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 امللخص

كمية التربية الرياضية بجامعة الموصل  الثالثة في  السنة الدراسيةهدف البحث الى إعداد مقياس التفضيالت الحسية لطالب 
ت، طريقة تعممِه، ومعالجته لممعموما الىالكشف عن التفضيل الحسي لمطالب مما يسهم في التعرف لما لُه من أهمية في 

الوقت المطموب الممسية( في إختصار و السمعية، و متفضيالت الحسية )البصرية، تعرف المدرس لعمى ساعد يكما يمكن أن 
الطالب عمى وفق تفضيمهم الحسي من خالل إختيار ستراتيجيات التعميم التي يستطيعون والممارسات التعميمية وتعميم 

 إستخدامها في تعميمهم. 

الوصفي باألسموب المسحي لتحقيق هدف البحث، وتكونت عينة البحث من طالب السنة الدراسية وتم إستخدام المنهج  
( طالب تم إختيارهم بصورة عشوائية، وقد ُأِعد المقياس 011الثالثة بكمية التربية الرياضية بجامعة الموصل والبالغ عددهم )

من بيقه في المجال الرياضي وبما يالئم البيئة العراقية إجراء مجموعة من الخطوات العممية إلعداد هذا المقياس لتط بعد 
النهائية  بصورته ( فقرة10والتوصل الى الصيغة النهائية له والذي شمَل )دون الخروج عن أساسيات بناء المقياس 

 تي:وتوزعت الفقرات عمى ثالثة أبعاد  كاآل
 .( فقرات6-0( فقرات تمثل التفضيل البصري وهي من )6البعد األول ) .0
 ( فقرة.03-7( فقرات تمثل التفضيل السمعي وهي من )6البعد الثاني ) .1
 ( فقرة.10-04( فقرات تمثل التفضيل الممسي وهي من )6البعد الثالث ) .2

الممسية( لما له من أهمية و السمعية، و التفضيالت الحسية )البصرية،  الىي التعرف وأوصى الباحثان بإستخدام المقياس ف
 نجاح العممية التعميمية. والحركي وقد يؤثر فيعمم المعرفي في الت

 التفضيالت الحسية - الكممات المفتاحية: مقياس

Preparation Sensory Preferences Scale for Third Stage Students in the 

College of Sport Education at Mosul University 

 Prof. Dr. :Mohammed K. Asmer.  Lecture :Ziyad T. Hamed. 

Abstract 

The aim of study is to prepare sensory preferences scale for Third Stage students in the 

college of sport education at Mosul University, as well as to explore the important of senso 

prefer for student, and how to treat tha data. In eddition to know  the teacher sensory 

preferences for students (visual, Auditory, touchable ) which will assist him to limit the time of 

learning, and learn the students according to there sensory preferences through choicing the 

strategies of learning. 

Descriptive method by survey style was used to investigate the aim of research. The 

sample of study consisted of (100) student from third year in the college of sport education at 

Mosul University for the year (2011-2012), they were chosen ramdomly. The scale is prepared 

after doing several scientific steps in order to apply it in the sport field and to suit the Iraqi 

environment, which consist of (21) items as follow: 

  1320 –( 12) –العدد  –( 21) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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1-(7) Items for visual prefer from (1-7) catagories. 

2-(7) Items for Auditory prefer from (8-14) catagories. 

3-(7) Items for touchable prefer from (15-21) catagories. 

Finally the researchers recommended the use of sensory preferences (visual, Auditory, 

touchable ), because its very important in the cognitive and motor learning and effect the 

success of learning operation.  

Keywords: Sensory Preferences - Scale. 

 التعريف بالبحث -0
   مقدمة البحث وأهميته 0-0

معالجة المعمومات التي ظيرت تحت مسميات  تنظيـ أشكاؿإف االىتماـ بأساليب التعمـ تشكؿ شكؿ مف  
والتفضيالت  بيةػة المغوية العصػوالبرمج،  Snowman,1986,245)) متعددة منيا استراتيجيات التفضيؿ المعرفي

 فإإذ  (5002،566 )الزغموؿ والمحاميد، التعمـ وأنماط (،5002،562 ردير وعبد اهلل،الد) الحسية وأسموب التعمـ
كيفية المعتمدة عمى القنوات الحسية لتشير الى الحواس  المستخدمة في  ىذه المفاىيـ تشير الى اساليب التعمـ

مجاالت  ةالقنوات الحسية ثالثوتتضمف  ،والتفاعؿ مع البيئة التعميمية استيعاب الطالب لممعمومات وكيفية معالجتيا
التعمـ التي يفضميا ويستخدميا  انماطالى  األساليبويرجع تنوع ىذه  ،(الممسيةو السمعية، و ، )البصريةرئيسة ىي: 

 العمؿ في مياـ التعمـ المختمفة. ةالطالب عمى نحو مميز لمباشر 
تيػار إستراتيجػػيات الػتعمـ المفضػمة ضػروريا فػي اخ أمػرا  ويعد فيـ أسػموب الػتعمـ مػف خػالؿ التفضػيالت الحسػية 

التػػي بواسػػطتيا نسػػتقبؿ ونعػػالم المعمومػػات باالضػػافة الػػى انيػػا السػػموؾ  ائػػؽويذكر)راشػػػد(:إ إف أسػػاليب الػػتعمـ ىػػي الطر 
 .(Davidson-Shivers, et al,2002)نقال عف   (5002،65 الذي نفضمو لكي نتعمـ إ ،)راشد،

التػي  األسػاليبف فيػـ ا  لمسػية( و و سػمعية ، و بصػرية، تعميميػة أنشػطة )ال -كما يتضمف إعداد الوحدات التعممية
يعالم بيا الطالب المعمومات مف المدرس عند تطبيؽ مفردات المنياج الدراسي يؤدي الى فيـ أعمػؽ لعمميػة تعممػو، إذ 

دماج وتفاعػؿ نػإيتوقؼ نجاح الطالب عمى ما يقـو بو المػتعمـ مػف عمػؿ خػالؿ تطبيػؽ مفػردات الوحػدة التعميميػة ومػد  
بمػا يجعمػو أكثػر إدراكػػا عمػى وفػؽ تفضػيمو الحسػػي لممواقػؼ  االمعمومات الجديدة بصورة حقيقية فػي عقػوليـ عمػى تعمميػ

فحػواس البصػر "لذا تعػد القنػوات الحسػية قنػوات ميمػة فػي عمميػة الػتعمـ والمعرفي،  التعميمػية المختمفة لتعمـ األداء الفني
 .(5002،566 زا في التعمـ الجديدإ )الدردير وعبد اهلل،والسمع والممس تؤدي دورا بار 

بمػا قػد يسػيـ فػي تقػديـ الحسػية مقيػاس الفضػيالت  ألعػداد والحاجة اليو كمحاولة  تبرز أىمية البحث مف ىنا 
فػي المعمومات الموضوعية عف التفضيؿ الحسػي لكػؿ طالػب مػف أجػؿ إختيػار الػنمط التعميمػي الػذي يفضػمُو ويسػتخدمُو 

 .  عند تطبيؽ الوحدات التعميمية المخصصة لو تعميمو
 مشكمة البحث 0-1

الطالب ذوي التفضيالت الحسية المختمفة يصدروف سػموكيات مختمفة في اثنػاء عممية التعمـ، فالبعض  إف 
و يفضؿ  ،(Visual-Learners)البصر ويطمؽ عمييـ المتعمميف البصرييف  باستخداـ حاسةمنيـ يفضؿ التعمـ 

ويفضؿ بعضيـ  ، (Auditory-Learners)ر استخداـ حاسة السمع ويطمؽ عمييـ بالمتعمميف السمعييفالبعض اآلخ
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، ونظرا  لعدـ وجود (Kinesthetic-Learners)التعمـ باستخداـ حاسة الممس ويطمؽ عمييـ المتعمميف الحركييف 
لذا إرتئ  ،امعة الموصؿجالرياضية ب مقياس وتوفر دراسة تناولت التعرؼ عمى التفضيالت الحسية لطمبة كمية التربية

مما يسيـ في التعرؼ  التفضيؿ الحسي الذي ُيميز كؿ طالب الىالباحثاف إعداد مقياس التفضيالت الحسية لمتعرؼ 
  .طريقة تعممو   الى
 هدف البحث 0-2

 امعة الموصؿ.جإعداد مقياس التفضيالت الحسية لطالب كمية التربية الرياضية ب
 مجاالت البحث 0-3
 جامعة الموصؿ. -: طالب السنة الدراسية الثالثة في كمية التربية الرياضيةالمجال البشري 0-3-0
 .52/2/5055ولغاية  5/3/5055مف  إبتداء  : المجال الزماني 0-3-1
 جامعة الموصؿ. -كمية التربية الرياضية -: قاعة المصارعة المجال المكاني 0-3-2
 تحديد المصطمحات 0-4
 :يالت الحسيةالتفض 0-4-0

مصػػػطمل التفضػػػيالت الحسػػػية الػػػى الحػػػواس المسػػػتخدمة فػػػي تنظػػػيـ المعمومػػػات والتفاعػػػؿ مػػػع البيئػػػة  يشػػػير 
 (.5002،562 التعميمية، فالحاسة المفضمة لد  الفرد عنصرا ميما في أسموب تعممو )الدردير وعبد اهلل،

سػػتجابة يصػػدرىا خػػالؿ المواقػػؼ إعنػػد اوؿ الحاسػػة التػػي يسػػتخدميا المػػتعمـ ويفضػػميا  بأنيػػا) افويعرفيػػا الباحثػػ
 لكي يقـو الدماغ بتشفير المعمومات ثـ تفسيرىا وبالتالي فيميا(.  المصارعة الحرةعند تعمـ لعبة  التعميمية المختمفة

 الدراسات السابقة  1-1
 (  1101احمد فالح، )، دراسة العموان  1-1-0

ة فااي مديناااة معااان فاااي االردن وعالقتهااا بمتغياااري الجااانس )أساااليب الاااتعمم المفضاامة لااادد طمبااة المااادارس الثانويااا
 والتخصص األكاديمي(

 ىدفت الدراسة الى:
 .اساليب التعمـ المفضمة لد  طمبة المدارس الثانوية الىالتعرؼ  -5
   معرفة مد  اختالؼ ىذه االساليب باختالؼ الجنس والتخصص األكاديمي. -5

الياشػمية  األردنيػةثػاني الثػانوي بمدينػة معػاف فػي المممكػة ( طالبا وطالبػة فػي الصػؼ ال550وشممت عينة البحث )
مػػف مجتمػع الدراسػػة، كػػي تكػػوف ممثمػػة لمجتمػػع الدراسػػة، إذ %( 30الطبقيػػة لتشػػكؿ ) العشػػوائية جػر  اختيػػارىـ بالطريقػػة
( طالبػا وجػر  اختيػار مػػا 55%( مػف الطمبػة الػذكور فػي التخصػص العممػي وبمػ  عػددىـ )30جػر  اختيػار مػا نسػبتو )

( طالبػػػا، كمػػػا جػػػر  اختيػػػار مػػػا نسػػػبتو 22وبمػػػ  عػػػددىـ ) األدبػػػي%( مػػػف الطمبػػػة الػػػذكور فػػػي التخصػػػص 30بتو )نسػػػ
%( مػػف 30( طالبػػة وتػػـ اختيػػار مػػا نسػػبتو )52فػػي التخصػػص العممػػي وبمػػ  عػػددىـ ) اإلنػػاث%( مػػف الطالبػػات 30)

   .( طالبة52وبم  عددىـ ) األدبيفي التخصص  اإلناثالطالبات 
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 ائم عف ما يأتي:وقد أسفرت النت

اساليب التعمـ تفضيال لد  الطمبة ىػي: السػمعي، يميػو البصػري، واف اقػؿ االسػاليب تفضػيال ىػي اسػموب  أكثر -5
 التعمـ الممسي.    

وجػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػي اسػػاليب الػػتعمـ المفضػػمة تعػػز  الػى متغيػػر التخصػػص األكػػاديمي، حيػػث  -5
البصػػرية والممسػػية فػػي حػػيف فضػػؿ طمبػػة الفػػرع االدبػػي اسػػموب الػػتعمـ فضػػؿ طمبػػة الفػػرع العممػػي اسػػاليب الػػتعمـ 

 السمعي.
 فػػي اسػػاليب الػػتعمـ المفضػػمة واإلنػػاثبػػيف كػػؿ مػػف الػػذكور  إحصػػائيةلػػـ تظيػػر النتػػائم وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة  -3

   .(52-5050،5)العمواف، 
 إجراءات البحث الميدانية  -2
 منهج البحث 2-0

 .البحثوطبيعة  متو ءلمال باألسموب المسحي فيوصالمنيم ال افستخدـ الباحثإ  
   البحثعينة  2-1

السنة الدراسية الثالثة بكمية التربية الرياضية  بجامعة  بةبالطريقة العمديو متمثمة بطم البحثعينة ختيار إتـ 
ت والتجربة ، بعد أف إستبعد الباحثاف عينة الثباالب( ط500والبال  عددىـ )( 5055-5055الموصؿ لمعاـ الدراسي )

 .االستطالعية
 اداة البحث 2-2
 مقياس التفضيالت الحسية 2-2-0

بحػاث ألعمػى المصػادر وا افتتطمب الدراسة الحالية قياس التفضيالت الحسية لعينة البحث وبعد اطػالع الباحثػ
عبػػػد اهلل،  عػػػدة مػػػف قبػػػؿ )الػػػدردير والتفضػػػيالت الحسػػػية والمُ  مقيػػػاسسػػػتخداـ إالمشػػػابية ولتحقيػػػؽ اىػػػداؼ الدراسػػػة تػػػـ 

-5جابػػة عمييػػا بػػػ )نعػػـ أو ال( وتشػػير الفقػػرات مػػف )إل( فقػػرة يػػتـ ا33( ويتكػػوف ىػػذا المقيػػاس مػػف )5002،562-562
وقػػػد  ( لمتفضػػػيؿ الممسػػػي33-53( لمتفضػػػيؿ السػػػمعي والفقػػػرات مػػػف )55-55( لمتفضػػػيؿ البصػػػري والفقػػػرات مػػػف )55
الئػػـ البيئػػة العراقيػػة لتطبيقػػو فػػي المجػػاؿ الرياضػػي وبمػػا يُ  جريػػت مجموعػػة مػػف االجػػراءات العمميػػة إلعػػداد ىػػذا المقيػػاسأ  

وبغية الحصوؿ عمى صدؽ المقياس تـ عرضو بشػكؿ اولػي  دوف الخروج عف أساسيات بناء المقياس مف حيث الجوىر
عمى عدد مف المختصيف في مجاؿ العمـو النفسية والتربويػة وعمػـ الػنفس الرياضػي لمتأكػد مػف صػالحية فقػرات المقيػاس 

عمػى مػف قبػؿ المختصػيف وقد اجريػت بعػض التعػديالت  (5ممحؽ ) ( فقرة والمالئمة مف حيث البدائؿ33بال  عددىا )ال
 (5( أخذ بيا الباحثاف ممحؽ )33،30،55،52،56،55،52،56،53،6،6،5)  الفقرات
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 األسس العممية لممقياس  2-2-1
 الصدق الظاهري لممقياس 2-2-1-0

ار الػػػذي يػػػدؿ اسػػػمو عمػػػى صػػػدقو، اي صػػػادؽ فػػػي صػػػورتو الظػػػاىرةإ )فرحػػػات، االختبػػػإالصػػػدؽ الظػػػاىري ىػػػو  
ييػدؼ الػى معرفػة تمثيػؿ االختبػار او المقيػاس لجوانػب السػمة او الػذي صدؽ المحتػو  أحد انواع ( ويعد 555، 5002

( وبغيػة الحصػوؿ عمػى صػدؽ المقيػاس تػـ عرضػو 522 ،5000الصفة او القدرة المطمػوب قياسػيا )عػالوي ورضػواف، 
فػػي مجػػاؿ العمػػـو النفسػػية والتربويػػة وعمػػـ الػػنفس الرياضػػي لمتأكػػد مػػف صػػالحية فقػػرات  ذاتيػػـ مػػى عػػدد مػػف المختصػػيفع

( وقػػػد اتفقػػػت اآلراء عمػػى إبقػػػاء جميػػػع فقػػػرات 3( فقػػرة لمتأكػػػد مػػػف صػػػدؽ المحتػػو  ممحػػػؽ )33المقيػػاس البػػػال  عػػػددىا )
لكػػؿ فقػػػرة مػػف فقػػػرات المقيػػاس إعمػػػى الباحػػػث اف %( 20المقيػػاس بعػػػد تعػػديؿ بعػػػض فقراتػػو وبدرجػػػة اتفػػاؽ تزيػػػد عػػػف )

% ( فػأكثر مػف 22يحصؿ عمى نسبة اتفاؽ لمخبراء في صالحية الفقرات وبامكاف اجراء التعديالت بنسبة ال تقؿ عػف )
 (.556، 5523تقديرات الخبراء في ىذا النوع مف الصدؽإ)بمـو وآخروف، 

 صدق البناء 2-2-2
دة االختبػػػار أو المقيػػػاس ويمثػػػؿ البنػػػاء سػػػمو سػػػيكولوجية او صػػػفة او يعػػػد صػػػدؽ البنػػػاء مػػػف أىػػػـ معػػػايير جػػػو  

نما يستدؿ عمييا مػف خػالؿ مجموعػة مػف السػموكيات المرتبطػة بيػا إييػدؼ صػدؽ  خاصية ال يمكف مالحظتيا مباشرة وا 
وعػة مػف البناء الى تحديد عدد السمات والصفات التي يتميز بيػا الشػيء او االختبػار وطبيعتيػا التػي تشػكؿ أساسػا مجم

 ( وتـ تحقيقو في اتجاىيف:565 ،5005العالقات او عالمات اختبار ماإ، )ممحـ، 
 االتساق الداخمي 2-2-2-0

( طػػػالب مػػف غيػػر 500تتػػوافر فػػي المقيػػاس الحػػالي احػػد مؤشػػرات صػػدؽ البنػػاء إذ بعػػد تطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى ) 
لجتيػػا باسػػػتخداـ )معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػػوف( وذلػػؾ طػػالب عينػػة البحػػث وبعػػد  تفريػػ  االسػػتمارات تػػـ تجميػػع البيانػػات ومعا

إليجػاد االرتبػاط بػيف درجػة كػؿ فقػرة مػف الفقػرات والدرجػة الكميػة عمػى المقيػاس إ تعػد معػامالت االرتبػاط بػيف درجػة كػؿ 
 ( يبيف ذلؾ:5( والجدوؿ )63 ،5525 فقرة مع الدرجة الكمية لممقياس دليال عمى صدؽ البناءإ ) الزوبعي وآخراف،

 (0) جدول
 يبين معامل االتساق الداخمي لمفقرات

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

5 08525 2 08352 53 08652 55 08553 52 08526 35 08536 
5 08620 2 08556 56 08536 50 08532 56 08525 35 08535 
3 08266 5 08523 52 08553 55 08522 52 08662 33 08526 
6 08566 50 08065 56 08650 55 08522 52 08553   
2 08206 55 08555 52 08662 53 08552 55 08520   
6 08635 55 08562 52 08552 56 08526 30 08552   

 .10084( = 87ودرجة حرية )1014 ≥لية عند نسبة خطأ*قيمة )ر( الجدو 
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( وعند الرجوع الى 08652-08065االرتباط لفقرات المقياس تراوحت بيف ) الت( أف معام5يتبيف مف الجدوؿ )
( لذا تعد 52وأماـ درجة حرية )  0802( عند نسبة خطأ 08552جداوؿ داللة معامالت االرتباط نجد أنيا تساوي )

 ( فقرة.52( غير معنوية في حيف بم  عدد الفقرات المعنوية )33،52،55،55،50،6(الفقرات
 القوة التمييزية لمفقرات2-2-2-1
باستخداـ أسموب  افقاـ الباحث إذإف معامؿ التمييز بيف المجموعتيف العميا والدنيا يقيس قوة تمييز كؿ فقرة   

دنيا بعد أف تـ ترتيب البيانات ترتيبا تصاعديا عمى وفؽ بيانات االتساؽ الداخمي المجموعتيف المتضادتيف العميا وال
الدنيا وىذه النسبة يؤيدىا المختصوف في االختبارات  (%52) العميا و (%52)( طالب ثـ اختيرت نسبة 500لفقرات )

  بوصفيا إأفضؿ نسبة تجعؿ المجموعتيف عمى أفضؿ صورة مف حيث الحجـ والتبايفإ
(Stanly, 1971,82)  ثـ تمت المقارنة بينيما بواسطة إختبار )ت( وذلؾ الجؿ إستخراج القوة التمييزية لمفقرات

( أو 5وتستخدـ ىذه الطريقة مع الفقرات التي تكوف اإلجابة عنيا إما بنعـ أو ال، أي أنيا إما أف تعطي درجة )
 ( يبيف ذلؾ:5ييز، والجدوؿ )لذا فيي تعد صالحة في ىذا المقياس مف خالؿ معامؿ التم ،)صفر(

 (1جدول )
 يبين القوة التمييزية لمفقرات 

رقم 
 الفقرة

ت 
 المحسوبة

رقم 
 الفقرة

ت 
 المحسوبة

رقم 
 الفقرة

ت 
 المحسوبة

رقم 
 الفقرة

ت 
 المحسوبة

رقم 
 الفقرة

ت 
 المحسوبة

رقم 
 الفقرة

ت 
 المحسوبة

0 10218 6 20151 02 60454 08 00064 14 --- 20 00670 
1 20674 7 00121 03 10650 11 00386 15 10302 21 10161 
2 40007 8 10883 04 20010 10 --- 16 30304 22 --- 
3 --- 01 --- 05 30401 11 0.124 17 40171   
4 40171 00 --- 06 40007 12 10401 18 10523   
5 20816 01 10674 07 20363 13 00806 21 10437   

 .1010( = 41ودرجة حرية ) 1014 ≥بة خطأ *قيمة )ت( الجدولية عند نس

( 56،55،50،55،2،35فقرة وكانت الفقرات ) 52( بعد استخراج قيمة )ت( مف خالؿ تحميؿ 5يتبيف مف الجدوؿ )
( 25) ( ودرجة حرية0802غير معنوية كوف قيـ )ت( المحسوبة اصغر مف قيمة )ت( الجدولية عند مستو  معنوية )

 ( يبيف ذلؾ. 6( فقرة لممقياس والممحؽ )55( في حيف بم  عدد الفقرات المعنوية )5805)وبمغت قيمة )ت( الجدولية 
 ثبات المقياس 2-2-3

يشير مصطمل الثبات إ إلى االتساؽ فػي درجػات المقيػاس لقيػاس مػا يجػب قياسػو بصػورة منتظمػةإ )الخطيػب،  
قػرات المقيػاس التػي يفتػرض أف يقػيس مػا (، كما اف الثبػات يعنػي االتسػاؽ فػي مجمػوع درجػات ف20 ،5522وعبد اهلل، 

يجب قياسو إذا ما تكرر إعادة تطبيقو عمى العينة نفسيا تحت الشروط أو الظروؼ نفسيا واالتسػاؽ يكػوف عمػى نػوعيف 
 ىما:
 االتساؽ الخارجي. -
 (.525-520 ،5006)رضواف،  (Baron,1980,418) ,االتساؽ الداخمي -
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 الخارجي االتساق  )إعادة االختبار( 2-2-3-0

تـ استخراج الثبات عف طريؽ إعادة االختبار إ يوصي عمماء القياس باستخداـ طريقة إعادة االختبار  
تشير ىذه الطريقة الى ثبات اإلختبار عف طريؽ إعادة  إذلحساب ثبات اإلختبارات غير المتجانسة في المحتو ، 

( طالب مف غير أفراد عينة الدراسة 26عددىـ )( إذ تـ تطبيؽ األداة عمى طالب و 5006،502تطبيقوإ )رضواف، 
مفحوص( 500-20إإليجاد معامؿ الثبات بطريقة االعادة يتـ عادة  أخذ عينة متوسطة الحجـ )تتراوح تقريبا  مابيف 

 ،5002مف األفراد الذيف يتـ إنتقاؤىـ مف مجتمع األفراد الذي صمـ اإلختبار ليستخدـ معيـإ)البطش، أبو زينة، 
إتعتبر فترة اسبوعيف عمى العينة نفسيا لحساب معامؿ استقرار االختبار يـو (56)عيد التطبيؽ بعد مدة ( ثـ أ532

طريقة إعادة االختبار ىي ويذكر الصميدعي واخروف إأف (،525، 5050مناسبة بيف فترتي التطبيؽإ، )الخياط، 
ويعطى االختبار الثاني نفسيا حت الظروؼ الطريقة التي يستخدـ فييا إجراء االختبار لمرتيف بفاصؿ زمني مناسب ت

( وعند حساب معامؿ االرتباط )بيرسوف( 555 ،5050( أياـ مف التطبيؽ األوؿإ )الصميدعي وآخروف، 2-5بعد )
( لمبعد 08202( لمبعد البصري و)08232بيف نتائم التطبيؽ االوؿ والثاني، ووجد أف معامؿ االستقرار قد بم  )

( 08523( وعند مقارنتيا بقيمة )ر( الجدولية والبالغة )08203الممسي  ولممقياس ككؿ ) ( لمبعد08266السمعي و )
 إستدؿ مف ذلؾ وجود عالقة معنوية مما يعني أف األداة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات.

 االتساق الداخمي 2-2-3-1
 -سػػتخداـ معادلػػة كيػػودربإبػػات لفقػػرات المكونػػة لاختبػػار ثنائيػػة فيػػتـ إيجػػاد معامػػؿ الثاإذا كانػػت الدرجػػة عمػػى  

( ووجػد أف معامػؿ اإلسػتقرار بعػد إحتسػابو قػد بمػ  532-536 ،5006)رضػواف، K-R21ريتشاردسوف والتي تعرؼ بػ 
( ممػا يعنػي أف 0822( لمبعػد الممسػي  ولممقيػاس ككػؿ )08203( لمبعد السمعي و )08252( لمبعد البصري و)08206)

 .األداة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات
 صورة المقياس النهائية 2-2-4

( وبمػ  6بعد االنتياء مف تحميؿ الفقرات والتأكػد مػف صػدؽ وثبػات المقيػاس تػـ إعػداد الصػيغة النيائيػة ممحػؽ ) 
( فقػػرة ببػػدائؿ اثنػػيف )موافػػؽ و غيرموافػػؽ( إيسػػتخدـ أسػػموب اإلجابػػة )موافػػؽ و غيرموافػػؽ( فػػي األسػػئمة 55عػػدد فقراتػػو )

( وتوزعت الفقػرات عمػى ثالثػة أبعػاد  65، 5002ت تشخيصية أو ابعاد مختمفةإ )فرحات، التي تقيس خصائص او سما
 كاألتي:

 ( فقرات.2-5( فقرات تمثؿ التفضيؿ البصري وىي مف )2البعد األوؿ )
 ( فقرة.56-2( فقرات تمثؿ التفضيؿ السمعي وىي مف )2البعد الثاني )
 ( فقرة.55-52مف ) ( فقرات تمثؿ التفضيؿ الممسي وىي2البعد الثالث )
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( درجػػة إ فػػإذا حصػػمت عمػػى درجػػة مرتفعػػة فػػي احػػد  التفضػػيالت الثالثػػة 55وبػػذلؾ تكػػوف الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس )  
 ،5002)البصػػري، السػػمعي، الممسػػي( فيػػذا يػػدؿ عمػػى انػػؾ تفضػػؿ ىػػذه الحاسػػة فػػي مواقػػؼ التعمـإ)الػػدردير وعبػػد اهلل،

562.) 
 لتفضيالت الحسيةالتجربة اإلستطالعية لمقياس ا 2-2-5

إف التجربة االستطالعية ىي ) صورة مصغرة لما سيتـ يـو تطبيؽ االختبارات الرئيسة ابتداء مف تجميع 
، 5552المختبريف حتى االنتياء مف تنفيذ جميع االختبارات، وذلؾ لمتأكد مف سالمة التنظيـ الموضوع(.)حسانيف، 

( 50طالعية إذ تـ تطبيؽ المقياس عمى )( ولكي يحصؿ الباحث عمى نتائم موضوعية، قاـ بأجراء تجربة إست555
( لاغراض 5055-5050طالب لمسنة الدراسية الثالثة بكمية التربية الرياضية بجامعة الموصؿ لمعاـ الدراسي )

 االتية:
 معرفة مد  وضوح تعميمات المقياس. -5
 فيـ الطالب ليا.اختبار التوقيت الزمني أو الوقت الالـز لاجابة بغية التأكد مف وضوح فقرات المقياس و  -5
 الصعوبات التي يواجييا الطالب عمى فقرات المقياس عند اإلجابة. -3
 الكشؼ عف نقاط القوة والضعؼ في فقرات المقياس، مف حيث الصياغة والمضموف. -6

مػع الطػالب مناقشػة بعػد أف أجػابوا عمػى  افولغرض تحقيؽ اليدؼ الذي اجري مػف اجمػو تجريػب المقيػاس أجػر  الباحثػ
اس إذ أسػػفرت التجربػػة عػػف وضػػوح جميػػع الفقػػرات وبمػػ  معػػدؿ الوقػػت الػػذي اسػػتغرقتو إجابػػة الطػػالب عمػػى فقػػرات المقيػػ

 .  2/2/5055( دقيقة بتاريخ 56المقياس بحدود )
 الوسائل اإلحصائية    2-2-6

خرج ومػػف خالليػػا  اسػػت(SPSSاإلحصػػائية لمعمػػـو االجتماعيػػة )الحقيبػػة  افسػػتخدـ الباحثػػإ لغػػرض معالجػػة النتػػائم     
 :اآلتية اإلحصائيةالوسائؿ 

لوسػػطيف حسػػابييف غيػػر  إتإختبػػارإ رتبػػاط البسػػيط،إلنحػػراؼ المعيػػاري، النسػػبة المئويػػة، معامػػؿ اإلالوسػػط الحسػػابي، ا
 K-R21)ريتشاردسػػػػوف ) -(، معادلػػػػة كيػػػػورد350-5555،505، )التكريتػػػػي والعبيػػػػدي، مػػػػرتبطيف متسػػػػاوييف بالعػػػػدد

 (.5006،532،)رضواف، 
 بحثنتائج ال -6

 (.6( فقرة، ممحؽ)55توصؿ الباحثاف الى إعداد مقياس التفضيالت الحسية بصورتو النيائية ليتكوف مف )
 اإلستنتاجات والتوصيات  -2
 اإلستنتاجات  4-0

تـ التوصؿ الػى إعػداد مقيػاس التفضػيالت الحسػية، ويتمتػع المقيػاس بمعػامالت عمميػة )صػدؽ وثبػات( عاليػة،  
 تي:آلمجتمع البحث، وتوزعت الفقرات عمى ثالثة أبعاد  كامما يسمل باستخدامو في 

 ( فقرات.2-5( فقرات تمثؿ التفضيؿ البصري وىي مف )2البعد األوؿ ) -
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 ( فقرة.56-2( فقرات تمثؿ التفضيؿ السمعي وىي مف )2البعد الثاني ) -
 ( فقرة.55-52( فقرات تمثؿ التفضيؿ الممسي وىي مف )2البعد الثالث ) -

 ( درجة.  55لدرجة الكمية لممقياس )وبذلؾ تكوف ا  
 التوصيات  4-1 

لمطالب واإلستفادة مف المعمومات المتاحة عف عمى التفضيؿ الحسي  والكشؼ إستخداـ المقياس في التعرؼ  
 الحسي. عمى وفؽ تفضيموطريؽ وضع البرامم التعميمية  

 واألجنبيةالمصادر العربية 
(،إمناىم البحث العممي، تصميـ البحث والتحميؿ اإلحصائيإ، 5002مؿ )البطش، محمد وليد، وأبو زينة، فريد كا -5

  ، دار الميسرة لمنشر والطباعة،عماف، األردف.5ط
، بنياميف، واخروف ) -5 (،إتقييـ تعمـ الطالب التجميعي والتكوينيإ، ترجمة محمد اميف المفتي واخروف، 5523بمـو

 دار ماكروىيؿ لمنشر.  
واستخدامات الحاسوب في بحوث  اإلحصائية(،إ التطبيقات 5555بيدي، حسف محمد)التكريتي، وديع ياسيف والع -3

 التربية الرياضيةإ، دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصؿ. 
، دارالفكرالعربػػػي،  3،ط5(،إ القيػػػاس والتقػػػويـ فػػػي التربيػػػة البدنيػػػة والرياضػػػيةإ، ج5552حسػػػانيف، محمػػػد صػػػبحي ) -6

 .القاىرة
دار الكتػػب لمطباعػػة والنشػػر، عمػػاف،  القيػػاس التربػػوي والنفسػػيإ،إ  (،5522) ، عبيػػداتاهللالخطيػػب، احمػػد و عبػػد  -2

   .األردف
، دار الرايػػة لمنشػػر والتوزيػػع، عمػػاف، 5(، إاساسػػيات القيػػاس والتقػػويـ فػػي التربيػػةإ، ط5050الخيػػاط، ماجػػد محمػػد ) -6

   .االردف
وتطبيقػػػػػات  قػػػػػراءاتـ الػػػػػنفس المعرفػػػػػي ،إعمػػػػػ،(5002الػػػػػدردير، عبػػػػػد المػػػػػنعـ احمػػػػػد، وعبػػػػػد اهلل، جػػػػػابر  محمػػػػػد) -2

 ، عالـ الكتب، القاىرة.5،طإمعاصرة
 عمـ النفس التربويإ، عالـ الكتب، القاىرة. إ، (5002، مرزوؽ راشد)راشد -2
، مركػػز الكتػػاب 5طالمػػدخؿ الػػى القيػػاس فػػي التربيػػة البدنيػػة والرياضػػيةإ،  إ (،5006رضػػواف، محمػػد نصػػر الػػديف ) -5

   لمنشر، القاىرة.
(،إ االختبػػػارات والمقػػػاييس النفسػػيةإ، دار الكتػػػب لمطباعػػػة والنشػػػر، 5525واخػػروف )،  عبػػػد الجميػػػؿ الزوبعػػي،  -50

 جامعة الموصؿ. 
، مطبعػػػة 5(،إ منػػػاىم البحػػػث فػػػي التربيػػػةإ، ط5525الزوبعػػػي، عبػػػد الجميػػػؿ ابػػػراىيـ، و الغنػػػاـ محمػػػد احمػػػد ) -55

 .جامعة بغداد
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، 5(،إ سػػيكولوجية التػػدريس الصػػفيإ، دار الميسػػرة،ط5002الزغمػػوؿ، عمػػاد عبػػد الحميػػد والمحاميػػد، شػػاكر عقمػػة)-50
 عماف، األردف.

 ، اربيؿ، العراؽ.5إ اإلحصاء واالختبار في المجاؿ الرياضيإ، ط (،5050الصميدعي، لؤي غانـ وآخروف ) -55
ي، ، دار الفكػر العربػ5(،إاختبارات االداء الحركػيإ، ط5525) عالوي، محمد حسف ورضواف، محمد نصر الديف -55

 القاىرة.
(، إ أساليب الػتعمـ المفضػمة لػد  طمبػة المػدارس الثانويػة فػي مدينػة معػاف فػي األردف 5050العمواف، احمد فالح) -53

-2،5وعالقتيػػا بمتغيػػري الجػػنس والتخصػػص األكػػاديميإ، مجمػػة جامعػػة الشػػارقة لمعمػػـو االنسػػانية واالجتماعيػػة، مجمػػد 
52. 
   ، مركز الكتاب لمنشر، القاىرة.6، طس واالختبار في التربية الرياضية(،إ القيا5002فرحات،ليمى السيد ) -56
، دار الميسػػرة لمطباعػػة والنشػػر، 5عمػػـ الػػنفسإ، طو (،إ القيػػاس والتقػػويـ فػػي التربيػػة 5005ممحػػـ، سػػامي محمػػد ) -52

   عماف، األردف.
16- Baron. A. R. (1980),”Psychology understanding Behavior”, nd2  et  Halt sanders, 
U.S.A. 
17- Snowman, J. (1986),” Learning statistics and strategies” In: G. D. phyc. L. T. 
Andre (E ds) Cognitive instructional psychology. Academic press, New York, U.S.A. 
18-Stanly. A. J. and Marvin. P. Cook(1971),"Measuring–Evaluating Educational 
Achievement", Boston, Allyn and Bacon, U.S.A. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (0ممحق)
 

 جامعة الموصؿ 
 كمية التربية الرياضية 

 الدراسات العميا
 

جراء عممية إإستبياف آراء المختصيف لتحديد مد  صالحية قائمة التفضيالت الحسية لمتعرؼ عمى صدؽ الفقرات  وا 
 الصدؽ الظاىري إ

 المحتر -------------------------األستاذ الفاضؿ
 تحية طيبة......

البحث الموسـو بػ إ أثر إستخداـ التفضيالت الحسية وبفئات وزنيو مختمفة في تعمـ  إجراء افيرـو الباحث
لدراسية الثالثة في كمية التربية الرياضية / األداء الفني لبعض مسكات المصارعة الحرة إ عمى عينة مف طالب السنة ا

جامعة الموصؿ، ونظرا لما نعيده فيكـ مف خبرة ودراية عممية في ىذا المجاؿ يرجى مف سيادتكـ بياف مد  صالحية 
( والبال  عدد 562-5002،562                 و عبد اهلل، القائمة المرفقة طيا والمعدة مف قبؿ كؿ مف )الدردير

العبارة الصالحة  أماـ( فقرة، لذا يرجى قراءة كؿ فقرة وما ترونو مناسبا مف الفقرات بوضع عالمة )  ( 33) فقراتيا
)وعالمة ) x  ذا كانت العبارة صالحة بعد التعديؿ يذكر التعديؿ اماـ الفقرة لغرض تحديد اماـ العبارة غير الصالحة، وا 

 لتفضيالت الحسية خدمة لمبحث العممي مع التقدير.مجاميع البحث الثالث وفؽ ا
 االسـ الثالثي:
 المقب العممي:

 تاريخ الحصوؿ عمى المقب العممي:
 مكاف العمؿ:

 التوقيع:
          

 الباحثاف
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 (0تابع ممحق )
 اسماء السادة الخبراء والمختصيف المشاركيف بآرائيـ العممية في كافة إجراءات البحث

 

قب الم الرقـ
 العممي

 مكاف العمؿ االختصاص االسـ

 / جامعة تكريتكمية التربية الرياضية عمـ النفس الرياضي كامؿ طو الويس أ.د. -5
 جامعة بغداد قياس وتقويـ نوري إبراىيـ الشوؾ أ.د. -5
 جامعة الموصؿ عمـ النفس الرياضي ناظـ شاكر الوتار أ.د. -3
 كمية التربية عمـ نفس  ند  فتاح زيداف د.أ.ـ. -6
 كمية التربية عمـ نفس  خالد خير الديف ياسيف د.أ.ـ. -2
 كمية التربية عمـ نفس  صبيحة ياسر مكطوؼ د.أ.ـ. -6
 كمية المعمميف/التربية االساسية عمـ النفس الرياضي عكمة سميماف عمي د.أ.ـ. -2
 كمية التربية عمـ نفس  أسامة حامد محمد د.أ.ـ. -2
 كمية المعمميف/التربية االساسية عمـ النفس الرياضي وؼ ذنوف حنتوشمعي د.أ.ـ. -5
 جامعة تكريت عمـ النفس الرياضي عبد الودود احمد خطاب د.أ.ـ. -50
 جامعة الموصؿ عمـ النفس الرياضي زىير يحيى محمد عمي د.أ.ـ. -55
 كمية التربية لمبنات عمـ النفس الرياضي نبراس يونس محمد د.أ.ـ. -55
 جامعة الموصؿ عمـ النفس الرياضي مؤيد عبد الرزاؽ حسو د.أ.ـ. -53
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 (0تابع ممحق)
السمعية، الممسية( وتكوف االجابة بوضع دائرة حوؿ االجابة )أ( اماـ البصرية، تحدد قائمة التفضيالت الحسية ) -

 ف ىذه العبارة التنطبؽ عميؾ ضع دائرة حوؿ االجابة )ب( إذا رأيت او العبارة إذا رأيت انيا تنطبؽ عميؾ و 

 التعديالت غير موافؽ موافؽ ب أ الفقرات  
    ب أ قراءة قصة عف االستماع الييا مف شخص آخر أفضؿ -5
    ب أ مشاىدة التمفزيوف عف سماع الراديو أفضؿ -5
    ب أ مف الوجوه أكثر األسماء أتذكر -3
 األشكاؿ تكوف حجرة الدراسة مزينة بكثير مف أف أفضؿ -6

 والرسومات والصور
    ب أ

    ب أ شكؿ خطي ميـ بالنسبة لي -2
    ب أ غالبا في الصور والرسومات أفكر -6
    ب أ االضطراب البصري والحركي يشتت انتباىي -2
    ب أ إليلدي صعوبة في تذكر ما يحكى  -2
    ب أ الرياضية عف المشاركة فييا المباراةمشاىدة  أفضؿ -5

    ب أ عف طريؽ كتابتيا أفكاريتنظيـ  أفضؿ -50
    ب أ تعبيرات وجيي تدؿ عمى انفعاالتي -55
    ب أ مف الوجوه أكثر األسماءتذكر  أفضؿ -55
    ب أ الدرامية مثؿ المسرحيات األحداثاستمتع بالمشاركة في  -53
    ب أ األصواتالى الغناء والتفكير في  أميؿ -56
    ب أ  األصواتنتباىي بسرعة عند سماعي لبعض يتشتت ا -52
    ب أ عنو أتحدثما أقرأه انساه بسيولة إذا لـ  -56
    ب أ االستماع الى الراديو عف مشاىدة التمفزيوف أفضؿ -52
    ب أ خطي ليس جميال -52
    ب أ الى التحدث عف المشكالت التي تواجيني أميؿ -55
    ب أ انفعاالتي لفظيا الى التعبير عف أميؿ -50
    ب أ المناقشة الجماعية عف القراءة أفضؿ -55
    ب أ الحديث بالتمفوف اكثر مف كتابة خطاب أفضؿ -55
    ب أ االشتراؾ في األلعاب الحركية اكثر مف مشاىدتيا أفضؿ -53
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    ب أ الذىاب الى المتاحؼ ولمس المعروضات  أفضؿ -56
    ب أ دما تكوف المسافة الفاصمة صغيرةيظير سوء خطي عن -52
    ب أ يالـز تخيمي العقمي الصور الحركية  -56
مثؿ ركوب الدراجات  األشياءالخروج وعمؿ  أحب -52

 والسباحة
    ب أ

التي  األشياءالتي قمت بفعميا اكثر مف  األشياء أتذكر -52
 سمعت عنيا أوشاىدتيا 

    ب أ

فأنني انتقي انسب الحموؿ التي عندما تواجيني مشكمة  -55
 الخاصة بيا األنشطةتتضمف معظـ 

    ب أ

    ب أ عمؿ التصميمات او النماذج  أفضؿ 30
    ب أ عمؿ التجارب اكثر مف القراءة عنيا أفضؿ -35
    ب أ لغة جسمي)الحركات الجسمية( تعبر عف انفعاالتي -35
لخاصة بنشاط صعوبة في تذكر التعميمات المفظية ا أجد -33

 ىذا النشاط مف قبؿ أمارسمعيف إذا لـ 
    ب أ

 (1ممحق )
 قائمة التفضيالت الحسية مع التعديالت

 التعديالت الفقرات  
  قراءة قصة عف االستماع الييا مف شخص آخر أفضؿ -5
 المرئية عف السمعية األجيزةمشاىدة  أفضؿ مشاىدة التمفزيوف عف سماع الراديو أفضؿ -5
  مف الوجوه أكثر األسماء تذكرأ -3
 األشكاؿتكوف حجرة الدراسة مزينة بكثير مف  أف أفضؿ -6

 والرسومات والصور
والرسومات  األشكاؿاف يكوف الصؼ مزيف بكثير مف  أفضؿ

 والصور
  شكؿ خطي ميـ بالنسبة لي -2
 وماتقراءة الكتب التي تتضمف الصور والرس أحب غالبا في الصور والرسومات أفكر -6
  االضطراب البصري والحركي يشتت انتباىي -2
  لدي صعوبة في تذكر ما يحكى الي -2
  الرياضية عف المشاركة فييا المباراةمشاىدة  أفضؿ -5

  عف طريؽ كتابتيا أفكاريتنظيـ  أفضؿ -50
  تعبيرات وجيي تدؿ عمى انفعاالتي -55
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  مف الوجوه أكثر األسماءتذكر  أفضؿ -55
ال أجد صعوبة في تذكر التعميمات والتوجييات الشفوية أثناء  الدرامية مثؿ المسرحيات األحداثستمتع بالمشاركة في ا -53

 عممية التعمـ
 أميؿ الى ترديد األصوات التي اسمعيا والتفكير في معانييا األصواتالى الغناء والتفكير في  أميؿ -56
   ألصواتايتشتت انتباىي بسرعة عند سماعي لبعض  -52
  عنو أتحدثبسيولة إذا لـ  أنساهما أقرأه  -56
 افضؿ االستماع الى المذياع عف مشاىدة االجيزة المرئية االستماع الى الراديو عف مشاىدة التمفزيوف أفضؿ -52
  خطي ليس جميال -52
  الى التحدث عف المشكالت التي تواجيني أميؿ -55
  تي لفظياالى التعبير عف انفعاال أميؿ -50
  المناقشة الجماعية عف القراءة أفضؿ -55
 ياتؼ اكثر مف كتابة خطابالالحديث ب أفضؿ الحديث بالتمفوف اكثر مف كتابة خطاب أفضؿ -55
  االشتراؾ في األلعاب الحركية اكثر مف مشاىدتيا أفضؿ -53
كي  األشياءعب الرياضية ولمس الذىاب الى المال أفضؿ الذىاب الى المتاحؼ ولمس المعروضات  أفضؿ -56

 عمييا أتعرؼ
  يظير سوء خطي عندما تكوف المسافة الفاصمة صغيرة -52
  يالـز تخيمي العقمي الصور الحركية  -56
  مثؿ ركوب الدراجات والسباحة األشياءالخروج وعمؿ  أحب -52
التي شاىدتيا  األشياءالتي قمت بفعميا اكثر مف  األشياء أتذكر -52

 سمعت عنيااو 
األشياء التي مف أكثر بفعميا  قمتالتي  األشياء أتذكر

 التي أمارسيا نشطة الرياضيةلأل سمعت عنيا أو شاىدتيا
عندما تواجيني مشكمة فأنني انتقي انسب الحموؿ التي تتضمف  -55

 الخاصة بيا األنشطةمعظـ 
عندما تواجيني مشكمة فأنني انتقي انسب الحموؿ التي 

 األنشطة الحركية الخاصة بياتتضمف معظـ 
 التعمـ مف خالؿ الممارسة العممية لألنشطة  الرياضية أفضؿ عمؿ التصميمات او النماذج  أفضؿ 30
  مف القراءة عنيا أكثرعمؿ التجارب  أفضؿ -35
  )الحركات الجسمية( تعبر عف انفعاالتي لغة جسمي -35
اصة بنشاط معيف صعوبة في تذكر التعميمات المفظية الخ أجد -33

 ىذا النشاط مف قبؿ أمارسإذا لـ 
أجد صعوبة في تذكر التعميمات المفظية الخاصة بنشاط 

 حركي معيف إذا لـ أمارس ىذا النشاط مف قبؿ
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 (2ممحق )
 التعديالتبعد اجراء قائمة التفضيالت الحسية 

 غير موافؽ موافؽ الفقرات  
   مف شخص آخر أفضؿ قراءة قصة عف االستماع الييا -5
   أفضؿ مشاىدة األجيزة المرئية عف السمعية -5
   أتذكر األسماء أكثر مف الوجوه -3
أفضؿ اف يكوف الصؼ مزيف بكثير مف األشكاؿ والرسومات  -6

 والصور
  

   شكؿ خطي ميـ بالنسبة لي -2
   أحب قراءة الكتب التي تتضمف الصور والرسومات -6
   الحركي يشتت انتباىياالضطراب البصري و  -2
   لدي صعوبة في تذكر ما يحكى الي -2
   أفضؿ مشاىدة المباراة الرياضية عف المشاركة فييا -5

   أفضؿ تنظيـ أفكاري عف طريؽ كتابتيا -50
   تعبيرات وجيي تدؿ عمى انفعاالتي -55
   أفضؿ تذكر األسماء أكثر مف الوجوه -55
التعميمات والتوجييات الشفوية أثناء عممية ال أجد صعوبة في تذكر  -53

 التعمـ
  

   أميؿ الى ترديد األصوات التي اسمعيا والتفكير في معانييا -56
   يتشتت انتباىي بسرعة عند سماعي لبعض األصوات  -52
   ما أقرأه أنساه بسيولة إذا لـ أتحدث عنو -56
   ة المرئيةافضؿ االستماع الى المذياع عف مشاىدة االجيز  -52
   خطي ليس جميال -52
   أميؿ الى التحدث عف المشكالت التي تواجيني -55
   أميؿ الى التعبير عف انفعاالتي لفظيا -50
   أفضؿ المناقشة الجماعية عف القراءة -55
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   أفضؿ الحديث بالياتؼ اكثر مف كتابة خطاب -55
   مشاىدتيا أفضؿ االشتراؾ في األلعاب الحركية اكثر مف -53
أفضؿ الذىاب الى المالعب الرياضية ولمس األشياء كي أتعرؼ  -56

 عمييا
  

   يظير سوء خطي عندما تكوف المسافة الفاصمة صغيرة -52
   يالـز تخيمي العقمي الصور الحركية  -56
   أحب الخروج وعمؿ األشياء مثؿ ركوب الدراجات والسباحة -52
قمت بفعميا أكثر مف األشياء التي شاىدتيا أو أتذكر األشياء التي  -52

 سمعت عنيا لألنشطة الرياضية التي أمارسيا
  

عندما تواجيني مشكمة فأنني انتقي انسب الحموؿ التي تتضمف  -55
 معظـ األنشطة الحركية الخاصة بيا

  

   أفضؿ التعمـ مف خالؿ الممارسة العممية لألنشطة  الرياضية 30
   تجارب أكثر مف القراءة عنياأفضؿ عمؿ ال -35
   لغة جسمي )الحركات الجسمية( تعبر عف انفعاالتي -35
أجد صعوبة في تذكر التعميمات المفظية الخاصة بنشاط حركي  -33

 معيف إذا لـ أمارس ىذا النشاط مف قبؿ
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (3ممحق)
 

 جامعة الموصؿ 
 كمية التربية الرياضية 

 ت العمياالدراسا
 

 النهائية االتفضيالت الحسية بصيغته قائمة
 

 االسـ الثالثي:
 الكمية:

 
 عزيزي الطالب:

صريحة ودقيقة وصادقة، عمما باف  إجابتؾعمييا بحيث تكوف  واإلجابةنرجو التفضؿ بقراءة الفقرات  
  سوؼ يستفاد منيا إلغراض البحث العممي فقط شاكريف تعاونكـ معنا.المعمومات 

 
 
 

 
 :اإلجابةعميمات ت
 البديؿ المالئـ والتي تمثؿ رأيؾ في كؿ فقرة مف فقرات المقياس. أماـوضع عالمة )  (  -5
 .لاجابةال يوجد وقت محدد  -5
 حث العممي.بعمى جميع فقرات المقياس وبصراحة تامة خدمة لم إجابتؾنرجو  -3
 
 

الباحثاف                                                                                      
 

 



19 

 

 (3تابع ممحق)
 عزيزي الطالب:

)ب( إذا  اإلجابةوضع دائرة حوؿ  ،تنطبؽ عميؾ أنياتكوف االجابة بوضع دائرة حوؿ االجابة )أ( اماـ العبارة إذا رأيت 
 تنطبؽ عميؾ ىذه العبارة ال أفرأيت 

 غيرموافؽ موافؽ الفقرات  
 ب أ الييا مف شخص آخر قراءة قصة عف االستماع أفضؿ -5
 ب أ المرئية عف السمعية األجيزةمشاىدة  أفضؿ -5
 ب أ األسماءاكثر مف  الوجوه أتذكر -3
 ب أ شكؿ خطي ميـ بالنسبة لي -6
 ب أ قراءة الكتب التي تتضمف الصور والرسومات أحب -2
 ب أ االضطراب البصري والحركي يشتت انتباىي -6
 ب أ الرياضية عف المشاركة فييا ةالمبارامشاىدة  أفضؿ -2
 ب أ مف الوجوه أكثر األسماءتذكر  أفضؿ -2
 ب أ التعميمات والتوجييات الشفوية اثناء عممية التعمـ ال اجد صعوبة في تذكر  -5

 ب أ أميؿ الى ترديد األصوات التي اسمعيا والتفكير في معانييا -50
 ب أ  ألصواتايتشتت انتباىي بسرعة عند سماعي لبعض  -55
 ب أ عنو أتحدثبسيولة إذا لـ  أنساهما أقرأه  -55
 ب أ المرئية األجيزةعف مشاىدة  مذياعاالستماع الى ال أفضؿ -53
 ب أ خطي ليس جميال -56
 ب أ االشتراؾ في األلعاب الحركية اكثر مف مشاىدتيا أفضؿ -52
 ب أ يالـز تخيمي العقمي الصور الحركية  -56
 ب أ مثؿ ركوب الدراجات والسباحة األشياءلخروج وعمؿ ا أحب -52
أتذكر األشياء التي قمت بفعميا أكثر مف األشياء التي شاىدتيا أو سمعت عنيا  -52

 لألنشطة الرياضية التي أمارسيا
 ب أ

 األنشطةعندما تواجيني مشكمة فأنني انتقي انسب الحموؿ التي تتضمف معظـ  -55
 الخاصة بياالحركية 

 ب أ

 ب أ التعمـ مف خالؿ الممارسة العممية لألنشطة  الرياضية أفضؿ -50
 ب أ نفعاالتيإلغة جسمي)الحركات الجسمية( تعبر عف  -55

 


