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فى كرة السمة تنمية بعض الميارات تأثير الذكاءات المتعددة عمى 
                عمى ابراىيم عبدالمنعم أمانى * 

 :المقدمة أمشكمة البحث: أأوًال 
مع ظيور النظريات التربوية الحديثة التي تنادى باالىتماـ بالمتعمـ ومشاركتو في العممية التعميمية،  

والتفاعل بيف المعمـ وطالبو، أصبحت المسئولية األساسية لممعمـ تتمثل في العمل عمى تنظيـ المواقف التعميمية 
فالتربية في جوىرىا عممية إنسانية تيدؼ إلى بناء اإلنساف بناء متكامل في جميع النواحي الجسمية، العقمية، 

. الوجدانية إلى أقصى حد تصل إليو قدراتو واستعداداتو لتحقيق األىداؼ المنشودة لمعممية التعميمية
ويواجو التعميـ في أماكف كثيرة مف العالـ مشكالت وتحديات تعميمية تممييا طبيعة عصرنا الحاضر  

وخصائصو المميزة، وترجع ىذه المشكمة إلى عدـ المالئمة بيف األنظمة التعميمية وبيف المطالب التربوية 
لخصائص ىذا العصر، والشؾ إف األنظمة التعميمية تختمف في استراتيجيتيا لمواجية ىذه المشكالت والتغمب 

عمييا الختالؼ واقعيا التعميمي وخمفيتيا االجتماعية واالقتصادية ومدى اإلمكانيات المتاحة حاليا لمتعميـ، ولكف 
يجاد نظاـ عصري  ىذه األنظمة التعميمية ال يمكف أف تتغمب عمى مشكالتيا بدوف العمل عمى تحديد ذاتيا وا 
لتعميـ جديد في أىدافو ومحتواه وأساليبو ووسائمو التعميمية مما يحقق المطالب العصرية مف التعميـ ومساعدة 

( 229: 10). الطالب عمى المشاركة اإليجابية في العممية التعميمية
مكاناتو وأساليب نموه وتطويره يبرز لنا بدوف شؾ مالمح منظومة   واف االىتماـ الكبير بالعقل البشري وا 

تربوية مميزة فيي منظومة تراىف عمى تفتيح عقوؿ األفراد ورعايتيـ، وأيضًا تنمية إمكاناتيـ وقدراتيـ الذىنية 
والنفسية والبدنية عمي أفضل وجو، وسعيًا لتحقيق ذلؾ اّتجيت الجيود نحو التخطيط لتطوير المناىج 

الدراسيةوتحميل ودراسة آليات التعمـ، وفى ضوء ذلؾ اىتمت بعض النظريات السيكولوجية بتفسير أسباب 
، ونظرية "Learning - style theory"االختالؼ بيف الطالب في طرؽ التعمـ ومنيا  نظرية أسموب التعمـ 

 Multipleintelligences theory" .(1 :4)"الذكاءات المتعددة، 
 وتعد نظرية الذكاءات المتعددة نموذجا لوصف كيف يستخدـ المتعمموف ذكاءاتيـ لحل المشكالت 

: 10). وتشكيل نواتج التعمـ، وأفضل وصف ليذه النظرية أنيا اتجاه نحو التعمـ أو نموذج رفيع مف نماذج التربية
38) 

 أف نظرية الذكاءات المتعددة قد أوضحت األساليب (م1983)" Gardnerىيأارد جاردنر " ويشير 
التعميمية المالئمة فى مجاؿ الممارسة التربوية لممعمميف والمتعمميف لمتعامل مع كل متعمـ وفق لقدراتو الذىنية، 

( 17: 10). بحيث يعمل وينتج ويتواصل بشكل يحقق فيو ذاتو ويشبع رغباتو
 مف أىـ وأقوي (م1983) "ىيأارد جاردنر" وتعد نظرية الذكاءات المتعددة التي طرحيا العالـ االمريكي 

ظيورا حتي االف فيي نموذج معرفي ييدؼ الي كيفية استخداـ االفراد لذكاءاتيـ النظريات المعرفية بطرؽ غير 
    .تقميدية لموصوؿ الي اليدؼ المنشود

 أف نظرية الذكاءات المتعددة  منذ ظيورىا كانت محل أىتماـ (م1983)" Gardener رجاردن" ويشير 
كثير مف الباحثيف بعممية التعمـ وذلؾ لما ليا مف دور ىاـ فى عممية التعمـ بوجو عاـ وزيادة التحصيل الدراسى 

. عمى وجو الخصوص
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تصورا تعدديًا لمذكاء، حيث يري أف عند " Gardnerجاردنر " نقاًل عف (م2003)" جابر عبد الحميد"ويضيف 
منطقي - لفظي لغوي )كل إنساف سبعة ذكاءات عمي األقل مستقمة ولكف بشكل نسبي وىذه الذكاءات ىي 

، ولقد أضاؼ (داخمي شخصي– بيئي اجتماعي - حركي جسمي- إيقاعي موسيقي- مكاني بصري - رياضي 
في السنوات األخيرة الذكاء الطبيعي والذكاء الوجودي والذكاء الروحي، وأف أداء أي ميمة يتطػمب التفاعل بيف 

. عدة الذكاءات
(3 :9 )
 لذا وجدت الباحثة أىمية القاء الضوء عمي نظرية الذكاءات المتعددة التي تعد مف أىـ األساليب التعميمية 

القائمة عمي المعرفة المالئمة في مجاؿ التعميـ بالنسبة لممعمميف والمتعمميف حيث يمكف التعامل مع كل متعمـ 
. الوصوؿ بالمتعمـ الى أعمى المستويات فى التعميـ والتدريبوفقا لقدراتو وامكاناتو الذىنية

 أف التدريب الرياضى بصورة المتعددة عممية ليا دورىا (م2000)" عصام الدين عبد الخالق" ويشير 
الياـ فى المجتمعات المعاصرة فقط أصبح مجاال لمتنافس بيف كافة قطاعات المجتمع ويعد التدريب الوسيمة 
األساسية التى تعمل عمى تنمية النشاط الرياضى وتطويرة بمايتناسب مع اليدؼ المنشود وكمما تقدـ مستوى 

( 1: 9). التنافس بيف األفراد زادت الحاجة الى اتباع األسموب العممى فى التدريب لالرتقاء بيذة المستويات
 وكرة السمة أحد األلعاب الجماعية التي تشمل عمى الحركات االرتدادية والجمل الحركية التي تحتاج إلى 

عوامل نفسية وطبيعية وصفات خاصة بيا، حيث تتميز المعبة بالتغيير السريع جدا في األداء الفني الخاص بيا 
( 151: 2). وكذلؾ دقة تنفيذ العمل خالؿ تنفيذ األداء الخططي

 أف الميارات األساسية مثل التصويب والمحاورة والتمرير تتطمب (م1997)" مصطفى دمحم زيدان" ويذكر 
استعدادا ولياقة خاصة ألجزاء الجسـ أو األجزاء التي تشترؾ في أدائيا، وذلؾ بالطبع مع تمتع الالعبة بدرجة 
عالية مف المياقة العامة حتى يمكف انجاز الميارة بالشكل الفني الصحيح بتوافق وسالسة وبأقل مجيود وىذا 

( 51: 19). يعنى أف تؤدى الميارة بواسطة العضالت المطموبة فقط
أف " Kentuckyكنتوكى " نقاًل عف (م1999)" دمحم محمأد عبد الدايم، دمحم صبحي حسانين" ويشير 

كرة السمة مف األنشطة التي تعتمد عمى الميارات األساسية كقاعدة ىامة لمتقدـ بصفة عامة وعمى ميارة 
: 16). التصويب بصفة خاصة وأف نجاح المتعمـ الذي يريد أف يتعمـ كرة السمة عمية إتقاف الميارات األساسية

45) 
:  ىدف البحث: ثانياًال 

تصميم برنامج مقترح باستخدام أنشطة الذكاءات المتعددة أأثره عمى تنمية " ييدف ىذا البحث إلي 
 ".بعض الميارات في كرة السمة

:  فرأض البحث: ثالثا
 .: في ضأء أىداف البحث تفترض الباحثة ما يمي

يوجد فروؽ دالة احصائيا بيف القياسيف القبمي والبعدي لمجموعة البحث الضابطة لصالح القياس البعدي - 1
. فى مستوي االداء المياري 

يوجد فروؽ دالة احصائيا بيف متوسطي القياسيف البعدييف لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة لصالح - 2
. المجموعة التجريبية في مستوي االداء المياري 

يوجد فروؽ دالة أحصائيا بيف متوسطى القياسيف القبمى والبعدى لمجموعة البحث التجريبية لصالح القياس - 3
. البعدى فى مستوي االداء المياري 

 البحثمصطمحات : رابعاًال 
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 الذكاءات المتعددة  :
(  64: 14)". القدرة عمي حل المشكالت واضافة ناتج جديد ذي قيمة لالطارات الثقافية ومتطمباتيا "
  الذكاء الملأو  :
القدرة عمى استخداـ الكممات بفاعمية والبراعة في تركيب الجمل، ونطق األصوات والتعرؼ عمي معاني  "

( 10: 3)". األلفاظ المغوية
":البصرو " الذكاء المكاني   

دراؾ المعمومات البصرية والمكانية  " القدرة عمي رؤية الكوف عمي نحو دقيق وتحديد مظاىر ىذا الكوف وا 
: 14)". والتفكير في حركة ومواضع االشياء في الفراغ والقدرة عمي ادراؾ الصور أو التخيالت الذىنية الداخمية

38 )
  الجسدو" الذكاء الحركي :"
القدرة عمى حل المشكالت واإلنتاج باستخداـ الجسـ كاماًل أو حتى جزء منو،ويظير لدى ذوي القدرات  "

( 142: 12)". المتميزة مف العبي السيرؾ واألكروبات، والرياضييف والحرفييف
 الذكاء اوجتماعي  :
القدرة عمى فيـ اآلخريف وكيفية التعاوف معيـ والقدرة أيضًا عمى مالحظة الفروؽ بيف الناس وخاصة  "

( 370 :11)". التناقض في طباعيـ وكالميـ ودافعيتيـ كطبيعة السياسييف والمدرسيف والوالديف والباعة
 الذكاء الشخصي  :
قدرة الطالب عمي فيمو لنفسو ومشاعره وأفكاره وقيمو الذاتية واألذكياء في ىذا النمط يظيروف الميل إلي  "

 (144 :12)". المحافظة االجتماعية
: إجراءات البحث

: منيج البحث:  أأوًال 
 المنيج شبو التجريبى بتصميـ المجموعتيف احداىما تجريبية واآلخرى ضابطة الباحثة استخدمت 

. لمالئمتة لطبيعة وىدؼ البحث
: مجتمع أعينة البحث:  ثانياًال 

 مجتمع البحث بطريقة عمدية عشوائية حيث حددت الفرقة الرابعة مف طالبات كمية الباحثة اختارت 
طالبة، مقسمة  (50)ـ وقد بمغ حجـ المجتمع 2020 – 2019التربية الرياضية لمبنات بالزقازيق لمعاـ الدراسى 

طالبة  (20)طالبة كمجموعة تجريبية يطبق عمييا البرنامج المقترح باستخداـ أنشطة الذكاءات و (20)الى 
كمجموعة ضابطة يتـ التدريب ليا باألسموب التطبيقى المتبع بالكمية تـ التطبيق فى مالعب كمية التربية 

طالبات مف مجتمع البحث وخارج عينة البحث  (10)الرياضية لمبنات جامعة الزقازيق كما تـ اختيار عدد 
. االساسية كعينة استطالعية

- الوزف – الطوؿ الكمى - السف ) تجانس مجتمع البحث فى بعض المتغيرات االساسية الباحثة وراعت 
. والجدوؿ التالى يوضح ذلؾ (المتغيرات الميارية- المتغيرات البدنية 

 (1)جدأل 
 تصنيف عينة البحث

المجمأعة  عينة البحث األساسيةمجتمع البحث 
عينة الدراسة  المجمأعة الضابطة التجريبية

 اوستطالعية
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( 2)جدأل 
المتأسط الحسابي أاونحراف المعيارو أالأسيط 
أمعامل اولتأاء لعينة البحث في متليرات النمأ 

 50= ن 
أحدة  المتليرات

 القياس
المتأسط 
 الحسابي

اونحراف 
معامل  الأسيط المعيارو 

 اولتأاء
 0,86- 21,40 0,14 21,36 سنة السف
 0,63- 165,00 4,49 164,06 سنتيمتر الطوؿ
 0,11 65,00 7,55 65,28 كيموجراـ الوزف 

لعينة البحث في  المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة معامل االلتواء (2)ضح جدوؿ و ي
أف قيـ معامالت االلتواء ليذه المتغيرات قد ، حيث يتضح (الوزف - الطوؿ ) معدالت النمو متغيرات قيد البحث،
. في ىذه المتغيرات وتجانسيا األمر الذي يشير إلى إعتدالية توزيع العينة (3±)انحصرت ما بيف 

( 3)جدأل 
المتأسط الحسابي أاونحراف المعيارو أالأسيط أمعامل اولتأاء لعينة البحث 

األساسية في بعض المتليرات البدنية أالميارية 
 50= ن 

أحدة  المتلـيرات
 القياس

المتأسط 
 الحسابي

اونحراف 
معامل  الأسيط المعيارو 

 اولتأاء

نية
البد

ت 
غيرا

لمت
ا

 

 0,55- 40,00 5,03 39,08 سـ اختبار الوثب العمودي لسرجنت
 1,14 18,00 2,99 19,14 ث ـ مف البدء المنطمق30اختبار العدو 

 0,62- 30,00 2,50 29,48 ث اختبار بارو لمرشاقة
 1,39- 18,00 1,55 17,28 درجة اختبار الدوائر المرقمة

 0,10- 18,00 1,73 17,94 درجةاختبار التصويب باليد عمى دوائر متداخمة 

ت 
غيرا

لمت
ا

رية
ميا

ال
 

 0,92 18,00 1,69 18,52ث  اختبار سرعة التمريرة الصدرية
 0,55 28,00 2,95 28,54 ث اختبار سرعة المحاورة
 0,59- 4,00 1,33 3,74 درجة اختبار التصويبة السممية

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة معامل االلتواء لعينة البحث األساسية  (3) يوضح جدوؿ 
( 3±)في المتغيرات البدنية والميارية، حيث يتضح أف قيـ معامالت االلتواء لعينة البحث انحصرت ما بيف 

. األمر الذي يشير إلى إعتدالية توزيع العينة وتجانسيا في ىذه المتغيرات
: أدأات أأسائل جمع البيانات:  ثالثاًال 

تحقيق   عددا مف األدوات التى ساعدتيا فى جمع البيانات المتعمقة بالبحث وأفادتيا فىالباحثة استخدمت 
.  أىدافيا

: أجيزة البحث (أ)  
    (بالسنتيمتر) جياز الرستامير لقياس الطوؿ  .ميزاف طبي لقياس الوزف بالكيمو جراـ . 
   ساعة ايقاؼ لحساب الزمف بالثانية    . جياز عرض  -data + شاشة عرض. 
   جياز كمبيوتر      .كاميرا فيديو لمتصوير . 
   أقماع– كرات سمة -  ممعب كرة سمة قانونى   .
    (.50، 45، 40، 35، 30) صناديق خشبية بأرتفاعات مختمفة 
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    مدرجات– حواحز – احباؿ –  ساللـ قفز .
 . وقد تـ معايير ىذة األجيزة بأجيزة أخرى مماثمة لمتأكد مف سالمتيا كأداة قياس

 :أدأات البحث (ب)  
    لمتمويف (شمع– خشب ) ألواف   .عالمات ورقية الذقة  .
   بطاقات ورقية      . (أبيض– أصفر – أزرؽ – أحمر ) كروت ممونة. 
   سبورة ورقية      .طباشير . 
   شفافيات       .صفارة  .
   مرتبة       .حبل . 
   أقماع بالستيؾ      .جير لمتخطيط . 
   وقد تـ معايرة بعض األجيزة بأجيزة أخرى مماثمة لمتأكد مف سالمتيا ودقتيا لمقياس  .
: استمارات (ج)  
   (  4مرفق ).  إستمارة إستطالع رأى الخبراء لتحديد عناصر المياقة البدنية

 (القدرة العضمية، السرعة، الرشاقة، التوافق، الدقة)وتـ األتفاؽ عمى عناصر المياقة البدنية
   ( 2مرفق ).  إستمارة إستطالع رأى الخبراء لتحديد النسبة المئوية إلستخداـ أنشطة الذكاءات المتعددة

الذكاء - الذكاء االجتماعي - الذكاء المكاني البصري - الذكاء المغوي  ) أتم أستخدام أنشطة الذكاءات المتعددة
 (الذكاء الشخصي- الجسمي الحركي 

    (5مرفق ). (ميارة المحاورة، ميارة التمرير صدرية، ميارة التصويبة السميمو) إختبار ميارات مستوى األداء 
 : البرنامج التعميمي المقترح باستخدام أنشطة الذكاءات المتعددة  - 

 قامت الباحثة بإعداد برنامج تعميمي مقترح باستخداـ أنشطة الذكاءات المتعددة لتحسيف مستوي االداء 
مف خالؿ أنشطة الذكاءات المتعددة وذلؾ بعد أف قيد البحث لدي طالبات التخصص في كرة السمة المياري 

قامت الباحثة بإجراء مسح شامل لممراجع واألبحاث العممية والدراسات السابقة والمرتبطة ذات الصمة الوثيقة 
   :بالبحث ومف خالؿ ذلؾ وضعت الباحثة البرنامج عمى األسس والخطوات التالية

: ىدف البرنامج- 1   
 ييدؼ البرنامج الي تصميـ وتطبيق برنامج تعميمي باستخداـ أنشطة الذكاءات المتعددة عمى طالبات 

 . الفرقة الرابعة تخصص  كرة السمة بكمية التربية الرياضية لتحسيف مستوى األداء الميارى 
    التأزيع الزمني لمحتأيات البرنامج  :

 بعد اف اخذت الباحثو بتحديد االسس العامو لمبرنامج تـ استطالع رأى الخبراء لتحديد الفتره الزمنيو 
.  الكميو لتطبيق البرنامج وعدد الوحدات التدريبيو في االسبوع وزمف كل وحده تدريبيو تبعا لمخطو المدرسية

    مدة البرنامج  :
.  ثمانية أسابيع بواقع وحدتيف أسبوعيا

    زمن الأحدة التعميمية  :
. خمسة وسبعوف دقيقة (75  )
    محتأى البرنامج : 

. (ؽ10)تدريبات لإلحماء لتييئة الجسـ الستقباؿ النشاط      * 
. (ؽ60)وبعض ميارات كره السمو  الجزء األساسى أنشطة الذكاءات المتعددة     * 
.  ؽ(5)الختاـ والرجوع لمحالة الطبيعية      * 
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: أينقسم اليدف العام لمبرنامج إلى األىداف اآلتية 
: أتتمثل فى (اإلدراكية)أىداف معرفية :   أأوًال 
   تزويد الطالبات بالنواحى القانونية والمراحل الفنية لميارات الكرة السمة  .
   إكساب الطالبات القدرة عمى اكتشاؼ الحقائق بأنفسيـ  .
   اكتساب الطالبات القدرة عمى تقويـ أقرانيـ . 

:  أىداف ميارية أتتمثل فى:   ثانياًال 
   تنمية التوافق الحركي بيف أجزاء الجسـ المختمفة أثناء األداء . 
   تنمية اإلحساس الحركي لدى الطالبات أثناء األداء  .
   اكساب الطالبات القدرة عمى ربط مرحمتيف أو أكثر بشكل صحيح .. 

: أىداف أجدانية أتتمثل فى:   ثالثاًال 
   اكتساب الطالبات الثقة واالعتماد عمى النفس . 
   إكساب الطالبات القيـ والعادات واالتجاىات االيجابية السميمة . 
   بناء وتحقيق التكامل فى شخصية الطالبات   .

:  تكافؤ مجمأعتي البحث التجريبية أالضابطة
 قامت الباحثة بإجراء التكافؤ لعينتي البحث التجريبية والضابطة في بعض المتغيرات البدنية والميارية قيد 

: البحث والجداوؿ التالية توضح ذلؾ
( 4)جدأل 

المحسأبة بين المجمأعة الضابطة  (ت)المتأسط الحسابي أاونحراف المعيارو أقيمة 
    أالمجمأعة التجريبية في المتليرات البدنية أالميارية

 20 = 2ن = 1ن
 ع س ع س "ت"قيمة  المجمأعة الضابطة المجمأعة التجريبية المتلـيرات

نية
البد

ت 
غيرا

لمت
ا

 
 0,06 5,62 39,20 5,33 39,30 اختبار الوثب العمودي لسرجنت

 0,10 3,39 19,45 3,02 19,55 ـ مف البدء المنطمق30اختبار العدو 
 0,55 2,23 29,30 3,24 29,80 اختبار بارو لمرشاقة
 0,97 1,70 17,05 1,47 17,55 اختبار الدوائر المرقمة

اختبار التصويب باليد عمى دوائر 
 0,84 2,13 17,70 1,47 18,20متداخمة 

ت 
غيرا

لمت
ا

رية
ميا

ال
 

 1,22 1,14 18,15 2,23 18,85 اختبار سرعة التمريرة الصدرية
 0,42 3,98 28,45 2,34 28,90 اختبار سرعة المحاورة
 0,37 1,54 3,67 1,19 3,87 اختبار التصويبة السممية

 2,042 = 0,05الجدألية عند مستأو معنأية " ت"قيمة * 
الجدولية عند مستوي معنوية " ت"المحسوبة أقل مف قيمة " ت"أف قيمة  (4) يتضح مف الجدوؿ رقـ 

.  ، مما يدؿ عمى تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في المتغيرات الحركية قيد البحث(0,05)
:  المعامالت العممية لممتليرات قيد البحث

: الصدق: أأو  
 لحساب معامل الصدؽ استخدمت الباحثة طريقة صدؽ التمايز، حيث قاـ بمقارنة درجات أفراد عينة 

: البحث االستطالعية بمجموعة أخري مف فريق الكمية لكرة السمة كما ىو موضح في الجدوؿ التالي
( 5)جدأل 
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معامل الصدق لالختبارات البدنية أالميارية في كرة السمة 
 10 = 2ن = 1ن

أحدة اوختبارات البدنية أالميارية 
القياس 

العينة غير العينة المميزة 
اختبار مان أيتني المميزة 

متأسط 
الرتب 

مجمأع 
الرتب 

متأسط 
الرتب 

مجمأع 
الدولة  U Zالرتب 

(P) 
 0,00 3,78 0,50 55,50 5,55 154,50 15,45 سـ اختبار الوثب العمودي لسرجنت

 0,014 2,467 18,0 137,0 13,70 73,0 7,30 ث ـ مف البدء المنطمق30اختبار العدو 
 0,01 3,280 8,00 174,0 14,70 63,00 6,30 ث اختبار بارو لمرشاقة
 0,02 3,047 10,50 65,50 6,55 144,50 14,45 درجة اختبار الدوائر المرقمة

اختبار التصويب باليد عمى دوائر 
 0,01 3,480 6,00 61,00 6,10 149,0 14,90 درجةمتداخمة 

 0,00 3,880 1,00 154,0 15,40 56,00 5,60ث  اختبار سرعة التمريرة الصدرية
 0,00 3,879 1,00 155,0 15,50 55,00 5,50 ث اختبار سرعة المحاورة
 0,00 3,854 1,00 55,00 5,50 155,00 15,50 درجة اختبار التصويبة السممية

اف الفروؽ بيف المجموعة المميزة والغير مميزة لجميع االختبارات المستخدمة دالة  (5) يتضح مف جدوؿ 
. مما يعني أف االختبارات صادقة وتميز بيف المستويات المختمفة (P<0.05)احصائيًا 

: الثبات: ثانياًال   
 قامت الباحثة بحساب الثبات باستخداـ طريقة تطبيق االختبار وا عادة التطبيق بفارؽ زمني ثالث اياـ 

طالبات مف نفس مجتمع البحث وخارج العينة األساسية،  (10)وذلؾ عمى عينة الدراسة االستطالعية وعددىا 
. حيث تـ تطبيق االختبارات تحت نفس الظروؼ، وقد تـ إيجاد معامل االرتباط بيف التطبيقيف األوؿ والثاني

( 6)جدأل 
المحسأبة بين التطبيق   (ر)المتأسط الحسابي أاونحراف المعيارو أقيمة 

   األأل أالتطبيق الثاني في المتليرات البدنية أالميارية
 10= ن 

 ع س ع س "ر"قيمة  التطبيق الثاني التطبيق األأل اوختـبارات
نية
البد

ت 
غيرا

لمت
ا

 

 *0,96 3,06 38,70 3,27 38,40 اختبار الوثب العمودي لسرجنت
 *0,91 1,27 17,50 1,49 17,70 ـ مف البدء المنطمق30اختبار العدو 

 *0,82 1,05 29,00 1,03 29,20 اختبار بارو لمرشاقة
 *0,84 1,51 17,60 1,48 17,20 اختبار الدوائر المرقمة

 *0,89 1,20 18,10 1,37 17,90اختبار التصويب باليد عمى دوائر متداخمة 

ت 
غيرا

لمت
ا

رية
ميا

ال
 

 *0,88 1,26 18,40 1,35 18,60 اختبار سرعة التمريرة الصدرية
 *0,87 1,34 27,70 1,33 28,00 اختبار سرعة المحاورة
* 0,87 0,83 3,88 1,30 3,63 اختبار التصويبة السممية

 0,632 = 0,05الجدألية عند مستأو معنأية " ر"قيمة * 
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة معامل االرتباط بيف التطبيق األوؿ  (6)يوضح جدوؿ  

والثاني في المتغيرات البدنية والميارية، حيث يتضح وجود عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا بيف التطبيق األوؿ 
. والثاني لممتغيرات قيد الدراسة األمر الذي يشير إلى ثبات االختبارات
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: عرض أمناقشة النتائج

: عرض النتائج:  أأوًال 
( 7)جدأل 

بين القياسين   (ت)المتأسط الحسابي أاونحراف المعيارو أقيمة 
القبمي أالبعدو لممجمأعة التجريبية في اوختبارات الميارية 

 20= ن 
القياسات 

اوختبارات الميارية 
قيمة  البعدوقبمي ال

ع س ع س  (ت)
* 6,97 2,47 13,53 2,23 18,85 اختبار سرعة التمريرة الصدرية

* 15,56 1,12 19,64 2,34 28,90 اختبار سرعة المحاورة
* 10,51 0,93 7,51 1,19 3,87 اختبار التصويبة السممية

 2,093 = 0,05عند مستأى  (ت)قيمة * 
بيف القياسيف القبمي والبعدي  (ت) المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة (7)ضح جدوؿ و ي

 وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في االختبارات الميارية، حيث يتضح
. لممجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي في جميع االختبارات الميارية

 
( 7)شكل 

الفرق بين القياسين القبمي أالبعدو لممجمأعة التجريبية في اوختبارات الميارية 
( 8)جدأل 

بين القياسين   (ت)المتأسط الحسابي أاونحراف المعيارو أقيمة 
القبمي أالبعدو لممجمأعة الضابطة في اوختبارات الميارية 

 20= ن 
القياسات 

اوختبارات الميارية 
قيمة  البعدوقبمي ال

ع س ع س  (ت)
* 2,89 2,20 16,51 1,14 18,15 اختبار سرعة التمريرة الصدرية

* 4,98 1,43 23,62 3,98 28,45 اختبار سرعة المحاورة
* 4,21 0,28 5,18 1,54 3,67 اختبار التصويبة السممية

 2,093 = 0,05عند مستأى  (ت)قيمة * 
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بيف القياسيف القبمي والبعدي  (ت) المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة (8)ضح جدوؿ و ي
 وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة في االختبارات الميارية، حيث يتضح

. لممجموعة الضابطة لصالح القياس البعدي في جميع االختبارات الميارية

 
( 8)شكل 

الفرق بين القياسين القبمي أالبعدو لممجمأعة الضابطة في اوختبارات الميارية 
( 9)جدأل 

بين القياسات   (ت)المتأسط الحسابي أاونحراف المعيارو أقيمة 
البعدية لممجمأعة التجريبية أالضابطة في اوختبارات الميارية 

 20= ن 
القياسات 

اوختبارات الميارية 
قيمة المجمأعة الضابطة المجمأعة التجريبية 

ع س ع س  (ت  )
* 3,93 2,20 16,51 2,47 13,53 اختبار سرعة التمريرة الصدرية

* 9,55 1,43 23,62 1,12 19,64 اختبار سرعة المحاورة
* 10,46 0,28 5,18 0,93 7,51 اختبار التصويبة السممية

 2,042 = 0,05عند مستأى  (ت)قيمة * 
بيف القياسات البعدية لممجموعة  (ت) المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة (9)ضح جدوؿ و ي

 وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسات البعدي التجريبية والضابطة في االختبارات الميارية، حيث يتضح
. لصالح المجموعة التجريبية في جميع االختبارات المياريةالتجريبية والضابطة  التجريبية والضابطةلممجموعة 
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( 9)شكل 

الفرق بين القياسات البعدية لممجمأعة التجريبية أالضابطة في اوختبارات الميارية 
( 10)جدأل 

نسب التقدم لمقياس البعدو عن القياس القبمي لممجمأعة 
التجريبية أفي اوختبارات الميارية قيد البحث 

 نسب التقدم البعدو القبمي اوختبارات
٪ 12,41 16,51 18,85 اختبار سرعة التمريرة الصدرية

٪ 18,27 23,62 28,90 اختبار سرعة المحاورة
٪ 33,85 5,18 3,87 اختبار التصويبة السممية

نسب التقدـ لكل مف القياس البعدي عف القياس القبمي لممجموعة التجريبية في  (10) يوضح جدوؿ 
االختبارات الميارية قيد البحث، حيث يتضح وجود نسب تقدـ لمقياس البعدي عف القياس القبمي في جميع 

. االختبارات الميارية قيد الدراسة
( 11)جدأل 

نسب التقدم لمقياس البعدو عن القياس القبمي لممجمأعة 
الضابطة أفي اوختبارات الميارية قيد البحث 

 نسب التقدم البعدو القبمي اوختبارات
٪ 9,04 16,51 18,15 اختبار سرعة التمريرة الصدرية

٪ 16,98 23,62 28,45 اختبار سرعة المحاورة
٪ 5,18 5,18 3,67 اختبار التصويبة السممية

نسب التقدـ لكل مف القياس البعدي عف القياس القبمي لممجموعة الضابطة في  (11) يوضح جدوؿ 
االختبارات الميارية قيد البحث، حيث يتضح وجود نسب تقدـ لمقياس البعدي عف القياس القبمي في جميع 

. االختبارات الميارية قيد الدراسة
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( 11)شكل 

 الفرق بين نسب التحسن بين المجمأعة التجريبية أالضابطة في اوختبارات الميارية
( 12)جدأل 

بين القياسين   (ت)المتأسط الحسابي أاونحراف المعيارو أقيمة 
القبمي أالبعدو لممجمأعة التجريبية في اختبار الذكاءات المتعددة 

 20= ن 
القياسات 

اختبار الذكاءات المتعددة 
قيمة  القياس البعدوقبمي القياس ال

ع س ع س  (ت)
* 36.84 0.85 17.90 0.89 7.50الذكاء المغوي 

* 15.31 0.67 10.35 0.99 6.15 (البصري )الذكاء المكاني 
* 17.63 0.66 11.70 0.72 7.75 (الجسدي)الذكاء الحركي 

* 12.93 0.47 5.30 0.72 2.75 الذكاء االجتماعي
* 19.45 0.64 7.75 0.75 3.35 الذكاء الشخصي

 2,093 = 0,05عند مستأى  (ت)قيمة * 
بيف القياسيف القبمي والبعدي  (ت) المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة (12)ضح جدوؿ و ي

 وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسيف القبمي لممجموعة التجريبية في اختبار الذكاءات المتعددة، حيث يتضح
. والبعدي لممجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي في اختبار الذكاءات المتعددة
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( 12)شكل 

الفرق بين القياسين القبمي أالبعدو لممجمأعة التجريبية في اختبار الذكاءات المتعددة 
( 13)جدأل 

بين القياسين   (ت)المتأسط الحسابي أاونحراف المعيارو أقيمة 
القبمي أالبعدو لممجمأعة الضابطة في اختبار الذكاءات المتعددة 

 20= ن 
القياسات 

اختبار الذكاءات المتعددة 
قيمة  القياس البعدوقبمي القياس ال

ع س ع س  (ت)
 1,55 0,91 8,10 0,88 7,65الذكاء المغوي 

 1,89 0,73 6,70 0,89 6,20 (البصري )الذكاء المكاني 
 1,97 0,88 8,15 0,67 7,65 (الجسدي)الذكاء الحركي 

 1,37 0,59 3,15 0,75 2,85 الذكاء االجتماعي
 1,56 0,62 3,80 0,76 3,45 الذكاء الشخصي

 2.093=0.05عند مستأى  (ت)قيمة * 
بيف القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة  (ت) المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة (13)ضح جدوؿ وي

 عدـ جود فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسيف القبمي والبعدي الضابطة في اختبار الذكاءات المتعددة، حيث يتضح
 لممجموعة الضابطة

: مناقشة النتائج:  ثانياًال 
 في ضأء أىداف البحث أفرأضو أاجرائاتو أنتائجو التي تم التأصل الييا تقأم الباحثة بمناقشة  تمك 

النتائج طبقاًال لتسمسل فرأض البحث 
  الفرض اوأل   :
يأجد فرأق دالة احصائيا بين القياسين القبمي أالبعدو لمجمأعة البحث الضابطة لصالح القياس  "

 "البعدو في مستأو اوداء الميارو 
أف أنشطة الذكاءات المتعددة المستخدمة فى البرنامج ساىمت فى تحسف مستوى ( 7) يتضح مف جدوؿ 

وىذا يعنى تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة نتيجة إستخداـ أنشطة .األداء الميارى لمطالبات
الذكاءات المتعددة التى تتميز بالتنوع والتجديد فى العممية التعميمية بدال مف الطريقة التقميدية التى يبذؿ فييا 

جيدا كبيرا فى توصيل المعمومة إلى الطالبة وسردىا عمييا لفظيا دوف أف يكوف ليا دور سوى اإلستماع 
. واإلنصات فى أغمب الوقت
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فاعمية أنشطة وأساليب التدريس القائمة عمى نظرية  (4 )(م2013)" جمال الدين أأخرأن " ويؤكد 
لى زيادة األداء . الذكاءات المتعددة في رفع مستو ى تحصيل الطالبات وا 

أثر تأثيرًا ايجابيا في عممية التعمـ وترجع الباحثة  (أسموب األمر) وتعزو الباحثة إلى أف البرنامج المتبع 
 (النموذج والشرح المفظي)ىذا التقدـ إلى وجود المعممة التي تعطى فكرة واضحة عف كيفية األداء الصحيح 

لمطالبات وتوضيح كيفية األداءوالتوجيو واإلشراؼ والتدرج مف السيل لمصعب األمرالذي ساعد عمى تحسيف 
. مستوى األداءات المياريو لممجموعة الضابطة ولصالح القياس البعدي

أف مستوى الالعبيف يتوقف عمى المدرب الذي يقوـ  (20 )(م2002)" مفتى إبراىيم حماد" ويؤكد 
بالشرح الجيد لمميارة الحركية، وتكرار األداءوتعديمو والتدريب المستمر عميو يؤدى إلى تكامل األداء وتحسيف 

.  المستوى 
(20 :210 )

  الفرض الثاني : 
يأجد فرأق دالة احصائيا بين متأسطي القياسين البعديين لمجمأعتي البحث التجريبية أالضابطة  "

 ."لصالح المجمأعة التجريبية في مستأو اوداء الميارو 
 وترجع الباحثة تفوؽ المجموعة التجريبية عمي المجموعة الضابطة نتيجة  تأثير البرنامج التعميمى 

المقترح عمييـ والذي يحتوي عمي أنشطة الذكاءات المتعددة التى تتميز بالتنوع والتجديد في العممية التعميمية 
والذي يعمل عمي ابعاد عامل الممل والروتيف التقميدي في العممية التعميمية  مما يعمل عمي استثارة دافعية 

. الطالبات الي التعميـ ويفجر طاقاتيـ نحو العممية التعميمية
 مف أف البرامج التعميمية التي تعتمد عمى مخاطبة الذكاءات (م2010)" صفاء صالح" وىذا يتفق مع 

المتعددة لدى المتعمميف تعمل عمى زيادة دافعيتو لمتعمـ بطريقتو ومف خالؿ الحواس الذكائية القوية لديو وبالتالي 
( 100: 8). يتحسف مستوى أدائو

 (م2009)"  Armstrong, Tارمسترأنج "، (ـ2003 )"جابر عبد الحميد"كما يتفق ذلؾ مع ما ذكره  
مف أف استخداـ أنشطة الذكاءات المتعددة يزيد مف مستوى األداء أثناء التعمـ وأف األنشطة تعمل عمى تنشيط 

( 246: 21)، (25: 3). وذات فاعمية فى توصيل وتثبيت المعمومات لممتعمميف عقل الطالبة
أف توفير بيئة تعميمية مف خالؿ  (22) (م2009" )Wang JiaLiأانغ جيا لي " كما أكدت دراسة 

نظرية الذكاءات المتعددة توفر بيئة تعمل عمي تدريب الطالبات عمي االبتكار واالبداع ممايؤدي الي تحسيف 
. مستوي االداء المياري لدييف

 أف التعميـ لكي يكوف فعاؿ البد وأف نيتـ بالمتعمـ وجعمو محور (م2009)" دمحم السيد عمي" ويشير 
العممية التعميمية واليدؼ الرئيسي الذي ترتكز عميو عممية التعميـ ىي االىتماـ بقدرات واستعدادات المتعمـ 

( 22: 11). وخبراتو السابقة ومدركاتو الحسية التي يمر بيا  في واقع البيئة التي يعيش فييا
مف أف استخداـ أنشطة الذكاءات المتعددة يزيد مف  (3 )(م2003)" جابر عبد الحميد"ويؤكد ما ذكره  

. مستوى األداء أثناء التعمـ وأف األنشطة تعمل عمى تنشيط عقل الطالبة
أف أنشطةالذكاءات  (21) (م2009" )Armstrongأرمسترأنج " ويتفق أيضا مع ما أشار إليو 

. المتعددة ذات فاعمية في توصيل وتثبيت المعمومات لممتعمميف
أجأد فرأق دالة احصائيا بين متأسطي القياسين : "أبذلك يتحقق الفرض الثانى  أالذى ينص عمى 

". البعدين لمجمأعتي البحث التجريبية أالضابطة لصالح المجمأعة التجريبية في مستأو اوداء الميارو 
  الفرض الثالث : 

 يأجد فرأق دالة أحصائيا بين متأسطى القياسين القبمى أالبعدى لمجمأعة البحث التجريبية لصالح 
. القياس البعدى فى مستأو اوداء الميارو 

أف أنشطة الذكاءات المتعددة المستخدمة فى البرنامج ساىمت فى تحسف مستوى ( 9) يتضح مف جدوؿ 
وىذا يعنى تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة نتيجة إستخداـ أنشطة .األداء الميارى لمطالبات
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الذكاءات المتعددة التى تتميز بالتنوع والتجديد فى العممية التعميمية بدال مف الطريقة التقميدية التى يبذؿ فييا 
. جيدا كبيرا فى توصيل المعمومة إلى الطالبة

 أف التعميـ لكي يكوف فعاؿ البد وأف نيتـ بالمتعمـ وجعمو محور (م2009)" دمحم السيد عمي" ويشير 
العممية التعميمية واليدؼ الرئيسي الذي ترتكز عميو عممية التعميـ ىي االىتماـ بقدرات واستعدادات المتعمـ 

( 22: 11). وخبراتو السابقة ومدركاتو الحسية التي يمر بيا  في واقع البيئة التي يعيش فييا
أف مستوى الالعبيف يتوقف عمى المدرب الذي يقوـ  (20 )(م2002)" مفتى إبراىيم حماد" ويؤكد 

بالشرح الجيد لمميارة الحركية، وتكرار األداءوتعديمو والتدريب المستمر عميو يؤدى إلى تكامل األداء وتحسيف 
.  المستوى 

(20 :210 )
مف أف استخداـ أنشطة الذكاءات المتعددة يزيد مف  (3 )(م2003)" جابر عبد الحميد" ويؤكد ما ذكره 

 مستوى األداء أثناء التعمـ وأف األنشطة تعمل عمى تنشيط عقل الطالبة
 يأجد فرأق دالة أحصائيا بين متأسطى القياسين  أبذلك يتحقق الفرض الثالث الذى ينص عمى 

. القبمى أالبعدى لمجمأعة البحث التجريبية لصالح القياس البعدى فى مستأو اوداء الميارو 
: اإلستخالصات أالتأصيات

 :اإلستخالصات:  أأوًال 
 فى ضأء أىداف البحث أفرأضو أفى حدأد العينة أالمنيج المستخدم أما أمكن الحصأل عميو من 

: نتائج تأصمت الباحثة إلى اإلستخالصات األتية
  المحاورة – التمرير )عمى بعض األداءات الميارية لو تأثير إيجابى استخداـ أنشطة الذكاءات المتعددة -

.   في كرة السمة (التصويب السممي
  التمرير )بعض األداءات الميارية تفوؽ أفراد المجموعة التجريبية عمى أفراد المجموعة الضابطة في –

. فى كرة السمة (التصويب السممي- المحاورة 
 إبعاد الطالبات عف الروتيف التقميدى المتعارؼ عميو مف خالؿ إستخداـ أنشطة الذكاءات المتعددة .

:  التأصيات
 : في ضأء أىداف البحث أما تأصمت إلية الباحثة من نتائج تقترح التأصيات التالية

 الذكاء االجتماعي - الذكاء المكاني - الذكاء المغوي ) ضرورة االىتماـ بالذكاءات المتعددة المقترحة -
لما ليا مف تأثير فعاؿ في تحسيف الميارات  (الذكاء الرياضي– الذكاء الشخصي – الذكاء الحركي 

 .األساسية في كرة السمة
 إدراج أنشطة الذكاءات المتعددةضمف مقررات طرؽ تدريس األلعاب الجماعية والرياضات الفردية بكميات 

. التربية الرياضية
 االىتماـ بإدخاؿ أساليب جديدة لتدريس منياج التربية الرياضية بصفة عامة ومنيج كرة السمة بصفة 

. خاصة
وعمى ميارات أخرى في كرة السمة, إجراء دراسات مشابية عمى مراحل سنية وعينات أخرى مختمفة .
 ختيار أنشطة الذكاءات المتعددة تبعا لقدرات وميوؿ الطالب وتبعا  اإلىتماـ بالتنوع فى طرؽ التدريس وا 

. لطبيعة المادة الدراسية
 ضروة مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطالبات ومعاممة كل طالبة وفقا لمستواىا ومحاولة الوصوؿ بيا إلى 

. المستوى المتوقع منيا فى ضوء إمكانياتيا الخاصة وفى ضوء نظرية الذكاءات المتعددة
 ضروة تأىيل أعضاء ىيئة التدريس وا عدادىـ إلستخداـ إستراتيجيات أنشطة الذكاءات المتعددة فى التعميـ 

 بحيث تواكب قدرات الطالبات
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