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  چکیده

در پیش بینــی عملکــرد ورزشــی دانــش آمــوزان  هدف مطالعه حاضر بررسی نقش هوش جسمانی، موفق و شخصی

شــامل داراي ناتوانی حرکتی می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و نمونــه آمــاري ایــن تحقیــق 

بودنــد کــه بــه روش نمونــه  1394سال جان شرقی و غربی دراز دانش آموزان  ناتوان حرکتی استان آذرباینفر  250

هوش جسمانی گــاردنر، مقیــاس  پرسشنامهبراي گردآوري داده ها از  .گیري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند

  ها با اســتفاده از آزمــونهوش موفق گریگورنکو و استرنبرگ و پرسشنامه هوش شخصی مایر استفاده شد. سپس داده

کــه متغیــر هــوش نشــان داد  Enterبــه روش  رگرســیون چندگانــه  جینتا دگانه مورد تحلیل قرار گرفتند.رگرسیون چن

  سهم دارند.  2R%6/41عملکرد ورزشی دانش آموزان  نییدر تب هوش جسمانی، موفق و شخصی

 ان حرکتی.: هوش، جسمانی، موفق، شخصی، عملکرد ورزشی، دانش آموزان، ناتوواژگان کلیدي

  

The role of body, successful and personal intelligence in predicting sporting 
performance in student with body-motor disabilities 

Abstract 
The purpose of this research was to assess the role of body, successful and personal intelligence in predicting 
predicting sporting performance in student with motor disabilities. This research was a cross study. Statistical 
sample of includes 250 student with motor disabilities of West and East Azerbaijan in 2014-2015 academic years 
that have been selected by cluster sampling and in several phases. Gardner body intelligence questionnaire, 
Grigorenko and Sternberg successful intelligence scale and mayer personal intelligence scale have been used for 
data collection.  Data was analyzed using multiple regression analysis. The results of multivariate correlation 
coefficient through Enter showed that the variable of body, successful and personal intelligence may partially 
(41.6%) explain sporting performance in student with motor disabilities.  
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