
 باب الثالث

 منهج البحث

 البحث و مدخلنوع البحث   .أ

 البحث مدخل إن ىو البحث ىذا يف الباحث تستعملو النوعيالذي ادلنهج

( أوخطواتR&Dوالكميلنوعمنالبحثوالتطوير البحثوالتطويرىوعملية .)

احلالية ادلنتجات حتسُت أو جديد منتج البحث1لتطوير تنفيذ يف ىناك. والتنمية

ويستخدمالباحث.2وصفية،التقييمية،والتجربة :باستخدامالعديدمناألساليب،وىي

للحصولعلىنتائجمعُتوجتربة البحثادلستخدمة ىيطريقة ادلنهجالتطويرىألهنا

منهجالبحثالوصفيادلستخدمةيفالدراساتاألوليةجلمعالبياناتواألدب3فعالية.

اعالقائمة.واستخدامأساليبتقومييةلتطويرادلوادالتعليميةيفعدةمراحلعلىاألوض

للتقييموادلراجعة.يستخدمىذااألسلوبأيضاعمليةاالختبارمعتطويرادلوادالتعليمية

 باستخداماختبار.
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Rosdakarya, Cet III, 2007), hlm 164 
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 خطوات التطوير . ب

 طريقة التطوير .1

يفكاملةخطةيضعأنوعليمالزالبحثبكتابةالباحثميقوقبل

 رسماحلقيقة وآلفاق معادلة وحيدد ذليكل البحثنستكواليتعام رلال

4والدرسة.

.وذلكBorg and Gall  ىفتطويرىذهادلوادالدراسيةبنموذجوعموما

النموذجلتصميمأنىذا خطواتتفصيليةبوضوحوبدونتعقيد.تضمنيألنو

واستخدامىذاالنموذجمناسبلتعليم.5ادلوادالتعليميةاليتتوفرعمليةمنظمة

النموذجلو" لوجوىفغرفةالصف.ىذا يلي11وجها :"مراحلالتطوير،كما

(1.Research and information collecting, 2.Planning, 3.Develop 

preliminary  form of product, 4.Preliminary field testing, 5.Main product 

revision, 6.Main field testing, 7. Operational product revision, 8. 

Operational field testing, 9.Final product revision, 10.Dissemination and 

implementation.)
6،
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5
 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan : Kuantitatif dan Kualitatif, 

Jakarta:Rajawali pers, 2015, hlm 263.  
6
 Walter R. Borg and Meredith Damien Gall, Educational Research An Introduction, 

Fourth Edition, Longman Inc, New York 1983. hlm 775 



ولكنعندالبحثعنرسالةادلاجستَتقداقًتحأنضلددىذاالبحث

لطيفعندمرحلةالتقوميالاىلالتجربةاجملموعةالصغَتة،مناسباكماذكرأدنان

وضوحاالنتاجعند دلعرفة االنتاج،ولكنالتجربة لفعالية الكمية حيتاجاىلجتربة

.7الطلبةبعدحتكيماخلرباء

البحثالىتيستخ طريقة طريقةومدوأما البحثىي الباحثيفىذا

لثقافةباإلجتماعيةواتعليممهارةالقراءةيناسبموادالتطويريفالبحثتطوير

اجلنوبيةاميكال العربيةلربنامجنتان اللغة الثانويةاإلضايفالتعليم ادلدرسة يف

(MA.التطوير بطريقة يستخدم وحتاياه العلمية بادلدخل يكون تطوير(، حبث

ادلوادتطبقمرحلةالتطويرباطريقةالتقومياحملتوياتوكتابةالواداىلاىلادلشركة

نعاىلاحلاجةادلستعملة.حىتادلوادادلقصدقدمت
 

 إجراءت التطوير .2

منوذجاختياردقة.وكفائةستنايلادلنتجفعالةتطويراجليدمنوذجاختيار

ادلنتجالتنميةنتائجدقةمساتمنواحدة.ادلناسبادلنتجسيكونإنتاجالتنمية

توفرجيدبشكلتطبيقهاميكنادلنتجأي دلستخدميهامزاياو تطويرنتائج.

                                                           
7
 Mohammad  Adnan Latief,Tanya Jawab Metode Penelitian Bahasa, UM 

PRESS,Malang , 2012,hlm 112 

 



وبشكلادلنتجات ادلشاركُتاكتسابوالرغبةالدافعمنسيزيدمناسباجليدة

ادلقدمةادلوادمنأعمقمعرفة ادلنتجاتإىلوباإلضافة. ادلخلوطةعرضذلك،

التعلمواليتمشاكلحتلأنميكناإلنًتنتشبكةعلىاإلعالمووسائلجيد

التعلم.عمليةيفتظهرماغالبا

البحث إىلمنوذجويفىذا إىلخطواتالبحثوالتطويراستنادا مشَتا

)أد  للتعلم.ADDIEي وسهلة بسيطة األساسي التعليم مرحل تظهر الىت )

أوخالصةADDIEي)أد وذجمن (ىومنوذجيتكونمنمخسةمراحلرئسية

حتليل تصميمAnalyze) عن، ،) (Designتطوير ،) (Developتنفيد ،) 

(Implementتقييم،) (Evaluate.)8 

                                                           
8
 Benny A. Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran (Jakarta: Dian Rakyat, 

2009) hal.125 






منتظم بشكل بو القيام ينبغي الذي ىذا من اخلامسة ادلرحلة حتتاج

ومنهجيجلعلعمليةالتعلمفعالةكفائةوجذابة.

:وىي خطوات، مخس النموذج من شرح أما

 (Analyze)تحليل ال ( أ

 كلىي احلاجة.احلاجاتوادلشكالت وجود التطويرىي البحث يف

 الشيئالرجاء عدشلناسبة ىي والدشكلة االنتشار، عند القيمة زيادة لدي األشياء

 التقويم

 التحليل

لتصميما  

 التطوير

 التطبيق



يتكونالتحليلخطوةمنمرحلتُت،وىيالتحليلاألداءو9.ادليدان يف والواقع

.االحتياجاتالتحليل

لتحديداألوىل ادلرحلةاألوىل ادلرحلة أجربت اليت األداء التحليل ىي

برامج تنظيم و تتطلب أداء مشكلة تواجو اليت احلول كانت إذا ما وتوضيح

التعليمأوحتسُتاإلدارة.

إىلاألىلياللغةوادلدرساللغة األوىل ادلقابلة الباحث قامثانيةال ادلرحلة

 الطالب اىل مث العربية الثانوية البحثMA)ادلدرسة موقع اىل يراجع و ،)

 عن العام رأي كيف ويباحث يناسبتطوير القراءة مهارة تعليم مواد

وا لثقافةباإلجتماعية لربنامجكاليمانتاناجلنوبية العربية اللغة يفاإلضايفالتعليم

البحثاختارالباحثاىل (.MA)ادلدرسةالثانوية ادلدرسةالثانويةويفىذا

 الثالثة (MAN 3 BANJARMASIN)بنجرماسُتاحلكومية وبعد  قام.

الطلبةادل بتطوير األمر بادئ يف الباحث على االستبانة الباحث بيوزع أو واد

ادلبدئية ادل تطوير يتم لكي ،نسمىبالدراسة على الباحث حلل الذي وفقواد

من تستند اليت القافية الناحية من التحليل يف الباحث تناول إذ ادلقرر، الكتاب

                                                           
9
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األسئلةخلل 1برمز كانغَتموافق، كاننقصموافق2اذا كان3اذا اذا

 :التالية،كمايفاجلدوالاذاكانموافقجدا4موافق

 (Design)  التصميم   ( ب

ادلستخدمة ادلعلومات مجع بو ادلراد.اإلنتاج تصميم يف الثانية ادلرحلة

11ادلوجودة. متشكالت حال بو ادلنتجيرجى وتصميم لتخطيط

التعليمي ادلوادوالكتاب احملتاجة األشياء قامالباحثبالتخطيطعنعن

 شكل واعلى باإلجتماعية يناسب القراءة مهارة تعليم كاليمانتانلثقافةمواد

 كما االحتياجاتاجلنوبية حتليل يف تركز،الرأي أن جيب اخلطوة  على ىذه

للتحقيق يواجهها مشاكل يف جهود الىت احلال.االنتباه مركز التعلم ىذا يف

.الطالب مالحظتهابُتكفاءةوادلهاراتالذيميلك ميكن الذي

 (Develop)   ج( التطوير

تصميم لتحقيق عملية ىو التطوير.اإلنتاج تطوير ىي الثالثة ادلرحلة

 لتعليم،ادلتعددة الوسائط بشكل يلزمالربجهيات تصميم كان إذا حقيقة،وأي،

تطويره. فيجب
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أومت وشراء خطوةجعل التنمية وتشملأنشطة التعليمية وتعديلمواد

حتتاجاىلأنتكيفمع التعليمية شراءادلواد.حتديدادلوادلتحقيقأىدافالتعلم

خطوة ادلصمميف قبل من اليتصيغت التعلم زلددةأوسلرجات أىدافتعليمية

اإلعالم. ووسائل وحتديدطرق األنشطةاختيار شملاألخرى،ت التصميم.بعبارة

يف التعلم واسًًتتيجيات الستخدامها مضمون ادلناسبة أو ادلواد برنامج تقدمي

 اللغة دلداة التعليمي كتاب تطوير الباحثيف قام البحث، ىذا التعلم.ويف

كاليمانتاناجلنوبية.ثقافةعلىضوءارةالقراءةيفتعليممهالعرية

  (Implement) د( التنفيد

.(ADDIE)أد يمنمنودج اخلطوةالرابعة ادلوادالتعليمية تسليم أو تنفيذ

ذهاخلطوةذلامعٌتالتعلمنفسها،ى ترتبطمعبرنامج ماعلىالتنفيدغالباخطوة

للطالبأوادلدرسيفالتعلم.إيصالادلواد

  (Evaluate)ه( التقويم

وىوعملية وميوتق ىي اخلامسة مرحلة  نظام ادلنتجيف تقومي اإلنتاج.

أحدأشكالالتقوميعملو، يتعُتعلينا التصميمرمبا علىسبيلادلثاليفادلرحلة



 يف التقومي كان11التطويٍتبغيةتوفَتومالحظةاخلرباءكمدخالتادلوادادلصمم.

وزعت ىذه االستبانة نتيجة من بعضتطب إىل ادلرحلة والطالب يقدلعرفةاخلرباء

 مواد تطوير يف الذىنية اخلريطة باإلجتماعيةجودة يناسب القراءة مهارة تعليم

 كاليمانتاناجلنوبية.لثقافةوا

لثقافةتعليممهارةالقراءةيناسبباإلجتماعيةواوىذاىيكلتطويرمواد

عندالباحثكمايفاجلدوال:كاليمانتاناجلنوبية.

تعليم مهارة القراءة يناسب عن هيكل تطوير مواد  3.1الجدوال 

 كاليمانتان الجنوبية.  لثقافةباإلجتماعية وا

 التصميم )تحليل إحتياجات، البحث الظري، المالحظة( 1

 (Prototypeتصميم الطراز المبدئي ) 2

 تطوير المواد 3

 التحكيم من الخبراء 4

 التصوييات 5

 التجربة الميدانية 6
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 التصوييات 7

 انتاج المواد 8



 التصميم )تحليل إحتياجات، البحث الظري، المالحظة( -1

اليت الدراسية وادلنهج ادلواد الباحث تالحظ األوىل، ادلرحلة يف

 بنجرماسُت 3 الثالثةاحلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسةمستعمليف

(MAN 3 BANJARMASIN،)  اإلجراءت ىذه تكون بادلقابلةمث

دلعرفة الطلبة على اإلستبانة الباحث وتوزع العربية اللغة ادلدرس مع

مهارة تعليم يف خصوصا العربية اللغة تعليم يف واحتياجتهم خلفيتهم

القراءة.

 (Prototypeتصميم الطراز المبدئي ) -2

ألنتلكادلواد الدراسية ادلواد النموذجاألولقبلتصميم وىو

 ادلنشودة. علىصورهتا ادلبدئياعتمادا الباحثالطراز ولذلكيصمم

نتائجحتليلمتطلباتالدراسُت.

 تطوير المواد -3



 الدراسية ادلواد الباحث يناسبيطور القراءة مهارة تعليم

وا اجلنوبيةلثقافةباإلجتماعية ادلالحظةكاليمانتان نتائج على اعتمادا

األوىل.

 التحكيم من الخبراء -4

علىارةالقراءةتعليممهالدراسيةللخبَتيفيقدمالباحثادلواد

،ليقومبالتقوميواإلقًتاحاتواإلرشاداتكاليمانتاناجلنوبيةثقافةضوء

البناءةلتكونادلوادالدرسيةعلىصورهتاادلرجوة.

 التصوييات -5

واالقًتاحات التقومي نتائج حسب بالتوصوييات الباحث يقوم

 واإلرشاداتمنادلشرفوخلرباء.

 التجربة الميدانية -6

يطبقالباحثادلوادالدراسيةادلصممةيفعمليةالتعليموالتعلم،

مثيوازعالباحثاإلستبانةاليتتتضمناالمورادلتعلقةباستخدامادلواد

 القراءة مهارة ضوءتعليم اجلنوبيةثقافةعلى ىذاكاليمانتان ويتم ،

بادلواد الطلبة قدرة دلعرفة البحث إجراء بعد اإلختبار بتقدمي البحث



مه تعليم القراءة ضوءارة اجلنوبيةثقافةعلى عليوكاليمانتان ويدل

النتائجالكمية.

 التصوييات -7

واالقًتاحات التقومي نتائج حسب بالتوصوييات الباحث يقوم

ولتكملالنقصانفيها.واإلرشاداتمنادلشرفوخلرباء

 إنتاج المواد -8

إما البحث، إجراءت نتائج حسب التعليم ادلواد الباحث يعد

التوصيياتمناخلرباء،أومقابلةمدرساللغةالعربية،أواإلستبانة،أو

اإلختبار.

 ج. البيانات ومصادرها

.الكميةوالبياناتالوصفيةالبياناتىفىذاالبحثنوعان:البيانات

 الوصفيةالبيانات  . أ
 حتليل وصف وىي ، ثالبحمن وىلالا ادلرحلة يف الوصفية البيانات أوال

 يف ببدو ثالبحىذا . اآلول ادلنتج لتطوير اآلدب وحتليل وادلالءمة، احلاجة

 للسلفية العربيةبعنوان كتاب وىو آال ادلنتج على العثور يف انتهت اليت العملية

 الذي ") واآلثريةالقرآنية راكيب الت من ادليسرة ادلتكاملة الطريقة على( العليا



 ادلوادتطوير مناقشة على احلصول بعد وإجراءاتو ر التطوي خطوات يتبع

. ثالبح ميدان يف التعليمية

 الكميةالبيانات   . ب

وادلواد، التصميم خرباء من االستبانة نتائج بشكل الكمية البيانات

البيانات ىذه تستخدم إمنا .ادلتطور ادلنتج عن الطالب استبانة إجابة وكذلك

 البيانات حتليل ىذا يستخدم .وصالحيتها التطوير نتيجة مبنافع لرؤية الكمية

 :التايل النحو على مراحل بثالث إحصائها سعى مث االستبانة نتائجالكمية

.النتائج اكتشافو البيانات تفسَت البيانات، تنظيمالبيانات، جتهيز

 مصادر البياناتج. 

العربيةيف1 اللغة تعليم معلم  3 الثالثةاحلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة.

 (MAN 3 BANJARMASIN) بنجرماسُت

2 زلاضر. قسم العربيةيف اللغة العلياتعليم أنتسارىبالدراسات جبامعة

بنجرماسُت احلكومية ادلاجستَت،اإلسالمية الرمحن توفيق الدكتور وىو ،

 كخبَتةادلادةالتعليمية.



3 يف الطلبة  MAN 3) بنجرماسُت 3 احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة.

BANJARMASINعشرأحد(يفىذاالبحثىومجيعالطلبةيفالصف

كمايفاجلدوال:منثالثةفصل116بعدديففصلعلمالطبيعية

 أحد عشر في فصل علم الطبيعيةالطلبة في الصف عن   3.2الجدوال 

 الجملة النساء الرجل الصف   الرقم

1112536علمالطييعية111

2122436علمالطييعية211

3122436علمالطييعية311
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 العثوائية ادلعايبة بطريقة الباحث فعُت الطلبة عدد  Random)لكثرة

Samplingيأخذ و )11 منكلالفصل/ %منمجيعالطلبةيف25الطبة

الطلبةمنكلالفصليفاإلختبار2اإلستبانةحتليلاإلحتياجاتمثيأخذمن

ادلقروئية.



 



 أسلوب جمع البياناتد. 

والنوعية. الكمية البيانات اليت قسمُت إىل الدراسة ىذه يف البيانات تصنيف

التعليميةاألول، يف .البياناتالنوعيةيفشكلنقدواالقًتاحاتمناخلرباءعلىادلواد

منادلقابالتمعادلعلمُت.و ادلستمدة حُتأنالبياناتاختبارنوعيرلموعةصغَتة

الثاين،البياناتالكميةمنخاللالتحققمنالنتائجالتحليليةللخرباء،ورداعلىذلك،

 باروبعداالختبار.ومرحلةماقبلاالخت

مثيتمحتويلالبياناتالكميةإىلالبياناتالنوعية،وبعدذلكمتحتليلالبيانات

باستخدامالتحليلالوصفييفىذهاحلالةلوصفنتائجالتحققمنالصحة،يفحُت

وادلقابة ادلالحظة مثل طرق عدة باستخدام الدراسة ىذه يف البيانات مجع أداة أن

 .واالستبانة

 المالحظة . أ

وشاملة دقيقة مراقبة إجراء خالل من بو القيام البيانات مجع وتقنيات

إىلكائن يفعمق12ويقظة التعليمية واالحتياجات ادلواد وضع دلراقبة يستخدم .

باستخدام التعلم عملية دلراقبة وكذلك الطالب، وظروف الحتياجات وفقا

 ادلنتجاتادلطورة.
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 Mohammad Ali, Memahami Riset Perilaku dan Sosial, (Bandung: Pustaka Cendikia 

Utama, 2011), hlm. 126 



 المقابلة . ب

  جلمع يتعُتووسيلة اليت األسئلة من عدد طرح طريق عن ادلعلومات

السمةالرئيسيةمنادلقابلةمباشرة .اإلجابةشفوياعنطريقالفمعلىأيحال

.13معادلواردمنخاللوجهالوجواالتصالبُتالباحثُتعنادلعلومات

 الوثائق  . ج

ىيسجللألحداثاليتتنطبقبالفعل.وثائقميكنأنتتخذشكلنص

.14أوصورأوأعمالضخمةمنشخص

 االستبانة د. 

ىوإجراءمنهجيدلراقبةووصفخصائصالشخص،وعادةماتستخدم

الختبارجلمعادلعلوماتأوالبياناتيفشكلأرقامأوعالمات،تقاسخصائص

سلرجات أو وقدراتو ومواىبو االستخبارات باجلوانب ادلتعلقة لشخص اختبار

التعلم.
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 Margono, Metodologi Penulisan Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 165 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta ,Bandung februari 2013 

, hlm. 329.  



 تحليل البياناتأسلوب  - ه

الدراسةباستخدامتقنياتالعرضالتحليليمن. تقنياتحتليلالبياناتيفىذه

البياناتيفالعلبةمنخاللاالستبياناتواالختباراتوردودالفعلمناخلرباء،وضعت

.ادلقابالتمعادلعلمُتوالطالبمنادلنتجاتوحتليلها

 ثالكمية،حي الوصفية تقنيات فتستخدم ثالبح ىذا يف التحليل تقنيات فأما

 وكذلك وادلوادالتصميم خبَتي قبل من االستبانات نتيجة بتحليل البيانات حتليل جيرى

 البيانات حتليليف ادلستخدمة اإلجراءات وأما . ادلتطور ادلنتج جتاه الطالب قبل من

:يلي فكما ادلتطور ادلنتج جودة معيار لتوفَت

 إىل بةالطلاستبانة ونتيجة وادلواد التصميم خبَتي من الدرجة بشكل بيانات حتويل

 :وىن ادلتطور، ادلنتج جودةلتقييم خيارات مخسة االستبانة يف قدمت .الفاصلة بيانات

.1وقبيح ،2وناقص، 3ومقبول ،4وجيد ،5جدا جيد

 الخمسة نطاق على النوعية إلى الكمية البيانات تحويلعن   3.3 الجدول    

 البيان النوعية البيانات النسبة المثوبة

ميكناستخداموبغَتتصحيحشلتاز % 90 – 100

ميكناستخداموبالتصحيحقليلجيدجدا % 80 – 89



الميكناستخدامواالبالتصحيحالكبَتجيد % 70 – 79

يصلحكلومقبول % 60 – 69

مردودأويبدلناقص % 50 – 59

 

ادلتوسطةالدرجة     =    Xi 

  ( أكربالنتيجةادلثالية+أصغرالنتيجةادلثالية)  1/2 =        

االضلرافاتادلعياريةللنتيجةادلثالية    =   Sbi 

(أصغرالنتيجةادلثالية-أكربالنتيجةادلثالية)  1/6=             

 X      =   النتيجةالفعلية 

 فئة يف " 3" عن تِقل ال ادلنتج جدوى قيمة حددت ،ثالبح ىذا ويف

 فإن . نتيجةالطالب تقييم من وكذلك وادلواد التصميم خبَتي تقييم من"مقبول"

 تقل ال واحملتويات والتعليم والعرض اجلسدي ادلظهر جانب يف اآلخَتة النتيجةحصلت

 .لالستخدام الئقا ادلتطور ادلنتج فاعترب عن

 :التالية الصيغةفاستخدمت ادلتطور ادلنتج تقييم من ادلتوسطة النتيجة حساب وأما

  = 
   

 
 



 :التفسَت

 ادلتوسطة النتيجة        = 

 النتيجة رلموع      =  

 ادلستجيبُت عدد        =  

 للصيغة فوفقا .اخلمسة نطاق على النوعية البيانات إىل اآلخَتة النتيجة حتويل

 :التايل التوجيو على النوعية إىل الكمية البيانات حولت السابقة،

5   = ادلثالية النتيجة أكرب

     1 =ادلثالية النتيجة أصغر

اليقلعنفئة متحتديدقيمةجدوىادلنتجما أنو الدراسة، "صاحلة يفىذه

التقييم نتائج وضعت إذا والطالب. ادلصادقة اخلرباء من جيد لتقييم نتيجة متاما"،

 معمااليقلعنصحيحاىلحدماادلاديةوالتصميمالنهائي)عموما(علىاجلوانب

كانتنتائجالتقييمالنهائي)عموما(  بقيمةصحيحةإىلحدما منقبلخرباء،وإذا

علىاألقلمنقبلالطالب،مثنتائجالتنميةكتابادلنتجميكنبالفعلأنتعتربصاحلة

ن الوقت ويف الدراسة. كمواد الطالب قبل من فعاليةلالستخدام مدى لقياس فسو،

استخدامادلوادالتعليميةادلتقدمةمثمنحيثالباحثونباستخدامصيغةاختبار)ت(،

وذلكمبقارنةاإلصلازقبلوبعداستخدامادلوادالتعليمية.


