مجلة التحدي 2602-6619 : EISSN9859-1112 : ISSN
املجلذ 14 :العذد ،2022 / 01 :الصفحاث268 - 259 :
دراضت ملارهت ملطتوى الذكاء الجطمي الخزكي بين التالميذ املشاركين وغيراملشاركين في الزياضت املذرضيت
Comparative study of The level of physical -Kinesthetic Intelligence among students
participating and non-participating in school sports

د.روام موس ى
جامعة العسةي بً مهُدي ام التىاقي /الجصائس raouamem@gmail.com/

جاريخ الاضتالم2021/10/28 :

جاريخ اللبول2021/12/15 :

جاريخ اليشز2022/01/20 :

ملخص:
هدفت الدزاطة الى مداولة معسفة ما اذا وان للسٍاضة اإلادزطُة دوز في السفع مً مظتوىي التروا الحسوتي لتدي تالمُتر مسخلتة اإلاوىطت
وذلً مً زالٌ إجسا ملازهة بين الوالمُر اإلامازطين للسٍاضتة اإلادزطتُة وغيت اإلامازطتين للسٍاضتة اإلادزطتُة خُت أجسٍتت الدزاطتة علتى
عُىتة كىامهتا  46تلمُتر أكت متً 15طتىة  23تلمُتر مىستس فتي الفتسق اإلادزطتُة وؼتا هتسل الُتد و  23تلمُتر غيت مىستسيين واتتتع
التاخ اإلاىهج الىصفي اإلالازن وباالعوماد على ملُاض الروا الجظمي الحسوي وةعد اإلاعالجة ؤلاخصائُة تىصتلىا إلتى أن هىتان فتسوق
بين الوالمُر اإلامازطين وغي اإلامازطين للسٍاضة اإلادزطُة و لصالح اإلامازطين في مظوىي الروا الجظمي الحسوي.
الكلماث الذالت :الروا الجظمي الحسوي ؛ السٍاضة اإلادزطُة ؛تالمُر اإلاسخلة اإلاوىططة
Abstract:
This study aims to figure out whether or not school sports has a role in enhancing the level of
kinesthetic intelligence among middle school students, By holding a comparison between students
who practice school sports and those who abstain. The current study was conducted on a sample of
(46 students) 23 students among them are engaged in school teams (handball activity), Whereas 23
others were not involved in any type of sports, The present research was realized following a
comparative descriptive approach, and in reference to a physical-kinesthetic intelligence scale.
Keywords: Physical-kinesthetic intelligence; School sports; middle school students
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ملذمت:
ان التتروا ًتتؤيي فتتي ملدمتتة اللتتدزال العللُتتة ال تتي ً ت أن تدظتتع اعىاًتتة هتي ت ل متتً كت ت العتتاملين فتتي م تتاٌ ال بُتتة
فللد ازولف العلما و اإلافىسون كدًما خىٌ هره اإلايزل فتعد تطىز العلم أصتذ مً الخطؤ الحىم على أخدهم بالغتا أو
الروا  .ألن الروا لم ًتلع بولً الؼمىلُة ال تي وتان علا تا متً كتت و ال ت واهتت مىدصتسل فتي هطتاق اإلاىطتم  .للتد كتام العتالم
غازدهس صاخ هظسٍة التروا ال اإلاوعتددل بئجتتال أن التروا عتتازل عتً عتدل أهتىاس لتدي ؤلاوظتان تيتىن بيظت موفاوتتة فُمتا
بُن ا لدًه و ًوميز و إوظان بيظتة هتي ل في أخد هره الروا ال تميزه عً غي ه باإلالازهة باألشخاص آلازسًٍ .
و ٌعد الروا الجظمي الحسوي أخد هره ألاهتىاس فللتد أصتتذ متً أهتم اإلاىضتىعال ال تي تىاجته التتاخخين فتي ال بُتة و
عل تتم ال تتىفع .و الج تتدًس بال تترهس أن ه تترا اإلاىض تتىس ال تلوص تتس أهمُو تته عل تتى اللُم تتة الىظسٍ تتة و الظ تتُيىلىجُة أو الفلظ تتفُة
ال بىٍة  .ب إلاا لدًه لعالكة و هوائج و أهمُة في م االل أزسي واإلاُادًً السٍاضُة و زاصة الوىافظُة من ا.
هم تتا ٌع تتد ال تتروا الجظ تتمي الحسو تتي م تتً أه تتم الل تتدزال ال تتي ًدواجه تتا السٍاي ت ي اؼ تتي ع تتام ف تتي اإلاىافظ تتال السٍاض تتُة
املخولفة طىا واهت جماعُة أو فسدًة .هما أػاز التاخخىن إلى أن الروا الجظمي الحسوي هى أخد أهىاس الروا ال ال ي هي
مهمة في ال بُة التدهُة و السٍاضُة  .فعسفه جازدهس بؤهه إمياهُة الفسد على اطتوسدام خىاطته الطتُعُتة لودسٍتً جظتمه
اؼتي فعتتاٌ فتي الظتتسول املخولفتتة .وللتد تطسكىتتا فتي دزاطتتةىا التتى اإلالازهتة بتتين مظتوىي التتروا الجظتتمي الحسوتي لتتدي الوالمُتتر
اإلاؼازهين في السٍاضة اإلادزطُة اليؼا الالصفي هتسل الُتد والوالمُتر الغيت اإلاؼتازهين فتي السٍاضتة اإلادزطتُة خُت از هتا
تالمُ تتر مسخل تتة اإلاوىط ت بدى تتم مؼ تتازهة م ف تتي التط تتىالل اإلاىظم تتة م تتً ي تتسل السابط تتة اإلادزط تتُة معوم تتدًً ف تتي دزاط تتةىا عل تتى
ملُاض الروا الجظتمي الحسوتي اغُتة معسفتة الفتسوق بتين اإلاؼتازهين والغيت اإلاؼتازهين للىصتىٌ التى هوتائج تتدعم الدزاطتال
الظتتابلة ال تتي تطسكتتت التتى أهمُتتة تطتتىٍس التتروا الجظتتمي الحسوتتي للوالمُتتر ممتتا ًتتىعىع علتتا م باإلً تتا متتً خُ ت الىوتتائج
السٍاضتتُة والودصتتُ الدزا،ت ي وبالوتتالي ال هيتتز علتتى اإلاؼتتازهة فتتي ألاوؼتتطة السٍاضتتُة اإلادزطتتُة ودوزهتتا فتتي تدظتتين وتطتتىٍس
الروا الجظمي الحسوي لدي الوالمُر .
 .1أهذاف وأهميت البحث:
_ معسفة مظوىي الروا الجظمي الحسوي للوالمُر اإلاؼازهين في السٍاضة اإلادزطُة .
_ معسفة مظوىي الروا الجظمي الحسوي للوالمُر الغي اإلاؼازهين في السٍاضة اإلادزطُة .
_ معسفة مظوىي الروا الجظمي الحسوي للوالمُر الغي اإلاؼازهين في السٍاضة اإلادزطُة .
_ معسفة الفسق في مظوىي الروا الجظمي الحسوي بين الوالمُر اإلاؼازهين في السٍاضة اإلادزطُة والغي اإلاؼازهين.
_ إللا الضى على الروا الجظمي الحسوي في الجاه ال بىي الوىافس ي و ؤلاهومام به وىهه أخد اللدزال
العللُة الالشمة في مسولف ألاوؼطة السٍاضُة.
_ إظهاز أهمُة الروا الجظمي الحسوي همؤػس مً مؤػسال الاهولا لدي الوالمُر اإلاىهىبين في ألاوؼطة التدهُة
و السٍاضُة.
_ إبساش أهمُة مظوىي الروا الجظمي الحسوي في يظهُ عملُة الوعلم الحسوي و تدظين اإلاظوىي اإلاهازي لدي
الوالمُر.
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 .2فزضيت البحث:
 تىجد فسوق ذال داللة إخصائُة في مظوىي الروا الجظمي الحسوي بين الوالمُر اإلاؼازهين وغي اإلاؼازهين فيالسٍاضة اإلادزطُة.
 .3جحذًذ مصطلخاث البحث:
 .1.3الذكاء:
ال ًىجتتد يعسٍتتف مدتتدد للتتروا فوعسٍفتته ًسولتتف بتتازوالل اإلاعتتاًي ال تتي ًلتتاض ل تتا التتروا لىتتً ممتتا ال ػتتً فُتته أن التتروا
مستت اؼي هتي مع العل واللدزال العللُة واللدزل على الوىُف العللي مع ظسول الحُال الجدًدل.
هدً يال 2010
 .2.3الذكاء الجطمي الخزكي:
ٌعتتد التتروا الجظتتمي  -الحسوتتي أختتد أهتتىاس هظسٍتتة التتروا ال اإلاوعتتددل اإلاهمتتة فتتي ال بُتتة السٍاضتتُة  .التتري ٌظتتولصم اطتتوسدام
الجظم أو أجصا مىه لح اإلاؼىالل "أن هترا الىتىس متً التروا ٌؼتي إلتى كتدزل الفتسد علتى اطتوسدام أعضتا جظتده للوعتيت
عً أفيازه وَعني بالوآشز والوىاشن واللىل واإلاهازل واإلاسوهة والظسعة وؤلاتلان .هالة فازوق عتد الحافظ  2011ص23
 .3.3الزياضت املذرضيت:
يع تتد السٍاض تتة اإلادزط تتُة املح تتسن ألاطا،ت ت ي إلاعسف تتة م تتدي الول تتدم ف تتي اإلاُ تتدان السٍايت ت ي .ولعله تتا م تتً أه تتم ال تتدعائم ل حسه تتة
السٍاضُة خُ تو ه أطاطا هدى تالمُر اإلادازض و الخاهىٍال بالعم على وضع الخطىال ألاولى للطف علتى الطسٍتم التري
ًمىىتته متتً أن ًصتتتذ زٍاضتتُا فتتي اإلاظتتولت بتتازشا كتتد ٌظتتاهم فتتي بىتتا اإلاىوستتتال اإلادزطتتُة الىيىُتتة وتمخُ ت بتتالده فتتي املحاف ت
الدولُة واللازٍة.
 .4.3املزاهلت:
عسفهتتا "عتتتد السخمتتان العِظتتىي" علتتى أب تتا الاك ت ا متتً الىطتتج الجظتتمي والعللتتي والىفست ي والاجومتتا ي ولىىتته ال ًصت إلتتى
الىطج إال اعد طىىال عدًدل كد تص إلى يظع طىىال "
 .4الذراضاث الطابلت و املشابهت:
 .1.4دراضت كعلاع جوفيم (:)2021
تدت عىىان :عالكة الروا الجظمي الحسوي بؤدا اعض اإلاهازال الهجىمُة في هسل الُد
هدفت الدزاطة الى معسفة مدي مظاهمة الروا الجظمي الحسوي في ادا اعض اإلاهازال الهجىمُة في هسل الُد خُ
اطوسدم التاخ اإلاىهج الىصفي أالزتتايي إلاالئمة يتُعة الدزاطة واػوملت عُىة الدزاطة ) (20العتا فئة ألاك مً 17
طىة مً العبي هسل الُد ) (JSBMالىاػ في اللظم الهىال بالطسٍلة العؼىائُة وكد اطويوج التاخ بؤن هىان عالكة
ذال داللة إخصائُة بين موغي ال الدزاطة) الروا الجظمي الحسوي وجملة مً اإلاهازال الهجىمُة في هسل الُد( وٍىص ي
التاخ بضسوزل تطتُم اهىاس اإلالاًِع الخاصة بالروا ) طىا الاهفعالي العايفي الاط اتُجي (او الروا الجظمي
الحسوي إلاا له اهمُة هتي ل في الوعسل على الظلىن الدازلي لالع وتىظُف دزاطال مؼال ة في ما ًسص ملاًِع الروا
في ػ الجىاه وضسوزل الاهومام بموغي الروا الجظمي الحسوي وتطىٍسه.
 .2.4دراضت عيس ى بزاهيمي وآخزان (:)2018
تدت عىىان :دزاطة ملازهة إلاظوىي الروا الاهفعالي بين الوالمُر اإلامازطين والغي اإلامازطين للسٍاضة اإلادزطُة.
و هدفت الدزاطة الى مداولة معسفة ما اذا وان للسٍاضة اإلادزطُة دوز في السفع مً مظوىي الروا الاهفعالي لدي تالمُر
اإلاسخلة الخاهىٍة وذلً مً زالٌ اجسا ملازهة بين الوالمُر اإلامازطين وغي اإلامازطين لهره السٍاضة خُ اجسٍت
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الدزاطة على عُىة كىامها  130تلمُر 100تلمُر مىسس في الفسق اإلادزطُة  30تلمُر غي مىسسيين واتتع التاخ
اإلاىهج الىصفي اإلالازن وباالعوماد على ملُاض الروا الاهفعالي للعالم باز-أون وةعد اإلاعالجة ؤلاخصائُة تىصلىا الى أن
هىان فسوق بين اإلامازطين وغي اإلامازطين للسٍاضة اإلادزطُة لصالح اإلامازطين في الروا الاهفعالي.
 .3.4دراضت عمارة عبذ العشيشو عالم فضيل (:) 2016
تدت عىىان :الروا الجظمي الحسوي وعالكوه بتعض كدزال ؤلابداس الحسوي لدي تالمُر الظىة الخالخة موىط في خصة
ال بُة التدهُة والسٍاضُة.
الوعسل على مظوىي الروا الجظمي الحسوي و اعض كدزال ؤلابداس الحسوي لدي م و تلُُم مظوىي الروا الجظمي
الحسوي لدي عُىة التد و اإلاومخلة في تالمُر الظىة الخالخة موىط والوعسل على يتُعة العالكة بين الوالمُر الرًً
ًوميزون بمظوىي ذوا جظمي خسوي عالي و اعض كدزال ؤلابداس الحسوي لدي م و الوعسل على يتُعة العالكة بين
الوالمُر الرًً ًوميزون بمظوىي ذوا جظمي خسوي مىسفض و اعض كدزال ؤلابداس الحسوي لدي م .
خُ اجسٍت الدزاطة على عُىة كىامها 32تلمُر تم ازوُازهم بالطسٍلة العؼىائُة اعد إطةتعاد الوالمُر اإلاعفُين
واتتع التاخ اإلاىهج الىصفي وةعد اإلاعالجة ؤلاخصائُة تىصلىا إلى أهه تىجد عالكة بين الوالمُر الرًً ًوميزون
بمظوىي ذوا جظمي خسوي عالي و اعض كدزال ؤلابداس الحسوي لدي م وتىجد عالكة بين الوالمُر الرًً ًوميزون
بمظوىي ذوا جظمي خسوي مىسفض و اعض كدزال ؤلابداس الحسوي لدي م .
 .4.4دراضت غذًزضتارعباص(:)2016
تدت عىىان :الروا الجظمي الحسوي و عالكوه بتعض اإلاهازال ألاطاطُة في هسل الظلة ".
وهدفت الدزاطة الى معسفة العالكة بين الروا الجظمي الحسوي و اعض اإلاهازال ألاطاطُة في هسل الظلة اإلاىاولة
الطتطتة الوصىٍ وتم إزوُاز عُىة التد بالطسٍلة العمدًة اإلالصىدل و وان عددها  15الع مً مىوس تسبُة
دًالي لفعالُة هسل الظلة و واهت أعمازهم مً  16إلى  18طىة و إطوسدم التاخ اإلاىهج الىصفي بالعالكة
ؤلازتتايُة وةعد اإلاعالجة ؤلاخصائُة تىص التاخ إلى أهه تىجد عالكة معىىٍة بين الروا الجظمي الحسوي و بتعض
اإلاهازال ألاطاطُة في هسل الظلة اإلاىاولة الطتطتة الوصىٍ .
 .5.4دراضت فؤاد بلفاضل( :)2016
تدت عىىان :اللدزل العللُة الروا وعالكة ا بتعض مسسجال املجاٌ الحع_ خسوي في ال بُة الحسهُة لدي أيفاٌ
الودضي ي  6_5طىىال
هدفت الدزاطة الى معسفة الفسوكال بين الجيظين في و مً اللدزل العللُة العامة الروا وةعض مسسجال املجاٌ
الحع_ خسوي ممخلة في اإلاهازال الحسهُة اللاعدًة الاهولالُة لدي أيفاٌ الودضي ي باإلضافة إلى معسفة هىس العالكة
ان وجدل بين الروا واإلاهازال الحسهُة اللاعدًة الاهولالُة وتمخلت عُىة الدزاطة  62يفال بىاكع  27يف و
 35يفلة بالطسٍلة اإلاسحُة واطوسدم التاخ اإلاىهج الىصفي هظسا إلاالئموه لطتُعة الدزاطة معومدا على ازوتاز ذوا
ألايفاٌ وةعض ازوتازال اإلاهازال الحسهُة اللاعدًة ألاطاطُة الاهولالُة وةعد الحصىٌ الىوائج ومعالجة ا تىص
التاخ الى وجىد عالكة ازتتايُة كىٍة ومىجتة بين مظوىي اللدزل العللُة العامة الروا واإلاهازال الحسهُة اللاعدًة
الاهولالُة كُد التد .
 .6.4دراضت كمال بوعجىاق وآخزان( :)2016
تدت عىىان  :دوز الاوؼطة السٍاضُة ال بىٍة في تىمُة اإلاهازال الاجوماعُة عىد تالمُر اإلاسخلة اإلاوىططة  15_14طىة
هدفت الدزاطة الى الىؼف عً مظوىي اإلاهازال الاجوماعُة لدي الوالمُر اإلامازطين لليؼا التدوي السٍاي ي ال بىي
والوالمُر الغي ممازطين لليؼا التدوي السٍاي ي ومعسفة اذا وان هىان فسوق ذال داللة اخصائُة في مظوىي اإلاهازال
الاجوماعُة بين اإلامازطين لليؼا التدوي السٍاي ي ال بىي واإلاعفُين مً ممازطوه.
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وتمخلت عُىة الدزاطة في  120تلمُر ملظمة على يتلوين  60تلمُر ممازض و  60تلمُر غي ممازض مً تالمُر مسخلة
اإلاوىط وةعد اإلاعالجة الاخصائُة تىج التاخ الى هوائج تفُد بؤن مظوىي اإلاهازال الاجوماعُة لدي اإلامازطين لألوؼطة
التدهُة السٍاضُة ال بىٍة وان مستفعا في خين وان مظوىي اإلاهازال الاجوماعُة لدي اإلاعفُين مً ممازطة اليؼا
السٍاي ي مىسفضا.
 .7.4دراضت بً وسة خذًجت وكماري دمحم( :) 2016
تدت عىىان  :الفسوق في الروا ال اإلاوعددل لدي عُىة مً تالمُر الظىة الخاهُة للوعلُم الخاهىي
هدفت الدزاطة الى الىؼف عً بسوفُ الروا ال اإلاوعددل لدي تالمُر الظىة الخاهُة جاهىي هما طعت الدزاطة الى
معسفة الفسوق في تلدًسات م ألهىاس الروا ال لدي م بازوالل الجيع والؼعتة الدزاطُة ولودلُم ذلً تم تطتُم
ملُاض الروا ال اإلاوعددل لجازدهس على عُىة الدزاطة ألاطاطُة اإلاويىهة مً  304تلمُر  .خُ بُيت الىوائج أن
الروا ال ال ي ًوموع ل ا أفساد العُىة هي  :الروا اللفظي الروا الاجوما ي الروا الجظمي الروا الصخص ي الروا
الطتُعي الروا اإلاياوي الروا السٍاي ي الروا اإلاىطُلي.
هما تتين وجىد فسوق ذال داللة إخصائُة في الروا اللفظي والصخص ي وفلا إلاوغي الجيع لصالح ؤلاهاث وفي الروا
السٍاي ي والروا الجظمي لصالح الروىز.
 .8.4دراضت محطً دمحم محطً(:) 2015
تدت عىىان :الروا الجظمي الحسوي و عالكوه بالوفىي الخططي لدي الالعتين اإلاولدمين في هسل اللدم
وهدفت الدزاطة الى معسفة العالكة بين الروا الجظمي الحسوي و الوفىي الخططي لدي الالعتين اإلاولدمين في هسل اللدم
.وتمخلت العُىة في العبي أهدًة الدزجة ألاولى اإلاؼازهين في الدوزي الوؤهُلي للدوزي اإلامواش العساقي للمىطم السٍاي ي
 2015/2014و كد بلغ عددهم  100الع و اػوملت عُىة التد على  90الع تم إزوُازهم بالطسٍلة العؼىائُة
واطوسدم التاخ اإلاىهج الىصفي بؤطلى اإلاسح و العالكال الازتتايُة .وةعد اإلاعالجة ؤلاخصائُة تتين وجىد عالكة
معىىٍة إجابُة بين الروا الجظمي الحسوي و الوفىي الخططي لدي الالعتين اإلاولدمين في هسل اللدم .
 .9.4دراضت حي ــذرهاجي حبش وآخزان:
تدت عىىان :الروا الجظمي الحسوي وعالكوه بالسضا الحسوي إلاهازل اإلاىاولة والة دًف لالعبي مىوس جامعة اليىفة بىسل
اللدم للصاالل " .
وتمخلت عُىة الدزاطة في العبي مىوس جامعة اليىفة لىسل اللدم للصاالل و بلغ عددهم  13الع و تم إزوُازهم
بطسٍلة الحصس الؼام الوعسل على مظوىي الروا الجظمي الحسوي لالعبي مىوس جامعة اليىفة بىسل اللدم
للصاالل وهدفت الدزاطة الى الوعسل على مظوىي السضا الحسوي إلاهازيي اإلاىاولة والة دًف لالعبي مىوس جامعة اليىفة
بىسل اللدم للصاالل والوعسل على العالكة بين الروا الجظمي الحسوي والسضا الحسوي إلاهازيي اإلاىاولة و الة دًف لالعبي
مىوس جامعة اليىفة بىسل اللدم للصاالل .واطوسدم التاخ اإلاىهج الىصفي بؤطلى اإلاسح و العالكة الازتتايُة
وةعد اإلاعالجة ؤلاخصائُة أظهسل هوائج التد ان للروا الجظمي الحسوي له عالكة معىىٍة مع السضا الحسوي إلاهازل
اإلاىاولة و الة دًف.
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 .5إلاجزاءاث املىهجيت:
 .1.5مىهج البحث:
اطوسدم التاخ اإلاىهج الىصفي اإلالازن وىهه عتازل عً يسٍم لىصف اإلاىضىس اإلاساد دزاطوه مً زالٌ مىهجُة علمُة
صحُدة وتصىٍس الىوائج ال ي ًوىص الا ا التاخ على أػياٌ و أزكام معب ل ًمىً تفظي ها.
هم تتا أػ تتاز ال تتى ذل تتً و ت م تتً "عم تتاز بىخ تتىغ ودمحم مدم تتىد ال تترهِتال" ف تتي يع تتسٍفهم للم تتىهج الىص تتفي بيىه تته ًص تتف
الظ تتاهسل وَعبت ت عن تتا ط تتىا همُ تتا أو هُفُ تتا خُت ت ي تتوم بو مُ تتع الؼ تتىاهد م تتً الظ تتسول الظ تتائدل فع تتال لغ تتس
الىصىٌ الى الاطويواجال ال ي يظاهم في فهم الىاكع.
 .2.5عيىت البحث:
و في بدخىا ػملت جص مً م ومع الدزاطة والري ًومخ في تالمُر مسخلة اإلاوىط ذوىز لدائسل مظىُاهة .خُ
واهتتت عُىتتة دزاطتتةىا يتلُتتة وذلتتً اعتتد تلظتتُم م ومتتع الدزاطتتة التتى يتلوتتين الوالمُتتر التترهس اإلامازطتتين للسٍاضتتة
اإلادزطتُة والغيت اإلامازطتتين و تتم ازوُتاز عُىتتة اإلامازطتين مومخلتتة فتي فسٍلتي هتتسل الُتد ليت متتً موىطتطة طتتالوي و
موىططة بىزكتة للروىز وبلغ عددها  23تلمُرا وهرلً باليظتة للغي اإلامازطين فلد بلغت 23تلمُرا.
عماز بىخىغ ودمحم مدمىد الرهِتال  1999ص13.12
 .3.5أداة البحث :تم اطوسدام ملُاض الروا الجظمي الحسوي
 .1 .3.5وصف ألادال :
ملُاض الروا الجظمي الحسوي لخىلة إبساهُم و زفُم هثُ و كد عس التاخخين هرا اإلالُاض علتى جتالث أطتاترل
مدىمين لالطوثُان لغس تدىُمه  .إذ أن اإلالُاض ًداوٌ الوعسل على مظوىي الروا الجظتمي الحسوتي للولمُتر
عً خسواته وصفاته الحسهُة والتدهُة .
وٍوضمً هرا اإلالُاض  19عتازل بدُ ًلىم الولمُر باإلجابة علا ا و تويىن مً ملُاض جالحي الودزٍج :
تىطتم علُا دائما تىطتم علُا أخُاها ال تىطتم علُا أبدا.
وفم مفواح جالحي الودزج هما ًلي:
تىطتم علُا دائما  3دزجال
تىطتم علُا أخُاها  2دزجال
ال تىطتم علُا أبدا  1دزجة
إذ أن هرا اإلالُاض ًويىن مً أزةعة أاعاد هي :
 اإلاسوهتتةً Flexibility :ظهتتس فتتي و ت وؼتتا معسفتتي ًوميتتز باطتتوعماٌ جظتتمه بطتتسق موميتتزل و متتاهسل جتتدا .وعتازات تتاهماًلي03/06/10/17/18 :
 ألاص تتالةً Originality:ظه تتس ف تتي وت ت وؼ تتا معسف تتي ًومي تتز باط تتوعماٌ ًدً تته بب اع تتة عى تتد عمل تته ألاػ تتُا وعتازات تتاهماًلي05/07/09/12/14 :
 ؤلاعومادً تتةً Dependbility :ظه تتس ف تتي و ت وؼ تتا معسف تتي ًومي تتز باط تتوعماٌ أج تصا جظ تتمه ب تتالوىاشن والظ تتسعة وعتازات ا هما ًلي 04/08/11/19:
 اإلاىاظت تتةً Persistence :ظه تتس ف تتي وت ت وؼ تتا معسف تتي ًومي تتز باالط تتومسازٍة اؼ تتي وؼ تتُ ف تتي أدا ال جظ تتمُة وعتازات ا هما ًلي .01/13/15/16 :
 .2 .3.5يسٍلة الوصحُذ:
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ًوم جمع الدزجال ال ي خددها اإلافدىص باليظتة لجمُع عتازال اإلالُاض بدُ أن أعلى دزجة ًمىً ام ًدص
علا ا املخوب في ملُاض الجظمي الحسوي في  57و اك دزجة هي . 19
 .3 .3.5الؼسو العلمُة إلالُاض الروا الجظمي الحسوي :
يعوب اإلاىضىعُة و الختال و الصدق أهم ػسو طالمة أدال اللُاض و هم مستتطىن ًتعضهم التعض .
أ  -الختال:
ًؤهتتد الوعسٍتتف الؼتتابع للختتتال أهتته ٌؼتتي إلتتى إمياهُتتة الاعومتتاد علتتى أدال اللُتتاض أو علتتى اطتتوسدام الازوتتتاز وهتترا
ٌعني أن جتال الازوتاز هى أهته ٌعطتي هفتع الىوتائج باطتومساز إذا متا اطتوسدم الازوتتاز أهرت متً متسل تدتت ظتسول
مماجلة .ملدم عتد الحفُظ  1993ص233
وهىا ن عدد مً الطسق ؤلاخصائُة ال ي يظوسدم للُاض مدي جتال أدال الدزاطة ٌعومد في معظمها على خظا
معادلة ألفاهسوهتار للوؤهد مً جتال أدال الدزاطة خُ تدصلىا على اللُمة اإلاىضحة في الجدوٌ زكم 01
أدهاه ويعوب كُمة جُدل تدٌ على جتال اإلالُاض.

امللياص

ملياص الذكاء الجطمي الخزكي

العيىت

06

معامل ألفا كزوهباخ

0.896

الجذول ركم ً :1مثل ثباث ملياص الذكاء الجطمي الخزكي باإلعتماد على معامل ألفا كزومباخ باليطبت للعيىت الاضتطالعيت

– الصدق  :صدق الاطوثُان ٌعني الوؤهد مً أهه طىل ًلِع ما أعد للُاطه.
فايمة عى صابس  2002ص167
و هتى ًتتين متدي صتالخُة الازوتتاز للُتتاض متا وضتع للُاطته ؛ و متً أجت الوؤهتتد متً صتدق اإلالُتاض كمىتا بدظتتا
الصدق الرايي للملُاض بدظا الجرز ال بُعي إلاعام الختال.
معام جتال ؤلازوتاز
الصدق الرايي لالزوتاز
وواهت الىوائج اإلاودص علا ا واآليي:
 هةُ ة صدق ملُاض الروا الجظمي  -الحسوي0994 :و بالوالي فئن اإلالُاض ًوموع بيت متً الصتدق الترايي و الختتال و هتى صتالح و مىاطت لودلُتم أهتدال الدزاطتة و
تطتُله على عُىة الدزاطة.
ج  -اإلاىضىعُة:
مً العىام اإلاهمة ال ي ً أن توىفس في الازوتاز الجُد ػس اإلاىضىعُة والري ٌعني الودسز مً الوديتز وعتدم
إدزاٌ العىام الصخصُة للمسوب کؤزائه وأهىائه الراتُة ومُىله الصخص ي وخ تديزه أو يعصته فاإلاىضىعُة
يعني أن تصف كدزال الفسد هما هي مىجىدل فعال ال هما هسٍدها أن تيىن .
مسوان عتد املجُد إبساهُم  1999ص68
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وبما أن يتُعة اإلالُاض اإلاظوسدم في دزاطةىا ٌعومد على يسٍلة تصحُذ مدددل طابلا و مضتىية ال تدواج إلى
مدىم تتين ف تتي تفسَ تتغ هوائ ه تتا فلل تتد كمى تتا هد تتً بدظ تتا ال تتدزجال اع تتد يعتئ تتة اإلالُ تتاض م تتً ي تتسل الوالمُ تتر وعلُ تته
وظوسلص أن مىضىعُة هره الازوتازال واضحة مً يتُعة ا .
 .4.5ألاضاليب إلاحصائيت املطتعملت بعذ التطبيم :
اعد جمع الاطومازال الخاصة بملُاض الروا الجظمي الحسوي ال ي تم تىشَعها على الوالمُر كمىا ب مع التُاهال
و اطوسدمىا ألاطالُ الوالُة:
الحلُتة ؤلاخصائُة  spssو من ا أطوسسج آلايي:
 اإلاوىط الحظاةي الاهدسال اإلاعُازي ازوتاز  tلعُيوين مظوللوين. معام ألفا هسومتار. .6جحليل الىتائج ومىاكشتها:
امللارهت بين
املجموعاث
مجموعت
املشاركين
مجموعت
الغير املشاركين

حجم
العيىت

املتوضط
الخطابي

الاهحزاف
املعياري

23

47.347

2.228

23

42.956

3.496

ث
املخطوبت
5.224

ث
مطتوى درجت
الذاللت الخزيت الجذوليت
0.05

44

1.67

الذاللت
إلاحصائيت
داٌ إخصائُا

الجذول ركم  :2امللارهت بين التالميذ املشاركين في الزياضت املذرضيت والغيراملشاركين في مطتوى الذكاء الجطمي الخزكي

_ تدلُ ومىاكؼة الىوائج:
ًوطتتح لىتتا متتً زتتالٌ الجتتدوٌ زكتتم  02عىتتد اج تسا ملازهتتة بتتين اإلاوىطتتطين الحظتتابين لتتدي املجمتتىعوين تتتتين ان اإلاوىط ت
الحظ تتاةي ملجمىع تتة الوالمُ تتر اإلاؼ تتازهين ف تتي السٍاض تتة اإلادزط تتُة وه تتى  47.3478أهبت ت ملازه تتة م تتع م مىع تتة الوالمُ تتر غيت ت
اإلاؼازهين في السٍاضة اإلادزطُة وهى  42.9565هما أن الاهدسال اإلاعُازي للوالمُر اإلاؼازهين فتي السٍاضتة اإلادزطتُة وهتى
 2.2281و تتان أك ت ملازه تتة م تتع غي ت اإلاؼ تتازهين ف تتي السٍاض تتة اإلادزط تتُة وه تتى  3.4964أم تتا باليظ تتتة للُم تتة  Tاملحظ تتىبة
واإلالدزل بت  5.224فلد واهت أهب مً كُمة  Tالجدولُتة واإلالتدزل ب ت  1.67عىتد دزجتة خسٍتة  44ومظتوىي داللتة 0.05
وه تترا ماً تتدٌ عل تتى وج تتىد ف تتسوق ذال دالل تتة إخص تتائُة ب تتين اإلاؼ تتازهين ف تتي السٍاض تتة اإلادزط تتُة و غي ت اإلاؼ تتازهين ف تتي السٍاض تتة
اإلادزطتتُة فتتي التتروا الجظتتمي الحسوتتي ولصتتالح الوالمُتتر اإلاؼتتازهين وهتتره الىوتتائج اإلاوىصت إلا تتا متتً يتتسل التاخت توفتتم متتع
الدزاطتتال الظتتابلة ال تتي تطسكتتت إلتتى دزاطتتة الفتتسوق فتتي مظتتوىي التتروا الجظتتمي الحسوتتي بتتين الوالمُتتر اإلامازطتتين لألوؼتتطة
السٍاضتتُة اإلادزطتتُة والغي ت ممازطتتين وَعتتصو التاخ ت وجتتىد هتتره الفتتسوق التتى اطتتتا عتتدل فلتتد لخصتتها اللطتتاوي بوعسٍتتف
لل تتروا الجظ تتمي الحسو تتي باه تته الل تتدزل عل تتى اط تتوسدام الل تتدزال العللُ تتة ل تتدي ش تتخص م تتا للويظ تتُم ب تتين خسوات تته الجظ تتمُة
وٍضُف بؤن هرا الىىس مً الروا ًوعتدي الاعولتاد الؼتابع باهته التىجتد عالكتة بتين اليؼتا العللتي والتتدوي فؤصتحا هترا
ال تتروا ًومي تتزون ع تتً اك تساب م ب تتاموالههم مه تتازال زٍاض تتُة اؼ تتي ع تتام وه تترا م تتا تىص ت الُ تته التاخ ت م تتً ز تتالٌ دزاط تتوه
فالوالمُر اإلاؼازهين في السٍاضة اإلادزطُة ًوفىكىن على اكساب م مً غي اإلاؼازهين في هرا الىىس متً التروا وهىتا ًبت ش دوز
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روام موس ى
اإلاؼتتازهة فتتي ألاوؼتتطة السٍاضتتُة اإلادزطتتُة للوالمُتتر فتتي تىمُتتة التتروا الجظتتمي الحسوتتي ومتتً جهتتة أزتتسي ًؤهتتد غتتازدهس أن
السٍاي ي الري ًمولً الروا الجظمي _الحسوي هى زٍاي ي ًمولً اللدزل على الودىم ب ظتمه وبسػتاكوه وتىاشهته وتىاطتله
وأن شٍ تتادل ه تتره الل تتدزال ً تتستت ب تتالومسًٍ اإلاوىاص ت وٍ تتسي التاخت ت بؤه تته بل تتدز ال هي تتز عل تتى اإلامازط تتة لألوؼ تتطة التدهُ تتة
السٍاضتتُة اإلادزط تتُة فاهتته ً ت الاهوم تتام بوطتتىٍس ال تتروا ال اإلاوع تتددل عمىمتتا وال تتروا الجظ تتمي_ الحسوتتي زصىص تتا فو تتؤجي ه
ًو ظد في تدلُم أفض الىوائج في الفعالُال السٍاضُة املخولفة ومً زالٌ الدزاطة تىص التاخت التى اجتتال الفسضتُة
وال ي تىص على أن  :هىان ازوالل فتي مظتوىي التروا الجظتمي الحسوتي بتين الوالمُتر اإلاؼتازهين وغيت اإلاؼتازهين فتي السٍاضتة
اإلادزطُة .فهي مدللة ولصالح الوالمُر اإلاؼازهين في السٍاضة اإلادزطُة.

زتاتمتة:
اعتتد عتتس الىوتتائج ومىاكؼتتة ا تىص ت التاخ ت إلتتى وجتتىد ف تتسوق معىىٍتتة فتتي مظتتوىي التتروا الجظتتمي الحسوتتي بتتين الوالمُ تتر
اإلاؼازهين وغي اإلاؼازهين في السٍاضة اإلادزطُة ولصالح الوالمُر اإلاؼازهين  .فلروا الجظمي الحسوي أهمُة هتيت ل باليظتتة
للولمُر أو الالع فهى ًتين مدي العالكة بين اللدزال العللُة و اوعياطها على اليؼايال الجظمُة الحسهُة و بالوتالي
الولدم في مظوىي ألادا و إن العم على تىمُوه طىا أجىا خصة ال بُة التدهُة السٍاضتُة أو زازجهتا هتى أختد العىامت
ألاطاطُة في تدظين ألادا اإلاهازي في أي زٍاضة و هرا ما بُيوه دزاطةىا ومً جاه أزس فان ألاوؼطة التدهُة والسٍاضتُة
اإلادزطتُة لهتتا دوز هتيت فتتي تىمُتتة التتراوا ال اإلاوعتتددل عمىمتتا والتتروا الجظتتمي الحسوتتي زصىصتتا ممتتا ًتتىعىع باإلً تتا علتتى
الودصُ الدزا ،ي .و اإلاؼتي الحتالي و التري ال ًتصاٌ كُتد اإلاالخظتة هتى عتدم الاهومتام بمخت هتره اللتدزال العللُتة التروا
الجظمي الحسوي طىا مً أطاترل ال بُة التدهُة السٍاضُة أو مً مدزةي الفسق الوىافظُة وباعوتاز اإلادزطة هي الختصان
ألاطا،ت ي للمىاه ت فتتي املجتتاٌ السٍاي ت ي فمتتً الضتتسوزي اللُتتام اعدًتتد الدزاطتتال ختتىٌ هتتره الفئتتة والاهومتتام ل تتا متتً زتتالٌ
تىمُة جمُع الجىاه التدهُة و اإلاهازٍة والوىوُىُة والرهىُة في مً اج تيتىًٍ زٍاضتُين ذو مظتوىي عتالي وتدلُتم أفضت
الىوائج .
كائمت املصادرواملزاجع املعتمذة في الذراضت:
_ املزاجع باللغت العزبيت:
 _1بً فاض فؤاد :اللدزل العللُة العامة) الروا (وعالكة ا بتعض مسسجال املجاٌ الحع -خسوي في ال بُة الحسهُة لدي
أيفاٌ الودضي ي  6_5طىىال م لة الوددي املجلد العدد 10جامعة العسةي بً مهُدي أم التىاقي الجصائس .2016
 _2بً وشل زدً ة وكمازي دمحم :الفتسوق فتي التروا ال اإلاوعتددل لتدي عُىتة متً تالمُتر الظتىة الخاهُتة للوعلتُم الخاهىي م لتة
طلىن مسب تدلُ اإلاعطُال الىمُة والىُفُة العدد  04الجصائس .2016
 _3جابس عتد الحمُد جابس :الروا ال اإلاوعددل و الفهم تىمُة و يعمُم داز الفىس العسةي لليؼس اللاهسل 2003
 _4خظين دمحم عتد الهادي  :كُاض و تلىٍم الروا ال اإلاوعددل داز الفىس عمان الازدن .2003
 _5خظين دمحم عتد الهادي :مدز الى هظسٍة الروا ال اإلاوعددل داز الىوا الجامعي  1فلظطين .2005
 _6هماٌ عتد الحمُد ودمحم صحبي الحظىين  :هسل الُد للىاػئين داز الفىس العسةي
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دراضت ملارهت ملطتوى الذكاء الجطمي الخزكي بين التالميذ املشاركين وغيراملشاركين في الزياضت املذرضيت

 _7همتتاٌ بىاجىتتاق و ز تسان :دوز ألاوؼتتطة التدهُتتة والسٍاضتتُة ال بىٍتتة فتتي تىمُتتة اإلاهتتازال الاجوماعُتتة عىتتد تالمُتتر اإلاسخلتتة
اإلاوىططة  15_14طىة م لة الوددي املجلد العدد 09جامعة العسةي بً مهُدي أم التىاقي الجصائس .2016
 _8دمحم خظً عالوي و زسون  :ؤلاعداد الىفع ي في هسل الُد مسهص الىوا لليؼس اللاهسل

.2002 1

 _09عفاهة غصو و هائلة و زسون  :الودزَع الصفي بالروا ال اإلاوعددل داز اإلاظي ل لليؼس عمان .2007
 _10عمازل عتد العصٍص و عالم فضُ  :التروا الجظتمي الحسوتي وعالكوته بتتعض كتدزال ؤلابتداس الحسوتي لتدي تالمُتر الظتىة
الخالخة موىط في خصة ال بُة التدهُة والسٍاضُة .ن الجصائس .2016
_11عِس ت بساهُم تتي و ز تسان :دزاط تتة ملازه تتة إلاظ تتوىي ال تتروا الاهفع تتالي ب تتين الوالمُ تتر اإلامازط تتين والغي ت اإلامازط تتين للسٍاض تتة
اإلادزطُة م لة التاخ في العلىم الاوظاهُة والاجوماعُة العدد  35الجصائس .2018
 _12كعلتتاس تىفُتتم  :عالكتتة التتروا الجظتتمي الحسوتتي بتتؤدا اعتتض اإلاهتتازال الهجىمُتتة فتتي هتتسل الُتتد م لتتة املجومتتع والسٍاضتتة
املجلد  04العدد  02جامعة الىادي الجصائس .2021
_13غتتدًس طتتواز عتتتاض :التتروا الجظتتمي الحسوتتي و عالكوتته بتتتعض اإلاهتتازال ألاطاطتتُة فتتي هتتسل الظتتلة م لتتة علتتىم السٍاضتتة
املجلد الخامً العدد  26العساق .2016
_املزاجع باللغت ألاجىبيت:
14_Gardner , Hamd Moran , S and chen,j : Multiple intelligences aroumd world , joln wiley
and jons , Inc , 1ST Edition , printed in the united states of America . 2009
15_Gardner : five MINDS for future , libtaty of congress in publication . DATA USA 2006
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