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الفصل الثالث 
 منهج البحث والتطوير

 
 نوع البحث .أ 

يقدم بورغ وغال  .النوع البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو البحث والتطوير
ومها تطوير ادلنتجات والتحقق بأن إجراء أحباث التطوير يتكون من ىدفني رئيسيني ، 

تطوير ادلنتج ىو إنتاج ادلنتج اجلديد أو تعديل ادلنتج ادلوجود 1. .من صحة ادلنتجات
وعند سوغيونو بأن حبث التطوير . ليتم ختصيصو مع ادلستخدم أو لتسهيل ادلستخدم

ىو ادلنهج البحث تستخدم إلنتاج ادلنتج  ادلعني باستخدام مدخل حتليل 
 2.االحتياجات واختبار الفعالية  ليكون أن تستخدم بشكل عام

الطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث مت تكييفها منسوغيونو وتتكون من عشر 
( 3)رتع البيانات ،  (2) ت وادلشكالت ، الالنظر إىل احملتم (1) :خطوات وىي

جتربة  (6)تصحيح التصميم ،  ( (5)حتقيق التصميم ،  (4)تصميم ادلنتجات ، 
تصحيح ادلنتج ، و  (9)اختبار االستخدام ،  (8)تصحيح ادلنتج ،  (7)ادلنتج ، 

وال يتم القيام , ويف ىذاالبحث يتم القيام إىل ادلرحلة  السابعة. اإلنتاج الضخم (10)
ومع ذلك ، يتم إجراء تعديالت على ادلرحلة لثمانية . إىل ادلرحلةالثمانية حىت العشرة

 .بعد التصحيح(مستخدما)، وىي جتربة للمعلم 

                                                             
1
 Walter R. Borg & Meredith D. Gall, Educational Research An Intruduction (New York: 

Long Man Inc, 1983), hlm. 772. 
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 التطويرنموذج . ب
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 . أدناه3.1إجراء تطوير منوذجسوغيونوالذي مت تعديلو من الشكل 
الشرح 
ميكن حل  .ىي حالة من االضلراف ، بني ادلتوقع مع الظروف اليت حتدثاحملتملة وادلشكلة ،  .1

ادلشكلة عن طريق البحث والتطوير ، حبيث ميكن العثور على منوذج متكامل  أو نظام أو منط 
جيب أن تظهر القدرات وادلشاكل ادلقدمة مع  .التعامل الذي ميكن استخدامو للتغلب عليها

ولينبغي للبيانات أن تبحث عن اإلمكانات وادلشكالت من قبل اآلخرين  .البيانات التجريبية
 .سواء بتقرير اآلخرين أو بالوثائق بأي طريق ىو

رتع البيانات ، ىو رتع ادلعلومات والدراسات اليت ميكن استخدامها للتخطيط جعل بعض  .2
هتدف ىذه الدراسة إىل العثور على ادلفاىيم واألسس  .ادلنتجات اليت من ادلتوقع أن حتل ادلشكلة

النظرية اليت ميكن أن تعزز ادلنتج ، خاصة فيما يتعلق بادلنتجات التعليمية ، مثل ادلنتجات يف 
ومن ناحية أخرى ، من خالل . شكل برامج ، ومناذج ، وأنظمة ، وبرامج ، وهنج ، وغري ذلك

ىذه الدراسة سوف يدرس دراسة نطاق ادلنتج ، واتساع االستخدام ، وظروف الدعم حبيث 
 .ميكن استخدام ادلنتج أو تنفيذىا على النحو األمثل ، مع القيود وادلزايا

ميكن أن يكون التصميم من أنواع  .تصميم ادلنتج ، ىو التصميم الناتج عن البحث والتطوير .3
إلنتاج نظام عمل جديد ، جيب تطوير خطة عمل جديد تعتمد على تقييم نظام العمل  .سلتلفة

باإلضافة إىل ذلك ، جيب إجراء البحوث  .القدمي ، حبيث ميكن العثور على النقائص يف النظام
باإلضافة إىل ذلك ، ينبغي إجراء تقييم للمراجع  .على الوحدات األخرى اليت تعترب نظامو باجليد

نشاط النتيجة النهائية ذلذا ال .احلالية ادلتعلقة بأنظمة العمل احلديثة ومؤشرات أنظمة العمل اجليدة
ىذا التصميم ال يزال افًتاضًيا ، ألن فعاليتو غري مثبتة ، وال  .ىو أنو مت استكمالو مبواصفات

جيب أن يتحقق تصميم ادلنتج يف شكل رسومات أو رسوم  .ميكن معرفتها إال بعد االختبارات
 .بيانية ، حبيث ميكن استخدامو كمعاجل لتقييمو وجعلو ، ويسهل على اآلخر فهمو

ويستخدم منوذج تطوير ادلناىج الدراسية حلداتابا يف ادلنتج لتطوير الدليل التوجيهي علىخطة   -1
  لدرس اللغة العربية يف ادلدارس الثانوية مع خطوات 2013تنفيذ التعليم يف ادلناىج الدراسية 
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اختيار  (3)تسبيك األغراض اخلاصة( 2)تشخيص احتياجات،  (1): التصميم التالية
 إجياد الوحدات التجريبية مع ادلعلمني( 6)اختيار خربات التعلم  (5)تنظيم احملتوى (4)احملتوى

 3والتقييم (7.(
ن ىو عملية هتدف إىل تقييم تصميم ادلنتج ىل ىو  يف ىذه احلالة ، سيكوالتحقق للتصميم  .4

يقال عقالنيا ، ألن التحقق يف ىذه  .نظام العمل اجلديد عقالنيا أكثر فعالية من القدمي أو ال
ميكن التحقق  .,ادلرحلة ال يزال تقييماً يقوم على التفكري العقالين ، ال يستند إىل حقائق ميدانية

يطلب من كل اخلرباء يف تقدمي قيمة  .من صحة ادلنتجات عن طريق تصميم منتجات جديدة
ميكن  .التصميم اجلديدة ، حبيث ميكن أن تكون اخلطوة التالية معروفة بنقاط القوة والضعف

التحقق من التصميم على مناقشة ادلنتدىوقبل ادلناقشة ، يقدم الباحثون عملية البحث حىت يتم 
 .العثور على التصميم مع امتيازىا

تصحيح التصميم ، بعد تصميم ادلنتجات النهائية ، من خالل ادلناقشات مع اخلرباء واخلرباء  .5
الشخص ادلسؤول عن حتسني  .مث  القيام بتحسني التصميم. حىت يعرف النقائص.  اآلخرين

 .التصميم ىو الباحث الذي سينتج ادلنتج
ولكن جيب أن يتم أوالً حىت  .جتربة ادلنتج ، تصميم ادلنتج الذي مت إنشااه ال ميكن اختباره أوالً  .6

ميكن إجراء التجربة من خالل التجارب ، أي مقارنة فعالية  .حصل ادلنتج الذي يتم اختباره
 وكفاءة نظام العمل القدمي مع نظام 

تصحيح ادلنتج ىو جتربة ادلنتج لعينة زلدودة ميكن أن تظهر أن أداء نظام العمل اجلديد أحسن  .7
 .الفرق مهم جدا ، حبيث ميكن تطبيق نظام العمل اجلديد.من القدمي

 ، بعد ناجح جتربة ادلنتج ، وقد يكون التنقيح يف ىذا احلال غري مهم ، فإن ستخدماملربة تج .8
اخلطوة التالية ىي أن ادلنتج يف شكل نظام عمل جديد يتم تطبيقو على ظروف حقيقية لنطاق 

ويف تشغيل نظام العمل اجلديد ، جيب تقييم ادلشكالت والنقائص ادلوجودة اليت تنشأ  .واسع
 .دلزيد من التحسني

                                                             
3
Lihat lampiran produk hasil pengembangan buku petunjuk teknis menyusun RPP K-13 Pelajaran Bahasa 

Arab  

SMA.  
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 البيانات و أساليب جمع البيانات. ج

 نوع البيانات .1
نا يعين اليت مت احلصول عليها من اخلرباء ادلناىج وتقييم من خرباء التصميم و البياناتو

وكل البيانات اجملموعة سواء كيفية أو كمية اليت مت معاجلتها لتكون . خرباء احملتوى ومدير ادلدرسة
وأما البيانات اليت مت احلصول عليها من جتربة ادلنتج يف شكل  .أساسا دلرحلة تصحيح التصميم

 جيد ؛ = 3مقبول ؛  2=ناقص ؛   1=: (likert) 5استبيانات باستخدام مقياس ليكرت
 شلتاز = 5جيد جدا ؛ و  4=

 أساليب جمع البيانات .2
ادلنهج  من اخلرباء ادلنهج ىي العمود من اإلستجابات االستبانة ادلستخدمة للتحقق من صحة  (أ 

, وأما األداة ادلستخدمة للتحقق من خرباء التصميم. (البيانات الكيفية)ادلباشرة جلودة ادلنتج 
 برمز (likert) 5وخرباء احملتوى ومدير ادلدرسة ىي االستبيانات باستخدام مقياس ليكرت

 .(البيانات الكمية)= 3, مدير ادلدرسة العامة= 2, من اخلرباء احملتوى= 1: الصيغة 
االختبارات على أجريت . واختبار ادلنتج دلعلمي اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية العامة (ب 

مرحلتني ، أحدمها اختبار يف رتاعة صغرية يعين أجري على اثنني من معلمي ادلدرسة الثانوية 
العامة األوىل مًتامانوأحد من معلمي ادلدرسة الثانوية العامة األوىل مرتابوراوثانيهما اختبار يف 

وطُلب من رتيع . رتاعة عامة يعين أجري على رتيع معلمي اللغة العربية يف منطقة بنجر
مث يتم إجراء االختبار  .مث يطلب منو تقدمي استجابة. ادلستجيبني شلارسة إعداد نتائج التطوير

للحصول على بيانات ىل كان ادلنتج ادلطور شلكًنا لالستخدام ، أو شلكن استخدامو مع 
 .التصحيح، أو غري شلكن استخدامو

 بالنسبة مستوى  اخلطأ مخسة يف ادلائة 4 .حتديد العينة بناء على سلطط ادلعادلة كينج حّري  (ج 
 .عشر شخًصا و يتم تقريب العينة إىل عشرة أشخاصمع عدد سكان اثنا (٪ 5) 

                                                             
4
Ibid., hlm. 128 
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 . يتم إجراء ادلقابالت للحصول على معلومات مباشرة أكثر دقة عن ادلنتجات ادلستخدمة (د 
 

 تأساليب تحليل البيانا .د 
 :وحتليل البيانات ادلستخدمة ىنا قسمان ، ومها التحليل الكيفي والكمي ، على النحو التايل

يتم إجراء حتليل البيانات الكيفية عن طريق البحث وجتميع البيانات ادلنتظمة اليت يتم احلصول  .1
عليها من ادلقابالت وادلالحظات ادليدانية ودراسات التوثيق ، من خالل تنظيم البيانات يف فئات 
، والوصف يف الوحدات ، والتوليف ، والًتتيب يف األمناط ، واختيار ادلهمات واليت سيتم تعلمها 

: مث القيام بدراسة رتيع البيانات من مصادر سلتلفة ، وىي. ، وجعل االستنتاجات لسهولة الفهم
وبعد قراءهتا ودراستها ومراجعتها ، مث خفضها عن طريق . قادلقابالت وادلالحظات والوثائ

التجريد ىو زلاولة لتلخيص األساسية ، والعملية ، والبيانات اليت حتتاج إىل احلفظ . التجريد
اخلطوة التالية ىي ترتيبها يف وحدات مصنفة ، مث الًتميز وفًقا للفئات احملددة يف الدراسة ، . فيها

مث يتم تفسري نتائج االكتشاف يف البيانات النتائج . واخلطوة النهائية ىي صالحية البيانات
 " Matrix مصفوفة "ادلؤقتة لتكون النتائج يف نظرية موضوعية باستخدام منوذج حتليل البيانات 

، بأن يوصف أىداف الدراسة وفًقا جلوانب البيانات بناًء على األمناط اليت مت  'ميليس و ىوبرمان
 .5احلصول عليها يف ادليدان

ويف وقت رتع . يتم إجراء حتليل البيانات يف وقت رتع البيانات وبعد االنتهاء من رتع البيانات
البيانات ، إذا مل يتم احلصول على النتائج ادلتوقعة ، فيستمر اسًتجاع البيانات حىت تكون 

ختفيض : األنشطة يف حتليل البيانات الكيفية ، وىي. البيانات اليت مت احلصول عليها موثوقة
 .6التحقق/ البيانات و عرض البيانات وخادتة الرسم 

 ختفيض البيانات (أ 
ولتجنب تراكم البيانات  . وتسجل البيانات اليت مت احلصول عليها يف ادليدان بالدقة والتفصيل

يتم بتخفيض البيانات يعين من خالل تلخيص ، واختيار ادلوضوع ، والًتكيز على أشياء 
                                                             

5
Matthew B. Miles & A. Michael Hubermen 1984.Analisis Data 

Qualitatif.TerjemahanolehTjetjepRohendiRohidi.(Universitas Indonesia: Jakarta, 1984) hlm.163. 
6
Ibid.,hlm. 16-20 
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مهمة ، والبحث عن ادلوضوعات واألمناط وإزالة ماالحيتاج لتكون واضحة  وتسهل جلمع 
فمن ادلهم يف ختفيض البيانات أن , لذلك, وفيو يركز على نتائج البحث.  البيانات التالية

 .نالحظ ما ليست مناسبة بالنظرية يف احلد من البيانات
 
 

 عرض البيانات (ب 
لتسهيل  "ومصفوفة" البيانات ، يتم تقدمي البيانات يف شكل نص سردي ووبعد ختفيض 

( 1): ويف عرض للبيانات ، ىناك ستة أشياء مت إصلازىا .التنظيم والًتتيب يف أمناط العالقة
ورقة تلخيص لإلتصال ، جعل ورقة حتتوي على سلسلة من تركيز األحباث أو أسئلة البحث 

( 2)من خالل التصحيح لنتائج ادلالحظات ادليدانية واإلجابة باختصار لتطوير االستنتاج ، 
الرموز والًتميز ، ىو ترميز رتيع ادلالحظات ادليدانية اليت مت إعدادىا استناًدا إىل أسئلة 

. يتم تنظيم الرموز باجليدلتكون رلمعة حسب القطاع ذات صلة بأسئلة البحث .البحث
ىي طريقة لتجميع االستنتاجات يف , ترميز االستنتاجي أو التفسري,  ترميز النمط (3)

( 4). مث تدخل البيانات يف التحليل األساسي, أشكال أصغر من ادلواضيع أو الًتكيبات
التذكرة، وليس فقط البيانات اجملمعة من البحثي، ولكن كيان واحد مًتابط يقدم مفهوما 

اجتماع حتليل ادلوقع ، واالجتماع مع ادلخرب إلبرام أحوال ادليدان موفقا بأسئلة  (5). كامال
ملخص موقع مؤقت ، حيتوي على توليفة من ادلعرفة (6)البحث مث اجلواب كتابتها فيها 

ادلكتسبة يف ادليدان عن طريق التحقق ماالتفت  من البحوث ، واستنتاجات الفالش باك 
 .وحتديد خطوة البحوث القادمة

 
  التحقق/ خاتمة الرسم  ( ب

ال تزال االستنتاجات األولية عابرة وقابلة للتغيري عند  .اخلطوة األخرية ىي االستنتاج والتحقق
ولكن إذا كانت  .العثور على أدلة قوية لتكون داعمة يف مرحلة رتع البيانات التالية
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استنتاجات البيانات ادلقدمة يف ادلراحل األولية مدعومة بأدلة صحيحة ومتسقة يف ادليدان ، 
 .فإن االستنتاجات ادلستخلصة ىي استنتاجات صحيحة

التقنيات ادلستخدمةيف معاجلة البيانات ىي  .حتليل البيانات الكمية ، أي حتليل البيانات لألرقام .2
حتليل إحصائي وصفي ، وىي إحصائيات لتحليل البيانات عن طريق وصف البيانات اليت مت 

 مت جدولة 7..رتعها كما ىي دون أن تنوي تقدمي استنتاجات تنطبق على اجلمهور أو التعميم
، والتحليل  (modus) ، الوضع (mean)قواعد البيانات وحتليلها باستخدام الوسط 

مث يتم وصف رتيع نتائج حتليل البيانات يف شكل  .(medianمنتصف الطريق )الوسيط 
 :ىنا ىو رموز حساب الوسط والوضع وادلتوسط .التعرض السرد لشرح نتائج البحث

  حساب المتوسط (أ 
ميكن حتديد القيم ادلتوسطة بقسمة كمية البيانات على عدد  .ادلتوسط ىو متوسط قيمة البيانات

 .للحصول على القيمة من القيمة ادلتوسطة للقيمة ادلتوسطة بالًتدد .البيانات

 
f1x1  adalah  jumlahhasildarinilaitengah di kali denganfrekuensi. f1 
adalah  jumlahfrekuensi. 

 
  وضع الحساب (ب 

إذا كان ىناك تردد بيانات جملموع القيم من رلموعة  .الوضع ىو القيمة األكثر شيوًعا
لتتمكن من راية الوضع ، قم بتحديد الفئة يف اجلدول  .البيانات ، فيمكنو استخدام الوضع

 .انظر الرموز اآليت .باختيار معظم الًتددات
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  حساب متوسط (ج
 .الوسيط ىو طريقة لتحديد ادلوضع األوسط للبيانات بعد تنظيم البيانات حسب القيمة

الربع ) Q2 الوسيط لديو نفس الرموز مثل البحث عن . Meالرمز ذلذا الوسيط ىو 
 :مثل الرموز التالية (الثاين

 

 
 

 
 


