الذكاء العام

ددة
متع

ت ال
اءا
لذك
ا

 

 %14.411 3.334- 3.319 4.351 33 33.192 درجة الذكاء المغوي
 %13.942 3.4- 3.192 4.315 33 33.948 درجة الذكاء المنطقي

 %13.8 3.76 3.811- 4.334 43 43.128 درجة المكانيالذكاء 
 %13.282 3.863- 3.391- 4.743 36 35.128 درجة الذكاء الجسمي
 %14.697 3.57- 3.114- 5.272 36 35.871 درجة الذكاء الموسيقي
 %16.269 1.447- 3.377 5.519 33 33.923 درجة الذكاء الشخصي
 %12.173 3.422- 3.377- 4.64 38 38.115 درجة الذكاء االجتماعي
 %12.372 3.341 3.546 3.826 33 33.923 درجة الذكاء الطبيعي
 %13.331 3.641 3.783 4.132 33 33.769 درجة الذكاء الوجودي

النمــو، الــذكاء تنحصــر مــا  لقياســات( أن معــاممي االلتــواء والــتفمطح 1يتضــح مــن جــدول )
النمو، الذكاء ، بينمـا كانـت  قياساتمما يدل عمى اعتدالية عينة البحث الكمية في جميع  3±بين 

 % مما يدل عمى تجانس عينة البحث.33نسبة معامل االختبلف أقل من 
 (2جدول )

 النمو والذكاء قياساتاالعتدالية والتجانس لعينة البحث األساسية في 
 58ن=

 القياسات
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االلتواء

معامل 
 التفمطح

معامل 
 االختالف

 %2.841 1.291 1.485 3.578 23 23.344 سنو السن
 %3.829 3.224- 3.624 6.267 163 163.655 سم الطول
 %7.814 3.793- 3.165- 4.573 59 58.517 كجم الوزن
 %15.752 3.657- 3.238 13.538 66 66.736 درجة العامالذكاء 

ددة
متع

ت ال
اءا
لذك
ا

 

 %13.752 3.363- 3.35 4.14 33.5 33.133 درجة الذكاء المغوي
 %13.576 3.236- 3.44 4.211 33 31.317 درجة الذكاء المنطقي
 %13.561 3.472 3.639- 4.221 43 39.965 درجة الذكاء المكاني
 %13.735 3.855- 3.38- 4.812 36 35.334 درجة الذكاء الجسمي
 %14.794 3.375- 3.239- 5.338 36 35.879 درجة الذكاء الموسيقي
 %14.836 1.427- 3.316- 5.388 34 34.293 درجة الذكاء الشخصي
 %12.617 3.366- 3.338- 4.76 37 37.724 درجة الذكاء االجتماعي
 %12.346 3.215 3.631 3.819 33 33.931 درجة الذكاء الطبيعي
 %12.42 3.381- 3.5 3.889 33 31.31 درجة الذكاء الوجودي
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النمــو، الــذكاء تنحصــر مــا  لقياســات( أن معــاممي االلتــواء والــتفمطح 2يتضــح مــن جــدول )
النمــو، الــذكاء ، بينمــا  قياســاتممــا يــدل عمــى اعتداليـة عينــة البحــث األساســية فــي جميـع  3±بـين 

 % مما يدل عمى تجانس عينة البحث33كانت نسبة معامل االختبلف أقل من 
  تكافؤ أفراد العينة الساسية:

 قامت الباحثة بإيجاد التكافؤ بين مجموعتي البحث في قياسات الذكاء.
 (3جدول )

 لممجموعتين التجريبية والضابطة  داللة الفروق بين متوسطات قياسات الذكاء
 29=2=ن1ن

 2.339= 3.35مستوى  عند قيمة "ت" الجدولية*  
( عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا بــين قياســات الــذكاء لممجمــوعتين 3يتضــح مــن جــدول )

 و الضابطة مما يدل عمى تكافؤ المجموعتين في ىذه القياسات. التجريبية
كمــا ىــو مبــين فــي  البدنيــة ثــم قامــت الباحثــة بإيجــاد التكــافؤ بــين مجمــوعتي البحــث فــي القياســات

 .الجدول التالي
 (4جدول )

 لممجموعتين التجريبية والضابطة  قيد البحث الفروق بين متوسطات القياسات البدنيةداللة 
 29=2=ن1ن

وحدة  قياسات الذكاء
 القياس

متوسط  المجموعة الةابط المجموعة التجريبية
 قيمة "ت" الفروق

 ع س ع س
 العام الذكاء

 درجة

67.448 11.245 65.965 9.857 1.482 3.534 

ددة
متع

ت ال
اءا
لذك
ا

 

 3.694- 3.758- 4.393 33.482 4.224 29.724 الذكاء المغوي
 3.34- 3.379- 3.985 31.236 4.488 33.827 الذكاء المنطقي
 3.362 3.368 3.411 39.931 4.964 43 الذكاء المكاني
 3.216- 3.275- 5.155 35.172 4.53 34.896 الذكاء الجسمي
 3.764- 1.368- 5.123 36.413 5.524 35.344 الذكاء الموسيقي
 1.165 1.551 5.347 33.517 5.398 35.369 الذكاء الشخصي
 3.77- 3.965- 4.475 38.236 5.361 37.241 الذكاء االجتماعي
 3.439 3.413 3.524 33.724 4.146 31.137 الذكاء الطبيعي
 3.838- 3.827- 3.834 31.724 3.967 33.896 الذكاء الوجودي

 القياسات البدنية
وحدة 
 القياس

متوسط  المجموعة الةابط المجموعة التجريبية
 قيمة "ت" الفروق

 ع س ع س
 3.439 3.758 8.329 32.62 5.535 33.379 سنتيمتر مرونة المنكبين

 3.222- 3.655- 11.664 61.862 13.764 61.236 سنتيمتر العمود الفقريمرونة 
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 2.339= 3.35مستوى  عند قيمة "ت" الجدولية*  
لممجمـوعتين  دالـة إحصـائيًا بـين القياسـات البدنيـة( عدم وجود فروق 4يتضح من جدول )

 التجريبية والضابطة مما يدل عمى تكافؤ المجموعتين في ىذه القياسات.
كمـا ىـو مبـين ثم قامت الباحثة بإيجاد التكافؤ بـين مجمـوعتي البحـث فـي مسـتوي األداء الميـاري 

 في الجدول التالي.
 (5جدول )

قيد البحث عمي جياز الميارات أداء مستوي قياسات داللة الفروق بين متوسطات 
 لممجموعتين التجريبية والضابطةالحركات األرضية 

 29=2=ن1ن

 2.339= 3.35قيمة "ت" الجدولية عند مستوى * 
لممجمـوعتين ( عدم وجود فروق دالـة إحصـائيًا بـين القياسـات البدنيـة 5يتضح من جدول )

 التجريبية والضابطة مما يدل عمى تكافؤ المجموعتين في ىذه القياسات.
 أدوات جمع البيانات:وسائل و 

 استندت الباحثة لجمع المعمومات والبيانات المتعمقة بيذا البحث إلى ما يمي:
 :المراجع و الدراسات العممية .1
 .لبعض المراجع و الدراسات العممية المرتبطة بموضوع البحث  ع قامت الباحثة بالرجو  
 استطالع آراء الخبراء: .2

الخبراء في مجاالت الجمبـاز والمنـاىج وطـرق ( من 13عدد )استطبلع آراء بقامت الباحثة 
 عمى االستبيانات التالية : لئلجابة(  7) ممحق وعمم النفس التدريس
( ، فيما 1، ممحق ) بالميارات قيد البحثالمرتبطة  المتعددة استبيان لتحديد أنواع الذكاءاتأة 

 . الخبراء كما يوضحيا الجدول التالي  لآلراء يمي النسبة المئوية

 3.479- 3.655- 5.985 26.586 4.292 25.931 سنتيمتر الوثب العمودي من الثبات
 1.612- 3.217- 3.586 3.562 3.427 3.344 متر رمي كرة طبية
 3.335- 3.236- 2.32 18.62 2.383 18.413 عدد الوثبة الرباعية

 3.163 3.137 3.447 13.236 2.979 13.344 عدد الجموس من الرقود
 3.478- 3.172- 1.52 5.236 1.239 5.334 ثانية التوازن الثابت

 3.348 3.586 6.246 57.133 6.574 57.689 درجة التوازن الديناميكي

 وحدة القياس المياريةالقياسات 
متوسط  المجموعة الةابط المجموعة التجريبية

 الفروق
 ع س ع س قيمة "ت"

 3.545- 3.368 - 3.475 1.12 3.488 1.351 درجة دحرجة خمفية وقوف عمل اليدين
 3.263 3.344 3.724 1.517 3.523 1.551 درجة شقمبة جانبية مع ربع لفة
  3.474- 3.368 - 3.526 1.236 3.58 1.137 درجة شقمبة أمامية بطيئة
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 ( 6جدول )
 نواع الذكاءات المتعددة المرتبطةالنسبة المئوية لآلراء السادة الخبراء في اختيار أ

 بالميارات قيد البحث 
 (13عدد السادة الخبراء ) 

 موافق أنواع الذكاءات المتعددة م
غير 
 موافق

نسبة 
 الموافقة

  mathematical Intelligence –Logicalالذكاء المنطقي الرياةي   1
 استطاعة الفرد استخدام العداد بفاعمية واالستدالل الجيد والتحميل المنظم

 ويةم ىذا الذكاء : 
 الحساسية لمنماذج والعالقات والقةايا والتصنيف واالستنتاج واختبار الفروض 

2 8 22% 

 Linguistic Intelligenceالذكاء المغوي  2
 ىو القدرة عمي استخدام الكممات شفويًا أو تحريريًا بفاعمية 

 ويةم ىذا الذكاء : 
معينات الذاكرة ا استخدام المغة لتذكر المعمومات   والشرح قراءة وكتابة القصة القصيرة 

عادة عرةيا واستخدام المغة إلقناع اآلخرين باتخاذ مسار معين في العمل   وا 

3 7 32% 

 Spatial Intelligenceالذكاء المكاني  3
ىو القدرة عمي إدراك العالم البصري المكاني بدقة ، وان يقوم بتحويالت معتمدًا عمي تمك 

 اإلدراكات 
 ويةم ىذا الذكاء : 

القدرة عمي التصوير البصري وأن يوجو نفسو عمي نحو مناسب في مصفوفة مكانية التعمم 
 السريع من خالل الرسوم البيانية أو البصرية ، قراءة الخرائط أو إعادة إنتاجيا بسيولة 

12 2 122% 

   Kinesthetic Intelligence –Bodilyالحركي  –الذكاء الجسمي  4
ىو الخبرة والكفاءة في استخدام الفرد لجسمو ككل لمتعبير عن الفكار والمشاعر واليسر 

 في استخدام الفرد ليديو إلنتاج الشياء أو تحويميا  
 ويةم ىذا الذكاء : 

ميارات كالتآزر والتوازن والميارة والقوة والمرونة وكذلك اإلحساس بحركة الجسم ووةعو 
 ، النمو القوي لمميارات الحركية. 

12 2 122% 

 Musical Intelligenceالذكاء الموسيقي  5
 ىو القدرة عمي إدراك الصيغ الموسيقية ، وتمييزىا ، وتحويميا ، والتعبير عنيا 

 ويةم ىذا الذكاء : 
 الحساسية لإليقاع والمحن لقطعة موسيقية ، القدرة عمي تذكر النغمات الموسيقية 

9 1 92% 

 Interpersonal Intelligenceالذكاء االجتماعي  6
 ىو القدرة عمي إدراك أمزجة اآلخرين ومقاصدىم ودوافعيم ومشاعرىم والتمييز بينيا

 ويةم ىذا الذكاء : 
القدرة عمي التأثير في مجموعة من الناس ليتبعوا خطًا معينًا من الفعل ، التمتع بوجود 

 شبكة عالقات اجتماعية مع اآلخرين . 

8 2 82% 
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 Intrapersonal Intelligenceالذكاء الشخصي   7
 ىو القدرة عمي معرفة الذات والتصرف توافقيًا عمي أساس تمك المعرفة 

 ويةم ىذا الذكاء :
أن يكون لدي الفرد صورة دقيقة اعن نواحي قوتو وحدوده   والوعي برغباتو والقدرة عمي 

 تقييم ذاتو وفيميا وتقديرىا . 

8 2 82% 

 Natural Intelligenceالذكاء الطبيعي  8
 %2 12 2 ىو الحساسية لمظاىر الكون الطبيعية والتعرف عمي النماذج والشكال في الطبيعة 

 Existential Intelligenceالذكاء الوجودي  9
 %2 12 2 ىو القدرة عمي التفكير بطريقة تجريدية ، ومعالجة أسئمة عميقة حول الوجود اإلنساني 

لمميــارات لمــدي مناســبة كــل نــوع مــن أنــواع الــذكاءات المتعــددة ( النســبة المئويــة 6يوضــح جــدول ) 
 % فأكثر .  83، وقد ارتضت الباحثة النسبة المئوية  قيد البحث

متعددة المرتبطة األكثر مناسبة لكل نوع من أنواع الذكاءات ال أسموب التدريساستبيان لتحديد  ب ة
 التاليالخبراء كما يوضحيا جدول  لآلراء، فيما يمي النسبة المئوية (2)ممحق لميارات قيد البحثبا

 ( 7جدول )
أنواع لكل نوع من  المناسب التدريس أسموبالنسبة المئوية لآلراء السادة الخبراء في تحديد 

 الذكاءات المتعددة المرتبطة  بالميارات قيد البحث
 (13عدد السادة الخبراء ) 

الذكاءات المرتبطة  م
 بالميارات قيد البحث

 أسموب التدريس 
غير  موافق لكل نوع من الذكاء المناسب

 موافق
نسبة 
 الموافقة

1 

 Spatialلذكاء المكاني ا
Intelligence 

ىو القدرة عمي إدراك العالم 
البصري المكاني بدقة ، وان يقوم 

بتحويالت معتمدًا عمي تمك 
 اإلدراكات
 

 المشروعات الجماعية والفردية 
  التعمم بالعمل والممارسة 
 التعمم التعاوني 
 التعميم المبرمج 
  الرحالت والمعسكرات الكشفية 
  مسرح الفصل 
 المحاةرة 
 االكتشاف الحر 
 المناقشات الفردية والجماعية 
 المصاحبة الموسيقية لألداء 
 االستقصاء 
  االسموب القصصي 
 التجارب الفردية 
  ........ الوسائل التعميمية االرسوم والصور والفيديو 

2 8 22% 
4 6 42% 
4 6 42% 
1 9 12% 
7 3 72% 
1 9 12% 
2 8 22% 
6 4 62% 
2 8 22% 
2 12 2% 
1 9 12% 
3 7 32% 
6 4 62% 
12 2 122% 

2 
 الحركي  –لذكاء الجسمي ا

Kinesthetic  –Bodily 
Intelligence 

 المشروعات الجماعية والفردية 
  التعمم بالعمل والممارسة 
 التعمم التعاوني 

4 6 42% 
12 2 122% 
6 4 62% 
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ىو الخبرة والكفاءة في استخدام 
الفرد لجسمو ككل لمتعبير عن 

واليسر في الفكار والمشاعر 
استخدام الفرد ليديو إلنتاج 

 الشياء أو تحويميا
 

 التعميم المبرمج 
  الرحالت والمعسكرات الكشفية 
  مسرح الفصل 
 المحاةرة 
 االكتشاف الحر 
 المناقشات الفردية والجماعية 
  لألداءالمصاحبة الموسيقية 
 االستقصاء 
  االسموب القصصي 
 التجارب الفردية 
  ........ الوسائل التعميمية االرسوم والصور والفيديو 

3 7 32% 
3 7 32% 
2 8 22% 
3 7 32% 
2 8 22% 
1 9 12% 
2 8 22% 
1 9 12% 
2 12 2% 
3 7 32% 
1 9 12% 

3 

 Musicalالذكاء الموسيقي 
Intelligence 

ىو القدرة عمي إدراك الصيغ 
الموسيقية ، وتمييزىا ، وتحويميا 

 ، والتعبير عنيا

 المشروعات الجماعية والفردية 
  التعمم بالعمل والممارسة 
 التعمم التعاوني 
 التعميم المبرمج 
  الرحالت والمعسكرات الكشفية 
  مسرح الفصل 
 المحاةرة 
 االكتشاف الحر 
 المناقشات الفردية والجماعية 
 المصاحبة الموسيقية لألداء 
 االستقصاء 
  االسموب القصصي 
 التجارب الفردية 
  ........ الوسائل التعميمية االرسوم والصور والفيديو 

2 12 2% 
2 8 22% 
2 12 2% 
1 9 12% 
1 9 12% 
3 7 32% 
2 12 2% 
2 12 2% 
2 12 2% 
12 2 122% 
2 12 2% 
1 9 12% 
1 12 12% 
6 4 62% 

4 

الذكاء االجتماعي 
Interpersonal 
Intelligence 

ىو القدرة عمي إدراك أمزجة 
اآلخرين ومقاصدىم ودوافعيم 

 ومشاعرىم والتمييز بينيا

 المشروعات الجماعية والفردية 
  التعمم بالعمل والممارسة 
 التعمم التعاوني 
 التعميم المبرمج 
  الرحالت والمعسكرات الكشفية 
  مسرح الفصل 
 المحاةرة 
 االكتشاف الحر 
 المناقشات الفردية والجماعية 
 المصاحبة الموسيقية لألداء 
 االستقصاء 
  االسموب القصصي 

4 6 42% 
5 5 52% 
12 2 122% 
2 12 2% 
7 3 72% 
3 7 32% 
2 12 2% 
3 7 32% 
7 3 72% 
1 9 12% 
2 12 2% 
4 6 42% 
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 التجارب الفردية 
 و ........ الوسائل التعميمية االرسوم والصور والفيدي 

2 12 2% 
5 5 52% 

5 

الذكاء الشخصي  
Intrapersonal 
Intelligence 

ىو القدرة عمي معرفة الذات 
توافقيًا عمي أساس تمك  والتصرف

 المعرفة

 المشروعات الجماعية والفردية 
  التعمم بالعمل والممارسة 
 التعمم التعاوني 
 التعميم المبرمج 
  الرحالت والمعسكرات الكشفية 
  مسرح الفصل 
 المحاةرة 
 االكتشاف الحر 
 المناقشات الفردية والجماعية 
 المصاحبة الموسيقية لألداء 
 االستقصاء 
 ي االسموب القصص 
 التجارب الفردية 
  ........ الوسائل التعميمية االرسوم والصور والفيديو 

5 5 52% 
4 6 42% 
2 12 2% 
7 3 72% 
1 9 12% 
2 8 22% 
2 12 2% 
7 3 72% 
2 8 22% 
1 9 12% 
2 8 22% 
1 9 12% 
12 2 122% 
5 5 52% 

كل نـوع مـن أنـواع الـذكاءات المتعـددة لألسموب التدريس األمثل   النسبة المئوية( 7جدول )يوضح 
 % فأكثر .  83، وقد ارتضت الباحثة النسبة المئوية  بالميارات قيد البحثالمرتبطة 

( ، فيمـا يمـي 3ممحـق )  اراتيـا المرتبطـة بميـارات البحـثالبدنيـة واختب القـدراتاسـتبيان لتحديـد  جة ة
 .الجدول التاليالخبراء كما يوضحيا  لآلراءالنسبة المئوية 

 ( 8جدول )
 التي تم اختيارىا معناصر البدنية واختباراتيالالنسبة المئوية آلراء الخبراء 

 ( 13ن= )

( النســبة المئويــة لكــل عنصــر وتــم اختيــار العناصــر التــي حصــمت أكثــر مــن 8يتضــح مــن جــدول )
 .  الخبراء  آلراء% فأكثر وفقًا 83التي حصمت عمي  االختبارات% ، وتم اختيار 83

 
 م

 عناصر المياقة البدنية
 التي تم اختيارىا

النسبة المئوية 
النسبة المئوية  التي تم اختيارىا االختبارات البدنية لمموافقة

 لمموافقة

 القوة المميزة بالسرعة 1
 ذراعين   –ا رجمين 

133% 
 %83 الوثب العمودي من الثبات
 %93 (ك2اختبار رمي كرة طبية زنة )

 %133 اختبار مرونة العمود الفقري %133 المرونة 2
 %93 اختبار الوثبة الرباعية %133 الرشاقة 3

 %133 التوازن 4
 %133 اختبار التوازن الديناميكي
 %93 سم13الوقوف بمشط القدم عمي مكعب  

 %83 الجموس من الرقود من وضع ثني الركبتين %83 التحمل العةمي 5
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 (4ممحق)اختبارات العناصر البدنية  .3
 ( 5ممحق )اختبار الذكاء العام.  .4
 ( 6ممحق ) .مقياس الذكاءات المتعددة .5

والتـي تناولــت قامـت الباحثـة بعمـل مسـح شـامل لممراجـع والدراسـات السـابقة المتاحـة البدايـة فـي    
ترجمـة  منيـا قائمـة مـاكنيزيوجـدت و  ، الـذكاءات المتعـددة مقيـاسلتحديـد  وذلك متعددةالذكاءات ال

( 1998( ، قائمة تيري أرمسترونج )22( )  2337ىاشم )  أبوفتحي عبد الحميد ، السيد محمد 
كاءات المتعددة أرمسترونج لمذقائمة توماس  ،( 29) (2333ترجمة محمد عبد اليادي حسين  ) 

دراسـة محمـد عبـد العزيـز و  ،(  13)(1997( ترجمـة جـابر عبـد الحميـد جـابر ) 1994لمراشدين )
( ، ودراســـــة محمــــود عقـــــل الوديــــان ، معـــــن أحمـــــد  28( )2338عمــــي ، ىـــــدي محمــــد عـــــوض ) 

 .(18( )2313ودراسة عمية إبراىيم زىدي ، نيفين ممدوح محمد ) ، ( 32) ( 2315الشعبلن )
وتتميـز حيث أنيا قائمة حديثة وعالمية ومقننـة ( 1999)لمخبراء تم تحديد قائمة ماكنيزي وبالرجوع

، وتقــيس الجوانــب العقميــة لطالبــات بمعــامبلت ثبــات وصــدق مرتفعــة فــي البيئــة األجنبيــة والمحميــة 
( مفـــردة 93وتتكـــون مـــن )، الكميـــة الراشـــدين وتـــم اســـتخداميا فـــي جميـــع الدراســـات الســـابق ذكرىـــا 

مفــردات لكــل نــوع ، موزعــة توزيعــًا عشــوائيًا عشــرة عمــي تســعة أنــواع مــن الــذكاء ، بمعــدل موزعــة 
ىــي : تنطبــق عمــي تمامــًا ، تنطبــق  اســتجاباتوجميــع المفــردات موجبــة ، وأمــام كــل مفــردة خمــس 

، وتقــدر بإعطــاء عمــي كثيــرا ، تنطبــق عمــي أحيانــًا ، تنطبــق عمــي قمــيبًل ، ال تنطبــق عمــي إطبلقــًا 
السـابقة عمـي الترتيـب ، ويـتم التعامـل مـع  لبلستجابات( المقابمة  1،  2،  3،  4،  5الدرجات ) 

 .درجات كل ذكاء كبعد مستقل 
 : لقياس مستوي الداء المياريا المحكمين  طريقة المحمفين  .6

(  4قيــد البحــث بواســطة )  لمميــاراتتــم اســتخدام طريقــة المحمفــين لقيــاس مســتوي األداء الميــاري 
، ممـــن لـــديين خبـــرة فـــي مجـــال تحكـــيم الجمبـــاز وحاصـــبلت عمـــي شـــيادات (7) محـــقممحكمـــات 

، ويــتم حــذف أعمــي درجــة وأقــل  طالبــةتحكــيم الجمبــاز ، وتقــوم كــل محكمــة بإعطــاء درجــة لكــل 
وأخــذ متوســط الــدرجتين المتبقيتــين وتــم اســتخدام اســتمارة تقيــيم مســتوي األداء لمميــارات قيــد  درجــة

 .(8البحث ممحق ) 
 المستخدمة في البحث: الدوات .7

 مسطرة مدرجة - جياز رستامتير لقياس الطول - لقياس الوزن ميزان طبي -
 ساعة إيقاف - سبللم قفز –مقاعد  –مراتب  - شريط قياس "باألمتار" -
 الب توب - (Data showشاشة عرض) - كج(3كرة طبية ) -
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 االولل االستطالعية الدراسة
 استطبلعية استيدفت : قامت الباحثة بإجراء دراسة

 التأكد من سبلمة ودقة األجيزة المستخدمة في البحث . -1
 التأكد من إجراءات وشروط وتعميمات االختبارات التي تم اختيارىا . -2
 إيجاد المعامبلت العممية لبلختبارات المستخدمة . -3

الفرقة الثالثة ومن خارج ( طالبة من طالبات 23وقامت الباحثة بتنفيذ الدراسة االستطبلعية عمى )
  السبتم حتى يوم  1/13/2316عينة البحث األساسية وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 

 م .8/13/2316الموافق 
  قيد البحث لمقياساتالمعامالت العممية 

قامت الباحثة بالتأكد من االعتدالية والتجانس لعينة البحث االستطبلعية في قياسات النمو       
( طالبو من طالبات الفرقة الثالثة من نفس 23والذكاء واالختبارات البدنية والتي بمغت عددىن )
 مجتمع البحث ومن خارج عينو البحث األساسية
 (9) جدول

 واالختبارات البدنية النمو والذكاء قياساتاالعتدالية والتجانس لعينة البحث االستطبلعية في 
 23ن=

 القياسات
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الوسيط الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االلتواء

معامل 
 التفمطح

معامل 
 االختالف

 %2.192 3.497- 1.251 3.444 23 23.25 سنو السن
 %23.321 3.433- 3.166 3.953 161 16.95 سم الطول
 %7.315 3.938 3.525 4.272 58.5 58.4 كجم الوزن

 %17.448 1.165- 3.135 13.19 66 69.35 درجة الذكاء العام

ددة
متع

ت ال
اءا
لذك
ا

 

 %16.486 3.38- 3.772 5.32 28 33.45 درجة الذكاء المغوي
 %15.32 3.854- 3.339- 4.711 32.5 33.75 درجة الذكاء المنطقي
 %11.645 2.332 1.338- 4.728 41 43.6 درجة الذكاء المكاني
 %13.132 3.836- 3.119- 4.649 35.5 35.4 درجة الذكاء الجسمي
 %14.794 1.385- 3.18 5.334 35.5 35.85 درجة الذكاء الموسيقي
 %16.264 1.382- 3.431 5.343 31.5 32.85 درجة الذكاء الشخصي
 %13.644 1.338- 3.369- 4.178 39.5 39.25 درجة الذكاء االجتماعي
 %12.766 3.158- 3.431 3.945 33.5 33.9 درجة الذكاء الطبيعي
 %15.354 1.235- 1.949 4.396 29.5 29.2 درجة الذكاء الوجودي

 %16.556 1.141- 3.372 5.596 33 33.8 سنتيمتر مرونة المنكبين
 %14.359 3.157 3.318 8.536 63 63.5 سنتيمتر مرونة العمود الفقري 

 %18.594 3.714- 3.416 4.751 25.5 25.55 سنتيمتر الوثب العمودي من الثبات
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 %13.33 1.419- 3.185 3.43 3.2 3.3 متر رمي كرة طبية
 %19.423 3.385- 3.373 3.574 18.5 18.4 عدد  الوثبة الرباعية

 %25.192 3.36- 3.126 3.338 13 13.25 عدد الرقودالجموس من 
 %25.759 1.392 3.489 1.391 5 5.4 ثانية التوازن الثابت

 %16.463 1.481- 3.356 9.45 56.5 57.4 درجة التوازن الديناميكي

، االختبـارات  النمـو، الـذكاء لقياسـات( أن معاممي االلتـواء والـتفمطح 9يتضح من جدول )
النمـو،  قياسـاتمما يدل عمى اعتدالية العينة االسـتطبلعية فـي جميـع  3±تنحصر ما بين  البدنية

% ممــا يــدل عمــى 33بينمــا كانــت نســبة معامــل االخــتبلف أقــل مــن  االختبــارات البدنيــة ، الــذكاء ،
 تجانسيا.

 واختبار الذكاء العام ت العممية لالختبارات البدنيةمعامالالأوال : 
 قيد البحث واختبار الذكاء العام  صدق االختبارات البدنية  إيجاد

عمي العينة المقارنة الطرفية بين الربيع االعمى والربيع األدنى  صدقتم حساب معامل 
( طالبو من طالبات الفرقة الثالثة من نفس مجتمع البحث 23بمغت عددىن )التي االستطبلعية 

 م . 1/13/2316السبت الموافق يوم وذلك  ومن خارج عينو البحث األساسية
 ( 13جدول ) 

 الربيع االعمىوقيمة ) ت ( وداللتيا بين كل من  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
 واختبار الذكاء العام لبلختبارات البدنية والربيع االدنى 

 5=2ن =1ن

وحةدة  القياسات
 القياس

الفرق بين  الربيع االعمل الربيع االدنل
 المتوسطين

قيمةا ت   
 المحسوبة

 الداللة عند
 ع س ع س   2.25ا 

 دال 18.334 14.2 1.516 41.6 3.894 27.4 سنتيمتر مرونة المنكبين
 دال 7.433 21.2 3.563 71.8 5.319 53.6 سنتيمتر مرونة العمود الفقري 

 دال 9.333 11.6 2.792 31.6 3.737 23 سنتيمتر الوثب العمودي من الثبات
 دال 15.629 1.36 3.114 3.86 3.1 2.8 متر كرة طبيةرمي 

 دال 8.581 9 2.236 23 3.737 14 عدد  الوثبة الرباعية
 دال 9.365 8.6 1.949 17.4 3.836 8.8 عدد الجموس من الرقود
 دال 4.824 3.2 1.224 7 3.836 3.8 ثانية التوازن الثابت

 دال 24.877 23.6 3.894 69.4 1.923 45.8 درجة التوازن الديناميكي
 دال 13.763 25.6 2.738 82 3.13 56.4 درجة اختبار الذكاء العام

 1.863( =  3.35قيمة ) ت ( الجدولية عند مستوى معنوية ) 
ربيــع ( بــين ال3.35( وجــود فــروق دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى معنويــة ) 13يتضــح مــن الجــدول )
ختبـارات ، مما يـدل عمـى أن اال واختبار الذكاء العام في االختبارات البدنية االعمى والربيع االدنى
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ويصمح  قدرة عمى إظيار الفروق، و تقيس ما وضع من أجمووليا عمي درجة عالية من الصدق، 
 استخداميا.

 قيد البحثواختبار الذكاء العام معامل ثبات االختبارات البدنية ايجاد 
عادة تطبيقو باستخدام معادلة بيرسون  تم حساب معامل ثبات االختبار بطريقو تطبيق االختبار وا 

ولتنفيذ ذلك قامت الباحثة بتطبيق االختبار مرتين متتابعتين حيث  ،عمي العينة االستطبلعية 
كان التطبيق األول ىو بمثابة الدرجات المستخرجة عند حساب "الصدق" ، ولمحصول عمى 

  8/13/2316التطبيق الثاني قامت الباحثة بإعادة تطبيق االختبار يوم السبت الموافق درجات 
( يوضح معامل 11( أيام بين التطبيق األول والتطبيق الثاني. وجدول )7وذلك بفارق زمني )

 . واختبار الذكاء العاماالرتباط بين التطبيقين األول والثاني في االختبارات البدنية 
 (11دول )ج

 واختبار الذكاء العام  معامل االرتباط بين نتائج التطبيقين األول والثاني لبلختبارات البدنية
 23ن = 

وحةدة  القياسات
 القياس

الفرق بين  التطبيق الثاني التطبيق الول
 قيمة ار  المتوسطين

 ع س ع س
 3.95 3.2- 5.357 34 5.596 33.8 سنتيمتر مرونة المنكبين

 3.951 3.7- 7.352 61.2 8.536 63.5 سنتيمتر مرونة العمود الفقري 
 3.976 3.4- 4.477 25.95 4.751 25.55 سنتيمتر الوثب العمودي من الثبات

 3.817 3.135- 3.352 3.435 3.43 3.3 متر رمي كرة طبية
 3.514 3.35 4.795 18.35 3.574 18.4 عدد  الوثبة الرباعية

 3.972 3.3- 3.351 13.55 3.338 13.25 عدد الجموس من الرقود
 3.649 3.55- 1.538 5.95 1.391 5.4 ثانية التوازن الثابت

 3.972 1 - 9.357 58.4 9.45 57.4 درجة التوازن الديناميكي
 3.982 3.3 13.681 68.75 13.19 69.35 درجة اختبار الذكاء العام

 30444( = 3035الجدولية عند مستوى ) "ر" قيمة
( بـين نتـائج  3.35( وجود ارتباط دال إحصائيًا عند مسـتوى معنويـة )  11يتضح من الجدول ) 

عادة االختبار ( ، ممـا يـدل عمـى أن االختبـارات عمـي درجـة  التطبيقين األول والثاني ) االختبار وا 
  عالية من الثبات وبالتالي يسمح باستخداميا.

 المتعددةلمقياس الذكاءات  المعامالت العمميةثانيا : 
 الذكاءات المتعددةصدق مقياس ايجاد معامل 

م 2316/ 13/ 3 الموافـق األثنـينمقيـاس فـي يـوم بإيجاد صـدق االتسـاق الـداخمي لم ةالباحث تقام
طالبة من طالبات الفرقـة الثالثـة ومـن خـارج عينـة ( 23) والبـال  عددىـن االستطبلعيةعينة العمى 
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، وذلــك عــن طريــق إيجــاد معامــل االرتبــاط بــين درجــة كــل عبــارة والدرجــة الكميــة البحــث األساســية
لمُبعــد التــي تمثمــو، وكــذلك بــين درجــة كــل ُبعــد والدرجــة الكميــة لممقيــاس . والجــداول التاليــة توضــح 

 .الذكاءات المتعددةصدق مقياس 
 (12جدول )

 مقياسالتي تمثمو في معامبلت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لمُبعد ال
 23ن = 

 الذكاء الوجودي الذكاء الطبيعي الذكاء االجتماعي الذكاء الموسيقي الذكاء الشخصي الذكاء الجسمي الذكاء المكاني الذكاء المنطقي الذكاء المغوي

 العبارة
 قيمة 
 " ر "

 العبارة
 قيمة

 " ر " 
 العبارة

 قيمة
 " ر " 

 العبارة
 قيمة

 " ر " 
 العبارة

 قيمة
 " ر " 

 العبارة
 قيمة 
 " ر "

 العبارة
 قيمة 
 " ر "

 العبارة
 قيمة 
 " ر "

 العبارة
 قيمة 
 " ر "

1 3.653 2 3.716 3 3.654 4 3.733 6 3.852 5 3.646 7 3.796 8 3.662 9 3.643 
13 3.555 11 3.521 12 3.633 13 3.584 15 3.738 14 3.572 16 3.492 17 3.523 18 3.585 
19 3.562 23 3.521 21 3.593 22 3.737 24 3.669 23 3.668 25 3.726 26 3.593 27 3.666 
28 3.477 29 3.624 33 3.765 31 3.629 33 3.673 32 3.821 34 3.719 35 3.593 36 3.467 
37 3.671 38 3.564 39 3.585 43 3.831 42 3.788 41 3.784 43 3.576 44 3.632 45 3.618 
46 3.515 47 3.633 48 3.546 49 3.624 51 3.749 53 3.787 52 3.581 53 3.634 54 3.575 
55 3.467 56 3.634 57 3.493 58 3.835 63 3.736 59 3.766 61 3.632 62 3.483 63 3.553 
64 3.643 65 3.593 66 3.483 67 3.485 69 3.577 68 3.672 73 3.462 72 3.572 73 3.493 
73 3.657 74 3.453 75 3.631 76 3.622 78 3.538 77 3.616 79 3.484 83 3.595 81 3.693 
82 3.676 83 3.531 84 3.696 85 3.639 87 3.736 86 3.733 88 3.527 89 3.491 93 3.582 

 30444( = 3035قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة )
الكمية لمُبعد التي تمثمو عبارة والدرجة ال( وجود ارتباط دال إحصائي بين درجة 12يتضح من الجدول )

 مما يدل عمى صدق تمثيل العبارة لمُبعد.( 3.35عند مستوى داللة) في مقياس الذكاءات المتعددة
 (13جدول )

 الذكاءات المتعددةمعامبلت االرتباط بين درجة كل ُبعد والدرجة الكمية لمقياس 
 23ن =   

 قيمة معامل االرتباط البعاد
 3.573- الذكاء المغوي
 3.471 الذكاء المنطقي
 3.661 الذكاء المكاني
 3.567 الذكاء الجسمي
 3.479 الذكاء الشخصي
 3.499 الذكاء الموسيقي
 3.687 الذكاء االجتماعي
 3.774 الذكاء الطبيعي
 3.682 الذكاء الوجودي

 30444( = 3035قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة )
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ُبعد والدرجة الكمية لمقياس كل ( وجود ارتباط دال إحصائي بين درجة 13يتضح من الجدول )
 (. مما يدل عمى صدق تمثيل البُعد لممقياس.3.35الذكاءات المتعددة عند مستوى داللة )

 :الذكاءات المتعددةثبات مقياس معامل  ايجاد
فية عـن طريــق قامـت الباحثـة بحسـاب معامـل ثبــات المقيـاس وذلـك باسـتخدام طريقــة التجزئـة النصـ

إيجـــاد معامـــل االرتبـــاط بـــين اســـتجابات العبـــارات الفرديـــة والعبـــارات الزوجيـــة لكـــل بعـــد عمـــى حـــده 
 والمقياس ككل ، ثم قامت بالتصحيح باستخدام معامل الفاكرونباخ ، والجدول التالي يوضح ذلك.

 (14جدول )
 23ن =                الذكاءات المتعددةمعامل ثبات مقياس                              

معامالت االرتباط  عدد العبارات محاور االختبار م
 بالتجزئة النصفية

معامل ألفا 
 كرونباخ

القيمة المعيارية 
 للفا

 3.778 3.791 3.685 13 الذكاء المغوي 1
 3.765 3.777 3.477 13 الذكاء المنطقي 2
 3.834 3.838 3.686 13 الذكاء المكاني 3
 3.859 3.855 3.747 13 الجسميالذكاء  4
 3.883 3.884 3.822 13 الذكاء الشخصي 5
 3.886 3.889 3.798 13 الذكاء الموسيقي 6
 3.793 3.833 3.642 13 الذكاء االجتماعي 7
 3.729 3.783 3.548 13 الذكاء الطبيعي 8
 3.784 3.791 3.532 13 الذكاء الوجودي 9

 30444( = 3035داللة )قيمة " ر " الجدولية عند مستوى 
تتمتــع بقيمــة عاليــة لمعامــل الــذكاءات المتعــددة ( أن جميــع أبعــاد مقيــاس 14يتضــح مــن جــدول )

 االرتباط ومعامل ألفا مما يدل عمى ثبات المقياس.
 النشطة التعميمية في ةوء نظرية الذكاءات المتعددة 

إعداد درسًا وفق عند  منيام(  مجموعة من الضوابط واألسئمة البد 1999حدد أحمد أوزي)
 الذكاءات المتعددة ىي:

 ما ىي أىداف الدرس؟  -
 ما الوسائل البلزمة إلببلغو عمى أفضل وجو؟  -
 مختمفة مع مراعاة الذكاءات المتعددة؟  بأساليب كيف يمكن تقديم الدرس -

 أما الضوابط كما ذكر فيي : 
 ذكاءات المتعممين عند تحضير الدروس. مراعاة -
الدرس ينبغي التفكير في المحتوى الموجود في الدرس أو الوحدة لكي يتسنى قبل تصميم  -

 انتقاء الذكاءات المناسبة إلدخاليا الدرس .
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ليس ميمًا إدخال كل الذكاءات في أي درس أو وحدة فقد يتم أحيانًا االكتفاء بإدراج ثبلثة  -
 (.88، 87: 2 . )ذكاءات أو أربعة

) الدحرجة الخمفية وقوف عمي  جياز الحركات االرضية لميارات األنشطة التعميميةلوضع و 
نظرية  في ضوء هوالمعد اليدين ـ الشقمبة الجانبية مع ربع لفة ـ الشقمبة األمامية البطيئة (

 :  األسس التالية بإتباعالذكاءات المتعددة ، قامت الباحثة 
 لنشطة التعميمية من اة تحديد اليدف 1
ف إلي تعميم الطالبات ميارات ) الدحرجة الخمفية وقوف عمي اليدين ـ الشقمبة الجانبية مع ديت

 ،عمي نظرية الذكاءات المتعددة  باالعتمادتم تحضيرىا و ربع لفة ـ الشقمبة األمامية البطيئة ( ، 
ووضعيا ، دوات والوسائل التي تصمح لعرض األنشطة التعميمية وباستخدام المواد التعميمية ،واأل

ميارات الجمباز المنيجية المقررة عمي جياز الطالبات  ميداخل منيج متكامل بغرض تعم
 الحركات األرضية . 

 ة المحتوي 2
عمي المراجع العممية ، والدراسات السابقة ،  االطبلع، بعد  األنشطةمحتوي  وضعقامت الباحثة ب

 وطرق) الجمباز ، مجال خبراء فيالمع الشخصية  برأي الخبراء من خبلل المقاببلت واالستعانة
بناء عمي بالصورة النيائية  وتعديمومحتوي ال ، حيث تم تحديد( 7مرفق )التدريس ، عمم النفس( 

 ما يمي :  األنشطةآرائيم ، وقد راعت الباحثة في محتوي 
من خبلل تحميل الخصائص الفنية لمميارات قيد البحث وتقسيميا إلي ثبلث مراحل ) تمييدية ـ ـ 

    ، بحيث تشمل جميع مراحل أداء لكل ميارة األنشطة التعميميةرئيسية ـ نيائية ( تم استخبلص 
 ) تمييدية ـ رئيسية ـ نيائية (.

 ـ أن تقدم األنشطة التعميمية لمميارات المقررة بشكل تتابعي ، حيث تبدأ من السيل إلي الصعب . 
 .والتنوع ، وتراعي الفروق الفرديةـ أن تتميز األنشطة التعميمية بالشمول والمرونة وسيولة الفيم 

 . األنشطة مع  اليدف منياـ أن يتناسب محتوي 
 ـ أن تتيح األنشطة التعميمية الفرصة لممشاركة والممارسة لكل الطالبات في أن واحد . 

بحيث تبلئم أنواع الذكاءات المرتبطة بالجمباز ،  كما ىو موضح ـ أن توضع األنشطة التعميمية 
 .، الخبراء رأيمن نتائج استطبلع 

 ة أساليب التدريس المستخدمة 3
ألساليب تدريس متنوعة يمكن بسيولة تنفيذىا  مصراعيوتفتح نظرية الذكاء المتعدد الباب عمي 

بين ، وكمنا نؤمن بوجود الفروق الفردية ) تنويع التدريس داخل الفصل (داخل حجرة الدراسة 
الطالبات ، والتي تظير في مظيرىن الجسمي ، وميولين ، ونوع ذكائين ، وكل ذلك يؤثر في 
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أنماط تعممين ، والمقصود بنمط التعميم ىو األسموب أو الطريقة التي يفضميا المتعمم في تقديم 
 ( 53:   33)  المحتوي الدراسي لو ، والتي يتعمم من خبلليا أسرع وأفضل . 

تناسب مع كل نوع من أنواع الذكاءات المتعددة أسموب تدريس يوقامت الباحثة باستخدام 
، لتنفيذ تدريبات التدرج كما ىو موضح من نتائج استطبلع رأي الخبراء،المرتبطة بالجمباز 

 كما يمي : وىي  ( ةالمقترح ةنشطة التعميميألالتعميمي ) ا
 ( فيديو الو  الوسائل التعميمية الصور والرسوماسموب الذكاء المكاني : ) استخدام 
 التعمم بالعمل والممارسة  (  أسموباستخدام الذكاء الجسمي الحركي : )

 المصاحبة الموسيقية لؤلداء (  استخدام اسموبالذكاء الموسيقي : )
 ( تعاونية الجماعات استخدام اسموب ال: ) االجتماعيالذكاء 
 التجارب الفردية ( استخدام اسموب شخصي : )الذكاء ال

 ة التقويم 4
استخدمت الباحثة التقويم التكويني والتقويم الختامي كأسموب لمتقويم ،وتمثل التقويم التكويني في 

عطاء التغذية الراجعة إلصبلح األخطاء التعميمي  التدرجالمبلحظة المستمرة أثناء تنفيذ أنشطة  وا 
 .  البرنامجنياية العممي في  االختبارفي ، أما التقويم الختامي فتمثل 

 :ة لمجموعتي البحثالتعميمي الوحدات
أسابيع بواقع وحدتين أسبوعيا  أربعة تم توزيعيا عمى( وحدات 8عمى ) ةالتعميمي الوحدات اشتممت

 . (9)ممحق  ق (93) ، زمن الوحدة التعميمية
خضعت المجموعتان التجريبية والضابطة لبرنامج تعميمي واحد لتعمم بعض ميارات جياز 

)التدرج  أنشطة تعميمية تنفيذواالختبلف الوحيد ىو إدخال المتغير التجريبي )، الحركات االرضية
أما المجموعة  ،(13ممحق ) في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة ( لممجموعة التجريبية التعميمي(

لتطبيق التدرج  الضابطة استخدمت األسموب التقميدي المتبع في مادة الجمباز ) أسموب األوامر
 .الدراسة خبللوالجزء المظمل في الجدول التالي يوضح زمن المتغير التجريبي  ( التعميمي

 (15جدول )
 التوزيع الزمني لموحدة التعميمية لمجموعتي البحث ) التجريبية والضابطة (

 الزمن
 محتوي الوحدة

 المجموعة الةابطة المجموعة التجريبية
 أعمال إدارية ق5
 البدني إلعدادتمرينات اإلحماء وا ق 22

الجزء 
 الرئيسي

أنشطة تعميمية متنوعة لتعميم بعض ميارات جياز 
 الحركات االرةية في ةوء نظرية الذكاءات المتعددة

التدرج التعميمي بالطريقة 
التقميديةااسموب الوامر  لتعميم لبعض 
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 ميارات جياز الحركات االرةية  ق62
 تمرينات تيدئة ق5

 الدراسة االستطالعية الثانية
األنشطة التعرف عمى مدى مبلئمة قامت الباحثة بإجراء الدراسة االستطبلعية الثانية بيدف 

بات من خبلل تطبيق بعض لمستوى وقدرات الطال التعميمية في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة
م إلي يوم األربع 2316/ 13/ 13، وذلك في الفترة من يوم االثنين الموافق  ةحدات التعميميالو 
 م 2316/ 13/ 12افق المو 

 القياس القبمي 
الموافق  السبتتم إجراء القياسات القبمية وذلك لمجموعتي البحث في الفترة من يوم 

الوزن  ـالتالية )الطول  القياساتم في 23/13/2316إلى يوم الخميس الموافق  م15/13/2316
 ( .األداء المياري مستوي -الذكاءات المتعددةـمستوى الذكاء  ـالبدنية  الصفاتـالسن  ـ

 تجربةتطبيق ال
الموافق  االثنينإلى يوم  م22/13/2316الموافق  السبتفي الفترة من يوم  تجربة البحثتم تنفيذ 

، أسبوعيا تعميمية بواقع وحدتين  ( وحدات8م وقد اشتممت خطة التدريس عمى )2316/ 14/11
بالتدريس وقد قامت الباحثة ، ( دقيقة93الوحدة التعميمية ) زمن وكان، األثنينالسبت و  ييوم
 . مجموعتي البحثل

 القياس البعدي 
لممجموعتين التجريبية والضابطة  ةبعد االنتياء من تنفيذ الدراسة األساسية تم إجراء القياس البعدي
عمي اليدين الدحرجة الخمفية لموقوف حيث تم تسجيل درجات مستوى األداء لمميارات قيد البحث )

الموافق  الثبلثاءفي الفترة من يوم  ،( الشقمبة األمامية البطيئة –الشقمبة الجانبية مع ربع لفة  –
 م .16/11/2316الموافق  األربعاءو يوم ، م 15/11/2316

 اإلحصائية المعالجات
في ضوء أىداف البحث وفروضو، وحجم عينة البحث، وأيضًا في ضوء ما أشارت إليو العديد 

عمى  SPSSالحزمة اإلحصائية  باستخداممن الدراسات السابقة، تم إجراء المعالجات اإلحصائية 
 النحو التالي:

 الوسيط. - االنحرافات المعيارية. - المتوسطات الحسابية. -
 معامل االختبلف - معامل التفمطح - معامل االلتواء. -
 الفاكرونباخمعامل  - اختبار "ت" - معامل االرتباط البسيط. -
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 عرض النتائج ومناقشتيا : 
 عرض ومناقشة نتائج الفرض الول   

 ( 16جدول ) 
عمي داللة الفروق بين متوسطات القياسين القبمي والبعدي لمستوي األداء لمميارات المقررة 

 لممجموعة الضابطةجياز الحركات األرضية 
 29=2=ن1ن

 الميارات 
وحدة 
 القياس

الفروق بين  القياس البعدي القياس القبمي
 قيمة "ت" المتوسطين

 ع س ع س

 28.429- 5.234- 1.269 6.155 2.475 1.12 درجة دحرجة خمفية وقوف عمل اليدين
 21.768- 5.327- 1.18 6.844 2.472 1.517 درجة شقمبة جانبية مع ربع لفة
 22.268- 5.396- 1.311 6.623 2.526 1.226 درجة شقمبة أمامية بطيئة

 2.339(= 3.35قيمة "ت" الجدولية عند مستوى) *   
( 3.35(  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 16يتضح من الجدول رقم )   

عمــي جيــاز الحركــات بــين متوســطات القياســين القبمــي والبعــدي لمســتوي األداء لمميــارات المقــررة 
 ولصالح القياس البعدي . الضابطةلممجموعة األرضية 

   
 ( 1شكل )  

عمي جياز الفروق بين متوسطات القياسين القبمي والبعدي لمستوي األداء لمميارات المقررة 
 الضابطةلممجموعة الحركات األرضية 

(  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  16يتضح من الجدول رقم )    
الضابطة في مستوى أداء الميارات قيد البحث  القبمي والبعدي لممجموعة( بين القياس 3.35)

، وتعزو الباحثة التحسن في مستوي أداء الميارات لدي المجموعة القياس البعدي ولصالح 
ي الدور الفعال لممعممة في ىذا األسموب التدريسي وما تقدمة من الشرح المفظي الضابطة إل

عطاء التغذية الراجعة لينلمميارات قيد البحث ، وتقويم أداء الطالبات  وعرض نموذج األداء ،  وا 
 . األمر الذي أدي إلي تعمم الطالبات الميارات قيد البحث
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( ، " وسام عادل 39م( ) 2312وفاء عبد المطيف  ) وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من 
أداء النموذج العممي ( في  –الطريقة التقميدية ) الشرح المفظي في فاعمية ( 38م" ) 2333

 التدريس وتأثيرىا اإليجابي عمي تعمم الميارات الحركية .
لقياس وبذلك يتحقق صحة الفرض الول والذي ينص عمي " توجد فروق دالة إحصائيًا بين ا

في مستوي أداء الميارات قيد البحث ولصالح القياس القبمي و البعدي لممجموعة الةابطة 
     .  البعدي "

 عرض ومناقشة نتائج الفرض الثاني  
 ( 17جدول ) 

داللة الفروق بين متوسطات القياسين القبمي والبعدي لمستوي األداء لمميارات المقررة 
 لممجموعة التجريبيةعمي جياز الحركات األرضية 

 29=2=ن1ن
وحدة  الميارات 

 القياس
الفروق بين  القياس البعدي القياس القبمي

 قيمة "ت" المتوسطين
 ع س ع س

 27.459- 6.5- 1.297 7.551 2.488 1.251 درجة دحرجة خمفية وقوف عمل اليدين
 28.254- 6.655- 1.176 8.226 2.523 1.551 درجة شقمبة جانبية مع ربع لفة
 28.671- 6.689- 1.124 7.827 2.58 1.137 درجة شقمبة أمامية بطيئة

 2.339(= 3.35قيمة "ت" الجدولية عند مستوى) *   
( 3.35(  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 17يتضح من الجدول رقم )   

عمــي جيــاز الحركــات بــين متوســطات القياســين القبمــي والبعــدي لمســتوي األداء لمميــارات المقــررة 
 .  القياس البعديولصالح  لممجموعة التجريبيةاألرضية 

 
 ( 2شكل )  

عمي جياز الفروق بين متوسطات القياسين القبمي والبعدي لمستوي األداء لمميارات المقررة 
 التجريبيةلممجموعة الحركات األرضية 
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( 3.35(  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 17يتضح من الجدول رقم )   
في مستوى أداء الميارات قيد البحث ولصالح  التجريبيةبين القياس القبمي والبعدي لممجموعة بين 

 ليإ التجريبية، وتعزو الباحثة التحسن في مستوي أداء الميارات لدي المجموعة  القياس البعدي
في تعمم الميارات قيد البحث فاعمية األنشطة التعميمية المعدة وفق نظرية الذكاءات المتعددة 

تنمية الشعور  ساعدت فيحيث  وتنوع أساليب التدريس المستخدمة لتنفيذ ىذه األنشطة ،
تعميمية تراعي ووفرت لين بيئة لدي الطالبات تجاه العممية التعميمية ،  بالمسئولية واإليجابية
    .والبعد عن الممل والرتابة  والتشويق تتميز بالتنوع و،  الفروق الفردية لين

الذكاءات المتعددة واختبلفيا لدي الطمبة تعد وسيمة  إلي أن م(2311ويشير نبيل رفيق محمود )
مناسبة لضرورة التنوع في أساليب تعميم األفراد ، من خبلل العمل عمي ترجمة المادة العممية ) 
المناىج ( ليتم تقديميا باالنتقال من ذكاء إلي أخر ، مما يقتضي من المعممين إتباع طرائق 

ب مع تعدد الذكاءات ، ومراعاة الفروق في القدرة عمي التعمم واستراتيجيات تعميمية متنوعة تتناس
بين األفراد ، وتصميم النماذج التعميمية بناء عمي ىذه الفروق ، بيدف تحقيق أعمي درجة من 
التواصل في الغرفة الدراسية ، ومراعاة كافة مستويات المتعممين وقدراتيم وخصائصيم ، 

مواقف التعميمية ، بحيث يستطيع المعمم مساعدة جميع واإلمكانات التعميمية المتاحة في ال
الطبلب نتيجة إلدراكو لقدرات كل طالب ، مما يزيد من ثقة الطبلب بأنفسيم وزيادة تحصيميم . 

(35  :6 ) 
م( إلي أن الذكاء المتعدد يعد وسيمة الحترام قدرات 2311ايمان عباس الخفاف )وأشارت 

ادة الثقة في تبادل المعارف والمعمومات ورفع مستوي الوعي اآلخرين ومعارفيم مما يؤدي إلي زي
 (42:  6لدي اآلخرين ولؤلفراد أنفسيم . ) 

نموذج يصف كيف يستخدم  Multi-intelligencesوتذكر كوثر كوجاك أن الذكاءات المتعددة 
اول األفراد ذكاءاتيم المتعددة لحل مشكمة ما ، وتركز عمي العمميات التي يتبعيا العقل فيتن

 (354:  23محتوي الموقف ليصل إلي حل .) 
( ، منال محمد ذكي 39م( ) 2312وفاء عبد المطيف  ) وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من 

في فاعمية التدريس وفق نظرية الذكاءات المتعددة ، وتأثيره اإليجابي ( ، 34م( ) 2335الجندي )
 . المختمفة عمي تعمم الميارات الحركية

" توجد فروق دالة إحصائية بين القياس  والذي ينص عمي الثانيوبذلك يتحقق صحة الفرض 
قيد البحث ولصالح القياس القبمي و البعدي لممجموعة التجريبية في مستوي أداء الميارات 

 .البعدي"
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 :  الفرض الثالثنتائج ومناقشة  عرض  
 ( 18جدول ) 

مميارات لداللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي لمستوى األداء 
 عمى جياز الحركات األرضية قيد البحث

 29=2=ن1ن
وحدة  الميارات 

 القياس
الفروق بين  الةابطة المجموعة المجموعة التجريبية

 قيمة "ت" المتوسطين
 ع س ع س

 4.471 1.396 1.269 6.155 1.297 7.551 درجة اليديندحرجة خمفية وقوف عمل 
 4.4 1.362 1.18 6.844 1.176 8.226 درجة شقمبة جانبية مع ربع لفة
 3.844 1.224 1.311 6.623 1.124 7.827 درجة شقمبة أمامية بطيئة

 2.339(= 3.35 )مستوى عند قيمة "ت" الجدولية*   
( 3.35(  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 18يتضح من الجدول رقم )   

بــــين القيــــاس البعــــدي لممجمــــوعتين التجريبيــــة والضــــابطة فــــي مســــتوى أداء الميــــارات قيــــد البحــــث 
 ولصالح المجموعة التجريبية . 

 

 
 ( 3شكل )  

 الفروق بين المتوسطات في القياسات البعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة
 لمميارات قيد البحث

( 3.35(  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 18يتضح من الجدول رقم )   
بــــين القيــــاس البعــــدي لممجمــــوعتين التجريبيــــة والضــــابطة فــــي مســــتوى أداء الميــــارات قيــــد البحــــث 

وفق نظرية  المعده ةالتعميمي األنشطة تأثير ذلك إليوترجع الباحثة ،  ولصالح المجموعة التجريبية
محتــوي أن تكــون أنشــطة وتــدريبات التــدرج الالــذكاءات المتعــددة حيــث راعــت الباحثــة عنــد وضــع 

، كمـــا جـــاء مـــن نتـــائج التعميمـــي موجيـــو فـــي ضـــوء أنـــواع الـــذكاءات المتعـــددة المرتبطـــة بالجمبـــاز 
الموســيقي ـ الــذكاء ، وىـي ) الــذكاء المكــاني ـ الـذكاء الجســمي الحركـي ـ الخبــراء  رأياسـتطبلع 
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ـــذكاء  ـــذكاء الشخصـــي (  االجتمـــاعيال ـــ ال ـــأنواع  متنوعـــة وســـتخدام أســـاليب تـــدريس وباـ مرتبطـــة ب
، والتـــي راعـــت الفـــروق الفرديـــة بـــين  أنشـــطة التـــدرج التعميمـــيلتطبيـــق  الـــذكاءات الســـابق ذكرىـــا ،

يـتعمم مـن  الطالبات من حيث الطريقة التي يفضميا المتعمم في تقديم المحتوي الدراسي لـو ، والتـي
 .خبلليا أسرع وأفضل

( أن الــذكاءات المتعــددة ىــي فــي األصــل أســاليب 2336ويــذكر محمــد عبــد اليــادي حســين )
تعمم الطالب ، حيث تقوم بوصف كيف يفكرون ، وما نـوع األشـياء التـي يسـتمتعون بعمميـا ، ومـا 

 (  53:  33يحتاجو ىؤالء الطبلب لكي يتعممون بصورة أفضل . ) 
تناســـب مـــع كـــل نـــوع مـــن أنـــواع الـــذكاءات يتـــدريس  أســـموبحيـــث قامـــت الباحثـــة باســـتخدام 

اســتخدمت الباحثــة ، لمــذكاء المكــاني  أثنــاء تنفيــذ األنشــطة التعميميــة المتعــددة المرتبطــة بالجمبــاز 
الوســـــائل التعميميـــــة ) الصـــــور والرســـــوم وعـــــروض الفيـــــديو والـــــنص المكتـــــوب لتعميمـــــات  أســـــموب

تكنولوجيــا التعمــيم ب عمــي مــا تــوفره ىــذا األســمو عتمــد ، ويواســتخدام العبلمــات (  ومواصــفات األداء
 األنشــطةخــبلل تنفيــذ  اســتخداميمتــم  حيــثحاســب ألــي( و Data show  ت حديثــة )مــن تقنيــا

أتاحــت لمطالبــة فرصــة الحصــول عمــي المعمومــات والميــارات المــراد تعمميــا مــن  والتــيالتعميميــة ، 
خبلل أكثر من وسيط تعميمي ) الفيديو ـ الصور المسمسمة ـ النص المكتوب لتعميمات ومواصـفات 

ذلــك إلــي إتاحــة الوقــت الكــافي والرؤيــة الواضــحة واســتيعاب مراحــل األداء لمتــدريبات  أدي( األداء 
داخل الوحدات التعميمية بشكل متميز مما سيل لمطالبة إدراك الحركـة المـراد تعمميـا بشـكل أفضـل 

ممارســـة النشـــاط الحركـــي ، كمـــا ســـاعد ذلـــك  الطالبـــة عمـــي اكتســـاب وتكـــوين  عمـــي إقباليـــاوزيــادة 
وكــذلك اســتخدام العبلمــات أثنــاء تنفيــذ حيح لمميــارات المــراد تعمميــا وتنفيــذىا ، تصــور بصــري صــ
الحركـــي المثـــالي والـــبلزم  المـــدىســـاعد الطالبـــة لموصـــول إلـــي  ةالتعميميـــ األنشـــطةبعـــض تـــدريبات 

الشـــــكمي الصـــــحيح لمميـــــارات المقـــــررة ، كمـــــا ســـــاعد عـــــرض الـــــنص المكتـــــوب لتعميمـــــات  لـــــؤلداء
الطالبات بالتوجييات واإلرشادات الضـرورية البلزمـة لتنفيـذ التـدريبات ومواصفات األداء في تزويد 

 و تعميمات السند .
الوســائل التعميميــة ومــا  أســموب اســتخدام( أن  م2331" الغريــب زاىــر إســماعيل " ) ذكرويــ

من عروض بصرية متنوعة وتطويعيا لمعالجـة مشـكبلت ومعوقـات التـدريس خاصـة تـدريس  يوفره
فيي تسـيم فـي تجديـد طـرق وأسـاليب الـتعمم مـن خـبلل  مسايرتوالتربية الرياضية أصبح أمرا يجب 

وتتــيح ليــم التفكيــر واالنتبــاه بطريقــة منظمــة ، تنشــط اســتجابات الطالبــات تقــديم مثيــرات جديــدة ، 
 ( 43: 5ألطول فترة ممكنة) تعمموبما  االحتفاظعمي  وقدرتوعية المتعمم زيد من دافتو 

م( أن استخدام الوسائل التعميمية فـي عمميـات التعمـيم 2333كما يذكر عبد الحميد شرف ) 
والــتعمم فــي التربيــة الرياضــية تظيــر شــكل األداء بوضــوح كمــا تســيل عمــي الطالبــة إدراك الحركــة 
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بتوفير الكثيـر مـن الخطـوات فتـوفر الجيـد والوقـت .  ميمتوالمطموب تعمميا ، وتسيل عمي المعمم 
 (16  :56  ) 

( إلـي أن 38م" ) 2333( ، " وسام عـادل  8م" )   2334" إيمان كمالكما تشير نتائج كل من 
الميـــاري  اســـتخدام الوســـائل التعميميـــة فـــي التـــدريس كـــان أكثـــر تـــأثيرًا عمـــي تحســـن مســـتوي األداء

 لمطالبات .
وتــري الباحثــة أن  أســموب الــتعمم بالعمــل والممارســة،اســتخدمت الباحثــة ولمــذكاء الجســمي الحركــي 

الفرق بين متوسـطي القيـاس البعـدي لممجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـي مسـتوي األداء الميـاري 
بعد التعميمي فالتدرج  أنشطةيرجع أيضا إلي استخدام أسموب التعمم بالعمل والممارسة خبلل تنفيذ 

أن أدركــت الطالبــات الحركــة المــراد تعمميــا واســتوعبت بشــكل وافــي مراحــل األداء المطمــوب إتقانيــا 
، وىنـا سـاعد أسـموب الـتعمم بالعمـل  األنشطةيأتي دور التنفيذ حيث تبدأ الطالبات بتنفيذ وممارسة 

، باإلضـافة إلـي حيح أداء كـل طالبـة والممارسة عمي توفير الفـرص إلعطـاء التغذيـة الراجعـة لتصـ
النقـاط الفنيـة كمـا أدي عـرض تعميمـات وشـروط األداء و ، توفير زمن كاف لمتطبيـق وتعمـم الميـارة 

لمميـــارة دورا ىامـــا ) باســتخدام شاشـــة العـــرض ( الفيـــديو والصـــور المسمســـمة والخطــوات التعميميـــة و 
لمطالبـة موقفـا نشـطا إيجابيـا نحـو تحقيـق خبلل مرحمة التنفيذ حيث تزيد من فاعمية األداء وتعطـي 

 األىداف التعميمية .
 أثنــاءمــن الحريــة م( إلــي أن التبلميــذ يحتــاجون إلــي قــدر 1998شــير عنايــات محمــد فــرج ) وىنــا ت

مكانيـاتيم واسـتعداداتيم ، كمـا يجـب  ممارستيم لؤلداء وذلك لتطوير مستوي أدائيم طبقـًا لقـدراتيم وا 
 ( 164: 23غذية راجعة فورية.)أن يتعرفوا عمي نتائج األداء بصورة منتظمة من خبلل ت

م( إلي أن أسـموب الممارسـة يتـيح الفـرص المتكـررة لممارسـة 1994موستون وأشورت )  يشيركما 
ورقــة العمــل مــن صــور  تحتويــواء وتصــور وفيــم األجــزاء وتعاقبيــا خــبلل األداء مــن خــبلل مــا األد

مــن تغذيــة ىــذا األســموب  يــوفرهمتسمســمة لــؤلداء وخطــوات تعميميــة ونقــاط فنيــة ، باإلضــافة إلــي مــا 
راجعة فورية لكل متعمم والتي عن طريقيا يـتم إمـداد التبلميـذ باسـتمرار بالمعـايير التـي تمكـنيم مـن 

الصحيحة مما ينشط ميميم نحو ممارسة الميارات وبالتـالي  االستجابةتصحيح استجاباتيم وتكرار 
 (  66:  42)األداء . يتحسن ويتطور 

 ( 3)م( 2337، أحمـد محمـود )(  37) م( 2331كل من ىشام صابر ) كما تشير نتائج دراسة 
 إلي فاعمية أسموب الممارسة من حيث التأثير اإليجابي عمي مستوي ودرجة األداء المياري . 

وتري الباحثة أن الفرق  ،ولمذكاء الموسيقي استخدمت الباحثة أسموب المصاحبة الموسيقية لؤلداء 
ع بين متوسـطي القيـاس البعـدي لممجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـي مسـتوي األداء الميـاري يرجـ

حيـث  التعميمـي التـدرج أنشـطةأيضا إلي استخدام أسموب المصاحبة الموسيقية لـؤلداء خـبلل تنفيـذ 
تقانيــا مــن  هســاعد تنفيــذ خــبلل وحــدات البرنــامج عمــي زيــادة ســرعة إحســاس الطالبــات بالحركــة وا 
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خــبلل اإلدراك الجيــد لئليقــاع المصــاحب ليــا ، حيــث يزيــد مــن تنميــة التوافــق بــين مختمــف أعضــاء 
ســم أثنــاء األداء الحركــي ، وكــذلك يحفــز دافعيــة الطالبــات لــتعمم وأداء الميــارات بشــكل أفضــل الج

م( إلـي أن الموسـيقي تشـجع الفـرد 2336)"  Ting_ chunweng، شانوينج " وىنا يشير " تينج 
 46)  كثافـة أداء دون أن يشـعر بالتعـب .عمي ممارسة النشاط الرياضي بحيث يصـل إلـي أعمـي 

 :13  ) 
عمــاد صــالح عبــد "، (7) م( 2313وتشــير نتــائج دراســة كــل مــن " إيمــان عبــد اليــادي طمبــة " ) 

مpetri laukka, lina quick ( "2311 )"بيتري لوكا ، لينـا كويـك " "  (19)  م(2333) "الحق
إلــي أن المصــاحبة الموســيقية لــؤلداء الميــاري تســاعد عمــي ســرعة تعمــم الحركــات الجديــدة (  43)

، ممــا يســاىم فــي تحســين مســتوي وتكســب الطالبــة حماســًا ، وتزيــد مــن اإلحســاس الحركــي لــدييا 
 األداء . 

) الجماعات التعاونية ( وتري الباحثة أن الفرق  أسموب االجتماعكما استخدمت الباحثة لمذكاء 
بين متوسطي القياس البعدي لممجموعتين التجريبية والضابطة في مستوي األداء المياري يرجع 

، وفاعمية ىذا التعميمي  التدرج أنشطةخبلل تنفيذ  أسموب الجماعات التعاونية استخدامأيضا إلي 
الطالبات غير المتجانسة في  مجموعةاألسموب حيث يتيح الفرصة لمطالبة حسب قدراتيا داخل 

عطاء الفرص  القدرات إلي زيادة المشاركة وتحسن األداء داخل المجموعة لتحقيق اليدف وا 
ثارة حماسين  وب لئلنجاز لتحسين أدائين ، حيث يسمح تطبيق ىذا األسملمطالبات الضعيفات وا 

جميع قرارات  واتخاذ بالمسؤوليةوالشعور  ) القائدة والمبلحظة (لمطالبة القيام بالعديد من األدوار
التنفيذ والتقويم وتصحيح أخطاء األداء ، وبالتالي يسمح لممتعممة بالمشاركة في العممية التعميمية 

األداء  تعميمات وشروطبما يتم عرضة عمي شاشة العرض من  االستعانةوذلك من خبلل 
، وبالتالي يوفر التنوع والتشويق خبلل مراحل المراد تنفيذىا  لمميارةوالفيديو والصور المسمسمة 

يسمح بالمشاركة اإليجابية لمطالبات مما يؤثر  كماوالتقدم في العممية التعميمية ،  واالرتقاءالتعمم 
وتصحيح مستوي األداء ، كما أن التعزيز اإليجابي  إيجابيًا عمي نتائج العممية التعميمية وارتفاع

من وقت ألخر داخل المجموعات الصغيرة أتاح الفرصة لمفيم الجيد  ل الباحثة من قباألخطاء 
 والوصول بدرجة كافية لئلتقان وتحسين األداء .

واإليجابيـة   بالمسـؤوليةأسـموب ينمـي الشـعور  أنـولـي م( إ2332" ) محمـد محمـود الحميـة"ويشير  
أكثــر فاعميــة فــي مســاعدتين عمــي تعمــم الميــارات  أنــولــدي الطالبــات تجــاه العمميــة التعميميــة كمــا 

 (   158: 31أفضل تجاه المادة الدراسية . ) وتصحيح الخطاء وتكوين مواقف
( ، 33م( ) 2338كما تشير نتائج دراسة كل "مصـطفي النـوبي محمـد ، أحمـد خضـري محمـد ") 

( إلـي أن اسـتخدام األسـموب التعـاوني 43م( ) 2331" )  Dyson & Rhodesدس"ديـزون ، رو 
 المستوي المياري .  تحسن تأثير إيجابي عمي  لوفي التدريس 
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الباحثــة أن الفـــرق بـــين  تـــري) التجــارب الفرديـــة ( و  أســـموبواســتخدمت الباحثـــة لمــذكاء الشخصـــي 
متوسطي القياس البعدي لممجموعتين التجريبية والضابطة في مستوي األداء المياري يرجـع أيضـا 

التعميمي ، حيث يراعي الفروق الفردية بين  التدرج أنشطة لبلي تنفيذ أسموب التجارب الفردية خإل
لـديين وكيفيـة تقويـة نقــاط  ويسـاعدىن عمـي فيـم قـدراتين ومعرفـة جوانــب القـوة والضـعف الطالبـات

تـــدريبات متنوعـــة ومتدرجـــة الصـــعوبة  أداءالضـــعف و تطـــوير نقـــاط القـــوة فـــي أدائيـــن مـــن خـــبلل 
مصحوبة بعرض شروط وتعميمـات األداء الصـحيح وكـذلك عـروض فيـديو وصـور مسمسـمة ، ممـا 

تتأكد مـن مطابقـة أدائيـا لمـا و  اتتدريبتؤدي الساعد الطالبات  لتحقيق مستوي أداء أفضل ، فيي 
) باســــتخدام شاشــــة تــــم عرضــــة مــــن صــــور مسمســــمة  وفيــــديو وتعميمــــات األداء الصــــحيح لمميــــارة 

، حيث تقوم الطالبة باستخدام التغذية الراجعة والمتابعة الذاتية لنفسيا ، مما جعميا أكثر العرض (
تقيــد بالزميمــة أو الفــردي دون الوزاد مــن خبراتيــا ، حيــث تــوفر ليــن فــرص األداء  لممســؤوليةتقــديرا 

 مجموعات العمل . 
الحـــديث فــي العمميـــة التعميميــة يـــدعو إلـــي  م( إلــي أن االتجـــاه2336د الحميـــد ) ويشــير جـــابر عبــ

ـــو الموقـــف التعميمـــي الـــذي ينقـــل محـــور الخبـــرة التـــي ييي إلـــيإيجابيـــة المـــتعمم فـــي الوصـــول  ئيـــا ل
المـتعمم ليقـف األخـر موقفـًا إيجابيـًا نشـطًا فـي تحقيـق  في العممية التعميمية من المعمم إلـي االىتمام

 (  25:   12األىداف التعميمية المطموبة . )  
( ، وفــــاء محمـــود عبــــد المطيــــف ) 21م( ) 2335عطيــــة ســـعد )  فاديـــوتشــــير نتـــائج دراســــة  كمـــا

الـــتعمم الفـــردي فـــي تنميـــة بعـــض  أســـموب الســـتخداملـــي األثـــر اإليجـــابي الفعـــال إ( 39) م(2312
 الميارات . 

يوجــد أســموب واحــد مــن أســاليب التــدريس  ال أنــوإلــي ( 2337) ر أحمــد محمــود محمــد قمقيمــةويــذك
يســيم فــي التنميــة الشــاممة لمطــبلب لــذلك فــإن المعمــم الكــفء ىــو الــذي يســتطيع أن يقــدم  أنيمكــن 

مما ينتج عنة أن يكون مممًا الماما تامـا ستمرار وأن يعرف الكثير عن مدخل كل أسموب الجديد با
بكيفية حدوث التعمم من جانب الطبلب وكيف تؤثر طرق وأساليب التدريس المستخدمة في سرعة 

 (  2: 3قيق اليدف من عممية التعميم . ) تح
البــال  باإلنســان ; كــان البــد مــن  لبلىتمــامنظــرًا  أنــو( إلــي  م2311ير نبيــل رفيــق محمــد )كمــا يشــ
، وعــدم النظــر إلــي ذكــاء اإلنســان بــالنظرة األحاديــة القديمــة ،ففــي  وذكــاءه وقدراتــو،  تفكيــرهمراعــاة 

عقمية وفكرية تتعامل مع عدد مـن الـذكاءات وىـو مـا  سمسمةض ىناك عمماء يفترضون وجود النقي
يعرف بالذكاءات المتعددة ، ويعتبر اختبلف الذكاءات لدي الطمبة وسـيمة مناسـبة لضـرورة التنويـع 

مـن ذكـاء إلـي  باالنتقـالي أساليب تعمم األفراد ، والعمـل عمـي ترجمـة المـادة العمميـة ليـتم تقـديميا ف
أخــر ; ممــا يقتضــي مــن المعممــين إتبــاع طرائــق واســتراتيجيات تعميميــة متنوعــة تتناســب مــع تعــدد 

التعميميـة  واألنشـطة الذكاءات ومراعاة الفروق في القدرة عمي التعمم بين األفراد ، وتصميم النماذج
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التواصــل فــي البيئــة الدراســية ، ومراعــاة  الفــروق  ، بيــدف تحقيــق أعمــي درجــة مــن ىــذهبنــاء عمــي 
ـــة المتاحـــة فـــي المواقـــف  ـــات التعميمي ـــة مســـتويات المتعممـــين وقـــدراتيم وخصائصـــيم ، واإلمكان كاف

 (  6:  35التعميمية . )  
يمكـن لممعممـين مـن خـبلل  أنـوإلـي م( 2336)مـاثيو ، برينـي سـترونجىـارفي ريتشـارد ،  كما يشير

دمـج أســاليب التعمـيم والــذكاءات المتعــددة ، والتخطـيط والتنفيــذ الفــاعمين لمـدرس ، أن يعــززوا أعمــي 
النجـاح حقيقـة واقعـة أمـام  فيـومستويات التعمم فـي غرفـة الصـف ، فـي نفـس الوقـت الـذي يجعمـون 

 (  65:   36كل طالب ) 
الـذكاءات المتعـددة  اسـتراتيجيةوفـق م( إلـي أن التـدريس 2333)  جـابر  ويشير جابر عبـد الحميـد

الصــعوبات  ىـذهيجعـل الطالبـات البلتـي يـواجين صــعوبة فـي مجـال معـين بإمكــانين التغمـب عمـي 
 ( 176،  174: 11 ر ذكائين األكثر قوة . )يطرائق بديمة  تستث استعمالينمن خبلل 

إلي أن استخدام البـرامج القائمـة عمـي نظريـة الـذكاءات المتعـددة  م(2311)إيمان عباسشير كما ت
داخـل حجـرة الصـف  اإليجـابيبالمادة المتعممـة وزيـادة المنـاخ  االحتفاظفي بيئة الصف يؤدي إلي 

والدافعيـــة لمـــتعمم والتحصـــيل الدراســـي نتيجـــة تركيـــز المعمـــم عمـــي طـــرق التـــدريس التـــي تـــدعم فيـــم 
 (  339:  6الطالب .) 

م( إلــي تميــز ىــذه الطريقــة بقولــو: أن ىــذه النظريــة طــورت طــرق 2336)   Kevinكــيفن ويشــير
التــدريس بشــكل عــام وبإمكانيــا إعطائنــا فكــرة أعمــق عــن احتياجــات الطــبلب وبــاألخص الطــبلب 
غير المتميزين في البيئة التعميمية، كذلك وفرت لممدرس طريقـة يطـور فييـا البيئـة التعميميـة بشـكل 

 (. 7:  41 المعمم والطالب )يؤدي إلى تقوية 
( ، 34م( ) 2335منـال محمـد ذكـي الجنـدي )الدراسة مع نتائج دراسة كل مـن   ىذهوتتفق نتائج 

، والتـي تشـير إلـي ( 21م( ) 2335عطيـة سـعد)  فاديـو( ، 39م( ) 2312وفاء عبـد المطيـف  ) 
نشــــاط لم الــــذكاءات المتعــــددة أســــاليب التــــدريس المســــتخدمة والمرتبطــــة بنــــوعأنشــــطة و أىميــــة تنــــوع 

مراعيـًا الفـروق الفرديـة وكـذا اسـتعدادات وميـول وقـدرات المتعممـين ، وفاعميـة ، الرياضي الممارس 
، وبـــذلك يتحقـــق صـــحة مـــا جـــاء بفـــرض أداء  أفضـــلذلـــك فـــي الوصـــول بمســـتوي المتعممـــين إلـــي 

ممجمـوعتين الضـابطة " توجد فروق دالة إحصـائية بـين القيـاس البعـدي لالدراسة والذي ينص عمي 
 . والتجريبية في مستوي أداء الميارات قيد البحث ولصالح المجموعة التجريبية "

 اإلستخالصات والتوصيات 
  اإلستخالصات 

فـي ضـوء نظريـة الـذكاءات  ةالتعميميـ األنشـطةومـن خـبلل تطبيـق  حدود أىـداف البحـث في
 :يمي ما استخبلصتم التوصل إلييا يمكن  التيالنتائج المتعددة عمي عينة البحث ومن خبلل 
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سـاىم بشـكل إيجـابي فـي تعمـم الميـارات قيـد البحـث لـدي  في التدريس األسموب التقميدي المتبع  -1
 . الضابطةطالبات المجموعة 

ـــذكاءات المتعـــددة ســـاىم -2 ـــة ال ـــة المعـــدة وفـــق نظري ـــم  تاألنشـــطة التعميمي بشـــكل إيجـــابي فـــي تعم
 . التجريبيةالميارات قيد البحث لدي طالبات المجموعة 

تفوق األنشطة التعميمية المعدة وفق نظرية الذكاءات المتعددة عن األسموب التقميدي المتبع في  -3
تحسن مستوي األداء المياري لمميـارات قيـد البحـث لـدي طالبـات المجموعـة التجريبيـة ممـا يـدل 

 وتأثيره اإليجابي في العممية التعميمية .عمي فاعميتيا 
 التوصيات
دراســتيا وفــى حــدود عينــة البحــث تتقــدم  فـيبنـاء عمــى النتــائج التــي توصــمت إلييــا الباحثــة         

 الباحثة بالتوصيات اآلتية:
الــــذكاءات المتعــــددة عمــــي طالبــــات كميــــة التربيــــة الرياضــــية لمتعــــرف عمــــي نســــق  اختبــــارإجــــراء  -1

 التدريسية المناسبة لين .  االستراتيجياتالذكاءات المتعددة لمطالبات كأساس لوضع 
تصميم البرامج التعميمية في ضوء نظرية الـذكاءات المتعـددة لمـا ليـا مـن إسـيامات فـي تحسـين  -2

 لتعميمية. وتطوير الممارسات التربوية وا
توعية القائمين بالتدريس بكل ما ىو جديد ومستحدث في مجال طرق وأساليب التدريس وكيفيـة  -3

 تطبيقيا في جميع مجاالت التعمم . 
ســاليب التدريســية واألنشــطة التعميميــة داخــل الوحــدة الدراســية الواحــدة بمــا يتناســب مــع تنويــع األ -4

 . شاط الرياضي الممارسوالمرتبطة بنوع النالذكاءات المتعددة لمطبلب 
بتوفير الوسائل التعميمية والتكنولوجية الحديثة لممساعدة فـي تنفيـذ األنشـطة والتـدريبات  االىتمام -5

 المصممة في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة .  
 المصادر 

  أوال : المصادر العربية
، الطبعة األولي ،  قراءات موجية في تدريب الجمبازم( : 2316)  أحمد اليادي يوسف .1

 مركز الكتاب الحديث ، القاىرة . 
، الشركة المغربية لمطباعة التعميم والتعمم بمقاربة الذكاءات المتعددةم ( : 1999) أحمد أوزي .2

 والنشر، الرباط .
م( : تأثير أسموب الممارسة عمي مستوي ودرجة أداء 2337)  أحمد محمود محمد قمقيمة .3

المجمة العممية لمبحوث ميارة ألعاب القوي لتبلميذ الصف األول اإلعدادي ، بحث منشور ، 
  14،  كمية  التربية الرياضية ببور سعيد ، العدد والدراسات في التربية الرياضية 
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،  الجمباز الفني مفاىيم و تطبيقات:  (1999)  أديل سعد شنودة ، سامية فرغمي منصور .4
 الطبعة األولي ، ممتقي الفكر . اإلسكندرية . 

 القاىرة . ،دار الفكر العربي ، معمم المستقبل نحو أداء أفضلم(:2331)الغريب زاىر إسماعيل .5
، الطبعة األولي ، دار  الذكاءات المتعددة برنامج تطبيقيم( : 2311) إيمان عباس الخفاف  .6

 لمنشر والتوزيع ، دائرة المكتبة الوطنية األردن .  المناىج 
م( : تأثير اإليقاع الموسيقي عمي تعمم بعض الميارات 2313) إيمان عبد اليادي طمبة  .7

، العدد  المجمة العممية لعموم التربية البدنية والرياضيةاألساسية في التمرينات الفنية اإليقاعية ، 
 ة المنصورة . ، كمية  التربية الرياضية جامع 23

م( :"  استخدام الحاسب اآللي في التدريس  2334)  إيمان كمال الدين إبراىيم المعصراوي .8
رسالة ماجستير كأساس لتحسين مستوي األداء المياري واالبتكار الحركي في الجمباز " ، 

 ، كمية التربية الرياضية ، جامعة المنوفية .غير منشورة 
م( : تنمية متغيرات اإلدراك الحس حركي باستخدام الحاسب اآللي 2338)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .9

رسالة وتأثيرىا عمي مستوي أداء جممة الحركات األرضية لطالبات كمية التربية الرياضية ، 
 ، كمية التربية الرياضية ، جامعة المنوفية .  دكتوراه غير منشورة

، دار النيضة العربية  17، الطبعة  الذكاء ومقاييسوم ( : 1997)  بد الحميد جابرجابر ع .13
 ، القاىرة . 

 ، دار الفكر العربي ، القاىرة .  الذكاءات المتعددة والفيم تنمية وتعميقم( : 2333)  ـــــــــــــــــــــــــــــــ .11
، دار  وتجارب معاصرة في تقويم أداء التمميذ والمدرساتجاىات م ( : 2336)  ــــــــــــــــــــــــــــــــ .12

 الفكر العربي ، القاىرة . 
اختبار الذكاء المفظي لممرحمة م( : 2337) جابر عبد الحميد جابر ، محمود أحمد عمر .13

 ، دار النيضة العربية ، القاىرة .  الثانوية والجامعية
م( : تصميم أنشطة 2313) جمال الدين محمد ، أحمد محمد نوبي ، ريم سالم أحمد .14

إلكترونية وفقًا لنظرية الذكاءات المتعددة في مقرر تربية الموىوبين وأثرىا عمي التحصيل 
المؤتمر الدولي الثالث لمتعمم والدافعية نحو التعمم لدي طمبة جامعة الخميج العربي ، 

 ، الرياض .   اإللكتروني والتعميم عن بعد
تعمم طالبات كمية التربية لمبنات وفق  أساليبم( : 2336) وفاء العويةيسوسن عز الدين ،  .15

 ،مجمة القراءة والمعرفةنظرية الذكاءات المتعددة بالمممكة العربية السعودية بمحافظة جدة ، 
 ، الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة ، كمية التربية عين شمس ، القاىرة .  56العدد

، مركز الكتاب لمنشر  التعميم في التربية الرياضيةتكنولوجيا م( : 2333)  الحميد شرف عبد .16
 ، القاىرة.  
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،  1،ط اتجاىات معاصرة في طرق تدريس الجمبازم( : 2332) عمي عبد المنعم  البنا .17
 القاىرة 

م( : نسق الذكاءات المتعددة المميزة  2313)  ي ، نيفين ممدوح محمدعمية إبراىيم زىد .18
األكاديمية الدولية  ، 2، المجمد  األوربية لتكنولوجيا عموم الرياضةالمجمة لبلعبات كرة السمة ، 
 .  اإلمارات ، دبي ،لتكنولوجيا الرياضة 

م( : أثر مصاحبة اإليقاع الموسيقي عمي تعمم بعض 2333)  عماد صالح عبد الحق .19
نجاح الميارات الحركية عمي بساط الحركات األرضية لطالبات كمية  التربية الرياضية جامعة ال

 . فمسطين .  مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث العموم اإلنسانية( ، 1عدد ) 17الوطنية ، المجمد 
، دار الفكر العربي ،  م( : مناىج وطرق تدريس التربية البدنية1998)  عنايات محمد فرج .23

 القاىرة 
م( : الذكاءات المتعددة وبعض إستراتيجيات التعميم الحديثة في 2335)  فاديو عطية سعد .21

 .  مجمة عمم النفس المعاصرتعمم ميارة التصويب بالوثب الثبلثي ، بحث منشور ، 
م( : البناء العاممي لمذكاء 2337) فتحي عبد الحميد عبد القادر ، السيد محمد أبو ىاشم .22

فعالية الذات وحل المشكبلت والتحصيل الدراسي في ضوء تصنيف جاردنر وعبلقتو بكل من 
 ، جامعة الزقازيق.  55العدد ، مجمة كمية التربيةلدي طبلب الجامعة ، 

، عالم الكتب  اتجاىات حديثة في المناىج وطرق التدريسم( : 1997)  كوجك حسين كوثر .23
 ، القاىرة .  

م( : تنويع التدريس في الفصل دليل المعمم لتحسين طرق التعميم والتعمم في 2338)  ــــــــــــــــــــــــــــ .24
 ، بيروت .  مكتب اليونسكو اإلقميمي لمتربية في الدول العربيةمدارس الوطن العربي ، 

المؤتمر العممي م( : الذكاءات المتعددة النظرية والتطبيق ، 2334)  محمد أمين المفتي .25
م ، المجمد األول ، الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس ، لمعمالسادس عشر لتكوين ا

 القاىرة . 
،  اختبارات األداء الحركيم( : 1994)  محمد حسن عالوي ، محمد نصر الدين رةوان .26

 الطبعة الثالثة ، دار الفكر العربي، القاىرة .
، الجزء  والرياضةالقياس والتقويم في التربية البدنية م( :1999)  محمد صبحي حسانين .27

 األول ، دار الفكر العربي ، القاىرة.
م( : الذكاءات المتعددة وعبلقتيا 2338)  محمد عبد العزيز عمي ، ىدي محمد عوض .28

،  مجمة عالم التربيةباختبارات القبول لطالبات كمية التربية الرياضية لمبنات باإلسكندرية ، 
 .   24العدد 
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، دار الفكر العربي ، عمان  تربويات المخ البشري( : م 2333)  محمد عبد اليادي حسين .29
 . 
، دار األفق لمنشر  نظرية الذكاءات المتعددة ونموذج تنمية الموىبة( : 2336) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .33

 والتوزيع ، القاىرة .  
، الطبعة الثانية ، دار طرائق التدريس واستراتيجياتوم( : 2332)  محمد محمود الحمية .31

 الكتاب الجامعي ، العين ، اإلمارات العربية المتحدة . 
م( : الذكاءات المتعددة السائدة لدي  2315) الشعالن محمود عقل الوديان ، معن أحمد .32

 ، القاىرة  2، المجمد  مجمة كمية التربية ن جامعة األزىرالعبي كرة الطائرة الشاطئية ، 
م( : تأثير برنامج تعميمي مقترح 2338) ، أحمد خةري محمدمصطفي النوبي محمد  .33

باستخدام أسموب التعمم التعاوني عمي مستوي األداء المياري والتحصيل المعرفي في الكرة 
مجمة أسيوط لعموم وفنون التربية الطائرة لطالبات كمية التربية الرياضية ، جامعة أسيوط ،

 .3الجزء 26العدد الرياضية
م( : تدريس منيج اإليقاع الحركي المطور باستراتيجيات 2335) ي الجنديمنال محمد ذك .34

، كمية  رسالة دكتوراه غير منشورةقائمة عمي نظرية الذكاء المتعدد وأثرىا عمي نواتج التعمم ، 
 التربية الرياضية لمبنات ، جامعة اإلسكندرية .

. عمان ، دار صفاء  1. ط الذكاءات المتعددةم ( : 2311)  نبيل رفيق محمد إبراىيم .35
 لمنشر والتوزيع . 

لكي يتعمم الجميع دمج أساليب م( : 2336)  ىارفي ريتشارد ، سترونج ماثيو ، بريني .36
، الطبعة األولي ، فيرسة مكتبة الممك فيد الوطنية ، دار الكتاب  التعمم بالذكاءات المتعددة

 التربوي لمنشر والتوزيع ، السعودية .
م ( : تأثير أسموب الممارسة والتعمم التبادلي عمي تعمم 2331)  حمدىشام صابر عمي أ .37

مجمة بحوث ميارات ألعاب القوي بدرس التربية الرياضية لممرحمة اإلعدادية ، بحث منشور ، 
 ، كمية  التربية الرياضية لمبنين ، جامعة الزقازيق .  56العدد  24، المجمد التربية الرياضية 

م( : " تأثير استخدام أسموبي الوسائط الفعالة واالكتشاف الموجة 2333)  وسام عادل السيد .38
، كمية  رسالة دكتوراه غير منشورةعمي مستوي األداء واإلبكار الحركي في الرقص الحديث " 

 التربية الرياضية ، جامعة المنوفية .    
م ( : تأثير استخدام بعض أساليب التدريس المختمفة وفقًا 2312)  وفاء محمود عبد المطيف .39

 غير رسالة دكتوراهألنواع الذكاء عمي تعمم بعض ميارات الكرة الطائرة والرضا الحركي ، 
 ، كمية التربية الرياضية لمبنات ، جامعة حموان .  منشورة
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