ابب الثالث
منهج البحث
أ .نوع البحث و مدخله

نوع البحث هو البحث والتطوير .قال سوغيونو أن البحث و التطوير
مستخدم إلنتاج النتاج ،واختبار فعالية هذه املنتجات .حبث حتليل االحتياجات
أيضا إىل اختبار الفعالية الختبار ما إذا كان
املستخدم إلنتاج منتج  ،هناك حاجة ً
1
املنتج ميكن أن يعمل يف اجملتمع.
البحوث التطويرية يف جمال التعليم هي نوع من األحباث اليت هتدف إىل
إنتاج منتجات لغرض التعليم واليت تبدأ بتحليل االحتياجات تليها تطوير املنتج،
مث تنتهي املنتجات اليت يتم تقييمها ابملراجعات ونشر املنتج .يف حبث التطوير هذا،
مت أوالً تصميم منتج جديد  ،مث مت إجراء اختبار املنتج يف شكل استجابة املستخدم.
املدخل الذي استخدم الباحث هو املدخل النوعي و الكمي  ،وهي خطوة
من البحث من خالل اجلمع بني شكلني من النهج يف البحث  ،ومها النوعية
والكمية .البحث املختلط هو هنج حبثي جيمع بني البحث النوعي والبحث
الكمي 2.طرق املزيج هي طريقة حبث من خالل اجلمع بني طريقتني حبثيتني يف
نفس الوقت  ،نوعيًا وكميًا يف نشاط حبثي  ،حبيث يتم احلصول على بياانت أكثر
3
مشوال وصالحية وموثوقية وموضوعية.
ً
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ب .منوذج البحث
النموذج يف هذا البحث و التطوير هو منوذج الذي افرتحه سوغيونو.
خبطواهتا منها:
 .1مالحظة للمكتبة ملعرفة الوسائط املستخدمة يف تعلم مفردات اللغة العربية
وحتديد املواد املطلوب استخدامها.
 .2مجع البياانت يف جمال إجراء املقابالت مع املعلمني والطالب حول وسائل
اإلعالم املطلوبة.
 .3جمموعة من الصور ومقاطع الفيديو والكتب املتعلقة ابملواد من اإلنرتنت.
 .4صنع وسائل اإلعالم.
 .5اختبار وسائل اإلعالم مع خرباء املواد وخرباء وسائل اإلعالم.
 .6مراجعة وسائل اإلعالم
 .7اختبار املنتجات على نطاق صغري.
 .8عرض نتائج املنتج.
الصورة 3,1
أما ابلنسبة خلطوات البحث والتطوير:

ج .إجراء البحث
قام الباحث بتبسيط املراحل العشر  ،فقط إىل املرحلة السادسة  ،واليت
كانت عبارة عن جتربة منتج صغري .يعتمد تبسيط هذه املرحلة على رأي Borg
 and Gallالذي يقرتح احلد من البحث على نطاق صغري  ،مبا يف ذلك احلد من
وترية البحث 4.مت تبسيط مراحل الدراسة بواسطة الباحث بسبب الوقت والتكلف
احملدود .اخلطوات اليت يقوم هبا الباحث هي كما يلي:
 )1احملتملة واملشاكل
البحث موجود بسبب مشكلة .املشكلة هي االحنراف بني ما هو
متوقع وما حيدث .كانت بعض املشكالت اليت مت حتديدها هي عدم
االهتمام بتعلم اللغة العربية بسبب وسائط التعليم القدمية مثل استخدام
البطاقات والصور ومقاطع الفيديو وغريها .وذلك لتقليل االهتمام ابللغة
العربية .ميكن التغلب على بعض هذه املشكالت من خالل أحباث التطوير
من خالل البحث حبيث ميكن العثور على وسائط تعليمية ميكنها حل
املشكلة.
أجرى الباحث يف هذه املرحلة دراسة أدبية أجريت من خالل قراءة
ودراسة كتب تعلم اللغة العربية يف مكتبة جامعة أنتاساري االسالمية
احلوكمية للحصول على املعلومات الالزمة ملواصلة البحث.
 )2مجع البياانت
جيمع الباحث املعلومات اليت يتم استخدامها لتخطيط املنتجات
اليت من املتوقع أن حتل املشكلة.

)Borg dan Gall dalam Emzir (2011: 271

4

عند مجع هذه البياانت  ،أجرى الباحث دراسة ميدانية يتم إجراؤها
ملعرفة الوضع يف العديد من املدارس الثانوية مباشرةً عن طريق املالحظة و
يقابل الباحث معلمي اللغة العربية..
 )3تصميم املنتج
املنتجات املنتجة يف البحث والتطوير ختتلف .النتيجة النهائية هلذا
النشاط هي يف شكل تصميم جديد  ،مع استكمال املواصفات .جيب أن
يتجسد تصميم املنتج يف صورة أو خمطط  ،حبيث ميكن استخدامه كمقبض
مصحواب
لتقييمه وصنعه .يف جمال اهلندسة  ،جيب أن يكون تصميم املنتج
ً
بشرح للمواد املستخدمة يف صنع كل مكون يف املنتج  ،وكذلك إجراءات
العمل .يف أي منتج على شكل نظام  ،من الضروري شرح آلية استخدام
النظام  ،وكيف يعمل  ،ومزاايه وعيوبه.
 )4التحقق من صحة التصميم
التحقق من صحة التصميم هو عملية لتقييم ما إذا كان تصميم
صحيحا أم ال .يتم التحقق من صحة املنتج بواسطة خرباء ذوي
املنتج
ً
خربة لتقييم املنتج املصمم حديثًا .يتم التحقق من صحة التصميم عن طريق
ملء استبيان ملعرفة نقاط الضعف ونقاط القوة يف املنتج.
الباحث يتحقق من صحة التصميم واملنتج للمحاضر اخلرباء املادية
واحملاضر اخلرباء وسائل اإلعالم يف جامعة أنتاساري االسالمية احلوكمية يف
هذه املرحلة وستنتج نتائج التحقق من الصحة عدة تنقيحات لتحسني
املنتج.

 )5مراجعة التصميم
بعد التحقق من صحة تصميم املنتج من قبل اخلرباء  ،ميكن رؤية
وصف نتائج التحقق من الصحة ونقاط ضعفها .يتم تقليل هذا الضعف
من خالل حتسني التصميم.
 )6استجابة املستخدم
أجرى الباحث جتربة جمموعة صغرية هتدف إىل حتديد املشاكل
األولية اليت قد حتدث عند اختبار املنتج يف هذا اجملال .ال يُتوقع مواجهة
املشكالت األولية واألساسية يف التجارب امليدانية ابستخدام هذا التعريف.
ترتبط هذه املشكالت بشكل عام مبشكالت فنية خمتلفة  ،رغم أهنا ال
تستبعد إمكانية حدوث مشكالت غري تقنية.
أ .املراحل الفنية
املراحل الفنية يف صنع الوسائط هي كما يلي
معدات أو برامج الكمبيوتر الالزمة قبل صنع الوسائط هي كما يلي:
 .1الكمبيوتر احملمول أو الكمبيوتر
 .2أدويب برمييري
 .3أدويب االختبار
 .4ميكروفون
 360 .5كامريا
 .6ترايبود
 .7احلد األدىن اهلاتف احملمول الروبوت
التايل  360إنشاء الفيديو

Lolipop

 .1قم بتوصيل الكامريا واهلاتف احملمول
 .2تسجيل حمتوى املواد ابستخدام ترايبود
 .3تتم معاجلة تسجيالت الفيديو يف

Adobe Premiere

 .4يتم فرز املواد وف ًقا لكتاب املواد التعليمية يف

Adobe Premiere

 .5مث يصبح عرض الفيديو .mp4
بعد إكمال الفيديو  ، 360قم إبدخال السرد الصويت املسجل يف
 Auditionمث دجمه مع الفيديو  ،كما هو موضح للخطوات  ،من بني أمور أخرى:
Adobe

 .1افتح  Adobe Auditionمرة أخرى
 .2بعد ذلك افتح مشروع الصوت الذي مت تسجيله
 .3مث حدد القائمة الفرعية أتثريات> تقليل  /استعادة الضوضاء> التقاط
ضوضاء الطباعة.
 .4بعد ذلك القيام مبستوايت الكالم املتوازنة
 .5تصدير إىل
 .6فتح
)360

mp3

adob preimere

واجلمع بني الفيديو والصوت (ضبط املواد والفيديو

 .7تصدير الفيديو
خطوات إجراء  360صوت وصوت للوسائط أكثر أو أقل كما
هو موضح أعاله.

د .أساليب مجع البياانت
كانت الطريقة املستخدمة جلمع البياانت يف هذه الدراسة عبارة عن استبيان
ومقابلة وتوثيق ومالحظة .يتم استخدام االستبيان ملعرفة رأي املستفىت أو الطالب
حول وسائط الواقع االفرتاضي .يتم استخدام املالحظة ملعرفة االحتياجات الالزمة
يف هذا اجملال.
 )1االستبيان هو أداة جلمع البياانت حتتوي على عدد من األسئلة أو البياانت
اليت جيب اإلجابة عليها من قبل املوضوعات البحثية .بناءً على شكله ،
مفتوحا ومغل ًقا .يف هذا البحث  ،مت استخدام
ميكن أن يكون االستبيان ً
استبيان مغلق ومفتوح .يتم تقدمي استبيان مغلق خلرباء وسائط التعلم لتقييم
وسائط التعلم اليت مت تطويرها ويتم ذلك يف مرحلة التحقق من صحة
التصميم ،يف حني يتم تقدمي استبياانت مفتوحة للطالب يف تقدمي
تعليقات وتقييمات لوسائط التعلم املتقدمة ويتم ذلك يف مرحلة جتربة
املنتج الصغري.
 )2االستبيان هو عبارة عن تقنية جلمع البياانت يتم إجراؤها عن طريق إعطاء
جمموعة من األسئلة أو البياانت املكتوبة إىل املستفىت ليتم الرد عليه.
االستبياانت هي أساليب فعالة جلمع البياانت إذا كان الباحث يعرف
على وجه اليقني املتغريات الواجب قياسها ويعرف ما ميكن توقعه من
5
اجمليبني.
تُستخدم االستبياانت للحصول على معلومات حول الوسائط مثل ما
يريده املعلمون والطالب يف هذا اجملال .ويتم ذلك يف مرحلة مجع البياانت.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012),

5

h. 199.

 )3التوثيق هو مجع البياانت من خالل اآلاثر املكتوبة يف شكل حمفوظات مبا
يف ذلك الكتب عن اآلراء والنظرايت واملقرتحات وغريها .يف هذه
الدراسة ،تتم الواثئق عن طريق أخذ البياانت املوجودة ابلفعل.
عرف املالحظة أبهنا املالحظة املباشرة واملنهجية وتسجيل األعراض اليت
 )4تُ َّ
تظهر يف موضوع البحث .يتم استخدام املالحظة يف هذا البحث لتحليل
االحتياجات امليدانية قبل إجراء البحث.
ه .تصميم القياسيات
أداة البحث هي أداة تستخدم لقياس الظواهر الطبيعية واالجتماعية املالحظة.
على وجه التحديد كل هذه الظواهر تسمى متغريات البحث 6.مت تطوير األداة ابستخدام
مقياس  Likertمع  5موازين 7.أعطيت أدىن درجة درجة واحدة وأعطيت أعلى درجة درجة
 .5كانت األداة املستخدمة يف هذه الدراسة عبارة عن استبيان خلرباء اإلعالم.
استخدم الباحث أداة حبث يف شكل استبيان .كان االستبيان املستخدم يف أداة
البحث يف شكل استبيان التحقق من الصحة خلرباء املواد  ،وخرباء اإلعالم.
 .1شبكة أداة التحقق من الصحة خلرباء وسائل اإلعالم
اجلدول 3.1
ردود خبري وسائل اإلعالم على جوانب االتصال
رقم
1

املؤشر
هيكل الربانمج
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2

التفكري املنطقي

3

التفاعل بني املستخدمني والوسائط

4

إعطاء ردود الفعل

5

استخدام اللغة

اجلدول 3.2
ردود خبري وسائل اإلعالم لعرض اجلوانب
رقم
1

املؤشر
نوع اخلط

 2حجم اخلط
3

استخدام اللون

4

خلفية الرسم

5

اختيار الرسوم املتحركة

6

استخدام املوسيقى املعروضة

7

استخدام الصوت

8

استخدام االندونيسية

9

استخدام العربية

 10تصميم الشاشة

اجلدول 3.3
ردود خبري وسائل اإلعالم على جوانب الربجمة
رقم
 1ترتيب العرض
 2زر االتساق
 3وضوح تعليمات الربانمج

املؤشر

 .2شبكة أداة التحقق من الصحة خلرباء املواد
اجلدول 3.4

ردود اخلرباء على اجلانب احملتوى
املؤشر

رقم
1

حقيقة احملتوى

2

كفاية املواد

3

عرض مواد التعلم املتسلسلة

4

إحلاح كل املواد

5

توافق املواد مع معايري الكفاءة

6

مدى مالءمة املواد ذات الكفاءات األساسية

7

مالءمة املؤشرات ذات الكفاءات األساسية

8

أمهية اللعبة للمادة

اجلدول 3.5
ردود اخلرباء املاديني على اجلوانب التعليمية
املؤشر

رقم
1

وضوح اهلدف

2

وضوح أهداف التعلم

3

هيكل املواد

4

دقة التقييم

5

االتساق بني األهداف ومواد التقييم

6

إعطاء املوسيقى

7

إعطاء السرد

8

تقدمي التغذية املرتدة للتحفيز

 .3جمموعة أدوات جتربة اجملموعة الصغرية
اجلدول 3.6
ردود الطالب على اختبارات اجملموعة الصغرية
مكوانت التقييم
اجلودة الفنية

املؤشر
وضوح التعليمات الستخدام الربانمج
قراءة النص أو الكتابة
سهولة التنقل
جودة عرض الصورة
خدمة املتحركة
تكوين اللون
وضوح الصوت أو السرد
حتمل قدرة املوسيقى
سهولة استخدام الربانمج

و .أسلوب حتليل البياانت
سيتم بعد ذلك حتليل البياانت اليت مت احلصول عليها من اختبار الصالحية .فيما يلي
شرح لتقنيات التحليل املستخدمة.
 .1أساليب حتليل اختبار التحقق من الصحة
حتليل البياانت ابستخدام مقياس  .Linkertيستخدم مقياس  Likertلقياس
مواقف وآراء وتصورات أي شخص أو جمموعة من الناس حول الظواهر
االجتماعية 8.ألغراض التحليل الكمي  ،ميكن إعطاء اإلجاابت درجة.
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 .1أوافق بشدة

5

. 2موافق

4
3

. 3غري موافق

2

. 4ال أوافق بشدة

1

إشراك اخلرباء يف مرحلة اختبار التحقق من الصحة .يتم التحقق من الصحة
من خالل إشراك ثالثة مستطلعني .ونفذها حماضرون من اجلامعة اإلسالمية
احلكومية يف بنجرماسني .بعد ذلك  ،من الضروري حساب الفاصل الزمين لتحديد
املعايري ابستخدام الصيغة:

مث قم بتحويله إىل نسبة مئوية ابستخدام الصيغة:

قيم الفاصل الزمين املطلوبة لتحديد معايري الصالحية ابستخدام الصيغة أدانه:

مت احلصول على املعايري النهائية جلوانب االتصال أعاله من نتائج حتويل
البياانت الكمية إىل بياانت نوعية على مقياس  ، 5انظر اجلدول  6والوصف
التايل:
اجلدول 3,7
حتويل البياانت الكمية إىل بياانت نوعية مبقياس 5
البياانت الكمية

نطاق

1,80 Sbi

جيد جدا
جيد

X ≤ Xi + 1,80

كاف
أقل
أقل جدا

البياانت الكمية
5

X > Xi +

<+ 0,60 Sbi

Xi

Sbi

4

Xi – 0,60 Sbi < X ≤ Xi + 0,60

3

Xi – 1,80 Sbi < X ≤ Xi – 0,60

2

Sbi

Sbi

1,80Sbi

– X ≤ Xi

1

مالحظات:
)Xi (Average Average

= ( 2/1درجة  maxمثالية  +درجة دقيقة مثالية)

( Sbiاالحنراف املعياري املثايل) = ( 6/1درجة مك مثالية  -درجة دقيقة مثالية)
X

= النتيجة الفعلية

بناءً على صيغة حتويل البياانت أعاله  ،بعد احلصول على البياانت الكمية ،

لتحويلها إىل بياانت نوعية يف هذا التطور  ،يتم تطبيق التحويل على النحو التايل:
الدرجة القصوى

=5

احلد األدىن من النقاط = 1

= ½ ()1 + 5

X

=3
)1-5( 6/1 = Sbi
= 0.6
مقياس 5

= س> )0.6 × 1.8( + 3
= س> 1.08 + 3
= س> 4.08

املقياس 4

= X ≤ 4,08< )0.6 × 0.6( + 3
= X ≤4,08< 0.36 + 3
= X ≤ 4,08 < 3.36

مقياس 3

= X ≤ 3,36< 0.36 - 3
= X ≤ 3.36< 2.64

مقياس 2

= X ≤ 2,64< )0.6 × 1.8( - 3
= X ≤ 2,64< 1.08 - 3
= X ≤ 2,64< 1.92

املقياس 1

=X ≤ 1,92

على أساس احلساب الوارد أعاله  ،ميكن تبسيط حتويل البياانت الكمية إىل
مقياس النوعي  5البياانت على النحو التايل:

اجلدول 3,8
مبادئ توجيهية لنتائج حتويل البياانت الكمية إىل بياانت نوعية
فئة

نطاق

نتيجة

جيد جدا

X > 4,08

5

جيد

3,36 < X ≤ 4,08

4

كاف

2,64 < X ≤ 3,36

3

أقل

1,92 < X ≤ 2,64

2

أقل جدا

X ≤ 1,92
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