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 الباب الثالث

 البحث منهج
 

 مدخل البحث ونوعه  .أ

 املاجستريية يعين الرسالة يف هذه الباحث قّرره الذي الدوضوع على إعتمادا

بة لطلبة اجلامعة مبعهد "اجلهاد" سورااباي يف عام لتنمية مهارة الكتا تعليم مواد إعداد
 & Research)التطويري ابلبحث البحث التطويري يقصد هذا فينطلق .3610-3612

Developmant)  يقصد ابلبحث التطويري ألن عمليتها جيدد شيئا وإمتامها، أو يصنع شيئا
ية أو إعداد ، أو اسرتاتيججديدا من العدم إىل الوجود، ما يتعلق بطريقة التعليمية اجلديدة

 1وتصميم املواد التعليمية.

وسيستعمل  (Quantitatif Approach) وأما نوع املدخل فهو من املدخل الكمي
وأما نوع البحث فهو  3إحصائيا.الباحث حبثه أدوات البحث جلمع البينات وحتليله حتليال 

لتطويري قريب ابملدخل أن البحث ا  (Nusa Putra) حبث جترييب وكما يقول نوسا فوترى
الكمي وألن الباحث يقوم ابختبار الفرض واحلصول على العالقات السببية. ويسمى أيضا 

 Scientific Research & Experimental)أو   SR&EDهذا النوع البحث اب 

)Development  2.الكميهذه االصطالح يؤكد لنا أن البحث التطويري من نوع املدخل 
  

                                                           
1 Nusa Putra, Research & Development, Penelitian dan Pengembangan: Suatu Pengantar, JKT PT 

Raja Grafindo. 86. 
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2111), 7. 
3 Nusa Putra, Research & Development, Penelitian dan Pengembangan: Suatu Pengantar, JKT PT 

Raja Grafindo. 86 
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 ينتهجمتمع البحث وع .ب

جمتمع هذا البحث هم االعضاء يف برانمج دراسة اللغة العربية املكثة مبعهد "اجلهاد" 
، اختار الباحث أسلوب العينة الفرضية أو العقدية أو أعضاء 32سورااباي، وبلغ عددهم 

اهلدفية، واختار الباحث هذا النوع من العينات لتحقيق غرضه، حبيث يقدر حاجته من 
ابختيار عينة الدراسة اختيارا حرا، على أساس أهنا حتقق أغراض الدراسة املعلومات، ويقوم 

الباحث العينة املناسبة  اختار 4العينة.من خالل توافر البياانت الالزمة للباحث يف أفراد هذه 
ألغراض دراسته هي مجيع االعضاء يف برانمج دراسة اللغة العربية املكثة مبعهد "اجلهاد" 

 سورااباي. 
 م البحثج. تصمي

جيري الباحث جتربته على تصميم جمموعة واحدة ابالختبار القبلي والبعدي،  
ة( ويستخدم هذا التصميم ملعرفة أثر أو فعالية املتغري املستقبل )إعداد مواد  تعليم اللغة العربي
 ثيف املتغري التابع ) تنمية مهارة الكتابة(. ومنوذج املواد التعليمية املستخدمة يف هذا البح

 خبطواهتا منها : (Borg & Gall)والتطوير هو منوذج الذي اقرتحه "برج وغال" 
املالحظة، أي يذهب الباحث إىل الفصل ليقوم ابملالحظة املباشرة على الظاهرات  .1

 أو املشكالت لدى الطلبة.

 التخطيط، أي يعني الباحث حاجات التعليم والتعلم بعد املالحظة. .3

 كتاب املعتمد مث أعد منه مواد تعليم اللغة العربية.التصميم، أي حيدد الباحث ال .2

 حتكيم اخلرباء، أي يقدم الباحث مواد تعليم اللغة العربية إىل اخلرباء للتقييم. .4

التعديل، أي يصحح الباحث مواد تعليم اللغة العربية حسب تصحيح وإرشادات  .2
 اخلرباء.

 يم اللغة العربية.مواد تعل التجربة، أي جيري الباحث جتربة الفصل ملعرفة مدى فعالية .0

التعديل النهائي، أي يصحح الباحث مواد تعليم اللغة العربية حسب األخطاء  .2
 الظاهرة أثناء التجربة.

                                                           
 .212(،  3662) دمشق : دار الفكر، البحث العلمي : أساسيته النظرية وممارسته العملية، رجاء وحيد دويدري،  4
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 د. أدوات البحث
 يستخدم الباحث إلجراء حبثه لتحقيق هدفه أدوات اتلية :

 االختبار .1

ياس ق هو جمموعة من األسئلة اليت يطلب من الدارس أن يستجيب هلا هبدف  
يستخدم الباحث  5مستواه ىف مادة معينة وبيان مدى تقدمه فيها ومقارنته مع زمالئه.

االختبار القبلي والبعدي ملعرفة مدى فعالية مواد تعليم اللغة العربية ىف تنمية مهارة 
الكتابة لدى الطلبة اجلامعة يف برانمج دراسة اللغة العربية املكثفة مبعهد "اجلهاد" 

يم يث أن نتائج االختبار القبلي تكتشف عن قدرة الطلبة قبل جتربة مواد تعلسورااباي، ح
 اللغة العربية، أما نتائج االختبار البعدي فهي تكتشف عن قدرهتم بعد جتربتها.

 االستبانة .3

مصاغة صياغة  –تتألف من استمارة حتتوي على جمموعة من الفقرات   
ه دون الدراسات ابإلجابة عليها بنفس استفهامية أو خربية يقوم كل مشارك يف عينات

وهي أدات البحث تتضمن على جمموعة من  6مساعدة من أحد أو إستشارة أحد.
األسئلة أو اجلملة اخلربية للحصول على املعلومات اليت يطلب من املفحوص اإلجابة 

اختار الباحث هذا البحث اإلستبانة املعلقة أو املقيدة أو حمدودة  7عنها حسب رأيه.
 8خليارات، حيث يطلب من املفحوص اختيار اإلجابة من اإلجاابت املوجودة.ا

 ويستخدم الباحث هذه األدات ملساندة البياانت اليت حيصل عليها من خالل االختبار.   
 الواثئق .2

                                                           
ة جبامعة أم القرى، للغة العربي)مكة مكرمة : ملعهد ادليل عمل ىف إعداد املواد التعليمية لربامج التعليم العربية، رشدي أمحد طعيمة،  5

1822 ،)236. 

 .02(، 1888)عمان : دار جمدالوي، ىف مناهج البحث العلمي وأساليبه، سامي عريفج، حسني مصلح، جنيب حواشني،  6

7Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru, ( Bandung : Remaja Rosda 

Karya, 2111 ), 226. 
6 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, ( Jakarta : Rineka Cipta, 

2111 ), 191. 
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يستخدم الباحث هذه الطريقة ملعرفة الواثئق املوجودة يف املعهد املتعلقة أبهداف البحث 
وللوصول إىل البياانت واملعلومات عن أحوال املعهد واترخيه وعدد املدرسني والطلبة يف 

 ذلك الربانمج اللغة العربية املكثفة.

 املقابلة .4

هبدف الوصول  هي حمادثة موجهة بني الباحث وشخص أو أشخاص آخرين  
إىل حقيقة أو موقف معني، يسعى الباحث للتعرف عليه من أجل حتقيق أهداف 

يستخدمه الباحث هذه املقابلة لنيل البياانت الطلبة اجلامعة يف برانمج دراسة  9الدراسة.
اللغة العربية املكثفة مبعهد "اجلهاد" سورااباي. ولنيل البياانت عن حال املدرس يف ذلك 

رفة أرائهم عن فعالية تطوير املواد التعليمية اجلديدة يف هذه الربانمج دراسة املعهد ومع
 اللغة العربية املكثفة.

 التعليمية مواد إعداد خطوات. ه

هي اخلطوات اليت مير هبا الباحث يف إعداد مواد التعليمية وإنتاجها وهي تدل عليها 
 هذه الصورة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .212(،  3662) دمشق : دار الفكر، البحث العلمي : أساسيته النظرية وممارسته العملية، رجاء وحيد دويدري، 9

املواد تصميم  دراسة مبدئية 
 التعليمية

 

 مجع البياانت

 

 حتكيم اخلرباء

التصحيح والتعديل 
 اخلطة

 

 ددةالتجربة احمل

 

التصحيح والتعديل 
 االنتاج

 

 جتربة امليدانية

 

 

التصحيح 
 والتعديل النهائي

 

 

 اإلنتاج



20 
 

 صورة البيانية السابقة :وهذه هي صفة ال

 مبدئية دراسة .1

 لىع املباشرة ابملالحظة ليقوم الفصل إىل الباحث يذهب أن هو خطوة أول

 ابللغة الطلبة مهارة يف وخاصة 10.والتعلم التعليم عملية ىف املشكالت أو الظاهرات

 .تعليموال التعليم حاجات ويعني فيها األخطاء وحيلل الكتابة مهارة أي العربية

 تخطيطال .2

 مواد شكل على حتتوي خطة كتابة الباحث بدأ التعليم التعليم حاجات تعيني وبعد

 .وتدريباته وحمتوايته وهدفه العربية اللغة تعليم

 

 

 

 تعليمية مواد تصميم .3

 الكتاب احثالب له حيدد العربية، اللغة تعليم مواد تصميم هي الثالثة واخلطة

 العربية اللغة اليباألس ابختيار اجلامعي مستوىلل العربية اللغة تعليم كتاب وهو املعتمد

. األساليب تلكل التدريبات وضعت مث تدريباته، يف موجودة تكن ومل الكتاب، ذلك يف

 .  دروس أربعة من تتكون العربية اللغة تعليم مواد فتكون

 اخلرباء حتكيم .4

 املزااي ذلك بعد يعرف حىت التعليمية املواد لتقييم اخلرباء هبا يقوم عملية وهو

 ربيةالع اللغة يف ومتخصص متأهل خبري البحث هذا يف احملكم 11.منها والقصور

 وراابايس احلكومية اإلسالمية أمبيل سوانن جامعة يف احملاضرين من وهم وتعليمها،

 ستبانةاال الباحث ويستخدم. سورااباي" اجلهاد" مبعهد العربية اللغة معلم وكذلك

 مقياس هنج ىعل استخدامها يتم واالستبانة التحكيم، ونتائج البياانت على للحصول

 : التايل النحو على الدرجات ومعيار. اخلمسة ابلدرجة (Likert) ليكرت

                                                           
11 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan : Metode dan Paradigma Baru, (Bandung : Remaja Rosda 

Karya, 2111 ), 129. 
11 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, 414 
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 انقيص النتيجة يعطي احملكم كان إذا:  1 درجة 

 مقبول النتيجة يعطي احملكم كان إذا:  2 درجة 

 جيد النتيجة يعطي احملكم كان إذا:  3 درجة 

 جد جيد النتيجة يعطي احملكم نكا إذا:  4 درجة 

 قدمه كما رباءاخل من والتصديق التقييم نتيجة من البياانت لتفسر دليل يلي وفيما

 12.أريكونطا

 التقييم لعملية النجاح درجة:  203 رقم جدول

 البيان النجاح معيار املئوية الرقم

1 80% - 

100% 

 دونب التدريس ىف استخدامه ميكن جدا جيد

 عديلوالت التصحيح

2 56% - 

79% 

 التدريس ىف استخدامه ميكن جيد

 طالبسي والتعديل ابلتصحيح
3 40% - 

55% 

  التدريس يف استخدامه ميكن ال مقبول

 يبدل أو كله يصحح انقيص %39 من أقل 4

 األول وتعديل تصحيح .5

 فأسرع برياخل من اإلشرافات مع والتصديق التقييم على الباحث حصل أن بعد

 العربية للغةا تعليم مواد تصميم يف والنقصان األخطاء من ماوجده تعديلو  تصحيح إىل

 .التدريس ىف لإلستخدام صاحلة تكون حيت

 . جتربة حمددة6

                                                           
12Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, ( Jakarta : Rineka Cipta, 

2111 ), 348. 
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لتجربة احملددة هي أن جيري الباحث جتربة مواد التعليمية املصممة إىل إعداد حمدد 
انة عليهم. زيع االستبمن الطالب للحصول على املعلومات من فعالية املواد املعدة مع تو 

 وذلك بعد تصحيح الكتاب وتعديلة نتيجة التقومي والتصديق من اخلرباء.

 . تصحيح وتعديل الثاين7

بعد أن جرت جتربة احملددة فيقوم الباحث إبمتام ما وجده من النقصان يف مواد 
 التعليمية.

 امليدانية جتربة. 8

 إىل العربية غةالل تعليم دمبوا يذهب والتعديل ابلتصحيح الباحث قام أن بعد

 توزيع مع لقبليا ابالختبار قام أن بعد وذلك فعاليته، مدى ملعرفة جتربة ليجري الفصل

 الباحث جيري التجربة وبعد. التجربة قبل قدراهتم عن للكشف الطالب على االستبانة

 .راالختبا عدب الطالب على االستبانة توزيع مع قدراهتم عن للكشف البعدي االختبار

 النهائي والتعديل التصحيح. 9

 لعربيةا اللغة تعليم مواد من النقصان وجد إذا الباحث به يقوم التصحيح هذا

 إنتاجه ذلك بعد كنمي مث والتعديل، التصحيح إىل حيتاج فال وإال امليدانية، التجربة بعد

 .وتعميمه

 اإلنتاج. 01

 هذه عمل لولتسهي هلم مادة تكون حىت اإلنتاج هي واخلطة األخرية

 اخلطوات.

 و. طريقة حتليل البياانت

 يستخدم الباحث لتحليل البياانت عدة طرائق كما يلي :
إختبار" لتحليل البياانت اليت حيصل عليها الباحث خالل االختبار  t" أو "t"إختبار  .1

القبلي والبعدي. هذا االختبار يستخدم لالكتشاف عن التفاوت أو املساوة بني 
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 13املتني على أساس املقارنة بني الوسط احلسايب أو املعدل من احلالتني.احلالتني أو مع

 14ويتم إجراء حتليل البياانت هبذا اإلختبار من خالل اخلطوات اإلخصائية التالية :

 : جدول نتائج اإلختبارين وتفاوهتما على النحو التايل:أّوال
 والبعدي القبلي االختبار املالحظة نتيجة : 0رقم جدول

 أمساء الطلبة نمرةال

 املالحظة جوانب

كتابة  معدل مجلة
 املفردات

كتابة 
 الرتكيب

كتابة 
 اإلمالء

كتابة 
 اإلنشاء

        

        

       اجملموع

 

 منوذج جدول نتائج اإلختبار القبلي والبعدي وتفاوهتما بينهما 2جدول: 

 2d (dالتفاوت ) البعدي القبلي أمساء العينة رقم

      

      

     اجملموع

تّم من بني اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي. وهذا ي التفاوت : تعيني معدلاثنيا
 قسمة جمموع تفاوت النتائج يعدد العينة، وإجيازه ما يلي:

Md= 
∑ d

𝑛
 

 :البيان

Md :  الوسط احلسايب أو املعدل من التفاوت بني اإلختبار القبلي
 واإلختبار البعدي.

∑d : جمموع تفاوت النتائج 

                                                           
13 M. Subana & Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian (Bandung : Pustaka Setia, 2111), 116. 
14 Ibid., 118-117. 
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N : عدد العينة 

 "، ويّتم من خالل العملّية التالّية:t: تعيني "حمسوبة اثلثا
t= 

Md

√∑ d
2

−
(∑ d)

2

n

n (n−1)

 

T : " t" حمسوبة 

∑d² : جمموع تفاوت النتائج 

(∑d²) : عدد العينة 

 ّية التالّية:"، ويتّم من خالل العملtجمدولة : تعيني "رابعا

t = (0- ½ a) (n-1) 

t : "  t " جمدولة 

a :  = 1مقياس التمييز األدىن 
املكتوب عادة يف صفحات  tويستعني التعيني ابجلدول اإلحصائي عن اختبار 

 املالحق من كتب مناهج البحث.

فهناك  " جمدولةt "أكرب من  حمسوبة "t ": التحليل األخري هو إذا كان عدد  خامسا
أو ميكن للباحث أن يقول إن هناك فعالية فيما جراه من احلل املفرتح، وإذا كان  متيز،
فليس هناك متيز مبعىن أنه ليس هناك  " جمدولةt "أصغر من عدد  حمسوبة "t "عدد 

 فعالية فيما جراه من احلل املذكور.
تاره خي حتليل البياانت من اإلستبانة بطريقتني. أّوال حبساب درجات التقييم لكّل موقف .2

لبحث ومقارنتها. ويستخدم الباحث يف هذا ا املئويةالتلميذ. اثنيا يتعيني النسبة 
اإلستبانة مغلقة أو مقيدة حيث يطلب من الطالب اإلجابة من اإلجاابت املوجودة 

 فيها. وتقييم الدرجات كما يلي :

 4:   أوافق متاما (1

 2:  أوافق إىل حد ما (3

 2:    انقص (2
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 1:    مردود (4

رجات املوافق راجحة إذا كان اجملموع من نتائج كّل تعبري واحد وتعترب د
ومخسني يف املائة فصاعدا. وإذا اخنفض عن ذلك فتعترب درجة املوافقة مرجوحة. 

 ويتّم تعيني النسبة املئوية من خالل العملّية التالّية.
P= 

∑𝑥

∑xi
𝑥1001 

 البيان: 

P : مئوية قيمة لكّل رقم 

∑x :   كل تعبريجمموع إجاابت 

∑xi : عدد العينة 

 البياانت من املقابلة يتم حتليلها من خالل سرد إجاابت املدرسني من األسئلة املوجهة إليهم.

 


