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 امللخص

الدراسية الثالثة يف كلية الرتبية  إعداد مقياس التفضيالت احلسية لطالب السنة إىلهدف البحث  
 إىليف الكشف عن التفضيل احلسي للطالب مما يسهم يف التعرف  أمهيةله من ملا  الرايضية جبامعة املوصل

يساعد على تعرف املدرس للتفضيالت احلسية  أنطريقة تعلمه، ومعاجلته للمعلومات، كما ميكن 
الوقت املطلوب واملمارسات التعليمية وتعليم الطالب على  اختصارواللمسية( يف )البصرية، والسمعية، 

 يف تعليمهم. استخدامهايستطيعون  اليت التعليم إسرتاتيجيات اختيارضيلهم احلسي من خالل وفق تف
املسحي لتحقيق هدف البحث، وتكونت عينة البحث  ابألسلوباملنهج الوصفي  استخدامومت  

 ( طالب مت111والبالغ عددهم ) من طالب السنة الدراسية الثالثة بكلية الرتبية الرايضية جبامعة املوصل
بصورة عشوائية، وقد أعد املقياس بعد إجراء جمموعة من اخلطوات العلمية إلعداد هذا املقياس  اختيارهم

 إىلبناء املقياس والتوصل  أساسياتلتطبيقه يف اجملال الرايضي ومبا يالئم البيئة العراقية من دون اخلروج عن 
 كاآليت:  أبعادتوزعت الفقرات على ثالثة ( فقرة بصورته النهائية و 31مشل ) والذيالصيغة النهائية له 

 ( فقرات.7-1( فقرات متثل التفضيل البصري وهى من )7) األولالبعد  .1

 ( فقرة.11-8( فقرات متثل التفضيل السمعي وهى من )7البعد الثاين ) .3

 ( فقرة.31-11( فقرات متثل التفضيل اللمسي وهى من )7البعد الثالث ) .2

التفضيالت احلسية )البصرية، والسمعية،  إىلياس يف التعرف املق ابستخدامالباحثان  وأوصى 
 يف التعلم املعريف واحلركي وقد يؤثر يف جناح العملية التعليمية. أمهيةواللمسية( ملا له من 
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Abstract 

The aim of study is to prepare sensoty 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 sensoty preferences for students 

(visual, Auditoiy, touchable ) which will assist him to limit the time of 

learning, and learn the students according to there sensoty 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 ratndotnly. 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: 

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. 

KeywordsSensory Preferences - Scale. 

 

 التعريف بالبحث -1
 وأمهيتهمقدمة البحث  1-1

ظهرت حتت  اليتتنظيم معاجلة املعلومات  أشكالإن االهتمام أبساليب التعلم تشكل شكل من  
(، والربجمة اللغوية Snowman, 1986, 245مسميات متعددة منها اسرتاتيجيات التفضيل املعريف )

التعلم )الزغلوم  وأمناط(، 111، 3111دير وعبد هللا، التعلم )الدر  وأسلوبالعصبية والتفضيالت احلسية 
احلسية التعلم املعتمدة على القنوات  أساليب إىل( إذ إن هذه املفاهيم تشري 311، 3117واحملاميد، 
احلواس املستخدمة يف كيفية استيعاب الطالب للمعلومات وكيفية معاجلتها والتفاعل مع البيئة  إىللتشري 

القنوات احلسية ثالثة جماالت رئيسة هي: )البصرية، والسمعية، واللمسية(، ويرجع التعليمية، وتتضمن 
يفضلها ويستخدمها الطالب على حنو مميز ملباشرة العمل يف  اليتالتعلم  أمناط إىل األساليبتنوع هذه 

 مهام التعلم املختلفة.
ختيار إسرتاتيجيات التعلم التعلم من خالل التفضيالت احلسية أمرًا ضروراي يف ا أسلوبويعد فهم  

 ابإلضافةبواسطتها نستقبل ونعاجل املعلومات  اليتالطرائق  هيالتعلم  أساليباملفضلة ويذكر )راشد(: "إن 
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 ,Davidson-Shivers( نقال عن )11، 3111نفضله لكي نتعلم"، )راشد،  الذيالسلوك  أهنا إىل

et al, 2002.) 
لتعليمية أنشطة )بصرية، ومسعية، وملسية( وإن فهم ا -كما يتضمن إعداد الوحدات التعلمية 
 إىلطالب املعلومات من املدرس عند تطبيق مفردات املنهاج الدراسي يؤدي اليعاجل هبا  اليت األساليب
تطبيق مفردات  للعملية تعلمه، إذ يتوقف جناح الطالب على ما يقوم به املتعلم من عمل خال أعمقفهم 

وتفاعل املعلومات اجلديدة بصورة حقيقية يف عقوهلم على تعلمها مبا جيعله  دماجانالوحدة التعليمية ومدى 
الفين واملعريف، لذا تعد  األداءالتعليمية املختلفة لتعلم  إدراكا على وفق تفضيله احلسي للمواقف أكثر

يف التعلم القنوات احلسية قنوات مهمة يف عملية التعلم "فحواس البصر والسمع واللمس تؤدى دورا ابرزا 
 (.111، 3111اجلديد" )الدردير وعبد هللا، 

كمحاولة ألعداد مقياس الفضيالت احلسية مبا قد يسهم يف   إليهالبحث واحلاجة  أمهيةمن هنا تربز  
يفضله  الذيالنمط التعليمي  اختيارتقدمي املعلومات املوضوعية عن التفضيل احلسي لكل طالب من اجل 

 طبيق الوحدات التعليمية املخصصة له.ويستخدمه يف تعليمه عند ت
 مشكلة البحث 1-2

عملية التعلم،  أثناءإن الطالب ذوي التفضيالت احلسية املختلفة يصدرون سلوكيات خمتلفة يف  
 -Visualمنهم يفضل التعلم ابستخدام حاسة البصر ويطلق عليهم املتعلمني البصريني ) فالبعض

Learnersم حاسة السمع ويطلق عليهم ابملتعلمني السمعيني (، ويفضل البعض اآلخر استخدا
(Auditory- Learnersويفضل بعضهم ،)  التعلم ابستخدام حاسة اللمس ويطلق عليهم املتعلمني

(، ونظرًا لعدم وجود مقياس وتوفر دراسة تناولت التعرف على Kinesthetic- Learnersاحلركيني )
الباحثان إعداد مقياس التفضيالت  أرتئضية جبامعة املوصل، لذا التفضيالت احلسية لطلبة كلية الرتبية الراي

 طريقة تعلمه. إىلالتفضيل احلسي الذي مييز كل طالب مما يسهم يف التعرف  إىلاحلسية للتعرف 
 هدف البحث 1-3

 إعداد مقياس التفضيالت احلسية لطالب كلية الرتبية الرايضية جبامعة املوصل. 
 جماالت البحث 1-4
 جامعة املوصل. -: طالب السنة الدراسية الثالثة يف كلية الرتبية الرايضيةجملال البشريا 1-4-1
 11/1/3111ولغاية  1/2/3111من  ابتداء: اجملال الزماين 1-4-2
 جامعة املوصل. -كلية الرتبية الرايضية  -: قاعة املصارعةاجملال املكاين 1-4-3
 حتديد املصطلحات 1-5
 :التفضيالت احلسية 1-5-1
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احلواس املستخدمة يف تنظيم املعلومات والتفاعل مع البيئة  إىليشري مصطلح التفضيالت احلسية  
، 3111تعلمه )الدردير وعبد هللا،  أسلوبالتعليمية، فاحلاسة املفضلة لدى الفرد عنصرا مهما يف 

111.) 
يصدرها خالل  ستجابةا أوليستخدمها املتعلم ويفضلها عند  اليتويعرفها الباحثان )أبهنا احلاسة  

املواقف التعليمية املختلفة عند تعلم لعبة املصارعة احلرة لكي يقوم الدماغ بتشفري املعلومات مث تفسريها 
 فهمها(. وابلتايل

 الدراسات السابقة 2-2
 (2212دراسة العلوان، امحد فالح، ) 2-2-1
غااا ي توعالقتهاااا م األردنان   معااا مد ناااةالاااتعلمل املفضااالة لااادد طلباااة املااادارس ال ا و اااة    أساااالي )

 (األكادميياجلنس والتخصص 
 :إىلهدفت الدراسة  
 الثانوية. ساملدار التعلم املفضلة لدى طلبة  أساليب إىلالتعرف  .1

 .األكادمييابختالف اجلنس والتخصص  األساليبمعرفة مدى اختالف هذه  .3
 األردنياةمبديناة معاان يف اململكاة  الثاانوي( طالبا وطالبة يف الصف الثاين 331ومشلت عينة البحث ) 

( ماان جمتمااع الدراسااة، كااي تكااون ممثلااة %21اهلامشيااة جاارى اختيااارهم ابلطريقااة العشااوائية الطبقيااة لتشااكل )
العلماى وبلاغ عاددهم  ( مان الطلباة الاذكور يف التخصاص%21جرى اختياار ماا نسابته ) إذالدراسة،  جملتمع
( 71وبلاغ عاددهم ) األديب الطلباة الاذكور ا التخصاص ( مان%21( طالبا وجرى اختيار ما نسابته )33)

( مااان الطالباااات اإللت يف التخصاااص العلماااي وبلاااغ عاااددهم %21طالباااا، كماااا جااارى اختياااار ماااا نسااابته )
( 11وبلاغ عاددهم ) األديب( مان الطالباات اإللت يف التخصاص %21( طالبة ومت اختيار ما نسبته )38)

 طالبة.
 :النتائج عن ما أييت أسفرتوقد  
 األساااااليب: الساااامعي، يليااااه البصااااري، وان اقاااال هاااايالااااتعلم تفضاااايال لاااادى الطلبااااة  أساااااليب أكثاااار .1

 التعلم اللمسي. أسلوب هيتفضيال 

متغااااااري التخصااااااص  إىلالااااااتعلم املفضاااااالة تعاااااازى  أساااااااليبوجااااااود فااااااروق ذات داللااااااة إحصااااااائية يف  .3
يف حاني فضال طلباة الاتعلم البصارية واللمساية  أسااليب، حيث فضل طلبة الفارع العلماي األكادميي
 التعلم السمعي. أسلوب األديبالفرع 

الاتعلم  أسااليبمل تظهر النتائج وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية باني كال مان الاذكور واإللت يف  .2
 (.37-1، 3111املفضلة )العلوان، 
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 إجراءات البحث امليدانية -3

 منهج البحث 3-1
 ملالءمته وطبيعة البحث. املسحي ابألسلوبالباحثان املنهج الوصفي  استخدام 

 عينة البحث 3-2
عينااة البحااث ابلطريقااة العمدياة متمثلااة بطلبااة الساانة الدراساية الثالثااة بكليااة الرتبيااة الرايضااية  اختياارمت  

 اسااااااتبعدن ( طالااااااب، بعااااااد أ111والباااااالغ عااااااددهم ) (3113-3111جبامعاااااة املوصاااااال للعااااااام الدراسااااااي )
 ية.الباحثان عينة الثبات والتجربة االستطالع

 البحث أداة 3-3
 مقياس التفضيالت احلسية 3-3-1

الباحثاان علاى املصاادر  إطاالعتتطلب الدراسة احلالية قياس التفضيالت احلسية لعيناة البحاث وبعاد  
مقيااااس التفضااايالت احلساااية واملعااادة مااان قبااال  اساااتخدامالدراساااة مت  أهااادافولتحقياااق  ةاملشااااهب واألحباااات

( فقرة يتم اإلجابة عليها باا )نعام 22( ويتكون هذا املقياس من )118-117، 3111)الدردير وعبد هللا، 
( للتفضاااايل الساااامعي 33-13( للتفضاااايل البصااااري والفقاااارات ماااان )11-1ال( وتشااااري الفقاااارات ماااان ) أو

العلمياااة إلعاااداد هاااذا  اإلجاااراءات( للتفضااايل اللمساااي وقاااد أجريااات جمموعاااة مااان 22-32والفقااارات مااان )
بناااء املقياااس ماان  أساسااياترايضااي ومبااا يالئاام البيئااة العراقيااة دون اخلااروج عاان لتطبيقااه يف اجملااال ال ساملقيااا

علاى عادد مان املختصاني يف جمااال  أويلحياث اجلاوهر وبغياة احلصاول علاى صادق املقياااس مت عرضاه بشاكل 
( فقارة 22العلوم النفسية والرتبوية وعلم النفس الرايضي للتأكد من صالحية فقرات املقياس الباالغ عاددها )

بعااض التعااديالت ماان قباال املختصااني علااى الفقاارات  أجرياات( وقااد 1املالئمااة ماان حيااث الباادائل ملحااق )و 
 (3( اخذ هبا الباحثان ملحق )22، 21، 31، 38، 31، 33، 17، 11، 12، 1، 1، 3)

 العلمية للمقياس األسس 3-3-2
 الصدق الظاهري للمقياس 3-3-2-1

علااااى صاااادقه، أي صااااادق يف صااااورته الظاااااهرة"  ياااادل امسااااه الااااذيالصااادق الظاااااهري هااااو "االختبااااار  
 أومعرفاااة متثياااال االختبااااار  إىليهاااادف  الاااذيصااادق احملتااااوى  أنااااواع( ويعااااد احاااد 133، 3117)فرحاااات، 

( وبغياااة 318، 3111القااادرة املطلاااوب قياساااها )عاااالوي ورضاااوان،  أوالصااافة  أواملقيااااس جلواناااب السااامة 
ني ذاهتم يف جمال العلوم النفسية والرتبوية وعلام احلصول على صدق املقياس مت عرضه على عدد من املختص

ماان صاادق احملتااوى  فقاارة للتأكااد( 22الاانفس الرايضااي للتأكااد ماان صااالحية فقاارات املقياااس البااالغ عااددها )
( وقد اتفقت اآلراء على إبقاء مجيع فقرات املقياس بعاد تعاديل بعاض فقراتاه وبدرجاة اتفااق تزياد 2ملحق )
حيصل على نسبة اتفاق للخارباء يف صاالحية  أنت املقياس "على الباحث ( لكل فقرة من فقرا%81عن )
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( فاأكثر مان تقاديرات اخلارباء يف هاذا الناوع %71التعاديالت بنسابة ال تقال عان ) إجاراء وإبمكاانالفقرات 
 (.131، 1182من الصدق" )بلوم وآخرون، 

 صدق البناء 3-3-3
 أوصافة  أوملقياس وميثل البنااء مساه سايكولوجية ا أومعايري جودة االختبار  أهميعد صدق البناء من  

خاصاااية ال ميكااان مالحظتهاااا مباشااارة وإمناااا يساااتدل عليهاااا مااان خاااالل جمموعاااة مااان السااالوكيات املرتبطاااة هباااا 
 الايتاالختباار وطبيعتهاا  أويتمياز هباا الشايء  الايتحتدياد عادد السامات والصافات  إىل"يهدف صدق البناء 

( ومت حتقيقاااه يف 311، 3113عالماااات اختباااار ماااا"، )ملحااام،  أوجمموعاااة مااان العالقاااات  أساسااااتشاااكل 
 اجتاهني:

 االتساق الداخلي 3-3-3-1
( طالاب مان 111عاد تطبياق املقيااس علاى )ب إذتتوافر يف املقياس احلايل احد مؤشرات صدق البنااء  

اماال ارتباااط غااري طااالب عينااة البحااث وبعااد تفريااغ االسااتمارات مت جتميااع البيااالت ومعاجلتهااا ابسااتخدام )مع
بريساااون( وذلااا  إلجيااااد االرتبااااط باااني درجاااة كااال فقااارة مااان الفقااارات والدرجاااة الكلياااة علاااى املقيااااس "تعاااد 
معاااامالت االرتبااااط باااني درجاااة كااال فقااارة ماااع الدرجاااة الكلياااة للمقيااااس دلااايال علاااى صااادق البنااااء" )الزوبعاااي 

 ( يبني ذل :1( واجلدول )12، 1181وآخران، 
 (1جدول )
 ق الداخلي للفقراتيبني معامل االتسا

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

1 18381 7 18217 12 18117 11 18312 31 18111 21 18321 
3 18171 8 18311 11 18321 31 18321 31 18381 23 18321 
2 18111 1 18372 11 18312 31 18171 37 18117 22 18181 
1 18111 11 18111 11 18131 33 18317 38 18332   
1 18111 11 18111 17 18118 32 18318 31 18371   
1 18121 13 18318 18 18338 31 18381 21 18311   

 .18111( = 18ودرجة حرية ) 1811 ≥*قيمة )ر( اجلدولية عند نسبة خطأ 
( 18117 -18111معااامالت االرتباااط لفقاارات املقياااس تراوحاات بااني ) أن( 1يتبااني ماان اجلاادول ) 

 1811 ≥( عناد نسابة خطااأ 18111تساااوي ) أهنااجااداول داللاة معاامالت االرتباااط جناد  إىلوعناد الرجاوع 
( غاري معنوياة يف حاني بلاغ عادد 22، 31، 31، 11، 11، 1( لاذا تعاد الفقارات )18وأمام درجة حرياة )
 ( فقرة.37الفقرات املعنوية )
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 القوة التمييز ة للفقرات 3-3-3-2
إن معامل التميياز باني اجملماوعتني العلياا والادنيا يقايس قاوة متيياز كال فقارة إذ قاام الباحثاان ابساتخدام  

بااا تصاااعداي علااى وفااق بيااالت أساالوب اجملمااوعتني املتضااادتني العليااا والاادنيا بعااد أن مت ترتيااب البيااالت ترتي
( الادنيا وهاذه النسابة %37( العلياا و)%37( طالاب مث اختاريت نسابة )111االتساق الداخلي لفقارات )

يؤيااادها املختصاااون يف االختباااارات بوصااافها "أفضااال نسااابة جتعااال اجملماااوعتني علاااى أفضااال صاااورة مااان حياااث 
 احلجم والتباين"

(Stanly, 1971, 82مث متااات املقارناااة بينهماااا )  القاااوة  اساااتخراج)ت( وذلااا  ألجااال  اختبااااربواساااطة
ال، أي أهناا إماا  أوتكاون اإلجاباة عنهاا إماا بانعم  اليتالتمييزية للفقرات وتستخدم هذه الطريقة مع الفقرات 

)صفر(، لذا فهال تعد صاحلة يف هاذا املقيااس مان خاالل معامال التميياز، واجلادول  أو( 1تعطى درجة ) أن
 ( يبني ذل :3)

 (3جدول )
 يبني القوة التمييزية للفقرات

رقاااااااااااام 
 الفقرة

ت 
 احملسوبة

رقاااااااااااام 
 الفقرة

ت 
 احملسوبة

رقاااااااااااام 
 الفقرة

ت 
 احملسوبة

رقاااااااااااام 
 الفقرة

ت 
 احملسوبة

رقاااااااااااام 
 الفقرة

ت 
 احملسوبة

رقاااااااااااام 
 الفقرة

ت 
 احملسوبة

1 38231 7 28311 12 78111 11 18171 31 --- 21 18781 
3 28781 8 18121 11 38711 31 18117 31 38112 23 38373 
2 18118 1 38111 11 28131 31 --- 37 18111 22 --- 
1 --- 11 --- 11 18113 33 18121 38 18183   
1 18183 11 --- 17 11118 32 38113 31 38121   
1 28137 13 38781 18 28171 31 18117 21 38118   

 .3811( = 13ودرجة حرية ) 1811 ≥*قيمة )ت( اجلدولية عند نسبة خطأ 
، 21فقارة وكانات الفقارات ) 37( بعاد اساتخراج قيماة )ت( مان خاالل حتليال 3يتبني من اجلدول ) 
( غري معنوية كون قيم )ت( احملسوبة اصاغر مان قيماة )ت( اجلدولياة عناد مساتوى 31، 33، 31، 11، 8

 ( يف حااااني بلااااغ عاااادد الفقاااارات3811( وبلغاااات قيمااااة )ت( اجلدوليااااة )13( ودرجااااة حريااااة )1811معنويااااة )
 ( يبني ذل .1( فقرة للمقياس وامللحق )31املعنوية )

 ثبات املقياس 3-3-4
يشاااري مصاااطلح الثباااات "إىل االتسااااق يف درجاااات املقيااااس لقيااااس ماااا جياااب قياساااه بصاااورة منتظماااة"  

الثباااات يعاااين االتسااااق يف جمماااوع درجاااات فقااارات املقيااااس  أن(، كماااا 11، 1181)اخلطياااب، وعباااد هللا، 
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 أوماااا تكااارر إعاااادة تطبيقاااه علاااى العيناااة نفساااها حتااات الشاااروط  إذاماااا جياااب قياساااه  يقااايس أنيفااارت   الااايت
 الظروف نفسها واالتساق يكون على نوعني مها:

 االتساق اخلارجي. -
 (.111-111، 3111(، )رضوان، Baron, 1980, 418االتساق الداخلي ) -

 )إعادة االختبار( االتساق اخلارجي 3-3-4-1
إعااااادة االختبااااار "يوصااااي علماااااء القياااااس ابسااااتخدام طريقااااة إعااااادة  مت اسااااتخراج الثبااااات عاااان طريااااق 
 االختبااارثبااات  إىلتشااري هااذه الطريقااة  إذغااري املتجانسااة يف احملتااوى،  االختباااراتثبااات  حلساااباالختبااار 

( طالاب 11على طاالب وعاددهم ) األداةتطبيق مت  إذ( 111، 3111عن طريق إعادة تطبيقه" )رضوان، 
يااتم عااادة أخااذ عينااة متوسااطة احلجااام  اإلعااادةلدراسااة "إلجياااد معاماال الثباااات بطريقااة عينااة ا أفاارادماان غااري 

صامم  الاذي األفارادمان جمتماع  همانتقاا  الاذين ياتم  األفارادمفحاو(( مان  111-11)ترتاوح تقريباً ماا باني 
( ياوم علااى 11التطبياق بعاد مادة ) أعياد( مث 121، 3117زيناة،  أباوليساتخدم معهام" )الابط ،  االختباار

مناسابة باني فاارتيت التطبياق"، )اخلياااط،  أساابوعنيالعيناة نفساها حلساااب معامال اساتقرار االختبااار "تعتارب فارتة 
فيهااا  ميسااتخد الاايتالطريقااة  "أن طريقااة إعااادة االختبااار هااي وآخاارون(، ويااذكر الصااميدعي 111، 3111

 أايم( 7-1الثااين بعاد )إجراء االختبار ملرتني بفاصل زمين مناساب حتات الظاروف نفساها ويعطاى االختباار 
( وعنااد حساااب معاماال االرتباااط )بريسااون( بااني 133، 3111" )الصااميدعي وآخاارون، األولماان التطبيااق 

( 18818( للبعاااد البصاااري و)18827معامااال االساااتقرار قاااد بلاااغ ) أنوالثااااين، ووجاااد  األولنتاااائج التطبياااق 
د مقارنتهااا بقيمااة )ر( اجلدوليااة ( وعناا18812( للبعااد اللمسااي وللمقياااس ككاال )18811للبعااد الساامعي و)

 تتمتع بدرجة عالية من الثبات. األداة أنمن ذل  وجود عالقة معنوية مما يعين  استدل( 18372والبالغة )
 االتساق الداخلي 3-3-4-2

معادلاة   ابساتخدامثنائياة فياتم إجيااد معامال الثباات  لالختبااركانت الدرجة علاى الفقارات املكوناة   إذا 
معاماااااال  أن( ووجااااااد 127-121، 3111)رضااااااوان،  K-R21تعاااااارف بااااااا  والاااااايتدسااااااون ريتشار  -كيااااااودر
( للبعاااد 18812( للبعاااد الساامعي و)18717( للبعاااد البصااري و)18811قاااد بلااغ ) احتسااابهبعاااد  االسااتقرار

 تتمتع بدرجة عالية من الثبات. األداة أن( مما يعين 1888ككل )  اللمسي وللمقياس
 صورة املقياس النهائية 3-3-5

االنتهاء من حتليل الفقرات والتأكاد مان صادق وثباات املقيااس مت إعاداد الصايغة النهائياة ملحاق  بعد 
اإلجابااة )موافااق  أساالوب( فقاارة بباادائل اثنااني )موافااق وغااري موافااق( "يسااتخدم 31( وبلااغ عاادد فقراتااه )1)

، 3117 خمتلفااة" )فرحااات، أبعاااد أومسااات تشخيصااية  أوتقاايس خصااائص  الاايت األساائلةوغااري موافااق( يف 
 كاأليت:  أبعاد( وتوزعت الفقرات على ثالثة 11
 ( فقرات.7-1فقرات متثل التفضيل البصري وهى من ) (7) األولالبعد 
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 ( فقرة.11-8( فقرات متثل التفضيل السمعي وهى من )7البعد الثاين )
 ( فقرة.31-11( فقرات متثل التفضيل اللمسي وهى من )7البعد الثالث )

( درجااة "فااحذا حصاالت علااى درجااة مرتفعااة يف إحاادى 31جااة الكليااة للمقياااس )بااذل  تكااون الدر  و 
، اللمساااي( فهاااذا يااادل علاااى انااا  تفضااال هاااذه احلاساااة يف مواقاااف يالسااامع، التفضااايالت الثالثاااة )البصاااري
 (.118، 3111التعلم" )الدردير وعبد هللا، 

 ملقياس التفضيالت احلسية االستطالعيةالتجربة  3-3-6
الرئيساااة ابتاااداء مااان  تاالختباااارا)صاااورة مصاااغرة ملاااا سااايتم ياااوم تطبياااق  هااايالعية إن التجرباااة االساااتط 

جتميااع املختااربين حااه االنتهاااء ماان تنفيااذ مجيااع االختبااارات، وذلاا  للتأكااد ماان سااالمة التنظاايم املوضااوع(. 
 مت إذ اساتطالعيةقاام أبجاراء جترباة  موضوعة،( ولكي حيصل الباحث على نتائج 333، 1111)حسانني، 

 للعااااام( طالااااب للساااانة الدراسااااية الثالثااااة بكليااااة الرتبيااااة الرايضااااية جبامعااااة املوصاااال 31تطبيااااق املقياااااس علااااى )
 ( لإلغرا  اآلتية:3111-3111الدراسي )
 معرفة مدى وضوح تعليمات املقياس. .1

الوقااات الاااالزم لإلجاباااة بغياااة التأكاااد مااان وضاااوح فقااارات املقيااااس وفهااام  أواختباااار التوقيااات الااازمين  .3
 ا.الطالب هل

 يواجهها الطالب على فقرات املقياس عند اإلجابة. اليتالصعوابت  .2

 الكشف عن نقاط القوة والضعف يف فقرات املقياس، من حيث الصياغة واملضمون. .1

اجااري ماان اجلااه جتريااب املقياااس أجاارى الباحثااان مااع الطااالب مناقشااة  الااذيولغاار  حتقيااق اهلاادف  
 الاذيالتجربة عان وضاوح مجياع الفقارات وبلاغ معادل الوقات  أسفرت إذعلى فقرات املقياس  أجابوا أنبعد 

 8/1/31118( دقيقة بتاريخ 11استغرقته إجابة الطالب على املقياس حبدود )
 الوسائل اإلحصائية 3-3-7

( ومااان SPPSاإلحصاااائية للعلاااوم االجتماعياااة ) ةاحلقيبااا الباحثاااان اساااتخدملغااار  معاجلاااة النتاااائج  
 ية اآلتية:الوسائل اإلحصائ خالهلا استخرج

"ت" لوساطني  اختباارالبسايط،  االرتبااطاملعياري، النسبة املئوية، معامل  االحنرافالوسط احلسايب،  
 -(، معادلاااة كياااورد211-111، 1111حسااابيني غاااري ماارتبطني متسااااويني ابلعاادد، )التكااارييت والعبياادي، 

 (.127، 3111(، )رضوان، K-R21ريتشاردسون )
 نتائج البحث -4

( فقااارة، 31إعاااداد مقيااااس التفضااايالت احلساااية بصاااورته النهائياااة ليتكاااون مااان ) إىلثاااان توصااال الباح 
 (.1ملحق )
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 والتوصيات ستنتاجات اال -5
 االستنتاجات 5-1

إعداد مقياس التفضيالت احلسية، ويتمتع املقيااس مبعاامالت علمياة )صادق وثباات(  إىلمت التوصل  
 :كاآليتتوزعت الفقرات على ثالثة أبعاد  عالية، مما يسمح ابستخدامه يف جمتمع البحث، و 

 ( فقرات.7-1( فقرات متثل التفضيل البصري وهى من )7) األولالبعد  -
 ( فقرة.11-8( فقرات متثل التفضيل السمعي وهى من )7البعد الثاين ) -

 ( فقرة.31-11( فقرات متثل التفضيل اللمسي وهى من )7البعد الثالث ) -

 ( درجة.31قياس )وبذل  تكون الدرجة الكلية للم 
 التوصيات 5-2

ماان املعلومااات  واالسااتفادةاملقياااس يف التعاارف والكشااف علااى التفضاايل احلسااي للطااالب  اسااتخدام 
 املتاحة عن طريق وضع الربامج التعليمية على وفق تفضيله احلسي.

 واألجنبيةاملصادر العربية 
ث العلمااي، تصااميم البحااث (، "مناااهج البحاا3117زينااة، فريااد كاماال ) وأبااوالاابط ، دمااد وليااد،  .1

 .األردنعمان،  والطباعة،، دار امليسرة للنشر 1والتحليل اإلحصائي"، ط
 أمااني(، "تقياايم تعلاام الطالااب التجميعااي والتكااويين"، ترمجااة دمااد 1182) وآخاارونبلااوم، بنيااامني،  .3

 ، دار ماكروهيل للنشر.وآخروناملفيت 

"التطبيقااات اإلحصااائية واساااتخدامات  (،1111التكاارييت، وديااع ايسااني والعبياادي، حساان دمااد ) .2
 للطباعة والنشر، جامعة املوصل. بدار الكتاحلاسوب يف حبوت الرتبية الرايضية"، 

، دار 2، ط1(، "القيااس والتقاومي يف الرتبياة البدنياة والرايضاية"، ج1111حسانني، دماد صابحي ) .1
 الفكر العريب، القاهرة.

"القيااااس الرتباااوي والنفساااي"، دار الكتاااب للطباعاااة (، 1181اخلطياااب، اواااد وعباااد هللا، عبيااادات ) .1
 .األردنوالنشر، عمان، 

، دار الراياااة للنشااار 1(، "أساسااايات القيااااس والتقاااومي يف الرتبياااة"، ط3111اخليااااط، ماجاااد دماااد ) .1
 .األردنوالتوزيع، عمان، 

وتطبيقاات قاراءات  املعريف،(، "علم النفس 3111)الدردير، عبد املنعم اود، وعبد هللا، جابر دمد .7
 ، عامل الكتب، القاهرة.1معاصرة"، ط

 (، "علم النفس الرتبوي"، عامل الكتب، القاهرة.3111مرزوق راشد ) راشد، .8
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، مركاز 1القياس يف الرتبياة البدنياة والرايضاية"، ط إىل(، "املدخل 3111رضوان، دمد نصر الدين ) .1
 الكتاب للنشر، القاهرة.

واملقااااااييس النفساااااية"، دار الكتاااااب  االختباااااارات(، "1181) وآخااااارونالزوبيعاااااي، عباااااد اجلليااااال،  .11
 للطباعة والنشر، جامعة املوصل.

، 1(، "مناااهج البحااث يف الرتبيااة"، ط1181بااراهيم، والغنااام دمااد اوااد )الزوبعااي، عبااد اجللياال ا .11
 مطبعة جامعة بغداد.

ي"، (، "ساايكولوجية التاادريس الصااف3117الزغلااول، عماااد عبااد احلميااد واحملاميااد، شاااكر عقلااة ) .11
 .األردن، عمان، 1دار امليسرة، ط

، 1(، "اإلحصاااااء واالختبااااار يف اجملااااال الرايضااااي"، ط3111الصااااميدعي، لااااؤي غااااا  وآخاااارون ) .11
 اربيل العراق.

، 1احلركااي"، ط األداء(، "اختبااارات 1183عااالوي، دمااد حساان ورضااوان، دمااد نصاار الاادين ) .13
 دار الفكر العريب، القاهرة.

الااتعلم املفضاالة لاادى طلبااة املاادارس الثانويااة يف مدينااة  أساااليب" (،3111العلااوان، اوااد فااالح ) .12
"، جملاااة جامعاااة الشاااارقة للعلاااوم األكاااادمييوعالقتهاااا مبتغاااريي اجلااانس والتخصاااص  األردنمعاااان يف 
 .37-7، 1واالجتماعية، جملد  اإلنسانية

كتااااب ، مركاااز ال1(، "القيااااس واالختباااار يف الرتبياااة الرايضاااية، ط3117فرحاااات، ليلاااى السااايد ) .11
 للنشر، القاهرة.

ة ، دار املساااري 3رتبياااة وعلااام الااانفس"، ط(، "القيااااس والتقاااومي يف ال3113ملحااام، ساااامي دماااد ) .11
 .األردنللطباعة والنشر، عمان، 

16. Baron. A. R. (1980),’’Psychology understanding Behavior”, 2nd 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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 رون الرحيمبسم هللا ال
 (1ملحق )

 جامعة املوصل
 كلية الرتبية الرايضية
 الدراسات العليا

آراء املختصني لتحديد مدى صالحية قائمة التفضيالت احلسية للتعرف على صدق الفقرات  استبيان"
 الصدق الظاهري" وإجراء عملية

 احملرت --------------------األستاذ الفاضل 
  حتية طيبة ..........

التفضاايالت احلسااية وبفئااات وزنيااه خمتلفااة يف تعلاام  اسااتخدامالباحثااان إجااراء البحااث املوسااوم بااا "أثاار  يااروم
األداء الفااين لاابعض مسااكات املصااارعة احلاارة "علااى عينااة ماان طااالب الساانة الدراسااية الثالثااة يف كليااة الرتبيااة 

هاذا اجملاال يرجاى مان سايادتكم الرايضية/ جامعة املوصل، ونظرا ملا نعهاده فايكم مان خاربة ودراياة علمياة يف 
-117، 3111بياااان مااادى صاااالحية القائماااة املرفقاااة طياااا واملعااادة مااان قبااال كااال مااان )الااادردير وعباااد هللا، 

( فقاارة، لااذا يرجااى قااراءة كاال فقاارة ومااا ترونااه مناساابا ماان الفقاارات بوضااع 22فقراهتااا ) عاادد ( والبااالغ118
باااارة غاااري الصااااحلة، وإذا كانااات العباااارة صااااحلة بعاااد أماااام الع)×( لصااااحلة وعالماااة ا( أماااام العباااارة  عالمة )

التعااديل يااذكر أمااام الفقاارة لغاار  حتديااد جماااميع البحااث الااثالت وفااق التفضاايالت احلسااية خدمااة للبحااث 
 العلمي مع التقدير.
 االسم الثالثي:
 اللقب العلمي:

 اتريخ احلصول على اللقب العلمي:
 مكان العمل:

 التوقيع:
 الباحثان

 (1تابع ملحق )
 السادة اخلرباء واملختصني املشاركني آبرائهمل العلمية   كافة إجراءات البحث أمساء

 مكان العمل االختصا( االسم اللقب العلمي الرقم
 كلية الرتبية الرايضية/ جامعة تكريت علم النفس الرايضي كامل طه الويس .أ.د -1
 جامعة بغداد قياس وتقومي نوري إبراهيم الشوك أ.د. -3
 جامعة املوصل علم النفس الرايضي لظم شاكر الواتر أ.د. -2
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 كلية الرتبية علم نفس ندى فتاح زيدان أ.م.د. -1
 كلية الرتبية علم نفس خالد خري الدين ايسني أ.م.د. -1
 كلية الرتبية علم نفس صبيحة ايسر مكطوف أ.م.د. -1
 األساسيةلمني/ الرتبية كلية املع علم النفس الرايضي عكة سليمان علي أ.م.د. -7
 كلية الرتبية علم نفس أسامة حامد دمد أ.م.د. -8
 األساسيةكلية املعلمني/ الرتبية  علم النفس الرايضي معيوف ذنون حنتوش أ.م.د. -1
 جامعة تكريت علم النفس الرايضي عبد الودود أود خطاب أ.م.د. -11
 جامعة املوصل ايضيعلم النفس الر  زهري حيىي دمد علي أ.م.د. -11
 كلية الرتبية للبنات علم النفس الرايضي نرباس يونس دمد أ.م.د. -13
 جامعة املوصل علم النفس الرايضي مؤيد عبد الرزاق حسو أ.م.د. -12

 (1تابع ملحق )
بوضااع دائاارة حااول  اإلجابااةحتاادد قائمااة التفضاايالت احلسااية )البصاارية، الساامعية، اللمسااية( وتكااون  -

 أنرأيات  إذا)ب(  اإلجاباةتنطباق عليا  ووضاع دائارة حاول  أهنارأيت  إذاأ( أمام العبارة ) اإلجابة
 هذه العبارة ال تنطبق علي 

 التعديالت غري موافق موافق ب أ الفقرات 
    ب أ من شخص آخر إليهاقراءة قصة عن االستماع  أفضل -1
    ب أ مشاهدة التلفزيون عن مساع الراديو أفضل -3
    ب أ من الوجوه أكثر األمساء كرأتذ  -2
 األشااكالتكااون حجاارة الدراسااة مزينااة بكثااري ماان  أن أفضاال -1

 ب أ والرسومات والصور
   

    ب أ شكل خطي مهم ابلنسبة يل -1
    ب أ غالبا يف الصور والرسومات أفكر -1
    ب أ االضطراب البصري واحلركي يشتت انتباهي -7
    ب أ إىلا حيكى لدي صعوبة يف تذكر م -8
    ب أ مشاهدة املباراة الرايضية عن املشاركة فيها أفضل -1
    ب أ عن طريق كتابتها أفكاريتنظيم  أفضل -11
    ب أ تعبريات وجهي تدل على انفعااليت -11
    ب أ من الوجوه أكثر األمساءتذكر  أفضل -13
    ب أ املسرحياتمثل  ةالدرامي األحداتاستمتع ابملشاركة يف  -12
    ب أ األصواتالغناء والتفكري يف  إىل  أميل -11
    ب أ األصواتيتشتت انتباهي بسرعة عند مساعي لبعض  -11
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    ب أ عنه أحتدتمل  إذابسهولة  أنساهما أقرأه  -11
    ب أ التلفزيونالراديو عن مشاهدة  إىلاالستماع  أفضل -17
    ب أ خطي ليس مجيال -18
    ب أ تواجهين اليتالتحدت عن املشكالت  إىل أميل -11
    ب أ التعبري عن انفعااليت لفظيا إىل أميل -31
    ب أ املناقشة اجلماعية عن القراءة أفضل -31
    ب أ من كتابة خطاب أكثراحلديث ابلتلفون  أفضل -33
    ب أ من مشاهدهتا أكثراحلركية  األلعاباالشرتاك يف  أفضل -32
    ب أ املتاحف وملس املعروضات إىلالذهاب  أفضل -31
    ب أ يظهر سوء خطي عندما تكون املسافة الفاصلة صغرية -31
    ب أ يالزم ختيلي العقلي الصور احلركية -31
مثاااااال ركااااااوب الاااااادراجات  األشااااااياءاخلااااااروج وعماااااال  أحااااااب -37

    ب أ والسباحة

 الااايت األشاااياءمااان  أكثااار قمااات بفعلهاااا الااايت األشاااياء أتاااذكر -38
    ب أ مسعت عنها أوشاهدهتا 

 الاااايتعنااادما تاااواجهين مشااااكلة فاااأنين انتقاااي انسااااب احللاااول  -31
    ب أ اخلاصة هبا. األنشطةتتضمن معظم 

    ب أ النماذج أوعمل التصميمات  أفضل -21
    ب أ من القراءة عنها أكثرعمل التجارب  أفضل -21
    ب أ اجلسمية( تعرب عن انفعااليت لغة جسمي )احلركات -23
صاااعوبة يف تاااذكر التعليماااات اللفظياااة اخلاصاااة بنشااااط  أجاااد -22

 هذا النشاط من قبل أمارسمل  إذامعني 
    ب أ

 (2ملحق )
 قائمة التفضيالت احلسية مع التعد الت

 التعديالت الفقرات 
  من شخص آخر إليهاقراءة قصة عن االستماع  أفضل -1
 املرئية عن السمعية األجهزةمشاهدة  أفضل شاهدة التلفزيون عن مساع الراديوم أفضل -3
  من الوجوه أكثر األمساء أتذكر -2
 األشاااااااكالتكاااااااون حجااااااارة الدراساااااااة مزيناااااااة بكثاااااااري مااااااان  أن أفضااااااال -1

 والرسومات والصور
يكاااااون الصاااااف مااااازين بكثاااااري مااااان  أن أفضااااال
 والرسومات والصور األشكال

  يلشكل خطي مهم ابلنسبة  -1
تتضااااامن الصااااااور  الاااااايتقااااااراءة الكتاااااب  أحاااااب غالبا يف الصور والرسومات أفكر -1
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 والرسومات
  االضطراب البصري واحلركي يشتت انتباهي -7
  إىللدي صعوبة يف تذكر ما حيكى  -8
  مشاهدة املباراة الرايضية عن املشاركة فيها أفضل -1
  عن طريق كتابتها أفكاريتنظيم  أفضل -11
  عبريات وجهي تدل على انفعااليتت -11
  من الوجوه أكثر األمساءتذكر  أفضل -13
صاااااااااااااعوبة يف تاااااااااااااذكر التعليماااااااااااااات  أجااااااااااااادال  مثل املسرحيات ةالدرامي األحداتاستمتع ابملشاركة يف  -12

 عملية التعلم أثناءوالتوجيهات الشفوية 
امسعهاااااااااا  الااااااااايت واتاألصاااااااااتردياااااااااد  إىل أميااااااااال األصواتالغناء والتفكري يف  إىل  أميل -11

 والتفكري يف معانيها
  األصواتيتشتت انتباهي بسرعة عند مساعي لبعض  -11
  عنه أحتدتمل  إذابسهولة  أنساهما أقرأه  -11
املااااذايع عاااان مشاااااهدة  إىلاالسااااتماع  أفضاااال لفزيونتالالراديو عن مشاهدة  إىلاالستماع  أفضل -17

 املرئية األجهزة
  خطي ليس مجيال -18
  تواجهين اليتالتحدت عن املشكالت  إىل أميل -11
  التعبري عن انفعااليت لفظيا إىل أميل -31
  املناقشة اجلماعية عن القراءة أفضل -31
ماااااان كتابااااااة  أكثااااااراحلااااااديث ابهلاااااااتف  أفضاااااال من كتابة خطاب أكثراحلديث ابلتلفون  أفضل -33

 خطاب
  مشاهدهتامن  أكثراحلركية  األلعاباالشرتاك يف  أفضل -32
املالعاااب الرايضاااية وملاااس  إىلالاااذهاب  أفضااال املتاحف وملس املعروضات إىلالذهاب  أفضل -31

 عليها أتعرفكي   األشياء
  يظهر سوء خطي عندما تكون املسافة الفاصلة صغرية -31
  يالزم ختيلي العقلي الصور احلركية -31
  سباحةمثل ركوب الدراجات وال األشياءاخلروج وعمل  أحب -37
 أوشااهدهتا  الايت األشاياءمان  أكثارقمات بفعلهاا  الايت األشياء أتذكر -38

 مسعت عنها
مااان  أكثااارقمااات بفعلهاااا  الااايت األشاااياء أتاااذكر
مسعاااااااات عنهااااااااا  أوشاااااااااهدهتا  الاااااااايت األشااااااااياء
 أمارسها اليتالرايضية  لألنشطة

تتضاااامن  الاااايتعنااادما تااااواجهين مشااااكلة فاااأنين انتقااااي انسااااب احللاااول  -31
 اخلاصة هبا. طةاألنشمعظم 

عنااادما تاااواجهين مشاااكلة فاااأنين انتقاااي انساااب 
احلركياااة  األنشاااطةتتضااامن معظااام  الااايتاحللاااول 



 11 

 اخلاصة هبا
الاااااتعلم مااااان خاااااالل املمارساااااة العملياااااة  أفضااااال النماذج أوعمل التصميمات  أفضل -21

 الرايضية لألنشطة
  من القراءة عنها أكثرعمل التجارب  أفضل -21
  ت اجلسمية( تعرب عن انفعااليتلغة جسمي )احلركا -23
مل  إذاصعوبة يف تذكر التعليمات اللفظياة اخلاصاة بنشااط معاني  أجد -22

 هذا النشاط من قبل أمارس
صاااااعوبة يف تاااااذكر التعليماااااات اللفظياااااة  أجاااااد

هذا  أمارسمل  إذااخلاصة بنشاط حركي معني 
 النشاط من قبل

 (3ملحق )
 عد التالت أجراءقائمة التفضيالت احلسية بعد 

 
 الفقرات

غااااااااااااااااري  موافق
 موافق

   من شخص آخر إليهاقراءة قصة عن االستماع  أفضل -1
   املرئية عن السمعية األجهزةمشاهدة  أفضل -3
   من الوجوه أكثر األمساء أتذكر -2
   والرسومات والصور األشكالالصف مزين بكثري من تكون  أن أفضل -1
   شكل خطي مهم ابلنسبة يل -1
   تتضمن الصور والرسومات اليتقراءة الكتب  أحب -1
   االضطراب البصري واحلركي يشتت انتباهي -7
   إيللدي صعوبة يف تذكر ما حيكى  -8
   مشاهدة املباراة الرايضية عن املشاركة فيها أفضل -1
   عن طريق كتابتها أفكاريتنظيم  أفضل -11
   تعبريات وجهي تدل على انفعااليت -11
   من الوجوه أكثر األمساءتذكر  أفضل -13
   عملية التعلم أثناءصعوبة يف تذكر التعليمات والتوجيهات الشفوية  أجدال  -12
   امسعها والتفكري يف معانيها اليت األصواتترديد  إىل  أميل -11
   األصواتيتشتت انتباهي بسرعة عند مساعي لبعض  -11
   عنه أحتدتمل  إذاة بسهول أنساهما أقرأه  -11
   املرئية األجهزةعن مشاهدة  املذايع إىلاالستماع  أفضل -17
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   خطي ليس مجيال -18
   تواجهين اليتالتحدت عن املشكالت  إىل أميل -11
   التعبري عن انفعااليت لفظيا إىل أميل -31
   املناقشة اجلماعية عن القراءة أفضل -31
   من كتابة خطاب أكثر فابهلاتاحلديث  أفضل -33
   من مشاهدهتا أكثراحلركية  األلعاباالشرتاك يف  أفضل -32
   عليها أتعرفكي   األشياءاملالعب الرايضية وملس  إىلالذهاب  أفضل -31
   يظهر سوء خطي عندما تكون املسافة الفاصلة صغرية -31
   يالزم ختيلي العقلي الصور احلركية -31
   مثل ركوب الدراجات والسباحة األشياءوعمل  اخلروج أحب -37
 مسعااات عنهاااا أوشااااهدهتا  الااايت األشاااياءمااان  أكثااارقمااات بفعلهاااا  الااايت األشاااياء أتاااذكر -38

 لألنشطة  الرايضية اله أمارسها
  

اخلاصاة  األنشطةتتضمن معظم  اليتعندما تواجهين مشكلة فأنين انتقي انسب احللول  -31
 هبا.

  

   الرايضية لألنشطةملية عمن خالل املمارسة ال التعلم أفضل -21
   من القراءة عنها أكثرعمل التجارب  أفضل -21
   لغة جسمي )احلركات اجلسمية( تعرب عن انفعااليت -23
هاذا  أمارسمل  إذامعني حركي صعوبة يف تذكر التعليمات اللفظية اخلاصة بنشاط  أجد -22

 النشاط من قبل
  

 الرحيمبسم هللا الرون 
 (4ملحق )

 جامعة املوصل
 كلية الرتبية الرايضية
 الدراسات العليا

 احلسية بصيغتها النهائية تاليتفضالقائمة 
 االسم الثالثي:

 الكلية:
 عزيزي الطالب:
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نرجاو التفضاال بقااراءة الفقاارات واإلجابااة عليهااا حبيااث تكااون إجابتاا  صاارحية ودقيقااة وصااادقة، علمااا  
 نها إلغرا  البحث العلمي فقط شاكرين تعاونكم معنا.ابن املعلومات سوف يستفاد م

 تعليمات  اإلجابة:
 متثل رأي  يف كل فقرة من فقرات املقياس. واليت( أما البديل املالئم  وضع عالمة ) .1

 ال يوجد وقت ددد لإلجابة. .3

 نرجو إجابت  على مجيع فقرات املقياس وبصراحة اتمة خدمة للبحث العلمي. .2

 الباحثان
 (1) اتبع ملحق

 عزيزي الطالب:
تنطبااق علياا ، وضااع دائاارة  أهنااارأياات  إذاالعبااارة  م)أ( أمااا اإلجابااةبوضااع دائاارة حااول  اإلجابااةتكااون  

 هذه العبارة ال تنطبق علي  أنرأيت  إذاحول اإلجابة )ب( 
 

 موافق الفقرات
غري 
 موافق

 ب أ من شخص آخر إليهاقراءة قصة عن االستماع  أفضل -1
 ب أ املرئية عن السمعية األجهزةمشاهدة  أفضل -3
 ب أ األمساءمن  أكثر الوجوه أتذكر -2
 ب أ شكل خطي مهم ابلنسبة يل -1
 ب أ تتضمن الصور والرسومات اليتقراءة الكتب  أحب -1
 ب أ االضطراب البصري واحلركي يشتت انتباهي -1
 ب أ مشاهدة املباراة الرايضية عن املشاركة فيها أفضل -7
 ب أ من الوجوه أكثر األمساءتذكر  ضلأف -8
 ب أ عملية التعلم أثناءصعوبة يف تذكر التعليمات والتوجيهات الشفوية  أجدال  -1
 ب أ امسعها والتفكري يف معانيها اليت األصواتترديد  إىل  أميل -11
 ب أ األصواتيتشتت انتباهي بسرعة عند مساعي لبعض  -11
 ب أ عنه أحتدتمل  إذابسهولة  أنساهما أقرأه  -13
 ب أ املرئية األجهزةاملذايع عن مشاهدة  إىلاالستماع  أفضل -12
 ب أ خطي ليس مجيال -11
 ب أ من مشاهدهتا أكثراحلركية  األلعاباالشرتاك يف  أفضل -11
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 ب أ يالزم ختيلي العقلي الصور احلركية -11
 ب أ سباحةمثل ركوب الدراجات وال األشياءاخلروج وعمل  أحب -17
مسعااات عنهاااا  أوشااااهدهتا  الااايت األشاااياءمااان  أكثااار بفعلهاااا قمااات الااايت األشاااياء أتاااذكر -18

 ب أ أمارسها اليتالرايضية  لألنشطة

 األنشاااطةتتضااامن معظااام  الااايتعنااادما تاااواجهين مشاااكلة فاااأنين انتقاااي انساااب احللاااول  -11
 ب أ اخلاصة هبا.احلركية 

 ب أ الرايضية لألنشطةلية معالتعلم من خالل املمارسة ال أفضل -31
 ب أ لغة جسمي )احلركات اجلسمية( تعرب عن انفعااليت -31
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