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الملخص :
هدفت الدراسة احلالية إىل تقصي مستويات الذكاء اجلسمي احلركي لدى طلبة
الًتبية البدنية والرياضية ،وكذا معرفة الفروق القائمة يف هذ ادلستويات سس متيَت اجلس ،
استخدم الباسث ادلسهج الوصفي  ،سيث تشكل رلتمع البحث من  150طالبا و بلغ سجم
العيسة ( )40طال مسهم ( )26ذكور و(  )14اناث مت اختيارهم بالطريقة ادلقصودة ( عيسة
اعًتاضية ) ما ديثل نسبة ( )%26من اجملتمع الكلي مت استخدام مقياس الذكاء اجلسمي احلركي
لـ ـ( رفيق نبيل زلمد) ( )2006لقياس مستويات الذكاء اجلسمي احلركي يف كل من االبعاد
التالية  ( :ادلرونة – االصالة – االعتمادية – ادلواظبة )  ،بعدها قام الباسث باستخدام
احلزمة االسصائية ( )spssمتمثلة يف ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية ومعامل T
للفروق اظهرت نتائج الدراسة انعدام فروق دالة اسصائيا يف الدرجة الكلية دلستويات الذكاء
اجلسمي بُت اجلسسُت كما ثبت انه ال توجد فروق دالة اسصائيا يف ابعاد الذكاء اجلسمي
احلركي عدا بعد ( االعتمادية) سيث سجلت فيه فروق دالة اسصائيا لصاحل الذكور.
الكلمات المفتاحية  :الذكاء اجلسمي احلركي  -طلبة الًتبية البدنية والرياضية.
Abstract:
A cognitive approach to determine the levels of bodily-kinesthetic
intelligence of physical education students in the light of the sexe
variabl.
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قطاوي محفوظ- أ:المؤلف
The preset study aimed to investigate the levels of bodilykinesthetic intelligence of physical education students , As well as
knowledge of the differences in these levels by sex variabl, The
researcher used the descriptive method , Where the research
community of 150 students , And the number of sample (40)
students , Of whom (26) males and (14) females were selected in the
intended way (sample interceptor) , Representing 26% of the
totalpopulation, it was used the scal of (Rafik Mohammed 2006) To
measure thebodilykinesthetic intelligence In each of the following
dimensions:(flexibility -authenticity - reliability – attendance ), The
researcher then used the statistical package (spss) Represented in
arithmetical averages and standard deviationsAnd T coefficient of
differences , Results of the study showed no statisticallysignificant
differences in the total score of levels of bodilykinesthetic
intelligence By sex variable , There were also no statistically
significant differences in dimensions of bodily-kinesthetic
intelligence Except (reliability) dimensin there were statistically
significant differences in favor of males .

Key words : bodily-kinesthetic intelligence -Physical Education
and Sports Students

:  مقدمة-1
لقد خطى "جار نرد " خطوات كبَتة ضلو تفسَت طبيعة الذكاء سيث بٌت نظريته من
خالل مالسظاته لألفراد ذوي القدرات العالية على الرغم من سصوذلم على درجات متوسطة
 شلا لفت انتباهه اىل ان هساك قدرات مسفصلة او ذكاءات متعددة يقوم، يف اختبارات الذكاء
 ومن أهم، )2013 ، كل مسها بعمله مستقال نسبيا عن الذكاء األخر ( زلسن وعبد اللطي
الذكاءات اليت افرزهتا هذ السظرية هو الذكاء اجلسمي احلركي الذي يعرب عن القدرة على
استخدام مجيع القدرات اجلسمية مبهارة يف االداءات احلركية ويف استخدام األشياء وحتريكها
لذى حيظى مبكانة خاصة يف االنشطة البدنية والرياضية وذلك لوجود عدة مؤشرات دالة عليه
تتمثل اساسا يف القدرة على استخدام االجهزة واالدوات الرياضية كما يظهر يف قدرة الرياضي
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على لع األدوار او دتثيل و زلاكات بعض التمريسات واستخدام لية االشارة للشرح والتعبَت
عن بعض ادلفاهيم الرياضية ( مصدر سابق . )91 ،
لذلك يعد هذا الذكاء مهما لطلبة الًتبية البدنية والرياضية ودرجة امتالكهم له تعدا
من العوامل احلامسة يف حتصيلهم الدراسي  ،فطال الًتبية البدنية ال يكفيه ان يتميز بالقدرة
العقلية العامة "الذكاء العام" بل عليه كذلك ان يتميز بالقدرة العقلية يف السواسي التطبيقية
وذ لك لفهم خطة اللع وتشكيلها يف مواق معيسة او العمل على تسفيذ هذ اخلطة  ،كما
يتوج عليه التمكن من بساء ادلشكالت احلركية الستثارة رلموعات عضلية او سركية معيسة
لتالمذته مستقبال وهذا ما يسمى يف مراجع أخرى ( بالذكاء العملي ) (عبد الستار
 ، )23،2006،كما يولد هذا الذكاء الرغبة وديسح الطال الثقة الكافية للتدرج يف طموساته
و اصلازاته األكادديية خاصة إذا علمسا ان طلبة الًتبية البدنية جيتازون مومسيا اختبارات تطبيقية
لقياس قدراهتم ادلهارية وإمكانياهتم يف تطبيقها يف ظروف ادلسافسة ولقد دتكست دراسات أخرى
من إثبات عالقة ارتباطيه عالية بُت التعلم ادلهارات األساسية والذكاء اجلسمي احلركي يف شىت
التخصصات الرياضية  ( ،غدير ستار. )2014 ،
وجاءت هذ الدراسة حملاولة الكش عن درجة امتالك طلبة الًتبية البدنية ذلذا السوع
من الذكاء مع األخذ باالعتبار توزعه يف ضوء رلموعة من ادلتيَتات واليت دتثلت ( اجلس /
التخصص الرياضي /التخصص الدراسي /ادلمارسة خارج اجلامعة من عدمها  ،سيث تسدرج
هذ الدراسة ضمن البحوث ادلوجهة الكتشاف عقبات التحصيل األكادديي لدى طلبة اجلامعة
من خالل حتليل متطلبات السجاح يف التخصصات العلمية ادلختلفة وتعق درجات امتالكها
عسد الطلبة ادلتخصصُت قصد اشًتاطها يف االلتحاق االويل بادلعاهد او تكيي ادلساهج
التدريسية لتسمية هذ ادلتطلبات طيلة ادلسار التكويٍت اجلامعي .
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-2االشكالية :
دلا أكدت عديد الدراسات ان مستويات الذكاء اجلسمي احلركي مهمة جدا يف اكتساب
وتوظي ادلهارات البدنية واحلركية للرياضيُت (الكيايل  ، )2013 ،و حبكم ختصص الباسث
يف تدري األنشطة البدنية والرياضية يرى ان عامل الذكاء عامة والذكاء اجلسمي احلركي خاصة
مل حيظى بالعساية الكافية يف معاهد الًتبية البدنية والرياضية وان رلمل الدراسات اليت أصلزت يف
هذا الصدى أن مل اقل كلها مل توجه إىل فئة طلبة الًتبية البدنية بل وجهت إىل الرياضيُت
باختالف فئاهتم  ،وشلا ال شك فيه أن الذكاء من أهم الفروق الفردية وتوزعه بُت األفراد لي
توزعا معتدال باألكيد شلا قد يديل بتبعات عدة على مساهج وطرق التدري يف ضوء هذا
االختالف  ،كما أن تدين ادلستوى يف هذا العامل جي أن تتخذ يف جانبه عدة إجراءات
بيداغوجية وتوجيهية لتحفيز هذا السوع من الذكاء عسد الطلبة ادلتخصصُت  ،فالدراسة ترمي إىل
أهداف تقييمية بيية اختاذ تدابَت تقوديية ذلذا تسعى هذ الدراسة إىل اكتشاف مستويات الذكاء
اجلسمي احلركي لدى طلبة الًتبية البدنية والرياضية وتوزعه يف ضوء متيَت اجلس نظرا للفروق
ادلالسظة يف مستوى االداء احلركي بُت اجلسسُت خالل مراسل االكتساب ادلهاري اواثساء اجتياز
االمتحانات التطبيقية ولذلك تبادر اىل ذهن الباسث التساؤل التايل :
التساؤل العام :هل توجد فروق ذات داللة اسصائية يف الدرجة الكلية دلستويات الذكاء
اجلسمي احلركي سس متيَت اجلس لدى طلبة الًتبية البدنية والرياضية ؟
التساؤالت الفرعية للدراسة :
 هل توجد فروق ذات داللة إسصائية يف مستويات بعد ادلرونة للذكاء اجلسمي احلركيلدى طلبة الًتبية البدنية والرياضية ترجع دلتيَت اجلس ؟
 هل توجد فروق ذات داللة إسصائية يف مستويات بعد االصالة الذكاء اجلسمي احلركيلدى طلبة الًتبية البدنية والرياضية ترجع دلتيَت اجلس ؟
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 هل توجد فروق ذات داللة إسصائية يف مستويات بعد االعتمادية الذكاء اجلسمياحلركي لدى طلبة الًتبية البدنية والرياضية ترجع دلتيَت اجلس ؟
 هل توجد فروق ذات داللة إسصائية يف مستويات بعد ادلواظبة الذكاء اجلسمي احلركيلدى طلبة الًتبية البدنية والرياضية تبعا يف بعد ادلواظبة

-3أهداف الدراسة :

 الكش عن الدرجة الكلية دلستويات الذكاء اجلسمي احلركي لدى طلبة الًتبيةالبدنية والرياضية سس متيَت (اجلس )
 الكش عن الفروق يف مستويات الذكاء اجلسمي احلركي لدى طلبة الًتبية البدنيةوالرياضية سس متيَت اجلس يف بعد ادلرونة .
 الكش عن مستويات الذكاء اجلسمي احلركي لدى طلبة الًتبية البدنية والرياضيةسس متيَت اجلس يف بعد االصالة .
 الكش عن مستويات الذكاء اجلسمي احلركي لدى طلبة الًتبية البدنية سسمتيَت اجلس يف بعد االعتمادية .
 الكش عن مستويات الذكاء اجلسمي احلركي لدى طلبة الًتبية البدنية سسمتيَت اجلس يف بعد ادلواظبة .
-4الفرضيات :
الفرض العام  :توجد فروق فردية ذات داللة إسصائية يف الدرجة الكلية دلستويات الذكاء
اجسمي احلركي لدى طلبة الًتبية البدنية والرياضية تبعا دلتيَت اجلس
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الفرضيات الجزئية :
 توجد فروق ذات داللة إسصائية يف مستويات الذكاء اجلسمي احلركي لدى طلبة الًتبيةالبدنية والرياضية يف بعد ادلرونة
 توجد فروق ذات داللة إسصائية يف مستويات الذكاء اجلسمي احلركي لدى طلبة الًتبيةالبدنية والرياضية يف بعد االصالة
 توجد فروق ذات داللة إسصائية يف مستويات الذكاء اجلسمي احلركي لدى طلبة الًتبيةالبدنية والرياضية يف بعد االعتمادية

 توجد فروق ذات داللة إسصائية يف مستويات الذكاء اجلسمي احلركي لدى طلبة الًتبيةالبدنية والرياضية يف بعد ادلواظبة .

-5مصطلحات البحث:
 /1الذكاء الجسمي الحركي :
 الذكاء اجلسمي احلركي  :هو القدرة على استخدام اجلسم او أجزاء مسه يف سل مشكلة اواداء سركة او مهارة رياضية ما او اداء عملية إنتاجية معيسة والتعبَت عن األفكار و األساسي
بواسطة احلركات ( خولة امحد سسن . )26 ، 2006
 /2طلبة التربية البدنية والرياضية :
هم الطلبة ادلسجلون على مستوى معهد علوم وتقسيات األنشطة البدنية والرياضية و ادلستسبون
اىل جامعة زلمد الشري مساعديه بعسوان السسة اجلامعية (. )2018/2017

-6الدراسات السابقة:
دراسة محسن محمد حسن بعنوان " الذكاء الجسمي الحركي وعالقته بالتفكير الخططي

لدى الالعبين المتقدمين بكرة القدم سنة (" )2015
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هدفت الدراسة إىل التعرف على مستويات الذكاء -اجلسمي احلركي والتفكَت اخلططي
لدى الالعبُت ادلتقدمُت بكرة القدم و التعرف على العالقة االرتباطية بُت الذكاء -اجلسمي
احلركي والتفكَت اخلططي لدى الالعبُت ادلتقدمُت بكرة القدم ،استخدم الباسث ادلسهج الوصفي
بأسلويب ادلسح والعالقات االرتباطُت أشتمل رلتمع البحث على العيب أندية الدرجة األوىل
ادلشاركُت يف الدوري التأهيلي لدوري ادلمتاز العراقي للموسم الرياضي ( )2015-2014وقد
بلغ عددهم ()100العبا واشتملت عيسة البحث على ()90العبا مت اختيارهم بالطريقة
العشوائية وهبذا تكون السسبة ادلئوية لعيسة البحث هي( ، )%84.21وخلص الباسث اىل انه
كلما كان الذكاء -اجلسمي احلركي عايل كان التفكَت اخلططي لدى الالعبُت عايل  ،باإلضافة
إىل إثبات عالقة معسوية اجيابية بُت الذكاء اجلسمي -احلركي والتفكَت اخلططي لدى العيب كرة
القدم ادلتقدمُت.
دراسة  :قاسم كاظم و رشاد عباس فاضل " بعنوان تأثير منهج تعليمي باستخدام
الوسائط المتعددة في تطوير الذكاء الحسي الحركي ودقة الضربة الطائرة باالسكواش "

سنة 2011

هدفت الدراسة إىل إعداد مستج تعليمي باستخدام الوسائط ادلتعددة لتطوير الذكاء
اجلسمي احلركي ودقة الضربة الطائرة األمامية باالسكواش وزلاولة معرفة تأثَت ادلسهج التعليمي
باستخدام الوسائط ادلتعددة لتطوير الذكاء اجلسمي احلركي ودقة الضربة الطائرة األمامية
باالسكواش  ،سيث استخدم الباسثان ادلسهج الوصفي بأسلوب الدراسة ادلسحية واستخدام
ادلسهج التجرييب بالتصميم التجرييب باجملموعات ادلتكافئة  ،أما رلتمع البحث فتمثل يف العيب
مستخ بابل لالسكواش وقد مت تقسيمهم بالطريقة العشوائية (القرعة ) كما اعتمد الباسثان
مقياس الذكاء اجلسمي احلركي الذي قام ببسائه ( جبار علي كاظم )  ،واستخدم الباسثان
استعمل الباسثان احلقيبة اإلسصائية للعلوم االجتماعية  SPSSاإلصدار السابع عشر
الستخراج الوسائل اإلسصائية (الوسط احلسايب /االضلراف ادلعياري/اختبار كا ( ( /
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t.testللعيسات ادلتساظرة  )t.test( /للعيسات ادلستقلة  /االرتباط البسيط لبَتسون ،ادلسوال ،
معامل االلتواء.

خلصت الدراسة إىل إثبات الدور الفعال للوسائط ادلتعددة كوسيلة مساعدة دور فعال يف
تطوير الذكاء اجلسمي -احلركي وتعلم الضربة الطائرة باالسكواش .
كما توصلت إىل أن استخدام الوسائط وفر اجلهد والوقت للمدرب وادلتعلم يف تطوير
الذكاء اجلسمي احلركي وتعلم الضربة الطائرة باالسكواش  ،تبُت أن للمسهج التعليمي باستخدام
الوسائط ادلتعددة تأثَت كبَت يف تطور الذكاء اجلسمي احلركي لعيسة البحث وتعلم الضربة الطائرة
باالسكواش .
التعليق على الدراسات المشابهة :
هدفت كل الدراسات لبحث عالقات ارتباطيه بُت الذكاء اجلسمي احلركي ومتيَتات أخرىاستخدمت كل الدراسات السابقة ادلسهج الوصفي (استخدام ادلقايي ) يف رفع البيانات عدادراسة (كامران عبد الرمحان) استخدم ادلسهج التجرييب .
خلصت كل الدراسات السابقة إىل إثبات عالقة ارتباطيه عالية بُت الذكاء اجلسمي احلركيوبُت سلتل أوجه األداء الرياضي
أكدت الدراسات السابقة إمكانية تسمية الذكاء اجلسمي احلركي لدى العساصر الصيرى منخالل برامج تدريبية
-استخدمت كل الدراسات السابقة احلقيبة االسصائية (  ) spssدلعاجلة بياناهتا

اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :وجهت هذ الدراسة اىل طلبة الًتبية البدنية والرياضيةتسعى هذ الدراسة لكش مستويات الذكاء اجلسمي احلركي سسالبعاد (ادلرونة  ،االصالة  ،االعتمادية  ،ادلواظبة )

متيَت اجلس

تبعا
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-7منهجية البحث و اإلجراءات الميدانية :

1-7المنهج  :اتبعت هذ الدراسة ادلسهج الوصفي اذ مت توزيع أدوات الدراسة على عيسة
بالطريقة ادلتيسرة ومجعت اإلجابات ومت تصحيحها مث حتليلها باستخدام االختبارات اإلسصائية
ادلالئمة

-2-7مجتمع و عينة البحث :تكون رلتمع الدراسة من طلبة الًتبية بدنية والرياضية (السسة
اوىل والثانية ) وادلسجلُت يف القوائم على مستوى معهد الًتبية البدنية والرياضية وادلقدر
عددهم ب ( )150طال وطالبة للسسة الدراسية ( ، )2018/2017مت اختيار العيسة
بالطريقة ادلقصودة ( االعًتاضية ) تكونت من ( )40فرد مسهم ( )26طال و( )14طالبة
سيث بليت نسبة التمثيل (% )26
-3-7مجاالت الدراسة :
المجال البشري  :طلبة الًتبية بدنية ورياضية ادلسجلُت يف ( السسة اوىل والثانية ) ادلًتاوسة
أعمارهم بُت ( )25-19سسة للسسة اجلامعية ()2019/2018
المجال الزمني :السنة الجامعية الحالية و بالضبط من ( )2018/06/20إلى غاية
()2018/07/05
المجال المكاني  :جامعة " زلمد الشري مساعديه " معهد علوم وتقسيات األنشطة البدنية
والرياضية بسوق اهراس/
4-7الوسائل اإلحصائية :احلزمة اإلسصائية يف العلوم االجتماعية ()spss
تحديد متغيرات الدراسة  :ادلتيَت ادلستقل ( اجلس ) ادلتيَت التابع ( الذكاء اجلسمي احلركي)
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-5-7أدوات البحث :
مقياس الذكاء الجسمي – الحركي :
استخدم الباسث مقياس الذكاء اجلسمي احلركي للباسث " نبيل رفيق زلمد" ادلقسن سيث
حيتوي ادلقياس على ( )19عبارة سيث قام مصمم هذا ادلقياس بتطبيقه على طالب ادلرسلة
الثانوية ( بيداد) وفق مفتاح رباعي التدرج يسطبق علي دائما ( )4درجات:
 يسطبق علي كثَتا ( )3درجات يسطبق علي قليال ( )2درجات ال يسطبق علي أبدا ( )1درجةويتضمن ادلقياس أربعة أبعاد هي :
 -1ادلرونة  :يظهر يف كل نشاط معريف يتميز باستعمال جسمه بطرق متميزة وماهرة جدا .
-2االصالة  :يظهر يف كل نشاط معريف يتميز باستعمال يديه برباعة عسد عمله االشياء.
-3االعتمادية  :يظهر يف كل نشاط معريف يتميز باستعمال اجزاء جسمه بالتوازن  ،السرعة.
-4ادلواظبة  :يظهر يف كل نشاط معريف يتميز باالستمرارية بشكل نشيط يف اداء جسمه.
وعلــى هــذا االســاس فــان اعلــى درجــة ديكــن ان حيصــل عليهــا ادلختــرب يف مقيــاس الــذكاء اجلســمي
احلركي هي ( )76واقل درجة هي ( ( . )19غدير . 113 ،ص . )21
-6-7صدق وثبات أدوات البحث :
صدق المقياس  :قام الباسث باستخدام الصدق الظاهري و ذالك بعرض ادلقياس علىرلموعة من اخلرباء بيية التأكد من صالسية ادلقياس لقياس ما اعد له  ،سيث سضي ادلقياس
بقبول رلموعة احملكمُت والبالغ عددهم ( )08اي اتفاق بسسبة (. )%100
-ثبات المقياس :قام الباسث بتطبيق االختبار واعادته على ( )10طلبة فحقق معامل ارتباط

قدر (  )0.82بُت القياسُت
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-7-7الوسائل االحصائية  :اتستخدم الباسث احلزمة االسصائية للعلوم االجتماعية
( )Spssادلتوسط احلسايب (  )xاالضلراف ادلعياري ( ) sمعامل االرتباط ( بارسون ) للفروق
-8عرض النتائج :
-1-8عرض نتائج الفرض (العام)  :توجد فروق ذات داللة اسصائية يف مستوى الدرجة
الكلية للذكاء اجلسمي احلركي سس متيَت اجلس .
جدول رقم ( )1يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكليةلمستويات الذكاء الجسمي الحركي حسب متغير الجنس
مستوى
الداللة

0.05

ddf Sig.

38 0.426

T

0.804

Ecart
type

Moy

N

الجنس

6,310

26 51,307

ذكور

8,940

14 49,357

اناث

الذكاء الجسمي
الحركي

درجة كلية

التعليق :
من خالل اجلدول رقم  1يتضح ان قيمة  tادلقدرة ب  0.804غَت دالة اسصائيا سيث
ان مستوى الداللة ادلعسوية ) )0.426( Sig. (bilatéralاكرب من مستوى الداللة 0.05
التحليل  :مل يتحقق الفرض البديل وحتقق الفرض الصفري الذي يقول بانه توجد فروق ق
دالة اسصائيا يف مستوى الذكاء اجلسمي احلركي سس متيَت اجلس .
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شكل :1اعمدة بيانية توضح الفروق في متوسطات الدرجة الكلية الذكاء الحركي حسب
متغير الجنس

2-8عرض نتائج الفرضيات الجزئية :
 توجد فروق ذات داللة إسصائية يف مستويات الذكاء اجلسمي احلركي لدى طلبة الًتبيةالبدنية والرياضية يف بعد ادلرونة
 توجد فروق ذات داللة إسصائية يف مستويات الذكاء اجلسمي احلركي لدى طلبة الًتبيةالبدنية والرياضية يف بعد االصالة
 توجد فروق ذات داللة إسصائية يف مستويات الذكاء اجلسمي احلركي لدى طلبة الًتبيةالبدنية والرياضية يف بعد االعتمادية
 توجد فروق ذات داللة إسصائية يف مستويات الذكاء اجلسمي احلركي لدى طلبة الًتبيةالبدنية والرياضية يف بعد ادلواظبة .
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جدول  :2يوضح الجدول مستويات الذكاء اجسمي الحركي حسب متغير الجنس فيكل من بعد (المرونة  ،االصالة  ،االعتمادية  ،المواظبة )
مستوى
الداللة

0.05

)Sig.

ddl

,765

38

,633

38

,049

38

,776

38

t

Ecart
type

Moy

N

ابعاد الذكاء

الجنس الجسمي الحركي

26 13,5769 2,75932 -,301

ذكور

14 13,8571 2,90509

اناث

26 12,1538 2,64866 ,481

ذكور

14 11,7143 2,94641

اناث

26 13,8077 2,17291 2,033

ذكور

14 12,2143 2,69411

اناث

26 11,7692 2,15977 ,287

ذكور

14 11,5714 1,91007

اناث

مرونة

االصالة

االعتمادية

ادلواظبة

التعليق على الجدول  :يتضح ان قيمة  tادلقدرة ب  -,301لبعد ادلرونة غَت دالة اسصائيا
سيث ان مستوى الداللة ادلعسوية  ),765( Sig.اكرب من مستوى الداللة 0.05
التحليل  :مل يتحقق الفرض البديل وحتقق الفرض الصفري الذي يقول بانه ال توجد فروق
دالة اسصائيا يف مستوى بعد ادلرونة سس متيَت اجلس .
كما يتضح ان قيمة  tادلقدرة ب 0 ,481لبعد االصالة غَت دالة اسصائيا سيث ان
مستوى الداللة ادلعسوية ) ),633( Sig. (bilatéralاكرب من مستوى الداللة 0.05
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وبالتايل مل يتحقق الفرض البديل وحتقق الفرض الصفري الذي يقول بانه ال توجد دالة
اسصائيا يف مستوى بعد االصالة سس متيَت اجلس .
ويتضح كذلك ان قيمة  tادلقدرة ب  2,033لبعد االعتمادية دالة اسصائيا سيث ان
مستوى الداللة ادلعسوية ) ),049( Sig. (bilatéralاقل من مستوى الداللة 0.05
وبالتايل حتقق الفرض البديل الذي يقول بانه توجد دالة اسصائيا يف مستوى بعد االعتمادية

سس متيَت اجلس  .كما يتضح كذلك ان قيمة  tادلقدرة ب  0 ,287لبعد ادلواظبة غَت
دالة اسصائيا سيث ان مستوى الداللة ادلعسوية ) ),776( Sig. (bilatéralاكرب من
مستوى الداللة  0.05وبالتايل مل يتحقق الفرض البديل وحتقق الفرض الصفري الذي يقول
بانه ال توجد دالة اسصائيا يف مستوى بعد ادلواظبة سس متيَت اجلس .
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Série2
Série1

اناث

ذكور

المواضبة

اناث

ذكور

االعتمادية

اناث

ذكور

االصالة

اناث

ذكور

مرونة

شكل  :02اعمدة بيانية توضح المتوسطات الحسابية ألبعاد الذكاء الجسمي الحركي
حسب متغير الجنس
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-9مناقشة الفرضيات :
-1-9مناقشة الفرض االول :
تبُت من خالل اجلدول رقم ( )01عدم حتقق الفرض االول والذي حتقق الفرض الصفري
سيث بيست الستائج ان الدرجة الكلية دلستويات الذكاء اجلسمي احلركي ال تتأثر مبتيَت اجلس
،كما توضح من خالل اجلدول رقم ( )01ان متوسطات الذكاء اجلسمي احلركي لدى اجلسسُت
تراوست بُت (  )51-49من الدرجة الكلية للمقياس ادلقدرة ( )76درجة اي مستويات
الطلبة جيدة يف هذا من الذكاء  ،اما تفسَت تقارب ادلستويات بُت اجلسسُت فالن الذكاء
اجلسمي احلركي هو عبارة عن رلموعة من القدرات العقلية احلركية واليت تتمثل اساسا يف القدرة
على استخدام كامل اجلسم او اجزاء مسه برباعة عالية وكذا سرعة اكتساب ادلهارة احلركية والقدرة
على اجياد سلول سركية يف ظروف معقدة كادلسافسة الرياضية  ،كما يتضمن مهارة التعبَت عن
االفكار من خالل احلركة او االشارة  ،كل هذ ادلقومات ليست سكرا على الذكور كما ليست
سكرا على االناث  ،اذ تلع البيئة التعلمية وظروف نشا الفرد الدور الكبَت يف تشكيل
قدرات الفرد مبسحه فرصا اكثر لتسمية خرباته احلركية  ،و تسرد الدكتورة ( اديان يون )2015
يف هذا السحو ان عملية السمو احلركي تتم بإفراز هرمون السمو احلركي من اليدة السخامية  ،وهذا
ما جيعل االناث والذكور حيضون بسف االستعدادات والقابلية لسمو الذكاء اجلسمي احلركي
لديهم وان كل تيَت يف مسار هذا السمو يسجم بالضرورة عن مدى غٌت البيئة او احمليطة باخلربات
الالزمة  ،وهذا يتوافق مع عيسة دراستسا واليت ضمت طلبة وطالبات يستسبون اىل نف التخصص
ويتجانسون من ناسية العمر وادلستوى الدراسي .
-2-9مناقشة الفرضيات الجزئية:
اتضح من خالل اجلدول رقم ( )02انتفاء الفروض اجلزئية البديلة( )4 /2/ 1واليت تشَت
اىل استمالية وجود فروق ذات داللة اسصائية يف مستويات الذكاء اجلسمي احلركي يف االبعاد
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التالية على التوايل ( ادلرونة  /االصالة  /ادلواظبة)  ،سيث تأكد ان الفروق غَت دالة اسصائيا
بُت ادلتوسطات احملصلة للذكور واالناث يف هذ االبعاد  ،وديكن تفسَت ذالك كون ان مسهج
التدري والتكوين البيداغوجي يف ميدان االنشطة البدنية والرياضية ال يعطي اعتبارا دلتيَت اجلس
سواء يف اجراء احلصص التدريبية ادلتعلقة باإلكساب والتلقُت ادلهاري او فيما خيص معايَت
التقييم يف االمتحانات التطبيقية للرياضات اجلماعية الفردية شلا اليى امكانية تشكل فوارق
معتربة بُت اجلسسُت يف مستويات( ادلرونة  /االصالة  /ادلواظبة ) .
كما اتضح من نف اجلدول حتقق الفرض البديل يف البعد الثالث (( )03االعتمادية )،
يعرف ( رفيق زلمد  )2011االعتمادية على اهنا كل نشاط معريف يظهر من خالل استعمال
اجزاء اجلسم بالتوازن والسرعة  ،شلا ال خيفى على اسد ان بيئتسا احمللية وثقافتسا التسشيئية حتد اىل
سد ما من سركة االناث وتقعدهم عن ادلشاركة يف ادلسافسات الرياضية يف ابسط اشكاذلا و
خاصة مع تقدمهم ضلو مرسلة السضج  ،هذا الك االجتماعي الثقايف الذي يقابله تشجيع
جلس الذكور على احلركة والسشاط وادلمارسة الرياضية ديسح الذكور االمتياز دائما يف رلال
السرعة والقدرة على استخدام اجزاء اجلسم بتوازن.
-10االقتراحات و التوصيات:
 امهال متيَت اجلس اثساء اعداد برامج خاصة بتسمية الذكاء اجلسمي احلركي . ادراج الذكاء اجلسمي احلركي يف مسابقات القبول دلعاهد الًتبية البدنية و الرياضية -بساء اختبارات لقياس الذكاء اجلسمي احلركي خاصة بطلبة الًتبية البدنية والرياضية

-قائمة المصادر والمراجع:

 غسان عدنان مجيل الكيايل ( ، )2013الذكاء اجلسمي احلركي وعالقته بالثقة بالسفوبعض ادلهارات االساسية بكرة القدم للساشئُت دون  16سسة  ،رسالة ماجيستَت  ،جامعة ديايل
 ،كلية الًتبية الرياضية .
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 غدير ستار عباس ، ) 2011( ،الذكاء اجلسمي احلركي وعالقته ببعض ادلهارات االساسيةبكرة السلة  ،رللة علوم الرياضة  ،اجمللد الثامن  ،العدد . 26
 عبد الستار جبار ،الذكاء الرياضي )2001( ،دار زهران للسشر والتوزيع ،الطبعة ،1االردن -زلسن درويش محص و عبد اللطي

سعد سامل ( ، )2013اسالي

تدري

الًتبية

البدنية الرياضية والذكاءات ادلتعددة ،طبعة  ،1دار الوفاء لدنيا الطباعة والسشر ،االسكسدرية.
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