
 الباب الثالث
 إجراءات البحث    

      
 البحث تصميم - أ  

 .مييةو البحوث التقتصميم  يى البحثىذا ادلستخدمة يف  البحث تصميم
يذ، ونتائج برانمج أو مي جدوى التخطيط والتنفو مي ىو نشاط نفذت لتقو التق

 (،٨٧٩١) سوبكنلستانلي وى كما رأىسياسة،  
"“We use the word evaluation to designate summing-up 

process in which value judgements play a large part, …”  
ىذا النشاط  ٨.قيمةعن  لقياس أي شيء مي ىو نشاط و التقومبعىن ىنا 

 .مهم جدا ألنو مل يتم تنفيذ ختطيط برانمج جيد ابلضرورة مع السياسة ادلثلى
مي ادلعيار، ألن و أدوات التقإىل حتسني  حتتاججيدة للحصول على قياسات 

قدرة على حتقيق اذلدف، ولذلك  للحصول صعباالختبارات ليست موحدة 
، ثباتوال دقصالعلى  حتليلها لتحديد بتجريب أوال مث جيب أن يكون اختبار 

االختبار  أسئلة حتليلمن القياس ىو للكشف عن االختالفات فرد، يف  اذلدفو 
  2التدريج.و  اليت ميلكها كل سؤال زيميتلعوامل ادلعنية من الصعوابت، والىي ا

عناصر لتحديد نوعيتها من حيث بتحليل خصائص ال بحثال افإن ىذ
من  االختبار أسئلة وحتليل ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ثباتوال دقصال

لتحليل الكمي )التجريبية( اب(، فعالية ادلشتتو  التدريجو  زيميتال)حتليل  جهو
وات اخلط .ختبار، مث إصالحوالاليت قد مت االبنود أسئلة لتجد مشاكل يف 

 حليلابلتالبنود أسئلة ىو حتليل كل  بحثالا واإلجراءات ادلستخدمة يف ىذ
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  ” سبيرمان براون“ثبات وال دقصالمن حيث لتحصيل البحث  من خاللالكمي 
 .(فعالية ادلشتتو التدريج و  زيميت)حتليل المن جهو االختبار  أسئلة وحتليل

 دقصال -١
التحليل الكمي وسيتم  .احملتوى دقصيعىن ىو الىنا  دقصمعىن ال

مثل صريف أو قد مكون  البنود أسئلةكل  ىللتحليل من خالل مقارنة اب
 .مؤشر على ادلوضوعات اليت يتم تدريسها

 ثباتال -٢
 ايف ىذ .التالميذ مي لقياس قدرةىو التقو  ”سبريمان براون“ الثبات

 ”براونسبريمان “والثبات  اختبار من متعدد اليت كانت تقاس، البحث
 .الثبات خرى مناالختيارات مقارنة مع أنواع آاألنسب لتعدد 

 :ىي  ” سبيرمان براون“ الثباتادلستخدمة لقياس  رمزال      
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 :رمزلاب  ” سبيرمان براون“الثبات  فإن اخلطوة التالية ىي حتديد معامالت    
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 :كما يلي”   سبريمان براون“الثبات ابستخدام مقياس لقياس      
 معامل الدرج الثبات

 ٠.٠ - ٠.2٠< ضعيف
 <٠..٠ – ٠.2٠ مقبول
 <٠..٠. – ٠..٠ جيد

 <٠.١٠ – ٠..٠ جيد جدا
 <٠.٨٠٠ – ٠.١٠ شلتاز



 التدريج -٣
قبة الصعوبة ، اليت ميكن أواًل معرفة جودة حبيبات سلرجات التعلم من 

كل عنصر، وميكن التعبري عن العناصر ادلتعلقة بنتائج التعلم كبنود  ميتلكها
تكن العناصر من السهل جدا وليس من الصعب جدا  اختبار جيدة ، إذا مل

 .العنصر معتدل أو كاف وبعبارة أخرى مستوى صعوبة
 :بويس دو رمز ابستخدام البنود تفضيل مستوى على احلصول ميكن

P = 
  

 
  

 :مالحظات
P =  معامل سهولة البند 

NP= الذين أجابوا عنو إجابةصحيحة  عدد 
N =  لالختبار من جلسوا عدد 

 التدريج الدرج معامل سهولة البند
P <السؤال صعبة ٠.٠٠ 

٠.٠٠ << P السؤال متوسطة ٠.٩٠ 
P> السؤال سهلة ٠.٩٠ 

 التمييز -٤
قدرة ادلشكلة على التمييز بني القدرة التفاضلية للمشكلة ، وىي 

ادلتعلمني األذكياء وذوي القدرة العالية ، مع ادلتعلمني الذين ىم أقل ذكاء 
 .وقدرة منخفضة

 :التالية رمزال ابستخدام للبند التفاضلية القوة على احلصول وميكن
D = Pa – Pb   

 :مالحظات
D   =التمييزية القوة مؤشرات 



Pa  =عنصر على صحيح بشكل جييبون الذين العليا اجملموعة طالب نسبة 
) االختبار

  

  
 ) 

Pb =عنصر على صحيح بشكل جييبون الذين رلموعة أقل الطالب نسبة 
) االختبار

  

  
 ) 

 

 الدرج معايري التفريق بني قوة مؤشر تفريق القدرة تفسري البند
 جيد جدا ٠..٠ <)د(

 جيد ٠..٠ ≥ >)د( ٠.٠٠
 مقبول ٠.٠٠ ≥ >)د( 2٠.٠

 ضعيف ٠.2٠ ≥ )د(
  فعالية ادلشتت  -٥

يُعترب ترتيب مشتت سهرمسي أريكنتو غري فعال عندما يتم اختياره من 
إجيابية ، والعكس مع ٪ من ادلتقدمني لالختبار أو أن نقطة ٥قبل أقل من 

صحيح ، يعترب ادلشوىون فعالني عندما يتم اختيارىم من قبل ما ال يقل عن 
 ٠ادلتقدمني لالختبار أو نقاط احلزم السلبية.٪ من ٥
 

 البياانت ومصادرها    -ب

البياانت ادلراد استخدامها للبحوث ىي بياانت حول ادلواد العربية 
العام الدراسي ادلدرسة الثانوية ادلستخدمة يف الفصل الدراسي يف التوتود 

م ، أي بياانت حول موضوع اللغة العربية ومفتاح اإلجابة  2٠٨١/2٠٨٩
واإلجابة للمشاركني يف تثنية الفصل الدراسي األول مدرسة أودية متوسطة 

م، مناىج ومناىج ادلواد العربية دلدرسة عالية.  2٠٨٩/2٠٨١األكادميي السنة 
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 ة ادلدرسة العربية ، وطالبمصادر البياانت ذلذا البحث ىي رئيس ومعلم
 2٠٨٩/2٠٨١يف اللغة العربية السنة  ئينهااالمتحان ال، ادلشاركني يف مدرسة

 م.
 
 البحث عينةالالسكان و  - ج

السكان ىي منطقة تعميم تتكون من: األشياء/ادلوضوعات اليت ذلا 
لتدرسها وتستخلص استنتاجات. مث، الكاتبة صفات وخصائص معينة وضعها 

والسكان يف ىذه الدراسة عبارة عن  .تكون العينة جزئية أو شلثلة للسكان،
عنصر كامل من اخليارات ادلتعددة يف الذكرى السنوية الثانية للسنة األكادميية 

. ٧٠٠م. إمجايل سؤال االختيار ادلزدوج ىو  2٠٨٩/2٠٨١للعام الدراسي 
نظرًا لضيق الوقت ، واألموال ، واجلهود ادلبذولة لفحص أوراق األسئلة ابلكامل 
، سيستخدم الباحثون عينات. تقنية أخذ العينات ادلستخدمة ىي أخذ 

. بناًء على اجلدول ، Morganو  Krijchieالعينات التناسبية ابستخدام جدول 
فحص جودة العنصر يف . لذا ، ل2.٧وجد أن العينة ادلراد دراستها تصل إىل 
،  حلو سنجي اجلنوبية يف منطقة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

وما إىل  الثباتو  الصدقعنصًرا لتحديد مستوى  2.٧سيستخدم الباحثون 
 2٠٨٩/2٠٨١ذلك. من عيد ادليالد األوسط الفصل 

 
 البحث أدوات     -د

كمخطط، الكاتبة  نفسو، يعمل الكاتبة األداة الرئيسية ادلستخدمة ىي 
الكاتبة منفذ، جامع بياانت، زللل، ومرتجم بياانت. يف ىذه الدراسة، سيقوم 

إبجراء عملية مجع وتلخيص واستخدام ادلعلومات من إجاابت ادلتعلمني الختاذ 
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قرارات حول أي حكم متعلق مبواضيع ادلوضوعات العربية يف تثنية الفصل 
. إن األداة 2٠٨٩/2٠٨١ية يف العام الدراسي الدراسي الغريب دلدرسة عال

.. بناء على  ٠.2..اإلصدار  ANATESالداعمة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي 
فعال للغاية لفحص مستوى  ANATES، فإن استخدام دمحم عارفدراسة أجراىا 

 وما إىل ذلك. الثباتو  الصدق
 

 مجع البياانت قيطر  - ه
ألسلوب اب مجع البياانت الطريقة ستخدمت كاتبةال بحثالا يف ىذ

ادلتعلقة مبا  البحثمستخدمة للحصول على بياانت  قئواثال األسلوب .الواثئق
االمتحان  اللغة العربية ادلستخدمة يفأسئلة من مادة ورقة بياانت ( ٨يلي: )

( 2، )2٠٨٩/.2٠٨دراسية سنة  ادلدرسة الثانوية اإلسالميةيف ئي نهاال
من التالميذ االمتحان  وأوراق اإلجابةالصحيحة من ادلعلمني اإلجابة البياانت و 
سنة الدراسية  ادلدرسة الثانوية العاشر واحلادي عشرالفصل  ئينهاال

ادلدرسة يف  العربيةاللغة ( بياانت عن ادلنهج/ ادلناىج ٠، )2٠٨٩/.2٠٨
 يف ادلدارسالبياانت بشأن ادلسائل ادلتعلقة بتنفيذ تعلم اللغة العربية ( .)الثانوية، 

 .الثانوية
 
 تقنيات حتليل البياانت - و

العلمي  بحثالحتليل  ميكن أن يكونأسئلة د و أن ىذا حتليل البنعرفنا 
التحليل  ٠ :2٠٠١ دبدكناس، ٨٩2 :٨٧٧٩ي وأوربينا،سكميا )أانستاو نوعيا ب

واإلجابة الثقافة و النوعي لدراسة كل سؤال من حيث ادلواد والبناء، واللغة/
ألن التحليل النوعي تتم عادة قبل مت  ،/ ادلبادئ التوجيهيةادلعلمنيالصحيحة من 
تفعل الكاتبة ، بحثالا ، لذلك يف ىذادليداناختبا يف  ستخدمةتاختبار أو قبل 



  ” سبيرمان براون“ثبات وال دقصاللتحديد نوعيتها من حيث سوى حتليل كمي 
بنود  (فعالية ادلشتتو  التدريجو  زيميت)حتليل ال من جهو االختبار أسئلة وحتليل

 دلدرسة الثانويةيف االعربية دلادة اللغة  ئينهااالمتحان اليف  أسئلة االختبار
تسريع عملية التحليل الكمي . ولتبسيط و 2٠٨٩/.2٠٨ دراسيةسنة  اإلسالمية

 ANATES برانمج كمبيوتر، برانمج كاتبةستخدم الت، األسئلة دو البن هيف ىذ

 .٠.2..النسخة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


