الباب الثالث
منهجية البحث
أ .موقع البحث وموعده
انعقد هذا البحث يف الصف العاشر مبدرسة اهلداية الثانوية اإلسالمية لوي دامر لباك
وقد واختارت الباحثة هذه املدرسة ألن التالميذ فيها كانت قدرهتم على مهارة الكتابة
ضعيفة وقد تقدم بياهنا .وجربت الباحثة تطوير املواد التعليمية يف موضوع املهنة ملهارة
الكتابة .وأما موعده فهو منذ اتريخ  8يف شهر يناير  9102م حىت  92أبريل 9102
م.
ب .جمتمع البحث والعينة
جمتمع البحث هو مجيع مفردات الظاهرة اليت تدرسها الباحثة أو مجيع األفراد أو
األشخاص أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكلة البحث 30.جمتمع يف هذا البحث
يعين مجيع الطالب مبدرسة اهلداية الثانوية اإلسالمية لوي دامر لباك الذي يبلغ عددهم
 031طالبا.

30ذوقان عبيدات وآخرون ،البحث العلمي مفهومه وأدوته وأساليب( ،عمان :دار الفكر للنشر والتوزيع0281 ،ه).012 ،
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41
والعينة هي فئة متثل جمتمع البحث ( )Population Reserchأو مجهور البحث 39.ويف
هذا البحث أتخد الباحثة العينة على قدر  41طالبا يف الصف العاشر (ب).
ج .منهج البحث
هذا البحث من نوع البحث التطويري أو ( .) Research and Developmentطريقة
التطوير عند حورية شعيب هو حتويل نتائج البحث أو املعارف األخرى إىل خطة أو
تصميم ملنتج جديد أو خدمة جديدة أو أسلوب تقين أو التحسني اجلوهري ملنتج أو
34
يعرف تغريد
خدمة أو أسلوب تقين معروف ،سواء كان بغرض البيع أو اإلستخدامّ .

حسني دمحم امليايل البحث والتطوير هو تطبيق مقابل املعرفة بغرض إنتاج أو تطوير منتجات
أو نظم أو وسائل مفيدة ،تشمل تصميم القوالب األساسية للمنتجات ،وإجراء
التحسينات املطلوبة33.ولذلك البحث التطويري هو طريقة إلنتاج منتجات معينة أو إتقان
املنتجات احلالية واختبارات الفعالية هذه املنتجات.

39رجاء وحيد دويدري ،البحث العلمي أساسيته النظرية وممارسته العلمية( ،دمشق :دار الفكر9111 ،م).411 ،

34حورية شعيب ،تسيري وظيفة البحث والتطوير يف الؤسسة الصناعية ( ،بسكرة :وزارة التعليم العايل و البحث العلمي،)9103 ،

.1

33

تغريد حسني دمحم امليايل ،االنفاق على البحث والتطوير مدخال معاصرا للتنمية االقتصادية يف العراق يف ضوع جتارب خمتلرة،
(العراق :وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.2 ،)9102 ،
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أجرى الباحثة البحث والتطوير املواد التعليمية يف شكل كتاب اللغة العربية ملهارة
الكتابة يف موضوع املهنة .يعرف مستوى جدوى املواد التعليمية ملهارات الكتابة يف شكل
كتاب اللغة العربية مبوضوع املهنة من خالل املصادقة عليها من قبل خرباء املواد ،والتحقق
من صحة خرباء التصميم ،والتحقق من صحة املعلم واستخدام الطالب للتجربة.
اختيار منوذج التطوير ( )Research and Developmentأل ّن اخلطوة مما أدى إىل تطوير
هذا منوذج هو بسيط وتفري سهلة يف تطوير املواد التعليمية .تناولت عمالية البحث
( )Research and Developmentابخلطوات التالية  )0 :حتليل احلاجات واملشكالت)9 ،
مجع البياانت )4 ،تصميم اإلنتاج )3 ،تصديق اإلنتاج )1 ،حتسني اإلنتاج )2 ،جتريبة
اإلنتاج  )1 ،0حتسني اإلنتاج )8 ،جتريبة اإلنتاج )2 ،حتسني اإلنتاج )01 ،املنتجات
النهائية.
يف تطوير املواد التعليمية مبوضوع املهنة ملهارة الكتابة أتت الباحثة بعشر مراحل
ابإلختصار كاجلدوال التايل:
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الصور ( :)3منوذج إجراءات التطوير املصممة
مجع البينات

حتليل احلاجات واملشكالت

جتريبة

تصديق اإلنتاج

حتسني اإلنتاج

اإلنتاج 0

حتسني اإلنتاج

تصميم اإلنتاج

جتريبة اإلنتاج 9

حتسني اإلنتاج

املنتجات النهائية

يستخدم هذا البحث خطوات املذكورة أعاله حىت املرحلة السادسة من جتريبة اإلنتاج
يف جمال حمدود .ست خطوات اختدت يف هذا البحث هي حتليل احلاجات واملشكالت،
ومجع البينات ،وتصميم اإلنتاج ،وحتسني اإلنتاج يف اختيار ميداين حمدود.
د .إجراءت البحوث التطويرية
اإلجراءات اليت قامت هبا الباحثة يف تنمية املواد التعليمية يف موضوع املهنة ملهارة
الكتابة تتبع عشر خطوات آتية:
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 )0حتليل احلاجات واملشكالت
حتليل احلاجات هو أنشطة املرة األوىل يف تنفيذ التنمية ويعمل هذا النشاط للحصول
على البينات واملراجع األوىل عن احلاجة أو املشكلة احلقيقة حىت أن النتيجة النهائية من
التنمية وفقا الحتياجات الطالب.
 )9مجع املعلومات والبياانت
اخلطوة الثانية هي مبالحظة الطالب يف الفصل ،لتحليل احتياجات تبدأ الباحثة أن
جيمع املعلومات والواثئق املتعلقة ابملواد التعليمية من أجل معرفة أكان الطالب حيتاجون
املواد التعليمية لتعليم مهارة الكتابة.
 )4تصميم اإلنتاج
بعد إجراء حتليل احلاجا ت فإن خطوة التالية هي تصميم اإلنتاج.
 )3تصديق اإلنتاج
تصديق اإلنتاج ألجل احلصول على املدخالت واالقرتاحات وتقييم اإلنتاج ،حبيث أن
اإلنتاج تكون مفيدة ومثرية لالهتمام وفعالة يف تعليم مهارة الكتابة .تصديق اإلنتاج من
خبري املواد التعليمية وخبري وسائل املواد تعليم اللغة العربية.
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 )1حتسني اإلنتاج
بعد تصديق اإلنتاج من اختبار املنتجات من خبري املواد تعليم اللغة العربية وخبري
الوسائل تعليم اللغة العربية عرفت الباحثة من ضعف اإلنتاج ،مث تتم الباحثة حتسني تصميم
أتسس على املدخالت واالفرتاحات من خبري املواد تعليم اللغة العربية وخبري الوسائل تعليم
ّ
اللغة العربية.
 )2جتريبة اإلنتاج 0
يعمل جتربة اإلنتاج يف اللقاء إىل جمموعة صغرية.
 )1تصديق اإلنتاج
أتسس على املدخالت واالقرتاحات.
بعد جتربة اإلنتاج تتم الباحثة حتسني اإلنتاج ّ
 )8جتريبة اإلنتاج 9
جتربة اإلنتاج  9إىل جمموعة كبرية
 )2حتسني اإلنتاج
بعد جتربة اإلنتاج  9تتم الباحثة بتحسني املواد إذا كان اخلصائص مل تكن كافيا بعد
اختبار الوسائل واخلبري املواد.
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 )01املنتجات النهائية
تتم تصنع هذه اإلنتاج بعد جتربة فعالية اإلنتاج نتائج هذا اإلنتاج يف شكل كتاب
أتسس على املدخالت
اللغة العربية ملهارة الكتابة .هذا اإلنتاج نتائج هذا اإلنتاج ّ
واالقرتاحات من خبري املواد تعليم اللغة العربية وخبري الوسائل تعليم اللغة العربية ونتائج
التجربة امليدانية.
ه .أساليب مجع البياانت
تستخدم الباحثة يف مجع البياانت ابستخدام الطريقة اآلتية:
 )1املالحظة
املالحظة عبارة عن تفاعل وتبادل املعلومات بني شخصني أو أكثر ،أحدمها
الباحث ،واآلخر املستجيب أو املبحوث ،جلمع معلومات حمددة حول موضوع معني،
ويالحظ الباحث أثناءها ردود فعل املبحوث .كما تعرف املالحظة أبهنا :عملية مراقبة أو
مشاهدة لسلوك الظواهر واملشكالت واألحداث ومكونتها املادية والبيئية ،ومتابعة سريها

30
واجتاهاهتا وعالقاهتا ،أبسلوب علمي منظم وخمطط وهادف ،بقصد التفسري وحتديد العالقة
بني املتغريات والتنبؤ بسلوك الظاهرة وتوجيهها خلدمة أغراض اإلنسان وتلبية احتياجاته.

31

 )2املقابلة
هناك تعريفات كثرية للمقابلة من بينها ،حمادثة موجهة بني الباحث وشخص أو
أشخاص آخرين هبدف الوصول إىل حقيقة أو موقف معني يسعى الباحث للتعرف عليه
من أجل حتقيق أهداف الدراسة.
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 )3االختبارات
هو جمموعة من املثريات (أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو رسوم) اعدت لتقيس
بطريقة كمية أو كيفية سلوكا ما ،واالختبار يعطي درجة ما أو قيمة ما أو رتبة ما
للمفحوص ،وميكن أن يكون االختبار جمموعة من األسئلة أو جهازا معينا 31.قامت
الباحثة بتوزيع االختبارات التحريرية إىل التالميذ عما يتعلق ابملوضوع ملعرفة قدرة التالميذ
على مهارة الكتابة يف الصف العاشر هبذه املدرسة ابتباع تطوير املواد التعليمية يف موضوع
املهنة.
 31رحبي مصطفى عليان ،البحث العلمي أسسه ،مناهجه وأساليبه ،وإجرائته( ،األردن :بيت األفكار الدولية9110 ،م).001 ،
32رحبي مصطفى عليان ،البحث العلمي أسسه ،مناهجه وأساليبه ،وإجرائته( ،األردن :بيت األفكار الدولية9110 ،م).012 ،
31ذوفان عبيدات وآخرون ،البحث العلمي مفهومه وأدوته وأساليبه( ،عمان :دار الفكر للنشر والتوزيع0281 ،م).011 ،
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 )4االستبانة
هي وسيلة جلمع املعلومات املتعلقة مبوضوع البحث عن طريق إعداد إستمارة يتم
تعبئتها من قبل عينة ممثلة من األفراد ،ويسمى الشخص الذي يقوم إبمالء االستمارة
ابملستجيب.

38

و.أسلوب حتليل البياانت
حتليل البياانت هي العملية اليت تنظم أو تكون بواسطتها املالحظات الناجتة عن
تطبيق خطة حبث معينة حبيث ميكن احلصول منها على نتائج .وأما أهداف حتليل البينات
هي:
أ) ليبحث أو يطلب األجوبة من بياانت البحث
ب) ليبحث موصل بني األجوبة من بياانت البحث
ج) ليعطي األجوبة اليت تطلب يف البحث
د) ليأخد اخلالصة واإلقرتاحات اليت حيتاج إليها الباحث يف البحث التايل.
تستخدم الباحثة يف حتليل البينات يعين حتليل إحصائي وصفي ابملعدلة أو املؤية
(.)Analisis Statistic Deskriptive
38رحبي مصطفى عليان و عثمان دمحم غنيم ،مناهج وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبيق( ،عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع،
911م).80 ،
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 .0حتليل البياانت من االستبانة
إن حتليل البياانت اليت حصلت عليها الباحثة من جتربة ورقة عمل الطالب يكون
حتليال وصفيا .ووصف هذه البينات تستخدم الباحثة ما يسمى ابلنسبة املؤية كما اييل:
X 011 %

=P

البيان :
 = Pنسبة مؤية
 = Xمعدل الدرجة
 = Xiاحلد األقصى من جمموعة الدرجة
وأما املوصفات املستخدمة واملعتربة يف هذه التنمية كما يلي:
اجلدول ()0
DAFTAR KATEGORI NILAI UJI COBA PRODUK

النسبة املؤية

التقدير

% 011 – 81

ممتاز

% 12- 21

جيد ج ّدا

% 23 – 11

جيد

33
%13 – 31

مقبول

% 31 – 1

ضعيف

 .9حتليل البينات من تصديق اإلنتاج
اجلدول ()9
DAFTAR KATEGORI NILAI VALIDASI DESIGN

النتيجة

التقدير

الرقم

011 – 82

ممتاز

0

81 – 10

جيد ج ّدا

9

11 – 12

جيد

4

11 – 30

مقبول

3

=X

البيان:
Nilai Rata-rata = X
Jumlah nilai = Σxi
Jumlah data = n

