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 االستبيان ) االستبانة ( 1-3

ٌّن، هو ٌتم وضعها فً استمارة ترسل  مجموعة من األسئلة المرتبة حول موضوع مع

 .تمهٌدا للحصول على أجوبة األسئلة الواردة فٌها لألشخاص المعنٌٌن بالبرٌد أو ٌجري تسلٌمها بالٌد

 

 ــ انواع االستبيان :

 . ستبيان المفتوحاال -1

طً الحرٌة الكاملة للتعبٌر عن اراء المجٌب وٌعطً فرصة لكشف وهو االستبٌان الذي ٌع

 دوافعهم واتجاهاتهم والحصول على اجابات اخرى مثل :

 فً واقع الحركة الرٌاضٌة فً العراق ؟. كما رأٌ 

 االستبيان المغلق ) المقيد ( -2

 حٌث تكون االجابات محددة وهو على نوعٌن :

 باالثبات او النفً اوافق ال اوافق مثل:تكون االجابة من قبل المبحوث  االول :

 ـ هل تمارس الرٌاضة بانتظام               

 نعم                 ال                      

 ٌضع فٌه الباحث عدة احتماالت لجواب السؤال مثل الثاني :

 اي االلعاب الرٌاضٌة تفضل ؟

 ـ كرة القدم                        ـ كرة الٌد 

 رة الطائرة                     ـ كرة السلةـ ك

 االستبيان المفتوح ــ المقيد -3

اخخُبس  هجوىعت هي األسئلت هٌهب هغلقت حخطلب هي الوفحىص وهى عببسة عي 

الحشَت فٍ  اإلجببت الوٌبسبت لهب وهجوىعت أخشي هي األسئلت هفخىحت وللوفحىصُي

دسجت كبُشة هي  البحث صعبب وعلًاإلجببت ، وَسخعول هزا الٌىع عٌذهب َكىى هىضىع 

 رلك:  الخعقُذ هوب َعٌٍ حبجخٌب ألسئلت واسعت وعوُقت ، وهثبلٌب علً

 هب هى حقُُوك لخذهبث هكخبت الجبهعت؟

 ضعُفت              وسط                جُذة

 وإرا كبًج الخذهبث وسط أو ضعُفت فوب هٍ هقخشحبحك لخطىَشهب؟
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 االستبيان المصور  -4

ي ٌقدم للمستفٌدٌن رسوما او صورا بدال من العبارات المكتوبة لٌختاروا منها االجابات وهو الذ

 التً ٌمٌلون الٌها وهو مناسب لالطفال ومحدودي القراءة .

 

 

 المالحظة  1-4

هً مالحظة مقصودة تستهدف لرصد أي تفسٌرات تحدث على موضوع المالحظة سواء 

، او هً الوسٌلة التً نحاول بها التحقق من السلوك الظاهري  كانت ظاهرة طبٌعٌة او إنسانٌة

 . لالشخاص

 ــ انواع المالحظة :

 المالحظة الزمنية  -1

 وتسمى مالحظة التكرار وهً ان ٌسجل الباحث تكرار الصورة الحادثة لمدة زمنٌة معٌنة  .

 مالحظة اليوميات السلوكية والسجالت  -2

التً تخص فردا معٌنا وتجمع وتسجل الحقائق وهً مالحظة الحوادث عن طرٌق السجالت 

 والبٌانات والمعلومات التفصٌلٌة عنهم ولمدة زمنٌة معٌنة .

 المالحظة االلية الميكانيكية  -3

 وهً اكثر دقة النها ال تتاثر بعوامل االنفعال والتحٌز الشخصً وهً على انواع :

 ــ عن طرٌق االفالم .

 ــ عن طرٌق االالت .

 جٌالت .ــ عن طرٌق التس

 التحليلي الحركي  -4

 وهً شائعة فً تقوٌم حركات االنسان وهً سهلة التنفٌذ وٌمكن تنفٌذها فً أي وقت ومكان .
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 االختبارات 1-5

 هو اداة القٌاس وهو قٌاس قدرة الفرد على اداء عمل معٌن وفق الضوابط وصٌغ علمٌة دقٌقة .

 ــ شروط االختبار :

 تحدٌد مجتمع البحث  -1

 زمنٌة لالختبار والتجربة االستطالعٌة .الحدود ال -2

 مراعاة شروط الموضوعٌة والصدق والثبات . -3

 

 التقويم 1-6

هو عملٌة تقدٌر شاملة او هو النتائج المترتبة من االختبارات والقٌاس والنتائج التً تظهر 

 من خالل االختبار والقٌاس .

 ــ انواع التقويم 

 التقوٌم الموضوعً  -1

 عً التقوٌم غٌر الموضو -2
 


