
. وهي طريقة البحث )R&D(يعتمد هذا البحث على منهج البحث والتطوير  هنهجالبحث وممدخل   . أ   منهجية البحث  الثالث الباب ٤٥  ١٠٧ ,(٢٠١٢ ,Malang: Universitas Negeri Malang Press) ,Muhammad Adnan Lathif, Tanya Jawab Metode Pembelajaran Bahasa, cet. II .٣ .٧٧٢ ,(١٩٨٣ ,New York and London: LogmanInc) ,Borg W.R & M.D, Education Researed An Introduction.٢ .٢٩٧ ,(٢٠١١ ,Bandung: Alfabeta) ,Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif  Kuantitatif dan R&D .١                                                                 ٣والوسائل الدراسية وغريها.التطوري للتحصيل على األدوات التعليمية مثل: اخلطط الدراسية واملادة الدراسية وذكر أدنان لطيف أن اهلدف من البحث  ٢ويهدف إىل حتسني عملية التعليم.املنهج أحيانا يسمى بالتنمية القائمة على األحباث اليت برزت بوصف االسرتاتيجية دمة يف التطوير بصحة املنتج التعليمي. وهذا خالبحث التطويري والعملية املستن أ Borg &Gallبورج وغال وعرف  ١املستخدمة للحصول على منتج معني وجتربة فعالته.



ر. ) عملية التحليل على منتج املطو ١ :إىل مخس مراحل وهي نالذي قصره حممد عين بورج وغال استخدم الباحث يف إجراء البحث والتطوير بنموذج التطوير  إجراءات البحث والتطوير. ب ٤٦ ) جتربة املنتج يف ٤) التصديق عند اخلرباء وتعديله. ٣) تطوير املنتج املبدئي. ٢ ) جتربة املنتج يف اموعة الكبرية وحتليله لإلنتاج ٥اموعة الصغرية وتعديله.  ب كما يلي يف الرسم البياين ولوضوح خطوات التطوير للمنتج على الرتتي ٤النهائي.  .١٠٨ …Muhammad Ainin, Metodologi Peningkatan Kualitas .٤                                                            تصميم التجربة .١   البيانات، وأسلوب حتليل البيانات.التجربة، والبيانات ومصادرها، وأفراد البحث، وأدوات البحث، وأسلوب مجع تتكون من: تصميم التجربة، وأفراد واألنشطة لتجربة املنتج يف هذا البحث  تجربة المنتج. ج   وهي:



وتتكون من: تصميم االختبار الفردي  )Pre experimental designs(التجريبية هناك تصميم التجربة املتنوعة منها: أ) التصميمات األولية أو قبل  ٤٧ وتصميم االختبار القبلي ) One group pottest(البعدي للمجموعة الواحدة  ب) . )One group pretest pottest design( والبعدي للمجموعة الواحدة  Quasi( ج) التصميمات شبه التجريبية .)Solomon Four Group Design( والبعدي باالعتماد على العشوائية والتصميم التجرييب ذو األربع جمموعاتتصميم االختبار البعدي باالعتماد على العشوائية وتصميم االختبار القبلي ، وتتكون من: )True experimental designs( التصميمات التجريبية احلقيقية

experimental designs(.باالختبار البعدي والقبلياختار الباحث منوذج التجربة األوىل وهو تصميم التجربة مبجموعة واحدة   ٥)One group pretest pottest design( . الثاين باإلضافة مبنيا على أنه بسيط وأكثر سهولة للباحث بالنسبة إىل النوع اختاره الباحث  ٩٢-٨٧ ,(٢٠١٠ ,Malang: Hilal Pustaka) ,Muhammad Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab .٥                                                              إىل أن عينة البحث حمدودة.



رباء يف هذا واخل .اإلنتاج قبل جتربتها لدى الطلبة يف التجربة احملدودة امليدانيةإن املراد من أفراد التجربة يف هذا البحث هم اخلرباء الذين قاموا بتقييم  أفراد التجربة .٢ ٤٨ بية، وهم: اللغة العر  واملواد النحوية وتصميم لغة حث هم من اخلرباء يف الالب الدكتور وحي ة  احلاجة فتوية نور املاجستري و احلاج حسن الدين و الدكتور  و شرح إبن   والكوفيني أليب البقاء العبكريمذاهب النحويني البصرينياخلالف بني البصريني والكوفيني ألفه أبو الربكات بن األنباري والتبيني عن والعامل. وأطلع الباحث عنها يف الكتب النحوية واإلنصاف يف مسائل واملعارف عن آراء مدرسة البصرة والكوفة خاصة عن الرتكيب واإلعراب ألسئلة احملدودة السابقة وهي املعلومات تدور دورمها يف إجابة تلك ااعتمد الباحث على أسئلة البحث ألن البيانات يف هذا البحث  البيانات الكيفية ومصادرها  ) أ البيانات ومصادرها .٣  الدين املاجستري. مث البيانات عن   .عقيل على ألفية اإلمام إبن مالك لشيخ حمّمد البقاعي



   والكلمات واملصطلحات النحوية مما ال يفهم الباحث يف هذا الكتاب.واإلطالع واملطالعة يف كتب أخرى تساعده وتؤيده على فهم املراد والرتكيب الكتب صعبة يف فهمها العميق عن حمتواها، فيحتاج الباحث إىل القراءة . وقد علم أن هذه النحوية عن مسائل اخلالف بني البصريني والكوفينيبني النحويني دراسة وحتليل وتقومي للسيد رزق التطويل وغريهم من الكتب ومسائل اخلالف بني سيبويه واألحفش ألمحد إبراهيم سيد أمحد، واخلالف البصريني والكوفيني يف ضوء البالغيني للدكتور حممود موسى محدان، مسائل اخلالف بني و النحويني البصريني والكوفيني أليب البقاء العبكري. البصريني والكوفيني ألفه أبو الربكات بن األنباري والتبيني عن مذاهب شرح ابن عاقل على ألفية بن مالك واإلنصاف يف مسائل اخلالف بني هي كتاب فأما مصادر البيانات الرئيسية الالزمة من هذا البحث   مدرسة البصرة والكوفة.أساس االختالف بني مدرسة البصرة والكوفة وعن مدى فعالية املواد النحوية املصصمة على كيفية إمتام تطوير املواد النحوية املصممة على أساس االختالف بني  ٤٩



طلبة   ١٤٠م. وعددهم  ٢٠١٩/٢٠٢٠من البنني والبنات للسنة الدراسية أما أفراد هذا البحث هم الطلبة يف املرحلة املتوسطة يف معهد دار السالم  أفراد البحث .٤  البحث.بعد استخدام املواد املصممة. ومصادر هذه البيانات الطالب كعينة نتيجة االختبار القبلي قبل استخدام املواد املصممة واالختبار البعدي  )٣ اسخدامها.االختالف بني البصريني والكوفيني يف البحوث العلمية بعد نتائج استجابة الطلبة يف االستبانة عن املواد النحو املصممة عن  )٢ ومصادر هذه البيانات من اخلرباء.نتائج التحكيم والتصديق عن نوعية وجودة املواد املصممة باالستبانة.  )١  تشتمل هذه البيانات على: )Descriptive Analysis Statistic( البيانات الكمية   ) ب ٥٠ إلجراء التجربة داخل احلصة الدراسية، حيث أم يف أثناء تعلم النحو العريب كعني البحث   ينالباحث طالب الفصل الثا . وخيتارين الوسطى من الفصل الثا



أي حسب احلاجة  )purposive sampling(يسمى بـــ "العينة الغرضية والقصدية" باستخدام شرح ابن عاقل على ألفية بن مالك. وسيأخذ الباحث هذه العينة ما  ٥١  .١١٦ ,(٢٠١٠ ,Malang: Cv. Bintang Sejahtera) ,Muhammad Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab .٧ .٩٧ ,(٢٠١٣ ,Jakarta: RinekaCipta) ,١٢ .Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Cet .٦                                                            يف إجراء هذا البحث. املختلفة بني البصريني والكوفيني فلذلك كان الباحث أداة مهمة وأساسيةهذا البحث فالبد للباحث كفاءته الطالع البيانات عن اجلوانب النحوية حىت وصل إىل حد معني وحصل على ما يكفيه لإلنتاج. وباالعتماد على من هذا الكالم أن الباحث نفسه الذي يقوم جبمع البيانات وحتليلها  يقصد ٧).human instrumen(األدوات الرئيسية يف البحث العلمي هي اإلنسان يف كتابه منهج البحث للغة العربية نقال مما قاله بوغدان وبيكلني أن دورا مها يف مجع البيانات من البحوث العلمية. وقد قال ذلك حممد عني يعترب الباحث من أدوات البحث يف نوع البحث الكيفي ألنه يدور  الباحث  ) أ أدوات البحث .٥   ٦واألغراض املعينة للباحث.



واألداة املستخدمة يف مجع البيانات يف أنشطة املقابلة دليل جمتمع البحث. االستبانات الشفوية وهي احملادثة اليت يقوم ا الباحث لنيل املعلومات من املعينة، ألن املقابلة إحد األساليب جلمع البيانات. واملقابلة تذكر أيضا من دليل املقابلة أحد من أدوات البحث يف مجع البيانات يف البحوث  دليل المقابلة   ) ب ٥٢ ة أو شبه حمددة أو غري حمددة إطالقا. للمقابلة سواء كانت حمددتصميم دليل املقابلة وهو استمارة تضم مجيع األسئلة اليت سوف توجه  )٢ الباحث ا يفيده.منه واستشارة املختصني وتصميم استبانة مفتوحة لذوي العالقة لتزويد مبوضوع البحث واالستبانات السابقة اليت تتناول جمال البحث أو جزء السابقة والكتب املرتبطة  األهداف واملواقف من خالل الدراساتكل واحد منها بواسطة عدد من األسئلة، وميكن احلصول على تلك يرتجم الباحث مجيع أسئلة البحث إىل أهداف ميكن قياس مدى حتقق   )١  ومراحل إعداد دليل املقابلة هي كما يلي: ٨املقابلة.                                                            ٨. Muhammad Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab… ١٢١. 



وتعلم  والبيانات اليت جتمع باملالحظة هي مثل البيانات عن عملية تعليمالبحث. واألداة املستخدمة يف مجع البيانات باملالحظة هي دليل املالحظة. واقعيا ماال ميكن تطبيقها جلمع البيانات من املقابلة واالستبانة يف ميدان لقد اتضح أن املالحظة من أساليب مجع البيانات ميكن تطبيقه   الحظةج) دليل الم  املقابلة مع كل أفراد العينة ساعيا خللق يعني الطرفني على تفهم بعض.إجراء املقابلة بعد أن يقوم الباحث باإلجراءات السابقة يبدأ بإجراء  )٤ ودريب املقابلة على إجراء املقابلة. للدليلوإمكانيته بإجراء املقابلة وهذا يتطلب شيئني مها إجراء دراسة أولية  الدراسة األولية، يتأكد هنا الباحث أن الدليل أصبح صاحلا للتطبيق )٣ ويطلب منه إبداء وجهة نظره حنوها.أو معلومات يدل عليها املقابل، كعرض قضية معينة على املقابل صول على املعلومة بواسطة معلومة احملدودة إطالقا فهي اليت دف للحمعلومة حمددة، ويرتك للمقابل التعبري عنها بأسلوبه. أما األسئلة غري حمددة متاما واألسئلة شبه احملدودة وهي توجه بغرض احلصول على واألسئلة احملدودة هي اليت توجه للمقابل بغرض احلصول على معلومة  ٥٣



ة االختبار املستخدمة يف االختبار وأدوات البحث األخرى هي أسئل  مثل (سلم التقدير، قائمة شطب).حسب تسلسل منطقي. وتصميم أداة تسجيل هلذه املمارسات واملؤشرات ومؤشرات األداء. وترتيب املمارسات واملهمات ومؤشرات األداء يف جدول وحتديد نتائج التعلم املراد مالحظتها وحتديد املمارسات واملهمات املطلوبة ة. ومراحل إعداد دليل املالحظة فهي حتديد الغرض من املالحظ  ٩نتائجهما ال تعد طبعية كما النتائج احملصلة من خالل املالحظة.السالم للبنني والبنات. وال يكفي جلمع البيانات باملقابلة واالستبانة ألن النحو العريب يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني يف معهد دار  ٥٤ مث أوراق االستبانة اليت استخدمها الباحث يف مجع القبلي واالختبار البعدي   .١٢١ ..Muhammad Ainin, Metodologi Penelitian BahasaArab .٩                                                             األساليب اآلتية:للحصول على البيانات اليت حيتاجها الباحث استخدم الباحث  أسلوب جمع البيانات .٦  البيانات باالستبانة.



أساس اخلالف بني البصريني والكوفيني  بعملية تعليم النحو العريب علىواملالحظة اليت قام ا الباحث للحصول على البيانات املتعلقة  ١٠املعلومات.السلوك أو تلك الظاهرة بغية حتقيق أفضل النتائج واحلصول على أدق وتسجيل املالحظة واالستعانة بأساليب الدراسة املناسبة لطبيعة ذلك واملراقبة لسلوك أو ظاهرة معينة إن املالحظة هي عملية املشاهدة   المالحظة  ) أ ٥٥ حث للتعرف آخرين دف الوصول إىل حقيقة أو موقف معني ويسعى الباهة بني الباحث والشخص أو أشخاص هي حمادثة موج إن املقابلة المقابلة   ) ب  دار السالم كاليمانتان اجلنوبية.املستخدمة وملعرفة ميول الطلبة ودوافعهم ورغبتهم يف تعليمها مبعهد  املادةو  املناسبة، وتنظيمها  املادةالستفادة عن صحة اختيار حمتوى  املادةيف تصميم على املعلومات من مصادرها بشررية شفوية. وهذه املقابلة جتري مع اخلرباء وهي طريقة مجع البيانات للحصول  ١١عليه من أجل حتقيق أهداف الدراسة. املكتبة األشعار : إسكندرية، (البحث العلمي؛ دليل الطالب يف كتابة األحباث والرسائل العلميةمناهج ، عبد اهللا حممد الشريف١٠                                                              .٣٢٣)، ٢٠٠٠، (دمشق: دار الفكر املعاصر، البحث العلمي أساسيته النظرية وممارسته العلميةرجاء وحيد دويدري، ١١  .١١٨)، ١٩٩٦، للنشر والتوزيع



وهذه االستبانة يقدمها  ١٢توزيعها على أشخاص معينني لتعبئتها.وجيري استمارة معينة حتتوي على عدد من األسئلة، مرتبة بأسلوب منطقي مناسب االستبانة هي أداة جلمع املعلومات املتعلقة مبوضوع البحث عن طريق   ج) االستبانة البصريني والكوفيني.النحو ملعرفة مشكالت يف تعليم النحو العريب على أساس االختالف بني اللغة العربية خاصة معلم بشكل جذاب. وجتري املقابلة أيضا مع معلمي  ٥٦   .٩٠)، دون السنة، بيت األفكار الدولية: عمان، (مناهجه وأساليبه وإجراءاته أسسهالبحث العلمي ، رحبي مصطفى عليان١٢                                                              يسمى االختبار القبلي والبعدي. واألداة املستخدمة هي أسئلة االختبارات.املطورة وقبل استخدامها. وهذا االختبار  املادةإجرائه لقياس قدرة الطلبة بسوف يقدمه الباحث إىل الطلبة كعينة البحث قبل إجراء البحث وبعد التحريرية. واالختبار االختبار هو جمموعة من األسئلة الشفهية أو   د) االختبار  معلم النحو والطلبة كعينة الباحث ملعرفة آرائهم عن املواد املطورة.املطورة ولتصديقها، وكذلك يوزعها إىل  املادةالباحث للخرباء ملعرفة صالحية 



من  الكتب والدوريات واالت واألنشطة اليومية والصور الفوتوغرافية وغريهاويستخدمها الباحث جلمع املعلومات املتعلقة مبوضع البحث من  ١٣وغريها.النحوية الرتاثية واجلرائد واالت والبحوث العلمية واملناهج والدراسية ستخدم جلمع البيانات واحلقائق من الكتب الوثائق هي األسلوب امل  ه) الوثائق ٥٧  .٣٣٧ …Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D .١٤ .٢٧٤ ,(٢٠١٣ ,Jakarta: RinekaCipta) ,Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: SuatuPendekatan Praktik .١٣                                                           هذا النموذج يتكون حتليل البيانات من أربع خطوات يف نفس الوقت، واعتمادا على  ١٤مني كما كتب سوجيونو نقال منهما.رْ وبِ هُ  س وميلِ  بنموذجأما خطوات أو أساليب حتليل البيانات يف هذا البحث فقام الباحث  تحليل البيانات الكيفية  ) أ  أسلوب تحليل البيانات .٧   البصرة والكوفة.عن خلفية الطلبة من ناحية دراستهم وقدرام يف النحو عن االختالف بني تعلقة بتعليم النحو عن االختالف بني البصرة والكوفة. واملعلومات الوثائق امل



) ٤) تصنيف البيانات. ٣) عرض البيانات. ٢) مجع البيانات. ١وهي:  ٥٨   البيانات تصنيف  االستنتاج  البيانات عرض  مجع البيانات .٢٠-١٩ ,(١٩٩٢ ,Jakarta: Universitas Indonesia-UI Press),١٥Miles, B. Matthew & Huberman, A. Michael, Analisis Data Kualitatif,Terj. TjetjepRohendiRohedi                                                           العريب املقررة يف معهد دار السالم عن اجلوانب املختلفة بني البصريني قام الباحث هنا يف مجع البيانات هي مبطالعة كتابة النحو  مجع البيانات )١  :وقد اتضح ما يلي إىل بيان أساليب حتليل البيانات الكيفية    : أسلوب حتليل البيانات٢الرسم البياين               ١٥االستنتاج/االستخالص. وهذه اخلطوات تتعلق بعضها ببعض.



مث أيضا قام الباحث يف مجع البيانات باملقابلة مع مدير املعهد   ملذكور.الدراسة واالختتام اليت تقوم يف املعهد اواسرتاتيجيات تعليم النحو العريب من األنشطة التمهيدية وأثناء وطرائق وأساليب ونشاطات ومهارات وتقومي ووسائل ومؤثرات يف املعهد املذكور، وجد الباحث يف املالحظة عن املادة النحوية . ويرى الباحث هناك عن تعليم النحو الذي جيري معهد دار السالممالك. مث باملالحظة عن طريق املشاركة يف عملية تعليم النحو يف والكوفيني مث حتليلها وهو هنا كتاب شرح ابن عاقل على ألفية بن  ٥٩ ومن املقابلة مع الطلبة، وجد الباحث املعلومات لدراسي. يف الفصل اعن إسرتاتيجيات التعليم وتأكيد يف عملية التعليم اليت قام ا املدرس املدرس وجد الباحث عن الدوافع يف تعليم النحو العريب واملعلومات عملية التدريس والتعلم ومشكالت يواجهوا. وكذا من املقابلة مع ل وطرائق ووسائل وإسرتاتيجيات استخدمها املدرس والطلبة يف ومداخوالربامج اليت أعدها الطلبة، وكذلك أهداف تعليم النحو العريب املعلومات منها معلومات عن عملية تعليم النحو العريب يف املعهد، املدرسني والطلبة، فوجد الباحث من املقابلة مع مدير املعهد  وبعض



عملية التحديد والتصنيف والتنظيم والبيان منهجيا وموضوعيا وشامال. على قام الباحث ذا العمل بتقدمي البيانات وجتهيزها املشتملة   عرض البيانات )٣  ة بني البصرة والكوفة يف ذلك املعهد.العريب عن اجلوانب املختلفتصنيف البيانات ركز الباحث يف البيانات اليت تتعلق بتعليم النحو حتليل البيانات املناسبة وألغيت البيانات غري املناسبة للبحث. ويف الباحث من خالل املالحظة واملقابلة ودراسة الوثائق. وأجرى الباحث وترك ختفض مما مل تناسب للموضوع الذي وجدها مبوضوع البحث وتصنيفها وترميزها. وهنا اختار الباحث البيانات املهمة واملناسبة أما يف تصنيف البيانات فقام الباحث بتخفيض البيانات  تصنيف البيانات )٢  الباحث املناهج واحملتويات والكتب املدروسة يف تعليم النحو العريب.لباحث بدراسة الوثائق املتعلقة بالبحث، ومنها وجد األخرية، قام الدى الطلبة واملدرس يف عملية تعليم النحو العريب. ويف مجع البيانات النحو العريب من ناحية الطلبة يف املعهد واإلسرتاتيجيات املستخدمة عن سيطرات النحو، وذه املقابلة أيضا عرف الباحث دوافع تعليم  ٦٠



ارات، وحللها البيانات الكمية ناهلا الباحث من االستبانة واالختب تحليل البيانات الكمية   ) ب وبتفسريه عن البيانات يف هذا البحث.توصل إليه البحث وفقا بالتصنيفات املبحوثة وطبقا بتحليله ومناقشته أخذ الباحث يف هذه اخلطوة يستنتج أو يستنبط البيانات وما   االستنتاج )٤  ناقشة عن البيانات.قام الباحث بالتحليل واملفيعرض الباحث البيانات بعد تصنيفها باستخدام النص السردي. مث  ٦١  f n    ٪١٠٠ P = __ x الرمز التايل:حتليل نتائج االستبانات من قبيل الطلبة؛ حيللها الباحث باستخدام  )١  الباحث حتليال إحصائيا. وهذا التحليل يتكون من:



   واللغة.حتليل االستبانات املتعلقة جبودة اإلنتاج من تصديق اخلبري يف املواد  )٢     ناقص جدا  %٣٩ -% ٠  ١  ناقص  %٥٩ -% ٤٠  ٢  جيد  %٧٩ -% ٦٠  ٣  جيد جدا  %٩٠ -% ٨٠  ٤  ممتاز  %١٠٠ -% ٩١  ٥  التقدير  الفئات املئوية  الرقم  االستبانة عن الطلبة: معيار نتائج ٢جدول   = جمموعة من املشاركني n  = تردد اإلجابة f  = درجة النسبة املئوية p  البيان: ٦٢



  صاحل لالستخدام بقليل من التنقيح  جيد  ٧٨ – ٧٠  ٣  أو بدوالالستخدام بقليل من التنقيح صاحل   جيد جدا  ٨٩ – ٨٠  ٢  صاحل لالستخدام بدون التنقيح  ممتاز  ١٠٠ – ٩٠  ١  البيان  التقدير  المئويةالنسبة   الرقم  : معيار تصديق اخلرباء للمواد الدراسية املعدة٣جدول   بشكل آت:تحليل االستبانة من تصديق اخلرباء عن جودة هذه املواد أما املعيار ل = عدد اخلبري n  = نتيجة يعطيها اخلبري لكل مؤشرات ∑x  يةئو = املعدل أو النسبة امل x  البيان: x∑  =x  n االستبانة بالرموز:حلل الباحث هلذه العملية نتائج  ٦٣
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