الباب الثالث
منهجية البحث
أ .مكان البحث
ميان البدث الري حظخخدمه الباخثت فى َرا البدث ٌعنى املدزطت "داز
الحيام الدولي"َ .رٍ املدزطت هي اخدي مً املدازض الدولُت التى وكـذ في
مىؼلت لُمباهج ،باهدوهج الؼسبى أو فى مازبُا زكم  89لُمباوؽ .وؿخدذ َرٍ
املدزطت وأوٌ مسة في عام  2007بداز الحيام الري جلع فى الشازع Ir. Juanda
زكم  285باهدوهج.
املدزطت "داز الحيام الدولي" لها خمظت صُاغ وهي:
 .1الخعلُم ٌظدىد إلى الؼبُعت.
 .2عدد الؼالب ًلخصس على  20شخصا /ؿصال
ْ
 .3ػالب الظى َىت مظاعدة بالسعاًت الحاطىت بيظبت 01:10
ْ
Boarding school .4أو الظى َىت
 .5خدمت ؿسدًت.
واهذ الىطائل لدعم الخعلُم في املدزطت "داز الحيام الدولي" حمُال،
وٍدبين ذلً مً بعع الىطائل التي جىحد على الىدى الخالي:
 .1الـصىٌ الدزاطُت املسٍدت بملداز 7 x7مترا مع جدسًٍ الـصل
 .2املخخبراث (الىمبُىجس ،والـيزًاء ،البُىلىحُا ،الىُمُاء)
 .3مُدان هسة الظلت
 .4مُدان هسة اللدم
 .5إلاطلاغ والخلـصٍىن في ول ؿصل
 .6ػسؿت لاشساؾ لاحخماعى
 .7الشسهت
 .8ااملصلى
 .9املىخبت
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 .10الظبً لالىتراوى  24طاعت
 .11الدوائس الخلـصٍىهُت املعللت في  13هلؼت
َ َْ َ
َ
 .12الؼُاب ببصمت ألاصبع
 .13الخصائً ليل ػالب
 .14طُازة لاطخلباٌ
 .15الحمام
الؼالب في املدزطت "داز الحيام الدولي" جأحي مً مخخلف املىاػم في
اهدوهِظُا وخازج البلد مع اهدشاز ماًلي:
حدول  .1.3الطالب في املدرسة "دار الحكام الدولي"

منطقة املنشأ
حاوا الؼسبُت
حاهسجا
باهخين
طىمؼسي
والُماهخان
طىالوٍصي
حصز زٍاو
حاوا الىطؼي
حاوا الشسكُت
خازج البلد

النسبة املأوية للطالب
76%
7%
6%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
2%

ب.منهج البحث

املىهج الري ٌظخخدم فى َرا البدث َى مىهج البدث والخؼىٍس
(َ.)research and developmentرا البدث َى ػسٍلت البدث التي حظخخدم
إلهخاج مىخج معين واخخباز الـعالُت مىخج معين (طىٍىهى.)407 :2012 ،
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زم طىٍىهى ًلىٌ أن مً أحل إهخاج بعع املىخجاث حظخخدم ألابدار
جدلُل لاخخُاحاث والخخباز ؿعالُت َرٍ املىخجاث ليي ًىـع في املجخمع .وَىرا،
أن البدث والخؼىٍس وان مؼىال.
ووؿلا للبرج وػاٌ ( )772 :1989ان البدث والخؼىٍس َى البدث الري
ًىحه لخؼىٍس وجلُُم املىخجاث املظخخدمت في الخعلُم .لرلً هخلص إلى أن
البدث والخؼىٍس َى البدث الري َدؿه لِع لصىاعت هظسٍت أو اخخباز هظسٍت
وإهما لخؼىٍس املىخجاث الـعالُت واطخخدامها في املدازض.
ج .الخطوات وثصميم البحث
 .1خطوات البحث والتطوير
إن الخؼىاث الخؼىٍسٍت كاٌ بسج وػاٌ ( )784 :1989هما ًلي:
أ .البدىر وحمع املعلىماث ،في َرٍ املسخلت ألاولى ؿعلذ الباخثت
ببدث الظابلت ،وحمع البُاهاث مثل مساكبت الـصىٌ الدزاطُت
لخلُُم اخخُاحاث الؼالب ،وملابالث إلى املعلمين والعالم.
ب .الخخؼُؽ ،في َرٍ املسخلت جخظمً مً جددًد وصُاػت وأَداؾ
وجصمُم البدث.
ج .جؼىٍس همىذج أوٌ للمىخجً ،خظمً مً إعداد الخىمُت وإحساءاث
جؼىٍس املىخجاث
على مجمىعت صؼيرة للؼالب.
د .اخخباز املجاٌ لاوًٌ ،خظمً مً لاخخباز املىخج على مجمىعت
صؼيرة للؼالب.
ٌ .مساحعت املىخج السئِس يٌ ،شمل على جدظين املىخج بىاء على هخائج
اخخباز مجمىعت صؼيرة للؼالب.
و .اخخباز املجاٌ السئِس يٌ ،شمل على لاخخباز املجاٌ للمىخجاث
مىلدت.
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ش .عملُت مساحعت املىخج ،حشمل على جدظين املىخج بىاء على هخائج
اخخباز الـصل.
ح .لاخخباز املجاٌ العملي  ،في َرٍ املسخلت واهذ الباخثت حمعذ
البُاهاث مً املجاٌ على هؼاق واطع وجدلُل جلً البُاهاث
غ .النهائُت مساحعت املىخج ،واهذ الباخثت جدظين مىخجاث النهائُت
اطدىادا إلى البُاهاث ألاخيرة التي جم حمعها.
َ ْ
ي .وشس وجىـُرَ ،ىوشس وجىـُر مً املىخجاث املخؼىزة.
مً خؼىاث البدث والخؼىٍس الظابلت طىمدهخا ( )2015:184حعدًل
َرٍ الخؼىاث إلى زالر مساخل هى:
دراسة أولية

تطوير النموذج

اختبار منوذج

أ .دزاطت أولُت
املسخلت ألاولى هي دزاطت أولُت للمسخلت مبىسة أو الخدظير للخؼىٍس .و
َرٍ املسخلت جخيىن مً زالر خؼىاث ،وهي:
 )1دزاطت ألادب ،وهي دزاطت ملعسؿت املـاَُم أو الىظسٍاث املخعللت
بمىخج أو بىمىذج املخؼىز.
 )2املساكبت ،مظخخدم لجمع البُاهاث املخعللت بخخؼُؽ وجىـُر
الخعلبم .وحمع َرٍ البُاهاث بؼسٍلت ملابلت ودزاطاث زائلُت
واملالخظاث على الىكذ الخعلُم.
 )3جسجِب املىخجاث أو هماذج ألاولُت .بىاء على بُاهاث مً مساكبت
املجاٌ وَشير إلى الىظسٍت ألاطاطُت أو مـهىم مشخم مً هخائج
دزاطت املساحع ،ؿصُاػت الباخثت الىماذج ألاولُت مً املىخجاث
املؼىزة.
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ب .جؼىٍس همىذج.
بعد كُام املسخلت ألاولى  -دزاطت ألادب ،-ؿاملسخلت الثاهُت هى اخخباز
جؼىٍس املىخجاث (هخاب مدزس ى للؼت العسبُتفى الـصل لاوٌ) .في َرٍ
املسخلت َىان الخؼىجان ،وَما:
 )1اخخباز مددود ،في َرٍ الخؼىة ؿعلذ الباخثت باخخباز مددود
على  6-5ػالب.
 )2اخخباز على هؼاق أوطع .فى َرٍ الخؼىة ؿعلذ الباخثت باخخباز على
أهثر مً الؼالب
ج .اخخباز همىذج
اخخباز هماذج َى مسخلت لاخخباز ؿعالُت للمىخج ،وفي َرٍ البدث ٌعنى
اخخباز على الىخاب املدزس ى املخؼىز مع الىخاب املدزس ى كبله.
ADDIE (analysis,
الخؼىاث الظابلت مؼابلا بخصمُم الخؼىٍس
)( design,development, implementations or delivery, and evaluationؿساطدُى،
 2012:3فى أًً وحى .)2013:24 ،والدوزة وأداء َر البدث هى مً الخؼىة لاوٌ
ختى الخؼىة السابعت .وجلً الخؼىاث هي الخدلُل والخخؼُؽ ،الخؼىٍس ،و
الخلُُم.
 .2ثصميم البحث والتطوير
وبصـت عامت ،إن عملُت البدث والخؼىٍس الري ًلىم به ًمىً أن ًىظس
إلُه مع الخصمُم الخالي .وَظخخدم َرا الخصمُم لخؼىٍس املىخجاث املىحىدة.
وجصمُم البدث الري اطخخدامه الباخثت وحعدًله هما ًلي:
2
1

البحث على الكتاب
املوجود

3

دراسة املراج
البحث ىف اجملال
7

اختبار املنتج

4

تصميم ختطيط

اختبار التصميم

املنتج

الداخلي
5

6

صناعة املنتج

مراجعة التصميم
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جصمُم البدث والخؼىٍس مميز جؼىٍس املىخجاث الحالُت (طىٍىهى)646 :2015 ،

بىاء على ذلً ،وعسؾ أن خؼىة  3-1هى خؼىة للبدث و خؼىة  7-4هى
خؼىة للخؼىٍس.
د .التعريف لاحرا
الخعسٍف إلاحسا ى َى حعسٍف مددد ًلىم على خصائص مدددةً ،مىً
مالخظتها وجىـُرَا بباخثت الخالى (عازؿين.)190 :2011 ،
لعالج طىء الـهم فى جـظير لاصؼالخاث املىحىدة فى مىطىع َرا
البدث ،زأث الباخثت فى خاحت إلى شسح َرا لاصؼالخاث .أما لاصؼالح
املىحىد الري اطخخدمخه الباخثت فى َرا البدث هى على الىدى الخالى:
 .1الخؼىٍس
الخؼىٍس عىد كامىض إهدوهِظُا الىبير )َ )1984 :42( (KBBIى
عملُت و وطُلت وعملُت على جؼىٍس .وفي َرٍ الحالت جؼىز الباخثت
الىخاب املدزس ي ،وبعبازة أخسي َرا البدث ًىـر لخؼىٍس املىخج.
 .2الىخاب املدزس ي
الىخب املدزس ي حظمى أًظا هخاب وهخاب الـصل ،هخاب مدزس ى ،هخاب
حعلُمي ،هخاب ملسز .وؿلا  Loveridgeفي طىشاهتى (َ )208 :2013ى هخاب مً
الىخب املدزطُت التي جدخىي على املىاد التي جم اخخُازَا على مجاٌ معين ،في
شيل مىخىب بشسغ معين في أوشؼت الخعلُم ،وزجبذ بشيل منهجي الطدُعابهم.
و تهدؾ إلى الىخب املدزطُت فى َرا البدث هي الىخاب املدزس ي للؼت العسبُت
للصف ألاوٌ فى املدزطت املخىطؼت.
ه .أداة البحث
إلًجاد البُاهاث املدخاج إليها ،اطخخدمذ الباخثت أداة البدث هى امللابلت
ولاطخبُان و وزائم الدزاطت.
 .1امللابلت
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امللابلت التي أحساَا الباخثت هى امللابلت ػير مىظمت ،وأن َرٍ امللابلت
لخمهُد املشيلت ؿدظب .وبعبازة أخسي ،ان في َرٍ امللابلت واهذ
الباخثت الحعسؾ بالظبؽ ما طِخم الحصىٌ على البُاهاث ،إلى ان
طمعذ الباخثت أهثر مً املظخجُبين .اطدىادا إلى جدلُل على ول مً
إحابت املظخجُبين علُه ،زم الباخثت جؼلب مً الظئلت الخالُت التى
جسهص على الهدؾ.
 .2لاطخبُان
واطخخدمذ الباخثت اطخبُاهاث تهدؾ إلى الحصىٌ على البُاهاث
املخعللت بىىعُت حدوي املىخج وؿلا للمظخجبين.
 .3وزائم الدزاطت
الىزائم تهدؾ لجمع البُاهاث مً خالٌ الىزائم التى جم جدلُلها أو
دزاطتها هأطاض واملىازد في إحساء البدث ،والىزائم التى جيىن املىاد
هى وزائم زطمُت والصىز واملجسجالث لاوشؼت وػيرَا.
و .ثقنيات ثحليل البياهات
في جؼىٍس الىخاب املدزس ي للؼت العسبُت َرا مظخخدم بُاهخان اللخين
َ
جخيىهان مً البُاهاث الىمُت والىىعُت .وَرا اطدىادا إلى صُاػت املشيلت فى َرا
البدث .وبىاء على ذلً لالحابت على صُاػت املشيلت ألاولى والثاهُت – (أ)هُف
جخم عملُت جلُُم الىخاب املدزس ي للؼت العسبُت فى املدزطت املخىطؼت؟ (ب) هُف
جخم عملُت جؼىٍس الىخاب املدزس ي للؼت العسبُت فى املدزطت املخىطؼت؟ ،-أحسٍذ
َ
الباخثت الخؼىاث التي جدصل على البُاهاث الىمُت التي جخم بعد ذلً معالجتها
بخلىُاث الخدلُل الىصـي .واطخخدام جلً الخلىُت لىصف بعع ما ًلي:
أ .جؼىٍس الىخاب املدزس ي للؼت العسبُت في املدزطت "داز الحيام الدولي"
بىاء على معاًير  ،BSNPوهظسٍاث لاَلُت،
ب .دزاطت ملعسؿت مـهىم أو هظسٍت بشأن املىخجاث املخؼىزة،
ج .الخصمُم ألاولي لخؼىٍس الىخاب املدزس ي باللؼت العسبُت،
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د .ججمع مالخظاث املعلمين والؼالب إلصالح املىخجاث املخؼىزة.
وباإلطاؿت إلى ذلً ،اطخخدام مدخل الىمُت هى للحصىٌ على بُاهاث أو
معلىماث التى جخعلم بعملُت الخؼىٍس الىخاب املدزس ي .وجدلُل جلً البُاهاث
حشمل على جىلُص البُاهاث وعسض البُاهاث ،وجدلُل البُاهاث (طىٍىهى،
.)92 :2013
والخؼىاث التي حظخخدمه الباخثت في الخدلُل جلً البُاهاث هى:
مج البيانات

عرض البيانات

تنقيص البيانات
االستنتاج وحتقق
مكون منوذج من حتليل البيانات التفاعلية (حمسون)122:3102 ،

أ .جىلُص البُاهاث
البُاهاث املدصىلت مىخىبت في شيل جلسٍس أو فى بُاهاث مـصلت .زم
بعد ذلً ،جألُف جلسٍسا اطدىادا إلى املدصىلت .و معنى جىلُص
البُاهاث هي الخلخُص أو اخخُاز على املىطىعاث أو جسهيز على
ألاشُاء املهمت.
ب .عسض البُاهاث
في َرٍ البدث ،ؿئن البُاهاث املدصىلت جصيُـها بمىطىع ومصىىع
في شيل مصـىؿت مما ٌظهل على الباخثت إلللاء هظسة على أهماغ
العالكت بين بُاهاث مع بُاهاث أخسي .وعسض مصـىؿت البُاهاث أًظا
ٌظهل على اطخيخاج البُاهاث وجـظير البُاهاث و جظهس اللائمت
البُاهاث امللدمت (مدظىن.)2013:269 ،
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ج .جدلم البُاهاث
املسخلت الثالثت مً جدلُل البُاهاث هي جدلم البُاهاث زم جخلُصها.
بعد أحمعذ الباخثت البُاهاث زم جىلُص الباخثت البُاهاث وحعسٍظها
في شيل مصـىؿت ،وبعد ذلً أحسٍذ الباخثت جدلم البُاهاث
واطخيخاج البُاهاث ػىٌ عملُت البدث.
خللذ الباخثت هخائج إلاخخباز مً إحابت املدزض و الؼالب على
الىخاب املدزس ي للؼت العسبُت املخؼىزة بخدلُل الىمي مً خالٌ
خظاباث اليظبت املئىٍت .و خظاباث اليظبت املئىٍت التي أحسٍذ على
بعع ألاشُاء و هي .1 :هخائج اطخبُاهت املدزض عً الخصىزاث
املدزطين على هخب املخؼىز .2 .زدود الـائدة املدزض على جؼىٍس
الىخاب املدزس ي للؼت العسبُت التي جؼىزث بها.
خللذ الباخثت هخائج إلاخخباز مً إحابت املدزض و الؼالب على
الىخاب املدزس ي للؼت العسبُت املخؼىزة بخدلُل الىمي مً خالٌ
خظاباث اليظبت املئىٍت .و خظاباث اليظبت املئىٍت التي أحسٍذ على
بعع ألاشُاء و هي .1 :هخائج اطخبُاهت املدزض عً الخصىزاث
املدزطين على هخب املخؼىز .2 .زدود الـائدة املدزض على جؼىٍس
الىخاب املدزس ي للؼت العسبُت التي جؼىزث بها .بجاهب ذالً خللذ
الباخثت هخائج إلاخخباز مً إحابت الؼالب عً بعع ألاشُاء .1 :عملُت
الخعلُم بعد اطخخدام الىخاب املدزس ي للؼت العسبُت املخؼىزة ؛.2
إحابت الؼالب عً جؼىٍس الىخاب املدزس ي للؼت العسبُت.
علجذ الباخثت هخائج إلاطخبُان بـ ـ ـ  skala likertو اطخخدمها
الباخثت لخعُير الظلً  ،و الخصىزاث و ألازاء املجخمع على أإلمياهاث
و املشيلت  ،جصمُم املىخج  ،عملُت جصيُع املىخجاث  ،و املىخج
املخؼىز أو املخلم (طىػُُىهىا .)165 :2015 ،إحابت ألادة املظخخدمت
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بـ ـ ـ  skala likertلها دزج اًجابي حدا إلى طلبُت التي كد حشمل عبازة
الخالُت:
 .1مسازا
 .1مىاؿم حدا
 .2ػالبا
 .2مىاؿم
 .3أخُاها
 .3متردد
 .4دائما
 .4ػير مىاؿم
 .5ػير مىاؿم حدا
إلاطخبُان املظخخدم بالباخثت له  12طؤلا  ،و ولها الخلُُم هي :حُد
حدا ،حُد ،واؾ ،أكل ،أكل حدا( .إلاطخبُان في املالخم)
أما حدوٌ كُمت اليظبت املئىٍت املددد بالخلُُم الجُد و ػير حُد ؿُما
ًلي:
حدول  .1.3قيمة النسبة املئوية skala likert

معلومات
أكل حدا
أكل
واؾ
حُد
حُد حدا

النسبة املئوية
% 19،99-%0
% 39،99-%20
% 59،99-% 40
% 100-% 60
% 100-%80

ي .لاحراءات ثطوير الكتاب املدرس ي
بىاء على الىظسٍاث الظابلت ،ان إحساءاث جؼىٍس الىخاب املدزس ي في َرا
البدث حشير إلى شسوغ وخؼىاث جؼىٍس الىخاب املدزس ي في الباب الظابم.
وإلاحساءاث جؼىٍس الىخاب املدزس ي التى جلخص الباخثت مً الباب الظابم هي:
 .1أن جيىن اللؼت املظخخدمت في الىخاب املدزس ي مؼابلا باللدزة ػالب،
 .2املىاد في الىخاب املدزس ي ًجب أن جيىن صحُدت وواضحت،
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 .3أن ًيىن الىخاب املدزس ي ػىُا بالىطائل الخىطُدُت) الصىز  ،الخ ا
زئؽ  ،الصىز الخىطُدُت البُاهُت(.
 .4أن ًيىن جلُُم في الىخاب املدزس ي وؿلا باملادة التي جدزَظها،
 .5أن ًيىن الىخاب املدزس ي ٌظاعد الؼالب على إدزان بيُت املادة
الىـظُت واملىؼلُت املـاَُمُت،
 .6أن ًيىن الىخاب املدزس ي املصىىعت مؼابلا بملُاض الحسوؾ،
والخؽ ،و ألالىان.
وخؼىة جؼىٍس الىخاب املدزس ى املظخخدمت في َرا البدث َى لاعخماد
واملساحعت بهدؾ جؼىٍس املىاد الخعلُمُت مً خالٌ هُـُت أخر ؿىسة أو شيل
العمل املىحىد كبله ،وجؼىٍس املىاد الخعلُمُت مً خالٌ هُـُت جدظين عمل
اللائمت.
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